
افرسی 



ISBN: 978-964-05-2462-6     978-964-05-2462-6 :شابك

اين كتاب، به منظور فراهم كردن مواد آموزشي تكميلي
مورد نياز مدارس استعداد هاي درخشان، توسط

مركز ملي پرورش استعداد هاي درخشان و دانش پژو هان جوان
و دفتر تأليف كتاب  هاي درسي ابتدايي و متوسطۀ نظري

طراحي و تأليف شده است.

 محمود اماني طهراني، محمد نســتوه، كورش اميري نيا، سيده طاهره آقاميري، شوراي راهبري:
رضا گلشن مهرجردي، عباسعلي مظفري و ناصر جعفري

 فارسی ويژۀ مدارس استعدادهاي درخشاننام كتاب:
پايۀ هشتم دورۀ اّول متوسطه ـ 115/2

علی شيوا و اميرپويان شيوامؤلفان:

 واحد تحقيق، توســعه و آموزش زبان و ادب فارسی دفتر تأليف كتاب  های نظارت:
درسی ابتدايی و متوسطۀ نظری

سيداكبر ميرجعفریويراستار ادبي:

ادارۀ كل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشينظارت بر چاپ و توزيع:

حامد مشفق آراني و آزاده رستمیطراح گرافيك، طراح جلد و صفحه آرا:

ادارۀ كل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشيناشر:
تهران: خيابان ايرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارۀ 4 آموزش و پرورش )شهيد موسوی(

تلفن: 9ـ88831161 ، دورنگار: 88309266 ، كدپستی: 1584747359 
www.chap.sch.ir :وب گاه

شركت افست )سهامی عام(چاپخانه:

چاپ اّول، 1394سال انتشار و نوبت چاپ:

حّق چاپ محفوظ است.

 

 
 
 
 

 ی رپورش استعداداهی ردخشانرکز مل  م  
 و دانش ژپواهن جوان

 



بنيان گذار كبير جمهوري اسالمي، حضرت امام خميني)رحمةالّل عليه(:
ما در شرايط جنگ و محاصره توانسته ايم آن همه هنرآفرينی و اختراعات و پيشرفت  ها داشته باشيم.
ان شاءاهلل  در شرايط بهتر، زمينۀ كافی برای رشد استعداد و تحقيقات را در همۀ امور فراهم می سازيم.
مبارزۀ علمی برای جوانان، زنده كردن روح، جست وجو و كشف واقعيت  ها و حقيقت  هاست.





پیش گفتار

خداوندا، درِ توفيق بگشای...

سخنی با دبيران دانشور

ويژگی های كتاب پيِش رويتان در سنجش با فارسی هفتم )ويژۀ مدارس استعدادهای درخشان( 
بدين قرار است:

1ـ اين كتاب به مانند كتاب پايۀ هفتم، بر بنياد كتاب فارسی صورت بندی شده و از ساختارِ 
فصل ها و درس های آن الگو گرفته است.

2ـ برای همگونِی بيشتر با كتاب فارسی، بخش بندِی بنيادين سال گذشته )متون فارسی، دستور 

زبان فارسی، امالی فارسی( را فروگذاشته و از آرايش ديگری بهره گرفته ايم؛ بدين سان كه هر 

دانش;ادبی;;  دانش;زبانی;; يا  واژه;شناسی;; آغاز می شود و پس از آن،  درس با 

به ترتيب در پی می آيد. 
 

و 
 

 ،
 

جای می گيرد و آنگاه زيربخش های 

برخی درس ها از پيوست های  و  برخوردارند و گاه زيربخش های سه گانۀ يادشده، 

پس از اين دو پيوست نيز آمده است.       



مايه های  درس ها  برخی  در  تا  گنجانده ايم  كتاب  در  امسال  را  »خواندنی«  پيوست های  3ـ 
غنی تر زبانی و ادبی را برای دانش آموزان استعدادهای درخشان فراهم آورد. در گزينش متن های 
»خواندنی«، همسويِی محتوايی با درس های كتاب فارسی را پيش چشم داشته و از گزينِش صرفًا 

ذوق ورزانۀ متن های نامرتبط پرهيز كرده ايم.  

4ـ پيوست »دانستنی« كتاب هفتم، دو موضوِع »آشنايی با فرهنگستان زبان و ادب فارسی« و 
»فرهنگ بزرگ سخن« )هريك در دو پاره( را دربرمی گرفت. امسال نيز پاره های ديگری از دو 
موضوع يادشده، در قالب پيوست »دانستنی« تعبيه شده است تا آموخته های نخستينۀ دانش آموزان 

را گسترش دهد و ژرفا بخشد. 

5ـ نيمۀ دوم كتاب حاضر، افزوده هايی است بر كتاب »آموزش  مهارت های نوشتاری )نگارش 
و انشا(« پايۀ هشتم.

كتاب مهارت ها1، گام به گام روِش معيارِ نوشتن و مهارت های مرتبط با آن را آموزش می دهد تا 
دانش آموزان سرانجام بتوانند در موضوعات گوناگون، نوشته هايی پاكيزه، سنجيده و گويا پديد آورند. 

محتوای اين بخش از كتاب حاضر بر بنياد نوعی فلسفۀ زبان، طّراحی و تدوين شده است كه 
رويکردی همسو اما متفاوت با رهيافت معمول در آموزش مهارت های نوشتاری پيش می گيرد. اگر 
در رونِد ياددهِی مهارت های نوشتاری اغلب مسير حركت از مبدأ ذهن )فکر، موضوع( به مقصد 
كاغذ )نگارش( است، در اين كتاب مسيْر از نوشتن آغاز می شود و به صورت ذهنی ـ كه پيش از 

نوشتن، پيش بينی پذير نبوده استـ  پايان می پذيرد.

شيوه ای كه در اين بخش برگزيده ايم، در كنار آموزه های اصولِی كتاب مهارت ها و با الگوپذيری 
بر  افزون  برای نمونه،  برای نوآورِی دانش آموزان فراهم سازد.  از آن، می كوشد ميدانی فراخ تر 
تشويق دانش آموز برای قرار گرفتن در موقعيت های ناآشنا كه زمينه ساز نوآوری در نوشتن بر 
اساس دريافت های حّسی است، همزماْن برخی مهارت های مرتبط با دريافت های حّسی را كه در 
نگارش خاّلقانه كاربرد دارد )از قبيِل تعليق، مقايسه و حساميزی(، به او می آموزد تا با بهره يابِی 

بيشتر از قدرت تخيل خود، متن هايی برخوردار از تصويرسازی های پيچيده تر پديد آورد.    

1 . مقصوْد كتاب »آموزش مهارت های نوشتاری )انشا و نگارش(« پايۀ هشتم، دورۀ اول متوسطه است.



 برای دستيابی به آموزش بهينه در فرآيند ياددهی ـ يادگيری بر بنياد كتاب حاضر، چند نکته را 
خاطرنشان می كنيم:

1ـ شايسته است آموزِش هر درس، در پِی درس متناظر با آن از فارسِی هشتم انجام پذيرد. 
همچنين تدريس پاره های هفتگانۀ بخش »آموزش مهارت های نوشتاری« پس از درس های همسو 

با هريك برنامه ريزی شود.

2ـ از ميان بخش های سه گانۀ »جستنی«، »نوشتنی«، »انديشيدنی« در اين كتاب، بخش »انديشيدنی« 
با  بخش  اين  در  را  درخشان  استعدادهای  دانش آموزان  ذهن  تا  كوشيده ايم  است.  برجسته تر 
پرسش های تأّمل انگيز و اغلب واگرا درگير كنيم. در اين قبيل پرسش ها نمی توان پاسخ هايی همواره 
يکسان از دانش آموزان انتظار داشت؛ آنچه در اين ميان مغتنم است، كوشش ذهنِی دانش آموز در 

كشاكش با پرسش است. 

3ـ يکی از ساده ترين شيوه های جّذابيت بخشی به تاريخ ادبيات، آشنايی دانش آموزان با حجم 
كتاب های ادبی است. همين كه دبير كتابی را متناسب با موضوع درس با خود به كالس درس ببرد 
و كتاب را ميان دانش آموزان دست به دست بگرداند و همزمان دربارۀ اثر و پديدآورنده اش توضيح 
دهد، نه تنها نام ها ناخودآگاه در ذهن او نقش می بندد، بلکه پرونده ای از كتاب و ويژگی های آن در 

ذهن دانش آموز گشوده می شود.

4ـ »وزن شعر« بی گمان يکی از مؤلفه های جّذابيت آفرين در فرآيند آموزِش درست خوانِی متون 
منظوم است. شيوۀ پيشنهادِی ما برای بهره گيری از جادوی وجدافزای وزنـ  چنان كه دانش آموزان 
در »داستان سياوش« كتاب هفتم خواندندـ  جايگزينِی افاعيل بغرنج عروضی با دو هجای كوتاه و 
بلنِد »َت« و »تَن« است. در اين شيوه، بدون نياز به هيچ آموزشی، دبير مصراع هايی را به صورت 
آهنگين می خواند و از دانش آموزان می خواهد آن مصراع های هم وزن را دسته جمعی تکرار كنند. 
پس از چند بار تکرار، سرانجام از آنان می خواهد به جای بازگويِی عين مصراع، آهنگ آن را با 

استفاده از »َت« و »تَن« بی درنگ بعد از آنکه دبير اصل مصراع را خواند، يك صدا بگويند. 

و  ساده تر  وزن  از  كه  شعرهايی  با  )به ويژه  درس  كالس  در  شيوه ای  چنين  سنجيدۀ  كاربرد 
با وزن شعر آشنا  ابيات بوستان( ناخودآگاه گوش دانش آموز را  آهنگين تری برخوردارند؛ مثاًل 



می كند و به تدريج، ملکۀ وزن شعر فارسی را در ذهن او پديدار می سازد. پس از چيرگِی نسبِی 
دانش آموز بر وزن شعر و نيز آگاهيش از لحن های همگون با هر متن، درست خوانِی شعرـ  كه بنيادِ 

درک و دريافت دقيق است ـ چندان دور از دسترس نمی نمايد.  

و ساختاری  واژگانی  گوناگونِی  بر  پيشين،  پايۀ  كتاب  كتاب همچون  اين  نگارش  5ـ سبك 
استوار است. به قدر وسع كوشيده ايم از كاربردِ عبارت های قالبی پرهيز كنيم و به جای نثر تخت 
و يکنواخت، با به كارگيرِی طيف گسترده تری از واژگان در ساختارهای نحوِی متنّوع، بر گنجينۀ 

واژگان ذهنِی دانش آموزان بيفزاييم.

6ـ رهنمودهای ارزندۀ گروه زبان و ادب فارسی دفتر تأليف در كنارِ نقد و نظرهای باريك بينانۀ 
دبيران گران مايۀ سراسر كشور ـ كه در قالب پرسش نامه هايی به دستمان رسيد ـ در برطرف سازِی 
برخی نارسايی های كتاب هفتم از يکسو، و تدوين و نگارش كتاب هشتم از سوی ديگر، بسيار 

سودمند و راهگشا بود.

ازاين رو بار ديگر صميمانه از همکاران دانشور درخواست می كنيم ديدگاه های نّقادانۀ خود را از 
طريق نشانی يادشده در واپسين برگ كتاب با نويسندگان در ميان گذارند.                                   

                  
ــيد ــم رس ــی نتواني ــد عال ــدان مقص ــا ب م
هــم مگــر پيــش نهد لطف شــما گامــی چند
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واژه;شناسی;;

معنای    به  كهن  فارسِی  در  و  است  »پرستيدن«  مصدر  از  پرستار: 
»پرستنده«، »خدمتکار«، »فرمان بُردار و مطيع«... به كار رفته است. )در 

ديباچۀ بوستان، به معنای فرمان بُردار است.( 

بنی آدم: انسان، انسان ها )واژۀ »آدم« در فارسِی كهن تنها به معنای حضرت   
]=فرزنداِن حضرت  »بنی آدم«  انسان،  به  و  است  داشته  كاربرد  آدم 
می گفته اند.( »آدمی زاد«  و  آدم[  به حضرت  ]منسوب  »آدمی«  آدم[، 

دانش;ادبی;;

وزن شعر

سال گذشته در »داستان سياوش« خوانديد كه او وزن شعر خود را بر پايۀ »َت« و »تَن« می ساخت. 
وزن شناسی ـ كه »َعروض« ناميده می شود ـ دانِش گسترده ای است كه وزن های گوناگون و متنّوع 
شعر فارسی را بررسی می كند و دارای اصطالحات پيچيده ای است. با وجود اين، شما می توانيد 
مانند سياوش با تکرار هر مصراع از شعر و توجه به ضرباهنِگ آن، وزن شعر را بر پايۀ »َت« و 
»تن« پيدا كنيد و بگوييد. پس از اين هرگاه شعری را می شنويد به وزن و آهنگ آن گوش بسپاريد 

و هنگام خواندن نيز، همواره رعايت وزن شعر را پيش چشم داشته باشيد.  

برای اينکه وزن شعر رعايت شود، گاهی بايد در شيوۀ خواندن تغييراتی پديد آوريم. برای مثال، 
وزن همۀ مصراع های بوستان سعدی »تَتن تنـ  تَتن تنـ  تَتن تنـ  تَتن« است. ازاين رو در بيت زير:

گروهی بـر آتش بََرد ز آِب نيلگلسـتان كنـد آتشـی بـر خليل

ید به نام خدایی که جان آفر
ستایش

13



»بر آتش« را به صورت »بَراتش« و »زِ آب نيل« را به شکِل »زاِب نيل« می خوانيم تا وزن شعر 
حفظ شود.

ـُ«  همچنين بايد به ياد داشته باشيم كه حرف »و« را در ميان واژه های شعر بايد به صورت »
بخوانيم؛1 وگرنه وزن شعر دچار اختالل می شود: 

بنی آدم و مرغ و مور و مگس بنی آدُم مرُغ موُر مگس   

بايد  فراگرفتيد.  را در جمله های خبری و پرسشی  آهنگ«  »لحن و  پيش همچنين  سال 
دانست كه فراتر از جمله، هر متن ـ خواه شعر و خواه نثر ـ بر پايۀ درونمايه و محتوای 
آن، لحن و آهنگ ويژه ای می طلبد. لحن، شيوۀ خواندن متن است و از سرعت و ضرباهنِگ 
فراخورِ  به  را دربرمی گيرد. گاه  و...  تکيه ها، درنگ ها، كشش ها  تأكيدها،  تا  خواندن گرفته 

فرازوفرودهای متن، دو يا چند لحن با هم درمی آميزد.

يزدان  ستايش  در  كه  را  سعدی  بوستان  ديباچۀ 
بخوانيم؛  ستايشی«  »لحن  با  بايد   بی همتاست، 
 لحنی كه حّس فروتنی و قدردانِی خالصانۀ بنده 
       را در برابر پروردگار جهانيان، نمايان سازد.         

ÿ  در خواندن بيت  نهم از شعر
»به نام خدايی كه جان آفريد« 
برای حفظ وزن، نياز به چه 

تغييری است؟          

ـُ « درست تر است. در فارسِی گفتاری »َو« در ميان  1 . در نثر و نوشتۀ عادی نيز خواندن حرف »و« به صورت »
« )مثاًل در »در و ديوار«( يا »ُو« )مثاًل در »ما و شما«(. ]در شعر نيز به ندرت  ـُ دو واژه به دو گونه تلفظ می شود: »

»و« پس از »ا« قرار می گيرد كه تلّفظش به صورت »ُو« درست تر است.[   
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فصل اّول

ینش یبایی آفر ز
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پیش از اینهادرس اول

دانش;ادبی;;

اَعالم

اگر به پايان كتاب فارسی نگاهی بيندازيد، پس از »واژه نامه« به 
بخش اَعالم برمی خوريد. 

»اَعالم« در عربی جمِع شکستۀ )مکّسر( »َعَلم« است و يکی از 
معناهای َعَلم ـ كه در فارسی نيز كاربرد دارد ـ »پرچم« است.1 َعَلم 
از ريشۀ »ِعلم« است و در اصل، معنای شناخته يا شناساننده داشته 

1 . َعَلم در عربی به معنای نشان، مشّخصه، نشان راه، شخصيت برجسته... هم به 
كار رفته است.
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است.  به همين دليل پرچم را كه در قديم شناسانندۀ سپاه بوده است، َعَلم 
می ناميدند.

در اصطالح لغت شناسی به اسمی كه ويژۀ يك شخصيت، مکان يا كتاب 
باشد، اسِم َعَلم می گويند1. غالباً فرهنگ های لغت، توضيح دربارۀ اَعالم را در 

بخشی جدا از واژه نامه می گنجانند.2 

در كتاب فارسِی شما نيز اَعالم پس از واژه نامه جای گرفته و به دو بخش 
»اَعالمِ اشخاص« و »اَعالم آثار« تقسيم شده است.3   

اَعالمِ  فرهنگ های  از جمله  نام آوران«  »فرهنگ نامۀ 
اشخاص است كه برای آشنايِی نوجوانـان با جمعی 
از سرشـناس ترين چهره های تاريخ ايران و جهـان )از 
شخصيت های تاريخ باستـان گرفته تا شخصيت های 

معاصر( گردآوری و تدوين شده است. 

1 . اسم َعلم در اصطالح دستور زبان فارسی، »اسم خاص« ناميده می شود.
2 . در لغت نامۀ دهخدا اَعالم با واژه های ديگر درآميخته است؛ اما دكتر معين دو جلد پايانِی 
فرهنگ  نيز  فرهنگ سخن  در مجموعۀ  و  داده  اختصاص  اَعالم  به  را  فارسِی خود  فرهنگ 

جداگانه ای برای اَعالم در دو جلد تدوين شده است. 
3 . اَعالم به طوركّلی سه  دسته اند: اَعالم اشخاص )= نامِ َكسان(، اَعالمِ مکان ها )= نامِ جای ها(، 
رودها،  مهم،  يا  تاريخی  بناهای  شهرها،  كشورها،  نام  مکان ها،  اَعالم  آثار)=كتاب ها(.  اَعالم 
آثار  و  نقاشی ها  نام  )مانند  هنری  آثار  كتاب ها،  نام  بر  عالوه  آثار،  اَعالم  است.  و...  كوه ها 

موسيقايی( را هم دربرمی گيرد؛ ازاين رو »اعالمِ آثار« ناميدن آن، دقيق تر است.  
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در اينجا درآينِد )مدخل( »امين پور، قيصر« را از »فرهنگ نامۀ نام آوران« می آوريم: 

ÿ بيِت 

»عادت او نيست خشم و دشمنی/ 
روشنی«  نشانش  و  نور  او  نام 
است؟ قرآنی  آيۀ  كدام  يادآور    
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1ـ اين حکمت از نهج البالغه را با محتوای شعر »پيش از اينها« مقايسه كنيد.

»إنَّ قومـاً عبـدوا اهللَ رغبـًة فتلَک عبـادة التّّجار، و إّن قومًا عبـدوا اهللَ َرهبًة 
فتلَک عبادة الَعبیِد و إّن قومًا عبدوا اهللَ ُشـکراً فتلَک عبادة األحراِر« )237(

)مردمی خدا را به اميد بخشش پرستيدند، اين پرستش بازرگانان است؛ 
و گروهی او را از روی ترس عبادت كردند و اين عبارت بردگان است؛ 
و گروهی وی را برای سپاس پرستيدند و اين پرستش آزادگان است.(

2ـ به نظر شما چرا شاعر، خانۀ خوب خدا را در يك »روستا« يافته است؟

حکایت

به خدا چه بگویم؟
واژه;شناسی;;

ارباب: جمِع »َرب« است و معنای »خدايان« و »دارندگان« دارد؛ اما   
امروزه در فارسی معنای مفرد می دهد. در اينجا يعنی آقا، كارفرما؛ 

غالم نيز معنای خدمتکار دارد.

ÿ  درون مايۀ حکايت را با آيۀ 
 »کاَن اهللُ علی ُکلِّ َشیٍء َرقیبًا«)33/52( 

مقايسه كنيد. 
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واژه;شناسی;;

كشتی،    فرماندهِ  دارنده(،  )صاحب،  خدا  )كشتی(+  ناو  »ناوخدا«:  كوتاه شدۀ  ناخدا: 
كشتيبان

ناب: تركيب نشده با ماّدۀ ديگر، خالص  

می رويَد: رشد می كند؛ از مصدرِ »ُرستن« كه شکل ديگر آن، »روييدن« است. )مانند:   
»گشتن« و »گرديدن«، »َجستن« و »جهيدن«، »رِشتن« و »ريسيدن« ]=تبديل كردن پنبه 

و پشم به نخ[(

پنداری: مثل اينکه  

تند )در »سبز تند«(: دارای رنگ چشمگير، تيره، سير، متضاّد روشن  

خوب جهان  را ببین

درس دوم 

دانش;ادبی;;

تشبيه

تشبيه كه در لغت به معنای »مانند كردن« است، بيشتر در قلمرِو ادبيات كاربرد 
دارد. بااين وصف، در كاربردهای زبانی نيز گاهی می توان نشانی از تشبيه يافت. 
برای نمونه، وقتی می گوييم »به خاطر ُگِل روی شما«، چهرۀ شنونده را به ُگل 
مانند می كنيم يا آنگاه كه يکی از حبوبات را »لوبيای چشم بلبلی« می ناميم، 
بلبل تشبيه می كنيم. همچنين  در واقع آن را از نظر شکل ظاهری به چشم 

نامگذارِی »گل گاوزبان« با بهره گيری از تشبيه صورت گرفته است.    
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1ـ در بيت های پايين از داستان هفت خان شاهنامۀ فردوسی )خان سوم( ـ كه در سال ششم 
آن را خوانده ايد ـ تشبيه ها را بيابيد و پايه های )ركن های( تشبيه را نشان دهيد.

فروريخـت چـون رود خـون از بـرش• بـزد تيـغ و بنداخـت از بـر، سـرش
آذرگشسـب• چو رسـتم بديدش برانگيخت اسـب ماننـد  تاخـت  بـدو 
سـر از تـن بکنـدش بـه كـردار شـير • سـر و گـوش بگرفـت و يالـش دلير

2ـ در متن درس، واژۀ »آفريدن« )مصدر( آمده است. سه واژه بيابيد كه از همين مصدر ساخته 
شده باشند و بيفزاييد كه در ساختمان هريك چه نوع بُنی به كار رفته است.

3ـ در صفحۀ 19 كتاب فارسی، دو واژۀ مترادف با واژه ای كه زيرش خط كشيده ايم، پيدا كنيد.

»گويی بادبان كشتی است كه ناخدا آن را برافراشته است.« 

4ـ هم معنای واژۀ »نازک« را در همان صفحۀ درس »خوب جهان را ببين« )ص18( بيابيد.

1ـ مصدرِ فعل های زير را كه از متن درس دوم آورده ايم، بنويسيد.

می گشايد ـ برمی گزيند ـ بنگر ـ روييده است ـ افکنده ]است[. 

2ـ سال گذشته دربارۀ واژه سازی با بهره گيری از بُن ها در زبان فارسی آموختيم و دريافتيم كه 
می توان از هر مصدر، خوشه واژه ای پديد آورد. ارتباِط واژه های يك خوشه واژه، به هم خانواده  
و  بنويسيد  را  راست، مصدر  نقطه چين سمت  در  اكنون  دارد.  شباهت  عربی  واژه های  در 

نقطه چين های ديگر را پر كنيد.
تابان       

............       

............       

............       

............  با بن مضارع

21



ÿ  در متن درس، »تند« )در »سبز تند«( به معنای تيره به كار
در  »تند«  كه  بسازيد  جمله  پنج  شما  اكنون  است.  رفته 
»ناراحت كننده«،  تيز«،  و  »سوزاننده  معنای  به ترتيب   آنها 

»متضاّد ُكند« و »شديد و قوی« را برساند.

معنای »تند« در تركيب های »پيِچ تند«  و »شيِب تند« چيست؟

           

  صورتگر ماهر

واژه;شناسی;;

چون: چگونه )چون را اگر به معنای چگونه باشد، هم می توان بر وزِن »خون« خواند   
و هم بر وزِن »بُن«؛ اما اگر به معنای »زيرا« يا »وقتی كه« باشد، تنها بر وزِن »بُن« 

خوانده می شود.(

صورت: نقش، تصوير )صورت در اين معنی، در فارسِی كهن كاربرد داشته است.(  

اينجا صفِت »خاک« است و معنای    يا زيِر »ن« آغازين( غمگين. در  نژند: )با زبَر 
»درپستی افتاده، در پايين قرارگرفته« دارد. 

برق: آذرخش، صاعقه )آذرخش، واژۀ فارسِی هم معنای برق يا صاعقۀ عربی است.   
رعد در زبان فارسی، »تندر« نام دارد.(
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وان خوانی )جوانه و سنگ( ر

واژه;شناسی;;

ـَك« به برخی واژه ها معنای    ـَك )=ماننِد سنجاق( ]جزءِ » سنجاقک: سنجاق+ 

همانندی و شباهت می افزايد؛ مانند: عروسك، پشمك، لواشك[ 

ÿ .نهاد، مسند و فعل اسنادی را در جمله های پايين پيدا كنيد

هوا گرم تر شده بود.  تو سنگ مهربانی هستی.  

از  پشتش  سنگ خسته بود.    در اطراف سنگ همه چيز آرام بود. 
اين جوانه تشنه است.    تابش نور خورشيد گرم شده بود.  

چشم های جوانه نيمه باز بود.

ÿ  »ـَك با توجه به يادداشت عاّلمه دهخدا در معنای لغت »موشك«، بگوييد در اين واژه جزء »
چه مفهومی را بر »موش« افزوده است. 

»قِسمی آتش بازی كه در آن آلتی از كاغذ كالهك مانند و به شکل موش سازند و درون 
آن باروت و شوره ريزند و فتيله نهند و چوبی ُدم آسا بر آن تعبيه كنند و آتش زنند و بر هوا 

پرتاب كنند.« 

چرا »موشِك« امروزی نيز با همين واژه نام گذاری شده است؟ 
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وان خوانی )جوانه و سنگ( ر

ÿ  داستان »جوانه و سنگ« را با شعر »چشمه و سنگ« ملك الّشعرای بهار مقايسه كنيد و بگوييد
نويسندۀ داستان چه تغييری در معنای نمادين »سنگ« پديد آورده است. 

 بـه ره گشـت ناگه به سـنگی دچار»جدا شـد يکی چشـمه از كوهسـار
 َكـَرم كرده، راهـی ده ای نيك بختبه نرمی چنين گفت با سنگ سخت:
سخت سـر تيـره دِل  سـنِگ   زدش سـيلی و گفت: دور ای پسر!گـران  
زورآزمـای سـيِل  از   كيـی تو كه پيـش تو ُجنبم ز جای؟نجنبيـدم 
 بـه كنـدن دراِسـتاد1 و اِبـرام كـردنشـد چشـمه از پاسخ سـنگ، سرد
 كـزان سـنِگ خـارا2 رهی برگشـودبسـی َكند و كاويد و كوشـش نمود
 بـه هرچيز خواهی، َكماهی3 رسـيدز كوشـش به هرچيز خواهی رسـيد
اّميـدوار و  بـاش  كارگـر4   كـه از يـأس جـز مرگ نايـد به باربـرو 
پايـداری اسـت در كارهـا5  شـود سـهل پيـش تـو دشـوارها«گـرت 

 از ديِد شما آيا اين تغيير، در معنای نماديِن »مرداب«
نيز ديده می شود؟ 

1 . كوتاه شدۀ »درايستاد«، ايستادگی كرد
2 . سنگ خارا/ خاره: نوعی سنگ آذرين كه نماد نفوذناپذيری و سختی

 است؛ گرانيت
3 . َكماِهَی )جملۀ عربی(، چنان كه هست، به طور كامل

4 . كاركننده، عمل كننده
5 . اگر تو را در كارها پايداری است: اگر در كارها پايداری كنی
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صائب تبريزی
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واژه;شناسی;;

ديری: زمانی دراز )دير در اينجا به معنای زمان دراز و مّدت طوالنی است.(   

نستوه: نه+ ُستوه )= خسته، درمانده( نَستوه )=خستگی ناپذير(  

ليک: واژۀ »لکن« از عربی به فارسی راه يافته است، سپس مصّوت /آ/ در آن به /ای/ تبديل   

شده و به صورت »ليکن« درآمده است. آنگاه ليکن كوتاه شده و واژۀ »ليك« پديد آمده 
است. همين دگرگونی را می توان در واژۀ »ولکن« عربی نيز يافت: ولکن وليکن ولی 

سپند: واژۀ پهلوی به معنای مقّدس است. اين واژه در فارسی نخست به صورت اسپند و   
سپس اسفند درآمده است. )زبان ايرانيان در روزگار ساسانيان، پهلوی يا فارسِی ميانه نام 
دارد. فارسِی دری يا فارسِی نو كه امروزه به آن سخن می گوييم، دنبالۀ زبان پهلوی است.( 

ارمغان: سوغات )واژۀ تركی(، رهاورد   

كانون: مركز  

در    »بـ«  )جزء  خردمند  خرد،  دارای  خرد،  بـ+  بخرد: 
افزوده است.( اينجا معنای دارندگی را به واژۀ خرد 

همِگنان: همگان  

ِستَبر: ضخيم  

بی+ گزند )=آسيب(. ساختمان گزند چنين    بی َگزند: 
ـَند است: گز )بن مضارع از مصدرِ َگزيدن(+ 

بپوی: فعل امر از مصدر پوييدن )حركت كردن برای جست وجوی چيزی يا دستيابی به آن(  

لَختی: لَخت )تّکه، قطعه(+ ی، لحظه ای، كمی  

درس سوم

ایران ارمغاِن   
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دانش;زبانی;;

آـ واج چيست؟

به كوچك ترين صداها يا آواهای زبان »واج« می گوييم. برای مثال در جملۀ »برادر من خيلی 
ـَ/، /ر/ ساخته شده است. بايد بدانيم  ـَ/، /ر/، /ا، /د/، / باهوش است«، واژۀ »برادر« از واج های /ب/، /
كه واج با »حرف« تفاوت دارد. برای نمونه واژۀ »برادر« با پنج »حرف« الفبا نوشته می شود، اما از 
هفت »واج« پديد آمده است. به عبارت ديگر، »حركت«ها نيز ازآنجاكه صداهای زبانی هستند، 

واج به شمار می آيند.

واج ها صداها يا آواهای زبان هستند و حرف های الفبا برای نشان  دادن آنها 
در خط به كار می روند. مثاًل صدای /ر/ اگر فقط آن را تلفظ كنيم، واج است و 
اگر به صورت »ر« بنويسيم، حرف ناميده می شود )به همين دليل است كه صدا 

يا واج /ر/ را ميان دو مميّز می گذاريم تا از حرف »ر« جدا شود(. 

برخی واج ها در زبان فارسی با چند حرف نوشته می شوند؛ يعنی گاهی يك صدا را با چند 
حرف نشان می دهيم. برای نمونه واژه های »سايه«، »صابون«، »ثريّا« ـ هر سه ـ با صدا يا واج /س/ 
آغاز شده اند، اما در خّط فارسی با سه حرف »س« )سين(، »ص« )صاد( و »ث« نوشته می شوند. 
همچنين می توان دو واژۀ »هنر« و »حريم« را مثال زد كه صدای آغازيِن آن دو يکسان است )يعنی 

هردو با واِج /ه/ آغاز می شوند( اما همين واج با دو حرف متفاوت »ه« و »ح« نوشته می شود.

بر عکِس نمونه های پيشين، برخی حرف ها در الفبای فارسی می توانند نشان دهندۀ چند واج يا 
صدا باشند. برای مثال حرف »ی« را در نظر بگيريد و تلّفظ آن را در دو واژۀ »يار« و »فيل« با هم 
مقايسه كنيد. درمی يابيد كه حرف »ی« در نخستين واژه نشان دهندۀ واج /ی/ است و در دومی 
واج /ای/ را نشان می دهد. همچنين اگر حرف »و« را در دو واژۀ  »ورزش« و »توپ« مقايسه كنيم، 
می بينيم كه در اّولی به صورت واج /و/ و در دومی به صورت واج /او/ تلفظ می شود.                

جالب اينجاست كه همين حرف »و« در واژۀ »خواهر« يا »خواهش« ناخواناست و نمايانگِر 
هيچ واجی نيست! حرف »ه« نيز در واژه هايی مانند »خانه«، »نامه«، »دوستانه«... به صورت واج »ـِ« 

خوانده می شود. به همين دليل به آن »های بيان حركت« می گويند.
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ت  ب ـ صامت و مصوِّ

زبان فارسی 29 واج دارد كه بدين قرار است:

/او/ /ای/  /آ/  ـُ/  / /ـِ/  ـَ/  /  
/خ/ /چ/  /ج/  /ت/  /پ/  /ب/   
/ش/  /س/  /ژ/  /ز/  /ر/  /د/   
/م/  /ل/  /گ/  /ک/  /ق/  /ف/   

/ء/ /ی/  /ه/  /و/  /ن/   
هيچ يك از واج ها به تنهايی در زبان فارسی به كار نمی رود، اما از تركيب شدن آنها با يکديگر 
واژه های گوناگون و جمله های بی پاياِن زبان پديد می آيد. به عبارت ديگر از همين 29 واج يا 

صدای پايه است كه زبان فارسی شکل گرفته است.

ـُ/، /آ/،  ـَ/، /ـِ/، / همۀ واج ها با هوای بازدم توليد می شوند. از اين ميان، هنگام تلّفظ شش واِج /
/ای/، /او/ هوای بازدم آزادانه می گذرد، اما در 23 واج ديگر، هوای بازدم با مانع روبه رو می شود. 

شش واج نخست را »مصّوت« )واكه( و 23 واج ديگر را »صامت« )همخوان( می نامند.1

پ ـ واج آرايی 

 بر پايۀ آنچه دربارۀ واج و انواع آن )صامت و مصّوت( آموختيم، می توانيم معنای »واج آرايی« 
را ـ كه در درس سوم كتاب فارسی آمده است ـ بهتر دريابيم: واج آرايی، آرايه ای ادبی2 است كه 

از تکرار يك واج در مصراع يا بيت يا عبارت پديد می آيد.3   

 1 . مصّوت به معنای صدادار، و صامت به معنای بی صداست. با وجود اين، نبايد پنداشت كه صامت ها بی صدايند؛
بلکه چون در مقايسه با مصّوت ها رسايِی كمتری دارند، چنين نام گذاری شده اند.

2 . آرايه در لغت يعنی ابزار آراستن و زيبا ساختن. آرايه های ادبی بر زيبايی و تأثيربخشِی شعر و نثر می افزايند.
3 . البته بايد دانست كه اين تکرار بايد در فاصله های منظم و دقيق و بر پايۀ معيارهای موسيقی شعر صورت گيرد؛ 
وگرنه رديف كردِن تصنّعِی چند واج يکسان، نه تنها آرايۀ ادبی نيست، بلکه از روانی و رسايِی نظم و نثر می كاهد. 
برای نمونه، تکرارِ پياپِی دو واج /ک/ و /گ/ آهنگ نخستين مصراع اين بيت را دچار اختالل كرده است: در اين 
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ÿ  با معنای واژۀ »ستبر« در واژه شناسی آشنا شديد. اكنون بگوييد هريك از واژه های فارسِی
زيرين، هم معنای چه واژۀ عربی اند؟

درازا ـ پهنا ـ ژرفا ـ بلندا ـ ستبرا

1ـ بر پايۀ معنای واژۀ »بخرد« در بخش واژه شناسی، معنای واژه های »بنام« )نويسندۀ بنام(، 
»بسامان« )اوضاع بسامان(، »بشکوه« )مردی بشکوه(، »بهنجار« )رفتار بهنجار(، »بجا« )سؤاِل 
بجا( و واژه های عاميانۀ »بساز« )زِن بساز(، »بجوش« )آدمِ بجوش( و »بُرو« )خودروی برو( 

را بنويسيد.

به كدام يك از اين صفت ها جزء منفی سازِ »نا« را می توان افزود؟ 

می بينيد كه با افزودن جزء »بـ« به واژه، گاه حرِف پس از آن ساكن می شود )ماننِد بخرد، 
بشکوه( و گاهی بدون تغيير باقی می ماند )ماننِد بسامان، بنام، بهنجار(. چه قاعده ای می توانيد 

برای ثابت ماندن يا تغيير يافتن حرِف پس از »بـ« بيابيد؟

 

كاربردِ چه ويژگی ای در تلّفظ سبب می شود كه سه واژۀ پايانی )بساز، بجوش، برو( با فعل 
امر اشتباه گرفته نشوند؟ 

درگه كه گه گه َكه ُكه و ُكه َكه شود ناگه/ مشو غّره به امروزت كه از فردا نيی آگه. در زبان فارسی عبارت هايی 
با واج های درهم فشرده و ناسازگار ساخته اند كه اگر چند بار پشت سرهم گفته شود، خطا در تلفظ پيش می آيد. 

چنين عبارت هايی را »زبان گيره« ناميده اند؛ مانند: تاجر، تو چه تجارت می كنی؟!     
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2ـ ميان دو بيت پايين از گلستان سعدی، با كدام بخش از درس ارتباط معنايی می بينيد؟ 

دوسـت نبيند به جـز آن يك هنرگـر هنـری داری و هفتـاد عيـب

نظـر1چشِم بدانديشـ  كه بركنده باد!ـ  در  هنـرش  نمايـد  عيـب 

 

3ـ گمان می كنيد چرا »اسفند« )كه در اصل به صورت »سپند« بوده و معنای مقّدس داشته 
است( در معنای »دانۀ سياه خوش بو كه برای رفع چشم زخم در آتش می اندازند« كاربرد يافته 

است؟

 

4ـ در واژه نامۀ كتاب فارسی »ُستوار« چنين معنا شده است: »مخّفِف اُستوار، پايدار، ثابت«. 
آنچه در پی می آيد، صورت های كوتاه شدۀ )مخّفِف( چند واژه است:

اِسپيد سپيد   اُشتر شتر   اُستوار ُستوار   

اَفشاندن فِشاندن  اَفکندن فِکندن    اُفتادن ُفتادن/ فِتادن  

بينديشيد و بگوييد كه حركِت حرف نخسِت واژۀ كوتاه شده از چه قاعده ای پيروی می كند. 

 

5ـ در واژه شناسی، با معنای »دير« در درس »ارمغان ايران« آشنايی يافتيد. در گذشته خطاب 
به كسی كه عطسه می كرد، به جای »عافيت باشد!«، می گفتند: »دير زی!«. معنای »دير زی!« 

را بنويسيد. 

آيا اين جمله همان مفهومِ »عافيت باشد!« را می رساند؟ چرا؟

1 . هنر در نظرش عيب نشان داده می شود. )جابه جايِی ضمير(
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»فرزند    كتاب  از  برگرفته  ايران«  »ارمغان  درس  متن 
است.  كّزازی«  ميرجالل الّدين  »دكتر  نوشتۀ  ايران« 
فرزند ايران، داستانی بر پايۀ سرگذشت فردوسی است 
نگارش  فارسی  واژه های  از  بهره گيری  با  يکسره  و 
يافته. نثِر اين كتاب در اصطالح، »فارسِی َسره« ناميده 
می شود. »َسره« معنای »ناب و خالص« دارد و »فارسِی 
آن  در  كه  می آيد  شمار  به  فارسی  از  گونه ای  َسره« 

وام واژه ای1 از زبان های ديگر به كار نرفته باشد.2

نامدارترين  ـ  طباطبايی  عاّلمه  دانشگاه  استاد  و  ـ شاهنامه شناس  كّزازی  ميرجالل الّدين  دكتر 
َسره گرای ايران است.3 هر چند سره نويسی با نثِر معيارِ فارسی فاصله دارد، اما اگر كاربردِ آن بجا و 
ميانه روانه باشد، بر استواری و پرمايگِی نوشته می افزايد. برای نمونه چنان كه خوانديد، نثر فارسِی َسره 
با موضوع »ارمغان ايران« همخوانی داشت. آنچه در پی می آيد، بخشی ديگر از كتاب »فرزند ايران« 
است؛ آنجا كه در آدينه روزی از ارديبهشت ماه، فردوسِی نوجوان با پدر و مادرش سخن می گويد:    

من از اين پهلواِن تَهِم يَل داستان ها شنيده ام، همه شگفتی در شگفتی. همۀ ايرانيان در ُگردی 
و مردی بدو َدستان4 می زنند و او را نمونه می آورند. نيك5 ناشکيِب 6آگاهی از سرگذشِت اويم؛ 

1 . وام واژه يعنی واژه ای كه يك زبان از زبان های ديگر وام می گيرد. وام واژه را »لغت قرضی« هم ناميده اند.
2 . بايد دانست كه فردوسی نيز شاهنامۀ را به فارسِی َسره نسروده، اما به كاربرد گستردۀ واژه های فارسی دلبستگی 
داشته است. در پنجاه هزار بيت شاهنامه كمابيش 700 واژۀ عربی به كار رفته است كه برخی تنها يکبارآمده اند ، 
لغت های  فارسی تان خوانديد،  كتاب  در  پارسال  كه  ديباچۀ شاهنامه  از  بيتی  در چند  تکرار شده اند.  پاره ای  و 

دينِی»نبی« و »وصی« به عربی بودند.    
3 . بيشتر اديبان و زبان شناسان و نويسندگان، َسره نويسِی تندروانه را با طبيعت زبان سازگار نمی دانند و بر آنند كه 
هيچ زبان َسره ای در سراسر جهان يافت نمی شود و دادوستِد واژگانی در همۀ زبان ها رخ داده است. البته كاربردِ 

بيجا و بی حساب واژه های بيگانه نيز به هيچ رو پذيرفتنی نيست.       
4 . َمثَل
5 . بسيار
6 . بی صبر
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ليك نمی دانم كه چگونه و در كجايش1 بجويم. آنچه دربارۀ اين َگِو2 شيرافکن و پَهَلِو3 لشکرشکن 
می دانم، تنها گفته هايی است پراكنده كه از اين و آن شنيده ام و سرگذشت او را در دفتر4 نخوانده 
و نديده ام. بگوييدم5 كه چه می بايدم كرد. داستان های رزمی و پهلوانی، در چشم من، از هر داستانی 
ديگر خوشتر است و دلکش تر. هر زمان يکی از آنها را می شنوم، دلم می شکوفد و درونم می توفد؛ 
به ويژه داستان دالوری های رستم، آن تهمتِن َسهم افکن6 در دل دشمنان و ديوان، آن نيِو7 نيوان، 
خون در رگهايم می دواند و مرا از من وامی ستاند8؛ آن چنان دلم می اَفسايد9 و دل می ربايد كه بيش10 
از خويش ياد نمی آورم؛ گوييا11 كه جان آن پهلوان جهان را در تن من دردميده اند. ازاين روی، در 
هر سوی، جويان12 و پوی پوی13، دفتری را می خواهم يافت14 كه سرگذشت پهلوانان سيستان به ويژه 
رستم در آن نوشته شده باشد. اگر اين دفتر يافته آيد15، دلشادتريِن مردمان خواهم بود و سر بر 

آسمان درخواهم سود16.

1 . كجا او را
2 . دلير، پهلوان

3 . پهلوان
4 . در اينجا يعنی كتاب

5 . مرا بگوييد، به من بگوييد
6 . ترس افکن، هراس انگيز )َسهم واژه ای فارسی به معنای ترس است و هنوز در واژه های »سهمناک« و »سهمگين« 

كاربرد دارد.(
7 . دلير، شجاع

8 . مرا از خود بی خود می كند.
9 . جادو و افسون می كند. )افسودن: افسون كردن(

10 . ديگر
11 . گويا، انگار

12 . جست وجوكنان
13 . در حالِ پوييدن )بنگريد به واژه شناسیِ همين درس(

14 . می خواهم بيابم
15 . يافته آيد )كاربردِ فارسِی كهن(: يافته شود

16 . سودن صورت ديگری از ساييدن است و »سر بر آسمان سودن« يعنی بلندقامت بودن؛ اما مقصود در اينجا، 
»احساس سربلندی كردن« است.
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واژه;شناسی;;

چوبه: واحد شمارش تير در قديم  

ÿ  .درون مايۀ حکايت را با اين دو بيت سعدی مقايسه كنيد

با همه تندّی و صالبت كه اوستپّشـه چـو پُر شـد بزنـد پيل را

شـيِر ژيـان1 را بدرانند پوسـتمورچـگان را چـو بُـَود اتّفـاق

همدلی و اّتحادحکایت

1. خشمگين، درنده
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واژه;شناسی;;

نشان    برای  كه  شبِه جمله ای  افسوس: 

و  پشيمانی  حسرت،  تأّسف،  دادن 
ناخشنودی به كار می رود؛ دريغا، حيف

هِی: شبه جمله ای كه هنگام نشان دادن   
گله و ناراحتی و افسوس گفته می شود.

مبادا: برای برحذر داشتِن )دور كردن( كسی از انجام كاری گفته می شود. )شبه جمله(  

كوه نوردی: »نورد« بن مضارع )اكنون( از مصدرِ »نورديدن« )=پيمودن( است.  

تدبير: چاره انديشی  

مهار: در اختيار گرفتن )واژه ای درست و رسا به جای واژۀ بيگانۀ »كنترل«؛ البتّه »مهار«   
را نمی توان هميشه به جای كنترل به كار برد. برای نمونه، »خودت را كنترل كن« را 

می توان با »خوددار باش« جايگزين كرد. 
از قبيِل  برابر كنترل در تركيب هايی  در 
»واپايش«  فرهنگستان  »كنترل سرعت«، 
كه  »پاييدن«  مصدرِ  ]از  است.  نهاده  را 
يکی از معنی های آن، »مراقبت كردن و 

زير نظر داشتن« است.[( 

درس چهارم

َسَفر شکفتن
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1ـ »ماهی را هر وقت از آب بگيری تازه است« ضرب الَمثَلی است كه در متن درس آمده 
است. از سوی ديگر در زبان فارسی َمثَل ديگری به كار می رود كه معنايی كمابيش مقابِل 
ضرب المثِل قبلی دارد: »آِب رفته به جوی بازنمی گردد«. به نظر شما آيا به راستی بايد اين دو 
ضرب المثل را مقابل يا متضاّد1 هم قلمداد كرد؟ اگر چنين است، دليل پيدايش و ماندگارِی 

چنين ضرب المثل هايی در زبان چيست؟

آيا َمثَل هايی به ياد می آوريد كه در تقابل معنايی با »مشت نمونۀ خروار است« و »سالی كه 
نکوست، از بهارش پيداست« باشند؟

2ـ ارتباط معنايِی اين بيت با گفتۀ حکيم در آغاز درس چيست؟

چون كـه دانسـتم، توانايـی نبـودتا توانسـتم، ندانسـتم چه سـود؟

3ـ حکايت زير از گلستان سعدی را بخوانيد و بگوييد به نظرتان »پهلوان« اين حکايت از كدام 
مهارت زندگی بی بهره است.

»يکی از صاحبدالن2 زورآزمايی3 را ديد به هم برآمده4 و در خشم شده و كف بر دماغ آورده5. 
گفت: اين را چه شده است؟ گفتند: فالن، دشنامش داد. گفت: اين فرومايه هزار َمن سنگ 

برمی دارد و طاقِت سخنی نمی آرد!«

1 . تقابل با تضاد فرق دارد؛ دو واژۀ »وكيل« و »موّكل« يا »فروشنده« و »خريدار« يا »نويسنده« و »خواننده« در 
تقابل با يکديگرند، اما نمی توان گفت با هم تضاد دارند. اما دو واژۀ مانند »شب« و »روز« يا »خوب« و »بد« هم 
مقابل يکديگرند، هم در تضاد با يکديگر. به عبارت ديگر، هر دو واژۀ متضاد با هم متقابل اند، ولی دو واژۀ مقابل 
تقابل  با هم، اصطالح  مقايسۀ مفهوم جمله ها  تقابل است. در  نباشند. پس تضاد زيرمجموعۀ  می توانند متضاد 

دقيق تر از تضاد است.
2. عارفان

3. ورزشکار و پهلوانی كه نيروی بدنی خود را در معرض آزمايش می گذارد.
4. ناراحت و خشمگين

5. كنايه از بسيار خشمگين
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)عج(شوق مهدیشعر خوانی 

1ـ چرا شاعر در اين غزل، غم را خوش تر از شادمانی می داند؟

2ـ در بيت چهارم، مقصود از »آتش نهانم« چيست؟
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فصل سوم
سبِک زندگی
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معنای    به  اينجا  در  می جويم؛  جويم: 
»می خواهم« است.

ياد بگير: به ياد بسپار  

)»می«    باش  همواره  می باش: 

همی  و  است  »همی«  كوتاه شدۀ 
است.  هم ريشه  »هميشه«  واژۀ  با 
بنابراين »می«  در فارسِی كهن زمانی 
معنای  بيايد،  امر  فعل  از  پيش  كه 
»پيوسته و هميشه« می دهد. همچنين 

است »می كوش« در بيت هفتم(.

جامۀ خواب: جامه هم به معنای »لباس،   
معنای  هم  و  است  پوشاک«  رخت، 
بيت  در  دارد.  بستر«  »رخت خواب، 
ششم »جامۀ خواب« با فعل »می روی« 
به كار رفته و به معنای »رخت خواب« 

است.

اندر اين باب: در اين باب، در اين مورد،   
در اين باره

واژه;شناسی;;

درس پنجم

راِه نیک بختی
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1ـ دو بيت زير را بی آنکه واژه ای بيفزاييد يا بکاهيد، سامان دهيد.

خداونـد• چون اين دو شوند از تو خرسند تـو  ز  شـود  خرسـند 

گيـری همـه را بـه چابکـی يـاد• می كوش كه هرچه گويد استاد

2ـ حرف هايی را كه در هر بيت زيرشان خط كشيده ايم، با حرف هايی جايگزين كنيد كه 
امروزه در فارسی كاربرد داشته باشد.

بپرهيـز• می بـاش بـه عمر خود سـحرخيز سـحرگهان  خـواب  وز 

خداونـد• چون اين دو شـوند از تو خرسند، تـو  ز  شـود  خرسـند 

باشـی، تميـز  و  بـاادب  چـون  باشـی•  عزيـز  همه كـس  پيـش 

ÿ  در سرآغاز درس پنجم كتاب فارسی نکته هايی دربارۀ »لحن« فراگرفتيد و دريافتيد كه شعر
»نيك بختی« را بايد با لحن اندرزی خواند؛ يعنی خوانندۀ شعر، خود را پدری فرض می كند كه 

خيرخواهانه و ُمشفقانه فرزند خود را پند می دهد و با لحنی پدرانه سخن می گويد. 

از ديِد شما آيا »ارمغان ايران« )درس سوم كتاب فارسی( را نيز بايد يکسره با همين لحن 
خواند؟ يا می توان در هنگام خواندن آن، دو لحن را با هم درآميخت؟

در بخش خواندنِی درس سوم از اين كتاب چه لحنی را مناسب می دانيد؟ چرا؟
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ÿ :در شعر »راه نيك بختی« اين بيت را خوانديد

بپرهيـزمی بـاش به عمر خود سـحرخيز سـحرگهان  خـواِب  وز 

بيت، يادآورِ جملۀ حکمت آميِز معروف فارسی است كه: »سحرخيز باش تا كامروا باشی« 
داستاِن اين حکمت را از كتاب مرزبان نامه بخوانيم: 

بامداد به خدمِت خسرو2 شتافتی و او را گفتی: سحرخيز باش تا  بُُزرجِمهر1  شنيدم كه 
كامروا3 باشی. خسرو از بزرجمهر به سبب اين كلمه پاره ای4 متأثّر5 و متغيّر6 گشتی و اين 
معنی همچون سرزنشی دانستی. يك روز خسرو چاكران7 را بفرمود تا به وقت صبحی كه 
ديدۀ جهان از سياهۀ8 ُظُلمات9 و سپيدۀ نور نيم گشوده باشد و بُُزرجمهر روی به خدمت 
روار10 بر وی زنند11 و بی آسيبی كه رسانند، جامۀ او بستانند. چاكران به ُحکم فرمان  نهد، ُمتَنَکِّ
رفتند و آن بازی در پردۀ تاريکی شب با بزرجمهر نمودند. 12 او بازگشت و جامۀ ديگر 

ِب )=عربی شدۀ( بزرگمهر، وزير نامدار انوشيروان كه لقب حکيم داشته است. 1 . ُمَعرَّ
2 . خسرو به معنای پادشاه و لقب برخی از پادشاهان ساسانی بوده است. در اينجا مقصود، خسرو انوشيروان 

ساسانی است.
3 . آنکه آرزويش برآورده شده و به مراد خود رسيده است؛ موفّق

4 . قدری، مقداری
5 . آزرده و اندوهگين

6 . خشمگين
7 . چاَكر يا چاكِر: خدمتکار، نوكر

8 . سياهی
9 . تاريکی ها

10 . متنّکروار: متنّکر )ناشناس، هم خانوادۀ »نکره(+ وار: به طور ناشناس و ناشناخته
11 . بر كسی زدن: به او حمله كردن

نمايش  به  برای بزرگمهر  پرده  بازی را در آن  اين  بود كه خدمتکاران خسرو  پرده ای  مانند  تاريکِی شب   . 12
درآوردند و آن نقشه را به انجام رساندند.
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بپوشيد؛ چون به حضرت1 آمد، بر خالِف اوقات گذشته بيگاه تََرک2 شده بود. خسرو پرسيد 
كه موجب دير آمدن چيست؟ گفت: می آمدم، دزدان بر من زدند و جامۀ من ببردند؛ من به 
ترتيِب3 جامۀ ديگر مشغول شدم. خسرو گفت: نه هر روز نصيحت تو اين بود كه سحر خيز 
باش تا كامروا باشی؟ پس اين آفت4 به تو هم از سحرخيزی رسيد. بزرجمهر بر اِرتِجال5 
جواب داد كه سحرخيز، دزدان بودند كه پيش از من برخاستند تا كام ايشان روا شد! خسرو 

از بِداهِت گفتار6ِ بصواب7 و حضور جواِب او خجل و ُملَزم8 گشت.
مرزبان نامه، با اندکی تغییر      

1ـ مقصود از عبارت زير چيست؟

به وقت صبحی كه ديدۀ جهان از سياهۀ9 ُظُلمات10 و سپيدۀ نور نيم گشوده باشد.

2ـ جملۀ پايين را به فارسِی امروزين بازگردانيد.

بی آسيبی كه رسانند، جامۀ او بستانند.

3ـ معنای امروزِی دو حرفی كه در متن زيرشان خط كشيده ايم، چيست؟

1 . حضور، پيشگاه ]ـِ پادشاه[
2 . بی+ گاه )=زمان(: ديروقت؛ بيگاه تََرک: كمی ديروقت

3 . آماده سازی، فراهم كردن
4 . بال و سختی

5 . ارتجال يعنی بدون تأّمل و بی درنگ سخن گفتن يا شعر سرودن؛ بر ارتجال: بدون تأّمل و بی درنگ
6 . بديهه گويی )=سرودن شعر يا گفتن نکته ای بدون انديشۀ قبلی ]كه در اينجا، مراد معنِی دوم است[(. ازاين رو 

بَديهه )يا بداهه( كمابيش با اِرتجال هم معناست.  
7 . صواب، درست، راست

8 . قانع، ُمجاب
9 . سياهی

10 . تاريکی ها
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واژه;شناسی;;

و    دوستدار،  ارادتمند،  ُمريد: 
اصطالحاً كسی كه از راهنما 
يا پيری پيروی می كند. )ُمريد 
مقابِل »ُمراد، پير، شيخ، مرشد« 

است.( 

دانش;ادبی;;

آـ به اين عبارت از درس »آداب نيكان« بنگريد:

بهلول گفت: »چه جای طعام خوردن كه سخن گفتن هم 
نمی دانی!« پس برخاست و برفت. جنيد باز به دنبال او رفت 

تا به او رسيد.

كار  به  عبارت  در  »رفتن«  مصدر  از  فعل  دو  كه  می بينيد 
رفته است؛ يکی »برفت« و ديگری »رفت«. هر دو فعل دارای 
زمان گذشته )ماضی( هستند. امروزه »برفت« )ماننِد بگفت، 
بنشست، بديد...( در زبان فارسی كاربرد ندارد و به جای آن، 
»رفت« می آيد؛ يعنی ديگر بخش پيشين )پيشوند( »بـ« ندارد.

اكنون پرسش اينجاست كه آيا در گذشته كه هر دو فعل به 
كار می رفته اند، تفاوتی با هم داشته اند؟

درس ششم
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در جملۀ  بنگريد.  به دقت  دربردارند،  را  »رفتن«  مصدر  كه  دو جمله ای  به  ديگر  يك بار 
نخست، مقصِد رفتن مشّخص نيست؛ اما در جملۀ دوم، مکاِن رفتن مشّخص شده است. 

بدين ترتيب درمی يابيم كه در زبان فارسِی كهن، »برفت« اغلب زمانی به كار می رفت كه 
نويسنده مقصد رفتن را در جمله نمی آورد و »رفت« آنگاه كاربرد داشت كه مقصِد رفتن در 

جمله ياد می شد.

بـ ـ به اين عبارت از متن درس بنگريد:

»گفت: او را طلب كنيد كه مرا با او كار است.«

اگر عبارت يادشده را به فارسِی امروزين بازگردانيم، چنين می شود: »گفت: او را جست وجو 
كنيد؛ زيرا من با او كار دارم.« 

پيداست كه در جملۀ پايانِی عبارت، حرف »را« افتاده و فعل »است« با »داشتن« جايگزين 
شده است:

مرا با او كار است من با او كار دارم.

اگر ساختمان جملۀ نخست را با جملۀ دوم بسنجيم و مقايسه كنيم، چنين 
رابطه ای ميانشان برقرار است: 1

نهاد+ را+ اسم+ بودن2 = نهاد+ اسم )با نقِش »مفعول«(+ داشتن

بر اين بنياد، در فارسِی كهن گاهی فعل اسنادِی »بودن« معنای »داشتن« را می رسانده است.

مرا دوستانی وفادار بود= من دوستانی وفادار داشتم.

1 . در سنجش ميان ساختار دو جمله، حرف اضافه و متمم )با او( را كه حذف شدنی است، در نظر نگرفته ايم.
2 . »است« فعِل مضارع از مصدر »بودن« است. »است« كه سوم شخص مفرد است، صرف نمی شود؛ مگرآنکه به 

صورت »هستم، هستی، هست...« درآيد.  
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ÿ .هم معنای دو واژۀ »نابهنگام« و »نسنجيده« را در »آداب نيکان« بيابيد

1ـ معنای »باری« را در هريك از دو عبارت زيرين بنويسيد.

• ]بهلول[ فرمود: »تويی شيخ بغداد كه مردم را ارشاد می كنی؟« عرض كرد: »آری«. بهلول 
فرمود: »باری، طعام خوردن خود را می دانی؟«

• بهلول گفت: »تو از من چه می خواهی؟ تو كه آداب طعام خوردن و سخن گفتن خود را 
نمی دانی، باری آداب خوابيدن خود را می دانی؟«

2ـ در جمله های پايين، امروزه به جای حرف »را« چه حرفی كاربرد دارد؟

• اكنون كه به نادانی خود معترف شدی، تو را بياموزيم.
• اگر حرام را صد از اين گونه آداب به جا بياوری فايده ندارد.

3ـ دليل كاربردِ »رفت« و »برفت« در جمله های زيرين ـ كه برگرفته از متن های كهن ادب 
فارسی اندـ  چيست؟

• سوی پارس رفت، شش روز گذشته از محّرم. • من او را ببستم؛ چگونه برفت؟! 
• از بلخ برفت روز پنجشنبه. • شيخ بوسعيد وقتی به سرخس رفت. 

4ـ جمله های كهن زير را به فارسِی امروزين بازگردانيد.

• يعقوب ليث را برادری بود، عمرو نام. • هر گلی را بويی است.   
• هيچ كس را در حضورش راه نيست. • هركسی را در اين گيتی سرنوشتی باشد1.  

• ما را با او كاری نيست. • ديدۀ سير است مرا، جاِن دلير است مرا.  
• ايشان را تجربتی نباشد.

1 . »باشد« نيز از مصدر »بودن« ساخته شده است.
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حکايت پايين را كه برگرفته از بوستان سعدی است، بخوانيد.

1 . ابوالحسن كيا گوشيار گيالنی از ستاره شناسان بزرگ ايرانی است كه در سدۀ چهارم و آغاز سدۀ پنجم هجری 
می زيسته و چند كتاب از او به جا مانده است.

2 . اِنا]ء[: ظرف
3 . بردن: گنجايش داشتن؛ انايی كه پر شد، دگر چون برد؟ ظرفی كه پر شد، چگونه گنجايش چيزی ديگر را 

می تواند داشته باشد؟ )پرسش انکاری(
4 . اّدعا

5 . از آن: به آن دليل
6 . مانند سعدی خالی از خودبينی و غرور در جهان بگرد تا پر از دانايی و معرفت بازگردی. )آفاق: ِج افق، 
ازآنجاكه هر سرزمين افق جداگانه ای دارد، آفاق به معنای سرزمين ها و همه جای كرۀ زمين نيز به كار رفته است.(

ولی از تکبّر سـری مسـت داشـتيکی در نجوم اندكی دست داشت
دور راهِ  از  آمـد  گوشـيار1  پُرغـروربـِر  سـری  پُـرارادت،  دلـی 
بردوختـی ديـده  او  از  نياموختـیخردمنـد  وی  در  حـرف  يکـی 
گردن فـراز:چـو بی بهـره عـزمِ سـفر كـرد باز، دانـای  گفـت  بـدو 
اِنايی2 كه پر شـد، دگـر چون بََرد؟3تـو خـود را گمـان بـرده ای پُرخرد
شـویز َدعـوی4 پُـری زان5 تُهی می روی معانـی  پُـر  تـا  آی  تُهـی 
آفـاق سـعدی صفت در  پُرمعرفـت6ز هسـتی  بـازآی  و  گـرد  تهـی 
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1ـ معنای سه واژه ای كه زيرشان خط كشيده  است، چيست؟
2ـ مقصود از بيت سوم چيست؟

3ـ بيت پايانی بيانگِر چه رويدادی در زندگِی سعدی است؟ شاعر ثمرۀ اين تجربه را چگونه 
توصيف كرده است؟ 

ÿ درون مايۀ اين حکايت با حکايت جنيد و بهلول در درس »آداب نيکان« چه ارتباطی دارد؟

كهن ترين ابزار علمی جهان

  
انسان، فنّاوری، اخالق

واژه;شناسی;;

تاروپود: رشته های عمودی و افقِی پارچه، فرش و   
ماننِد اينها؛ در اينجا يعنی تمام اجزا.

دادوستد: ]=دادن و ِستَدن[ خريدوفروش، رفتار متقابِل دو نفر با هم  
يا پيروی از    انجام دادن كاری  پايبند: كسی كه خود را موّظف به 

چيزی می داند؛ مقيَّد، متعّهد
پاس می دارند: رعايت می كنند  

علم زده: آنکه برای علم ارزش بيش از اندازه قائل است يا همه چيز   
را بر پايۀ معيارهای علمی ارزيابی می كند.

الی: ِگل نرم كه از آب ِگل آلود ته نشين می شود.  
اينجا به    اما در  َخلق: در اصل به معنای »آفريدن، آفرينش« است، 

معنای »انسان ها« )آفريده ها( به كار رفته است.
متعالی: واال  

اسطرالب؛ 
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متنی كه در پی می آيد، ترجمۀ شعری است از زبان انگليسی. شعر را بخوانيد و بگوييد 
چه آسيبی را در فرهنگ غربی بازگو كرده و با كدام بخش از درس مرتبط است؟

یون جیم و تلویز

حاال برايت قصۀ جيم را می گويم؛
خودت كه می دانی قصه های من همه واقعيست.

جيم عاشق تلويزيون بود؛
درست مثل تو!

او از كّلۀ سحر تا نيمه شب آن قدر تلويزيون تماشا می كرد 
كه از حال می رفت.

از اولين برنامه تا آخرين
و برنامه های وسط اين دو.

آخرسر آن قدر تماشا كرد تا چشمانش ديگر بسته نشدند؛
پشتش به صندلی چسبيد؛

چانه اش به پيچ تلويزيون تبديل شد؛
و يك آنتن روی سرش درآمد؛

مغزش تبديل شد به سيم پيچ تلويزيون؛
و صورتش شد صفحۀ تلويزيون؛

دو دكمۀ تنظيم جای گوش هايش درآمد؛
يك سيم با پريز از پشتش درآمد.

ما هم جيم را زديم به برق!
حاال به جای اين كه او تلويزيون ببيند،

ما همه اش می نشينيم و تماشايش می كنيم!
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آشنايی با فرهنگستان )3(

در سال گذشته با تاريخچۀ فرهنگستان، فرهنگستان سوم، گروه واژه گزينی و شماری از واژه های 
مصّوب آشنا شديد. در درس »انسان، فنّاوری، اخالق« نويسنده به جای برخی واژه های بيگانه، از 
برابرنهادهای فرهنگستان بهره گرفته است: رايانه، تلفن همراه، فنّاوری، كاربَر1. كاربردِ درست و 
بجای واژه های مصوب فرهنگستان، هم به پاكيزگی و استوارِی نثر فارسِی امروز می افزايد و هم به 

گسترِش نوواژه های زبان فارسی ياری می رساند. 

عّده ای از مخالفان فرهنگستان، واژه گزينی را ـ به ويژه در قلمرِو علم ـ از بنياد بی حاصل قلمداد 
می كنند و برآنند كه وقتی ما توليدكنندۀ علم يا كااليی نيستيم، بايد نام و اصطالِح بيگانه ای را كه 
سازنده يا پديدآورنده بر آن نهاده است، بپذيريم؛ از كامپيوتر و پرينتر و موبايل و اس ام اس و 

هلی كوپتر و هاوركرافت گرفته تا راندمان و فركانس و ُكرنومتر و اينرسی.2  

درصورتی كه اهل هر زبان حق دارند برای هر كاال و فنّاوری و دانشی كه از آن در زندگِی خود 
بهره می برند، نام و اصطالحی همخوان با زبان و فرهنگ خود برگزينند. اگر بزرگان علم و فرهنگ 
ما چنين نمی كردند، امروزه ناگزير بوديم به جای »دانشگاه« و »دانشکده«، »اُنيِورسيته« و »فاكولته« 
و به جای »هواپيما« و »اَژَدر«، »آئِروپاِلن« و »تُرپيِل« فرانسوی را به كار بريم و »زمين شناسی« را 
را  »دوزيست«  غَطه«،  »ميزان الضَّ يا  »مانومتر«  را  »فشارسنج«  »ترمومتر«،  را  »دماسنج«  »ژِئولوژی«، 

ف الّزاويه« بگوييم!3    »آمفی بين« يا »ذوحياتين« و »نيمساز« را »ُمنَصِّ

1 . به جای كامپيوتر، موبايل، تکنولوژی، يوزِر. )عّده ای ايراد می گيرند كه در تركيِب »تلفن همراه«، واژۀ بيگانۀ 
»تلفن« به كار رفته است. اما بايد دانست كه »تلفن« از قبل در زبان كاربرد داشته و واژۀ تازه ای نيست. به سخن 
ديگر، گاهی از يك واژۀ بيگانۀ جاافتاده در معادل سازی بهره می گيريم، ولی در عوض، راه را بر نفوذِ واژۀ بيگانۀ 
جديد به زبان می بنديم. ديگر آنکه در موقعيت هايی می توان »تلفن همراه« را به صورت »همراه« مختصر كرد يا 

واژۀ »گوشی« را به كار برد.(     
2 . برابرنهاد فرهنگستان برای اين واژه ها به ترتيب بدين قرار است: رايانه، چاپگر، تلفن همراه، پيامك، بالگرد، 

هواناو، بازده، بسامد، زمان سنج، لَختی.
3 . به جای اصِل برخی از واژه های فرانسوی، معادل يا ترجمۀ عربی آنها در فارسی به كار رفته است.  
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بی گمان پُرشمارترين واژه های بيگانه، واژه های علمی هستند و اگر قرار باشد دروازۀ زبان را به 
روی آنها بگشاييم و همه را بی حساب و كتاب به سرزمين زبانمان راه دهيم، زبان فارسی را از 

واژه های بيگانه گران بار كرده ايم.

به  را  زبان  اگر  بازمی دارد.  »واژه سازی«  از  را  فارسی  زبان  بيگانه،  واژه های  نسنجيدۀ  راهيابِی 
كاالی  بی رويّۀ  وارداِت  با  است،  »واژه«  آن،  توليدِی  كاالی  مهم ترين  كه  كنيم  مانند  كارخانه ای 
)واژۀ( بيگانه، دستگاه های واژه سازِی رفته رفته زنگ زده و ناكارآمد می شوند و زبان را به سوی 

مصرف زدگی و وابستگی می برند.

دكتر محمود حسابی، فيزيکداِن نامدار معاصر كه خود عضو فرهنگستان اول و دوم بود و در 
 گزينش و گسترش نوواژه های دانش فيزيك نقشی ارزنده داشت،1 می نويسد:

»كسانی كه بيم آن را دارند كه اگر كلمه های فارسی را به جای كلمه های خارجی برگزينيم زبان 
فارسی زيان خواهد ديد، بايد توّجه داشته باشند كه اگر بنشينيم و دست روی دست بگذاريم، 
سيل كلمه های خارجی در كارخانه ها و كارگاه ها و مراكز اقتصادی و اداری و حتّی در دانشگاه ها 
ـ كه بعضی از آنها افتخار می كنند كه منحصراً زبان خارجی را به كار می برند ـ جاری خواهد شد 
و خدای ناكرده در زادگاه فردوسی، سعدی، حافظ، نظامی و مولوی افتخار خواهند كرد كه زبان 

فارسی را كنار گذاشته، به زبان بيگانه سخن می گويند.«2     

 

دكتر محمود حسابی )1371 ـ1281(   

 ،)moment بازده، بسامد، گشتاور )به جای  قبيل  از  1 . گروه فيزيك فرهنگستان در همان دوران واژه هايی 
گرماسنج )به جای كالری متر(، گرانيگاه )به جای مركز ثقل( را ساخت كه امروزه همگی جا افتاده است. 

2 . مقالۀ »توانايی زبان فارسی«، چاپ شده در كتاب »راه ما« ص50
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واژه;شناسی;;

امير را خاطر به آن شد: امير كنجکاو شد.  

گودالی ديد در آن خانه چنان كه جوالهگان را باشد:    

برپا  چاله ای  روی  بافندگی  دارِ  گاهی  گذشته  در 
می شد و بافنده در چاله می نشست و پارچه می بافت. 
امروزه نيز در هنر سنّتِی »كاربافی« در شهر ميبد )از 

استان يزد(، بافنده در »كارچاله« می نشيند.

دولت: )در اينجا:( ثروت و دارايی   

سی شنا د خو حکایت 
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دانش;زبانی;;

ÿ :به كاربرد »ی« در پاياِن فعل های اين عبارت از حکايت »خودشناسی« بنگريد

هر روز بامداد برخاستی و كليد برداشتی و درِ خانه باز كردی.

اگر بخواهيم عبارت را به فارسِی امروزين بازگردانيم، بايد به جای بخش پسيِن »ی«، بخش 
پيشيِن »می« بگذاريم تا معنای تکرار در فعل باقی بماند:

هر روز بامداد برمی خاست و كليد برمی داشت و درِ خانه باز می كرد. 

بخش پسيِن »ی« در زبان فارسِی امروز كاربرد ندارد، مگر در فعِل »بايستی«:

»بايستی هر روز پياده به مدرسه می رفتم.«

بودن، ضرورت  ]=الزم  »بايِستن«  مصدرِ  )از  »می بايست«  همان  »بايستی«  جمله  اين  در 
داشتن[( است. البته امروزه »بايستی« و »می بايست« كاركرد فعلِی خود را از دست داده اند و 

در معنا و نقِش »بايد« كاربرد دارند.

ÿ  در متن حکايت »خودشناسی« جمله ای بيابيد كه در آن حرف »را« با فعل اسنادِی »بودن« به
معنای »داشتن« به كار رفته باشد.

ÿ  ،بخش پسيِن »ی« در فارسِی امروز كاربرد ندارد. شايد يکی از عّلت های حذف اين نشانه
دوپهلويی و ابهامی باشد كه در يکی از ساخت های فعل پديد می آورده است. گمان می كنيد 

اين دوپهلويِی معنايی در كجا و چگونه به وجود می آمده است؟
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آزادگیدرس هفتم 

واژه;شناسی;;

ÿ كای فرازندۀ اين چرخ بلند/ وی نوازندۀ دل های نژند

فرازنده: افرازنده )از مصدرِ َفراشتن كه كوتاه شدۀ اَفراشتن است(،   
باالبرنده، برپادارنده.

گردان    چرخ،  ماننِد  را  آسمان  پيشينيان  )چون  آسمان  چرخ: 
می دانستند، آن را چرخ می ناميدند.(

خاركش پيری: پيری   

پيرمردی  خاركش، 
)خاركش  خاركش 
ساكن  با  بايد  را 

خواند.(
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ÿ می گفت:[ كه ای برپادارندۀ آسمان بلند و ای نوازشگر دل های غمگين[

)»كای« كوتاه شدۀ »كه ای« است و »كِی« خوانده می شود. هم چنان كه »وی« كوتاه شدۀ   
»و ای« است.( 

درشت: زبر و خشن، متضاّد نرم و لطيف   

درِ دولت به رخم بُگشادی/ تاج عّزت به سرم بِنهادی: بخت مانند خانه ای است كه تو   
درِ آن را به رويم باز كردی )مرا از خوشبختی برخوردار كردی( و عّزت مانند تاجی 

است كه آن را بر سرم گذاشتی )به من عّزت و سرافرازی بخشيدی(. 

ÿ  :حّد من نيست ثنايت گفتن/ گوهِر ُشکِر عطايت ُسفتن

قيمتی.    معنای مرواريد است و هم هر سنگ  به  ُسفتن: سوراخ كردن؛ گوهر: هم 
ازآنجاكه مرواريد در دِل صدف است و سنگ های قيمتی درون معدن اند، گوهر به 
معنای ذات و سرشت و دروِن هركس نيز كاربرد دارد. گوهر ُسفتن يعنی سوراخ 
كردِن مرواريد، برای آنکه بتوان دانه های مرواريد را در رشته كشيد و از آن، گردن بند 

ساخت )در جواهرسازی، ُسفتِن مرواريد مهارت و دقّت بسيار می طلبد(. 

روی سخن پيرمرد با خداست و می گويد: شکر گفتِن بخشش های تو در حّد توانم 
نيست )مصراع نخست(؛ شکِر بخشش های تو مانند مرواريدی است كه ُسفتِن آن از 

تواِن من بيرون است؛ يعنی من توانايِی شکِر نعمت های تو را ندارم. 

رخش پندار همی راند ز دور:  »رخش« در اصل نام اسب رستم است، اما در اينجا به   

معنای كّلِی اسب به كار رفته است. »پندار« در اين بيت معنای خودخواهی و تکبّر 
دارد. بنابراين شاعر می گويد: جوان گويی بر اسِب تکبّر سوار بود و آن را از دور 

می راند؛ يعنی نشان تکبّر و خودپسندِی او از دور پديدار بود. 

عّزت از خواری نشناخته ای: فرق عّزت و خواری را نمی دانی. )عّزت به معنای سربلندی   
و سرافرازی است و متضاّد ذلّت و خواری. ازاين رو در بيت آرايۀ تضاد هست.(
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1ـ در شعر »آزادگی« يك جابه جايِی ضمير بيابيد.

2ـ در آغاز بيت دهم شعر چه فعلی حذف شده است و بايد هنگام معنا كردن افزوده شود؟

 
ÿ   مصراع دوم از بيت 12 را چگونه بايد خواند تا وزن شعر آسيب نبيند؟

ÿ  پايين بيت  از  مفهومی  و  معنا  چه  »ُسفتن«،  و  »گوهر«  واژۀ  دو  معنايِی  ارتباط  پايۀ  بر 
درمی يابيد؟

نظامی گنجه ای

1 . در اينجا: جواهرتراش
2 . ارزشمند، گران بها

شناسـندز گوهـر ُسـفتن اسـتادان هراسـند گوهـر  قيمت منـدِی  كـه 
بـه شـاگردان دهـد ُدّر خطرناک2؟ نـه بينی وقِت ُسـفتن مـردِ حّکاک1
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ÿ .درون مايۀ حکايت »آزادگی« را با اين حکايت گلستان سعدی بسنجيد

»حاتِِم طايی1 را گفتند: از تو2 بزرگ هّمت تر3 در جهان ديده ای يا شنيده ای؟ گفت: بلی، يك 
روز چهل شتر قربان كرده بودم4 اُمرای عرب را5 و خود به گوشۀ صحرا بيرون رفتم. خاركنی 
را ديدم پشته فراهم نهاده6. گفتم: به مهمانِی حاتم چرا نروی كه خلقی7 بر ِسماِط8 او گرد 

آمده اند؟ گفت:

منّـــِت حاتـــِم طايـــی نبـــردهركه نان از عمِل خويش خوَرد

من او را به هّمت و جوانمردی از خود برتر ديدم.«

 
ÿ  :گلستان سعدی هشت باب )بخش( دارد كه برخی از آنها بدين قرارند

در فوايد خاموشیـ  در ضعف و پيریـ  در تأثير تربيتـ   در فضيلِت قناعتـ  در آداب صحبت.

به گمان شما، اين حکايت با نامِ كدام باب همسويِی بيشتر دارد؟ چرا؟ 

1 . يکی از سخاوتمندان عرب كه در دورۀ جاهلی می زيسته است. در ادب فارسی نماد بخشندگی و گشاده دستی 
بوده است.
2 . خود

3 . بزرگ هّمت: بلندنظر، بزرگ منش، آنکه به چيزهای كم اهميت ـ كه ذهن انسان های كوته انديش را انباشته است 
ـ توّجهی ندارد. 

4 . قربان كرده بودم: قربانی كرده بودم، كشته بودم 
5 . امرای عرب را: برای اميران )فرمان روايان( عرب

6 . فراهم نهادن: روی هم چيدن، جمع كردن
7 . )در اينجا:( عّده ای از مردم 

8 . سفره
9 . كار و دسترنج

10 . منِّت كسی را بردن: از كسی منّت كشيدن، در برابر كسی كوچکی كردن و درخواسِت چيزی از او از سِر 
ناچاری. )منّت در اصل به معنای لطف و نيکی كردن است؛ اما منّت بردن يا منّت كشيدن يعنی خود را مديون 

لطف كسی دانستن؛ همچنان كه منّت گذاشتن يعنی لطف كردن به كسی و توقّع سپاس گزاری از او داشتن.(
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فرهنگ بزرگ سخن )3(

سال گذشته با »فرهنگ بزرگ سخن« و برخی ويژگی های آن 
آشنا شديد و دانستيد كه معناهای هر لغت  در فرهنگ سخن با 
شماره از هم جدا شده اند. ترتيب معناها بر پايۀ امروزی يا قديمی 
بودن و بسامِد كاربرد آنها در زبان فارسی است؛ به گونه ای كه در 
لغت های چندمعنايی، نخستين معنا، پركاربردترين و آخرين معنا، 
فرهنگ  در  »گرفتن«  مصدر  نمونه،  برای  است.  كم كاربردترين 
بزرگ سخن 82 معنا و كاربرد دارد كه هريك به ترتيب با شاهد و 
مثال1 همراه شده است. بخشی از درآيند )مدخل( »گرفتن« را از 

فرهنگ بزرگ سخن در پی آورده ايم.

1 . به جمله يا تركيبی كه نويسندگان فرهنگ، خود می سازند »مثال« و به جمله، 
می كنند،  نقل  امروزی  و  كهن  كتاب های  مانند  منبعی  از  كه  تركيبی  يا  عبارت 

»شاهد« می گويند.   
56



با دست  .1(مصـ . مـ . ، بمـ . : گیر)  gereft-an گرفتن

اي چیزي یا کسی را نگه داشتن؛ دست یا یا وسیله
اي را به چیزي یا کسی گیر دادن و آن (او) را نگه وسیله

 گیرند و از نیمکتسربازها... بازوهاي احسان را می داشتن:
به طرف در رفتم.   )301 1(محمودکنند. جداش می

 دریافت کردن .2 )38، 1(علويگیره را گرفتم. دست
این پول را بگیر بده اي را از کسی: که پول یا هدیهچنان

العملی از داد، حقهرکسی کاري صورت می به بقال. 

تحویل گرفتن:  .3 )91(مصدق گرفت. کار میصاحب
دستۀ کاغذ را از گروهبان...   رسان گرفتم. نامه را از نامه

تصاحب کردن؛ به  .4 )303 1مود(محرود د و میگیرمی

آورم، : زندگی را بهم حرام کرده. هرچه درمیزور گرفتن

، اخذ اقتباس کردن .5 )129 3میرصادقی ←(گیرد. ازم می

ا از ها کلمات بسیاري رانگلیسی :کردن، به عاریت گرفتن

اثر مطلوب گذاشتن چیزي در  .6 اند.زبان فرانسه گرفته

ز فیلم اتأثیر قرار دادن:  کسی؛ مجذوب ساختن، تحت

کسی یا چیزي را  .7 )70(دیانی گیردمان. همان اول می
 زیر سیطره آوردن؛ بر کسی یا چیزي چیره شدن:

 1سیاح(حاجها قطع شد. سربازها... را خوف گرفته، نَفَس

372 (  .ابنجمشید را بَطَرِ نعمت گرفت)8 )105 1بلخی. 
جایی را زیر سیطرة خود آوردن؛ به تصرف درآوردن؛ 

ها در جنگ با عراق، جزیرة فاو را ایرانی تسخیر کردن:
به عون خدا... هر مملکت را که بگرفتم،  گرفته بودند. 

آوردن؛ حاصل دستبه .9) 85 2(سعديرعیتش نیازردم. 
حمید  فته؟ کردن: جایزة ادبی نوبل را امسال چه کسی گر

کم از  )203میرصادقی  ←(خواهد دیپلمش را بگیرد. می
اي بوستان سلطان را/ چو باغبان نگذارد کزو ثمر مطالعه

گیر بازداشت کردن، دست .10 )495 3(سعديگیرند. 

او را به جاي کسی که شباهت اسمی با او داشته، کردن: 
. اندگرفتهمعلم کالس سه را   )65 1(میرصادقیاند. گرفته

 )95 5احمد(آلشد که مخفی بود. اي مییک ماه و خرده

ه در اینها اسرایی هستند کاسیر کردن؛ گرفتار ساختن: . 11
عمرو همی حرب کرد تا  اول جنگ گرفتیمشان. 

ه جنگ ار گرفته ب  )256 1(تاریخ سیستانبگرفتندش. 
 3(فردوسیها مکن هیچ یاد. برو زین سخنزاد/ شود نوش

و غارهاي نمناك... مار  در کوهشکار کردن:  .12 )2008

چه خوش صید   )485(محمدعلی: شکوفایی گرفت. می
دلم کردي، بنازم چشم مستت را/ که کس مرغان وحشی 

اشغال  .13 )102 1(حافظگیرد. تر نمیرا از این خوش

پُر کردن: . 14همین که بلند شد، جایش را گرفتم. کردن: 

خانه را گرفته. بخار سماور تمام فضاي این قهوه
دوش چون مشعلۀ شوق تو بگرفت   )6کاظمی (مشفق

». بگرفت«اي در دلم انداخت که صد جا وجود/ سایه

تاکسی کرایه کردن؛ اجاره کردن:  .15 )614 3(سعدي

وضع یا حالتی را در خود  .16 گرفتیم تا ما را تا حرم ببرد.
ش پی یا حالت چیزي را پذیرفتن:به وجود آوردن؛ وضع 

که مهربانو بتواند بر اضطرابی که به او دست داده بود از آن
ردم و دستی کغلبه کند و قیافۀ آرامی بگیرد... من پیش

در وضع یا حالت خاص قرار  .17 )97 1(علويگفتم:... . 

دادن کسی یا چیزي؛ حالت خاصی در کسی یا چیزي 
ي آتش گرفت و گرم کرد. هایش را رودست ایجاد کردن:

 1میرصادقی ←(رفت. گرفت و راه میسرش را باال می 

به حصمبتال شدن به بیماري یا وضعی ناگوار:  .18) 38
کندو نه مثل گندم بود که  گرفته بودم، دو هفته خوابیدم. 

 .19 )7 8احمد(آلسن بزند... و نه مثل میوه که شته بگیرد. 
را از من گرفته بود.  کارقدرت و پشتسلب کردن: 

چیز زائد و زدودنی را از بین بردن یا . 20 )90 1(علوي
از کین و  هایم را گرفتم. گیر ناخنبا ناخنبرداشتن: 
هار، (بجا نمانم نام/ وین ننگ ز دودة بشر گیرم. کشش به

آماده کردن چیزي و آن را جلو کسی قرار دادن  .21) 547

 .22 گیرد.اش لقمه میبچهمادر براي  یا به دستش دادن:
عنوان همسر یا دوست که کسی را بهاختیار کردن، چنان

م، اگر فاطمه را براي کمال بگیرییا مراد و مقتدا؛ برگزیدن: 
مرا صورت  )220 6(میرصادقیشود. کارش سکه می

سر  کار بگذارَد،مرا بی»/ گیرد«بندد که دل یاري دگر نمی

پنداشتن؛ فرض  .23 )813 1(انوريکاري دگر گیرد. 

اگر عدل و ظلم را به مفهومی رایج  کردن؛ تلقی کردن:
کاروان   )74 5(مطهريبگیریم... مفهومی اخالقی است. 

 1ودکی(راندیش. شهید رفت از پیش/ وآنِ ما رفته گیر و می

برداشتن کسی و همراه بردن . 24 گیرم.  ←نیز  )504

قطار هنوز مسافر  خانه.  بچه را از مدرسه بگیرم ببَرَماو: 

وي ر (گفتگو) اضافه کردن چیزي بر چیزي: .25 نگرفته.
گیرد. جوش میخالد روي قوري آب برنج روغن بگیر. 

رسیدن به چیزي یا کسی هنگام  .26 )39 2محمود ←(

عجب تند  گاز بده اتوبوس را بگیر. حرکت و سواري: 
قرمز ازنو چراغراند... چند بار گمش کردم و سرِ می

(گفتگو) به کنار کشیدن  .27 )56 3(میرصادقیگرفتمش. 

 خریدن؛ ابتیاع .28 بوس رد شود.ور، مینیبگیر اینچیزي: 

) 44 12. (هدایتگشا بگیرصد دینار آجیل مشکل: کردن
  دلِ شکسته نخواهد به این کسادي ماند/ از این متاع چرا 
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ÿÿÿسپسÿ.استÿآمدهÿ»آوانگارÿالفبای«ÿباÿآنÿتلّفظÿنخستÿ،»گرفتن«ÿواژةÿرویارویÿ،بینیدÿمیÿکهÿچنان
درونÿکمانÿاینÿکوتهÿنوشتÿهاÿ)=نشانهÿهایÿاختصاری(ÿراÿمیÿخوانیم:ÿمصـÿ.ÿÿمـÿ.1ÿ؛ÿبمـÿ.ÿ:گیر

ÿکهÿدهدÿنشانÿتاÿگیردÿمیÿقرارÿ».«ÿهاÿنوشتÿکوتهÿازÿپسÿ.استÿ»مصدر«ÿنوشِتÿکوتهÿ».ÿمصـ«
ÿ).استÿ»قمریÿهجرِی«ÿنوشِتÿکوتهÿ».ق.ÿهـ«ÿمثالÿبرایÿکهÿچنان(ÿ.استÿشدهÿکوتاهÿواژهÿازÿبخشی
اکنونÿکوتهÿنوشتÿراÿدرÿ»بمـÿ:.ÿگیر«ÿنشانÿدهیدÿوÿبگوییدÿصورتÿکامِلÿآنÿچهÿبودهÿاست.

ÿوÿبیابیدÿ»گرفتن«ÿمصدرÿازÿفعلیÿباÿجملهÿیکÿ»آقامهدی«ÿخوانِیÿروانÿازÿصفحهÿنخستینÿدرÿ1ـ
بگوییدÿکاربردÿفعلÿدرÿاینÿجملهÿباÿکدامÿشمارةÿمعناÿدرÿفرهنگÿبزرگÿسخنÿهمخوانیÿدارد.

ÿدوÿاینÿدرÿتوانÿمیÿراÿکاربردهاÿ/کاربردÿÿکدامÿچیست؟ÿپایینÿهایÿنمونهÿدرÿگرفتنÿمعنایÿ2ـ
ستونÿیافت؟

توÿهمÿماÿراÿگرفتهÿایÿها!

پایمÿبدجوریÿگرفتهÿبود.

وقتیÿبرمیÿگردی،ÿازÿبّقالیÿماستÿبگیر.

گیرمÿتقصیرÿاوÿبود؛ÿتوÿچراÿکوتاهÿنیامدی؟

ازبسÿکهÿغذاÿخوردم،ÿدلÿدردÿگرفتم.

گویاÿهنوزÿموضوعÿراÿنگرفتهÿای.

غلطÿهایÿامالیِیÿاینÿنوشتهÿراÿبگیر.

دکترÿحسنÿانوری

ÿ)سخنÿبزرگÿفرهنگÿِسرویراستارÿ،فارسیÿادبÿوÿزبانÿفرهنگستانÿپیوستةÿعضوÿ،نگارÿفرهنگÿ،ادیب(

ÿ.ÿ1»مـ.«ÿکوتهÿنوشِتÿ»متعّدی«ÿاستÿوÿدرÿفرهنگÿبزرگÿسخنÿبهÿمعنایÿمصدریÿاستÿکهÿنیازÿبهÿمفعولÿدارد.
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فصل چهارم

ویدادها نام ها و ر
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واژه;شناسی;;درس هشتم درس هشتم 

/ای/  مصّوت  يعنی  می رود؛  كار  به  گفتار  زبان  در  »آره«  به صورت  »آری« 
در پايان آن به /ـِ/ تبديل شده است: آری آرِه1. اما »بلی« از لغت عربِی 
»بلیا« گرفته شده و سپس در فارسی مصّوت /آ/ در پاياِن آن به /ای/ تبديل 
شده است: بلیا بلی )همان طوركه »لـاكن« به »ليکن« تبديل شده بود و در 
واژه شناسی درس سوم آموختيد( و سرانجام /ای/ در پايانش به /ـِ/ تغيير يافته 
است: بلی بله )ماننِد آری آره(. بنابراين »بله« دو دگرگونی را پشت سر 

گذاشته: بلیا بلی بله؛ و در دو مرحله فارسی سازی شده است.

اما اكنون واژۀ »خير« را بررسی می كنيم: در آغاز، واژۀ فارسِی »نه« با لغت 
عربِی »خير« )=خوب( تركيب شده و »نه خير« )=نخير( ساخته شده است )به 
معنای »خير نيست، خوب نيست«(. سپس در گذر زمان برای صرفه جويِی 
زبانی، »نه« از »نه خير« افتاده و »خير« در همان معنای منفی در كنار »نه خير« 

كاربرد يافته است.

نه   +خير      نه خير    - نه      خير

سرشار: در اصل به معنای »پُر« است، اما در اينجا به معنای »فراوان، بسيار« به   
كار رفته است.

نامی: نامَور، نام آور، نامدار، بنام، بلندآوازه، مشهور   

1 . دقّت كنيد كه حرف »ه« در اينجا نشان دهندۀ مصوت /ـِ/ است و /ـِ/ خوانده می شود. بنابراين به آن 
»های بيان حركت« می گويند؛ يعنی حرفی كه بيان كننده يا نشان دهندۀ حركت است.

خير: نه، متضاّد بلی، بله، آری، آره؛ در زبان   
فارسی »نه« نشانۀ پاسخ منفی به پرسش، 
است.  مثبت  پاسخ  نشان دهندۀ  »آری«  و 
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دانش;زبانی;;

در درس ششم كتاب فارسی با »گروه اسمی« در زبان فارسی آشنا شديد و دانستيد كه گروه 
اسمی می تواند تنها يك واژه باشد. برای نمونه در جملۀ »بهمن، سنگ را از فراز كوه بر سِر 

رستم فروانداخت«، »سنگ« كه مفعوِل جمله است، يك گروه اسمی به شمار می آيد. 

چه بسا بپرسيد: چگونه می شود يك واژه به تنهايی گروه باشد؟ 

در پاسخ بايد گفت: همچنان كه در رياضيات مجموعۀ تك عضوی داريم، در دستور زبان 
نيز گروه تك واژه ای وجود دارد. البته هر تك واژه از قابليّت و توانايِی تبديل شدن به گروه 
چندواژه ای برخوردار است و به همين دليل به تنهايی گروه ناميده می شود. برای مثال می توانيم 

بگوييم:

بهمن، آن سنِگ بزرگ را از فراز كوه بر سر رستم فروانداخت.

در اين جمله، »سنگ« كه هستۀ گروه اسمی است، دو وابسته گرفته است: »آن« كه پيش 
از هسته قرار دارد، »وابستۀ پيشين«، و »بزرگ« كه پس از هسته جای دارد، »وابستۀ پسين« 

ناميده می شود.

می بينيد كه افزودِن وابستۀ پسين )=بزرگ( به هسته، به كمِك يك كسره انجام گرفته است. 
اين كسره با حركت كسره كه درون واژه است و جزو واج های هر واژه به شمار می آيد )ماننِد 

حركت كسره در »ِچراغ«(، تفاوت دارد. 

هرگاه اين كسره در پايان واژه ای بيايد، می توان به آن واژه )هسته(، وابستۀ پسين )صفت 
بيانی يا مضاٌف اليه( اضافه كرد:

چراغ+ ـِ+ اتاق چراِغ اتاق           چراغ+ ـِ+ تابان چراِغ تابان 

چون كاركردِ اين كسره، اضافه كردِن وابستۀ پسين به هسته است، كسرۀ اضافه نام دارد. 
آنچه پس از كسرۀ اضافه می آيد، معموالً يا صفت بيانی است يا مضاٌف اليه. بدين ترتيب كسرۀ 
اضافه، نقش واژۀ اضافه شده پس از خود را نشان می دهد و نمايان می كند؛ بنابراين آن را 

نقش نمای اضافه نيز می نامند.
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برای  اما  است.  يا صفت  مضاٌف اليه  آن،  از  پس  واژۀ  كه  می دهد  نشان  اضافه،  نقش نمای 
تشخيص اين دو نقش از يکديگر، بايد بدانيم كه هرگاه پس از نقش نمای اضافه »اسم« قرار 

گيرد، نقِش »مضاٌف اليه« می پذيرد. 

واژه ای كه نوِع آن، اسم است )يعنی به تنهايی و پيش از آنکه در جمله يا گروه بنشيند، اسم 
به شمار می آيد(، می تواند درون جمله نقش های گوناگون بگيرد. برای مثال، نوِع واژۀ »رستم«، 

»اسم« است. اكنون اگر »رستم« را در جمله های زير به كار ببريم:

رستم اَبَرپهلوان ايران بود.

زال، رستم را از نيرومندِی افراسياب هراساند.

اسفنديار با رستم نبرد كرد.

به ترتيب نقش ِ »نهاد«، »مفعول« و »متّمم« را می پذيرد. حال اگر »رستم« پس از نقش نمای اضافه 
جای گيرد، نقِش »مضاٌف اليه« پيدا می كند: اسِب رستم. 

بنابراين، يکی از نقش هايی كه اسم می تواند در جمله بر عهده بگيرد، مضاٌف اليه بودن است. 
)ضمير هم چون جانشيِن اسم است، می تواند مضاٌف اليه شود؛ مثاًل: اسِب او.(

اما اگر نوع واژه ای »صفت« باشد )يعنی به تنهايی و بيرون از گروه و جمله، صفت به شمار 
آيد( و پس از نقش نمای اضافه بنشيند، نقِش آن هم »صفت« می شود. برای نمونه، نوِع واژۀ 

»بزرگ«، صفت است. اكنون اگر آن را در جملۀ زير بياوريم:

آن سنگ، بزرگ بود.

نقِش  از نقش نمای اضافه قرار دهيم،  اگر »بزرگ« را پس  پيدا می كند. حال  نقش »مسند« 
»صفت« می پذيرد: سنِگ بزرگ.

افزون بر اين، بهترين روش برای شناسايِی »مضاًف اليه« از »صفت«، آن است كه به هستۀ 
گروه اسمی، »ی« به معنای »يك« بيفزاييم )در اين حالت، نقش نمای اضافه پنهان می شود(. 
هنگامی كه هستۀ گروه اسمی، دارای صفت بيانی است، »ی« را در پايان می پذيرد؛ ولی آنگاه 

كه مضاٌف اليه دارد، »ی« را نمی توان به آن افزود:
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چراِغ اتاق   چراغی اتاق1 چراِغ تابان چراغی تابان      

اسِب رستم   اسبی رستم اسِب تندرو اسبی تندرو     

سنِگ كوه   سنگی كوه سنِگ بزرگ سنگی بزرگ     

در دستور زبان فارسی به گروه اسمی ای كه دربردارندۀ هسته و مضاٌف اليه است، »تركيب 
اضافی« و به گروه اسمی ای كه دربرگيرندۀ هسته و صفت باشد، »تركيب وصفی« می گويند. 

)تركيب در اينجا به معنای گروه است.(   

 

ÿ  به جز پنج مترادفی كه برای »نامی« در بخش واژه شناسی آورديم، يك واژۀ هم معنای آن در
صفحۀ 64 كتاب فارسی پيدا كنيد و سپس بگوييد از اين هفت واژۀ هم معنا ريشۀ كدام يك با 

بقيه تفاوت دارد.

 
1ـ نقش واژه ها را در جملۀ پايين بنويسيد و سپس در هر گروه اسمی، هسته و وابسته را 

نشان دهيد.

هياهوی كالغ ها سکوت باغ را می شکست.

1 . نشانۀ   به معنای نادرست بودن يا كاربردی نبودن است.
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 2ـ نقطه چين هـا را در خوشـه واژۀ پاييـن كامـل كنيـد. )از فعل هـا نمی توانيـد در خوشـه واژه 
بهره بگيريد.(

          

             گذر.....

          با بن مضارع        .....گذر

............           

                                    ............      

                                         ......گذشت

          با بن ماضی           گذشته ......گذشته ......گذشتگی

............           

3ـ واژۀ »قّلك« كه در متن درس آمده، به معنای كوزۀ سفالين يا جعبه ای 
است كه از  شکاف كوچکی در آن پول می ريزند و می اندوزند. گويا 
ـَك« پيوند يافته و سپس كوتاه شده است. در اين  اين واژه از »قّله+ 

ـَك« چه معنايی را به »قّله« افزوده است؟ چرا؟ صورت »

1ـ در نخستين سطِر »نوجوان باهوش« قائم مقام فراهانی با عنوان »ميرزا ابوالقاسم فراهانی«، 
و در سطر آغازيِن »گريۀ امير«، اميركبير با نام »ميرزا تقی خان« ياد شده است. واژۀ »ميرزا« هم 
عنوانی احترام آميز برای افراد باسواد بوده و هم عنوانی كه همراه نام شاهزادگان می آمده است. 
 به گمان شما، اين واژه در نام ابوالقاسم فراهانی و اميركبير كدام معنا را می رساند؟ در نامِ

»ايرج ميرزا« چطور؟ از كجا می فهميد؟
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در گذشته »ميرزا« را چگونه به كار می بردند تا دو مفهومِ آن با هم اشتباه نشود؟

»ميرزا« كوتاه شدۀ چه واژه ای است؟ دستِ كم دو عنوان ديگر به ياد آوريد كه كوتاه شده 
باشند.     

2ـ جملۀ »شروع به گريه كرد« را می توان به صورت »بنا كرد به گريه«، »به گريه افتاد«، »زد زير 
گريه«، »گريه اش گرفت«، به كار برد. به جای جملۀ »شروع به ناسازگاری كرد« نيز می توان 

گفت: »بنا كرد به ناسازگاری« يا »بنای ناسازگاری گذاشت«.  

اكنون واژۀ »التماس« را به جای گريه و ناسازگاری بگذاريد و بگوييد كاربردِ آن در كدام 
صورت ها درست است.

جملۀ »شروع به گريه كرد« در عبارت »اين بار امير ]كبير[ ديگر نتوانست تحّمل كند و 
شروع به گريه كرد« را با كدام جمله های باال می توان جايگزين كرد؟ چرا؟

»نشستن« را هم گاهی در زبان فارسی در معنای »شروع كردن« به كار می بريم. دستِ كم دو 
جمله با چنين ويژگی ای بسازيد. 

پنج جمله بسازيد كه در آنها »گرفتن« معنای »آغازِ باريدن يا وزيدن كردن« داشته باشد. 

3ـ ميان دو بيت زيرين از گلستان سعدی با »گريۀ امير« چه ارتباط محتوايی می بينيد؟

حرفـی بازيچـه1  ازسـِر  كزان پنـدی نگيرد صاحِب هوشنگوينـد 

بخوانی، آيـدش بازيچه در گوشوگر صد باِب حکمت2 پيش نادان

1 . شوخی و مسخره
2 . صد باِب حکمت: صد فصل از كتاِب دانش
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درس نهم 

قلم سحرآمیز

اگر بيت آغازيِن غزلی را بدانيم و بخواهيم سراسر غزل را در ديوان حافظ بيابيم )چنان كه 
در بخش »گفت وگو«ی درس نهم كتاب فارسی از شما خواسته شده است(، چه بايد كرد؟

يعنی  است!  فارسی  فرهنگ های  در  لغت يابی   شيوۀ  وارونۀ  روش جست وجوی شعر، 
به جای آنکه نخستين حرف هر لغت و سپس حرف های بعدِی آن بر پايۀ ترتيب الفبايی 
مبنای جست وجو باشد، آخرين حرِف واژۀ پايانِی مصراع اول را مالک قرار می دهيم. سپس 

حرف های پيش از آن را بررسی می كنيم. 

كجا  به  كجا  از  كه  بنگر  می فرستمت/  سبا  به  صبا  هدهد  »ای  بيت  در  نمونه،  برای 
می فرستمت«، آخرين حرِف واژۀ پايانِی مصراع نخست، »ت« است. بنابراين در فهرست 
تا  پايان گرفته اند، پشت سر می گذاريم  »ا« و »ب«  به حرف  كه  را  غزل ها، مصراع هايی 
به مصراع های حرف »ت« برسيم. چون در »می فرستمت«، پيش از »ت« حرف »م« قرار 
گرفته است، از مصراع هايی كه به واژه هايی مانند »دوست«، »داشت«، »رفت« ختم شده اند، 

می گذريم تا به مصراع های پايان يافته به »مت« می رسيم:    

يارب سببی ساز كه يارم به سالمت

ای هدهد صبا به سبا می فرستمت

ای غايب از نظر به خدا می سپارمت

ميِر من خوش ميروی، كاندر سر و پا ميرمت1 

بدين سان پس از يافتن مصراع مورد نظر در فهرست، به اصل غزل در ديوان دست خواهيم 
يافت.2        

. در ترتيب مصراع های پايان يافته به »مت« نيز »سالمت«، »می فرستمت« و »می سپارمت« به ترتيب   1
پشت سر هم جای گرفته اند.

شيوه  همين  با  نيز  موالنا(  و  سعدی  غزل های  )مثاًل  ديگر  شاعران  قصيده های  و  غزل ها  يافتِن   .  2

دانش;ادبی;;

66



1ـ كنايه ای به معنای »تأثير خود را گذاشته بود«  در »قلم سحرآميز« و »دو نامه« پيدا كنيد. 

»زاهد  آن  َمْطَلع1  كه  غزلی  آورده ايم.  اينجا  در  را  حافظ  ديوان  فهرست  از  صفحه ای  2ـ 
خلوت نشين دوش به ميخانه شد/ از سر پيمان برفت، با سر پيمانه شد« است، در كجای اين 

فهرست به چشم می خوَرد؟ چگونه آن را در فهرست يافتيد؟ 

امکان پذير است. در آغاز برخی از ديوان ها فهرست نيامده است؛ دراين صورت می توان غزل را به همين 
روش با ورق زدن ديوان جست وجو كرد.    

. به بيت آغازيِن غزل يا قصيده در اصطالح ادبی، »َمطَلع« می گويند.   1
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3ـ آيا اگر بيتی كه می خواهيد غزِل دربردارندۀ آن را در ديوان بيابيد، َمطَلِع غزل نباشد، شيوۀ 
جست وجوی آن با بيت َمطَلع تفاوت دارد؟ 

4ـ در فعاليت های نوشتاری همين درس از كتاب فارسی، َمطَلع غزلی از حافظ آمده است. 
اينجا  در  ديوان حافظ  )دستنويِس(  نسخۀ خّطِی  از چاپ عکسِی يك  را  آن غزل  تصوير 

می بينيد. )صفحۀ روبه رو(

قافيه ها و رديف ها را در غزل نشان دهيد و بيفزاييد كه كاتب در كدام بيت ها رديف را 
ننوشته است؟ به گمان شما، دليِل آن چيست؟

به چشم  اين دستنويس  با رسم  الخّط  فارسی  امروزِی  ميان دستور خّط  تفاوت هايی  چه 
می خورد؟   

به خدا  نظر  از  غايب  »ای  آغازيِن  مصراِع  با  كه  غزلی  ديوان حافظ،  فهرست  در  5ـ چرا 
می سپارمت« پيش از غزلی جای گرفته كه با مصراع »ميِر من، خوش می روی، كاندر سر و پا 

ميرمت« آغاز شده است؟

6ـ در جملۀ »قطره های آب از شکاف سقف می لغزيد«، مصدر فعل »می لغزيد« را بنويسيد و 
با بن مضارع آن سه واژه بسازيد. 

68



69



درس دهم

داران پرچم  

دانش;زبانی;;

ÿگروه«ÿباÿحاضرÿکتابÿهشتمÿدرسÿنیزÿوÿفارسیÿکتابÿدهمÿدرسÿدر
ÿ.شدیدÿآشناÿ)پسینÿوابستةÿوÿپیشینÿوابستة(ÿآنÿهایÿوابستهÿوÿ»اسمی

برایÿنمونه،ÿدرÿجملهÿایÿکهÿدرÿپیÿمیÿآید:

»اینÿدوÿپهلواِنÿنامدارÿِایرانÿ،ÿباÿهمÿجنگیدند.«

ÿ.داردÿنهادÿنقشÿکهÿاستÿاسمیÿگروهÿیکÿ،»ÿایرانÿِنامدارÿپهلواِنÿدوÿاین«

ÿ.استÿگرفتهÿ»اضافهÿنمایÿنقش«ÿکهÿاستÿایÿواژهÿاّولینÿ،اسمیÿگروهÿهرÿدرÿهسته
ÿاضافهÿنمایÿنقشÿهردوÿ»نامدار«ÿوÿ»پهلوان«ÿ،اسمیÿگروهÿاینÿدر
ÿوÿاستÿاضافهÿنمایÿنقشÿدارندةÿواژةÿنخستینÿ»پهلوان«ÿاماÿ،دارند
ÿ،اسمیÿگروهÿاینÿدرÿهستهÿ.آیدÿمیÿشمارÿبهÿ»هسته«ÿروÿازاین

ÿپسینÿوابستةÿدوÿوÿ)دوÿ،این(ÿپیشینÿوابستةÿدو
)نامدار،ÿایرانÿ)ÿگرفتهÿاست.

ÿ:بنگریدÿزیرÿجملةÿبهÿاکنون
ÿ».بودÿپهلوانÿنیرومندترینÿ،رستم«

ÿÿÿبیتی ÿ»فراهانی ÿالممالکÿادیب« ÿشعر ÿدر
ÿاز ÿاسنادی ÿفعل ÿ،آن ÿدر ÿکه ÿکنید ÿپیدا
ÿکارÿبهÿ»داشتن«ÿمعنایÿدرÿ»بودن«ÿمصدر

رفتهÿباشد.
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می دانيم كه در اين جمله »رستم«، نهاد و » نيرومندترين پهلوان« مسند است. »رستم« باآنکه 
يك واژه  است، به تنهايی يك گروه اسمی به شمار می آيد. اما در گروه اسمِی »نيرومندترين 
پهلوان« كه دو واژه را دربرمی گيرد، كدام يك را بايد هسته دانست؟ »نيرومندترين« يا »پهلوان« 

را؟

گفتيم كه در هر گروه اسمی، هسته نخستين واژه ای است كه نقش نمای اضافه دارد. هرچند 
در »نيرومندترين پهلوان« هيچ نقش نمای اضافه ای به كار نرفته است، می توان »وابسته«ای به 
گروه افزود تا يك نقش نمای اضافه در گروه پديدار شود؛ برای مثال: »نيرومندترين پهلواِن 
ايران زمين«. بدين ساْن با آشکار شدِن نقش نمای اضافه، می توانيم هسته )پهلوان( را در گروه 

اسمی شناسايی كنيم.    

صفت اشاره، صفت شمارشی

بخش »دانش زبانی« درس دهم كتاب فارسی دربارۀ »صفت اشاره« و »صفت شمارشی« 
است. وقتی از »صفت« سخن به ميان می آيد، معموالً واژه هايی از قبيِل »خوب«، »ساده«، »بلند«، 
»زيبا« و... را به ياد می آوريم كه به تنهايی بيانگِر يك ويژگی هستند و هرگاه پس از نقش نمای 
اضافه قرار گيرند، نقش »صفت« نيز پيدا می كنند: دوسِت خوب، آزمايِش ساده، ساختماِن بلند، 
تصويِر زيبا... )بنگريد: درس هشتم از همين كتاب(. اما صفت دانستن واژه هايی ماننِد »اين« در 
»اين مداد«، »آن« در »آن نيمکت«، »سه« در »سه پرنده«، »دومين خيابان« ناآشنا به نظر می رسد.

بااين حال اگر در واژه ای ماننِد »زيبا« دقت كنيم، درمی يابيم كه تصّورِ آن به تنهايی و بدون 
همراه شدن با اسم، شدنی نيست؛ يعنی تصّورِ »زيبا« وقتی امکان پذير است كه به يك اسم 
تکيه كند. برای مثال، وقتی »زيبا« را در »چهرۀ زيبا«، »منظرۀ زيبا«، »تصوير زيبا«، »صدای 
زيبا«، »دستخّط زيبا« قرار دهيم، تصّوری از آن پيدا می كنيم. زيرا »زيبا« ويژگی ای است كه 

كاركردش توصيِف اسم است و در كنار اسم مفهومی روشن پيدا می كند.

بدين ترتيب صفت از نظر معنايی با اسم متفاوت است. 
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اكنون بياييد دوباره نگاهی به »اين مداد« بيندازيم. در اين گروه اسمی، »اين« كاركردی جز 
توصيف »مداد« از طريق اشاره به آن، ندارد و از وجود مستقل برخوردار نيست. اگر برای 
نمونه دو مداد )»مدادِ سياه« و »مدادِ قرمز«( روی ميز قرار داشته باشد و ما به اّولی از نزديك 
اشاره كنيم و به جای »مدادِ سياه«، بگوييم: »اين مداد«، در واقع برای آن صفت به كار برده ايم؛ 

»صفت اشاره«. 

عددها نيز چنين وضعيتی دارند. برای مثال، وقتی می گوييم: »سه«، »هفت«، »صد« و... بايد 
با اسمی همراه شوند تا تصّور آنها امکان پذير شود: »سه پرنده«، »هفت روز«، »صد سال«. 
همۀ عددها اسِم پس از خود را از نظر تعداد توصيف می كنند و ازاين رو »صفِت شمارشی 
ـُمين«  « جزء  آنها  به  اگر  كه  است  عّلت  اين  به  عددها  ناميدِن  »اصلی«  دارند.  نام  اصلی« 
را بيفزاييم، به جای تعداد، ترتيب را می رسانند. مثاًل در عبارت »ده نفر در صف نانوايی 
 ايستاده اند و من هفتمين نفر هستم«، عدد »ده« كه تنها شمار و تعداد نفرات را توصيف می كند، 
»صفت شمارشِی اصلی« و »هفتمين« كه »نفر« را از نظر جايگاه و ترتيب وصف می كند، 

»صفت شمارشِی ترتيبی« خوانده می شود1.          

1ـ در تركيِب »جنگ تحميلی« واژۀ »تحميلی« را ـ كه از »تحميل«+ جزء »ی« ساخته شده 
است ـ می توان اين گونه معنا كرد: تحميل شده. بر پايۀ اين نمونه، بررسی كنيد كه در كدام 

تركيب های پايين، می توان به جای جزء »ی«، »شده« را نشاند.

سرزمين های اشغالی ـ نامه های ارسالی ـ دولت های استعماری ـ كتاب های تأليفی ـ آزمون 
استخدامیـ   نمايندۀ انتخابی.

2ـ در تركيب »بيانگِر فکر ايرانی« واژۀ »بيانگر«ـ  كه از »بيان«+ جزء »گر« ساخته شده استـ  
به معنای »بيان كننده« است. دست كم پنج واژه به نمونه های زير بيفزاييد:

ـُمين« به عددها ساخته می شوند. »اّولين« و »نخستين« گرچه  1 . گفتيم كه صفت های شمارشِی ترتيبی، با افزودن »
به اين شيوه ساخته نشده اند، چون برابر با »يکمين« هستند، صفت شمارشِی ترتيبی به حساب می آيند.
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ويرانگر ويران+ گر= ويران كننده

ِش+ گر= ستايش كننده ستايشگر ستا1+ـ 

 ................. =  ....................   .............  

 ................. =  ....................   .............  

 ................. =  ....................   .............  

 ................. =  ....................   .............  

 ................. =  ....................   .............  

 3ـ مصـدر فعـل »می آراينـد« را بنويسـيد و نقطه چين ها را در خوشـه واژۀ پاييـن كامل كنيد. 
)در خوشه واژه نمی توان از فعل ها و واژه های جمع بهره گرفت.(

...........             

...........          

............        با بن مضارع         

............          

                                    ............  

............      ............       با بن ماضی                 

بن  »ستای«  يا  »ستا«  يعنی  »ستای«.  هم  گرفت،  نظر  در  »ستا«  می توان  هم  را  »ستايش«  واژۀ  نخست  جزء   . 1
مضارع )اكنون( از مصدر ستودن است. اگر بن مضارع را »ستا« بدانيم، چون به مصّوت /ا/ پايان می گيرد و پس 
از آن، مصوت /ـِ/ می آيد )در جزءِ »ـِش«(، نياز به حرف ميانجِی »ی« دارد تا راحت تر تلّفظ شود. بدين ترتيب 
»ستاـِش« تبديل به »ستايش« می شود. )در درس دوازدهم كتاب فارسی با حرف ميانجِی »ی« در حالت اضافه 

آشنا می شويد.( اگر »ستای« را بن مضارع ستودن به شمار آوريم، ديگر نيازی به »ی« ميانجی ندارد.
در مصدرهايی ماننِد »پيمودن«، »آراستن«، »فرسودن«، »فرمودن«... نيز بن مضارع را می توان »آسا/ آسای«، »آرا/ 
آرای«، »آرا/ آرای«، »فرسا/ فرسای«، »فرما/ فرمای« قلمداد كرد. البته بن مضارِع اين قبيل مصدرها بدون »ی« 
از »ی«  نشانی  امروزه  ماننِد »هواپيما«، »حکم فرما« و »طاقت فرسا«  پايانی درست تر است؛ چراكه در واژه هايی 

وجود ندارد و صورت های »هواپيمای«، »حکم فرمای«، »طاقت فرسای« كاربرد ندارند.      

73



آن  در  كه  بيابيد  تشبيهی  من«  وطن  »ای  در  1ـ 
»وجه شبه« به كار رفته باشد.

2ـ در متن شعر يك پرسش انکاری پيدا كنيد.

3ـ در شعر »ای وطن من« واژه های قافيه را پيدا 
كنيد. )دقّت كنيد كه قافيه جای قرارگيرِی قافيه، 
ازپيش تعيين شده  كهن،  شعرِی  قالب های  مانند 

نيست.(

1ـ شاعر در مصراع »كه نام خيابان هايت را شهيدان 
آشنايی زدايی  تازه  بيانی  با  چگونه  برگزيده اند« 

كرده است؟1

يك بار  پايان شعر،  در  شاعر  نظرتان چرا  به  2ـ 
وطن را با مصراع »ای رويين تن متواضع« و بار 
خطاب  رويين تن«  »متواضع  پشت سرآن  ديگر 

كرده است؟  

كتـاب  ايـن  نوشـتاری  مهارت هـای  بخـش  در   . 1 
)پارۀ سـوم: ديدن( »آشـنايی زدايی« را توضيح داده ايم.

ای وطن منشعرخوانی 
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فصل پنجم

اسالم و انقالب اسالمی
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واژه;شناسی;;

در زمان: بی درنگ، فوری  

از چه افكندی، مرا بگذاشتی: چرا ]شمشير را[ انداختی و مرا   
رها كردی؟! )گذاشتن: رها كردن(

را    زمين  كرۀ  پيرامون  آنچه  عربی  )در  هوس  و  ميل  هوا: 
فراگرفته است، »هواء« و ميل و هوس را »هویا« می نويسند؛ 
زيرا از يك ريشه نيستند. اما در خّط فارسی هردو يکسان 

نوشته می شود: آب و »هوا« ـ »هوا« و هوس( 

شیر حقدرس یازدهم
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1ـ درون مايۀ بيت نهم به كدام آيه از قرآن كريم اشاره دارد؟

2ـ مقصود از »غير خدا« در بيت دهم چيست؟

3ـ آنچه می بينيد، تصوير بخشی از يك برِگ نسخۀ خّطِی مثنوی موالناست كه در تاريخ 
677هـ .ق. به نگارش درآمده است.

 

 اين دست نوشته )نسخۀ خّطی( چند سال پس از درگذشِت موالنا نگارش يافته است؟

 شش بيت آغازيِن »شير حق« را در ميان بيت های اين بخش از دست نوشته پيدا كنيد و سپس 
با دقّت تفاوت های واژگانی و رسم الخّطی ميان آن دو را بنويسيد.     

ÿ بيت زير با كدام بيت »شير حق« پيوند معنايی دارد؟ چگونه؟

چون برون رفت از تو حرص، آنگه درآيد در تو دين
چــون درآمــد در تو دين، آنگه برون شــد اهرمن
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واقف: آگاه، باخبر )َوقف در عربی يعنی ايستادن. ايستادن   

دو معنا دارد؛ يکی در برابِر راه رفتن است و ديگری، 
برای مثال، وقتی در خواندن قرآن  در مقابِل نشستن. 
كريم وقف می كنيم، در خواندن از حركت بازمی ايستيم. 
اما وقتی می گوييم »همه بايد بر اوضاع جامعه واقف 
باشند«، واژۀ »واقف« معنای آگاه را می رساند؛ زيرا كسی 
كه بر پای ايستاده باشد، بر محيِط پيرامونی اِشراف پيدا 
می كند و از اطراف خود، آگاهی دارد. جالب اينجاست 
كه فعل »understand« به معنای فهميدن در انگليسی 
نيز با »stand« به معنِی ايستادن در ارتباط است.(       

در روزگار قديم، آستين    درمی چند در آستين داشت: 
گاهی  می شد.  دوخته  گشاد  و  بلند  اغلب  جامه ها 
درون  را  دَِرم(  )درهم/  نقره  و  )دينار(  طال  سّکه های 
كيسۀ چرمی يا پارچه ای می نهادند و آن را در دست 
می گرفتند و پنجۀ دست را می بستند تا هم كيسۀ زر 
هم  و  بماند  پنهان  چشم ها  از  )نقره(  سيم  و  )طال( 

دزديدن آن دشوار شود.
  

خودشناسیحکایت 
واژه;شناسی;;

ÿ .مترادِف »به اتّفاق« را كه در متن حکايت به كار رفته است، در صفحۀ 68 كتاب فارسی بيابيد
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حذف شدنی است. در درس دوم اين كتاب نيز از نمونه های تشبيه در زبان 
گفتار فارسی آگاه شديد. اكنون چند تشبيه ديگر را كه در زبان گفتار كاربرد 

دارد، می آوريم:

1ـ چهرۀ كودک مثل ماه شب چهارده بود. 

2ـ از مسابقه برگشتيم؛ مثل لشکر شکست خورده!

3ـ انشايی كه نوشته ای، مثل آِش شله قلمکار است!

4ـ روزِ پيش از اعالم نتيجۀ آزمون، مثل اسفند روی آتش بود.

است.  بَدر  يا  كامل  ماه  چهارده«،  »ماه شب   از  مقصود  نخست،  جملۀ  در 
بنابراين، مثل ماه شب چهارده يعنی بسيار زيبا و نورانی. در جملۀ دوم، مثل 
لشکر شکست خورده يعنی نااميد و غم زده. در جملۀ سوم، مثل آش شله قلمکار 
به معنای بی نظم و درهم است )در پخِت آش شله قلمکار، سبزی، گوشت و انواع 
و اقسام حبوبات به كار می رود( و مثل اسفند روی آتش يعنی بی قرار و پريشان 
)دانه های اسفند وقتی بر آتش  می افتند، می تركند و به اين سو و آن سو می پرند(.

چنان كه می بينيد، تشبيهی كه در هر جمله به كار رفته است،  كنايه ای را نيز
 دربرمی گيرد. به سخِن ديگر، از مجموعۀ هر تشبيه 
معنای كنايی هم دريافت می شود. اين قبيل تشبيه ها 
را »تشبيه كنايی« می ناميم؛ يعنی كنايه ای كه در قالِب 

يك تشبيه صورت بندی و آشکار می شود.

درس دوازدهم

انقالب ادبیات 

دانش;ادبی;;

آـ تشبيه كنايی
پايه ها  با  فارسی  كتاب  دوم  درس  در 
و  شديد  آشنا  تشبيه  چهارگانۀ  اركاِن  يا 
آموختيد كه ُركن سوم و چهارم تشبيه، 
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بـ ـ كنايه و ضرب المثل

در بخش كنايه، اين بيت را خوانديد:

از مکافات عمل غافل مشو        گندم از گندم برويد جو ز جو

شاعر1 می گويد: از كيفر كاری كه انجام می دهی، غفلت نکن؛ از دانۀ گندم، گندم می رويَد 
و از دانۀ جو، جو به بار می آيد. چنان كه می بينيد، شاعر به جای آنکه مقصود خود را )يعنی: 
هر كاری، نتيجه  و پيامدی متناسب با خود به همراه دارد( آشکارا بياورد، آن را به صورت دو 

نمونه در مصراع دوم بيان كرده است. 

بنابراين در برخی كنايه ها، نمونه ای به ميان می آيد تا ذهن شنونده، خود آن نمونه را 
گسترش دهد و به مفهوم كّلی پی برد. حال اگر نگاهی به ضرب المثل  ـ كه در لغت 
به معنای »َمثَل زدن، مثال زدن« است ـ بيندازيم، درمی يابيم كه هريك از آنها در واقع 

كنايه ای از نوع نمونه )مثال( است.

وقتی می گوييم »هركه بامش بيش، برفش بيشتر«، معنای نخستين اين َمثَل آن است كه 
هركس خانه اش بام و سقفی بزرگتر داشته باشد، برف بيشتری بر آن می نشيند. اما اين َمثَل، 
مثال و نمونه ای است از اين كه »هركس از امکانات افزون تری برخوردار باشد، با دشواری و 
دردسر بيشتری روبه رو خواهد شد«. بدين سان َمثَل ها، همگی كنايه  به شمار می آيند؛ كنايه ای 
كه با آوردن نمونه يا نشانه ای2 ظريف و زيركانه، از يك مفهومـ  كه بيانگر تجربه ای ارزنده در 

زندگی انسان است ـ حکايت می كند. 

اصطالح »امثال و ِحَکم« برايتان آشناست. امثال، جمِع َمثَل است و ِحَکم، جمِع حکمت. 
در كنار َمثَل های گوناگون و پُرشمار زبان فارسی، با جمله هايی روبه رو می شويم كه معنا و 
جنبۀ كنايی ندارند، اما نغز و پُرمغز و پندآموزند. چنين جمله هايی را »حکمت« نام نهاده اند. 

1 . شاعِر اين بيت به درستی شناخته نيست. برخی بيت را به سعدی و عّده ای به موالنا نسبت داده اند.
2 . برخی ضرب المثل ها، كنايه ای از نوع نشانه اند. برای نمونه، آنگاه كه می گوييم »در جيبش را تار عنکبوت گرفته 

است«، نشانۀ نداری و بی پولی است؛ زيرا يعنی ازبس دست در جيب نبرده كه تار عنکبوت بسته است!  
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برای مثال:

خودكرده را تدبير نيست. 

حسود هرگز نياسود!

خواستن توانستن است.

عاقبت جوينده يابنده بَُود.

جواب ابلهان خاموشی است.

كار نيکان به بد نينجامد.

هر مرادی را به هّمت می توان تسخير كرد.

هركه را نيست ادب، اليق صحبت نبَُود. 

سرانجام بايد گفت كه در مفهومِ بسياری از َمثَل ها نيز پند و اندرز و حکمت نهفته است و به 
همين دليل، نمی توان امثال و ِحَکم را يکسره از هم جدا دانست. 

        

در ميان »امثال و ِحَکم« زيرين، كدام دربردارندۀ كنايه اند؟

 از هول حليم، در ديگ افتاد.

 نرود ميخ آهنين در سنگ.

 كاری كه نه كار توست، زنهار! مکن.

 هر گردی گردو نيست.

 در عفو لّذتی است كه در انتقام نيست.

 رطب خورده منِع رطب چون كند؟
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1ـ با تعبيرهای زير جمله  بسازيد و معنای كنايِی تشبيه را در هر يك بنويسيد.

»مثِل فرفره«: 

»مثِل ساعت«: 

»مثِل آب خوردن«: 

»مثل كفش های ميرزا نوروز«:   

2ـ پنج ضرب المثل بنويسيد كه در هركدام نام يکی از جانوران به كار رفته باشد. سپس مفهوم 
كنايی هريك را توضيح دهيد.

3ـ در دو جمله از نمونه های »ِحَکم« كه در اين درس آمده است، »را«ی پس از نهاد با فعل 
اسنادِی بودن به كار رفته است. اين دو جمله را به فارسِی امروزين بازگردانيد.

4ـ معنای نخستيِن مثل های پايين را گسترش دهيد و از كنايۀ نهفته در هريك، پرده برداريد.

در هميشه به يك پاشنه نمی گردد.

آش نخورده و دهن سوخته!

سركۀ نقد به از حلوای نسيه.

آب كه از سر گذشت، چه يك وجب چه صد وجب.

مرغ همسايه غاز است.
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لحن، بايد شعر را به آهستگی و به گونه ای خواند كه نشان ُحزن و اندوه در صدا آشکار 
باشد. هنگام خواندن، تأكيد بر واژۀ »تشنه« كه هم موضوع شعر است و هم رديف آن، 
در شکل گيرِی لحن درست تأثيرگذار است. چنين شعری در اصطالح ادبی »مرثيه« يا 

»سوگ سروده« نام دارد. 

پايۀ شناختی كه از وزن شعر داريد، در هر مصراع  اين، می توانيد بر  افزون بر  اما 
برش هايی پديد آوريد. اگر وزن را با مصراع مقايسه كنيم، اين برش ها آشکار می شود:

تَن تَتَن تَن/ تَتَتَن  تَن/ تَتَتَن  تَن/ تَن تَن= شد چنان از/ تِف دل كا/ مِ سخنور/ تشنه

       كه رديِف/ سخنش آ/ مده يك سر/ تشنه

بدين ترتيب می توانيد اين شعر را با لحنی كه مّداحان در مراسم سوگوارِی امام حسينع 
می خوانند و عزاداران در فاصله های معيّن، همزمان سينه زنی می كنند، جمع خوانی كنيد.

یاد حسیندرس سیزدهم 

»ياد  شعر  كه  آموختيد  سيزدهم  درس  سرآغاز  در 
حسينع« را بايد با لحنی سوگوارانه خواند تا در انتقال 
اين  به وجود آوردن  برای  باشد.  اثربخش  مفهوم شعر 

دانش;ادبی;;
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در بيت چهارم دو آرايۀ تضاد پيدا كنيد.  

1ـ نقطه چين های خوشه واژۀ »سوخته« را پر كنيد.

 ............        

............           

     با بن مضارع       ............

............ ............        ............

............  سوختهبا بن ماضی    



 

............

2ـ آشناترين مرثيه يا سوگ سرودۀ عاشورا با چه بيتی آغاز می شود و سرودۀ كيست؟
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فصل ششم
بومی ادبیات 
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»گويند زاغ سيصد سال بزيَد و گاه ساِل عمرش از اين نيز درگذرد... 

عقاب را ساِل عمر، سی بيش نباشد.« )خواّص  الحيوان(

    

بلکه  پانزدهم، جايگزين درس های آزاد كتاب فارسی نيست؛  افزوده های دو درس چهاردهم و   . 1
بخشی از محتوای كتاب حاضر به شمار می آيد.   

2 . جوانی
3 . ديد كه دورش به انجام رسيد؛ ديد كه دوران زندگی اش به پايان رسيده است.

4 . »آفتاب كسی به لب بام رسيدن« كنايه از نزديکی زمان مرگ او است. زيرا وقتی از حياط خانه به 
سقف )بام( نگاه كنيم، اگر خورشيد در راستای بام خانه ديده شود، يعنی به غروب نزديك شده است.  

5 . دل برگرفتن: دل كندن، كنايه از راضی شدن به جدايی يا صرف نظر كردن
6 . در كار كردن: به كار بردن

7  . تندرو
8 . آهنگ: قصد

9 . ِولِوله: همهمه، شور و غوغا

عــقـــــاب  درس آزاددرس چهاردهم 

چـو از او دور شـد ايّـامِ َشـباب2گشـت غمناک دل و جان عقاب
رسـيد4ديـد كـش دور بـه انجام رسـيد3 بـام  لـب  بـه  آفتابـش 
برگيـرد5 دل  هسـتی  از  گيـردبايـد  ديگـر  كشـور  سـوی  ره 

دارويـی جويـد و در كار كنـد6خواسـت تـا چـارۀ ناچـار كنـد

كار، چـارۀ  پـِی  ز  گشـت بـر بادِ َسبُك ِسـيْر7 سـوارصبحگاهـی 

ناگه از وحشـت پُرِولِوله9 گشتگّله كاهنِگ8 َچرا داشت به دشت،
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دوانو آن شـبان، بيـم زده1، دل نگـران نـوزاد،  بـّرۀ  پـِی  شـد 

مار پيچيد و به سـوراخ گريختكبـك در دامـِن خـاری آويخت

دشـت را3 خـّط غبـاری بکشـيدآهـو اِسـتاد2 و نگـه كـرد و رميد

صيـد را فـارغ5 و آزاد گذاشـتليـك صيّـاد سـِر4 ديگـر داشـت

زنـده را دل نشـود از جـاْن سـيرچارۀ مرگ نه كاری اسـت حقير

نبـودصيد، هـرروزه به چنگ آمد زود صيّـاد  كـه  روز  آن  مگـر 

   
زاغکی زشت و بداندام و پََلشتآشيان داشـت در آن دامن دشت

جـان ز صـد گونـه بـال دربُـردهسـنگ ها از كـِف طفـالن خورده

شـکم آگنـده6 ز گنـد و مـردارسـال ها زيسـته افـزون ز ُشـمار

   
ز آسمان سوی زمين شد8 به شتاببـر سـِر شـاخ ِورا7 ديـد عقـاب

افتـادگفت: »كای ديده ز ما بس بيداد9، كار  مـرا  امـروز  تـو  بـا 

بُْگشـايی10، اگـر  دارم؛  بکنـم هـر چـه تـو می فرمايـی«مشـکلی 

توايـم درگاهِ  بنـدۀ  »مـا  تـا كه هسـتيم، هواخـواهِ توايم11گفـت: 

1 . هراسان
2 . كوتاه شدۀ )مخّفف( ايستاد 

3 . دشت را: بر دشت
4 . سر )در اينجا(: قصد انديشه

5 . آسوده
6 . پُر، انباشته )از مصدر آكندن(

7 . كوتاه شدۀ »وی را«
8 . رفت

9 . بيداد، متضاّد »داد« است و داد يعنی عدل. پس بيداد يعنی بی عدالتی، ظلم، ستم
10 . حل كنی

11 . هوادار، طرفدار
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1 . جانم را در راه تو فدا می كنم.
2 . دارای چنگال نيرومند
3 . آشفته، پريشان، بی قرار

4 . خوار
5 . از او )با وجود او( كارم تمام است؛ مرگم حتمی است.

6 . احتياط
ـَك: كمی دورتر 7 . دور+تر+ 

8 . عمر من مانند حباب روی آب، ناپايدار است.
9 . مرا تيز پر است: پر من تيز است؛ بال هايم تيزرو هستند.

10 . در و دشت: دّره و دشت؛ فضای گسترده، سرسبز و دارای چشم اندازهای زيبا در بيرون از شهر  
11 . شاهپر، هريك از پرهای اصلِی بال پرندگان

12 . ُشکوه
13 . جاه معموالً به معنای »مقام« است، اما در اين بيت »شکوه و بزرگی« معنا می دهد.
14 . عمرم از چه بدين حد كوتاه است؟ )شکِل سامان يافتۀ مصراع(. از چه: به چه دليل

جان به راه تو سپارم1؛ جان چيست؟بنـده آمـاده؛ بگو فرمان چيسـت

ننگـم آيـد كـه ز جـان يـاد كنم«دل چـو در خدمِت تو شـاد كنم،

   
گفت وگويـی دگـر آورد به پيش:اين همه گفت، ولی با دل خويش

از نياز اسـت چنين زار3 و َزبون4»كاين سـتمکارِ قوی پنجه2، كنون

زو، حساب من و جان پاک شود5ليـك ناگـه چـو غضبناک شـود،

بنيـاد، نباشـد  چـو  را  َحـزم6 را بايـد از دسـت نـداد«دوسـتی 

پـر زد و دورتَـَرک7 جـای ُگزيددر دل خويش چو اين رای ُگزيد

كه: »مرا عمر، حبابی است بر آب8زار و افسـرده چنين گفت عقاب

ليـك پـروازِ زمـان تيزتـر اسـتراست است اين كه مرا تيز  پَر است9،
به شـتاب ايّـام از مـن بگذشـتمن گذشتم به شتاب از در و دشت10

مـرگ می آيـد و تدبيری نيسـتگرچه از عمر دِل سـيری نيست،
عمرم از چيست بدين حد كوتاه؟14من و اين َشهپَر11 و اين شوكت12 و جاه13
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به2 چـه فن يافته ای عمـِر دراز؟!تـو بديـن قامـت و بـاِل ناسـاز1

شـنيد خويـش  پـدر  از  كـه: يکـی زاغ سـيه روی پليـد،پـدرم 

صد ره4 از چنگش كرده است فراربا دوصد3 حيله به هنگام شـکار،

تـا بـه منزلگـِه جاويـد شـتافتپـدرم نيـز بـه تـو دسـت نيافت

بازپسـين5، دمِ  هنـگام  چون تو بر شاخ شدی جايگزين،ليـك 

كـ»اين همان زاغ پليدست كه بود«از سـِر حسـرت بـا مـن فرمـود:

يك گل از صد گل تو نشکفته است7عمـر من نيز به يغما6 رفته اسـت

رازی اينجاست؛ تو بگشا اين راز«چيسـت سـرمايۀ اين عمر دراز؟

   
بِپْذيـریزاغ گفـت: ار تو در اين تدبيری، سـخنم  تـا  كـن  عهـد 

دگری را چه گنه؟ كاين ز شماست8عمرتان گر كه پذيرد كم و كاست،

فـرود نياييـد  هيـچ  آسـمان  آخر از اين همه پرواز چه سـود؟ز 

كاِن10 اندرز بُـد11 و دانش و پند،پدر من كه پس از سيصد و اند9،

1 . بی تناسب
. با  2

3 . دوصد: دويست؛ در اينجا عددِ كثرت )بسياری( است، يعنی با حيله های گوناگون.
4 . كوتاه شدۀ »راه«، بار

5 . دمِ بازپسين: دم به معنای نََفس است و دمِ بازپسين يعنی واپسين دم، آخرين نفس، آخرين لحظه های عمر
6 . تاراج، غارت

7 . اندكی از عمر تو سپری شده است. )كنايه(
8 . كه اين از شماست: زيرا اين به سبب شماست، زيرا كوتاهِی عمرتان تقصير شماست.

9 . اند: عدد مبهم، از سه تا نه
10 . كان در اصل به معنای »معدن« است؛ اما در اينجا يعنی سرچشمه، منشأ، مجموعه

11 . كوتاه شدۀ »بود«
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1 . اَثير از يونانی به عربی راه يافته است و با »اِتِر« و »آتش« هم ريشه است. پيشينيان بر اين باور بودند كه باالی 
زمين را كرۀ هوا، و باالی آن را كرۀ آتش فراگرفته است. بنابراين چرخ اثير در اينجا معنای آسمان دارد. 

2 . بادها تأثير فروان دارند.
3 . َزبَر يا زِبَر، متضاّد »زير« و به معنای »باال« است. 

4 . تن و جان را: به تن و جان؛ معنای بيت: بادهايی كه باالی خاک )نزديك زمين( می وزند، به تن و جان آسيب 
نمی رسانند.

5 . »باد« نهاد اين جمله است كه حذف شده. معنای بيت: تاحّدی كه بر بلندای آسمان ها، ]باد[ نشانۀ مرگ و پيك 
نابودی است. 

6 . از آن: به آن دليل
7 . رخ برتافته ايم: روی برگردانده ايم )تافتن: برگرداندن(؛ كنايه از بی اعتنايی و دوری كردن.

8 . نشيب: جايی كه پايين تر از جاهای ديگر است. معنای مصراع: دِل زاغ به جاهای فرودست گرايش دارد.  
9 . بهترين

10 . پوييدن يعنی حركت و پيشروی برای دستيابی و جست وجوی چيزی؛ معنای مصراع: برخيز و بيشتر از اين، 
راه آسمان را نپيما و جست وجو نکن.

11 . ابزاری لوله مانند كه آب سطح پشت بام را به زمين منتقل می كند.
12 . محّله

13 . كوچه، گذرگاه

تأثيـر2بارهـا گفـت كه: »بر چـرِخ اَثير1، فـراوان  راسـت  بادهـا 

وزنـد، خـاک  زبَـِر3  كـز  تـن و جـان را نرسـانند گزنـد4بادهـا 

بـاد را بيـش گزند اسـت و ضررهرچـه از خـاک شـوی باالتـر،

آيـِت مـرگ شـود، پيـِك هالک5تـا بدان جـا كـه بـر اوِج اَفـالک،

برتافته ايـم7مـا از آن6، سـال بسـی يافته ايـم، رخ  بلنـدی  كـز 
عمر بسيارش از آن گشته نصيبزاغ را ميـل كنـد دل بـه نشـيب8

عمـر مردارخوران بسـيار اسـتديگر ايـن خاصيِت مردار اسـت

چـارۀ رنج تو زان، آسـان اسـتگنـد و مردار بِهين9 درمان اسـت
طعمـۀ خويش بر افـالک مجویخيز و زين بيش، رهِ چرخ مپوی10

بْه از آن، كنِج حياط و لِب جوستناودان11 جايگهی سخت نکوست

راهِ هـر بـرزن12 و هر كـو13 دانم،مـن كـه بـس نکتـۀ نيکـو دانـم،
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1 . اَلوان: جمِع لَون، رنگارنگ 
2 . محّل فراوانی

3 . جايگاه
4 . نفرت و بيزاری، بالی دل و جانش شده بود.

5 . تهی دست، متضاّد توانگر
6 . خوراكِی مختصر و ساده كه در دسترس باشد، حاضری؛ معنای بيت: شکر می كنم كه تنگدست نيستم و بابت 

خوراكِی سادۀ خود ـ كه برای مهمانم )عقاب( فراهم آورده ام ـ شرمنده نيستم.
7 . معنای مصرع: در وزش باد صبحگاهی نفس كشيده بود.

8 . طاِق ظفر: ظفر به معنای پيروزی است و طاق ظفر يا »طاِق نصرت« طاقی چوبی يا فلّزی است كه در جشن ها 
در خيابان ها و گذرگاه ها برپا می دارند و به آن ريسه می بندند و آن را زينت می كنند. در قديم، طاق ظفر را در 

رهگذر سرداران يا سپاهيان می بستند كه پيروزمندانه از نبرد بازمی گشتند.  

دارم باغـی  پـِس  در  و انـدر آن گوشـه سـراغی دارمخانـه ای 

هسـتخـواِن گسـتردۀ اَلوانـی1 هسـت فراوانـی  خوردنی هـای 

   
انـدر پـِس بـاغآنچـه زان زاغ چنيـن داد سـراغ گنـدزاری بـود 

زنبـوربـوی بـد رفتـه از آن تـا رهِ دور مقـام3ِ  پّشـه  معـدِن2 
سـوزش و كـورِی دو ديده از آننفرتش گشـته بـالی دل و جان4

راه از  رسـيدند  همـراه  دو  زاغ بـر سـفرۀ خـود كـرد نـگاهآن 

اليـِق حضرِت اين مهمان اسـتگفت: »خوانی كه چنين اَلوان است،

خجـل از ماَحَضِر6 خويـش نيَم«مـی كنم شـکر كه درويـش5 نيَم

پنـد!گفت و بنشست و بخورد از آن گند از او مهمـان،  بيامـوزد  تـا 

   
َسـَحر7؛عمـر در اوج فلـك بـرده به سـر بـادِ  نفـِس  در  زده  دم 

َحيَـوان را همه فرمانبَـِر خويش؛ابـر را ديـده بـه زير پـر خويش

سـفر ز  شـادان  آمـده  به رهش بسـته فلك، طاِق ظفر8؛بارهـا 
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1 . پرنده ای با بدن گرد، سر كوچك، دم كوتاه و نوک و پای قرمزرنگ كه رنگ بدن آن بيشتر خرمايی و خاكستری 
است.

2 . خروس صحرايی، َقرقاُول
3 . تيهو بر وزِن »گيسو« يا »دلجو« پرنده ای كوچك تر از كبك با گوشت لذيذ
4 . بوی گند دل و جانش را در هم پيچيده بود؛ حالش را بر هم زده بود. 

5 . دِق امروزه به معنای افسردگی و ناتوانِی برخاسته از اندوه به كار می رود. اما در اينجا مقصود، بيمارِی سل 
است كه چون اغلْب شش ها را دچار می كند، با سرفه های پياپی همراه است.

6 . زخمی، آزرده
7 . لحظه ای )دم در اصل به معنای نََفس است؛ اما چون يك بار نفس كشيدن، زمان كوتاهی می برد، دم در معنای 

لحظه كاربرد يافته است.( 
8 . شکوه

9 . ببخشای مرا: مرا عفو كن، از خطايم درگذر، از كار من چشم پوشی كن. )ببخشای از مصدر بخشودن( 
10 . بدين عيش بناز: به اين زندگی افتخار كن.

11 . تو در كنار مردار، با عمر طوالنی ]خوش باش[!
12 . گند و مردار ارزانِی )پيشکش( تو باد!

او؛سـينۀ كبـك1 و تَـَذْرو2 و تِيْهـو3 طعمـۀ  شـده  گـرم،  و  تـازه 

پنـد!اينـك افتـاده بر اين الشـه و گند بيامـوزد  زاغ  از  بايـد 
بـودبوی گندش دل و جان تافته بود4 يافتـه  دق5  بيمـارِی  حـال 
گيج شد، بست دمی7 ديدۀ خويشدلـش از نفرت و بيـزاری ريش6

هسـت پيروزی و زيبايـی و مِهريـادش آمد كه بر آن اوج سـپهر،

اسـتفّر8 و آزادی و فتح و ظفر اسـت َسـَحر  بـاد  خـّرمِ  نفـس 

ديـد ِگردش اثری زين ها نيسـتديده بُْگشود و به هر سو نگريست

وحشـت و نفرت و بيـزاری بودآنچه بود از همه سو خواری بود

گفت كــ»ای يـار ببخشـای مرا9بـال برهـم زد و برجسـت از جـا
تـو و مـردارِ تـو و عمـر دراز!11سـال ها باش و بدين عيش بناز10

گنـد و مـردار تـو را ارزانـی!12مـن نيَـم درخـور ايـن مهمانـی

ُمـرد، بايـد  فلکـم  اوج  بـر  عمـر در گنـد به سـر نتـوان برد«گـر 
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    پرويز ناتل خانلری

       

                                                 

1 . عقاب به بلندای آسمان پر كشيد؛ درحالی كه چشم زاغ بر او حيران مانده بود.  
2 . رفت

3 . دقيقًا با خورشيد آسمان برابر شد؛ به نظر می رسيد كه دقيقًا تا بلندای خورشيد اوج گرفته است. )راست: دقيقًا؛ 
مهر: خورشيد؛ همسر: برابر( 

4 . لوح: صفحۀ پهن و مسّطح كه برای مشق نوشتن در مکتب خانه ها كاربرد داشت؛ لوح كبود: آسمان

   
گرفـت1 اوج  هـوا  شـاهِ  زاغ را ديـده بر او مانده شـگفتَشـهپَِر 
راسـت با مهِر فلك همسـر شد3سـوی بـاال شـد و باالتـر شـد2
نقطـه ای بود و سـپس هيچ نبود!لحظـه ای چند بر ايـن لوِح كبود4

زاغ
كبك

تيهو
تذرو
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دانش;ادبی;;

ÿ :به بيت يازدهم شعر عقاب بنگريد

گرفـت اوج  هـوا  شـاه  زاغ را ديـده بـر او مانـده شـگفت«»شـهپِر 

اگر بيِت يادشده را سامان دهيم، واژه ها چنين ترتيبی می يابند:

گرفـت اوج  هـوا  شـاه  زاغ را ديده، بر او شگفت مانده ]بود[« »شـهپر 

برای آنکه مصراع دوم به فارسِی امروزين بازگردانده شود، بايد »زاغ را ديده« را تغيير دهيم: 

»]درحالی كه[ ديدۀ زاغ )چشِم زاغ( بر او حيران مانده بود«

بنابراين ميان كاربرد فارسِی كهن و امروزی چنين رابطه ای برقرار است: »زاغ را ديده« = 
»ديدۀ زاغ«.

»ديدۀ زاغ« يك تركيب اضافی است و »ديده« هسته )مضاف( و »زاغ« وابسته )مضاٌف اليه( به 
شمار می آيد. اما در فارسِی كهن گهگاه تركيب اضافی را وارونه می كرده و به جای نقش نمای 

اضافه، »را« می آورده اند:

ديدۀ زاغ زاغ ديده زاغ را ديده

دليل  همين  به  و  می اندازد  شکاف  و  فاصله  اضافی  تركيب  ميان  حالت  اين  در   »را« 
»رای ُگسسِت اضافه« می نامند؛ يعنی رايی كه در ميانۀ اضافه )تركيب اضافی( می نشيند و  

بخش های اضافه را از هم جدا می كند.1

»رای گسست اضافه« را در اين نمونه ها از كتاب های كهن نثر فارسی نيز می توان يافت:

او را بازوها بگرفتند و نيکو بنشاندند. )او را بازوها= بازوهای او(

امير را دل بگرفت. )امير را دل= دِل امير(  

مرا دل درد می كند. )مرا دل= من را دل= دِل من(

1 . برخی »رای گسست اضافه« را »رای َفّك اضافه« می نامند. »َفك« هم خانوادۀ »تفکيك« است و معنای »جدا 
كردن« دارد؛ يعنی رايی كه اجزای اضافه را از هم تفکيك )جدا( می كند. 
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1ـ از متن شعر چهار بيت پيدا كنيد كه در آنها جابه جايی ضمير رخ داده باشد. سپس جايگاه 
اصلِی ضمير را نشان دهيد.   

2ـ در متن شعر سه بيت بيابيد كه در آن پرسش انکاری به كار رفته باشد.

3ـ در درس ششم اين كتاب، آموختيد كه در فارسِی كهن گاه فعل اسنادِی »بودن« معنای 
»داشتن« را می رسانده است. دو بيت در شعر عقاب بيابيد كه چنين ويژگی ای داشته باشد.

4ـ در شعر عقاب، شش بيت جست وجو كنيد كه دربردارندۀ »رای ُگسسِت اضافه« باشند. 
آنگاه تركيب های اضافِی هر بيت را با برداشتن »را« به شکل امروزی درآوريد.

5ـ در شعر اديب الممالك فراهانی )درس دهم( دو »رای گسسِت اضافه« بيابيد و با برداشتن 
»را«، تركيب اضافی را به شکل عادی درآوريد. 

6ـ وقتی سخنی را كه از كسی شنيده  يا خوانده ايم، بازگو می كنيم يا در نوشتۀ خود می آوريم، 
از او »نقلِ قول« كرده ايم. اگر نقلِ قول مستقيم و بدون تغيير باشد، آن را در نوشتار ميان دو 
گيومه )» «( می نشانيم تا از نوشتۀ ما مشّخص باشد. نقل قول را در زبان فارسی »گفتاورد« نيز 

می گويند؛ يعنی سخنی كه از ديگری آورده می شود.

گاهی ممکن است در نقلِ قولی كه می آوريم، گوينده يا نويسنده خود از ديگری نقلِ قول كرده 
باشد. در اين وضعيت، با »نقلِ قول در نقلِ قول« )گفتاورد در گفتاورد( روبه رو هستيم!

اكنون شما در شعر عقاب بگرديد و دو »نقلِ قول در نقلِ قول« )گفتاورد در گفتاورد( بيابيد. آيا 
هردو درون گيومه جای گرفته اند؟ به چه دليل؟
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1ـ دو دليلی كه زاغ برای عمر دراز خود برشمرد، چه بود؟

2ـ در بيت »وآن شبان بيم زده دل نگران/ شد پِی بّرۀ نوزاد، دوان«، واژۀ »بّره« به كار رفته است. 
بّره، بّچۀ يا نوزادِ گوسفند است. بر پايۀ الگوی پايين، نقطه چين ها را پر كنيد.

 ............ شتر، خر، اسب   ............ بز گوسفند، شتر بّره  

گربه سانان، سگ سانان، خرس/ ...........     ............ گاو
     ............ پرندگان

3ـ مقصود از واژه هايی كه زيرشان خط كشيده ايم، چيست؟

برگيــرد دل  هســتی  از  گيـردبايــد  ديگـر  كشـور  سـوی  ره 

تـا بـه منزلگـه جاويـد شـتافتپـدرم نيـز بـه تـو دسـت نيافت

1ـ به نظر شما بيت پايانِی شعر، گذشته از آنکه بيانگر اوج گيری و پرواز بلند عقاب در آسمان 
است، می تواند به چه مفهوم ديگری اشاره داشته باشد؟     

2ـ در اصطالح داستان نويسی، گونه ای از »تك گويی«، آن است كه شخصيت داستان، انديشه های 
خود را از ذهن بگذراند. در شعر عقاب، تك گويِی زاغ چه ويژگی های شخصيتی اش را برای 

خواننده آشکار می سازد؟    

3ـ شعر عقاب را با لحن داستانی يا روايی بايد خواند؛ يعنی لحنی كه برای تعريف كردن 
داستان به كار می رود. در اين رهگذر، بايد آهنگ گفتار را متناسب با شخصيت ها تغيير دهيم. 
همچنين در بخش هايی از شعر، لحن توصيفی و لحن حماسی نيز با لحن داستانی درمی آميزد. 

96



اكنون شما يك بار شعر را بخوانيد و بگوييد وقتی در هنگام خواندن به هريك از دو شخصيت  
داستان می رسيد، چگونه آهنگ گفتار را تغيير می دهيد و لحن توصيفی و حماسی را در كدام 

بخش های شعر و به چه صورتی رعايت می كنيد.

)با راهنمايی و گزينش دبيرتان، سه دانش آموز داوطلب می توانند نقش راوی، عقاب و زاغ را 
بر عهده گيرند و شعر را بازخوانی كنند. در پايان، بگوييد آيا با اين شيوه، تأثيرگذارِی شعر 

افزايش يافته است يا نه. دليلتان چيست؟1(       

4ـ در درس چهارم كتاب فارسی )سفر شکفتن(، برخی از مهارت هايی كه در سفر زندگی نياز 
است، ياد شده است. از ديِد شما، از اين مياْن عقاب از كدامين مهارت بيش از همه برخوردار 

بود؟ دليلتان چيست؟   

5ـ آيا شعر عقاب را می توان نمادين قلمداد كرد؟ اگر چنين است، عقاب و زاغ هريك نمادِ 
چه كسانی اند؟

6ـ شعر عقاب را با اين بيت سعدی بسنجيد:

بميـرد، بی برگـی  ز  َعنقـا  شـکار از چنگ گنجشکان نگيرداگـر 

7ـ شاعر در آغاز شعر، پرواز عقاب را بر فراز دشت با بهره گيری از چه تصويرهايی و  چگونه 
توصيف كرده است؟ آيا صحنه پردازی و تصويرسازی ها به گونه ای هست كه بتوان صحنه را 

در ذهن مجّسم كرد؟  

1 . می توانيد صحنه های شعر را ـ مثاًل درختی كه عقاب و زاغ بر آن گفت وگو می كنند يا لجنزاری كه در كنار آن 
فرود می آيند ـ روی چند مقّوا نقاشی كنيد )مقّوای زمينه(؛ و عقاب و زاغ را روی مقّواهای جداگانه بکشيد )هم 
در حالت نشسته و هم در حالت پرواز( و دورشان را ببريد و دو رشته نخ سفيد از هريك بگذرانيد. آنگاه مقّوای 
زمينه را عمودی قرار دهيد و دو نفر از شما ايستاده عروسك های مقّوايی را با نخ، روی مقّوای زمينه بگردانند و 
ـ  نّقال  گفته های هركدام را با صدا و لحن مناسب، از روی متن يا از بر بخوانند. يکی از دانش آموزان هم نقش راوی 

را بر عهده بگيرد. بدين ترتيب می توانيد نمايش عروسکی عقاب را )البته از نوِع مقّوايی( اجرا كنيد.   
2 . سيمرغ

3 . نيازمندی، بی چيزی
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آشنايی با فرهنگستان )4(

در بخش پيشين، تا اندازه ای از ضرورت واژه گزينی ـ به ويژه در برابر واژه های علمِی بيگانه ـ 
آگاهی يافتيد. 

گروهی از مخالفان فرهنگستان دليل می آورند كه چون زبان های ديگر بسياری از واژه های علمی 
و فرهنگی را دربست پذيرفته اند، معادل سازی برای اين قبيل واژگان در زبان ما نيز كاری بيهوده 

است. 

در پاسخ بايد گفت: بر خالف تصور اينان، بسياری از كشورهای جهان، واژه سازی در زبان خود 
را بايسته و ضروری می دانند. از جمله كشور فرانسه ـ كه فرهنگستان در آن از همۀ كشورهای 
جهان پيشينۀ بيشتر و جايگاه برتری دارد ـ بسياری از واژه های بيگانۀ انگليسی را نپذيرفته و برای 
آنها معادل سازی كرده است. برای نمونه، واژۀ »كامپيوتر« در زبان فرانسه با »اُرديناتور«1 جايگزين 
شده است. عرب زبانان نيز بر كامپيوتر نامِ »الحاسوب«2 را نهاده اند و همچنين برای برخی رشته های 
لَّه«، »الکرة الّطائره«، »کرة الماء« به ترتيب به جای  ورزشی معادل عربی ساخته اند: »ُکَرة القدم«، »ُکَرة السِّ

فوتبال، بسکتبال، واليبال، واترپُلو.

دانشمندان آلمانی  حتّی بر بعضی عنصرهای شيميايی ـ مانند اكسيژن و هيدروژن ـ نام های 
آلمانی نهاده اند3.

Ordinateur . 1 به معنای نظم دهنده و سامان بخش است و برابرنهاد فارسِی آن »رايانه« نيز از مصدر كهن در زبان 
فارسِی ميانه )رايانيدن( ساخته شده و به معنای »ابزار ساماندهی و نظم بخشی« است؛ زيرا رايانه داده ها را نظم 
می دهد و پردازش می كند. جالب اينجاست كه معادِل فرانسه و فارسی از اصل انگليسِی واژه )كامپيوتر( كه معنای 

»محاسبه گر« دارد، دقيق تر است.
2 . از ريشۀ حساب، به معنای محاسبه گر

3 . آلمانی ها »هيدروژن« را wasserstof می نامند؛ wasser آب است و wasserstof يعنی عنصر سازندۀ آب.
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بيشتر فارسی زبانان پس از آنکه با عملکردِ زبان های ديگر در رويارويی با واژه های بيگانه آشنا 
می شوند، ضرورت واژه گزينی در زبان فارسی را می پذيرند؛ اما در عين حال گمان می كنند كه 
واژه های مصّوب فرهنگستان، در رسايی و خوش آوايی هم ترازِ واژه های بيگانه نيست. برای مثال، 
می گويند »بالگرد« نمی تواند به خوبی مفهوم »هلی كوپتر« را برساند. غافل از اينکه اتفاقاً »هلی كوپتر« 
در زبان فارسی يکسره نارساست و فارسی زبانان گرچه به سبب كاربرد، منظور گوينده از اين واژه 
را درک می كنند، اما خودِ لغت »هلی كوپتر« در نظر آنان ناواضح و تيره است. به گونه ای كه اگر 
فارسی زبانی برای نخستين بار با دو واژۀ »هلی كوپتر« و »بالگرد« روبه رو شود، از اّولی هيچ معنايی 

درنمی يابد، ولی دومی برايش معنادار است. 

هلی كوپتر را فرانسويان از تركيب دو واژۀ يونانِی helix )=مارپيچ( و pter )=بال( ساخته اند و 
در مجموع به معنای وسيله ای است كه بالَش حركت مارپيچ دارد )پّرۀ هلی كوپتر كاركردی مانند 
بال در هواپيما دارد(. »بالگرد« نيز ـ به معنای وسيله ای كه بالَش می گردد ـ برابرنهادی درست و 
دقيق برای هلی كوپتر است و چون اجزايش فارسی است، برای فارسی زبانان روشن و رساناست. 

وانگهی بالگرد از نظر آوايی هم به سبب كوتاهی بر هلی كوپتر برتری دارد.1

همچنين فرهنگستان در برابر »انسرينگ ماشين« ـ كه »دستگاه پاسخگو« معنا می دهد ـ واژۀ 
»پيامگير« را نهاده است. اين دستگاه هم پاسِخ تلفن را می دهد و هم پيام را دريافت می كند، اما 
بی گمان كاركرد اصلِی آن، پيام گرفتن است. ازاين رو برابرنهادِ فرهنگستان در اين نمونه بر اصل 

واژۀ بيگانه برتری دارد.

ÿ  به نظر شما از ميان دو واژۀ »اسپيکر« انگليسی و برابرنهادِ فارسِی آن )بلندگو( كدام يك دقيق تر
و گوياتر است؟ چرا؟

1 . تنها ُخرده ای كه بر فرهنگستان بايد گرفت، اين است كه »بالگرد« را ديرهنگام ساخته است. اگر واژۀ بالگرد 
همزمان با هواپيما ساخته می شد، بی ترديد به سرعت در زبان فارسی جا می افتاد و ماندگار می شد. البته بالگرد 
امروزه در زبان رسمی و اصطالحات نيروهای نظامی كاربرد گسترده ای دارد. )»چرخبال« برای مّدت كوتاهی از 
رسانه های تاجيکی به فارسی راه يافته بود، اما فرهنگستان آن را بنا به داليل دستوری نپذيرفت و بالگرد را به 

تصويب رساند.(    
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آشنايی با فرهنگستان )5(

شايد اين پرسِش برايتان پيش آمده باشد يا از ديگران شنيده باشيد كه چرا 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی به انبوه واژگاِن عربی در فارسی اعتنايی ندارد 
و كوشش خود را يکسره در معادل سازی برای واژه های انگليسی به كار بسته 

است؟

1ـ نخست بايد بدانيم فرهنگستان اّول در دوره ای كه لغت ها و تركيب های 
پيچيدۀ عربی در زبانمان رواج داشت، برای بسياری از اين واژه ها معادل فارسی 

ساخته است.1 

2ـ عربی، زبان دين ايرانيان مسلمان است. ايرانيان پس از پذيرش آيين اسالم، 
از  شماری  هرچند  و  داشتند  سهم چشمگيری  عربی  زبان  دستور  پيدايِی  در 
واژه های عربی ـ به ويژه واژه های دينی ـ را به قلمرو زبان خود راه دادند،2اّما 
ميان،  اين  نورزيدند. در  نيز غفلت  فارسی  زبان  از حفظ و گسترش  همزمان 
شاهنامۀ فردوسی كه در پرتو زبانی درخشان، شکوه ايران را نمايان كرده است، 

جايگاهی يگانه دارد.                    

»توان«  اشاره شد. همچنين است:  به نمونه هايی  با فرهنگستان،  1 . در بخش سوم آشنايی 
و »بُردار« )به جای »قّوه« و »خّط حامل« در رياضيات(، »دادگستری« و »دادگاه« )به جای 
»عدليه« و »َمحکمه«(، »پادزهر« و »چشايی« و »بينايی« و »شنوايی« )به جای »ضّد َسم« و 

»ذائقه« و »باِصره« و »سامعه«(.  
2 . ماننِد دعا، اذان، حج، خمس و زكات... البته پاره ای واژه های دينی به زبان فارسی كاربرد 

يافت؛ ماننِد نماز )صالت(، روزه )صوم، صيام(.  

  درس آزاددرس پانزدهم 
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3ـ باآنکه پس از اسالم رونِد وام گيرِی واژگانی از عربی به فارسی بوده است، اما پيش 
از اسالم، جهِت وارونه داشته است. به عبارت ديگر، در درازنای تاريخ، ميان دو زبان نه 
رابطه ای يك سويه، بلکه دادوستد برقرار بوده است. واژه هايی از قبيِل بندر، استاذ )=استاد(، 
ميدان، درويش، بُستان، وزير، فردوس )=پرديس(، طاَزج )=تازه(1، ساَذج )=ساده(، برناَمج 
َهنَدسه )=اندازه(4،  انعام(، مِهرجان )=مهرگان3، جشنواره(،  بَقشيش )=بخشش،  )=برنامه(2، 
كمان )=ويولن(، فيل )=پيل( از فارسی به عربی راه يافته و هنوز رايج است. جالب اينجاست 
كه ايرانيان الکتريسيته را »برق«، و عرب زبانان آن را »الکهربا«5 می نامند؛ همچنين آن قالب 
شعری كه در فارسی  »رباعی« نام دارد، در زبان عربی »الّدوبَيت« ناميده می شود! پيوند دوسويه 

و دادوستِد زبان فارسی و عربی از اين نمونه ها پيداست.

1 . برای مثال، »الحليب الّطازج« يعنی شير تازه. 
2 . واژه هايی مانند تازه، ساده، برنامه را زبان عربی از فارسی ميانه )زبان فارسی در روزگار ساسانيان( وام گرفته 
است. اين لغت ها در فارسِی ميانه به صورت »تاَزگ«، »سادگ« و »برنامگ« تلفظ می شده اند و به همين دليل هنگام 

راهيابی به عربی، حرف پايانيشان به »ج« تبديل شده است.   
3 . مهرگان، بزرگ ترين جشن ايران باستان پس از نوروز بوده كه از 16 تا 21 مهرماه با شکوه خاّصی برگزار 
می شده است. مهرگان را جشن پيروزِی كاوۀ آهنگر بر ضّحاک ماردوش می دانستند. عرب ها همين واژه را از 

زبان فارسی گرفته و در معنای »جشنواره« به كار برده اند.
4 . به عبارت ديگر، نامِ علم هندسه برگرفته از واژۀ »اندازه« در فارسی است. چنان كه می بينيد در زبان عربی برخی 
وامْ واژه ها دچار تغيير آوايی شده اند تا با ساختار زبان عربی همخوانی پيدا كنند. چنين واژه هايی در اصطالح، 

»ُمَعّرب« )=عربی شده( ناميده می شوند. 
5 . َكهُربا، صمغ سخت شدۀ زردرنگ است كه با الکتريسيتۀ ساكن، كاه را جذب می كند. 
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4ـ بخشی از وامْ واژه های عربی بيش از هزار سال است كه در زبان فارسی به كار رفته  و 
با واژه های زبان ما پيوند يافته اند. برای نمونه، »كتاب«1 را در نظر بگيريد كه از آن »كتابچه«، 
»كتاب دوست«،  »كتابدار«،  »كتاب شناس«،  »كتاب فروش«،  »كتابخوان«،  »كتابخانه«،  »كتابی«2، 
»كتابنامه«... ساخته شده است. يا »وقت« كه خوشه واژۀ »وقت گير«، »وقت شناس«، »وقت ُكشی«، 
»وقت وبی وقت«، »سِر وقت«، »نيمه وقت«، »پاره وقت«، »تمام وقت« را پديد آورده است. اين 
ما هماهنگ و  زبان  قواعد  با  »فارسی شده« هستند و چنان  از واژ ه های عربی، ديگر  گروه 

سازگار شده اند كه بخشی از پيکرۀ زبان فارسی به شمار می روند.3 

5ـ سرانجام بايد دانست كه كمابيش صد سال است فارسی واژه ای از عربی به وام نگرفته 
است. به سخن ديگر، امروزه نگرانی  از واژه های عربی جايی ندارد؛ اما در عوض، سيِل بی اماِن 
واژه گزينِی  آن،  بازدارندۀ  بی گمان  و  فارسی سرازير شده  زبان  به  انگليسی،  بيگانۀ  واژگان 

گسترده و بهنگام در فرهنگستان است.          

1 . »كتاب« را در فارسِی كهن، »نامه« می گفتند. »نامه« افزون بر معنای كتاب، در معنای امروزی هم كاربرد داشت.  
2 . مثاًل در »باترِی كتابی« يا »كتابی حرف زدن«

نيستند،  »فارسی شده«  كه  عربی  واژه های  و  تركيب ها  از  پاره ای  كنار  در  امروزه  كه  است  دليل  همين  به   . 3
دانش آموخته  واكنش )عکس العمل(،  نمونه:  برای  است؛  يافته  فارسی شده گسترش  يا  فارسی  برابرهای  كاربرد 
)فارغ التّحصيل(، نوشت افزار )لوازم التّحرير(، بازنگری )تجديد نظر(، خودباوری )اعتماد به نفس(، آييِن گشايش 
توّجه(،  بی توّجهی)عدم  تولّد(،  )محّل  زادگاه  عبور(،  )محّل  گذرگاه  نام(،  )ثبت  نام نويسی  افتتاح(،  )مراسم 

پذيرفتنی)قابل قبول(، آسيب ديدگی )مصدوميت(...   
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ÿ  برابرنهادهای پايين معادل چه واژه های بيگانه ای هستند؟ )می توانيد به وبگاه1 فرهنگستان زبان
و ادب فارسی به نشانِی persianacademy.ir يا »دفتر واژه های مصّوب فرهنگستان« 

بنگريد.(

واژۀ بيگانهواژۀ فارسیواژۀ بيگانهواژۀ فارسی

تکاوررخنه گر
رزمايش2اهرمك
ايمايش3بازآوری
صورتكبی سيم

پيرابَند4آماده به كار
ديوارکبهانما

َسرَسرابرچسب

ÿ  امروزه را  خطر  می توان  آيا  است.  يافته  راه  ما  زبان  به  عربی  از  گذشته  در  »خطر«  واژۀ 
»فارسی شده« به شمار آورد؟ چرا؟

به جای  ـ  رفته  كار  به  بيگانۀ »وب«  واژۀ  آن  در ساختماِن  كه  ـ  را  »وبگاه«  فرهنگستان  بپرسيد: چرا  1 . شايد 
»وب سايت« برگزيده است؟ سرنِخ پاسخ را می توانيد در آشنايی با فرهنگستان )5( بيابيد و پاسِخ كامل را در 

كتاب سال آينده بخوانيد.
2. رزمايش، كوتاه شدۀ »رزم آزمايش« است.

3. ايمايش، كوتاه شدۀ »ايمانمايش« است. )ايما: اشاره(
4. پيرابَند، كوتاه شدۀ »پيرامون بند« است.
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فصل هفتم
جهان ادبیات 
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1ـ در »پرندۀ آزادی« و »كودكان سنگ«، هركدام 
دو تشبيه بيابيد و پايه های )اركاِن( چهارگانۀ آن 

را نشان دهيد.

سنگ«،  »كودكان  از  مصراع  كدام  در  2ـ 
»واج آرايی« آشکارتر از بقيۀ مصراع هاست؟

1ـ مقصود شاعر را از تركيب و جمله های پايين بنويسيد.

از بيم دوزخ آسمان

تا آنگاه كه بتواند فلسطينش را بی غلط تلّفظ كند.

»محّمد الّدوره« خونی است كه از بعثت پيامبران جوشيده است.

برای چيدن زيتون مهيّا باشيد.

آزادی پرندۀ 
سنگ کودکان 

شانزدهم درس 
واژه;شناسی;;

چونان )بر وزن خوبان(: ماننِد  

»كرانۀ    معنای  به  اصل  در  افق: 
معنای  اينجا  در  است.  آسمان« 

»فضا و چشم انداز« دارد.
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2ـ در درس شانزدهم كتاب فارسی خوانديد كه هنگام افزودن پيشوند »ب« به فعل هايی كه با 
همزه ]=»ا«[ شروع می شوند، امالی كلمه تغيير می كند و »ی« جايگزين همزه می شود. 

بايد دانست كه اين تغيير اماليی در هر مصدری كه با »الف« آغاز شود )مانند: اَنداختن، اُفتادن، 
آمدن( پديد می آيد، مگر »ايستادن«1 كه پس از افزودن پيشوند يا بخش پيشيِن »ب« تغيير 

نمی پذيرد:

ب+ ايستيد بايستيد

ÿ .اكنون بر پايۀ مصدرِ درون كمان، فعل مناسب بسازيد و در نقطه چين ها بنويسيد

در خان چهارم رستم رخش را در دشت رها می كند تا خود دمی ............ )آسودن(

بهمن بر آن شد كه سنگی از فراز كوه بر سر رستم ............ )افکندن(

اسفنديار از رستم ميخواهد كه آيين پهلوانی را به بهمن ............ )آموختن(

آرش كمان گير می دانست كه برای پاسداری از ايران بايد تا پای جان ............ )ايستادن(

چرا بايد داستان زندگی سياوش به چنين پايان تلخی ............؟ )انجاميدن(

3ـ نقطه چين ها را در خوشه واژۀ پايين كامل كنيد. )از فعل ها نمی توانيد در خوشه واژه بهره 
بگيريد.(

           گستره

 با بن مضارع       

............           

                            ............  

                                  

............ ............ با بن ماضی       

1 . »ايستادن« تنها مصدر ساده )يك بخشی( در زبان فارسی است كه با »ايـ« آغاز می شود. همچنين هيچ مصدر 
ساده ای در زبان فارسی نداريم كه با »اِ« آغاز شود )البتّه »اَنداختن« در زبان گفتار به صورت »اِنداختن« نيز كاربرد 

دارد.( 
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4ـ در جمله هايی كه در پی آورده ايم، وابسته های پيشين را بيابيد و نوع هريك را بنويسيد.1

ايران چه تاريِخ پرفرازونشيبی را پشتِ سر گذاشته است!

هر صد سال را »سده«، و هر هزار سال را »هزاره« می نامند. 

چه كسی دستور قتل اميركبير را صادر كرد؟

اين كودتا، پنجاه ساِل پيش در چنين روزهايی رخ داد.

در زبان فارسی هر فعل از بن و شناسه ساخته می شود.

در رويارويِی رستم و اسفنديار، هيچ چاره ای جز نبرد ميان دو پهلوان ايرانی باقی نمی ماند. 

همه جای ايران سرای من است.

كدام داستان های شاهنامه را خوانده ايد؟

نبرد رستم و سهراب عجب پايان تلخی داشته است!

در همان سالی كه رودكی، پدر شعر فارسی، درگذشت، فردوسی چشم به اين جهان گشود.

اگر فقط بدانيم كه فالن شاعر يا فالن نويسنده در چه سده ای می زيسته است، چه سودی 
بردارد؟

سيبويۀ فارسی، نخستين كتاب دستور زبان عربی را نوشته است.

ايرانيان باستان، شانزدهمين روز از هر ماه را مهرروز می ناميدند. 

در اين سال ها تعداد داوطلبان در برخی رشته های دانشگاهی چند برابر شده است.

1 . در جمله های 4 و 14 به نمونه هايی از وابسته های پيشين برمی خوريد كه در كتاب فارسی  نديده ايد. 
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واژه;شناسی;;

جزرومد: َجزر در زبان عربی به معنای »سر بريدن« است. در زماِن   
جزرِ آب نيز، گويی بخشی از سطح آب دريا بُريده می شود و فروكش 
می كند. واژۀ »جزيره« نيز از ريشۀ جزر است؛ يعنی پاره خشکی ای كه 
گويی از خشکِی اصلی بركنده شده و جدا افتاده و آب  دورادورش 

را فراگرفته است.  

سرد و گرم روزگار: سختی ها و دشواری های زندگی )»سرد و گرم«   
در اينجا به معنای حقيقی به كار نرفته است.( 

روا مداريد: جايز نشماريد  

سلسله: زنجيره، نظامِ به هم پيوسته  

مرتكب شدن: انجام دادن كاری، به ويژه كار نادرست  

می گزيم: گاز می گيريم )گز، كوتاه شدۀ »گاز« است(. انگشِت ندامت   
به دندان می گزيم: انگشت خود را به نشانۀ پشيمانی با دندان گاز 

می گيريم؛ دچار پشيمانی می شويم.

هفدهم  درس 

خوشبختی راه 
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دانش;ادبی;;;

عبارت پايين را به دقّت بنگريد:

كار امروز را به فردا ميفکنيد كه جز پشيمانی سودی ندارد.

اين عبارت از دو جمله تشکيل شده و جملۀ دوم، دليلی است برای جملۀ اّول. ازاين رو 
حرف »كه« را كه ميان دو جمله جای گرفته است، »چراكه«، »زيرا]كه[«، »برای اينکه«، »به دليل 

اينکه«... معنا می كنيم. 

هرگاه حرف »كه« در عبارتی به معنای »زيرا« به كار رود، آن را »كۀ عّلت« يا »كۀ چرايی« 
می ناميم.1    

در عبارت زير از حکايت »خودشناسی« )درس يازدهم( نيز »كۀ عّلت يا چرايی« را می توان ديد:

گفت: به ان شاءاهلل چه حاجت است؟ كه زر بر آستين است و خز در بازار!

دانش;زبانی;;

خوانديم كه نشانۀ تنوين را در خّط فارسی نمی توان با حرف »ن« نوشت. برخی واژه های 
تنوين دار عربی پس از راهيابی به فارسی دچار دگرگونی شده اند. برای نمونه، »حاالً« به »حاال« 
تغيير يافته است يا »حّقاً« به صورت »حّقا« درآمده است. همچنين »اصاًل و ابداً« گاهی به شکل 

»اصال و ابدا« تلّفظ می شود.

پاره ای از واژه های تنوين دار نيز گاه در تركيب با اجزای زبان فارسی، بدون تنوين به كار 
می روند:

سريعاً به سرعت2   ظاهراً به ظاهر، درظاهر   خصوصاً به خصوص  

ضمناً درضمن اجباراً به اجبار      واقعاً درواقع، به واقع   

1 . چرايی معادِل فارسِی عّلت است. كۀ عّلت را در برخی كتاب ها »كۀ تعليل«  ناميده اند. )تعليل به معنای »عّلت 
آوردن« است(

هم خانواده اش  شود،  تركيب  فارسی  جزء  با  خود  سريع،  آنکه  جای  به  است.  سريع  هم خانوادۀ  سرعت،   . 2
)سرعت( با »به« پيوند يافته است.
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قطعاً به طور قطع، بی ترديد1 ثانياً درثانی   مثاًل برای مثال  

همچنين می توان از واژه های يکسره فارسی در كنار واژه های تنوين دار بهره گرفت:

سريعاً شتابان ظاهراً گويا   خصوصاً به ويژه   

ضمناً همچنين اجباراً به زور   واقعاً به راستی  

كاماًل يکسره اخيراً به تازگی   قطعاً بی گمان  

مثاًل برای نمونه    حدوداً، تقريباً كمابيش، كم وبيش   

1ـ در متن درس ششم عبارتی بيابيد كه »كۀ عّلت يا چرايی« داشته باشد. 

2ـ در شعر »چشمه و سنگ« سرودۀ ملك الّشعرای بهار كه در بخش »انديشيدنی« درس دوم 
آورده ايم، »كۀ عّلت يا چرايی« پيدا كنيد. 

در  را  )ترجمۀ( هريك  برگرداِن  است.  متن  از چند  عبارت هايی  پی می آيد،  در  آنچه  ـ   3
درس های كتاب فارسی يا اين كتاب بيابيد و بنويسيد.

َو ِمن لَطائِف صنعتِِه و عجائِِب ِخلَقتِِه، ما أرانا ِمن َغواِمِض الِحکَمة فی هذه الَخفافیش. 
نهج البالغه، امیرالمؤمنین علیع

بََهروا الّدنیا/ و ما فی یِدِهم اّل الِحجاره/ و أضاءوا َکالَقنادیل/ و جاءوا َکالبِشاره.
اطفال الحجارة، نِزار َقّبانی

ِم. محّمد/ َمالٌک فقیٌر علی قاِب قَوَسْیِن ِمن/ بُنُدقیِِّة َصیّاِدِه البارِد الدَّ
 محّمد، محمود درویش 

And now instead of him watching TV
We all sit around and watch him.

                 Shel Silverstein 

1 . »بی ترديد« هم معنای قطعًا است و با »قطع« پيونِد هم خانوادگی ندارد. 
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1ـ برابر فارسِی واژه های تنوين دار پايين چيست؟

غالباً:   دائماً:     احياناً:   
فوراً:  قباًل:    مختصراً:   

2ـ در زبان فارسی هر كدام از سه روزِ پيش و پس از »امروز« و »امشب« را  چه می ناميم؟ 

ÿ  اصطالحات زير را كه از تركيب واژه های باال ساخته شده اند، در جمله به كار ببريد و
معنای هريك را بنويسيد.

امروز و فردا كردن

فردا پس فردا

امروزِروز

 

درِس  از  بخش  كدام  يادآورِ  هريك  بگوييد  پايين،  بيت های  معنای  بررسِی  از  پس   1ـ 
»راه خوشبختی« هستند. 

را شــتاب دلــت  آرد  متــابپشــيمانی  هيچ گونــه  خــرد  راهِ  ز 
فردوسی  

بينــد جــوان  آينــه  در  پيــر در خشــت خــام آن بينــدآنچــه 
سنایی  

بـه زرِ قلب مده يوسـِف كنعانی راوقت بسيار عزيز است؛ گرامی  دارش
صائب  

1 . خشت از مصالح ساختمانی و شبيه به آجر است و با خشك كردِن َمالِط كاه گل يا گِل ُرس به دست می آيد. 
خشِت خام، خشتی است كه در برابر تابش آفتاب خشك شده باشد، نه در كوره.

2 . تقّلبی، ناخالص
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سعدی

سعدی

2ـ اين بيت ها با كدام جملۀ درس همخوانی معنايِی بيشتری دارد؟

ــد ــو آموختن ــون ُرف ــان چ پاره هـای وقـت بـر هـم دوختنـدكاردان
ــرد ــا كار ك ــو2 ب ــد رف ــر را باي وقـت كـم را بـا هنـر، بسـيار كـردعم
ايـن يکی گـردد تباه، آن يـك َهبا3 كار را از وقـت چـون كـردی جدا

پروین اعتصامی

3ـ گفتۀ شکسپير را در آغاز درس با قطعۀ زير از »مسعود سعد سلمان« )شاعر سدۀ پنجم 
هجری( مقايسه كنيد.

شادان همی نشيند و غافل همی رودآگاه نيسـت آدمی از گشِت روزگار
پندارد اوست ساكن و ساحل همی رودماند بر آن كه باشد بر كشتی ای روان

4ـ َمثَل های زير را در دو دسته بگنجانيد؛ به گونه ای كه با هم تقابل معنايی داشته باشند.   

مفکــنخــار در ديــدۀ فرصــت مشــکن فــردا  بــه  امــروز  كار 

فردا هم روز خداست

امروز را فردا در پی است

امروز يك، فردا دو

چو فردا شود فکر فردا كنيم

دستۀ ب   ⇔ دستۀ آ      

1 . روزگار، دوران
2 . ترميم پارگی های پارچه، لباس يا فرش

3 . در اصل به معنای »َگرد و غبار« است و گاه )از جمله در اينجا( معنای »تباه، ضايع« را می رساند.

ســـنِگ زيريـــِن آســـيا باشـــدمـرد بايـد كـه در كشـاكِش َدهـر1

در ميــان ايــن و آن، فرصــت شــمار امــروزسعديا، دی رفت و فردا همچنان موجود نيست
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وان خوانی ر

مسـتمـادری بـود و دختری و پسـری محبّـت  مـِی  از  پسـرک 
مسـلول1 پـدر  غّصـۀ  از  پـدرش تـازه رفته بود از دسـتدختـر 
گفت با مادر: »اين نخواهد َرست2يك شـب آهسـته با كنايه طبيب
برگ هـا را بُـَود به خاک نشسـتمـاه ديگـر كـه از َسـموم3ِ خزان
خواهد از شاخۀ حيات گسست«صبـری ای باغبـان كه بـرِگ اميد
بنگر اينجا چه مايه رقّت4 هسـتپسـر اين حـال را مگـر دريافت
برگ هـا را به شـاخه ها می بسـتصبح فردا دو دست كوچك طفل

پنجره سوی  آن   

1 . مبتال به بيماری سل
2 . از مصدرِ َرستن، ]از بيماری[ رها نخواهد شد، خواهد مرد

3 . باد بسيار گرم و زيان رسان
4 . احساس ترّحم و همدردی

ÿ  ترجمۀ از  اقتباس  با  شهريار  است،  آمده  پی  در  كه  را  قطعه ای 
»آن  ميان  »اُ. هنری« سروده است.  نوشتۀ  داستان »آخرين برگ« 

سوی پنجره« و شعر شهريار چه شباهتی می بينيد؟  

شهريار
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واژه;شناسی;;

ذكر: ياد خدا، دعا؛ به ذكر خود بلندآوازه ام كن: مرا با ياد كردن از   
خود، سرشناس گردان )منظور از »خود«، در اينجا »خدا« است؛ 

يعنی توفيِق دعا و ياد كردن از خودت را به من ارزانی كن(.

بيفشان: افشاندن يعنی پاشيدن. بيفشان از وضو بر رويم آن آب/ كه   
از غفلت نماند در سرم خواب: هنگام وضو، آبی بر چهره ام بريز 
كه در َسَرم خواِب بی خبری باقی نماند )وضو و عبادتم را سبب 

آگاهی و نزديکی به خود قرار ده(.

کننیایش  راز  محرم  مرا  الهی 
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1ـ واژه های پايين دوبه دو با يکديگر هم معنايند؛ نيز ميان آنها هشت جفت واژۀ ناساز )متضاد( 
می توان يافت. جفت واژه های هم معنا و ناساز را بيابيد و كنار هم بنويسيد. 

)واژه ها را بر بنيادِ آرايش الفبايی چيده ايم. يك واژه افزوده است.(

آزمند، آسايش، آهنگ، ارائه، ارمغان، اساس، انگار، بارگاه، باريك، بخرد، بر، 
بزرگداشت، بسنده، بشارت، بصيرت، پژواک، پهن، پيروزی، پيکار، تدبير، 
تعبيه، تکريم، تيرگی، ثمر، جاسازی، جود، جوالهه، چاره انديشی، چرخ، 
خوشايند،  خودسر،  خواهشگری،  خو،  خامه،  حماسه،  حکمت،  حاوی، 
خيزش، دريغ، دليری، دهر، ذات، ذلّت، رهاورد، زمانه، سپند، سپهر، ُستوار، 
عرصه،  ظفر،  طنين،  طمعکار،  صعود،  صدمه،  شفاعت،  سقوط،  سرشار، 
عرضه، عّزت، عزم، عطا، عيان، غزا، غمگين، فراق، فرزانه، فروغ، قلمرو، 
كاخ، كافی، كِلك، گزند، گوهر، گويی، لبريز، مايه، متّفق، متعالی، محال، 
محنت، مستبد، مشتمل، مصّمم، مضايقه، معرفت، مقّدس، ممکن، منش، 

ناآگاهی، نژند، نغز، نويد، نهان، نهضت، واال، هجر، هم داستان.
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2ـ هر معنا يا توضيح، يادآورِ چه واژه ای از درس های پيشين كتاب فارسی است؟ )حرف های 
آن واژه را در چهارخانه ها جای دهيد.( 

ابزار ستاره شناسی در روزگار كهن: 

قابی  در  ميله هايی كه  يا  به سيم ها  كه  مهره هايی  دربردارندۀ  برای محاسبه،  ابزاری ساده 
جايگزين است، كشيده شده است: 

گريبان، يقه: 

آب دهان: 

می شود:  گفته  كاری  انجام  از  پرهيز  برای  دادن  هشدار  هنگام  كه  شبه جمله ای 
 

 را به نقش ونگاری كه هست، خلق/ تحسين كنند و او خجل از پای 
زشت خويش

برق، صاعقه: 

درختی در آسمان هفتم: 

پارچه باف، نّساج: 

پيمودن، طی كردن: 

ÿ مصراع های دومِ دو بيت آغازيِن شعر »نيايش«، يادآور كدام اسم خداوند است؟
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1ـ مرور و یادآوری | طنز و ناسازگاری1

در درس اّوِل كتاب مهارت های2 سال هشتم آموخته های سال هفتم را مرور كرديم. 
در كتاب مهارت های سال هفتم نوشتِن روشمند را فراگرفتيم؛ اين شيوۀ نوشتن مانند سفری از 
پيش برنامه ريزی شده است كه با كشيدن طرح و نقشه ای ذهنی آغاز می شود، چهارچوب معيّنی 
دارد، و مسير حركت و مراحل حركت به سوی مقصد، از پيش معلوم است. نقشۀ راه معموالً به 
مسافر ياری می رساند تا آغاز و پايان و مسير حركت را پيش از سفر شناسايی كند و با برنامه ريزی، 

ساده ترين و سريع ترين راه را برگزيند.

اما هدف سفرها هميشه راحتی و آسودگی و سرعت نيست. گاهی مسافران ـ به ويژه آنها كه 
كنجکاوتر و ماجراجوترند ـ دست به سفرهای اكتشافی می زنند. شايد عجيب به نظر برسد، اما بر 
خالف سفرهای معمول كه هدفشان رسيدن به مقصد در كوتاه ترين زمان است، هدِف سفرهای 
اكتشافی، گم شدن و سپس تالش و جست وجو برای يافتن يا ساختن مسير تازه است. در اين 
قبيل سفرها، گاهی مسير و حتّی مقصد سفر روشن نيست و در طول راه، مسافر نکته های تازه 
می آموزد و مسيرش را متناسب با راهی كه در پيش گرفته و آنچه در مسير آموخته است، تغيير 
می دهد و چه بسا سر از جايی درمی آورد كه پيش از آن فکرش را هم نمی كرده است. در اين سفرها 
نه نقشه، بلکه هر قدم، تعيين كنندۀ مسير و قدم های بعدی است. به همين دليل است كه چنين 
سفرهايی را سفرهای اكتشافی می خوانيم. نکته هايی كه مسافر در طول اين سفر كشف می كند، 
گاهی حتّی آزموده ترين و باتجربه ترين مسافران را دچار شگفتی می كند؛ چراكه هيچ نقشه و برنامۀ 

ازپيش تعيين شده ای نمی تواند آنچه را در جريان اين گونه سفرها رخ می دهد، پيش بينی كند.

1 . مرتبط با درس اّول كتاب »آموزش مهارت های نوشتاری«
2 . كتاب »آموزش مهارت های نوشتاری« )نگارش و انشا( را به اختصار، كتاب »مهارت ها« می ناميم.
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اهّميت دارد، كشف و جست وجو است.  برنامه  از نقشه و  اكتشافی آنچه بيش  در سفرهای 
بنابراين سفرهای اكتشافِی نوشتن نيز نه از ذهِن نويسنده و با برنامۀ منسجم و ازپيش معيّن، بلکه 
با گذاشتن و لغزاندن قلم بر كاغذ )با پا نهادن به مسير سفر و برداشتن اولين قدم( آغاز می شوند. 
هدف از چنين سفرهايی هم الزاماً رسيدن به مقصدی معيّن نيست، بلکه تمرين و تجربه اندوزی 

و نکته آموزی است.

بگذاريد برای دست گرمی، يکی از سفرهای كوتاه، اما بدون برنامه را بيازماييم.

بنا به صالح ديِد دبيرتان يکی از تمرين های پايين را در نخستين جلسۀ درس انجام دهيد. ممکن 
است دبيرتان ديگر فّعاليت های اين دسته را به همين شيوه يا شيوه های ديگر در جلسه های آينده، 

به ويژه پيش از آغاز به نوشتن و به عنوان »دست گرمی« تکرار كند.

1ـ جمله     هايی بنويسيد كه همۀ واژه     هايشان )يا دستِ كم چهار واژه( حرف »الف« داشته باشند. 
جمله     هايتان بايد معنادار باشند؛ اّما خيلی نگران مفهومشان نباشيد! به عبارِت ديگر، پيش از 
آغاز نوشتن به معنای جمله فکر نکنيد )يعنی سفر را از ذهنتان آغاز نکنيد(. بگذاريد معنا 

همين كه داريد جمله را كامل می كنيد )يا در طول سفر(، شکل بگيرد. 

مثال: بنگاه     دار شاگردش را فراخواند: اكبر آقا از دوستان باصفای ماست؛ تا می     توانی با او راه بيا.

2ـ جمله     ای بنويسيد كه در آن حرِف آخِر واژۀ اّول، حرف اّوِل واژۀ دوم باشد و همين الگو 
در واژه     های بعدی )دستِ كم سه واژه( نيز تکرار شود. در اين فّعاليت هر واژه با توّجه به ِسيِْر 
معنايِی جمله و واژۀ قبل نوشته می شود؛ درست مانند سفِر اكتشافی كه در آن هر قدم و مسير 
طی شده، تعيين كنندۀ قدم بعدی ا ست. همانند فّعاليت پيشين، به ياد داشته باشيد كه جمله     تان 

بايد معنادار باشد؛ اّما خيلی نگران مفهومش نباشيد! 
مثال:  گفت: تا آمد در را آرام می     بندم.  

يا:  دوستاِن نازنين! نمی     شود ديرتر رفت؟  
يا: تا امروز زيبايی و ارزش شعر را درک نمی كردم.  
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ÿ  .در پايان فّعاليت، در اين باره بحث كنيد كه از اين دو سفر كوتاه چه آموخته ايد

1ـ وقتی فّعاليت به پايان رسيد، به ترتيبی كه دبير تان تعيين می كند، جمله های دو فّعاليت 
بخش »نوشتنی« را برای دوستان هم كالسی  بخوانيد و دسته جمعی خنده دارترين يا زيباترين 

يا عجيب ترين جمله را انتخاب كنيد. معيارتان برای انتخاب چيست؟

2ـ با شمارش واژه ها در دو فّعاليت »نوشتنی«، ببينيد چه كسی از ميان دوستان هم كالسی تان 
طوالنی ترين متِن يك پارچه را ـ كه به نظر بيشتر دانش آموزان دربارۀ يك موضوع است ـ 

نوشته است. 

  
ÿ :تَداعِی معانی

نفر  اّولين  از  فّعاليت نوشتاری بسيار ساده  است. دبيرتان واژه ای پيشنهاد می دهد و  اين 
با شنيدن آن كلمه به ذهنش می رسد، بر زبان آورد.  می خواهد كه نخستين واژه ای را كه 
فراموش نکنيد كه اينجا هم نقشۀ راهی در كار نيست. هر گام، قدم بعدی را تعيين می كند. 
پس از اّولين دانش آموز، فّعاليت ادامه پيدا می كند و هريك از دانش آموزان نخستين واژه ای را 
كه با شنيدن واژۀ پيشين به ذهنشان می رسد، در كالس می گويند. هركس كه نوبتش فرارسيده 

است، همزمان با اعالمِ واژۀ خود با صدای بلند، آن را در برگه ای می نويسد.

مثال: 

معّلم: متناسب  دانش آموز 1: ورزش  دانش آموز 2: سالمتی  دانش آموز 3: بيماری 
 دانش آموز   دانش آموز 6: سرآشپز  دانش آموز 5: آشپزی    سوپ  دانش آموز 4:   
  دانش آموز 10: روشن  دانش آموز 9: خاموش  دانش آموز 8: برفک  7: تلويزيون
دانش آموز 11: هوا  دانش آموز 12: گرم  دانش آموز 13: بخاری  دانش آموز 14: زمستان 
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 دانش آموز 15: برف  دانش آموز 16: تعطيل  دانش آموز 17: مغازه  دانش آموز 18: 
فروش  دانش آموز 19: خودرو  دانش آموز 20: دسِت دو  دانش آموز 21: يدكی

لزومًا  نه  فّعاليت شركت كرد، دبيرتان واژه ها را ـ  اين كه همۀ كالس يك بار در  از  پس 
به ترتيبی كه در كالس گفته شده است ـ روی تخته  می نويسد. اكنون شما بکوشيد متن 

يك پارچه ای بنويسيد كه دربردارندۀ همۀ واژه های روی تخته   باشد.

ÿ  در سال گذشته دربارۀ چهارچوب نوشتۀ روشمند و اهّميت هريك از بخش های سه گانۀ آن
)مقّدمه، بدنه و نتيجه( آموختيم. اين سه بخش به اضافۀ موضوع، چهارچوب نوشته مان را 

تعيين می كنند.

متن پايين را كه دربارۀ امانت كتاب و آداب مربوط به آن است بخوانيد. 

امان از اين امانت!1

برای كتابخوانان شايد هيچ چيز به اندازۀ امانت دادِن كتاب های محبوبشان، عذاب آور و 
تحّمل نشدنی نباشد. تصّورِ دل كندن و دور ماندن از كتاب های دلبند ـ گرچه زودگذر ـ 
چنان دلشوره ای در نهادِ كتاب دوستان می اندازد كه ترجيح می دهند در جمع دوستان، كمتر از 
كتاب هايشان يادی به ميان آورند؛ مبادا كه در كمنِد2 درخواسِت امانت خواهان گرفتار شوند! 
من خود در بهترين قفسۀ كتابخانه ام، كتاب هايی را چيده ام كه اگر كسی از دوستان يا مهمانان 
ـ خداِی ناكرده ـ يکی را پسند كند و برای مّدتی امانت بخواهد، با كمال شرمندگی و البتّه 

ادب، عرض می كنم: متأّسفانه اين كتاب ها را نمی توانم امانت بدهم!

می دانم كه همين اآلن برخی از شما در برابرم موضع گرفته ايد و اين قبيل رفتارها را دور 

 1 . نوشتۀ علی شيوا؛ به نقل از »كتابخوان« )دوهفته نامۀ ويژۀ كتاب( مدرسۀ راهنمايی عاّلمه حّلی )1( تهران، 
شمارۀ ششم، 19 آذر 84، با اندكی تغيير

2 . ريسمان بلند با سِر حلقه مانند كه با تاب دادن دست ها می اندازند تا كسی را به اسارت درآورند يا جانوری را 
بگيرند.
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از مرامِ كتابخوان ها می دانيد و بر ناخن خشکی1 و دندان ِگردی2 حمل می كنيد3؛ اما مطمئنّم 
وقتی به خاطر رودرواسی يا دست ودلبازی برای هميشه با كتاب های دلخواهتان وداع كرديد، 

انگشِت حسرت4 به دندان می گزيد و با من هم داستان می شويد.

برای آنکه حکمِت امانت ندادن كتاْب بهتر دستگيرتان شود، چند نمونه از گفته های بزرگان 
اهل ادب را در اين باره می آورم: »آناتول فرانْس« نويسندۀ نامدار فرانسوی و برندۀ جايزۀ نوبل 
ادبيات گفته است: »هيچ وقت به كسی كتاب امانت نده، چون هرگز آن را پس نخواهد داد. در 

كتابخانۀ خودم تنها كتاب هايی يافت می شود كه ديگران به من امانت داده اند!«

»ايرج افشار« كه از بزرگ ترين كتاب شناسان امروزِ ايران است، مقاله ای دارد با عنوان »امانت 
دادن كتاب« كه در آن به قوانين سفت وسخت كتابخانه ها در طول تاريخ می پردازد و دو بيتی از 
سعدی می آورد كه شاعر شيرين سخن، دارندۀ كتاب را از امانت دادن آن بدون گرفتِن »گرو« 
)گرويی( برَحَذر می دارد5 و حتّی ضامن دادن و سوگند خوردن را هم بی فايده می انگارد:

 كه اغلب خوی مردم بيوفايی استكتاب از دست دادن، سسْت رايی6 است
 كـه پاينـدان نباشـد همچـو پابنـد8گرو بسـتان، نـه پايندان7 و سـوگند

افشار يك جا نمونه ای تاريخی به دست داده است كه طبق آن، دارندگان كتاب برای آنکه 
هم دِل درخواست كنندگان را نشکنند و هم كتاب خود را از دست ندهند، گاهی ناگزير 
می شدند از كتاب خود نسخه برداری، و به امانت خواهان پيشکش كنند! )البتّه می دانيد كه در 
آن دوران، اثری از صنعت چاپ نبوده و نگارِش نسخه های خّطی، كاری پرزحمت، وقتگير 

و هزينه بَر بوده است.(

1 . كنايه از خير به ديگران نرساندن يا خسيس بودن
2 . كنايه از خساست و طمع كاری

3 . بر چيزی حمل كردن: به آن، نسبت دادن
4 . پشيمانی بابت ازدست دادن چيزی

5 . برحذر داشتن: پرهيز دادن، دور كردن
6 . كم خردی، بی تدبيری

7 . ضامن؛ در اينجا مقصود ضامن دادن است كه در قديم به معنای »متعّهد شدن« بوده. 
8 . ]ای امانت دهنده،[ گرويی بگير و به سوگند و تعّهد دادِن امانت گيرنده بسنده نکن؛ زيرا متعّهد شدن، مانند پابند 

)بندی كه به پای اسيران می بندند( نيست و دست تو از امانت گيرنده كوتاه می ماند.
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در اين مقاله حکايت ها و َمثَل هايی نيز آمده است كه بازگويِی يکی خالی از لطف نيست: 
گفته اند در روزگار قديم كسی از دوستی كتابی خواست؛ آن دوست درخواسِت رفيقش را به 
َطفره رفتن1 و امروز و فردا كردن برگزار می كرد2، اما وقتی پافشارِی طرف از حد گذشت، 
كتاب را با يك سينی و يك بالش و يك چماق نزد دوستش فرستاد و در نامه ای نوشت: كتاب 
را امانت دادم؛ به شرط آنکه اگر خواستی غذا بخوری، پلو و خورش را در سينی بگذاری و 
اگر خوابت گرفت، بالِش ارسالی را زير سرت بگذاری و دستِ آخر چنانچه خواستی به دفاع 
از خود برخيزی، از چماِق پيشکشی بهره بگيری، نه اينکه كتاِب نازنين مرا حوالۀ سروصورت 

اين و آن كنی3!

نايابی  و  نفيس  كتاب های  خالِی  جای  كردم،  ياد  آن  از  كه  كتابخانه ام  قفسۀ  همان  در 
هست كه عجالتا4ً در كتابخانه های نزديك ترين دوستانم جا خوش كرده اند و به اين زودی ها 
برگه های  در  بلکه  نيست5،  َحَرجی  مخلص  دوستان  اين  بر  البتّه  ندارند؛  بازگشت  خياِل 
نهفته است كه آدميزاد  چاپ خوردۀ جوهرآلوده در ميان جلد و شيرازه، جادو و جاذبه ای 
می شنويد،  من  از  اگر  پس  وامی دارد!  بی وفايی  ـ  قول سعدی  به  ـ  و  فراموش كاری  به  را 

امانت  به  كمتر  را  خود  كتاب های 
دهيد؛ در عوض، راهِ كتاب فروشی ها 
را در پيش گيريد و به هر مناسبتی، 
هديه  كتابی  مشتاقتان  دوستان  به 
دهيد و كسادِی بازار كتاب را قدری 

رونق بخشيد!     

                 

1 . خودداری از انجام كاری با بهانه آوردن
2 . به چيزی برگزار كردن: سپری كردن و گذراندن با آن
3 . حواله كردن: بلند كردن به قصد زدن كسی )در اينجا(

4 . هم اكنون، فعاًل
5 . َحَرج: گناه؛ بر/ به كسی حرجی نبودن: مسئوليت و گناهی متوّجِه او نبودن

كاريکاتور: سّجاد جعفری
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ÿ  پس از خواندِن متن، بخش های چهارچوِب
نوشته شامل موضوع، مقّدمه، تنه، و نتيجه 

را مشّخص كنيد.

ÿ  نظر شما به  است؟  بوده  نوشته چه  بخش های چهارچوب  از  يك  هر  در  نويسنده  هدِف 
نويسنده تا چه اندازه توانسته است در هر يك از بخش های نوشته به هدفش دست يابد؟ 

هرچند بدنۀ نوشته، بخش محورِی متن است و نويسنده حرف اصلِی خود را در بدنۀ نوشته 
به ميان می آورد، مقّدمه و نتيجه نيز به اندازۀ بدنه اهّميت دارند. مقّدمه زمينه ساز موضوعی  است 
كه بدنۀ نوشته به آن می پردازد. همچنين، مقّدمه می تواند به سرعْت ذهن خواننده يا شنونده را 
متوّجهِ هدف نوشته كند. به عبارِت ديگر، نويسنده در مقّدمۀ نوشته اش به خواننده می گويد كه 
نوشته دربارۀ چيست. به همين دليل، مقّدمه ـ برخالف آنچه از نامش برمی آيد ـ بخشی از نوشته 
است كه بسياری از نويسندگان پس از پاياِن نگارِش ديگر بخش های متن می نويسند؛ زيرا تنها در 
پايان فرآينِد نگارش به خوبی برای نويسنده روشن می شود كه می خواهد ذهن خواننده را به چه 

سمت وسويی هدايت كند و يا دوست دارد بر كدام جنبۀ نوشته تأكيد شود.

متن »شيرتوشيرنويسی« )صفحۀ 18( را يك بار ديگر بخوانيد. اين متن، به جز قاتی و َدرهم شدِن 
چيزها ـ كه مقّدمۀ فعلِی متن بر آن تأكيد می كند ـ می تواند دربارۀ موضوع های ديگری نيز باشد: 
مثِل نداشتن حضور ذهن در هنگام انجام دادن كاری يا نوشتِن بدون ضابطه. به عبارِت ديگر، اينکه 

نوشته دربارۀ چيست، تا اندازه ای به نوع نگاه ما وابسته است.
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ÿ  به نظر شما به جز آنچه نويسنده در نظر دارد، بدنۀ اين نوشته دربارۀ چه موضوع ديگری
می تواند باشد؟

ÿ  مقّدمۀ تازه ای برای »شيرتوشيرنويسی« بنويسيد. مقّدمۀ جديِد شما بايد ذهِن خواننده را به اين
سمت سوق دهد كه نوشته دربارۀ موضوعی است به جز آنچه نويسنده در مقّدمه خاطرنشان 

كرده است. 

ÿ  خنده به  را  خواننده  طنز،  روايت های  است.  طنزآميز  داستانی  »شيرتوشيرنويسی«،  نوشتۀ 
می اندازد. معموالً دست مايۀ داستان طنز، »ناسازگاری« است. اين ناسازگاری می تواند نتيجۀ 
نامتناسب بودِن رفتارهای شخصيّت با آنچه از او انتظار داريم، باشد. در ميان هنرهای تصويری، 
كاريکاتور اين ناسازگاری را از طريِق بزرگ نمايی يا اغراق پديد می آورد. برای نمونه، در 
كاريکاتورهای چهره، هنرمندان معموالً يکی از اجزای چهره )چشم، بينی، گونه، پيشانی، 
گوش...( را بيش از اندازه بزرگ طّراحی می كنند. در سينما، گاهی موقعيت های طنز به دليِل 
»ناسازگاری« بين شخصيت ها پديد می آيد. مثاًل زوِج هنری »لورل و هاردی«، يکی چاق و 
ديگری الغر است و همين، قدرت طنزآفرينِی شخصيت هايشان را افزايش می دهد. پس از 
اين، هر وقت متن و داستان طنزی خوانديد يا فيلم طنزآميزی ديديد يا به كاريکاتوری نگاه 
كرديد، با دقِّت بيشتر به دنبال ناسازگاری هايی بگرديد كه موقعيت خنده دار متن، داستان، فيلم 

يا كاريکاتور را پديد می آورند. 
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1ـ متِن كوتاه طنزآميزی با درون مايۀ »نداشتن حضور ذهن در زمان انجام كاری مهم« بنويسيد. 
يادتان باشد كه برای ايجاد موقعيّت طنزآميز می توانيد از اصل ناسازگاری بهره ببريد: چه 
اتّفاقی می افتد اگر مثاًل جّراحی كه طرفدار پَروپاقرِص بازِی فوتبال است، همزمان با جّراحی، 
يواشکی اخبار مسابقۀ تيم دلخواهش را به صورت زنده روی گوشِی همراهش دنبال كند؟!1 
چند موقعيّت  طنزآميز ديگر را با همين درون مايه مطرح كنيد كه طنز در آنها برخاسته از 

»ناسازگاری« باشد.  

2ـ در چه بخش هايی از متن »امان از اين امانت!« مايه هايی از طنز به چشم می خورد؟ آيا 
می توان در آنها اصل »ناسازگاری« را يافت؟ 

1 . گاهی توصيف يا انتقاد طنزآميز از شخصيتی كه دارای شغل خاّصی است ـ به ويژه در فيلم ها و زنجيره های 
)سريال های( تلويزيونی ـ برای صاحبان آن شغل در اجتماع ناخوشايند جلوه می كند و انتقاد يا اعتراض آنان را 
برمی انگيزد. بايد توجه داشت كه شخصيت در يك اثر طنزآميز، نمايندۀ صنف خود نيست. پذيرش طنز، نشان 
از درک درست و بلندنظری مخاطب دارد و بنابراين نبايد بيان طنزآميز را به معنای توهين قلمداد كرد و آن را به 

خود گرفت. 
نمی توان از طنزپرداز انتظار داشت شخصيتی بيافريند كه هيچ شغل و حرفه ای نداشته باشد؛ مباداكه برای صاحبان 

آن شغل و حرفه برخورنده باشد! البتّه طنزپردازان نيز بايد همواره با احتياط و ميانه روی قلم بزنند.     
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۲ـ زبان گفتار، زبان نوشتار1   

در درس دوم كتاب مهارت ها با زبان گفتار و زبان نوشتار و تفاوت های آن دو آشنايی 
يافتيم. در اين درس آموختيم كه در نوشتار معيار فارسی بايد از كاربرد واژه های گفتاری پرهيز 
مثال، گونۀ  برای  زباِن گفتار بی اشکال است.  از  بهره گيری  اين حال، گاهی در نوشتن،  با  كنيم. 

گفتاری زبان را می توان در نقلِ قول ها )گفتاوردها( به كار ببريم.

ÿ  گمان می كنيد چرا كاربرد زبان گفتار در نقلِ قول هاـ  به ويژه در نقلِ قول های داستانیـ  بی اشکال
است؟ استفاده از زبان گفتار چه كمکی به توصيِف شخصيّت داستانی می كند؟

ÿ  متِن پايين بخشی از نوشتۀ »مريم گريوانی« است كه در نشريۀ »همشهری داستان« )مرداد
1392( به چاپ رسيده است. متنی كه می خوانيد بخشی از خاطرات اوست از زمانی كه با 

ِسَمِت كتابدار در كتابخانه ای عمومی در شهر بجنورد مشغول به كار بوده است. 

»سرش را از دريچۀ بين مخزن و راهرو می كند تو و می گويد می خواهد عضو شود. نمی داند 
بيايد تو. می گويم: »يك قطعه عکس و  كه كتابخانۀ ما به شيوۀ قفسه باز است و می تواند 
سه هزارتومان بيار.« می گويد: »اگه عکسم كوچيك باشه اشکال نداره؟« می گويم: »نه، چه 
اشکالی؟« عکسش را از داخل كيفش بيرون می كشد. می گويد: »اينم عکسم.« عکس را نگاه 

1 . همسو با درس دوم كتاب »آموزش مهارت های نوشتاری«
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می كنم. خنده ام می گيرد. می گويم: »چندسالته؟« می گويد: »سيزده سال.« عضوش می كنم و 
می گويم: »اين عکست رو اسکن می كنم و نگه  می دارم ولی برای كارتت يك عکس ديگه 
بيار.« می گويد: »باشه.« زندگی نامۀ شاعر و دانشمند می خواهد. قفسۀ زندگی نامۀ بزرگان را 
زندگی نامۀ  كرده ام.  برچسب های سبزرنگ مشخص  با  نوجوانان  برای  كه  می دهم  نشانش 
سهراب سپهری و دكتر حسابی را انتخاب می كند و می رود. عکسش را دوباره نگاه می كنم. 

توی عکس يك سالش است و پستانك توی دهانش!«

1ـ طنز در روايت باال چگونه پديد آمده است؟ چه همانندی ها و تفاوت هايی ميان طنز در 
اين روايت و طنز در متن »شيرتوشيرنويسی« می بينيد؟ 

2ـ فراگرفتيم كه می توانيم گونۀ گفتاری زبان را در نقلِ قول ها )گفتاوردها( به كار ببريم. متن 
را يك بار ديگر بخوانيد و بررسی كنيد كه آيا نويسنده از اين قانون پيروی كرده است يا نه. 
آيا بهره گيری از گونۀ گفتاری در متن، به روايت داستان ياری رسانده است؟ آيا كاربردِ گونۀ 
گفتارِی زبان، در واقعی نشان دادِن شخصيت های روايت )كتابدار و عضو جديد كتابخانه( 

اثرگذار بوده است؟

ÿ  به عنوان تمرين، همۀ جمله هايی را كه در متن به گونۀ گفتاری نوشته شده است، به گونۀ
نوشتاری بازنويسی كنيد. 
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ÿ  گذشته از كاربرد زبان گفتار در گفتاوردها )نقلِ قول ها(، نويسندگان برای اين كه شخصيت های
داستانشان باورپذيرتر باشند )نگاه كنيد به مفهوم »واقع گرايی« در دانستنِی بعدی از همين 
فصل(، از شگردهای ديگر نيز بهره می برند. برای مثال، در جاهايی آگاهانه برخی واژه ها را 

با امالی غلط می نويسند.

متن پايين را كه سرآغازِ داستاِن »از به« نوشتۀ رضا اميرخانی ا ست، بخوانيد.1 رضا اميرخانی 
)متولّد سال1352( در مدرسۀ عالمه حّلِی تهران درس خوانده و 

دانش آموختۀ سازمان مّلی پرورش استعدادهای درخشان 
است.2 از ميان آثار او، داستان بلند و خاّلقانۀ »مِن او«
آوازۀ بسيار يافته است.از اميرخانی سفرنامۀ »داستان 
سيستان« )10 روز با رهبر( و مقالۀ بلند »نَشِت نِشا« 

)ُجستاری در پديدۀ فرار مغزها( نيز به چاپ
 رسيده است.   

1 . با اندكی تغيير
2 . اين سازمان كه به اختصار »سمپاد« ناميده می شود، پس از ادغام با »باشگاه دانش پژوهان جوان«، به »مركز مّلی 

پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان« تغيير نام داد.
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از: دانش آموز َفرانَك ناصری، دومِ شقايق

به: عقاِب تيزپروازِ جنگ

سالم!

خانم انشايمان موضوع داده بودند، نامه ای به يك رزمنده. گفته بودند هر كسی نامۀ خوبی 
بنويسد، نامه اش را می فرستند به جبهه. من گفتم به شما نامه بنويسم. به شما خلبان شجاِع 
جنگ كه رزمنده هم هستيد! نمی دانم نامۀ خوبی بنويسم يا نه؟ ولی اگر خوب هم نشود و 
خانم احمدی خوششان نيايد، خودم می فرستمشان. فقط نشانِی شما را نمی دانم. مهم نيست، 

پستش می كنم به فرودگاه.

سالم ای خلبان جنگ! خلبان شجاِع جنگ!

همۀ دوستان من نامه شان را با خسته نباشيد، شروع می كنند؛ با پيروز بشويد، تمام می كنند. 
وسطش هم ِهی از شما رزمندۀ دالور، تشّکر می كنند كه به خاطر ما می جنگيد. من هم به 
شما خسته نباشيد می گويم. من هم دوست دارم شما پيروز بشويد. من هم می خواهم از شما 
تشّکر كنم. اما نمی توانم... من از شما غّصه دارم. يعنی چطور بايد بنويسم. نه اين كه متشّکر 

نباشم، اما خيلی هم نه.

اآلن پنج ماه است كه من به شقايق آمده ام، اّما پارسال هم دوم بودم؛ دوم ياس. كالس بقلی 
]بغلی[. من بايد دوباره كالس دوم را بخوانم. مثل رّدی ها. فکر نکنيد كه تنبل بوده ام. درسم 
بد نبود. به جز ثُلِث1 سوم، همه اش شاگرد اّول بوده ام. تو دفترهايم پُِر ستاره بود. ستاره هايی 
من  اما  دارم.  آفرين  كارت  هم  يك عالمه  بودند.  چسبانده  پارسال  احمدی  خانم  خودِ  كه 
مجبورم امسال دوباره همان درس ها را بخوانم و خانم احمدی هم دوباره ستاره می چسبانند. 
من امتحان های ثلث سوم را ندادم. شهريور را هم. برای همين نمی توانم از شما تشّکر كنم. 

1 . ثُلث به معنای يك سوم است و در اصطالح نظام قديم، به هريك از نوبت های سه ماهۀ تحصيلی گفته می شد 
كه با برگزارِی آزمون پايان می يافت. پس از آن، نه ماهۀ سال تحصيلی را به دو نيمسال تقسيم كردند و ثلث كاربرد 

خود را در اين معنا از دست داد. 
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شايد اگر مامان اينجا بود، من را دعوا می كرد كه بی ا دبی كرده ا م؛ مثل آن بار كه به آقای ُمسيو 
پيانو  با آن انگشت های كلفتشان  پِطروسيان گفتم از درس موسيقی شان بدم می آيد، چون 
می زدند. شايد خانم احمدی، خانم انشايمان، از انشای من بدشان بيايد و بهم صفر بدهند. 
شايد هم خودِ خانم مدير بيايند و حسابی دعوايم كنند. اّما من ديگر از هيچ چيزی نمی ترسم. 
برای همين می نويسم. می نويسم كه از شما تشّکر نمی كنم. تقصير شماست كه من رد شدم. 
اگر مامان بودند، می رفتند و دعوا می كردند فرانك مريض بوده و غيبتش ُمَوّجح ]ُمَوّجه[ بوده 
است. از عموسيروس، گواهِی دكتر می گرفتند. اّما مامان نبودند. بابا هم... ببخشيد اين جايش 

خيس شد. پايين می نويسم...

مامان و بابای من را خلبان های صّدام بمباران كردند و حاال آنها نيستند. زن عمو می گويند: 
فرانك! آنها پيش خدا هستند. اّما من فقط می دانم كه آنها نيستند... حاال من پهلوی عموسيروس 
زندگی می كنم. حاال فريدون، پسِر عموسيروس كه با من هم سن بود، كالِس سوم است و من 
كالس دوم. فريدون، پسر عموسيروس، اُرگ دارد. تازه پيانوی من هم داغان شده. ماشين بابا 

هم توی پاركينگ له شد...

نکرديد و  تشّکر كنم. چون آن شب كاری  ته دل  از  نمی توانم  از شما  برای همين من 
گذاشتيد خلبان های صّدام بيايند و خانۀ ما را بمباران كنند. از شما تشّکر نمی كنم. نه اين كه 
از شما بدم بيايد. حتّی يك كمی دوستتان هم دارم. اصاًل من از شما چيزی نمی خواهم. شايد 
خودم وقتی بزرگ شدم، خلبان بشوم و همۀ بدها را بکشم. عموسيروس می گويند كشتن 
كارِ خوبی نيست. بايد بدها را خوب كرد. اّما خودِ عموسيروس هم بدها را خوب نمی كنند، 

مريض ها را خوب می كنند. من همه شان را می كشم؛ همۀ بدها را...

شايد تا من بزرگ بشوم و خلبان بشوم، جنگ تمام بشود. تازه تمامِ دخترهای كالس دومِ 
شقايق می گويند: دختر، خلبان نمی شود. برای همين، بهتر است كه شما خودتان به صّدام 

پيروز شويد.
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می د انم كه خانم احمدی نمی گذارند اين نامه به دست شما برسد. شايد هم تقصير شما 
اّول  تا آدم ها را خوب كنم. من  نبوده باشد. من نمی خواهم مثل عموسيروس دكتر بشوم 
می خواهم مثل شما خلبان بشوم تا بدها را بکشم. من دوستتان دارم. چون شما بدهايی را كه 

مامان را كشتند، حتماً حتما1ً می كشيد.

اسفند 61

1ـ كدام واژه ها با امالی اشتباه نوشته شده  اند؟ امالی اشتباه واژه ها چه كمکی به باورپذيری 
داستان می كند؟ شيوه و َسبِْك نوشتِن نامه چطور؟

2ـ از متن نامه دربارۀ ويژگی های شخصيتِی َفرانَك چه می فهميد؟ فرانك در خانواده ای فقير 
بزرگ شده است يا ثروتمند؟ از كجا چنين نتيجه ای می توان گرفت؟ بر اساس متن، در مورد 

عموسيروس چه می دانيم؟ 

3ـ چرا متن به زبان نوشتار نوشته شده است؟ امروزه عّده ای چنين متن هايی را به زبان گفتار 
)شکسته( می نويسند و معتقدند صميميت نوشته را بيشتر می كند. آيا شکسته نويسی در اين 
قبيل متن ها درست است؟ آيا كاربردِ زبان نوشتار در متن اين نامه، از تأثير عاطفِی آن كم 

كرده است؟   

4ـ چرا در ميانه های متن، چند سطْر خالی و سفيد است؟

5ـ آيا احساسات فرانك نسبت به »عقاب تيزپرواز جنگ« از آغاز تا پايان نامه يکسان است يا 
تغيير می كند؟ بر پايۀ چه جمله هايی از نامه به چنين نتيجه ای رسيده ايد؟

6ـ در دنبالۀ داستان، نامه ای به تاريخ ِ »آذر 70« آمده است كه همسِر »عقاب تيزپرواز جنگ« 
)مرتضی مِشکات( نوشته است. در اين نامه می خوانيم: 

1 . بخوانيد: حتمِن حتمًا
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»زمان جنگ، نامه ای به مرتضی رسيده بود؛ نامه ای از يك دانش آموز. دختربّچه ای كه پدر 
و مادرش را در بمباران هوايی از دست داده بود، من خاطرم هست كه مرتضی قبل از هر 
عمليات، يك بار نامه را می خواند، گريه می كرد، برای من هم می خواند، من هم گريه می كردم. 

خيلی اين نامه را دوست داشت؛ اصاًل اين نامه توی جيب لباس پروازش بود.«

به گماِن شما، چه ويژگی هايی در نامۀ فرانك، آن را برای عقاب تيزپرواز جنگ، چنين 
تأثيرگذار و انگيزه بخش كرده بود؟

7ـ چه ارتباطی ميان اين متن و روان خوانِی »آقامهدی« )درس هفتم كتاب فارسی( می بينيد؟

 

ÿ  .نامه افزون بر رساندِن پيامِ نوشتاری از كسی به ديگری، در داستان نويسی هم كارايی دارد
پاره ای داستان ها در قالِب نامه روايت می شوند. به اين گونه داستان ها »داستاِن نامه نگارانه« 
می گويند. به سخن ديگر، داستان را سراسْر مجموعه ای از نامه ها تشکيل می دهد. »از به« ـ 
كتابی كه متن پيشين برگرفته از آن است ـ داستانی نامه نگارانه به شمار می آيد. يکی ديگر 
است.  ِوبْْستِر«  »ِجيْن  نوشتۀ  لنگ دراز«  »بابا  داستاِن  نامه نگارانه،  داستان های  مشهورترين  از 
نامه هايی كه روايِت داستان را شکل می دهند، می توانند نوشتۀ يکی از شخصيت های داستان 
باشند يا اين كه داستان از طريِق نامه نگاری ميان دو شخصيت داستانی )يا بيشتر( روايت شود. 
نامه نگاری برای روايِت فيلم هم به كار می رود. برای نمونه، فيلم سينمايِی »آژانِس شيشه ای« 
ساختۀ »ابراهيم حاتمی كيا« با نامۀ شخصيت اصلِی فيلم به همسرش آغاز می شود. شخصيت 
اصلی، در نامه ای به همسرش داستان فيلم را شرح می دهد. بهره گيری از نامه برای روايِت 
نامه نگاری كاری  است  »واقع گرايِی« روايت می افزايد؛ زيرا  به  فيلم،  يا  رويدادهای داستان 
كه انسان ها در زندگِی روزانۀ خود انجام می دهند. به همين دليل، نامه نگارِی شخصيت های 
داستان برای تعريف كردِن رويدادها طبيعی و واقعی به نظر می رسد. »واقع گرايی« در ادبيات 
معناهای گوناگون دارد؛ از جمله اين كه داستان به گونه ای نوشته شود كه خواننده رويدادها 

را باور كند. 
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۳ـ دیدن1 

1 . همسو با درس سوم كتاب »آموزش مهارت های نوشتاری«

مهارِت  اهّميت  دربارۀ  مهارت ها  كتاب  سوم  درس  در 
خوب نگاه كردن در پروراندن نوشته آموختيم. در درِس يادشده 
فراگرفتيم كه چگونه با دقّت در آنچه می بينيم، می توانيم جزئيات 

بيشتری در نوشتۀ خود بياوريم و بدين ترتيب، بهتر بنويسيم.

همين طور، در درس سوم ياد گرفتيم كه نيازی نيست آنچه را 
توصيف می كنيم، حتماً با چشم ديده باشيم. بلکه می توانيم چيزی 
را كه دربارۀ آن می نويسيم، با قّوۀ تخيّل ببينيم. اكنون می توانيم 
حتّی يك گام هم پيشتر برويم و ديدن با »چشِم سر« را با ديدن 
با »چشِم ذهن« تلفيق كنيم. به عبارت ديگر، چرا سعی نکنيم با 
چشِم ذهنمان و با ياری از نيروی تخيّل، جهان را با چشِم سِر 

موجود ديگری نگاه كنيم؟!
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ÿ  كِِرگ رِيْن، شاعر انگليسی، يکی از معروف ترين شاعراِن »سبِك مّريخی« است. َسبْك مّريخی
اين  آمد. در  پديد  انگلستان  آغاز دهۀ هشتاد ميالدی در  پايانِی دهۀ هفتاد و  در سال های 
سبك، شاعْر رويدادهای روزانه و رفتار آدميان را با نگاهی تازه می نگرد؛ انگار كه موجودی 
مّريخی كه با زندگی انسان ها آشنايی ندارد، بخواهد آنها را توصيف كند! شعرهای اين سبِك 
طنزپردازانه سرشار است از تشبيه های شگفت انگيز و تصويرهای تازه. برای نمونه، در شعری 
با عنواِن »يك مّريخی كارت پستالی به خانه اش می فرستد«، كِِرگ رِيْن اشيا و رويدادهای 

روزمّره را چنين توصيف می كند:

»كاْكستون ها« پرندگان مکانيکی ای هستند كه بال های بسيار دارند،

و بعضی  از آنها به خاطر نقش ها و نشان هايشان بسيار ارزشمندند.

اين پرندگان گاهی سبب می شوند كه چشم ها آب شوند،

يا بدن ها بدون احساس درد، خم گردند.

من خوْد هيچگاه آنها را در حال پرواز نديده ام،

اّما گهگاه اين پرندگان روی دست ها می نشينند.

رطوبت زمانی پديدار می شود كه آسمان از پرواز خسته می شود

و ماشين های نرمش را روی زمين می گذارد تا دمی بياسايد.

آنگاه جهان گرفته و تاريك می شود.

وقتی جهان تلويزيون می شود، باران می بارد

چراكه باران مانند تلويزيون رنگ ها را تيره می سازد.

137



»مدل ت«، اتاقی ا ست با قفلی در داخل

كليدی می چرخد و جهان، مهيّای حركت می شود؛

حركتی چنان شتابان كه گويی آنچه را نديده ايم،

در قالب فيلمی تماشا می كنيم.

ولی زمان را بر روی دست می بندند،

يا درون جعبه ای نگاه می دارند كه از سِر بی صبری تيك تاک می كند.

در خانه ها، دستگاهی هست كه انگار ارواح تسخيرش كرده اند،

زمانی كه از جايش برمی داريد، ُخر و پُف می كند.

اگر روح درون دستگاه گريه آغاز كند، اهالی خانه برش می دارند و نزديك دهانشان می گذارند،

تا رفته رفته با الاليی شان به خواب رود.

با اين حال بعضی وقت ها هم با انگشتشان عمداً قلقلکش می دهند

تا از خواب بيدارش كنند!

1ـ شاعر در اين شعر چگونه توانسته است نه تنها با چشِم ذهن ببيند؛ بلکه از دريچۀ چشِم 
ديگری به دنيا نگاه كند؟

2ـ به نظر شما، منظور مّريخی از »كاْكستون«ها و »مدل ت« در كارت پستالی كه به آشناهايش 
در مّريخ فرستاده است، چيست؟ دستگاهِ تسخيرشده چيست؟

3ـ طنِز اين شعر از كجا می آيد؟ آيا اصل ناسازگاری اينجا هم در پديدآوردن طنز نقشی بازی 
می كند؟
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ÿ  با پُرس وجو از ديگران چيستانی بيابيد كه شيئی بسيار آشنا و شناخته را به گونه ای توصيف
كند كه انگار از سرزمين ديگری ا ست. چه شباهتی بين »چيستان«های اشيا ـ كه در ادبيات 

عاميانۀ ما رواج داشته ـ و اين َسبِْك شعری می بينيد؟

ÿ  يك شیء يا اتّفاق عادی را در نظر بگيريد. مثاًل می توانيد سفر هر روز صبحتان را از خانه به
مدرسه با هر وسيله ای برگزينيد يا دربارۀ ظرف غذا يا دروازۀ زمين فوتباِل مدرسه بنويسيد. 
پس از آنکه انتخاب شما به تأييد دبيرتان رسيد، با چشم يك مّريخی ـ موجودی كه هيچ 
آن  دربارۀ  بند  و يك  كنيد  نگاه  به موضوع  ـ  ندارد  انتخابِی شما  با موضوع  قبلی  آشنايِی 
بنويسيد. بکوشيد از موضوع ِ برگزيده تان كه چيز يا رويدادی آشناست تا جايی كه می توانيد، 
»آشنايی ُزدايی« كنيد. )ُزدودن يعنی پاک كردن و از ميان بردن؛ ازاين رو آشنايی زدايی يعنی كنار 
نهادن روش های عادی و معمولی و به ميان آوردِن نگاه نو، متفاوت و خاّلقانه. آشنايی زدايی، 
غبارِ عادت را از چشم ما پاک می كند و پديده های تکراری را به صورتی نو درمی آورد و ما 

را دچار شگفتی می كند.(  
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ديگر  نقش  با  مهارت ها  كتاِب  پنجم  و  چهارم  درس های  در 
حواس )به جز ديدن( در نوشتن آشنا شديم. در اين دو درس  
لمس كردن  بوييدن،  دادن،  گوش  طريق  از  چگونه  كه  آموختيم 
)بَسودن( و چشيدن می توانيم بهتر درک كنيم و دقيق تر بنويسيم. 
حّس  به  بيشتر  رايْج  ديدارِی  فرهنِگ  در  امروزه روز  آنجا كه  از 
بينايی و دريافت های آن توّجه می شود، ياری گرفتن از حواس 
ديگر در نوشتن، می تواند نوشتۀ شما را پيچيده تر و ارزشمندتر 
كند. برای  اين كه بتوانيد به خوبی از اين حواس در نوشته های 
بوييدن،  بهره بگيريد، الزم است مهارت های گوش دادن،  خود 
لمس كردن و چشيدن را در خود تقويت كنيد. محيط پيرامونِی ما 
پُر است از صداها و بوها و بافت ها و مّزه هايی كه به آنها عادت 
كرده ايم و خو گرفته ايم. بنابراين به راحتی وجودشان را فراموش 
می كنيم و از توّجه به جزئياتشان غفلت می ورزيم. در درس پيش 
فراگرفتيم كه برای تقويِت حواسمان، می توانيم از دريافت هايمان 
آشنايی زدايی كنيم. آشنايی ُزدايی كمك می كند كه دوباره به آنچه 
و  بشکنيم  درهم  را  عادت  حصار  و  بينديشيم  كرده ايم،  عادت 

دريافت های حّسِی خود را تقويت كنيم.

1 . همسو با درس های چهارم و پنجم کتاب »آموزش مهارت های نوشتاری«

4ـ گوش دادن، بوييدن، لمس كردن، چشيدن1
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ÿ  دربارۀ يکی از موضوع های پايين ـ يا موضوع هايی ازين  قبيل، كه دبيرتان پيشنهاد می كند ـ
يك بند بنويسيد:

آِب جوشان در  ُقل ُقِل  يا  محّله  رفتگر  بامدادِی  مّريخی ها چطور صدای جاروكشيدن   )1(
سماور را برای دوستانشان در مّريخ توصيف می كنند؟ )2( يك فرد خارجی كه از آشپزی 
ايرانی هيچ آگاهی ندارند، چگونه بوی آش محّلِی شهر و روستای شما، يا بوی برخاسته از 
كباِب در حال پخت روی زغال را توصيف می كند؟ )3( همان فرد دربارۀ طعم و مّزۀ نان 
سنگك يا نان بربری يا نان تافتون چه خواهد گفت؟ )4( كسی كه برای اّولين بار به ماسه های 
ساحل يا شن های كوير دست می كشد، چطور آنچه را احساس كرده است، برای ديگران 

تعريف می كند؟ 

ÿ  حاال كه مهارت های حّسِی خود را تقويت كرده ايد، بکوشيد تا چند حس را در نوشته هايتان به
كار گيريد. برای مثال، دريافت هايتان را از حواس بينايی، شنوايی، چشايی، بويايی و بَساوايی 
)المسه( به كار بريد و انتظار در صِف نانوايی يا نشستن پای سفرۀ افطار را در يکی ـ دو بند 

توصيف كنيد. 

از ميان اين حواس، توصيف با استفاده از صدا ـ كه در اثر تقويِت مهارت های گوش دادن 
امکان پذير می شود ـ نقش زيادی در پديد آوردن »تعليق« در نوشته دارد؛ زيرا صدايی كه 
می شنويم، ممکن است منشأ های گوناگون داشته باشد و همين باعث می شود دربارۀ منشأ 
واقعِی صدايی كه توصيف آن در داستان آمده است، حدس بزنيم: آيا صدای شکستِن شيشۀ 
همسايه، به خاطر آن بوده كه دزدی وارد خانه شده است يا اين كه دوستی برای اينکه زنِگ 

در خراب بوده، سنگی به شيشه پرتاب كرده و شيشه شکسته است؟ 
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ÿ  تعليق در داستان يعنی توصيف رويدادها به ترتيبی كه خواننده همواره از خود بپرسد »يعنی
حاال چی می شه؟«1. تعليق باعث می شود خواننده با اشتياق بيشتر روايِت نويسنده را دنبال 
كند. در داستان های پليسی و وحشتناک، تعليق از تأثير چشمگيریـ  هم در ترغيب خواننده به 
پيگيرِی داستان و هم در ايجاد فضايی متناسب با حال وهوای داستانـ  برخوردار است. گذشته 
از داستان های پليسی و دلهره آور، جايی كه بيشتر از همه با تعليق در روايت روبه رو شده ايد، 
مجموعه های تلويزيونی ا ست. هر قسمت از مجموعه های تلويزيونی معموالً با تعليق به پايان 
می رسد تا بيننده برای دريافتن و دانستِن دنبالۀ داستان، هفتۀ آينده هم مجموعه را پی گيری 
كند. بدين ترتيب، نويسندۀ مجموعۀ تلويزيونی، با برانگيختن كنجکاوِی بيننده، او را يك هفته 

منتظر و در تعليق نگه می دارد.

ÿ  در يکی ـ دو بند، صحنه ای را توصيف كنيد كه تعليق نقش پررنگی در آن داشته باشد. در روند
توصيف از دريافت های حواس پنج گانه ـ به ويژه صداهای محيط ـ بهره گيريد. مثاًل صدايی 
را توصيف كنيد كه می تواند منشأهای چندگانه داشته باشد. بدين سان، خواننده را وادار به 
حدس زدن و گمانه زنی كنيد. خوانندۀ متن  همواره بايد از خود بپرسد: »يعنی چه اتّفاقی قراره 

بيفته؟« و همين جاذبه او را به دنبال روايت بکشاند.  

1 . تعليق در لغت يعنی آويزان بودن، بالتکليف ماندن )هم خانوادۀ »معّلق«؛ در هنگام »معّلق زدن« ]كه در زبان 
گفتار، »َملَّق« زدن می گوييم[، لحظه ای پادرهوا و آويزان می مانيم(.   
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ÿ  در درس های سوم، چهارم و پنجم كتاب مهارت ها با چگونگِی بهره گيری از حواس پنجگانه
برای بهتر نوشتن آشنا شديم. در اينجا بايد افزود كه می توانيم برخی واژه هايی را كه برای 
بيان دريافت هايمان از حواس گوناگون به كار می بريم، با هم تركيب كنيم. به اين شگرد 
»حساميزی« می گويند. گاهی حساميزی در گفت وگوها و نوشته های روزانۀ ما نيز كاربرد 
دارد. مثاًل وقتی می گوييم »صدای خواننده مخملی بود«، »مخملی« را ـ كه واژه ای وابسته به 
شبکۀ دريافت هايمان از حّس بَساوايی )المسه( استـ  با »صدا«ـ  كه با حّس شنوايی دريافت 

می شود ـ تركيب كرده  و آميخته ايم. 

ساخته ايد  كه  را  تركيب هايی  بسازيد؟  می توانيد  تركيب های حّسی  چه  زير  واژه های  با 
يادداشت كنيد و بگوييد در كدام تركيب ها حساميزی يافت می شود.  

مثال: چهرۀ ماليم ـ پنِد شيرين ـ نورِ گرم... 

مزهروكشيدهشعرنواقيافهگسروشنسيماشيرينصدا
گرمكامخوشنرمسختتُندُسرخزمختتاريكچهرهتلخ
سردنازکپندنورماليمزنگنمکیسفيدرنگينمعّطرسبز
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در درس ششم كتاب مهارت ها به اهّميت مقايسه در نوشتن پرداختيم 
ديگر،  چيزهای  با  نوشته  موضوع  سنجش  چگونه ضمن  كه  دريافتيم  و 

می توانيم آن موضوع را بهتر درک كنيم و كامل تر و رساتر بنويسيم. 

همچنين می دانيم كه »تشبيه«، گونه و شيوه ای از سنجش است و با كاربردِ 
آن، می توان دو چيز را كه ميانشان شباهت هايی وجود دارد، با هم مقايسه 
در  اگر  مثاًل  دارد؛  ويژه ای  جايگاه  هم  شخصيّت پردازی  در  تشبيه  كرد. 
توصيِف كسی بخواهيم نشان دهيم شناگِر قابلی است، می توانيم از مقايسه 
به يارِی تشبيه بهره بگيريم و بنويسيم: » مثل ماهی شنا می كرد« يا حتّی 
پيشتر برويم و توصيفمان را عمق ببخشيم و گسترش دهيم: »مثل ماهی شنا 
می كرد؛ نه مثل ماهی های تنبِل آبزی دان )آكواريوم( كه فقط روزی يك بار 
و آن هم به شوِق غذا آهسته به سطح آب می آيند، بلکه مثل ماهی هايی كه 
سرسختانه برخالف جريان رود خروشان شنا می كنند تا به هدفشان برسند.«

1 . همسو با درس ششم كتاب »آموزش مهارت های نوشتاری« 

۵ـ مقایسه1
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افزون بر اين، تشبيه می تواند هنگامِ توصيف داده ها و دريافت های حّسی، ما را در مسيِر نوشتْن 
ياری دهد. وقتی از تشبيه برای توصيِف دريافت های حّسی مان بهره می بريم، خواننده می تواند 
تصويری روشن  از آنچه احساس و توصيف كرده ايم، بر پردۀ ذهن خود پديد آورد. برای مثال، 
با  اگر بخواهيم در روايت ، دريافت  های خود را از حّس بساوايی )المسه( پس از دست  دادن 
استادِ نّجاری كه دستان ُزُمختی دارد توصيف كنيم، می توانيم بنويسيم: »بلند طوری كه در كارگاهِ 
پُرسروصدايش، صدايم را بشنود، گفتم »سالم« و پيش رفتم و دستم را دراز كردم. استادِ نّجار هم 
با خوشرويی جواب سالمم را داد و دستش را جلو آورد. دستش مثل سمباده ای كه داشت با آن 

رويۀ ميز را صيقل می داد، زِبْر بود.«

گاهی می توانيم واژه های كمکِی تشبيه )»مثل« و »شبيه« و »چون«( راـ  كه »اَدات تشبيه« نام داردـ  
از جمله ها حذف كنيم. بدين ساْن بخشی از فرآينِد سنجش و مقايسه را بر عهدۀ خواننده می گذاريم 
و تخيّل او را بيشتر به كار می گيريم: »موقِع شنا، چابکتر از ماهيانی بود كه سرسختانه برخالِف 
جريان رودخانۀ خروشان شنا می كنند تا به هدفشان برسند« يا »دستش به زبرِی سمباده ای بود كه 

داشت با آن، رويۀ ميز را صيقل می داد.« 

ÿ  در درس دوم، نامۀ سرآغاز كتاِب »از به« را خوانديد. جلوتر، در همان كتاْب نامۀ ديگری
می خوانيم كه سال ها بعد نوشته شده و عنوان آن چنين است: 

از: دانش آموز فرانك ناصری، دوم شقايق! كه حاال سال آخر دبيرستان است!!

به: عقاب تيزپرواز جنگ، سرهنگ خلبان مرتضی مشکات

چرا چنين تشبيهی در عنوان نامه به كار رفته است؟ آيا تشبيه با واژۀ كمکی )ادات تشبيه( 
همراه است؟ آيا كاربرد اين تشبيه، عنوان نامه را تأثيرگذارتر می كند؟   
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ÿ  با بهره گيری از تشبيه و مقايسه، دريافته های حّسِی خود را از موضوع هايی كه در پی آمده
از دبير خود  از اين حس ها را تجربه نکرده ايد،  تابه حال بعضی  است، توصيف كنيد. اگر 
راهنمايی بخواهيد. ممکن است دبيرتان پيشنهاد كند كه بعضی را خوْد تجربه كنيد، يا دربارۀ 
تنها  قّوۀ تخيّلتان بهره بريد. در توصيْف  از  يا  آنها تحقيق و پرس وجو نماييد،  از  تعدادی 
به  تا جايی كه می توانيد،  بکوشيد  بلکه  نکنيد؛  بسنده  تشبيه  ُركن های  واژه ها و  كاربردِ  به 
توصيف هايتان عمق ببخشيد و آنها را شاخ وبرگ دهيد. همچنين آزمايش كنيد كه آيا حذف 

ادات از تشبيه هايتان امکان پذير است يا نه.

1ـ پوسِت ماهی تازه صيدشده 

2ـ تُندر )رعد( در شبی توفانی

3ـ ُسرخِی آسمان پيش از غروب

4ـ داغِی آسفالت خيابان در ظهر گرمترين روز تابستان 

5ـ مّزۀ شربت سينه

6ـ نور درخِش )فالش( دوربين عکاسی، در هنگام گرفتِن عکس سه درچهار

7ـ رايحۀ داروهای گياهی در عّطاری

8ـ آواز پرندگان در مغازۀ پرنده فروشی 

9ـ مّزۀ چای پررنگ و تلخ

10ـ بوی دود خودروها در هوای آلوده
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ÿ  هفتم درس  در  پيشتر  بخوانيد.  را  مجيد«  »قّصه های  داستان  مجموعه  از  »سماور«  داستان 
ادبيات  نويسندۀ  نامدارترين  با  استعدادهای درخشان(  )ويژۀ مدارس  فارسی سال هفتم  از 
و  برجسته ترين  قّصه های مجيد  آشنا شده ايد.  كرمانی  مرادی  ايران، هوشنگ  در  نوجوانان 

مفّصل ترين اثر اوست كه در 680 صفحه بارها به چاپ رسيده است. 
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سماور

بی بی و چندتا از همسايه ها پول گذاشته بودند رو هم تا برای دختر طاهره خانم چشم روشنی1 
درست و حسابی و چشم گيری بخرند. دختر طاهره خانم عروس شده بود و ما را هم دعوت 
كرده بودند. حّقش بود كه برايش چيز خوب و به دردبخوری ببريم. بی بی كه سّن و سالی 
ازش گذشته بود و مويی سفيد كرده بود، بين زن های همسّن و قوم وخويش ها به پختگی 
و آداب دانی2 و سليقه معروف بود. روی همين حساب مأمور شد كه پيش از خريدن چشم 
روشنی، به بهانه ای برود خانۀ عروس، سروگوشی آب بدهد3 و ببيند چه چيزی كم وكسر 
دارند، تا همان چيز را برايش بخرند. او هم چادرش را انداخته بود سرش و رفته بود خانۀ 
عروس، حرف توی حرف آورده بود4 و يواش يواش دستگيرش شده بود كه عروس اگر 
سماور خوب  و خوشگلی داشته باشد، بد نيست. اين بود كه بی بی »مادرخرج«5 شد و از 
هركس، به قدر ُوسعش6، پولی گرفت. خودش هم پول گذاشت و صبح روز پاتختِی7 عروس، 
با كوكب خانم و زن برادرش و اكرم خانم چادرچاقچور كردند8 و رفتند بازار. مرا هم دنبال 

خودشان انداختند و بردند.

و  شادی  اظهار  نشانۀ   به  خانه،  خريِد  و  عروسی  مانند  خوشحال كننده  رويدادی  مناسبت  به  كه  هديه ای   . 1
تهنيت گويی )تبريك گفتن(، برای كسی می برند.

2 . آشنايی با آداب و رسوم معاشرت و نشست وبرخاست
3 . سروگوش آب دادن: مخفيانه اّطالعی از وضع جايی به دست آوردن )كنايه(

4 . حرف توی حرف آوردن: پيش كشيدن مطلبی در ميان مطلب و سخن ديگر به گونه ای كه موضوع بحث عوض 
شود. )كنايه(

5 . كسی كه در يك كار مشترک )مثاًل سفر، خريد يا گردش دسته جمعی( ادارۀ مخارج را بر عهده گيرد و سرانجام 
با هريك از افراد تسويه حساب می كند.  
6 . به قدر ُوسع: به اندازۀ توانايِی مالی

7 . مهمانی و جشِن روزِ پس از عروسی در خانۀ داماد و نخستين ديدار خويشان و نزديکان عروس با او.
8 . چادرچاقچور كردن: لباس پوشيدن زنان برای بيرون رفتن از خانه )در مورد مردان: كفش و كاله كردن( )كنايه(
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توی بازار گشتيم و گشتيم؛ بی بی مشکل پسند بود و هيچ سماوری چشمش را نمی گرفت1. 
مِسوار2ِ گردن كلفت و  از دكان های سماورفروشی، يك سماورِ  بازار توی يکی  ته  تااينکه 
شکم ُگنده به چشم بی بی و ساير زن ها خوش آمد. من هم كه از سماور و اين جور چيزها 
سردرنمی آوردم، آن را پسنديدم. سماور چنان زرد تند و بّراق بود كه رنگش به قرمزی می زد. 
عين آينه صورت آدميزاد را نشان می داد، اما چشم و ابرو و دهان را كج وكوله و دراز می كرد 

و از ريخت می انداخت!

به هر حال، بی بی پايش را توی يك كفش كرد3 كه حتماً بايد همان را بخريم تا جلو چشم 
كه: وای وای، چه سليقه ای  نگويند  آبرويمان حفظ شود و  قوم وخويش های عروس خانم 
داشتند! اما سماور تا دلتان بخواهد گران بود و پوِل جمع شده به آن نمی رسيد. هرچه هم 

چك وچانه زدند، سماورفروش خر خودش را سوار بود و يك قران4 هم پايين نيامد.

بی بِی خدابيامرز اخالق عجيبی داشت. اگر چشمش چيزی را می گرفت، از آن دل نمی َكند. 
به هرحال كوكب خانم را كشيد كنار و َدمِ گوشش گفت: »اين سماور چشم مرا گرفته؛ يا بايد 
همين را بخريم يا اصاًل قيِد خريد سماور را بزنيم5. خودم بقيۀ پولش را می دم. بگذار يك چيز 
حسابی براشون بخريم كه هر وقت آن را به كار می زنن، يادمون بيفتن و برامون دعای خير 

كنن. می خوام چيز يادگاری باشه«.

خالصه، بی بی يك خرده از پول های خودش را گذاشت روی پول هايی كه از اين و آن 
گرفته بود و پس از وارسِی حسابی و نگاه كردن زيروباالی سماور، آن را خريد.

بردن سماور از بازار به خانه، دست مرا می بوسيد6. بی بی و همراهانش خيلی سفارش كردند 
كه سماورِ تعريفی و گردن كلفت را صحيح و سالم به خانه برسانم و كاری نکنم كه شير يا 

1 . چشم كسی را گرفتن: نظر كسی را جلب كردن )كنايه(
2 . مانند مس؛ فلّزی كه مخلوطی از مس و يك چيز ديگر باشد.

3 . پا را توی يك كفش كردن: در نظر و عقيدۀ خود پافشاری كردن )كنايه(
4 . ريال

5 . قيد چيزی را زدن: از چيزی چشم پوشيدن و آن را كنار گذاشتن يا فراموش كردن، از خير چيزی گذشتن، 
دور چيزی را خط كشيدن )كنايه(

6 . دست كسی را بوسيدن: كنايه از انجام دادن كاری از كسی برآمدن يا برعهدۀ او بودن
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دسته اش بشکند. چراكه اگر خدای ناكرده باليی سر سماور می آمد، بی بی می بايست، به قول 
خودش، جواب صد نفر را بدهد. من هم اَلحق1 سنگ تمام گذاشتم2 و سماور چاق و زيبا را 
چون جان شيرين در آغوش گرفتم و به هر سختی و زحمتی بود، به خانه رساندم. بين راه 
خيلی خسته شده بودم؛ بازو، دست ها و كمرم از زور3ِ درد از كار افتاده بود. اما به روی خودم 
نياوردم4 و نگذاشتم كه آب توی دل سماور تکان بخورد5. بی بی و ديگران هم عين خيالشان 
نبود؛ جلوجلو می رفتند و ِهرِهر و كِركِر می خنديدند و هی حرف می زدند و من سماوربه بغل 
پشت سرشان ِهن وِهن كنان می آمدم. به هرصورت، سماور مثل دستۀ گل، صحيح و سالم، به 

خانه رسيد.

توی خانه، وقتی كه جماعت، يا همان شريك های بی بی، چشمشان به سماور افتاد همه شان 
به سليقۀ بی بی آفرين گفتند. كوكب خانم بقيۀ پول ها را كه بی بی از كيسۀ6 خودش داده بود از 

ديگران گرفت و داد به او كه ضرر نکند و عدالت برقرار شود.

كارها تا اينجا خوب پيش می رفت كه كوكب خانم گفت: »مجيد كه زحمت كشيده سماور 
را تا اينجا آورده، بد نيست يك زحمت ديگه هم بکشه و بعدازظهر آن را ببره خونۀ عروس؛ 

ما هم پشت سرش می ريم.«

تا اين حرف از دهانش درآمد، فوری بهانۀ هميشگی و َدمِ ِدست را پيش كشيدم. اخم كردم و 
گفتم: »من هزارجور كار دارم. بايد به درس و مشقم برسم؛ پس فردا سر امتحان بيچاره ميشم. 

خدا عمرتان بده اگر اين كار را از گردن من بردارين«.

همۀ اهل مجلس از حرف من بدشان آمد. توقع نداشتند كه من از زير كار دربروم. بی بی 
گفت: »عيب نداره مادر. سماور را ببر خونۀ عروس و زود برگرد و به درس و مشقت برس«.

1 . به راستی، واقعًا
2 . سنگ تمام گذاشتن: كنايه از همۀ سعی خود را به كار بردن برای بهتر انجام دادن كاری يا محبت كردن به 

كسی 
3 . از زورِ: از شّدِت، بر اثِر فشارِ

4 . به روی خود نياوردن: واكنش نشان ندادن )كنايه(
5 . آب توی دل كسی تکان نخوردن: در عيِن آرامش خاطر و آسودگی بودن

6 . پول، دارايی )در اينجا(
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كوكب خانم، كه زرنگ و شوخ و خوش خنده بود، زد به شوخی1 و گفت: »مرا بگو كه 
می خواستم دخترم را بدم به تو؛ حقيقتش من داماد تنبل نمی خوام!«.

توی اين گيرودار، دخترش، كه چهار سال و خرده ای بيشتر نداشت، به گريه افتاد و گفت: 
»من مجيد را نمی خوام«.

بی بی قضيه را جدی گرفت، توپيد2 به دخترک كه: »مگه بچه ام مجيد چه عيبی داره؟«

ديدم همين حاالست كه سر عيب داشتن و نداشتن و دامادِی من دعوا راه بيفتد و قضيه 
بيخ پيدا كند3؛ اين بود كه گفتم: »چشم، سماور را خودم می برم. شما دعوا نکنين. فقط يك 
دوچرخه برای من دست وپا كنين4 كه سماور را بگذارم روی تركش5 تا دست وبالم از كار 
نيفته.« كوكب خانم قبول كرد كه دوچرخۀ شوهرش را بدهد به من، تا ترتيب بردن سماور را 

بدهم.

حدود دو ساعت از ظهر می رفت كه سماور را قشنگ پيچيدند توی بقچۀ6 نو و خوشگلی 
تَْرِک دوچرخۀ حسين آقا، شوهر كوكب خانم؛ سماور را قرص و محکم  و گذاشتند روی 
طناب پيچ كردند تا ليز نخورد و نيفتد. بی بی شير سماور را هم درآورد و انداخت تويش كه 
بين راه نشکند. باری7، هر كاری كه قرار بود برای به سالمت رسيدن سماور بکنند، كردند. 
بعد افتادند8 به سفارش كردن كه من حق ندارم سوار دوچرخه بشوم. چون احتمال داشت كه 

حواسم پرت شود؛ دوچرخه بيفتد تو چاله چوله ای و باليی سرش بيايد.

تا از پيچ كوچه پيچيدم، صدای بی بی و كوكب خانم را پشت سرم می شنيدم كه سفارش 

1 . شروع كرد به شوخی.
2 . توپيدن: پرخاش كردن، با لحن تند اعتراض كردن

3 . بيخ پيدا كردن: به پيامِد ناخوشايند دچار شدن )كنايه(
4 . فراهم كردن، به دست آوردن )كنايه(

5 . تَرک: جايی برای نشستن در پشتِ سِر سواركار يا دوچرخه سوار و موتورسيکلت ران
6 . پارچۀ چهارگوش كمابيش به درازا و پهنای يك متر كه وسايل خود را در آن می پيچند و چهارگوشۀ آن را به 

هم گره می زنند و به دست می گيرند يا زير بغل می گذارند.
7 . خالصه

8 . شروع كردند، بنا كردند )نگاه كنيد به: درس هشتم همين كتاب، بخش انديشيدنی، پرسش 2(
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سماور را می كردند. اما همين كه از دوـ سه تا كوچه رد شدم و به خيابان رسيدم ديدم كه 
پياده رفتن، آن هم دوچرخه به دست، كار خوبی نيست. دوچرخه را كه برای بردن سماور 
نساخته اند. آن را برای اين ساخته اند كه آدميزاد بپرد رويش، ركاب بزند و مثل باد برود و به 
كار و زندگيش برسد. اين بود كه دل به دريا زدم و سفارش ها را، كه هنوز توی اين گوشم 
بود، از آن گوشم دركردم و پريدم روی دوچرخه؛ البته بااحتياط پريدم كه برای سماور خطری 
پيش نيايد. اما ديدم كه زين دوچرخه بلند است و پاهای كوتاه من به ركاب نمی رسد. فوری 
آمدم پايين. دوچرخه را به درخت بغل خيابان تکيه دادم. پاچه های شلوارم را باال زدم كه 
شلوار نو و نازنينم خراب نشود ـ رخت های خوبم را پوشيده بودم و حيف بود كه خراب 
بشوند ـ پای راستم را از زير ميلۀ دوچرخه بردم آن طرف، زين و ميله را با يك دستم بغل 

كردم و راه افتادم.

خيابان سنگی و خاكی بود. دوچرخه توی چاله چوله می  افتاد و سماور روی ترک هی 
تکان تکان      می     خورد و شيری كه تويش افتاده بود تلق     تلوق صدا می     كرد. به سروصدای سماور 
محل نگذاشتم1 و مثل تير خودم را به خانۀ عروس خانم رساندم، بدون اينکه سماور عيب 
و  بی     بی  بدون  نمی     توانم  كه  ديدم  كردم  پيش خودم حساب  هرچه  اما  كند.  پيدا  عّلتی  و 
شريك     هايش بروم خانه؛ خجالت می     كشيدم؛ قرار بود كه آنها پشت سر من فوری حركت كنند 
و با هم برويم تو. ولی من زودتر رسيده بودم. گذشته از آن نمی     توانستم سرگردان و بيکار 
نيم ساعت و شايد هم بيشتر سر كوچه بايستم. می     خواستم وقت را يك     جوری بگذرانم تا 

سايرين برسند. اين بود كه فکر كردم بروم خانۀ خاله     صغری، كه همان نزديکی     ها بود.

خاله     صغری را مّدت     ها بود كه نديده بودم. زِن باخدا و مهربان و دست     تنگی بود. مرا خيلی 
دوست داشت. هم     واليتی2 بوديم و تو بّچگی به من شير داده بود. شنيده بودم كه مريض است؛ 

بد نبود كه به احوالپرسی اش بروم.

خالصه، سر دوچرخه را كج كردم و يك     راست رفتم َدم خانه     اش. درِ خانه باز بود؛ سرم را 

1 . محل گذاشتن: اعتنا كردن )كنايه(
2 . يکی از معناهای واليت، شهر يا روستا )به جز پايتخت( است. هم واليتی بودن، در اينجا يعنی اهل يك روستا 

بودن. 
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انداختم پايين و با دوچرخه رفتم تو. بيچاره گليمی انداخته بود زير درخت و دراز كشيده بود. 
نگاهش كه به من افتاد، چشم     هايش روشن شد و صورتش عين گل شکفت. بلند شد و آمد 
جلو، مرا گرفت توی بغلش و بنا كرد به گريه كردن. ُشرُشر اشك می     ريخت و ِهق     ِهق می     كرد 
و می     گفت: »آفتاب از كدوم طرف دراومده كه به احوالپرِس من آمدی؟... تو كه اين     قدر بی     وفا 
نبودی. می     دونی من چقدر به تو شير دادم؟ چقدر پايت زحمت كشيدم؟ همه     اش چشمم به 

اين در بود كه يك وقت بيايی تو. خوش آمدی، صفا آوردی!«

راستش، حرف     ها و گريه     هايش مرا هم از خود بيخود كرد1. اشك توی حلقه     های چشمم 
گشت. دوچرخه را به ديوار تکيه دادم. خاله     صغری، همان     جور كه با پَِر2 چارقدش اشك     هايش 
را پاک می     كرد، گفت: »بيا بنشين، برام تعريف كن، بگو ببينم كجا بودی... چه كار كردی... 

كالس چند هستی؟«

خواستم بروم توی اتاق و همه     چيز را برايش تعريف كنم. نگاهی به دوچرخه كردم، ديدم كه 
دوتا گربۀ گنده پشت دوچرخه دارند بازی می     كنند و به سروكّلۀ همديگر می     پرند. هوای كار 
دستم آمد كه آخرش آن گربه     ها دوچرخه را می     اندازند، كلِك سماور عروس     خانم را می     كنند3 
باز كردم.  و خجالتش برای ما می     ماند. روی همين حساب، زود طناب را از دور سماور 
بغلش كردم و بردم گذاشتم گوشۀ اتاق خاله     صغری، تا موقع رفتن آن را ببرم. خاله     صغری، 
كه نگاهش به سماور افتاد، آمد جلو. دوباره مرا بغل گرفت، بوسيد، به گريه افتاد و گفت: 
»تو چقدر خوب و مهربونی مجيد! چرا زحمت كشيدی؟ من كه از تو توقع نداشتم.« و بعد 
خودش جواب خودش را داد: »چرا نبايد توقع داشته باشم؟... بله كه توقع دارم. شيرت دادم، 

بزرگت كردم. بايد هم توقع داشته باشم... خدا عمرت بده مجيد كه به فکر من هستی!«

چندبار آمدم بگويم كه: خاله     صغری، اين سماور مال تو نيست؛ ولی مگر می     توانستم حرف 
بزنم؟ انگار زبانم را به ته حلقم دوخته بودند. فقط نگاه التماس     انگيزی به او كردم و پيش 
خودم گفتم: »يواش     يواش حاليش می     كنم؛ خوب نيست يهو تو ذوقش بزنم، يك     وقت می     بينی 

1 . از خودبی خود كردن: كسی را از حال طبيعی و عادی خارج كردن
2 . گوشه، كناره

3 . كلك چيزی را كندن: آن را نابود كردن
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پس می     افته1«.

می     گفت:  و  می     كرد  باز  دورش  از  را  بقچه  داشت  سماور،  سراغ  بود  رفته  خاله     صغری 
»می     دونستی من سماور ندارم، كه برام سماور آوردی؟... امروز چندروزه كه با كتری چايی 
می     خورم. يك سماور دارم كه به لعنت خدا نمی     ارزه2. چندبار دادم درستش كردن. اما هنوز 
از زير شيرش آب چّکه می     كنه.« بعد، رو كرد به آسمان و گفت: »ای خدا، تو چقدر مهربونی. 
همين ديشب خواب ديدم كه يك آقای نورانی با شال سبز درِ خونه آمد و يك بسته به من 

داد. خوب، خوابم تعبير شد«.

من همين     جور ُزل     ُزل3 خاله     صغری را كه خوشحال روی پاهايش بند نبود4، نگاه می     كردم 
و نمی     دانستم چه كار بايد بکنم. چندبار به كّله     ام زد كه بپرم مچ دستش را بگيرم، همه     چيز را 
ُرک و پوست     كنده5 به او بگويم و خيال خودم را راحت كنم. اما جرئت نکردم. فقط زبانم را 
روی لب     هايم كشيدم و زوركی لبخند زدم. خاله     صغری سماور را بغل كرد و آورد گذاشت 
ميان اتاق و خوب تماشايش كرد و گفت: »ماشاءاهلل چه سليقه     ای داری! فکر می     كنم خريد 
اين سماور كار بی     بی     ات باشه. راستی بی     بی     ات چطوره... حالش خوبه؟... اونم خيلی پای تو 
زحمت كشيده.« پيرزن بيچاره كه از زور خوشی دست و پايش را گم كرده بود6، هی حرف 
می     زد و احوالپرسی می     كرد. بعد دور و بر و باالی سماور را خوب نگاه كرد و گفت: »اآلن 
با همين سماور كه خودت برام آوردی يك چايی خوب و خوش     عطر درست می     كنم با هم 
می     خوريم«؛ خواست سر سماور را بردارد كه فوری مچ دستش را گرفتم. خندۀ بی     صدايی 
كرد و گفت: »خودت می     خواهی سماور را آب و آتش كنی؟... باشه. خودت زحمتش را 

بکش، قربون دستت«.

پيش خودم  كار.  به  افتادم  پرغوغا،  دل  و  زبان الل  و  لرزان  با دست     های  نبود؛  چاره     ای 

1 . پس افتادن: بيهوش شدن و احيانًا مردن
2 . به لعنت خدا نيرزيدن: كنايه از هيچ ارزشی نداشتن، به هيچ دردی نخوردن

3 . بِربِر، خيره خيره
4 . روی پای خود بند نبودن: كنايه از بی قرار بودن، آرام و قرار نداشتن )بيشتر بر اثر شادی(

5 . صاف و پوست كنده، با صراحت
6 . دست وپای خود را گم كردن: آرامش خود را از دست دادن )كنايه( 
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گفتم: »موقع چايی خوردن نرم     نرمك1 قّصه را پيش می     كشم و همه     چيز را به     اش می     گويم.« 
خاله     صغری رفت توی اتاق عقبی و بشقابی كه تويش دوتا انار خشکيده و چندتا گردو بود، 
آورد و گذاشت جلو من و گفت: »مردم می     گن تو بعد از رفتن بّچه     هات كسی را نداری؛ كجا 

هستن كه ببينن تو برام سماور آوردی و آمدی سری به     ام بزنی؟!«.

به دلم شور افتاده بود. هوش و حواسم پيش بی     بی و همراهان و عروس     خانم بود. البد منتظر 
من بودند و نمی     دانستند چه باليی سر سماور من آمده.

و  بودم  نشسته  عين مجسمه چهارزانو2  من  و  می     خورد  ُقل     ُقل جوش  توی سماور  آب 
بيتابی می     كرد و هيکل گنده     اش می     جنبيد. بخار داغ  نگاهش می     كردم. سماور می     جوشيد؛ 
از سوراخ     ها و درزهايش بيرون می     زد. من هم دست     كمی از او نداشتم. همين     جور حرص 
می     خوردم؛ بيتابی می     كردم، می     لرزيدم و كّله     ام داغ شده بود. خيلی دلم می     خواست زبانم به كار 
می     افتاد و می     توانستم حرف دلم را بزنم. اما مگر چنين چيزی امکان داشت؟... از عهدۀ من كه 
برنمی     آمد. خاله     صغری يك كفِ      دست چايی توی قوری ريخت و رويش از شير سماور، آب 
بست. گذاشت روی سر سماور تا دم بکشد و گفت: »مجيد تا تو يکی از اين انارها می     خوری، 

من اآلن برمی     گردم«.

گفتم: »خاله     صغری، خبر داری كه دختر طاهره     خانم عروس شده؟ بی     بی می     خواهد بره 
پاتختِی عروس. شما عروسی نرفتين؟ كاش می     رفتين! اگر رفته بودين، اآلن می     بايست براش 
سماور ببرين.« تا اين حرف را زدم جانم به لبم رسيد. تازه نتوانستم آنچه را كه می     خواستم 
بگويم. خاله     صغری كه بلند شده بود و داشت كفش     هايش را می     پوشيد گفت: »مرا دعوت 
نکردن. مهم نيست. وقتی تو را دارم آنها را می     خوام چه كار؟« و رفت توی حياط، از سر 
ديوار همسايه     اش را صدا زد كه: »بيايْن چايی بخورين. مجيد آمده، همان كه براتون گفتم 
شيرش دادم و بزرگش كردم. برام سماوری آورده كه لنگه     اش پيدا نمی     شه؛ الهی كه پير بشه 

و درد و بيماری نبينه!«.

1 . آهسته آهسته
2 . نوعی نشستن به طوری كه طرِف كنارِی رانها و زانوها ُمماس با زمين و ساقها روی هم نهاده و جمع شده به 

طرف شکم باشد. 
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پشت     بندش دوتا زِن جاافتاده آمدند كه هم چايی بخورند و هم مرا ببينند. همسايه     های 
خاله     صغری كه آمدند، كار من بدتر شد. خاله     صغری زبان به دهان نمی     گرفت و پشت هم 
از من تعريف می     كرد. من زير نگاه     های تحسين     انگيز همسايه     ها و تعريف     های خاله     صغری 
وامانده و درمانده بودم. چايی خوردنم ديدنی بود. انگار داشتم از دواهای تلخ بی     بی می     خوردم. 
لب     ولوچه     ام توی هم رفته بود و زوركی چايی را قورت می     دادم. صورتم را توی سماور بّراق 
و خوشگل عروس     خانم می     ديدم كه برايم شکلك درمی     آورد. فکر می     كردم كه: »اآلن بی     بی 
چه حالی دارد و چه می     كند؛ جواب دوستان و شريك     هايش را چه     جوری می     دهد؟ شايد هم 
از مجلس آمده بيرون و دربه     در دنبال من می     گردد. چه غلطی كردم كه با سماور آمدم سراغ 
خاله     صغری«. يکهو بلند شدم، انار و چای نيم     خورده     ام را گذاشتم و گفتم: »خداحافظ، من 

می     خوام برم. دير شده«.

خاله     صغری بقچه     ای را كه سماور تويش بود، چهارتا كرد و تّکه     ای نبات هم گذاشت توش 
داد به من. تعارف كرد كه شب برای شام بمانم. گفتم: »نمی     تونم بمونم؛ اجازه بدين برم. فقط 
می     خواستم يك خواهش از شما بکنم؛ اگر ممکن است آن سماور را به من بدين. سماور 
خوبی نيست. آبش دير جوش می     آد. من يك سماور خوشگل     تر و گنده     تر براتون می     آرم. اين 

سماور قابل شما رو نداره«.

خاله     صغری باز پريد و مرا توی بغل گرفت. چشم     هايش پر از اشك شد و گفت: »اين حرفا 
چيه مجيد؟... اتفاقاً سماور خيلی خوبيه. ديگه از اين بهتر نمی     شه. تو چقدر مهربون و ساده     ای. 
همين سماور هم از سر من زياده. به بی     بی     ات سالم برسون و بگو: زحمت كشيدين، سماور 
خيلی خوب بود، خاله     صغری پسنديد و خيلی هم خوشحال شد. آن نبات هم تبّركه1؛ بخوره 

برای پادردش خوبه. برو جانم. زودتر برو كه بی     بی     ات دلواپس نشه«.

از خانۀ خاله     صغری كه بيرون آمدم، گيج و واخورده2 و سردرگم بودم. نمی     دانستم خوشحال 

1 . تبّرک: خوش يُمنی، مباركی، خجستگی؛ تبّرک است يعنی از اماكن مقّدس )مثاًل مشهد( آمده و بنابراين، خوردن 
آن، موجب شفاست.
2 . افسرده و غم زده
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باشم يا غمگين. از قضای روزگار هم خوشحال و سِركِيْف1 بودم و هم غمگين. خوشی و 
خوشحاليم از اين بود كه خاله     صغری به سماور خوب و خوشگلی رسيده بود؛ و غمگينی     ام 

مال اين بود كه می     دانستم بی     بی تو دردسر افتاده و آبرويش پيش اين و آن رفته.

دست     خالی نمی     توانستم بروم خانۀ عروس     خانم. يکهو فکری تو كّله     ام جرقه زد. پايم را از 
ميان دوچرخه بردم آن          طرف و زدم و رفتم خانۀ خودمان. درِ خانه بسته بود. هرجوری بود درِ 
خانه را باز كردم. كلکش دستم بود. می     دانستم كه بی     بی كليد درِ اتاق را توی گلدان می     گذارد. 
كليدها را برداشتم و در اتاق را باز كردم. تّکه نبات را گذاشتم توی كاسه     ای و سماور قراضه 
و به     دردنخور و كوچولوی بی     بی را برداشتم و قشنگ پيچيدم توی بقچه و بستم روی ترک 

دوچرخه و طناب     پيچ كردم، درها را بستم و مثل گلوله آمدم خانۀ عروس     خانم.

همان     طور كه پيش     بينی كرده بودم، بی     بی دل توی دلش نبود. هی كّله می     كشيد2 كه ببيند 
اتاق پنج     دری، بين يك مشت زن و مرد، نشسته بود و  من كی می     آيم و كجا رفتم. توی 
عروس     خانم و مادرش باالی اتاق جا خوش كرده بودند. بی     بی كه      چشمش به من افتاد و ديد 
سماور به دست وارد شدم، از زور خوشحالی، نيم     خيز شد. ولی زود نشست و اشاره كرد كه 
سماور را ببرم بگذارم جلو عروس. چندبار با چشم و ابرو به او فهماندم كه بيايد بيرون كارش 
دارم؛ نيامد. من هم سماورِ بقچه پيچيده را جلو چشم همه بردم و گذاشتم جلو عروس و مثل 
موش از درِ اتاق زدم بيرون، رفتم توی حياط كه از آنجا ببينم سر و ته قضيه چه جوری به هم 
می     آيد و آخر و عاقبت كار به كجا می     كشد. بی     بی، همان     جور كه نشسته بود، خنده     ای كرد و 
گفت: »ما هم به كمك هم يك چيز ناقابل برای عروس تهيه كرديم؛ ان     شاءاهلل می     پسنده.« بعد 
بلند شد و رفت سراغ سماور. من تعجب را تو صورتش ديدم! سماور تو بقچه به چشمش 
خيلی كوچکتر می     آمد. داشت گره     های بقچه را باز می     كرد. من به ديوار كنار در تکيه داده 
بودم و دلم عين بّچه گنجشك باران     خورده و ترسيده می     زد. پيش خودم خداخدا می     كردم و 

می     گفتم: »خدا كنه بی     بی پس نيفته!«.

1 . سرخوش، خوشحال
2 . كّله كشيدن: سر خود را پيش بردن برای بهتر ديدن
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به هر حال بی     بی گرهِ اّول را كه باز كرد، جمعيت افتاد به كف زدن و هلهله كردن. بی     بی 
كِيْف می     كرد و سرفراز بود. كوكب     خانم و ساير شريك     هايش هم همين     جور. نيش     شان باز 
شده بود. اما گرهِ دوم كه باز شد، سماور ناجورِ سياه          سوخته و چرک و كهنه افتاد بيرون و زد 
تو ذوق جماعت. دهان بی     بی همين     جور واماند. جمعيت دست از كف زدن و هلهله كشيدن 
برداشت. نيش شريك     های بی     بی فوری بسته شد. چند تا دختر جوان و خوش     خنده، خنده     شان 
را ول كردند توی اتاق. بی     بی، كه سِر پا نشسته بود، نتوانست خودش را نگه دارد؛ چهارزانو 
بغل سماور نشست. صورِت پُر از چين وچروكش غرِق عرق شد و دست گذاشت روی 

پيشانيش. مادر عروس گفت: 

ـ دست شما درد نکنه بی     بی، خيلی زحمت كشيدين از شما توقع همچين كاری نداشتيم.

من مثل بيد1 می     لرزيدم. قيافۀ هاج وواِج مهمان     ها را نگاه می     كردم و لب     هايم را می     جويدم. 
كوكب     خانم گفت: »پس آن سماور كه خريديم كو؟«

بی     بی نمی     دانست چه بگويد. دست     هايش را ستوِن تنش كرد و بلند شد. رنگش شده بود 
عين زعفران، زرد. رمق نداشت بلند شود. می     خواستم بپرم زير بغلش را بگيرم و بلندش كنم. 
ولی به هر سختی بود، زودتر از من، خودش را جمع     وجور كرد و پا شد. آمد توی حياط. 
چشمش دنبال من می     گشت. وقتی هم مرا ديد، زبانش بند آمده بود و نمی     دانست از كجا 
شروع كند... دستش را گرفتم، بردمش سر حوض تا آبی به صورتش بزند و حالش جا بيايد. 
آب كه به صورتش زد، كشيدمش كنار. نشست سر پّله     ها. قضيۀ رفتن به خانۀ خاله صغری را 
برايش تعريف كردم و گفتم: »حاال كه آبروی تو رفته، آبروی مرا پيش خاله     صغری نبر. كاش 
بودی و خوشحالی     اش را می     ديدی. من خودم پول جمع می     كنم، پول سماور را می     دم. غّصه 

نخور.« بعد دستش را ماچ كردم.

بی     بی، كه زن فهميده و باگذشتی بود، بعد از آن كه به حرف     های من گوش داد، بلند شد و 
كوكب خانم را صدا كرد توی حياط؛ خوش          خوش2 كوكب     خانم هم همه چيز دستگيرش شد 
1 . درخت يا درختچه ای با برگ های باريك دراز كه زينتی و دارويی اند. به عنوان نمادِ »بسيار ترسيدن يا توانايِی 

مقاومت را از دست دادن« به كار می رود. بيِد مجنون، از خانوادۀ بيد است.
2 . خوش خوشك، آرام آرام، نرم نرمك
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و از آنجا كه سرزبان دارتر 1 از بی     بی بود، داستان را برای عروس و مادرش و ديگران تعريف 
كرد و آنها هم كه ديدند سماور خوشگل و گران، قسمت خاله     صغری شده است، كوتاه آمدند 

و كّلی هم خنديدند.

برگرداندن سماور سياه     سوختۀ بی     بی به خانه دست مرا می     بوسيد و همچنين رفتن به بازار 
و خريدن سماور تازه و آوردن آن به خانه و بردن آن به خانۀ عروس     خانم. خالصه، دوـ سه 
روزی، كارم شده بود سماوركِشی. اما همه     جا بی     بی و همسايه     ها مواظب بودند؛ حواسشان 
جمع بود كه بين راه دست از پا خطا نکنم2 و به كسی سر نزنم، از كسی عيادت نکنم تا سماور 

به دست صاحبش برسد.

1 . سرزبان دار: دارای توانايی در رساندن مقصود، حاضرجواب، سروزبان دار
2 . دست از پا خطا نکردن: مرتکب عمل ناشايست يا كار خالف نشدن )كنايه(
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ÿ  نويسنده در اين مقايسۀ روبه رو از واژه ای كمکی بهره گرفته است: »مثل تير خودم را به خانۀ
از واژۀ كمکی )ادات  آيا می توانيد همين تشبيه را بدون بهره گيری  عروس خانم رساندم«. 
تشبيه( بازنويسی كنيد؟ آيا می توانيد تشبيه ها و مقايسه های ديگری برای توصيف تند راندن 

دوچرخه بنويسيد؟ پنج تشبيه ديگر در متن داستان بيابيد و به همين شيوه بازنويسی  كنيد.

1ـ تعليق را در داستان سماور چگونه ارزيابی می كنيد؟

به نظر شما كدام بخش داستان از تعليق بيشتر و قوی تری برخوردار است؟ فکر می كنيد 
نويسنده تا چه اندازه توانسته است خواننده را وادارد از خود بپرسد: »يعنی حاال قراره چی 

بشه«؟ نويسنده چگونه از عهدۀ اين كار برآمده است؟ 

2ـ نويسنده سماوری را كه بی بی پسند كرده با چه چيزهايی مقايسه می كند؟ جمله هايی را كه 
در آن، توصيف سماور با بهره گيری از تشبيه انجام گرفته است، نشان دهيد.

آيا اين مقايسه ها، از سماور تصويری روشن تر در ذهن خواننده نقش می كنند؟

3ـ كدام بخش های داستان از ديِد شما طنزآميز است؟

آيا می توان اصل ناسازگاری را در پديد آوردن طنز در اين بخش ها اثرگذار دانست؟ چگونه؟
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در درس هفتم كتاب مهارت ها با جانشين سازی ـ نگاه كردن 
به دنيا از چشم اشيا و موجودات ديگر ـ آشنا شديم.

پيش از اين نيز در همين كتاب وقتی دربارۀ َسبْك مّريخی و آشنايی ُزدايی 
می خوانديم، شگردی را شبيه به جانشين سازی تمرين كرديم )خود را جای 
موجودی گذاشتيم كه هيچ آشنايی با دنيای ما ندارد(. در درس هفتم كتاب 
مهارت ها فراگرفتيم كه خود را به جای موضوعی كه توصيف می كنيم، 
بگذاريم. به عبارت ديگر، در اين شيوه كه جانشين سازی يا »هم حّسی« 
خوانده می شود، ما جهان را از دريچۀ احساس و شعور موضوع می بينيم. 

اكنون كه اين شيوه را آموخته ايم، می توانيم گامی ديگر برداريم و به 
بگذاريم  ببخشيم و  انسانی  اشيا جان )روح( و شخصيت  موجودات و 
آنان در روايتمان ـ همان گونه كه انسان  با جهان پيرامونش تعامل می كند 
ـ با ديگر شخصيت ها گفت وگو كنند، دربارۀ جهان اطرافشان بينديشند، 
دستخوِش عواطف انسانی )مانند شادی، اندوه، ترس، شوق، اميد( شوند، 
بر ديگران تأثير گذارند و... . اين شيوهـ  چنان كه از درس اول فارسی هفتم 

به ياد داريد ـ »شخصيت بخشی« يا »تشخيص« نام دارد.    

1 . بر پايۀ درس هفتم كتاب »آموزش مهارت های نوشتاری«

۶ـ جانشین سازی1
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ÿ  می دانيم كه در حکايت های مردم پسند و قديمی، بعضی جانوران را به شخصيت ويژه شان
دارد. در چند واژه،  نترس و شجاع  بيشتر حکايت ها شخصيتی  مثاًل شير، در  می شناسند. 
شخصيت ويژۀ هريك از جانوران پايين را بنويسيد: طاووسـ  گرگـ  خرگوشـ  خرـ  روباه 

ـ اسب ـ خروس ـ موش ـ مورچه

آنگاه يکی از جانوران يادشده را برگزينيد و در ده تا بيست سطر، داستان طنزآميِز كوتاهی 
بسازيد كه در آن، حيواِن انتخابی تان ـ قهرمان داستان ـ برعکِس شخصيتی كه بيشتر مردم در 
ذهن دارند، رفتار می كند. به سخن ديگر، در داستان شما نبايد ميان رفتار قهرمان داستان و 
آنچه از او انتظار داريم، »سازگاری« و تناسب وجود داشته باشد )اصل »ناسازگاری« در طنز 
را به خاطر بياوريد(. برای مثال، اگر شير را به عنوان قهرمان برمی گزينيد، داستانی بنويسيد 
كه شير در آن داستان، با وجود هيبت ظاهری، ترسو است و با كوچك ترين صدايی چند متر 

از جايش می پََرد! 
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از درس هشتم كتاب مهارت ها، دگرگونه ديدن و دگرگونه نوشتن را فراگرفتيم. 
در اين درس، كوشش می كنيم دگرگونه  نوشتن و دگرگونه  ديدن را به ديگر مهارت های 

نگارشی گسترش بدهيم. 

در آغاز، خوب است بدانيم يکی از شگردهای كارآمد برای دگرگونه نوشتن، بهره گيرِی 
بجا از واژه های هم معنی )مترادف( است. بدين ترتيب از تکرار يك واژه در موقعيّت های 
گوناگون پرهيز می كنيم و متنی متفاوت و زيباتر پديد می آوريم. برای بهره يابی از واژه های 
هم معنی بايد گنجينۀ بزرگی از واژگان در ذهن داشته باشيم تا هرگاه نياز بود، به سراغ آن 
برويم و واژه ای غيرتکراری برگزينيم. نويسندگان چيره دست، از توانايِی خيره كننده ای در 
احضار و به كارگيرِی واژه های متناسب و متنّوع برخوردارند. بهره يابی از فرهنگ لغت، ما 
را ياری می رساند تا گنجينۀ واژگان ذهنِی خود را گسترش دهيم. فرهنگ لغتـ  كه در آن، 
واژه ها به آرايش الفبايی گرد آمده اندـ  كمك می كند كه مترادف هايی تازه برای هر واژه  پيدا 

كنيم و بر پايۀ شاهد و مثال، با كاربرد آنها در زبان و ادبيات فارسی آشنا شويم. 

البته بايد دانست كه اگرچه تکرار در نوشتن، غالباً نشانه ای از گنجينۀ كم حجم واژگاِن 
ذهنی و ضعِف نويسنده است، اما از درس پنجم فارسِی هفتم به خاطر داريم كه گاهی 
نويسندگان، پاره ای واژه ها و جمله ها را آگاهانه تکرار می كنند تا  بر زيبايی و اثربخشِی 

نوشتۀ خود بيفزايند. 

1 . همسو با درس هشتم كتاب  »آموزش مهارت های نوشتاری«

۷ـ دگرگونه نوشتن، دگرگونه دیدن1
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ÿ  در سخنرانی ها و در تبليغات كه هدف تأكيد بر پيام است، تکرار بسيار كاربرد دارد. برای
نمونه، به بخش پايانِی سخنرانِی دكتر علی شريعتی با عنوان »فاطمه فاطمه است« نگاه كنيد و 

توضيح دهيد كه سخنران چگونه از شگردِ تکرار بهره برده است.

خواستم بگويم فاطمه دختر خديجۀ بزرگ است، ديدم فاطمه نيست.

خواستم بگويم كه فاطمه دختر محّمد است، ديدم كه فاطمه نيست.

خواستم بگويم كه فاطمه همسر علی است، ديدم كه فاطمه نيست.

خواستم بگويم كه فاطمه مادر حسنين است، ديدم كه فاطمه نيست.

خواستم بگويم كه فاطمه مادر زينب است، باز ديدم كه فاطمه نيست.

نه، اينها همه هست و اين همه فاطمه نيست. فاطمه، فاطمه است.
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ÿ .با جست وجو در فرهنگ لغت، برای واژه های پايين، هم معنی )مترادف( بيابيد

عاقبت: ........./ ......../ .........

خوش بخت: ........./ ........./ ..........

هولناک: ........./ ........./ ........./ ..........

ُگستره: ........./ ........./ ........./ .........

برای يافتن مترادف ها، گاهی نياز است كه در آغاز، معنای يك واژه )مثاًل: پريشان( را بيابيد: 

پريشان: نگران، مضطرب(؛ آنگاه معناهای به دست آمده را اصل قرار دهيم و معنای آنها را 
جست وجو كنيم: 

نگران: دلواپس  ـ مضطرب: پريشان، آشفته.

نمی توان  ندارند و  معنايِی كامل  مترادف، هم پوشانِی  دو واژۀ  غالباً  دانست كه  بايد  البته 
همه جا برای پرهيز از تکرار، يکی را به جای ديگری به كار برد. برای مثال، دو واژۀ »خراب« 
و »ويران« مترادفند و »خرابه« و »ويرانه« نيز كه از آن دو ساخته شده اند، مترادف به شمار 
می آيند. اما هرگز نمی توان به جای جملۀ »در جاّده خودرويمان خراب شد«، گفت: »در جاّده 
خودرويمان ويران شد«! بنابراين، پرهيز از تکرار در نوشتن، عالوه بر برخورداری از گنجينۀ 
پرمايۀ واژگانی، در گرِو آگاهی از كاربردهای دقيق و ظريف واژه های مترادف است؛ و اين 

آگاهی، جز با بسيار خواندن و بسيار نوشتن به دست نمی آيد.         
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سرانجام در آخرين درس كتاب مهارت ها خوانديم كه يکی از روش های دگرگونه ديدن، 
نگاه كردن به موضوع از روزنۀ چشم افراد مختلف است. اكنون می توانيم مهارتی را كه در 
آن كتاب برای دگرگونه ديدن آموخته ايم گسترش دهيم: ديديم كه شاعر، گياه شناس، پزشك، 
صنعتگر و باغبان، هريك از چه زاويه ای به گل نگاه می كنند. حاْل چرا همان گونه كه از درس 
سوم آموختيم، از قّوۀ تخيّلمان ـ از چشِم ذهنمان ـ بهره نبريم و شاعر و گياه شناس و طبيب 
و صنعتگر و باغبان را از روزنۀ چشِم گل نگاه نکنيم؟ حتّی می توانيم گامی پيشتر برويم و 
بپرسيم اگر ُگل روزی شاعر يا پزشك و گياه شناس شود، دنيای پيرامونش را چگونه می بيند؟ 

اين واپسين گام را يکی از نويسندگان حوزۀ ادبيات كودكان و نوجوانان در داستان مشهورش 
»الفکاديو« به گونه ای ديگر برداشته است. 
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»الفکاديو: شيری كه جواب گلوله را با گلوله داد«، ماجرای شيری ا ست به نام ُخرامف يا 
ُمماُمف كه سپس نامِ الفکاديو را بر او می گذارند. داستان از اين قرار است كه الفکاديو، شير 
جوان، روزی در ُمواجهه با شکارچی ها به عکِس شيرهای ديگر كه همه پا به فرار می گذارند، 
از سر و وضع شکارچيانـ  با كاله های قرمز و چوب های بامزۀ صدادارشانـ  خوشش می آيد 
و پس از گفت وگويی جالب با يکی از آنها، شکارچی را می خورد و تفنگش را برمی دارد. 
الفکاديو با تمرين، در مّدت كوتاهی چنان مهارتی در تيراندازی به دست می آورد كه همۀ 
شکارچيان را فراری می دهد و لقب شجاع ترين شير جنگل را از آِن خود می كند. روزی در 
جنگل با صاحِب سيركی روبه رو می شود و به اميِد خوردن »باْسُلق«1 )شيرينی ای كه تعريِف 
آن را از شکارچِی اّول شنيده بود( همراه صاحب سيرک به شهر می رود. زندگِی الفکاديو در 
شهر با حوادث باورنکردنی همراه است: در مهمان خانه، آسانسورچی را وادار می كند كه او را 
بارها و بارها باال و پايين ببرد؛ در آرايشگاْه به جای پول، يك ُغّرش تحويِل آرايشگر می دهد؛ 
در رستوران با يك »ُغّراُغررر« پيش خدمت را وامی دارد كه انواع باسُلق را برايش فراهم كند؛ 
و در خيّاطی به همين ترتيب دستور می دهد كه يك  دست كت وشلوارِ باسُلقی برايش بدوزند! 
يك رويدادِ جّذاب در داستان، آشنايِی اتّفاقِی الفکاديو در شهر با نويسنده )شل سيلوراِستاين( 
است كه خود را »عمو ِشْلبِی شما« معّرفی می كند و همراه شير به آرايشگاه و رستوران و 
خيّاطی می رود... الفکاديو پس از هنرمندی های باورنکردنی با تفنگ در سيرک، به زودی به 
شهرت و ثروت بسيار می رسد و روزبه روز بيشتر و بيشتر به انسان ها شبيه می شود: ُگلف و 
تنيس بازی می كند، شنا و غّواصی ياد می گيرد و برای درست ايستادْن ورزش های مختلفی 

می كند، آواز خواندن و گيتار نواختن را ياد می گيرد و »شيری اجتماعی« می شود!

اّما يك روز با دوستش عمو شلبی درددل می كند كه زندگی برايش تکراری و خسته كننده 
شده است و دلش می خواهد كار تازه ای انجام دهد؛ در اين حال، صاحب سيرک وارد می شود 

و از الفکاديو دعوت می كند كه همراه او برای شکار به آفريقا سفر كند.  

1 . نوعی شيرينِی لوله ای شکل كه معموالً درون آن مغز گردو و بادام می گذارند.
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»الفکاديو؛  كتاب  از  را  داستان  دنبالۀ 
شيری كه جواب گلوله را با گلوله داد« 

بخوانيد.

به آفريقا كه رسيدند، كاله های قرمز خود را بر سر گذاشتند، تفنگ هايشان را برداشتند و به 
جنگل زدند. شکار شير آغاز شد. ناگهان شيِر خيلی خيلی پيری بعد از آنکه خوب به الفکاديو 

خيره شد، گفت: 

آهای! صبر كن ببينم. من تو را نمی شناسم؟

الفکاديو گفت: گمان نمی كنم.

شيِر خيلی خيلی پير گفت: بسيار خوب، حاال چرا به روی ما تيراندازی می كنی؟

الفکاديو گفت: برای اينکه شما شير هستيد و من شکارچی.

شيِر خيلی خيلی پير با دقّت بيشتر او را ورانداز كرد و گفت: نه، تو شکارچی نيستی؛ تو 
شيری. من ُدمت را كه از زير كتت بيرون زده، می بينم. بی بروبرگرد، شيری.

الفکاديو گفت: وای بر من، وای! راست می گويی. داشتم پاک فراموش می كردم. 

صدای شکارچی ها بلند شد كه می گفتند: آنجا چه خبر است الفکاديو؟ به جای حرف، 
گلوله بزن.
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شيِر خيلی خيلی پير گفت: به حرف آنها گوش نده؛ تو شيری، عين ما. بيا و به ما كمك كن. 
ما بعد از اينکه كار شکارچی ها را ساختيم، برمی گرديم به جنگل و زير آفتاب لَم می دهيم. 
در رودخانه شنا می كنيم، باز الی علف های بلند بازی می كنيم. خرگوش می خوريم و خوش 

می گذرانيم. 

الفکاديو گفت: خرگوِش خام! وای، نه!

شکارچی ها گفتند: به حرف او گوش نده؛ تو آدمی، مثل ما. به ما كمك كن؛ بعد از اينکه 
كار شيرها را تمام كرديم، سوار كشتی می شويم و به سرزمين مان می رويم. آنجا به مهمانی 

می رويم. بدمينتون بازی می كنيم. آبميوه می نوشيم و خوش می گذرانيم. 

الفکاديو گفت: آبميوه! وای، نه!

شکارچی ها گفتند: اگر آدم هستی، بهتر است به ما كمك كنی تا شيرها را بکشيم وااِّل اگر 
شير باشی، ما حتماً تو را می كشيم. پس تصميم بگير.

شيِر خيلی خيلی پير گفت: اگر شير هستی، بهتر است به ما كمك كنی تا آدم ها را بخوريم 
وااِّل اگر آدم باشی، ما حتماً تو را می خوريم. پس تصميم بگير. 

شکارچی ها گفتند: تصميم بگير الفکاديو. 

آن وقت همه يك صدا گفتند: زود باش تصميم بگير! تصميم بگير!

بيچاره الفکاديوی بزرگ نمی توانست تصميم بگيرد. او ديگر نه شير واقعی بود و نه آدم 
واقعی.

آه، ای الفکاديوی بيچارۀ بينوا! اگر  بخواهی نه شکارچی باشی و نه شير، چه می كنی؟ 

سرانجام الفکاديو گفت: ببينيد، من نمی خواهم هيچ شيری را بکشم و قطعاً نمی خواهم 
بمانم و خرگوش خام  نمی خواهم در جنگل  را بخورم. من  از شما شکارچی ها  هيچ يك 
بخورم و صدالبتّه نمی خواهم به شهر برگردم و آبميوه بنوشم. نمی خواهم با ُدمم بازی كنم، اما 
كارت بازی را هم دوست ندارم. من فکر می كنم جزو شکارچی ها نيستم. به گمانم مال دنيای 

شيرها هم نيستم. من به هيچ جا تعّلق ندارم، به هيچ جا.
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اين را گفت، سرش را تکان داد، تفنگش را زمين گذاشت، كالهش را از سر برداشت، 
چندبار دماغش را باال كشيد و بعد راه خود را گرفت و از تپّه دور شد. به دور از دارودستۀ 

شکارچی ها و به دور از گروه شيرها.

همچنان كه به راه خود ادامه می داد، از دوردست ها صدای شکارچی ها را می شنيد كه شيرها 
را به گلوله می بستند و صدای شيرها را می شنيد كه شکارچی ها را می خوردند.

او به راستی نمی دانست به كجا می رود. اما اين را می دانست به جايی می رود؛ چون هركس 
به هرحال بايد به جايی برود، مگر نه؟

او حقيقتاً نمی دانست چه اتّفاقی خواهد افتاد، اما دست كم می دانست كه به هرحال اتّفاقی 
خواهد افتاد؛ چون هميشه اتّفاقی می افتد، اين طور نيست؟

آفتاب، تازه پشت تپّه فرومی رفت و هوای جنگل كمی خنك می شد و باران گرمی آغاز به 
باريدن می كرد و الفکاديوی بزرگ تك وتنها در سراشيبِی دّره پيش می رفت. 

اين آخرين چيزی است كه از سرگذشت الفکاديوی بزرگ شنيده ام.   

مطمئن بودم كه با دو خط نامه حال واحوالی خواهد كرد و مرا از سالمتِی خود باخبر خواهد 
ساخت يا احتماالً برای جشن تولّدم هديۀ كوچکی خواهد فرستاد. اما هنوز نه دو كلمه نامه 

برايم نوشته و نه خبری از حال وروز او دارم.

البتّه اگر اّطالعی از او به دستم برسد، خودم شما را باخبر خواهم كرد. كسی چه می داند؟ 
ممکن است زودتر از من، خودتان او را جايی ببينيد... مثاًل سر راهتان به مدرسه، يا در سينما 

يا بوستان، يا در آسانسور يا آرايشگاه و شايد در حال راه رفتن در خيابان.

شايد هم در شيرينی فروشی او را ببينيد؛ درحالی كه هفتادـ هشتاد جعبه پُْف نبات1 می خرد.

آخر، او عاشِق پُف نبات است!

1 . نوعی آب نبات نرم كه بافتی اسفنجی دارد.
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1ـ داستان الفکاديو چه شباهت هايی با شعر »يك مّريخی كارت پستالی به خانه اش می فرستد« 
)درس 3 از همين كتاب( دارد؟ در اين داستان بهره  بردن از »چشم ذهن« چگونه به كمِك 

نويسنده می آيد؟

2ـ »طنز تلخ« به شيوۀ روايتی گفته می شود كه هم در آن، مايه های غم و رنج هست و هم 
عناصر طنز. آيا می توانيم داستان الفکاديو را »طنِز تلخ« بناميم؟ آيا اصل ناسازگاری در ساختن 

طنز در اين داستان نقشی داشته است؟

3ـ در درس پيش دربارۀ جانشين سازی و شخصيت بخشی آموختيم. شيِر داستاِن الفکاديو چه 
شباهت ها و تفاوت هايی با تصّور غالب از شيرهای داستان های ديگر دارد؟

4ـ از روزنۀ چشِم شخصيت های ديگر داستان در فصل آخر كتاب )شيِر پير و شکارچی ها(، 
الفکاديو چگونه موجودی  است؟ اگر سراسِر كتاب را خوانده ايد و يا در كتابخانۀ مدرسه  تان 
رستوران،  )پيشخدمِت  شخصيت ها  بقيّۀ  نگاهِ  از  پرسش  همين  به  داريد،  دسترسی  آن  به 

آسانسورچی، خيّاط، صاحِب سيرک، عمو شلبی( پاسخ دهيد.

5ـ در درس سومِ كتاب فارسی با واژۀ »ازخودبيگانگی« آشنا شديد. به نظر شما آيا با خواندن 
داستان الفکاديو می توانيم  مفهومِ ازخودبيگانگی را بهتر درک كنيم؟ آيا الفکاديو ازخودبيگانه 
شده است؟ چرا؟ بر اساس داستانی كه خوانديد شخصيِت ازخودبيگانه، چه ويژگی هايی 

دارد؟

171



172



کتابنامه

قرآن كريم، ترجمه و توضيحات و واژه نامه از بهاءالّدين خّرمشاهی، انتشارات جامی و  
انتشارات نيلوفر، چاپ اول، 1374

گروه   متوسطه[،  اول  دورۀ  هشتم،  ]پايۀ  انشا(  و  )نگارش  نوشتاری  مهارت های  آموزش 
مؤلفان، شركت چاپ و نشر كتاب های درسی ايران، چاپ دوم، 1394  

آموزش مهارت های نوشتاری )نگارش و انشا( ]پايۀ هفتم، دورۀ اول متوسطه[، گروه مؤلفان،  
شركت چاپ و نشر كتاب های درسی ايران، چاپ اول، 1393 ـ چاپ دوم، 1394  

از به، رضا اميرخانی، كتاب نيستان، چاپ اول، 1380 

انتشارات   يوسفی،  غالمحسين  دكتر  توضيح  و  تصحيح  )سعدی نامه(،  سعدی  بوستان 
خوارزمی، چاپ اول، 1359

بيان، دكتر سيروس شميسا، انتشارات فردوس و انتشارات مجيد، چاپ اول، 1370 

ترجمۀ رسالۀ قشيريّه، به اهتمام و تصحيِح بديع الزمان فروزانفر، انتشارات علمی و فرهنگی،  
چاپ دوم، 1361

علی اصغر   اهتمام  به  زرين كوب(،  عبدالحسين  دكتر  استاد  )جشن نامۀ  معرفت  درخت 
محمدخانی، انتشارات سخن، چاپ اول، 1376

دستور خّط فارسی )مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی(، نشر آثار، چاپ هفتم، 1386 

دستور زبان فارسی، دكتر پرويز ناتل خانلری، انتشارات توس، چاپ هشتم، 1366  

173



ديوان حافظ، تصحيح بهاءالدين خّرمشاهی، انتشارات نيلوفر، چاپ اول، 1373 

ديوان خواجه حافظ شيرازی )عکس و تصوير نسخۀ خّطی خلخالی(، به اهتمام شمس الدين  
خلخالی، بی نا، چاپ اول، 1369

راه ما )گفتارهايی از پروفسور محمود حسابی(، به كوشش بنياد پروفسور دكتر سيد محمود  
حسابی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ اول، 1379 

رستاخيز كلمات، دكتر محمدرضا شفيعی  كدكنی، انتشارات سخن، چاپ سوم، 1391  

ساخت آوايی زبان، دكتر مهدی مشکوه الّدينی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ  
سوم، 1374

ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز، دكتر ايران كلباسی، مؤسسۀ مطالعات و تحقيقات  
فرهنگی، چاپ اول، 1371

سرگذشت الفکاديو )شيری كه جواب گلوله را با گلوله داد(، نويسنده و تصويرگر: شل  
سيلوراستاين، ترجمۀ رضی خدادادی )هيرمندی(، نشر هستان، چاپ چهارم، 1381

شرح بوستان، دكتر محمد خزائلی، سازمان انتشارات جاويدان، چاپ دوم، 1353 

غلط ننويسيم )فرهنگ دشواريهای زبان فارسی(، ابوالحسن نجفی، چاپ سوم، 1370 

فارسی )پايۀ هشتم، دورۀ اول متوسطه(، گروه مؤلفان، شركت چاپ و نشر كتاب های درسی  
ايران، چاپ دوم، 1394

فارسی )پايۀ هفتم، دورۀ اول متوسطه(، گروه مؤلفان، شركت چاپ و نشر كتاب های درسی  
ايران، چاپ دوم، 1393ـ چاپ سوم، 1394

فارسی )مکمل كتاب فارسی پايۀ هفتم( ]ويژۀ مدارس استعدادهای درخشان[، گروه مؤلفان،  
شركت چاپ و نشر كتاب های درسی ايران، چاپ اول، 1393 

فرزند ايران )داستانی بر پايۀ سرگذشت فردوسی(، دكتر ميرجالل الدين كّزازی، انتشارات  
معين، چاپ سوم، 1393

174



فرهنگ ادبيات فارسی، محمد شريفی، فرهنگ نشر نو و انتشارات معين، چاپ اول، 1387 

فرهنگ امثال سخن، به سرپرستی حسن انوری، انتشارات سخن، چاپ اول، 1384 

فرهنگ بزرگ سخن، 8 جلد، به سرپرستی حسن انوری، انتشارات سخن، چاپ اول، 1381  

فرهنگ جامع ضرب المثل های فارسی، بهمن دهگان، چاپ اول، 1383 

فرهنگ ريشه شناختی زبان فارسی )جلد اول: آـ  ت(، دكتر محمد حسن دوست، فرهنگستان  
زبان و ادب فارسی )نشر آثار(،  چاپ اول، 1383

فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان )8 دفتر(، گروه واژه گزينی، نشر آثار، چاپ اول، 1383  

فرهنگنامۀ نام آوران، گروه نويسندگان، نشر طاليی، چاپ پنجم، 1392 

قّصه های مجيد، هوشنگ مرادی كرمانی، انتشارات معين، چاپ هفدهم، 1385 

گلستان سعدی، تصحيح و توضيِح دكتر حسن انوری، انتشارات قطره، چاپ دوم، 1379 

مثنوی معنوی )چاپ عکسی از روی نسخۀ خّطی قونيه(، موالنا جالل الدين محمد بلخی، مركز  

نشر دانشگاهی، چاپ اول، 1371 

مقاالت ادبی ـ زبانشناختی، دكتر علی محمد حق شناس، انتشارات نيلوفر، چاپ اول، 1370 

نهج البالغه، مترجم: دكتر سيدجعفر شهيدی، انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، چاپ پنجم،  

1373

واژه های برابر فرهنگستان ايران، حسن كيانوش، انتشارات سروش، چاپ اول، 1381 

ويژگی های نحوی زبان فارسی در نثر قرن پنجم و ششم هجری، مهين دخت صديقيان، فرهنگستان  

زبان و ادب فارسی )گروه نشر آثار(، چاپ اول، 1383

يکی قطره باران )جشن نامۀ استاد دكتر عباس زرياب خويی(، به كوشش احمد تفضلی، نشر نو،  

چاپ اول، 1370

175



176


