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پیشگفتار

سخنی با دبیران دانشور 

خداوندا درِ توفیق بگشای...
هدف از تألیف سه گانة کتاب فارسی و نگارش )ویژة مدارس استعدادهای درخشان( 
را می توان در دو سطح طبقه بندی کرد: در نخستین سطح، تقویت شّم زبانی و ادبی 
)ایجاد ملکة درک و دریافت(، تحلیل متن، التذاذ ادبی و نگارش خّلقانه را در نظر 
داشته ایم و در دومین سطح، افزایش دلبستگِی دانش آموزان به زبان و ادبیات فارسی.
رویکرد ما برای برآوردن این هدف، غناَافزایی بر محتوای دو کتاب »فارسی« و 
»نگارش« دورة اول متوسطه بوده است. غناافزایی را به دو موضوع گسترش می دهیم 
ادبی،  و  زبانی  موضوع های  به  ژرفابخشی  آید:  پدید  روشن تر  تصویری  آن،  از  تا 

جذابیت آفرینی در آموزش زبان و ادبیات فارسی.  
برخی از روش هایی را که در هر سه کتاب در راستای رویکردِ پیش گفته به کار 

بسته ایم، می توان چنین برشمرد: 
کتاب  متن های  با  به اصل همسویی  پایبندی  نثر(:  و  متنی )شعر  افزوده های   •
فارسی، ما را از گزینش ذوقِی متن های افزوده بازداشته و به کندوکاو باریک بینانه در 
آثار ادب کهن و امروز واداشته است. آگاهانه از پدید آوردن کتابی که دربرگیرندة 
افزودگی ها  پیوند  رشتة  و  کرده   پرهیز  باشد،  ادبی  متون  از  کشکول گونه  گزیده ای 
را ـ از تک بیت گرفته تا شعر و حکایت و داستان ـ با درس های کتاب فارسی و 
افزودگی ها در کتاب هفتم کم حجم تر است و در  مهارت ها همواره نگاه داشته ایم. 
کتاب هشتم و نهم پردامنه تر. البته در همین کتاب نهم نیز بیشینة پیوست های متنی را 
از بوستان سعدی برگزیده ایم که آیتی در سادگی و سلست است؛ نه از آثار پیچیده 
و مغلق که طرح آن ـ دست کم در دورة اول متوسطه ـ از مقولة آموزش زودهنگام 
)پیش آموزی( است. در حاشیه نویسی بر این قبیل متن ها، گاه به تفصیل گراییده ایم 
تا از یکسو دبیر گرفتار توضیح ریزه کاری های لغوی نشود و به جای آن، در کلس 
تفاوت های  و  تناسب ها  و  ادبی  بن مایه های  به  پرداختن  برای  بسنده  فرصت  درس 
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مفهومی فراهم آید؛ و از سوی دیگر، دانش آموز وادار شود تا از رهگذر آموخته هایی 
که دانستنی ها در اختیارش گذاشته اند )از قبیِل درست خوانی بر پایة وزن، ساماندهِی 
بیت، جابه جایِی ضمیر، رای گسست اضافه، رای تبدیل فعل اسنادی، اضافة تشبیهی و 
جز اینها(، در کنار سرنخ ها و روشنگری های پانوشت ها، خود به معنا پی برد و بتواند 
آن را ساده و روان بر قلم آورد. در این میان، شکیبایِی دبیر و پرهیز او از معنا کردِن 
یکباره و املگونة بیت و عبارت، به شکل گیرِی گام به گامِ معنی در ذهن می انجامد و 

کلیدهای فهم متن را یک به یک در دسترس دانش آموز می گذارد. 

• آموزش سادة وزن شعر: در داستان سیاوش از فارسی هفتم، شیوة سادة تشخیص 
وزن شعر را به میان آوردیم و در پیش گفتار کتاب فارسی هشتم از تأثیر شناخت وزن 
ابزاری  عنوان  به  را  گفتیم. درعین حال، جادوی وزن  بر درست خوانی سخن  شعر، 
بسیار کارآمد در جّذابیت بخشی به آموزش ادبیات قلمداد کردیم و افزودیم که دبیر 
به هیچ آموزش مستقیمی در کلس  نیاز  با تکرار و شنیدار می تواند بدون  چگونه 
درس، شّم ناخودآگاه تشخیص وزن را در ذهن دانش آموز بیدار کند و رفته رفته آن 
را نیرو بخشد. به همین دلیل است که در کتاب حاضر، موضوع وزن شعر را با همان 

بنیادِ شنیداری، به قلمرو شعر نو گسترش داده ایم.
در اینجا خاطرنشان می کنیم که طرح هرگونه اصطلح عروضی یا روی آوردن به 
تقطیع، با روند آموزش شنیدارِی وزن ناسازگاری دارد و از مقولة نقض غرض است. 
وزن شعر را تنها باید با واداشتن دانش آموز مستعّد دورة اّول متوسطه به گوش فرادادن 
و دریافتِن تدریجِی ضرباهنگ و موسیقی شعر  آموزش داد؛ وگرنه باید یکسره از خیر 
آن گذشت. نیز پرهیز از طراحِی هرگونه پرسش وزن شعر در آزمون های تشریحی و 
چهارگزینه ای، سبب می شود که یافتن وزن به دغدغة دانش آموز بدل نشود و برایش 

نه مایة دل نگرانی، بلکه تمرینی دلخواه و خوشایند جلوه کند1.

• در آموزش آرایه های ادبی، به جای شیوة رایج ـ یعنی فروکاستن آرایه ها به 
قالِب فرمول های فشرده، در پاره ای جزوه ها یا درسنامه ها ـ با الگوبرداری از کتاب 
»آرایه های ادبی« )پایة سوم رشتة علوم انسانی( کوشیده ایم تا با واکاوِی نمونه هایی 
که از متن درس های کتاب فارسی یا افزوده های متنِی همین کتاب برگزیده ایم، به 
چیستِی آرایه ها دست یابیم. برای مثال، به رغم پیچیدگِی »َمجاز«، با بهره گیری از دو 
واژة پاره متن تذکرة      االولیاء، پلی میان معنای اصلی و مجازِی واژه بسته ایم و بدون نیاز 
به اصطلح »علقه های مجاز«، فرایند پیدایِی مجاز را در زبان نشان داده ایم و آنگاه با 
1ـ البته می توان برای تشویق دانش آموزان علقه مند، از پرسش های امتیازی وزن شعر در آزمون بهره جست یا 

فعالیت های کوتاه کلسی ـ مثًل در قالب مسابقه ـ پیش بینی و طراحی کرد.

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m



9

آوردن تمرینی از فرهنگ بزرگ سخن، دانش آموز را به جست وجوی معانِی مجازِی 
لغت »َدم« واداشته ایم. بدین سان می توانیم از بررسِی کاربرد مجاز در زبان، به مجاز در 
شعر راه یابیم و سرانجاْم استعاره را که در صورت و ژرف ساخت به مجاز ماننده تر از 

تشبیه است، به عنوان خیال انگیزترین زیرمجموعة مجاز آموزش دهیم. 
نمونه های  به  ـ  آزمون های چهارگزینه ای  به ویژه  ـ  آزمون ها  در  باید  که  پیداست 
سادة زبانی و ادبی بسنده کرد و از پیش کشیدن نمونه های پایان ناپذیِر مجاز و دیگر 

آرایه ها در قالب بیت های بغرنج به جد خودداری ورزید.

• خوشه واژه: در کتاب های درسِی فارسی، از هم ریشگِی واژه های مشتّق عربی در 
فارسی، با اصطلح »هم خانواده« تعبیر شده است. آموزِش هم خانواده، از جست وجوی 
ـ  فارسی  املی  در  می شود.  امکان پذیر  عربی  لغات  در  مشترک  اصلِی  حرف  سه 
چنان که در بخش های پایانِی داستان سیاوش )کتاب هفتم( آورده ایم ـ از آشنایی با 
بر  بار واژه سازی یکسره  امروزه  بدانیم که  باید  اما  ناگزیریم؛  هم خانواده های عربی 
دوِش اشتقاق و ترکیب فارسی قرار گرفته و بایسته است که دانش آموزان از رهگذر 
شناخِت هم خانواده های فارسی، با توانایِی دستگاه واژه سازِی زبان فارسی هرچه بیشتر 
عربی  واژه های  به  فارسی،  کتاب های  در  هم خانواده  اصطلح  چون  شوند.  آشنا 
اختصاص یافته است، در کتاب های استعدادهای درخشان اصطلح »خوشه واژه« را 
برگزیده ایم. در خوشه واژه سازی می توان از هر دو فرایند اشتقاق و ترکیب، جداگانه 
یا همزمان سود برد و بن های ماضی و مضارع را به کار گرفت. برای نمونه، واژه هایی 
از قبیل آرایش، آرایه، آراسته، آراستگی، آرایشگاه، آرایشگری، آرایه گر )= دکوراتور(، 
گل آرایی... )از خوشه واژة آراستن( و واژه هایی مانند سرشناس، ناشناس، ناشناخته، 
شناسه، شناساگر )= معّرف، در دانش شیمی(، شناسایی، خودشناسی، زبان شناسی، 

ناشناخته، جامعه شناختی... )از خوشه واژه شناختن(.1
نباید در هم خانواده سازِی عربی از سه حرف اصلی فراتر رویم و ذهن دانش آموز 
اول متوسطه را در درس فارسی، درگیر دشواری های اعلل عربی کنیم و برای مثال، 
ایذا  و  موذی  استیضاح،  و  واضح  انقضا،  و  قاضی  تأسی،  و  اُسوه  درک همریشگِی 
پیچیده سازِی هم خانواده های  به جای  بهتر است  بلکه  باشیم؛  داشته  انتظار  او  از  را 
عربی در تمرین ها و آزمون ها، با تأکید بر خوشه واژه های فارسی، گسترش واژگانی 
بر بنیادِ سازوکارهای واژه سازی در زبان فارسی را برجسته سازیم. بدین سان، حتّی 
وقتی دانش آموز با وام واژه ای عربی چون »توقف« روبه رو می شود، ذهن او گذشته 
توقف سنج  توقّف ناپذیر،  )=پارکینگ(،  توقفگاه  سوی  به  متوقف«  وقفه،  »وقف،  از 
1ـ البته در این کتاب، پس از آموزش دو گونة مصدر در زبان فارسی )منظم و نامنظم(، مبنای خوشه واژه سازی 

را بن مضارع می گیریم.    
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)=پارکومتر( نیز راه می برد یا زمانی که »توسعه« را با »وسعت« هم خانواده می گیرد، 
واژه هایی چون »توسعه طلبی« و »توسعه یافته« و »توسعه یافتگی« را هم پیش چشم 
دستگاه  با  عربی  وام واژه های  سازگارِی  فرایند  دانش آموز  که  است  این گونه  دارد. 
صرفیِ فارسی را فرامی گیرد. گذشته از این، چیرگی بر ساخِت خوشه واژه ها، ذهن 
دانش آموز را با الگوهای گوناگون اشتقاق و ترکیب، و ظرافت ها و امکانات هریک، 

خوگر می کند و گنجینة فّعال واژگان ذهنِی او را َغنا می بخشد. 

برای  را  ادبی  کتاب های  حجم  از  بهره گیری  هشتم،  کتاب  پیش گفتار  در   •
جذابیت بخشی به آموزش تاریخ ادبیات، توصیه کردیم. اکنون می افزاییم که اگر فضا 
و امکانات مدرسه یاری کند، می توان گامی دیگر برداشت و در اتاقی جداگانه، آثار 
ادبی را در پس زمینة سده های تاریخی به نمایش گذاشت؛ بدین شیوه که گرداگرد 
آثار  و  تندیس  میز  دیوار چیده شود و روی هر  بر  تکیه داده  میزهایی  اتاقی،  چنین 
شاعران و نویسندگان یک سده از تاریخ ادبیات فارسی قرار گیرد. برای نمونه، بر 
و  منشی  نصراهلل  کلیله ودمنة  و  محمدبن منّور  اسرارالتوحید  میز سدة ششم هجری، 
و حدیقة  انوری  و  خاقانی  دیوان  و  نظامی  گنج  پنج  و  عروضی  نظامی  چهارمقالة 
سنایی با تندیس یا تصویری از هر نویسنده یا شاعر جای گیرد و پاره ای ویژگی های 
نقش  آویخته است،  میز  کنار  دیوارِ  به  مقّوایی که  بر  زندگینامه اِی هریک  یا  سبکی 
بندد و با تصویر یا نمونکی از بناهای به یادگارمانده از آن دوران یا نقشه ای تاریخی 
از آن روزگار همراه شود. در دو سوی این میز، دو میز سدة پنجم و هفتم جایگیر 
می شود و دورة معاصر نیز میز بزرگی را از آِن خود می کند. بدین سان دبیر می تواند 
هرچند هفته یک بار، دانش آموزان را به »اتاق تاریخ ادبیات« فراخواند و در فضایی 
نمایشگاه گونه به آموزش حافظه محورِ تاریخ ادبیات، بُعد و ژرفای تجربی و شناختی 
پیاپی و شاعران و نویسندگان هر  از سده های  نمایشگاه، چشم اندازی  این  ببخشد. 
یادسپارِی  جای  به  و  می کند  عرضه  را  ادبی  برجستة  آثار  از  مجموعه ای  و  عصر 
کوتاه مّدت نام فلن شاعر و بهمان اثر، زمینه ساز شناختی ماندگار از تاریخ ادبیات 

فارسی می شود.

منسجم ترین  و  برجسته ترین  سخن  بزرگ  فرهنگ  و  فرهنگستان  با  آشنایی   •
سامان  بخش  در شش  دیگری  و  هفت  در  یکی  که  سه گانه اند  کتاب های  دانستنِی 
یافته اند. در »آشنایی با فرهنگستان« خواسته ایم دانش آموزان را که در آینده متخصصان 
علم و فنّاوری خواهند بود، تا اندازه ای با ضرورت و شیوه های دقیِق واژه گزینی در 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی آشنا کنیم و آنان را به پذیرش و کاربرد واژه های 
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علمِی فارسی ـ که الزمة ارتقای زبان فارسی به زبان علم روز است ـ برانگیزیم.
فارسی  فرهنگ  معتبرترین  و  روشمندترین  امروز،  تا  را  سخن«  بزرگ  »فرهنگ 
بهره گیرِی  تا  پّله پّله  و  آغاز کرده  آشنایِی ساده  از  فرایندی سه ساله،  در  می شناسیم. 
میان  از  ادبی  لغت  دقیق  معنِی  یا  لغت  ترکیبات  از فرهنگ )جست وجوی  حرفه ای 

انبوه معانی( پیش رفته ایم.

• هدف از بخش نگارش کتاب حاضر ـ در پِی محتوای دو پایة پیشین ـ تشویق 
دانش آموزان و انگیزه بخشی به آنان برای گام نهادن در پهنة نگارش خّلقانه است. 
اما هم زمان هر  به کتاب نگارش وفادارند؛  این بخش، جملگی  درس های ششگانة 
ظرفیتی را به کار می گیرند تا با گشودن افق های تازه و به میان آوردن برداشت های 
نگارشی  خّلقیت  برای  را  راه  و  دهند  گسترش  را  نگارش  کتاب  درس های  نو، 
دانش آموزان  که  است  فضایی  نیازمند  نوآوری،  و  خّلقیت  بی گمان  هموار  سازند. 
ـ  نگارشی  فّعالیت های  ازاین رو  بزنند.  خطا  و  آزمون  به  دست  بی دغدغه  آنجا  در 
به ویژه دست گرمی های آغازیِن هر درس ـ به گونه ای طرح ریزی شده اند که چونان 
آزمایشگاه، میدانی برای آزمون و خطای دانش آموز باشند. هر نوشته ـ حتّی برای 
کارآزموده ترین و مجّرب ترین نویسندگان ـ در ُحکِم آزمایشی نوآیین است که کمال 
بخشیدن و به ثمر رساندِن آن، حوصلة فراوان می طلبد. بساِن هر آزمایشی، هرچند 
دارد،  نگارش  نهایِی  فراوردة  از  مشّخص  ذهنیتی  و  انتظار  آغاز،  از  پیش  نویسنده 
با واژه ها ـ برهم نهادن، جایگزین ساختن،  از کلنجار رفتن  تنها پس  نتیجة کار،  اما 
پس وپیش کردن  و دنبال  کردِن سرنخ های آنها ـ روشن می شود. در رونِد نوشتن و 
آزمودن، چه بسا محیط کار )کاغذ( ـ مانند تصّوری که از آزمایشگاه های علمی داریم 
ـ شلوغ و آشفته شود و اثر قلم خوردگی های چندین باره بر آن پدیدار گردد؛ ممکن 
یا  نسازد؛  برآورده  را  آزمونگر  نویسندة  ـ خشنودِی  باید  ـ چنان که  کار  ثمرة  است 
آزمایش آغازین به آزمون های دیگر بینجامد. به هررو در چنین فضای آزمایشگاهی و 
در کشاکش های نوشتن و لغزاندن قلم بر کاغذ است که نویسنده از آزمون و خطای 
خود نکته ها می آموزد و تجربه ها می اندوزد. بنابراین باید در چنین آزمایش هایی، تأکید 
ما نه تنها بر فراوردة نهایی )نوشتة پیراسته(، بلکه بر فراینِد نوشتن باشد. گفت وگو 
دربارة فراینِد نوشتن، نقش برجسته ای در پایداری و ماندگارِی آموخته های برخاسته 
از آزمایش و خطا دارد و همواره می باید در کلْس مجالی برای بازگویِی این قبیل 

تجربه های دانش آموزی فراهم آورد. 
***

است؛  یک دست تر  و  کمینه گراتر  پیشین،  کتاب  دو  از  نهم،  کتاب  بخش بندِی 
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به گونه ای که طیف گستردة محتوای افزوده را در دو بخش با نشانوارة  و  
1 و  تعبیه  گنجانده ایم و تمرین ها را به ترتیب در نشانواره های  ، 
کرده ایم. از این میان، استثنائًا تمرین های یکسره دستوری را با نشانوارة »نوشتنی« در 

پایان نشانده ایم و برچسب  را در کنارش آورده ایم.

تمرین های  و  بخش ها  یک یِک  در  یادگیری  یاددهی ـ  فرایند  درسِت  شکل گیرِی 
نباید  ازاین رو  است.  دبیر  همه جانبة  نظارِت  و  اشراف  گرِو  در  سه گانه،  کتاب های 
دانش آموزان  به  وقت،  تنگِی  جمله  از  دلیلی  به  را  کتاب  از  بخشی  هیچ  فراگیرِی 
شمرده  خانه  در  دانش آموز  تکلیف  گرچه  هم  تمرین ها  به  پاسخ گویی  واگذاشت. 
دانش آموزان  با مشارکت  در کلس  تمرین2  از حّل  نباید  آن،  دنباِل  به  اما  می شود، 
غفلت ورزید. در ارزشیابِی نوبت اول و دوم، در هریک از مواد سه گانة درسی زبان 
و ادبیات فارسی، سهم نمرة کتاب حاضر، 5 نمرة مستمر و 5 نمرة پایانی از 20 نمره 

است.3
انگیزه بخش گروه  و  عالمانه  توصیه های  از  نیز  کتاب  این  تدوین  در  خوشبختانه 
زبان و ادب فارسی دفتر تألیف و نکته سنجی های ارزندة همکاران مرکز مّلی پرورش 
به  را  گران قدر  دبیران  بوده ایم.  برخوردار  کشور  سراسر  در  درخشان  استعدادهای 
پاس همراهِی همدالنه شان در آموزش بهینة این مجموعه کتاب، سپاس می گزاریم و 
همچنان درخواست داریم که کژتابی و کاستی یا سودمندی و کارآمدِی بخش های 

گوناگون کتاب را با نویسندگان در میان بگذارید.4
 

نیم رسـید نتوا لـی  ن مقصد عا مـا بـدا
هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند     

1ـ زیربخِش »نوشتنی« گاه در پارة دوم کتاب )نگارش(، رنگ نگارش خّلقانه به خود می گیرد و ماهیتی دیگرسان 
می پذیرد.    

2ـ با توّجهی دوچندان به تمرین های اندیشیدنی 
3ـ به عبارت دیگر، سهم پارة فارسِی این کتاب، در هریک از دو ماّدة درسِی »خواندن فارسی و درک متن« و 
»املی فارسی«، 5 نمرة مستمر و 5 نمرة پایانی و سهِم پارة »نگارش« نیز در ماّدة درسِی »نگارش«، 5 نمرة مستمر 

و 5 نمرة پایانی از 20 نمره در هر دو نوبت است.   
4ـ از راهِ رایانامه ای که نشانِی آن را در واپسین برگ کتاب خواهید یافت.
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پیشگفتار
سخنی با دانش آموزان گران قدر

مدارس  )ویژة  فارسی  کتاب های  سه گانة  از  سومین  دارید،  روی  پیِش  که  کتابی 
پیشین،  کتاب  دو  با  سنجش  در  کتاب  این  ساختار  است.  درخشان(  استعدادهای 
ساده تر و شسته رفته تر، و محتوایش گسترده تر و پرمایه تر است. یکایک درس های 
دارند  همسویی  نهم(  )پایة  »فارسی«  از  درس  همان  با  حاضر،  کتاب  فارسِی  پارة 
»نگارش«  آغازیِن  درس  با شش  نیز  کتاب  این  نگارش  پارة  درس های ششگانة  و 
)پایة نهم( هماهنگ اند. افزون برایْن نکته هایی برگرفته از درس هفتم و هشتم کتاب 

نگارش، در دو درس پنجم و دومِ این پاره به میان آمده است.
و  دارند  یا   نشانوارة   پاره،  دو  هر  در  کتاب  محتوایِی  افزوده های   •
به جز  ،  و  گنجانده شده اند.  نشانوارة   به ترتیب در سه  تمرین ها 

بخش های یکسره دستوری که در پایان هر درس جای گرفته اند.
• گاهی مقصود از تمرین »نوشتنی« در پارة »نگارش« فراتر از پارة »فارسی« است 

و مفهوم نگارش خّلقانه از آن برمی آید.
برای  میدانی  و  باشید  داشته  چشم  پیش  همواره  را  »اندیشیدنی«  تمرین های   •
پاسخ  یک  تنها  پرسش هایی  چنین  در  گاه  بدانید!  خود  اندیشة  َمرکِب  جوالن دهِی 
اما درست و سنجیده  از پاسخ های گوناگون،  با طیفی  درست نداریم؛ بلکه چه بسا 
نباید  البته  می نگرند.  موضوع  به  متفاوت  از چشم اندازی  هریک  که  شویم  روبه رو 

ساده انگارانه تصور کرد که هر پاسخی به چنین پرسش هایی پذیرفتنی است! 
• افزوده های متنی )از شعر و نثر( در پارة »فارسی«، هم در بخش »خواندنی« جای 
گرفته اند و هم در تمرین های »اندیشیدنی«. پانوشت های متن ها را به دقت بخوانید و 
بکوشید معنای بیت ها و عبارت ها را خود گام به گام به دست آورید؛ نه آنکه از دبیرتان 
بخواهید معنا را املوار برایتان بگوید و شما بنویسید. آموخته هایی از قبیِل سامان دهِی 
بیت، جابه جایِی ضمیر، رای گسسِت اضافه، رای تبدیل فعل اسنادی، کة چرایی و جز 
اینها را به کار بگیرید. پس از آنکه معنا را دریافتید، به تناسب ها و تفاوت های مفهومِی 

این افزوده ها با درس های کتاب فارسی بیندیشید.
بزرگ  »فرهنگ  و  فرهنگستان«  با  »آشنایی  به  دانستنی،  افزوده های  میان  در   •
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با  »آشنایی  دهید.  اهّمیت دوچندان  ـ  است  دو ساِل سپری شده  دنبالة  که  ـ  سخن« 
فرهنگستان« رفته رفته شما را با ضرورت ها و شیوه های واژه گزینِی علمی آشنا می کند 
و از داوری های ناآگاهانه بازمی دارد. »فرهنگ بزرگ سخن« نیز شما را در بهره گیرِی 

حرفه ای از معتبرترین فرهنگ فارسِی امروز یاری می رساند.
• فعّالیت های نگارشِی بخش »نگارش« کتاب حاضر ـ از جمله دست گرمی های 
آغاز هر فصل ـ زمینه ای  فراهم می آورد تا مهارت های نگارشی تان را با شیوه هایی 
از قبیِل بازی های نگارشی و تحلیل متن پرورش دهید. بسیاری از فّعالیت های کتاب 
به شما انگیزه می دهد تا با واژه ها بازی کنید. این بازی ها را جّدی بگیرید؛ زیرا در 
مسیر همین بازی ها است که می آموزیم واژه های گوناگون و ترکیب های رنگارنگ 
چه ظرفیت هایی پدید می آورند، چه معناهایی خلق می کنند و چگونه هم نوعان خود 
)واژگان دیگر( را فرامی خوانند تا معنایی را که در سر دارند، شکل دهند و بپرورند. 
پیشه شان  که  کسانی  قلِم  به  می خوانید  متن هایی  کتاب،  از  بخش  این  در  همچنین 
نویسندگی ا ست. در خواندن این متن ها، از درون مایه و پیامی که داستان ها و نوشته ها 
به  پیام،  بر  نورزید. علوه  غفلت  می کنند،  منتقل  به خواننده  و  می پرورند  در خود 
نیز  بازی های زبانی ـ شگردهای روایت و چگونگِی کاربرد واژگان و ترکیب ها و 
سازه های تصویری که نویسندگان با َملِط لغت ها می سازند ـ دقّت کنید. در دنیای 
فنّاورِی امروز، فرایندی هست که با نام »مهندسی معکوس« شناخته می شود. در رونِد 
با تجزیة گام به گام  تا  این مهندسِی پیچیده، دانشمندان و مهندسان کوشش می کنند 
و بررسی و واکاوِی اجزای یک دستگاهِ کامل که در اختیارشان قرار گرفته است، به 
سازوکار و عملکرد آن پی برند؛ به گونه ای که بر پایة این شناخت، بتوانند نمونة تازه ای 
از چنین دستگاهی تولید کنند. شما هم وقتی متن های کتاب حاضر را می خوانید، 
متن سردرآورد و  خود را مهندسی تصّور کنید که می خواهد کنجکاوانه از زیروبَمِ 
شگردهای نهفته در آن را کشف کند و این کشف و دریافت را دستمایه ای قرار دهد 
تا بتواند نمونه ای مشابه در آینده بیافریند. در پِی خواندِن هر متن، برداشت خود را 
با دبیر و هم کلسی ها در میان بگذارید و بکوشید تا هربار از یافته هایتان در بافِت 

نوشته هایتان بهره برید.
• از راهِ رایانامه ای که نشانِی آن در آخرین برگ کتاب یاد شده است، می توانید 

دیدگاه های خود را دربارة این کتاب با ما در میان بگذارید.

شادبَهر و دوستکام باشید! 
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5.psd

ستایش

وند جان و خرد هب انم خدا
 

برنگذرد« نخستین  اندیشه  برتر  نام خداوند جان و خرد/ کزین  »به  1ـ 

بیت شاهنامه است1. 

به نظر شما چرا فردوسی شاهنامه را با نام خداوند »جان« و »خرد« آغاز 

کرده و از میان صفات گوناگون خداوند بر جان آفرینی و خردبخشِی او 

تکیه کرده است؟

فردوسی پیوند جان و خرد را در قالب این بیت از دیباچه چگونه نشان 

داده است ؟
تو  بی  چشم،  شادان،  جهاْن  نَسپَری3  خرد، چشم جان است؛ چون بنگری2 

 

1_ با نام خداوند جان و خرد ]شاهنامه را آغاز میکنم[؛ زیرا اندیشة انسان نمی تواند از این فراتر 
رود )بنابراین در ستایش خداوند سخنی بیشتر از اینکه او خداوند جان و خرد است، نمی توان 

گفت(.
2_دقّت و تأّمل کنی 

3_ جهان سپَردن: روزگار گذراندن
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رهنمای1« روزی دهِ  خداوند  جای/  خداوند  و  نام  »خداوند  بیت  از  دوم  مصراع   2ـ 

 یادآور کدام نام های خداوند است و چرا فردوسی این دو را در کنار هم نشانده است؟ 

3ـ مفهوم بیت دیباچة شاهنامه را با این بیت ناصرخسرو مقایسه کنید:

نه داناســت آن کو تواناســت بر زر تواناســت بــر دانــش خویــش دانــا 

آیا بیت دیباچه با مفهوم بیت زیر در تقابل است؟ چرا؟

چون کــه دانســتم، توانایــی نبــود تا توانســتم، ندانســتم چه ســود؟ 

4ـ می دانیم که فردوسی در تاریخ ادبیات فارسی از لقب »حکیم« برخوردار بوده است: 

حکیم ابوالقاسم فردوسی. بر پایة بیت های دیباچه و شناختی که از شاهنامه دارید، بگویید 

چرا ایرانیان چنین لقبی را برازندة فردوسی دانسته اند.

1_ خداوندی که دارندة همة نام ها و همة جای هاست )به همه چیز هستی بخشیده و جایی برای هریک معیّن کرده( 
خداوندی که روزی می دهد و راه درست را نشان می دهد. شاید در این بیت »نام« و »جای« دارای معنایی متضاد 
و ناساز باشند؛ بدین صورت که مقصود از »جای« )=  مکان(، جهان ماّدی باشد ولی »نام«، جهان معنا و ماورا را 

برساند که حواس انسان تنها »نام« آن را می شنود و از درک آن ناتوان است.

 
تندیس فردوسی ساختة ابوالحسن صدیقی

میدان فردوسی شهر رم ایتالیا
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برخی پژوهشگران، شاهنامه را »ِخَردنامه« خوانده اند. با وجود این، وصِف موجودات 

و پدیده ها و رویدادهای شگفت انگیز و خردگریز در داستان های شاهنامه فراوان است. از 

این میان، فشردة داستان »اَکوان دیو« را در پی می آوریم و با هم می خوانیم. هرچند ماجرای 

رستم و اَکوان دیو در روزگار پادشاهِی کیخسرو رخ داده است، اما گمان می رود فردوسی 

آن را پیش از دیگر بخش ها و داستان های شاهنامه سروده باشد.

در زمان کیخسرو جانوری پدید می آید و خود را به شکل گورخری1 زردرنگ که خّطی 

سیاه از یال تا ُدم بر تن دارد، درمی آورد و به گّلة اسبان شاه حمله می کند و اسبان را از 

پای در می آورد. کیخسرو پی می برد که این جانور گورخر نمی تواند باشد، زیرا گورخر از 

اسب زورمندتر نیست. بنابراین رستم را به کشتن جانور می فرستد و به او هشدار می دهد 

که خود را از آن حفظ کند؛ شاید که اهریمن باشد. رستم پس از سه روز جست وجو در 

چراگاه اسبان، اَکوان را در هیئت2 گورخری می یابد و به دنبال او اسب می تازد و می کوشد 

تا با کمند گرفتارش کند و نزد شاه ببرد؛ ولی همین که کمند می افکند، گورخر از چشمش 

ناپدید می شود و رستم درمی یابد که این جانور، گور نیست و اکوان دیو است. گویا دانایان 

می دانسته اند که اکوان دیو در آن دشت مأوا3 دارد. گور یک بار دیگر در برابر چشمان رستم 

پدیدار می شود، اما تا رستم با کمان خود به سوی گور نشانه می رود، اثری از او به جای 

نمی ماند. پس از سه روز پیاپی تاخت وتاز در دشت، رستْم خسته و تشنه و گرسنه در کنار 

چشمه ای فرود می آید و به خواب می رود.

ــر5ِ او رســید ــا ب ــاد شــد4 ت یکــی ب چـــو اَکـــوانش از دور خفـــته بدید 

1_ در شاهنامه مقصود از »گور«، گور ایرانی است که بومِی ایران است و به جای خط های 
راه راه سیاه و سفید، بدنی به رنگ قهوه اِی روشن یا نخودِی یک دست دارد. همین جانور 

است که دراصل »گورخر « نام دارد و نام درست گور راه راهِ آفریقایی، گور اسب است.
2_ شکل

3_ خانه، مسکن
4_ در شتاب و سرعت، مانند بادی شد

5_ نزدِ، پیِش
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ــه گــردون برافراشــتش ز هامــون ب ِــرد بُبـــرید و بـــر داشتـــش  زمیــــن گـ

ســِر پُرخــرد پُــر ز پیــکار شــد غمی1 گشت رستم چو بیـــدار شـــد 

چنیــن گفــت اَکــوان کــه: »ای پیلتن، چـو رستـم بجـنبید بر خـویشــتن، 
کجــات آیــد افگنــدن اکنــون هــوا3 یکـــی آرزو کـــن2  کـــه تا از هــــوا، 

کجــا خواهــی افتــاد، دور از گروه؟« سوی آبت انـــدازم ار4سوی کـــوه؟ 
ــد5 ــه دی ــِو وارون ــِف دی ــوا در ک ه چـــو رستـــم به گفـــتار او بنـــگرید 

تــن و اســتخوانم نیایــد بــه کار »گر اندازدم ـ گفت ـ بر کـوهسـار، 

ســازدم« ماهیــان  ســینة  کفــن،  بـــه دریــــا بِـــْه آیـــد گـــر انــــدازدم 

یکــی داســتانی زده  اســت اندریــن6، چنین داد پاسخ  که: »دانای چـــین 
بــه مینــو8 نبینــد روانــش ســروش9 که: »در آب هر کو بر آوْرد هـوش7 

خرامــش12 نیایــد بــه دیگــر ســرای« به زاری10، بمانَد هم ایدر11 به جـای 

دلیــر« مــردِ  چنــگاِل  ببیننــد  بــــه کوهـــم بیــــنداز تا ببـــر و شیر 

ــو ــا َغری ــوی دری ــر س ــرآوْرد ب ب ز رستم چـــو بشنید اَکـــواِن دیــــو، 

کــه انــدر دو گیتــی نیابــی نهفــت13« »به جـایی بخواهم فگندنْتـ  گفـت 

ســاختش ماهیــان  ســینة  کفــن  به دریـــای ژرف، انـــدر انداخـتـــش 

1_ غمگین و بیتاب
2_ یکی آرزو کن: یک آرزو کن، آرزویی کن

3_ »هوا« در مصراع دوم به معنِی »خواست و آرزو« است. آرزویی کن و بگو که خواست تو چیست. از هوا تو را 
به کجا بیندازم؛ در آب یا بر کوه؟ )هوا در دو مصراع گرچه تکرار شده، اما با معنای متفاوت به کار رفته است و 

بنابراین می تواند در جایگاه قافیه قرار گیرد(
4_ اَر ـ که کوتاه شدة »اگر« است ـ گاه در شاهنامه )از جمله در این بیت( به معنِی »یا« است.

5_ دید که خواست، خواسِت دیِو بدکار و نامبارک است.
6_ در این باره، َمثَلی زده است.

7_ هوش برآوردن: مردن )کنایه(
8_ بهشت
9_ فرشته

10_ گریه و غّصه، در اینجا: خواری
11_ بر وزِن »دیگر«، اینجا

12_ خراَمش نیاید: او را خرام نیاید، نمی تواند بخرامد. )َخرامیدن یا ُخرامیدن، در اینجا یعنی رفتن(
13_ مخفی گاه
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ســبُک2، تیــغ تیــز از میــان3 برکشــید هـمان کـز1 هـوا سـوی دریـا رسید، 

ــگ6 اوی ــد4 سرگشــته5 از چن ببودن نهـنـگـان چـو کـردند آهنـگ اوی 

به دیگر، ز دشــمن همی ُجســت راه به دسـت چـپ و پای، کـرد آشـناه7 

چنین باشــد آن کــو بَُود مــردِ جنگ بـــه کـــارش زمـــانی نیـامـــد درنـــگ 

برآمــد بــه هامــون و خشــکی بدیــد ز دریـا، به مـردی، به یک  سـو کشید 

را بنــده  تــِن  بــد  از  رهانیــده  ســتایـــش گـرفـــت آفـریننـــده را 
بیــان9 ببــِر  بنْهــاد  بــِر چشــمه  برآســود و بگـشاد ُگـردی  مـیـان8 
دَژم11 شــیِر  بپوشــید  را  زره  کـــمند و ِسلیـــحش10 چو بفگنْـــدنَم، 
بــر آن دیــِو بدگوهــر آشــفته بــود13 بدان چـشمه آمـد کـجا12 خفـته بود 

به  تا  می گذارد  رخش  پِی  در  سر  پیاده  و  نمی بیند  چشمه  کنار  در  را  رخش  رستم 
و  می یابد  َچراگاه  در  را  رخش  است.  اَفراسیاب  اسبان  َچراگاه  که  می رسد  َمرغزاری14 
چهل  با  همراه  و  افراسیاب  سرکردگِی  به  تورانیان  چون  و  می گیرد  را  افراسیاب15  گّلة 

بُنه شان16 و  پیل ها  و  می دهد  شکست  را  آنان  می آیند،  تعقیبش  به  جنگی  سپید   پیل 
 را به غنیمت می گیرد. سپس به چشمه ای که نزدیک آن به اکوان برخورده بود، بازمی گردد. 

1_ همان که: به محض اینکه )امروزه »همین که« می گوییم(
2_ به سرعت، چاالک

3_ نیام، غلف
4_ شدند )در اینجا، بودن: شدن(

5_ درمانده، بیچاره )در اینجا(
6_ پنجه؛ در اینجا، ُمراْد قدرِت دست و پنجه است.

7_ شنا
8_ ُگردی میان: میاِن )کمربنِد( ُگردی )پهلوانی(؛ کمربند پهِن چرمین که پهلوانان بر کمر می بستند.

9_ رزم جامة رستم که برخی می پنداشتند از پوست ببر بوده است.
10_ »ِسلیح« فارسی شدة »سلح« است که در آن، مصوت /آ/ به /ای/ تبدیل شده است. نمونه هایی ماننِد بلیَْ←بلی، 

ولـَْکن← ولیکن که در فارسی هشتم )ویژة استعدادهای درخشان( دیدید، از این دست است
11_ ُدَژم یا دَِژم: خشمگین

12_ »کجا« در برخی بیت های شاهنامه ـ از جمله این بیت ـ به معنِی »که« کاربرد داشته است.
13_ آشفتن: خشمگین شدن

14_ َمرغ )سبزه(+ زار، سبزه زار
15_ بزرگترین پادشاه توران و دشمن بزرگ ایرانیان در شاهنامه

16_ توشة سفر، در اینجا: اسباب و سازوبرگ سپاه
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»نگشــتی ـ بــدو گفت ـ ســیر از نبرد؟  1 دگرباره اکـــوان بـــدو بازخـــورد

به دشــت آمــدی باز، پیچــان2 به جنگ؟« نهنــگ  یــا و چنــِگ  ر ســتی ز د بَر
ــو4 ــی َغری ــیِر جنگ ــرآوْرد چــون ش ب یـــو،  رِ د 3 چــو بْشــنید گفتــا تََهْمتــن

بیفگنْــد و آمــد میانــش بــه بنــد ن کمنــد  د پیچــا 5 بُْگشــا ک ز فِتــرا

برآهیخــت7 و چــون پُتــِک آهنگــران، بپیچیـــد6 بر زیـــن و گـــرزِ گـــران 
ســر و مغزش از گرز رســتم بَِخســت8 بزد بر سر دیـــو، چـــون پیِل مست 

ــرش ــی س ــد جنگ ــت و بُبْری برآهیخ فرود آمـــد، آن آبگـــون9 خـــنجرش 
کیــن10 روزِ  پیــروزِی  بــود  کــزو  همی خواند بر کردگـــار آفــــرین 

ــپاس ــزدان س ــدارد ز ی ــو ن ــی ک کس 11 مــردمِ بــد شنـــاس  تــو َمــر دیــو را

ــی ــُمَرش ز آدم ــمر َمْش ــوان ش ز دی هِ مردمــی  هــر آن کــو گذشــت از َر

در  »گفتاورد  نمونه  یک  دیو،  اَکوان  داستان  )نقلِ قول های(  گفتاوردهای  میان  از  1ـ 

گفتاورد« و یک نمونه »تک گویی« بیابید. 

1_ بخوانید: َخْرد
2_ با حالت اضطراب و بی قراری به سبب درد، ناراحتی یا خشم 

3_ تَْهم یا تََهم )=نیرومند و چاالک(+ تَن: دارای تن چاالک و ورزیده )در بیت، برای نگه داشِت وزن تنها می توان 
این واژه را با زبَِر »ه« خواند(

4_ واژة فارسی به معنِی خروش و صدای بلند که از حلقوم انسان و جانوران بیرون می آید.
5_ تسمه یا نوار چرمی که از جلو یا عقب زین اسب آویزان می کردند و چیزی را ـ از جمله کمند یا گرز ـ با آن 

به زین می بستند.
6_ چرخید

7_ بیرون کشید. )»آهیختن« و مصدر دیگِر آن، »آختن« به معنِی بیرون کشیدن است. »برآهیخت و« را در این بیت 
و دو بیت پس از آن، بخوانید: »برآهیُت« یا »برآهیخُت« را با /ای/ کوتاه بخوانید.(

8_ از مصدر »َخستن«، زخمی و مجروح شد.
9_ مانند آب در درخشانی و شّفافیت، تیز و برنده

10_ جنگ
11_ در َسبِْک کهن شعر فارسی، گاه مفعول دو نشانه داشته است؛ یعنی »َمر« پیش از مفعول می آمده است و »را« 

پس از آن. مر دیو را= دیو را.
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2ـ در دو بیت زیر ضمیرهای جابه جاشده را به جایگاه نخستین  خود بازگردانید.

کجــات آید افگنــدن اکنــون هوا ز هــوا  یکــی آرزو کــن کــه تــا ا

کفــن، ســینة ماهیــان ســازدم  1 نــدازدم بــه دریــا بـِـْه آیــد گــر ا

3ـ شعر را آهنگین بخوانید و بر پایة »َت« و »تَن«، وزن شاهنامة فردوسی را پیدا کنید. 

ناهمسان  ]=نسخه های خّطِی[ گوناگون،  بیت های شاهنامه در دست نویس های  )ُشمارِ 

است؛ اما بیشتِر دست نویس ها دارای کمابیش پنجاه هزار بیت اند. بنابراین شاهنامه نزدیک 

به یکصدهزار مصراع دارد و وزن یکایک مصراع ها، همان است که شما می یابید.( 

1ـ معنِی بیت های گفتاورد در گفتاوردی را که در بخش »جستنی« یافته اید، به فارسِی 

امروزی بنویسید.

2ـ معنای واژه، ترکیب و مصراع هایی را که در متن زیرشان خط کشیده ایم، بنویسید.

شاهنامه  وزن  آیا  است.  لحن حماسی  غالب،  لحن  شاهنامه،  بیت های  در خواندن  1ـ 

تا  می خوانید  را چگونه  اَکوان  داستان  بیت های  می رساند؟  یاری  لحن  این  پیدایش  به 

ضرباهنِگ حماسی حفظ شود؟

 2ـ از رونِد رویدادهای این داستان، چه ویژگی هایی از شخصیت اَبَرپهلوان ایران، رستِم دستان2

1_ ضمیرهایی که به پایان فعل ها می پیوندند و نقش مفعول دارند، جابه جاشده یا جهش یافته به شمار نمی روند؛ زیرا 
این الگو، در زبان عادی و معیار، کاربرد بسیار دارد: دیدمت، آوردمش، ترساندمتان... 

2_ َدستان، نامِ دیگر یا لقِب »زال« در شاهنامه است. رستِم َدستان یعنی رستم، فرزند زال.
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 درمی یابید؟ 

3ـ بزرگ نمایی و اغراق، ویژگِی همیشگِی داستان های حماسی است. از دیِد شما دلیل 

اغراق آمیزبودن چنین داستان هایی چیست و در کدام بخش از داستان اکوان دیو، اغراق 

نمایان تر است؟

 

4ـ فردوسی در بخشی از دیباچة شاهنامه، دربارة داستان های کتاب خود این دو بیت را 

سروده است:

بــه یکســان، َرِوْشــن2ِ زمانــه مــدان تو این را دروغ و َفســانه1 مدان 
دگــر بــر رهِ رمــز معنــی بــرد3 از او هرچــه انــدر خــوَرد بــا خــرد 

مفهوم بیت های باال چگونه میان خردگرایِی فردوسی و داستان های شاهنامه سازگاری 

برقرار می کند؟ ارتباط میان بیت های پایانِی داستان اَکوان با این دو بیت  چیست؟

1_ داستان تخیّلی و به دور از واقعیت
2_ َرِوْشن، صورت کهن تِر واژة »روش« است.

3ـ تو این کتاب را دروغ و افسانه نپندار، و خیال نکن که همواره روش و گردش روزگار یکسان بوده است )چه بسا 
رویدادهایی که در گذشته رخ داده و امروزه اثری از آنها نیست. نباید بپنداریم که روزگار همیشه بر این قاعده بوده 
است که ما می بینیم(. هرچه از آن )=شاهنامه( با خرد سازگار است و جور درمی آید ]، چه بهتر![؛ باقی، رمزگونه و 

نمادین است و بر پایة رمز، معنا پیدا می کند.  

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m



23

فصل اول

زیبایی آفرینش
طریِق  از  هنرمندان،  و  می کنند  گفت وگو  خوانندگان  با  واژگان  رهگذر  از  نویسندگان 
آفریده های هنری پیامشان را به مخاطبان می رسانند. خداوند ـ یگانه هنرمند طبیعت و برترین 
نویسندة خلقت ـ  به زبان زیبای آفرینش با بندگانش سخن می گوید. بنابراین، باریک بینی و 
دقّت در زیبایی های آفرینش، ما را یاری  می دهد تا پیام خالق جهان را درک کنیم. درس های 
دربارة  خواندن  می کند.  آفرینش  زیبایی های  متوّجِه  پیش،  از  بیش  را  ما  ذهن  فصل  این 
زیبایی های آفرینش ـ آن هم در قالب شعر و نثر لطیف فارسی ـ البتّه بسیار سودمند است؛ 
اّما اگر می خواهیم بیش از این به خالقمان نزدیک شویم، می باید در طبیعت گام برداریم و 
بی واسطه زیبایی هایش را  تجربه کنیم. چراکه طبیعت به زبان خداوند سخن می گوید: درخت، 

غزِل سبز خداوند است و کوه، قصیدة استوار و بلندش. با خواندن شعر خداوند ـ با دقّت در 
رشد آهسته و پیوستة  درخت و عشق  ورزیدن به سکوت و زمزمة کوهستان ـ  می آموزیم که 
طبیعت در راه رسیدن به کمال همواره در تکاپوست، اما هرگز شتاب نمی کند و برای اینکه 

دیگران را تحت تأثیر قرار دهد، فریاد برنمی آورد.
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ر کند و لیل و نهار«  • بیت »پاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز1/ ماه و خورشید مسخَّ
به آیات 38 سورة یس و 33 سورة ابراهیم اشاره دارد. این دو آیة شریفه را در قرآن کریم 

بیابید و بگویید هر بخش از بیت، برگرفته از کدام آیه است.

1ـ در بیت »که تواند که دهد میوة اَلوان از چوب/ یا 

که داند2 که برآرد گل صدبرگ3 از خار؟« واژة »اَلوان« 

معنای  دراصْل  و  است  »لون«  شکستة  جمِع  که  ـ 

رنگارنگ دارد ـ با چه معنایی به کار رفته است؟

2ـ در بیت »این همه نقش عجب بر درودیوار وجود4/

هرکه فکرت نکند، نقش بَُود بر دیوار«، عبارت »نقش 

1ـ تقدیر، از ریشة »َقْدر« )=اندازه( است و معنِی »اندازه گیری و تعیین« دارد. فرمان الهی با اندازه گیرِی دقیق و 
مقدار معیّن برای هر پدیده جریان می یابد. بر پایة این تقدیر و اندازه گیری، نصیب و »قسمِت« )=بخش( هرکس از 
سرنوشت به او داده می شود. ازاین  رو تقدیر معنای فرمان خداوند را نیز می رساند. تقدیر عزیز را می توان در این 

بیت »فرمان استوار« معنا کرد.
2ـ دانستن در اینجا به معنِی »توانستن« آمده است؛ داند: تواند، می تواند.

3ـ گل صدبرگ: گل صدپَر، نوعی گل سرخ با گلبرگ های پُرپَر  
4ـ هستی مانند خانه ای تصّور شده که بر در و دیوارِ )سراسِر( آن، تصویرهای شگفت آور نقش بسته است.

گل صدبرگ

  درس اول 

        آفرینش همه تنبیه خداوند دل است
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بر دیوار بودن« کنایه از چیست؟ 

3ـ معنِی دو واژه ای را که زیرشان خط کشیده ایم، بنویسید.

همـه گویند و یکی گفتـه نیاید ز هزار   تا قیامت سخن اندر کرم و رحمت او 

4ـ تفاوت معنایِی »که« را در بیت های پایین بررسی کنید.

دل نـدارد کـه نـدارد به خداونـد اقرار آفرینـش همـه تنبیـِه خداونـد دل اسـت 

یا که داند که برآرد گِل صدبرگ از خار؟ که توانـد که دهد میوة اَلـوان از چـوب؟ 

راسـتی کن که به منزل نرسـد کج رفتار  سـعدیا راسـت ُروان گوی سـعادت بردند 

»دانستنی«  کنید: بخش  )نگاه  میدان« چیست؟  این  و  »این گوی  َمثَِل  کنایِی  معنای  5ـ 

همین درس(

1ـ با توجه به معنای »خداوند« در مصراِع »آفرینش همه تنبیِه خداوند دل است«، چه 

معنی و مفهومی از این دو بیت بوستان درمی یابید؟

خداونـِد بُسـتان نگـه کـرد و دید یکی بر سـِر شـاخ، بُن می برید 

نه با من، که با نفِس خود1 می کند«  بگفتـا: » گـر ایـن مـرد بـد   می کنـد 

2ـ برخی بخش های کتاب »کّلیات سعدی« بدین قرار است: گلستان، بوستان، غزل ها، 

قصیده ها، قطعه ها، رباعی ها، رساله های نثر. چرا چنین نامی را بر مجموعه آثار سعدی 

نهاده اند؟ چرا کلیات سعدی را نمی توان »دیوان سعدی« نام داد، اما مجموعه آثار حافظ 

را »دیوان حافظ« می نامیم؟

1ـ بخوانید: َخد
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3ـ مصراع »بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار« یادآور اصطلح »هوای گرگ و میش« 

یعنی هوای تاریک و روشن است. به نظر شما چگونه از این اصطلح چنین معنایی 

برمی آید؟  

4ـ معنِی واژة »تسبیح« در مصراع »کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند« با همین واژه 

در بیِت صائب تبریزی، شاعر نام آور سدة یازدهم هجری، چه تفاوتی دارد؟ 

که آخر می شود2، چندان که یک تسبیح گردانی َمنِْهـ  زِنهار 1ـ  دل بر ُمهلِت صدسالة دنیا 

کدام یک از این دو،  نخستین معنِی واژه بوده است و چگونه در معنِی دوم نیز کاربرد 

یافته است؟

دربارة معنای بیت صائب بیندیشید و بگویید »ُمهلِت صدسالة دنیا« چه ارتباطی با »یک 

تسبیح گردانی« دارد.  

5ـ مقصود از »مرغان سحر«3 در قصیدة سعدی کدام پرنده است؟ آیا در تصنیف4 مشهور 

»مرغ سحر« از ملک الّشعرای بهار نیز روی سخن با همین پرنده است؟ در کدام مصراِع 
1ـ هان! آگاه باش!

2ـ که آخر می شود: زیرا به پایان می رسد )»کة« عّلت یا چرایی(
3ـ هرچند در ادب فارسی گاهی »خروس« را »مرغ سحری« یا »مرغ صبح« نامیده اند، اما هیچگاه از آن به »مرغ 

نکرده اند.  تعبیر  سحر« 
4ـ تصنیف، شعری است که برای خواندن با موسیقی سروده می شود. »ترانة« امروزی نوع جدیدی از تصنیف است.
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تصنیف می توان به مقصود از مرغ سحر پی برد؟

6ـ میان مفهوم این دو بیت از دو قصیدة سعدی چه پیوندی برقرار است؟

آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار خبرت هست که مرغان سحر می گویند: 
انسانی نیست1 َحیَوان را خبر از عالَم  خفتگان را چه خبر زمزمة مرغ سحر؟ 

7ـ مفهوم بیت پایانِی قصیدة سعدی را با بیت های زیرین مقایسه کنید.

کس ندیدم که گم شد از رهِ راست راسـتی موجب رضای خداسـت 
سعدی

کـردگار از  تـو، ظفـر  از  راسـتی  راسـتی آور که شـوی رسـتگار 
نظامی

از بیت زیرین چه  با درنظرداشِت اصطلح های »چوگان بازی« )بخش »دانستنی«(،  8ـ 
مفهومی درمی یابید؟

کس به میدان درنمی  آید، سواران را چه شد؟  گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند 
حافظ

1ـ آگاهی از »پرسش انکاری« و »رای تبدیل فعل اسنادی« به فهم درست بیت یاری می رساند.
تندیس سعدی در خانة زینت الملک، شیراز
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در فارسی هشتم با پایه های )ارکان( چهارگانة تشبیه آشنا شدید و خواندید که پایه های 

سوم )وجه َشبَه( و چهارم )ادات تشبیه( حذف  پذیرند، اما تشبیه بدون پایه های اول )مشبَّه( 

و دوم )مشبّهٌ به( شکل نمی گیرد.

هرگاه مشبّه و مشبّهٌ به )دو طرف تشبیه( به صورت یک ترکیب اضافی درآید، آن ترکیب 

را »اضافة تشبیهی« می نامیم.

در اضافة تشبیهِی »حّقة یاقوِت انار«، انار )مشبّه( به حّقة یاقوت )مشبّهٌ به( تشبیه شده 

»حّقه«  می گذاشتند،  عطر  یا  قیمتی  اشیای  جواهر،  آن،  در  که  را  کوچکی  ظرف  است. 

می نامیدند.1 یاقوت سنگ قیمتی یا جواهری است به رنگ های سرخ و زرد و کبود و سفید. 

نوعی از یاقوت سرخ به نام یاقوِت ُرّمانی از گونه های دیگر مرغوب تر بوده است. سعدی 

انار را به ظرف جواهری تشبیه کرده که پر از دانه های یاقوت مانند است.2 

»گوی«  به  »سعادت«  بردند«،  سعادت  گوی  راست روان  »سعدیا،  مصراع  در  همچنین 

ایرانِی  ورزش  در  است.   شده  تشبیه  توپُر(  و  سخت  ماّدة  از  فشرده  و  کوچک  )توپی 

»چوگان بازی« دو گروه از سوارکاران با چوگانی در دست می کوشند تا گوی را از میان 

میدان بربایند. سعدی با نیروی تخیّل خود، »سعادت« را مانند »گویـ«ـی پنداشته است که 

در میدان زندگی افکنده اند و تنها راست روان )درستکاران( می توانند این گوی را با خود 

ببرند و از خوشبختی برخوردار شوند.

1ـ علوه بر ایْن ُحّقه، کاسه یا پیالة کوچکی بوده است که وقتی شعبده بازان و تردستان قدیم در کوی و برزن 
معرکه می گرفتند، آن را به تماشاگران نشان می دادند تا از خالی بودنش مطمئن شوند، سپس آن را وارونه روی 
سفرة چرمین می گذاشتند و زمانی که برمی داشتند، چند مهره از زیر آن پدیدار می شد و بینندگان را به شگفتی و 
تحسین وامی داشت. نصیب شعبده باز، سّکه هایی بود که برخی تماشاگران بر همان سفرة چرمین می انداختند. از 

همین جاست که »حّقه باز« معنِی فریبکار و نیرنگ باز نیز گرفته است.
2ـ ترکیب »]حّقة[ یاقوت انار« یادآورِ یاقوِت رّمانی نیز هست؛ زیرا »ُرّمان« در عربی معنِی انار دارد. 
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بیت هایی که در پی می آید، برگرفته از باب هشتم از باب های دهگانة بوستان سعدی 
است که »در شکر بر عافیت« نام دارد. هماهنگِی این بخش از بوستان سعدی را با قصیدة 
سعدی بررسی کنید و بیت هایی را نشان دهید که در مقایسه میان دو شعر از پیونِد مفهومی 

برخوردارند.  
گفتار اندر گزاردِن شکر نعمت ها

گیتی فـروز2 مِهـِر  و  روشـن  َمـِه  شب از بهِر1 آسایِش توست و روز 
کـه َسـّقای ابر آبـت آرد به دوش4 اگر تشـنه مانی، ز سـختی مجوش3 

بهـار بسـاِط7  همی گسـترانَد   6 ر 5 هـم ز بهـر تـو فـّراش وا َصبـا
کام9 و  مغـز  و  دیـده  تماشـاگِه8  ز خـاک آوَرد رنـگ و بـوی و طعـام 

تواَنـد سـرای  سـقِف  َقنادیـِل11  خـور و مـاه و پرویـن10 بـرای تواَنـد 

زر از کان14 و برِگ تر از چوب خشک ز خارت ُگل آورد و از نافه12 ُمشک13 
که َمحَرم به اَغیار نتوان گذاشـت15 به دسِت خودت چشم و ابرو نگاشت 

1ـ از بهِر: از برای، برای، به خاطِر 
2ـ مِهر گیتی فروز: خورشیِد روشنی بخِش جهان

3ـ بی تاب و ناراحت نشو
4ـ َسّقا: کسی که معموالً از درون َمشک آب می فروشد و به دیگران می نوشاند. که سّقای ابر...: زیرا ابر مانند َسّقایی 

بر دوش خود برایت آب می آورد.
5ـ نسیم لطیف و خنکی که در بامداد فصل بهار از سمت شمال خاوری می وزد. 

6ـ فّراش )فرش گسترنده(+ وار )مانند(: مانند آنکه فرش پهن می کند. 
7ـ فرش، گستردنی

8ـ گردشگاه
9ـ از درون خاک، گیاهان و گل هایی را می رویاند که رنگشان چشم نواز است، بویشان هوش ُرباست و غذایی که 

از آنها حاصل می شود، خوش گوار است.
10ـ دسته ای از شش یا هفت ستارة درخشان در صورت فلکِی ثور، خوشة پروین، ثریّا

11ـ جمِع َقندیل، چراغ ها
12ـ کیسة کوچکی که در زیر شکم نوعی آهوی نر قرار دارد و از آن، مشک بیرون می آید. زیستگاه این آهو در 

سرزمین های ُختَن و تبّت )در باختر چین( و قرقیزستان بوده است. 
13ـ ماّده ای با عطر نافذ و پایدار که از نافه به دست می آید. نوع تازة آن، روغنی و قهوه ای رنگ است و وقتی 
خشک شود، رنگ قهوه اِی تیره مایل به سیاه پیدا می کند. این ماّده به ُمشک تاتار )تبّتی(، مشک ختن و مشک قرقیزی 

شهرت داشته است. مِشکی یا ُمشکی منسوب به همین ماّده است.  
14ـ معدن

15ـ با دست خود، چشم و ابروی تو را نقش کرد؛ زیرا کار محرم )انسان( را نمی توان به غیر واگذار کرد )اَغیار: 
ِج غیر(. اشاره است به آیاتی از قرآن کریم، از جمله: »]خداوند[ شما را به نیکوترین صورت ها برنگاشت« )64/3( 
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پـروَرد چنیـن  نعمـت  اَلـواِن2  بـه   1 د َر و نیـن پـر ز و نا نـا کـه ا ا تو
که ُشکرش نه کارِ زبان است و بس بـه جـان گفـت بایـد نََفـس بـر نََفـس3 
کـه می بینـم اِنعامت از گفـْت بیش خدایا دلم خون شد و دیده ریش4 
کـه فـوِج6 مالیـک7 بـر اوِج فلـک نگویم َدد و دام و مــور و َسَمک5 

گفته انـد یکـی  بیَورهـزاران8  ز  هنوزت سـپاس اندکی گفتــه اند 
بـه راهـی کـه پایـان نـدارد مپوی9 برو سعدیا دســت و دفتر بشوی 

1ـ نازنین پروردن: به ناز و نعمت پروردن، عزیز داشتن
2ـ انواع، اقسام )در اینجا(

3ـ در هر نفس باید از دل و جان خداوند را شکر گفت.
4ـ ریش شدن: زخمی شدن؛ دل خون شدن و دیده ریش شدن، کنایه از سخت آزرده شدن است.

5ـ ماهی
6ـ بر وزِن موج؛ گروه، دسته

7ـ مالیکه، جمِع شکستة »َمَلک« و »َمْلَک«، فرشتگان
8ـ بیور )بر وزِن »دیگر«(: هزار؛ بیورهزاران: هزارهزاران، میلیون ها 

9ـ از مصدر پوییدن، نرو. راه بی پایان، شکری است که سزاوار خداوند باشد.

نافه و مشک

آهوی ختن
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ســفر
 حکایت

• آس، دو سنگ به شکل استوانه است که بر روی هم می گذارند. سنگ زیری ثابت 
است و سنگ رویی بر محورِ میله ای می چرخد و گندم و دانه های دیگر را ُخرد و نرم 

و تبدیل به آرد می کند. آسیاب، آسی است که با نیروی آب می گردد. آسیا، کوتاه شدة 

آسیاب است و این دو واژه )آسیاب، آسیا( گذشته از معنای اصلی، در مورد هر نوع 

آس هم به کار رفته اند؛ ماننِد آسیاب بادی که در گذشته به آن، »آسباد« نیز می گفتند. 

همچنین »دستاس« )آسیای دستی( و »خراس« )آسی که گردش آن با نیروی خر یا 

چارپایان دیگر بوده است(.
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نظر  به  ساده  امروزه  که  ـ  »آسمان«  واژة 

می رسد ـ از ترکیب »آس« و جزء »مان« )به 

معنای همانندی( ساخته شده است. زیرا مردم 

روزگار باستان می پنداشتند که جنس آسمان ـ 

که همچون سقفی سخت بر فراز زمین جای 

گرفته ـ از سنگ است. 

• این یک َمثَل قدیمی است که می گوید: نان از زیر سنگ درمی آید، و اشاره ای است 
گندم در میان کشتزاران از زیر  اّوالً  به مشّقتی که آدم برای تهیّة نان متحّمل می شود؛ 

سنگ ها و کلوخ ها سبز می شود و بعداً باید برود زیر سنگ آسیا و آرد شود، و آن وقت 

توی دکان سنگکی، روی سنگ داغ بپزد و به دست خریدار برسد، در واقع کّل مسیر او 

از زیر سنگ است. اصوالً این ضرب المثل، بیشتر ناظر بر سنگ زبرین آسیاست که آرد 

از زیر آن خارج می شود.

• معموالً وقتی آب کم بود، بارها در نوبت می ماندند؛ و از همین جا بود که َمثَِل معروف 
»آسیا به نوبت« وارد ادب فارسی شده است. در موارد کم آبی، بارهای گندم را به ردیف 

و به نوبت در کنار آسیا می چیدند و خرها را بازمی گرداند و یکی دو روز بعد که نوبت 

آنها می شد، بازمی گشتند و بار را که آرد شده بود، می بردند.1 

1ـ آسیای هفت سنگ، ص173
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بر پایة شناختی که از ویژگی های آسیا به دست آورده اید، مفهوم َمثَل ها و بیت های پایین 

را بررسی کنید.

• ریش در آسیا سفید کردن
• آب ها از آسیاب افتادن

• دِل همچو سنگت ای دوست به آب چشم سعدی
عجـب اسـت اگـر نگـردد، کـه بگـردد آسـیابی 

سعدی

ــا ــر، بی ــن آخ ــم ببی ــو را ه آِب ج • چون بدیدی گـــردِش سنْگ آسیا، 
را بــاد  بنگــر  خــاک،  میــان  در  خاک را دیـــدی برآمـــد در هوا 

مثنوی موالنا

التّوحید، پیر »زباِن حال« آسیاب را  • خواندید که در حکایت برگرفته از کتاب اسرار 
بازگو کرد. زبان حال، نشان دهندة حالت و صفت درونِی یک موجود است؛ مثًل اگر 

نشانة گرسنگی یا خستگی در چهرة کسی آشکار باشد، او بی آنکه سخن بگوید، با زبان 

حال می گوید که گرسنه یا خسته است. در ادب فارسی شاعران با نگاه هنرمندانه به 

ویژگی های پنهان اشیای پیرامونی، آنها را هم با زبان حال به سخن درآورده اند تا اندیشه 

و پیام خود را به صورتی خیال انگیز به مخاطبان برسانند.

در حکایت منظومی که از »اسرار نامة عّطار نیشابوری« در پی آورده ایم، این بار پیر از 

زبان حال شتر سخن می گوید. به نظر شما شتر در اینجا نماد چه کسانی است و چه 

اندرز یا هشداری درون حکایت نهفته است؟

ــد اُشــتُر چشم بســته کــه می گردی َخراســـی دیـــد روزی پیرِ خـــسته 
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کــه تــا دیــری از آن بــا هــوش آمد2  1 بــزد یــک نعــره و در جــوش آمــد
ــر4 ــی پ ــاِن3 حــال بُْگشــاد از دل زف به یاران گفت کین سرگشــته اُشــتر 

مگــر5 ـ گفتم که ـ پیمودم بســی ره  ز ســحرگه تــا شــبانگه  کــه رفتــم ا

کــه چندیــن رفتــه، بــر گامِ نخســتم چو بُْگشــادند چشــمم، شــد درســتم 

1ـ درجوش آمدن: از خود بیخود شدن 
2ـ که مّدت زیادی گذشت تا به هوش آمد )با: به(. ناگهان حقیقتی بر پیر کشف می شود و گشایشی روحانی برای 

او پدید می آید و مدتی از خودبیخود می ماند و سپس به خود می آید.   
3ـ َزفان یا ُزفان، صورت دیگری از »زبان« است. 

4ـ آزرده، ناراحت و گله مند )در اینجا(
5ـ شاید
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1ـ در عبارت »خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر و در وی نمی گنجد«، 

ضمیر »وی« به »چشم« بازمی گردد. در فارسِی کهن، ضمیرهای »او« و »وی« برای جاندار 

و بی جان ـ هردو ـ به کار می رفته است. 

پنج نمونة دیگر در متن درس جست وجو کنید که ضمیر »وی« به بی جان بازگردد.

2ـ در گروه »نوشابة تگری« واژة »تگری« چه معنایی دارد 

و نسبت یافته به کدام واژة به کاررفته در متن درس است؟ 

• مفهوم این بیت ناصرخسرو را با توّجه به ضمیرهای به کاررفته بنویسید. 
گوشت ار َگنده شود، او را نمک درمان بَُود

چون نمک َگنده شود، او را به چه درمان کنند؟

  درس دوم 

        عجایب ُصنع حق تعالی
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1ـ بر پایة معنای واژة »دیبا«، مفهوم َمثَل گونة این بیت سعدی چیست؟
دیبا نتوان بافت از این پشم که رِشتیم1 خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم 

است.  سعادت  کیمیای  کتاب  از  بخشی  فشردة  حق تعالی«،  ُصنع  »عجایب  درس  2ـ 

عبارت پایین، دنبالة حذف شدة کدام جملة درس است و مقصود از آن چیست؟

»که اگر به سنگ سخت گرفته نبودی، به یکبار بیرون آمدی تا جهان غرق کردی یا پیش 

از آنکه َمرغ2 به تدریج آب خوردی، برسیدی3«.

3ـ در جمله هایی از قبیِل »در زمین نگاه کن که چگونه بساط تو ساخته است« و »در 

مورچه نگاه کن که به وقت خویش غذا چون جمع کند«، از فعل »نگاه کن« چه معنایی 

برداشت می شود؟ از »نظر کنی« در جملة »این همه آیات حق تعالی است که تو را فرموده 

است تا در آن نظر کنی« چطور؟

4ـ مدهوش، واژة عربی به معنای سرگشته، سرگردان و حیران است )چنان که در متن 

درس به همین معنا آمده است(، اما در فارسی علوه بر این، معنِی »بیهوش« هم از آن 

دریافت می شود. چرا چنین تغییری در معنِی واژه پدید آمده است؟ 

معنای واژة »رویّه« نیز در زبان عربی »اندیشه و تأّمل« بوده، ولی در فارسی به معنِی 

»سبْک و روش« کاربرد یافته است. چرا؟

5ـ در بنِد پایانِی »عجایب ُصنع حق تعالی« خواندیم: »و َمثَِل4 تو چون مورچه ای است 

1ـ رشتن= ریسیدن: تبدیل پنبه یا پشم به نخ
2ـ سبزه

3ـ رسیدن: تمام شدن، پایان یافتن
4ـ حالت، وضعیت
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که در قصر َملِکی سوراخی دارد؛ جز غذای خویش و یاران خویش چیزی نمی بیند؛ و از 

جمال صورت قصر و بسیارِی غلمان و َسریِر ُمْلِک وی، هیچ  خبر ندارد«. می دانیم که 

»َملِک« به معنای »پادشاه« و »ُمْلک« به معنای »پادشاهی، سلطنت1« است. در کتاب فارسی 

خوانِش »ُملک« برگزیده شده است. آیا اگر ترکیب را به صورت »َسریِر َملِِک وی« بخوانیم، 

همچنان معنارسان است؟ چرا؟  

6ـ بنِد پایانِی درس »عجایب ُصنع حق تعالی« )برگرفته از کیمیای سعادت( را با این 

بند از همان کتاب مقایسه کنید و بگویید نویسنده چگونه از تمثیل مورچه در هریک برای 

رساندن مقصود خود بهره جسته است. 

• َمثَِل ایشان چون مورچه ای است که بر کاغذی می رود و کاغذ را می بیند که سیاه 
می شود و بر وی نقشی پیدا می آید. نگاه کند، َسِر قلم بیند، شاد شود و گوید: »حقیقت 

این کار بشناختم؛ این نّقاشی، قلم می کند«. و این، مثاِل طبیعی2 است که هیچ چیز ندانست 

کات3، جز درجِت بازپسین4. پس مورچة دیگری بیامد که چشم وی فراخ تر5 بود و  از محرِّ

مسافت دیدار وی بیشتر بود. گفت: »غلط کردی6؛ من این قلم 

ری می بینم و َورای7 وی چیزی دیگر همی بینم که این  را مسخَّ

نّقاشی وی می کند«؛ و بدین شاد شد و گفت: »حقیقت این 

است که من بدانستم که نّقاْش انگشت است نه قلم، و قلم 

ِر انگشت است«. و این، مثاِل منّجم است که نظر وی  مسخَّ

ولکن  کواکب 9اند،  ِر  مسخَّ طبایْع8  که  بدانست  بکشید،  بیشتر 

1ـ ُملک همچنین معنای سرزمین، کشور، مملکت نیز دارد.
2ـ نسبت یافته به »طبیعت«؛ کسی که اصالت را به ماّده می دهد و وجود خدا را انکار می کند. 

3ـ حرکت دهنده ها، به حرکت درآورنده ها
4ـ درجت بازپسین: آخرین درجه

5ـ بازتر
6ـ اشتباه کردی )غلط کردن در فارسِی کهن، توهین آمیز نبوده است(.

7ـ باالتر از
8ـ جمِع طبیعت؛ در باورِ پیشینیان، چهار طبیعت یا چهار عنصر عبارت اند از: خاک، باد، آب، آتش

9ـ جمِع کوکب؛ ستارگان
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ِر فریشتگانند و به درجاتی که َورای آن بَُود، ره نیافت1. ندانست که کواکب نیز مسخَّ

قوِس ُقَزح که امروزه به آن »رنگین کمان« می گوییم، گاه در فارسِی کهن »تیراژه« نیز 

ل بر ابرها  نامیده شده است. قوس در عربی به معنای کمان است و ُقَزح را فرشتة موکَّ

و  ابرهاست(  از  باران  ریزش  و  مأمور جابه جایی  و  که عهده دار  فرشته ای  )یعنی  دانسته 

را  آن  نیز  فارسی  در شعر  کرده اند؛ همچنان که  تصّور  او  رنگارنگ  کمان  را  رنگین کمان 

»کمان رستم« یا »کمان سام« نامیده اند.

1ـ ره نیافت: پی نبرد
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پرواز
شعرخوانی

1_ ارتباط درون مایة شعر »پرواز« را با بیت زیر بررسی کنید.

یا تن رسد به جانان2 یا جان ز تن برآید دست از طلب1 ندارم تا کام من برآید 
حافظ

2_ چرا شاعر در نخستین بیت »پرواز«، گفتاورد )نقل قول( را در مصراع اول آورده و 

از گوینده و شنونده در مصراع دوم نام برده است؟ این جابه جایی در ترتیب گوینده و 

گفتاورد، در بیت سوم با بیت اول چه تفاوتی دارد و به چه دلیل صورت گرفته است؟

1ـ جست وجو یا تلش برای یافتن چیزی یا کسی
2ـ محبوب، معشوق 
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 خانة پدری و آرامگاه نیما یوشیج در روستای یوش، مازندران
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فصل دوم

شــکفتن
نوجوانی مرحلة گذر از کودکی به بزرگسالی  است. همواره مراحل گذار که فرد در 

مسیِر آن، از یک وضعیت به وضعیت پایدار دیگر عبور می کند، برای خودِ او و جامعه ای 

که در آن رشد می کند اهّمیت ویژه ای دارد. چراکه در این گذرگاه، اگر جامعه فرد را 

یاری و راهنمایی نکند، چه بساکه در کژراهه گام بگذارد. ازاین رو آنان که این مرحله را 

پیشتر پیموده اند و اکنون در دورة بعدی زندگی به سر می برند، خیرخواهانه تجربه ها و 

اندوخته های خود را با نوجوانانـ  مسافران این مسیرـ  در میان می گذارند و به آنها یاری 

می رسانند تا از این دورة گذار به سالمت عبور کنند. تجربه های بزرگان، به ما یادآور 

می شود که چگونه می توان با برگرفتِن ره توشه  از آموزه هایی که متون دینی و اخالقی 

باشیم.  اختیارمان می گذارند، راهی هموار و سفری دلخواه در پیش داشته  ادبی در  و 

درس های این فصل، نمونه متن هایی است حاوِی توصیه هایی برای گذاری بی خطر به 

سوی آینده ای روشن.
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شباهت دوست و آیینه را در بیت های پایین بررسی، و با متن درس »مثل آیینه« مقایسه 

کنید. 

به جان و دل، هم او این و هم این اوست دوست  آیینة  جز  دوست  نباشد   •
ناصرخسرو

گویــد روبــه رو  آیینــه  همچــو  • دوست آن است کاو معایب دوست 
موبه موگویــد رفتــه،  قفــا1  در     نــه کــه چــون شــانه بــا هــزار زبــان 

 نشانی دهلوی

دشنامِ دشمنی که چو آیینه راستگوست • از مهر دوستاِن ریاکار خوش تر است 
پروین اعتصامی

سه جملة زیر را بخوانید و بگویید چه اندازه با َشّم زبانِی2 شما همخوانی دارند:

»یک مرد از مرگ نمی ترسد«

»ابوعلی سینا یک فیلسوف بود«

»اگر یک جوان کوشش کند، البتّه موفّق خواهد شد«
1ـ در قفا: پشت سر

2ـ َشم یعنی حّس بویایی؛ اما به معنای درک و فهم کاربرد دارد. شّم زبانی، توان هر شخصی از اهل زبان است 
برای درک و دریافت ظرافت های زبانی.

  درس سوم 

        مثل آیینه
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می کند.  القا  ذهن  به  نویسنده  مقصود  خالف  مفهومی  »یک«  واژة  عبارت ها  این  در 

خواننده می پندارد که اگر نهاد بیش از یکی باشد، ُحکم دربارة او درست نیست:

یک مرد... نمی ترسد؛ اما اگر دو مرد باشند می ترسند.

کوشش یک جوان موجب توفیق است، اما کوشش دو جوان ُحکم دیگری دارد.

ابوعلی سینا را یک فیلسوف باید شمرد. مبادا اشتباه کنید و او را دو فیلسوف به حساب 

آورید!

اثر ترجمة واژه به واژه از زبان های اروپایی مانند فرانسه و انگلیسی به  این کاربرد در 

زبان فارسی راه یافته است.

برای مثال، معنِی لفظ به لفظ جملة»A man must do like this«  بدین قرار است: »یک 

مرد باید چنین رفتار کند«.

یا شنونده،  تنها در جایی می آید که خواست گوینده  »یک«  واژة  فارسی  زبان  در  اما 

تصریح به یکی بودن چیزی است:

یک دست صدا ندارد. یعنی: صدا از دو دست برمی خیزد.

یک بِز َگر، گّله را َگرگین1 کند.

پس به جای عبارت های آغازین، درست  آن است که بنویسیم:

مرد از مرگ نمی ترسد )نه یک مرد(

ابوعلی سینا فیلسوف بود )نه یک فیلسوف(

جوان اگر کوشش کند موفّق خواهد شد... یا هر جوانی که کوشش کند... یا جوانان اگر 

کوشش کنند... )نه یک جوان(

1ـ شکل درسِت دو جملة بعد را در متن »مثل آیینه« پیدا کنید.

• یک دوست واقعی، راه نیک بختی را به ما نشان می دهد.
1ـ َگرگرفته، مبتال به بیمارِی َگری که با ریختن موی حیوان همراه است. 
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• یک نوجوان، افزون بر رابطه با خود، نیازمند رابطه ای دیگر نیز هست.

2ـ در میان نمونه های زیرین، کدام جمله ها به ویرایش نیاز دارند؟ چگونه؟

• او می خواهد در آینده یک پزشک شود.
• یک ایرانی وظیفه دارد از میهن خود دفاع کند.

• گاه حتّی یک اشتباه کوچک در رانندگی، می تواند حادثه ساز باشد.
• اگر یک شاعر بودید، چه مضمون هایی را برای سرودن برمی گزیدید؟
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کار و شایستگی   

1ـ کدام بیت، دربردارندة »کة عّلت یا چرایی« است و در کدام یک حرف »به« در معنِی 

»در« به کار رفته؟ 

2ـ یک »اضافة تشبیهی« در شعر بیابید.

3ـ از سرود مشهور و حماسِی »ای ایران« که متن آن را در کتاب فارسی دورة دبستان 

هم خوانده اید، دو مصراع پیدا کنید که دربردارندة »پرسش انکاری« باشد.
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شعر  از  زیر  بیت  در  واژه  همین  با  قطعه  این  بیت  نخستین  در  »پندار«  واژة  میان  1ـ 

»آزادگی« )فارسی هشتم، درس هفتم( چه نسبت معنایی وجود دارد؟

رخــِش پنــدار همی رانـْـد ز دور نــی مغــرور  نــی بــه جوا نوجوا
جامی

2ـ در بیت »به چشم بصیرت به خود درنگر/ تو را تا1 در آیینه زنگار نیست2«، مقصود 

از »آیینه« و »زنگار« چیست؟

می توان  مشترکی  مفهوم  شایستگی« چه  و  »کار  شعر  هفتِم  و  پنجم  بیت های  میان  1ـ 

یافت؟ 

2ـ هماهنگِی مفهومی هرکدام از بیت های زیرین با کدام بیت های قطعة پروین اعتصامی 

بیشتر است؟ چرا؟ 

• هرکه ناُمخت3 از گذشِت روزگار
آمـوزگار هیـچ  ز  نامـوزد  نیـز4    

رودکی              

• چـو کاهل5 بَُود مـردِ بُرنا6 به کار،
روزگار7 دِل  گـردد  سـیر  او  از     

فردوسی              
1ـ اگر

2ـ در قدیم بعضی آینه ها را از فلز آهن می ساختند که با گذشت زمان زنگ می زد. 
3ـ نیاموخت، درس نگرفت

4ـ هیچگاه، هرگز 
5ـ سست و تنبل

6ـ جوان
7ـ روزگار از او بیزار خواهد شد.

سنگ آرامگاه پروین اعتصامی،
 حرم حضرت معصومهس، قم
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در بیت پنجم از شعر »کار و شایستگی« لغت »بردباری« آمده است که امروزه واژه ای 

کاربردی و آشناست؛ اما اگر به ساختار آن دقّت کنیم، درمی یابیم که »بردبار« از برد+ بار 

ساخته شده است و معنِی برندة بار، حمل کنندة بار از ساختار آن برمی آید. این لغت، در 

معنای کسی به کار می رود که بار جفا یا بار سختی ها را بر دوش می کشد؛ یعنی صبور و 

شکیبا است. واژة عربِی »تحّمل« )=بردباری( نیز مفهوم »حمل کردن« را دربردارد.   
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باغبان نیک اندیش
  حکایت

• ملک الّشعرای بهار، شاعر و ادیب بلندآوازة معاصر )1330ـ 1265هـ .خ.( این حکایت 
را به نظم درآورده است. واپسین بیت شعر از گفتة پیرمرد چنین است:

مــا بکاریــم و دیگــران بخورنــد دگــران کاشــتند و مــا خوردیــم 

متن کامل شعر بهار را از دیوان او یا با جست وجوی اینترنتی پیدا کنید و بنویسید.

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m



49

1ـ گفتة پیرمرد باغبان در پایان حکایت، جزو مجموعه َمثَل های فارسی به شمار می آید. 

مفهوم کنایِی این ضرب المثل چیست؟ اگر بخواهیم مصداق های َمثَِل یادشده را در پیوند 

میان نسل های امروز و فردای روزگارمان جست وجو کنیم، چه نمونه هایی می توان برای 

آن برشمرد؟  

2ـ نخستین جملة حکایت را بازخوانی کنید: »روزی خسروی به تماشای صحرا1 بیرون 

مثال، در »تماشاگر«،  برای  »نگاه کردن« ـ  به معنی  این جمله  رفت«. واژة »تماشا« در 

»تماشاچی« و »تماشا کردن« ـ نیامده است. »تماشا« از ریشة »َمْشی« )=راه رفتن( است. 

بنابراین »تماشا« در آغاْز معنِی »گشت وگذار، گردش به قصد تفریح« داشته است؛ اما 

ازآنجاکه در هنگام گشت وگذار، به پیرامون خود و زیبایی های طبیعت می نگریم، معنِی 

»نگاه کردن« نیز گرفته و امروزه تنها در همین معنا رایج است. 

در بند پایانی درس »عجایب ُصنِع حق تعالی«، 

واژة »تماشا« در کدام معنا به کار رفته است؟ 

از کجا می توان فهمید؟

1ـ »صحرا« در اینجا یعنی دشت و منطقه ای بیرون از شهر با پوشش گیاهی؛ آشکار است که این واژه در ترکیب 
»صحرای آفریقا« معنایی متفاوت )بیابان( دارد. 

آرامگاه محمدتقی بهار )ملک الّشعرا(،
 باغ ظهیرالدولة شمیران، تهران
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با  نمونه ها  همة  مفهوم  کنید؛  بررسی  آورده ایم،  پی  در  که  را  وعبارت هایی  بیت ها  1ـ 
موضوع درس »هم نشین« همخوانی دارد، اما می توانید با بررسِی دقیق تر، نمونه هایی را 
که به هم نزدیک ترند، در دستة جداگانه ای بگنجانید. سپس ارتباط هر دسته را با بیت ها 

یا بخش های درس نشان دهید. 

بریدن توان  مشکل  جانی1،  دوستاِن  از  • از جان طمع بریدن، آسان بَُود ولیکن 
حافظ

یک دوست که با او غم دل بتْوان گفت • غم در دل تنگ من از آن است که نیست 
رودکی

نامــی شــد پیلــه3  کــرمِ  از  نــه  او  • جـامـــة کـــعبه2 را کـــه مـــی بوسند 
شــد گرامــی  او  همچــو  الَجــَرم4  با عـــزیزی نشـــست روزی چـــند 

سعدی

کــه هرکس چنانت شــمارد که اوســت • نباید که بدپیشــه باشــْدت دوســت 
اسدی طوسی 

آشــنایی  از  اســت  بهتــر  بریــدن   5 یــی ِن ریا یــن ُمشــتی رفیقــا ز ا • ا
ناصر خسرو

1ـ گرامی همچون جان، عزیز  
2ـ جامة کعبه: پوششی ابریشمین که بر خانة کعبه می اندازند و هر سال آن را عوض می کنند. 

3ـ کرم پیله: منظور از کرم، کرم ابریشم است و پیله، غوزه یا محفظه ای است که این کرم برای دگردیسی به دور 
خود می تند. مقصود از »کرم پیله« در اینجا اَلیافی است که از پیلة کرم ابریشم به دست می آید و آن، ابریشم است. 

4ـ ناگزیر، ناچار
5ـ ریاکار، دورو، متظاهر

  درس چهارم 

        هم نشین
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  درس چهارم 

        مه نشین

دوســتان  روی  دیــدار  از  برتــر  • هیچ شــادی نیســت اندر این جهان 
پرهنــر دوســتان  فِــراِق  از  هیـــچ تلخی نیســـت بر دل تـــلخ تر 

رودکی

کاندر کمنِد دشـمِن آهخته خنجری1 • در صحـبت رفـیق بدآموز همـچنان 
سعدی

که با چون خودی گم کنی روزگار2 • ز خود بهتری جوی و فرصت شمار 
بوستان وگلستان سعدی

وحشــت3 آمــوزد و خیانــت و ریــو4 • گــر نشینـــد فرشـــته ای بــا دیــو 
پوســتین دوزی6 گــرگ  نکنــد   5 ز بــدان جـــز بــدی نیـامـــوزی ا

گلستان سعدی

کــه نــادان را بــه صحبــت برگزیدی • َرَقــم بــر خــود بــه نادانــی کشــیدی7 
مــرا فرمــود: بــا نــادان مپیونــد8 نایــی یکـــی پنــد  طلــب کــردم ز دا

گلستان سعدی

رهانیـد از دهـان و دسـت گرگـی ا بزرگـی  • شـنیدم گوسـفندی ر
بنالیـد  وی  از  گوسـفند  رواِن  شـبانگه کارد در حلقـش بمالیـد 

چـو دیدم عاقبت خـود گرگ بودی کـه: از چنـگال گرگـم درربـودی 
گلستان سعدی

دوستی  به  وانگه  بجنباند10،  دوستی  سلسلة  فرومانَد،  حیلتی9  همه  از  چو  دشمن   •
کارهایی کند که هیچ دشمن نتواند.

گلستان سعدی  

1ـ آِهخته کوتاه شدة »آهیخته« است و از مصدرِ »آهیختن« )بنگرید: پانوشت های داستان »رستم و اَکوان دیو«( 
2ـ زیرا نشست وبرخاست با کسی مانند خویش، عمر را بیهوده از دست دادن است.

3ـ رمیدگی، مردم گریزی 
4ـ مکر، فریب، نیرنگ

5ـ در برخی دست نوشته های )نسخه های خّطِی( گلستان، چنین است: از بدان نیکویی نیاموزی.
6ـ از گرگ ـ که دریدن پوست جانوران طبیعت اوست ـ نمی توان انتظار پوستین دوختن داشت.

7ـ بر خود نشان نادانی نهادی؛ خود را به نادانی مشهور کردی )کنایه(
8ـ از مصدرِ پیوستن

9ـ چاره ای
10ـ سلسله: زنجیر؛ سلسلة دوستی را جنباندن: به دوستی متوّسل شدن، به دوستی پرداختن.

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m



52

»یا  می گفت:  و  می کرد  طواف  کعبه  ِگرد  مردی   •
رب، تو برادران1 مرا نیک گردان.« وی را گفتند: »بدین 

مقام شریف رسیده ای، چرا خود را دعا نکنی، که2 همه 

برادران را دعا کنی؟« گفت: »مرا برادرانند؛ چون بدیشان 

صالح3  به  من  یابم،  صالح  در  را  ایشان  اگر  بازگردم، 

ایشان صالح شوم و اگر به فسادشان4 یابم، من به فساد 

صحبِت  من  صالح  قاعدة5  چون  شوم.  ُمفِسد  ایشان 

مصلحان بَُود، من برادران خود را دعا کنم تا مقصود من 

و از آِن ایشان برآید.«
کشف الَمحجوب، ابوالحسن ُهْجویری     

2ـ مفهوم این عبارت یادآور چه بخشی از درس است؟

»جان بی دوستی پژمرده باشد و با دوستی تازه و زنده بَُود.«
معارف، بهاء ولد

3ـ در فارسی هفتم استعدادهای درخشان، قطعه ای از پروین اعتصامی خواندید که برای 

سنگ مزار خود سروده بود. چه بیتی از آن قطعه با عبارت پیشین مفهوم یکسان دارد؟

4ـ در داستان »شازده کوچولو« راوِی داستان می گوید: »حاال دیگر دوستم با گوسفندش 

از اینجا رفته است و اگر من کوشش می کنم که وصف او را بگویم برای این است که 

فراموشش نکنم. فراموش کردِن دوستان غم انگیز است«.

میان این عبارت با بیت و عبارت  پیشین چه ارتباطی می بینید؟ 

1ـ یاران، دوستان )در اینجا(
2ـ بلکه

3ـ درستکاری، نیکوکاری
4ـ فساد: بی اخالقی، بدکاری

5ـ پایه، اساس
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دریچه های شکوفایی
  روان خوانی

• این بیت دربارة کدام شاعر برجستة ادبیات فارسی است و در قلمرو شعر فارسی به 
چه لقبی نامبُردار شده است؟

ــن بین ــاعر روش ــم ش آن تیره چش اشــعارِ ُزهد و پند بســی گفته ســت 
ناصر خسرو

یاد  »روشندل«  لفظ  با  وی  از  »نابینا«،  فرد  به  نهادن  حرمت  برای  فارسی  زبان  در  1ـ 

می کنیم. به نظر شما، چرا این واژه بار معنایِی محترمانه تری نسبت به »نابینا« دارد؟ معنِی 

واژة »کوردل« چیست و کاربرد آن در کجاست؟  
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2ـ در جملة »عاشقانه دست هایم را بر روی پوست صاف یا پوستة زبر و درهم وبرهم 

درخت می کشم«، مترجْم واژة »صاف« را در تضاد با »زبر« آورده است1. صفت »صاف« 

در هریک از گروه های اسمِی زیر چه معنایی دارد و متضاّد آن، در هر مورد چیست؟

خّط صاف ـ موی صاف ـ هوای صاف ـ دریای صاف ـ آب صاف 

در متن درس خواندیم که »تالش می کنم همه چیز را لمس کنم و هرچیزی را طوری 

نزدیک نگه دارم که نگاه برای مّدتی روی آن بماند«. 

معنای  است.  آن  کوتاه شدة  »نَگه«  و  دارد  چشم  نیز  و  نگریستن  نظر،  معنای  نگاه، 

»نگهداری« )حفظ کردن و مراقبت( از همین جاست؛ یعنی چیزی یا کسی را پیش چشم 

داشتن )قرار دادن( و نگاه از آن برنداشتن. کاربردِ »نگه داشتن« به معنِی »متوقف شدن/ 

متوقف کردن« هم از آن جهت است که وقتی از حرکت بازمی ایستیم، می توانیم نگاه خود 

را بر چیزی ثابت کنیم.

1ـ متضاّد رایِج »زبر« واژة »نرم« است.
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پیوست ۱غزل برای گل آفتابگردان   درس پنجم

بنفشه که شکل عصاگونة سربه زیر آن، تداعی گِر بی خبری و  در قصیدة سعدی، گل 

غفلت است، در برابر نرگس قرار گرفته که با کاسبرگ زیبا و گلبرگ های سپید پیرامونش، 

یادآور چشم است و در اینجا نماد بیداری و آگاهی. 

در شعری که در پی می خوانید، روی سخن شاعر1 با گل آفتابگردان است.

از دیدگاه عارفانه، َرهرو مانند عاشقی است که از دل وجان خواهان رسیدن )وصال( 

به معشوق است. عاشق بی قرار برای وصال به معشوق آسمانی )خداوند( باید پیوسته در 

طلب و جست وجوی او باشد و با پیمودن مراحِل پرنشیب وفراز و طاقت فرسا، درون خود 

پذیرای حضور  را  و دل  بپیراید  ناپسند  دیگر خصلت های  و  از خودپرستی  رفته رفته  را 

معشوق سازد. 

فارسی  ادبیات  و  زبان  دانشکدة  برجستة  استاد  و  پرآوازه  پژوهشگر  و  )شاعر  شفیعی کدکنی  دکترمحمدرضا  1ـ 
تهران(  دانشگاه 
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آنگاه که عاشق از خود بگذرد و پا بر همة خواسته  های جسمانی و نَْفسانی بگذارد، در 

وجود معشوق محو می شود و سراسر وجودش را فروغ حق دربرمی گیرد.

شاعر از شباهت ظاهری  گل آفتابگردان به خورشید و گردش آن به سوی خورشید 

بهره گرفته و این جست وجوی خستگی ناپذیر و ِسیْر عارفانه را به تصویر کشیده است. 

غزل برای گِل آفتابگردان
نََفست شکفته بادا و 

      ترانه ات شنیدم
        گِل آفتابگردان!1

نَِگهت ُخجسته بادا و 
        شکفتِن تو دیدم

        گِل آفتابگردان!

به َسَحر که خفته در باغ، صنوبر و ستاره،
تو به آب ها سپاری همه صبر و خواب ِ خود را2

و َرَصد3 کنی ز هر سو، َرهِ آفتاِب خود را.4

نه بنفشه داند این راز، نه بید و رازیانه5
َدمِ هّمتی6 شَگرف7 است تو را در این میانه.

1ـ گل آفتابگردان از اینکه رو به سوی خورشید شکفته می شود، ترانه خوان است و شاعْر ترانه اش را می شنود و 
آرزو می کند که نفسش شکوفا و شاداب و دمش گرم باشد. 

2ـ به آب سپردن: کنایه از دور کردن و از دست دادن.
3ـ َرَصد: دیدن و بررسی اَجرام آسمانی، نظر دوختن به چیزی

آفتاب دارد و گردش  این گل، همواره رو به سوی  از آنجاست که تصّور می شود  آفتابگردان  نام گذارِی گل  4ـ 
خورشید را از خاور تا باختر دنبال می کند. )البته در واقع غنچة این گل به سوی آفتاب می گردد، نه آفتابگردان 

گلدار( 
5ـ در این مصراع، شاعر از بنفشه به عنوان گل یاد کرده، از درختان بید را نام برده است و از گیاهان، رازیانه را. 

6ـ َدم هّمت: نََفسی که نشان از هّمت و کوشش و اراده دارد. 
7ـ شگفت انگیز، عالی
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تو همه درین تکاپو1
        که حضورِ زندگی نیست

به غیر آرزوها     
و به راهِ آرزوها،

       همه عمر،
      جست وجوها

من و بویة2 رهایی،
وَگَرم به نوبِت عمر،

رهیدنی نباشد
تو و جست وجو 

وگرچند، رسیدنی نباشد.

چه دعات گویم ای گل!
تویی آن دعای خورشید که ُمستجاب3 گشتی

شده اتّحادِ معشوق به عاشق از تو، رمزی
نَِگهی به خویشتن کن که خود آفتاب گشتی!

1ـ می دانید که این شعر در قالب نو سروده شده است )در درس دهم کتاب حاضر با 

ویژگی های شعر نو بیشتر آشنا می شوید(. باوجوداین چرا شاعر عنوان سرودة خود را 

»غزل برای گل آفتابگردان« نام نهاده است؟ 

1ـ حرکت و جنبش
2ـ آرزو

3ـ برآورده
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2ـ خواندید که شاعر در اینجا به جای نرگس، گل آفتابگردان را در تقابل با بنفشه )و 

نیز، بید و رازیانه( قرار داده است. میان دو نمادِ »گل آفتابگردان« در این شعر و »نرگس« 

در قصیدة سعدی چه شباهت و تفاوتی می بینید؟

3ـ چرا شاعر پس از آنکه شکفتن گل آفتابگردان را دیده است، خطاب به او می گوید: 

نگهت خجسته بادا )نگاهت مبارک باشد(؟

4ـ منظور از »این راز« در مصراع »نه بنفشه داند این راز، نه بید و رازیانه« چیست؟

5ـ از حرف »واو« در »من و بویة رهایی« و »تو و جست وجو« چه معنایی درمی یابید؟ 

6ـ به نظر شما چرا شاعر »گل آفتابگردان« را دعای مستجاب شدة خورشید می نامد؟

7ـ مقصود شاعر از دو مصراع پایانی چیست؟

8ـ هنگامی که نور خورشید از پنجره یا روزنه ای به درون اتاق یا فضایی تاریک می تابد، 

ذّرات غبار را می بینیم که چرخ زنان به سوی باال و سرچشمة نور پیش می روند. شاعران 

از تصویر »ذّره و خورشید« یا »غبار و خورشید« هم برای بیان سیر و ُسلوک عارفانه بهره 

گرفته اند. برای نمونه، حافظ می گوید:

که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد بعد از این نور به آفاق دهم از دِل خویش 

تصویر شاعرانة این بیت را با شعر »گل آفتابگردان« مقایسه، و شباهت های مفهومِی این 

دو را بررسی کنید.

9ـ میان درون مایة شعر »پرواز« )نیما یوشیج( با این شعر چه ارتباطی می بینید؟
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  فرهنگ بزرگ سخن )4(
واپسین بیِت حکایتی که از اسرارنامة عّطار نیشابوری خواندید، این بود:

نخستم گامِ  بر  رفته،  چندین  که  چو بُْگشادند چشمم، شد درستم  

بزرگ  از فرهنگ  را  لغت »درست« )دربرگیرندة 20 معنی و کاربرد(  )َمدَخل(  درآینِد 

سخن در صفحة بعد آورده ایم. 

• در آغاز هر جلد از فرهنگ بزرگ سخن، سه جدول راهنما تعبیه شده است که نخستین، 
»جدول نشانه های اختصاری«  نام دارد. در این درآیند، شش نشانة اختصاری پیدا کنید 

و بگویید که هریک کوته نوشِت چه اصطالحی است.  

1ـ کدام یک از معنی های بیست گانه با معنِی»درست« در بیت پیش گفته همخوانی دارد؟ 

از کجا می فهمید؟

معنی های  از  کدام یک  دارای  است  پی  آمده  در  که  بیت هایی  در  »درست«  واژة  2ـ 

بیست گانه است؟ 

بســاِن تگــرِگ بهــاران درســت بکردنــد یــک تیـــر بــاران نخســت 
دقیقی توسی

ــالم ــو درود و س ــِر ت ــان ب وز ایش درست اند از این هرکه بردی تو نام 
فردوسی

درسـتی، درشـتی1 نمایـد2 نخسـت درشـت اسـت پاسـخ ولیکن درسـت 
ابوَشکور بلخی

1ـ گستاخی
2ـ به نظر می آید
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همـی رنِگ چهرت بگوید درسـت زبانْت ارچه پوشـندة رازِ توسـت 
اسدی توسی
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فصل سوم

سبک زندگی
اگر به زندگی کسانی که می شناسیم دقّت کنیم، درمی یابیم که انسان ها بسته به ویژگی های 
فردی، فرهنگ، جای سکونت و  حتّی سنّ وسالشان، شیوه های رفتاری و عالیق متفاوتی در 
یا  با جمع کوچکی از دوستان  تنها  زندگی دارند. مثاًل همان گونه که برخی دوست دارند 
اعضای خانواده رفت وآمد کنند، عّده ای دیگر عالقه مندند با طیف گسترده تری از افراد آشنا 
شوند و نشست وبرخاست کنند. باز برای مثال، جمعی دوست دارند اوقات فراغتشان را در 
طبیعت به گردش و ورزش بگذرانند و برخی خوش دارند به بازدید از گنجینه ها )موزه ها( 
افراد و گروه های  کّلی  کنند. رویکردِ  فرهنگی سپری  فّعالیت های  با  را  بروند و وقت شان 
اجتماعی به زندگی، و شیوه ها و برنامه هایشان برای بهره مندی از آن، »سبک زندگی« نامیده 
می شود. با وجود گوناگونی در رویکرد افراد به زندگی، شماری از اصول هم زیستی با دیگر 
اعضای جامعه و قواعد کلی شناخِت خود و شیوه های اساسی بهره جویی از زندگی، در متون 
به جامانده از گذشته به تکرار آمده و گاه در میان فرهنگ های گوناگون، یکسان است. دقّت 
در این اصول، نشان می دهد که هرچند ممکن است سبک زندگی در آغاز، مسئله ای فردی به 
نظر بیاید، اما انتخاب های افراد، سلیقه ها، عالقه ها و رفتارهایشان پیامدهای اجتماعی دارند و 
بر زندگِی دیگر افراد جامعه تأثیر می گذارند. درس های این فصل، ما را در برگزیدِن رویکرد 
و سبکی درست در زندگی یاری می دهند؛ به گونه ای که هم خود و هم دیگران از نعمت 

زندگی بیشترین و دلخواه ترین بهره را ببریم.
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مثال،  برای  و  نبوده  امروزی  هنرهای  معنای  به  هنر  فارسی،  زبان  کهن  کاربرد  در  1ـ 

شاعری و خوش نویسی و نّقاشی و موسیقی را به طور خاْص هنر نمی نامیده اند. هنر را 

بیشتر در برابر »گوهر« می آورده اند. مقصود از گوهر، سرشت و ذات و نیز ویژگی های 

ذاتی و توانایی های درونِی هرکس بوده که بخشی از آن، ثمرة تبار و نژاد و وراثت است. 

اگر گوهر ـ چنان که باید و شاید ـ آشکار شود، هنر نام می گیرد. برای نمونه، آنکه گوهر 

هوش خداداد خود را با سخت کوشی و دانش اندوزی بپرورد، دانشمندی »هنرمند« است 

  درس ششم 

                آداب زندگانی
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و آنکه از گوهر بخشندگی و سخاوت ـ که فضیلتی اخالقی است ـ برخوردار باشد و 

آن را در دستگیری از افتادگان و تهی دستان به کار گیرد، سخاوتمندی »هنرمند« است.

بدین ترتیْب گوهر، ذاتی و داشتنی است و هنر، آموختنی و به دست آوردنی. گوهْر بی  

هنر، بیهوده و بی ثمر است و هنْر بی گوهر، نامیّسر.

بر پایة آنچه خواندید، پیوند هنر و گوهر را در این نمونه های شعر و نثر بررسی کنید.   

بی هنــر دیــده ای  بســی  نــژاده  • هنــر کــی بـُـَود تــا نباشــد گهــر؟ 
فردوسی

ــر ــم از گه ــخ دهی ــه پاس ــاید ک نش • چو پرســند پرســندگان از هنر 
فردوسی

تندرست روان  باشد  فرهنگ1،  به  • گهر، بی هنر، زار و خوار است و سست 
فردوسی

ز بهــر هنــر شــد گرامــی، گهــر • گهــر گرچــه بــاال، نــه بیــش از هنــر 
ابوشکور بلخی

• استعداد، بی تربیت دریغ2 است و تربیِت نامستعد، ضایع3. خاکستر نََسبی عالی4 دارد 
که5 آتش جوهِر ِعلوی6 است؛ ولیکن چون به نْفِس خود7 هنری ندارد، با خاک برابر است 

و قیمِت شکر نه از نی است که8 آن خود خاصیِت وی است.
گلستان سعدی

2ـ بیت ها و عبارت های صفحة بعد، برگرفته از گلستان سعدی است. پس از بررسِی 

مفهومی، بگویید هریک با چه عبارتی از درس »آداب زندگانی« همخوانی دارد.

1ـ فرهنگ در اینجا برابر با هنر به کار رفته است.
2ـ جای افسوس

3ـ بیهوده
4ـ نََسِب عالی: نژاد و اصل ونسب برتر

5ـ کة عّلت یا چرایی
6ـ جوهِر ِعْلوی/ ُعْلوی: گوهری از عالَِم باال )ِعلوی/ ُعلوی: باالیی، آسمانی(

7ـ به خودیِ خود
8ـ بلکه
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• هندویی1 نفط اندازی2 همی آموخت. حکیمی گفت: تو را که 
خانه نیین است، بازی نه این است3. 

تا ندانی که سخن عیِن صواب است، مگوی

وانچه دانی که نه نیکوش4 جواب است، مگوی 

جواب هوشمند،  مردِ  ندهد   •
کنند  او سؤال  کز  گه  آن   مگر   

• هرکه سخن نسنجد5، از جواب سخن برنجد.
• هرکه نصیحِت خودرای6 می کند، او خود به نصیحتگری محتاج  است. 

کــه دانــی کــه در کار گیــرد ســُخن8  ه کــن  نــگا 7 ســخن گفتــن آ • بســیِچ
هرچــه دانــی ز نیک خواهــی و پنــد نــی کــه نشــنوند، بگــوی  • گرچــه دا
بــه دو پــای اوفتــاده انــدر بنــد زود باشـــد کــه خیـره ســـر9 بینــی 

دانشــمند حدیــِث11  نشــنیدم  دســت بر دســت می زند10 که دریغ! 

• آیا قطعة پایانی، در تقابل با بیت و عبارت پیش از آن قرار دارد؟ اگر چنین نیست، چرا 
ناسازگار به نظر می رسند؟ اگر پاسختان آری است، چرا سعدی در گلستان ـ که اثری 

اخالقی و پندآموز است ـ دو توصیة ناسازگار به میان آورده است؟

3ـ جملة »از جای تهمت زده پرهیز کن« از متن قابوس نامه، اشاره دارد به حدیث »اِتَّقوا 

1ـ هندو: اهل هند، هندی، پیرِو آیین کهِن مردم هند
ِب واژة فارسِی نفت است(   2ـ پرتاب کردِن نفت شعله ور به سوی دشمن که از فنون جنگی بود. )نفط، ُمَعرَّ

3ـ تو که خانه ات از نی ساخته شده است، نباید بازی ات نفت اندازی باشد.
4ـ جابه جایی یا جهش ضمیر  

5ـ ارزیابی نکند، سبک سنگین نکند
6ـ خودرأی، خودسر، مستبد 

7ـ بسیچ یا بسیج یعنی آماده سازی. در قدیم به معنِی قصد و میل نیز آمده است. بسیِچ چیزی کردن: آماده شدن 
برای انجام دادِن آن یا قصد و میل کردن به آن
8ـ َسُخن یا ُسُخن، تلّفِظ کهِن ُسَخن بوده است.

9ـ لجوج، گستاخ 
10ـ دست بر دست زدن: به نشانة تأّسف، دست ها را به هم کوبیدن

11ـ سخن
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التَُّهِم«1 )پیامبر اکرمص(. از حضرت علیع نیز حدیثی با همین مضمون روایت  َمواِضَع 

َمْن  َفالیَُلوَمنَّ  الّتهمِة  مواضَع  نفَسُه  َوَضَع  َمْن  کرده اند: 

2. از سوی دیگر، در آیه ای از قرآن کریم  أساء بِِه الّظنَّ

نِّ  مَِن الظَّ می خوانیم: »یا أیّها الّذین آَمنوا اْجتَنِبوا کثیراً 

ایمان  که  کسانی  )ای   )49/12( إثٌم«  الّظنِّ  بعَض  إّن 

آورده اید، از بسیاری از گمان ها بپرهیزید که پاره ای از 

گمان ها گناه است.( به نظر شما چرا بزرگان دین و به 

پیروی از ایشان، نویسندة قابوس نامه، در کنار هشدار و 

نهی قرآنی، چنین توصیه ای مطرح کرده اند؟

4ـ حدیث پایین یادآور کدام عبارت از قابوس نامه است؟ چرا ثمربخشِی نصیحت، در 

گرِو چنین توصیه ای است؟

النُّْصُح بیَن الَمَلَ تَقریٌع )حضرت علی ع( ]پند گفتن در انجمن، سرزنش است.[

1ـ از جایگاه تهمت ها بپرهیزید.
2ـ کسی که خود را در جایگاه تهمت قرار دهد، نباید آن را که به او گمان بد می بََرد، سرزنش کند.
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1ـ با الگوی فعل مضارع اخباری آشنا هستید. مثاًل ساخت های ششگانة مضارع اخباری 

می رود،  می روم، می روی،  است:  قرار  بدین  فارسی  نوشتار  زبان  در  »رفتن«  از مصدر 

می رویم، می روید، می روند.

اکنون شما همین شش ساخت را در فارسِی گفتاری بنویسید و آنگاه تفاوت بن مضارع 

و شناسه را در صورت نوشتاری و گفتاری بررسی کنید.

همچنین ساخت های ششگانة مضارع اخباری مصدر »گفتن« را نیز در فارسِی گفتاری 

بنویسید و بن و شناسه را نشان دهید.

چنین  ازآن رو  را  التزامی  حال  یا  مضارع  فعل  و  است  »همراهی«  معنِی  به  التزام،  2ـ 

نامیده اند که با یکی از مفهوم های احتمال و تردید، شرط، آرزو، دعا... در زمان حال یا 

آینده »همراه« است. این مفهوم ها، در »قطعی نبودن« با هم اشتراک دارند.

بنویسید حال التزامی در جمله های پایین با کدام مفهوم همراهی می کند.

اگر به موقع برسی، با هم راه می افتیم.

کاش هرچه زودتر برای کاهش آلودگی هوا چاره ای بیندیشند!

شاید امروز دبیر از من درس بپرسد.

خدا رفتگان شما را بیامرزد!
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شو خطر کن
  حکایت

• می دانیم که نقش نمای »متّمم« در زبان فارسی »حرف اضافه« است که پیش از متّمم 
قرار می گیرد. در َسبْک کهن ادب فارسی، گاه افزون بر نقش نمای پیشین، برای متّمْم 

نقش نمای پسین هم می آورده اند. به عبارت دیگر، دو حرف اضافه در دو سوی متّمم 

جای می گرفته است؛ برای نمونه در این بیت سعدی:

وگر خواهی سالمت1، بر کنار2 است به دریا در، منافْع بی  شـمار اسـت 

1ـ امنیت و آرامش )در اینجا(
2ـ ساحل
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 می بینید که واژة »دریا« )متّمم( با دو حرف اضافه )»به« و »در«( همراه شده است. یعنی 

شاعر به جای آنکه بگوید: »به دریا، منافع بی شمار است1« یا »در دریا، منافع بی شمار 

است«، هردو را با هم به کار برده است. 

در حکایت، نمونه ای از »دو حرف اضافه برای یک متمم« نشان دهید.

بررسی  مقاله  با حکایت چهار  را  بیت های زیر  ارتباط مفهومِی 

کنید.
• از خطر خیزد خطر، زیرا که سودِ ده چهل2

کلیله و دمنه          

بر نبنـدد  گر  بترسـد  از  خطر  بازارگان3  

• درِ نام ُجسـتن4، دلیـری بُـَود
فردوسی                                        

زمانه ز بددل5 به سیری  بَُود6 

• حکایت پایین از بوستان سعدی را بخوانید. 
ســخن گفــت بــا عابــدی8 کّلــه ای9  7 شــنیدم کــه یــک بــار در ِحّلــه ای

ــتم ــی10 داش ــر، کالهِ مِه ــر ب ــه س ب کــه: »مــن َفــّر فرماندهــی داشــتم 

1ـ می دانیم که »به« در معنای »در« در زبان فارسِی کهن کاربرد داشته است.  
2ـ سودِ ده چهل در فارسی کهن، یعنی سود بردن در معامله ای که در آن، چیزی را به ده دَِرم بخرند و به چهل درم 

بفروشند؛ نه آنکه سودی چهار برابر به دست آورند.
3ـ دومین »خطر« ـ برخالف »خطر« اول و سوم ـ معنِی »ارزش و اهمیت« دارد.  

4ـ درِ چیزی را ُجستن: روی آوردن به چیزی و تالش برای دست یابی به آن )کنایه( 
5ـ ترسو، بزدل

6ـ به سیری: سیر؛ سیر در اینجا به معنِی حقیقی )=در برابِر گرسنه( به کار نرفته است و معنای »بیزار« دارد.
7ـ محّله ای

8ـ عابد: عبادت کننده؛ کسی که بیشترین اوقات زندگیش را به عبادت خدا و رازونیاز با او می گذراند.
9ـ جمجمه ای

10ـ کالهِ مِهی: تاج بزرگی و پادشاهی
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گرفتــم بــه بــازوی دولــت2، عــراق ســپهرم مدد کرد و نصرت، ِوفاق1 

کــه ناگــه بخوردنــد کرمــان ســرم« طمــع کــرده بــودم کــه کرمــان خــورم 

کــه از مردگان پنــدت آید به گوش بَکــن پنبــة غفلــت از گــوِش هــوش 

• نمونه ای از »جابه جایی یا جهش ضمیر«، »اضافة تشبیهی« و »دو حرف اضافه برای یک 
متمم« در حکایت پیدا کنید.

1ـ خواندیم که در بیت »یکی آرزو کن که تا از هوا/ کجات آید افگندن اکنون هوا«، دو 
واژة قافیه )هوا ـ هوا( گرچه تلفظ و امالی یکسان دارند، اما معنِی متفاوت )آسمان ـ 
آرزو( به شاعر اجازه می دهد که آن دو را در جایگاه قافیه بنشاند. سال گذشته با آرایة 
که  است  وقتی  واژه،  دو  میان  بودن(  )=هم جنس  جناس  اوج  شده اید.  آشنا  »جناس« 
یکسان تلفظ و نوشته شوند )هم آوا و هم نویسه باشند(، اما معنِی متفاوت داشته باشند. 
این گونه از جناس را »جناس کامل )تام(« می نامیم و همة گونه های دیگر را »جناس 

ناقص« نام می نهیم.
از »جناس کامل )تام(« در حکایت نشان دهید و بگویید سعدی  اکنون شما نمونه ای 

چگونه از این آرایه برای بیان رسای مفهوم بهره جسته است.

2ـ حکایت چه اندرزی دربردارد و آدمی را از چه خوی و خصلتی برَحَذرمی دارد؟  

قرار  با درون مایة حکایت چهارمقاله  تقابل  در  این حکایت  پیام  آیا می توان گفت  3ـ 
دارد؟ دلیلتان چیست؟  

1ـ آسمان مرا یاری کرد و پیروزی با من سازگاری و موافقت کرد.
2ـ به بازوی دولت: با نیروی سعادت و خوشبختی
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  درس هفتم 

                پرتو امید

که  »را«  یک  و  بیابید  اضافه«  گسست  »رای  یک  غزل  در   •
مصدر اسنادِی »بودن« را به »داشتن« تبدیل کند.

فرهنگ  در  حافظ  جایگاه  از  خّرمشاهی1  بهاءالّدین  1ـ 

حافظة  »حافظ،  است:  کرده  تعبیر  جمله  این  با  ایران زمین 

این عبارت برخاسته  ماست«. نخست بگویید زیبایِی آوایِی 

از چه آرایه ای است؛ سپس با توّجه به پاره متنی که از همین 

پژوهشگر خواندید و بر پایة شناختی که از شعر حافظ دارید، 

بنویسید از این تعبیر چه معنایی برداشت می کنید.

2ـ »دنیا هزار رو دارد« یادآورِ کدام بیت از این غزل حافظ است؟

1ـ بهاءالّدین خّرمشاهی )زادة 1324( قرآن پژوه، حافظ شناس، مترجم و ادیب و عضو پیوستة فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی است. »حافظ نامه« )دورة دو جلدی( اثر خّرمشاهی یکی از معتبرترین مراجع حافظ شناسی به شمار 

می رود.
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3ـ ُمغیالن )به معنای جایگاه غوالن( بوته های نسبتًا بزرگی است به اندازة یک درختچه 

که شاخه های آن خارهای بلند دارد. مغیالن که اغلب در صحرای عربستان می روید، یک 

نوع گیاه سوزنی است با خارهای سفید چندپهلو که پای درختچه می ریزد و با وزش 

باد، به اطراف بیابان می پراَکنَد.

• شاعران ادب فارسی بیشتر از آزار خار مغیالن سخن رانده اند1. در این بیت از گلستان 
سعدی، چگونه به سودمندِی خار مغیالن نیز اشاره شده است؟

شِب َرحیل، ولی ترِک جان بباید گفت خوش است زیر مغیالن به راه بادیه خفت 

داشته است. در  نمایش های عروسکِی سایه بازی و خیمه شب بازی رواج  قدیم  4ـ در 

و  می گرفتند  قرار  نور  منبع  برابر  در  که  عروسک  چند  حرکت  با  نمایش  سایه بازی 

سایه هایشان بر پرده می افتاد، اجرا می شد؛ اما در خیمه شب بازی عروسک های متحّرک 

آویخته به نخ، خود در برابر چشمان تماشاگر نمایان می شدند. نمایش را در قدیم »بازی« 

می گفتند و نمایش های عروسکی را »شب بازی«، »خیال بازی« و »پرده بازی« می نامیدند. 

• بر پایة تناسِب یادشده، معنای دقیق این بیت حافظ را بنویسید.
باشد اندر پرده، بازی های پنهان غم مخور هان، مشو نومید چون واقف نه ای از سّر غیب 

5ـ با توجه به توضیح واژة »مغیالن« در واژه نامة کتاب فارسی، معنا و مفهوم این بیت 

حافظ را بنویسید.

سـرابت بـه  نفریبـد  بیابـان  غـول  تـا  دور است سرِ آب از این بادیه؛ ُهش دار! 

6ـ از واژة »سرزنش« در بیت ششم افزون بر معنای »مالمت و نکوهش«، چه معنای 

دیگری برمی آید؟

1ـ در پاره متِن برگرفته از قابوس نامه )درس ششم، آداب زندگانی( نیز از بی فایدگی و بی خاصیت بودِن مغیالن یاد 
شده است.
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7ـ  میان »قدم زدن« در بیت حافظ، با »قدم زدن« رایج در زبان فارسِی امروز چه تفاوت 

معنایی دیده می شود؟

را  کنید، چه واژه ای  با یک واژه توصیف  را  این غزل  اگر بخواهید حال و هوای  8ـ 

برازنده می دانید؟

9ـ نزدیکِی مفهومِی بیت های پایین را با غزل حافظ بررسی کنید.

بر جفای خارِ هجران1، صبر بلبل بایدش • باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش 
حافظ

ــان ــو دارد نه ــش از ت ــی راز خوی هم 2 ســرای جهان  • چنین اســت رســم
که روزی نشــیب اســت و روزی فراز4  3 ز و بســا ر بــا ا ، تــو ناچــا زد نســا    

فردوسی

است زمان  گامِ  هنِر  رسیدن،  که  دانی  • گر مرد َرهی، غم مخور از دوری و دیری 
ه. ا. سایه

10ـ عبید زاکانی ـ شاعر هم روزگار حافظ ـ در بیت زیر چگونه از نمادهای مشترک با 

بیت حافظ بهره گرفته و چه مفهومی را اِلقا کرده است؟

سرزنش ها گر کند خار مغیالن، غم مخور • در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم 
حافظ

نمی رسیم مغیالن  خارهای  به  جز  ما  • گر رهروان به کعبة مقصود می رسند 
عبید زاکانی

1ـ دوری، جدایی، فِراق؛ خارِ هجران )اضافة تشبیهی(
2ـ قاعده، شیوه، آیین

3ـ ساختن: مدارا کردن
4ـ نشیب  و فراز: سختی و خوشی )در اینجا( 
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در فارسی هفتم استعدادهای درخشان، از ویژگی های مفهومی و ساختارِی مصدر در 

زبان فارسی سخن گفتیم و شیوة سادة ساخِت بن از مصدر را توضیح دادیم. اکنون ده 

مصدر را در دو جدول جداگانه به همراه بن های مضارع )اکنون( و ماضی )گذشته( هریک 

آورده ایم. از نظر ارتباط میان بن ها، چه تفاوتی میان این دو جدول به چشم می خورد؟
۱

بن ماضیبن مضارعمصدر
خوردخورخوردن
کشتکشُکشتن
افتادافتافتادن

پریدپرپریدن 
زیستزیزیستن

۲
بن ماضیبن مضارع  مصدر
بستبندبستن

نشستنشیننشستن
پختپزپختن
شنیدشنوشنیدن
دیدبیندیدن 

و  نظم  ماضی،  و  مضارع  بن های  میان   ، ۱ مصدرهای جدول  در  پیداست،  چنان که 

۲ چنین نظمی یافت نمی شود. ازاین رو  قاعده ای برقرار است؛ اما در مصدرهای جدول 

، »منّظم« می گوییم و مصدرهای جدول  ۱ در اصطالح دستوری، به مصدرهای جدول 

۲ را »نامنّظم« می نامیم.  

، ارتباط میان بن های مصدرهای منّظم زبان فارسی را در این الگو  ۱ بر بنیاد جدول 
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می توان  گنجاند:

بن مضارع+ ـد/ ـت/ ـاد/ ـید/ ـست1 = بن ماضی

بدین ترتیب، مصدرهایی را نامنّظم به شمار می آوریم که بن هایشان از الگوی پیش گفته 

یا »پذیرفتن« را هم در دستة  قبیِل »آمدن«  از  این میان، مصدرهایی  پیروی نمی کنند. در 

»نامنّظم« جای می دهیم؛ زیرا گرچه میان بن های چنین مصدرهایی نیز نظم دیده می شود 

ـُفت= پذیرفت«(، اما صرفًا برای یک نمونه نمی توان الگویی  )»آ + َمد= آمد«2 یا »پذیر+ 

در نظر گرفت. به همین دلیل هر مصدری را که با الگوی یادشده همخوانی نداشته باشد، 

نامنظم قلمداد می کنیم.

سبب  به  منّظم  مصدرهای  به کارگیرِی  نامنظم(،  و  )منظم  مصدر  گونه های  میان  در 

قاعده مندی، برای فارسی زبانان آسان تر است. بنابراین گاهی در کنار مصدر نامنّظم، شکِل 

که  »گشتن«  بن های  به  مثال،  برای  برده اند.  کار  به  خود  زبان  در  و  ساخته  را  آن  منّظم 

مصدری نامنظم است، نگاه کنید: 
بن ماضیبن مضارعمصدر 
گشتَگردگشتن

اگر بخواهیم »گشتن« را به مصدری منظم تبدیل کنیم، باید بن ماضی را از »گشت« 

به »گردید« تغییر دهیم. سپس از این بن ماضی )= گردید(، مصدرِ »گردیدن« را بسازیم:
بن ماضیبن مضارعمصدر 
گردیدَگردگردیدن

برای  است.  »گشتن«  مصدر  منّظِم  صورت  که  می آید  پدید  »گردیدن«  بدین ترتیب، 

نمونه ای دیگر از این فرایند، به مصدر نامنّظِم »َجستن« )=پریدن( نگاه کنید:

1ـ »ـست« هرگاه به صامت افزوده شود، به صورت »ـِست« یا »ـیست« درمی آید: دان+ ـِست= دانست، توان+ 
ـِست= توانست، نگر+ یست= نگریست

2ـ در فارسی هشتم استعدادهای درخشان خواندیم که بن مضارع مصدرهایی ماننِد »آمدن«، »ستودن« و »پیمودن«، 
به ترتیْب »آ/ آی«، »ستا/ ستای« و »پیما/ پیمای« است؛ اما صورِت »آ«، »ستا« و »پیما« درست تر به نظر می رسد. در 

این نمونه نیز »آ« به عنوان بن مضارع برگزیده شده است. 
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بن ماضیبن مضارعمصدر 
َجستَجهَجستن

که این گونه به صورت منظم درمی آید:
بن ماضیبن مضارعمصدر 
َجهیدَجهجهیدن

شماری اندک  از مصدرهای نامنظم در زبان فارسِی امروزین یافت می شوند که مانند دو 

نمونة پیش گفته به صورت منظم هم کاربرد دارند. به جز این قبیل نمونه ها، سایر مصدرهای 
نامنظم را نمی توان به دلخواه به مصدر منظم تبدیل کرد.1

بر پایة آنچه اکنون خواندید، می توان گفت که در زبان فارسی، بن ماضی )گذشته( از 

بن مضارع ساخته می شود. در مصدرهای منظم، فرایند ساخِت بن ماضی از بن مضارع 

کاماًل روشن است؛ زیرا با افزایش یک یا دو واج بر بن مضارع، بن ماضی به دست می آید؛ 

برای مثال: 

بن ماضی  بن مضارع + »ید«← اندیشید  »اندیش« 

اما در مصدرهای نامنظم، ساخت گیرِی بن ماضی از بن مضارع، هم با تغییر همراه است 

و هم افزایش؛ دو مثال از مصدرهای نامنظِم »کاشتن« و »آزمودن«:
بن ماضی بن مضارع ← »کاش«+ »ت«← کاشت  »کار« 

بن ماضی  بن مضارع ← »آزمو«+ »د« ← آزمود  »آزما« 

ـَ« و »ن« را به بن  بدین ترتیب بن مضارع را باید ریشة بن ماضی قلمداد کرد. آنگاه اگر »

ماضی بیفزاییم، مصدر ساخته می شود: 

مصدر  بن ماضی ←  بن مضارع ← 
1ـ مثاًل مصدر »آسودن« را که نامنظم است )آسا ]بن مضارع[، آسود ]بن ماضی[(، نمی توان به مصدر منظم تغییر 
داد و »آساییدن« )آسا ]بن مضارع[، آسایید ]بن ماضی[( را ساخت؛ چون در زبان فارسی مصدرِ »آساییدن« نداریم. 
همچنان که مصدر نامنظِم »انگیختن« )انگیز، انگیخت( را نباید به »انگیزیدن« تبدیل کرد. مصدر نامنظم »پرداختن« 
)پرداز، پرداخت( نیز به شکل منظِم »پردازیدن« تبدیل پذیر نیست؛ زیرا گرچه در فارسِی کهن به ندرت آمده است، 

اما در فارسِی امروز کاربرد ندارد.     
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مصدر ـَ« و »ن«= اندیشیدن  بن ماضی + » »اندیشید« 
مصدر ـَ« و »ن«= کاشتن  بن ماضی + » »کاشت« 

در فارسی هفتم استعدادهای درخشان، ابتدا خوشه واژه سازی را بر بنیاد مصدر و بن های 

برگرفته از آن )ماضی و مضارع( فراگرفتید؛ اما اکنون که دانستید بن مضارع، ریشة بن 

ماضی و ـ به واسطة بن ماضی ـ ریشة مصدر به شمار می آید، دقیق تر و علمی تر آن است 

که خوشه واژه سازی را از بن مضارع آغاز کنیم. نمونه وار به این دو خوشه واژه از دو مصدر 

)یکی منظم و دیگری، نامنظم( بنگرید:

خوان )بن مضارع(

خواند )بن ماضی(

خوانده
ناخوانده

درس خوانده، خودخوانده، 
پدرخوانده

خواندنیخواندن )مصدر(

ناخواناخوانا

خوانش

خوش خوان، درس خوان، کتابخوان

گو )بن مضارع(

گفت )بن ماضی(

گفتن )مصدر(

ناگفتهگفته

گفتار
گفتاری

پیش گفتار، درس گفتار

گفتنی

گویاییگویا

سخنگو، زورگو، بدگو
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• در میان مصدرهای زیر، مصدرهای منظم را جدا کنید و سپس آنها را در پنج دسته 
جای دهید.

ماندن،  ایستادن،  بافتن،  خندیدن،  آراستن،  گداختن،  یافتن،  شکافتن،  بستن،  آوردن، 

آویختن، دانستن، ربودن، کندن، مردن، پسندیدن، پنداشتن، پیوستن، افکندن، پیراستن، 

گذشتن، آزمودن، فرسودن، گریستن1، راندن، بریدن، نهادن.

1ـ چرا نمی توان مصدر »بردن« را منظم به شمار آورد؟

2ـ شکل منّظِم مصدرهای درون جدول را بنویسید و خانه ها را پر کنید.
بن ماضیبن مضارعمصدر 

َرستن2نامنظم←

 منظم←

بن ماضیبن مضارعمصدر 

ُرستن۳نامنظم←

 منظم←

بن ماضیبن مضارعمصدر 

کوفتننامنظم←

 منظم←

1ـ بن مضارع مصدر »گریستن«، »گری« )بر وزِن شنی( است که در پیوند با پسوند »ـه« )ـِ( در واژة »گریه« به 
درمی آید. »ِگْرْی«  صورِت 

2- رها شدن
3-سبز شدن گل و گیاه
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بن ماضیبن مضارعمصدر 

رِشتن۱نامنظم←

 منظم←

برای  جداگانه ای  خوشه  واژة  »شنیدن«،  و  »بافتن«  مصدرهای  مضارع  بن  بنیاد  بر  3ـ 

بسازید.   هریک 

1ـ چرا برخی فارسی زبانان فعل گذشتة مصدر »چیدن« را به جای »چیدم، چیدی، چید، 

چیدیم...« به صورِت »چیندم، چیندی، چیند، چیندیم...« به کار می برند؟

2ـ کودکی فارسی زبان که ساخت های گذشتة مصدر »سوختن« )ماننِد سوختم، سوختی، 

سوخت...( را از اطرافیان آموخته است، ساخت های مضارع را بدین شکل به کار می برد: 

می سوخم، می سوخی، می سوخد...

سبب این کاربرد چیست؟ بر پایة این نمونه، ممکن است کودک ساخت های مضارع 

مصدر »مردن« را چگونه بگوید؟

1ـ تبدیل کردن پنبه و پشم به نخ
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• مثنوِی پایین1 را با لحن حماسی و میهنی بخوانید. 
ای مـرا بـر خـاک تـو روی نیـاز ای وطــن، ای مــادر تاریخ ساز 
عشـق جاویـدان مـن، ایـران من! ای کویــر تو بهشت جــان من 
نیسـت جز اندیشـه ات اندیشـه ام ای ز تو هســتی گرفته ریشـه ام 
دسـِت بهرامی بـه شـیر انداختن3 نداخــتن  2 داری به تیر ا آرشـی
ناپاک ُکـش دشـمن اَفکنی  پُتـِک  کــاوة آهــنگری ضّحـاک کـُـش 
تا نبیند دشـمنت4 هرگز به خواب رخشـی و رسـتم بر او پا در رکاب 
سـرفرازان سـپاهت صف به صف، مــرزداران دلــیرت جــان  به کف 
را خـّرمشــهر  بازگــرداندند  خون به دل کردند دشت و نهر را5 
مـن فرزنـدان  و  اَجـداد  مـادر  ای وطــن، ای مادر، ای ایــران من 
هر وجب از خاک تو، ناموس7 من خانــة من، بــانة6 من، توس من 

1ـ سرودة علیرضا شجاع پور
بودن(  ناشناس  معنِی  )به  »ی«  معموالً  خاص  اسم های  است.  ایرانی  اَبَرپهلوان  خاّص  اسم  کمانگیر،  آرش  2ـ 
نمی گیرند. برای مثال، می گوییم: »پهلوانی دیدم« اما »آرشی دیدم« جمله ای متداول نیست. گویا مقصود شاعر از 
»آرشی داری«، »پهلوانی چون آرش داری« باشد؛ همچنین: »دست بهرامی به شیر انداختن«: »برای افکندن شیران 

دست کسی مانند بهرام ]داری[«
3ـ اشاره به داستان بهرام گور؛ که دو شیر ژیان را بر خاک افکند.

4ـ دشمن تو را
دلیرانه  ایستادگی کردند و  یعنی چنان مردانه  )کنایه(.  او را دچار غم و رنج کردن  به دِل کسی کردن:  5ـ خون 

ُستوه آمدند.     به  پایداری و جان فشانی  مایه  این  از  بودند ـ  نبرد  نهر ـ که میدان  جنگیدند که دشت و 
6ـ نام شهری در استان کردستان در مرز باخترِی ایران 

7ـ همسر، مادر یا خواهِر َمرد که حفظ حرمت و امنیت آنها بر عهدة اوست.

  درس هشتم 

                همزیستی با مام میهن
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بینمت شیران  ز  خالی  را  بیشه  ای دریغ از من1 که ویران بینمـت 
زنده در این بوم و بر یک تن مباد! خاک تو گر نیست، جان من مباد! 

1ـ بیتی بیابید که در آن جابه جایی یا جهش ضمیر رخ داده باشد.

2ـ سه بیت نشان دهید که دو واژة قافیه در هرکدام با هم آرایة جناس بسازند.

1ـ از مصراع »خون به دل کردند دشت و نهر را« عالوه بر مفهومی که در پانوشت یاد 

شده است، چه معنای دیگری برمی آید؟ 

2ـ در میان بیت های شعر، چه مفهوم ها و تعبیرهای مشترکی با درس »همزیستی با مام 

میهن« می توان یافت؟

1ـ برایم مایة افسوس و تأّسف بی اندازه است.
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مام )در ترکیب »مام میهن«( کوتاه شدة »ماما« به معنِی مادر است. امروزه »ماما« را در 

معنای قابله )زنی که به مادر کمک می کند تا نوزاد را به دنیا آورد( به کار می برند. واژة 

»مامان« که چندی است در کنار »مادر« رواج دارد، از زبان فرانسوی به فارسی راه یافته 

است. البتّه باید دانست که زبان های فارسی، هندی و زبان های اروپاییـ  از جمله انگلیسی، 

فرانسوی، آلمانی ـ از یک ریشة مشترک پدید آمده اند و زبان شناسان مجموعة این  زبان ها 

را »خانوادة زبا ن های هندواروپایی« نامیده اند. زبان های هندواروپایی ـ چه آنها که از هم 

و  انگلیسی  ]مانند  نزدیک ترند  به هم  که  آنها  انگلیسی[ و چه  و  فارسی  ]مانند  دورترند 

»مادر«،  »پدر«،  واژه های  نمونه،  برای  دارند.  اشتراک  پایه  واژه های  برخی  در  ـ  آلمانی[ 

انگلیسِی  معادل  با  را  »گاو«  »نو«،  »تندر«،  »ستاره«،  »در«،  »ابرو«،  »نام«،  »دختر«،  »برادر«، 

هریک مقایسه کنید.1 

چنین نزدیکی ای را در میان دو زبان فارسی و فرانسوی نیز می توان جست وجو کرد؛ 

تلّفط می کنند.  فارسی زبانان  مانند  را کمابیش  »تو«  »دو« و ضمیر  فرانسه زبانان عدد  مثاًل 

بنابراین اگرچه »مامان« لغتی فرانسوی است، اما هم ریشه با »مام« و »ماما«ی فارسی است 

و با آن نزدیکِی آوایی دارد. در برابر »مام«، در فارسی واژة »باب« داشته ایم که کوتاه شدة 

ـَک« )به نشانة دوستداری و  بابا بوده است. در فارسِی کهن به هردو واژة مام و باب، »

تحبیب، نه نشانة کوچکی و تصغیر( افزوده و واژه های »ماَمک« )=مادر عزیز، مادرجان( و 

»بابک«  )=پدرجان( ساخته شده و واژة اخیر به صورت اسم خاّص پسرانه رواج یافته است.

البته به ِصرف نزدیکِی آوایی نمی توان دو واژه را هم ریشه قلمداد کرد؛ چنان که »بد« در فارسی و انگلیسی،  1ـ 
تلفظ و معنای یکسان دارند، اما از دو ریشة متفاوت اند! همچنین حساب واژه های هم ریشه را باید از وام ْواژه ها 
جدا کرد. واژه های هم ریشه در زبان مادرِ دو زباِن هم خانواده وجود داشته اند، اما وام واژه را یک زبان از زبان دیگر 
به وام گرفته است؛ خواه با آن از یک خانواده باشد، خواه از خانوادة زبانِی دیگری به شمار آید. bazar )بازار(، 
pistachio )پسته(، paradise )پردیس(، khaki )خاکی، به رنگ خاک(، caravan )کاروان؛ که »َون« ـ نام نوعی 
خودروی سواری بزرگ ـ برگرفته از آن است(، magic )=جادویی، ازریشة  »ُمغ«(، pajamas )=پیژامه، از واژه 
فارسی »پای جامه«( برخی از وام واژه های فارسی در زبان انگلیسی هستند. بررسِی علمِی ریشة لغت  و دگرگونی های 

تاریخِی آن، موضوع دانش »ریشه شناسی« است.  
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دوراندیشی
   شعرخوانی

 

آنگاه  »جناس«؛  آرایة  دارای  هم  و  باشد  »تشبیه«  دربردارندة  هم  که  بیابید  بیتی  1ـ 

پایه های )ارکان( تشبیه را نشان دهید.

تلّفِظ  نُهفت«،  بباید  بُِن چاهیش  در  گفت:/  بود  دوست ترین  ِورا  »آن که  بیت  در  2ـ 

حرف آغازیِن فعل »نهفت« با هر سه حرکت )زیر، زِبَر، پیش( درست است؛ هرچند 

اکنون ازاین میان »نَهفت« پرکاربردتر است و »نُُهفت« کم کاربردتر. واژة »نمایش« نیز 

وامْ واژه های  برخی  زبَر( است. در  یا  زیر  )با  اما »رسیدن« دوگونه آغاز  سه گونه آغاز، 

عربی هم با این ویژگی روبه روییم: خبره و فتوا )دوگونه آغاز؛ به ترتیب: زیر یا پیش، 

زیر یا زبر(. 

چهار واژه )دو واژه از متن شعر و دو واژه بیرون از آن( نمونه بیاورید که دوگونه یا 

سه گونه آغاز باشند؛ سپس بگویید آیا امروزه بسامد تلفظشان کمابیش برابر است یا نه.  

• در مصراع نخسِت بیت »پایش از آن پویه درآمد ز دست/ مِهر دل و مهرة پشتش 
شکست1«، تعبیر »پایش درآمد ز دست« را امروزه چگونه به کار می بریم؟ 

1ـ گویا مقصود از »شکستن مِهر دل« آن باشد که آسیب دیدگی سبب شد دل از زندگی ببُرد. 
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این  پایانِی  بیت  نظامی،  مخزن االسرار  خّطِی(  )نسخه های  دست نویس های  برخی  در   •
حکایت چنین ضبط شده است:

نــا کــه پــِی جــان بـُـَود  بهتــر از آن دوســت که نادان بَُود  دشــمن دا

یا  به نظر شما کدام یک رساتر  بیفزایید که  این ضبط بررسی کنید و  با  معنای بیت را 

زیباتر است. چرا؟
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    آشنایی با فرهنگستان )۶(

درخشان،  استعدادهای  هشتم  و  هفتم  فارسی  کتاب های  از  »دانستنی«  بخِش   پنج  در 

از گروه های گوناگون و 70 کارگروه  تاریخچة فرهنگستان آشنا شدید و  با  اندازه ای  تا 

بایستگِی  یافتید.  آگاهی  واژه گزینی  زمان بَِر  و  پیچیده  سازوکارِ  و  واژه گزینی  تخّصصِی 

دانستید  و  دریافتید  نیز  را  ـ  علم  قلمرو  در  به ویژه  ـ  امروز  فارسِی  زبان  در  واژه سازی 

در  روزآمد  و  فراگیر  علمی،  واژه سازِی  گرِو  در  فارسی،  زبان  ورزیدگِی  و  پویایی  که 

فرهنگستان است. همچنین نمونه هایی از واژه های مصّوب فرهنگستان راـ  که از مرز پنجاه 

هزار فراتر رفته است ـ جست وجو و بررسی کردید.

در آشنایی با فرهنگستان )5( دربارة فراینِد فارسی شدگِی بسیاری از وام واژه های عربی 

و چرایِی اهّمیت معادل سازی برای واژه های بیگانة انگلیسی خواندید. بیایید سخن را از 

همین جا با یادکردِ وام واژه ای دیگر از عربی پی بگیریم: خبر. این واژه که در زبان فارسی 

فارسی  بُن های  و  پسوند،  و  پیشوند  صفت،  اسم،  با  دارد،  هزارساله  دیرینگِی  دست کم 

ترکیب شده است:
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خبر

خبرنامه
بی خبر ← بی خبری

باخبر
خوش خبر

خبردار
خبرچین ← خبرچینی
خبرساز ← خبرسازی

خبرگزاری
خبرپَراَکنی

واژه ای  دیگر  که  است  یافته  گوارش  فارسی  زبان  پیکرة  در  چنان  »خبر«  بدین سان 

فارسی شده به شمار می آید؛ زیرا به مانند یک واژة فارسی در گسترش واژگان و پرمایگِی 

این  ما  آورد.  نمونه  را  »طلب«  وام واژة  می توان  همچنین  است.  بوده  تأثیرگذار  ما  زبان 

بر  و  آورده ایم  پدید  را  »طلبیدن«  مصدرِ  آن،  از  اما  گرفته ایم؛  وام  به  عربی  از  را  واژه 

می طلبیدم،  طلبید،  ساخته ایم:  گوناگون  فعل های  زبانمان،  در  فعل   زمان های  الگوی  پایة 

طلبیده بودی، طلبیده اند، طلبیده باشد، می طلبد، خواهد طلبید... چنین است که »طلبیدن« 

و  )»طلب«  آن  ماضِی  بن  و  مضارع  بن  و  می شود1  ظاهر  فارسی  مصدر  یک  قامِت  در 

»طلبید«(، افزون بر فعل ها، به ساخِت واژه هایی از قبیِل طلبکار، داوطلب2 )←داوطلبانه(، 

فرصت طلب )←فرصت طلبی، فرصت طلبانه(، راحت طلب )←راحت طلبی(، نطلبیده3 نیز 

یاری می رساند.

1ـ از وام واژة »بَلع« هم مصدر »بلعیدن« ساخته شده است. 
2ـ داو، واژة فارسی به معنِی »نوبِت بازی« بوده است و امروزه »داوطلب« به کسی می گویند که به میل و ارادة خود، 

آمادة انجام کاری است.
3ـ »نطلبیده« در زبانزدِ »آِب نطلبیده مراد است« در پاسخ به کسی که آب خوردن می آورد و تعارف می کند، گفته 

می شود.  
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از سال گذشته به یاد دارید که فرهنگستان در برابر واژة بیگانة »وب سایت«، »وبگاه« 

را برگزیده است. »وب« در ساختار این واژة مصّوب، بیگانه است. برخی خرده می گیرند 

که چرا فرهنگستان واژه ای نیمه فارسی ساخته و معادلی مانند »تارنما« را نپذیرفته است. 

نخست باید دانست که هرچند »وب« به معنِی »تار« است، اما مقصود از آن، تارهایی است 

که مانند تار عنکبوت شبکه وار در هم تنیده شده است. باوجود این، معنایی که از »تارنما« 

در زبان فارسی برمی آید، چنین است: آنچه تیره و تار به نظر می رسد! ازاین رو »تارنما« 

نه تنها معنی رسان نیست، بلکه واژه ای غلط انداز به شمار می آید. به همین دلیل فرهنگستان 

آگاهانه »وب« را به عنوان وام واژه در زبان فارسی به رسمیت می شناسد، اما با به کارگیرِی 

عناصر فارسی، راه را بر همة واژه های برگرفته از آن می بندد. 

website وبگاه    

weblog وب نوشت   

(weblogging) weblogger وب نویس )←وب نویسی( 

webcam وب بین1   

websurfing وب گردی   

web master وب دار   

می بینید که با واژه گزینِی سنجیده و میانه روانه، »وب« کارکردی مانند »خبر« یافته و در 

خدمت واژه سازِی زبان فارسی درآمده است.

برایش  معادلی کوتاه و رسا  از یک سو  که  پذیرفتنی  است  زمانی  بیگانه  واژة  بنابراین 

نتوان یافت و از سوی دیگر، بتوان از راه یابِی خوشه واژة آن جلوگیری کرد و برای هریک 

»تنیس«،  واژة  پذیرش  با وجودِ  فرهنگستان  که  دلیل است  به همین  برابرنهادی ساخت. 

»تنیسور« را ـ که مشتق از آن است ـ با »تنیس باز« جانشین می کند. 
تنیسور ← تنیس باز2

.web camera کوتاه شدة webcam 1ـ وب بین، کوتاه شدة »وب دوربین« است؛ همچنان که
2ـ به همین ترتیب، پیانیست را با »پیانونواز« جایگزین می کنیم.

وب
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خطر ویرانگر واژه های بیگانه وقتی آشکار می شود که با خوشه واژة خود به زبان فارسی 

رخنه می کنند. برای نمونه، واژة بیگانة »تایم« را در نظر بگیرید. باآنکه واژة فارسِی »زمان«1 

ما را از کاربردِ »تایم« یکسره بی نیاز می کند، اما عّده ای ـ شاید از روی ناآگاهی و شاید 

برای خودنمایی ـ بیهوده این واژه را بر زبان می آورند؛ غافل از این که »تایم« راه را برای 

ورود هم خانواده های خود به زبان فارسی هموار می کند: 

تایمر2         هاف تایم3          فول تایم4         پارت تایم5            آن تایم6         تایم اوت7

میدان  هم  فارسی،  زبان  قلمرو  در  بیگانه  خوشه واژه های  تاخت وتاز  که  است  چنین 

را برای جوالن واژه های فارسی تنگ می کند و هم، فرایند واژه سازِی زبان ما را کند و 

ناکارآمد می سازد.

1ـ زمان ریشة فارسی دارد و »زمانه« )=روزگار( برگرفته از آن است. زبان عربی این لغت را از فارسی به وام گرفته 
و آن را به صورت  »اَزَمنه« )جمِع زمان( و »ُمزمِن« نیز درآورده است.

2ـ زمان پا )پا:  بن مضارع از مصدر پاییدن(. زمان سنج معادل کرنومتر است.
3ـ نیمه

4ـ تمام وقت
5ـ نیمه وقت
6ـ سِر وقت

7ـ درنگ )=توقف بازی یا مسابقه برای مّدتی کوتاه با درخواست مربّی و اعالم داور برای یادآوری نکات فنّی به 
بازیکنان( 

تایم
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• بر پایة آنچه دربارة وام واژة »طلب« گذشت، فراینِد فارسی شدگِی وام واژة »فهم« را با 
آوردن نمونه هایی از فعل و اسم و صفت، نشان دهید.

دورة پنج جلدی »فرهنگ ریشه شناختِی زبان فارسی« 
برندة سی وسومین جایزة کتاب سال جمهوری اسالمی ایران

دکتـر محمـد حسن دوسـت، عضـو هیئـت علمِی فرهنگسـتان، 
کتـاب را در پِی شـانزده سـال پژوهش پردامنه فراهـم آورده و 
فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی بـه چاپ رسـانده اسـت. در 
ایـن فرهنـگ، پیشـینة هر لغـت فارسـی در زبان فارسـی میانه 
و صـورت کهن تـر آن، در ایرانـی باسـتان یـاد شـده و ریشـة 
هندواروپایـِی لغـت و مترادف هـای آن در گویش هـای ایرانـی 

نیز گـرد آمده اسـت.
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گروه های انسانیـ  خواه به کوچکِی خانواده، خواه به بزرگِی کشور و حتّی جامعة بین المللی 
ـ همگی می کوشند تا نام و یاد اعضایی را که در پیشرفت و موفّقیت گروه نقشی برجسته 
داشته اند، ارج بنهند و گرامی دارند. وقتی افراد خانواده در سالگرد درگذشت پدربزرگ دور هم 
جمع می شوند و نامش را زنده می دارند؛ یا برای روز مادر همگی به دیدار مادربزرگ می شتابند 
و بودن در کنارش را مغتنم می شمارند، در واقع نشان می دهند که قدردان و سپاسگزار کوشش 
آنها در موفّقیت جمعِی خانواده هستند. همچنین وقتی بناهای یادمان برای بزرگانی می سازیم 
که به ما و کشورمان هویت بخشیده اند؛ یا آنگاه که خیابان ها و میدان های شهر را با نام نخبگان 
علم و فرهنگ یا پاسداران آیین و میهن آذین می کنیم؛ یا در جشن های مّلی بزرگشان می داریم، 
سپاسگزاری و حق شناسِی دسته جمعی مّلت را از سهم آنان در موفّقیت جامعه نشان می دهیم. 
ِویَن )پایتخت  ایرانی در دفتر سازمان ملل متّحد در  به همین ترتیب، چهارطاقِی دانشمندان 
اُتریش( که دربردارندة تندیس های چهار فیلسوف و دانشمند ایرانی ـ ابوریحان بیرونی، خیام 
ـ  سینا  ابوعلی  و  رازی  زکریای  نیشابوری، 
است، نمایانگِر قدردانِی جامعة جهانی است از 
سهم ارزندة مفاخر ایرانی در ارتقای اندیشه و 
دانش بشری. در درس های این فصل، نمونه وار 
از کسانی یاد شده است که با هّمِت نَستوهانه 
روش های  به  مثال زدنی،  مسئولیت شناسِی  و 
را  جامعه شان  جایگاه  و  وضعیت  گوناگون 

بهبود بخشیده اند.

نام ها و یادها

فصل چهارم
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  درس نهم 

                راز موّفقیت

برای دو بیت زیر از شاهنامه چه مصداق هایی1 در »راز موفّقیت« می توان یافت؟ 

وگرچنـد از او2 سـختی آید به روی • ز دانــش درِ بی نــیازی بجـــوی 
سـوختن4 را  مغـز  اندیشـگان  بـه  • نگردد دلــش سیر3 از آموخــتن 

بزرگداشت خواجه  نصیرالدین طوسی در گوگل

در این بیت  و عبارت ها از کتاب فارسی، کدام واژه ها کوتاه شده )مخّفف( هستند؟

َگـِه خودپسـندی و پنـدار نیسـت • جوانی َگِه کار و شایستگی است 
از گزند دشمنان و  ایرانی... میهن را در آوردگاه ها،  اقوام  این هم زیستی و همدلِی   •

اهرمن خویان می رهاند.

• شگفتا! بااین همه، تو باز هم هشیارتر و بیدارتر از من و دیگران، درس را فرامی گیری.
1ـ مصداق: امری که سخنی دربارة آن صدق می کند و درست درمی آید.

2ـ آن؛ تالش برای دست یابی به دانش
3ـ دلش سیر نگردد: دل زده نمی شود، به ستوه نمی آید

4ـ مغز را سوختن: خود را بسیار آزردن، به رنج افکندن
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71

واژة  در  »اَهِرمن«  و  است  )=زمان(  »گاه«  کوتاه شدة  صورِت  »َگه«  نمونه ها  این  در 

»هشیارتر«  واژة  در  »هشیار«  و  آمده  پدید  »اَهریمن«  کوتاه شدگِی  از  »اَهِرمن خویان«، 

کوتاه شدة »هوشیار« است. 

اگر دقّت کنیم، درمی یابیم مصّوت های بلند /آ/، /ای/ و /او/ به ترتیب به مصّوت های 

/ تبدیل شده است. این دگرگونی های آوایی، سه الگو از الگوهای اصلی  ـُ /، /ـِ/ و / ـَ کوتاه /

در کوتاه شدگی به شمار می آیند. 

هرچند اغلْب رعایت وزن شعر موجِب به کارگیرِی واژه های کوتاه شده بوده است، اما 

این قبیل واژگان از دیرباز به نثر فارسی نیز راه یافته و برخی در زبان امروزین هم رایج اند. 

نمونه،  برای  دارد؛  کاربرد  )مخفف(  کوتاه شده  تنها صورت  گاهی  امروز،  فارسِی  در 

»پیغمبر« )کوتاه شدة پیغام بر(، »دگرگون« )ک.1 دیگرگون(، »تبهکار« )ک. تباه کار(، »شکفتن« 

)ک. شکوفتن2(.

گاهی امروزه هر دو شکل اصلی و کوتاه شده رواج دارد؛ بااین فرق که واژة اصلی در 

ـ  آره  کار می رود: آری←  به  زبان عادی  غالبًا در  یا رسمی، و واژة مخّفف  ادبی  گونة 
دامان← دامن ـ آیینه← آیِنه ـ دهان← دهن ـ میلیون← ملیون.3

• واژه های زیر را در سه الگوی کوتاه شدگی دسته بندی کنید.
سپهبد4ـ  جاودانـ  دهنـ  دامنـ  شکفتنـ  مصرعـ  رهگذرـ  پیغمبرـ  هشیارـ  کهکشان5 

ـ مهوش6 ـ زنهار ـ تبهکار ـ بله ـ مهمان ـ بُستان ـ ِسَلحشور7ـ هشدار ـ بازرگان.

1ـ »ک.« را بخوانید: »کوتاه شدة«
2ـ البته دو واژة »شکوفا« و »شکوفه« از مصدر اصلی ساخته شده اند.

3ـ در زبان فارسِی گفتاری، واژه های »خورد« )مثاًل در »پوِل خورد«( و »ناخون« )مثاًل در »ناخون گیر«( بر خالف 
زبان نوشتار، کوتاه نمی شوند. 

4ـ پسوند »بَد« که امروزه »بُد« تلفظ می شود، معنِی محافظ و ساالر به واژه می افزاید. 
5ـ لغت کهکشان یعنی جای کاه کشیدن؛ شباهت میان این پدیدة عظیم کیهانی با کاه برزمین ریخته در تخیل ایرانیان 
قدیم، مایة چنین نام گذاری بوده است؛ گویی که توبرة کاهی بر پهنة آسمان کشیده شده و چنین اثری بر جا نهاده است!  

6ـ پسوند »َوش« معنِی شباهت و همانندی را به جزء پیشین خود می افزاید.
7ـ شور، بن مضارع از مصدر شوریدن )به معنِی به کار بردن( است. سلحشور یعنی به کارگیرندة سالح، جنگاور، 

دلیر. این واژه را معموالً با زبَر حرف نخست تلفظ می کنند.  
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1ـ واژة »آیینه« در دو مرحله کوتاه  شده است؛ نخست، مصوت /ای/ به /  ـِ/ تبدیل شده: 

آیینه← آیِنه؛ سپس همان مصوت /  ـِ/ نیز افتاده است. این دو مرحله کوتاه شدگی را در 

واژة »پیراهن« نشان دهید.

2ـ تفاوت شکل اصلی و کوتاه شدة واژه های زیرین در فارسِی امروزین چیست؟

آگاهی← آگهی

راهرو← رهرو

تبدیل مصوت و دیگری  به دو شکل کوتاه شده است؛ یکی،  »اوستاد«  3ـ واژة کهِن 

کاربردی  تفاوت  این دو شکِل کوتاه شده چه  میان  امروزی  فارسِی  حذف صامت. در 

دیده می شود؟

4ـ به بیت آغازیِن شعر »دوراندیشی« بنگرید:

رفــت بـُـرون با دو ســه همــزادگان  1 دگـــان ز جـــملة آزا کودکـــی ا

واژة »بیرون« بر پایة الگوی تبدیل مصوت /ای/ به /  ـِ/ باید به شکل »بِرون« کوتاه شود، 

اما به صورت »بُرون« تلفظ می شود؛ چرا؟ 

1ـ آزاده در اینجا یعنی کسی که بندة دیگری نباشد. 
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آخرین پرسش

• میان بیت زیرین با »آخرین پرسش« چه هماهنگِی مفهومی می بینید؟  
ز دانــش میفگن دل اندر گمان2 میاسای از آموخـــتن یک زمان1 

فردوسی

1ـ لحظه
2ـ در گمان افتادن: تردید داشتن
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سیزدهم  جلد  در  »بیرونی«  )مدخل(  درآینِد  از  کوتاه  بخشی 
دایرةالمعارف بزرگ اسالمی را عینًا آورده ایم.1 مرکز دایرة المعارف 
همکارِی  با  اسالمی(  و  ایرانی  پژوهش های  )مرکز  اسالمی  بزرگ 

که  است  سال  از سی  بیش  انسانی  علوم  برجستة  پژوهشگران  و  دانشمندان  از  گروهی 
عهده دار تدویِن »دایرة المعارف بزرگ اسالمی« است. مدخل های محّققانة این دانشنامه ـ 
که تاکنون بیست ودو جلد از آن از حرف »آ« تا واژة »خندق« )اواخر حرف »خ«( به چاپ 
رسیده ـ بر پایة معتبرترین منابع، نگارش یافته است و اطالعات دقیق و گسترده ای دربارة 
فرهنگ درخشان جهان اسالم )از دانشمندان 
اصطالحات  و  علوم  تا  گرفته  هنرمندان  و 
به  اسالمی(  کشورهای  و  بناها  و  گوناگون 

می کند.2  عرضه  خوانندگان 

چه  بیانگِر  متن  این   •
علمِی  شخصیت  از  جنبه ای 
داستاِن  با  و  است  بیرونی 
نقل شده در کتاب فارسی چه 

مناسبتی دارد؟

1ـ تمامِی درآیند، در سیزده صفحة دوستونی جای گرفته است.
2ـ همه جانبه نگری و بررسِی موشکافانة ابعاد گوناگون هر موضوع، سبب شده است برخی درآیندهای دایرة المعارف 
بزرگ اسالمی از نظر حجم، به تنهایی با کتابی برابری کنند. برای نمونه، درآیند »حافظ« در جلد نوزدهم، 185 

صفحة دوستونی را دربرمی گیرد!  
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به ترکیب اضافِی  بر سر و رویش کشید«  نوازش  اندوهی بسیار، دسِت  »با  در جملة 

»دسِت نوازش« دقّت کنید. اگر بخواهیم این ترکیب را معنی کنیم، باید واژه هایی را به میانة 

ترکیب بیفزاییم و جمله را به این صورت درآوریم: »با اندوهی بسیار، دسِت خود را برای 

نوازش بر سر و رویش کشید«. در جملة »انگشِت ندامت به دندان می َگزیم« نیز ترکیب 

اضافی را این گونه تغییر می دهیم: »انگشِت خود را به نشانة ندامت با دندان گاز می گیریم«. 

چنان که پیداست، در این نمونه ها مضاف الیه با مضاف همراه شده است تا مفهوم هدف، 

عّلت یا نشانه بر آن بیفزاید. ازاین رو چنین اضافه ای را »اضافة نشانه«1 می نامیم. در اضافة 

بنابراین اگر مضاف الیه را  نشانه بار اصلِی معنی رسانی بر دوش مضاف )هسته( است و 

حذف کنیم، هرچند به تَبَِع آن، مفهوم هدف، عّلت یا نشانه برداشته می شود، ساختار جمله  

آسیب نمی بیند. این ویژگی را می توان در جملة »عرِق شرم بر پیشانی اش نشست« )= ]به 

نشانة/ از روی شرم[ عرق بر پیشانی اش نشست( دید.

1ـ در جمله های پایین اضافة نشانه را پیدا کنید.

• فردوسی، فریادِ اعتراض ایرانیان را در روزگار ستم پیشگان عبّاسی طنین انداز کرده است. 
• شعر حافظ بر اّدعاهای زاهدان ریاکار آن روزگار، خّط بُطالن2 می کشد.

حیف باشد که تو در خوابی و نرگس، بیدار • تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش؟ 
داشـتم  مِهـی  کاله  بـر،  سـر  بـه  شـتم  ا هـی د ند ما فر فـّر  • کـه مـن 
پل بسته ای که بگذری از آبروی خویش • دسِت طمع چو پیش کسان می کنی دراز، 

صائب تبریزی

اِقترانی« می نامند. »اِقتران« یعنی قرین شدن، همراهی. این نام گذاری، همراهی و  1ـ اضافة نشانه را غالبًا »اضافة 
پیوستگِی مضاف را به مضاف الیه نشان می دهد.   

2ـ باطل بودن، نادرستی
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2ـ در متن درس هشتم )همزیستی با مام میهن( یک اضافة نشانه بیابید.

مضارع  فعل  گاهی  که  خواندیم  فارسی  کتاب  درس ششم  از   )1( زبانی  نکتة  در  1ـ 

اخباری را به جای فعل آینده به کار می بریم. در نگاهی کّلی باید گفت که میان زمان 

فعل ها و زمان واقعی، رابطة یک به یک وجود ندارد؛ یعنی چنین نیست که همواره هر 

گونه  از زمان فعل، در واقعیت تنها ویژة یک زمان باشد. اکنون فعل جمله های زیر را 

بررسی کنید و بگویید زمان و گونة آن چیست و در هر جمله نشان دهندة چه زمانی 

است.

• زمین به دور خورشید می گردد.
• آمدم! )در پاسخ به کسی که درمی زند(

• فردوسی در روزگار سامانیان شاهنامه را می سراید.  
• برنامه ام را نمی دانم؛ شاید فرداشب به مهمانی رفتم.

2ـ با ساخت و کاربرد فعل ماضی نقلی آشنایی دارید1 و می دانید که این فعل به رویدادی 

در گذشته در عین ارتباط با زمان حال اشاره می کند. در چهار جملة پایین،  فعل های 

و  کنید  دسته بندی  جداگانه  گروه  دو  در  حال،  زمان  با  ارتباط  نظر  از  را  نقلی  ماضی 

بیفزایید که فعل های این دو گروه چه تفاوتی با هم دارند.

• بّچه ها ناهارشان را خورده اند. • من همة تکلیف هایم را نوشته ام. 
• ما دمِ در منتظرتان ایستاده ایم • نوزاد در گهواره خوابیده است. 

1ـ بر ماضِی نَقلی ازآنجا چنین نامی گذاشته اند که گاهی در نقل قول ها یا نقل رویدادهایی که گوینده خود بینندة آن 
نبوده است، به کار می رود: دوستم خبر داد که همگی به سالمت رسیده اند. اما این تنها یکی از کاربردهای ماضِی 

نقلی است.      
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  درس دهم 

                آرشی دیگر

• میان مثنوِی کوتاه پایین با »آرشی دیگر« چه همسویِی مفهومی می بینید؟

شکِل مرگ ها1

در میاِن گونه گونه مرگ ها

تلخ تْر مرگی2  است مرِگ برگ ها
زان که3 در هنگامة4 اوج و ُهبوط5

تلخِی مرگ است با شرمِ سقوط

وز دگر سو، خوش ترین مرِگ جهان،

ـ زانچه بینی، آشکارا و نهان ـ

رو به باال ُو زِ پستی ها رها

خوش ترین مرگی است مرِگ شعله ها

1ـ سرودة دکتر محّمدرضا شفیعی کدکنی
2ـ تلخ تر مرگی= تلخ ترین مرگ؛ در این شعر که با زبان کهن گرایانه سروده شده، صفت برتر، پیش از هسته و بدون 

نقش نمای اضافه آمده و در معنی، مانند صفت عالی )برترین( است.
3ـ از آن که، از آن جهت که، بدان عّلت که

4ـ هنگام، زمان )هنگامه به معنِی بی نظمی و شلوغی، و فتنه و آشوب نیز هست( 
5ـ فرود آمدن، متضاّد ُصعود
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در دو سال گذشته آموختید که می توان با تکرار آهنگین یک مصراع از شعر، بر پایة 

فارسی همة  یا سنّتِی شعر  قالب های کهن  در  کرد.  پیدا  را  »تَن« وزن  و  »َت«  دو بخش 

مصراع ها بر یک وزن هستند. برای نمونه، در شاهنامة فردوسی که مثنوی ای بلند با کمابیش 

پنجاه هزار بیت است، وزن همة مصراع ها )حدود یکصدهزار مصراع( با هم یکسان و برابر 

است: َت تَن تَن َت تَن تَن َت تَن تَن َت تَن. همچنین ازآنجاکه شاهنامه در قالب مثنوی سروده 

شده است، هریک از بیت ها قافیة جداگانه ای دارد.

از  یا مصراع  اما در هر سطر  برخوردار است،  از وزن  ماننِد شعر کهن  نیز  نو«  »شعر 

شعر نو1 وزن می تواند بدون آنکه تغییر یابد، کوتاه یا بلند شود. برای مثال، در آغاز »قّصة 

تکرار آرش« این مصراع قرار دارد: جنگ، جنگی نابرابر بود. اگر مصراع یادشده را آهنگین 

تَن. ده مصراِع بعدی و اغلب  تَن  َت تَن تَن  تَن  َت تَن تَن  بخوانیم، وزن آن آشکار می شود: 

مصراع های شعر نیز بر همین وزن اند، ولی در میانة شعر به مصراع هایی برمی خوریم که 

وزن بلندتر یا کوتاه تری دارند؛ مثاًل: »کودکی از دامِن این موج بیرون َجست« یا »در دلش 

خورشید ایمان را نمی دیدند« )تَن  َت تَن تَن تَن  َت تَن تَن تَن  َت تَن تَن تَن( و »آی ای دشمن!2« 

)تَن  َت تَن تَن تَن(.

اما در  تَن« است؛  »تَن  َت تَن تَن  با  برابر  این شعر  درمجموْع کمترین طول مصراع های 

بیشتر مصرا ع ها پایة »تَن  َت تَن تَن« دو بار و در برخی سه بار و در یک مصراع چهار بار 

تکرار می شود. بدین سان شاعر پایة وزن را در سراسر شعر یکسان نگه می دارد، ولی طول 

آن را کم و زیاد می کند. 

گذشته از وزن، قافیه ها نیز در شعر نو برخالف قالب های سنّتی، نمودار ثابت و جایگاه 

ازپیش معیّن ندارند. برای نمونه، قافیه های مصراع آغازین، بی فاصله آمده اند: جنگ، جنگی 

نابرابر بود/ جنگ، جنگی فوق باور بود؛ اما مصراع چهارم با مصراع هفتم هم قافیه شده و 

1ـ در شعر نو چون طول مصراع ها با هم برابر نیست، واحدی به نام بیت وجود ندارد. 
2ـ برای آنکه این مصراع کاماًل بر وزن بنشیند، می توانید »آی« را فقط هنگام یافتن وزن »آُی« بخوانید. 
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میانشان دو مصراع فاصله افتاده است: خّط مرزی را جدا می کرد/.../.../ مرزها را جابه جا 

می کرد.

1ـ از میان شعر »آرشی دیگر« مصراع هایی بیابید که با الگوهای پایین هم وزن باشند. 

تَن  َت تَن تَن تَن  َت تَن تَن تَن  َت تَن تَن تَن  َت تَن تَن تَن تَن  َت تَن تَن تَن  َت تَن تَن تَن  َت تَن تَن تَن تَن  َت تَن تَن تَن

............................................................................................................................................

.....................................................................

.....................................................................
.................................................
.................................................
.................................................

2ـ هرچند قافیه در شعر نو جایگاهِ ازپیش تعیین شده ندارد، اما الگوهای قافیه در شعر 

»قّصة تکرار آرش« را می توان در چهار دسته جای داد: 

2 در دو مصراِع بافاصله  1 در دو مصراِع پیاپی  

4 در سه مصراِع بافاصله 3 در سه مصراِع پیاپی  

همة قافیه ها را در سراسر شعر بیابید و در این دسته های چهارگانه بگنجانید.

3ـ شعر نوی »غزل برای گل آفتابگردان« )درس پنجم کتاب حاضر( را آهنگین بخوانید 

و وزن پایة آن را پیدا کنید. آنگاه ویژگی های شعر را از دیِد وزن و قافیه بررسی کنید.
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1ـ در دو جملة زیرین، بن و شناسة فعلی را که زیرش خط کشیده ایم، نشان دهید و 

سپس زمان و گونة )نوع( زمان و شخص و شمارِ فعل را جداگانه بنویسید. 

شخص و شمارزمان و گونة زمان   شناسهبن

شما به چه می خندید؟

دوستم قاه قاه می خندید.

2ـ می بینید که این فعل )از مصدر خندیدن( می تواند در دو زمان و شخص متفاوت به 

کار رود؛ در میان مصدرهای پایین، از کدام یک می توان به ماننِد خندیدن، یک فعل با دو 

زمان و شخص ساخت؟ چگونه؟ 

افتادن ـ کشتن ـ پریدن ـ نشستن

• با بررسِی مصدرهای باال، بنویسید مصدر باید چه ویژگی هایی داشته باشد تا بتوان از 
آن، یک فعل با دو زمان و شخص ساخت. 
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نیکرایان
حکایت

1ـ دو واژة »زندگانی« )زنده+ پسوند »ـانی«( و »زندگی« )زنده+ پسوند »ی«( هم معنایند 

و عالوه بر »زنده بودن«، در معنِی »عمر« نیز به کار رفته اند.

بیت و عبارت زیر را با معنا کردن واژ ه های »زندگانی« و »زندگی« به فارسِی امروزین 

برگردانید.

کـه شـد پیرایـة1 پیـری، جوانی  نـی  ر زندگا نـدر بهـا بکـوش ا
پرویناعتصامی

زینهار تا بدی نکنید و از بدان دور باشید که بدکننده را زندگی کوتاه  باشد2. 
تاریخبیهقی

2ـ بر پایة معنِی واژة »خسیس« در حکایت و شناختی که از »رای گسست اضافه« دارید، 

بیت زیر را به فارسِی امروزین بازگردانید و مفهوم آن را بنویسید.

چرا خسیس کنی نْفِس خویش را مقدار؟ چو طاعت آری و خدمت کنی و نْشناسند، 
سعدی

1ـ زیور و زینت
2ـ هنگام بازگرداندِن جمله به فارسِی امروزین، »کة چرایی یا عّلت« و »رای گسست اضافه« را نیز در نظر داشته 

باشید.
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1ـ معنِی عبارت و واژه هایی که زیرشان خط کشیده ایم، چیست؟

نقل است آن شب که رابعه در وجود آمد، در خانة پدرش چندان جامه1 نبود که او را 

در آن بپیچند و چراغ2 نبود.

شبی خواجه از خواب درآمد. آوازی شنید.

1ـ »جامه« در اینجا به معنِی »لباس« نیست.
2ـ مقصود، چراِغ روغن چراغی است که به صورت ظرفی سفالین یا فلزی می ساختند و روغن کنجد یا روغن بَْزَرک 

آن  در  دارای چربی(  جانورِی  بافت   =( پیْه  روغن  یا  پنبه دانه  روغن  یا  کتان(  )=دانة 
می ریختند )بنابراین چراِغ پیهْ سوز، نوعی چراِغ روغن چراغی بود(. آنگاه فتیله ای پنبه ای 
درون روغن قرار می دادند و یک سر فتیله را بیرون می گذاشتند و روشن می کردند. 
احتمال دارد در عبارت »به فالن همسایه رو و چراغی روغن خواه«، منظور از »چراغی 
روغن«، »یک چراِغ روغن چراغی« باشد، نه »به اندازة یک چراْغ روغن«. زیرا »در خانه 

چراغ نبود«ه است که مادر رابعه روغن در آن بریزد. 

  درس یازدهم 

زن پارسا     
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2ـ  پس از خواندن بخش »آ« از »دانستنی« این درس، بنویسید هریک از ترکیب های زیر، 
چه معناِی کنایی را می رسانَد؟

• َزهرة کسی آب شدن/ َزهره تََرک شدن
• َزهرة کسی را بردن

• َزهرة شیر داشتن1

حدیث ُقدسی2 و رباعی ای که در پی آورده ایم، یادآور کدام بخش از متن تذکرة االولیاء 

است؟ چرا؟
• أنا َجلیُس َمْن َذَکَرنی3  

م5 جهان می خواهم نی عیش4 و تنعُّ • نی از تو حیات  جاودان  می خواهم  
آنی که رضای توست، آن می خواهم نی کام دل و راحت جان می خواهم  

هاللی ُجَغتایی

1ـ اگر در این ترکیب، َزهره را به تنهایی در نظر بگیریم، چون معنای »جرئت« از آن برمی آید، می توانیم بگوییم َزهره 
در معنِی َمجازی به کار رفته است؛ اما اگر کّل ترکیب را بررسی کنیم، باید گفت که ترکیب، مفهوم کنایی دربردارد. 
چراکه معنِی َمجازی تا وقتی است که با لغت سروکار داریم. اگر به ترکیب ها و جمله ها بپردازیم، معموالً پای کنایه 

در میان می آید. )نگاه کنید: بخش دانستنِی همین درس(
2ـ حدیث قدسی، سخن خداوند است که از پیامبر اکرمص روایت شده، اما جزوی از قرآن مجید نیست. چنین 

نامیده می شود. الهی )خداوند( تعّلق دارد، حدیث قدسی  اَقَدِس  حدیثی ازآنجاکه به ذات 
3ـ من همنشین کسی هستم که مرا یاد می کند.

4ـ دراصْل معنِی »زندگانی« دارد و با »َمعاش« و »َمعیشت« هم خانواده است؛ اما بیشتر ـ از جمله در اینجا و نیز در 
ترکیب »عیش و عشرت« ـ در معنای »خوشی و خوش گذرانی« به کار رفته است.

5ـ هم خانوادة »نعمت« و در اینجا هم معنِی »عیش« است. 

آرامگاه عطار نیشابوری، نیشابور

Koآرامگاه عطار، نیشابور
lb
ed
an
es
h.
co
m



104

معنِی »صفرا«  اما در  بوده،  »کیسة صفرا«1 )کیسة زرداب(  معنِی  به  لغت  َزهره در  ـ  آ 

)زرداب( نیز آمده است. در زبان و ادب فارسی غالبًا َزهره را در معنای شهامت و جرئت 

می پنداشتند.  و شهامت  دلیری  موجِب  را  )صفرا(  زهره  ترّشح  پیشینیان  می بینیم؛ چراکه 

وقتی می خوانیم: »ابلیس َزهره ندارد که ِگردِ او گردد. دزد را کی َزهرة آن بَُود2 که گرد 

چادر3 او گردد؟«، »َزهره« نه در معنِی اصلی و حقیقی )=صفرا(، بلکه به معنای َمجازی 

)=جرئت( به کار رفته است.4 چنان که آشکار است، میان معنِی حقیقی و مجازی واژه، پلی 

قرار دارد که این دو را به هم ارتباط می دهد )در نمونة یادشده، تراوِش  َزهره را سبِب 

شهامت دانستن، پِل رابط میان معنِی حقیقِی َزهره با معنای َمجازِی آن است(. در عبارت 

»غم مخور، فردا جاهیت5 خواهد بود؛ چنان که مقّربان آسمان به تو نازند« واژة »فردا« با 

نیامده است، بلکه از آن،  توّجه به متن، در معنِی اصلی و حقیقی )=روز بعد از امروز( 

معنای َمجازِی »در زمان آینده، در آیندة نزدیک« برمی آید. یعنی به رابعه خطاب می رسد 

که: »اندوهگین نباش، در آینده چنان مقامی خواهی داشت که فرشتگان به تو می بالند«. 

پلی که در اینجا معنِی حقیقی را به معنای مجازی می پیوندد، آن است که »فردا« جزء و 

بخشی از »زمان آینده« است. 

معاشرت«  و  هم نشینی  »مصاحبت،  معنِی  کهن  کاربرد  در  گرچه  نیز  »صحبت«  واژة 

داشته است، اما ازآنجاکه مصاحبت و نشست وبرخاست با دیگران همراه با حرف زدن و 

سخن گفتن است، صحبْت در فارسِی امروزی، معنای حرف زدن  و گفت وگو یافته است. 

ارتباط میان معنِی حقیقِی صحبت )هم نشینی( و معنِی مجازِی آن )گفت وگو(، ُمالزمت و 

1ـ کیسة گالبی شکل که در زیر قطعة راست کبد جای دارد و صفرای ساخته در کبد، در آن انباشته می شود.
2ـ کاربرد پرسش انکاری و »رای« تبدیل فعل اسنادِی »بَُود« )از مصدرِ بودن(: دزد هرگز زهره ندارد...

3ـ چاُدر که در فارسِی کهن با تلفِظ چاَدر کاربرد داشته، واژه ای فارسی است و با »چتر« ـ که اصِل سانسکریت 
)زبان هندِی باستان( دارد ـ هم ریشه است. )بنگرید: دانستنی درس هشتم(          

4ـ َمجاز، نقطة مقابل حقیقت است. مثاًل فضای مجازی در برابر فضای واقعی یا حقیقی قرار دارد؛ یعنی فضایی که 
در واقعیت بیرونی با آن روبه رو نیستیم. 

5ـ جاهیت خواهد بود← ]جایگزینی ضمیر پیوسته با جدا، بدون جابه جایی ضمیر:[ جاهی تو را خواهد بود← 
]تبدیل فعل اسنادِی بودن به داشتن:[← جاه و مقامی خواهی داشت.  
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همراهی ای است که هم نشینی با گفت وگو دارد. البتّه این معناِی مجازی چنان نیرو گرفته 

و در زبان گسترش یافته که حتّی معنای اصلی و حقیقی را کنار زده و خود به جای آن 

نشسته است. ازاین رو دیگر »گفت وگو« برای لغت »صحبت« معنای َمجازی یا َمجاز قلمداد 

نمی شود. کاربرد واژة »تسبیح« )=خدا را به پاکی یاد کردن( در معنِی »دانه های رشته کشیده« 

نیز از راهِ َمجاز بوده است؛ زیرا این رشته و دانه ها، وسیله ای برای یادکرد خدا و ذکر گفتن 

است. »وسیله بودن«، میان معنِی حقیقی و مجازی ارتباط برقرار می کند. بااین وصْف معنای 

َمجازی از آغاز به قدری فراگیر شده که معنِی حقیقی و عادی به شمار آمده است.

گذشتة  و  اخباری  حال  فعل های  در  را  »نوشتن«  مصدر  شش گانة  ساخت های  ـ  ب 

کنید: مقایسه  هم  با  استمراری 

می نویسندمی نویسیدمی نویسیممی نویسدمی نویسیمی نویسمحال اخباری

می نوشتندمی نوشتیدمی نوشتیممی نوشتمی نوشتیمی نوشتمگذشتة استمراری

می بینید که همة ساخت های فعل حال، دارای شناسه هستند، اما سوم شخص مفردِ فعل 

گذشته شناسه ندارد.

آموخته ایم که شناسة فعل، دو مفهومِ شخص و شمار را می رسانَد؛ یعنی برای مثال، از 

ـَم« در »می نوشتم« درمی یابیم که فعل را اول شخص مفرد انجام داده است1.  شناسة »

براین اساس چگونه است که از فعل »می نوشت« باآنکه شناسه ای ندارد، هردو مفهوم 

»نِشست،  می شنوند:  وقتی  فارسی زبانان  که  است  چگونه  می فهمیم.  را  شمار  و  شخص 

گفت، خندید، می نوشت، می دانست...« بی درنگ درمی یابند که این قبیل فعل ها از سوم 

شخص مفرد سر زده است؟

بیایید گروهی شش نفره را در نظر بگیریم که پنج نفر از آنان هریک کالهی ویژه بر سر 

1ـ نام گذارِی »شناسه« هم از همین جاست؛ شناسه یعنی شناساننده، و چون شناسه، شخص و شمار فعل را به ما 
می شناساند، چنین نامی بر آن نهاده اند.
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نهاده اند که با کاله دیگران متفاوت است. در این میان، سِر یک نفر بی کاله مانده است!

همچنان که هرکدام از پنج صاحب کاله را با کاله ویژه شان می شناسیم، آقای بی کاله را 

از بی کالهیش شناسایی می کنیم! زیرا تنها اوست که در جمع کالهداران، بی کاله است. به 

عبارت دیگر، همیشه برخورداری از یک نشانه، باعث شناخته شدن نمی شود؛ گاهی ممکن 

است نبودِ یک نشانه، همین کارکرد را داشته باشد. مثاًل اگر سوار بر خودرو به خیابانی 

برسیم که در ابتدای آن، تابلوی یک طرفه نصب شده باشد، از این نشانه )تابلوی راهنمایی 

و رانندگی( می فهمیم که خیابان یک طرفه است؛ اما اگر به خیابانی برسیم که هیچ تابلویی 

)نشانه ای( نداشته باشد، درمی یابیم که خیاباْن دوطرفه است. در این مثال، نبودِ نشانه، خوْد 

نشانه است. 

و  می آید  شمار  به  فعل  شناسة  شناسه،  نبودِ  آوردیم،  که  نمونه هایی  در  بدین ترتیب 

شخص و شمار فعل را به ما می شناساند. در دستور زبان فارسی به چنین شناسه ای که 

ظاهر نمی شود ولی مفهوم رسانی را انجام می دهد، »شناسة تُهی« می گویند و آن را با نشانة 

تهی در ریاضیات )Æ( نمایش می دهند.
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  فرهنگ بزرگ سخن )5(
بخشی از درآینِد »َدم« )12 از 22 معنی( را از فرهنگ بزرگ سخن آورده ایم1. سه معنی 

میان، َمجازی شمرده شده است. آن سه کدام اند؟ چه ویژگی ای معنای اصلی و  این  از 

حقیقِی »َدم« را به هریک از این سه معنِی َمجازی پیوند می دهد؟ 

1ـ در فرهنگ بزرگ سخن، واژه هایی که حرف های یکسان دارند، اما در یک یا دو حرکت متفاوت اند، بدین سان 
آرایش یافته اند: زبَر، زیر، پیش. برای نمونه، درآینِد»َدم« پیش از »ُدم« جای دارد و »کِشتن« پیش از »ُکشتن« و »منَکر« 

پیش از »منِکر« و »َمَلک« پیش از »َملِک«  
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دروازه ای به آسمان
   روان خوانی

1ـ مقصود نویسنده از »شّط خّرمشهر« و »رودخانة خّرمشهر« چه رودخانه ای است؟

2ـ بازپس گیری و آزادسازِی خّرمشهر ـ که در این درس از آن یاد شده است ـ به دنبال 

کدام عملیات رخ داد؟

سپاه  فرماندهِ  جهان آرا،  سیدمحمدعلی  که  می دانیم  3ـ 

اثر  بر  آبادان  َحصِر  شکستِن  از  پس  خّرمشهر  پاسداران 

سقوط هواپیمای نیروی هوایی ارتش به شهادت رسید و در 

زمان آزادسازِی خّرمشهر در میان هم رزمان خود نبود. نوحة 

تأثیرگذاری که در سوِگ این سردار رشیِد نَستوه سروده و 

خوانده شد، چه بود؟

1ـ در شاهنامة فردوسی و داستان »یافتن رستْم رخش را«، آنگاه که رستم می خواهد 

برای نخستین بار گام به میدان رزم بگذارد، پدرش، زال، او را با خود به دشت  می برد تا 

از میان گّله های اسبان زابلستان و کابلستان که از پیش او می گذرانند، اسبی درخور خود 

برگزیند. آنگاه که رستم رخش را می بیند، از چوپان...
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که از داغ، روی دو رانَش تهی است؟« بپرسید رستم که: »این اسـِپ کیست 

بر پایة معنای واژة »داغ« )دانستنی »ب«(، در این گفتاورد مفهوم سخن رستم چیست؟  

خردنگارة )مینیاتور( خان سوم؛ جنگ رستم با اژدها، اثر استاد محمود فرشچیان

 

قبرستان  به  شهدا  جست وجوی  در  را  ما  که  باژگونه  عقل  این  از  »عجب  جملة  2ـ 

می کشاند!« یادآور کدام آیة قرآنی است؟

3ـ واژة »معراج« هم در معنای »ُعروج، باال رفتن )به ویژه به سوی آسمان(« است و هم 

»وسیله ای برای باال رفتن )به ویژه نردبان(«. در بنِد پایانِی »دروازه ای به آسمان« این واژه 

دو بار ـ یک  بار به صورت مفرد و بار دیگر، جمع شکسته )مکّسر( ـ به کار رفته است. 

»معراج« هر بار کدام یک از دو معنِی پیش گفته را می رساند؟ از کجا می فهمید؟

در اصطالح تفسیری، »معراج« به چه رویداد ویژه ای اشاره دارد؟

4ـ چه بیت هایی از شعر بخش »خواندنِی« درس هشتم، با موضوع این درس ارتباط 

دارند؟
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آ ـ دالور )شجاع( از ترکیب دو جزء دل+ آور ساخت گرفته است؛ »آور« در این واژه 

بن مضارع از مصدر »آوردن« نیست، بلکه شکل دیگری از پسوند »َور« است که معنای 

یعنی  بنابراین دالور )=دلَور(  از خود می افزاید.  پیش  به جزء  انجام دهندگی  یا  دارندگی 

دارندة دل و جرئت. »َدلیر« نیز که شکل کهن تِر آن، »دِلیر« است، از ترکیب »دل« با پسوند 

»ـیر« )با معنای دارندگی( ساخته شده است و درمجموْع معنِی دارندة دل و جرئت، شجاع 

را می رساند و با دالور هم معناست. جنگاور نیز معنای جنگنده دارد. همچنین است نام آور: 

نامَور، نامدار؛ بخت آور: بخت ور، بخت یار، خوش بخت؛ رزم آور: رزمنده.1 

»َور« در پیوند با برخی واژه ها به صورت /اور/ تلفظ می شود: رنجور، ُمزدور، کِیْفور.

ب ـ داغ، جدا از معنای صفتی )بسیار گرم و سوزان(، در قدیم به آهن گداخته ای گفته 

می شد که برای درمان یا عالمت گذاری بر پوست حیوان یا انسان می گذاشتند. همچنین به 

اثری که از گذاشتن این آهن گداخته بر پوست باقی می مانَد، داغ اطالق شده است. امروزه 

اندوهِ جانکاه  در توصیف کسی که براثر رویدادی تلخ به ویژه مرگ نزدیکان دستخوش 

می شود، می گوییم که داغدار یا داغ دیده است. داغ در این کاربرد، معنِی غّصه و اندوه بسیار 

گرفته است؛ گویی بر دِل چنین کسی داغ نهاده اند و او از مرگ عزیزان که چون داغ بر دل 

نشسته است، دل سوخته است. شقایق2 و الله را نیز مانند دلی خونین تصّور کرده اند که آن 

لّکة سیاهرنگ در قاعدة گلبرگ هایش، اثِر داِغ بردل نشسته است.

1ـ بنابراین جزء دومِ واژه هایی ماننِد دالور و جنگاور با واژه هایی از قبیِل شرم آور و شگفت آور تفاوت دارد. 
2ـ شقایق گلی سرخ رنگ است که در قاعدة گلبرگ هایش لّکة سیاهی هست و شباهت هایی با گل الله دارد. 
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پ ـ ساخت و کاربرد فعل های مضارع و ماضی مستمر )جاری( را آموختید. خوب 

است بدانید که نشانه ای از این دو گونه فعل مضارع و ماضی، در زبان فارسِی کهن یافت 

این دو را به ترتیْب فعل های مضارع اخباری و ماضی استمراری بر  نمی شود و کارکردِ 

عهده داشته اند.

»تلویزیون  دهد:  پاسخ  او  و  می کنی؟«  کار  چه  »اآلن  بپرسیم:  دوستی  از  تلفنی  اگر 

نگاه می کنم«، فعِل به کاررفته در دو جمله، مضارع اخباری است و نشان دهندة کاری است 

که در حال حاضر جریان دارد. اما می دانیم که این کاربرد فعل مضارع اخباری کم رنگ 

شده و ـ چنان که خواندیم ـ برای نشان دادن زمان آینده و مفهوم های دیگر کاربرد یافته 

است. در عوض، فارسی زبانان فعل کمکِی »دار+ شناسه« را به مضارع اخباری افزوده اند 

تا فعل تازه ای پدید آید و همان کارکرد سابق را داشته باشد: »دارم تلویزیون نگاه می کنم« 

نامیده  )جاری(  مستمر  مضارع  فعل،  این  هستم(.  کردن  نگاه  تلویزیون  حال  در  )یعنی: 

می شود؛ زیرا نشانگر رویداد و جریان فعل در حال حاضر است. 

ماضِی  فعل  بودند«،  بّچه ها سراپا گوش  می خوانْد،  که سیاوش شعر  »وقتی  در جملة 

را  تکرار  اینجا  در  و  می دهد  نشان  گذشته  زمان  در  را  کاری  یافتِن  جریان  استمراری، 

و  شده  محدود  امروزه  استمراری  ماضی  فعل  کاربرد  این  که  می دانیم  باز  نمی رساند. 

بیشتر برای رساندن مفهوم تکرار کاربرد یافته است: »پارسال درس هر روز را همان روز 

می خواندم«. در عوض، فارسی زبانان فعل کمکِی »داشت+ شناسه« را به ماضی استمراری 

افزوده  و فعل تازه ای ساخته اند که همان مفهوم سابق را دقیق تر برساند: »وقتی که سیاوش 

داشت شعر می خوانْد، بّچه ها سراپا گوش بودند« )یعنی: در حال خواندن شعر بود(. این 

فعل را ماضی مستمر )جاری( نامیده اند؛ چون نمایانگِر رویداد و جریان داشتن فعل در 

گذشته است.  
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  فرهنگ بزرگ سخن )6(
خوانده ایم که هر درآیند در فرهنگ بزرگ سخن از چه بخش هایی برخوردار است: 
آوانگارِی واژه، ریشة واژه1، هویت دستوری )ماننِد اسم، صفت(، تعریف ومعنی های واژه 

از پربسامد تا کم بسامد با شاهد و مثال. 

پس از بخش های یادشده، در برخی درآیندها نوبت به »ترکیب ها« می رسد. ترکیب ها 
گروه واژه هایی هستند که به نحوی پیرامون واژة اصلی )درآیند( گرد آمده اند؛ برای مثال: 

ترکیب های وصفی و اضافی و تعبیرهای کنایی.

ترکیب های کاربردِی هر واژه، با آرایش الفبایی در پِی آن آمده و در سرآغازِ مجموعه 

ترکیب های هر واژه نشانة☞ قرار گرفته است. درون هر ترکیب، واژة اصلی با نماد ~ 

جایگزین شده است. 
گوناگونی و گستردگِی ترکیب هایی که از پاره ای واژه ها در زبان فارسی پدید آمده است، 
نشان از توانایِی حیرت انگیز زبان فارسی در ترکیب سازی دارد. برای نمونه، ترکیب های 
واژة »دست«، 43 صفحه از فرهنگ بزرگ سخن را دربرگرفته است! ترکیب هایی از این 
ِ اول، ~ ِ باال، ~ برداشتن، ~ بر ~ گذاشتن، ~ ِ برقضا، ~ به ~، ~  دست:  ~ انداختن، ~ 
به سیاه وسفید نزدن، ~ به کار شدن، ~ ِ تنها، ~ ِ پیش را گرفتن، ~ کسی از همه جا کوتاه 
بودن، ~ کسی خط خوردن، ~ کسی شفا بودن، ~ و بال کسی باز بودن، ~ و پنجه نرم 

کردن، از ~ رفتن، به ~ ِ فراموشی سپردن، رو]ِی[~ بردن...
در نخستین بنِد درس روان خوانی، این جمله را خواندیم: »تو در جست وجوی دروازة 

آسمانِی شهر بودی که به کربال باز می شد و جز مردان مرد را به آن راه نمی دادند«.
در این عبارت، »مرداِن مرد« ترکیب متداولی در زبان فارسی است که می توان معنِی 
»مرد«  درآیند  سراغ  به  بنابراین  کرد.  بزرگ سخن جست وجو  فرهنگ  در  را  آن  روشِن 

می رویم و ترکیب ها را از نظر می گذرانیم تا ترکیِب پیش گفته را بیابیم.

1ـ درصورتی که اصل فارسی نداشته باشد.
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• اکنون شما درآیند »دل« را در فرهنگ بزرگ سخن جست وجو کنید و معنای دقیِق این 
ترکیب ها را بیابید و بنویسید:

دل بد کردن ـ دل به دریا زدن ـ دل به دل راه داشتن ـ دل کسی با کسی صاف شدن 
ـ دل کسی بزرگ بودن ـ دل کسی طاقچه نداشتن ـ دل کسی هزار راه رفتن ـ دلی از 
عزا درآوردن ـ ای دِل غافل ـ تا دلت )دلتان( بخواهد ـ تو]ِی[ دل کسی قند آب کردن 

ـ ورِ )بِر( دل.
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فصل پنجم

اسالم و انقالب  اسالمی
در کتاب فارسی هفتم بخشی از کتاب »خدمات متقابل اسالم و ایران« را خواندیم و از 
یک سو دانستیم که چگونه با راهیابِی آیین اسالم به سرزمین ما، چشم اندازهای روشنی پیِش 
آنان را به سوی پیشرفت های علمی و فرهنگی و معنوی  روی ایرانیان گشوده شد و راهِ 
هموار کرد؛ و از سوی دیگر دریافتیم که چگونه ایرانیان با برخورداری از میراث کهن خود 
و نیز عشق و انگیزة وصف ناپذیری که از آیین نوین در نهادشان بیدار شده بود، در تکامل 

و اوج گیرِی تمّدن اسالمی سهم ارزنده ای را از آِن خود کردند.
از موهبت هم زیستِی اسالم و ایران بود که زبان فارسی در جایگاه دومین زبان جهان 
اسالم، سرزمین های خاورِی ایران را درنوردید و تا هند و حتّی چین پیش رفت و ساکنان 
این سرزمین ها از رهگذر زبان فارسی با آیین اسالم آشنا شدند و به آن گرویدند. شعر و 
ادبیات درخشان فارسی که بیانی هنرمندانه و نبوغ آمیز و رنگارنگ از آموزه های اسالمی در 

زبان شاعران و سخنوران ایرانی است، گواهی روشن بر این رویداد فرخنده است. 
انقالب اسالمی نیز که برآینِد خواست همگانِی ایرانیان برای رهایی از وابستگی و احیای 
ارزش های واال و عدالت خواهانة اسالمی بود، بار دیگر روحیة خودباوری و سازندگی را در 
ایرانیان قّوت بخشید و جنگ تحمیلِی هشت ساله نیز نتوانست در دیوار بلنِد هّمت آنان ـ که 
دلیرانه و جان برکف در پاسداری از هر وجب خاک میهن ایستادگی کردند ـ رخنه ای پدید 
آورد. درس های این فصل، گوشه هایی از این دو اصل هویت بخش در فرهنگ سرزمینمان 

را بازنمایی می کنند. 
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• در توضیح آغازین درس، واژه ای با نشانة جمع بیابید که صورت مفرد نداشته باشد.

• در عبارت »َمثَل مؤمنان، جمله چون یک تن است؛ چون یک اندام را رنجی رسد، همة 
یابند و رنجور2 شوند«، معنِی واژه هایی را که زیرشان خط کشیده ایم،  اندام ها1 آگاهی 

بنویسید.  

1ـ مفهوم این بیت سعدی همسو با کدام بخش از درس است؟
بیـار زیبـا  سـیرت3  بـرادر،  ای  صورت زیبای ظاهر هیچ نیسـت 

2ـ مقصود از جملة »طنین کالم ایشان، فراتر از جغرافیای فرهنگی تاریخ بشری است« 
چیست؟ تعبیر »جغرافیای فرهنگی تاریخ بشری« چه مفهومی دارد؟ )»تاریخ بشری« ترکیب 
آشنایی است، اما سپس واژة »جغرافیا« در کنار »تاریخ« نشسته است؛ البته با صفِت »فرهنگی«( 

1ـ اندام: عضو؛ اندام واژة مفرد فارسی است، بنابراین صورت های »یک اندام« و »اندام ها« درست است؛ اما با توجه 
به ترکیب هایی مانند »قوی اندام«، کاربردِ اندام در معنای »مجموعة اعضا، بدن« نیز ایرادی ندارد. 

2ـ بیمار
3ـ شیوة رفتار، خلق وخو

  درس دوازدهم 

پیام آور رحمت     
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3ـ در جملة »بخشی از سفارش پیغامبر اعظمص به ابوذر را می خوانیم«، واژة »سفارش« 
صورت دیگری از »سپارش« است. مصدر و ساختار این واژه را بنویسید و بیفزایید که 

چه ارتباطی میان ساختمان و معنای کاربردِی سفارش برقرار است.

ابوذرِ غفاری1 آن َصحابِی2 پاک نهاد یاد باد3 که معاویه را به خاطر اسراف کاری هایی که 
در بیت المال4 می کرد و بی پروایی هایی که در مقابل آیین عدالت الهی انجام می داد، مالمت 
می کرد. برابر کاخ وی می ایستاد، به بانگ بلند وی را متّهم می کرد و آن پول های کالن5 را 
که بر خالف عدالت بین اَعوان6 پخش می شد، حرام اعالم می کرد و کار وی را سرپیچی 
از آیین خدا می خوانْد. ابوذر که از اَرکان اربعة یاران امام ما7 بود و پیامبر خدا او را به 
ِصدق لهجه8 ستوده بود9، چنان که امام در حّق وی گفت، مشتاق دین و دانش بود و در 
مورد هرچه در جامعه می گذشت، کنجکاوی داشت. وی به َفحوای10 اشارت قرآن کریم 
)9/34(11 زراندوزی رایج بین توانگران12 عصر را به شّدت محکوم می کرد13 و اِنفاِق هرچه 

را از حّد نیاز انسان افزون می بود، الزم می شمرد.14

1ـ منسوب به قبیلة »بنی ِغفار«
2ـ »صاحب« جدا از »دارنده«، به معنِی »یار و دوست« بوده است. جمع شکستة آن، »اصحاب« و »صحابه« معنای 

»یاران پیامبرص« دارد. »صحابی« )منسوب به صحابه( به هریک از یاران پیامبر گفته می شود.  
3ـ یاد باد: یادش به خیر باد!

4ـ آنچه جزء اموال عمومی است و در اختیار حکومت اسالمی قرار دارد.
5ـ بسیار، زیاد

6ـ ِج َعْون، یاران، یاران معاویه )در اینجا(
7ـ ارکان اربعه: ستون ها و پایه های چهارگانه؛ ارکان اربعة یاران امام ما: چهار یار برگزیدة امام علیع )سلمان فارسی، 

ابوذر ِغفاری، مِقداد  بن َعمرو، َعّمارِ یاسر( که پس از پیامبرص به علیع وفادار ماندند.  
8ـ ِصدِق لهجه: راست گویی

 » 9ـ اشاره است به حدیث حضرت رسولص: »ماأََظلَّْت الَْخضراُء و الأََقلَّْت الَْغبراُء مِن ذی لَهَجةٍ أَْصَدَق مِْن أبِی َذرٍّ
)آسمان سایه نیفکنده است و زمین دربرنگرفته است کسی را که راستگوتر از ابوذر باشد(

10ـ َفحوا: مضمون، درون مایه
َة و الیُنْفِقونَها فی َسبیِل  َهَب و الِفـضَّ 11ـ بخش پایانِی آیة شریفه از سورة »توبه« چنین است: »... والّذیَن یَْکنِزوَن الذَّ
رُهْم بَِعذاٍب ألیٍم« )و کسانی که زر وسیم را گنجینه می کنند و آن را در راه خدا هزینه نمی کنند، ایشان را از  اهلل َفبَشِّ

عذابی دردناک خبر ده.(
12ـ ثروتمندان، متضاّد درویشان

13ـ محکوم کردن: ناروا شمردن، خطا دانستن
14ـ حکایت همچنان باقی، دکتر عبدالحسین زرین کوب 
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سیرت سلیمان
    حکایت

1ـ کتابی که حکایت »سیرت1 سلمان« برگرفته از آن است ـ چنان که خواندید ـ »روضة 

ُخلد« نام دارد و نویسنده اش »َمجد خوافی« است. »روضه« به معنِی »باغ« و »باغ بهشت« 

است و »روضة ُخلد« یعنی »بهشت جاویدان«، »بهشت همیشگی«. سعدی گلستان را 

متناسب با هشت درِ بهشت، در هشت باب تدوین کرده است. َمجد خوافی نیز عنوان 

اثر خود را ـ که به تقلید از گلستان سعدی نگاشته ـ روضة خلد نهاده است. »خواف«2 

نیز یکی از شهرهای خراسان رضوی و زادگاه نویسنده است.  

در برخورد با نام آثار ادب فارسی یا پدیدآورندگان هریک، نباید بی اعتنا از کنار نام ها 

گذشت یا تنها آنها را به یاد سپرد؛ بلکه باید درنگ کرد و در معنِی نام، و پیوند آن با 

موضوِع اثر اندیشید. همچنین باریک بینی در نام و لقب و نسبِت نام آوران ایران زمین، 

این  دربارة  نمونه،  برای  ما می گشاید.  به روی  فرهنگی3  ایران  به چشم انداز  دریچه ای 

کتاب  پایان  آثار  و  اَعالم اشخاص  از جمله  ـ  منابع  از  را  پاسخ  بیندیشید و  پرسش ها 

فارسی یا فرهنگ های لغت و اَعالم ـ بیابید:

• معنِی لغوِی »تذکرة األولیاء«، »اَسرارالتّوحید«، »مخزن األسرار« و »کیمیای سعادت« و 
ارتباط هر یک با موضوع و محتوای کتاب چیست؟

• سبب تخّلِص »غّزالی«، »نظامی«، »عّطار«، »حافظ« و »شهریار« را جست وجو کنید. 
• »بهارستان« به چه معناست و افزون بر کتاب جامی، نامِ خاّص چه چیزی بوده است؟

1ـ از ریشة »ِسیْر« )= رفتن( است. سیرت معنِی »روش و طریقه« یا دقیق تر، »شیوة رفتار و خلق وخو« دارد.
2ـ بخوانید: خاف

آفتاب فرهنگ  را که  فراتر می رود و هر سرزمینی  امروزی  ایران  از مرزهای جغرافیای  ایران فرهنگی  قلمرو  3ـ 
ایرانی در آن تابیده است، دربرمی گیرد. بدین سان بلخ و هرات و الهور و سمرقند و بخارا و گنجه هرچند اکنون در 
جغرافیای سیاسِی ایران جای ندارند، اما در درازنای تاریخ، در شکوفایی و ثمربخشِی فرهنگ ایرانی سهم داشته اند.           
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2ـ در درس ششم کتاب حاضر آموختیم که در سبک کهن ادب فارسی، گاهی نقش نمای 

این دو حرف  اکنون می افزاییم که  متمم، دو حرف اضافة پیشین و پسین بوده است. 

اضافه در نمونه هایی خاص، هردو پیش از متمم جای می گرفتند. امروزه به نمونه هایی 

از کاربرد دو حرف اضافة پیاپی برای یک متمم1، در زبان خود برمی خوریم:

از موالنا به جز مثنوی و غزلیات شمس، آثار دیگری نیز به جا مانده است.2 

در متن حکایت، از این کاربرد دستوری مثالی بیابید.

و هرگز عرب خندق ندیده بودند، و چون بیامدند و خندق دیدند که در حوالِی3 مدینه 

کنده بودند، تعّجب کردند و گفتند که: »این کِیْدی4 است که هرگز عرب نمی دانستند. و 

سبب خندق بُردن آن بود که سیّد5 ـ علیه  الّسالم ـ بشنید که عرب و لشکر قریش و جمله6 

جهودان مّکه جمهور کرده اند7 و روی در مدینه دارند؛ پس صحابه را بخواند8 و با ایشان 

مشورت کرد و احوال9 بگفت. سلمان ـ َرِضَی اهللُ َعنُْه10 ـ رسِم َعَجم11 می دانست و گفت: 

نتوانند  بر ما هجوم  تا لشکر که درآیند،  باید کندن  »یا رسول اهلل، َحوالِی مدینه خندقی 

ـ علیه  از آن سیّد  بعد  نباشد.«  َعَجم13 هیچ شهری بی خندق  این12، در  بهر  از  کردن، و 

1ـ از پیونِد این دو حرف اضافه، یک حرف اضافة مرکب پدید می آید.
2ـ به ندرت سه حرف اضافة پیاپی هم آمده است: به جزاز علی که گوید به پسر که: قاتل من/ چو اسیر توست 

اکنون، به اسیر کن مدارا )شهریار(
3ـ فارسی شدة »حوالیَْ« با تبدیل مصّوت /آ/ به /ای/، پیرامون، گرداگرد

4ـ حیله ورزی، مکر
5ـ سرَور )مراد، رسول اکرمص است(

6ـ همة، تمامِی
7ـ ُجمهور: عموم، همه؛ جمهور کردن: جمع شدن

8ـ خواندن: فراخواندن، احضار کردن
9ـ رویدادها، ماجراها

10ـ که خداوند از او خشنود باد!
11ـ ایرانیان )َعَجم متضاّد عرب است و معنای غیرعرب به ویژه ایرانی دارد. این واژه در ادبیات فارسی بارها به کار 

رفته و بار معنایِی منفی نداشته است( 
12ـ از بهر این: از برای این، به این دلیل

13ـ ایران
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الّسالم ـ به اشارِت1 سلمان بفرمود تا آن خندق برکندند. بعد از آن، جمع مهاجر گفتند که: 

»سلمان از ماست« و انصار گفتند که: »سلمان از ماست«. بعد از آن پیغمبر ـ علیه الّسالم ـ 

گفت: »سلماُن مِنّا أهَل البَیِْت« یعنی سلمان نزد من چون اهل بیت من است؛ و لشکر کّفار 

چون بیامدند و خندق می دیدند، بازمی گردیدند و به پیش نمی توانستند آمدن.2 

از حضرت علیع روایت شده است که: »سلمان برای شما مانند لقمان حکیم است«. 
این حکایت از بوستان سعدی را بخوانید و با حکایت »سیرت سلمان« بسنجید. از رهگذر 
مقایسة این دو حکایت، چه شباهتی میان سلمان و لقمان به نظر می رسد؟ جز آنچه از این 

حکایت ها برمی آید، چه شباهتی میان این دو بزرگ مرد می توان سراغ کرد؟
نـه تن پـرور 5 و نازک انـدام6 بـود شــنیدم که لقــمان3 سـیه فــام4 بود 
زَبـون7 دید و در کارِ گل داشـتش8 یکــی، بنــدة خویــش پنداشــتش 
به سالی10 سرایی ز بهرش بساخت جفا دید و با جور و قهرش9 بساخت 
فـراز نهیبـی11  آمـد  لقمانـش  ز  چــو پیــش آمــدش بندة رفتــه باز 
بخندیـد لقمان که12: »پوزش چه سـود؟ به پایش در افــتاد و پوزش نمود 
به یک ساعت از دل به در چون کنم؟ به سالی ز جورت جـگر خون کنم13 
کـه سـودِ تـو مـا را زیانـی نکرد14 ولـی هـم ببخــشایم ای نیکــمرد 

1ـ اظهارنظر، رأی
2ـ سیرت رسول اهلل

3ـ مردی حکیم که بر پایة روایت های اسالمی، حبشی بوده و در روزگار داوود پیامبر می زیسته است.  
4ـ سیاه رنگ، سیاه پوست 

5ـ آنکه تنها به خواب و خوراک خود می پردازد و تنبل است.
6ـ دارای اندام ظریف و زیبا

7ـ ضعیف، زیردست
8ـ داشتن: واداشتن؛ در کار گل داشتش: او را به عملگی وادار کرد.

9ـ قهر: ستم، خشونت
10ـ به سالی: در ]عرِض[ یک سال

11ـ نَهیب یا نِهیب: فریاد بلند، به ویژه برای ترساندن یا اخطار کردن
12ـ پیش از حرف »که« فعلی ماننِد »پاسخ داد« یا »گفت« حذف شده است. 

13ـ جگر خون کردن: جگرخون شدن، دردمند و آزرده شدن )کنایه(
14ـ زیان کردن: گزند و آسیب رساندن
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مرا حکمت و معرفت گشـت بیش تو آباد کردی شبسـتاِن1 خــویش 

کـه فرمایمش وقت ها کارِ سـخت غالمی است در ِخیْلم2 ای نیک بخت 

چـو یـاد آیـدم سـختیِ کارِ گل« دگــر ره3 نیازارمش سخــت، دل4 

مجموعه پویانمایِی »حکایات سعدی؛ شیرین تر از قند« به کارگردانِی »سروش خادمی« که بر پایة 
حکایت های بوستان و گلستان سعدی در 24 قسمت 12 دقیقه ای و با طراحِی بیش از هفتاد شخصیت 

و چهل مکان به شیوة سه بعدِی رایانه ای در واحد پویانمایِی مرکز فارس تولید شده است.  

در حکایت بوستان، این ویژگی های زبانی و ادبی را بیابید.

• رای گسست اضافه
• کة عّلت یا چرایی

• جابه جایی یا جهش ضمیر
• پرسش انکاری

1ـ خوابگاه
2ـ خیل: گروه، دسته، در اینجا: وابستگان و متعّلقان

3ـ دگر ره: دگر بار، بار دیگر
4ـ دلش را سخت نمی آزارم )جابه جایِی ضمیر(. البته می توان »سخت دل« هم خواند: با سخت دلی و بی رحمی او 

را آزار نمی دهم.
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آـ زادگاهِ سلمان فارسی را پاره ای منابع، منطقة ِجِی اصفهان نوشته اند و برخی او را اهل 

رامُهرمز یا شیراز دانسته اند. فارس گذشته از استان یا ایالت فارس، به سراسر ایران نیز 

گفته می شده است؛ بنابراین لقِب فارسی می تواند به معنای عاّم »ایرانی« باشد. 

ب ـ برخی بر آن اند که چون سلمان فارسی با حضرت رسول )ص( همنشین بوده و 

موی سر و ریش حضرت را اصالح می کرده است، پیرایِش موی سر را بعدها سلمانی 

نام داده اند.1 

آرامگاه سلمان فارسی؛ شهر مدائن )جنوب خاورِی بغداد(

پ ـ خندق، ُمَعّرب یا عربی شدة »َکنَدگ« فارسی است. َکنَدگ شکل کهِن »َکنده« است؛ 

یعنی کنده شده، جایی که آن را کنده و حفر کرده اند. مسلمانان حفِر َکنَدگ را که شگرد 

و  فراگرفتند  )احزاب(  خندق  غزوة  در  فارسی  سلمان  از  است،  بوده  ایرانیان  دفاعِی 

بدین سان واژة »کندگ« به صورت خندق به زبان عربی راه پیدا کرد. )حرف »گ« ـ که 

در الفبای عربی نیست ـ در پایاِن کنَدگ با »ق« جایگزین شده است، اما حرف آغازین 
1ـ فرهنگ فَِرق اسالمی، ص231
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واژه ـ »ک« ـ نیز به »خ« تغییر یافته است؛ گواینکه در 

در  که  می بینیم  دارد.  وجود  »ک«  حرف  عربی  الفبای 

فرایند عربی سازی، تنها نبودِ یک حرف و صدای آن در 

خّط و زبان عربی، موجب تغییر نیست، بلکه عرب ها 

هر تغییری را که سبب سادگی و همخوانِی بیشتِر یک 

واژه با زبانشان شده است، روا دانسته اند. چنان که »ِک« 

به  واژه  و  پذیرفته  تغییر  نیز  »کاووس«  نام  در  آغازین 

ب شده است(. صورت »قابوس« ُمَعرَّ

در جمله های پایین، از مصدرهای درون کمانک، فعل مناسب بسازید و در نقطه چین ها 

بنویسید. سپس زمان و گونة زمان و شخص و شمار فعلی را که ساخته اید، بیفزایید.

فعلی که می سازید، باید از دیِد زمان و شخص کاماًل با جمله همخوانی داشته باشد.

در میان فعل هایی که ساخته اید، نباید هیچ یک با دیگری از نظر گونة زمان یکسان باشد.

• الهی دورت ..........! )گشتن(
• متأسفانه نمی توانیم بیاییم؛ چون اآلن خیلی کار .......... )داشتن(

• خانواده اش از دیشب تا به حال اصاًل .......... )خوابیدن(
• پارسال که دیدمش، از شّدت بیماری حسابی ضعیف ........... )شدن(

• خوب دقّت کن؛ ممکن است آنها را قباًل جایی ........... )دیدن(

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m



نقاشیآبرنگ:محمدرضاآتشزاد124

• در بیت »پرسش تشنگی را تو آبی، جوابی/ ریگ های بیابان تو را می شناسند«، شاعر 
ترکیب »پرسش تشنگی« را در آغاز مصراع نخست نشانده و سپس متناسب با »پرسش«، 

واژة »جواب« و متناسب با »تشنگی«، »آب« را آورده است. نمونه ای دیگر از این گونه 

قرینه سازی و تناسب در شعر نشان دهید. 

  درس سیزدهم

آشنای غریبان     
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• در بیت چهارم مقصود شاعر از »گل های این باغ« چیست؟

1ـ زیباترین بیت غزل را »شاهْ بیت« یا »بیت الغزل« می نامند. از دیِد شما شاه بیت غزل 

»آشنای غریبان« کدام است؟ چرا؟

2ـ آشکارترین آرایة به کاررفته در این غزل چیست؟ شاعر چگونه از این آرایه برای بیاِن 

باور و عاطفة خود نسبت به مقام معنوِی امامع بهره گرفته است؟ 
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• دو بیت بیابید که دربردارندة آرایة تضاد باشند و یک بیت که آرایة جناس داشته باشد.

• مقصود از »می کشان« در بیت نخست چیست؟

نگارة انتظار، اثر استاد محمود فرشچیان

میالد گل
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1ـ بیت های دوم و چهارم، هریک مخاطب شعر را به چه کاری فرامی خواند؟

2ـ ارتباط تعبیر »جاِن جهان« در وصِف امام زمانعج با این حدیِث آن حضرت چیست؟ 

حاُب  مِس إذا َغیَّبَها َعِن األبصارِ السَّ أّما َوْجُه اإلنتِفاِع بِی فی َغیْبَتی َفَکاإلنتِفاِع بِالشَّ

از  )اما چگونگِی بهره مندی از وجود من در روزگار غیبتم، همچون بهره ای است که 

خورشید می برند؛ هنگامی که ابر آن را از دیدگان پنهان می کند.(

شکِل صفحة بعد، دایره ای است که به هشت بخش تقسیم شده است. در کناره های 

دایره، پیکان هایی هست که نشانة تبدیِل فعل است؛ روی هر پیکان،  یک شماره و نشانه های 

✸، J یا L جای دارد که نشان می دهد فعل را باید به چه زمان، شخص و ُشماری تبدیل 
کنید. بر پایة این نشانه ها، شما باید:

• شش بخش از دایره را با فعل های مناسب پُر کنید. )دو بخش را ما پُر کرده ایم. مصدرِ 
فعل هایی که می سازید، باید با دو فعلی که ما ساخته ایم، یکسان باشد.(

• روبه روی شماره های 4 و 8 ماننِد شماره های دیگر، زمان دقیق فعِل مربوط به آن را 
بنویسید.

• نشانه های پیکان های 4 و 8 را روی آنها بگذارید.
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 :هانشانه

 مفرد   اوّل شخص 

 جمع  م شخصدو 

  م شخصسو 

 استمراري / گذشتۀ1

 / مضارع التزامی2

 عید)(بدور  / گذشتۀ3

4..................... /  
 / مضارع اخباري 5

 التزامی  / گذشتۀ6

 / آینده7

8...................... / 

 

 
 
 
 

 

 

   8 

1 

مایگریخته  

7   

        2 

        3 

        4

گریخت
  5 

6 
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• دو جمله  بیابید که در یکی رای گسست اضافه به کار رفته باشد و در دیگری، رای 
تبدیل فعل اسنادی.

1ـ این عبارت از درس را بازخوانی کنید: »اگر فراموشی در آدمی نبود،... امید نداشت 

که شخصی که دشمن اوست، از احوال او غافل گردد؛ یا حسودی، لحظه ای از فکر او 

بپردازد.« مصدر »پرداختن« در اینجا معنای »فراغت یافتن، بیرون آمدن، به انجام رساندن 

و کنار نهادن« دارد. چند نمونة دیگر از کاربرد این فعل را در بیت ها و عبارت های زیر 

آورده ایم. در کدام نمونه ها از »پرداختن« همان معنِی یادشده برمی آید؟ در چه صورتی 

فعل  این  از  معنایی  چه  دیگر،  نمونه های  در  می رساند؟  را  معنایی  چنین  »پرداختن« 

درمی یابید؟ 

• افشین از جنگ بابک خّرم دین چون بپرداخت، به بغداد رسید
تاریخ بیهقی

بـه گـرزِ گـران گـردن افراختند  • چـو از جنـگ نیـزه بپرداختنـد 
فردوسی

بپرداختنـد دشـتی  نخجیـر1،  ز  • به هر سو سواران همی تاختند 
فردوسی

1ـ شکار

  درس چهاردهم

پیدای پنهان     
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• پیغامبرـ  علیه الّسالمـ  به مّکه رفت و نگذاشتند حج کردن. بر آن، صلح افتاد که دیگر 
سال بازآید سه روز مّکه بپردازند تا پیغمبر ـ علیه الّسالم ـ حج بکند.

ُمْجَمل التواریخ والقَِصص

نگارة عاّلمه محّمدباقر مجلسی
)نقاشِی آبرنگ، دورة صفویه( 

2ـ بیت ها و عبارتی را که در پی می آید، از گلستان، غزل ها و بوستان سعدی برگرفته ایم. 
این نمونه ها را باریک بینانه بخوانید و هماهنگِی مفهومِی هریک را با بخش های درس نشان 

دهید. 
آـ حق َجلَّ و َعال1 می بیند و می پوشد2 و همسایه نمی بیند و می خروشد3.

کسی به حال خود از دست کس نیاسودی نَعوُذ بِاهلل4 اگر خلق غیب دان بودی 
گلستان سعدی

باشد6 نظر  این  چشِم  را  که  تا  ب ـ همه عالَم جماِل َطلَعِت5 اوست 
غزلیات سعدی

آورد خروش  در  جان  معده  تَِف7  نگذرد  نفس  سرد  باد  گر  ا ـ  پ 
1ـ حق جّل و َعال: خداوند که بزرگ و بلندمرتبه است

2ـ چشم پوشی کردن
3ـ خروشیدن: بانگ و فریاد زدن

4ـ پناه می بریم به خدا، پناه بر خدا )وقتی گفته می شود که بخواهند موضوعی شگفت انگیز یا نادل پسند را مطرح 
کنند(

5ـ چهره، روی
6ـ باید دید که چه کسی چشمی دارد که چنین به جهان نظر کند.

7ـ گرمی، حرارت
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خام3 کار،  شود  را  نازنین  تن  طعام  نجوشد2   1 معده دیگ  وگر 
بوستان سعدی

داد گفتار  که  را  زبان  تا  ببین  ت ـ زبان را چه بینی که اِقرار داد؟4 

که بُْگشوده بر آسمان و َزمی6 است اسـت5  آدمـی  دیـدة  معرفت،  درِ 

گر این در8 نکردی به روی تو باز؟ نشـیب وفـراز7  بودی  فهـم  کِیَـت 

در این، جود10 بنهاد و در وی11 سجود سر آورد و دست از عدم در وجود9 

آمدی سجود  سر  کز  است  ُمحال  وگرنه کِی از دسْت جود آمدی؟ 
کلید12 را  دل  صندوِق  باشند  که  به ِحکمت، زبان داد وگوش آفرید 

داشتی؟ خبر  کی  دل  سّر  از  کس  برداشـتی13،  ـّه  قصـ زبان  نه  اگـر 

خبر کی رسیدی به سلطان هوش14؟ وگر نیستی سعی جاسوِس گوش 

داد داننده  دَّراِک18  َسمِع17  را  تو  داد  خواننده16  شیـریِن  لفـِظ  مرا15 
به سلطان خبر می برند20 ز سلطان  ُمدام این دو چون حاِجبان19 بر درند 

1ـ دیگ معده )اضافة تشبیهی(
2ـ نجوشاند 

3ـ کارِ تِن نازنین، خام می شود. خام شدِن کار: بد و َوخیم شدِن آن
4ـ چرا ]تنها[ زبان را می بینی که ]به وجود خداوند[ اقرار و اعتراف می کند؟ 

5ـ چشم انسان، درِ سرای معرفت است؛ چشم انسان، شناخت را برای او امکان پذیر می سازد.
6ـ زمین

7ـ نشیب وفراز: سرازیری و سرباالیی. کی تو را فهمی از نشیب وفراز بود؟ )پرسش انکاری(، هرگز فهم و درکی 
از نشیب وفراز نداشتی.    

8ـ این در: چشم
9ـ عدم )نیستی(≠ وجود )هستی(

10ـ بر وزِن سود، بخشندگی، سخاوت
11ـ ضمیر »وی« به واژة »سر« در مصراع پیشین بازمی گردد.

12ـ تا کلیدی برای گشودن صندوق دل )اضافة تشبیهی( باشند. 
13ـ قّصه برداشتن: حکایِت حال گفتن، وصِف حال کردن

14ـ »جاسوس گوش« و »سلطان هوش« هردو اضافة تشبیهی اند.
15ـ به من )سعدی(

16ـ خوش نوا، خوش آهنگ
17ـ گوش

18ـ نیک دریابنده، خوب درک کننده 
19ـ پرده دار، دربان. حاِجب، دارندة یکی از منصب های دربارِی قدیم بود. کسی که از پادشاه برای دیدارکنندگان 

اجازه می گرفت و رابط میان پادشاه و دیگران بود.  
20ـ دو گوش مانند دو حاجب هستند که همیشه بر درگاه )دو سوی سر( ایستاده اند و از یک فرمانده )خرد و هوِش 

یکی( به فرمانده )خرد و هوِش دیگری( خبر می برند.
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از این در2 نگه کن که توفیِق اوست چه اندیشی از خود که فعلم نکوست؟1 
بوستان سعدی

مگـر روزی افتـد بـه سختی کشـی ثـ  نداند کسـی قدرِ روزِ خوشـی 

چه سهل اسـت پیشِ خداونِد مال5! زمســتاِن درویش3 در تنگ سـال4 

خداونـد را ُشـکِر صّحـت8 نگفـت سـلیمی6 که یک چند7 ناالن نخفت 
بپـای10 ُکنْدپایـان  بـا  ُشـکرانه9  بـه  چو مردانه رو باشــی و تیــزپای 

ناتـوان بـر  رحـم  ُکنـد  توانـا  به پــیِر کهــن بر، ببخشــد جــوان 

آفتـاب در  پُـرس  وامانـدگان  ز  آب؟  چـه داننـد جیحونیـان11 قـدر ِ

کـه یک چند بیچاره در تب گداخت کسی قیمِت تندرســتی شــناخت 

شـب درازای  دانـد  رنجـور13  کـه  براندیـش از افتـان و خیـزاِن تـب12 

چه داند شبِ پاسبان15 چون گذشت؟ به بانِگ دُُهل14 خواجه بیدار گشت 
بوستان سعدی

1ـ چرا دربارة خود چنین می اندیشی که: عمل نیک را من انجام می دهم؟
2ـ از این وجه، از این جهت

3ـ تهی دست، فقیر
4ـ قحط سالی

5ـ »خداونِد مال« را بسنجید با: »خداونِد دل« )آفرینش همه تنبیه خداونِد دل است( 
6ـ سالم، تن درست

7ـ چندی، مّدتی
8ـ صّحت دو معنای اصلی دارد: تن درستی، درستی )در این بیت، نخستین معنی را می رساند(

9ـ به شکرانه: برای تشکر، به عنوان سپاس گزاری
10ـ پاییدن: درنگ کردن، توقف کردن؛ اگر مانند مردان چابک و تیزگام هستی، برای شکرگزاری از این نعمت، در 

همراهی با ُکندروها درنگ کن )تا به تو برسند( 
11ـ کسانی که در کنار رود جیحون اند

12ـ به فکِر کسی باش که از شّدت تب آرام و قرار ندارد.
13ـ بیمار

14ـ طبل دوطرفه که با یک بند از گردن آویخته، و غالبًا با چوب نواخته می شود. )نیز بنگرید: توضیح همین واژه 
در پانوشت روان خوانی »دو نقاش« از همین کتاب(

15ـ نگهبان، محافظ
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بود قدر تو افزون از مالیک
   شعرخوانی

پرآوازه ترین  که  خواندید  همدانی  باباطاهر  از  »دوبیتی«  چهار  شعرخوانی،  در  1ـ 
می شود: رسم  چنین  دوبیتی  قالب  در  قافیه  نمودار  است.  فارسی  ادب  دوبیتی َسرای 

ــــــــــــــــ´ ــــــــــــــــ´  
ــــــــــــــــ´ ــ   ــــــــــــــ

پایة »َت« و »تَن« بدین سان است: َت تَن تَن تَن َت تَن تَن تَن  بر  وزن هر مصراع دوبیتی 
َت تَن تَن.

قالب »ُرباعی« در نمودار قافیه با دوبیتی یکسان است، اما وزن مصراع های رباعی با وزن 
دوبیتی تفاوت دارد.

زبان  با  بعدها  و  شده   سروده  محّلی  لهجة  به  اصل  در  همدانی  باباطاهر  دوبیتی های 
معیارهای  آسان فهم شوند.  فارسی زبانان  برای همة  تا   یافته اند  فارسِی رسمی سازگاری 
وزن شعر در لهجة محّلی، تفاوت هایی با وزن شعر زبان رسمی داشته است که نشانه هایی 
از آن را هنوز می توان در صورت تغییریافتة برخی دوبیتی ها جست وجو کرد. دوبیتی های 
با وزن دوبیتی هماهنگِی  بیابید که  شعرخوانی را یک بار آهنگین بخوانید و مصراعی را 
کامل ندارد. سپس بگویید تغییر در تلفظ چه واژه ای، می تواند مصراع را کاماًل بر وزن 

دارد.  نگه 

بزرگ  دایرة المعارف  به  مراجعه  با  2ـ 
بیابید  معتبر،   منابع  دیگر  یا  اسالمی 
چه  »بابا«  پیشنامِ  »باباطاهر«،  نام  در  که 
معنایی دارد و بر چه کسانی چنین لقبی 

آرامگاه باباطاهر، همدانمی نهاده اند.
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چنین  با  به ندرت  هم قافیه اند،  چهارم  و  دوم  اول،  مصراع های  دوبیتی  در  اگرچه   •
دوبیتی هایی روبه رو می شویم:

کـه هرچه دیده وینـه1، دل کنه یاد ز دسـت دیده و دل هردو فریاد! 

زنُـم بـر دیـده تـا دل گـردد آزاد بسـاُزم خنجری نیشـش ز پوالد 

نمودار قافیة این دوبیتی چه تفاوتی با اغلب دوبیتی ها دارد؟ آیا نمودار دومین دوبیتِی 

»شعرخوانی« نیز مانند دوبیتِی باالست؟ چرا؟

1ـ به نظر شما، در درازنای تاریخ شعر فارسی چه ویژگی هایی در دوبیتی مایة محبوبیت 

این قالب نزد مردم عامی بوده است؟

2ـ مفهوم یکسانی که از دو قطعه شعِر زیرین برمی آید، چیست؟ این دو با کدام دوبیتِی 

باباطاهر هم مضمون اند؟

دل انـدر جهان آفریـن3 بنـد و بـس • جهـان ای بـرادر، نمانـد2 بـه کـس 
که بسیار کس چون تو پرورد و کشت پشت5  و  دنیا  ُملک4  بر  تکیه  مکن 

چه بر تخت مردن، چه بر روی خاک چـو آهنـِگ6 رفتـن کنـد جـان پـاک 
گلستان سعدی  

وگر تنگ دسـتی به زندان در است،7 • اگر سـرفرازی به کیوان بر اسـت 
1ـ بیند

2ـ ماندن: پایدار بودن، بقا داشتن
3ـ خداوند

4ـ پادشاهی
5ـ پشت مکن، تکیه نکن

6ـ قصد
7ـ به کاربرد »دو حرف اضافه برای یک متمم« در هر دو مصراع دقت کنید.
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چو ِخیِْل اََجل1 در سر هر دو تاخت 

شناخت یکدگْرشان  از  نمی شاید2 
بوستان سعدی

محبّت  کوی  سِر  بر  خیمه  »هرکه  عبارِت  3ـ 

نبَُود.  چاره  جفا  شنیدن  و  بال  چشیدن  از  زند، 

را  باباطاهر  دوبیتِی  کدام  میبدی(«  )کشف االسرارِ 

چرا؟ می آورد؟  یاد  به 

شاید اگر بشنوید به هم ریختگِی خانواده ها بد نیست، انگشِت حیرت به دندان بَگزید! اّما 

به سادگی می توان ثابت کرد که وقتی سروکار ما با خانواده های واژگان باشد، به هم ریختگِی 

خانواده ها پُر بََدک نیست؛ می گویید نه؟ به جملة پایین خوب دقّت کنید:

یکی از اَعداد به قصد خودکشی خودش را در صفر ضرب کرد.

با  که  ـ  را  »خودکشی«  یعنی  درهم ریخته ایم؛  را  واژه ها  خانوادة  اینجا  در  که  می بینید 

ناامیدی و مرگ و قتل از یک خانواده استـ  به خانوادة آقای ریاضی )اعداد، صفر، ضرب( 

اّما زیبایی پدید آمده که دراصطالْح »کاریکلماتور«  ناآشنا  با این کار، جملة  راه داده ایم! 
واژه ها.  کاریکاتورِ  یعنی  کلمات؛  و  کاریکاتور  از  است  ترکیبی  کاریکلماتور،  دارد.  نام 

1ـ خیِل اََجل: لشکر مرگ )اضافة تشبیهی(
2ـ شایِستن: امکان داشتن )در اینجا(

خط: نژاد فرد لرستانی
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کاریکلماتور در ادبیات کشورهای دیگر پیشینه  ندارد و برای نخستین بار پرویز شاپور1 آن 
را پدید آورده است. آنچه در پی آورده ایم، چند نمونه کاریکلماتور است که  باید آنها را 
بخوانید و سپس فعل ها را بیابید و زمان و گونة )نوع( زمان و شخص و شمار هر یک را 

بنویسید. به این می گویند هم فال و هم تماشا!
• جزیره در دریا هم دل از خشکی نمی َکنَد.

• اّول ضّدیخ درون کاسة سرم می ریزم، سپس به قطب شمال فکر می کنم.
• پرنده پرواز را به تساوی میان بال هایش تقسیم می کند2.

• اگر ماهی را از آب منها کنیم، جان می سپارد.
• شخصی که زمین خورده بود، مسموم شد.

• درخت از گربه پایین می آید.
• هروقت چاق می شوم، روحم در جسمم لق لق می خورد.
• عنکبوت مهربان با تارش برای مگس پولیور بافته است.

• شیِر باغ وحش چّکه می کرد. 
• سطل زباله بر اثر مسمومیّت درگذشت.

• پشة کینه توز پشه بندم را نیش زد.
• آنقدر از خواب پریده ام که قهرمان پرش از خواب شده ام.

• زنبوری که روی گل قالی نشسته باشد، دست خالی به کندو بازخواهدگشت.
• گربه ای که از درخت باال نرود، نمی تواند به سگ جواب سرباال بدهد.   

• آن چنان با تو یکی شده ام که وقتی نیستی3، دنبال خودم می گردم. 
• به ماهی فکر کردم؛ چون به آب فکر نکرده بودم، ماهِی فکرم مرد.

• عاشق خربزه ام؛ زیرا مثل هندوانه تخمه هایش را در سّلول انفرادی حبس نمی کند.  
1ـ درگذشته به سال 1378

2ـ در این جمله »تقسیم می کند« فعل به شمار می آید و چون از یک جزء همراه فعل )تقسیم( و یک جزء فعلی 
)می کند( ساخته شده است، »فعل مرّکب« نامیده می شود. با سنجه ها و روش های شناخت فعل مرکب از ساده، در 
سال های آینده آشنا می شوید. بنابراین اینک از شما انتظار نمی رود که فعل مرکب را به درستی تشخیص دهید. 
در این قبیل جمله ها چه فعل مرکب را کامل در نظر بگیرید، چه بدون جزء همراه فعل، در زمان آن تغییری پدید 

نمی آید.      
3ـ بنگرید: بخش »دانستنِی« همین درس
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• عطسه کردن در ایّام پیری، پَر کشیدِن دندان مصنوعی را به دنبال دارد.
• بلبلی که تارهای صوتی اش را از دست داده بود، انگشت پایش را داخل دهانش کرده 

بود و سوت بلبلی می زد.

• بن ماضی )گذشته( و بن مضارِع )اکنون( مصدرِ »بودن«، به  ترتیب »بود« و »باش« 
است؛ اما »بودن«، دو بن مضارع استثنایی هم دارد: »است« و »هست«. این دو بن را ازآن رو 

استثنایی می دانیم که درظاهر شبیه به بن ماضی اند، اما مفهوم حال را می رسانند: آسمان 

ابری بود )گذشته( Û آسمان ابری است )حال( 

از بن گذشته )=بود( گونه های فعل  گذشته ساخته می شود: بودم، بودی، بود... )گذشتة 

ساده( ـ بوده ام، بوده ای، بوده است... )گذشتة نقلی(... اما فعل گذشتة بعید )بوده بودم( و 

گذشتة استمراری )می بودم( و ماضی مستمر کاربرد ندارد.

از بن اکنون )=باش( فعل مضارع اخباری ساخته می شود که سوم شخص آن بیشتر 

رایج است: می باشد1. همچنین فعل مضارع التزامی بدون بخش پیشین )ب( کاربرد دارد: 

باشم، باشی، باشد... 

اما از بن استثنایِی »است«، تنها فعل مضارع اخباری سوم شخص مفرد می سازیم؛ آن هم 

بدون افزودن بخش پیشین یا شناسه. به سخن دیگر، »است« به تنهایی در جایگاه مضارع 

اخبارِی بودن به کار می رود؛ چراکه برابر است با »می باشد«.

اگر بخواهیم »است« را در سایر ساخت ها صرف کنیم، از صورِت دیگر آن )هست( 

بهره می گیریم: هستم، هستی، هست، هستیم، هستید، هستند. این ساخت ها را نیز چون 

برابر با صرِف »می باشد« است، مضارع اخباری به شمار می آوریم.        

1ـ »می باشد« اغلب در نثر رسمی و اداری دیده می شود و در زبان گفتار فارسی کاربرد ندارد؛ ازاین رو بهتر است 
تا جایی که می توان، »است« را به جای آن نشاند. برخی برای  پرهیز از تکرار »است«، از »می باشد« بهره می گیرند؛ 

درصورتی که تکرار »است«، مانند »بود«، نه تنها ایرادی ندارد، بلکه به هیچ رو از زیبایِی نثر نیز نمی کاهد.   
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در درس »آرشی دیگر«، عنوان درس برگرفته از داستان آرش کمان گیر است. همچنین 

در مصراعی از شعر )بر کمانش، تیر »آرش« را نمی دیدند( تلمیحی به این داستان می توان 

دید. 

اما در منابعی که برای سرودن  با داستان آرش به خوبی آشنا بوده،  بی گمان فردوسی 

شاهنامه در دسترس داشته، اصل داستان را نیافته است. ازاین رو امانت دارانه به منابع خود 

پایبند مانده و در شاهنامه به اشاره  هایی به نام آرش و تیر او بسنده کرده است. باوجودِاین، 

در آثار گوناگون پیش و پس از اسالم، از افسانة آرش یاد شده و بهترین روایِت آن را 

ابوریحان در کتاب »آثار الباقیه« آورده است. 

پیوست ۲ایستاده بر َچکاد

تندیس آرش کمان گیر، بروجرد

 درس پانزدهم
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داستان چنین است که افراسیاب تورانی به خاک ایران 

درمی گیرد.  ایرانیان  و  تورانیان  میان  نبردی  و  می تازد 

هر  سرانجاْم  می افتد.  تنگنا  به  مازندران  در  ایران  سپاه 

دو  مرز  این که  برای  و  می پذیرند  را  آشتی  طرف،  دو 

قرار  آن  بر  برخیزد،  میان  از  کشور روشن شود و ستیزه 

پرتاب  خاور  سوی  به  تیری  مازندران  از  که  می نهند 

کنند؛ هرجا تیر فرودآید، همان جا مرز دو کشور شناخته 

شود و هیچ یک از دو کشور از آن پیشتر نروند. ایرانیان 

پرتاب  همه  از  دورتر  را  تیر  بی مانندش  نیروی  به  که  ـ  را  خود  کماندار  بزرگ ترین 

می خوانیم: کمانگیر«1  »آرش  از  را  داستان  دنبالة  اینک  می خوانند.  میدان  به  ـ  می کرد 

آرش، تیزپای و تندپوی چون آتش پیش می آید و بر کوهِ سرنوشت فرامی رود؛ بر کوه 

رویان2  در طبرستان3 که سینة سپهر را می ُسفته است4 و در گوِش مهر راز می گفته است5. 

بر ِستیِغ6 کوه که بیشینة7 ماه های سال، یال در چادرِ میغ می پوشیده است8، می ایستد، روی 

به سوی توران، چون بارویی9 ُستْوار که از تازِش تندبادهای توفنده10 و از غّرِش تندرهای 

از  را  کمان  آزاده،  پهلوان  سرنوشت،  کماندارِ  آرش،  نمی  آوَرد.  ابروْی  بر  خم  خروشان، 

کماندان به در می کشد و چندی شاخ آُهوان را می پَساود11. سپس کمان را می َخماند و 

1ـ نوشتة دکتر میرجالل الّدین کّزازی، با اندکی تغییر
2ـ بر وزِن »خوبان«، نام شهری کهن در باختر مازندران، احتماالً در نزدیکِی شهرستان نور )امروزه نام شهری در 

استان مازندران است(. مقصود از کوه رویان، البرز است. 
3ـ تبرستان، نام کهِن مازندران 

4ـ از مصدرِ »ُسفتن« )=سوراخ کردن( 
5ـ در گوش مهر )خورشید( راز گفتن ـ ماننِد سینة سپهر را سفتن ـ کنایه ای است اغراق آمیز از بلندای بسیارِ کوه.   

6ـ واژة فارسی به معنِی »قّله« 
7ـ بیشترین 

8ـ معنای »یال« در اینجا »گردن« است و »میغ« )بر وزِن تیغ( یعنی »ابر«. »پوشیدن« به معنِی »پوشاندن« به کار رفته 
است.   

9ـ دیوار گرداگرد یک شهر یا دژ، حصار 
10ـ از مصدرِ »توفیدن«، غّرنده، خروشان  

11ـ از مصدرِ »پَساویدن« یا »بَساویدن«، لمس می کند )»بساوایی« ـ به معنی حّس المسه - از همین مصدر است(. 
بخش اصلی و قوسی شکل کمان را از چوبی مقاوم و انعطاف پذیر یا دو شاخ به هم پیوستة جانوران می ساختند.
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زِه بر آن می افکند.1 چرخ، زِهازِه گویان2،  آرش را که بر َچکاد3 رویان برایستاده است و 

گیُسوان بلندش در باد اَفشان است، به شگفتی می نگرد و بر کمان وی که دِل زمان با تپش 

آن می تپد، َرشک می برد4. سپس تیر را، تنها تیری که در ترکش5 دارد، از آن برمی گیرد؛ 

نخستین و واپسین تیِر ترکش که ایرانی نو، بلند و بِْشکوه، با آن آغاز می خواهد گرفت. 

می افرازد؛  باال  آرش  می افکند.  آن  سوفار6ِ  شکاِف  در  را  زِه  و  می نهد  کمان  در  را  تیر 

باالیی7 به بلندِی ایران. َدم فرومی بندد. در این هنگام، جهان به یکبارگی َدم فروبسته است. 

نیرومنِد وی  و  ِستَبر9  بازوی  فرومی کشد.  زِهگیر8،  انگشتان َشست و  با  فروگرفته  را  تیر 

برمی آید، چون َچنبَِر10 چرخ11. همة توش و تاب و تواِن ایران، در این بازو گرد آمده است 

و فروفشرده شده است. شاِخ آُهوان سر بر یکدیگر می سایند. تیر رها می شود، زمین اَوبار12 

و آسمان گذار13، با خروشی َسْهمگین که پرده های زمان را فرومی َدَرد و مرزهای مکان را 

درهم می شکند. 

آنگاه که تیر از کمان می جهد، جان روشن و پاک آرش، همدل و همدوش با آن، از دامِ 

تن می رهد. پهلوان پیر همة هوش و هستِی خویش را در تیر می دمد و با افکندِن آن از 

1ـ آنچه دو سِر کمان را به هم می پیوست، »زه« نام داشت که از رودة تابیدة جانوران ساخته می شد. دو سِر کمان 
را زاغه های کمان می گفتند. یک سِر زه همواره به زاغه وصل بود، اما سِر دیگِر زه را در حالت عادی از زاغه جدا 
می کردند تا کمان قدرت کشش و انعطاف خود را از دست ندهد. هنگام نبرد، دوباره با خماندن کمان، زه را به 
آن وصل می کردند؛ این کار در اصطالح، »به زه کردن کمان« نامیده می شد و کماِن آمادة پرتاب تیر را »کماِن بزه« 

می گفتند.  
2ـ »زِه« در فارسی شبه جملة تحسین است )با »زهِ کمان« هم ریشه نیست( و معنی »آفرین« و »احسنت« دارد. زهازه 

)زه+ ا+ زه( نیز تکرار همین واژه است. 
3 ـ واژة فارسی به معنِی »قّله«
4ـ رشک بردن: حسادت کردن

5ـ جعبه یا کیسه ای که تیر را در آن می گذاشتند؛ تیردان )»ترکش« را امروزه در معنِی قطعة کوچکی از خمپاره و 
گلوله که بر اثر انفجار جدا می شود، به کار می بریم( 

6ـ بر وزِن فوالد، بخش انتهایی یا ُدم تیر، در مقابِل »پیکان« )=نوک تیر(. شکاف سوفار را بر میانة زهِ کمان ـ که 
»چّله« نامیده می شد ـ قرار می دادند. 

7ـ قامت )»باال« در این معنا، در ترکیِب »قّد و باال« کاربرد دارد(
8ـ انگشت زِهگیر، انگشت سبّابه یا اشاره است که همراه با انگشت شست، زهِ کمان را می گیرد.

9ـ ضخیم
10ـ حلقه

11ـ چرخ در اینجا یعنی کمان. بازوی ستبر پهلوان نیرومند که در حال کشیدن کمان بیرون آمده و نمایان شده، مانند 
کمان اوست که تا انتها کشیده شده و شکلی حلقه وار و دایره مانند به خود گرفته است.   

12ـ اوبار )بر وزِن نوزاد( از مصدرِ »اوباْردن« )=بلعیدن(
13ـ گذاردن= گذشتن
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َمغاِک1 خاک می َرَمد2. او می میرد تا ایراْن جاودانه جان بگیرد. او درجای از پای درمی آید 
تا ایراْن جاودان بر پای بماند و بر جای. خزاِن وی بهاری شکوفان را به ارمغان می آورد، 

بیگانه با هر پاییِز پژمرده و برگ ریز. 
تیر آرش، به تیزی و تندِی آتش، سرانداز3 و سرَکش می پرد و باشه وار4 و شاهین وش5، 
هوا را برمی درد. تیر که پگاهان6 درافکنده شده است، در درازای روز، روزی به دیریازِی7 
و  بلند  کوهساران  و  فراخ  دشت های  از  درمی نوردد؛  را  پهنه ها  ایران،  پیشینة  و  تاریخ 

و سرانجاْم  برمی گذرد  دّره های ژرف 
شامگاهان در ُخْلم، جایی در فرارود8، 
که  را  تیر  فرومی نشیند.  گردوبُنی9  بر 
است،  نهاده  آن  بر  ُمهر  افراسیاب 
شاه  می آورند.  طبرستان  به  ُخلم  از 
توران، آنگاه که تیر را می بیند، سخت 
به شگفت می آید و زبان برمی گشاید 
تیری  چگونه  شگفتاشگفت!  »ای  که: 
و  است  پیموده  چنیندراز  راهی 
فرسنگ هافرسنگ10 را پِس پشت نهاده 
است؟! بی گمان نیرویی فراسویی11 در 
ما  کار  چنین،  نیرویی  با  و  است  کار 

1ـ َمغاک یا ُمغاک یعنی گودال؛ مقصود از مغاِک خاک، زمین است که در برابر آسمان، پست است. 
2ـ می گریزد

3ـ آن  که سر را به هرسو حرکت می دهد. 
4ـ باشه: قوش؛ پرندة کوچک شکاری از خانوادة باز  

5ـ شاهین )پرندة شکاری از خانوادة باز با بال های دالی شکل و چنگال های نیرومند(+ َوش )پسوند به معنِی »مانند«(
6ـ پگاه )سحر(+ ان )پسوند به معنِی زمان(، بامدادان 

7ـ دیریاز: دیر+ یاز )از مصدرِ »یازیدن«: کشیده شدن(= دیرپا، طوالنی؛ دیریازی: طوالنی بودن 
8ـ ماوراءالنّهر؛ سرزمین هایی که فراتر از رود جیحون )آمودریا( قرار دارد. 

9ـ بُن در »گردوبُن« معنِی »درخت« دارد و در »ُگلبُن« معنای »بوته« 
10ـ یکای )واحِد( اندازه گیرِی مسافت، کمابیش برابر با شش کیلومتر. فرسنگ در زبان عربی به صورت »فرسخ« 

درآمده و به فارسی بازگشته است. 
11ـ فراسو: آن سو، ماورا؛ فراسویی: ماورایی، ماوراءالّطبیعی، آنچه فراتر از جهان طبیعت و ماّده باشد.

ـ تاریخی سعدآباد، تهران تندیس آرش، مجموعةفرهنگی 
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زار است. بهتر آن است که پیمان به سر بریم1 و بدین بهانه، جان به در. پس بسازید2 َرخت 

بربستن را و از دامگاهِ مرگ َرستن3 را«. بدین سان افراسیاِب جادو4 ایران را وامی نهد و به 

سرزمین خویش، در آن سوی آمودریا5 راه می بَرد. در پِی این پیروزی در زمین، ابرهای 

تودرتوی باران زاْی آسمان ایران را فرومی پوشند و تیرگی های تَباهی6 از هم فرومی پاشد 

و روز، َرخشان7 و پرامید، برمی دمد و در هر سوْی دامان درمی گسترد. روزی به دیرینگی8 

و درازِی تاریخ ایران، این سرزمیِن سپنِد هزاره ها که هزاران آرش را در داماِن مهر خویش 

پدید آورده است و پرورده؛ آرشانی آتش نهاد و دریاَوش که همواره از شب  ایران روزی 

َرخشان ساخته اند.   

1ـ ده نمونه سجع در سراسر متن نشان دهید.

2ـ در فارسی هشتم )استعدادهای درخشان( با اصطالح »َسره گرایی« آشنا شدید. در متِن 

َسره ای که خواندید، دو واژة عربی بیابید. )در فرهنگ لغت فارسی، روبه روی هر واژه که 

ریشه ای جز فارسی دارد، کوته نوشتی آمده است تا ریشة واژه را نشان دهد؛ برای نمونه، 

در فرهنگ بزرگ سخن ]عر.[ و ]فر.[ به ترتیب کوته نوشت »عربی« و »فرانسوی« است.( 

1ـ پیمان به سر بریم: به عهد و پیمان وفا کنیم.
2ـ ساختن: آماده شدن 

3ـ رهیدن، نجات یافتن، رها شدن
4ـ جادوگر )در فارسِی کهن، »جادو« معنِی جادوگر داشته است و »جاُدوی« معنای جادو(  

5ـ رود جیحون که از افغانستان سرچشمه می گیرد و با گذر از تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان به دریاچة آرال 
می ریزد.  

6ـ پریشانی، نابسامانی
7ـ درخشان 

8ـ دیرینه بودن، کهن بودن، قِدَمت 
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1ـ معنِی عبارت هایی را که زیرشان خط کشیده ایم، بنویسید.

2ـ بر پایة توضیحات پانوشت متن، در تصویر تیر و کماِن 
روبه رو، »پیکان، سوفار، زه، زاغه، چّله« را نشان دهید.

1ـ لحن مناسب برای خواندن متن »آرش کمانگیر« چیست؟ چرا؟ 

از  می توان  را  سجع«  ادبِی  »آرایة  گستردة  کاربردِ  و  »َسره گرایی«  و  »کهن گرایی«  2ـ 
ویژگی های زبانی و ادبِی این متن برشمرد. 

به نظر شما، نویسنده چه فکر و اندیشه ای را در قالب این ویژگی های زبانی و ادبی 
ریخته و گنجانده است؟ آیا میان محتوای فکری نویسنده با ظرف و قالبی که فراهم 
آورده، هماهنگی برقرار است؟ آیا نویسنده در رساندن اندیشه و عاطفة خود به خواننده 
توانایِی  و  متن  این  رسایِی  اندازه گیرِی  برای  معیاری  و  سنجه  چه  است؟  بوده  توانا 

نویسندة آن دارید؟     

3ـ »افراسیاب« در لغت به معنِی »از میان بردِن آب« است. نویسنده از این نکته در چه 
بخشی از داستان به شیوة نمادین بهره گرفته است؟  

4ـ چه شباهت هایی میان داستان »آرش کمانگیر« و درس »آرشی دیگر« می بینید؟ 

فرزندان  از  یادکردِ چه ویژگی هایی  »دریاَوش«،  »آتش نهاد« و  از  نویسنده  5ـ خواسِت 
ایران زمین است؟ 
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   آشنایی با فرهنگستان )7(
در ردیف های چهارگانة جدول زیر، هریک از معادل های فارسِی فرهنگستان را با واژة 

بیگانة روبه رویش مقایسه کنید: 

واژة بیگانهواژة فارسیردیف

1
دمابان

آکنده سازی
خودپرداخت

فالسک
تاکسی درمی

فِرانشیز

آرایش2
آرایش، آرایه گری

اَرِنج
دکوراسیون

کاالنما3
کارنما

کاتالوگ
کاتالوگ

4
یاخته

گویچه
سپردیس

سّلول
گلبول

تیروئید

۱

با نخستین واژة فارسی در ردیف 1، پیش از این آشنا شده اید. باآنکه »فالسک« واژه ای 

به  ناواضح است.  تیره و  برای فارسی زبانان،  اما ساختار آن  رایج در زبان فارسی است، 

از اجزای  بار بشنوید، نمی توانید  عبارت دیگر، اگر شما چنین واژه ای را برای نخستین 

آن، به معنایش پی ببرید. در مقابل، وقتی »دمابان« را می شنوید، بی درنگ درمی یابید که از 

»دما«+ »بان« ساخته شده است. »دما« واژه ای فراگیر در زبان فارسی است و »بان« نیز ـ 
که در واژه هایی از قبیِل »باغبان«، »دروازه بان«، »دربان«، »گروهبان«، »محیط بان«، »سایه بان« 
و جز آن، معنِی »محافظت« را می رساند ـ پسوندی فّعال و زایاست. بنابراین ذهن شما به 
آسانی و به صورت خودکار، مفهوم »دمابان« و ارتباط این نام را با وسیله ای که چنین نامی 
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بر آن گذاشته شده است، درک می کند. 
دومین برابرنهادِ فارسی نیز ـ برخالف واژة بیگانه ـ از همین ویژگی برخوردار است: 
اگر وقتی که برای نخستین بار با چنین پدیده ای )جانوری که پوست آن را دباغی و پُر کرده 
و دوخته باشند تا طبیعی و زنده جلوه کند( روبه رو شویم، نامِ »آکنده سازی« را بشنویم، به 
دلیل شفافیِت واژه، معنِی »پُر کردن« را از آن می فهمیم و به راحتی به خاطر می سپاریم، اما 

چه بسا نامِ »تاکسی دِرمی1« را که واژه ای تیره است، پس از مّدتی از یاد ببریم. 
به احتمال بسیار، سومین واژة بیگانه و برابرنهادِ آن را تاکنون نشنیده اید. کسی که خود 
را بیمه می کند، »بیمه گذار« و شرکت بیمه، »بیمه گر« نامیده می شود و قرارداد میان دو طرف 
را »بیمه نامه« می گویند. بیمه گر می تواند در یکی از بندهای بیمه نامه، پرداخِت بخشی از 
مبلغ خسارت را نپذیرد و بر عهدة بیمه گذار بگذارد؛ مثاًل در بیمه نامه یادآور شود که نسبت 
به پرداخِت پنج درصِد هزینة درمانِی بیمار )بیمه گذار(، تعهدی ندارد. این درصد از هزینه 
می نامند.  »خودپرداخت«  یا  »فِرانشیز«  است،  بیمه گذار  بر عهدة خودِ  آن  پرداخت  که  را 
ناگفته پیداست که از میان این دو واژه، کدام یک به چاالکی از عهدة معنی رسانی برمی آیند!
بدین ترتیب واژه های بیگانه ای ماننِد فرانشیز، فالسک و تاکسی درمی به سبب تیرگِی 
ازقبیِل  نوواژه هایی  اما  می آیند،  شمار  به  فارسی زبانان  ذهن  بر  باری  هریک  معنایی، 
از  بهره گیری  با  هم  و  معنی رسان اند  و  شفاف  هم  آکنده سازی  و  دمابان  خودپرداخت، 
می رسانند.  یاری  ما  زبان  پرمایگِی  و  ورزیدگی  به  فارسی،  واژه سازِی  گستردة  امکانات 

3 2 و 

در ردیف دوم جدول، با یک معادلـ  یعنی »آرایش«ـ  در برابر دو واژة بیگانه روبه روییم. 
با  را  مسابقه(  زمین  در  ورزشی  تیم  اعضای  قرارگیرِی  )=چگونگِی  »اَرِنج«  فرهنگستان 

»آرایش« جایگزین کرده و »دکوراسیون« )=هنر تزیین مکان با اشیا( را نیز با همان واژه 

)البته در کنارِ »آرایه گری«( معادل یابی کرده است. »آرایش« از دیرباز در زبان فارسی کاربرد 

داشته و بنابراین، شاید عده ای تصویب یک معادِل قدیمی را برای دو واژة بیگانه، نشانة 

1ـ تاکسی یعنی »نظم بخشیدن« و درمی به معنِی »پوست« بوده است.
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با زبان انگلیسی قلمداد کنند! غافل ازآنکه در همة  کم آوردِن زبان فارسی در رویارویی 

زبان ها کمتر واژه ای می توان یافت که تنها در یک معنی کاربرد داشته باشد. صرفه جویی 

از ظرفیت های  و کم کوشِی زبانی سبب می شود که گاه فرهنگستان به جای واژه سازی، 

معنایِی یک واژه در بیان مفهوم های نزدیک به هم بهره ببرد. در این حالت، بافِت جمله معنِی 

دقیق واژه را بر خواننده یا شنونده آشکار می کند: سرمربی، تیم را با همان آرایش همیشگی 

به میدان فرستاد/ آرایش اتاقش، سلیقه و عالقه هایش را به خوبی نشان می داد.1 

در ردیف سوم جدول ـ برعکِس ردیف دوم ـ دو برابرنهادِ فارسی می بینیم که برای 

یک واژة بیگانه به تصویب رسیده است. گاهی مقصود از »کاتالوگ«، فهرستی است که 

فراورده ها یا کاالهای یک مؤسسه در آن معرفی می شود؛ و گاهی دفترچه ای است که شیوة 

کار دستگاهی )مثاًل: گوشِی همراه( را نشان می دهد. فرهنگستان، اّولین کاربرد »کاتالوگ« 

را با واژة نوگزیدة »کاالنما« و دومین کاربرد آن را با نوواژة »کارنما« برابریابی کرده است 

تا معادل ها از دقِّت دوچندان برخوردار باشند.       

4

در ردیف چهارم جدول، نمونه هایی از واژه های مصّوب فرهنگستان یاد شده که در کتاب 

تازه تألیف زیست شناسیِ  پایة دهم )رشتة علوم تجربی( به کار رفته است. نخستین معادل 

بنابراین دیرینگِی هشتادساله در زبان فارسی  )یاخته(، برساختة فرهنگستان اّول است و 

دارد. سّلول در زبان فرانسوی به معنِی »اتاق کوچک« بوده و سپس در زیست شناسی به 

صورت یک اصطالح درآمده است. نوواژة »یاخته« در لغت، به معنای »کشیده« است و از 

مصدر »یاختن« )=کشیدن( برگرفته شده. سبب این نام گذاری آن بوده است که سّلول های 

عصبی، ساختارِ کشیده دارند. هرچند »یاخته« به دلیل اشتقاق از مصدری کهن، در فارسِی 
1ـ در زبان انگلیسی، student هم در معنای »دانش آموز« کاربرد دارد، هم »دانشجو«. oil را نیز انگلیسی زبانان 
گاهی  و  دارد  »هندی«  معنای  گاهی  زبانشان،  در   Indian می برند.  کار  به  ـ هردوـ  »نفت«  و  »روغن«  معنای  در 
»سرخپوست« معنی می دهد )زیرا کریستف کلمب که قصد سفر دریایی از اروپا به هند را داشت، به اشتباه سر از 
قاّرة آمریکا درآورد و وقتی با سرخپوستان روبه رو شد، خیال کرد که آنان بومیاِن سرزمین هندوستان اند!(. همچنین 
glass معنِی »شیشه« و »لیوان« را می رساند و درحالت جمع )glasses(، »عینک« را. البته چنان که پیداست، زبان 

فارسی از این مفهوم ها با واژه هایی جداگانه تعبیر می کند.
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امروز شّفاف به شمار نمی آید، ولی با وام گیری از گذشتة تاریخِی زبان فارسی، مصدری 

فراموش شده را از نو زنده می کند و به گنجینة واژگان فّعال زبان فارسی می افزاید.1 نمونة 

دیگر از این دست، واژة »خلبان« است که آن هم در فرهنگستان اول به تصویب رسیده. 

با پسوند  پیونِد »خله«  از  به معنِی »پارو« بوده است. فرهنگستان  »َخله« در فارسِی کهن 

»بان«، نوواژة »خلبان« را پدید آورده و سپس این واژه را ـ که کمابیش معنِی »قایق ران« از 

آن برمی آید ـ در معنای رانندة هواپیما اصطالح کرده است2.

شاید بگویید که نام »یاخته« تنها گویای ساختار سّلول های عصبی یا سّلول های ماهیچه 

است و بیانگِر مفهوم دقیق سّلول در دانش زیست شناسی نیست. باید بدانید که بیشتر نام ها 

هم پوشانِی کامل با مفهوم ها ندارند، اما پس از آنکه برای رساندن مفهومی وضع شدند، 

رفته رفته از عهدة معنی رسانی برخواهند آمد؛ چنان که واژة فرانسوی سّلول )=اتاق کوچک( 

نیز در آغاز، چنین وضعیتی داشته است. وانگهی امروزه در همة زبان ها به واژه هایی عادی 

و فراگیر برمی خوریم که بخشی از مفهوم را دربردارند: فرودگاه )که به همان اندازه که 

هواپیما در آن فرود می آید، به پرواز درمی آید!(، برف پاک کن )که بیش از آنکه برف را پاک 

باران را پاک می کند!( و از این عجیب تر: گریپ فروت )=میوة انگوری!(، ذوزنقه  کند، 

)=دارای کوچة باریک!(. 

دومین نمونه ای که از برابْرنهادهای زیست شناختِی فرهنگستان آورده ایم )»گویچه« به 

جای »ُگلبول«(، از پیوند »گوی« )توپ کوچک و فشرده که در برخی بازی ها مانند چوگان 

و بیلیارد به کار می رود( و »چه« )پسوند، به معنِی شباهت3( ساخته شده و بیانگر شکل 

ظاهرِی یاخته های شناور در خون است.4  

1ـ فرهنگستان سوم »یاختة عصبی« را به جای »نورون« و »میان یاخته« را به جای »سیتوپالسم« نهاده است. 
2ـ می بینید که در این نمونه، بهره یابی از واژة کهن، با تغییر در معنا همراه بوده است؛ همان گونه که واژة کهن »اَژدر« 
را ـ که در شاهنامه به معنِی »اژدها« است ـ فرهنگستان در برابر »تُرپیل« فرانسوی احیا کرده و در معنِی »موشک 

زیرآبی« به کار گرفته است.
3ـ »چه« در واژه هایی از قبیِل »دفترچه، دریاچه، مخچه، باغچه« معنای کوچکی و ُخردی، و در واژه هایی ماننِد 

»ماهیچه و میخچه« همانندی و شباهت را می رساند.
4ـ همچنین فرهنگستان، برای »ِهماتوْکریت« )درصِد حجمِی گویچه های قرمز خون(، »خون بهر« را برگزیده است؛ 
چنان که »آی کیو« )نسبت سّن عقلی به سّن زمانِی فرد ضرب در صد( را با »هوش بهر« )=بهرة هوشی( جایگزین 

کرده است.
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در نوواژة سوم، »سپردیس« به جای »تیروئید« که ریشة یونانِی آن به معنِی »سپرشکل، 

سپرمانند« است، نهاده شده است. در ساخت این معادل، »سپر« با پسوند »دیس« )به معنِی 

شباهت( ترکیب یافته1 و به ماننِد واژة بیگانه، نمایانگر شکل غّده است. باآنکه بر سپردیس 

در قیاس با واژه هایی چون »روده« )=ماننِد رود( و »لوزالمعده )=بادامِ معده( هیچ ایرادی 

نمی توان گرفت، اما چه بسا در آغاز به گوِش فارسی زبانانی که به واژه های بیگانه ای از قبیل 

»تیروئید« عادت کرده اند، ناآشنا جلوه کند؛2 باوجودِاین، چنین معادل هایی در پِی کاربرد 

پربسامد در متون آموزشی، به زودی در زبان علمِی فارسی عادی و جایگیر خواهند شد.    

جدول  در  را  آنها  از  نمونه  سه  تنها  که  ـ  را  زیست شناسی  دانش   معادل های  انبوه 

گنجانده ایم ـ استادان دانشگاه ها، متخصصان و مترجمان نامدارِ این رشته در کارگروه های 

تخصصِی جداگانه )ماننِد زیست شناسِی کتاب های درسِی مدارس، زیست شناسی ـ شاخة 

علوم گیاهی، زیست شناسی ـ شاخة علوم جانوری، ژن شناسی و زیست فنّاوری( گردآوری 

و معادل یابی می کنند و پس از بررسی و تأیید »هیئت فنّی« گروه واژه گزینی، به تصویب 

شورای فرهنگستان می رسانند. بدین سان بهره یابِی فرهنگستان از صاحب نظران در رشته ها 

و شاخه های گوناگون علمی، زمینه ساز واژه گزینِی دقیق و اطمینان بخش است. 

برخی گمان می کنند راهیابِی نوواژه های مصّوب فرهنگستان به کتاب درسِی تازه تألیِف 

آنان  مرجِع  کتاب های  بیشتر  زیرا  است؛  دردسرساز  دانش آموزان  برای  زیست شناسی، 

یادگیرِی  و  است  انگلیسی  زبان  به  ـ  پزشکی  رشتة  نمونه،  برای  ـ  دانشگاهی  دورة  در 

آینده  را در  انگلیسی  کتاب های مرجع  از  بهره گیری  فارسی،  زبان  به  اصطالحات علمی 

می کند.  دشوار 

از بخش های پیشین »آشنایی با فرهنگستان« آموختیم که نیرومندِی زبان فارسی در گرِو 

1ـ این پسوند در »تندیس« )=مجّسمه( و دو واژة زمین شناختِی ناودیس )=الیه های سنگی که ماننِد چوب میان تُهی 
]ناو[ است( و طاقدیس )= طبقه ای از سنگ که به صورت یک طاق ]سازة منحنی[ چین خورده است( هم کاربرد 

دارد.
2ـ همین عادی شدگی سبب می شود که گاه کسی تلّفظ واژة بیگانة جاافتاده ای را آسان بپندارد، و تصور کند که 
معادِل نوگزیدة فارسِی آن، راحت در دهان نمی چرخد؛ اما پس از چندی خوش آوایِی نوواژه ها ـ که یکایْک همسو 

با قواعد آوایِی زبان فارسی ساخته شده اند ـ آشکار می شود و به جاافتادگِی آنها یاری می رساند.       
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واژه گزینِی گستردة علمی است. در جهان جهش های برق آسای علم و فنّاوری، زبان فارسی 

باید مانند دیگر زبان های پیشرفته همة ظرفیت های واژه سازِی خود را به کار بندد و زبان 

علم شود؛ وگرنه ناگزیر است منفعالنه در برابر واژه های روزافزون بیگانه عقب  بنشیند. 

بااین وصف چگونه می توان انتظار داشت که واژه های مصّوب فرهنگستان را در کتاب های 

درسی نپذیریم، مبادا که دانشجویان آینده در فهم متون انگلیسی با دشواری روبه رو شوند؟! 

مگر زبان فارسی وظیفه داشته است راه را برای انگلیسی آموزِی دانش آموزان هموار کند؟ 

فراگیرِی دستِ کم یک زبان بیگانه در دورة متوسطه بجا و شایسته است، اما قرار نیست 

دراین میاْن زبان فارسی قربانی شود1.  

عملکرد  با  و  دریابیم  را  فارسی  زبان  در  علمی  واژه گزینِی  بایستگِی  اگر  مجموع  در 

تأثیرپذیری  جای  به  می توانیم  باشیم،  آشنا  فرهنگستان  تخّصصِی  کارگروه های  سنجیدة 

از داوری های سطحی نگرانه و بهانه جویانه، عادت و وابستگی به کاربرد پاره ای واژه های 

بیگانه را ترک گوییم و با پذیرِش آگاهانة نوواژه های فارسی، نیرومندی و کارآمدِی زبان 

خود را در عرصة دانش به نمایش بگذاریم.

1ـ عّده ای تصور می کنند که زبان انگلیسی تنها زبان رسمِی جهان است. درصورتی که شش زبان رسمی در سازمان 
ملل متحد بدین قرارند: انگلیسی، چینی، اسپانیایی، فرانسوی، روسی و عربی. این رسمیت، برخاسته از بسیارِی 
سخنگویان به این زبان ها در سراسر جهان است. در اتحادیة اروپا نیز انگلیسی چنین جایگاهی ندارد؛ بلکه در این 
اتحادیه 24 زبان به رسمیت شناخته می شود و 526 مترجم تمام وقت عهده دار ترجمة همزماِن این زبان ها هستند. 
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واژة بیگانهواژة فارسیواژة بیگانهواژة فارسی

واژه های  چه  برای  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  را  جدول  درون  برابرنهادهای 

بیگانه ای برگزیده و به تصویب رسانده است؟ )معادل ها را در وبگاه فرهنگستان به نشانِی

فرهنگستان«  مصّوب  واژه های  »فرهنگ  دوازده جلدِی  دورة  یا   persianacademy.ir

فارسی  معادل های  معنِی  و  ساختار  در  نخست  می توانید  همچنین  کنید.  جست وجو 

بیندیشید و با یاری جستن از پانوشت ها، واژه های بیگانه را حدس بزنید؛ آنگاه بر پایة 

منابع فرهنگستانی، درستِی حدستان را بیازمایید.(

نماهنگ1       کارَور2
تّکه فیلم3       چتربال4

کندنمایی5       رتبه بندی
پویانمایی6       عطرمایه7

سوگنامه8       چای کیسه ای

اَبَرستاره9       قهوه سرا
چهره پردازی       شدآمد10

1ـ کوتاه شدة »نماآهنگ«؛ تصویرهایی است که با موسیقی همراه شده باشد.
2ـ به کسی می گویند که عهده دارِ کار کردن با دستگاهی خاص است. کارور با کاربر )=یوزِر( تفاوت دارد.

3ـ قطعه ای کوتاه از فیلم
4ـ چتری که با فشار هوا شکل گیرد و با نیروی حرکت پای انسان به پرواز درآید و قادر به سریدن و قرار گرفتن 

در جریان هوا باشد.
5ـ نشان دادن تصویر با حرکت آهسته

6ـ گونه ای شیوة فیلم سازی که در آن، به نقاشی ها یا عروسک ها حرکت بخشیده شود. به جای »کارتون« نیز می توان 
همین واژه را به کار گرفت.

7ـ ماّده ای دارای عطر یا طعم معموالً خوش که از عصارة اندام های گوناگون گیاهان به دست آید.
8ـ اثری ادبی یا فیلم و نمایشی که در روند رویدادی تلخ و بدفرجام، سرنوشت غم انگیز و فاجعه آمیز شخصیت 

اصلِی داستان را به تصویر می کشد. 
9 ـ »اَبَر« پیشوندی به معنای »بزرگتر« و »برتر« است و نمونة آن را می توان در واژه هایی ازقبیِل »اَبَررایانه« )به جای 

»سوپرکامپیوتر«(، »اَبَرخودرو« )سوپرماشین( و »اَبَرقدرت« و »اَبَرمرد« و »اَبَرنواَختر« یافت. 
10ـ رفت وآمِد همزمان خودروها و دیگر وسایل نقلیه. »شدآمد« را باید پیوسته تلّفظ کرد: شدامد. )»شدن« در اینجا 
به معنای »رفتن« است و »شدآمد«، کوتاه تر از »آمدوشد« است( گاهی در زبان گفتار می توان به جای این اصطالح، 

از »راهبندان« بهره گرفت: »راهبندان بود« یا »پشت راهبندان ماندیم«  
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فیلمنامه       نردة حفاظ1
فیلمنامه نویس      گشت2

پیش پرده3       گشت بر4

نمایش       بیشینه

نمایش سرا5       کمینه
شعارنوشته6       سازوکار7

آگهی نما8       چرخه9
تراشه10       سخنگاه11

پیش نمای چاپ12      هم اندیشی13
برخط       راهبُرد14

واکجْ خط15       پی جویی16

1ـ نرده هایی که برای کاهش آسیب به وسایل نقلیه، در کنار یا میانة جاده و بزرگراه نصب می شود.
2ـ سفر برنامه ریزی شده به یک یا چند مقصد و بازگشت به مبدأ

3ـ فیلم کوتاهی که دربردارندة برگزیده ای از نماهای جذاب فیلم اصلی باشد و نمایش فیلم را در آینده ای نزدیک 
نوید دهد.

4ـ مجری برنامة گشت در طول سفر
5ـ ساختمان یا تاالری که در آن نمایش اجرا می شود.

6ـ تخته، صفحه یا پارچه ای که شعار یا تصویری دربردارد و در راهپیمایی به دست می گیرند.
7ـ چگونگِی کارکرد جزءها و بخش های یک دستگاه یا سامانه

8 ـ سازه ای بزرگ در کنارة خیابان های پررفت وآمد و بزرگراه ها ویژة نصب آگهی
9ـ  فاصلة زمانی ای که در روند آن، رویداد یا پدیده ای منظم رخ می دهد.

10ـ قطعة کوچکی با مدارهای الکتریکی که در ساخت رایانه ها به کار می رود.
11ـ میز خطابه

12ـ یکی از زیرگزینه های پرونده )=فایل( که عین صفحة چاپی را پیش از چاپ به کاربر نشان می دهد.
13ـ به معنِی »با هم اندیشیدن«؛ رشته سخنرانی هایی دربارة موضوعی ویژه که بیشتر رویکردِ آموزشی و آگاهی رسانی 

دارد.
14ـ برنامه ریزی و سیاستی که برای رسیدن به هدفی برگزیده می شود.

است.   )/( »کج خط«  وارونة  واکج خط،  می شود.  داده  نشان   »\« با  که  رایانه  صفحه کلید  نویسه های  از  یکی  15ـ 
افزودن »وا« واورنه می شود: »واکنش«  با  )»وا« در آغاز برخی واژه ها وارونه ساز است؛ چنان که »کنش« ]=عمل[ 
]=عکس العمل[( کج خط را فرهنگستان به جای slash برگزیده است.( این واژه را می توان به جای »ممیّز« نیز به 

برد. کار 
به صورت پیاپی برای مراجعة فوری در جایی مانند مدرسه، بیمارستان،  16ـ فراخواندن کسی با بلندگو معموالً 
فرودگاه و جز آن. فرهنگستان معادلی ساخته است که از نظر آوایی به واژه بیگانه نزدیک باشد تا آسان تر جا بیفتد. 
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پیام رسان1       رمزینه2
نامه دان3        بازبینه4

هرزنامه5       سراچه6

نشانک7       دربازکن
دوگوشی8       شمارگر9

روزآمد10       چوب فرش11

دکتر محمد دبیرمقّدم )زادة 1332، کاشان(
عضو پیوسته و معاون علمی و پژوهشِی فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
دارای درجة دکتری زبان شناسِی نظری، استادتمامِ گروه زبان شناسِی 
دانشگاه عاّلمه طباطبایی
چهرة ماندگارِ زبان شناسی در سال 1389

1ـ نرم افزاری که برای بهره گیری از خدمات پیام رسانِی فوری کاربرد دارد. 
2ـ گونه ای رمز که از خط هایی با پهناهای گوناگون و گاهی همراه با عدد ساخته می شود و روی کاال یا برچسب 
روی کاال نقش می بندد و نمایانگر ویژگی ها و بهای کاالست. رمزینه را پشت جلد همة کتاب های امروزی نیز 

می توان دید.
3ـ جایی که همة رایانامه های کاربر در آن نگهداری می شود.

4ـ فهرستی از نام ها، موضوع ها و مانند آنها که برای بررسی یا سنجش فراهم می شود.
5ـ رایانامه ای که بدون درخواست کاربر و گاهی برای مزاحمت فرستاده می شود.

6ـ سرا )خانه(+ چه )پسوند کوچکی(: اتاقی بزرگ دارای آشپزخانة باز و حمام و دستشویی که برای زندگی ساده 
و آسان آماده شده است. 

7ـ امواجی که برای جابه جایِی اطالعات کاربرد دارد.
8ـ یک جفت گوشی که با اتصال آن به دستگاه، صدا بدون پخش شدن در فضا دریافت می شود.

9ـ دستگاهی برای اندازه گیرِی مصرف آب و برق و گاز
10ـ حاوِی جدیدترین اطالعات

11ـ گونه ای کف پوش درون ساختمان
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فصل ششم

ادبیات جهان
آمده اند،  پدید  آنجا  در  که  مّلی کشورهایی  و  زبانی  مرزهای  در  غالبًا  ادبی  بزرگ  آثار 
و  می شوند  برگردانده  دیگر  زبان های  به  ترجمه،  طریق  از  بلکه  نمی مانند؛  محدود 
تا  می یابند  را  این  بخِت  دیگر  در کشورهای  ادبیات  دلبستگان  و  بدین ترتیب، دوستداران 
آنها بهره ها گیرند. خوانندگان شاهکارهای ادبی در  از  آثار ارجمندی را بخوانند و  چنین 
پاره ای  وجودِ  با  که  می کنند  نظاره  افق هایی  به  جهان  ادبیات  دریچة  از  دیگر سرزمین ها، 
تفاوت ها، ارزش هایی فراگیر و جهانی را نمایان می سازند. وجوه اشتراک میان انسان ها و 
آرمان های انسانی سبب می شود تا ادبیات جهان ـ که با نمونه هایی از آن در درس های این 
فصل آشنا می شویدـ  به  َرغِم تفاوت های فرهنگی و زبانی و جغرافیایی، برای خوانندگان  در 
گوشه گوشة جهان، پُرمعنا و تأّمل انگیز باشد. به همین دلیل نویسندگان و شاعران طراز اول 
عمومًا نه تنها در زادگاهشان، بلکه در جهان، شناخته و پرآوازه اند. همان گونه که ادب دوستان 
در ایران با نام و آثار شکسپیر و ویکتور هوگو آشنایی دارند، شیفتگان ادبیات در سراسر 

جهان، موالنا و آثار شورانگیز او را می شناسند.
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  درس شانزدمه

آرزو     

1ـ جملة زیر از قابوس نامه کدام بخش از شعر »آرزو« را تداعی می کند؟ 

هرکه را دشمن نباشد، دشمن کام1 بَُود.

2ـ این حکایت از بوستان سعدی را بخوانید و بگویید آن را 

از شعر ویکتور هوگو می توان  پاره هایی  با چه  دیِد مفهوم  از 

سنجید. در روند این سنجش و تطبیق، میان َسبِْک دو شاعر در 

بیاِن مفهوم و پیام مشترک چه تفاوتی می بینید؟ 

نهـان ُکنـِج خلـوت  در  بـود  یکـی  • شنیدم که در خاک َوْخش2 از مِهان 
که بیرون کند دسِت حاجت به خلق4 مجـّرد بـه معنـی، نـه عـارف بـه َدلـق3 
او5 روی  بـر  بسـته  دیگـران  از  در  ســعادت، گشــاده دری ســوی او 

نیکمـرد بـد گفتـِن  بـه  ز شـوخی6  زبان آوری بی خــرد سعی کــرد 
1ـ کسی که وضع او بسیار بد و بنابراین، به کام و آرزوی دشمنان است؛ دشمن شاد، متضاّد »دوست کام« )=کسی 

که مطابِق خواست و کامِ دوستانش است؛ کنایه از خوش بخت و کامیاب(
2ـ ناحیه ای در نزدیکِی بلخ و در کنار رود جیحون

3ـ خرقه؛ لباس جلوبستة پشمین درویشان و عارفان به رنگ کبود یا سفید 
4ـ به راستی وارسته )مجّرد( بود؛ نه آنکه با پوشیدن جامة درویشان خود را عارف نشان دهد و دسِت خود را از روی 

نیاز پیش مردم دراز کند. )عارف راستین بود، نه عارف نما( 
5ـ سعادت، او را به خود راه داده بود )راهی به سوی سعادت یافته بود( و سعادت در برابر دیگران، در را به روی 

او بسته بود )او را به خلوت گزینی واداشته بود( 
6ـ شوخ: گستاخ، بی شرم )در اینجا(؛ ز شوخی: از روی گستاخی و بی شرمی
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بـه جای سـلیمان نشسـتن چـو دیو3 که: »زنهار1 از این مکر و َدستان2 و ریو! 

طمـع کـرده در صیـِد موشـان کوی دمــادم4 بشــویند چــون گــربه روی 

کـه طبـِل تُهـی را َرَود بانـْگ دور6« نام و غــرور5  ریاضت کــش از بهــر ِ

زن و  مـرد  ج کنـان8  تََفرُّ ایشـان  بـر  همی  گفت و َخـلقی بر او انجـمن7 

که: »یا َرب، مر این شخص را9 توبه بخش شـنیدم که بگـریست دانای َوخـش 

هـاک نگـردم  تـا  ده  توبـه  مـرا  وگر راسـت گفت ای خداوند ِپاک 

کـه معلـومِ مـن کـرد خـوی بـدم« پســند آمد از عیــب جوی خــودم 
وگـر نیسـتی، گـو بـرو بـاد سـنج10 گـر آنـی کـه دشـمنْت گویـد، مرنـج 
تو مجموع12 باش؛ او پراگنده گفت13 اگـر ابلهـی ُمشـک را َگنـده11 گفـت، 
چنین اسـت گو؛ َگنده مغـزی مُکن14 وگـر مـی رود در پیـاز ایـن سـُخن 

زبـاِن بداندیـش16 بـر خـود ببسـت پِس کارخویش آن که عاقل نشست،15 

1ـ هان! آگاه باشید! برحذر باشید!
2ـ حیله، نیرنگ

3ـ اشاره به این ماجرا که دیوی به شکل سلیمان پیامبر درآمد و انگشترِی او را ربود و چندی به جای وی فرمان 
راند؛ تااینکه دیو گریخت و انگشتری به دست سلیمان افتاد و به جایگاه خود بازگشت. به جای سلیمان نشستن 
چو دیو: ]بپرهیزید از[ کسانی که مانند دیوند و بر جایگاه سلیمان نشسته اند )ظاهری پاک، اما باطنی ناپاک دارند(.

4ـ دم به دم، لحظه به لحظه
به  غرور  و  شهرت طلبی  روی  از  آنان  می گوید:  نْفس.  ساختِن  پاکیزه  برای  سختی ها  تحمل  یعنی  ریاضت  5ـ 

می کنند. تظاهر  ریاضت کشی 
6ـ زیرا صدای طبل توخالی تا دوردست ها می رود. )اینان تهی مایه اند و در باطن هیچ ندارند، اما آوازه و شهرت 

پیدا کرده اند(
7ـ چنین می گفت، درحالی که گروهی دور او جمع شده بودند.

8ـ تفّرج کنان: تماشاکنان )در اینجا(
9ـ »مر« و »را« دو نشانة پیشین و پسین برای یک مفعول اند: مر این شخص را توبه بخش: این شخص را توبه بخش 

)بنگرید: پانوشت داستان اکوان دیو(
10ـ برو باد سنج: برو بیهوده بگو )زیرا به حال من زیانی ندارد(. باد را سنجیدن )وزن کردن( کنایه از کار بیهوده 

است.
11ـ بدبو

12ـ آسوده خاطر، خاطرجمع
13ـ پراگنده گفت: پراکنده گفت، سخنان بیهوده گفت

14ـ گنده مغزی مکن: سخنان متکبّرانه نگو. اگر این سخن دربارة پیاز گفته می شود ]که بدبوست[، بگو چنین است 
و تکبّر و لج بازی نکن.

15ـ کسی که عاقانه به کار خود پرداخت
16ـ دشمن
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نیابـد بـه نقـِص تـو گفتـن َمجـال2 تـو نیکـوروش بـاش تـا بدِسـگال1 

نگـر تا چـه عیبت گرفـت، آن مُکن چو دشـوار آمد ز دشـمن سـُخن3 

کـه روشـن کنـد بـر من آهـوی5 من جـز آن کـس ندانـم نکوگـوی4 مـن 

»گذار/ گزار«  آنها  پایانِی  که بخش  واژه هایی  در  امای درست  برگزیدن  برای  گاهی 

است، دچار تردید می شویم. باید دانست که این دو از دو مصدر متفاوت ساخته شده اند: 

»گذار« از مصدر »گذاشتن« و »گزار« از مصدر »گزاردن«.

گذاشتن به معنای »قرار دادن« یا »وضع و قرارداد کردن« است. بنابراین بن مضارِع آن 

واژة  در  البتّه  تأثیرگذار.  قانون گذار،  بنیان گذار،  دارد:  کاربرد  واژه ها  قبیل  این  در  )گذار( 

»تأثیرگذار«، گذاشتن در معنای حقیقِی قرار دادن )ماننِد گذاشتن لیوان بر میز( به کار نرفته 

است، بلکه نشانه و اثر گذاشتن بر چیزی را می رساند.

گزاردن به دو معنای »به جاآوردن، ادا کردن، انجام دادن« یا »شرح و تعبیر کردن« است. 

ازاین رو بن مضارِع آن )گزار( در امای چنین واژه هایی به چشم می خورد: خدمت گزار، 

نمازگزار، حج گزار، کارگزار، سپاس گزار6 )در معنای نخست( یا خبرگزاری، خواب گزار 

)در معنای دوم(.

در این میان، »احترام گذاشتن« و »حرمت گذاشتن« را می توان استثنا دانست؛ زیرا باآنکه 

معنای به جاآوردن و ادای احترام دارد، اما مصدر گذاشتن را همراه آن می آوریم.

دو مصدر گذاشتن و گزاردن بن مضارِع هم آوا )گذار و گزار( دارند، اما بن ماضی شان 

متفاوت است: گذاشت و گزارد. پس بهتر است برای آزمایش درستِی اما، از بن ماضِی 

1ـ بداندیش )سگالیدن: اندیشیدن(، بدبین، دشمن
2ـ امکان

3ـ اگر سخن دشمن ]برای تو[ سخت و دشوار و تحّمل ناپذیر است
4ـ نصیحت کننده
5ـ عیب، نقص

6ـ برگزار شدن/ کردن و برگزاری را هم چون به معنای انجام دادن است، با همین اما می نویسیم. 
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گذاشتن در قالب فعل گذشتة ساده بهره بگیریم. می توانیم بگوییم: اردشیر، دودمان ساسانی 

را بنیان گذاشت. نباید چنین قانونی گذاشت. سخنانش بر شنوندگان تأثیر گذاشت. باید 

به همه احترام گذاشت. 

اما کاربرد گذاشتن در این جمله ها پذیرفتنی نیست:

* به هم میهنانش خدمت گذاشت. 

* دو رکعت نماز گذاشت. 

* از ما سپاس گذاشت.

بدین ترتیب درمی یابیم که »بنیان گذار، قانون گذار، تأثیرگذار و احترام گذاشتن« درست 

است، اما، »خدمت، نماز و سپاس« را باید با مصدر»گزاردن« )نه »گذاشتن«( به کار برد.

 ،)1394 )1308ـ  نجفی  ابوالحسن  استاد  زنده یاد 
دانش آموختة زبان شناسی از دانشگاه سوربن پاریس

نظریه پرداز  ویراستار،  مترجم،  زبان شناس،  ادیب، 
گروه  مدیر  و  پیوسته  عضو  فارسی،  شعر  وزن 
فارسی،  ادب  و  زبان  فرهنگستان  تطبیقی  ادبیات 
»مبانی  ننویسیم«،  »غلط  ماننِد  آثاری  پدیدآورندة 
زبان شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی«، »فرهنگ 
عامیانة فارسی )2 جلد(«، ترجمة رمان چهارجلدِی 
برندة  دوگار،  مارتن  روژه  )نوشتة  تیبو«  »خانوادة 
جایزة نوبل ادبیات(، ترجمة »شازده کوچولو« )اثر 

آنتوان دوسنت اگزوپری(.

متن »دانستنی« پیشین را با بهره یابی از کتاب ارزشمنِد »غلط ننویسیم« )فرهنگ 
ننویسیم« فرهنگ درست نویسِی  دشواری های زبان فارسی( نوشته ایم. »غلط 
نثر فارسی است و ما را از پاره ای خطاهای امایی، دستوری و نگارشی ـ که 
برخاسته از سهل انگاری، کم دانشی یا الگوبرداری از ساختارهای بیگانه است 

ـ آگاه می سازد و بازمی دارد.  
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• در متن روان خوانی، هفت جمله بیابید که در آن جمله ها فعل مضارع التزامی، بدون 
بخش پیشین یا نشانة آغازین )بـ( به کار رفته باشد.

َفر1« و  َکّر  را  »ما  گفتند:  رومیان  ـّاش تـر«  نق »مـا  گـفتـند:  چـینیان 
کز شماها کیست در دعوی2 ُگزین3« گفت سلطان: »امتحان خواهم در این 
بُدند واقف تر  علم  در  رومیان  اهل چین و روم چون حاضر شدند، 
شما« آِن  یک  و  بسپارید  خاص4  ما  به  خانه  »یـک  گفتند:  چـینیان 
دگر رومی  ِستَد،  چینی  یکی  زان،  دربـه در  مقـابل  نه،  خـا دو  بود 
ارجمند آن  کرد  باز  خزینه5  پس  خواستند  َشْه  از  رنگ  صد  چینیان 
عطا7 از  بود  راتبه6  را  چینیان  رنـگ ها  خـزینه،  از  َصباحی  هر 
زنگ« دفع  جز  را،  کار  آید  درخور  رنگ  نه  و  نقش  »نه  گفتند:  رومیان 
همچو گردون ساده و صافی8 شدند می زدند  صیقل  و  فـروبستند  در 

1ـ کّر و َفر: جال و شکوه
2ـ اّدعا

3ـ عالی، برتر
4ـ به طور اختصاصی

5ـ خزینه یا خزانه، جایی بود که درآمِد دربارِ فرمان روایان قدیم درآن نگهداری می شد. بخشی از این درآمد را َخراج 
)=مالیات، به ویژه مالیات زمین های کشاورزی( تشکیل می داد.   

6ـ مستمری، مقّرری
7ـ صبح هر روز، چینیان از بخشش و عطای سلطانی، مقّرری ای شامل رنگ های گوناگون از خزانه داشتند. 

8ـ صاف، شّفاف

دو نقاش
روانخوانی
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می زدند دُُهل ها1  شادی،  پیِ  از  شدند،  فارغ  عمل  از  چون  چینیان 
را فهم  و  را  عقل  آن،  می رُبود  نقـش ها  آنجـا  دید  درآمـد،  شه 
میان از  کشیدند  باال  را  پرده  رومیان  سوی  به  آمد  آن  ز  ا بعد 
دیوارها صافی شده  برین  زد  کردارها  آن  و  تصویر  آن  عکِس 

می ربود  دیده خانه3  از  را  دیده  نمود2  بِْه  اینجا  دید،  آنجا  چه  هر 
مثنوی موالنا

1ـ در مصراع های بیت نخست، چه فعل هایی حذف شده است؟ 

2ـ مقصود از »آنجا« و »اینجا« در بیت پایانی چیست؟

1ـ داستان »دو نّقاش« را با حکایت موالنا بسنجید و همانندی و تفاوِت آن دو را در 
اجزا و نتیجه نشان دهید. 

2ـ موالنا در دنبالة این حکایت، از داستان نمادین خود رمزگشایی می کند و می گوید که 
خواسِت او از »رومیان«، عارفان است:

1ـ ُدُهل، طبلی دوطرفه است که با چوب، دست یا هردو نواخته می شود. ُدُهل را بیشتر با ُسرنا )=سورنای: نِی 
جشن( همراه می کردند و در جشن و شادمانی می نواختند. 

2ـ بْه نمود: بهتر به نظر رسید
3ـ چشم خانه، حدقه

آرامگاه موالنا، قونیه
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پاکازآزو1حرصوبُْخلوکینهها لیک،صـیقلکردهاندآنسـینهها

سپسمیافزاید:»آنصفای2آینه،الشک3دلاست«.

برپایةرمزگشایِییادشده،بگوییدچگونهموالناپیاماخالقیوعرفانیخودرادربافت

اینحکایتگنجاندهاست.همچنینبنویسیدآیامیتوانمیانحکایتموالناوشعر

»گلآفتابگردان«)باتوجهبهتوضیحیکهدرسرآغازآنآوردهایم(همسویِیمفهومی

یافت.

راه را المپیک بازیهای ]=یونانیان[ »آنان که خواندیم نّقاش« »دو داستان آغاز در
به است رشتهکوههایی نام »اُلَمپ« کیست«. بهترین ورزش، هر در بفهمند تا انداختند
طولچهلکیلومتردرشمالیونان.مردمیونانباستان،جایگاهخدایاندوازدهگانةخود
رابرکوهاُلَمپمیپنداشتهاند.آنانبرپایةاینباورِاسطورهایوبهافتخارِخدایخدایان،
زِئوس،هرچهارسالیکباردرفصلتابستانمجموعهایازبازیهاورقابتهایقهرمانی
»اُلَمپیا«ازسال776پیشاز ترتیبمیدادند.اینرقابتهاکهدردشتکوچکیبانامِ
میالدبرگزارمیشد،بهاُلَمپیییا»اُلَمپیک«شهرتیافتودرآغاز،تنهادربرگیرندةانواع
مسابقاتدوبود؛اماسپسورزشهاییازقبیِلاّرابهرانیومشتزنیبهآنافزودهشد.

پایتختیونان،احیاگِر ازنوزندهشدوآتن، المپیک در1896میالدی،مسابقههای
دوبارةالمپیکبهشمارآمد.

واژة»اُلَمپیاد«دراصْلواحِدگاهشمارِیچهارسالهدریونانباستانبودهوبرگرفتهاز
المپیکراسومین یونانیانمثاًلسومیندورةمسابقات المپیکاست؛چنانکه بازیهای
المپیادمینامیدند.اینواژهامروزهدرمعنِی»مسابقةجهانییاکشوریدررشتههایعلمی«

فراگیرشدهاست:المپیادادبی،المپیادریاضیات،المپیادزیستشناسی.

1ـبخوانید:پاکَزاُز
2ـصفا:پاکی،روشنایی

3ـبیشک،بیتردید
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  درس هفدهم

شازده کوچولو     

نویسندة  اثر  )پینوکیو(«  چوبی  »آدمک  داستان  1ـ 

و  پویانمایی  یا  خوانده اید  را  کلودی  کارلو  ایتالیایی، 

فیلِم اقتباس شده از آن را دیده اید. مفهوم نمادین روباه 

با همین شخصیت در  تفاوتی  پینوکیو چه  داستان  در 

مفهوم  از  نویسنده  کدام  دارد؟  شازده کوچولو  داستان 

نمادین روباه آشنایی ُزدایی کرده است؟ چگونه؟

2ـ آیا نویسنده با توصیف نقاشِی دورة کودکی اش، داستان را با آشنایی زدایی آغاز کرده 

است؟ نویسنده از وصف نقاشِی کودکانة خود و واکنش آدم بزرگ ها چه هدفی دارد و 

در َطلیعة داستان چه پیامی به خواننده می دهد؟

• به فعل هایی که زیرشان را خط کشیده ایم، بنگرید:
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»تو اگر مرا اهلی کنی، زندگِی من چون خورشید خواهد درخشید. آنگاه با صدای پایی 

آشنا خواهم شد که با صدای پای دیگران تفاوت خواهد داشت؛ صدای پای دیگران مرا 

به النه فرو خواهد خزاند؛ ولی صدای پای تو همچون نغمة موسیقی مرا از النه بیرون 

خواهد کشید.«

ـ برخاف زمان  آینده  دارید. فعل ویژة زمان  آشنایی  آینده  با زمان  پیش  از سال های 

گذشته و حال ـ تنها یک گونه )نوع( دارد. ساختمان فعل آینده، چنین است:

خواه+ شناسه+ بن ماضی )گذشته(
خواهیم گفتخواهم گفت
خواهید گفتخواهی گفت
خواهند گفتخواهد گفت

همچنان که در فعل مضارع مستمر، ماضی بعید، ماضی التزامی، ماضی مستمر به ترتیب 

دار، بود، باش، داشت همراه با شناسه، فعل کمکی به شمار می روند، در فعل آینده نیز 

»خواه« با شناسه اش، فعل کمکی است؛ زیرا به عنوان جزئی ثابت در ساختمان فعل آینده 

جای دارد و کمک می کند تا بتوانیم فعل آینده را بسازیم.

در ساختمان فعل آینده، تفاوتی با همة فعل های گذشته و حال به چشم می خورد:

می گویم، بگویم، دارم می گویم، گفتم، می گفتم، گفته ام، گفته بودم، گفته باشم، داشتم 

می گفتم، خواهم گفت

می بینید که در همة فعل های گذشته و حال، شناسه پس از بن قرار دارد1؛ اما در فعل 

آینده شناسه پیش از بن آمده است. 

ویژگِی عجیب در ساختمان فعل آینده، آن است که فعل نمایانگر زمان آینده است؛ 

اما بن گذشته )ماضی( در ساختمانش به کار رفته است. دلیل این ویژگی را باید در زبان 

فارسِی کهن جست وجو کرد. به این دو نمونه بنگرید:

1ـ در فعل ماضی و مضارع مستمر، شناسه ای که پیش از بن قرار می گیرد، متعّلق به فعل کمکی است. 
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و بعِد این با ستمکاران جز با شمشیر سخن نخواهیم گفتن. 

فردا دوستان را خواهیم دیدن.

درمی یابیم که در فارسِی کهن، فعل آینده چنین ساختاری داشته است: خواه+ شناسه+ 

ـَ« و »ن« پایانِی مصدر افتاده و در ظاهر به بن ماضی شباهت یافته  مصدر. سپس رفته رفته »

است. بنابراین درست تر است بگوییم در ساختمان فعل آینده، نه بن ماضی، بلکه مصدرِ 

کوتاه شده وجود دارد. بدین ترتیب طبیعی است که مصدر شناسه نپذیرد و شناسه متعّلق 

به »خواه« باشد.  
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بیا تا برآریم دستی ز دل

1ـ در کدام بیت های شعر »نیایش«، »آرایة تضاد« و »کة عّلت یا چرایی« می توان یافت؟

2ـ در بیت پنجم، دو نمونه »جابه جایی یا جهِش ضمیر« و یک »اضافة تشبیهی« نشان 

دهید.

• معنِی حرف »به« در این مصراع ها چیست؟
کریما، به رزق تو پرورده ایم

چو ما را به دنیا تو کردی عزیز...

خدایا به ذلّت مران از درم

آرامگاه سعدی، شیراز

نیایش
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1ـ مقصود از »فردا« در بیت »بیا تا برآریم دستی ز دل1/ که نتوان برآورد فردا ز ِگل« 

چیست؟ آیا این معنی حقیقی است یا مجازی؟ چرا؟ 

2ـ میان چه بیت هایی از »نیایش« با بیت پایین از قصیدة سعدی ارتباط معنایی می توان 

یافت؟ چگونه؟
تو ببخشای3 که درگاه تو را ثانی نیست4 ناامید از درِ لطف تو کجا شاید رفت2؟ 

• بر پایة سویة پیکان ها، فعل ها را به زمان )و گونة زمان(، شخص و شمار خواسته شده 
ببرید و در خانه های تُهِی جدول بنویسید. )جدول را می باید از پایین به باال پر کنید/ در 
پرکردن خانه های جدول، باریک بینِی بسیار به خرج دهید؛ ازآنجاکه خانه ها زنجیروار به 

هم وابسته اند، هر لغزشی بساکه لغزش های دیگر را به دنبال داشته باشد.(

1ـ »دل« در اینجا نمادِ عمق وجود یا درونی ترین عواطف انسان است. »دست برآوردن« یعنی دست را برای دعا به 
سوی آسمان گرفتن. بنابراین سعدی می گوید: بیا )برای درخواست و خواهش به کار رفته است( تا از صمیم قلب 

دست را به سوی آسمان بگیریم و دعایی کنیم. 
2ـ  »شاید« در »شاید رفت« از مصدر »شایستن« است و در اینجا به معنی »توانستن« به کار رفته. کجا شاید رفت: 

کجا می تواند برود، کجا ممکن است برود. 
3ـ از مصدر »بخشودن«: عفو کردن، از خطای کسی گذشتن و چشم پوشی کردن.  

4ـ برای فهم درست از بیت، »کة عّلت/ چرایی« و »رای تبدیل فعل اسنادی« را پیش چشم داشته باشید.
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خسته 
نباشید

فعِل پیشین را با 
مصدرِ »باختن« 
به زمان مضارع 
مستمر )جاری( 

درآورید.

مصدرِ فعل قبلی 
را به »پذیرفتن« 
و زمانش را به 

گذشته دور )بعید( 
درآورید.

فعل قبلی را 
به»برداشتیم« 

تغییر می دهیم؛ 
زمان و گونة 

زمان و شخص و 
شمار ِاین فعل را 

بنویسید.

با مصدرِ »بُردن«، 
فعِل سوم شخص 
جمعی بسازید که 
شناسه اش قبل از 

بُن آمده باشد.

مصدرِ فعِل قبلی 
را به »برداشتن« 

تبدیل کنید.

اکنون همین فعل 
را به زمان مضارع 
التزامی درآورید.

فعِل پیشین را با 
مصدرِ »شکستن« 
به زمان گذشتة 
التزامی ببرید.

مصدر را در فعِل 
قبلی به »رساندن« 

و زمان را به 
گذشتة استمراری 

تغییر دهید.

شخِص فعِل قبل 
را به گونه ای تغییر 

دهید که فعل، 
شناسه نداشته 

باشد.

زمان و شخص 
فعِل پیشین را به 
دوم شخص جمِع 
گذشته نقلی تبدیل 

کنید.

تنها، مصدرِ این 
فعل را به »یافتن« 

تغییر دهید.

فعل اّول شخص 
مفرد مضارع 

اخباری از مصدر 
»بازگو کردن«
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نگارش
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درس یکم

                         زمینه چینِی غیرمستقیم1

پیش از هر چیز، کمی دست گرمی و آمادگی برای نوشتن! 
درست است که نوشتن با فکر سر و کار دارد و کاری ذهنی 

می آید.  شمار  به  هم  بدنی  فّعالیتی  همان  اندازه،  به  اّما  ا ست، 

همچنیْن نوشتن نیاز به ابزار و لوازم دارد؛ چراکه ما با بهره گیری 

از دستانمان و با لغزاندن قلم بر کاغذ یا با بهره یابی از انگشتان
خود و به یارِی رایانه می نویسیم. از این نظر می توان نوشتن را به ورزشی تشبیه کرد که 

عاوه بر نیاز به توانایِی ذهنی، فّعالیتی بدنی  است و ابزار و لوازم ویژه ای می طلبد. بنابراین 

از  پیش  می باید  نیز  ما  می کنند«،  »گرم  را  ورزش، خود  از  پیش  ورزشکاران  همچنان که 

نوشتن، با چند دست گرمی، خود را آماده کنیم. 

دارید.  فرصت  نوشتن  برای  دقیقه  پنج  است.  زمان بندی شده  فّعالیتی  این دست گرمی 

چنانچه عادت دارید با مداد بنویسید، بهتر است این  بار اگر می توانید، عادتتان را ترک 

کنید و خودکار یا روان نویسی برگزینید که به چاالکی روی کاغذ می لغزد. نمی خواهیم 

مداد که معموالً ُکندتر از خودکار عمل می کند، از سرعت نوشتنمان بکاهد. برگه ای سفید 

پیش رویتان بگذارید و مطمئن باشید که به اندازة کافی جا برای نوشتن دارید. با اعام 

1ـ درس های ششگانة کتاب حاضر یک به یک با درس های اول تا ششم کتاب نگارش متناظرند. افزون براین، در 
میانة درس پنجم به موضوع درس هفتم کتاب نگارش نیز پرداخته و در بخشی از درس دوم این کتاب، به پاره ای 

نکته های ویرایشِی درس هشتم کتاب نگارش، اشاره کرده ایم. 
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دبیرتان نوشتن را آغاز کنید و پنج دقیقه بی وقفه بنویسید. نوشته تان باید با یکی از این دو 

عبارت آغاز شود:

یادم می آید...

یادم نمی آید...

این دو عبارت را بدین دلیل برگزیده ایم که معموالً آنچه در ذهنمان هست یا ـ برعکس 

ـ آنچه دیگر به خاطر نمی آوریم، فرصت های زیادی برای نوشتن فراهم می کنند. با بیشترین 

سرعت بنویسید. این یک  بار نگراِن نادرستِی امایی یا دستوری نباشید! جمله هایی را که 

را عوض  تصمیمتان  هنوز  اگر  ـ  یا  نزنید  را خط  چیزی  و  نکنید  بازخوانی  می نویسید، 

نکرده اید و قصد دارید با مداد بنویسید ـ پاک نکنید. الزم نیست خوش خط باشید؛ تنها 

مراقب باشید که سرانجاْم خودتان از پِس خواندن نوشته تان برآیید! در مسیِر نوشتن اگر 

به جایش  برندارید.  از کاغذ  را  قلم  از نوشتن نکشید و  نرسید، دست  به ذهنتان  چیزی 

بنویسید »چیزی به ذهنم نمی رسد... چیزی به ذهنم نمی رسد...« و این  کار را آن  قدر ادامه 

بدهید تا ذهنتان از این جمله خسته شود و راه را بر موضوع تازه ای باز کند! 

پس از این که دبیرتان از پایان وقت خبر داد، اگر در میانة جمله ای هستید، جمله تان را 

به پایان برسانید و دست از نوشتن بکشید. انگشتانتان را خم وراست کنید و تکان دهید 

تا خستگیتان دربرود. سپس نوشته تان را یک  بار برای خود و بعد با صاحدیِد دبیرتان 

با موضوع های دیگر در  فّعالیت را  این  برای هم کاسی ها بخوانید. ممکن است دبیرتان 

جلسه های آینده در آغاز کاس باز هم تکرار کند تا برای نوشتن آماده شوید.

***

درس اول کتاب نگارش با گذری بر درس های سال های پیشین، به موضوع نظم ذهنی 

و انسجام بخشی و پرورش نوشته می پردازد. از این درس و همچنین درس های سال های 

گذشته آموخته ایم که هر نوشتة منسجم و یکپارچه ای عاوه بر موضوع، سه بخش اصلی 

دو  آموخته های  از  نتیجه )جمع بندی(. همچنین  و  )بدنه(  تنه  )زمینه چینی(،  مقدمه  دارد: 

ساِل سپری شده، به خاطر داریم که یکی از راه های فهم و دریافِت فراینِد نوشتن، تشبیِه آن 
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به سفر است. اگر خواندِن نوشته نیز مانند همراه شدن با نویسنده در سفر ذهنِی او باشد، 

یکی از کارکردهای مقّدمه این است که چشم اندازی از سفر پیِش رو برای خواننده ترسیم 

کند و او را از آنچه در مسیر سفر می بیند و می آموزد، آگاه سازد. برای مثال، به بنِد مقّدمة 

متن »درخت« در درس اول توجه کنید. بی آنکه نیاز باشد متن را تا انتها بخوانیم، می دانیم 

که اگر تا پایان متن، همسفِر نویسنده باشیم، از نوشتة او نکته هایی دربارة رشد درختان 

خواهیم آموخت.

بنِد پایین، مقّدمة متنی است با عنوان »سنگ های سرگردان« که در نشریة رشد نوجوان به 

چاپ رسیده است. آیا تنها با خواندن مقّدمه می توانید حدس بزنید نوشته دربارة چیست؟

شمسي  منظومة  سرتاسر  در  که  فلزند  و  یخ  و  سنگ  جنس  از  اَجرامي  سیّارک ها   «

پراکنده اند. بیشتر آنها کوچک و به اندازة قلوه سنگ هستند. اما بعضي نیز بسیار بزرگ اند. 

سیّارک ها هم مانند سیّارات به دور خورشید مي گردند. بیشتر آنها در ناحیه اي به نام کمربند 

ســیّارکي بین مدار مشتري و مّریخ قرار دارند.«

مقّدمه ای که به طور مستقیم، سرراست و خاصه وار آنچه را در بدنة نوشته خواهد 

آمد توضیح بدهد، تنها راهِ آغاز کردن نوشته نیست. بعضی از نویسندگان ترجیح می دهند 

روایتی  نقل  با  غافلگیر کننده،  خبری  با  تمثیلی،  شکلی  به  غیرمستقیم،  نوشته شان  مقّدمة 

کتاب  پنجم  )درس  شود  مربوط  نوشته  بدنة  به  موضوع  از  نمونه ای  آوردِن  با  یا  کوتاه، 

نگارش در ضمن روش های دیگر، به این موضوع نیز می پردازد. بنابراین در آینده با این 

شگرد بیشتر آشنا خواهید شد(. در چنین نوشته هایی نه تنها مقّدمه وظیفة خود را ـ یعنی 

آشنا کردن خواننده با موضوع نوشته ـ به شکلی غیرمستقیم انجام می دهد، بلکه خواننده 

نیز از درک و دریافِت ارتباط میان مقّدمه و بدنة نوشته لّذت می برد. برای نمونه، نوشتة 

روبه رو )بند مقّدمه و جملة نخسِت بنِد بدنه( را بخوانید.
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در سال های دبیرستان هم کاسی ای داشتم به نام مهرداد. مهرداد در همة درس ها نمره های 

باالیی می گرفت و همیشه جزو سه نفر برتر پایه مان بود. همه ـ از مدیر و دبیر گرفته تا 

هم کاسی و دوست ـ  مهرداد را به هوش و استعداد فراوان می شناختند. من که در طول 

سال های دبیرستان دانش آموز متوسطی بودم، همواره به هوش مهرداد ِغبطه می خوردم و 

گاهی ـ خصوصًا در شب های امتحان و به ویژه شب  های پیش از امتحان های سخت ـ در 

خلوت به خدا گله گزاری می کردم که »خدایا، خداوندا، آخر چه می شد به من هم هوش و 

نبوغی مانند مهرداد عطا می کردی؟«... سالیان دبیرستان با وجود همة دشواری ها سپری شد 

و کنکور دادیم و از قضای روزگار، من و مهرداد هر دو در دانشگاهی در تهران پذیرفته 

شدیم. البتّه همان طور که حدس می زنید، مهرداد در رشته ای بسیار پرطرفدار که انتخاب 

اّولش بود پذیرفته شد و من در رشته ای نه چندان پرطرفدار که ـ ناگفته البد حدس می زنید 

به تهران آمدیم، من و مهرداد در خوابگاه دانشگاه هم اتاقی  نبود. وقتی  انتخابم  اولین  ـ 

می گذراندیم،  هم  با  خوابگاه  در  را  وقتمان  بیشتر  از کاس ها  بعد  که  آنجا  از  و  شدیم 

فرصت یافتم تا از نزدیک با رفتارها و عادت های مهرداد آشنا شوم. تازه آن موقع بود که 

به اشتباه دیرینه ام پی بردم و فهمیدم که ای دِل غافل! مهرداد برای به دست آوردن نمره های 

بازخوانی و  برنامه ریزِی دقیقی دارد؛  برابِر من درس می خواند؛  از دو  بیشتر  دلخواهش، 

جمع بندِی یادداشت های کاسی را هر هفته انجام می دهد و درس  خواندنش، با تمرکزی 

در  اّما  بگیرم؛  دست کم  را  مهرداد  استعداد  و  هوش  نمی خواهم  است.  همراه  مثال زدنی 

سال های دبیرستان آنچه نادیده می گرفتم، تاش و پشتکار بی وقفه ای بود که مهرداد ـ با 

وجود استعدادش ـ برای دست یابی به موفّقیت به کار می بست. 

اّما  تاش و استعداد، هر دو، در موفّقیت و کامیابی انسان ها نقش چشم گیری دارند. 

بسیاری به درستی بر این باورند ـ و نمونه های تاریخی نیز گواهی می دهد ـ که کوشش و 

پشتکار انسان در موفّقیت او نقشی پررنگ تر دارد...

بی گمان دریافته اید نوشته ای که بنِد مقّدمه اش را خواندید، دربارة »اهمیّت تاش و نظم 
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در موفّقیت های فردی « است. باوجوداین، نویسنده موضوع نوشته را در ابتدای بنِد مقّدمه 

برما نمی کند و از بیان مستقیم موضوع سربازمی زند. به جای آن، در مقّدمه خاطره ای از 

دوران تحصیل خود در دبیرستان روایت می کند و سپس رفته رفته خاطره  را به موضوع 

اصلی نوشته پیوند می دهد. نویسنده در بنِد مقّدمه قصد ندارد خواننده را گمراه یا سردرگم 

کند؛ اما درعین حاْل از آغاز، موضوع را صاف و پوست کنده و حاضر و آماده در اختیار او 

نمی گذارد.

نظم در موفّقیت های  اهّمیت تاش و  متنی دربارة  برای  مقّدمه ای  بنِد  اکنون شما  1ـ 

فردی بنویسید که مستقیم به موضوع نوشته بپردازد.

در  کنید.  را جمع بندی  نوشته  و سپس  تکمیل،  را  پیشین  نوشتة  بدنة  بنِد  نخست  2ـ 

نوشتِن بنِد بدنه، به ویژه به جملة موضوع و جمله های تکمیل کننده دقّت داشته باشید. 

3ـ در سه بند، متن کوتاهی دربارة تفاوت های اغراق و دروغ گویی بنویسید. بکوشید 

مقّدمة نوشته تان به شکل غیرمستقیم به موضوع بپردازد. برای این  کار می توانید خاطره ای 

را که به نحوی به موضوع مرتبط است در سرآغاز نوشته بازگو کنید؛ یا مثال و نمونه ای 

از اغراق و دروغ گویی در بنِد مقّدمه بیاورید و سپس در بنِد بدنه با برشمردِن تفاوت های 

هریک، آن دو را از هم جدا کنید. مثًا به بنِد پایین بنگرید که در آن، نمونه ای از اغراق 

آمده است )همچنین به استفاده از سؤال در متن دقّت کنید(:

به وسعت و بزرگی  می شناسند. مثًا خیلی  بیابان ها را به جز گرما و خشکی، معموالً 

وقت ها در توصیف بیابان ها شنیده ایم که می گویند: »تا جایی که چشم کار می کرد بیابان 

به  که  است  پهناوری  و  بزرگی  همین  که  می دانید  باشید،  کرده  سفر  بیابان  به  اگر  بود«. 

بیابان ها شکوه و ابهتی خیره کننده می بخشد. اسدی توسی، شاعر ایرانی سدة پنجم هجری، 
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پیش/  ناگاه  آمْدش  »بیابانی  بیابانی چنین می سراید:  توصیف  در  کتاب گرشاسب نامه  در 

بیابان چندان بزرگ و پهناور و  تابیدِن مِهر، پهناش بیش!«. درواقع شاعر می گوید که  ز 

بی کران بود که خورشید نمی توانست به سراسر آن بتابد! درست است که بیابان ها عمومًا 

که  وسعتی  چنین  می داند  می خواند،  یا  می شنود  را  بیت  این  که  کس  هر  اّما  پهناورند؛ 

بر  همواره  باشد؛ چراکه خـورشید  داشته  واقعیت  نمی تواند  است،  کرده  توصیف  شاعر 

بخش بزرگی از کرة زمین می تابد و بیاباِن این بیت هم جزوی از زمین است. بااین حال 

بگوییم  می توانیم  آیا 

دروغ  اینجا  در  شاعر  که 

تفاوتی  چه  است؟  گفته 

اغراق  و  دروغ گویی  بین 

است؟

پیش گفته  موضوِع  برای  جدیدی  مقّدمة  بنِد  غیرمستقیم  روش های  از  یکی  با  اکنون 

یا چند روش  از یک  نوشته تان  متِن  در  پرورش ذهن،  برای  بکوشید  بنویسید. همچنین 

یادشده در نمودار صفحة 16 کتاب نگارش بهره ببرید.

دانش آموختة  خّاق،  و  چیره دست  داستان نویس  ـ  امیرخانی  رضا  با  گذشته  سال  در 

سازمان مّلی پرورش استعدادهای درخشان ـ آشنا شدید و بخشی کوتاه از کتاب »از به« 

را خواندید. اکنون متن صفحة بعد را که برگرفته از کتاب »نَشِت نِشا )ُجستاری در پدیدة 

فرار مغزها(« است،1 به دقّت بخوانید.

1ـ با اندکی تغییر
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دستگاه  یک  که  است  سه ـ چهارسالی 

عمومِی  دست شویی های  در  را  جدید 

استراحتگاه های بین راه در ایاالت مختلف 

محصول  یک  می کنند؛  آزمایش  آمریکا 

سازندگانش  که  مقایسه ای  طبق  که  تازه 

کرده اند،  ارائه  تَروتمیز  جدول  یک  در 

باعث صرفه جویِی اقتصادی می شود؛ یک 

الکترونیک.  چشم  با  جدید  دست شویِی 

می گیری،  شیر  زیر  را  دستت  که  اّول 

کِف  مایع،  صابوِن  و  آب  رقیِق  محلول 

می شویی  را  دستت  بعد  می ریزد.  دستت 

و وقتی دوباره دستت را جلو شیر بردی، 

را بشوید. دوباره که دستت را جلو  تا صابون  به مقدار کافی روی دستت می ریزد  آب 

کامًا خشک  را  دستت  تا  می زند  بیرون  گرم  هوای  شیر، جریان  لولة  از  بار  این  ببری، 

همین طور  می شود،  ریخته  متوسط  اندازة  به  صابون  و  آب  کارشناسان،  نظر  طبق  کنی. 

و  صابون  و  آب  اسراف  از  که  می شود  این  نتیجه  گرم.  هوای  جریاِن  همین طور  و  آب 

اتّفاق  البته  این  می شود.  جلوگیری  زیادی  حّد  تا  دست(  کردن  خشک  )برای  دستمال 

خیلی خوبی است و پیش بینی می کنند که ظرِف کمتر از یک سال، همة استراحتگاه های

بین راه به این دست شویی مجّهز شوند. فقط یک مشکل کوچک دارد؛ مشکلی که البته 

همة َمظاهِر فنّاوری دارند: یکسان بینِی مخاطب. تصدیق می کنید که از نظر این دست شویِی 

فنّاورانه تفاوتی ندارد که استفاده کننده از این دستگاه، مسلمان باشد یا مسیحی یا بی دین... 

اما واقعیت چیز دیگری است. اول بار که یک مسلمان خواست از این دست شویی برای 

وضو استفاده کند، متوّجِه این مشکل شد. او مجبور بود اول دستش را به سرعت به زیر 

شیر ببرد و سریع تر از کاسة دست شویی بیرون بیاورد تا آب و صابون روی دستش نریزد. 
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بعد دومرتبه دستش را به زیر شیر ببرد و از آب برای شستن دست و صورت استفاده کند. 

مجّدداً دست را از زیر شیر رد کند تا جریان هوا عبور کند. بعد به همان نحِو اول، مرحلة 

آب و صابون را رد کند تا با آب به شستن دست و َمسِح سر و پا بپردازد! و این نه فقط 

مشکل مسلمانان بود که صبح ها همیشه یکی ـ دو نفر را می دیدی که به این فنّاوری بدوبیراه 

می گویند؛ چرا؟ برای این که بعد از مسواک صبحگاهی، توی دهانشان آب و صابون ریخته 

است!  

از نگاهِ یک شکل در گسترة علوم تجربی. ساَحِت1 علوم  این یک مشکل فلسفی بود 

انسانی از گسترة علوم تجربی باطنی تر است و خطرناک تر؛ اگرچه این دو با یکدیگر تقابلی 

ناگزیر دارند. در علوم تجربی، فنّاوری، خودبه خود به یکسان سازی دست می یازد2 و با این 

َحربه3 آرام آرام به ساحِت علوم انسانی نفوذ می کند.

• آیا نویسنده در زمینه چینی برای نوشته مستقیمًا به موضوع می پردازد؟ اگر چنین نیست، 
از چه شگردی برای معّرفِی غیرمستقیم موضوع بهره می برد؟

1ـ پهنه، میدان، عرصه 
2ـ یازیدن دراصل به معنِی دراز کردن است، ولی »دست یازیدن« در اینجا کنایه از »اقدام کردن« است.

3ـ َحربه دراصل به معنِی ابزار جنگی و ساح است، اما در اینجا یعنی ابزار یا عملی برای رسیدن به خواسِت خود   
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درس دوم

                          بازنویسی و بازی با واژه ها

پیش از هر چیز، کمی دست گرمی و آمادگی برای نوشتن! 
تعداد  به  کاغذ  تّکه های کوچک  بر  و  کرده  آماده  نوشتنی  کوتاهِ  فّعالیت  دبیرتان چند 

دانش آموزان کاس نوشته و کاغذها را درون جعبه ای انداخته است )ممکن است بعضی 

فّعالیت ها چند بار تکرار شده و قرار باشد برخی دانش آموزان فّعالیت های یکسانی انجام 

»جعبة  درون  از  رسید،  شما  به  نوبت  وقتی  می شود.  گردانده  کاس  در  جعبه  دهند(. 

سرنوشت« یکی از کاغذها را اتفاقی

بیرون بیاورید و هرچه را کاغِذ درون 

انجام  است،  خواسته  شما  از  جعبه 

دهید. برای آنکه درخواست های جعبة 

سرنوشت را برآورده کنید، پنج تا ده 

دقیقه فرصت دارید. درخواست های 

جعبه چه بسا از این قبیل باشد:

کرده اند،  کنارة رودخانه روشن  در  که مسافران طبیعت گرد  را  آتشی  جعبه می گوید: 

در چهار جمله توصیف کن. در هر یک از جمله هایت باید یکی از این روش ها را برای 

پروراندن موضوع به کار بندی: گوش کردن، نگاه کردن، بوییدن، سنجیدن )مقایسه(.

جعبه می گوید: مقّدمة غیرمستقیم کوتاهی بنویس برای نوشته ای با موضوع »علم بهتر 
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است یا ثروت؟«.

جعبه می گوید: جملة موضوِع بنِد بدنة نوشته ای این است: »گرچه بیشتر اوقات عملکردِ 

سریع، فایده های بسیار دارد، اما زمانی که نوبت به قضاوت  کردن می رسد، نباید عجله کرد 

و سرعت به خرج داد«. چهار جملة تکمیل کننده بنویس.

جعبه می گوید: چهار جملة پیاپی دربارة مدرسه تان بنویس. هر یک از چهار جمله باید 

یک جفت واژة متضاد داشته باشند. 

جعبه می گوید: یکی از لطیفه هایی را که به خاطر می آوری، به زبان نوشتار بر روی 

کاغذ بیاور. 

جعبه می گوید: هر جایی که نشسته ای، برگرد و به پشِت سرت نگاهی بینداز و آنچه 

را می بینی در یک بند توصیف کن. 

جعبه می گوید: مقّدمة خیلی کوتاهِ مستقیمی بنویس برای نوشته ای دربارة این که چگونه 

ترس ها و عادت ها انسان را از آنچه می خواهد انجام دهد، باز می دارند.

جعبه می گوید: پنج دقیقه دربارة هر موضوعی که دوست داری بنویس؛ هر سطر که 

به پایان رسید، با کاغذ یا کتابی پنهانش کن تا چشمت به آن نیفتد و بازخوانی اش نکنی. 

حاصل کار پس از پایان، ویرایش نمی شود.

وقتی درخواسِت جعبه را انجام دادید، کاغذهای درخواست را به دبیرتان برگردانید و 

برگة پاسختان را تا کنید و درون جعبه  بیندازید. نوشتن نامتان را روی برگة پاسخ فراموش 

نکنید. وقتی همة پاسخ ها به جعبه بازگشتند، به نوبت یکی از نوشته ها را بیرون بیاورید. 

اگر اتّفاقًا نوشتة خودتان به شما افتاده است، آن را به درون جعبه برگردانید و نوشتة دیگری 

برگزینید. چند دقیقه  وقت دارید تا پاسِخ هم کاسیتان را به درخواست جعبه بخوانید. آنگاه 

خیلی کوتاه ـ در سه چهار جمله ـ ارزیابی و نظرتان را دربارة نوشتة هم کاسی ِ خود زیر 

به جعبه  را  نوشته ها  بیفزایید و یک یِک  دیدگاهتان  پایان  در  را  نامتان  بنویسید.  برگه اش 

بسپارید تا دبیرتان بعداً بررسی شان کند. ممکن است دبیرتان در جلسه های آینده باز جعبة 

سرنوشت را با خود به کاس بیاورد و این فّعالیت را با موضوع های مشابه تکرار کند تا 
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برای نوشتن آماده شوید.

***

در درس های دو سال  گذشته با سه بخش اصلی نوشته آشنا شدیم و در درس گذشته این 

بخش ها را مرور کردیم. بخش های سه گانة نوشته روی هم رفته، چارچوب متن را می سازند. 

چنان که در درس دوم کتاب نگارش خواندیم، وقتی از چارچوب متن سخن می گوییم، در 

واقع داریم نوشته را به ساختمانی یکپارچه با پی ای استوار تشبیه می کنیم. ازاین رو نظم دهی 

و انسجام بخشی به نوشته در واقع مانند طّراحی نقشه برای بنای ساختمان است. همان گونه 

که در طّراحِی نقشة ساختمان، همه چیز از قبل اندیشیده و اندازه گیری  شده است، پیش از 

نوشتن هم می توان به طرح کّلی نوشته اندیشید و سپس پیش نویسی فراهم آورد. اّما باید 

بدانیم که نقشه خودبه خود تبدیل به ساختمان نمی شود و برای بنای ساختمان کامل، باید 

با صبر و حوصله آجر روی آجر گذاشت. آنچه در درس دوم آموختیم، درحقیقت سنِگ بنا 

و مصالح ساختمان یک نوشتة خوب و درخور است. همچنین باید بدانیم که بیشتر اوقات، 

در مسیر ساختن است که ایرادهای احتمالِی نقشه نمایان می شود. در چنین مواقعی، می باید 

هم زمان با نوشتن، متن را تصحیح و بازنویسی کنیم. بسیاری از نویسندگان بر این عقیده اند 

که نوشتن، منتقل کردن فکر با قلم بر روی کاغذ نیست؛ بلکه برعکس، فکر کردن با کمک 

کاغذ و قلم است. برای این که نوشتة نهایی به همان خوبِی طرِح ازپیش اندیشیده یا حتّی 

بهتر از آن در بیاید، باید با بازنویسِی پیش نویس اطمینان پیدا کرد که هر جزءِ نوشته به 

درستی از عهدة کارکردش برآمده است.

در درس هشتم از اهّمیت ویرایش آگاه خواهیم شد. هرچند در آن درس به درستی 

اشاره شده است که نوشتن، دو مرحلة آفرینش و بازنویسی را دربرمی گیرد، اما باید دانست 

که این دو مرحله یکسره از هم جدا نیستند؛ بلکه به هم وابسته و درهم تنیده اند. بسیار پیش 

می آید که در رونِد بازنویسی، اندیشه های تازه ای به ذهن نویسنده ُخطور می کند و ازاین رو 

دوباره دست به کارِ نوشتن می شود. ازآن سو ممکن است در بازخوانی، نویسنده دریابد که 

پیام دیگری  با  یا  به َسبْکی دیگر آغاز کند  یا  به گونة دیگری سامان بخشد  اگر متن را 
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پایان دهد، تأثیر بیشتری به جا خواهد گذاشت. بدین ترتیب، گاه شاید متن بازنویسی شده، 

شباهت چندانی به نخستین نگاشت نداشته باشد. چنان که در درس هشتم خواهیم دید، 

افزودن به نوشته یا کاستن از آن نیز بخشی از ویرایش است. بنابراین در نظر بسیاری از 

َمثَلی  نویسندگی،  قلمرو  در  نیست.  بازنویسی  و  نوشتن  میان  آشکار  تفاوتی  نویسندگان 

شایع است که می گوید: نویسندة خوب، کسی است که مصرف پاک کن او بیشتر از مصرف 

مدادش باشد؛ زیرا نویسندگان عمدة وقت خود را در عمل، برای بازنویسی صرف می کنند، 

نه برای نوشتن. بسیاری چنین می پندارند که نویسندة خوب قلمش را روی کاغذ می گذارد 

و می لغزاند و همین که قلم را از کاغذ برداشت، نوشته آماده است. اّما این پندار، با واقعیت 

فاصلة بسیار دارد. مشهور است که بازنویسِی داستان مشهور »مرد نامرئی«، نوشتة رالف 

الیسون، ده سال به درازا کشید. شاعر و نویسندة روسی، بوریس پاسترناک گفته بود که 

نخستین دست نوشت یکی از آثارش ـ که بعدها آوازة بسیار یافت ـ »حال به هم زن« بوده 

است. همچنین در آغاز متنی که در درس هشتم خواهیم خواند، می بینیم که بسیاری از 

نویسندگان، نگاشت نخست آثارشان را »جفایی در حّق بشریّت« دانسته اند. همین طور نقل 

است که ارنست ِهمینْْگِوی، بنِد پایانی داستان پرآوازه اش، »وداع با اسلحه« را سی ونه بار 

بازنویسی کرد تا سرانجاْم داستانی از کار درآمد که دلخواه او بود. 

در درس هفدهم کتاب فارسی، بخشی از داستان شازده کوچولو را می خوانید. مشهور 

است که نویسندة داستان، آنتوان دو ِسنْت اِگزوپِری، در نویسندگی بسیار کمال گرا بود و 

ِسنت اگزوپری  باشند.  از  عیب ونقص  عاری  و  عالی  یکسره  نوشته هایش  که  می خواست 

ساعت ها با حوصله و تمرکز کم نظیر سطربه سطر داستان شازده کوچولو را پیش می برد. او 

شب ها تا دیروقت بیدار می ماند و ساعت ها می نوشت تا از َفرِط خستگی روی میز خوابش 

به نوشتن داشت، چنین کاری برای او  به َرغِم عاقة بی اندازه ای که  بااین حال و  می برد. 

از خط خوردگی ها.  بود  پُر  داستان شازده کوچولو  برگه های چرک نویس  نبود.  هیچ ساده 

واژه هایی  با  را  خط خورده  واژه های  و  می زد  خط  را  واژه  صدها  گاهی  سنت اگزوپری 

محدود، اما مناسب تر جایگزین می کرد. یکی از زندگی نامه نویسان سنت اگزوپری می گوید 
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که در بازنویسی ها و ویرایش ها، نویسنده بیش از دوسومِ کتاب شازده کوچولو را کوتاه و 

حذف کرده  است.1 

و  فراگرفتیم  را  واژگان  به کارگیرِی  و  شناخت  اهمیّت  نگارش  کتاب  دوم  درس  در 

ترکیب های  ساخِت  و  معنایی  شبکه های  متضاد،  و  مترادف  واژگان  چگونه  که  دانستیم 

نو از واژگان رایج، می توانند متنی معمولی را به نوشته ای خوب تبدیل کنند. اغلِب این 

روش های به کارگیرِی واژگان را می توان در هنگام بازنویسی اِعمال کرد. درواقع »بازی 

کردن با واژگان« در جریاِن نوشتن و بازنویسی، بهترین راه برای بهسازِی نوشته است.2 در 

مقامِ مقایسه، بازی کردن با واژگان مثل تغییر دادن چیدمان و آرایِش اسباب و اثاث خانه 

است. ظاهراً چندان فرقی نمی کند که اسباب اتاق چگونه چیده شده باشند. می توان همة 

وسایل را کنار هم به ردیف چید؛ چراکه برای نمونه، تا وقتی که چهار پایة صندلی روی 

زمین قرار دارد و رویه اش را وسایل دیگر اشغال نکرده است، می توان روی آن نشست! 

اّما هدِف چیدمان، فراتر از استفادة ِصرف از اثاث خانه است. در چیدمان و آرایِش درست، 

عاوه بر کارآیی، زیبایی نیز مورد نظر است. همچنان که در چیدمان وسایل منزل، با تغییرها 

و جابه جایی ها به دنباِل دست یابی به زیباترین شکل هستیم، در نوشتن و بازنویسی هم باید 

آن قدر با واژه ها بازی کرد، آنها را پس وپیش کرد، واژه های گوناگون را با هم جایگزین 

کرد، و واژه های مترادف و متضاد را کنار هم نشاند، تا زیباترین و دلنشین ترین صورت از 
1ـ در پهنة شعر فارسی، باید از حافظ شیرازی مثال آورد. شمارِ شعرهایی که از حافظ به  جا مانده است، کمتر از 
پانصد غزل است. اگر میانگین بیت های غزلیات حافظ را هفت بیت بگیریم، حافظ در سراسر عمر خود کمابیش 
3500 بیت شعر سروده است. اگر دوران شاعرِی حافظ را سی وپنج سال در نظر بگیریم، حاصل هر سال از عمر 
شاعرِی حافظ، تنها صد بیت خواهد بود! به عبارت دیگر، نامدارترین غزل سرای ادب فارسی، سالی فقط صد بیت 
اما درعین حال  بوده است،  نبوغ و خّاقیت هنرِی بی پایان برخوردار  از طبع روان و  باآنکه  سروده است! حافظ 
وسواس زیبایی شناسانه  و سخت گیرانه ، او را به بازنگری ها و بهسازی های چندین باره در غزل هایش وامی داشته 
است. می دانیم که ـ شاید به همین دلیل ـ حافظ، خود به گردآوری شعرهایش نپرداخته و نخستین بار، دوست و 
هم درس دیرین حافظ، محمد ُگلندام به گرد آوردِن سروده های او هّمت گماشته است. ثمرة این باریک بینی های 
وسواس گونه، غزل هایی است در اوج شیوایی و زیبایی با بیت هایی که واژه های خوش تراش را مانند مرواریدهای 

درخشان به رشته کشیده اند.
2 ـ نباید از واژة »بازی« در »بازی با واژگان« مفهومی پیش پاافتاده برداشت کرد. بازی اگرچه در نخستین سطح 
مفهومی با سرگرمی نزدیک می شود، اما از بازِی به ظاهر بی هدف و تنها سرگرم کنندة کودکان، نتیجه هایی به دست 
می آید که در فرایند رشد کودک بسیار تأثیرگذار است. گذشته از این، همچنان که توپ بازِی سادة کودکانه می تواند 
به بازِی فوتبال حرفه ای بینجامد، می توان با تمرین هایی ساده از بازی با واژگان، در کنار فراگیرِی دیگر مهارت های 
با به کارگیرِی واژگان بجا و  نوشتاری، آهسته آهسته به شناختی گسترده و دقیق از جنس واژگان دست یافت و 

برگزیده، پا به قلمرِو نویسندگِی حرفه ای گذاشت.    
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نوشته به دست بیاید. افزون بر این، گهگاه بازی کردن با واژه ها حتّی باعث می شود فکر 

و طرح های نو هم به ذهنتان برسد. 

است  ممکن  نوشته  است.  نوشته  به  روح بخشی  واژه ها  با  بازی  هدف های  از  یکی 

صریح و سرراست پیامش را برساند و از نگاه دستوری هم نادرست نباشد؛ اّما بی روح، 

پر از واژه های تکراری، بی بهره از هرگونه خّاقیت، و بنابراین مال آور باشد. در رونِد 

بازنویسی، با بهره یابی از شیوه های به کارگیرِی واژگان ـ که با نمونه هایی از آن، در درس 

دوم آشنا شدیم ـ می توانیم به نوشته های بی روح، شادابی و زیبایی ببخشیم. 

جمله های زیر را ـ که فرض می کنیم بر زبان هوادار تیمی پرطرفدار جاری شده که 

از باخت تیم محبوبش عصبانی است ـ با بهره گیری از شیوه های کاربرد واژگان و نیز با 

توجه به فهرست مراحل ویرایش و پاالیش نوشته در کتاب نگارش )صفحه های 101 و 

102( بازنویسی کنید. به یاد داشته باشید که نیازی نیست در مسیر بازنویسی، به واژه ها 

و جمله های اصلی پایبند بمانید. اگر متن بازنویسی شدة شما معنای برآمده از جمله ها را 

برساند، کافی است. 

بازی  بود.  افتضاح  چی  همه  کردن.  بازی  بد  خیلی  بازیکن ها  بود.  بد  خیلی  »بازی 

خیلی حوصله َسربَر بود. از اول تا آخرش بد بود. بازی هیچ هیجانی نداشت. اصًا. چرا 

این قدر زیاد پول می گیرن؟ که چی بشه واقعًا؟ این همه پول  این بدی  به  بازیکن های 

زیادی که این بازیکن های خیلی بد دریافت می کنن به هدر می ره. باید فکری به حال این 
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همه بازی بد که هر سال انجام می شه و پول زیادی که به هدر می ره، کرد.«

بیندیشید.  است،  آمده  پی  در  که  پرسش هایی  به  آن،  با  هم زمان  و  بازنویسی  از  پیش 

می توانید با دوستان هم کاسِی خود دربارة این پرسش ها مشورت و هم اندیشی کنید:

تکرار شده اند.  بازیکن  زیاد، هدر،  بازی،  بد، خیلی،  ندارند:  تنّوع  نوشته  واژه های  1ـ 

چگونه با بهره جویی از واژگان مترادف می توانم نوشته را متنّوع کنم؟ )اگر آموخته های 

پارسال را به خاطر داشته باشید، می دانید که برای بهسازِی نوشته می توان با مراجعه به 

فرهنگ لغت، واژه های مترادف را یافت و جایگزین کرد.( 

2ـ آیا می توان گفت: اتّفاقًا تکرار در این عبارت بجاست؛ زیرا ـ چنان که در دو سال 

گذشته آموخته ایم ـ هم جنبة تأکید بر پیام دارد و هم، نمایانگِر عاطفة خشم و عصبانیت 

گوینده است؟ چرا؟  

از عهدة  با دقّت  »بد« و »زیاد« واژه هایی کّلی اند و نمی توانند  نیست.  3ـ نوشته دقیق 

آیا  کنم؟  دقیق تر  را  نوشته  متضاد،  واژگان  کاربرد  با  می توانم  برآیند. چگونه  توصیف 

می توانم افزون بر واژگان متضاد، با مثال آوردن و توضیح دادن، محتوای نوشته را با 

دقت بیشتری بیان کنم؟

4ـ چگونه از ظرفیت شبکه ها ی معنایی مانند )]بی[ثمر و محصول، کاشتن، برداشتن یا 

یا )جنگندگی،  بازگشت سرمایه، پس انداز و ذخیره(  برنامه ریزی،  یا )سرمایه،  چیدن( 

کارزار، رویارویی، سرباز، حمله، عقب نشینی( در بازنویسی نوشته بهره ببرم؟ )با خواندن 

درس های بخش نگارش و مهارت های کتاب فارسی استعدادهای درخشان در دو سال 

گذشته، از کاربرد شبکه های معنایی در نوشتن آگاه هستید و امسال هم در درس دوم 
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کتاب نگارش مطالبی دربارة شبکة معنایی فراگرفته اید.(

5ـ چه ترکیب های تازه ای می توانم بسازم؟ چگونه می توانم واژه ها را گسترش دهم؟ 

)مثًا: »بازیکنان زخم خورده در کارزار نهایی«(. چگونه شبکه های معنایی مرا در پدید 

آوردن ترکیب های تازه یاری می کنند؟ 

6ـ چگونه فعل ها و ساختار جمله ها را )بود، می شود( گوناگونی و تنّوع ببخشم؟ 

7ـ از کدام یک از توصیه های فهرست شده در صفحة 101 و 102 کتاب نگارش می توان 

در ویرایش این نوشته بهره برد؟

به یاد داشته باشید که نوشتن یعنی بازنویسی. تا آنجا که وقت  اجازه می دهد واژه ها را 

سبک سنگین کنید، جایگزین کنید، پس وپیش کنید، تراش بدهید، چّکش کاری کنید، صیقل 

دهید، و در یک کام، با واژگان بازی کنید! به یک بار بازنویسی بسنده نکنید و بدانید که 

نیازی نیست به واژه ها و جمله های متن وفادار بمانید.

به این پرسش ها بیندیشید و دربارة آنها در کاس گفت وگو کنید: آیا بعضی از شبکه های 

آیا  می آورند؟  پدید  معنایی  دیگر شبکه های  از  قالبی تر  و  »کلیشه ای«تر  مفاهیمی  معنایی 

مفاهیم »کلیشه ای« همیشه ناکارآمد هستند؟ یکی از راه حل هایی که نویسندگان کهنه کار 

برای جایگزین کردن کلیشه ها به نویسندگان تازه کار پیشنهاد می کنند این است: »بنا کنید 

به تصویرکردِن آنچه توصیف می کنید. آنچه را شرح می دهید حس کنید، ببینید، بشنوید، 

ببویید و مّزه کنید.« معنای این توصیه چیست؟ چگونه این توصیه ما را یاری می دهد که 

از کلیشه های ناکارآمد دوری کنیم؟
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و  خّاقانه  جایگزین های  زیر،  جمله های  در  کلیشه ای  عبارت های  یا  ترکیب ها  برای 

نخستین  جمله های  معنای  همان  باید  جایگزین،  جمله های  از  بنویسید.  غیرکلیشه ای 

برآید:

1ـ رضا از تصادف رانندگی جان سالم به در برد. دوستانش معتقدند که او از مرگ حتمی 

نجات پیدا کرد. 

2ـ نسترن در محّل کارش با مشکات زیادی دست و پنجه نرم می کند.

3ـ »منم منم« گفتن هایش گوش فلک را کر کرده بود. 

4ـ عادت خوب پدر و مادرم این است که فکر و کار بیرون را به خانه نمی آورند. دم 

در، همان طور که کفش هایشان را می َکنَند، فکر کار را هم از سر بیرون می کنند و تمام 

وقت شان را در خانه با ما بّچه ها می گذرانند.

5ـ دبیر در کاس به کار گروهی بهای زیادی می دهد.

6ـ حسرت یک روز تعطیل بدون مشق و تمرین و بی دغدغة تکلیف و امتحان به دلم 

ماند.

7ـ سیما در حرفه اش همیشه با زمان در حاِل رقابت است. هر ثانیه در کار سیما به عنوان 

جّراح فوریت های پزشکی، برای بیماران ُحکِم مرگ و زندگی دارد. 
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جمله های جایگزین را برای بغل دستِی خود بخوانید و نظرتان را با هم در میان بگذارید. 

پس از این که چند نفر داوطلب، جمله ها را برای همه خواندند، با راهنمایِی دبیرتان در 

اندیشه و گفت وگو کنید که: 1( جمله های نخستین برتر بوده اند یا جایگزین ؟  باره  این  

2( در مجموع، برای جمله ها و تعبیرهای کلیشه ای چه ویژگی های مثبت و منفی می توان 

برشمرد؟ 
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پیش از هر چیز، کمی دست گرمی و آمادگی برای نوشتن! 
بهره  آموزش  در  از دست گرمی جالبی  نویسندگِی خّاقانه،  آموزگار  ُگلدبِرگ،  ناتالی 

در  اگر  کنند )شما  تا  درازا  از  را  برگه ای کاغذی  از شاگردان می خواهد که  او  می گیرد. 

دفترتان می نویسید، می توانید از میانة صفحه خطی عمودی بکشید(. سپس به آنان می گوید 

کّلی(  و  عام  معنای  در  اسم  بلکه  انسان ها؛  اسم خاص  )نه  اسم  ده  راست،  نیمة  در  که 

بنویسند. در پیشانِی نیمة چِپ صفحه، شاگردان باید نخست نام یک شغل را یادداشت 

کنند و سپس در پایین آن، پانزده مصدرِ همسو با آن شغل و حرفه را زیر هم فهرست 

کنند )یعنی شبکة معنایِی شغِل انتخاب شده را تنها با کارها و فّعالیت های آن شغل گسترش 

دهند(. وقتی دانش آموزان تای صفحه را باز می کنند، لغت هایی شبیه به آنچه در صفحة 

روبه رو می بینید، پدیدار می شود.

گلدبرگ سپس از شاگردانش می خواهد که نام های یک سوی کاغذ را به مصدرهای 

باید  ببینند چه ترکیب های تازه ای پدید می آید. سرانجاْم آنان  سوی دیگر پیوند دهند و 

ترکیب های به دست آمده را در جمله های کاملی به کار ببرند. همیشه اندکی تغییر روا و 

و  به صورت جمع  را  اسم ها  باشد  نیاز  اگر  می توانند  شاگردان  مثال،  برای  است.  جایز 

مصدرها را به شکل فعل درآورند یا فعل هایی نزدیک به فعل مورد نظرشان را به کار برند 

تا معنای دلخواهشان را از ترکیب های تازه پدید بیاورند:

   
درس سوم

                         واژگان رایج، ترکیب های تازه
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اسم ها
شغل: آشپز

مصدرهای مرتبط

تفت دادن
ریز کردن

رنده کردنیاس خوشه ای
خال کردناسب
بریدن/ برش زدنسبیل
گرم کردنگربه

کباب کردنکمانچه
چشیدنماهیچه
جوشاندندایناسور

پختنبذر
سرخ کردندوشاخه
خواباندنفیلم نامه

هم زدن
مخلوط کردن

کشیدن

ـ فیلم نامه نویس، داستان فیلم را یک سال ونیم یا شاید هم بیشتر در ذهن خوابانده بود 

و بعد خوب و سِر صبر آن  را پخته بود. منتقدان سینمایی هیچ ایرادی به فیلم نامه نگرفتند. 

همه تنها آرزو می کردند کاش کارگردان، داستانی به این خوبی را خراب نمی کرد.  

ـ خسته از بازی توی کوچه، با بّچه ها خداحافظی کردم. کلید انداختم. در را باز کردم 

و خودم را کشان کشان به تخت چوبِی حیاط رساندم و همان جا روی تخت زیر درختچة 

یاس خوشه ای  کردم.  نگاه  را  باال  نیمه باز،  با چشمان  دراز کشیدم.  یاس خوشه ای  انبوه 
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آسمان را به رنگ بنفش برش زده بود.

ـ مسافران، پیچیده در پتو و گرم کن هایشان، کنار جاّده منتظر نشسته بودند، بلکه راننده 

و شاگردش بتوانند دوباره اتوبوس را راه بیندازند. سرما همه را کافه کرده بود. یکی از 

مسافرها، درِ کیف بزرگش را باز کرد. درون کیف کمانچه ای بود. به آرامی بیرونش آورد 

و بنا کرد به نواختن. نوای لطیِف کمانچه، شِب سردِ صحرا را گرم کرد.

اکنون شما دست به کار شوید! به صاحدید دبیر یا به انتخاب خودتان، اسم ها و فعل ها 

را برگزینید و جمله هایتان را بسازید. آن قدر آزمایش و خطا کنید تا جمله هایتان بهتر شوند. 

هدف از این دست گرمی در راستای درس دوم کتاب نگارش، گسترش واژه های رایج و 

ساخِت ترکیب های تازه است. برای نمونه، اگر در دست گرمِی فرضی، »پاییز« در ستون 

نام ها بود و زیر شغل »آرایشگر« در فهرسِت ستون چپ، مصدر »تراشیدن« نوشته شده بود، 

چه بسا شما نیز مانند نویسندة متن درس دوم کتاب نگارش، چنین جمله ای می ساختید: 

»پاییز سِر اَفشان و شلختة درختان را مفت و مّجانی می تراشد«.

سرانجاْم به یاد داشته باشید که ترکیب های تازه، خوْد صحنه های تازه ای در چشم انداز 

ما به تصویر می کشند یا حتّی به روی ذهن ما مسیری را به سوی یک داستان  نو و نانوشته 

می گشایند. پیشنهادِ ترکیب ها را با روی گشاده بپذیرید. پس از تبدیل واژه ها به ترکیب ها 

و ترکیب ها به جمله ها )مانند جمله هایی که در نمونه ها زیرشان خط کشیده ایم(، باز هم 

اضافه  روایت  و  دیگر  و جمله های  توصیف  و  به جمله هایتان جزئیات  و  بروید  جلوتر 

کنید و از نمونه هایی که خوانده اید، فراتر روید. از آموخته های دو سال  گذشته به خاطر 

بیاورید که هر سفری، همواره برنامه ریزی شده نیست. گاهی هر قدم، گام بعدی را تعیین 

می کند. گاهی یک واژه، ما را به واژة بعدی می رساند. از گام برداشتن در مسیرهای تازه 

و از پیش برنامه ریزی نشده نهراسید. لطف سفر، بعضی وقت ها در کشِف مسیرهای تازه 

در  دیگر  واژگانِی  با خانواده های  را  فّعالیت  این  دبیرتان  است  است... ممکن  نپیموده  و 
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جلسه های آینده در آغاز کاس باز هم تکرار کند تا به خوبی برای نوشتن آماده شوید.

***

آنچه در فّعالیت نوشتنی پیشین انجام دادیم، در ساخِت نوشتة ادبی که درس سوم کتاب 

نگارش به آن می پردازد نیز به کار می آید. ترکیب های تازه ای که از پیوند واژگان رایِج 

متعّلق به دو شبکة معنایی نامربوط پدید آمده اند، می توانند نوشتة عادی را به نوشتة ادبی 

تبدیل کنند. در نخستین نمونة دست گرمی، این دو شبکة معنایی به هم پیوسته اند:

1- اسم های مربوط به شبکة »فیلم« )فیلم، فیلم نامه، فیلم نامه نویس، داستان، کارگردان، منتقد(

و

2- فعل های مربوط به »آشپزی« )پختن، خواباندن(

از سویی، این روش با شگردی که سال گذشته آموختیم، همسویی دارد. در فارسی 

هشتم )استعدادهای درخشان( فراگرفتیم که می توان برای زیباتر ساختِن نوشته، حس های 

گوناگون را با هم درآمیخت. در فّعالیت نوشتارِی مربوط به این شگرد، خودتان ترکیب هایی 

از قبیِل »صدای شیرین«، »چهرة گرم«، »مّزة مایم« و ... را ساخته اید. ترکیب های برآمده از 

درآمیختن حس ها با یکدیگر، در کنار ترکیب هایی که پدیدآمده از دست گرمِی این درس 

است، هردو دستمایة مناسبی برای نوشتن ادبی فراهم می آورند؛ زیرا واژه ها در این قبیل  

ترکیب ها در معنایی غیر از معنای حقیقِی خود به کار رفته اند )مثًا: فیلم نامه نویس طرح 

داستان را واقعًا »نپخته« یا پاییز در واقعیّت »موی« درختان را »نتراشیده«( و به همین دلیل، 

برانگیزند، و  می توانند زبان نوشته را خیال انگیز کنند، احساسات و عواطف خواننده را 

از مرز واقعیت فراتر بروند. سرانجام این که در سال گذشته دگرگونه دیدن را آموختیم. 

دگرگونه دیدن نیز ـ  چنان که در درس سوم کتاب نگارش خواندیم ـ به زباِن نوشته رنِگ 

ادبی می زند. 
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یکی از بندهای نمونه در دست گرمی این درس را برگزینید و بکوشید با به کارگیرِی 

ترکیب های تازة خیال انگیز ـ ترکیب هایی که عواطف خواننده را برمی انگیزند و مرزهای 

واقعیت را پشت سر می گذارند ـ توصیف صحنه را ادامه بدهید. کوشش کنید به همین 

ترتیب دستِ کم یک صفحه بنویسید. بگذارید ترکیب های تازه، واژه هایی نو به شما الهام 

کنند و اجازه بدهید این ترکیب ها داستان را پیش ببرند. نویسندگان کاردان همواره توصیه 

می کنند هرگاه دیدید قلم بر کاغذ پیش نمی رود و دیگر نمی توانید بنویسید، تمامِی تاشتان 

از  ناامیدی  لحظه های  در  که  جمله هایی  بنویسید.  دیگر  جملة  یک  و  بندید  کار  به  را 

نوشتن می نویسید، برخاف آنچه تازه کارها می پندارند، غالبًا جمله های درخشانی از کار 

درخواهند آمد. 

بکوشید  بازگردید.  خواندیم  کتاب  این  یکم  درس  نوشتنی  در  که  مقّدمه ای  بنِد  به 

بدهید.  تغییر  ادبی  زبان  به  سیّارک هاست  دربارة  که  را  متن  ادبِی(  )غیر  عادِی  زبان 

می توانید متن را از زبان سیّارک ها بنویسید یا آن  را از زبان موجودی خیالی که در یکی 

بست  کار  به  می توان  دیگری  کنید. چه شگردهای  روایت  می کند،  زندگی  سیّارک ها  از 

تفاوت هایی  مورد  در  و  بخوانید  هم کاسی ها  برای  را  نوشته هایتان  شود؟  ادبی  متْن  تا 

کنید. گفت وگو  یافت،  می توان  شما  متن  ادبِی  زبان  و  اصلی  متن  عادِی  زبان  میان  که 

اکنون که سخن از سیّارک ها و متن های خیال انگیز به میان آمد، اگر برنامة درسی اجازه 

می دهد، درس هفدهم کتاب فارسی )داستان شازده کوچولو( را بخوانید.1 
1 ـ ممکن است دبیرتان فّعالیت های این بخش را به زمانی واگذار کند که داستان شازده کوچولو را در کتاب فارسی 

خوانده اید.
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آن  از  بخشی  که  ـ  شازده کوچولو  داستان 

می خوانید  فارسی  کتاب  هفدهم  درس  در  را 

آنتوان  فرانسوی،  خلباِن  و  نویسنده  اثِر  ـ 

است.  )1900-1944م.(  ِسنت اگزوپری  دو 

شازده کوچولو که برای کتاب خوان های سراسر 

به  بسیار دوست داشتنی است،  داستانی  جهان 

و  است  شده  بازگردانده  زبان   250 از  بیش 

سالی بیش از دو میلیون نسخه از آن به فروش 

می رسد. سنت اگزوپری کتاب را ـ که داستانی 

از  تنهایی و دوستی ا ست ـ در جریان جنگ جهانی دوم نوشت؛ زمانی که پس  دربارة 

سقوط فرانسه در آمریکا و در تبعید به سر می برد. داستان، متنی خیال انگیز است دربارة 

شاهزاده ای که در سیّارک کوچک خود )سیّارک ب 612( با گل سرخی زندگی می کند. 

شازده کوچولو اکنون به زمین آمده و با نگاه جست وجوگر خود در پِی دست یابی به معنای 

فراموش   »آدم بزرگ ها«  بیشتِر  را  ارزش ها  و  مفاهیم  این  ا ست.  دوستی  و  عشق  زندگی، 

کرده اند و ماننِد کارفرمایی که در داستاْن ماجرایش را می خوانید، هدف هایی را در زندگی 

منتقدان،  برخی  بی معنایند.  و  بی ارزش  و  پوچ  شازده کوچولو  دیِد  از  که  می کنند  دنبال 

کتاب را نقدی اجتماعی قلمداد می کنند که هرچند به ظاهر در قالب داستانی برای کودکان 

درآمده، اما آنچه را به غلط در ذهن مردم زمانه به ارزش تبدیل شده است هنرمندانه به 

نقد می کشد. به نظر نویسنده، اغلب »آدم بزرگ ها« چنان دستخوش زندگی ماّدی شده اند 

که  ـ  اما کودکان  برده اند،  یاد  از  را  زندگی  اصلِی  معنای  و  بشری  واقعِی  ارزش های  که 

شازده کوچولو نمادِ آنهاست ـ هنوز قادرند معنای واقعی زندگی را به درستی درک کنند و 

از زندگی ـ چنان که باید و شاید ـ لّذت ببرند. ازاین رو داستان، خواننده را فرامی خواند تا 

از دریچة چشم کودکان به جهان نگاه کند. 
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چنان که از خواندن داستان دریافته اید، راوی وقتی که هواپیمایش در صحرای آفریقا 

از کار افتاده و فرود آمده است، با شازده کوچولو روبه رو می شود. سنت اگزوپری در روند 

جالب  مثال  برای  است.  گرفته  الهام  هوانوردی  در  خود  تجربه های  از  داستان،  نگارش 

است بدانید که سنت اگزوپری در سال 1935م. پس از حدود بیست ساعت پروازِ بی وقفه، 

دستیارش  و  سنت اگزوپری  سقوط،  از  پیش  می کند.  سقوط  آفریقا  بزرگ  صحرای  در 

کوشش می کردند که رکورد سرعت را در پرواز بین پاریس تا شهری در ویتنام بشکنند. 

سنت اگزوپری و دستیارش پس از سقوط زنده می مانند؛ اّما تنها به اندازة یک روز آشامیدنی 

در اختیار دارند. هر دو هوانورد در روز دوم و سوم آب بدن خود را به طور کامل از دست 

قشان هم متوقّف می شود. در روز  می دهند، تا جایی که در گرمای بیابان سوزان حتّی تعرُّ

چهارم بادیه نشینی بومی آن  دو را پیدا می کند و با کاربردِ درمانی سنّتی، از چنگال مرگ 

نجاتشان می دهد. عاوه بر الهام از تجربه های شخصی، منتقدان معتقدند که شازده کوچولو 

بیانگِر اندیشه ها، آرزوها و آرمان های نویسنده و آیینه ای از زندگِی اوست. در آیینة داستان، 

می توان عشق عمیق نویسنده به سادگی دوراِن کودکی، جست وجوی او برای دست یابی به 

آرامش درونی، و اعتقادش به دوستی و مسئولیت پذیری در برابر دوستان را آشکارا دید.

بخشی دیگر از داستان شازده  کوچولو را در پی می آوریم که گفت وگوی شازده کوچولو 

را با سوزنبان1 روایت می کند.
شازده کوچولو گفت: سام

سوزنبان گفت: سام

شازده کوچولو گفت: تو اینجا چه کار می کنی؟
سوزنبان گفت: من مسافرها را به دسته های هزارتایی تقسیم می کنم و قطارهایی حامِل 

هر دسته را گاهی به سمت راست و گاهی به سمت چپ می فرستم. 
1ـ سوزن )وسیله ای که با آن در تقاطع های راه آهن، مسیر حرکت قطار را عوض می کنند(+ بان: مأمور راه آهن که 

بر سر دوراهی یا در ایستگاه، خط  آهن ها )ریل ها( را وصل یا قطع و قطار را هدایت می کند.
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یک قطار تندرِو نورانی، که مثل رعد می غّرید، از آنجا گذشت و اتاقک سوزنبان را به 

لرزه درآورد.

شازده کوچولو گفت: 

ـ اینها خیلی عجله دارند. دنباِل چه هستند؟

ـ خودِ رانندة قطار هم نمی داند.

یک قطار تندرِو نورانِی دیگر از جهت مخالف درآمد و غّرش کنان گذشت.

شازده کوچولو پرسید: به همین زودی برگشتند؟...

سوزنبان گفت: همان ها نیستند. این قطاری دیگر است که دارد برمی گردد.

ـ مگر آنجا که بودند راضی نبودند؟

سوزنبان گفت: آدم هیچ وقت آن جایی که هست راضی نیست.

سومین قطار تندرِو نورانی هم مثل رعد غّرید. شازده کوچولو پرسید: اینها مسافرهای 

اّولی را دنبال می کنند؟

یا خمیازه  تو خوابیده اند  آن  اینها  نمی کنند.  دنبال  را  این ها هیچ چیز  سوزنبان گفت: 

می کشند. فقط بّچه ها صورتشان را به شیشه ها چسبانده اند و تماشا می کنند. 

شازده کوچولو گفت: فقط بّچه هایند که می دانند دنباِل چه هستند. آنها وقتشان را صرف 

یک عروسک پارچه ای می کنند و عروسک برایشان عزیز می شود و اگر آن را ازشان بگیرند 

به گریه می افتند...

سوزنبان گفت: خوشا به حال بّچه ها!

از  نویسنده  نظر شما خواسِت  به  تفسیر  کنید:  را  داستان شازده کوچولو  از  این بخش 

آوردن این گفتگو چه بوده است؟ اگر داستان را  نقدی اجتماعی قلمداد کنیم، نقد نویسنده 

در اینجا متوّجِه چیست؟ 
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چنان که دریافته اید، نویسنده به جای این که نقد و خرده گیری اش را به َسبْک معموِل 

زندگی، سرراست و مستقیم و شعارگونه بیان کند، آن را با به کارگیرِی هنرمندانة نمادها 

و  اندیشه ها  باورها،  که  هستند  مفهوم هایی  یا  اشیا  آدم ها،  »نماد«ها،  است.  کرده  طرح 

شخصیت های دیگر را نمایندگی می کنند. برای نمونه، قطار تندرو در متن شازده کوچولو 

از  باشند  نمادی  می توانند  قطار،  مسافران  پرسرعت.  زندگِی  از  باشد  نمادی  می تواند 

آدم هایی که گرفتار این زندگِی پرسرعت و شتابناک شده اند و هیچ لّذتی از آن نمی برند 

و هرچند مقصدشان معلوم است، اما هدفی ندارند. به همین ترتیب، خواب را می توان 

نمادی گرفت از غفلِت آدم ها؛ آدم هایی که آن قدر درگیِر زندگی پرسرعت خود شده اند 

که نمی فهمند زندگِی بی هدف، ارزش و اعتباری ندارد. بّچه ها شاید نمادی باشند از امید؛ 

چراکه همة این آدم های خواب زده قبًا بّچه بوده اند؛ بّچه هایی که دماغشان را به شیشه  

چسبانده اند و مشتاقانه به بیرون نگاه می کنند و می خواهند بدانند به کجا می روند و چگونه 

می روند. نویسنده امیدوار است که با کاربرد زبانی نمادین و عاطفی در قالب گفت وگوی 

شازده کوچولو با سوزنبان، آدم های خواب زده را لحظه ای به خود آَوَرد یا به عبارت بهتر، 

کودِک جست وجوگر و کنجکاِو درون این آدم بزرگ ها را بیدار کند.

در تقدیم نامچة کتاب1، سنت اگزوپری چنین می نویسد:

تقدیم به لِئون ِورث

از بّچه ها پوزش می خواهم که این کتاب را به یکی از آدم بزرگ ها تقدیم کرده ام. عذر 

خوبی برای این کار دارم: این آدم بزرگ بهترین دوست من در جهان است. عذر دیگری هم 
1ـ تقدیم نامچه یا تقدیم نامه، عبارت یا متنی است که بسیاری از نویسندگان در سرآغاز کتاب خود می نویسند و 
کتاب را به کسی که دوست می دارند، تقدیم می کنند. صفحة تقدیم نامه پس از عنوان و پیش از متن اصلی جای 
دارد. گاهی نویسنده تقدیم نامه را در پایان پیش گفتار و در پِی قدردانی از کسانی که او را در رونِد نگارش کتاب 

یاری کرده اند، می آورد.   
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دارم: این آدم بزرگ می تواند همه چیز را، حتّی کتاب هایی را که برای بّچه هاست، بفهمد. 

عذر سومی هم دارم: این آدم بزرگ ساکن فرانسه است و آنجا از گرسنگی و سرما رنج 

می برد1 و نیاز به دلجویی دارد. اگر این عذرها باز هم کافی نباشد، این کتاب را به او در 

زمانی که بّچه  بوده است تقدیم می کنم. آخر همة آدم بزرگ ها اول بّچه بوده اند. )ولی کمتر 

آدم بزرگی این را به یاد می آورد(. پس سخن خود را چنین اصاح می کنم:

 تقدیم به لئون ورث

هنگامی که پسربّچه بود

به نظر شما، میان این تقدیم نامچه و گفت وگوی شازده کوچولو با سوزنبان چه ارتباطی 

برقرار است؟

با »قّصه های مجید« به خوبی آشنایید. هوشنگ مرادی کرمانی، در تقدیم نامچة کتاب 

چنین نوشته است:

»هومن«  پسرم  به  دست آخر  و  ایران  »بی بی«های  و  »مجید«ها  همة  به  را  کتاب  این 

پیشکش می کنم.

از  اقتباس2  با  را  مجید  قّصه های  تلویزیونی  مجموعة  پوراحمد  کیومرث  پیش  سال ها 
1ـ خواندید که سنت اگزوپری این کتاب را در سال 1943 در آمریکا نوشته و همان جا منتشر کرده بود. در آن 
زمان، بُحبوحة جنگ جهانی دوم، کشور فرانسه تحت تسّلط آلمان بود و فرانسویان از تنگِی آذوقه و سوخت رنج 

می کشیدند.
2ـ برای تبدیل داستان به فیلم، فیلم نامه نویس باید از روی کتاب، نوشته ای به نام فیلم نامه فراهم آورد که با زبان 
سینما نوشته شده باشد و تهیّه کنندگان و کارگردان ها و بازیگران از آن سردربیاورند. به این کار، اقتباس می گوییم 
که معنای آن، گرفتن یا برگرفتن است؛ اما اقتباس تنها محدود به داستان و سینما نمی شود. اقتباس، تبدیل کردِن 
یک شکل هنری به یک شکل دیگر است؛ مثًا هنگامی که از روی یکی از شعرهای مثنوی موالنا یا حکایت های 
گلستان سعدی نمایش نامه ای برای اجرا در مدرسه نوشته می شود، باز هم اقتباس انجام شده است؛ زیرا ما از یک 
شکل هنری مثل شعر، به دنیای تئاتر و نمایش پا گذاشته ایم که چارچوب ها و قواعد دیگری ـ ویژة خود ـ دارد.
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یازده داستاِن همین کتاب کارگردانی کرد. این مجموعه 

تاکنون چندین بار از صدا و سیمای جمهوری اسامی 

ایران به نمایش درآمده است. شهید سیدمرتضی آوینیـ  

که ایران او را با مجموعة مستند »روایت فتح« می شناسد 

ـ نقدی بر این اقتباس از قّصه های مجید نوشته است که 

بخشی از آن را در پی می خوانید:

از همین خاک  ایرانی دارد.  قّصه های مجید، هویتی 

با تمامِ حضورِ خویش، دوستش می داریم؛  برآمده است که ما در آن ریشه دوانده ایم و 

ایران، اصفهان!1... حتّی شنیدن نامش قلبم را مثل گلبرگ های گل محمدی در دست نسیم، 

می لرزاند. حیاط، آجرفرش، طاِق  ضربی2، هشتی3، حوض، پاشویه4، باغچه، بهارخواب5...

می بینم که با قّصه های مجید همان قدر اُنس دارم که با خانه مان، با برادر کوچک ترم و با 

مادربزرگم که همة وجودم، حتّی خاطرات فراموش شده ام را در چادرنمازش می یابم، در 

بوی  که  بقچه ای  درون  و  است؛  ایران زمین  رازگاهِ  که  تِه صندوقچه اش  و  صندوق خانه6 

تربت کربا می دهد و مرا نه به گذشته های دور که به همة حضور تاریخی ام پیوند می زند. 

بی بی همان پیرزنی است که خانه ای به اندازة غربیل7 داشت، اما به اندازة آسمانی آفتابی 

مهربان بود. همان پیرزنی که چارقدش بوی عید نوروز می داد. یادت باشد آقامجید! مقصْد 

همین جاست. و این سخن را محمودآقا می گوید که شغلش رانندگی است؛ یعنی شغلی که 

اِقتضای8 طبیعی اش، شتاب زده از جایی به جای دیگر رفتن است. چقدر ایرانی است! چقدر 

شبیه پدر من است که اتومبیلش را در گاراژ می گذارد و صبح ها پیاده سِر کار می رود تا 
1ـ شخصیت مجید در کتاب، اهل کرمان است و در مجموعة تلویزیونی، اهل اصفهان با لهجة اصفهانی. 

2ـ طاق ضربی: طاِق )سازة منحنی( ساخته شده بین دهانة دو تیرآهن 
3ـ داالن ورودِی خانه که معموالً به شکل هشت ضلعی بود.

4ـ پاشوره؛ مجرای باریکی بیرون حوض و گرداگرد آن، که آب در آنجا جریان می یابد، یا سکوی درون حوض 
که دورتادور آن ادامه دارد. 

5ـ ایوانی که دو یا سه طرف آن باز است و در فصل گرما در آنجا استراحت می کنند یا می خوابند.
6ـ اتاق یا انبارِی کوچک که معموالً صندوق، اشیای بهادار، رخت خواب و لباس را در آن می گذارند. 

7ـ فارسی شدة غربال؛ ابزاری دارای سوراخ هایی درشت تر از الک برای جدا کردن ناخالصی های حبوبات، خاک 
و مانند آنها

8ـ اقتضا: ضرورت، نیاز
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از بوی کوچه ها محروم نماند. کوچه هایی 

غرب زدگی  سال  یکصدوپنجاه  از  بعد  که 

نشده  خالی  اقاقیا1  و  یاس  بوی  از  هنوز 

هم  مجید،  و  مجیدم.  همان  من  و  است... 

دلم  حسن کچل3.  هم  است،  محمد2  ملک 

تنها  تنهای  را  مجید  قّصه های  می خواهد 

تماشا کنم تا ناچار نشوم جلوی گریه ام را 
ایران!4 بگیرم. دوستت دارم 

کتاب  از  اقتباس شده  مجموعة  بر  که  نقدی  درون مایة  و  کتاب  تقدیم نامچة  میان  1ـ 
خواندید، چه پیوندی می بینید؟

2ـ چه ویژگی هایی در این متن سبب می شود که از خواندن آن، احساسات و عواطف 
ما برانگیخته شود؟

به داستان شازده کوچولو بازمی گردیم. عاوه بر نمادین بودن، شازده کوچولو داستانی 
تخیّلی است. گاهی نویسنده در آغاز داستان خود خاطره ای  تعریف می کند تا خواننده را 
راهنمایی کند که داستان را باید به عنوان متنی تخیّلی بخوانَد. از دیِد شما این خاطره )دربارة 
نویسنده در کودکی( چگونه خواننده را در خواندن و فهمیدن داستان راهنمایی  نّقاشِی 

1ـ درختی زینتی که گل های سفید خوشه ای و معّطر دارد.
2ـ نام شخصیتی در افسانه های عامیانة ایرانی

3ـ شخصیتی در داستان های عامیانه که اغلب اوقات با وجودِ سادگی ظاهری، عاقل و زرنگ است و با روش های 
خاص خود، به نتیجة دلخواه می رسد. او در همة داستان ها راستگو و خوش قلب و مهربان است.

4ـ دوستت دارم ایران، مجلة سورة سینما، شمارة چهارم، پاییز 1372
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می کند؟ جلوتر در بخشی از داستان، می خوانیم که روباه رازی را با شازده کوچولو در میان 

می گذارد: »راز من این است و بسیار ساده است: فقط با چشم دل می توان خوب دید. 

اصل چیزها از چشِم َسر پنهان است« آیا میان رازِ روباه با خاطرة آغازین داستان ارتباطی 

می بینید؟ چگونه؟ 

برای فهم نمادها، تنها یک تفسیر وجود ندارد. هر خواننده ای ممکن است فهم و درک 

متفاوتی از نمادها داشته باشد یا الیه های بیشتری از معنای نمادها را درک کند. برای مثال، 

عّده ای مار بوآی آغاز داستان را ـ که فیلی را بلعیده است ـ به عنوان نمادی از ذهن خّاق 

و جست وجوگر کودکان می پندارند. بعضی آن  را نمادی می دانند برای آنچه با چشِم َسر 

نمی توان دید )راز روباه را به یاد بیاورید(. بااین حال برخی حتّی الیة دیگری در معنای 

نماد جست وجو می کنند و معتقدند ازآنجاکه مار باید شش ماه برای هضم فیل صبر کند، 

این تصویر می تواند هم زماْن نمادی باشد از صبر و شکیبایی در فهم معنای واقعِی زندگی؛ 

معنایی که شبیه به غذای زودهضم و آسان گوار نیست و به راحتی فهمیده نمی شود. 

به نظر شما معنای اهلی شدن در این داستان چیست؟ چرا نویسنده از شخصیت روباه 

برای انتقال این معنا در داستان بهره گرفته است؟

است.  کشیده  خود  سنت اگزوپری،  آمده،  کتاب  اصِل  در  که  را  آبرنگی  نّقاشی های 

دوستانه،  نامه های  و  کاغذ  تّکه های  کاغذی،  دستمال  روی  همیشه  سنت اگزوپری 

شخصیت های خیالی نّقاشی می کرد. یکی از این شخصیت ها، بسیار شبیه به طرحی ا ست 
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شخصیت  ابعاد  او  که  معتقدند  بعضی  شد.  چاپ  کتاب  در  شازده کوچولو  از  بعدها  که 

از نگارش داستان طّراحی کرده بود. سرانجاْم نویسنده در کتاب  شازده کوچولو را پیش 

خود، شخصیت شازده کوچولو را بدین صورت تصویر کرد:

شعر »غزل برای گل آفتابگردان« از دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی را در نخستین فصل 

پیوست کتاب حاضر خوانده اید. دربارة زبان ادبِی شعر با هم کاسی ها گفت وگو کنید. در 

چه بخش هایی از شعر با نسبت دادن ویژگی های انسانی به غیرانسان )تشخیص( روبه رو 

شده اید؟ کدام واژه ها در معنایی غیر از معنای اصلی خود به کار رفته اند؟ 

متن  آیا هدف  را چگونه توصیف می کنید؟  آفتابگردان«  برای گل  خیال انگیزِی »غزل 

شعر عاوه بر آگاهی دادن، برانگیختن احساسات و عواطف هم هست؟ اگر چنین است، 

با چه شیوه ای این هدف را دنبال کرده؟ متن شعر چگونه مرزهای واقعیت را درهم شکسته 

است؟ 
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متنی که در پی می خوانید، پاسخ های قیصر امین پور 

است به پرسش هایی دربارة نویسندگی و شاعری. 

ـ نقطة شروع شعر شما در چه زمانی بوده است؟

از نقطه چیست. اگر  راستش نمی دانم تعریف شما 

نه  و  نه عرض  باشد،  داشته   نه طول  که  باشد  چیزی 

ارتفاع؛ که این چنین چیزی خدا هم نافرید1؛ و اگر نقطه 

را محّل تقاطع دو خط می دانید، پس شاید نقطة شروع 

شعر، مساوی است با محّل برخورد خّط خیال با خّط 

عاطفه2 ـ اگر اصًا خیال و عاطفه خّطی داشته باشند 

ـ و آن را هم نمی دانم که این دو خط در چه ساعتی و چه تاریخی برای اولین بار با هم 

برخورد کردند و از برخورد آنها شعر جرقّه زد. اصًا شاید این دو خط موازی باشند و 

هنوز یا هیچگاه با هم برخورد نکرده اند و شاید هم دو خط منطبق باشند. شاید شعر اصًا 

بفهمد دارد شعر  آدم موقعی  باشد؛ و  بلکه خّط شروع داشته  باشد،  نداشته  نقطة شروع 

افتاده باشد؛ و شاید آن موقع هم نفهمد، و فقط در نقطة  می گوید که روی خّط شروع 

پایان بفهمد که دسته گلی را که به آب داده و یا سنگی را که در چاه انداخته است، شعر 

می گویند؛ و شاید هم شعر، نه نقطه و نه خط، بلکه حجم شروع داشته باشد. اصًا وقتی 

که نقطه، هیچ باشد، خط هم مجموعه ای از حاصل جمِع هیچ هاست، یعنی هیچ است.

1ـ مصراعی از یک بیت مثنوی موالنا: شیِر بی یال و ُدم و اِشکم که دید؟/ این چنین شیری خدا خود نافرید )=نیافرید(
2ـ وقتی که عاطفه ای در ذهن شاعر پدیدار می شود و آن را با قّوة خیال خود در زبانی آهنگین بیان می کند، شعر 
متولد می شود. خیال، تصّرفی است که در واقعیت انجام می گیرد. برای مثال، موالنا برای آنکه »عاطفة« دلبستگِی خود 
را به پیر و مراد خود )شمس تبریزی( بیان کند، دل خود را مانند طوماری )کاغذ باریک و بلند( تصور می کند که تا 

ابدیت ادامه یافته است و گوش تاگوش این کاغذ بی انتها، تنها این جمله نوشته شده است: تو مرو! 
هست طومارِ دِل من به درازای ابد/  برنوشته ز سرش تا سوی پایان: تو مرو!

می بینید که عاطفة شاعر، قّوة خیال او را به حرکت وامی دارد و نیروی خیال، در جهان واقعِی پیرامون خود تصرف 
با جمله ای که  بی انتها تصویر می کند،  به شکل طوماری  را  فراتر می رود( و دل و جان  )از مرز واقعیت  می کند 
بی نهایت بار بر آن نقش بسته است! این تصویر خیالی، عواطف ما را هم برمی انگیزد و لّذت ادبی را برایمان به 

ارمغان می آورد. بدین ترتیب از گره خوردگِی عاطفه و خیال، شعر پدیدار می شود.

1386(؛  )1338ـ  امین پور  قیصر  زنده یاد 
و  ادبیات  دانشکدة  دانشیارِ  شاعر، 
عضو  تهران،  دانشگاه  انسانی  علوم 
فارسی ادب  و  زبان  فرهنگستان  پیوستة 
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و شاید هم شعر خّطی بی آغاز و انجام باشد. چون هیچ وقت ندیده ایم که شعر برای 

آمدن به سراغ شاعر، از منشِی او وقت قبلی بگیرد. شاید برای این که شاعران اصًا منشی 

ندارند. خودشان منشی هستند؛ منشِی خودشان یا منشِی کِس دیگر، منشِی دلشان!

شعر، نه ناگهان، بلکه آن چنان آرام در را باز می کند و آن چنان شاعر را غافل گیر می کند 

که تازه بعد از رفتنش می فهمد که او با کفش روی فرش آمده بود و فقط جای پای او 

پیداست.

اگر در شب امتحان َجبر1 هم بیاید، شاعْر بی اختیار تسلیم او می شود. نمی تواند با او 

اداری برخورد کند و بگوید فردا بیاید؛ چون اگر رفت، معلوم نیست که دوباره کی برگردد.

اگر شاعران می دانستند که اولین شعرشان را در چه حالی و در چه زمانی سروده اند، 

هرساله در همان حال و روز، سالگرد تولّد خود را جشن می گرفتند.

شاعران شاید پایان شعرهایشان را بیشتر به یاد داشته باشند تا آغازشان را. مخصوصًا 

آغاز اولین شعرشان را؛ و یا شاید برای من این گونه باشد. چون آغاز شعر، همیشه در مِهی 

غلیظ فرورفته است. آغاز هر شعر مثل آغاز بشریت پر از ابهام و ایهام2 است. شعر قطاری 

روشن است که از عمق یک تونل تاریک و طوالنی بیرون می خزد. قسمتی از این قطار، 

همیشه در تاریکی و دود و مه پنهان است.

از یک شاخه گل محّمدی خواست که  آیا می توان  است.  شعر، شگفتی و شکفتگی 

تا  نهفتگی  و  غنچگی  از  مویرگ هایش،  و  آوندها  در  را  رایحه  صعودِی3  ِسیِْر  منحنِی 
کند؟ رسم  شکفتگی 

اگر این راز را از یک غنچه بپرسیم، به جز لبخند چه جوابی دارد؟
ـ در لحظة سرودن شعر چه احساسی دارید؟

این سؤال هم از آن سؤال هاست. ما که چندان اهل منطق و برهان4 نیستیم، ولی به نظر 
می رسد که نوعی تکرار در این سؤال دور می زند. چطور؟ این طور، که می شود سؤال را 

1ـ بخش مهم و گسترده از دانش ریاضیات
2ـ گمان

3ـ ِسیر صعودی: رونِد افزایشی
4ـ دلیل؛ همچنین برهان، اصطاحی در علم منطق است.
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این گونه بیان کنیم: »وقتی که شما احساس می کنید که دچار احساسی شدید، چه احساسی 
دارید؟« چراکه شعر یعنی احساس، یعنی دریافت. یعنی احساِس احساس... آدم برای این که 
احساسی داشته باشد، باید شدیداً با خودش نزدیک باشد؛ یعنی اصًا با خودش یکی باشد، 
یعنی خودش باشد. و برای این که بداند در آن لحظه چه احساسی دارد، باید خودش نباشد 
و از خودش دور باشد، تا از باال به خود نگاه کند. خودش را در دوردسِت خودش ببیند 
که نشسته است ودارد شعر می گوید و آن قدر از دور به خودش خیره شود تا بفهمد که 
هنگام داشتن آن احساس، چه احساسی دارد. یعنی درعین حال هم باید خودش باشد و 

هم نباید خودش باشد، و این هم به قول استداللیان1 تناقض است.
درست مثل کسی که می خواهد کیفیت خواب دیدِن خودش را ببیند. برای این که خواب 
بیدار  باید  ببیند،  را  برای این که خواب دیدِن خود  باشد و درعین حال  باید خواب  ببیند، 
تاریکی، چراغی  دیدن  برای  و  تاریکی چیست،  ببیند  می خواهد  که  مثل کسی  یا  باشد. 
یا به قول مولوی همچون  تاریکی همان!  روشن کند. روشن کردن چراغ، همان و فرارِ 
بیاید، دیگر سایه ای در  آفتاب  آفتاب است، ولی وقتی که  سایه ای است که عاشق دیدار 

نیست: میان 
نیست گردد چون کند نورش ظهور نور،  جویای  بَُود  که  سایه هایی 

و حکایِت همان پشه ای است که از دست باد، شکایت به سلیمان برد و چون سلیمان 
باد را به دادگاه احضار کرد، پشه در َدم ناپدید شد و گفت:

کاو بــرآرد از نهــادِ مــن َدمــار2 او چــو آمــد، مــن کجــا یابــم قــرار؟ 

و به راستی یک تّکه سنگ چه احساسی دارد، هنگامی که شقایقی وحشی از زیر پایش 

سرمی زند و از تََرک خوردگِی دل سنگ برمی َدمد؟ هیچ! شاید تنها حس کند که چند روز 

او را  یا سرانگشتی نرم و موهوم3، پهلوی  است دستی مبهم کف پایش را می خاراند و 

می دهد! غلغلک 

»سازوکار  که:  این سؤال روبه رو شوید  با  امتحانی  در  اگر  پاسخ می دهید  و شما چه 

1ـ جمِع استداللی؛ کسانی که اهل استدالل )دلیل آوردن( و منطق اند؛ فیلسوفان
2ـ زیرا او دمار از من برمی آورد )مرا نابود می کند(

3ـ بر وزِن نوروز؛ خیالی
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پیچیدة احساسات مادری را که پس از سال ها فرزند گم شده اش را می یابد و در حاِل گریه 

می خندد، از دیدگاهِ علمی در دو سطر شرح دهید.« )2 نمره(؟

و اما برای این که باألخره جوابی به سؤال شما داده باشم، تنها می توانم گفت: احساس 

من در لحظه های سرودن شعر، درست مثل احساس کسی است که در حال سرودن شعر 

است! می بینید که به این ترتیب، دوْر1 کامل شد.    

در دو صفحة 37 و 38 کتاب نگارش شماری از ویژگی های نوشتة ادبی فهرست شده 
است:

1ـ در نوشتة ادبی »چیزها« جان می گیرند؛ حرف می زنند و احساس و عاطفه دارند.

2ـ نوشتة ادبی خیال انگیز است و از آرایه های ادبی بهره می گیرد.

3ـ نوشتة ادبی هم به ما اّطاعات می دهد و هم عواطفمان را برمی انگیزد.

4ـ در نوشتة ادبی واژه ها در معنایی غیر از معنای اصلی خود به کار می روند.

5ـ نوشتة ادبی از مرز واقعیت فراتر می رود.

دبیرتان تّکه هایی از نوشتة قیصر امین پور را میان گروه های دانش آموزی تقسیم می کند.2 

تّکه متنی را که در اختیار شما قرار دارد، جمله به جمله در گروه بررسی کنید و هرکدام را 

که دارای یکی از پنج ویژگی نوشتة ادبی تشخیص دادید، شماره گذاری کنید. شاید در 

یک جمله یا بخشی از آن، بیش از یک ویژگی را بیابید یا به این نتیجه برسید که بعضی 

ویژگی ها پررنگ تر از ویژگی های دیگر ند؛ مثًا:

شعر، نه ناگهان، بلکه آن چنان آرام در را باز می کند و آن چنان شاعر را غافلگیر می کند 

که تازه بعد از رفتنش می فهمد که او با کفش روی فرش آمده بود و فقط جای پای او 

پیداست. 1 )شعر جان دارد( و 2 )شعر به میهمانی سرزده تشبیه شده(

1ـ بر وزِن ذوق؛ در علم فلسفه، دور یعنی وابستگِی دو چیز به یکدیگر در وجود داشتن.
2ـ این گروه بندی را دبیرتان یا از پیش انجام داده است یا بنا به نظر او، هر یک یا چند نیمکت، در یک گروه جای 

می گیرند. 
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پیش از هر چیز، کمی دست گرمی و آمادگی برای نوشتن!
 این دست گرمی فّعالیتی گروهی به شمار می آید و هدف از آن، ساختِن »جملة قصار«1 

در  اعضای گروه دست به دست می شود.  بین  که  برگه هایی  به  واژه  افزودن  راهِ  از  است، 

این دست گرمی هم، مانند برخی فّعالیت های دیگر کتاب  حاضر، می گذاریم واژه ها مسیر 

حرکت جمله را تعیین کنند.

از گروه بندی،  پنج نفره دسته بندی می کند2. پس  در گروه های  را  دانش آموزان  دبیرتان 

از  یکی  کنید4.  آماده  کاغذ  برگ  پنج  و  بنشینید3  هم  دور  دایره وار  هم گروهی ها  دیگر  با 

هم گروهی ها5 دستورِ شروع می دهد. همین  که فّعالیت آغاز شد، هم زماْن هر عضو گروه، 

یک واژه را روی برگة پیش رویش می نویسد. واژه های کوتاه ازجمله: »هر«، »هم«، »را«، 

نبرید. پس از یادداشِت نخستین واژه،  »اگر«، »و« و »یا« را کم اهمیت نشمارید و از یاد 

هرکس به سرعت برگه اش را به نفر سمِت راست خود می دهد و برگه ای از نفر سمِت 

چپ دریافت می کند6 و یک واژه به نخستین واژة روی برگه می افزاید. همة اعضای گروه 

1ـ جملة کوتاه و پرمعنا
2ـ به تجربه دریافته ایم که پنج، عدد جادویی در این دست گرمی ا ست؛ اّما اگر امکان  ندارد همة گروه ها پنج نفره 

باشند، گروه های کوچک تر تشکیل می شود.
3ـ اگر آرایش نیمکت های کاس تان اجازه نمی دهد، ردیفی روبه روی هم بنشینید.

4ـ اگر گروه تان کوچک تر است، برگه های کمتر ـ به تعداد اعضا ـ آماده داشته باشید.
5ـ مثًا کسی که سالگرد تولّدش به روزی که تمرین را انجام می دهید، نزدیک تر است.

6ـ اگر دایره وار ننشسته اید، شاید این ترتیب تغییر کند؛ مهم این است که پس از یادداشت هر واژه، یک برگه از 
هم گروهیتان بگیرید و برگة خود را به هم گروهِی دیگری بدهید.

   
درس چهارم

                          طنز
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این  کار را آن قدر انجام می دهند تا »جمله ای قصار« به دست بیاید. به محض این که اّولین 

جملة قصار پدیدار شد، برگه ای را که جمله بر آن نقش بسته است، از دور خارج کنید. 

فّعالیت را تا جایی ادامه بدهید که پنج جملة قصار پدید آید )هر پنج برگ از دور خارج 

از سه دقیقه طول نمی کشد. چاالکی و  بیشتر  پنج جمله  شوند(. معموالً شکل گیرِی هر 

واژه ای  سرعت  به  است.  سرعتش  به  فّعالیت  این  مّزة  نکنید.  فراموش  را  عمل  سرعت 

بنویسید و برگه را به نفر بعدی تحویل بدهید و برگه ای از نفر قبلی بگیرید. برای نوشتن 

تنها  نکنید.  کند  را  دست گرمی  ضرباهنگ  آهسته کاری،  با  و  نکنید  فکر  چندان  واژه ها 

داشته  یاد  به  درضمن  قصار.  ساختن جمله های  باشید:  داشته  نهایی  به هدف  نیم نگاهی 

باشید که برخی جمله ها بهتر و پرمعناتر از بقیه از کار درمی آیند؛ بعضی طنزآمیز می شوند 

و تعدادی، جّدی جلوه می کنند.  

برای نمونه، این جمله های قصار را که گروه های پنج نفرة دانش آموزی ساخته اند، بخوانید:

• هر قارچی در ریشه اش همة تاریخ زمین را نگه داشته است.
• گربه را ول کنی روی شکم می افتد.

• وقتی می خندی نوشته ات به دنیا لبخند می زند.
• مرغ بریان دیگر زنده نمی شود.

• پوتین واکس خورده چه غم دمپایی دارد؟
اگر هنوز دبیر از پایان وقت خبر نداده، اما گروهتان پنج جمله اش را ساخته است، دور 

تازه ای را آغاز کنید و باز هم بنا کنید به جمله سازِی دسته جمعی. سپس جمله های قصارتان 

را در گروه بخوانید و  دوـ سه نمونه را گلچین کنید و برای هم کاسی ها بازخوانی کنید. 

ممکن است دبیرتان این دست گرمِی گروهی را در جلسه های آینده در آغاز کاس باز هم 

تکرار کند تا آمادة نوشتن شوید.

***

در درس چهارم دربارة فضای طنز و چگونگی صحنه آرایِی فضای طنز نکته هایی آموختیم. 

در سال های گذشته نیز اندکی دربارة نوشتة طنز خوانده  ایم و برای مثال، فراگرفته ایم که یکی از 
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شگردهای پدید آوردن فضای طنز، تضاد و ناهماهنگی است؛ ازجمله، تضاد در قیافة ظاهری 

ماننِد شخصیت های لورل )الغر( و هاردی )چاق(؛ یا تضاد میان شخصیت قالبی و کلیشه اِی 

شیر  )ماننِد  آن  توصیف  و  جانوران 

ترسو(؛ یا تضاد و ناهمخوانی در زبان 

و  امروزی  مسائل  و  قدیمی  سبک  و 

که  بی اهّمیت  مسائل  کردن  برجسته 

آن   به  نگارش  کتاب  در درس چهارم 

اشاره شده است. 

از میان جمله های قصاری که در کاس شنیدید، کدام  جمله ها طنزآمیز از کار درآمده اند؟ 

چه ویژگی ای به برخی جمله های قصار مایة طنز بخشیده است؟

از  است.  ُخّرمشاهی   بهاءالّدین  نوشتة  سلمانی«  استاد  تیغ  »زیِر  خاطره گونة  داستاِن 

نویسنده ـ که حافظ شناس نامدارِ روزگار ماست ـ متنی کوتاه در درس هفتم کتاب فارسی 

او آشنا شده اید.  با  از کتاب حاضر،  امید( خوانده اید و در پی نوشت همین درس  )پرتو 

اکنون این داستان را بخوانید:  

زمان: 35-36 سال پیش، مکان: زادگاه من، قزوین؛ و مکاني که این فیلم خاطره اي از 

آن گرفته مي شود، صحنة آرایشگاهِ حسن سلماني است. نوجواني 15-16 ساله بودم1 و 

1ـ نویسنده زادة سال 1324هـ  .خ. است؛ بنابراین پانزده ـ شانزده سالگِی او کمابیش برابر می افتد با سال های 1339 
و 1340. 

اِستَن لورِل و اُلیور هاردی؛ زوج بازیگر کمدی
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طبق رسم زمانه، مانند همة بچه محّصل ها باید موي سرم را کوتاه نگه مي داشتم و ناخنم 

را از زیر مي گرفتم و جمعه ها حتمًا همراه پدر با بُقچه وبَندیل1 به حمام عمومِي خزانه دار2 

د3 بود به جاي آورند و بنده َگرد و غبارِ  مي رفتم که ایشان غسل جمعه را که مستحّب ُمَؤکَّ

فتیله شدة4 هفتگِي ناشي از فوتبال روزانه را از تن دور کنم. 

گویا در فاصله هاي دو هفتگي به سلماني استادحسن مي رفتم. براي آنکه تا موي سرمان 

از اندازة حدوداً دو سانتي متر بیشتر مي شد که به نوک انگشتان عصبِي ناظم دبیرستان بند 

شود، روز شنبه با چوب ِخیَْزران5 دِقِ دِل6 ناشي از زیادي و سنگیني کار و کمي و ناچیزِي 

حقوق و عقب افتادن رتبه هاي اداری همه و همه را سر ما پیاده مي کرد و یک سلماني 

َقسيُ القلب7 را احضار مي کرد که با کمک شاگرد یا شاگردانش با کوچک ترین اشارة ناظم، 

روي سِر ما که مویش به شیوة غیرقانوني، از حدود دو سانتي متر تجاوز کرده بود و نزدیک 

بود که کاکل گونه اي شود و در ژیگول سازِي قیافة ما مؤثّر واقع شود، با ماشیِن صفر یا 

نمرة یک، یک چهارراه جگرخراش باز کند؛ مثل کاري که در حّق بعضي مجرمان مي کنند 

و جزو تَعزیرات8 است. 

خاصه، پدرم هم مشتري استادحسن بود؛ و گاه ما را تحت الحفظ به سلماني مي برد و 

گاه پول مي داد و مستقّا ً و به تنهایي، یا با برادرهاي دیگر مي فرستاد. دستمزد اصاح سر 

در آن سال ها دوروبَر پنج ریال بود. هر وقت که جدا مي رفتیم دو ریالش را کش مي رفتیم؛ 

که استادحسن مي فهمید و تافي اش را این طوري بر سِر ما درمي آورد که اّوالً، پنکة آهني 

دست چرخانش را که به نیروي بازوي فرزند استاد سلماني مي چرخید، پشت سِر گرمازدة 

ما با حرکِت پُرسروصدا و پر از صداي آهن و فوالد به گردش درنمي آورد تا پشت گردن 

1ـ بقچه، پارچة بزرگی است که وسایلی را در آن می پیچیدند. بقچه و بندیل: بقچه و وسایل
2ـ دارای خزانه یا خزینه؛ و خزینه، حوض بزرگی در حّمام های قدیمی بود پر از آب گرم، که در آن آب کشی و 

غسل می کردند.
3ـ مستحب مؤّکد، عملی است که در شرع بر انجام دادن آن سفارش و تأکید شده است. 

4ـ پیچیده شده، لوله شده
5ـ گیاهی با ساقه های بلند و محکم که از ساقة آن، عصا و قلم خوش نویسی تهیه می شود.

6ـ دلخوری و غم شدید و عمیق
7ـ سنگدل

8ـ ِج تعزیر؛ مجازات هایی که میزان آن را قاضی تعیین می کند.
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ما عرق سوز شود. بعد، عرق کردِن بُِن موها زیر تیِغ آفتاِب کجتاب که طرف هاي عصر، 

آرایشگاه را به کورة آدم پزي تبدیل مي کرد، باعث عذاب اَلیِم1 ما مي شد. ثانیًا، از ُکندترین 

ماشین دستی اش استفاده مي کرد که تیغه اش فقط براي گاز گرفتن موي سِر فلک زده2 ما 

جان مي داد3. ثالثًا، براي پشت گردن ما از پودر استفاده نمي کرد. اصوالً پودر و کِِرمهاي 

معدود و اُدکلن سبزرنگ را براي دکور در ردیف جلوي آینه چیده بود و گاه به گاه در حّق 

انگشتان دست  با  وقتی که  رابعًا،  انعام ده مصرف مي کرد.  و  پولدار  و  مشتري هاي غریب 

چپش سِر ما را جابه جا می کرد و به این سو و آن سو می چرخاند، این کار را بدون مهربانی 

و محابا4 و ماحظه انجام می داد؛ مثل این که سِر آب پاش را دارد روی لوله اش می چرخاند؛ 

و مثل این که توي کّلة ما مغِز محترمي نهفته نیست که یک روز به گردِش قلمي5، انتقام 

آن جفاکاري ها را بگیرد. خامسًا، حرف زدن و سیاست و تفسیر اخبار روز را هم از ما 

دریغ مي داشت و گذاشته بود براي مشتري هایي که سرشان به تنشان مي ارزید. طبعًا ما 

کش  خاطِر  به  است7،  خائف  خائن  به خاطرآنکه  و  نمي کشیدیم6  نُُطق  حتّي المقدور  هم 

رفتن یا کف رفتِن آن دوریالي، هر بایي را که بر سرمان مي آورد، بدون َدم زدن و خم به 

ابرو آوردن، تحّمل مي کردیم. تا یک روز زد و8 بنده در زیر تیغ استاد، جسارت و جرئت 

حرف زدن پیدا کردم. ماه رمضان بود. طبعًا صحبت ها به نحوي با مسائل و مراسم سحر و 

سحري و افطار و افطاري و بلندِي ساعات روز و سختِي روزه و شکایت از تشنگي ـ  که 

از گشنگي بدتر است ـ و غیره ارتباط داشت. به قول بّچه ها آمدم اِفه بیایم9؛ گفتم: »اوستا 

به این اذان هایي که سحرها مي گویند گوش مي دهید؟« )اوستاحسن سلماني، هم مغازه ا ش 

نزدیک و همسایة منزل ما بود و هم منزلش( گفت: »بله. چطور مگه؟« گفتم: »واهلل چطوري 
1ـ دردناک

2ـ کنایه از بینوا، بدبخت )در لغت، کسی که فلک ]=آسمان[ او را آزرده است و خوار و خفیف کرده(
3ـ برای چیزی جان دادن: کامًا مناسب بودن

4ـ َمحابا یا ُمحابا: احتیاط و ماحظه؛ بدون محابا: بی محابا، با بی ماحظگی )در اینجا(
5ـ به گردش قلمی: با به حرکت درآوردن قلم، با نوشتن ]ـِ خاطره[

6ـ نُُطق صورت عامیانة نُْطق است. نُُطق کشیدن یعنی صدای خود را بلند کردن و حرف خود را  زدن، کنایه از 
اظهار وجود یا اعتراض کردن 

7ـ خیانتکار، ترسو است.
8ـ زد و ...: ناگهان چنین اتفاق افتاد که ... 

9ـ افه آمدن: خودنمایی کردن
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بگم؟ این چه اذان ناجوري است که سر مي دهند؟ واقعًا اَنکرااَلصوات1 است. اگر بوقلمون 

را زنده زنده پَر بَکنند، صدایي که درمي آورد، بهتر از این است! مگر مجبورند این جور با 

اذان بگن و مردم را زابرا کنند؟3... گر تو قرآن بدین  نتراشیده2  این صداي نخراشیده و 

نََمط خواني/ ببري رونق مسلماني!«4 و خاصه هر حدیث و حرف و حکمتي که در ذهن 

نوجوانم انباشته بود، در جهت َهْجِو5 آن اذان و اذان گو به کار بردم. گفتم: »تازه حاال که 

همه رادیو دارند. افق قزوین هم که معلوم است چقدر )8-9 دقیقه( با افق شرعِي تهران 

فاصله دارد. واقعًا چه صداي جگرخراشي! مسلمان نشنود، کافر نبیند!6«  بعد ندانمکارانه 

و خوابگردانه7،  درحالي که نیشگون گرفتن هاي ماشین ُکندش را تحّمل مي کردم،  بي ُگدار 

به آب زدم8 و پرسیدم: »راستي اوستا، نمي دانید کیه که سحرها اذان میگه؟« و توي آینه 

دنبال جواب گشتم. چهرة استاد خفه و کبود مي نمود. خنده اي از سِر درماندگي َسر داد9 که 

بناگوش هایش را به هم متّصل کرد. سپس با ُحجب و حیایي بي سابقه گفت: »چرا؛ خودِ 

من هستم که براي ثوابش اذان مي گم.« 

از زورِ خیطي و خجالت، احساس کردم پایه های صندلی دارد زیر بدنم تا می شود و 

بدنم در حفره ای بی انتها وامی رود.

از میان شگردهایی که درس چهارم کتاب نگارش برای ساختن فضای طنز برشمرده، 

نویسنده از کدام ها در این داستان بهره برده است؟ آیا شگردهای دیگری می توان یافت

1ـ نابهنجار و گوش خراش
2ـ کلفت و ناهنجار و زننده )در اینجا(

3ـ زابه راه، ناگهان از خواب پریده، بدخواب شده )در اینجا(
4ـ بیتی از گلستان: اگر تو با این روش قرآن بخوانی، آبروی مسلمانی را می بری.

5ـ نکوهش، عیب گویی، متضاّد َمْدح
6ـ اصطاحی است که دربارة امر ناخوشایند کاربرد دارد. گوینده آرزو می کند که مسلمان حتّی خبری از آن نشنود 

و کافر هم اگر شنید، آن را نبیند. 
7ـ مانند خوابگرد؛ مانند کسی که در خواب راه می رود، گیج و ناآگاه

8ـ ُگدار: گذار، گذرگاه، قسمت کم عمق رودخانه؛ بی گدار به آب زدن، کنایه است از نسنجیده عمل کردن
9ـ سر دادن: ناگهان با شدت شروع کردن )به خنده یا گریه یا فریاد و مانند اینها(

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m



210

باشد؟ در متن داستان چه  نیامده  اّما در کتاب نگارش  باشد،  به کار رفته  که در داستان 

ناهماهنگی ها و تضادهایی در طنزآفرینی اثرگذار بوده است؟ )برای نمونه، صحبت کردن 

پرشور شخصیت اصلی و کار کردِن به ظاهر خونسردانة استادِ سلمانی(

آیا می توانید همه یا بخشی از داستان را به زبان طنز، اما این بار از دیِد ماشین دستی 

استادِ سلمانی بازنویسی کنید؟ برای مثال، وقتی که شخصیت اصلِی داستان از اذان گو بد 

استاد  انگشتان  زیر  لحظه ها  آن  در  می اندیشد؟  چه  به  دستی  ماشین  هم زماْن  می گوید، 

سلمانی چه حّسی دارد؟ پیش از این که شخصیت داستان وارد آرایشگاه شود، در چه حالی 

بوده و به چه موضوعی می اندیشیده است؟ پس از آنکه کار سلمانی به پایان رسید، چطور؟ 
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پیش از هر چیز، کمی دست گرمی و آمادگی برای نوشتن! 
در درس پنجم کتاب نگارش خواندیم که نوشته ها ماننِد فرزندان نویسنده هستند و 

نویسندگان باید برای آنها نام های نیکو برگزینند. به همین بهانه، بیایید اّول از اسم خود 

خانوادگِی  نام  یا  نام  نوشتنی،  فّعالیِت  این  موضوع  می دانیم؟  چه  اسممان  از  کنیم.  آغاز 

شماست. این تمرین را به عنوان دست گرمی برگزیده ایم؛ چون که نیازی نیست در مسیر 

نوشتن، زحمت زیادی برای فکر کردن به خرج بدهید. ما همگی، کم وبیش از اسم خود 

کدام  هر  ما  اسم های   بنویسیم.  سطری  چند  آن،  درمورد  که  آماده ایم  و  داریم  اّطاعاتی 

معنایی دارند یا از تاریخچه ای برخوردارند که روایت می کند چرا این نام را پدر و مادرمان 

بر ما گذاشته اند. 

دربارة نام یا نام خانوادگی تان یا هردو بنویسید. معنای نامتان چیست؟ از کجا آمده؟ آیا 

می دانید چه کسی و به چه دلیل این نام را برایتان انتخاب کرده است؟ چه ویژگی هایی را 

دربارة اسمتان مهم می دانید؟ چه حّسی نسبت به اسمتان دارید؟ 

دو متنی که به دنبال می آید، یکی ترجمه ای است از کتاب نویسنده ای مکزیکی تبار و 

دیگری، بخشی از کتاب »شما که غریبه نیستید« نوشتة هوشنگ مرادی کرمانی. پس از 

   
درس پنجم

                          نوشتن دربارة تجربة دیگران
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این که چند سطری دربارة اسم تان نوشتید، متن ها را بخوانید. 

نام من در انگلیسی یعنی آرزو. در اسپانیایی یعنی تعداد زیادی حرف؛ یعنی غم. یک 

چیزی شبیه شمارة نُه. رنگی چرک. شبیه به صفحه های موسیقی مکزیکی که وقتی پدرم 

یکشنبه صبح ها ریشش را می تراشید و ناله وار می خواند پخش می شد. 

اسم من اسم مادرِ مادربزرگم بود و حاال اسِم من است. او هم زنی متولّد سال اسب 

بود. مثل من در سال چینِی اسب به دنیا آمده بود که ازجمله، معنایش این است که اگر زن 

باشید آیندة خوبی در انتظارتان نیست؛ اّما من فکر می کنم که این یک جور دروِغ چینی 

است. چون چینی ها هم مثل مکزیکی ها دوست ندارند زن هایشان قوی باشند. 

مادرِ مادربزرگم. دوست داشتم می شد که از نزدیک می شناختمش. مثل اسبی سرکش 

بود. به زور شوهرش دادند و داستان، آن طور که ما شنیده ایم این است که مادرِ مادربزرگم 

بیرون را نگاه کرد. همان طور که  پنجره  از  نبخشید. تمامِ عمرش  هیچ وقت شوهرش را 

خیلی زن ها وقتی غمگین اند، دست زیِرچانه می نشینند. نمی دانم که از موقعیتی که داشت 

بهترین استفاده را کرد یا این که همیشه ناراحت بود که نتوانسته همة آن  چیزهایی بشود 

که یک روز می خواست. اسپرانزا. نامش به ارث به من رسید؛ اّما نمی خواهم که جایش را 

کنار پنجره به ارث ببرم. 

در مدرسه می گویند که اسم من خنده دار است. مثل این که بخش هایش از حلبی ساخته 

شده باشند و سقف دهان را خراش دهند. ولی در اسپانیایی اسم من از ماّدة نرم تری ساخته 

شده؛ مثل نقره. مثل اسم خواهرم زمخت نیست: ماگدالِنا؛ که از اسم من سخت تر است. 

ماگدالنایی که وقتی به خانه می آید می شود نِنی. ولی من همیشه همان اسپرانزا بوده ام.

دلم می خواهد اسم جدیدی به خودم بدهم. اسمی که بیشتر شبیه خودِ واقعی من باشد؛ 

خودی که هیچکس نمی بیند. اسپرانزایی شبیه لیساندرا، یا ماریتزا یا زی زی ایکس. آره. 

چیزی شبیه زی زی ایکس خیلی خوب است.

***
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]عمو[ بلند می شد و می رفت تو اتاقش. با صدای بلند، با آهنگ، مثنوی1 می خواند یا 

شاهنامه، و هر وقت دلش می گرفت روضه2 می خواند. 

تمام فکر و ذکرش دانشگاه بود؛ دانشگاه دکتری.

او اسم مرا »هوشنگ« گذاشته بود. از تو شاهنامه پیدا کرده بود؛ که با لهجة محلی »هوشو« 

صدایم می کردند، یعنی »هوشنگ کوچولو«... من تنها »هوشنگ« آبادی بودم. هرکس ایراد 

تیزهوش«؛  »باهوش،  یعنی  می گفت:  عمو  چه؟  یعنی  »هوشنگ«  می گفت:  و  می گرفت 

فارسِی خالصه. آغ بابا می خندید و می گفت: »تیزش« رو قبول داریم ولی »هوشش« را نه!  

به ویژگی های متن ادبیـ  که نمونه وار در جدول صفحة 38 کتاب نگارش )درس سوم( 

فهرست شده  است ـ بنگرید و بگویید نویسنده ها از کدام شگردهای ادبی در پردازِش متن 

بهره برده اند. 

متن دست گرمی را که دربارة اسم  خود نوشته اید، با به کارگیرِی شگردهای زبان ادبی 

بازنویسی کنید.

***

درس پنجم کتاب نگارش، به نمونه هایی از مقّدمة نوشته پرداخته است که با بهره گیری 

از پرسش، آوردن خبری داغ، و یا نقل داستان، بیشتر از مقّدمه های عادی و سرراست، 

خواننده را جذب می کنند و کنجکاوی و اشتیاق او را به دنبال کردن نوشته برمی انگیزند. 

در درس یکم از کتاب حاضر، همین موضوع را مطرح کردیم و به ویژه گفتیم که چگونه 
1ـ مقصود، مثنوی معنوی مولوی است.

امام حسینع خوانده می شود؛ ذکر  پیامبرص و به ویژه در آیین سوگوارِی  2ـ آنچه در مراسم سوگوارِی اهل بیت 
مصیبت و نوحه سرایی. برگرفته است از نام کتاب »روضة الّشهداء« نوشتة »ماحسین واعظ کاشفی« در سدة نهم 
هجری؛ در آغاز، در چنین مجالسی بخش هایی از کتاب را می خواندند )=روضه خوانی( و سوگواری می کردند.  
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نگارش  کتاب  پنجم  افزود. درس  مقّدمه  بر جذابیت  داستانی،  روایتی  آوردن  با  می توان 

گذشته از آغاز خوش، به پایان گیرا هم توّجه نشان داده است. برخاف تصّورِ رایج، پایان 

نوشته برجستگی و اهّمیت بسیار دارد. اگر دوباره تشبیه نوشته به سفری ذهنی را در نظر 

آوریم، پایان نوشته در واقع مقصد سفر است. مقصد، به توش و توانی که در مسیر سفر 

به کار برده ایم و زمانی که در راه سپری کرده ایم و آنچه در سفر اندوخته ایم، معنا و ارزِش 

دوچندان می بخشد.

نوشتن پایان مناسب و زیبا به هیچ رو کار آسانی نیست؛ چون افزون بر جّذابیت، در بنِد 

پایانی باید سخنی ارزشمند به میان آوریم )نتیجه بگیریم( و بخش های قبلِی نوشته را ـ 

به خصوص اگر نوشته بلند باشد ـ به هم ارتباط دهیم )جمع بندی کنیم(. چنان که می بینید، 

نویسندگان بخشی  نهاده شده است! گاهی  نوشته  پایان  بر دوش  مسئولیت های سنگینی 

پایانی که به شکل  با رقم زدِن  به خواننده واگذار می کنند و  این مسئولیت بزرگ را  از 

غیرمستقیم و اشاره وار نکته های نوشته را یادآوری می کند، از خواننده می خواهند که خود 

در پایان نوشته سهیم شود و بیندیشد و نتیجه بگیرد. نویسنده  می تواند این کار را با باقی 

گذاشتن »نشانه هایی« در پایان نوشته انجام دهد. شاید برخی نشانه ها کلیشه ای و تکراری 

باشند، ولی از گفت وگوی کاسی مان در فّعالیت درس دوم کتاب حاضر، به خاطر داریم 

که کلیشه ها چون مفاهیِم ازپیش آماده را منتقل می کنند، گاه کارکردهای ارزنده ای دارند. 

برای مثال تصّور کنید که گزارشگری از »کانون اصاح و تربیت« گزارشی تهیّه کرده 

و از زندگِی نوجوانان در آن محیط و مهارت هایی که می آموزند و این که چرا کارشان به 

کانون کشیده، در بندهای بدنة نوشته نکته های فراوانی گرد آورده است. نویسندة چنین 

گزارشی می تواند نوشته اش را سرانجام با توصیف خیره  شدن نوجوانی از الی نرده های 

در به بیرون پایان بخشد تا گذشتة تلخ او را در تضاد با آیندة امیدبخشی که پس از بیرون 

آمدن از کانون پیِش رو دارد، قرار دهد. به همین ترتیب، ممکن است نویسنده در بنِد پایانی 

به اختصار ماجرای نوجوانی را بازگو کند که با به کارگیرِی مهارت های فردی و اجتماعی 

که در کانون آموخته، پس از بازگشت به عرصة جامعه زندگی موفّقیت آمیزی را رقم زده 
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است. بدین سان، هرچند نویسنده در پایان، از جمع بندی و نتیجه گیرِی مستقیم چشم پوشی 

می کند، اما درعوض با نقل داستان یا ساختن تصویری پرمعنا، این کار را به عهدة خواننده 

می گذارد و او را به فکر وامی دارد و ذهنش را فّعاالنه با موضوع درگیر می کند.

اقوام نزدیک هم سن وسال( در خانه فکر  به درگیری های بین خواهرها و برادرها )یا 

کنید. با هم گروهی ها به این بیندیشید که اگر می خواستید نوشته ای در این موضوع بنویسید، 

در بنِد بدنه به چه چیزهایی اشاره می کردید. سرانجاْم متن را چگونه به پایان می رساندید؟ 

هنگامی که در گروه  سرگرم اندیشه و گفت وگو در این باره هستید، از یادداشت برداری 

غافل نشوید. در پایان، بخشی از دستاورد هم اندیشِی گروهی را برای دانش آموزان دیگر 

بازگو کنید.

به بنِد جمع بندی که برای نوشتنِی درس یکم نوشته اید، بازگردید و با کاربردِ شگردهایی 

که فراگرفته اید، آن  را به پایانی جّذاب تر که خواننده را به فکر فروببرد تبدیل کنید.

***

خواندن  اهّمیت  به  نگارش  کتاب  هفتم  درس  در 

به  بخشیدن  ژرفا  در  نیز  و  ذهنی  توانایی  گسترش  در 

آن  فّعالیت  می کنیم  پیشنهاد  می بریم.  پی  نوشته هایمان 

درس را برای همة کتاب هایی که از این پس می خوانید، 

تکرار کنید. بهتر است دفترچه ای تهیّه کنید یا پرونده ای 

در رایانه تان بگشایید تا همیشه مهم ترین نکته هایی را که از خواندن کتاب ها درمی یابید، 

یادداشت کنید. هراَزگاهی به یادداشت هایتان نگاهی بیندازید؛ دوباره بخوانیدشان و تجزیه 
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و تحلیل شان کنید. از خود بپرسید آیا با پیام اصلی کتاب موافقید؟ چگونه می توان آن را 

نقد کرد؟ با خود بیندیشید چگونه می توانید از نکته هایی که یادداشت کرده اید در نوشتن 

می خوانید،  که  کتاب هایی  از  فراتر  متن هایی  به  را  یادداشت هایتان  می توانید  ببرید.  بهره 

گسترش دهید؛ زیرا همان گونه که در درس هفتم نگارش می آموزیم، مراد از خواندن، تنها 

خواندِن کتاب نیست. همة تجربه های ما ـ از گوش دادن به صحبت های دوستانمان گرفته 

تا تماشای فیلم  یا نظارة چشم اندازی از طبیعت ـ متن هایی هستند که می توان با باریک بینی 

و تأّمل در آنها ذهن را پرورد. پرورش ذهن نیز ـ چنان که می دانیم ـ ما را یاری می کند تا 

نوشته هایی ژرف تر با دامنه ای گسترده تر پدید آوریم.

در متن »نُه قهرمان بر سکوی اّول« که در درس هفتم کتاب نگارش می خوانیم، می بینیم 

که نویسنده از داستانی واقعی برای توسعه دادن نوشته اش بهره گرفته است. تجربه های 

نوشته  کردن  عمیق تر  و  موضوع  گسترش  برای  که  واقعی اند  داستان هایی  ما،  از  هریک 

کارآیی دارند. اگر به تجربه های دیگران به عنوان »متن« نگاه کنیم، با مطالعة آنها به ژرفای 

نگاهمان می افزاییم و نکته های تازه ای را که فرامی گیریم، دستمایه ای برای نوشته هایمان 

آنان است.  با  از تجربه های دیگران، مصاحبه  آموختن  از روش های  قرار می دهیم. یکی 

با در پیش گرفتن آن، نکته های  مصاحبه روش ها و فنونی دارد که مصاحبه گر می تواند 

صحبت  زمان  در  همواره  افراد  آورد.  دست  به  مصاحبه شونده  تجربة  دربارة  بیشتری 

کردن، از جزئیات تجربه هایشان سخن نمی گویند؛ یا چه بسا که برخی موضوعات را که 

برای شنوندگان ناشناخته است، مهم نپندارند و اشاره ای بِدان نکنند. اّما اگر مصاحبه گر 

پرسش هایش را پیشاپیش آماده کرده باشد و درمورد پاسخ های احتمالِی مصاحبه شونده از 

پیش اندیشیده باشد، قادر است او را وادارد که نکته های بیشتر و مهم تری دربارة تجربه اش 

بر زبان آورد. بدون پرداختن به جزئیات، پدید آوردن نوشتة مناسب، امکان پذیر نیست. 

برای پی بردن به جزئیات، پیش از مصاحبه فهرستی از پرسش هایی که می خواهید بپرسید، 

فراهم آورید. برای نمونه، از خودتان بپرسید:

• مهم ترین موضوعی که کنجکاوی ام را دربارة تجربة این فرد برمی انگیزد، چیست؟ 
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مثًا اگر مصاحبه شونده دچار سانحة رانندگی شده، وقتی که فهمید تصادف رخ داده است، 

اّولین فکری که به ذهنش خطور کرد، چه بود؟ 

• اجازه دارم چه پرسش های شخصی ای مطرح کنم؟ دربارة حّس مصاحبه شونده چه 
می خواهم بدانم؟ مثًا اگر مصاحبه شونده شناگری است که در مسابقه های کشورِی شنا 

حضور یافته، آیا زمانی که دانست رتبة دوم مسابقه را به دست آورده است، اندوهگین شد 

یا خوشحال؟ آیا به نفر اّول غبطه خورد یا حسادت کرد؟

• بهتر است چه پرسش های غیرشخصی ای به میان آورم؟ برای مثال، اگر مصاحبه شونده 
در آزمایشگاه شرکت تولید مواد غذایی کار می کند: چند نفر در آزمایشگاه مشغول به کار 

هستند؟ وظیفة هریک در آزمایشگاه چیست؟

از یکی از اطرافیان که تجربة جالب و هیجان انگیزی از سر گذرانده است، خواهش کنید 

دربارة تجربه اش با شما گفت وگو کند. هرچه تجربه اش حاوِی جزئیات بیشتر باشد، بهتر 

است. برای نمونه، از کسی که تجربة رانندگی دارد، دربارة آزمون رانندگی اش بپرسید؛ 

از کسی که تجربة معّلمی دارد، دربارة به یادماندنی ترین جلسة کاسش بپرسید؛ و از آن 

گرفته  تجاری اش  اّولین شکست  از  که  درسی  بهترین  درمورد  دارد،  کاری  و  که کسب 

تأیید کرد، پرسش هایی را  این که دبیرتان موضوع مصاحبه را  از  است، سؤال کنید. پس 

که می خواهید به میان آورید، فهرست کنید و به او نشان دهید و نظرش را جویا شوید. 

اکنون می توانید در قامت یک مصاحبه گر، با مصاحبه شونده رویارو شوید و پرسش هایتان 

را مطرح کنید. هر وقت دیدید پاسخ ها ـ چنان که باید و شاید ـ دقیق و جزئی نیست، 

موضوع را رها نکنید و مصاحبه شونده را با طرح پرسش های هدفدار، به شرح و توضیح 

بیشتر وادارید و تا جایی پیش روید که یقین کنید شناخت خوبی از ابعاد موضوع به دست 

آورده اید. آنگاه بر اساس مصاحبه تان متن کوتاهِ ویراسته ای بنویسید و مهم ترین نکته ای را 

که از تجربة مصاحبه شونده آموخته اید، در آن بگنجانید.

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m



218

پیش از هر چیز، کمی دست گرمی و آمادگی برای نوشتن!
 در دست گرمِی درس یکم گفتیم که نوشتن نیاز به ابزار و وسایل دارد. برای نوشتن 

بر آنچه  دستِ کم به قلم و کاغذ نیاز داریم. اندازة کاغذی که بر آن می نویسیم، معموالً 

می نویسیم تأثیر می گذارد. پزشکی که شیفتة شعر و نوشتن است، بین بیمارانی که می بیند، 

روی کاغذ نسخه، شعر یا یادداشت کوتاه می نویسد. این نوشته ها، هم به دلیل تنگِی وقت 

در فاصلة دیدن دو بیمار و هم به واسطة اندازة کاغذ، اغلب فشرده و کوتاه هستند. سبک 

با سبک  نویسنده ای که همیشه در دفترچه های جیبی که همراه دارد، می نویسد، چه بسا 

نویسنده ای که کاغذی با قطع معمولی به کار می برد، متفاوت باشد. 

بر کاغذی کوچک )ده در پانزده سانتی متر( در مورد یکی از کسانی که می شناسید ـ 

به دلخواه خود ـ با جزئیات کافی بنویسید؛ به گونه ای که تصویر روشنی از فرد، در ذهن 

دیگران   دیدگاه  کردن،  طرز صحبت  منش،  و  ظاهر، خو  می توانید  گیرد.  خواننده شکل 

برخی  می توان  آیا  که  بیندیشید  اندکی  نوشتن  از  پیش  کنید.  توصیف  را  و...  او  دربارة 

ویژگی ها را با هم در چند جمله ترکیب کرد تا بی آنکه از ارزش توصیف  و جزئیات آن 

بیندیشید که چگونه  این  به  به عبارت دیگر،  برد.  بهره  از واژه های کمتری  کاسته شود، 

می توانید فشرده، موجز و کوتاه بنویسید. چه بخش هایی از توصیف را می توانید به خواننده 

بسپارید تا در ذهن خود پیش ببرد و کامل کند؟ چه تعبیرها و کلیشه هایی می توانید به کار 

برید که با کمترین واژه بیشترین پیام را برسانند؟

   
درس ششم

                          قالب های کوچک
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***

آشنا شدیم.  نوشتن  قالب های  مهم ترین  از  با شماری  نگارش،  کتاب  در درس ششم 

دنبال  به  می رسانند.  یاری  ما  به  نوشته  موضوع  به  دادن  سامان  برای  نوشتن،  قالب های 

دست گرمِی این درس، می خواهیم از قالب هایی سخن بگوییم که پیام یا تصویری را به 

سرعت و با کاربرد کمترین واژگان، ولی با دقّت زیاد به خواننده منتقل می کنند.

واقع  در  که  »لیکو«1  اسم  به  دارد  وجود  شعری  قالبی  بلوچی  عامیانة  ادبیات  در 

تک بیتی هایی  هستند با وزِن ِهجایی2 که با قیچک )نوعی ساز( می خوانند. 

1ـ بر وزِن بی تو
2ـ وزن هجایی، بر اساس شمارِ هجا)بخش (های واژه پدید می آید و با وزن َعروضی ـ که با کشِش هجاها پیوند 

دارد و شما آن را با »َت« و »تَن« می شناسید ـ متفاوت است. 
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1( با سوادی دیگر

خّطم را خواندی و

راز دلم را تمام

دانستی.

2( در سایه می نشینی صبح

سایه می رود

تو را می بیند خورشید.

همچنین در ادبیات ژاپنی قالبی شعری به نام هایکو یافت می شود. عّده ای معتقدند که 

هایکو، کوتاه ترین گونة شعری در ادبیات جهان است. هایکو در سه سطر کوتاه نوشته 

می شود و موضوع آن، غالبًا طبیعت است. در هایکوهای سنّتی سطر اّول از پنج واحد زبانی 

به نامِ »مورا« )چیزی شبیه به هجا یا بخش در »لیکو«(، سطر دوم از هفت مورا و سومین 

سطر از پنج مورا ساخته شده است. باآنکه در هایکوهای جدید همواره قواعد هایکوهای 

سنّتی رعایت نمی شود، اما هدِف هایکو همچنان توصیف صحنه با کمترین واژگان است. 

برای نمونه، هایکوی زیر سرودة کوبایاشی ایسا، شاعر ژاپنی قرن هجدهم است:

بهارِ من تنها همین است:

تک نهاِل بامبو

و یک شاخة بید

هم سن وسال  دانش آموزانی  نوشتة  کوتاه،  شعرهایی  دربردارندة  راست،  سمِت  ستوِن 

شماست. آنها با دیدن چند تصویر، این شعرها را در توصیف دیده های خود گفته اند. نظر 

دبیر انشا دربارة شعرهای هر دانش آموز در ستوِن چپ جای گرفته است. آیا با خواندن 

این شعرها می توانید تصویری را که آنها دیده اند، در ذهن خود تصّور کنید؟ آیا افزون بر 

دیدگاه های ستون چپ، نکته های دیگری دربارة این شعرها به نظر شما می رسد؟ 
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مرتضی:

ابرهای سفیِد چون برف

سیاه افکنده اند بر کوه

مانند چتری سفید

بر  که  را  ابرهایی  تصویر  توانسته  خوب  مرتضی، 
رنگ های  تقابل  کند.  مجّسم  انداخته اند،  سایه  زمین 
»سفید« و »سیاه« در شعرش برایم جالب بود. تصویری 
که خلق کرده، برایم دلنشین است؛ این که ابری سفید، 
سایه ای سیاه می سازد. در ضمن، به  نظرم قشنگ است 
افکندن«. بگوییم »سیاه  افکندن«  به جای »سایه  در شعر، 

علی:

خستة کار، در میاِن دشت

لبخند می زنَد به ما

زورکی، پیرمرد

علی  شعر  سطرهای  و  واژه ها  ترتیب  همه  از  اّول 
را  شعرش  واژه های  نظرم،  به   کرد.  جلب  را  توّجهم 
خوب چیده؛ از همه بهتر این که قیِد »زورکی« را در آغاز 
سطر سوم آورده. گمان کنم جای درستش همان جاست 
و علی این  را فهمیده. جز این، ترکیب »خستة کار« را 
بیش از »خسته از کار« می پسندم؛ انگار دومی در شعر، 
خوش تر نشسته. دستِ آخر هم، تصویری را که خلق 

کرده، خوب می توانم تجّسم کنم.

محّمد:

می خنَدد

به من

من، به او فکر می کنم

دیده،  که  را  عکسی  با  رویارویی اش  تجربة  محّمد 
هایکویش  با  که  تصویری  این طور،  و  کرده  توصیف 
ساخته، دیدنی شده. تقابِل فکرکردن با خندیدن، جالب 
است. ضمن این که، تکرارِ »من« ـ یکی در پایان سطِر 
دوم و یکی در آغازِ سطر سوم ـ موقِع خواندن شعر، 

می کند. زیبایش 

کامیار:

بر زمین می افتد

از صورِت سبِز درخت

گونه های سرِخ سیب

هنرمندانه.  و  است  قشنگ  کامیار  شعر  گمانم  به  
به   که  تشبیه هایی  شده اند.  چیده  بجا  شعر،  سطرهای 
کار برده، جّذاب اند. واج آرایِی /س/ در دو سطر پایانی 
)در واژه های »صورت«، »سبز«، »سرخ« و »سیب«( به 
توصیِف  این که  سرانجام  رسانده.  یاری  شعر  زیبایی 

دارد. باالیی  تصویرسازی  توانایِی  شعر، 
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محّمد سپهر:

قرمزند،

هم طلوِع خورشید،

هم گیالس های آویزان

آویزان،  گیاس های  و  خورشید  طلوع  مقایسة 
این که  ضمِن  کرده.  خواندنی  را  محّمدسپهر  شعر 
چیدن صحیح سطرها خواننده را تا سطِر پایانی منتظر 
چیزهایی  چه  بدانیم  منتظریم  اّول  سطِر  در  می گذارد. 
دریافت  را  پاسخ  از  بخشی  دوم،  سطِر  در  قرمزند. 
قرمِز  »چیِز«  آن   بدانیم  می خواهیم  هنوز  اّما  می کنیم؛ 
دیگر چیست؟ فعل جمِع »اند )هستند(« و »هم )آغاز 
سطر دوم(« ما را منتظر نگه می دارد. سرانجام در سطِر 

می یابیم. را  پاسخ  پایانی 

یا زندگی شهری برمی گزیند و به شما نشان می دهد.  دبیرتان تصویرهایی از طبیعت 

کنید.  توصیف  هایکو  یا  لیکو  مانند  قالبی  در  واژه ها  کمترین  با  را  تصویرها  بکوشید 

شعرهایتان را برای هم کاسی ها بخوانید و نظرشان را جویا شوید.

دست گرمِی این درس بر پایة اندازة کاغذ1 بود؛ اکنون بنِد بدنة زیرین را درباب »قطع 

کتاب« بخوانید: 

اندازة کتاب ها تاریخچة دور و درازی دارد. شاید نسخه های خّطِی )دست نویس های( 

قدیمی را دیده باشید؛ به سبِب نبودِ صنعِت چاپ و دشوارِی ریزنویسی، کتاب ها معموالً 

در کاغذهای بزرگ یا خیلی بزرگ نوشته می شدند، به گونه ای که نه تنها در جیب بلکه 

در خورجین هم جا نمی گرفتند! در ضمن این اندازه ها معیار یا استاندارد خاّصی نداشتند؛ 

چاپخانه ها  روانة  استاندارد  اندازه های  در  هم  کاغذها  چاپ،  صنعت  رواج  دورة  از  اّما 
1ـ اندازة کاغذ، همان قالب به معنای حقیقی و فیزیکی آن است؛ مانند قالب هایی که معّلم در درس ششم کتاب 

نگارش به کاس آورده بود.  
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بر  ما  کشور  در  می خورد ه اند.  قطع(   =( بُِرش  مشّخصی  اندازه های  به  آنجا  در  و  شده 

ُرقعی،  بَیاضی،  پالتویی، ِخشتی،  نهاده اند: جیبی،  نام های گوناگون  یا قطع ها  برش ها  این 

وزیری، َرحلی. قطع جیبی کوچک ترین قطع کتاب است و در بعضی جیب ها جا می گیرد 

و به اندازة تقریبِی 11 در 16 سانتی متر است. قطع پالتویی هم نسبتًا کوچک است و در 

جیِب َگل وُگشادِ پالتو جا می شود. ویژگی این قطع آن است که درازایش )20 سانتی متر( 

به  کمابیش  که  می گویند  کتاب هایی  به  خشتی  قطع  است.  سانتی متر(   10( پهنا  دوبرابر 

اندازة خشت باشند و طول و عرض شان، برابر )20 در 20(. البته می دانید خشت ـ که در 

ساخت خانه های قدیم کاربرد داشته ـ به اندازة دو آجر امروزی  است. قطع بَیاضی اندازة 

کتاب هایی ا ست که از عرض باز می شوند یا به تعبیر دیگر، عرضشان بیشتر از طولشان 

است! بَیاض به معنای سپیدی ا ست و به مجموعه کاغذهای سفید و نانوشته برای یادداشت 

می گفتند )دفتر یادداشت(. برخی از کتاب های ویژة خردساالن و کودکان در این قطع به 

چاپ می رسند. قطع ُرقعی را باید قطع عادی یا معمولی کتاب نامید. بیشتر کتاب ها در 

زمینه های گوناگون  در همین اندازه انتشار می یابند. ابعاد رقعی 14 در 22 سانتی متر است. 

)واژة رقعی از رقعه می آید و رقعه یعنی نامه. از آنجا که کاغذ نامه نویسی غالبًا به همین

 ردیف باال از راست به چپ: رحلی، سلطانی، ُرقعی، خشتی، پالتویی، جیبی
ردیف دوم: بَیاضی
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اندازه بوده و هست، آن را رقعی نامیده اند.( قطع وزیری اندکی بزرگ تر از رقعی است1: 

16 در 24 )در گذشته بزرگ ترین قطع، »سلطانی« نام داشته است و ازاین رو در مقایسه 

نام َرحلی شهرت  به  کنونِی کتاب  بزرگ ترین قطع  قطْع وزیری گفته اند(.  این  به  آن،  با 

دارد؛ یعنی کتاب هایی که به سبب بزرگی )25 در 35( و سنگینی، آنها را بر روی »رحل« 

می گذاشته اند.

برای بند بدنه ای که خواندید، بنِد مقّدمه و بنِد نتیجه گیری بنویسید. کوشش کنید که 

مقّدمه و جمع بندیتان هرچه جّذاب تر و گیراتر از کار درآید.

ببریم که چندان جّدی گرفته  پایان  به  قالبی  دربارة  با بحث  را  بیایید درس  سرانجام 

به شمار آورد.  نمی شود: دستور آشپزی! دستور آشپزی را می توان زیرمجموعة گزارش 

با این حال واژه های خاص و سبک نگارشِی دستور آشپزی، آن  را از انواع دیگِر گزارش 

جدا می سازد.

است.  پیاز«  تا  از سیر  آشپزی:  مستطاب  »کتاب  از  برگرفته  می آید،  دنبال  به  که  متنی 

نویسنده2 در این کتاب دوجلدی، به گردآورِی دستور غذا بسنده نمی کند و به پیشینه و 

اهمیّت فرهنگِی غذاها نیز می پردازد. 

تَهْ دیگ:
ته دیگ یکی از فرآورده های خاّص آشپزی ایرانی است و درست درآوردن آن نشانة 

1ـ قطع کتابی که اکنون در دست دارید، نزدیک به وزیری است.
2ـ نجف دریابندری )زادة 1308( ـ مترجِم چیره دست آثار ادبیات جهان ـ کتاب را از روی عاقه ای که به آشپزی 

داشته، در پِی هشت سال پژوهش با همکارِی همسرش )فهیمه راستکار( نوشته است.  
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سر  بر  گاهی  و  می شود  محسوب  آشپز  هنر  و  سلیقه 

تقسیم آن سر سفره دعوا در می گیرد.

ته دیگ ممکن است از برنج ساده یا از موادی مانند 

درست  کاهو  برِگ  یا  لواش  نان  سیب زمینی،  ورقة 

را دست کم  آن  باید  ببندد  ته دیگ  پلو  برای آنکه  شود. 

شعله پخش کن(  )با  کم  آتِش  روی  یک ساعت ونیم 

بگذاریم. روی سیب زمینِی ته دیگ پیش از ریختن برنج 

می توان اندکی نمک پاشید.

اگر ته دیگ را با موادی مانند نان لواش، ورقة سیب زمینی یا برگ کاهو درست می کنیم، 

فقط کمی روغن )بدون آب( در کف دیگ داغ می کنیم و نان یا سیب زمینی یا کاهو را 

لحظه ای در آن سرخ می کنیم، سپس برنج را در دیگ می ریزیم. آب روغن دوم را پس از 

َدم باال دادِن برنج می دهیم؛ ته دیِگ نان و کاهو نیازی به نمک ندارد. 

پیمانه   1 با  را  برنج  ته دیگ ساده و خوش رنگ، 3-4 کف گیر  آوردن  به دست  برای 

ماست و اندکی محلول زعفران مخلوط کنید و کف دیگ فرش کنید، سپس برنج را روی 

آن بریزید.

جداکردن ته دیگ:
ته دیگ را معموالً در بشقاب جداگانه سر سفره می آورند؛ ته دیگی که درسته از دیگ 

برقی  پلوپز  ته دیگ  مانند  ـ  درآید 

می شود؛  نامیده  قِلِفتی«  »ته دیِگ  ـ 

قلفتی  نیست  الزم  ته دیگی  هر  اّما 

باشد؛ کافی است که ته دیگ ُخرد 
به  ورقه هایی  صورت  به  و  نشود 
اندازة کف دست یا بزرگ تر درآید. 
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برای جداکردن ته دیگ از کف دیگ و جلوگیری از خرد شدن می توانیم چند بنِد انگشت 
آب سرد توی حوضچة ظرف شویی بریزیم و دیگ را چند دقیقه در آن بگذاریم. به این 
ترتیب پس از کشیدن برنج، ته دیگ به آسانی از کف دیگ برداشته می شود. باید به یاد 
داشته باشیم که دیگ را باید از روی آتش مستقیمًا به آب سرد منتقل کنیم؛ چون که اگر 

ته دیگ به تدریج سرد شود، جدا کردن ته دیگ آسان نخواهد بود. 
چلو یا پلوی دم کشیده و ته دیگ بسته را باید هرچه زودتر کشید و به سر سفره برد، 
وگرنه پیر می شود، یعنی تازگی و طراوت خود را از دست می دهد و برعکِس آدم پیر، 

چندان اَرج و ُقربی ندارد.

• با راهنمایِی دبیرتان، در مجله، روزنامه، کتاب آشپزی یا فضای مجازی نمونه هایی 
نوشته  قالب  و  نوع  دیِد  از  یافته اید،  که  دستورهایی  کنید.  غذایی جست وجو  دستور  از 
چه همانندی و تفاوتی با دستور آشپزِی یادشده دارد؟ از سنجش آنها با هم چه نتیجه ای 
یا  می کند  پیروی  انعطاف ناپذیر  و  ساختاری سخت  از  نوشتن،  قالب ِ  این  آیا  می گیریم؟ 

دسِت نویسنده  را برای تغییر و نوآوری باز می گذارد؟
• نویسندة کتاب نام برده با آگاهِی گسترده از ظرافت های زبان فارسی، نثر را در عین 
سادگی، زیبا و گیرا می نویسد. بخشی از این زیبایی، وامدارِ تنّوع واژگانی و به کارگیرِی 
واژه های بجا و مناسب است. چند نمونه از این ویژگی بیابید و دربارة هریک توضیحی 

بیفزایید. )برای مثال، »فرش کنید«(
این  از  بلکه  ندارد؛  کارآیی  داستان  روایِت  در  تنها  طنز  فضای  • شگردهای ساختن 
شگردها می توان در دیگر قالب های نوشته نیز بهره برد. در دستور آشپزی که خواندیم، 
چگونه نویسنده شگردهای طنز را به خدمت گرفته و به کدام بخش های نوشته چاشنِی طنز 

بخشیده است؟ جایگاه طنز و تناسب را در عنوان کتاب چگونه ارزیابی می کنید؟
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• مفتاح المعامات )متن ریاضی از قرن پنجم(، محمدبن ایوب طبری، به کوشش محمدامین ریاحی، انتشارات 
بنیاد فرهنگ ایران، چاپ اول، 1349

• نامة باستان؛ ویرایش و گزارش شاهنامة فردوسی )دورة نه جلدی(، میرجال الدین کزازی، انتشارات سمت، 
چاپ اول، 1379 تا 1387 

• نشت نشا )ُجستاری در پدیدة فرار مغزها(، رضا امیرخانی، انتشارات قدیانی، چاپ سوم، 1384
• نگارش ]پایة نهم، دورة اول متوسطه[، گروه مؤلفان، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، چاپ 

سوم، 1396
• آموزش مهارت های نوشتاری )نگارش و انشا( ]پایة هشتم، دورة اول متوسطه[، گروه مؤلفان، شرکت چاپ 

و نشر کتاب های درسی ایران، چاپ سوم، 1396  
• نگاهی تازه به دستور زبان، محمدرضاباطنی، انتشارات آگاه، چاپ پنجم، 1371

• نهج الباغه، امیرالمؤمنین علی )ع(، گردآورنده: سید شریف الرضی، مترجم: عبدالمحمد آیتی، انتشارات 
بنیاد نهج الباغه، چاپ اول، 1376

• واژگان فارسی در انگلیسی )تبادل فرهنگ ها و زبان ها(، احمد میرفضائلیان، فرهنگ معاصر، چاپ اول، 1385
• واژه های برابر فرهنگستان ایران، حسن کیانوش، انتشارات سروش، چاپ اول، 1381

• واژه های فارسِی عربی شده، السیّد اّدی شیر، ترجمة حمید طبیبیان، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، 1389
• هزارة دومِ آهوی کوهی )پنج دفتر شعر(، محمدرضا شفیعی کدکنی، انتشارات سخن، چاپ اول، 1376

• یک حرف صوفیانه )سخنانی از عارفان(، گزینِش محمود عابدی، انتشارات سخن، چاپ اول، 1385
• An Etymological Dictionary of the English Language, Walter W. Skeat, Dover 

Publications, 2005.
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معلمان محترم، صاحب نظران، دانش آموزان زعزي و اولياي آانن مي توانند نظر اصالحي خود را ردبارۀ مطالب اين 

مرحوم  ساختمان   – رپورش  و  آموزش  وزارت   – سميه  نبش   – قرني  سپهبد  خيابان   – تهران  نشاني  هب  انهم  طریق  از  كتاب 

ن – طبقۀ هفتم – كد پستي 58111-15999 و يا راياانهم هب نشاني sampad@medu.ir بفرستند. عالقمندا

داهي ردخشان و دانش ژپواهن جوان مركز ملي رپورش استعدا
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