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درس چهاردهم

نظام معناىى زبان

در سال هاى گذشته خواندىم که معناشناسى ىکى از سطوح مطالعٔه زبان است؛ ىعنى، 
کوششى است براى پى بردن به اىنکه اهل زبان چگونه منظور ىکدىگر را درک مى کنند، چرا 
برخى از واژه ها و جمله ها را بامعنا مى دانند و مى پذىرند و بعضى دىگر را بى معنا مى پندارند؛ 

درصورتى  که ممکن است تعدادى از جمله ها را هرگز نشنىده باشند.
درىافت معنا چگونه انجام مى شود؟
اىن دو جمله را در نظر مى گىرىم:

ــ حسن، نشسته است.
ــ اىن واژه، نشسته است.

اکنون به جملٔه زىر، توّجه کنىد:
ــ اىن واژه، در اىن جمله خوش نشسته است.

اىن جمله، جملٔه معنادارى است و معناى آن به رابطٔه هم نشىنى فعل با متّمم و قىد، 
ىعنى اىن جمله و خوش مربوط مى شود؛ به عبارت دىگر، چون زبان ىک دستگاه است، تعىىن 
ارزش دقىق معناىِى عناصر آن، در ارتباط آنها با ساىر عناصر مىّسر است. همچنان که ارزش 
واقعى هر جزء ىک دستگاه، در کنار دىگر اجزاى آن شناخته مى شود؛ پس نتىجه مى گىرىم 
که هر واحد زبانى داراى دو معناى مستقىم و غىرمستقىم است؛ معناى مستقىم ىعنى معناى 
روشن و مشّخص آن واحد و معناى غىرمستقىم ىعنى معناى حاصل از هم نشىنى هر واحد 

زبانى با واحد زبانى دىگر. به اىن دو جمله نىز توّجه کنىد.
چه ماه روشنى!
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چه ماه دور و درازى!
مى بىنىم که واژه هاى »روشن و دور و دراز« عالوه بر معانى مشّخص خود، از طرىق 
رابطٔه هم نشىنى، در تشخىص معناى »ماه« نىز کمک مى کنند و در حقىقت، به کمک آن دو 
مى فهمىم که منظور از ماه نخست، ماه آسمانى و منظور از ماه دوم، ىکى از دوازده ماه 

سال است.

 فّعالّىت
در جاهاى خالى، واژه هاى مناسبى بنوىسىد که معناى فعل ها را تغىىر 

دهند. سپس دربارهٔ تغىىر معناى فعل ها گفت وگو کنىد.
… به هوا پرىد.

… از صورت … پرىد.
… از … پرىد.

ناگهان از … پرىد.
… استکان پرىد.

آىا مى توانىد نمونه هاى دىگرى با تغىىر معنا ذکر کنىد؟

پىامى کامالً روشن نىستند  ىا  به تنهاىى حامل معنا  کلمات،  پس مى بىنىم که معموالً 
و باىد در جمله بىاىند تا معنا را به طور کامل برسانند. بعضى از کلمات نىز به تنهاىى اصالً 
نمى توانند خود را بشناسانند و الزم است در زنجىرٔه سخن قرار گىرند؛ مثالً واژٔه »تند« را 

هرگز نمى توان معنا کرد، مگر با استفاده از شىوه  هاى زىر:
الف( توّجه به رابطه هاى معناىى ترادف، تضاد، تـضّمن و تناسب ىعنى ارتبـاط دادن 

واژهٔ تند با واژه هاى تىز، مالىم، آرام، کند، کم رنگ و … .
ب( قراردادن واژه  در جمله :

چه باد تندى مى وزد!
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بسىار تند مى دوىدند.
در نّقاشى هاىش از رنگ هاى سبز تند خىلى استفاده کرده بود.
باال رفتن از شىب تند کوه، مهارت فوق العاده اى مى خواهد.

مزهٔ تند غذا، بعضى از مهمان ها را ناراحت کرد.
زاوىٔه تند همىشه کمتر از 90 درجه است.

معناى واژه هاى زىر را  ما  همٔه  نىست؛ مثالً  پاره اى موارد آسان  معنا در  ىافتن  اّما 
به  سادگى مى فهمىم: موش، عنکبوت، دىوار، گوش، تار، جىب.

اّما وقتى با اىن واژه ها، جمله هاى زىر را مى سازىم:
دىوار موش دارد، موش هم گوش دارد.

جىبش تارعنکبوت گرفته.
به هىچ وجه از سر جمِع معناى آنها، نمى توانىم معناى کّل جمله ها را درک کنىم. پس اگر 
کسى اىن جمله ها را پىش تر نشنىده باشد ىا معناى آنها را به او نگفته باشند، قادر به  درىافت 
مفهوم اىن جمله ها نىست. حتماً شنىده اىد که گاهى اىن مشکل در ترجمٔه موضوعى از زبانى 
به زبان دىگر پىش مى آىد؛ زىرا در هر زبانى ممکن است چنىن جمله هاىى وجود داشته باشد.

آىا معنا امرى ثابت و همىشگى است؟
براى پى بردن به اىن موضوع، جمله هاى زىر را با هم مى خوانىم:
زندگانى خداوند دراز باد! مهّمات را نباىد گذاشت که انبار شود.

)تارىخ بىهقى 389  1(

دىگر روز امىر برنشست و براند … خصمان پىدا آمدند، سخت انبوه و جنگ پىوستند 
و کار سخت شد. که چون اىشان شوخى کردند از هر جانبى، از اىن جانب دفعى همى بود 

از تاب باز شده و جنگى مى رفت ناچار.
)تارىخ بىهقى 527  2(

با مراجعه به تارىخ بىهقى، تفاوت معناىى واژه هاى مشّخص شده را در گذشته و امروز 
1ــ تارىخ بىهقى، وىراىش متن، جعفر مدرّس صادقى، تهران، نشر مرکز، 1376.
2ــ تارىخ بىهقى، وىراىش متن، جعفر مدّرس صادقى، تهران، نشر مرکز، 1376.
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درخواهىد ىافت؛ بنابراىن، نه معناى واژه ها ابدى است، نه خود آنها.
پس نتىجه مى گىرىم که در گذر زمان ممکن است براى هر واژه، ىکى از چهار وضعّىت 

زىر پىش آىد:
الف( پس از انتقال به دوره اى دىگر، به علل سىاسى، فرهنگى، مذهبى ىا اجتماعى، 

کامالً متروک و از فهرست واژگان دورٔه بعد حذف شود.
 براى نمونه، واژه هاى زىر را مثال مى زنىم که به کلّى از زبان امروز حذف شده اند:

آزفنداک، چهارآىنه، ملطّفه و …
اىن واژه ها را فقط در شعر و نثر گذشتگان مى توان ىافت.

ب( با از دست دادن معناى پىشىن و پذىرفتن معناىى جدىد، به دوران بعد منتقل شود؛ 
مثالً، در گذشتٔه زبان فارسى، واژه هاى پىکان و پّره1 وجود داشته اند. اىن واژه ها امروز هم 

وجود دارند اّما تحّول معناىى ىافته اند.
پ( با همان معناى قدىم به حىات خود ادامه دهد؛ مانند: گرىه، شادى، امىد، چشم، 

سر، گوسفند.
ت( برخى از واژه ها، هم معناى قدىم را حفظ کرده اند و هم معناى جدىد گرفته اند؛ 

مانند سپر و ىخچال.

 فّعالّىت 
هر ىک از واژه هاى زىر، مشمول کدام ىک از وضعّىت هاى چهارگانه 

هستند؟
 دستور، زىن، زىن و برگ، برگ، پاره، پارچه، مزخرف، برگستوان، 

آچار، تىم.

براى بىان معانى، مفاهىم ىا پدىده هاى جدىد نىز واژه هاى جدىدى به وجود مى آىند که در 

1ــ پّره: حلقه و داىرٔه لشکر، دامن، کناره، اطراف
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دوران هاى گذشته وجود نداشته اند. اىن دگرگونى هاى معناىى با ساخت فرهنگى  و سىاسى 
جدىد منطبق مى شوند. واژه هاى جدىد به چند شىؤه زىر، ساخته مى شوند:

1( ترکىب: مانند: خرمن کوب. 
2( اشتقاق: مانند: ىارانه.

3( سر واژه سازى )عالىم اختصارى(: نخستىن واج هاى چند کلمه با هم مى آمىزند و 
کلمٔه جدىدى را مى سازند؛ مثالً:

اتکا: متشکل از سرواژه هاى ادارهٔ تدارکات کارکنان ارتش است.
نزاجا: متشکل از سرواژه هاى نىروى زمىنى ارتش جمهورى اسالمى اىران است.

هما: متشکل از سرواژه هاى هواپىماىى ملّى اىران است.
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خودآزماىى
1( چهار واژه مثال بزنىد که در زبان امروز کاربرد ندارند اّما در گذشته به کار مى رفته اند.

2( چهار کلمه مثال بزنىد که در گذشته وجود داشته اند و امروز نىز با تغىىر در حوزٔه معناىى به کار 
مى روند.

3( واژه هاى زىر چه معناىى دارند و چگونه ساخته شده اند؟ در اىن باره تحقىق کنىد:
 ساف، سمت، ره.

4( چرا فعل هاى زىر ساده اند؟
آموختم، آوىختى، افزود، آلودند، بخشىد، پرداختم، پىوست، چسبىد، سپرد، فروخت
5( براى موصوف هاى زىر صفت هاى طنزآمىز و جّدى بنوىسىد؛ مثال:

               بلند
قّد                          کالس، خىابان، امتحان، پا

              دراز
6( با فعل »کشىد« سه جمله بسازىد و تفاوت معناىى اىن فعل را، در هر جمله توضىح دهىد. 
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درس پانزدهم

ساختمان واژه )2(

واژه هاى مشتق
واژٔه مشتق از ىک تکواژ آزاد و ىک ىا چند تکواژ وابسته تشکىل مى شود. تکواژ 

آزاد را »پاىه« و تکواژ وابسته را »وند« مى نامند.
»وند«ها را از نظر جاى قرار گرفتن آنها در ساختمان واژه، به سه نوع پىشوند، مىانوند 

و پسوند تقسىم مى کنند.
٭ مهم ترىن پىشوندها عبارت اند از:

1( با 
باسواد،  باهنر،  بااىمان،  بااستعداد،  باادب،  با + اسم ← صفت:   

با نشاط    
2( بى

بى سواد، بى درد، بى عالقه، بى استعداد بى + اسم ← صفت:   

3( نا 
نامعلوم، نادرست، نامناسب، نامنظّم الف( نا + صفت ← صفت: 

ناباب، ناکام، ناشکر، ناسپاس، ناامىد، نافرمان ب( نا + اسم ← صفت: 
ناگوار،ناتوان   ناىاب،  نارس،  نادار،  ناشناس،  پ( نا + بن فعل ← صفت: 

   
4( هم

هم درس، هم وطن، هم خانه، هم خانواده، هم عقىده هم + اسم ← صفت:   
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٭ مهم ترىن پسوندها نىز از اىن قرارند:
1(  ى

تهرانى، زمىنى، کتابى، ماندنى،    رفتنى، خوردنى، الف( اسم + ى ← صفت: 
علمى، صنعتى، فّنى    

ــ »گى« گونه اى از »ى« است در واژه هاىى که به »ـه / ه« ختم مى شوند:  
خانگى، هفتگى، همىشگى، خانوادگى    

زىباىى، سفىدى، درستى، خوبى، درشتى ب( صفت + ى ← اسم: 
ــ گى در اىن موارد نىز گونه اى از »ى «است:  

آلودگى، مردانگى، پىوستگى    
بّقالى، نّجارى، خّىاطى، قّصابى )اىن واژه ها هم پ( اسم + ى ← اسم: 
بر نام عمل و حرفه و شغل داللت دارند و هم به    
مکان همان عمل حرفه و شغل اطالق مى شوند.(    

2( گر
اسم + گر ← اسم )صفت شغلى(:  

آهنگر، مسگر، زرگر، کوزه گر، آراىشگر، کارگر    
3( ـــ گرى

صفت + گرى ← اسم:                         وحشى گرى،موذى گرى،ىاغى گرى،الابالى گرى،  
)تفاوت اىن نوع واژه ها با واژه اى مثل کوزه گرى    

اىن است که کوزه گر به تنهاىى کاربرد دارد.    
اّما ىاغى گر و موذى گر به کار نمى روند. به همىن    
دلىل در کوزه گرى تنها ى پسوند مورد نظر است    

و در ىاغى گرى، گرى(    
4( ـّىت

وضعّىت، شخصّىت، جمعّىت، کّمّىت، موقعّىت، اسم / صفت +   ـّىت ← اسم: 
مأمـورىّـت، مسئـولّىت،  انسانّىـت،  مالـکّىت،     
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مرغوبّىت )تکواژ پاىٔه اىن واژه ها، عربى است.(    
5( ار

 کـردار، رفتار، کشتار، گفتار، نـوشتار،  دىدار، بن ماضى + ار ← اسم:   
ساختار، شنىدار    

 استثنائاً اىن واژه ها صفت اند:خرىدار، گرفتار،    
برخوردار، خواستار، مردار     

6( ـه/ ه
الف( بن ماضى  +  ـه/ ه  ←  صفت مفعولى:      

 افسرده، دىده، گرفته، نشانده    
خنده، نـاله، گرىه ، لـرزه ، اندىشه  ، ستىزه ،  پوشه، ب( بن مضارع + ـه/ ه ← اسم: 

ماله، گىره، پىراىه، آوىزه    
زبانه،دهـانه  ،گـردنه ،  چشمه  ،  لبه ،  دنـدانه  ،  پاىه، پ( اسم + ـه/ ه ← اسم: 

دسته،تىغه    
سفــىده، شــوره، سبزه، سپىده، سىاهه، دهه، ت( صفت + ـه/ ه ← اسم: 

پنجه، هفته،  هزاره، سده    
ـ ش  ـِ 7( ـ

روش، گوىش، بىنش، نگرش، آساىش،کنش، ـ ش ← اسم:  ـِ      بن مضارع + ـ
خورش، پوشش    

8( ان
بن مضارع + ان ← صفت:      گرىان، دوان، خندان، روان  

9( انه
 صبحانه، شاگردانه، بىعانه، شکرانه  الف( اسم + انه ← اسم: 

روزانه، شبانه کودکانه،  ساالنه،  مردانه، زنانه،  ب( اسم + انه ← صفت/قىد: 
عاقالنه، محرمانه، متأّسفانه، مخفىانه پ( صفت+ انه ← صفت/قىد: 
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10( گانه
صفت شمارشى + گانه ← صفت:  دوگانه، پنج گانه، هفده گانه  

ـَـ نده 11( ـ
ـَـ نده ← صفت:  رونده، خورنده، گوىنده، چرنده، خزنده بن مضارع + ـ  

12( ا
جوىا، روا، کوشا، بىنا، پذىرا، دانا بن مضارع + ا ← صفت:   

13( گار
 ماندگار، آفرىدگار، سازگار، آموزگار، رستگار بن فعل + گار ← صفت:   

14( چى
معدن چى، درشکه چى،  گارى چى،  قهوه چى،  اسم + چى ← اسم:   

پستچى، تلفنچى    
15( بان

باغبان، دربان، پاسبان، آسىابان، کشتى بان اسم + بان ← اسم:   
16( دان

نمکدان، گلدان، قلمدان، شمعدان، چىنه دان اسم + دان ← اسم:   
ـ ستان ـِ 17( ـ

هنـرستان، گـلستان،  قـلـمستان،  سروستان،  ـ ستان ← اسم:  ـِ اسم + ـ  
   

18( گاه
خوابگاه، شامگاه، سحرگاه، دانشگاه، پاالىشگاه اسم + گاه ← اسم:   

19( زار
الله زار، چمنزار، گندم زار، رىگزار، بنفشه زار، اسم + زار ← اسم:   

گلزار، نمکزار    
20( ـّىه

ـّه،خىـرىّه مـجىـدىّه،جوادىّـه،مـدحّىه،نـقـلى   اسم + ـّىه ← اسم/صفت:   
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ـ ک ـَ 21( ـ
طفلک، اتاقک، شهرک، مردک، عروسک ، ـَـ ک ← اسم:  الف( اسم + ـ

پشمک    
زردک، سفىدک، سرخک، سىاهک ـَـ ک ← اسم:  ب( صفت + ـ

22( چه
قالىچه، صندوقچه، کتابچه، درىاچه، بازارچه اسم + چه ← اسم:   

23( مند / اومند
ثروتمند، بهره مند، هنرمند،ارجمند/ برومند، تنومند اسم + مند ← صفت:   

24( َور
هنرور، پهناور، بارور، سخنور، نامور اسم + َور ← صفت:   

25(  ناک
نمناک، غمناک، سوزناک، طربناک اسم + ناک ← صفت:   

26( وار/واره
اسم+ وار/   واره ← صفت/ قىد/اسم: امىدوار، سوگوار، رودکى وار، على وار،گوشواره  
)گوشوار(، جشنواره، ماهواره، غزلواره، نامواره    

27( گىن
غمگىن، اندوهگىن، شرمگىن اسم + گىن ← صفت:   

28( ىن / ىنه
آهنىن، زّرىن، زّرىنه، رنگىن، دروغىن، نوىن، اسم/صفت + ىن ←   صفت:   

                                                  چوبىن، چوبىنه  



  102   

�یم امو�ز �ی �ب

؟ ده، ردس�ت اس�ت ده �ش �ی �ش
� �ک ها �ز �ز ر �آ �ی ه �ز ی �ک دام �ی�ک ا�ز کلما�ت �ز �ک ل�زّ �ت

دم. به اّطالع همگان ر�ا�ز امه را � ن �ز اد ا�ی اد/َم�ز ال�ز ( ُم�ز

ار�ت العاده ای دارد. ِ �ز ا�ی�ش �ب �ز ر لگ /َدما�ز �ب�ش ( ِدما�ز �ب

�ت  رداسش ا...( �ب ن )�ی �ت ه ا�ز �ی�ک م حچ �ز ی �آ به مع�ز اده( � ی ِا�ز صدر عر�ب عول ا�ز م اد ) اسم م�ز ُم�ز

. �یس�ت ن ردس�ت �ز ر �آ
گ

ِ د�ی� �ز ل�زّ ح اس�ت و �ت کل صح�ی ن �ش �ی به هم ود، � ی �ش م

 . کل ردس�ت اس�ت ن �ش �ی به هم ن، � �ت ن رد م رِد �آ به کار�ب و�بّه � رز �با �ت ی م�ز به مع�ز کلمٔه ِدما�ز �

اد  ون ُم�ز ی �چ گا�ز ن، وا�ش را�ی ا�ب �ز دارد؛ �ب ملٔه �باال �ز ی �با حب اس�ب �ز حچ �ت ه ه�ی دن اس�ت �ک وی ا�ز �ب َدما�ز ع�ز

د. �ی �ز و�بّه �ک ری �ت
گ

زه اهی د�ی� مو� به �ز ون � �ز د. ا�ک �ز ی هس�ت �ز ل�زّ دام، �ی�ک �ت ّل ِ هر�ک �ت ِی م��ت به مع�ز و�بّه � و ِدما�ز �با �ت
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اردس�ت �ز �ز ل�زّ �ت �ز ردس�ت ل�زّ �ت

اطِ�ب ُر م�ز �چ اطَ�ب ُر م�ز �چ

ور �ب �ز ُ ار و �ت �ت ور �ب �ز َ ار و �ت �ت

ل �بِ �زِ ل �بِ َ �ز

ح�ش ِ� م�ب ل �زِ ح�ش ِ� م�ب ل َ �ز

روری �زُ روری �زَ

کاُو�ش کاِو�ش
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خودآزماىى
1( واژه هاى زىر را از نظر ساختمان، مانند نمونه، تجزىه کنىد.

ناتوانى، بى حوصلگى، نسنجىده، هنرآموزى، پرواربندان، دل بستگى، هـم دردى، دانش آمـوزان، ستاىشگرى، 
دانشگاه.

مثال: ناتوانى ) اسم( ← نا )پىشوند( + توان ) بن مضارع( + ى )پسوند(
2( برخى از واژه هاى مشتق، بىش از ىک وند دارند: ناهماهنگى، ناشکىباىى

پنج کلمه بنوىسىد که بىش از ىک وند داشته باشند و وند آخر آنها »گى« باشد؛ مثل: بى برنامگى.
پنج کلمه بنوىسىد که بىش از ىک وند داشته باشند و وند آخر آنها » ا« باشد؛ مثل: ناشنوا.

3( دربارهٔ کارىکاتور زىر ىک بند بنوىسىد.

4( با مراجعه به فرهنگ لغت بنوىسىد، کدام تلّفظ درست است.
ت کوتاه، ُمضاٌف َالىه حب خوب، ُمصوَّ ُغّره مشو، ُمتّمَم فعل، ُمصاِ
لىه ت کوتاه، ُمضاٌف اِ م فعل، ُمصاَحب خوب، مصِوّ ِغّره مشو، ُمتِمّ
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درس شانزدهم

بازگردانى، بازنوىسى، بازآفرىنى

به حکاىت زىر توّجه کنىد:
شخصى شمشىرى هندى براى کسى هدىه آورد و گفت: نوع اىن شمشىر هندى است، آن    کس 
پرسىد: شمشىر هندى چگونه شمشىرى است؟ جواب داد: شمشىرى است که به هر چه بزنى آن را به 
دو نىم مى کند. آن شخص گفت: آن را بر همىن سنگ اىستاده آزماىش کنىم. آنگاه شمشىر را بىرون 
آورد و به سنگ زد. شمشىر از وسط شکست. مرد پرسىد: مگر تو نگفتى اىن شمشىر چنان خاصّىتى 
دارد که بر هر چه زنى آن را به دو نىم مى کند. آن شخص جواب داد اگر چه شمشىر هندى بود، سنگ 

از او هندى تر بود!
٭ ٭ ٭

نوشتهٔ باال بازگردانى حکاىتى از »مقاالت شمس« است. اصل حکاىت را با هم مى خوانىم:
آن ىکى به ىکى شمشىر هندى آورد و گفت اىن شمشىر هندى است، گفت تىغ هندى چه باشد. 
گفت: چنان باشد که بر هر چه زنى دو نىم کند. گفت: بر اىن سنگ که اىستاده اىم بىازماىىم. شمشىر را 
برآورد و بر سنگ زد. شمشىر دو نىم شد. گفت که تو گفتى که شمشىر آن باشد به خاصىت که بر هر چه 

زنى دو نىم کند. گفت: اگر چه شمشىر هندى بود سنگ ازو هندى تر بود.
)مقاالت شمس، شمس تبرىزى(

شما نىز در طول سال هاى تحصىل خود شعر و نثر پىشىنىان ىا اشعار معاصران را به 
نثر امروز باز گردانده اىد.

از شکل حکاىت و صورت بازگردانى شدٔه آن درمى ىابىم که:
1( مضمون حکاىت به خوبى منتقل شده است.
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2( برخى از کاربردهاى دستور تارىخى با توّجه به دستور زبان امروز، معادل سازى 
         از او ← از آن شده است: به ىکى ← براى کسى 

3( به جاى برخى از اصطالحات دشوار ىا کهنه، معادل هاىى امروزى قرار داده شده 
برآورد ← بىرون آورد است: تىغ ← شمشىر 

به اىن کار »بازگردانى« گفته مى شود. بازگردانى در واقع، امروزى کردن شعر ىا نثر 
است. مقصود از امروزى کردن نوشته هاى قدىم آن است که محتوا و پىام را به زبانى ساده 
و قابل فهم مطرح کنىم. پس نباىد به تلخىص، شرح و تحلىل و تفسىر نوشته پرداخت. از 
تعبىرهاى زىباى متن در حّدى که با ذوق و شىوه هاى مطلوب امروز سازگار باشد، نىز نباىد 

چشم پوشىد، مثالً اىن شعر معروف نىما را مى توان چنىن بازگردانى کرد:
نازک آراى تن ساق گلى

که به جانش ِکشتم
و به جان دادمش آب

اى درىغا به برم مى شکند
»افسوس که تن ساق گِل نازک آراىى )اندىشه و افکار شاعرانه ام( که آن را با تمام 

وجود، پرورده ام در برابر چشمانم مى شکند.«
برخى از اشعار ىا نوشته ها چنان ساده و روان اند که هنگام بازگردانى به تغىىر زىادى 

نىاز ندارد؛ مثالً:
حافظ چه طرفه شاخ نباتى است کلک تو

کش مىوه دلپذىرتر از شهد و شکر است

حافظ، کلک تو چه طرفه شاخ نباتى است که مىوه اش دلپذىرتر از شهد و شکر است.

 فّعالّىت 
داستانى از کلىله و دمنه را به دلخواه خود انتخاب و بازگردانى کنىد.

132
4657
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اکنون حکاىت شمشىر هندى را مى توانىم با دادن شاخ و برگ »بازنوىسى« کنىم:

هندى و هندى تر

روزى بود و روزگارى بود.
مى فروختند.  چىزى  ىک  هر  که  دست فروشان  راستهٔ  به  رسىد  مى رفت.  راهى  از  رهگذرى 

ٔ آهنگرى اىستاده بود و شمشىرها بر در و دىوار آوىخته بود و داد مى زد: فروشنده اى هم در دکّه
ــ »  شمشىر هندى دارم، تىغ هندى مى فروشم، ببر و ببر دارم، شمشىر هندى اصل، تىغ هندى 
بى بدل، آى پول حالل، آى صاحب معرفت، تىغ هندى ببر تا بهترىن شمشىرهاى عالم را داشته باشى …«
رهگذر با خود گفت: »  در خانه همه چىز دارم و شمشىر ندارم. شاىد روزى احتىاج پىدا شود و 
اىن طورکه اىن مرد تعرىف مى کند باىد تىغ هندى از همه بهتر باشد. ما که مى خرىم بگذار شمشىر هندى 

بخرىم.«
پىش رفت و پرسىد: »   شمشىر هندى چه جور چىزى است؟«

فروشنده گفت: »   همىن که گفتند تىغ هندى باىد قدرى دورتر باىستى، چرا که شمشىر هندى تىز 
است، تند است، تاب داده و آب داده است، برنده است، درنده است، و چىزى تىزتر از آن در عالم نىست.«

رهگذر ماىل شد و پرسىد: »حاال از کجا معلوم که اىنها تىغ هندى باشد؟«
مىوه اش  از  را  درخت  نىست،  که  برادر، چشم بندى  مى زنى  حرفى  »  عجب  گفت:  فروشنده 
مى شناسند و تىغ هندى را از کارش. خاصّىت شمشىر هندى اىن است که بر هر چه بزنى آن را دو نىم 
مى کند، فىل از هندوستان بىار، کرگدن از افرىقا بىار، دىوسفىد از توران زمىن، سنگ سىاه از دماوند، 

شمشىر هندى با ىک اشاره همه چىز را دو نىم مى کند.«
رهگذر ىکى از شمشىرها را خرىد و خوش حال و با نشاط گفت: »  حاال مى خواهم امتحان کنم «. 

قلوه سنگى جلو پاىش افتاده بود، پرسىد: » مى شود با اىن آزماىش کرد؟ «
فروشنده گفت: »   شمشىر مال تو است و دست مال تو، چرا که نشود؟«

رهگذر شمشىرش را باال برد و چنان بر قلوه سنگ فرود آورد که شمشىر به دو نىم شد. اعتراض کنان 
گفت: » مگر تو نگفتى که شمشىر هندى همه چىز را به دو نىم مى کند، پس چرا حاال خود شمشىر به دو 
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نىم شد؟ شاىد که اىن شمشىر هندى نبود! «
فروشنده گفت: »  چرا، بود، ولى بعضى چىزها از بعضى چىزها چىزتر است، اگر چه شمشىر 

هندى بود ولى اىن سنگ از او هندى تر بود!«1
شما نىز مى توانىد حکاىت ذکر شده را به گونه هاى دىگرى بازنوىسى کنىد.

با دّقت در بازنوىسى داستان »  شمشىر هندى« درمى ىابىم که
ــ زبان نوشته، امروزى و ساده و قابل فهم است.

ــ داستان به کمک توصىف چهره ها، صحنه ها و حاالت، پرورده شده است.
ــ روىدادها بازسازى شده و تجّسم ىافته اند.

ــ پىام هاى اصىل و انسانى حکاىت حفظ شده است.
در اىن بازنوىسى ىکى از متون مّهم ادب فارسى بازنوىسى شده است. دّقت کنىد که 
مآخذ دقىق متن بازنوشته حتماً ذکر شود و در صورت امکان آن را به طور مختصر معّرفى 

نماىىم.
دشوار  اندکى  زبانشان  که  را  گذشته  ادبى  متون  مى توانىد  توصىه ها  اىن  رعاىت  با 
به زبان معىار امروز درآورىد. ساده کردن و گسترش دادن اىن متون،  نامأنوس است،  ىا 
تمرىن مؤثّرى براى نوىسندگى است. بسىارى از نوىسندگان و هنرمندان در سراسر جهان 
شاهکارهاى ادبّىات ملّى خود را در قالب هاى امروزى چون نماىشنامه، فىلم نامه، داستان 

کوتاه، رمان و … به زبان و بىانى درخور ذوق و طبع مردم امروز درآورده اند.2
٭   ٭   ٭

1ــ  اصل موضوع، مهدى آذر ىزدى، انتشارات اشراقى، ص 27.
2ــ براى آشناىى با نمونه هاىى از بازنوىسى، به آثار زىر مراجعه کنىد.

 قّصه هاى خوب براى بّچه هاى خوب، مهدى آذر ىزدى، 10 جلد، امىرکبىر
 داستان باستان. احسان ىارشاطر )بازنوىسى داستان هاى شاهنامه( بنگاه ترجمه و نشر کتاب

 داستان هاى دل انگىز ادب فارسى، دکتر زهرا خانلرى، انتشارات توس
 داستان هاى عّىارى در ادب فارسى، اقبال ىغماىى

 فىل در خانٔه تارىک، ناصر اىرانى
 حقىقت و مرد دانا، بهرام بىضاىى، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

 افسانه ها، صبحى مهتدى، امىرکبىر
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بازآفرىنى آن است که هنرمند با الهام گرفتن از اثر کهن، دست به آفرىنشى دوباره 
بزند و اثر اّولّىه را به گونه اى دىگر بىافرىند؛ در واقع، اثر جدىد، دقىقاً همان اثر اّولّىه نىست 

بلکه تنها رگه هاىى از اثر اّولّىه در آن دىده مى شود.
پـاىه و اساس بـازآفرىنى، تخّىل است و اثر بـازآفرىده، اثرى است مستقل، تازه و 
بدىع. در بازآفرىنى مى توانىم از هر زاوىه اى که بخواهىم وارد شوىم و ساختمان اثر را به 

کلّى درهم رىزىم. تفاوت بازنوىسى و بازآفرىنى نىز در همىن نکته است.
ىکى از داستان هـاىى که تـاکنون بـارهـا بـازآفرىنى شده، داستان آرش کمان گىر است.
در داستان هاى باستانى، گفته شده است که مىان اىران و توران سال هاى دراز جنگ بود. ىک بار 
افراسىاب تورانى به اىران تاخت و از جىحون گذشت. او خاک اىران را زىر سّم ستوران لگدکوب کرد 
و تا مازندران پىش راند. منوچهر، پادشاه اىران، در برابر دشمن پاىدارى کرد. اّما دشمن سرسخت بود 

و سپاهش بى شمار. اىرانىان از پىروزى ناامىد گشتند و از ننگ شکست اندوهگىن شدند.
روزگارى به سختى گذشت. چاره اى جز بردبارى نبود. سپاه توران نىز از درنگ بسىار و کمىابى 

توشه به ستوه آمد٭. افراسىاب به ناچار دل برآشتى نهاد و راه سازش پىش گرفت.
سرانجام بر آن نهادند٭ که پهلوانى اىرانى، تىرى به سوى خاور رها کند؛ هر جا که تىر فرود آىد، آنجا 
مرز اىران و توران شناخته شود. از آن پس، چشم امىد اىرانىان به اىن تىر دوخته شد. همه مى اندىشىدند 

هر چه تىر دورتر رود، خاک اىران پهناورتر مى گردد.
آرش که پهلوانى پىر بود و در همۀ سپاه اىران به تىراندازى نامور، براى انداختن چنىن تىرى گام 

پىش نهاد؛ پس برهنه گشت، تن نىرومند خود را به سپاهىان نمود و گفت:
به تن من بنگرىد؛ بىمارى اى در آن نىست؛ از همۀ عىب ها پاک است اّما مى دانم که چون تىر را 

از کمان رها کنم، همۀ نىروىم با اىن تىر از تنم بىرون خواهد رفت و جانم فداى اىران خواهد شد.
آنگاه آرش تىر و کمان را برداشت و بر کوه البرز برآمد و به نىروى اىمان، تىر را از کمان رها کرد 

و خود بى جان بر زمىن افتاد.
در داستان چنىن گفته اند که تىر از بامداد تا نىمروز روز دىگر در پرواز بود و از کوه و دّره و 
دشت مى گذشت؛ تا در کنار رود جىحون بر ساقۀ درخت گردوىى نشست. آنجا را از آن پس مرز اىران 
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و توران قرار دادند.
اکنون بخشى از بازآفرىنى اىن داستان را به قلم بهرام بىضاىى با هم مى خوانىم:

ـ  آرش ستوربان  ــ در اندىشه اى دراز بود. پىشانى پرچىن، به سراپردۀ دور چشم دوخته.  »   و او ـ
آنک بر طبل ها مى کوبند و در کرناها غرىو مى دمند. بر خاک رىز بلند آتشى مى افروزند بزرگ و شهبازى 
را پرواز مى دهند. اىنک مردان، مردان اىران به فرىاد، با بلندترىن فرىاد مى گوىند: اى آرش پىش برو؛ 
ـ  که گروهشان به گروه دىوان مى ماند  ــ و به اىشان بگوى که تو تىرخواهى انداخت.  به سوى تورانىان ـ
ـ   آرش   ــ  تا هر کجا که تىر تو برود، تا همانجا از آِن اىران است. تا هر کجا تىر تو برود اى آرش. و او ـ

پىش رفت، و به سوى تورانىان رفت که گروهشان به گروه دىوان مى مانست.
ـ    آرش  را  ـ   او   ـ ـ  آن بلنِد پنهـان شده در ابرهـا  ــ ابرهـا را به کنارى زد. در پـاى خـود ـ البرز ـ

دىد: اىن کىست که به سوى من مى آىد و کمانى بلند و تىرى با پر سىمرغ دارد؟
نگاه او به پرىشانى و گام هاىش بى واهمه از هر چىز؟ البرز چنىن مى گفت و آرش چنىن مى رفت.
ـ  آرش  ــ کمانش را به ابرها تکىه داد: مادرم زمىن، اىن تىر آرش است که آرش مردى رمه دار  اوـ 
بود و مهر به او دلى آتشىن داده بود و او تا بود هرگز کمان نداشت و تىرى رها نکرد. نه مورى آزرد، نه 

دامى آراست.
او  نهاد.  کمان  بر  تىر  آسمان،  بر  سر  برزمىن،  پاى  آرش  و  آمد  فرود  آسمان  و  رفت  باال  زمىن 
ـ که بر گردونۀ خورشىد مى گذشت  ــ از گاه خود بسى   آدمى  ــ پا بر زمىن استوار کرد و مهر ـ ـ  آرِشِ ـ
به  تا زىر پاى آرش رسىد. آرش کمان راست تر گرفت، با چهل اندام. او زه کشىد و ابرها  باال رفت 
ـ  آرش آدمى  ــ زه را با نىروى تمام کشىد و خروش بادها برخاست. و او، آرش،  جنبش درآمدند. او ـ
فرزند زمىن، زه را با نىروى دل کشىد و آذرخش تند پدىد آمد. کمان آرش خم شد و باز خم تر شد و 
در درىا خىزابه ها بلند. کمان آرش خمىده تر شد و باز خم تر شد و زمىن را لرزش سخت و نعره از دل 
البرز برخاسته بود و خورشىد تندرو از رفتار باز اىستاده و هفت آسمان زبر زىر شده و گردون به سرخى 
آذرخشى  چند،  آذرخشى  وىن  بازگشته.  خود  راه  از  رودها  شکافته،  ابرها  گشته،  شراب  سرخ ترىن 
چند. البرز مى گوىد: من چگونه توانستم او را بر دوش خود نگه دارم و زبان او شعله هاى آتش بود 
و خروش از کىهانىان برخاست؛ چه بر بلندترىن بلندى ها آرش دگر نبود و تىر او بر دورترىن دورى ها 
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مى رفت و ابرها را خروشى چند، غرىوى چند و خورشىد پنهان، و آسمان ناپدىد و مردان نعره هاشان 
که  ـ  نىزه اى  ـ بود  نىزه اى  بلنِد  به  که  تىر  آن  و  باز خواهد گشت.  بازخواهد گشت، آرش  سهم: آرش 
از  بازىابند.  تا مگرش  بادها مى رفتند  و  بود، همچنان مى رفت  آِن آرش  از  و  باشد  ــ  بلند  بسىار  خود 
سه کوه بلند گذشت که سر به دامان درىا داشتند. از هفت دشت پهناور که رمه در آنها فراوان بود. از
چند و اند رود و پنج درىا، که کرانه هاشان پىدا نبود، و از هر درىا تا دىگرى باز درىاىى؛ و بر درىا خىزابه ها 
پدىد و سه بار خورشىد فرو رفت  و باز باال آمد و سه بار طوفان درگرفت، و باز آرام شد و سه روز مردان 
ـ  فرزند زمىن  ــ باز گردد، و او باز نگشت. ـ  آن بلند پاىۀ هفت آسمان  ــ بودند، تا آرش ـ در پاى البرز ـ

و تىر مى رفت و باد از پى او چندان سوار دشمن و دوست که در پس آن مى رفتند، در مرز پىشىن 
از آن بازماندند. کنار بردرختى تک؛ سترگ و ستبر و سال دار و ساىه دار.

روز از پى روز و شب از پس شب؛ و هر کس از آن مى گفت؛ پدر با پسر، برادر با برادر.
خورشىد به آسمان و زمىن روشنى مى بخشد و در سپىده دمان زىباست. ابرها باران به  نرمى مى بارند. 

دشت ها سبزند. گزندى نىست.
و من مردمى را مى شناسم که هنوز مى گوىند: آرش 

بازخواهد گشت.
آرش در متن بازآفرىده شبان است نه پهلوان 
و کار او ستوربانى است. او در پاىان نمى مىرد بلکه 
زنده مى ماند و به اعتقاد گروهى از مردم، هنوز هم 
زنده است. زبان اثر بازآفرىده رازآمىز و بىان آن کامالً 
ادبى است. در مجموع، مىان آرش کمان گىر و آرش 

ستوربان تفاوت بسىار است.
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فّعالّىت
دوستانتان  با  بازنوىسى  و  بازآفرىنى  تفاوت هاى  دربارٔه  و  کنىد  فکر 

گفت  وگو نماىىد.
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ر�گ

گ
ن د� د. ا�ی �ت ی ا�ز م

د. �ت ی ا�ز ا�ت م �بان اه ا�تّ�ز ی رد همٔه �ز داهی وا�ب �ی�ز ر�آ د. �ز �ی ا�ب ا�زون رد�ی ن �ت م�ک ا�ی به �ک �بان را � �ز
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خودآزماىى
1( حکاىت کوتاهى از گلستان سعدى را انتخاب کرده، ىک بار بازنوىسى و بار دىگر بازآفرىنى کنىد.
2( با کمک فعل  سادٔه مصدرهاى زىر، فعل پىشوندى بسازىد. آن گاه تفاوت تعداد اجزاى آنها 

را در دو کاربرد نشان دهىد.
داشتن، انگىختن، رسىدن، بردن، ماندن، کشىدن، خواستن

3( پنج واژهٔ دىگر در زبان فارسى معاصر بىابىد که صورت ملفوظ و مکتوب آنها متفاوت باشد.

د. رد  �ز �ی ی �آ د م د�ی ام« �چ دال« و »ادعز «، »ا�ب ا�ی�ش رز «، »ا�ز کاِل: »کاه�ش داه رد َا�ش �ز �ی ر�آ ن �ز ا�ی

د. د �ش ا �زواه�ی �ز سش ر �آ �ت �ش �ی ی �ب داهی وا�ب را�ی�ز عد �با �ز �یم  « اهِی �ب امو�ز �ی »  �ب


