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پیشگفتار
سخنی با دبیران دانشور
خداوندا درِ توفیق بگشای...
هدف از تألیف سهگانة کتاب فارسی(1ویژة مدارس استعدادهای درخشان) را
شم زبانی و ادبی
میتوان در دو سطح طبقهبندی کرد :در نخستین سطح ،تقویت ّ
(ایجاد ملکة درک و دریافت) ،تحلیل متن ،التذاذ ادبی و نگارش ّ
خلق را در نظر
داشتهایم و در دومین سطح ،افزایش دلبستگیِ دانشآموزان به زبان و ادبیات فارسی.
رویکرد ما برای برآوردن این هدف ،غنااَفزایی بر محتوای دو کتاب «فارسی»
و «آموزش مهارتهای نوشتاری» دورة اول متوسطه بوده است .غناافزایی را به
دو موضوع گسترش میدهیم تا از آن ،تصویری روشنتر پدید آید :ژرفابخشی به
موضوعهای زبانی و ادبی ،جذابیتآفرینی در آموزش زبان و ادبیات فارسی.
برخی از روشهایی را که در هر سه کتاب در راستای رویکردِ پیشگفته به کار
بستهایم ،میتوان چنین برشمرد:
• افزودههای متنی (شعر و نثر) :پایبندی به اصل همسویی با متنهای کتاب
فارسی ،ما را از گزینش ذوقیِ متنهای افزوده بازداشته و به کندوکاو باریکبینانه در
آثار ادب کهن و امروز واداشته است .آگاهانه از پدید آوردن کتابی که دربرگیرندة
گزیدهای کشکولگونه از متون ادبی باشد ،پرهیز کرده و رشتة پیوند افزودگیها
را ـ از تکبیت گرفته تا شعر و حکایت و داستان ـ با درسهای کتاب فارسی و
مهارتها همواره نگاه داشتهایم .افزودگیها در کتاب هفتم کمحجمتر است و در
کتاب هشتم و نهم پردامنهتر .البته در همین کتاب نهم نیز بیشینة پیوستهای متنی را
از بوستان سعدی برگزیدهایم که آیتی در سادگی و سالست است؛ نه از آثار پیچیده
و مغلق که طرح آن ـ دستکم در دورة اول متوسطه ـ از مقولة آموزش زودهنگام
(پیشآموزی) است .در حاشیهنویسی بر این قبیل متنها ،گاه به تفصیل گراییدهایم
تا از یکسو دبیر گرفتار توضیح ریزهکاریهای لغوی نشود و به جای آن ،در کالس
1ـ بر عنوان کتاب حاضر« ،نگارش» افزوده شده است تا عنوان ،بیانگ ِر هر دو پارة کتاب باشد.
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درس فرصت بسنده برای پرداختن به بنمایههای ادبی و تناسبها و تفاوتهای
مفهومی فراهم آید؛ و از سوی دیگر ،دانشآموز وادار شود تا از رهگذر آموختههایی
که دانستنیها در اختیارش گذاشتهاند (از قبیلِ درستخوانی بر پایة وزن ،ساماندهیِ
بیت ،جابهجاییِ ضمیر ،رای گسست اضافه ،رای تبدیل فعل اسنادی ،اضافة تشبیهی و
جز اینها) ،در کنار سرنخها و روشنگریهای پانوشتها ،خود به معنا پی برد و بتواند
آن را ساده و روان بر قلم آورد .در این میان ،شکیباییِ دبیر و پرهیز او از معنا کرد ِن
ِ
یکباره و امالگونة بیت و عبارت ،به شکل
گیری گامبهگامِ معنی در ذهن میانجامد و
کلیدهای فهم متن را یکبهیک در دسترس دانشآموز میگذارد.
• آموزش سادة وزن شعر :در داستان سیاوش از فارسی هفتم ،شیوة سادة تشخیص
وزن شعر را به میان آوردیم و در پیشگفتار کتاب فارسی هشتم از تأثیر شناخت وزن
شعر ،بر درستخوانی سخن گفتیم .درعینحال ،جادوی وزن را به عنوان ابزاری
بسیار کارآمد در ّ
جذابیتبخشی به آموزش ادبیات قلمداد کردیم و افزودیم که دبیر
چگونه با تکرار و شنیدار میتواند بدون نیاز به هیچ آموزش مستقیمی در کالس
شم ناخودآگاه تشخیص وزن را در ذهن دانشآموز بیدار کند و رفتهرفته آن
درسّ ،
را نیرو بخشد .به همین دلیل است که در کتاب حاضر ،موضوع وزن شعر را با همان
بنیادِ شنیداری ،به قلمرو شعر نو گسترش دادهایم.
در اینجا خاطرنشان میکنیم که طرح هرگونه اصطالح عروضی یا روی آوردن به
ِ
تقطیع ،با روند آموزش
شنیداری وزن ناسازگاری دارد و از مقولة نقض غرض است.
وزن شعر را تنها باید با واداشتن دانشآموز مستعدّ متوسطة اول به گوش فرادادن و
دریافتنِ تدریجیِ ضرباهنگ و موسیقی شعر آموزش داد؛ وگرنه باید یکسره از خیر
آن گذشت .نیز پرهیز از طراحیِ هرگونه پرسش وزن شعر در آزمونهای تشریحی و
چهارگزینهای ،سبب میشود که یافتن وزن به دغدغة دانشآموز بدل نشود و برایش
نه مایة دلنگرانی ،بلکه تمرینی دلخواه و خوشایند جلوه کند.1
• در آموزش آرایههای ادبی ،به جای شیوة رایج ـ یعنی فروکاستن آرایهها به
ِ
قالب فرمولهای فشرده ،در پارهای جزوهها یا درسنامهها ـ با الگوبرداری از کتاب
ِ
«آرایههای ادبی» (پایة سوم رشتة علوم انسانی) کوشیدهایم تا با واکاوی نمونههایی
که از متن درسهای کتاب فارسی یا افزودههای متنیِ همین کتاب برگزیدهایم ،به
چیستیِ آرایهها دست یابیم .برای مثال ،به رغم پیچیدگیِ « َمجاز» ،با بهرهگیری از دو
ِ
مجازی واژه بستهایم و بدون نیاز
واژة پارهمتن تذکرةاالولیا ،پلی میان معنای اصلی و
1ـ البته میتوان برای تشویق دانشآموزان عالقهمند ،از پرسشهای امتیازی وزن شعر در آزمون بهره جست یا
ال در قالب مسابقه ـ پیشبینی و طراحی کرد.
فعالیتهای کوتاه کالسی ـ مث ً
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به اصطالح «عالقههای مجاز» ،فرایند پیداییِ مجاز را در زبان نشان دادهایم و آنگاه با
ِ
آوردن تمرینی از فرهنگ بزرگ سخن ،دانشآموز را به جستوجوی معانیِ
مجازی
لغت « َدم» واداشتهایم .بدینسان میتوانیم از بررسیِ کاربرد مجاز در زبان ،به مجاز در
شعر راه یابیم و سرانجا ْم استعاره را که در صورت و ژرفساخت به مجاز مانندهتر از
تشبیه است ،به عنوان خیالانگیزترین زیرمجموعة مجاز آموزش دهیم.
پیداست که باید در آزمونها ـ بهویژه آزمونهای چهارگزینهای ـ به نمونههای
سادة زبانی و ادبی بسنده کرد و از پیش کشیدن نمونههای پایانناپذی ِر مجاز و دیگر
آرایهها در قالب بیتهای بغرنج بهجد خودداری ورزید.
• خوشهواژه :در کتابهای درسیِ فارسی ،از همریشگیِ واژههای مشتقّ عربی در
ِ
آموزش همخانواده ،از جستوجوی
فارسی ،با اصطالح «همخانواده» تعبیر شده است.
سه حرف اصلیِ مشترک در لغات عربی امکانپذیر میشود .در امالی فارسی ـ
چنانکه در بخشهای پایانیِ داستان سیاوش (کتاب هفتم) آوردهایم ـ از آشنایی با
همخانوادههای عربی ناگزیریم؛ اما باید بدانیم که امروزه بار واژهسازی یکسره بر
ِ
دوش اشتقاق و ترکیب فارسی قرار گرفته و بایسته است که دانشآموزان از رهگذر
ِ
ِ
سازی زبان فارسی هرچهبیشتر
شناخت همخانوادههای فارسی ،با تواناییِ دستگاه واژه
آشنا شوند .چون اصطالح همخانواده در کتابهای فارسی ،به واژههای عربی
اختصاص یافته است ،در کتابهای استعدادهای درخشان اصطالح «خوشهواژه» را
برگزیدهایم .در خوشهواژهسازی میتوان از هر دو فرایند اشتقاق و ترکیب ،جداگانه
یا همزمان سود برد و بنهای ماضی و مضارع را به کار گرفت .برای نمونه ،واژههایی
از قبیل آرایش ،آرایه ،آراسته ،آراستگی ،آرایشگاه ،آرایشگری ،آرایهگر (= دکوراتور)،
گلآرایی( ...از خوشهواژة آراستن) و واژههایی مانند سرشناس ،ناشناس ،ناشناخته،
(=معرف ،در دانش شیمی) ،شناسایی ،خودشناسی ،زبانشناسی،
شناسه ،شناساگر
ّ
1
ناشناخته ،جامعهشناختی( ...از خوشه واژه شناختن).
ِ
سازی عربی از سه حرف اصلی فراتر رویم و ذهن دانشآموز
نباید در همخانواده
اول متوسطه را در درس فارسی ،درگیر دشواریهای اعالل عربی کنیم و برای مثال،
درک همریشگیِ اُسوه و تأسی ،قاضی و انقضا ،واضح و استیضاح ،موذی و ایذا
ِ
سازی همخانوادههای
را از او انتظار داشته باشیم؛ بلکه بهتر است به جای پیچیده
عربی در تمرینها و آزمونها ،با تأکید بر خوشهواژههای فارسی ،گسترش واژگانی
بر بنیادِ سازوکارهای واژهسازی در زبان فارسی را برجسته سازیم .بدینسان ،حتّی
وقتی دانشآموز با وامواژهای عربی چون «توقف» روبهرو میشود ،ذهن او گذشته
1ـ البته در این کتاب ،پس از آموزش دو گونة مصدر در زبان فارسی (منظم و نامنظم) ،مبنای خوشهواژهسازی
را بن مضارع میگیریم.
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از «وقف ،وقفه ،متوقف» به سوی توقفگاه (=پارکینگ) ،توقّفناپذیر ،توقفسنج
(=پارکومتر) نیز راه میبرد یا زمانی که «توسعه» را با «وسعت» همخانواده میگیرد،
واژههایی چون «توسعهطلبی» و «توسعهیافته» و «توسعهیافتگی» را هم پیش چشم
ِ
سازگاری وامواژههای عربی با دستگاه
دارد .اینگونه است که دانشآموز فرآیند
ِ
صرفیِ فارسی را فرامیگیرد .گذشته از این ،چیرگی بر ساخت خوشهواژهها ،ذهن
دانشآموز را با الگوهای گوناگون اشتقاق و ترکیب ،و ظرافتها و امکانات هریک،
خوگر میکند و گنجینة ف ّعال واژگان ذهنیِ او را َغنا میبخشد.
• در پیشگفتار کتاب هشتم ،بهرهگیری از حجم کتابهای ادبی را برای
جذابیتبخشی به آموزش تاریخ ادبیات ،توصیه کردیم .اکنون میافزاییم که اگر فضا
و امکانات مدرسه یاری کند ،میتوان گامی دیگر برداشت و در اتاقی جداگانه ،آثار
ادبی را در پسزمینة سدههای تاریخی به نمایش گذاشت؛ بدین شیوه که گرداگرد
چنین اتاقی ،میزهایی تکیهداده بر دیوار چیده شود و روی هر میز تندیس و آثار
شاعران و نویسندگان یک سده از تاریخ ادبیات فارسی قرار گیرد .برای نمونه ،بر
میز سدة ششم هجری ،اسرارالتوحید محمدبنمن ّور و کلیلهودمنة نصراهلل منشی و
چهارمقالة نظامی عروضی و پنج گنج نظامی و دیوان خاقانی و انوری و حدیقة
سنایی با تندیس یا تصویری از هر نویسنده یا شاعر جای گیرد و پارهای ویژگیهای
سبکی یا زندگینامه ِ
ای هریک بر مق ّوایی که به دیوارِ کنار میز آویخته است ،نقش
بندد و با تصویر یا نمونکی از بناهای بهیادگارمانده از آن دوران یا نقشهای تاریخی
از آن روزگار همراه شود .در دو سوی این میز ،دو میز سدة پنجم و هفتم جایگیر
میشود و دورة معاصر نیز میز بزرگی را از آ ِن خود میکند .بدینسان دبیر میتواند
هرچند هفته یکبار ،دانشآموزان را به «اتاق تاریخ ادبیات» فراخواند و در فضایی
نمایشگاهگونه به آموزش حافظهمحورِ تاریخ ادبیات ،بُعد و ژرفای تجربی و شناختی
ببخشد .این نمایشگاه ،چشماندازی از سدههای پیاپی و شاعران و نویسندگان هر
ِ
یادسپاری
عصر و مجموعهای از آثار برجستة ادبی را عرضه میکند و به جای
کوتاهمدّ ت نام فالن شاعر و بهمان اثر ،زمینهساز شناختی ماندگار از تاریخ ادبیات
فارسی میشود.
• آشنایی با فرهنگستان و فرهنگ بزرگ سخن برجستهترین و منسجمترین
دانستنیِ کتابهای سهگانهاند که یکی در هفت و دیگری در شش بخش سامان
یافتهاند .در «آشنایی با فرهنگستان» خواستهایم دانشآموزان را که در آینده متخصصان
ِ
دقیق واژهگزینی در
علم و فنّاوری خواهند بود ،تا اندازهای با ضرورت و شیوههای
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فرهنگستان زبان و ادب فارسی آشنا کنیم و آنان را به پذیرش و کاربرد واژههای
علمیِ فارسی ـ که الزمة ارتقای زبان فارسی به زبان علم روز است ـ برانگیزیم.
«فرهنگ بزرگ سخن» را تا امروز ،روشمندترین و معتبرترین فرهنگ فارسی
ِ
گیری
میشناسیم .در فرایندی سهساله ،از آشناییِ ساده آغاز کرده و پ ّلهپ ّله تا بهره
حرفهای از فرهنگ (جستوجوی ترکیبات لغت یا معنیِ دقیق لغت ادبی از میان
انبوه معانی) پیش رفتهایم.
• هدف از بخش آموزش مهارتهای نوشتاری کتاب حاضر ـ در پیِ محتوای
دو پایة پیشین ـ تشویق دانشآموزان و انگیزهبخشی به آنان برای گام نهادن در پهنة
نگارش ّ
خلق است .درسهای ششگانة این بخش ،جملگی به کتاب مهارتها
وفادارند؛ اما همزمان هر ظرفیتی را به کار میگیرند تا با گشودن افقهای تازه و به
میان آوردن برداشتهای نو ،درسهای کتاب مهارتها را گسترش دهند و راه را برای
خلقیت نگارشی هموار سازند .بیگمان ّ
ّ
خلقیت و نوآوری ،نیازمند فضایی است
که دانشآموزان در آنجا بیدغدغه دست به آزمون و خطا بزنند .ازاینرو ف ّعالیتهای
نگارشی ـ بهویژه دستگرمیهای آغازینِ هر درس ـ به گونهای طرحریزی شدهاند
که چونان آزمایشگاه ،میدانی برای آزمون و خطای دانشآموز باشند .هر نوشته ـ حتّی
مجربترین نویسندگان ـ در ُحک ِم آزمایشی نوآیین است که
برای کارآزمودهترین و ّ
ِ
ِ
کمال بخشیدن و به ثمر رساندن آن ،حوصلة فراوان میطلبد .بسان هر آزمایشی،
هرچند نویسنده پیش از آغاز ،انتظار و ذهنیتی مشخّ ص از فرآوردة نهاییِ نگارش
دارد ،اما نتیجة کار ،تنها پس از کلنجار رفتن با واژهها ـ برهمنهادن ،جایگزین ساختن،
پسوپیش کردن و دنبال کرد ِن سرنخهای آنها ـ روشن میشود .در رون ِد نوشتن و
آزمودن ،چهبسا محیط کار (کاغذ) ـ مانند تص ّوری که از آزمایشگاههای علمی داریم
ـ شلوغ و آشفته شود و اثر قلمخوردگیهای چندینباره بر آن پدیدار گردد؛ ممکن
ِ
خشنودی نویسندة آزمونگر را برآورده نسازد؛ یا
است ثمرة کار ـ چنانکه باید ـ
آزمایش آغازین به آزمونهای دیگر بینجامد .بههررو در چنین فضای آزمایشگاهی و
در کشاکشهای نوشتن و لغزاندن قلم بر کاغذ است که نویسنده از آزمون و خطای
خود نکتهها میآموزد و تجربهها میاندوزد .بنابراین باید در چنین آزمایشهایی،
تأکید ما نهتنها بر فرآوردة نهایی (نوشتة پیراسته) ،بلکه بر فرآین ِد نوشتن باشد.
ِ
ماندگاری آموختههای
گفتوگو دربارة فرآین ِد نوشتن ،نقش برجستهای در پایداری و
کالس مجالی برای بازگوییِ این
برخاسته از آزمایش و خطا دارد و همواره میباید در
ْ
قبیل تجربههای دانشآموزی فراهم آورد.
***
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بخش ِ
بندی کتاب نهم ،از دو کتاب پیشین ،کمینهگراتر و یکدستتر است؛
و
بهگونهای که طیف گستردة محتوای افزوده را در دو بخش با نشانوارة
1
تعبیه
و
،
گنجاندهایم و تمرینها را به ترتیب در نشانوارههای
کردهایم .از این میان ،استثنائ ًا تمرینهای یکسره دستوری را با نشانوارة «نوشتنی» در
پایان نشاندهایم و برچسب
را در کنارش آوردهایم.
درست فرآیند یاددهیـ یادگیری در یک ِ
ِ
ِ
یک بخشها و تمرینهای
گیری
شکل
ِ
نظارت همهجانبة دبیر است .ازاینرو نباید
کتابهای سهگانه ،در گر ِو اشراف و
ِ
فراگیری هیچ بخشی از کتاب را به دلیلی از جمله تنگیِ وقت ،به دانشآموزان
واگذاشت .پاسخگویی به تمرینها هم گرچه تکلیف دانشآموز در خانه شمرده
میشود ،اما به دنبا ِل آن ،نباید از ّ
حل تمرین 2در کالس با مشارکت دانشآموزان
غفلت ورزید .در ارزشیابیِ نوبت اول و دوم ،در هریک از مواد سهگانة درسی زبان
و ادبیات فارسی ،سهم نمرة کتاب حاضر 5 ،نمرة مستمر و  5نمرة پایانی از  20نمره
3
است.
خوشبختانه در تدوین این کتاب نیز از توصیههای عالمانه و انگیزهبخش گروه
زبان و ادب فارسی دفتر تألیف و نکتهسنجیهای ارزندة همکاران مرکز م ّلی پرورش
استعدادهای درخشان در سراسر کشور برخوردار بودهایم .دبیران گرانقدر را به
پاس همراهیِ همدالنهشان در آموزش بهینة این مجموعه کتاب ،سپاس میگزاریم و
ِ
کارآمدی بخشهای
همچنان درخواست داریم که کژتابی و کاستی یا سودمندی و
4
گوناگون کتاب را با نویسندگان در میان بگذارید.
مـا بـدان مقصد عالـی نتوانیم رسـید
هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند
				

خلق به خود میگیرد و ماهیتی
زیربخش «نوشتنی» گاه در پارة دوم کتاب (مهارتها) ،رنگ نگارش ّ
ِ
1ـ
دیگرسان میپذیرد.
2ـ با توجّ هی دوچندان به تمرینهای اندیشیدنی
3ـ به عبارت دیگر ،سهم پارة فارسیِ این کتاب ،در هریک از دو مادّة درسیِ «خواندن فارسی و درک متن» و
«امالی فارسی» 5 ،نمرة مستمر و  5نمرة پایانی و سه ِم پارة «آموزش مهارتهای نوشتاری» نیز در مادّة درسیِ
«آموزش مهارتهای نوشتاری (نگارش و انشا)» 5 ،نمرة مستمر و  5نمرة پایانی از  20نمره در هر دو نوبت است.
4ـ از راه ِ رایانامهای که نشانیِ آن را در واپسین برگ کتاب خواهید یافت.
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پیشگفتار
سخنی با دانشآموزان گرانقدر

کتابی که ِ
پیش روی دارید ،سومین از سهگانة کتابهای فارسی (ویژة مدارس
استعدادهای درخشان) است .ساختار این کتاب در سنجش با دو کتاب پیشین،
سادهتر و شستهرفتهتر ،و محتوایش گستردهتر و پرمایهتر است .یکایک درسهای
پارة فارسیِ کتاب حاضر ،با همان درس از «فارسی» (پایة نهم) همسویی دارند و
درسهای ششگانة پارة مهارتهای این کتاب نیز با شش درس آغازینِ «آموزش
براین نکتههایی برگرفته از درس
مهارتهای نوشتاری» (پایة نهم) هماهنگاند .افزون ْ
هفتم و هشتم کتاب مهارتها ،1در دو درس پنجم و دومِ این پاره به میان آمده است.
دارند و
یا
• افزودههای محتواییِ کتاب در هر دو پاره ،نشانوارة
گنجانده شدهاند .بهجز
و
،
تمرینها بهترتیب در سه نشانوارة
بخشهای یکسره دستوری که در پایان هر درس جای گرفتهاند.
• گاهی مقصود از تمرین «نوشتنی» در پارة «مهارتها» فراتر از پارة «فارسی»
است و مفهوم نگارش ّ
خلق از آن برمیآید.
• تمرینهای «اندیشیدنی» را همواره پیش چشم داشته باشید و میدانی برای
جوالندهیِ َم ِ
رکب اندیشة خود بدانید! گاه در چنین پرسشهایی تنها یک پاسخ
درست نداریم؛ بلکه چهبسا با طیفی از پاسخهای گوناگون ،اما درست و سنجیده
روبهرو شویم که هریک از چشماندازی متفاوت به موضوع مینگرند .البته نباید
سادهانگارانه تصور کرد که هر پاسخی به چنین پرسشهایی پذیرفتنی است!
• افزودههای متنی (از شعر و نثر) در پارة «فارسی» ،هم در بخش «خواندنی» جای
گرفتهاند و هم در تمرینهای «اندیشیدنی» .پانوشتهای متنها را به دقت بخوانید و
بکوشید معنای بیتها و عبارتها را خود گامبهگام به دست آورید؛ نهآنکه از دبیرتان
بخواهید معنا را امالوار برایتان بگوید و شما بنویسید .آموختههایی از قبیلِ ساماندهیِ
ِ
گسست اضافه ،رای تبدیل فعل اسنادی ،کة چرایی و جز
بیت ،جابهجاییِ ضمیر ،رای
اینها را به کار بگیرید .پس از آنکه معنا را دریافتید ،به تناسبها و تفاوتهای مفهومیِ
1ـ کتاب «آموزش مهارتهای نوشتاری (پایة نهم)» را به اختصار کتاب «مهارتها» مینامیم.
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این افزودهها با درسهای کتاب فارسی بیندیشید.
• در میان افزودههای دانستنی ،به «آشنایی با فرهنگستان» و «فرهنگ بزرگ
سخن» ـ که دنبالة دو سا ِل سپریشده است ـ اه ّمیت دوچندان دهید« .آشنایی با
فرهنگستان» رفتهرفته شما را با ضرورتها و شیوههای واژهگزینیِ علمی آشنا میکند
ِ
و از داوریهای ناآگاهانه بازمیدارد« .فرهنگ بزرگ سخن» نیز شما را در بهره
گیری
حرفهای از معتبرترین فرهنگ فارس ِ
ی امروز یاری میرساند.
• فعّالیتهای نگارشیِ بخش «آموزش مهارتهای نوشتاری» کتاب حاضر ـ
از جمله دستگرمیهای آغاز هر فصل ـ زمینهای فراهم میآورد تا مهارتهای
نگارشیتان را با شیوههایی از قبیلِ بازیهای نگارشی و تحلیل متن پرورش دهید.
بسیاری از ف ّعالیتهای کتاب به شما انگیزه میدهد تا با واژهها بازی کنید .این بازیها
را جدّ ی بگیرید؛ زیرا در مسیر همین بازیها است که میآموزیم واژههای گوناگون
و ترکیبهای رنگارنگ چه ظرفیتهایی پدید میآورند ،چه معناهایی خلق میکنند
و چگونه همنوعان خود (واژگان دیگر) را فرامیخوانند تا معنایی را که در سر دارند،
شکل دهند و بپرورند .همچنین در این بخش از کتاب ،متنهایی میخوانید به قل ِم
کسانی که پیشهشان نویسندگی است .در خواندن این متنها ،از درونمایه و پیامی که
داستانها و نوشتهها در خود میپرورند و به خواننده منتقل میکنند ،غفلت نورزید.
عالوه بر پیام ،به بازیهای زبانی ـ شگردهای روایت و چگونگیِ کاربرد واژگان و
ترکیبها و نیز سازههای تصویری که نویسندگان با َم ِ
الط لغتها میسازند ـ دقّت
ِ
اوری امروز ،فرایندی هست که با نام «مهندسی معکوس» شناخته
کنید .در دنیای فنّ
میشود .در رون ِد این مهندسیِ پیچیده ،دانشمندان و مهندسان کوشش میکنند تا با
ِ
تجزیة گامبهگام و بررسی و
واکاوی اجزای یک دستگاه ِ کامل که در اختیارشان قرار
گرفته است ،به سازوکار و عملکرد آن پی برند؛ بهگونهایکه بر پایة این شناخت،
بتوانند نمونة تازهای از چنین دستگاهی تولید کنند .شما هم وقتی متنهای کتاب
حاضر را میخوانید ،خود را مهندسی تص ّور کنید که میخواهد کنجکاوانه از زیروبَمِ
متن سردرآورد و شگردهای نهفته در آن را کشف کند و این کشف و دریافت را
دستمایهای قرار دهد تا بتواند نمونهای مشابه در آینده بیافریند .در پیِ خواند ِن هر
متن ،برداشت خود را با دبیر و همکالسیها در میان بگذارید و بکوشید تا هربار از
ِ
یافتههایتان در
بافت نوشتههایتان بهره برید.
• از راه ِ رایانامهای که نشانیِ آن در آخرین برگ کتاب یاد شده است ،میتوانید
دیدگاههای خود را دربارة این کتاب با ما در میان بگذارید.
شادبَهر و دوستکام باشید!
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5.psd

ستایش

هب انم خدا وند جان و خرد

1ـ «به نام خداوند جان و خرد /کزین برتر اندیشه برنگذرد» نخستین
بیت شاهنامه است.1
به نظر شما چرا فردوسی شاهنامه را با نام خداوند «جان» و «خرد» آغاز
کرده و از میان صفات گوناگون خداوند بر جانآفرینی و خردبخشیِ او
تکیه کرده است؟
فردوسی پیوند جان و خرد را در قالب این بیت از دیباچه چگونه نشان
داده است ؟
خرد ،چشم جان است؛ چون بنگری

2

تو بی چشم ،شادان ،جهانْ ن َسپَری

3

 _1با نام خداوند جان و خرد [شاهنامه را آغاز میکنم]؛ زیرا اندیشة انسان نمیتواند از این فراتر
رود (بنابراین در ستایش خداوند سخنی بیشتر از اینکه او خداوند جان و خرد است ،نمیتوان
گفت).
_2دقّت و تأمّل کنی
 _3جهان سپَردن :روزگار گذراندن
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تندیس فردوسی ساختة ابوالحسن صدیقی
میدان فردوسی شهر رم ایتالیا

2ـ مصراع دوم از بیت «خداوند نام و خداوند جای /خداوند روزیده ِ رهنمای»1
یادآور کدام نامهای خداوند است و چرا فردوسی این دو را در کنار هم نشانده است؟
3ـ مفهوم بیت دیباچة شاهنامه را با این بیت ناصرخسرو مقایسه کنید:
تواناســت بــر دانــش خویــش دانــا

نه داناســت آنکو تواناســت بر زر

آیا بیت دیباچه با مفهوم بیت زیر در تقابل است؟ چرا؟
تا توانســتم ،ندانســتم چه ســود؟

چونکــه دانســتم ،توانایــی نبــود

4ـ میدانیم که فردوسی در تاریخ ادبیات فارسی از لقب «حکیم» برخوردار بوده است:
حکیم ابوالقاسم فردوسی .بر پایة بیتهای دیباچه و شناختی که از شاهنامه دارید ،بگویید
چرا ایرانیان چنین لقبی را برازندة فردوسی دانستهاند.
 _1خداوندی که دارندة همة نامها و همة جایهاست (به همه چیز هستی بخشیده و جایی برای هریک معیّن کرده)
خداوندی که روزی میدهد و راه درست را نشان میدهد .شاید در این بیت «نام» و «جای» دارای معنایی متضاد و
ناساز باشند؛ بدین صورت که مقصود از «جای» (=مکان) ،جهان مادّی باشد ولی «نام» ،جهان معنا و ماورا را برساند
که حواس انسان تنها «نام» آن را میشنود و از درک آن ناتوان است.
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وصف موجودات
ِ
برخی پژوهشگران ،شاهنامه را « ِخرَدنامه» خواندهاند .با وجود این،
و پدیدهها و رویدادهای شگفتانگیز و خردگریز در داستانهای شاهنامه فراوان است .از
این میان ،فشردة داستان «ا َکوان دیو» را در پی میآوریم و با هم میخوانیم .هرچند ماجرای
رستم و ا َکوان دیو در روزگار پادشاهیِ کیخسرو رخ داده است ،اما گمان میرود فردوسی
آن را پیش از دیگر بخشها و داستانهای شاهنامه سروده باشد.
در زمان کیخسرو جانوری پدید میآید و خود را به شکل گورخری 1زردرنگ که خطّ ی
سیاه از یال تا دُم بر تن دارد ،درمیآورد و به گلّة اسبان شاه حمله میکند و اسبان را از
پای در میآورد .کیخسرو پی میبرد که این جانور گورخر نمیتواند باشد ،زیرا گورخر از
اسب زورمندتر نیست .بنابراین رستم را به کشتن جانور میفرستد و به او هشدار میدهد
که خود را از آن حفظ کند؛ شاید که اهریمن باشد .رستم پس از سه روز جستوجو در
چراگاه اسبان ،ا َکوان را در هیئت 2گورخری مییابد و به دنبال او اسب میتازد و میکوشد
تا با کمند گرفتارش کند و نزد شاه ببرد؛ ولی همین که کمند میافکند ،گورخر از چشمش
ناپدید میشود و رستم درمییابد که این جانور ،گور نیست و اکوان دیو است .گویا دانایان
میدانستهاند که اکوان دیو در آن دشت مأوا 3دارد .گور یکبار دیگر در برابر چشمان رستم
پدیدار میشود ،اما تا رستم با کمان خود به سوی گور نشانه میرود ،اثری از او به جای
نمیماند .پس از سه روز پیاپی تاختوتاز در دشت ،رستمْ خسته و تشنه و گرسنه در کنار
چشمهای فرود میآید و به خواب میرود.
چـــو ا َکـــوانش از دور خفـــته بدید

یکــی بــاد شــد 4تــا بــر ِ5او رســید

 _1در شاهنامه مقصود از «گور» ،گور ایرانی است که بومیِ ایران است و به جای خطهای
راهراه سیاه و سفید ،بدنی به رنگ قهوهایِ روشن یا نخودیِ یکدست دارد .همین جانور
است که دراصل «گورخر» نام دارد و نام درست گور راهراه ِ آفریقایی ،گور اسب است.
 _2شکل
 _3خانه ،مسکن
 _4در شتاب و سرعت ،مانند بادی شد
پیش
 _5نزدِِ ،
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زمیــــنگــِـردب ُبـــریدوبـــرداشتـــش

ز هامــون بــه گــردون برافراشــتش

غمی 1گشت رستم چو بیـــدار شـــد

ســ ِر پُرخــرد پُــر ز پیــکار شــد

چـو رستـم بجـنبید بر خـویشــتن،

چنیــن گفــت ا َکــوان کــه« :ای پیلتن،

یکـــی آرزو کـــن 2کـــه تا از هــــوا،

کجــات آیــد افگنــدن اکنــون هــوا

سوی آبت انـــدازم ار4سوی کـــوه؟

کجــا خواهــی افتــاد ،دور از گروه؟»

چـــو رستـــم به گفـــتار او بنـــگرید

کــف دیــ ِو وارونــه دیــد
ِ
هــوا در

«گر اندازدم ـ گفت ـ بر کـوهسـار،

تــن و اســتخوانم نیایــد بــه کار

بـــهدریــــاب ِــ ْهآیـــدگـــرانــــدازدم

کفــن ،ســینة ماهیــان ســازدم»

چنین داد پاسخ که« :دانای چـــین

یکــی داســتانی زده اســت اندریــن،6

که« :در آب هر کو بر آورْد هـوش

7

بــه مینــو 8نبینــد روانــش ســروش

3

5

9

به زاری ،10بمان َد هم ایدر 11به جـای

خرامــش 12نیایــد بــه دیگــر ســرای»

بــــه کوهـــم بیــــنداز تا ببـــر و شیر

ببیننــد چنــگا ِل مــردِ دلیــر»

ز رستم چـــو بشنید ا َکـــوا ِن دیــــو،

بــرآورْد بــر ســوی دریــا غَریــو

«به جـایی بخواهم فگندن ْت ـ گفـت

کــه انــدر دو گیتــی نیابــی نهفــت»13

به دریـــای ژرف ،انـــدر انداخـتـــش

کفــن ســینة ماهیــان ســاختش

 _1غمگین و بیتاب
 _2یکی آرزو کن :یک آرزو کن ،آرزویی کن
« _3هوا» در مصراع دوم به معنیِ «خواست و آرزو» است .آرزویی کن و بگو که خواست تو چیست .از هوا تو را
به کجا بیندازم؛ در آب یا بر کوه؟ (هوا در دو مصراع گرچه تکرار شده ،اما با معنای متفاوت به کار رفته است و
بنابراین میتواند در جایگاه قافیه قرار گیرد)
 _4ا َر ـ که کوتاهشدة «اگر» است ـ گاه در شاهنامه (از جمله در این بیت) به معنیِ «یا» است.
خواست دی ِو بدکار و نامبارک است.
ِ
 _5دید که خواست،
 _6در این بارهَ ،مثَلی زده است.
 _7هوش برآوردن :مردن (کنایه)
 _8بهشت
 _9فرشته
غصه ،در اینجا :خواری
 _10گریه و ّ
 _11بر وز ِن «دیگر» ،اینجا
 _12خرامَش نیاید :او را خرام نیاید ،نمیتواند بخرامد( .خَ رامیدن یا خُ رامیدن ،در اینجا یعنی رفتن)
 _13مخفیگاه
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هـمان کـز 1هـوا سـوی دریـا رسید،

سـبُک ،2تیــغ تیــز از میــان 3برکشــید

نهـنـگـان چـو کـردند آهنـگ اوی

ببودنــد 4سرگشــته 5از چنــگ 6اوی

به دسـت چـپ و پای ،کـرد آشـناه

7

به دیگر ،ز دشــمن همیجُ ســت راه

بـــهکـــارشزمـــانینیـامـــددرنـــگ

چنین باشــد آن کــو ب ُوَ د مــردِ جنگ

ز دریـا ،به مـردی ،به یکسـو کشید

برآمــد بــه هامــون و خشــکی بدیــد

ســتایـــش گـرفـــت آفـریننـــده را

رهانیــده از بــد تــنِ بنــده را

برآســود و بگـشاد گُـردی مـیـان

8

بــ ِر چشــمه بنْهــاد ببــ ِر بیــان

9

کـــمند و سِلیـــحش 10چو بفگنْـــدن َم،

زره را بپوشــید شــی ِر دژَم

11

بدان چـشمه آمـد کـجا 12خفـته بود

بــر آن دیـ ِو بدگوهــر آشــفته بــود

13

رستم رخش را در کنار چشمه نمیبیند و پیاده سر در پیِ رخش میگذارد تا به
مَرغزاری 14میرسد که چَ راگاه اسبان ا َفراسیاب است .رخش را در چَ راگاه مییابد و
گلّة افراسیاب 15را میگیرد و چون تورانیان به سرکردگیِ افراسیاب و همراه با چهل
پیل سپید جنگی به تعقیبش میآیند ،آنان را شکست میدهد و پیلها و ب ُنهشان

16

را به غنیمت میگیرد .سپس به چشمهای که نزدیک آن به اکوان برخورده بود ،بازمیگردد.
 _1همان که :به محض اینکه (امروزه «همینکه» میگوییم)
 _2بهسرعت ،چاالک
 _3نیام ،غالف
 _4شدند (در اینجا ،بودن :شدن)
 _5درمانده ،بیچاره (در اینجا)
قدرت دست و پنجه است.
ِ
 _6پنجه؛ در اینجا ،مُرا ْد
 _7شنا
 _8گُردی میان :میا ِن (کمربندِ) گُردی (پهلوانی)؛ کمربند پهنِ چرمین که پهلوانان بر کمر میبستند.
 _9رزمجامة رستم که برخی میپنداشتند از پوست ببر بوده است.
« _10سِلیح» فارسیشدة «سالح» است که در آن ،مصوت /آ /به /ای /تبدیل شده است .نمونههایی مانن ِد بلیَْ← بلی،
ولـَْکن← ولیکن که در فارسی هشتم (ویژة استعدادهای درخشان) دیدید ،از این دست است
ُ _11دژَم یا دِژَم :خشمگین
« _12کجا» در برخی بیتهای شاهنامه ـ از جمله این بیت ـ به معنیِ «که» کاربرد داشته است.
 _13آشفتن :خشمگین شدن
 _14مَرغ (سبزه) +زار ،سبزهزار
 _15بزرگترین پادشاه توران و دشمن بزرگ ایرانیان در شاهنامه
 _16توشة سفر ،در اینجا :اسباب و سازوبرگ سپاه
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دگرباره اکـــوان بـــدو بازخـــورد

1

«نگشــتی ـ بــدو گفت ـ ســیر از نبرد؟

ـگ نهنــگ
ب َر ســتی ز د ر یــا و چنـ ِ

به دشــت آمــدی باز ،پیچــان 2به جنگ؟»

تَ َهمْتــن  3چــو بشْ ــنید گفتــا رِ دیـــو،

بــرآورْد چــون شــی ِر جنگــی غَریــو

ز ف ِتــر اک  5ب ُگْ شــاد پیچــا ن کمنــد

بیفگنْــد و آمــد میانــش بــه بنــد

بپیچیـــد  6بر زیـــن و گـــر زِ گـــران

ـک آهنگــران،
برآهیخــت 7و چــون پُتـ ِ

بزد بر سر دیـــو ،چـــون پیلِ مست

ســر و مغزش از گرز رســتم ب ِخَ ســت

فرود آمـــد ،آن آبگـــون 9خـــنجرش

برآهیخــت و بُبْریــد جنگــی ســرش

همی خواند بر کردگـــار آفــــرین

کــزو بــود پیــروزیِ روزِ کیــن

تــو َمــر دیــو را  11مــرد مِ بــد شنـــاس

کســی کــو نــدارد ز یــزدان ســپاس

هــر آن کــو گذشــت از َر ه ِ مردمــی

ز دیــوان شــمر مَشْ ــمُ رَش ز آدمــی

4

8

10

1ـ از میان گفتاوردهای (نقلِقولهای) داستان ا َکوان دیو ،یک نمونه «گفتاورد در
گفتاورد» و یک نمونه «تکگویی» بیابید.
 _1بخوانید :خَ رْد
 _2با حالت اضطراب و بیقراری به سبب درد ،ناراحتی یا خشم
داشت وزن تنها میتوان
ِ
 _3تَهْم یا تَهَم (=نیرومند و چاالک) +تَن :دارای تن چاالک و ورزیده (در بیت ،برای نگه
این واژه را با زب َ ِر «ه» خواند)
 _4واژة فارسی به معنیِ خروش و صدای بلند که از حلقوم انسان و جانوران بیرون میآید.
 _5تسمه یا نوار چرمی که از جلو یا عقب زین اسب آویزان میکردند و چیزی را ـ از جمله کمند یا گرز ـ با آن
به زین میبستند.
 _6چرخید
 _7بیرون کشید«( .آهیختن» و مصدر دیگ ِر آن« ،آختن» به معنیِ بیرون کشیدن است« .برآهیخت و» را در این بیت
«برآهیخت» را با /ای /کوتاه بخوانید).
ُ
«برآهیت» یا
ُ
و دو بیت پس از آن ،بخوانید:
 _8از مصدر «خَ ستن» ،زخمی و مجروح شد.
 _9مانند آب در درخشانی و شفّافیت ،تیز و برنده
 _10جنگ
ْک کهن شعر فارسی ،گاه مفعول دو نشانه داشته است؛ یعنی «مَر» پیش از مفعول میآمده است و «را»
 _11در سَ ب ِ
پس از آن .مر دیو را= دیو را.
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2ـ در دو بیت زیر ضمیرهای جابهجاشده را به جایگاه نخستین خود بازگردانید.
یکــی آرزو کــن کــه تــا از هــوا

کجــات آید افگنــدن اکنــون هوا

1

کفــن ،ســینة ماهیــان ســازدم

بــه دریــا ب ِـ ْه آیــد گــر انــدازدم

«ت» و «تَن» ،وزن شاهنامة فردوسی را پیدا کنید.
3ـ شعر را آهنگین بخوانید و بر پایة َ
(شُ مارِ بیتهای شاهنامه در دستنویسهای [=نسخههای خطّ یِ ] گوناگون ،ناهمسان
است؛ اما بیشت ِر دستنویسها دارای کمابیش پنجاههزار بیتاند .بنابراین شاهنامه نزدیک
به یکصدهزار مصراع دارد و وزن یکایک مصراعها ،همان است که شما مییابید).

1ـ معنیِ بیتهای گفتاورد در گفتاوردی را که در بخش «جستنی» یافتهاید ،به فارسیِ
امروزی بنویسید.
2ـ معنای واژه ،ترکیب و مصراعهایی را که در متن زیرشان خط کشیدهایم ،بنویسید.

1ـ در خواندن بیتهای شاهنامه ،لحن غالب ،لحن حماسی است .آیا وزن شاهنامه
به پیدایش این لحن یاری میرساند؟ بیتهای داستان ا َکوان را چگونه میخوانید تا
ضرباهنگ حماسی حفظ شود؟
ِ
2ـ از رون ِد رویدادهای این داستان ،چه ویژگیهایی از شخصیت اَب َرپهلوان ایران ،رست ِم دستان

2

 _1ضمیرهایی که به پایان فعلها میپیوندند و نقش مفعول دارند ،جابهجاشده یا جهشیافته به شمار نمیروند؛ زیرا
این الگو ،در زبان عادی و معیار ،کاربرد بسیار دارد :دیدمت ،آوردمش ،ترساندمتان...
لقب «زال» در شاهنامه است .رست ِم دَستان یعنی رستم ،فرزند زال.
 _2دَستان ،نامِ دیگر یا ِ
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درمییابید؟
3ـ بزرگنمایی و اغراق ،ویژگیِ همیشگیِ داستانهای حماسی است .از دی ِد شما دلیل
اغراقآمیزبودن چنین داستانهایی چیست و در کدام بخش از داستان اکوان دیو ،اغراق
نمایانتر است؟
4ـ فردوسی در بخشی از دیباچة شاهنامه ،دربارة داستانهای کتاب خود این دو بیت را
سروده است:
تو این را دروغ و فَســانه  1مدان

بــه یکســانَ ،روِشْ ــن ِ2زمانــه مــدان

از او هرچــه انــدر خــو َر د بــا خــرد

دگــر بــر ره ِ رمــز معنــی بــرد

3

مفهوم بیتهای باال چگونه میان خردگراییِ فردوسی و داستانهای شاهنامه سازگاری
برقرار میکند؟ ارتباط میان بیتهای پایانیِ داستان ا َکوان با این دو بی 
ت چیست؟

 _1داستان تخیّلی و به دور از واقعیت
َ _2روِشْ ن ،صورت کهنت ِر واژة «روش» است.
3ـ تو این کتاب را دروغ و افسانه نپندار ،و خیال نکن که همواره روش و گردش روزگار یکسان بوده است (چهبسا
رویدادهایی که در گذشته رخ داده و امروزه اثری از آنها نیست .نباید بپنداریم که روزگار همیشه بر این قاعده بوده
است که ما میبینیم) .هرچه از آن (=شاهنامه) با خرد سازگار است و جور درمیآید [ ،چه بهتر!]؛ باقی ،رمزگونه و
نمادین است و بر پایة رمز ،معنا پیدا میکند.
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فصل اول

زیبایی آفرینش
نویسندگان از رهگذر واژگان با خوانندگان گفتوگو میکنند و هنرمندان ،از طریقِ
آفریدههای هنری پیامشان را به مخاطبان میرسانند .خداوند ـ یگانه هنرمند طبیعت و برترین
نویسندة خلقت ـ به زبان زیبای آفرینش با بندگانش سخن میگوید .بنابراین ،باریکبینی و
دقّت در زیباییهای آفرینش ،ما را یاری میدهد تا پیام خالق جهان را درک کنیم .درسهای
این فصل ذهن ما را بیش از پیش ،متوجّ ِه زیباییهای آفرینش میکند .خواندن دربارة
زیباییهای آفرینش ـ آنهم در قالب شعر و نثر لطیف فارسی ـ البتّه بسیار سودمند است؛
امّا اگر میخواهیم بیش از این به خالقمان نزدیک شویم ،میباید در طبیعت گام برداریم و
بیواسطه زیباییهایش را تجربه کنیم .چراکه طبیعت به زبان خداوند سخن میگوید :درخت،
غز ِل سبز خداوند است و کوه ،قصیدة استوار و بلندش .با خواندن شعر خداوند ـ با دقّت در
رشد آهسته و پیوستة درخت و عشقورزیدن به سکوت و زمزمة کوهستان ـ میآموزیم که
طبیعت در راه رسیدن به کمال همواره در تکاپوست ،اما هرگز شتاب نمیکند و برای اینکه
دیگران را تحت تأثیر قرار دهد ،فریاد برنمیآورد.
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درس اول

			

•

آفرینش همه تنبیه خداوند دل است

بیت «پاک و بیعیب خدایی که به تقدیر عزیز /1ماه و خورشید مسخَّ ر کند و لیل و نهار»
به آیات  38سورة یس و  33سورة ابراهیم اشاره دارد .این دو آیة شریفه را در قرآن کریم
بیابید و بگویید هر بخش از بیت ،برگرفته از کدام آیه است.

1ـ در بیت «که تواند که دهد میوة ا َلوان از چوب /یا
که داند 2که برآرد گل صدبرگ 3از خار؟» واژة «ا َلوان»
ـ که جم ِع شکستة «لون» است و دراصلْ معنای
رنگارنگ دارد ـ با چه معنایی به کار رفته است؟
2ـ در بیت «این همه نقش عجب بر درودیوار وجود/4
هرکه فکرت نکند ،نقش ب ُوَ د بر دیوار» ،عبارت «نقش

گل صدبرگ

1ـ تقدیر ،از ریشة «قَدْ ر» (=اندازه) است و معنیِ «اندازهگیری و تعیین» دارد .فرمان الهی با اندازهگیریِ دقیق و
«قسمت» (=بخش) هرکس از
ِ
مقدار معیّن برای هر پدیده جریان مییابد .بر پایة این تقدیر و اندازهگیری ،نصیب و
سرنوشت به او داده میشود .ازاینرو تقدیر معنای فرمان خداوند را نیز میرساند .تقدیر عزیز را میتوان در این
بیت «فرمان استوار» معنا کرد.
2ـ دانستن در اینجا به معنیِ «توانستن» آمده است؛ داند :تواند ،میتواند.
3ـ گل صدبرگ :گل صدپَر ،نوعی گل سرخ با گلبرگهای پُرپَر
4ـ هستی مانند خانهای تصوّر شده که بر در و دیوارِ (سراسرِ) آن ،تصویرهای شگفتآور نقش بسته است.
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بر دیوار بودن» کنایه از چیست؟
3ـ معنیِ دو واژهای را که زیرشان خط کشیدهایم ،بنویسید.
تا قیامت سخن اندر کرم و رحمت او

همـه گویند و یکی گفتـه نیاید ز هزار

4ـ تفاوت معناییِ «که» را در بیتهای پایین بررسی کنید.
آفرینـش همـه تنبیـ ِه خداونـد دل اسـت

دل نـدارد کـه نـدارد به خداونـد اقرار

که توانـد که دهد میوة ا َلـوان از چـوب؟

یا که داند که برآرد گلِ صدبرگ از خار؟

سـعدیا راسـترُوان گوی سـعادت بردند

راسـتی کن که به منزل نرسـد کجرفتار

5ـ معنای کناییِ َمثَلِ «این گوی و این میدان» چیست؟ (نگاه کنید :بخش «دانستنی»
همین درس)

1ـ با توجه به معنای «خداوند» در مصرا ِع «آفرینش همه تنبی ِه خداوند دل است» ،چه
معنی و مفهومی از این دو بیت بوستان درمییابید؟
یکی بر سـ ِر شـاخ ،ب ُن میبرید

خداونـ ِد ب ُسـتان نگـه کـرد و دید

بگفتـا « :گـر ایـن مـرد بـد میکنـد

نفس خود 1میکند»
نه با من ،که با ِ

2ـ برخی بخشهای کتاب «کلّیات سعدی» بدین قرار است :گلستان ،بوستان ،غزلها،
قصیدهها ،قطعهها ،رباعیها ،رسالههای نثر .چرا چنین نامی را بر مجموعه آثار سعدی
نهادهاند؟ چرا کلیات سعدی را نمیتوان «دیوان سعدی» نام داد ،اما مجموعه آثار حافظ
را «دیوان حافظ» مینامیم؟
1ـ بخوانید :خَ د
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3ـ مصراع «بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار» یادآور اصطالح «هوای گرگ و میش»
یعنی هوای تاریک و روشن است .به نظر شما چگونه از این اصطالح چنین معنایی
برمیآید؟

4ـ معنیِ واژة «تسبیح» در مصراع «کوه و دریا و درختان همه در تسبیحاند» با همین واژه
بیت صائب تبریزی ،شاعر نامآور سدة یازدهم هجری ،چه تفاوتی دارد؟
در ِ
ُهلت صدسالة دنیا
َمن ِ ْه ـ زِنها ر 1ـ دل بر م ِ

کهآخرمیشود،2چندانکهیکتسبیحگردانی

کدامیک از این دو ،نخستین معنیِ واژه بوده است و چگونه در معنیِ دوم نیز کاربرد
یافته است؟
ُهلت صدسالة دنیا» چه ارتباطی با «یک
دربارة معنای بیت صائب بیندیشید و بگویید «م ِ
تسبیحگردانی» دارد.
5ـ مقصود از «مرغان سحر» 3در قصیدة سعدی کدام پرنده است؟ آیا در تصنیف 4مشهور
«مرغ سحر» از ملکالشّ عرای بهار نیز روی سخن با همین پرنده است؟ در کدام مصرا ِع
1ـ هان! آگاه باش!
2ـ که آخر میشود :زیرا به پایان میرسد («کة» علّت یا چرایی)
3ـ هرچند در ادب فارسی گاهی «خروس» را «مرغ سحری» یا «مرغ صبح» نامیدهاند ،اما هیچگاه از آن به «مرغ
سحر» تعبیر نکردهاند.
4ـ تصنیف ،شعری است که برای خواندن با موسیقی سروده میشود« .ترانة» امروزی نوع جدیدی از تصنیف است.
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تصنیف میتوان به مقصود از مرغ سحر پی برد؟
6ـ میان مفهوم این دو بیت از دو قصیدة سعدی چه پیوندی برقرار است؟
خبرت هست که مرغان سحر میگویند:

آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار

خفتگان را چه خبر زمزمة مرغ سحر؟

حَ یَوان را خبر از عال َم انسانی نیست

1

7ـ مفهوم بیت پایانیِ قصیدة سعدی را با بیتهای زیرین مقایسه کنید.
راسـتی موجب رضای خداسـت

کس ندیدم که گم شد از ره ِ راست

راسـتی آور که شـوی رسـتگار

راسـتی از تـو ،ظفـر از کـردگار

سعدی

نظامی

درنظرداشت اصطالحهای «چوگانبازی» (بخش «دانستنی») ،از بیت زیرین چه
ِ
8ـ با
مفهومی درمییابید؟
گوی توفیق و کرامت در میان افکندهاند

یآید،سوارانراچهشد؟
کسبهمیداندرنم 

حافظ

تندیس سعدی در خانة زینتالملک ،شیراز
1ـ آگاهی از «پرسش انکاری» و «رای تبدیل فعل اسنادی» به فهم درست بیت یاری میرساند.
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در فارسی هشتم با پایههای (ارکان) چهارگانة تشبیه آشنا شدید و خواندید که پایههای
سوم (وجه شَ بَه) و چهارم (ادات تشبیه) حذفپذیرند ،اما تشبیه بدون پایههای اول (مشبَّه)
و دوم (مشبّ ٌهبه) شکل نمیگیرد.
هرگاه مشبّه و مشبّ ٌهبه (دو طرف تشبیه) به صورت یک ترکیب اضافی درآید ،آن ترکیب
را «اضافة تشبیهی» مینامیم.
یاقوت انار» ،انار (مشبّه) به حقّة یاقوت (مشبّ ٌهبه) تشبیه شده
ِ
در اضافة تشبیهیِ «حقّة
است .ظرف کوچکی را که در آن ،جواهر ،اشیای قیمتی یا عطر میگذاشتند« ،حقّه»
مینامیدند 1.یاقوت سنگ قیمتی یا جواهری است به رنگهای سرخ و زرد و کبود و سفید.
یاقوت ُرمّانی از گونههای دیگر مرغوبتر بوده است .سعدی
ِ
نوعی از یاقوت سرخ به نام
انار را به ظرف جواهری تشبیه کرده که پر از دانههای یاقوتمانند است.

2

همچنین در مصراع «سعدیا ،راستروان گوی سعادت بردند»« ،سعادت» به «گوی»
(توپی کوچک و فشرده از مادّة سخت و توپُر) تشبیه شده است .در ورزش ایرانیِ
«چوگانبازی» دو گروه از سوارکاران با چوگانی در دست میکوشند تا گوی را از میان
میدان بربایند .سعدی با نیروی تخیّل خود« ،سعادت» را مانند «گویـ»ـی پنداشته است که
در میدان زندگی افکندهاند و تنها راستروان (درستکاران) میتوانند این گوی را با خود
ببرند و از خوشبختی برخوردار شوند.

1ـ عالوه بر اینْ حُ قّه ،کاسه یا پیالة کوچکی بوده است که وقتی شعبدهبازان و تردستان قدیم در کوی و برزن
معرکه میگرفتند ،آن را به تماشاگران نشان میدادند تا از خالی بودنش مطمئن شوند ،سپس آن را وارونه روی
سفرة چرمین میگذاشتند و زمانی که برمیداشتند ،چند مهره از زیر آن پدیدار میشد و بینندگان را به شگفتی و
تحسین وامیداشت .نصیب شعبدهباز ،سکّ ههایی بود که برخی تماشاگران بر همان سفرة چرمین میانداختند .از
همین جاست که «ح ّقهباز» معنیِ فریبکار و نیرنگباز نیز گرفته است.
یاقوت رمّانی نیز هست؛ زیرا « ُرمّان» در عربی معنیِ انار دارد.
ِ
2ـ ترکیب «[حقّة] یاقوت انار» یادآورِ

28

بیتهایی که در پی میآید ،برگرفته از باب هشتم از بابهای دهگانة بوستان سعدی

است که «در شکر بر عافیت» نام دارد .هماهنگیِ این بخش از بوستان سعدی را با قصیدة

سعدی بررسی کنید و بیتهایی را نشان دهید که در مقایسه میان دو شعر از پیون ِد مفهومی

برخوردارند.

گفتار اندر گزارد ِن شکر نعمتها

1
آسایش توست و روز
ِ
شب از به ِر

مَـ ِه روشـن و م ِهـ ِر گیتیفـروز

اگر تشـنه مانی ،ز سـختی مجوش

3

کـه سَ ـقّای ابر آبـت آرد به دوش

صَ بـا  5هـم ز بهـر تـو فـ ّر ا شوار

6

همیگسـتران َد

بسـاطِ

7

2
4

بهـار

ز خـاک آورَد رنـگ و بـوی و طعـام

تماشـاگ ِه 8دیـده و مغـز و کام

خـور و مـاه و پرویـن 10بـرای توا َنـد

سـقف سـرای توا َنـد
ِ

ز خارت گُل آورد و از نافه 12مُشک

13

دست خودت چشم و ابرو نگاشت
به ِ

قَنادیـلِ

11

9

زر از کان 14و برگِ تر از چوب خشک
که مَحرَم به ا َغیار نتوان گذاشـت

15

1ـ از بهرِ :از برای ،برای ،بهخاط ِر
بخش جهان
2ـ م ِهر گیتیفروز :خورشی ِد روشنی ِ
3ـ بیتاب و ناراحت نشو
4ـ سَ قّا :کسی که معموالً از درون مَشک آب میفروشد و به دیگران مینوشاند .که سقّای ابر :...زیرا ابر مانند سَ قّایی
بر دوش خود برایت آب میآورد.
5ـ نسیم لطیف و خنکی که در بامداد فصل بهار از سمت شمال خاوری میوزد.
6ـ فرّاش (فرشگسترنده) +وار (مانند) :مانند آنکه فرش پهن میکند.
7ـ فرش ،گستردنی
8ـ گردشگاه
9ـ از درون خاک ،گیاهان و گلهایی را میرویاند که رنگشان چشمنواز است ،بویشان هوشرُباست و غذایی که
از آنها حاصل میشود ،خوشگوار است.
10ـ دستهای از شش یا هفت ستارة درخشان در صورت فلکیِ ثور ،خوشة پروین ،ثریّا
11ـ جم ِع قَندیل ،چراغها
12ـ کیسة کوچکی که در زیر شکم نوعی آهوی نر قرار دارد و از آن ،مشک بیرون میآید .زیستگاه این آهو در
سرزمینهای خُ تَن و تبّت (در باختر چین) و قرقیزستان بوده است.
13ـ ما ّدهای با عطر نافذ و پایدار که از نافه به دست میآید .نوع تازة آن ،روغنی و قهوهای رنگ است و وقتی
خشک شود ،رنگ قهوهایِ تیره مایل به سیاه پیدا میکند .این مادّه به مُشک تاتار (تبّتی) ،مشک ختن و مشک قرقیزی
شهرت داشته است .م ِشکی یا مُشکی منسوب به همین مادّه است.
14ـ معدن
15ـ با دست خود ،چشم و ابروی تو را نقش کرد؛ زیرا کار محرم (انسان) را نمیتوان به غیر واگذار کرد (ا َغیار:
جِ غیر) .اشاره است به آیاتی از قرآن کریم ،از جمله[« :خداوند] شما را به نیکوترین صورتها برنگاشت» ()64/3
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تو ا نـا کـه ا و نا ز نیـن پـر و َر د

1

بـهجـانگفـتبایـدنَفَـسبـرنَفَـس

بـه ا َلـوا ِن 2نعمـت چنیـن پـرورَد

3

که شُ کرش نه کارِ زبان است و بس

خدایا دلم خون شد و دیده ریش

4

گفـت بیش
ْ
کـه میبینـم اِنعامت از

نگویم دَد و دام و مــور و سَ مَک

5

کـه فـوجِ  6مالیـک 7بـر اوجِ فلـک

هنوزت سـپاس اندکی گفتــهاند

ز بیوَ رهـزاران 8یکـی گفتهانـد

برو سعدیا دســت و دفتر بشوی

بـه راهـی کـه پایـان نـدارد مپوی

آهوی ختن

نافه و مشک
1ـ نازنین پروردن :به ناز و نعمت پروردن ،عزیز داشتن
2ـ انواع ،اقسام (در اینجا)
3ـ در هر نفس باید از دل و جان خداوند را شکر گفت.
4ـ ریش شدن :زخمی شدن؛ دل خون شدن و دیده ریش شدن ،کنایه از سخت آزرده شدن است.
5ـ ماهی
6ـ بر وز ِن موج؛ گروه ،دسته
7ـ مالیکه ،جم ِع شکستة « َملَک» و «م َْلَک» ،فرشتگان
8ـ بیور (بر وز ِن «دیگر») :هزار؛ بیورهزاران :هزارهزاران ،میلیونها
9ـ از مصدر پوییدن ،نرو .راه بیپایان ،شکری است که سزاوار خداوند باشد.
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9

  حکایت

•

ســفر

آس ،دو سنگ به شکل استوانه است که بر روی هم میگذارند .سنگ زیری ثابت

است و سنگ رویی بر محورِ میلهای میچرخد و گندم و دانههای دیگر را خُ رد و نرم

و تبدیل به آرد میکند .آسیاب ،آسی است که با نیروی آب میگردد .آسیا ،کوتاهشدة
آسیاب است و این دو واژه (آسیاب ،آسیا) گذشته از معنای اصلی ،در مورد هر نوع
آس هم به کار رفتهاند؛ مانن ِد آسیاب بادی که در گذشته به آن« ،آسباد» نیز میگفتند.
همچنین «دستاس» (آسیای دستی) و «خراس» (آسی که گردش آن با نیروی خر یا
چارپایان دیگر بوده است).
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واژة «آسمان» ـ که امروزه ساده به نظر
میرسد ـ از ترکیب «آس» و جزء «مان» (به
معنای همانندی) ساخته شده است .زیرا مردم
روزگار باستان میپنداشتند که جنس آسمان ـ
که همچون سقفی سخت بر فراز زمین جای
گرفته ـ از سنگ است.

•

این یک َمثَل قدیمی است که میگوید :نان از زیر سنگ درمیآید ،و اشارهای است
به مشقّتی که آدم برای تهیّة نان متحمّل میشود؛ ا ّوالً گندم در میان کشتزاران از زیر
سنگها و کلوخها سبز میشود و بعدا ً باید برود زیر سنگ آسیا و آرد شود ،و آن وقت
توی دکان سنگکی ،روی سنگ داغ بپزد و به دست خریدار برسد ،در واقع کلّ مسیر او
از زیر سنگ است .اصوالً این ضربالمثل ،بیشتر ناظر بر سنگ زبرین آسیاست که آرد
از زیر آن خارج میشود.

•

معموالً وقتی آب کم بود ،بارها در نوبت میماندند؛ و از همینجا بود که َمثَلِ معروف
«آسیا به نوبت» وارد ادب فارسی شده است .در موارد کمآبی ،بارهای گندم را به ردیف
و به نوبت در کنار آسیا میچیدند و خرها را بازمیگرداند و یکی دو روز بعد که نوبت
آنها میشد ،بازمیگشتند و بار را که آرد شده بود ،میبردند.

1ـ آسیای هفتسنگ ،ص173
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1

بر پایة شناختی که از ویژگیهای آسیا به دست آوردهاید ،مفهوم َمثَلها و بیتهای پایین
را بررسی کنید.

•
• آبها از آسیاب افتادن
• د ِل همچو سنگت ای دوست به آب چشم سعدی
ریش در آسیا سفید کردن

عجـب اسـت اگـر نگـردد ،کـه بگـردد آسـیابی

•

•

سعدی

سنگ آسیا،
ْ
ـردش
چون بدیدی گــ ِ

آب جــو را هــم ببیــن آخــر ،بیــا
ِ

خاک را دیـــدی برآمـــد در هوا

در میــان خــاک ،بنگــر بــاد را

مثنوی موالنا

خواندید که در حکایت برگرفته از کتاب اسرار التّوحید ،پیر «زبا ِن حال» آسیاب را
ال اگر
بازگو کرد .زبان حال ،نشاندهندة حالت و صفت درونیِ یک موجود است؛ مث ً
نشانة گرسنگی یا خستگی در چهرة کسی آشکار باشد ،او بیآنکه سخن بگوید ،با زبان
حال میگوید که گرسنه یا خسته است .در ادب فارسی شاعران با نگاه هنرمندانه به
ویژگیهای پنهان اشیای پیرامونی ،آنها را هم با زبان حال به سخن درآوردهاند تا اندیشه
و پیام خود را به صورتی خیالانگیز به مخاطبان برسانند.
در حکایت منظومی که از «اسرار نامة عطّ ار نیشابوری» در پی آوردهایم ،این بار پیر از
زبان حال شتر سخن میگوید .به نظر شما شتر در اینجا نماد چه کسانی است و چه
اندرز یا هشداری درون حکایت نهفته است؟
خَ راســـی دیـــد روزی پیر ِخـــسته

کــه میگردیــد ا ُشــتُر چشمبســته
33

1

کــه تــا دیــری از آن بــا هــوش آمد

2

بــزد یــک نعــره و در جــوش آمــد

به یاران گفت کین سرگشــته ا ُشــتر

زفــا ِن 3حــال ب ُگْ شــاد از دلــی پــر

4

کــه رفتــم از ســحرگه تــا شــبانگه

مگــر 5ـ گفتم که ـ پیمودم بســی ره

چو ب ُگْ شــادند چشــمم ،شــد درســتم

کــه چندیــن رفتــه ،بــر گامِ نخســتم

1ـ درجوش آمدن :از خود بیخود شدن
2ـ که مدّ ت زیادی گذشت تا به هوش آمد (با :به) .ناگهان حقیقتی بر پیر کشف میشود و گشایشی روحانی برای
او پدید میآید و مدتی از خودبیخود میماند و سپس به خود میآید.
3ـ زَفان یا زُفان ،صورت دیگری از «زبان» است.
4ـ آزرده ،ناراحت و گلهمند (در اینجا)
5ـ شاید
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درس دوم

			

عجایب صُ نع حق تعالی

1ـ در عبارت «خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر و در وی نمیگنجد»،
ضمیر «وی» به «چشم» بازمیگردد .در فارسیِ کهن ،ضمیرهای «او» و «وی» برای جاندار
و بیجان ـ هردو ـ به کار میرفته است.
پنج نمونة دیگر در متن درس جستوجو کنید که ضمیر «وی» به بیجان بازگردد.
2ـ در گروه «نوشابة تگری» واژة «تگری» چه معنایی دارد
و نسبتیافته به کدام واژة بهکاررفته در متن درس است؟

•

مفهوم این بیت ناصرخسرو را با توجّ ه به ضمیرهای بهکاررفته بنویسید.
گوشت ار گَنده شود ،او را نمک درمان ب ُوَ د
چون نمک گَنده شود ،او را به چه درمان کنند؟
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1ـ بر پایة معنای واژة «دیبا» ،مفهوم َمثَلگونة این بیت سعدی چیست؟
خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم

دیبا نتوان بافت از این پشم که رِشتیم

1

2ـ درس «عجایب ُصنع حقتعالی» ،فشردة بخشی از کتاب کیمیای سعادت است.
عبارت پایین ،دنبالة حذفشدة کدام جملة درس است و مقصود از آن چیست؟
«که اگر به سنگ سخت گرفته نبودی ،بهیکبار بیرون آمدی تا جهان غرق کردی یا پیش
از آنکه مَرغ 2بهتدریج آب خوردی ،برسیدی.»3
3ـ در جملههایی از قبیلِ «در زمین نگاه کن که چگونه بساط تو ساخته است» و «در
مورچه نگاه کن که به وقت خویش غذا چون جمع کند» ،از فعل «نگاه کن» چه معنایی
برداشت میشود؟ از «نظر کنی» در جملة «اینهمه آیات حق تعالی است که تو را فرموده
است تا در آن نظر کنی» چطور؟
4ـ مدهوش ،واژة عربی به معنای سرگشته ،سرگردان و حیران است (چنانکه در متن
درس به همین معنا آمده است) ،اما در فارسی عالوه بر این ،معنیِ «بیهوش» هم از آن
دریافت میشود .چرا چنین تغییری در معنیِ واژه پدید آمده است؟
معنای واژة «رویّه» نیز در زبان عربی «اندیشه و تأمّل» بوده ،ولی در فارسی به معنیِ
«سبْک و روش» کاربرد یافته است .چرا؟
5ـ در بن ِد پایانیِ «عجایب ُصنع حقتعالی» خواندیم« :و َمثَلِ  4تو چون مورچهای است
1ـ رشتن= ریسیدن :تبدیل پنبه یا پشم به نخ
2ـ سبزه
3ـ رسیدن :تمام شدن ،پایان یافتن
4ـ حالت ،وضعیت
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که در قصر َمل ِکی سوراخی دارد؛ جز غذای خویش و یاران خویش چیزی نمیبیند؛ و از
ْک وی ،هیچ خبر ندارد» .میدانیم که
جمال صورت قصر و بسیاریِ غالمان و سَ ری ِر ُمل ِ
« َمل ِک» به معنای «پادشاه» و « ُملْک» به معنای «پادشاهی ،سلطنت »1است .در کتاب فارسی
ِک وی» بخوانیم،
خوانش «مُلک» برگزیده شده است .آیا اگر ترکیب را بهصورت «سَ ری ِر َمل ِ
ِ
همچنان معنارسان است؟ چرا؟
6ـ بن ِد پایانیِ درس «عجایب ُصنع حق تعالی» (برگرفته از کیمیای سعادت) را با این
بند از همان کتاب مقایسه کنید و بگویید نویسنده چگونه از تمثیل مورچه در هریک برای
رساندن مقصود خود بهره جسته است.

•

َمثَلِ ایشان چون مورچهای است که بر کاغذی میرود و کاغذ را میبیند که سیاه

میشود و بر وی نقشی پیدا میآید .نگاه کند ،سَ ِر قلم بیند ،شاد شود و گوید« :حقیقت
این کار بشناختم؛ این نقّاشی ،قلم میکند» .و این ،مثا ِل طبیعی 2است که هیچ چیز ندانست
درجت بازپسین .4پس مورچة دیگری بیامد که چشم وی فراختر 5بود و
ِ
از محرِّ کات ،3جز
مسافت دیدار وی بیشتر بود .گفت« :غلط کردی6؛ من این قلم
را مسخَّ ری میبینم و وَرای 7وی چیزی دیگر همیبینم که این
نقّاشی وی میکند»؛ و بدین شاد شد و گفت« :حقیقت این
است که من بدانستم که نق ْ
ّاش انگشت است نه قلم ،و قلم
مسخَّ ِر انگشت است» .و این ،مثا ِل منجّ م است که نظر وی
بیشتر بکشید ،بدانست که طبایعْ  8مسخَّ ِر کواکب9اند ،ولکن
1ـ مُلک همچنین معنای سرزمین ،کشور ،مملکت نیز دارد.
2ـ نسبتیافته به «طبیعت»؛ کسی که اصالت را به مادّه میدهد و وجود خدا را انکار میکند.
3ـ حرکتدهندهها ،بهحرکتدرآورندهها
4ـ درجت بازپسین :آخرین درجه
5ـ بازتر
6ـ اشتباه کردی (غلط کردن در فارسیِ کهن ،توهینآمیز نبوده است).
7ـ باالتر از
8ـ جم ِع طبیعت؛ در باورِ پیشینیان ،چهار طبیعت یا چهار عنصر عبارتاند از :خاک ،باد ،آب ،آتش
9ـ جم ِع کوکب؛ ستارگان
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ندانست که کواکب نیز مسخَّ ِر فریشتگانند و به درجاتی که وَرای آن ب ُوَ د ،ره نیافت.1

قوس ُقزَح که امروزه به آن «رنگینکمان» میگوییم ،گاه در فارسیِ کهن «تیراژه» نیز
ِ
نامیده شده است .قوس در عربی به معنای کمان است و ُقزَح را فرشتة موکَّل بر ابرها
دانسته (یعنی فرشتهای که عهدهدار و مأمور جابهجایی و ریزش باران از ابرهاست) و
رنگینکمان را کمان رنگارنگ او تصوّر کردهاند؛ همچنانکه در شعر فارسی نیز آن را
«کمان رستم» یا «کمان سام» نامیدهاند.

1ـ ره نیافت :پی نبرد
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   شعرخوانی

پرواز

 _1ارتباط درونمایة شعر «پرواز» را با بیت زیر بررسی کنید.
دست از طلب 1ندارم تا کام من برآید

یا تن رسد به جانان 2یا جان ز تن برآید

حافظ

 _2چرا شاعر در نخستین بیت «پرواز» ،گفتاورد (نقلقول) را در مصراع اول آورده و
از گوینده و شنونده در مصراع دوم نام برده است؟ این جابهجایی در ترتیب گوینده و
گفتاورد ،در بیت سوم با بیت اول چه تفاوتی دارد و به چه دلیل صورت گرفته است؟

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

شــکفتن
ی است .همواره مراحل گذار که فرد در
نوجوانی مرحلة گذر از کودکی به بزرگسال 
مسی ِر آن ،از یک وضعیت به وضعیت پایدار دیگر عبور میکند ،برای خودِ او و جامعهای
که در آن رشد میکند اهمّیت ویژهای دارد .چراکه در این گذرگاه ،اگر جامعه فرد را
یاری و راهنمایی نکند ،چهبساکه در کژراهه گام بگذارد .ازاینرو آنان که این مرحله را
پیشتر پیمودهاند و اکنون در دورة بعدی زندگی به سر میبرند ،خیرخواهانه تجربهها و
اندوختههای خود را با نوجوانان ـ مسافران این مسیر ـ در میان میگذارند و به آنها یاری
میرسانند تا از این دورة گذار به سالمت عبور کنند .تجربههای بزرگان ،به ما یادآور
میشود که چگونه میتوان با برگرفتنِ رهتوشه از آموزههایی که متون دینی و اخالقی
و ادبی در اختیارمان میگذارند ،راهی هموار و سفری دلخواه در پیش داشته باشیم.
درسهای این فصل ،نمونهمتنهایی است حاویِ توصیههایی برای گذاری بیخطر به
سوی آیندهای روشن.
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درس سوم

			

مثل آیینه

شباهت دوست و آیینه را در بیتهای پایین بررسی ،و با متن درس «مثل آیینه» مقایسه
کنید.

•

نباشد دوست جز آیینة دوست

به جان و دل ،هم او این و هم این اوست

•

دوســت آن بُــوَ د کــه عیــب تــو را

همچــو آیینــه روبــهرو گویــد

نــه کــه چــون شــانه بــا هــزار زبــان

پشــت ســر رفتــه ،موبهموگویــد

از مهر دوستا ِن ریاکار خوشتر است

دشنامِ دشمنی که چو آیینه راستگوست

•

ناصرخسرو

اسیریاصفهانی

پرویناعتصامی

سه جملة زیر را بخوانید و بگویید چه اندازه با شَ مّ زبانیِ  1شما همخوانی دارند:
«یک مرد از مرگ نمیترسد»
«ابوعلیسینا یک فیلسوف بود»
«اگر یک جوان کوشش کند ،البتّه موفّق خواهد شد»
حس بویایی؛ اما به معنای درک و فهم کاربرد دارد .شمّ زبانی ،توان هر شخصی از اهل زبان است
1ـ شَ م یعنی ّ
برای درک و دریافت ظرافتهای زبانی.
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در این عبارتها واژة «یک» مفهومی خالف مقصود نویسنده به ذهن القا میکند.
خواننده میپندارد که اگر نهاد بیش از یکی باشد ،حُ کم دربارة او درست نیست:
یک مرد ...نمیترسد؛ اما اگر دو مرد باشند میترسند.
کوشش یک جوان موجب توفیق است ،اما کوشش دو جوان حُ کم دیگری دارد.
ابوعلیسینا را یک فیلسوف باید شمرد .مبادا اشتباه کنید و او را دو فیلسوف به حساب
آورید!
این کاربرد در اثر ترجمة واژهبهواژه از زبانهای اروپایی مانند فرانسه و انگلیسی به
زبان فارسی راه یافته است.
برای مثال ،معنیِ لفظبهلفظ جملة» «A man must do like thisبدین قرار است« :یک
مرد باید چنین رفتار کند».
اما در زبان فارسی واژة «یک» تنها در جایی میآید که خواست گوینده یا شنونده،
تصریح به یکی بودن چیزی است:
یک دست صدا ندارد .یعنی :صدا از دو دست برمیخیزد.
یک ب ِز گَر ،گلّه را گَرگین 1کند.
ت آن است که بنویسیم:
پس به جای عبارتهای آغازین ،درس 
مرد از مرگ نمیترسد (نه یک مرد)
ابوعلیسینا فیلسوف بود (نه یک فیلسوف)
جوان اگر کوشش کند موفّق خواهد شد ...یا هر جوانی که کوشش کند ...یا جوانان اگر
کوشش کنند( ...نه یک جوان)

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

•

یک دوست واقعی ،راه نیکبختی را به ما نشان میدهد.

1ـ گَرگرفته ،مبتال به بیماریِ گَری که با ریختن موی حیوان همراه است.
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•

یک نوجوان ،افزون بر رابطه با خود ،نیازمند رابطهای دیگر نیز هست.

2ـ در میان نمونههای زیرین ،کدام جملهها به ویرایش نیاز دارند؟ چگونه؟

•
• یک ایرانی وظیفه دارد از میهن خود دفاع کند.
• گاه حتّی یک اشتباه کوچک در رانندگی ،میتواند حادثهساز باشد.
• اگر یک شاعر بودید ،چه مضمونهایی را برای سرودن برمیگزیدید؟
او میخواهد در آینده یک پزشک شود.
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کار و شایستگی

1ـ کدام بیت ،دربردارندة «کة علّت یا چرایی» است و در کدامیک حرف «به» در معنیِ
«در» به کار رفته؟
2ـ یک «اضافة تشبیهی» در شعر بیابید.
3ـ از سرود مشهور و حماسیِ «ای ایران» که متن آن را در کتاب فارسی دورة دبستان
هم خواندهاید ،دو مصراع پیدا کنید که دربردارندة «پرسش انکاری» باشد.
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1ـ میان واژة «پندار» در نخستین بیت این قطعه با همین واژه در بیت زیر از شعر
«آزادگی» (فارسی هشتم ،درس هفتم) چه نسبت معنایی وجود دارد؟
نوجوانــی بــه جوانــی مغــرور

رخـ ِ
ـش پنــدار همیرانْــد ز دور

جامی

2ـ در بیت «به چشم بصیرت به خود درنگر /تو را تا 1در آیینه زنگار نیست ،»2مقصود
از «آیینه» و «زنگار» چیست؟

1ـ میان بیتهای پنجم و هفت ِم شعر «کار و شایستگی» چه مفهوم مشترکی میتوان
یافت؟
2ـ هماهنگیِ مفهومی هرکدام از بیتهای زیرین با کدام بیتهای قطعة پروین اعتصامی
بیشتر است؟ چرا؟

•

گذشت روزگار
ِ
هرکه نامُخت 3از

نیـز 4نامـوزد ز هیـچ آمـوزگار
رودکی
			

•

چـو کاهل 5ب ُوَ د مـردِ ب ُرنا 6به کار،

از او سـیر گـردد د ِل روزگار
			

7

فردوسی

سنگ آرامگاه پروین اعتصامی،
حرم حضرت معصومهس ،قم

1ـ اگر
2ـ در قدیم بعضی آینهها را از فلز آهن میساختند که با گذشت زمان زنگ میزد.
3ـ نیاموخت ،درس نگرفت
4ـ هیچگاه ،هرگز
5ـ سست و تنبل
6ـ جوان
7ـ روزگار از او بیزار خواهد شد.
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در بیت پنجم از شعر «کار و شایستگی» لغت «بردباری» آمده است که امروزه واژهای
کاربردی و آشناست؛ اما اگر به ساختار آن دقّت کنیم ،درمییابیم که «بردبار» از برد +بار
ساخته شده است و معنیِ برندة بار ،حملکنندة بار از ساختار آن برمیآید .این لغت ،در
معنای کسی به کار میرود که بار جفا یا بار سختیها را بر دوش میکشد؛ یعنی صبور و
شکیبا است .واژة عربیِ «تحمّل» (=بردباری) نیز مفهوم «حمل کردن» را دربردارد.
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حکایت

•

باغبان نیکاندیش

ملکالشّ عرای بهار ،شاعر و ادیب بلندآوازة معاصر (1330ـ 1265هـ .خ ).این حکایت
را به نظم درآورده است .واپسین بیت شعر از گفتة پیرمرد چنین است:
دگــران کاشــتند و مــا خوردیــم

مــا بکاریــم و دیگــران بخورنــد

متن کامل شعر بهار را از دیوان او یا با جستوجوی اینترنتی پیدا کنید و بنویسید.
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۱ـ گفتة پیرمرد باغبان در پایان حکایت ،جزو مجموعه َمثَلهای فارسی به شمار میآید.
مفهوم کناییِ این ضربالمثل چیست؟ اگر بخواهیم مصداقهای َمثَلِ یادشده را در پیوند
میان نسلهای امروز و فردای روزگارمان جستوجو کنیم ،چه نمونههایی میتوان برای
آن برشمرد؟
۲ـ نخستین جملة حکایت را بازخوانی کنید« :روزی خسروی به تماشای صحرا 1بیرون
رفت» .واژة «تماشا» در این جمله به معنی «نگاه کردن» ـ برای مثال ،در «تماشاگر»،
«تماشاچی» و «تماشا کردن» ـ نیامده است« .تماشا» از ریشة «مَشْ ی» (=راه رفتن) است.
بنابراین «تماشا» در آغا ْز معنیِ «گشتوگذار ،گردش به قصد تفریح» داشته است؛ اما
ازآنجاکه در هنگام گشتوگذار ،به پیرامون خود و زیباییهای طبیعت مینگریم ،معنیِ
«نگاه کردن» نیز گرفته و امروزه تنها در همین معنا رایج است.
در بند پایانی درس «عجایب ُصن ِع حق تعالی»،
واژة «تماشا» در کدام معنا به کار رفته است؟
از کجا میتوان فهمید؟

آرامگاه محمدتقی بهار (ملکالشّ عرا)،
باغ ظهیرالدولة شمیران ،تهران
1ـ «صحرا» در اینجا یعنی دشت و منطقهای بیرون از شهر با پوشش گیاهی؛ آشکار است که این واژه در ترکیب
«صحرای آفریقا» معنایی متفاوت (بیابان) دارد.
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درس چهارم

			

همنشین

۱ـ بیتها وعبارتهایی را که در پی آوردهایم ،بررسی کنید؛ مفهوم همة نمونهها با
موضوع درس «همنشین» همخوانی دارد ،اما میتوانید با بررسیِ دقیقتر ،نمونههایی را
که به هم نزدیکترند ،در دستة جداگانهای بگنجانید .سپس ارتباط هر دسته را با بیتها
یا بخشهای درس نشان دهید.

•

از جان طمع بریدن ،آسان ب ُوَد ولیکن

از دوستا ِن جانی ،1مشکل توان بریدن

•

غم در دل تنگ من از آن است که نیست

یک دوست که با او غم دل بتْوان گفت

•

جـامـــة کـــعبه  2را کـــه مــیبوسند

او نــه از کــرمِ پیلــه 3نامــی شــد

با عـــزیزی نشـــست روزی چـــند

الجَ ــرَم 4همچــو او گرامــی شــد

•

نباید که بدپیشــه باشــدْ ت دوســت

کــه هرکس چنانت شــمارد که اوســت

•

از ایــن مُشــتی رفیقــا ِن ریایــی

5

بریــدن بهتــر اســت از آشــنایی

حافظ

رودکی

سعدی

اسدی طوسی

ناصر خسرو

1ـ گرامی همچون جان ،عزیز
2ـ جامة کعبه :پوششی ابریشمین که بر خانة کعبه میاندازند و هر سال آن را عوض میکنند.
3ـ کرم پیله :منظور از کرم ،کرم ابریشم است و پیله ،غوزه یا محفظهای است که این کرم برای دگردیسی به دور
خود میتند .مقصود از «کرم پیله» در اینجا ا َلیافی است که از پیلة کرم ابریشم به دست میآید و آن ،ابریشم است.
4ـ ناگزیر ،ناچار
5ـ ریاکار ،دورو ،متظاهر
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•

برتــر از دیــدار روی دوســتان

هیچ شــادی نیســت اندر این جهان

درس چهارم

هیـــچ تلخی نیســـت بر دل تـــلختر

			

مهنشین

از ف ِــراقِ

دوســتان پرهنــر

رودکی

•

در صحـبت رفـیق بدآموز همـچنان

کاندر کمن ِد دشـمنِ آهختهخنجری

•

ز خود بهتری جوی و فرصت شمار

که با چون خودی گم کنی روزگار

•

گــر نشینـــد فرشـــتهای بــا دیــو

وحشــت 3آمــوزد و خیانــت و ریــو

4

از بــدان جـــز بــدی نیـامـــوزی

5

نکنــد گــرگ پوســتیندوزی

6

َر َقــم بــر خــود بــه نادانــی کشــیدی

7

کــه نــادان را بــه صحبــت برگزیدی

•
•

•

1

سعدی
2

بوستان وگلستان سعدی

گلستان سعدی

طلــب کــردم ز دانایــی یکـــی پنــد

مــرا فرمــود :بــا نــادان مپیونــد

شـنیدم گوسـفندی را بزرگـی

رهانیـد از دهـان و دسـت گرگـی

شـبانگه کارد در حلقـش بمالیـد

روا ِن گوسـفند از وی بنالیـد

کـه :از چنـگال گرگـم درربـودی

چـو دیدم عاقبت خـود گرگ بودی

8

گلستان سعدی

گلستان سعدی

دشمن چو از همه حیلتی 9فرومان َد ،سلسلة دوستی بجنباند ،10وانگه به دوستی

کارهایی کند که هیچ دشمن نتواند.

گلستان سعدی

1ـ آهِخته کوتاهشدة «آهیخته» است و از مصدرِ «آهیختن» (بنگرید :پانوشتهای داستان «رستم و ا َکوان دیو»)
2ـ زیرا نشستوبرخاست با کسی مانند خویش ،عمر را بیهوده از دست دادن است.
3ـ رمیدگی ،مردمگریزی
4ـ مکر ،فریب ،نیرنگ
5ـ در برخی دستنوشتههای (نسخههای خطّ یِ ) گلستان ،چنین است :از بدان نیکویی نیاموزی.
6ـ از گرگ ـ که دریدن پوست جانوران طبیعت اوست ـ نمیتوان انتظار پوستین دوختن داشت.
7ـ بر خود نشان نادانی نهادی؛ خود را به نادانی مشهور کردی (کنایه)
8ـ از مصدرِ پیوستن
9ـ چارهای
10ـ سلسله :زنجیر؛ سلسلة دوستی را جنباندن :به دوستی متوسّ ل شدن ،به دوستی پرداختن.
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•

مردی گِرد کعبه طواف میکرد و میگفت« :یا

رب ،تو برادران مرا نیک گردان ».وی را گفتند« :بدین
مقام شریف رسیدهای ،چرا خود را دعا نکنی ،که 1همه
برادران 2را دعا کنی؟» گفت« :مرا برادرانند؛ چون بدیشان
بازگردم ،اگر ایشان را در صالح یابم ،من به صالح

3

ایشان صالح شوم و اگر به فسادشان 4یابم ،من به فساد
صحبت
ِ
ایشان مُفسِد شوم .چون قاعدة 5صالح من
مصلحان ب ُوَ د ،من برادران خود را دعا کنم تا مقصود من
و از آ ِن ایشان برآید».
			

کشفال َمحجوب ،ابوالحسن ُه ْجویری

۲ـ مفهوم این عبارت یادآور چه بخشی از درس است؟
«جان بی دوستی پژمرده باشد و با دوستی تازه و زنده ب ُوَ د».

معارف ،بهاء ولد

۳ـ در فارسی هفتم استعدادهای درخشان ،قطعهای سرودة پروین اعتصامی خواندید که
برای سنگ مزار خود سروده بود .چه بیتی از آن قطعه با عبارت پیشین مفهوم یکسان
دارد؟
۴ـ در داستان «شازدهکوچولو» راویِ داستان میگوید« :حاال دیگر دوستم با گوسفندش
از اینجا رفته است و اگر من کوشش میکنم که وصف او را بگویم برای این است که
فراموشش نکنم .فراموش کرد ِن دوستان غمانگیز است».
میان این عبارت با بیت و عبارت پیشین چه ارتباطی میبینید؟
1ـ بلکه
2ـ یاران ،دوستان (در اینجا)
3ـ درستکاری ،نیکوکاری
4ـ فساد :بیاخالقی ،بدکاری
5ـ پایه ،اساس
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روانخوانی

•

دریچههای شکوفایی

این بیت دربارة کدام شاعر برجستة ادبیات فارسی است و در قلمرو شعر فارسی به
چه لقبی نامبُردار شده است؟
اشــعا رِ ُز هد و پند بســی گفتهســت

آن تیرهچشــم شــاعر روشــنبین
ناصر خسرو

1ـ در زبان فارسی برای حرمت نهادن به فرد «نابینا» ،از وی با لفظ «روشندل» یاد
میکنیم .به نظر شما ،چرا این واژه بار معناییِ محترمانهتری نسبت به «نابینا» دارد؟ معنیِ
واژة «کوردل» چیست و کاربرد آن در کجاست؟
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2ـ در جملة «عاشقانه درسهایم را بر روی پوست صاف یا پوستة زبر و درهموبرهم
درخت میکشم» ،مترجمْ واژة «صاف» را در تضاد با «زبر» آورده است .1صفت «صاف»
در هریک از گروههای اسمیِ زیر چه معنایی دارد و متضا ّد آن ،در هر مورد چیست؟
خط صاف ـ موی صاف ـ هوای صاف ـ دریای صاف ـ آب صاف
ّ

در متن درس خواندیم که «تالش میکنم همه چیز را لمس کنم و هرچیزی را طوری
نزدیک نگه دارم که نگاه برای مدّ تی روی آن بماند».
نگاه ،معنای نظر ،نگریستن و نیز چشم دارد و «نگَ ه» کوتاهشدة آن است .معنای
«نگهداری» (حفظ کردن و مراقبت) از همینجاست؛ یعنی چیزی یا کسی را پیش چشم
داشتن (قرار دادن) و نگاه از آن برنداشتن .کاربردِ «نگه داشتن» به معنیِ «متوقف شدن/
متوقف کردن» هم از آن جهت است که وقتی از حرکت بازمیایستیم ،میتوانیم نگاه خود
را بر چیزی ثابت کنیم.

1ـ متضا ّد رایجِ «زبر» واژة «نرم» است.
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درس پنجم

غزل برای گل آفتابگردان

پی

و
ست ۱

در قصیدة سعدی ،گل بنفشه که شکل عصاگونة سربهزیر آن ،تداعیگ ِر بیخبری و
غفلت است ،در برابر نرگس قرار گرفته که با کاسبرگ زیبا و گلبرگهای سپید پیرامونش،
یادآور چشم است و در اینجا نماد بیداری و آگاهی.
در شعری که در پی میخوانید ،روی سخن شاعر 1با گل آفتابگردان است.
از دیدگاه عارفانه ،رَهرو مانند عاشقی است که از دلوجان خواهان رسیدن (وصال)
به معشوق است .عاشق بیقرار برای وصال به معشوق آسمانی (خداوند) باید پیوسته در
طلب و جستوجوی او باشد و با پیمودن مراحلِ پرنشیبوفراز و طاقتفرسا ،درون خود
را رفتهرفته از خودپرستی و دیگر خصلتهای ناپسند بپیراید و دل را پذیرای حضور
معشوق سازد.

1ـ دکترمحمدرضا شفیعیکدکنی (شاعر و پژوهشگر پرآوازه و استاد برجستة دانشکدة زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تهران)
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آنگاه که عاشق از خود بگذرد و پا بر همة خواستههای جسمانی و نَفْسانی بگذارد ،در
وجود معشوق محو میشود و سراسر وجودش را فروغ حق دربرمیگیرد.
شاعر از شباهت ظاهری گل آفتابگردان به خورشید و گردش آن به سوی خورشید
بهره گرفته و این جستوجوی خستگیناپذیر و ِسیْر عارفانه را به تصویر کشیده است.

نَفَست شکفته بادا و
		

ل آفتابگردان
غزل برای گ ِ

ترانهات شنیدم

گلِ آفتابگردان!

1

ن ِگَ هت خُ جسته بادا و

		

شکفتنِ تو دیدم

گلِ آفتابگردان!

به سَ حَ ر که خفته در باغ ،صنوبر و ستاره،

تو به آبها سپاری همه صبر و خواب ِ خود را

آفتاب خود را.
ِ
و رَصَ د 3کنی ز هر سوَ ،ره ِ
نه بنفشه داند این راز ،نه بید و رازیانه

2

4

5

َدمِ همّتی 6شگَ رف 7است تو را در این میانه.
1ـ گل آفتابگردان از اینکه رو به سوی خورشید شکفته میشود ،ترانهخوان است و شاع ْر ترانهاش را میشنود و
آرزو میکند که نفسش شکوفا و شاداب و دمش گرم باشد.
2ـ به آب سپردن :کنایه از دور کردن و از دست دادن.
3ـ رَصَ د :دیدن و بررسی ا َجرام آسمانی ،نظر دوختن به چیزی
4ـ نامگذاریِ گل آفتابگردان از آنجاست که تصوّر میشود این گل ،همواره رو به سوی آفتاب دارد و گردش
خورشید را از خاور تا باختر دنبال میکند( .البته در واقع غنچة این گل به سوی آفتاب میگردد ،نه آفتابگردان
گلدار)
5ـ در این مصراع ،شاعر از بنفشه به عنوان گل یاد کرده ،از درختان بید را نام برده است و از گیاهان ،رازیانه را.
6ـ دَم همّت :نَفَسی که نشان از همّت و کوشش و اراده دارد.
7ـ شگفتانگیز ،عالی
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تو همه درین تکاپو

1

که حضورِ زندگی نیست

				
و به راه ِ آرزوها،

		

به غیر آرزوها

همه عمر،

جستوجوها

من و بویة 2رهایی،

نوبت عمر،
ِ
و َگرَم به
رهیدنی نباشد

تو و جستوجو

وگرچند ،رسیدنی نباشد.

چه دعات گویم ای گل!

تویی آن دعای خورشید که مُستجاب 3گشتی
شده اتّحادِ معشوق به عاشق از تو ،رمزی

ن ِگَ هی به خویشتن کن که خود آفتاب گشتی!

1ـ میدانید که این شعر در قالب نو سروده شده است (در درس دهم کتاب حاضر با
ویژگیهای شعر نو بیشتر آشنا میشوید) .باوجوداین چرا شاعر عنوان سرودة خود را
«غزل برای گل آفتابگردان» نام نهاده است؟
1ـ حرکت و جنبش
2ـ آرزو
3ـ برآورده

57

2ـ خواندید که شاعر در اینجا به جای نرگس ،گل آفتابگردان را در تقابل با بنفشه (و
نیز ،بید و رازیانه) قرار داده است .میان دو نمادِ «گل آفتابگردان» در این شعر و «نرگس»
در قصیدة سعدی چه شباهت و تفاوتی میبینید؟
3ـ چرا شاعر پس از آنکه شکفتن گل آفتابگردان را دیده است ،خطاب به او میگوید:
نگهت خجسته بادا (نگاهت مبارک باشد)؟
4ـ منظور از «این راز» در مصراع «نه بنفشه داند این راز ،نه بید و رازیانه» چیست؟
5ـ از حرف «واو» در «من و بویة رهایی» و «تو و جستوجو» چه معنایی درمییابید؟
6ـ به نظر شما چرا شاعر «گل آفتابگردان» را دعای مستجابشدة خورشید مینامد؟
7ـ مقصود شاعر از دو مصراع پایانی چیست؟
8ـ هنگامی که نور خورشید از پنجره یا روزنهای به درون اتاق یا فضایی تاریک میتابد،
ذرّات غبار را میبینیم که چرخزنان به سوی باال و سرچشمة نور پیش میروند .شاعران
از تصویر «ذرّه و خورشید» یا «غبار و خورشید» هم برای بیان سیر و سُ لوک عارفانه بهره
گرفتهاند .برای نمونه ،حافظ میگوید:
بعد از این نور به آفاق دهم از د ِل خویش

که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد

تصویر شاعرانة این بیت را با شعر «گل آفتابگردان» مقایسه ،و شباهتهای مفهومیِ این
دو را بررسی کنید.
9ـ میان درونمایة شعر «پرواز» (نیما یوشیج) با این شعر چه ارتباطی میبینید؟
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فرهنگ بزرگ سخن ()4
بیت حکایتی که از اسرارنامة عطّ ار نیشابوری خواندید ،این بود:
واپسین ِ
		
چو ب ُگْ شادند چشمم ،شد درستم

که چندین رفته ،بر گامِ نخستم

درآین ِد (مَدخَ ل) لغت «درست» (دربرگیرندة  20معنی و کاربرد) را از فرهنگ بزرگ
سخن در صفحة بعد آوردهایم.

•

در آغاز هر جلد از فرهنگ بزرگ سخن ،سه جدول راهنما تعبیه شده است که نخستین،
«جدول نشانههای اختصاری» نام دارد .در این درآیند ،شش نشانة اختصاری پیدا کنید
نوشت چه اصطالحی است.
ِ
و بگویید که هریک کوته

1ـ کدامیک از معنیهای بیستگانه با معنیِ «درست» در بیت پیشگفته همخوانی دارد؟
از کجا میفهمید؟
2ـ واژة «درست» در بیتهایی که در پی آمده است دارای کدامیک از معنیهای
بیستگانه است؟
بکردنــد یــک تیـــر بــاران نخســت

بســا ِن تگــرگِ بهــاران درســت

درستاند از این هرکه بردی تو نام

وز ایشــان بــ ِر تــو درود و ســام

درشـت اسـت پاسـخ ولیکن درسـت

درسـتی ،درشـتی 1نمایـد 2نخسـت

1ـ گستاخی
2ـ به نظر میآید

دقیقی توسی
فردوسی

ابوشَ کور بلخی
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زبا ن ْت ارچه پوشـندة را زِ توسـت
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رنگ چهرت بگوید درسـت
همـی ِ

اسدی توسی

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﻰ

اﮔﺮ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﯿﻢ دﻗّﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،درﻣﻰﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﻰﻫﺎى
ﻓﺮدى ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺟﺎى ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﺣﺘّﻰ ﺳﻦّ وﺳﺎﻟﺸﺎن ،ﺷﯿﻮهﻫﺎى رﻓﺘﺎرى و ﻋﻼﯾﻖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ در
ﻼ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻰ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻮﭼﮑﻰ از دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ
زﻧﺪﮔﻰ دارﻧﺪ .ﻣﺜ ً
اﻋﻀﺎى ﺧﺎﻧﻮاده رﻓﺖوآﻣﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﺪّ هاى دﯾﮕﺮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮى از اﻓﺮاد آﺷﻨﺎ
ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺸﺴﺖوﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎز ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل ،ﺟﻤﻌﻰ دوﺳﺖ دارﻧﺪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺘﺸﺎن را در
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﮔﺮدش و ورزش ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻰ ﺧﻮش دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎ )ﻣﻮزهﻫﺎ(
ﺑﺮوﻧﺪ و وﻗﺖﺷﺎن را ﺑﺎ ﻓﻌّﺎﻟﯿﺖﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺳﭙﺮى ﮐﻨﻨﺪ .روﯾﮑﺮدِ ﮐﻠّﻰ اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎى
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ،و ﺷﯿﻮهﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮاى ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪى از آن» ،ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﻰ« ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ در روﯾﮑﺮد اﻓﺮاد ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ،ﺷﻤﺎرى از اﺻﻮل ﻫﻢزﯾﺴﺘﻰ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد و ﺷﯿﻮهﻫﺎى اﺳﺎﺳﻰ ﺑﻬﺮهﺟﻮﯾﻰ از زﻧﺪﮔﻰ ،در ﻣﺘﻮن
ِ
اﻋﻀﺎى ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻠﻰ
ﺑﻪﺟﺎﻣﺎﻧﺪه از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار آﻣﺪه و ﮔﺎه در ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .دﻗّﺖ
در اﯾﻦ اﺻﻮل ،ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﻰ در آﻏﺎز ،ﻣﺴﺌﻠﻪاى ﻓﺮدى ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎى اﻓﺮاد ،ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎ ،ﻋﻼﻗﻪﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ دارﻧﺪ و
ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻰِ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ .درسﻫﺎى اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ،ﻣﺎ را در ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ِن روﯾﮑﺮد
و ﺳﺒﮑﻰ درﺳﺖ در زﻧﺪﮔﻰ ﯾﺎرى ﻣﻰدﻫﻨﺪ؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاىﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻮد و ﻫﻢ دﯾﮕﺮان از ﻧﻌﻤﺖ
زﻧﺪﮔﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و دﻟﺨﻮاهﺗﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه را ﺑﺒﺮﯾﻢ.
۶۱

درس ﺷﺸﻢ

آداب زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ

1ـ در ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻬﻦ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻰ ،ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﻨﺮﻫﺎى اﻣﺮوزى ﻧﺒﻮده و ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل،
ﺧﺎص ﻫﻨﺮ ﻧﻤﻰﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ .ﻫﻨﺮ را
ْ
ﺷﺎﻋﺮى و ﺧﻮشﻧﻮﯾﺴﻰ و ﻧﻘّﺎﺷﻰ و ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ »ﮔﻮﻫﺮ« ﻣﻰآوردهاﻧﺪ .ﻣﻘﺼﻮد از ﮔﻮﻫﺮ ،ﺳﺮﺷﺖ و ذات و ﻧﯿﺰ وﯾﮋﮔﻰﻫﺎى
ذاﺗﻰ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰﻫﺎى دروﻧﻰِ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺨﺸﻰ از آن ،ﺛﻤﺮة ﺗﺒﺎر و ﻧﮋاد و وراﺛﺖ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﮔﻮﻫﺮ ـ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ـ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد ،ﻫﻨﺮ ﻧﺎم ﻣﻰﮔﯿﺮد .ﺑﺮاى ﻧﻤﻮﻧﻪ ،آﻧﮑﻪ ﮔﻮﻫﺮ
ﻫﻮش ﺧﺪاداد ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺨﺖﮐﻮﺷﻰ و داﻧﺶاﻧﺪوزى ﺑﭙﺮورد ،داﻧﺸﻤﻨﺪى »ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ« اﺳﺖ

۶۲

و آﻧﮑﻪ از ﮔﻮﻫﺮ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﻰ و ﺳﺨﺎوت ـ ﮐﻪ ﻓﻀﯿﻠﺘﻰ اﺧﻼﻗﻰ اﺳﺖ ـ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ و
آن را در دﺳﺘﮕﯿﺮى از اﻓﺘﺎدﮔﺎن و ﺗﻬﻰدﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد ،ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪى »ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ« اﺳﺖ.
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﻮﻫﺮ ،ذاﺗﻰ و داﺷﺘﻨﻰ اﺳﺖ و ﻫﻨﺮ ،آﻣﻮﺧﺘﻨﻰ و ﺑﻪدﺳﺖآوردﻧﻰ .ﮔﻮﻫ ْﺮ ﺑﻰ
ْ
ﺑﺪﯾﻦ
ﻫﻨﺮ ،ﺑﯿﻬﻮده و ﺑﻰﺛﻤﺮ اﺳﺖ و ﻫﻨ ْﺮ ﺑﻰ ﮔﻮﻫﺮ ،ﻧﺎﻣﯿﺴّ ﺮ.
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﻨﺮ و ﮔﻮﻫﺮ را در اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎى ﺷﻌﺮ و ﻧﺜﺮ ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﻨﯿﺪ.

•

ﻫﻨــﺮ ﮐــﻰ ﺑُــﻮَ د ﺗــﺎ ﻧﺒﺎﺷــﺪ ﮔﻬــﺮ؟

ﻧــﮋاده ﺑﺴــﻰ دﯾــﺪهاى ﺑﻰﻫﻨــﺮ

•

ﭼﻮ ﭘﺮﺳــﻨﺪ ﭘﺮﺳــﻨﺪﮔﺎن از ﻫﻨﺮ

ﻧﺸــﺎﯾﺪ ﮐــﻪ ﭘﺎﺳــﺦ دﻫﯿــﻢ از ﮔﻬــﺮ

ﮔﻬﺮ ،ﺑﻰﻫﻨﺮ ،زار و ﺧﻮار اﺳﺖ و ﺳﺴﺖ

ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،1ﺑﺎﺷﺪ روان ﺗﻨﺪرﺳﺖ

•

ﮔﻬــﺮﮔﺮﭼــﻪﺑــﺎﻻ،ﻧــﻪﺑﯿــﺶازﻫﻨــﺮ

ز ﺑﻬــﺮ ﻫﻨــﺮ ﺷــﺪ ﮔﺮاﻣــﻰ ،ﮔﻬــﺮ

•

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺎﻣﺴﺘﻌﺪ ،ﺿﺎﯾﻊ .3ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻧ َﺴَ ﺒﻰ ﻋﺎﻟﻰ 4دارد
ِ
اﺳﺘﻌﺪاد ،ﺑﻰ ﺗﺮﺑﯿﺖ درﯾﻎ 2اﺳﺖ و

•

ﻓﺮدوﺳﻰ

ﻓﺮدوﺳﻰ

ﻓﺮدوﺳﻰ

اﺑﻮﺷﮑﻮر ﺑﻠﺨﻰ

ْﺲ ﺧﻮد 7ﻫﻨﺮى ﻧﺪارد ،ﺑﺎ ﺧﺎك ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ 5آﺗﺶ ﺟﻮﻫ ِﺮ ﻋِﻠﻮى 6اﺳﺖ؛ وﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﻔ ِ
ﺧﺎﺻﯿﺖ وى اﺳﺖ.
ِ
ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ ﻧﻪ از ﻧﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ 8آن ﺧﻮد
ِ
و

ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻌﺪى

2ـ ﺑﯿﺖﻫﺎ و ﻋﺒﺎرتﻫﺎى ﺻﻔﺤﮥ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻌﺪى اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻰِ
ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻫﺮﯾﮏ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ از درس »آداب زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ« ﻫﻤﺨﻮاﻧﻰ دارد.
1ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
2ـ ﺟﺎى اﻓﺴﻮس
3ـ ﺑﯿﻬﻮده
ﺐ ﻋﺎﻟﻰ :ﻧﮋاد و اﺻﻞوﻧﺴﺐ ﺑﺮﺗﺮ
4ـ ﻧ َﺴَ ِ
5ـ ﮐﮥ ﻋﻠّﺖ ﯾﺎ ﭼﺮاﯾﻰ
6ـ ﺟﻮﻫ ِﺮ ِﻋﻠْﻮىُ /ﻋﻠْﻮى :ﮔﻮﻫﺮى از ﻋﺎﻟ َ ِﻢ ﺑﺎﻻ )ﻋِﻠﻮى /ﻋُﻠﻮى :ﺑﺎﻻﯾﻰ ،آﺳﻤﺎﻧﻰ(
7ـ ﺑﻪﺧﻮدىِ ﺧﻮد
8ـ ﺑﻠﮑﻪ

۶۳

•

ﻫﻨﺪوﯾﻰ 1ﻧﻔﻂاﻧﺪازى 2ﻫﻤﻰآﻣﻮﺧﺖ .ﺣﮑﯿﻤﻰ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺎزى ﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ.3
ﺗﺎ ﻧﺪاﻧﻰ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻋﯿﻦِ ﺻﻮاب اﺳﺖ ،ﻣﮕﻮى

•

واﻧﭽﻪ داﻧﻰ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻧﯿﮑﻮش 4ﺟﻮاب اﺳﺖ ،ﻣﮕﻮى
ﻧﺪﻫﺪ ﻣﺮدِ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺟﻮاب
ﻣﮕﺮ آن ﮔﻪ ﮐﺰ او ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪ

•
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺧﻮدراى ﻣﻰﮐﻨﺪ ،او ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺤﺘﮕﺮى ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ.
ِ
• ﻫﺮﮐﻪ
ﮐــﻪ داﻧــﻰ ﮐــﻪ در ﮐﺎر ﮔﯿــﺮد ﺳــﺨُ ﻦ
• ﺑﺴــﯿﭻِ ﺳــﺨﻦ ﮔﻔﺘــﻦ آﻧــﮕﺎه ﮐــﻦ
ﻫﺮﭼــﻪ داﻧــﻰ ز ﻧﯿﮏﺧﻮاﻫــﻰ و ﭘﻨــﺪ
• ﮔﺮﭼــﻪ داﻧــﻰ ﮐــﻪ ﻧﺸــﻨﻮﻧﺪ ،ﺑﮕــﻮى
ﻫﺮﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻧﺴﻨﺠﺪ ،5از ﺟﻮاب ﺳﺨﻦ ﺑﺮﻧﺠﺪ.
6

7

•

8

زود ﺑﺎﺷـــﺪ ﮐــﻪ ﺧﯿـﺮه ﺳـــﺮ  9ﺑﯿﻨــﻰ

ﺑــﻪ دو ﭘــﺎى اوﻓﺘــﺎده اﻧــﺪر ﺑﻨــﺪ

دﺳــﺖ ﺑﺮ دﺳــﺖ ﻣﻰ زﻧﺪ  10ﮐﻪ درﯾﻎ!

داﻧﺸــﻤﻨﺪ

ﺣﺪﯾــﺚ
ِ
ﻧﺸــﻨﯿﺪم

11

آﯾﺎ ﻗﻄﻌﮥ ﭘﺎﯾﺎﻧﻰ ،در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ دو ﺑﯿﺖ ﭘﯿﺶ از آن ﻗﺮار دارد؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺨﺘﺎن آرى اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﺳﻌﺪى در ﮔﻠﺴﺘﺎن ـ ﮐﻪ اﺛﺮى اﺧﻼﻗﻰ و
ﭘﻨﺪآﻣﻮز اﺳﺖ ـ دو ﺗﻮﺻﯿﮥ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده اﺳﺖ؟
3ـ ﺟﻤﻠﮥ »از ﺟﺎى ﺗﻬﻤﺖزده ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻦ« از ﻣﺘﻦ ﻗﺎﺑﻮسﻧﺎﻣﻪ ،اﺷﺎره دارد ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ »اِﺗﱠﻘﻮا

1ـ ﻫﻨﺪو :اﻫﻞ ﻫﻨﺪ ،ﻫﻨﺪى ،ﭘﯿﺮ ِو آﯾﯿﻦ ﮐﻬﻦِ ﻣﺮدم ﻫﻨﺪ
ب واژة ﻓﺎرﺳﻰِ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ(
2ـ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد ِن ﻧﻔﺖ ﺷﻌﻠﻪور ﺑﻪ ﺳﻮى دﺷﻤﻦ ﮐﻪ از ﻓﻨﻮن ﺟﻨﮕﻰ ﺑﻮد) .ﻧﻔﻂُ ،ﻣﻌَﺮﱠ ِ
3ـ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪات از ﻧﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎزىات ﻧﻔﺖاﻧﺪازى ﺑﺎﺷﺪ.
4ـ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﻰ ﯾﺎ ﺟﻬﺶ ﺿﻤﯿﺮ
5ـ ارزﯾﺎﺑﻰ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺳﺒﮏﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﮑﻨﺪ
6ـ ﺧﻮدرأى ،ﺧﻮدﺳﺮ ،ﻣﺴﺘﺒﺪ
7ـ ﺑﺴﯿﭻ ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺞ ﯾﻌﻨﻰ آﻣﺎدهﺳﺎزى .در ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰِ ﻗﺼﺪ و ﻣﯿﻞ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﭻِ ﭼﯿﺰى ﮐﺮدن :آﻣﺎده ﺷﺪن
ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم داد ِن آن ﯾﺎ ﻗﺼﺪ و ﻣﯿﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ آن
8ـ ﺳَ ﺨُ ﻦ ﯾﺎ ﺳُ ﺨُ ﻦ ،ﺗﻠﻔّﻆِ ﮐﻬﻦِ ﺳُ ﺨَ ﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
9ـ ﻟﺠﻮج ،ﮔﺴﺘﺎخ
10ـ دﺳﺖ ﺑﺮ دﺳﺖ زدن :ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺗﺄﺳّ ﻒ ،دﺳﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪن
11ـ ﺳﺨﻦ

۶۴

ﻣَﻮاﺿِ ﻊَ اﻟﺘﱡ َﻬﻢِ«) 1ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮمص( .از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻰع ﻧﯿﺰ ﺣﺪﯾﺜﻰ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻀﻤﻮن رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ :ﻣَﻦْ وَﺿَ ﻊَ ﻧﻔﺴَ ُﻪ ﻣﻮاﺿﻊَ اﻟﺘّﻬﻤ ِﺔ ﻓَﻼﯾَﻠُﻮﻣ ﱠَﻦ ﻣَﻦْ

أﺳﺎء ﺑ ِ ِﻪ اﻟﻈّ ﱠﻦ .2از ﺳﻮى دﯾﮕﺮ ،در آﯾﻪاى از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
ﻣﻰﺧﻮاﻧﯿﻢ» :ﯾﺎ أﯾّﻬﺎ اﻟ ّﺬﯾﻦ آﻣَﻨﻮا اﺟْ ﺘَﻨ ِﺒﻮا ﮐﺜﯿﺮا ً ﻣ ِﻦَ اﻟﻈﱠ ﱢﻦ
ﺑﻌﺾ اﻟﻈّ ﱢﻦ إﺛﻢٌ « )) (49/12اى ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن
َ
إنّ
آوردهاﯾﺪ ،از ﺑﺴﯿﺎرى از ﮔﻤﺎنﻫﺎ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺎرهاى از
ﮔﻤﺎنﻫﺎ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ (.ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﺮا ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻦ و ﺑﻪ
ﭘﯿﺮوى از اﯾﺸﺎن ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪة ﻗﺎﺑﻮسﻧﺎﻣﻪ ،در ﮐﻨﺎر ﻫﺸﺪار و
ﻧﻬﻰ ﻗﺮآﻧﻰ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪاى ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
4ـ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﺎدآور ﮐﺪام ﻋﺒﺎرت از ﻗﺎﺑﻮﺳﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ؟ ﭼﺮا ﺛﻤﺮﺑﺨﺸﻰِ ﻧﺼﯿﺤﺖ ،در
ﮔﺮ ِو ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪاى اﺳﺖ؟
اﻟﻨ ْﱡﺼﺢُ ﺑﯿﻦَ اﻟﻤ ََﻺ ِ ﺗَﻘﺮﯾﻊٌ )ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻰ ع( ]ﭘﻨﺪ ﮔﻔﺘﻦ در اﻧﺠﻤﻦ ،ﺳﺮزﻧﺶ اﺳﺖ[.

1ـ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻬﻤﺖﻫﺎ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ.
2ـ ﮐﺴﻰ ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻬﻤﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻤﺎن ﺑﺪ ﻣﻰﺑَﺮَد ،ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﺪ.

۶۵

ﻼ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎى ﺷﺸﮕﺎﻧﮥ ﻣﻀﺎرع اﺧﺒﺎرى
1ـ ﺑﺎ اﻟﮕﻮى ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع اﺧﺒﺎرى آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻣﺜ ً
از ﻣﺼﺪر »رﻓﺘﻦ« در زﺑﺎن ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻓﺎرﺳﻰ ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ :ﻣﻰروم ،ﻣﻰروى ،ﻣﻰرود،
ﻣﻰروﯾﻢ ،ﻣﻰروﯾﺪ ،ﻣﻰروﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺶ ﺳﺎﺧﺖ را در ﻓﺎرﺳﻰِ ﮔﻔﺘﺎرى ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آﻧﮕﺎه ﺗﻔﺎوت ﺑﻦ ﻣﻀﺎرع
و ﺷﻨﺎﺳﻪ را در ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﺎرى و ﮔﻔﺘﺎرى ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎى ﺷﺸﮕﺎﻧﮥ ﻣﻀﺎرع اﺧﺒﺎرى ﻣﺼﺪر »ﮔﻔﺘﻦ« را ﻧﯿﺰ در ﻓﺎرﺳﻰِ ﮔﻔﺘﺎرى
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﺑﻦ و ﺷﻨﺎﺳﻪ را ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ.
2ـ اﻟﺘﺰام ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰِ »ﻫﻤﺮاﻫﻰ« اﺳﺖ و ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﯾﺎ ﺣﺎل اﻟﺘﺰاﻣﻰ را ازآنرو ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﻰ از ﻣﻔﻬﻮمﻫﺎى اﺣﺘﻤﺎل و ﺗﺮدﯾﺪ ،ﺷﺮط ،آرزو ،دﻋﺎ ...در زﻣﺎن ﺣﺎل ﯾﺎ
آﯾﻨﺪه »ﻫﻤﺮاه« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮمﻫﺎ ،در »ﻗﻄﻌﻰ ﻧﺒﻮدن« ﺑﺎ ﻫﻢ اﺷﺘﺮاك دارﻧﺪ.
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺣﺎل اﻟﺘﺰاﻣﻰ در ﺟﻤﻠﻪﻫﺎى ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﺪام ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﻣﻰﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﺳﻰ ،ﺑﺎ ﻫﻢ راه ﻣﻰاﻓﺘﯿﻢ.
ﮐﺎش ﻫﺮﭼﻪزودﺗﺮ ﺑﺮاى ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻰ ﻫﻮا ﭼﺎرهاى ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ!
ﺷﺎﯾﺪ اﻣﺮوز دﺑﯿﺮ از ﻣﻦ درس ﺑﭙﺮﺳﺪ.
ﺧﺪا رﻓﺘﮕﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺎﻣﺮزد!

۶۶

ﺣﮑﺎﯾﺖ

•

ﺷﻮ ﺧﻄﺮ ﮐﻦ

ﻣﻰداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﺶﻧﻤﺎى »ﻣﺘﻤّﻢ« در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻰ »ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﺘﻤّﻢ
ﻗﺮار ﻣﻰﮔﯿﺮد .در ﺳَ ﺒْﮏ ﮐﻬﻦ ادب ﻓﺎرﺳﻰ ،ﮔﺎه اﻓﺰون ﺑﺮ ﻧﻘﺶﻧﻤﺎى ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺑﺮاى ﻣﺘﻤّﻢْ
ﻧﻘﺶﻧﻤﺎى ﭘﺴﯿﻦ ﻫﻢ ﻣﻰآوردهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،دو ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ در دو ﺳﻮى ﻣﺘﻤّﻢ
ﺟﺎى ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﺮاى ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺳﻌﺪى:
ﺑﻪ درﯾﺎ در ،ﻣﻨﺎﻓﻊْ ﺑﻰ ﺷـﻤﺎر اﺳـﺖ

وﮔﺮ ﺧﻮاﻫﻰ ﺳﻼﻣﺖ ،1ﺑﺮ ﮐﻨﺎر 2اﺳﺖ

1ـ اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ )در اﯾﻨﺠﺎ(
2ـ ﺳﺎﺣﻞ
ـ

۶۷

ﻣﻰﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ واژة »درﯾﺎ« )ﻣﺘﻤّﻢ( ﺑﺎ دو ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ )»ﺑﻪ« و »در«( ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﻰ
ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ ﺟﺎى آﻧﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ درﯾﺎ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻰﺷﻤﺎر اﺳﺖ «1ﯾﺎ »در درﯾﺎ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻰﺷﻤﺎر
اﺳﺖ« ،ﻫﺮدو را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ.
در ﺣﮑﺎﯾﺖ ،ﻧﻤﻮﻧﻪاى از »دو ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮاى ﯾﮏ ﻣﺘﻤﻢ« ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ.

ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﻬﻮﻣﻰِ ﺑﯿﺖﻫﺎى زﯾﺮ را ﺑﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻰ
ﮐﻨﯿﺪ.

•
•

•

از ﺧﻄﺮ ﺧﯿﺰد ﺧﻄﺮ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﻮدِ ده ﭼﻬﻞ
ﺑﺮ ﻧﺒﻨـﺪد ﮔﺮ ﺑﺘﺮﺳـﺪ از ﺧﻄﺮ ﺑﺎزارﮔﺎن

2

3

ﮐﻠﯿﻠﻪ و دﻣﻨﻪ

درِ ﻧﺎم ﺟُ ﺴـﺘﻦ ،4دﻟﯿـﺮى ﺑ ُـﻮَ د
زﻣﺎﻧﻪ ز ﺑﺪدل 5ﺑﻪ ﺳﯿﺮى ﺑ ُﻮَ د

6

ﻓﺮدوﺳﻰ

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ از ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺳﻌﺪى را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺷــﻨﯿﺪم ﮐــﻪ ﯾــﮏ ﺑــﺎر در ِﺣ ّﻠــﻪ اى

7

ﮐــﻪ» :ﻣــﻦ َﻓـ ّﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫــﻰ داﺷــﺘﻢ

ﺳــﺨﻦ ﮔﻔــﺖ ﺑــﺎ ﻋﺎﺑــﺪى 8ﮐ ّﻠــﻪاى

9

ﺑــﻪ ﺳــﺮ ﺑــﺮ ،ﮐﻼه ِ ﻣ ِﻬــﻰ 10داﺷــﺘﻢ

1ـ ﻣﻰداﻧﯿﻢ ﮐﻪ »ﺑﻪ« در ﻣﻌﻨﺎى »در« در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻰِ ﮐﻬﻦ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
2ـ ﺳﻮدِ ده ﭼﻬﻞ در ﻓﺎرﺳﻰ ﮐﻬﻦ ،ﯾﻌﻨﻰ ﺳﻮد ﺑﺮدن در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاى ﮐﻪ در آن ،ﭼﯿﺰى را ﺑﻪ ده دِرَم ﺑﺨﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﭼﻬﻞ درم
ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ؛ ﻧﻪآﻧﮑﻪ ﺳﻮدى ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.
3ـ دوﻣﯿﻦ »ﺧﻄﺮ« ـ ﺑﺮﺧﻼف »ﺧﻄﺮ« اول و ﺳﻮم ـ ﻣﻌﻨﻰِ »ارزش و اﻫﻤﯿﺖ« دارد.
4ـ درِ ﭼﯿﺰى را ﺟُ ﺴﺘﻦ :روى آوردن ﺑﻪ ﭼﯿﺰى و ﺗﻼش ﺑﺮاى دﺳﺖﯾﺎﺑﻰ ﺑﻪ آن )ﮐﻨﺎﯾﻪ(
5ـ ﺗﺮﺳﻮ ،ﺑﺰدل
6ـ ﺑﻪ ﺳﯿﺮى :ﺳﯿﺮ؛ ﺳﯿﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰِ ﺣﻘﯿﻘﻰ )=در ﺑﺮاﺑ ِﺮ ﮔﺮﺳﻨﻪ( ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎى »ﺑﯿﺰار« دارد.
7ـ ﻣﺤﻠّﻪاى
8ـ ﻋﺎﺑﺪ :ﻋﺒﺎدتﮐﻨﻨﺪه؛ ﮐﺴﻰ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اوﻗﺎت زﻧﺪﮔﯿﺶ را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا و رازوﻧﯿﺎز ﺑﺎ او ﻣﻰﮔﺬراﻧﺪ.
9ـ ﺟﻤﺠﻤﻪاى
10ـ ﮐﻼه ِ ﻣ ِﻬﻰ :ﺗﺎج ﺑﺰرﮔﻰ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ

۶8

ﺳــﭙﻬﺮم ﻣﺪد ﮐﺮد و ﻧﺼﺮت ،وِﻓﺎق

•

1

ﮔﺮﻓﺘــﻢ ﺑــﻪ ﺑــﺎزوى دوﻟــﺖ ،2ﻋــﺮاق

ﻃﻤــﻊ ﮐــﺮده ﺑــﻮدم ﮐــﻪ ﮐﺮﻣــﺎن ﺧــﻮرم

ﮐــﻪ ﻧﺎﮔــﻪ ﺑﺨﻮردﻧــﺪ ﮐﺮﻣــﺎن ﺳــﺮم«

ـﻮش ﻫــﻮش
ﺑﮑَ ــﻦ ﭘﻨﺒــﮥ ﻏﻔﻠــﺖ از ﮔـ ِ

ﮐــﻪ از ﻣﺮدﮔﺎن ﭘﻨــﺪت آﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮش

ﻧﻤﻮﻧﻪاى از »ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﻰ ﯾﺎ ﺟﻬﺶ ﺿﻤﯿﺮ«» ،اﺿﺎﻓﮥ ﺗﺸﺒﯿﻬﻰ« و »دو ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮاى ﯾﮏ
ﻣﺘﻤﻢ« در ﺣﮑﺎﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

1ـ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﺑﯿﺖ »ﯾﮑﻰ آرزو ﮐﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ از ﻫﻮا /ﮐﺠﺎت آﯾﺪ اﻓﮕﻨﺪن اﮐﻨﻮن ﻫﻮا« ،دو
واژة ﻗﺎﻓﯿﻪ )ﻫﻮا ـ ﻫﻮا( ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻠﻔﻆ و اﻣﻼى ﯾﮑﺴﺎن دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰِ ﻣﺘﻔﺎوت )آﺳﻤﺎن ـ
آرزو( ﺑﻪ ﺷﺎﻋﺮ اﺟﺎزه ﻣﻰدﻫﺪ ﮐﻪ آن دو را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﻓﯿﻪ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ آراﯾﮥ
»ﺟﻨﺎس« آﺷﻨﺎ ﺷﺪهاﯾﺪ .اوج ﺟﻨﺎس )=ﻫﻢﺟﻨﺲ ﺑﻮدن( ﻣﯿﺎن دو واژه ،وﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻠﻔﻆ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ )ﻫﻢآوا و ﻫﻢﻧﻮﯾﺴﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ،اﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰِ ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺎس را »ﺟﻨﺎس ﮐﺎﻣﻞ )ﺗﺎم(« ﻣﻰﻧﺎﻣﯿﻢ و ﻫﻤﮥ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎى دﯾﮕﺮ را »ﺟﻨﺎس
ﻧﺎﻗﺺ« ﻧﺎم ﻣﻰﻧﻬﯿﻢ.
اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪاى از »ﺟﻨﺎس ﮐﺎﻣﻞ )ﺗﺎم(« در ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺳﻌﺪى
ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﯾﻦ آراﯾﻪ ﺑﺮاى ﺑﯿﺎن رﺳﺎى ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
2ـ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﭼﻪ اﻧﺪرزى درﺑﺮدارد و آدﻣﻰ را از ﭼﻪ ﺧﻮى و ﺧﺼﻠﺘﻰ ﺑﺮﺣَ ﺬَ رﻣﻰدارد؟
3ـ آﯾﺎ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﯿﺎم اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ درونﻣﺎﯾﮥ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﭼﻬﺎرﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺮار
دارد؟ دﻟﯿﻠﺘﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟

1ـ آﺳﻤﺎن ﻣﺮا ﯾﺎرى ﮐﺮد و ﭘﯿﺮوزى ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺎزﮔﺎرى و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.
2ـ ﺑﻪ ﺑﺎزوى دوﻟﺖ :ﺑﺎ ﻧﯿﺮوى ﺳﻌﺎدت و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻰ

۶۹

درس ﻫﻔﺘﻢ

ﭘﺮﺗﻮ اﻣﯿﺪ

•

در ﻏﺰل ﯾﮏ »راى ﮔﺴﺴﺖ اﺿﺎﻓﻪ« ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و ﯾﮏ »را« ﮐﻪ
ﻣﺼﺪر اﺳﻨﺎدىِ »ﺑﻮدن« را ﺑﻪ »داﺷﺘﻦ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.

1ـ ﺑﻬﺎءاﻟﺪّ ﯾﻦ ﺧﺮّﻣﺸﺎﻫﻰ 1از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﺎﻓﻆ در ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﯾﺮانزﻣﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﺣﺎﻓﻆ ،ﺣﺎﻓﻈﮥ
ﻣﺎﺳﺖ« .ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ زﯾﺒﺎﯾﻰِ آواﯾﻰِ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ
از ﭼﻪ آراﯾﻪاى اﺳﺖ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟّ ﻪ ﺑﻪ ﭘﺎرهﻣﺘﻨﻰ ﮐﻪ از ﻫﻤﯿﻦ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ﮐﻪ از ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ دارﯾﺪ،
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﻰ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻰﮐﻨﯿﺪ.
2ـ »دﻧﯿﺎ ﻫﺰار رو دارد« ﯾﺎدآورِ ﮐﺪام ﺑﯿﺖ از اﯾﻦ ﻏﺰل ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺖ؟
1ـ ﺑﻬﺎءاﻟﺪّ ﯾﻦ ﺧﺮّﻣﺸﺎﻫﻰ )زادة  (1324ﻗﺮآنﭘﮋوه ،ﺣﺎﻓﻆﺷﻨﺎس ،ﻣﺘﺮﺟﻢ و ادﯾﺐ و ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻮﺳﺘﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و
ادب ﻓﺎرﺳﻰ اﺳﺖ» .ﺣﺎﻓﻆﻧﺎﻣﻪ« )دورة دو ﺟﻠﺪى( اﺛﺮ ﺧﺮّﻣﺸﺎﻫﻰ ﯾﮑﻰ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺎﻓﻆﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﻰرود.

۷۰

3ـ ﻣُﻐﯿﻼن )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻏﻮﻻن( ﺑﻮﺗﻪﻫﺎى ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺑﺰرﮔﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازة ﯾﮏ درﺧﺘﭽﻪ
ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎى آن ﺧﺎرﻫﺎى ﺑﻠﻨﺪ دارد .ﻣﻐﯿﻼن ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در ﺻﺤﺮاى ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﻰروﯾﺪ ،ﯾﮏ
ﻧﻮع ﮔﯿﺎه ﺳﻮزﻧﻰ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺎرﻫﺎى ﺳﻔﯿﺪ ﭼﻨﺪﭘﻬﻠﻮ ﮐﻪ ﭘﺎى درﺧﺘﭽﻪ ﻣﻰرﯾﺰد و ﺑﺎ وزش
ﺑﺎد ،ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﻰﭘﺮا َﮐﻨَﺪ.

•

ﺷﺎﻋﺮان ادب ﻓﺎرﺳﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آزار ﺧﺎر ﻣﻐﯿﻼن ﺳﺨﻦ راﻧﺪهاﻧﺪ .1در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ از ﮔﻠﺴﺘﺎن

ﺳﻌﺪى ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪىِ ﺧﺎر ﻣﻐﯿﻼن ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺧﻮش اﺳﺖ زﯾﺮ ﻣﻐﯿﻼن ﺑﻪ راه ﺑﺎدﯾﻪ ﺧﻔﺖ

ﺷﺐ رَﺣﯿﻞ ،وﻟﻰ ﺗﺮكِ ﺟﺎن ﺑﺒﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ
ِ

4ـ در ﻗﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎى ﻋﺮوﺳﮑﻰِ ﺳﺎﯾﻪﺑﺎزى و ﺧﯿﻤﻪﺷﺐﺑﺎزى رواج داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در
ﺳﺎﯾﻪﺑﺎزى ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﭼﻨﺪ ﻋﺮوﺳﮏ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ﻗﺮار ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﺳﺎﯾﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﭘﺮده ﻣﻰاﻓﺘﺎد ،اﺟﺮا ﻣﻰﺷﺪ؛ اﻣﺎ در ﺧﯿﻤﻪﺷﺐﺑﺎزى ﻋﺮوﺳﮏﻫﺎى ﻣﺘﺤﺮّك
آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺦ ،ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ .ﻧﻤﺎﯾﺶ را در ﻗﺪﯾﻢ »ﺑﺎزى«
ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎى ﻋﺮوﺳﮑﻰ را »ﺷﺐﺑﺎزى«» ،ﺧﯿﺎلﺑﺎزى« و »ﭘﺮدهﺑﺎزى« ﻣﻰﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.

•

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎدﺷﺪه ،ﻣﻌﻨﺎى دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺣﺎﻓﻆ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ِ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ

ﻫﺎن ،ﻣﺸﻮ ﻧﻮﻣﯿﺪ ﭼﻮن واﻗﻒ ﻧﻪاى از ﺳ ّﺮ ﻏﯿﺐ

ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺪر ﭘﺮده ،ﺑﺎزىﻫﺎى ﭘﻨﻬﺎن ﻏﻢ ﻣﺨﻮر

5ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ واژة »ﻣﻐﯿﻼن« در واژهﻧﺎﻣﮥ ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳﻰ ،ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ ﺑﯿﺖ
ﺣﺎﻓﻆ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
دور اﺳﺖ ﺳ ِﺮ آب از اﯾﻦ ﺑﺎدﯾﻪ؛ ﻫُﺶ دار!

ﺗـﺎ ﻏـﻮل ﺑﯿﺎﺑـﺎن ﻧﻔﺮﯾﺒـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﺮاﺑﺖ

6ـ از واژة »ﺳﺮزﻧﺶ« در ﺑﯿﺖ ﺷﺸﻢ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎى »ﻣﻼﻣﺖ و ﻧﮑﻮﻫﺶ« ،ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎى
دﯾﮕﺮى ﺑﺮﻣﻰآﯾﺪ؟
1ـ در ﭘﺎرهﻣﺘﻦِ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻗﺎﺑﻮسﻧﺎﻣﻪ )درس ﺷﺸﻢ ،آداب زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ( ﻧﯿﺰ از ﺑﻰﻓﺎﯾﺪﮔﻰ و ﺑﻰﺧﺎﺻﯿﺖﺑﻮد ِن ﻣﻐﯿﻼن ﯾﺎد
ﺷﺪه اﺳﺖ.

۷۱

7ـ ﻣﯿﺎن »ﻗﺪم زدن« در ﺑﯿﺖ ﺣﺎﻓﻆ ،ﺑﺎ »ﻗﺪم زدن« راﯾﺞ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻰِ اﻣﺮوز ﭼﻪ ﺗﻔﺎوت
ﻣﻌﻨﺎﯾﻰ دﯾﺪه ﻣﻰﺷﻮد؟
8ـ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺣﺎل و ﻫﻮاى اﯾﻦ ﻏﺰل را ﺑﺎ ﯾﮏ واژه ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻪ واژهاى را
ﺑﺮازﻧﺪه ﻣﻰداﻧﯿﺪ؟
9ـ ﻧﺰدﯾﮑﻰِ ﻣﻔﻬﻮﻣﻰِ ﺑﯿﺖﻫﺎى ﭘﺎﯾﯿﻦ را ﺑﺎ ﻏﺰل ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﻨﯿﺪ.

•

ﺑﺎﻏﺒﺎن ﮔﺮ ﭘﻨﺞ روزى ﺻﺤﺒﺖ ﮔﻞ ﺑﺎﯾﺪش

ﺑﺮ ﺟﻔﺎى ﺧﺎرِ ﻫﺠﺮان ،1ﺻﺒﺮ ﺑﻠﺒﻞ ﺑﺎﯾﺪش

ﭼﻨﯿﻦ اﺳــﺖ رﺳــﻢ  2ﺳــﺮاى ﺟﻬﺎن

ﻫﻤــﻰ راز ﺧﻮﯾــﺶ از ﺗــﻮ دارد ﻧﻬــﺎن

•
• ﻧﺴــﺎزد ،ﺗــﻮ ﻧﺎﭼــﺎر ﺑــﺎ او ﺑﺴــﺎز
•

3

ﮔﺮ ﻣﺮد رَﻫﻰ ،ﻏﻢ ﻣﺨﻮر از دورى و دﯾﺮى

ﺣﺎﻓﻆ

ﮐﻪ روزى ﻧﺸــﯿﺐ اﺳــﺖ و روزى ﻓﺮاز

4

ﻓﺮدوﺳﻰ

داﻧﻰ ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ،ﻫﻨ ِﺮ ﮔﺎمِ زﻣﺎن اﺳﺖ

ه .ا .ﺳﺎﯾﻪ

10ـ ﻋﺒﯿﺪ زاﮐﺎﻧﻰ ـ ﺷﺎﻋﺮ ﻫﻢروزﮔﺎر ﺣﺎﻓﻆ ـ در ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻧﻤﺎدﻫﺎى ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ
ﺑﯿﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ را اِﻟﻘﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ؟

•

در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻮق ﮐﻌﺒﻪ ﺧﻮاﻫﻰ زد ﻗﺪم

ﺳﺮزﻧﺶﻫﺎ ﮔﺮ ﮐﻨﺪ ﺧﺎر ﻣﻐﯿﻼن ،ﻏﻢ ﻣﺨﻮر

•

ﮔﺮ رﻫﺮوان ﺑﻪ ﮐﻌﺒﮥ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻰرﺳﻨﺪ

ﻣﺎ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﺎرﻫﺎى ﻣﻐﯿﻼن ﻧﻤﻰرﺳﯿﻢ

1ـ دورى ،ﺟﺪاﯾﻰ ،ﻓ ِﺮاق؛ ﺧﺎرِ ﻫﺠﺮان )اﺿﺎﻓﮥ ﺗﺸﺒﯿﻬﻰ(
2ـ ﻗﺎﻋﺪه ،ﺷﯿﻮه ،آﯾﯿﻦ
3ـ ﺳﺎﺧﺘﻦ :ﻣﺪارا ﮐﺮدن
4ـ ﻧﺸﯿﺐ و ﻓﺮاز :ﺳﺨﺘﻰ و ﺧﻮﺷﻰ )در اﯾﻨﺠﺎ(

۷۲

ﺣﺎﻓﻆ

ﻋﺒﯿﺪ زاﮐﺎﻧﻰ

در ﻓﺎرﺳﻰ ﻫﻔﺘﻢ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى درﺧﺸﺎن ،از وﯾﮋﮔﻰﻫﺎى ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ و ﺳﺎﺧﺘﺎرىِ ﻣﺼﺪر در
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻦ از ﻣﺼﺪر را ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ .اﮐﻨﻮن ده
ِ
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻰ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ و ﺷﯿﻮة ﺳﺎدة
ﻣﺼﺪر را در دو ﺟﺪول ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻦﻫﺎى ﻣﻀﺎرع )اﮐﻨﻮن( و ﻣﺎﺿﻰ )ﮔﺬﺷﺘﻪ( ﻫﺮﯾﮏ
آوردهاﯾﻢ .از ﻧﻈﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺑﻦﻫﺎ ،ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻰ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺟﺪول ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد؟

۱

ﻣﺼﺪر

ﺑﻦ ﻣﻀﺎرع

ﺑﻦ ﻣﺎﺿﻰ

ﺧﻮردن
ُﮐﺸﺘﻦ

ﺧﻮر

ﺧﻮرد

ﮐﺶ

ﮐﺸﺖ

اﻓﺘﺎدن

اﻓﺖ

اﻓﺘﺎد

ﭘﺮﯾﺪن

ﭘﺮ

ﭘﺮﯾﺪ

زﯾﺴﺘﻦ

زى

زﯾﺴﺖ

۲

ﻣﺼﺪر

ﺑﻦ ﻣﻀﺎرع

ﺑﻦ ﻣﺎﺿﻰ

ﺑﺴﺘﻦ

ﺑﻨﺪ

ﺑﺴﺖ

ﻧﺸﺴﺘﻦ

ﻧﺸﯿﻦ

ﻧﺸﺴﺖ

ﭘﺨﺘﻦ

ﭘﺰ

ﭘﺨﺖ

ﺷﻨﯿﺪن

ﺷﻨﻮ

ﺷﻨﯿﺪ

دﯾﺪن

ﺑﯿﻦ

دﯾﺪ

ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،در ﻣﺼﺪرﻫﺎى ﺟﺪول  ، ۱ﻣﯿﺎن ﺑﻦﻫﺎى ﻣﻀﺎرع و ﻣﺎﺿﻰ ،ﻧﻈﻢ و

ﻗﺎﻋﺪهاى ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﻣﺼﺪرﻫﺎى ﺟﺪول ۲
در اﺻﻄﻼح دﺳﺘﻮرى ،ﺑﻪ ﻣﺼﺪرﻫﺎى ﺟﺪول » ، ۱ﻣﻨﻈّ ﻢ« ﻣﻰﮔﻮﯾﯿﻢ و ﻣﺼﺪرﻫﺎى ﺟﺪول
 ۲را »ﻧﺎﻣﻨﻈّ ﻢ« ﻣﻰﻧﺎﻣﯿﻢ.
ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﺟﺪول  ، ۱ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺑﻦﻫﺎى ﻣﺼﺪرﻫﺎى ﻣﻨﻈّ ﻢ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻰ را در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﻤﻰ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮد .ازاﯾﻦرو
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ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ:
ﺑﻦ ﻣﻀﺎرع +ـﺪ /ـﺖ /ـﺎد /ـﯿﺪ /ـﺴﺖ = 1ﺑﻦ ﻣﺎﺿﻰ
ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﺼﺪرﻫﺎﯾﻰ را ﻧﺎﻣﻨﻈّ ﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰآورﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻦﻫﺎﯾﺸﺎن از اﻟﮕﻮى ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ
ﭘﯿﺮوى ﻧﻤﻰﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻣﺼﺪرﻫﺎﯾﻰ از ﻗﺒﯿﻞِ »آﻣﺪن« ﯾﺎ »ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ« را ﻫﻢ در دﺳﺘﮥ
»ﻧﺎﻣﻨﻈّ ﻢ« ﺟﺎى ﻣﻰدﻫﯿﻢ؛ زﯾﺮا ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﻦﻫﺎى ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﺪرﻫﺎﯾﻰ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﻢ دﯾﺪه ﻣﻰﺷﻮد
)»آ  +ﻣَﺪ= آﻣﺪ« 2ﯾﺎ »ﭘﺬﯾﺮ +ـُﻔﺖ= ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ«( ،اﻣﺎ ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﺮاى ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان اﻟﮕﻮﯾﻰ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﺮ ﻣﺼﺪرى را ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮى ﯾﺎدﺷﺪه ﻫﻤﺨﻮاﻧﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ.
در ﻣﯿﺎن ﮔﻮﻧﻪﻫﺎى ﻣﺼﺪر )ﻣﻨﻈﻢ و ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ( ،ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮىِ ﻣﺼﺪرﻫﺎى ﻣﻨﻈّ ﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﻗﺎﻋﺪهﻣﻨﺪى ،ﺑﺮاى ﻓﺎرﺳﻰزﺑﺎﻧﺎن آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺎﻫﻰ در ﮐﻨﺎر ﻣﺼﺪر ﻧﺎﻣﻨﻈّ ﻢ ،ﺷﮑﻞِ
ﻣﻨﻈّ ﻢ آن را ﺳﺎﺧﺘﻪ و در زﺑﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل ،ﺑﻪ ﺑﻦﻫﺎى »ﮔﺸﺘﻦ« ﮐﻪ
ﻣﺼﺪرى ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ ،ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ:
ﻣﺼﺪر
ﮔﺸﺘﻦ

ﺑﻦ ﻣﻀﺎرع
َﮔﺮد

ﺑﻦ ﻣﺎﺿﻰ
ﮔﺸﺖ

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ »ﮔﺸﺘﻦ« را ﺑﻪ ﻣﺼﺪرى ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﺿﻰ را از »ﮔﺸﺖ«
ﺑﻪ »ﮔﺮدﯾﺪ« ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ .ﺳﭙﺲ از اﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﺎﺿﻰ )= ﮔﺮدﯾﺪ( ،ﻣﺼﺪرِ »ﮔﺮدﯾﺪن« را ﺑﺴﺎزﯾﻢ:
ﻣﺼﺪر
ﮔﺮدﯾﺪن

ﺑﻦ ﻣﻀﺎرع
َﮔﺮد

ﺑﻦ ﻣﺎﺿﻰ
ﮔﺮدﯾﺪ

ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ» ،ﮔﺮدﯾﺪن« ﭘﺪﯾﺪ ﻣﻰآﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈّ ِﻢ ﻣﺼﺪر »ﮔﺸﺘﻦ« اﺳﺖ .ﺑﺮاى
ﻧﻤﻮﻧﻪاى دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺼﺪر ﻧﺎﻣﻨﻈّ ِﻢ »ﺟَ ﺴﺘﻦ« )=ﭘﺮﯾﺪن( ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ:
1ـ »ـﺴﺖ« ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﺎﻣﺖ اﻓﺰوده ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت »ـِﺴﺖ« ﯾﺎ »ـﯿﺴﺖ« درﻣﻰآﯾﺪ :دان +ـِﺴﺖ= داﻧﺴﺖ ،ﺗﻮان+
ـِﺴﺖ= ﺗﻮاﻧﺴﺖ ،ﻧﮕﺮ +ﯾﺴﺖ= ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ
2ـ در ﻓﺎرﺳﻰ ﻫﺸﺘﻢ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى درﺧﺸﺎن ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻦ ﻣﻀﺎرع ﻣﺼﺪرﻫﺎﯾﻰ ﻣﺎﻧﻨ ِﺪ »آﻣﺪن«» ،ﺳﺘﻮدن« و »ﭘﯿﻤﻮدن«،
ﺻﻮرت »آ«» ،ﺳﺘﺎ« و »ﭘﯿﻤﺎ« درﺳﺖﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ .در
ِ
ﺗﺮﺗﯿﺐ »آ /آى«» ،ﺳﺘﺎ /ﺳﺘﺎى« و »ﭘﯿﻤﺎ /ﭘﯿﻤﺎى« اﺳﺖ؛ اﻣﺎ
ْ
ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﯿﺰ »آ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻦ ﻣﻀﺎرع ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

۷۴

ﻣﺼﺪر

ﺑﻦ ﻣﻀﺎرع

ﺑﻦ ﻣﺎﺿﻰ

َﺟﺴﺘﻦ

َﺟﻪ

َﺟﺴﺖ

ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ درﻣﻰآﯾﺪ:
ﻣﺼﺪر

ﺑﻦ ﻣﻀﺎرع

ﺑﻦ ﻣﺎﺿﻰ

ﺟﻬﯿﺪن

َﺟﻪ

َﺟﻬﯿﺪ

ﺷﻤﺎرى اﻧﺪك از ﻣﺼﺪرﻫﺎى ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻰِ اﻣﺮوزﯾﻦ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو
ﻧﻤﻮﻧﮥ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﻫﻢ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ .ﺑﻪﺟﺰ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺪرﻫﺎى
ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ را ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺑﻪ ﻣﺼﺪر ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.

1

ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ آﻧﭽﻪ اﮐﻨﻮن ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ،ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻰ ،ﺑﻦ ﻣﺎﺿﻰ )ﮔﺬﺷﺘﻪ( از
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻦ ﻣﺎﺿﻰ از ﺑﻦ ﻣﻀﺎرع
ِ
ﺑﻦ ﻣﻀﺎرع ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد .در ﻣﺼﺪرﻫﺎى ﻣﻨﻈﻢ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﻼ روﺷﻦ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮏ ﯾﺎ دو واج ﺑﺮ ﺑﻦ ﻣﻀﺎرع ،ﺑﻦ ﻣﺎﺿﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﯾﺪ؛
ﮐﺎﻣ ً
ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل:

»اﻧﺪﯾﺶ« ﺑﻦ ﻣﻀﺎرع » +ﯾﺪ«← اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ

ﺑﻦ ﻣﺎﺿﻰ

اﻣﺎ در ﻣﺼﺪرﻫﺎى ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ،ﺳﺎﺧﺖﮔﯿﺮىِ ﺑﻦ ﻣﺎﺿﻰ از ﺑﻦ ﻣﻀﺎرع ،ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
و ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ؛ دو ﻣﺜﺎل از ﻣﺼﺪرﻫﺎى ﻧﺎﻣﻨﻈ ِﻢ »ﮐﺎﺷﺘﻦ« و »آزﻣﻮدن«:
»ﮐﺎر« ﺑﻦ ﻣﻀﺎرع ← »ﮐﺎش«» +ت«← ﮐﺎﺷﺖ

»آزﻣﺎ« ﺑﻦ ﻣﻀﺎرع ← »آزﻣﻮ«» +د« ← آزﻣﻮد

ﺑﻦ ﻣﺎﺿﻰ
ﺑﻦ ﻣﺎﺿﻰ

ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻦ ﻣﻀﺎرع را ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺸﮥ ﺑﻦ ﻣﺎﺿﻰ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد .آﻧﮕﺎه اﮔﺮ »ـَ« و »ن« را ﺑﻪ ﺑﻦ
ﻣﺎﺿﻰ ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ ،ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد:
ﺑﻦ ﻣﻀﺎرع ← ﺑﻦ ﻣﺎﺿﻰ ←

ﻣﺼﺪر

ﻼ ﻣﺼﺪر »آﺳﻮدن« را ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ )آﺳﺎ ]ﺑﻦ ﻣﻀﺎرع[ ،آﺳﻮد ]ﺑﻦ ﻣﺎﺿﻰ[( ،ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺼﺪر ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ
1ـ ﻣﺜ ً
داد و »آﺳﺎﯾﯿﺪن« )آﺳﺎ ]ﺑﻦ ﻣﻀﺎرع[ ،آﺳﺎﯾﯿﺪ ]ﺑﻦ ﻣﺎﺿﻰ[( را ﺳﺎﺧﺖ؛ ﭼﻮن در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻰ ﻣﺼﺪرِ »آﺳﺎﯾﯿﺪن« ﻧﺪارﯾﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ ﻣﺼﺪر ﻧﺎﻣﻨﻈ ِﻢ »اﻧﮕﯿﺨﺘﻦ« )اﻧﮕﯿﺰ ،اﻧﮕﯿﺨﺖ( را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ »اﻧﮕﯿﺰﯾﺪن« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .ﻣﺼﺪر ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ »ﭘﺮداﺧﺘﻦ«
)ﭘﺮداز ،ﭘﺮداﺧﺖ( ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻈ ِﻢ »ﭘﺮدازﯾﺪن« ﺗﺒﺪﯾﻞﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﮔﺮﭼﻪ در ﻓﺎرﺳﻰِ ﮐﻬﻦ ﺑﻪﻧﺪرت آﻣﺪه اﺳﺖ،
اﻣﺎ در ﻓﺎرﺳﻰِ اﻣﺮوز ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺪارد.

۷۵

«اندیشید» بن ماضی « +ـَ» و «ن»= اندیشیدن

«کاشت» بن ماضی « +ـَ» و «ن»= کاشتن

مصدر
مصدر

در فارسی هفتم استعدادهای درخشان ،ابتدا خوشهواژهسازی را بر بنیاد مصدر و بنهای
برگرفته از آن (ماضی و مضارع) فراگرفتید؛ اما اکنون که دانستید بن مضارع ،ریشة بن
ماضی و ـ به واسطة بن ماضی ـ ریشة مصدر به شمار میآید ،دقیقتر و علمیتر آن است
که خوشهواژهسازی را از بن مضارع آغاز کنیم .نمونهوار به این دو خوشهواژه از دو مصدر
(یکی منظم و دیگری ،نامنظم) بنگرید:
خوانده
خواند (بن ماضی)
خواندن (مصدر)
خوان (بن مضارع)

خوانا

ناخوانده
درسخوانده ،خودخوانده،
پدرخوانده
خواندنی

ناخوانا

خوانش
خوشخوان ،درسخوان ،کتابخوان

گفته

گفت (بن ماضی)

گفتن (مصدر)

گو (بن مضارع)
گویا
سخنگو ،زورگو ،بدگو
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گفتار

گویایی

ناگفته
گفتاری
پیشگفتار ،درسگفتار
گفتنی

•

در ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺪرﻫﺎى زﯾﺮ ،ﻣﺼﺪرﻫﺎى ﻣﻨﻈﻢ را ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را در ﭘﻨﺞ دﺳﺘﻪ
ﺟﺎى دﻫﯿﺪ.
آوردن ،ﺑﺴﺘﻦ ،ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ ،ﮔﺪاﺧﺘﻦ ،آراﺳﺘﻦ ،ﺧﻨﺪﯾﺪن ،ﺑﺎﻓﺘﻦ ،اﯾﺴﺘﺎدن ،ﻣﺎﻧﺪن،
آوﯾﺨﺘﻦ ،داﻧﺴﺘﻦ ،رﺑﻮدن ،ﮐﻨﺪن ،ﻣﺮدن ،ﭘﺴﻨﺪﯾﺪن ،ﭘﻨﺪاﺷﺘﻦ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ،اﻓﮑﻨﺪن ،ﭘﯿﺮاﺳﺘﻦ،
ﮔﺬﺷﺘﻦ ،آزﻣﻮدن ،ﻓﺮﺳﻮدن ،ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ،1راﻧﺪن ،ﺑﺮﯾﺪن ،ﻧﻬﺎدن.

1ـ ﭼﺮا ﻧﻤﻰﺗﻮان ﻣﺼﺪر »ﺑﺮدن« را ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد؟
2ـ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻈّ ِﻢ ﻣﺼﺪرﻫﺎى درون ﺟﺪول را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺼﺪر

ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ←

َرﺳﺘﻦ

ﺑﻦ ﻣﻀﺎرع

ﺑﻦ ﻣﺎﺿﻰ

2

ﻣﻨﻈﻢ←
ﻣﺼﺪر

ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ←

ﺑﻦ ﻣﻀﺎرع

ﺑﻦ ﻣﺎﺿﻰ

ُرﺳﺘﻦ

۳

ﻣﻨﻈﻢ←
ﻣﺼﺪر

ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ←

ﺑﻦ ﻣﻀﺎرع

ﺑﻦ ﻣﺎﺿﻰ

ﮐﻮﻓﺘﻦ

ﻣﻨﻈﻢ←
1ـ ﺑﻦ ﻣﻀﺎرع ﻣﺼﺪر »ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ«» ،ﮔﺮى« )ﺑﺮ وز ِن ﺷﻨﻰ( اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ »ـﻪ« )ـِ( در واژة »ﮔﺮﯾﻪ« ﺑﻪ
ﺻﻮرت » ِﮔﺮْىْ « درﻣﻰآﯾﺪ.
ِ
 -2رﻫﺎ ﺷﺪن
-3ﺳﺒﺰ ﺷﺪن ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه

۷۷

ﻣﺼﺪر

ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ←

ﺑﻦ ﻣﻀﺎرع

ﺑﻦ ﻣﺎﺿﻰ

رِﺷﺘﻦ

۱

ﻣﻨﻈﻢ←
3ـ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﻦ ﻣﻀﺎرع ﻣﺼﺪرﻫﺎى »ﺑﺎﻓﺘﻦ« و »ﺷﻨﯿﺪن« ،ﺧﻮﺷﻪواژة ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاى ﺑﺮاى
ﻫﺮﯾﮏ ﺑﺴﺎزﯾﺪ.

1ـ ﭼﺮا ﺑﺮﺧﻰ ﻓﺎرﺳﻰزﺑﺎﻧﺎن ﻓﻌﻞ ﮔﺬﺷﺘﮥ ﻣﺼﺪر »ﭼﯿﺪن« را ﺑﻪ ﺟﺎى »ﭼﯿﺪم ،ﭼﯿﺪى ،ﭼﯿﺪ،
ﺻﻮرت »ﭼﯿﻨﺪم ،ﭼﯿﻨﺪى ،ﭼﯿﻨﺪ ،ﭼﯿﻨﺪﯾﻢ «...ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ؟
ِ
ﭼﯿﺪﯾﻢ «...ﺑﻪ
2ـ ﮐﻮدﮐﻰ ﻓﺎرﺳﻰزﺑﺎن ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﮥ ﻣﺼﺪر »ﺳﻮﺧﺘﻦ« )ﻣﺎﻧﻨ ِﺪ ﺳﻮﺧﺘﻢ ،ﺳﻮﺧﺘﻰ،
ﺳﻮﺧﺖ (...را از اﻃﺮاﻓﯿﺎن آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺳﺎﺧﺖﻫﺎى ﻣﻀﺎرع را ﺑﺪﯾﻦﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰﺑﺮد:
ﻣﻰﺳﻮﺧﻢ ،ﻣﻰﺳﻮﺧﻰ ،ﻣﻰﺳﻮﺧﺪ...
ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮدك ﺳﺎﺧﺖﻫﺎى ﻣﻀﺎرع
ﻣﺼﺪر »ﻣﺮدن« را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟

1ـ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن ﭘﻨﺒﻪ و ﭘﺸﻢ ﺑﻪ ﻧﺦ

۷8

درس ﻫﺸﺘﻢ

ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﻰ ﺑﺎ ﻣﺎم ﻣﯿﻬﻦ

•

ﻣﺜﻨﻮىِ ﭘﺎﯾﯿﻦ 1را ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﺣﻤﺎﺳﻰ و ﻣﯿﻬﻨﻰ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
اى وﻃــﻦ ،اى ﻣــﺎدر ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎز

اى ﻣـﺮا ﺑـﺮ ﺧـﺎك ﺗـﻮ روى ﻧﯿـﺎز

اى ﮐﻮﯾــﺮ ﺗﻮ ﺑﻬﺸﺖ ﺟــﺎن ﻣﻦ

ﻋﺸـﻖ ﺟﺎوﯾـﺪان ﻣـﻦ ،اﯾـﺮان ﻣﻦ!

آرﺷـﻰ  2دارى ﺑﻪ ﺗﯿﺮ اﻧﺪاﺧــﺘﻦ

دﺳـﺖ ﺑﻬﺮاﻣﻰ ﺑـﻪ ﺷـﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ
ِ

رﺧﺸـﻰ و رﺳـﺘﻢ ﺑﺮ او ﭘﺎ در رﮐﺎب

ﺗﺎ ﻧﺒﯿﻨﺪ دﺷـﻤﻨﺖ 4ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﻮاب

اى ز ﺗﻮ ﻫﺴــﺘﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ رﯾﺸـﻪ ام

ﮐــﺎوة آﻫــﻨﮕﺮى ﺿﺤّ ـﺎك ﮐـُـﺶ

ﻣــﺮزداران دﻟــﯿﺮت ﺟــﺎن ﺑﻪ ﮐﻒ
ﺧﻮن ﺑﻪ دل ﮐﺮدﻧﺪ دﺷﺖ و ﻧﻬﺮ را

5

اى وﻃــﻦ ،اى ﻣﺎدر ،اى اﯾــﺮان ﻣﻦ

ﺧﺎﻧــﮥ ﻣﻦ ،ﺑــﺎﻧﮥ  6ﻣﻦ ،ﺗﻮس ﻣﻦ

ﻧﯿﺴـﺖ ﺟﺰ اﻧﺪﯾﺸـﻪات اﻧﺪﯾﺸـﻪام
3

ُﺘـﮏ دﺷـﻤﻦا َﻓﮑﻨﻰ ﻧﺎﭘﺎكﮐُـﺶ
ﭘ ِ

ﺳـﺮﻓﺮازان ﺳـﭙﺎﻫﺖ ﺻﻒﺑﻪﺻﻒ،
ﺑﺎزﮔــﺮداﻧﺪﻧﺪ ﺧـﺮّﻣﺸــﻬﺮ را

ﻣـﺎدر ا َﺟـﺪاد و ﻓﺮزﻧـﺪان ﻣـﻦ

ﻫﺮ وﺟﺐ از ﺧﺎك ﺗﻮ ،ﻧﺎﻣﻮس 7ﻣﻦ

1ـ ﺳﺮودة ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﺠﺎعﭘﻮر
ﺧﺎص اَﺑ َﺮﭘﻬﻠﻮان اﯾﺮاﻧﻰ اﺳﺖ .اﺳﻢﻫﺎى ﺧﺎص ﻣﻌﻤﻮﻻً »ى« )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰِ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻮدن(
ّ
2ـ آرش ﮐﻤﺎﻧﮕﯿﺮ ،اﺳﻢ
ﻧﻤﻰﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل ،ﻣﻰﮔﻮﯾﯿﻢ» :ﭘﻬﻠﻮاﻧﻰ دﯾﺪم« اﻣﺎ »آرﺷﻰ دﯾﺪم« ﺟﻤﻠﻪاى ﻣﺘﺪاول ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻘﺼﻮد ﺷﺎﻋﺮ از
»آرﺷﻰ دارى«» ،ﭘﻬﻠﻮاﻧﻰ ﭼﻮن آرش دارى« ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ» :دﺳﺖ ﺑﻬﺮاﻣﻰ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ«» :ﺑﺮاى اﻓﮑﻨﺪن ﺷﯿﺮان
دﺳﺖ ﮐﺴﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺮام ]دارى[«
3ـ اﺷﺎره ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﺑﻬﺮام ﮔﻮر؛ ﮐﻪ دو ﺷﯿﺮ ژﯾﺎن را ﺑﺮ ﺧﺎك اﻓﮑﻨﺪ.
4ـ دﺷﻤﻦ ﺗﻮ را
5ـ ﺧﻮن ﺑﻪ د ِل ﮐﺴﻰ ﮐﺮدن :او را دﭼﺎر ﻏﻢ و رﻧﺞ ﮐﺮدن )ﮐﻨﺎﯾﻪ( .ﯾﻌﻨﻰ ﭼﻨﺎن ﻣﺮداﻧﻪ اﯾﺴﺘﺎدﮔﻰ ﮐﺮدﻧﺪ و دﻟﯿﺮاﻧﻪ
ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﺷﺖ و ﻧﻬﺮ ـ ﮐﻪ ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﺑﻮدﻧﺪ ـ از اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻪ ﭘﺎﯾﺪارى و ﺟﺎنﻓﺸﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺳُ ﺘﻮه آﻣﺪﻧﺪ.
6ـ ﻧﺎم ﺷﻬﺮى در اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﺮز ﺑﺎﺧﺘﺮىِ اﯾﺮان
7ــ ﻫﻤﺴﺮ ،ﻣﺎدر ﯾﺎ ﺧﻮاﻫ ِﺮ ﻣَﺮد ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪة اوﺳﺖ.

۷۹

اى درﯾﻎ از ﻣﻦ 1ﮐﻪ وﯾﺮان ﺑﯿﻨﻤـﺖ
ﺧﺎك ﺗﻮ ﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﺎن ﻣﻦ ﻣﺒﺎد!

ﺑﯿﺸﻪ را ﺧﺎﻟﻰ ز ﺷﯿﺮان ﺑﯿﻨﻤﺖ

زﻧﺪه در اﯾﻦ ﺑﻮم و ﺑﺮ ﯾﮏ ﺗﻦ ﻣﺒﺎد!

1ـ ﺑﯿﺘﻰ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﻰ ﯾﺎ ﺟﻬﺶ ﺿﻤﯿﺮ رخ داده ﺑﺎﺷﺪ.
2ـ ﺳﻪ ﺑﯿﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ دو واژة ﻗﺎﻓﯿﻪ در ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺎ ﻫﻢ آراﯾﮥ ﺟﻨﺎس ﺑﺴﺎزﻧﺪ.

1ـ از ﻣﺼﺮاع »ﺧﻮن ﺑﻪ دل ﮐﺮدﻧﺪ دﺷﺖ و ﻧﻬﺮ را« ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ﮐﻪ در ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ ﯾﺎد
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎى دﯾﮕﺮى ﺑﺮﻣﻰآﯾﺪ؟
2ـ در ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺖﻫﺎى ﺷﻌﺮ ،ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮمﻫﺎ و ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎى ﻣﺸﺘﺮﮐﻰ ﺑﺎ درس »ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﻰ ﺑﺎ ﻣﺎم
ﻣﯿﻬﻦ« ﻣﻰﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ؟

1ـ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺎﯾﮥ اﻓﺴﻮس و ﺗﺄﺳّ ﻒ ﺑﻰاﻧﺪازه اﺳﺖ.

8۰

ﻣﺎم )در ﺗﺮﮐﯿﺐ »ﻣﺎم ﻣﯿﻬﻦ«( ﮐﻮﺗﺎهﺷﺪة »ﻣﺎﻣﺎ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰِ ﻣﺎدر اﺳﺖ .اﻣﺮوزه »ﻣﺎﻣﺎ« را در
ﻣﻌﻨﺎى ﻗﺎﺑﻠﻪ )زﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﮐﻤﮏ ﻣﻰﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻮزاد را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد( ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ .واژة
»ﻣﺎﻣﺎن« ﮐﻪ ﭼﻨﺪى اﺳﺖ در ﮐﻨﺎر »ﻣﺎدر« رواج دارد ،از زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮى ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻰ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘّﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ زﺑﺎنﻫﺎى ﻓﺎرﺳﻰ ،ﻫﻨﺪى و زﺑﺎنﻫﺎى اروﭘﺎﯾﻰ ـ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﻰ،
ﻓﺮاﻧﺴﻮى ،آﻟﻤﺎﻧﻰ ـ از ﯾﮏ رﯾﺸﮥ ﻣﺸﺘﺮك ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪهاﻧﺪ و زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ
را »ﺧﺎﻧﻮادة زﺑﺎنﻫﺎى ﻫﻨﺪواروﭘﺎﯾﻰ« ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ .زﺑﺎنﻫﺎى ﻫﻨﺪواروﭘﺎﯾﻰ ـ ﭼﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ از ﻫﻢ
دورﺗﺮﻧﺪ ]ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎرﺳﻰ و اﻧﮕﻠﯿﺴﻰ[ و ﭼﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﻧﺪ ]ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﻰ و
آﻟﻤﺎﻧﻰ[ ـ در ﺑﺮﺧﻰ واژهﻫﺎى ﭘﺎﯾﻪ اﺷﺘﺮاك دارﻧﺪ .ﺑﺮاى ﻧﻤﻮﻧﻪ ،واژهﻫﺎى »ﭘﺪر«» ،ﻣﺎدر«،
»ﺑﺮادر«» ،دﺧﺘﺮ«» ،ﻧﺎم«» ،اﺑﺮو«» ،در«» ،ﺳﺘﺎره«» ،ﺗﻨﺪر«» ،ﻧﻮ«» ،ﮔﺎو« را ﺑﺎ ﻣﻌﺎدل اﻧﮕﻠﯿﺴﻰِ
ﻫﺮﯾﮏ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

1

ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮑﻰاى را در ﻣﯿﺎن دو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻰ و ﻓﺮاﻧﺴﻮى ﻧﯿﺰ ﻣﻰﺗﻮان ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﺮد؛
ﻼ ﻓﺮاﻧﺴﻪزﺑﺎﻧﺎن ﻋﺪد »دو« و ﺿﻤﯿﺮ »ﺗﻮ« را ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎرﺳﻰزﺑﺎﻧﺎن ﺗﻠﻔّﻂ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺜ ً
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮﭼﻪ »ﻣﺎﻣﺎن« ﻟﻐﺘﻰ ﻓﺮاﻧﺴﻮى اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻢرﯾﺸﻪ ﺑﺎ »ﻣﺎم« و »ﻣﺎﻣﺎ«ى ﻓﺎرﺳﻰ اﺳﺖ و
ﺑﺎ آن ﻧﺰدﯾﮑﻰِ آواﯾﻰ دارد .در ﺑﺮاﺑﺮ »ﻣﺎم« ،در ﻓﺎرﺳﻰ واژة »ﺑﺎب« داﺷﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻮﺗﺎهﺷﺪة ﺑﺎﺑﺎ
ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻓﺎرﺳﻰِ ﮐﻬﻦ ﺑﻪ ﻫﺮدو واژة ﻣﺎم و ﺑﺎب» ،ـَﮏ« )ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ دوﺳﺘﺪارى و ﺗﺤﺒﯿﺐ،
ﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﮐﻮﭼﮑﻰ و ﺗﺼﻐﯿﺮ( اﻓﺰوده و واژهﻫﺎى »ﻣﺎﻣَﮏ« )=ﻣﺎدر ﻋﺰﯾﺮ ،ﻣﺎدرﺟﺎن( و »ﺑﺎﺑﮏ«
ﺧﺎص ﭘﺴﺮاﻧﻪ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ّ
)=ﭘﺪرﺟﺎن( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و واژة اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﻢ

1ـ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺻِ ﺮف ﻧﺰدﯾﮑﻰِ آواﯾﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮان دو واژه را ﻫﻢرﯾﺸﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ »ﺑﺪ« در ﻓﺎرﺳﻰ و اﻧﮕﻠﯿﺴﻰ،
ﺗﻠﻔﻆ و ﻣﻌﻨﺎى ﯾﮑﺴﺎن دارﻧﺪ ،اﻣﺎ از دو رﯾﺸﮥ ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ! ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺴﺎب واژهﻫﺎى ﻫﻢرﯾﺸﻪ را ﺑﺎﯾﺪ از وام ْواژهﻫﺎ
ﺟﺪا ﮐﺮد .واژهﻫﺎى ﻫﻢرﯾﺸﻪ در زﺑﺎن ﻣﺎدرِ دو زﺑﺎ ِن ﻫﻢﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ وامواژه را ﯾﮏ زﺑﺎن از زﺑﺎن دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ وام ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺧﻮاه ﺑﺎ آن از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاه از ﺧﺎﻧﻮادة زﺑﺎﻧﻰِ دﯾﮕﺮى ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ) bazar .ﺑﺎزار(،
) pistachioﭘﺴﺘﻪ() paradise ،ﭘﺮدﯾﺲ() khaki ،ﺧﺎﮐﻰ ،ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎك() caravan ،ﮐﺎروان؛ ﮐﻪ »وَن« ـ ﻧﺎم ﻧﻮﻋﻰ
ﺧﻮدروى ﺳﻮارى ﺑﺰرگ ـ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از آن اﺳﺖ(=) magic ،ﺟﺎدوﯾﻰ ،ازرﯾﺸﮥ »ﻣُﻎ«(=) pajamas ،ﭘﯿﮋاﻣﻪ ،از واژه
ﻓﺎرﺳﻰ »ﭘﺎىﺟﺎﻣﻪ«( ﺑﺮﺧﻰ از وامواژهﻫﺎى ﻓﺎرﺳﻰ در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮرﺳﻰِ ﻋﻠﻤﻰِ رﯾﺸﮥ ﻟﻐﺖ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻰﻫﺎى
ﺗﺎرﯾﺨﻰِ آن ،ﻣﻮﺿﻮع داﻧﺶ »رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳﻰ« اﺳﺖ.
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ﺷﻌﺮﺧﻮاﻧﻰ

دوراﻧﺪﯾﺸﻰ

1ـ ﺑﯿﺘﻰ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ درﺑﺮدارﻧﺪة »ﺗﺸﺒﯿﻪ« ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ داراى آراﯾﮥ »ﺟﻨﺎس«؛ آﻧﮕﺎه
ﭘﺎﯾﻪﻫﺎى )ارﮐﺎن( ﺗﺸﺒﯿﻪ را ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ.
2ـ در ﺑﯿﺖ »آنﮐﻪ وِرا دوﺳﺖﺗﺮﯾﻦ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ /:در ﺑ ُﻦِ ﭼﺎﻫﯿﺶ ﺑﺒﺎﯾﺪ ﻧﻬُﻔﺖ« ،ﺗﻠﻔّﻆِ
ﺣﺮف آﻏﺎزﯾﻦِ ﻓﻌﻞ »ﻧﻬﻔﺖ« ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺣﺮﮐﺖ )زﯾﺮ ،زِﺑ َﺮ ،ﭘﯿﺶ( درﺳﺖ اﺳﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ
اﮐﻨﻮن ازاﯾﻦﻣﯿﺎن »ﻧ َﻬﻔﺖ« ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮ اﺳﺖ و »ﻧُﻬُﻔﺖ« ﮐﻢﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮ .واژة »ﻧﻤﺎﯾﺶ« ﻧﯿﺰ
ﺳﻪﮔﻮﻧﻪآﻏﺎز ،اﻣﺎ »رﺳﯿﺪن« دوﮔﻮﻧﻪآﻏﺎز )ﺑﺎ زﯾﺮ ﯾﺎ زﺑ َﺮ( اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﻰ وا ْمواژهﻫﺎى
ﻋﺮﺑﻰ ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﻰ روﺑﻪروﯾﯿﻢ :ﺧﺒﺮه و ﻓﺘﻮا )دوﮔﻮﻧﻪآﻏﺎز؛ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ :زﯾﺮ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ،
زﯾﺮ ﯾﺎ زﺑﺮ(.
ﭼﻬﺎر واژه )دو واژه از ﻣﺘﻦ ﺷﻌﺮ و دو واژه ﺑﯿﺮون از آن( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﮐﻪ دوﮔﻮﻧﻪ ﯾﺎ
ﺳﻪﮔﻮﻧﻪآﻏﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ آﯾﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺗﻠﻔﻈﺸﺎن ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ.

•

ﻧﺨﺴﺖ ﺑﯿﺖ »ﭘﺎﯾﺶ از آن ﭘﻮﯾﻪ درآﻣﺪ ز دﺳﺖ /ﻣ ِﻬﺮ دل و ﻣﻬﺮة ﭘﺸﺘﺶ
ِ
در ﻣﺼﺮاع
ﺷﮑﺴﺖ ،«1ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﭘﺎﯾﺶ درآﻣﺪ ز دﺳﺖ« را اﻣﺮوزه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰﺑﺮﯾﻢ؟

1ـ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻘﺼﻮد از »ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣ ِﻬﺮ دل« آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﻰ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ دل از زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺒُﺮد.
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•

در ﺑﺮﺧﻰ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲﻫﺎى )ﻧﺴﺨﻪﻫﺎى ﺧﻄّ ﻰِ ( ﻣﺨﺰناﻻﺳﺮار ﻧﻈﺎﻣﻰ ،ﺑﯿﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﻰِ اﯾﻦ
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ:
دﺷــﻤﻦ داﻧــﺎ ﮐــﻪ ﭘــﻰِ ﺟــﺎن ﺑُــﻮَ د

ﺑﻬﺘــﺮ از آن دوﺳــﺖ ﮐﻪ ﻧﺎدان ﺑ ُﻮَ د

ﻣﻌﻨﺎى ﺑﯿﺖ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺿﺒﻂ ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺪامﯾﮏ رﺳﺎﺗﺮ ﯾﺎ
زﯾﺒﺎﺗﺮ اﺳﺖ .ﭼﺮا؟

آﺷﻨﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن )(6
ﺑﺨﺶ »داﻧﺴﺘﻨﻰ« از ﮐﺘﺎبﻫﺎى ﻓﺎرﺳﻰ ﻫﻔﺘﻢ و ﻫﺸﺘﻢ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى درﺧﺸﺎن،
ِ
در ﭘﻨﺞ
ﺗﺎ اﻧﺪازهاى ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ و از ﮔﺮوهﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و  70ﮐﺎرﮔﺮوه
ﺗﺨﺼﺼﻰِ واژهﮔﺰﯾﻨﻰ و ﺳﺎزوﮐﺎرِ ﭘﯿﭽﯿﺪه و زﻣﺎنﺑ َ ِﺮ واژهﮔﺰﯾﻨﻰ آﮔﺎﻫﻰ ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺴﺘﮕﻰِ
ّ
واژهﺳﺎزى در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻰِ اﻣﺮوز ـ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻠﻢ ـ را ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺘﯿﺪ و داﻧﺴﺘﯿﺪ
ﮐﻪ ﭘﻮﯾﺎﯾﻰ و ورزﯾﺪﮔﻰِ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻰ ،در ﮔﺮ ِو واژهﺳﺎزىِ ﻋﻠﻤﻰ ،ﻓﺮاﮔﯿﺮ و روزآﻣﺪ در
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﻰ از واژهﻫﺎى ﻣﺼﻮّب ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن را ـ ﮐﻪ از ﻣﺮز ﭘﻨﺠﺎه
ﻫﺰار ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ـ ﺟﺴﺖوﺟﻮ و ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﺮدﯾﺪ.
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در آﺷﻨﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ) (5درﺑﺎرة ﻓﺮآﯾﻨ ِﺪ ﻓﺎرﺳﻰﺷﺪﮔﻰِ ﺑﺴﯿﺎرى از وامواژهﻫﺎى ﻋﺮﺑﻰ
و ﭼﺮاﯾﻰِ اﻫﻤّﯿﺖ ﻣﻌﺎدلﺳﺎزى ﺑﺮاى واژه ﻫﺎى ﺑﯿﮕﺎﻧﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﻰ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺳﺨﻦ را از
ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﺑﺎ ﯾﺎدﮐﺮدِ وامواژهاى دﯾﮕﺮ از ﻋﺮﺑﻰ ﭘﻰ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ :ﺧﺒﺮ .اﯾﻦ واژه ﮐﻪ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻰ
دﺳﺖﮐﻢ دﯾﺮﯾﻨﮕﻰِ ﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ دارد ،ﺑﺎ اﺳﻢ ،ﺻﻔﺖ ،ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ و ﭘﺴﻮﻧﺪ ،و ﺑ ُﻦﻫﺎى ﻓﺎرﺳﻰ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺑﻰﺧﺒﺮ ← ﺑﻰﺧﺒﺮى
ﺑﺎﺧﺒﺮ

ﺧﺒﺮ

ﺧﻮشﺧﺒﺮ
ﺧﺒﺮدار

ﺧﺒﺮﭼﯿﻦ ← ﺧﺒﺮﭼﯿﻨﻰ
ﺧﺒﺮﺳﺎز ← ﺧﺒﺮﺳﺎزى

ﺧﺒﺮﮔﺰارى
ﺧﺒﺮﭘَﺮاﮐَﻨﻰ

ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن »ﺧﺒﺮ« ﭼﻨﺎن در ﭘﯿﮑﺮة زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻰ ﮔﻮارش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ واژهاى
ﻓﺎرﺳﻰﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰآﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﻪﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ واژة ﻓﺎرﺳﻰ در ﮔﺴﺘﺮش واژﮔﺎن و ﭘﺮﻣﺎﯾﮕﻰِ
زﺑﺎن ﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻰﺗﻮان وامواژة »ﻃﻠﺐ« را ﻧﻤﻮﻧﻪ آورد .ﻣﺎ اﯾﻦ
واژه را از ﻋﺮﺑﻰ ﺑﻪ وام ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ؛ اﻣﺎ از آن ،ﻣﺼﺪرِ »ﻃﻠﺒﯿﺪن« را ﭘﺪﯾﺪ آوردهاﯾﻢ و ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﮥ اﻟﮕﻮى زﻣﺎنﻫﺎى ﻓﻌﻞ در زﺑﺎﻧﻤﺎن ،ﻓﻌﻞﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ :ﻃﻠﺒﯿﺪ ،ﻣﻰﻃﻠﺒﯿﺪم،
ﻃﻠﺒﯿﺪه ﺑﻮدى ،ﻃﻠﺒﯿﺪهاﻧﺪ ،ﻃﻠﺒﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻰﻃﻠﺒﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﻃﻠﺒﯿﺪ ...ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻃﻠﺒﯿﺪن«
ﻗﺎﻣﺖ ﯾﮏ ﻣﺼﺪر ﻓﺎرﺳﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮد 1و ﺑﻦ ﻣﻀﺎرع و ﺑﻦ ﻣﺎﺿﻰِ آن )»ﻃﻠﺐ« و
ِ
در
ﺳﺎﺧﺖ واژهﻫﺎﯾﻰ از ﻗﺒﯿﻞِ ﻃﻠﺒﮑﺎر ،داوﻃﻠﺐ←) 2داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ(،
ِ
»ﻃﻠﺒﯿﺪ«( ،اﻓﺰون ﺑﺮ ﻓﻌﻞﻫﺎ ،ﺑﻪ
1ـ از وامواژة »ﺑ َﻠﻊ« ﻫﻢ ﻣﺼﺪر »ﺑﻠﻌﯿﺪن« ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
»ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎزى« ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻣﺮوزه »داوﻃﻠﺐ« ﺑﻪ ﮐﺴﻰ ﻣﻰﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ و ارادة ﺧﻮد،
ِ
2ـ داو ،واژة ﻓﺎرﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰِ
آﻣﺎدة اﻧﺠﺎم ﮐﺎرى اﺳﺖ.
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ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺐ )←ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﻰ ،ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ( ،راﺣﺖﻃﻠﺐ )←راﺣﺖﻃﻠﺒﻰ( ،ﻧﻄﻠﺒﯿﺪه 1ﻧﯿﺰ
ﯾﺎرى ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ.
از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ واژة ﺑﯿﮕﺎﻧﮥ »وبﺳﺎﯾﺖ«» ،وﺑﮕﺎه«
را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ» .وب« در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ واژة ﻣﺼﻮّب ،ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻰ ﺧﺮده ﻣﻰﮔﯿﺮﻧﺪ
ﮐﻪ ﭼﺮا ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن واژهاى ﻧﯿﻤﻪﻓﺎرﺳﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻌﺎدﻟﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺗﺎرﻧﻤﺎ« را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ »وب« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰِ »ﺗﺎر« اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻘﺼﻮد از آن ،ﺗﺎرﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎر ﻋﻨﮑﺒﻮت ﺷﺒﮑﻪوار در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦ ،ﻣﻌﻨﺎﯾﻰ ﮐﻪ از »ﺗﺎرﻧﻤﺎ«
در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻰ ﺑﺮﻣﻰآﯾﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :آﻧﭽﻪ ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ! ازاﯾﻦرو »ﺗﺎرﻧﻤﺎ«
ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰرﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ واژهاى ﻏﻠﻂاﻧﺪاز ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰآﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ »وب« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وامواژه در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻰ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮىِ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺎرﺳﻰ ،راه را ﺑﺮ ﻫﻤﮥ واژهﻫﺎى ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از آن ﻣﻰﺑﻨﺪد.

وب

وﺑﮕﺎه

website

وبﻧﻮﺷﺖ

weblog

وبﻧﻮﯾﺲ )←وبﻧﻮﯾﺴﻰ(

(weblogging) weblogger

وبﺑﯿﻦ

2

webcam

وبﮔﺮدى

websurﬁng

وبدار

web master

ﻣﻰﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ واژهﮔﺰﯾﻨﻰِ ﺳﻨﺠﯿﺪه و ﻣﯿﺎﻧﻪرواﻧﻪ» ،وب« ﮐﺎرﮐﺮدى ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺧﺒﺮ« ﯾﺎﻓﺘﻪ و در
ﺧﺪﻣﺖ واژهﺳﺎزىِ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻰ درآﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ واژة ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ زﻣﺎﻧﻰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏﺳﻮ ﻣﻌﺎدﻟﻰ ﮐﻮﺗﺎه و رﺳﺎ ﺑﺮاﯾﺶ
»آب ﻧﻄﻠﺒﯿﺪه ﻣﺮاد اﺳﺖ« در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﮐﺴﻰ ﮐﻪ آب ﺧﻮردن ﻣﻰآورد و ﺗﻌﺎرف ﻣﻰﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ
1ـ »ﻧﻄﻠﺒﯿﺪه« در زﺑﺎﻧﺰدِ ِ
ﻣﻰﺷﻮد.
2ـ وبﺑﯿﻦ ،ﮐﻮﺗﺎهﺷﺪة »وبدورﺑﯿﻦ« اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ  webcamﮐﻮﺗﺎهﺷﺪة .web camera
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ﻧﺘﻮان ﯾﺎﻓﺖ و از ﺳﻮى دﯾﮕﺮ ،ﺑﺘﻮان از راهﯾﺎﺑﻰِ ﺧﻮﺷﻪواژة آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﮐﺮد و ﺑﺮاى ﻫﺮﯾﮏ
ﺑﺮاﺑﺮﻧﻬﺎدى ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﺑﺎ وﺟﻮدِ ﭘﺬﯾﺮش واژة »ﺗﻨﯿﺲ«،
»ﺗﻨﯿﺴﻮر« را ـ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻖ از آن اﺳﺖ ـ ﺑﺎ »ﺗﻨﯿﺲﺑﺎز« ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﻰﮐﻨﺪ.
ﺗﻨﯿﺴﻮر ← ﺗﻨﯿﺲﺑﺎز

1

ﺧﻄﺮ وﯾﺮاﻧﮕﺮ واژهﻫﺎى ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ وﻗﺘﻰ آﺷﮑﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﻪواژة ﺧﻮد ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻰ
رﺧﻨﻪ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮاى ﻧﻤﻮﻧﻪ ،واژة ﺑﯿﮕﺎﻧﮥ »ﺗﺎﯾﻢ« را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺎآﻧﮑﻪ واژة ﻓﺎرﺳﻰِ »زﻣﺎن«

2

ﻣﺎ را از ﮐﺎرﺑﺮدِ »ﺗﺎﯾﻢ« ﯾﮑﺴﺮه ﺑﻰﻧﯿﺎز ﻣﻰﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻋﺪّ هاى ـ ﺷﺎﯾﺪ از روى ﻧﺎآﮔﺎﻫﻰ و ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺮاى ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﻰ ـ ﺑﯿﻬﻮده اﯾﻦ واژه را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﻰآورﻧﺪ؛ ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻦﮐﻪ »ﺗﺎﯾﻢ« راه را ﺑﺮاى
ورود ﻫﻢﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻰ ﻫﻤﻮار ﻣﻰﮐﻨﺪ:
ﺗﺎﯾﻢ
ﺗﺎﯾﻤﺮ

3

ﻫﺎفﺗﺎﯾﻢ

4

ﻓﻮلﺗﺎﯾﻢ

5

ﭘﺎرتﺗﺎﯾﻢ

6

آنﺗﺎﯾﻢ

7

ﺗﺎﯾﻢاوت

ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺧﺖوﺗﺎز ﺧﻮﺷﻪواژهﻫﺎى ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ در ﻗﻠﻤﺮو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻰ ،ﻫﻢ ﻣﯿﺪان
را ﺑﺮاى ﺟﻮﻻن واژهﻫﺎى ﻓﺎرﺳﻰ ﺗﻨﮓ ﻣﻰﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ واژهﺳﺎزىِ زﺑﺎن ﻣﺎ را ﮐﻨﺪ و
ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﻰﺳﺎزد.

1ـ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﭘﯿﺎﻧﯿﺴﺖ را ﺑﺎ »ﭘﯿﺎﻧﻮﻧﻮاز« ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ.
2ـ زﻣﺎن رﯾﺸﮥ ﻓﺎرﺳﻰ دارد و »زﻣﺎﻧﻪ« )=روزﮔﺎر( ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از آن اﺳﺖ .زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻰ اﯾﻦ ﻟﻐﺖ را از ﻓﺎرﺳﻰ ﺑﻪ وام ﮔﺮﻓﺘﻪ
و آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت »ا َزﻣَﻨﻪ« )ﺟﻤ ِﻊ زﻣﺎن( و »ﻣُﺰﻣ ِﻦ« ﻧﯿﺰ درآورده اﺳﺖ.
3ـ زﻣﺎنﭘﺎ )ﭘﺎ :ﺑﻦ ﻣﻀﺎرع از ﻣﺼﺪر ﭘﺎﯾﯿﺪن( .زﻣﺎنﺳﻨﺞ ﻣﻌﺎدل ﮐﺮﻧﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
4ـ ﻧﯿﻤﻪ
5ـ ﺗﻤﺎموﻗﺖ
6ـ ﻧﯿﻤﻪوﻗﺖ
7ـ ﺳ ِﺮ وﻗﺖ
8ـ درﻧﮓ )=ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺎزى ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮاى ﻣﺪّ ﺗﻰ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮﺑ ّﻰ و اﻋﻼم داور ﺑﺮاى ﯾﺎدآورى ﻧﮑﺎت ﻓﻨّﻰ ﺑﻪ
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن(
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•

ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ آﻧﭽﻪ درﺑﺎرة وامواژة »ﻃﻠﺐ« ﮔﺬﺷﺖ ،ﻓﺮاﯾﻨ ِﺪ ﻓﺎرﺳﻰﺷﺪﮔﻰِ وامواژة »ﻓﻬﻢ« را ﺑﺎ
آوردن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﻰ از ﻓﻌﻞ و اﺳﻢ و ﺻﻔﺖ ،ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ.

دورة ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺪى »ﻓﺮﻫﻨﮓ رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺧﺘﻰِ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻰ«
ﺑﺮﻧﺪة ﺳﻰوﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﺎﯾﺰة ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﯾﺮان
دﮐﺘـﺮ ﻣﺤﻤـﺪ ﺣﺴﻦدوﺳـﺖ ،ﻋﻀـﻮ ﻫﯿﺌـﺖ ﻋﻠﻤﻰِ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴـﺘﺎن،
ﮐﺘﺎب را در در ﭘﻰِ ﺷـﺎﻧﺰده ﺳـﺎل ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮداﻣﻨـﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آورده
و ﻓﺮﻫﻨﮕﺴـﺘﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳـﻰ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳـﺎﻧﺪه اﺳـﺖ .در
اﯾـﻦ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ،ﭘﯿﺸـﯿﻨﮥ ﻫﺮ ﻟﻐـﺖ ﻓﺎرﺳـﻰ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳـﻰ ﻣﯿﺎﻧﻪ
و ﺻـﻮرت ﮐﻬﻦﺗـﺮ آن ،در اﯾﺮاﻧـﻰ ﺑﺎﺳـﺘﺎن ﯾـﺎد ﺷـﺪه و رﯾﺸـﮥ
ﻫﻨﺪواروﭘﺎﯾـﻰِ ﻟﻐـﺖ و ﻣﺘﺮادفﻫـﺎى آن در ﮔﻮﯾﺶﻫـﺎى اﯾﺮاﻧـﻰ
ﻧﯿﺰ ﮔـﺮد آﻣﺪه اﺳـﺖ.
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فصل چهارم

نامها و یادها

گروههای انسانی ـ خواه به کوچکیِ خانواده ،خواه به بزرگیِ کشور و حتّی جامعة بینالمللی
ـ همگی میکوشند تا نام و یاد اعضایی را که در پیشرفت و موفّقیت گروه نقشی برجسته
داشتهاند ،ارج بنهند و گرامی دارند .وقتی افراد خانواده در سالگرد درگذشت پدربزرگ دور هم
جمع میشوند و نامش را زنده میدارند؛ یا برای روز مادر همگی به دیدار مادربزرگ میشتابند
و بودن در کنارش را مغتنم میشمارند ،در واقع نشان میدهند که قدردان و سپاسگزار کوشش
آنها در موفّقیت جمعیِ خانواده هستند .همچنین وقتی بناهای یادمان برای بزرگانی میسازیم
که به ما و کشورمان هویت بخشیدهاند؛ یا آنگاه که خیابانها و میدانهای شهر را با نام نخبگان
علم و فرهنگ یا پاسداران آیین و میهن آذین میکنیم؛ یا در جشنهای ملّی بزرگشان میداریم،
سپاسگزاری و حقشناسیِ دستهجمعی ملّت را از سهم آنان در موفّقیت جامعه نشان میدهیم.
به همین ترتیب ،چهارطاقیِ دانشمندان ایرانی در دفتر سازمان ملل متّحد در ِویَن (پایتخت
ا ُتریش) که دربردارندة تندیسهای چهار فیلسوف و دانشمند ایرانی ـ ابوریحان بیرونی ،خیام
نیشابوری ،زکریای رازی و ابوعلی سینا ـ
است ،نمایانگ ِر قدردانیِ جامعة جهانی است از
سهم ارزندة مفاخر ایرانی در ارتقای اندیشه و
دانش بشری .در درسهای این فصل ،نمونهوار
ّت ن َستوهانه
از کسانی یاد شده است که با هم ِ
و مسئولیتشناسیِ مثالزدنی ،به روشهای
گوناگون وضعیت و جایگاه جامعهشان را
بهبود بخشیدهاند.
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درس نهم

راز موفّقیت

		

برای دو بیت زیر از شاهنامه چه مصداقهایی 1در «راز موفّقیت» میتوان یافت؟

•
• نگردد دلــش سیر از آموخــتن

ز دانــش درِ بینــیازی بجـــوی
3

وگرچنـد از او 2سـختی آید به روی
بـه اندیشـگان مغـز را سـوختن

4

بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی در گوگل

در این بیت و عبارتها از کتاب فارسی ،کدام واژهها کوتاهشده (مخفّف) هستند؟

•
• این همزیستی و همدلیِ اقوام ایرانی ...میهن را در آوردگاهها ،از گزند دشمنان و
جوانی َگ ِه کار و شایستگی است

گَـ ِه خودپسـندی و پنـدار نیسـت

اهرمنخویان میرهاند.

•

شگفتا! بااینهمه ،تو باز هم هشیارتر و بیدارتر از من و دیگران ،درس را فرامیگیری.

1ـ مصداق :امری که سخنی دربارة آن صدق میکند و درست درمیآید.
2ـ آن؛ تالش برای دستیابی به دانش
3ـ دلش سیر نگردد :دلزده نمیشود ،به ستوه نمیآید
4ـ مغز را سوختن :خود را بسیار آزردن ،به رنج افکندن
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صورت کوتاهشدة «گاه» (=زمان) است و «ا َهرِمن» در واژة
ِ
در این نمونهها «گَه»
«ا َهرِمنخویان» ،از کوتاهشدگیِ «ا َهریمن» پدید آمده و «هشیار» در واژة «هشیارتر»
کوتاهشدة «هوشیار» است.
اگر دقّت کنیم ،درمییابیم مص ّوتهای بلند /آ/ ،/ای /و /او /بهترتیب به مص ّوتهای
کوتاه /ـَ/ ،/ـِ /و /ـُ /تبدیل شده است .این دگرگونیهای آوایی ،سه الگو از الگوهای اصلی
در کوتاهشدگی به شمار میآیند.
موجب بهکارگیریِ واژههای کوتاهشده بوده است ،اما
ْ
هرچند
ِ
اغلب رعایت وزن شعر
این قبیل واژگان از دیرباز به نثر فارسی نیز راه یافته و برخی در زبان امروزین هم رایجاند.
در فارسیِ امروز ،گاهی تنها صورت کوتاهشده (مخفف) کاربرد دارد؛ برای نمونه،
«پیغمبر» (کوتاهشدة پیغامبر)« ،دگرگون» (ک 1.دیگرگون)« ،تبهکار» (ک .تباهکار)« ،شکفتن»
(ک .شکوفتن.)2
گاهی امروزه هر دو شکل اصلی و کوتاهشده رواج دارد؛ بااینفرقکه واژة اصلی در
گونة ادبی یا رسمی ،و واژة مخفّف غالب ًا در زبان عادی به کار میرود :آری← آره ـ
دامان← دامن ـ آیینه← آی ِنه ـ دهان← دهن ـ میلیون← ملیون.

•

3

واژههای زیر را در سه الگوی کوتاهشدگی دستهبندی کنید.
سپهبد 4ـ جاودان ـ دهن ـ دامن ـ شکفتن ـ مصرع ـ رهگذر ـ پیغمبر ـ هشیار ـ کهکشان

5

ـ مهوش 6ـ زنهار ـ تبهکار ـ بله ـ مهمان ـ ب ُستان ـ ِسلَحشور7ـ هشدار ـ بازرگان.

1ـ «ک ».را بخوانید« :کوتاهشدة»
2ـ البته دو واژة «شکوفا» و «شکوفه» از مصدر اصلی ساخته شدهاند.
ال در «ناخونگیر») بر خالف
ال در «پو ِل خورد») و «ناخون» (مث ً
3ـ در زبان فارسیِ گفتاری ،واژههای «خورد» (مث ً
زبان نوشتار ،کوتاه نمیشوند.
4ـ پسوند «ب َد» که امروزه «ب ُد» تلفظ میشود ،معنیِ محافظ و ساالر به واژه میافزاید.
5ـ لغت کهکشان یعنی جای کاه کشیدن؛ شباهت میان این پدیدة عظیم کیهانی با کاه برزمینریخته در تخیل ایرانیان
قدیم ،مایة چنین نامگذاری بوده است؛ گویی که توبرة کاهی بر پهنة آسمان کشیده شده و چنین اثری بر جا نهاده است!
6ـ پسوند «وَش» معنیِ شباهت و همانندی را به جزء پیشین خود میافزاید.
7ـ شور ،بن مضارع از مصدر شوریدن (به معنیِ به کار بردن) است .سلحشور یعنی بهکارگیرندة سالح ،جنگاور،
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1ـ واژة «آیینه» در دو مرحله کوتاهشده است؛ نخست ،مصوت /ای /به /ـِ /تبدیل شده:
آیینه← آی ِنه؛ سپس همان مصوت /ـِ /نیز افتاده است .این دو مرحله کوتاهشدگی را در
واژة «پیراهن» نشان دهید.
2ـ تفاوت شکل اصلی و کوتاهشدة واژههای زیرین در فارسیِ امروزین چیست؟
آگاهی← آگهی
راهرو← رهرو
3ـ واژة کهنِ «اوستاد» به دو شکل کوتاه شده است؛ یکی ،تبدیل مصوت و دیگری
حذف صامت .در فارسیِ امروزی میان این دو شکلِ کوتاهشده چه تفاوت کاربردی
دیده میشود؟
4ـ به بیت آغازینِ شعر «دوراندیشی» بنگرید:
کودکـــی از جـــملة آزادگـــان

1

رفــت بُــرون با دو ســه همــزادگان

واژة «بیرون» بر پایة الگوی تبدیل مصوت /ای /به /ـِ /باید به شکل «ب ِرون» کوتاه شود،
اما به صورت «ب ُرون» تلفظ میشود؛ چرا؟

دلیر .این واژه را معموالً با زب َر حرف نخست تلفط میکنند.
1ـ آزاده در اینجا یعنی کسی که بندة دیگری نباشد.
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آخرین پرسش

•

میان بیت زیرین با «آخرین پرسش» چه هماهنگیِ مفهومی میبینید؟
میاسای از آموخـــتن یک زمان

1

ز دانــش میفگن دل اندر گمان

2

فردوسی

1ـ لحظه
2ـ در گمان افتادن :تردید داشتن
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بخشی کوتاه از درآین ِد (مدخل) «بیرونی» در جلد سیزدهم

دایرةالمعارف بزرگ اسالمی را عین ًا آوردهایم 1.مرکز دایرةالمعارف

بزرگ اسالمی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسالمی) با همکاریِ

گروهی از دانشمندان و پژوهشگران برجستة علوم انسانی بیش از سی سال است که
عهدهدار تدوینِ «دایرةالمعارف بزرگ اسالمی» است .مدخلهای محقّقانة این دانشنامه ـ

که تاکنون بیستودو جلد از آن از حرف «آ» تا واژة «خندق» (اواخر حرف «خ») به چاپ
رسیده ـ بر پایة معتبرترین منابع ،نگارش یافته است و اطالعات دقیق و گستردهای دربارة
فرهنگ درخشان جهان اسالم (از دانشمندان

و هنرمندان گرفته تا علوم و اصطالحات

گوناگون و بناها و کشورهای اسالمی) به

خوانندگان عرضه میکند.

•

2

این متن بیانگ ِر چه

جنبهای از شخصیت علمیِ

بیرونی است و با داستا ِن

نقلشده در کتاب فارسی چه
مناسبتی دارد؟

1ـ تمامیِ درآیند ،در سیزده صفحة دوستونی جای گرفته است.
2ـ همهجانبهنگری و بررسیِ موشکافانة ابعاد گوناگون هر موضوع ،سبب شده است برخی درآیندهای دایرةالمعارف
بزرگ اسالمی از نظر حجم ،به تنهایی با کتابی برابری کنند .برای نمونه ،درآیند «حافظ» در جلد نوزدهم185 ،
صفحة دوستونی را دربرمیگیرد!
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دست نوازش بر سر و رویش کشید» به ترکیب اضافیِ
ِ
در جملة «با اندوهی بسیار،
«دست نوازش» دقّت کنید .اگر بخواهیم این ترکیب را معنی کنیم ،باید واژههایی را به میانة
ِ
دست خود را برای
ِ
ترکیب بیفزاییم و جمله را به این صورت درآوریم« :با اندوهی بسیار،
یگَزیم» نیز ترکیب
«انگشت ندامت به دندان م 
ِ
نوازش بر سر و رویش کشید» .در جملة
«انگشت خود را به نشانة ندامت با دندان گاز میگیریم».
ِ
اضافی را این گونه تغییر میدهیم:
چنانکه پیداست ،در این نمونهها مضافالیه با مضاف همراه شده است تا مفهوم هدف،
علّت یا نشانه بر آن بیفزاید .ازاینرو چنین اضافهای را «اضافة نشانه» 1مینامیم .در اضافة
نشانه بار اصلیِ معنیرسانی بر دوش مضاف (هسته) است و بنابراین اگر مضافالیه را
حذف کنیم ،هرچند به تَبَ ِع آن ،مفهوم هدف ،علّت یا نشانه برداشته میشود ،ساختار جمله
آسیب نمیبیند .این ویژگی را میتوان در جملة «عرقِ شرم بر پیشانیاش نشست» (= [به
نشانة /از روی شرم] عرق بر پیشانیاش نشست) دید.

1ـ در جملههای پایین اضافة نشانه را پیدا کنید.

•
خط ب ُطالن میکشد.
• شعر حافظ بر ادّعاهای زاهدان ریاکار آن روزگارّ ،
حیف باشد که تو در خوابی و نرگس ،بیدار
• تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش؟
بـه سـر بـر ،کاله م ِهـی داشـتم
• کـه مـن فـ ّر فر ما ند هـی د ا شـتم
پل بستهای که بگذری از آبروی خویش
دست طمع چو پیش کسان میکنی دراز،
ِ
•
فردوسی ،فریادِ اعتراض ایرانیان را در روزگار ستمپیشگان عبّاسی طنینانداز کرده است.
2

صائب تبریزی

1ـ اضافة نشانه را غالب ًا «اضافة ا ِقترانی» مینامند« .ا ِقتران» یعنی قرین شدن ،همراهی .این نامگذاری ،همراهی و
پیوستگیِ مضاف را به مضافالیه نشان میدهد.
2ـ باطل بودن ،نادرستی
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2ـ در متن درس هشتم (همزیستی با مام میهن) یک اضافة نشانه بیابید.

1ـ در نکتة زبانی ( )1از درس ششم کتاب فارسی خواندیم که گاهی فعل مضارع
اخباری را به جای فعل آینده به کار میبریم .در نگاهی کلّی باید گفت که میان زمان
فعلها و زمان واقعی ،رابطة یکبهیک وجود ندارد؛ یعنی چنین نیست که همواره هر
گونه از زمان فعل ،در واقعیت تنها ویژة یک زمان باشد .اکنون فعل جملههای زیر را
بررسی کنید و بگویید زمان و گونة آن چیست و در هر جمله نشاندهندة چه زمانی
است.

•
• آمدم! (در پاسخ به کسی که درمیزند)
• فردوسی در روزگار سامانیان شاهنامه را میسراید.
• برنامهام را نمیدانم؛ شاید فرداشب به مهمانی رفتم.
زمین به دور خورشید میگردد.

2ـ با ساخت و کاربرد فعل ماضی نقلی آشنایی دارید 1و میدانید که این فعل به رویدادی
در گذشته در عین ارتباط با زمان حال اشاره میکند .در چهار جملة پایین ،فعلهای
ماضی نقلی را از نظر ارتباط با زمان حال ،در دو گروه جداگانه دستهبندی کنید و
بیفزایید که فعلهای این دو گروه چه تفاوتی با هم دارند.

•
• نوزاد در گهواره خوابیده است.

من همة تکلیفهایم را نوشتهام.

•
• ما دمِ در منتظرتان ایستادهایم

بچّ هها ناهارشان را خوردهاند.

1ـ بر ماضیِ ن َقلی ازآنجا چنین نامی گذاشتهاند که گاهی در نقلقولها یا نقل رویدادهایی که گوینده خود بینندة آن
نبوده است ،به کار میرود :دوستم خبر داد که همگی به سالمت رسیدهاند .اما این تنها یکی از کاربردهای ماضیِ
نقلی است.
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درس دهم

		

•

آرشی دیگر

میان مثنویِ کوتاه پایین با «آرشی دیگر» چه همسوییِ مفهومی میبینید؟
ل مرگها
شک ِ

1

در میا ِن گونهگونه مرگها
تلخت ْر مرگی 2است مرگِ برگها
زانکه 3در هنگامة 4اوج و هُبوط

5

تلخیِ مرگ است با شرمِ سقوط
وز دگر سو ،خوشترین مرگِ جهان،
ـ زانچه بینی ،آشکارا و نهان ـ
رو به باال ُو زِ پستیها رها
خوشترین مرگی است مرگِ شعلهها

1ـ سرودة دکتر محمّدرضا شفیعی کدکنی
2ـ تلختر مرگی= تلخترین مرگ؛ در این شعر که با زبان کهنگرایانه سروده شده ،صفت برتر ،پیش از هسته و بدون
نقشنمای اضافه آمده و در معنی ،مانند صفت عالی (برترین) است.
3ـ از آن که ،از آن جهت که ،بدان علّت که
4ـ هنگام ،زمان (هنگامه به معنیِ بینظمی و شلوغی ،و فتنه و آشوب نیز هست)
5ـ فرود آمدن ،متضا ّد صُ عود
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در دو سال گذشته آموختید که میتوان با تکرار آهنگین یک مصراع از شعر ،بر پایة
«ت» و «تَن» وزن را پیدا کرد .در قالبهای کهن یا سنّتیِ شعر فارسی همة
دو بخش َ
مصراعها بر یک وزن هستند .برای نمونه ،در شاهنامة فردوسی که مثنویای بلند با کمابیش
پنجاههزار بیت است ،وزن همة مصراعها (حدود یکصدهزار مصراع) با هم یکسان و برابر
تتَنتَن تَتَن .همچنین ازآنجاکه شاهنامه در قالب مثنوی سروده
تتَنتَن تَتَنتَن َ
استَ :
شده است ،هریک از بیتها قافیة جداگانهای دارد.
«شعر نو» نیز مانن ِد شعر کهن از وزن برخوردار است ،اما در هر سطر یا مصراع از
«قصة
شعر نو 1وزن میتواند بدون آنکه تغییر یابد ،کوتاه یا بلند شود .برای مثال ،در آغاز ّ
تکرار آرش» این مصراع قرار دارد :جنگ ،جنگی نابرابر بود .اگر مصراع یادشده را آهنگین
تتَنتَن تَن .ده مصرا ِع بعدی و اغلب
تتَنتَن تَن َ
بخوانیم ،وزن آن آشکار میشود :تَن َ
مصراعهای شعر نیز بر همین وزناند ،ولی در میانة شعر به مصراعهایی برمیخوریم که
وزن بلندتر یا کوتاهتری دارند؛ مثالً« :کودکی از دامنِ این موج بیرون جَ ست» یا «در دلش
تتَنتَن تَن َ
تتَنتَن تَن َ
خورشید ایمان را نمیدیدند» (تَن َ
تتَنتَن تَن) و «آی ای دشمن!»2
تتَنتَن تَن).
(تَن َ
تتَنتَن تَن» است؛ اما در
درمجموعْ کمترین طول مصراعهای این شعر برابر با «تَن َ
تتَنتَن» دو بار و در برخی سه بار و در یک مصراع چهار بار
بیشتر مصراعها پایة «تَن َ
تکرار میشود .بدینسان شاعر پایة وزن را در سراسر شعر یکسان نگه میدارد ،ولی طول
آن را کم و زیاد میکند.
گذشته از وزن ،قافیهها نیز در شعر نو برخالف قالبهای سنّتی ،نمودار ثابت و جایگاه
ازپیشمعیّن ندارند .برای نمونه ،قافیههای مصراع آغازین ،بیفاصله آمدهاند :جنگ ،جنگی
نابرابر بود /جنگ ،جنگی فوقباور بود؛ اما مصراع چهارم با مصراع هفتم همقافیه شده و
1ـ در شعر نو چون طول مصراعها با هم برابر نیست ،واحدی به نام بیت وجود ندارد.
«آی» بخوانید.
ال بر وزن بنشیند ،میتوانید «آی» را فقط هنگام یافتن وزن ُ
2ـ برای آنکه این مصراع کام ً
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خط مرزی را جدا میکرد /.../.../مرزها را جابهجا
میانشان دو مصراع فاصله افتاده استّ :
میکرد.

1ـ از میان شعر «آرشی دیگر» مصراعهایی بیابید که با الگوهای پایین هموزن باشند.
تتَنتَن تَنتَتَنتَن تَنتَتَنتَن تَنتَتَنتَن تَن
تتَنتَن تَن تَن َ
تتَنتَن تَن تَنتَتَنتَن تَنتَتَنتَن تَن َ
تَن َ

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

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

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

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

2ـ هرچند قافیه در شعر نو جایگاه ِ ازپیشتعیینشده ندارد ،اما الگوهای قافیه در شعر
«قصة تکرار آرش» را میتوان در چهار دسته جای داد:
ّ

1
		
 3در سه مصرا ِع پیاپی
		
در دو مصرا ِع پیاپی

2
 4در سه مصرا ِع بافاصله
در دو مصرا ِع بافاصله

همة قافیهها را در سراسر شعر بیابید و در این دستههای چهارگانه بگنجانید.
3ـ شعر نوی «غزل برای گل آفتابگردان» (درس پنجم کتاب حاضر) را آهنگین بخوانید
و وزن پایة آن را پیدا کنید .آنگاه ویژگیهای شعر را از دی ِد وزن و قافیه بررسی کنید.
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1ـ در دو جملة زیرین ،بن و شناسة فعلی را که زیرش خط کشیدهایم ،نشان دهید و
سپس زمان و گونة (نوع) زمان و شخص و شمارِ فعل را جداگانه بنویسید.
بن

شناسه

زمان و گونة زمان

شخص و شمار

شما به چه میخندید؟
دوستم قاهقاه میخندید.

2ـ میبینید که این فعل (از مصدر خندیدن) میتواند در دو زمان و شخص متفاوت به
کار رود؛ در میان مصدرهای پایین ،از کدامیک میتوان بهمانن ِد خندیدن ،یک فعل با دو
زمان و شخص ساخت؟ چگونه؟
افتادن ـ کشتن ـ پریدن ـ نشستن

•
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با بررسیِ مصدرهای باال ،بنویسید مصدر باید چه ویژگیهایی داشته باشد تا بتوان از
آن ،یک فعل با دو زمان و شخص ساخت.

حکایت

نیکرایان

1ـ دو واژة «زندگانی» (زنده +پسوند «ـانی») و «زندگی» (زنده +پسوند «ی») هممعنایند
و عالوه بر «زنده بودن» ،در معنیِ «عمر» نیز به کار رفتهاند.
بیت و عبارت زیر را با معنا کردن واژههای «زندگانی» و «زندگی» به فارسیِ امروزین
برگردانید.
بکـوش انـدر بهـار زندگانـی

کـه شـد پیرایـة 1پیـری ،جوانی

پرویناعتصامی

زینهار تا بدی نکنید و از بدان دور باشید که بدکننده را زندگی کوتاه باشد.2

تاربیخ بیهقی

2ـ بر پایة معنیِ واژة «خسیس» در حکایت و شناختی که از «رای گسست اضافه» دارید،
بیت زیر را به فارسیِ امروزین بازگردانید و مفهوم آن را بنویسید.
چو طاعت آری و خدمت کنی و نشْ ناسند،

ْس خویش را مقدار؟
چرا خسیس کنی نف ِ

سعدی

1ـ زیور و زینت
2ـ هنگام بازگرداند ِن جمله به فارسیِ امروزین« ،کة چرایی یا علّت» و «رای گسست اضافه» را نیز در نظر داشته
باشید.
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درس یازدهم

				

زن پارسا

1ـ معنیِ عبارت و واژههایی که زیرشان خط کشیدهایم ،چیست؟
نقل است آن شب که رابعه در وجود آمد ،در خانة پدرش چندان جامه 1نبود که او را
در آن بپیچند و چراغ 2نبود.
شبی خواجه از خواب درآمد .آوازی شنید.

1ـ «جامه» در اینجا به معنیِ «لباس» نیست.
2ـ مقصود ،چرا ِغ روغنچراغی است که به صورت ظرفی سفالین یا فلزی میساختند و روغن کنجد یا روغن ب َ ْزرَک
(=دانة کتان) یا روغن پنبهدانه یا روغن پی ْه (= بافت جانوریِ دارای چربی) در آن
میریختند (بنابراین چرا ِغ پی ْهسوز ،نوعی چرا ِغ روغنچراغی بود) .آنگاه فتیلهای پنبهای
درون روغن قرار میدادند و یک سر فتیله را بیرون میگذاشتند و روشن میکردند.
احتمال دارد در عبارت «به فالن همسایه رو و چراغی روغن خواه» ،منظور از «چراغی
روغن»« ،یک چرا ِغ روغنچراغی» باشد ،نه «به اندازة یک چراغْ روغن» .زیرا «در خانه
چراغ نبود»ه است که مادر رابعه روغن در آن بریزد.
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2ـ پس از خواندن بخش «آ» از «دانستنی» این درس ،بنویسید هریک از ترکیبهای زیر،
چه معنایِ کنایی را میرسان َد؟

•
• زَهرة کسی را بردن
• زَهرة شیر داشتن

زَهرة کسی آب شدن /زَهرهتَرَک شدن
1

حدیث قُدسی 2و رباعیای که در پی آوردهایم ،یادآور کدام بخش از متن تذکرةاالولیاء
است؟ چرا؟

•
• نی از تو حیات

لیس مَنْ َذ َکرَنی
أنا جَ ُ

3

		
جاودان میخواهم

		
نی کام دل و راحت جان میخواهم

نی عیش و تنعُّم جهان میخواهم
4

5

آنی که رضای توست ،آن میخواهم

هاللی ُجغَتایی

آرامگاه عطار نیشابوری ،نیشابور

1ـ اگر در این ترکیب ،زَهره را به تنهایی در نظر بگیریم ،چون معنای «جرئت» از آن برمیآید ،میتوانیم بگوییم زَهره
در معنیِ مَجازی به کار رفته است؛ اما اگر کلّ ترکیب را بررسی کنیم ،باید گفت که ترکیب ،مفهوم کنایی دربردارد.
چراکه معنیِ مَجازی تا وقتی است که با لغت سروکار داریم .اگر به ترکیبها و جملهها بپردازیم ،معموالً پای کنایه
در میان میآید( .نگاه کنید :بخش دانستنیِ همین درس)
2ـ حدیث قدسی ،سخن خداوند است که از پیامبر اکرمص روایت شده ،اما جزوی از قرآن مجید نیست .چنین
س الهی (خداوند) تعلّق دارد ،حدیث قدسی نامیده میشود.
حدیثی ازآنجاکه به ذات ا َقدَ ِ
3ـ من همنشین کسی هستم که مرا یاد میکند.
4ـ دراصلْ معنیِ «زندگانی» دارد و با «مَعاش» و «مَعیشت» همخانواده است؛ اما بیشتر ـ از جمله در اینجا و نیز در
ترکیب «عیش و عشرت» ـ در معنای «خوشی و خوشگذرانی» به کار رفته است.
5ـ همخانوادة «نعمت» و در اینجا هممعنیِ «عیش» است.

103

آ ـ زَهره در لغت به معنیِ «کیسة صفرا»( 1کیسة زرداب) بوده ،اما در معنیِ «صفرا»
(زرداب) نیز آمده است .در زبان و ادب فارسی غالب ًا زَهره را در معنای شهامت و جرئت
موجب دلیری و شهامت میپنداشتند.
ِ
میبینیم؛ چراکه پیشینیان ترشّ ح زهره (صفرا) را
وقتی میخوانیم« :ابلیس زَهره ندارد که گِردِ او گردد .دزد را کی زَهرة آن ب ُوَ د 2که گرد
چادر 3او گردد؟»« ،زَهره» نه در معنیِ اصلی و حقیقی (=صفرا) ،بلکه به معنای مَجازی
(=جرئت) به کار رفته است 4.چنانکه آشکار است ،میان معنیِ حقیقی و مجازی واژه ،پلی
سبب
ِ
تراوش زَهره را
ِ
قرار دارد که این دو را به هم ارتباط میدهد (در نمونة یادشده،
شهامت دانستن ،پلِ رابط میان معنیِ حقیقیِ زَهره با معنای مَجازیِ آن است) .در عبارت
«غم مخور ،فردا جاهیت 5خواهد بود؛ چنانکه مقرّبان آسمان به تو نازند» واژة «فردا» با
توجّ ه به متن ،در معنیِ اصلی و حقیقی (=روز بعد از امروز) نیامده است ،بلکه از آن،
معنای مَجازیِ «در زمان آینده ،در آیندة نزدیک» برمیآید .یعنی به رابعه خطاب میرسد
که« :اندوهگین نباش ،در آینده چنان مقامی خواهی داشت که فرشتگان به تو میبالند».
پلی که در اینجا معنیِ حقیقی را به معنای مجازی میپیوندد ،آن است که «فردا» جزء و
بخشی از «زمان آینده» است.
واژة «صحبت» نیز گرچه در کاربرد کهن معنیِ «مصاحبت ،همنشینی و معاشرت»
داشته است ،اما ازآنجاکه مصاحبت و نشستوبرخاست با دیگران همراه با حرف زدن و
صحبت در فارسیِ امروزی ،معنای حرف زدن و گفتوگو یافته است.
ْ
سخن گفتن است،
ارتباط میان معنیِ حقیقیِ صحبت (همنشینی) و معنیِ مجازیِ آن (گفتوگو) ،مُالزمت و
1ـ کیسة گالبیشکل که در زیر قطعة راست کبد جای دارد و صفرای ساخته در کبد ،در آن انباشته میشود.
2ـ کاربرد پرسش انکاری و «رای» تبدیل فعل اسنادیِ «ب ُوَ د» (از مصدرِ بودن) :دزد هرگز زهره ندارد...
3ـ چادُر که در فارسیِ کهن با تلفظِ چادَر کاربرد داشته ،واژهای فارسی است و با «چتر» ـ که اصلِ سانسکریت
(زبان هندیِ باستان) دارد ـ همریشه است( .بنگرید :دانستنی درس هشتم)
ال فضای مجازی در برابر فضای واقعی یا حقیقی قرار دارد؛ یعنی فضایی که
4ـ مَجاز ،نقطة مقابل حقیقت است .مث ً
در واقعیت بیرونی با آن روبهرو نیستیم.
5ـ جاهیت خواهد بود← [جایگزینی ضمیر پیوسته با جدا ،بدون جابهجایی ضمیر ]:جاهی تو را خواهد بود←
[تبدیل فعل اسنادیِ بودن به داشتن ←]:جاه و مقامی خواهی داشت.
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همراهیای است که همنشینی با گفتوگو دارد .البتّه این معنایِ مجازی چنان نیرو گرفته
و در زبان گسترش یافته که حتّی معنای اصلی و حقیقی را کنار زده و خود به جای آن
نشسته است .ازاینرو دیگر «گفتوگو» برای لغت «صحبت» معنای مَجازی یا مَجاز قلمداد
نمیشود .کاربرد واژة «تسبیح» (=خدا را به پاکی یاد کردن) در معنیِ «دانههای رشتهکشیده»
نیز از راه ِ مَجاز بوده است؛ زیرا این رشته و دانهها ،وسیلهای برای یادکرد خدا و ذکر گفتن
وصف معنای
ْ
است« .وسیله بودن» ،میان معنیِ حقیقی و مجازی ارتباط برقرار میکند .بااین
مَجازی از آغاز به قدری فراگیر شده که معنیِ حقیقی و عادی به شمار آمده است.
ب ـ ساختهای ششگانة مصدر «نوشتن» را در فعلهای حال اخباری و گذشتة
استمراری با هم مقایسه کنید:
حال اخباری

مینویسم مینویسی مینویسد مینویسیم مینویسید مینویسند

گذشتة استمراری مینوشتم مینوشتی مینوشت مینوشتیم مینوشتید مینوشتند
میبینید که همة ساختهای فعل حال ،دارای شناسه هستند ،اما سوم شخص مفردِ فعل
گذشته شناسه ندارد.
آموختهایم که شناسة فعل ،دو مفهومِ شخص و شمار را میرسان َد؛ یعنی برای مثال ،از
شناسة «ـَم» در «مینوشتم» درمییابیم که فعل را اول شخص مفرد انجام داده است.1
برایناساس چگونه است که از فعل «مینوشت» باآنکه شناسهای ندارد ،هردو مفهوم
شخص و شمار را میفهمیم .چگونه است که فارسیزبانان وقتی میشنوند« :ن ِشست،
گفت ،خندید ،مینوشت ،میدانست »...بیدرنگ درمییابند که این قبیل فعلها از سوم
شخص مفرد سر زده است؟
بیایید گروهی ششنفره را در نظر بگیریم که پنج نفر از آنان هریک کالهی ویژه بر سر
1ـ نامگذاریِ «شناسه» هم از همینجاست؛ شناسه یعنی شناساننده ،و چون شناسه ،شخص و شمار فعل را به ما
میشناساند ،چنین نامی بر آن نهادهاند.
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نهادهاند که با کاله دیگران متفاوت است .در این میان ،س ِر یک نفر بیکاله مانده است!

همچنانکه هرکدام از پنج صاحبکاله را با کاله ویژهشان میشناسیم ،آقای بیکاله را
از بیکالهیش شناسایی میکنیم! زیرا تنها اوست که در جمع کالهداران ،بیکاله است .به
عبارت دیگر ،همیشه برخورداری از یک نشانه ،باعث شناخته شدن نمیشود؛ گاهی ممکن
ال اگر سوار بر خودرو به خیابانی
است نبودِ یک نشانه ،همین کارکرد را داشته باشد .مث ً
برسیم که در ابتدای آن ،تابلوی یکطرفه نصب شده باشد ،از این نشانه (تابلوی راهنمایی
و رانندگی) میفهمیم که خیابان یکطرفه است؛ اما اگر به خیابانی برسیم که هیچ تابلویی
(نشانهای) نداشته باشد ،درمییابیم که خیابانْ دوطرفه است .در این مثال ،نبودِ نشانه ،خو ْد
نشانه است.
بدینترتیب در نمونههایی که آوردیم ،نبودِ شناسه ،شناسة فعل به شمار میآید و
شخص و شمار فعل را به ما میشناساند .در دستور زبان فارسی به چنین شناسهای که
ظاهر نمیشود ولی مفهومرسانی را انجام میدهد« ،شناسة تُهی» میگویند و آن را با نشانة
تهی در ریاضیات ( )Æنمایش میدهند.
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فرهنگ بزرگ سخن ()5
بخشی از درآین ِد «دَم» ( 12از  22معنی) را از فرهنگ بزرگ سخن آوردهایم .1دو معنی از
این میان ،مَجازی شمرده شده است .آن دو کداماند؟ چه ویژگیای معنای اصلی و حقیقیِ
«دَم» را به هریک از این دو معنیِ مَجازی پیوند میدهد؟

1ـ در فرهنگ بزرگ سخن ،واژههایی که حرفهای یکسان دارند ،اما در یک یا دو حرکت متفاوتاند ،بدینسان
آرایش یافتهاند :زب َر ،زیر ،پیش .برای نمونه ،درآیندِ«دَم» پیش از «دُم» جای دارد و «کِشتن» پیش از «کُشتن» و «منکَ ر»
پیش از «منکِر» و « َملَک» پیش از « َمل ِک»
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روانخوانی

دروازهای به آسمان

«شط خرّمشهر» و «رودخانة خرّمشهر» چه رودخانهای است؟
1ـ مقصود نویسنده از ّ
2ـ بازپسگیری و آزادسازیِ خرّمشهر ـ که در این درس از آن یاد شده است ـ به دنبال
کدام عملیات رخ داد؟
3ـ میدانیم که سیدمحمدعلی جهانآرا ،فرمانده ِ سپاه
پاسداران خرّمشهر پس از شکستنِ حَ ص ِر آبادان در اثر
سقوط هواپیمای نیروی هوایی ارتش به شهادت رسید و در
زمان آزادسازیِ خرّمشهر در میان همرزمان خود نبود .نوحة
تأثیرگذاری که در سوگِ این سردار رشی ِد ن َستوه سروده و
خوانده شد ،چه بود؟

1ـ در شاهنامة فردوسی و داستان «یافتن رستمْ رخش را» ،آنگاه که رستم میخواهد
برای نخستین بار گام به میدان رزم بگذارد ،پدرش ،زال ،او را با خود به دشت میبرد تا
از میان گ ّلههای اسبان زابلستان و کابلستان که از پیش او میگذرانند ،اسبی درخور خود
برگزیند .آنگاه که رستم رخش را میبیند ،از چوپان...
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اسـپ کیست
ِ
بپرسید رستم که« :این

که از داغ ،روی دو ران َش تهی است؟»

بر پایة معنای واژة «داغ» (دانستنی «ب») ،در این گفتاورد مفهوم سخن رستم چیست؟

خردنگارة (مینیاتور) خان سوم؛ جنگ رستم با اژدها ،اثر استاد محمود فرشچیان

2ـ جملة «عجب از این عقل باژگونه که ما را در جستوجوی شهدا به قبرستان
میکشاند!» یادآور کدام آیة قرآنی است؟
3ـ واژة «معراج» هم در معنای «عُروج ،باال رفتن (بهویژه به سوی آسمان)» است و هم
«وسیلهای برای باال رفتن (بهویژه نردبان)» .در بن ِد پایانیِ «دوازهای به آسمان» این واژه
دو بار ـ یک بار به صورت مفرد و بار دیگر ،جمع شکسته (مکسّ ر) ـ به کار رفته است.
«معراج» هر بار کدامیک از دو معنیِ پیشگفته را میرساند؟ از کجا میفهمید؟
در اصطالح تفسیری« ،معراج» به چه رویداد ویژهای اشاره دارد؟
4ـ چه بیتهایی از شعر بخش «خواندنیِ » درس هشتم ،با موضوع این درس ارتباط
دارند؟
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آ ـ دالور (شجاع) از ترکیب دو جزء دل +آور ساخت گرفته است؛ «آور» در این واژه
بن مضارع از مصدر «آوردن» نیست ،بلکه شکل دیگری از پسوند «وَر» است که معنای
دارندگی یا انجامدهندگی به جزء پیش از خود میافزاید .بنابراین دالور (=دلوَ ر) یعنی
دارندة دل و جرئت« .دَلیر» نیز که شکل کهنت ِر آن« ،دِلیر» است ،از ترکیب «دل» با پسوند
«ـیر» (با معنای دارندگی) ساخته شده است و درمجموعْ معنیِ دارندة دل و جرئت ،شجاع
را میرساند و با دالور هممعناست .جنگاور نیز معنای جنگنده دارد .همچنین است نامآور:
ناموَ ر ،نامدار؛ بختآور :بختور ،بختیار ،خوشبخت؛ رزمآور :رزمنده.

1

«وَر» در پیوند با برخی واژهها به صورت /اور /تلفظ میشود :رنجور ،مُزدور ،کِیْفور.
ب ـ داغ ،جدا از معنای صفتی (بسیار گرم و سوزان) ،در قدیم به آهن گداختهای گفته
میشد که برای درمان یا عالمتگذاری بر پوست حیوان یا انسان میگذاشتند .همچنین به
اثری که از گذاشتن این آهن گداخته بر پوست باقی میمان َد ،داغ اطالق شده است .امروزه
در توصیف کسی که براثر رویدادی تلخ بهویژه مرگ نزدیکان دستخوش اندوه ِ جانکاه
غصه و اندوه بسیار
میشود ،میگوییم که داغدار یا داغدیده است.داغ در این کاربرد ،معنیِ ّ
گرفته است؛ گویی بر د ِل چنین کسی داغ نهادهاند و او از مرگ عزیزان که چون داغ بر دل
نشسته است ،دلسوخته است .شقایق 2و الله را نیز مانند دلی خونین تصوّر کردهاند که آن
لکّ ة سیاهرنگ در قاعدة گلبرگهایش ،اث ِر دا ِغ بردلنشسته است.

1ـ بنابراین جزء دومِ واژههایی مانن ِد دالور و جنگاور با واژههایی از قبیلِ شرمآور و شگفتآور تفاوت دارد.
2ـ شقایق گلی سرخرنگ است که در قاعدة گلبرگهایش لکّ ة سیاهی هست و شباهتهایی با گل الله دارد.
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پ ـ ساخت و کاربرد فعلهای مضارع و ماضی مستمر (جاری) را آموختید .خوب
است بدانید که نشانهای از این دو گونه فعل مضارع و ماضی ،در زبان فارسیِ کهن یافت
ترتیب فعلهای مضارع اخباری و ماضی استمراری بر
ْ
نمیشود و کارکردِ این دو را به
عهده داشتهاند.
اگر تلفنی از دوستی بپرسیم« :اآلن چه کار میکنی؟» و او پاسخ دهد« :تلویزیون
نگاه میکنم» ،فعلِ بهکاررفته در دو جمله ،مضارع اخباری است و نشاندهندة کاری است
که در حال حاضر جریان دارد .اما میدانیم که این کاربرد فعل مضارع اخباری کمرنگ
شده و ـ چنانکه خواندیم ـ برای نشان دادن زمان آینده و مفهومهای دیگر کاربرد یافته
است .در عوض ،فارسیزبانان فعل کمکیِ «دار +شناسه» را به مضارع اخباری افزودهاند
تا فعل تازهای پدید آید و همان کارکرد سابق را داشته باشد« :دارم تلویزیون نگاه میکنم»
(یعنی :در حال تلویزیون نگاه کردن هستم) .این فعل ،مضارع مستمر (جاری) نامیده
میشود؛ زیرا نشانگر رویداد و جریان فعل در حال حاضر است.
در جملة «وقتی که سیاوش شعر میخوان ْد ،بچّ هها سراپا گوش بودند» ،فعل ماضیِ
استمراری ،جریان یافتنِ کاری را در زمان گذشته نشان میدهد و در اینجا تکرار را
نمیرساند .باز میدانیم که این کاربرد فعل ماضی استمراری امروزه محدود شده و
بیشتر برای رساندن مفهوم تکرار کاربرد یافته است« :پارسال درس هر روز را همان روز
میخواندم» .در عوض ،فارسیزبانان فعل کمکیِ «داشت +شناسه» را به ماضی استمراری
افزوده و فعل تازهای ساختهاند که همان مفهوم سابق را دقیقتر برساند« :وقتی که سیاوش
داشت شعر میخوان ْد ،بچّ هها سراپا گوش بودند» (یعنی :در حال خواندن شعر بود) .این
فعل را ماضی مستمر (جاری) نامیدهاند؛ چون نمایانگ ِر رویداد و جریان داشتن فعل در
گذشته است.
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فرهنگ بزرگ سخن ()6

خواندهایم که هر درآیند در فرهنگ بزرگ سخن از چه بخشهایی برخوردار است:

آوانگاریِ واژه ،ریشة واژه ،1هویت دستوری (مانن ِد اسم ،صفت) ،تعریف ومعنیهای واژه

از پربسامد تا کمبسامد با شاهد و مثال.

پس از بخشهای یادشده ،در برخی درآیندها نوبت به «ترکیبها» میرسد .ترکیبها
گروهواژههایی هستند که به نحوی پیرامون واژة اصلی (درآیند) گرد آمدهاند؛ برای مثال:
ترکیبهای وصفی و اضافی و تعبیرهای کنایی.
ترکیبهای کاربردیِ هر واژه ،با آرایش الفبایی در پیِ آن آمده و در سرآغازِ مجموعه
ترکیبهای هر واژه نشانة ☞ قرار گرفته است .درون هر ترکیب ،واژة اصلی با نماد ~
جایگزین شده است.
گوناگونی و گستردگیِ ترکیبهایی که از پارهای واژهها در زبان فارسی پدید آمده است،
نشان از تواناییِ حیرتانگیز زبان فارسی در ترکیبسازی دارد .برای نمونه ،ترکیبهای
واژة «دست» 43 ،صفحه از فرهنگ بزرگ سخن را دربرگرفته است! ترکیبهایی از این
دست ~ :انداختنِ~ ،اول ِ ~ ،باال ~ ،برداشتن ~ ،بر ~ گذاشتن ِ ~ ،برقضا ~ ،به ~~ ،
به سیاهوسفید نزدن ~ ،به کار شدن ِ ~ ،تنها ِ ~ ،پیش را گرفتن ~ ،کسی از همهجا کوتاه
بودن ~ ،کسی خط خوردن ~ ،کسی شفا بودن ~ ،و بال کسی باز بودن ~ ،و پنجه نرم
کردن ،از ~ رفتن ،به ~ ِ فراموشی سپردن ،رو[یِ ]~ بردن...
در نخستین بن ِد درس روانخوانی ،این جمله را خواندیم« :تو در جستوجوی دروازة
آسمانیِ شهر بودی که به کربال باز میشد و جز مردان مرد را به آن راه نمیدادند».
در این عبارت« ،مردا ِن مرد» ترکیب متداولی در زبان فارسی است که میتوان معنیِ
روشنِ آن را در فرهنگ بزرگ سخن جستوجو کرد .بنابراین به سراغ درآیند «مرد»
ترکیب پیشگفته را بیابیم.
ِ
میرویم و ترکیبها را از نظر میگذرانیم تا

1ـ درصورتیکه اصل فارسی نداشته باشد.
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•

اکنون شما درآیند «دل» را در فرهنگ بزرگ سخن جستوجو کنید و معنای دقیقِ این
ترکیبها را بیابید و بنویسید:
دل بد کردن ـ دل به دریا زدن ـ دل به دل راه داشتن ـ دل کسی با کسی صاف شدن
ـ دل کسی بزرگ بودن ـ دل کسی طاقچه نداشتن ـ دل کسی هزار راه رفتن ـ دلی از
عزا درآوردن ـ ای د ِل غافل ـ تا دلت (دلتان) بخواهد ـ تو[یِ ] دل کسی قند آب کردن
ـ ورِ (برِ) دل.
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فصل پنجم

اسالم و انقالباسالمی

در کتاب فارسی هفتم بخشی از کتاب «خدمات متقابل اسالم و ایران» را خواندیم و از
پیش
یکسو دانستیم که چگونه با راهیابیِ آیین اسالم به سرزمین ما ،چشماندازهای روشنی ِ
روی ایرانیان گشوده شد و راه ِ آنان را به سوی پیشرفتهای علمی و فرهنگی و معنوی
هموار کرد؛ و از سوی دیگر دریافتیم که چگونه ایرانیان با برخورداری از میراث کهن خود
و نیز عشق و انگیزة وصفناپذیری که از آیین نوین در نهادشان بیدار شده بود ،در تکامل
و اوجگیریِ تمدّ ن اسالمی سهم ارزندهای را از آ ِن خود کردند.
از موهبت همزیستیِ اسالم و ایران بود که زبان فارسی در جایگاه دومین زبان جهان
اسالم ،سرزمینهای خاوریِ ایران را درنوردید و تا هند و حتّی چین پیش رفت و ساکنان
این سرزمینها از رهگذر زبان فارسی با آیین اسالم آشنا شدند و به آن گرویدند .شعر و
ادبیات درخشان فارسی که بیانی هنرمندانه و نبوغآمیز و رنگارنگ از آموزههای اسالمی در

زبان شاعران و سخنوران ایرانی است ،گواهی روشن بر این رویداد فرخنده است.
انقالب اسالمی نیز که برآین ِد خواست همگانیِ ایرانیان برای رهایی از وابستگی و احیای
ارزشهای واال و عدالتخواهانة اسالمی بود ،بار دیگر روحیة خودباوری و سازندگی را در
ایرانیان قوّت بخشید و جنگ تحمیلیِ هشتساله نیز نتوانست در دیوار بلن ِد همّت آنان ـ که
دلیرانه و جانبرکف در پاسداری از هر وجب خاک میهن ایستادگی کردند ـ رخنهای پدید
آورد .درسهای این فصل ،گوشههایی از این دو اصل هویتبخش در فرهنگ سرزمینمان
را بازنمایی میکنند.
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درس دوازدهم

				

پیامآور رحمت

•

در توضیح آغازین درس ،واژهای با نشانة جمع بیابید که صورت مفرد نداشته باشد.

•

در عبارت « َمثَل مؤمنان ،جمله چون یک تن است؛ چون یک اندام را رنجی رسد ،همة
اندامها 1آگاهی یابند و رنجور 2شوند» ،معنیِ واژههایی را که زیرشان خط کشیدهایم،
بنویسید.

1ـ مفهوم این بیت سعدی همسو با کدام بخش از درس است؟
صورت زیبای ظاهر هیچ نیسـت

ای بـرادر ،سـیرت 3زیبـا بیـار

2ـ مقصود از جملة «طنین کالم ایشان ،فراتر از جغرافیای فرهنگی تاریخ بشری است»

چیست؟ تعبیر «جغرافیای فرهنگی تاریخ بشری» چه مفهومی دارد؟ («تاریخ بشری» ترکیب
صفت «فرهنگی»)
ِ
آشنایی است ،اما سپس واژة «جغرافیا» در کنار «تاریخ» نشسته است؛ البته با

1ـ اندام :عضو؛ اندام واژة مفرد فارسی است ،بنابراین صورتهای «یک اندام» و «اندامها» درست است؛ اما با توجه
به ترکیبهایی مانند «قویاندام» ،کاربردِ اندام در معنای «مجموعة اعضا ،بدن» نیز ایرادی ندارد.
2ـ بیمار
3ـ شیوة رفتار ،خلقوخو
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3ـ در جملة «بخشی از سفارش پیغامبر اعظمص به ابوذر را میخوانیم» ،واژة «سفارش»

صورت دیگری از «سپارش» است .مصدر و ساختار این واژه را بنویسید و بیفزایید که
چه ارتباطی میان ساختمان و معنای کاربردیِ سفارش برقرار است.

ابوذر غِفاری 1آن صَ حابیِ  2پاکنهاد یاد باد 3که معاویه را بهخاطر اسرافکاریهایی که

در بیتالمال 4میکرد و بیپرواییهایی که در مقابل آیین عدالت الهی انجام میداد ،مالمت

میکرد .برابر کاخ وی میایستاد ،به بانگ بلند وی را متّهم میکرد و آن پولهای کالن 5را

که بر خالف عدالت بین ا َعوان 6پخش میشد ،حرام اعالم میکرد و کار وی را سرپیچی
از آیین خدا میخوان ْد .ابوذر که از ا َرکان اربعة یاران امام ما 7بود و پیامبر خدا او را به

صِ دق لهجه 8ستوده بود ،9چنانکه امام در حقّ وی گفت ،مشتاق دین و دانش بود و در
مورد هرچه در جامعه میگذشت ،کنجکاوی داشت .وی به فَحوای 10اشارت قرآن کریم

( 11)9/34زراندوزی رایج بین توانگران 12عصر را بهشدّ ت محکوم میکرد 13و اِنفاقِ هرچه
را از حدّ نیاز انسان افزون میبود ،الزم میشمرد.

14

1ـ منسوب به قبیلة «بنی غِفار»
2ـ «صاحب» جدا از «دارنده» ،به معنیِ «یار و دوست» بوده است .جمع شکستة آن« ،اصحاب» و «صحابه» معنای
«یاران پیامبرص» دارد« .صحابی» (منسوب به صحابه) به هریک از یاران پیامبر گفته میشود.
3ـ یاد باد :یادش به خیر باد!
4ـ آنچه جزء اموال عمومی است و در اختیار حکومت اسالمی قرار دارد.
5ـ بسیار ،زیاد
6ـ جِ عَوْ ن ،یاران ،یاران معاویه (در اینجا)
7ـ ارکان اربعه :ستونها و پایههای چهارگانه؛ ارکان اربعة یاران امام ما :چهار یار برگزیدة امام علیع (سلمان فارسی،
ابوذر غِفاری ،م ِقدا د بن عَمروَ ،عمّارِ یاسر) که پس از پیامبرص به علیع وفادار ماندند.
8ـ صِ دقِ لهجه :راستگویی
َّت الْغَبرا ُء م ِن ذیلَهجَ ةٍ أَصْ دَ قَ م ِنْ أب ِی َذرٍّ»
َّت ال ْخَ ضرا ُء و الأَ َقل ْ
9ـ اشاره است به حدیث حضرت رسولص« :ماأَ َظل ْ
(آسمان سایه نیفکنده است و زمین دربرنگرفته است کسی را که راستگوتر از ابوذر باشد)
10ـ فَحوا :مضمون ،درونمایه
الفِض َة و الیُنْفِقون َها فی سَ بیلِ
َب و َّ
11ـ بخش پایانیِ آیة شریفه از سورة «توبه» چنین است ...« :وال ّذینَ یَکْ ن ِزونَ الذَّ ه َ
اهلل َفبَشِّ رهُمْ بِعَذابٍ ألیمٍ» (و کسانی که زر وسیم را گنجینه میکنند و آن را در راه خدا هزینه نمیکنند ،ایشان را از
عذابی دردناک خبر ده).
12ـ ثروتمندان ،متضا ّد درویشان
13ـ محکوم کردن :ناروا شمردن ،خطا دانستن
14ـ حکایت همچنان باقی ،دکتر عبدالحسین زرینکوب
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حکایت

سیرت سلیمان

1ـ کتابی که حکایت «سیرت 1سلمان» برگرفته از آن است ـ چنانکه خواندید ـ «روضة
خُ لد» نام دارد و نویسندهاش «مَجد خوافی» است« .روضه» به معنیِ «باغ» و «باغ بهشت»
است و «روضة خُ لد» یعنی «بهشت جاویدان»« ،بهشت همیشگی» .سعدی گلستان را
متناسب با هشت درِ بهشت ،در هشت باب تدوین کرده است .مَجد خوافی نیز عنوان
اثر خود را ـ که به تقلید از گلستان سعدی نگاشته ـ روضة خلد نهاده است« .خواف»

2

نیز یکی از شهرهای خراسان رضوی و زادگاه نویسنده است.
در برخورد با نام آثار ادب فارسی یا پدیدآورندگان هریک ،نباید بیاعتنا از کنار نامها
گذشت یا تنها آنها را به یاد سپرد؛ بلکه باید درنگ کرد و در معنیِ نام ،و پیوند آن با
نسبت نامآوران ایرانزمین،
ِ
موضو ِع اثر اندیشید .همچنین باریکبینی در نام و لقب و
دریچهای به چشمانداز ایران فرهنگی 3به روی ما میگشاید .برای نمونه ،دربارة این
پرسشها بیندیشید و پاسخ را از منابع ـ از جمله ا َعالم اشخاص و آثار پایان کتاب
فارسی یا فرهنگهای لغت و ا َعالم ـ بیابید:

•

معنیِ لغویِ «تذکرةاألولیاء»« ،ا َسرارالتّوحید»« ،مخزناألسرار» و «کیمیای سعادت»

ارتباط هریک با موضوع و محتوای کتاب چیست؟

•
خاص چه چیزی بوده است؟
ّ
• «بهارستان» به چه معناست و افزون بر کتاب جامی ،نامِ
ّص «غزّالی»« ،نظامی»« ،عطّ ار»« ،حافظ» و «شهریار» را جستوجو کنید.
سبب تخل ِ

1ـ از ریشة « ِسیْر» (= رفتن) است .سیرت معنیِ «روش و طریقه» یا دقیقتر« ،شیوة رفتار و خلقوخو» دارد.
2ـ بخوانید :خاف
3ـ قلمرو ایران فرهنگی از مرزهای جغرافیای ایران امروزی فراتر میرود و هر سرزمینی را که آفتاب فرهنگ
ایرانی در آن تابیده است ،دربرمیگیرد .بدینسان بلخ و هرات و الهور و سمرقند و بخارا و گنجه هرچند اکنون در
جغرافیای سیاسیِ ایران جای ندارند ،اما در درازنای تاریخ ،در شکوفایی و ثمربخشیِ فرهنگ ایرانی سهم داشتهاند.
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۲ـ در درس ششم کتاب حاضر آموختیم که در سبک کهن ادب فارسی ،گاهی نقشنمای
متمم ،دو حرف اضافة پیشین و پسین بوده است .اکنون میافزاییم که این دو حرف
اضافه در نمونههایی خاص ،هردو پیش از متمم جای میگرفتند .امروزه به نمونههایی
از کاربرد دو حرف اضافة پیاپی برای یک متمم ،1در زبان خود برمیخوریم:
از موالنا بهجز مثنوی و غزلیات شمس ،آثار دیگری نیز به جا مانده است.

2

در متن حکایت ،از این کاربرد دستوری مثالی بیابید.

و هرگز عرب خندق ندیده بودند ،و چون بیامدند و خندق دیدند که در حوالیِ  3مدینه
کنده بودند ،تعجّ ب کردند و گفتند که« :این کِیْدی 4است که هرگز عرب نمیدانستند .و
سبب خندق ب ُردن آن بود که سیّد 5ـ علیهالسّ الم ـ بشنید که عرب و لشکر قریش و جمله

6

جهودان مکّ ه جمهور کردهاند 7و روی در مدینه دارند؛ پس صحابه را بخواند 8و با ایشان
مشورت کرد و احوال 9بگفت .سلمان ـ رَضِ یَ اهللُ َعنْ ُه 10ـ رس ِم عَجَ م 11میدانست و گفت:
«یا رسول اهلل ،حَ والیِ مدینه خندقی باید کندن تا لشکر که درآیند ،بر ما هجوم نتوانند
کردن ،و از بهر این ،12در عَجَ م 13هیچ شهری بی خندق نباشد ».بعد از آن سیّد ـ علیه
1ـ از پیون ِد این دو حرف اضافه ،یک حرف اضافة مرکب پدید میآید.
2ـ بهندرت سه حرف اضافة پیاپی هم آمده است :بهجزاز علی که گوید به پسر که :قاتل من /چو اسیر توست
اکنون ،به اسیر کن مدارا (شهریار)
3ـ فارسی شدة «حوالیَْ» با تبدیل مصوّت /آ /به /ای ،/پیرامون ،گرداگرد
4ـ حیلهورزی ،مکر
5ـ سروَر (مراد ،رسول اکرمص است)
6ـ همة ،تمامیِ
7ـ جُ مهور :عموم ،همه؛ جمهور کردن :جمع شدن
8ـ خواندن :فراخواندن ،احضار کردن
9ـ رویدادها ،ماجراها
10ـ که خداوند از او خشنود باد!
11ـ ایرانیان (عَجَ م متضا ّد عرب است و معنای غیرعرب بهویژه ایرانی دارد .این واژه در ادبیات فارسی بارها به کار
رفته و بار معناییِ منفی نداشته است)
12ـ از بهر این :از برای این ،به این دلیل
13ـ ایران
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اشارت 1سلمان بفرمود تا آن خندق برکندند .بعد از آن ،جمع مهاجر گفتند که:
ِ
السّ الم ـ به
«سلمان از ماست» و انصار گفتند که« :سلمان از ماست» .بعد از آن پیغمبر ـ علیه السّ الم ـ
ْت» یعنی سلمان نزد من چون اهل بیت من است؛ و لشکر کفّار
گفت« :سلمانُ مِنّا أهلَ البَی ِ
چون بیامدند و خندق میدیدند ،بازمیگردیدند و به پیش نمیتوانستند آمدن.

2

از حضرت علیع روایت شده است که« :سلمان برای شما مانند لقمان حکیم است».
این حکایت از بوستان سعدی را بخوانید و با حکایت «سیرت سلمان» بسنجید .از رهگذر
مقایسة این دو حکایت ،چه شباهتی میان سلمان و لقمان به نظر میرسد؟ جز آنچه از این
حکایتها برمیآید ،چه شباهتی میان این دو بزرگمرد میتوان سراغ کرد؟
شــنیدم که لقــمان 3سـیهفــام 4بود

نـه تنپـرور  5و نازکانـدام 6بـود

یکــی،بنــدةخویــشپنداشــتش

زَبـون 7دید و در کارِ گل داشـتش

جفا دید و با جور و قهرش 9بساخت

به سالی 10سرایی ز بهرش بساخت

چــو پیــش آمــدش بندة رفتــه باز

ز لقمانـش آمـد نهیبـی 11فـراز

به پایش در افــتاد و پوزش نمود

بخندیـد لقمان که« :12پوزش چه سـود؟

به سالی ز جورت جـگر خون کنم

13

ولـی هـم ببخــشایم ای نیکــمرد
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8

به یک ساعت از دل به در چون کنم؟
کـه سـودِ تـو مـا را زیانـی نکرد

1ـ اظهارنظر ،رأی
2ـ سیرت رسول اهلل
3ـ مردی حکیم که بر پایة روایتهای اسالمی ،حبشی بوده و در روزگار داوود پیامبر میزیسته است.
4ـ سیاهرنگ ،سیاهپوست
5ـ آنکه تنها به خواب و خوراک خود میپردازد و تنبل است.
6ـ دارای اندام ظریف و زیبا
7ـ ضعیف ،زیردست
8ـ داشتن :واداشتن؛ در کار گل داشتش :او را به عملگی وادار کرد.
9ـ قهر :ستم ،خشونت
[عرض] یک سال
ِ
10ـ به سالی :در
11ـ ن َهیب یا ن ِهیب :فریاد بلند ،بهویژه برای ترساندن یا اخطار کردن
12ـ پیش از حرف «که» فعلی مانن ِد «پاسخ داد» یا «گفت» حذف شده است.
13ـ جگر خون کردن :جگرخون شدن ،دردمند و آزرده شدن (کنایه)
14ـ زیان کردن :گزند و آسیب رساندن

14

تو آباد کردی شبسـتا ِن  1خــویش

مرا حکمت و معرفت گشـت بیش

غالمی است در ِخیْلم 2ای نیکبخت

کـه فرمایمش وقتها کارِ سـخت

دگــر ره  3نیازارمش سخــت ،دل

4

چـو یـاد آیـدم سـختیِ کارِ گل»

مجموعه پویانماییِ «حکایات سعدی؛ شیرینتر از قند» به کارگردانیِ «سروش خادمی» که بر پایة
حکایتهای بوستان و گلستان سعدی در  24قسمت  12دقیقهای و با طراحیِ بیش از هفتاد شخصیت
و چهل مکان به شیوة سهبعدیِ رایانهای در واحد پویانماییِ مرکز فارس تولید شده است.

در حکایت بوستان ،این ویژگیهای زبانی و ادبی را بیابید.

•
• کة علّت یا چرایی
• جابهجایی یا جهش ضمیر
• پرسش انکاری
رای گسست اضافه

1ـ خوابگاه
2ـ خیل :گروه ،دسته ،در اینجا :وابستگان و متعلّقان
3ـ دگر ره :دگر بار ،بار دیگر
4ـ دلش را سخت نمیآزارم (جابهجاییِ ضمیر) .البته میتوان «سختدل» هم خواند :با سختدلی و بیرحمی او
را آزار نمیدهم.
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آـ زادگاه ِ سلمان فارسی را پارهای منابع ،منطقة جِیِ اصفهان نوشتهاند و برخی او را اهل
رامهُرمز یا شیراز دانستهاند .فارس گذشته از استان یا ایالت فارس ،به سراسر ایران نیز
لقب فارسی میتواند به معنای عا ّم «ایرانی» باشد.
گفته میشده است؛ بنابراین ِ
ب ـ برخی بر آناند که چون سلمان فارسی با حضرت رسول (ص) همنشین بوده و
پیرایش موی سر را بعدها سلمانی
ِ
موی سر و ریش حضرت را اصالح میکرده است،
نام دادهاند.

1

آرامگاه سلمان فارسی؛ شهر مدائن (جنوب خاوریِ بغداد)

پ ـ خندقُ ،م َعرّب یا عربیشدة «کَندَ گ» فارسی است .کَندَ گ شکل کهنِ «کَنده» است؛
یعنی کنده شده ،جایی که آن را کنده و حفر کردهاند .مسلمانان حف ِر کَندَ گ را که شگرد
دفاعیِ ایرانیان بوده است ،از سلمان فارسی در غزوة خندق (احزاب) فراگرفتند و
بدینسان واژة «کندگ» به صورت خندق به زبان عربی راه پیدا کرد( .حرف «گ» ـ که
در الفبای عربی نیست ـ در پایا ِن کندَ گ با «ق» جایگزین شده است ،اما حرف آغازین
1ـ فرهنگ فِرَق اسالمی ،ص231
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واژه ـ «ک» ـ نیز به «خ» تغییر یافته است؛ گواینکه در
الفبای عربی حرف «ک» وجود دارد .میبینیم که در
فرایند عربیسازی ،تنها نبودِ یک حرف و صدای آن در
خط و زبان عربی ،موجب تغییر نیست ،بلکه عربها
ّ
هر تغییری را که سبب سادگی و همخوانیِ بیشت ِر یک
واژه با زبانشان شده است ،روا دانستهاند .چنانکه «کِ »
آغازین در نام «کاووس» نیز تغییر پذیرفته و واژه به
صورت «قابوس» ُمعَرَّ ب شده است).

در جملههای پایین ،از مصدرهای درون کمانک ،فعل مناسب بسازید و در نقطهچینها
بنویسید .سپس زمان و گونة زمان و شخص و شمار فعلی را که ساختهاید ،بیفزایید.
فعلی که میسازید ،باید از دی ِد زمان و شخص کام ً
ال با جمله همخوانی داشته باشد.
در میان فعلهایی که ساختهاید ،نباید هیچیک با دیگری از نظر گونة زمان یکسان باشد.

•
• متأسفانه نمیتوانیم بیاییم؛ چون اآلن خیلی کار ( ..........داشتن)
ال ( ..........خوابیدن)
• خانوادهاش از دیشب تا بهحال اص ً
• پارسال که دیدمش ،از شدّ ت بیماری حسابی ضعیف ( ...........شدن)
ال جایی ( ...........دیدن)
• خوب دقّت کن؛ ممکن است آنها را قب ً
الهی دورت ( !..........گشتن)

123
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•

آشنای غریبان

در بیت «پرسش تشنگی را تو آبی ،جوابی /ریگهای بیابان تو را میشناسند» ،شاعر
ترکیب «پرسش تشنگی» را در آغاز مصراع نخست نشانده و سپس متناسب با «پرسش»،
واژة «جواب» و متناسب با «تشنگی»« ،آب» را آورده است .نمونهای دیگر از اینگونه
قرینهسازی و تناسب در شعر نشان دهید.

124

نقاشی آبرنگ :محمدرضا آتشزاد

•

در بیت چهارم مقصود شاعر از «گلهای این باغ» چیست؟

1ـ زیباترین بیت غزل را «شا ْهبیت» یا «بیتالغزل» مینامند .از دی ِد شما شاهبیت غزل
«آشنای غریبان» کدام است؟ چرا؟
2ـ آشکارترین آرایة بهکاررفته در این غزل چیست؟ شاعر چگونه از این آرایه برای بیا ِن
باور و عاطفة خود نسبت به مقام معنویِ امامع بهره گرفته است؟

125

میالد گل
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•

دو بیت بیابید که دربردارندة آرایة تضاد باشند و یک بیت که آرایة جناس داشته باشد.

•

مقصود از «میکشان» در بیت نخست چیست؟

نگارة انتظار ،اثر استاد محمود فرشچیان

1ـ بیتهای دوم و چهارم ،هریک مخاطب شعر را به چه کاری فرامیخواند؟
ِ
2ـ ارتباط تعبیر «جا ِن جهان» در
حدیث آن حضرت چیست؟
ِ
وصف امام زمانعج با این
حاب
ُ
مس إذا َغ َّیبَها عَنِ األبصارِ السَّ
أمّا وَجْ ُه اإلنت ِفا ِع ب ِی فی َغیْبَتی فَکَ اإلنت ِفا ِع ب ِالشَّ ِ
(اما چگونگیِ بهرهمندی از وجود من در روزگار غیبتم ،همچون بهرهای است که از
خورشید میبرند؛ هنگامی که ابر آن را از دیدگان پنهان میکند).

شکلِ صفحة بعد ،دایرهای است که به هشت بخش تقسیم شده است .در کنارههای
دایره ،پیکانهایی هست که نشانة تبدیلِ فعل است؛ روی هر پیکان ،یک شماره و نشانههای
 J ،یا  Lجای دارد که نشان میدهد فعل را باید به چه زمان ،شخص و شُ ماری تبدیل
✸
کنید .بر پایة این نشانهها ،شما باید:

•

شش بخش از دایره را با فعلهای مناسب پُر کنید( .دو بخش را ما پُر کردهایم .مصدرِ

فعلهایی که میسازید ،باید با دو فعلی که ما ساختهایم ،یکسان باشد).

•

روبهروی شمارههای  4و  ۸مانن ِد شمارههای دیگر ،زمان دقیق فعلِ مربوط به آن را

بنویسید.

•

نشانههای پیکانهای  4و  ۸را روی آنها بگذارید.
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8

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ:

 ﻣﻔﺮد

 اوّل ﺷﺨﺺ

 ﺟﻤﻊ

 دوم ﺷﺨﺺ

  7

 ﺳﻮم ﺷﺨﺺ
 /1ﮔﺬﺷﺘﮥ اﺳﺘﻤﺮاري

ﮔﺮﯾﺨﺘﻪاﯾﻢ

 /2ﻣﻀﺎرع اﻟﺘﺰاﻣﯽ

 /3ﮔﺬﺷﺘﮥ دور )ﺑﻌﯿﺪ(
..................... /4
 /5ﻣﻀﺎرع اﺧﺒﺎري
 /6ﮔﺬﺷﺘﮥ اﻟﺘﺰاﻣﯽ
 /7آﯾﻨﺪه

 6

...................... /8

 5

ﮔﺮﯾﺨﺖ

4
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•

پیدای پنهان

دو جمله بیابید که در یکی رای گسست اضافه به کار رفته باشد و در دیگری ،رای
تبدیل فعل اسنادی.

1ـ این عبارت از درس را بازخوانی کنید« :اگر فراموشی در آدمی نبود ...،امید نداشت
که شخصی که دشمن اوست ،از احوال او غافل گردد؛ یا حسودی ،لحظهای از فکر او
بپردازد ».مصدر «پرداختن» در اینجا معنای «فراغت یافتن ،بیرون آمدن ،به انجام رساندن
و کنار نهادن» دارد .چند نمونة دیگر از کاربرد این فعل را در بیتها و عبارتهای زیر
آوردهایم .در کدام نمونهها از «پرداختن» همان معنیِ یادشده برمیآید؟ در چه صورتی
«پرداختن» چنین معنایی را میرساند؟ در نمونههای دیگر ،چه معنایی از این فعل
درمییابید؟

•

افشین از جنگ بابک خ ّرمدین چون بپرداخت ،به بغداد رسید

•

چـو از جنـگ نیـزه بپرداختنـد

بـه گـرزِ گـران گـردن افراختند

•

به هر سو سواران همیتاختند

ز نخجیـر ،1دشـتی بپرداختنـد

1ـ شکار

تاریخ بیهقی

فردوسی

فردوسی
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•

پیغامبر ـ علیهالسّ الم ـ به مکّ ه رفت و نگذاشتند حج کردن .بر آن ،صلح افتاد که دیگر

سال بازآید سه روز مکّ ه بپردازند تا پیغمبر ـ علیهالسّ الم ـ حج بکند.

ُم ْج َملالتواریخوالق ِ َصص

علمه محمّدباقر مجلسی
نگارة ّ
(نقاشیِ آبرنگ ،دورة صفویه)

2ـ بیتها و عبارتی را که در پی میآید ،از گلستان ،غزلها و بوستان سعدی برگرفتهایم.
این نمونهها را باریکبینانه بخوانید و هماهنگیِ مفهومیِ هریک را با بخشهای درس نشان
دهید.
آـ حق جَ لَّ و عَال 1میبیند و میپوشد 2و همسایه نمیبیند و میخروشد.3
ن َعو ُذ ب ِاهلل 4اگر خلق غیبدان بودی

کسی به حال خود از دست کس نیاسودی

َت 5اوست
ب ـ همه عال َم جما ِل طَلع ِ

تا که را چش ِم این نظر باشد

پ ـ اگر باد سرد نفس نگذرد

َف 7معده جان در خروش آورد
ت ِ

گلستان سعدی
6

غزلیات سعدی

1ـ حق جلّ و عَال :خداوند که بزرگ و بلندمرتبه است
2ـ چشمپوشی کردن
3ـ خروشیدن :بانگ و فریاد زدن
4ـ پناه میبریم به خدا ،پناه بر خدا (وقتی گفته میشود که بخواهند موضوعی شگفتانگیز یا نادلپسند را مطرح
کنند)
5ـ چهره ،روی
6ـ باید دید که چه کسی چشمی دارد که چنین به جهان نظر کند.
7ـ گرمی ،حرارت
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وگر دیگ معده  1نجوشد  2طعام
ت ـ زبان را چه بینی که ا ِقرار داد؟

تن نازنین را شود کار ،خام

3

بوستان سعدی

4

ببین تا زبان را که گفتار داد

درِ معرفت ،دیـدة آدمـی اسـت

5

که ب ُگْ شوده بر آسمان و زَمی 6است

کِیَـت فهـم بودی نشـیبوفـراز

7

گر این در 8نکردی به روی تو باز؟

9

در این ،جود 10بنهاد و در وی 11سجود

ْ
وگرنه کِی از
دست جود آمدی؟

مُحال است کز سر سجود آمدی

به حِکمت ،زبان داد وگوش آفرید

که باشند صندوقِ دل را کلید

اگـر نه زبان قصــّه برداشـتی ،13

کس از س ّر دل کی خبر داشتی؟

جاسوس گوش
ِ
وگر نیستی سعی

خبر کی رسیدی به سلطان هوش14؟

مرا  15لفـظِ شیـرینِ خواننده  16داد

تو را سَ م ِع 17دَرّاکِ

داننده داد

مُدام این دو چون حاجِبان 19بر درند

ز سلطان به سلطان خبر میبرند

سر آورد و دست از عدم در وجود

18

12

20

1ـ دیگ معده (اضافة تشبیهی)
2ـ نجوشاند
3ـ کارِ تنِ نازنین ،خام میشود .خام شد ِن کار :بد و وَخیم شد ِن آن
4ـ چرا [تنها] زبان را میبینی که [به وجود خداوند] اقرار و اعتراف میکند؟
5ـ چشم انسان ،درِ سرای معرفت است؛ چشم انسان ،شناخت را برای او امکانپذیر میسازد.
6ـ زمین
7ـ نشیبوفراز :سرازیری و سرباالیی .کی تو را فهمی از نشیبوفراز بود؟ (پرسش انکاری) ،هرگز فهم و درکی
از نشیبوفراز نداشتی.
8ـ این در :چشم
9ـ عدم (نیستی)≠ وجود (هستی)
10ـ بر وز ِن سود ،بخشندگی ،سخاوت
11ـ ضمیر «وی» به واژة «سر» در مصراع پیشین بازمیگردد.
12ـ تا کلیدی برای گشودن صندوق دل (اضافة تشبیهی) باشند.
وصف حال کردن
ِ
حکایت حال گفتن،
ِ
قصه برداشتن:
13ـ ّ
14ـ «جاسوس گوش» و «سلطان هوش» هردو اضافة تشبیهیاند.
15ـ به من (سعدی)
16ـ خوشنوا ،خوشآهنگ
17ـ گوش
18ـ نیکدریابنده ،خوبدرککننده
19ـ پردهدار ،دربان .حاجِب ،دارندة یکی از منصبهای درباریِ قدیم بود .کسی که از پادشاه برای دیدارکنندگان
اجازه میگرفت و رابط میان پادشاه و دیگران بود.
هوش
ِ
20ـ دو گوش مانند دو حاجب هستند که همیشه بر درگاه (دو سوی سر) ایستادهاند و از یک فرمانده (خرد و
هوش دیگری) خبر میبرند.
ِ
یکی) به فرمانده (خرد و
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چه اندیشی از خود که فعلم نکوست؟

1

از این در 2نگه کن که توفیقِ اوست

بوستان سعدی

ث ـ نداند کسـی قدرِ روزِ خوشـی

مگـر روزی افتـد بـه سختیکشـی

4

چه سهل اسـت پیشِ خداون ِد مال!5

سـلیمی  6که یکچند  7ناالن نخفت

خداونـد را شُ ـک ِر صحّ ـت 8نگفـت

چو مردانهرو باشــی و تیــزپای

بـه شُ ـکرانه 9بـا ُکنْدپایـان بپـای

به پــی ِر کهــن بر ،ببخشــد جــوان

توانـا کُنـد رحـم بـر ناتـوان

11
قـدر آب؟
ِ
چـه داننـد جیحونیـان

ز وامانـدگان پُـرس در آفتـاب

ِ
کسی
قیمت تندرســتی شــناخت

کـه یکچند بیچاره در تب گداخت

12

کـه رنجـور 13دانـد درازای شـب

بانگ دُهُل 14خواجه بیدار گشت
به ِ

چه داند شبِ پاسبان 15چون گذشت؟

زمســتا ِن درویش  3در تنگسـال

براندیـش از افتـان و خیـزا ِن تـب

10

بوستان سعدی

1ـ چرا دربارة خود چنین میاندیشی که :عمل نیک را من انجام میدهم؟
2ـ از این وجه ،از این جهت
3ـ تهیدست ،فقیر
4ـ قحطسالی
5ـ «خداون ِد مال» را بسنجید با« :خداون ِد دل» (آفرینش همه تنبیه خداون ِد دل است)
6ـ سالم ،تندرست
7ـ چندی ،مدّ تی
8ـ صحّ ت دو معنای اصلی دارد :تندرستی ،درستی (در این بیت ،نخستین معنی را میرساند)
9ـ به شکرانه :برای تشکر ،به عنوان سپاسگزاری
10ـ پاییدن :درنگ کردن ،توقف کردن؛ اگر مانند مردان چابک و تیزگام هستی ،برای شکرگزاری از این نعمت ،در
همراهی با کُندروها درنگ کن (تا به تو برسند)
11ـ کسانی که در کنار رود جیحوناند
12ـ به فک ِر کسی باش که از شدّ ت تب آرام و قرار ندارد.
13ـ بیمار
14ـ طبل دوطرفه که با یک بند از گردن آویخته ،و غالب ًا با چوب نواخته میشود( .نیز بنگرید :توضیح همین واژه
در پانوشت روانخوانی «دو نقاش» از همین کتاب)
15ـ نگهبان ،محافظ
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شعرخوانی

بود قدر تو افزون از مالیک

1ـ در شعرخوانی ،چهار «دوبیتی» از باباطاهر همدانی خواندید که پرآوازهترین

دوبیتیسَ رای ادب فارسی است .نمودار قافیه در قالب دوبیتی چنین رسم میشود:
		
ــــــــــــــــ´

ــــــــــــــــ		

ــــــــــــــــ´

ــــــــــــــــ´

تتَنتَنتَن
وزن هر مصراع دوبیتی بر پایة َ
تتَنتَنتَن َ
«ت» و «تَن» بدینسان استَ :

تَتَنتَن.

قالب «رُباعی» در نمودار قافیه با دوبیتی یکسان است ،اما وزن مصراعهای رباعی با وزن

دوبیتی تفاوت دارد.

دوبیتیهای باباطاهر همدانی در اصل به لهجة محلّی سروده شده و بعدها با زبان

فارسیِ رسمی سازگاری یافتهاند تا برای همة فارسیزبانان آسانفهم شوند .معیارهای

وزن شعر در لهجة محلّی ،تفاوتهایی با وزن شعر زبان رسمی داشته است که نشانههایی
از آن را هنوز میتوان در صورت تغییریافتة برخی دوبیتیها جستوجو کرد .دوبیتیهای

شعرخوانی را یکبار آهنگین بخوانید و مصراعی را بیابید که با وزن دوبیتی هماهنگیِ

ال بر وزن
کامل ندارد .سپس بگویید تغییر در تلفظ چه واژهای ،میتواند مصراع را کام ً

نگه دارد.

2ـ با مراجعه به دایرةالمعارف بزرگ
اسالمی یا دیگر منابع معتبر،

بیابید

که در نام «باباطاهر» ،پیشنامِ «بابا» چه
معنایی دارد و بر چه کسانی چنین لقبی

مینهادهاند.

آرامگاه باباطاهر ،همدان
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•

اگرچه در دوبیتی مصراعهای اول ،دوم و چهارم همقافیهاند ،بهندرت با چنین
دوبیتیهایی روبهرو میشویم:
ز دسـت دیده و دل هردو فریاد!

کـه هرچه دیده وینـه ،1دل کنه یاد

بسـا ُز م خنجری نیشـش ز پوالد

زن ُـم بـر دیـده تـا دل گـردد آزاد

نمودار قافیة این دوبیتی چه تفاوتی با اغلب دوبیتیها دارد؟ آیا نمودار دومین دوبیتیِ
«شعرخوانی» نیز مانند دوبیتیِ باالست؟ چرا؟

1ـ به نظر شما ،در درازنای تاریخ شعر فارسی چه ویژگیهایی در دوبیتی مایة محبوبیت
این قالب نزد مردم عامی بوده است؟
2ـ مفهوم یکسانی که از دو قطعهشع ِر زیرین برمیآید ،چیست؟ ایندو با کدام دوبیتیِ
باباطاهر هممضموناند؟

•

•

جهـان ای بـرادر ،نمانـد  2بـه کـس
مکن تکیه بر مُلک  4دنیا و پشت

دل انـدر جهانآفریـن 3بنـد و بـس

5

که بسیار کس چون تو پرورد و کشت

آهنـگ  6رفتـن کنـد جـان پـاک
ِ
چـو

چه بر تخت مردن ،چه بر روی خاک

اگر سـرفرازی به کیوان بر اسـت

وگر تنگدسـتی به زندان در است،

گلستان سعدی

1ـ بیند
2ـ ماندن :پایدار بودن ،بقا داشتن
3ـ خداوند
4ـ پادشاهی
5ـ پشت مکن ،تکیه نکن
6ـ قصد
7ـ به کاربرد «دو حرف اضافه برای یک متمم» در هر دو مصراع دقت کنید.
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7

چو ِخیْلِ ا َجَ ل 1در سر هر دو تاخت
نمیشاید  2از یکدگ ْر شان شناخت

بوستان سعدی

عبارت «هرکه خیمه بر س ِر کوی محبّت
ِ
3ـ
زند ،از چشیدن بال و شنیدن جفا چاره نبُوَ د.
(کشفاالسرارِ میبدی)» کدام دوبیتیِ باباطاهر را
به یاد میآورد؟ چرا؟

خط :نژاد فرد لرستانی

انگشت حیرت به دندان بگَ زید! امّا
ِ
شاید اگر بشنوید بههمریختگیِ خانوادهها بد نیست،
بهسادگی میتوان ثابت کرد که وقتی سروکار ما با خانوادههای واژگان باشد ،بههمریختگیِ
خانوادهها پُر ب َدَ ک نیست؛ میگویید نه؟ به جملة پایین خوب دقّت کنید:
یکی از ا َعداد به قصد خودکشی خودش را در صفر ضرب کرد.
میبینید که در اینجا خانوادة واژهها را درهمریختهایم؛ یعنی «خودکشی» را ـ که با
ناامیدی و مرگ و قتل از یک خانواده است ـ به خانوادة آقای ریاضی (اعداد ،صفر ،ضرب)
راه دادهایم! با این کار ،جملة ناآشنا امّا زیبایی پدید آمده که دراصطالحْ «کاریکلماتور»
نام دارد .کاریکلماتور ،ترکیبی است از کاریکاتور و کلمات؛ یعنی کاریکاتورِ واژهها.
1ـ خیلِ ا َجَ ل :لشکر مرگ (اضافة تشبیهی)
2ـ شای ِستن :امکان داشتن (در اینجا)
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کاریکلماتور در ادبیات کشورهای دیگر پیشینهندارد و برای نخستینبار پرویز شاپور 1آن
را پدید آورده است .آنچه در پی آوردهایم ،چند نمونه کاریکلماتور است کهباید آنها را
بخوانید و سپس فعلها را بیابید و زمان و گونة (نوع) زمان و شخص و شمار هر یک را
بنویسید .به این میگویند هم فال و هم تماشا!

•
• اوّل ضدّ یخ درون کاسة سرم میریزم ،سپس به قطب شمال فکر میکنم.
• پرنده پرواز را به تساوی میان بالهایش تقسیم میکند .
• اگر ماهی را از آب منها کنیم ،جان میسپارد.
• شخصی که زمین خورده بود ،مسموم شد.
• درخت از گربه پایین میآید.
• هروقت چاق میشوم ،روحم در جسمم لقلق میخورد.
• عنکبوت مهربان با تارش برای مگس پولیور بافته است.
• شی ِر باغ وحش چکّ ه میکرد.
• سطل زباله بر اثر مسمومیّت درگذشت.
• پشة کینهتوز پشهبندم را نیش زد.
• آنقدر از خواب پریدهام که قهرمان پرش از خواب شدهام.
• زنبوری که روی گل قالی نشسته باشد ،دستخالی به کندو بازخواهدگشت.
• گربهای که از درخت باال نرود ،نمیتواند به سگ جواب سرباال بدهد.
• آنچنان با تو یکی شدهام که وقتی نیستی  ،دنبال خودم میگردم.
• به ماهی فکر کردم؛ چون به آب فکر نکرده بودم ،ماهیِ فکرم مرد.
• عاشق خربزهام؛ زیرا مثل هندوانه تخمههایش را در سلّول انفرادی حبس نمیکند.
جزیره در دریا هم دل از خشکی نمی َکنَد.

2

3

1ـ درگذشته به سال ۱۳۷۸
2ـ در این جمله «تقسیم میکند» فعل به شمار میآید و چون از یک جزء همراه فعل (تقسیم) و یک جزء فعلی
(میکند) ساخته شده است« ،فعل مرکّب» نامیده میشود .با سنجهها و روشهای شناخت فعل مرکب از ساده ،در
سالهای آینده آشنا میشوید .بنابراین اینک از شما انتظار نمیرود که فعل مرکب را به درستی تشخیص دهید.
در این قبیل جملهها چه فعل مرکب را کامل در نظر بگیرید ،چه بدون جزء همراه فعل ،در زمان آن تغییری پدید
نمیآید.
3ـ بنگرید :بخش «دانستنیِ » همین درس

136

•
• بلبلی که تارهای صوتیاش را از دست داده بود ،انگشت پایش را داخل دهانش کرده
عطسه کردن در ایّام پیری ،پَر کشید ِن دندان مصنوعی را به دنبال دارد.

بود و سوتبلبلی میزد.

•

بن ماضی (گذشته) و بن مضار ِع (اکنون) مصدرِ «بودن» ،ب ه ترتیب «بود» و «باش»

است؛ اما «بودن» ،دو بن مضارع استثنایی هم دارد« :است» و «هست» .این دو بن را ازآنرو
استثنایی میدانیم که درظاهر شبیه به بن ماضیاند ،اما مفهوم حال را میرسانند :آسمان
ابری بود (گذشته)  Ûآسمان ابری است (حال)
از بن گذشته (=بود) گونههای فع 
ل گذشته ساخته میشود :بودم ،بودی ،بود( ...گذشتة
ساده) ـ بودهام ،بودهای ،بوده است( ...گذشتة نقلی) ...اما فعل گذشتة بعید (*بوده بودم)
و ماضی مستمر کاربرد ندارد.
از بن اکنون (=باش) فعل مضارع اخباری ساخته میشود که سوم شخص آن بیشتر
رایج است :میباشد .1همچنین فعل مضارع التزامی بدون بخش پیشین (ب) کاربرد دارد:
باشم ،باشی ،باشد...
اما از بن استثناییِ «است» ،تنها فعل مضارع اخباری سوم شخص مفرد میسازیم؛ آن هم
بدون افزودن بخش پیشین یا شناسه .به سخن دیگر« ،است» به تنهایی در جایگاه مضارع
اخباریِ بودن به کار میرود؛ چراکه برابر است با «میباشد».
صورت دیگر آن (هست)
ِ
اگر بخواهیم «است» را در سایر ساختها صرف کنیم ،از
بهره میگیریم :هستم ،هستی ،هست ،هستیم ،هستید ،هستند .این ساختها را نیز چون
ِ
برابر با
صرف «میباشد» است ،مضارع اخباری به شمار میآوریم.
1ـ «میباشد» اغلب در نثر رسمی و اداری دیده میشود و در زبان گفتار فارسی کاربرد ندارد؛ ازاینرو بهتر است
تا جاییکه میتوان« ،است» را به جای آن نشاند .برخی برای پرهیز از تکرار «است» ،از «میباشد» بهره میگیرند؛
درصورتیکه تکرار «است» ،مانند «بود» ،نهتنها ایرادی ندارد ،بلکه بههیچرو از زیباییِ نثر نیز نمیکاهد.
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درس پانزدهم

ایستاده بر َچکاد

پیو

ست ۲

در درس «آرشی دیگر» ،عنوان درس برگرفته از داستان آرش کمانگیر است .همچنین
در مصراعی از شعر (بر کمانش ،تیر «آرش» را نمیدیدند) تلمیحی به این داستان میتوان
دید.
بیگمان فردوسی با داستان آرش بهخوبی آشنا بوده ،اما در منابعی که برای سرودن
شاهنامه در دسترس داشته ،اصل داستان را نیافته است .ازاینرو امانتدارانه به منابع خود
پایبند مانده و در شاهنامه به اشارههایی به نام آرش و تیر او بسنده کرده است .باوجودِاین،
روایت آن را
ِ
در آثار گوناگون پیش و پس از اسالم ،از افسانة آرش یاد شده و بهترین
ابوریحان در کتاب «آثار الباقیه» آورده است.

تندیس آرش کمانگیر ،بروجرد
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داستان چنین است که افراسیاب تورانی به خاک ایران
میتازد و نبردی میان تورانیان و ایرانیان درمیگیرد.
سپاه ایران در مازندران به تنگنا میافتد .سرانجا ْم هر
دو طرف ،آشتی را میپذیرند و برای اینکه مرز دو
کشور روشن شود و ستیزه از میان برخیزد ،بر آن قرار
مینهند که از مازندران تیری به سوی خاور پرتاب
کنند؛ هرجا تیر فرودآید ،همانجا مرز دو کشور شناخته
شود و هیچیک از دو کشور از آن پیشتر نروند .ایرانیان
بزرگترین کماندار خود را ـ که به نیروی بیمانندش تیر را دورتر از همه پرتاب
میکرد ـ به میدان میخوانند .اینک دنبالة داستان را از «آرش کمانگیر» 1میخوانیم:
آرش ،تیزپای و تندپوی چون آتش پیش میآید و بر کوه ِ سرنوشت فرامیرود؛ بر کوه
گوش مهر راز میگفته است.5
ِ
رویان 2در طبرستان 3که سینة سپهر را میسُ فته است 4و در
بر سِتی ِغ 6کوه که بیشینة 7ماههای سال ،یال در چادرِ میغ میپوشیده است ،8میایستد ،روی
ّش تندرهای
تازش تندبادهای توفنده 10و از غر ِ
ِ
به سوی توران ،چون بارویی 9سُ تْوار که از
خروشان ،خم بر ابرویْ نمیآورَد .آرش ،کماندارِ سرنوشت ،پهلوان آزاده ،کمان را از
کماندان به در میکشد و چندی شاخ آهُوان را میپَساود .11سپس کمان را میخَ ماند و
1ـ نوشتة دکتر میرجاللالدّ ین کزّازی ،با اندکی تغییر
2ـ بر وز ِن «خوبان» ،نام شهری کهن در باختر مازندران ،احتماالً در نزدیکیِ شهرستان نور (امروزه نام شهری در
استان مازندران است) .مقصود از کوه رویان ،البرز است.
3ـ تبرستان ،نام کهنِ مازندران
4ـ از مصدرِ «سُ فتن» (=سوراخ کردن)
5ـ در گوش مهر (خورشید) راز گفتن ـ مانن ِد سینة سپهر را سفتن ـ کنایهای است اغراقآمیز از بلندای بسیارِ کوه.
6ـ واژة فارسی به معنیِ «قلّه»
7ـ بیشترین
8ـ معنای «یال» در اینجا «گردن» است و «میغ» (بر وز ِن تیغ) یعنی «ابر»« .پوشیدن» به معنیِ «پوشاندن» به کار رفته
است.
9ـ دیوار گرداگرد یک شهر یا دژ ،حصار
10ـ از مصدرِ «توفیدن» ،غرّنده ،خروشان
حس المسه  -از همین مصدر است).
11ـ از مصدرِ «پَساویدن» یا «ب َساویدن» ،لمس میکند («بساوایی» ـ به معنی ّ
بخش اصلی و قوسیشکل کمان را از چوبی مقاوم و انعطافپذیر یا دو شاخ بههمپیوستة جانوران میساختند.
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زِه بر آن میافکند 1.چرخ ،زِهازِهگویان ،2آرش را که بر چَ کاد 3رویان برایستاده است و
گیسُ وان بلندش در باد ا َفشان است ،به شگفتی مینگرد و بر کمان وی که د ِل زمان با تپش
آن میتپد ،رَشک میبرد .4سپس تیر را ،تنها تیری که در ترکش 5دارد ،از آن برمیگیرد؛
نخستین و واپسین تی ِر ترکش که ایرانی نو ،بلند و ب ِشْ کوه ،با آن آغاز میخواهد گرفت.
شکاف سوفارِ 6آن میافکند .آرش باال میافرازد؛
ِ
تیر را در کمان مینهد و زِه را در
باالیی 7به بلندیِ ایران .دَم فرومیبندد .در این هنگام ،جهان بهیکبارگی دَم فروبسته است.
تیر را فروگرفته با انگشتان شَ ست و زِهگیر ،8فرومیکشد .بازوی ِستَبر 9و نیرومن ِد وی
برمیآید ،چون چَ نبَ ِر 10چرخ .11همة توش و تاب و توا ِن ایران ،در این بازو گرد آمده است
و فروفشرده شده است .شاخِ آهُوان سر بر یکدیگر میسایند .تیر رها میشود ،زمینا َوبار

12

و آسمانگذار ،13با خروشی سَ هْمگین که پردههای زمان را فرومی َدرَد و مرزهای مکان را
درهممیشکند.
آنگاه که تیر از کمان میجهد ،جان روشن و پاک آرش ،همدل و همدوش با آن ،از دامِ
تن میرهد .پهلوان پیر همة هوش و هستیِ خویش را در تیر میدمد و با افکند ِن آن از
1ـ آنچه دو س ِر کمان را به هم میپیوست« ،زه» نام داشت که از رودة تابیدة جانوران ساخته میشد .دو س ِر کمان
را زاغههای کمان میگفتند .یک س ِر زه همواره به زاغه وصل بود ،اما س ِر دیگ ِر زه را در حالت عادی از زاغه جدا
میکردند تا کمان قدرت کشش و انعطاف خود را از دست ندهد .هنگام نبرد ،دوباره با خماندن کمان ،زه را به
آن وصل میکردند؛ این کار در اصطالح« ،به زه کردن کمان» نامیده میشد و کما ِن آمادة پرتاب تیر را «کما ِن بزه»
میگفتند.
2ـ «زِه» در فارسی شبهجملة تحسین است (با «زه ِ کمان» همریشه نیست) و معنی «آفرین» و «احسنت» دارد .زهازه
(زه +ا +زه) نیز تکرار همین واژه است.
 3ـ واژة فارسی به معنیِ «قلّه»
4ـ رشک بردن :حسادت کردن
5ـ جعبه یا کیسهای که تیر را در آن میگذاشتند؛ تیردان («ترکش» را امروزه در معنیِ قطعة کوچکی از خمپاره و
گلوله که بر اثر انفجار جدا میشود ،به کار میبریم)
6ـ بر وز ِن فوالد ،بخش انتهایی یا دُم تیر ،در مقابلِ «پیکان» (=نوک تیر) .شکاف سوفار را بر میانة زه ِ کمان ـ که
«چلّه» نامیده میشد ـ قرار میدادند.
ترکیب «قدّ و باال» کاربرد دارد)
ِ
7ـ قامت («باال» در این معنا ،در
8ـ انگشت زِهگیر ،انگشت سبّابه یا اشاره است که همراه با انگشت شست ،زه ِ کمان را میگیرد.
9ـ ضخیم
10ـ حلقه
11ـ چرخ در اینجا یعنی کمان .بازوی ستبر پهلوان نیرومند که در حال کشیدن کمان بیرون آمده و نمایان شده ،مانند
کمان اوست که تا انتها کشیده شده و شکلی حلقهوار و دایرهمانند به خود گرفته است.
12ـ اوبار (بر وز ِن نوزاد) از مصدرِ «اوبارْدن» (=بلعیدن)
13ـ گذاردن= گذشتن
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ی َرمَد .2او میمیرد تا ایرانْ جاودانه جان بگیرد .او درجای از پای درمیآید
مَغاکِ  1خاک م 
تا ایرانْ جاودان بر پای بماند و بر جای .خزا ِن وی بهاری شکوفان را به ارمغان میآورد،
بیگانه با هر پایی ِز پژمرده و برگریز.
تیر آرش ،به تیزی و تندیِ آتش ،سرانداز 3و سرکَش میپرد و باشهوار 4و شاهینوش،5
هوا را برمیدرد .تیر که پگاهان 6درافکنده شده است ،در درازای روز ،روزی به دیریازیِ

7

تاریخ و پیشینة ایران ،پهنهها را درمینوردد؛ از دشتهای فراخ و کوهساران بلند و
د ّرههای ژرف برمیگذرد و سرانجا ْم
شامگاهان در خُ لْم ،جایی در فرارود،8
بر گردوب ُنی 9فرومینشیند .تیر را که
افراسیاب مُهر بر آن نهاده است،
از خُ لم به طبرستان میآورند .شاه
توران ،آنگاه که تیر را میبیند ،سخت
به شگفت میآید و زبان برمیگشاید
که« :ای شگفتاشگفت! چگونه تیری
راهی چنیندراز پیموده است و
پس پشت نهاده
فرسنگهافرسنگ 10را ِ
است؟! بیگمان نیرویی فراسویی 11در
کار است و با نیرویی چنین ،کار ما

تندیس آرش ،مجموعةفرهنگیـتاریخی سعدآباد ،تهران

1ـ مَغاک یا مُغاک یعنی گودال؛ مقصود از مغاکِ خاک ،زمین است که در برابر آسمان ،پست است.
2ـ میگریزد
3ـ آ ن که سر را به هرسو حرکت میدهد.
4ـ باشه :قوش؛ پرندة کوچک شکاری از خانوادة باز
5ـ شاهین (پرندة شکاری از خانوادة باز با بالهای دالیشکل و چنگالهای نیرومند) +وَش (پسوند به معنیِ «مانند»)
6ـ پگاه (سحر) +ان (پسوند به معنیِ زمان) ،بامدادان
7ـ دیریاز :دیر +یاز (از مصدرِ «یازیدن» :کشیده شدن)= دیرپا ،طوالنی؛ دیریازی :طوالنی بودن
8ـ ماوراءالنّهر؛ سرزمینهایی که فراتر از رود جیحون (آمودریا) قرار دارد.
9ـ ب ُن در «گردوب ُن» معنیِ «درخت» دارد و در «گُلبُن» معنای «بوته»
10ـ یکای (واحدِ) اندازهگیریِ مسافت ،کمابیش برابر با شش کیلومتر .فرسنگ در زبان عربی به صورت «فرسخ»
درآمده و به فارسی بازگشته است.
11ـ فراسو :آن سو ،ماورا؛ فراسویی :ماورایی ،ماوراءالطّ بیعی ،آنچه فراتر از جهان طبیعت و مادّه باشد.
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زار است .بهتر آن است که پیمان به سر بریم 1و بدین بهانه ،جان به در .پس بسازید 2رَخت
افراسیاب جادو 4ایران را وامینهد و به
ِ
بربستن را و از دامگاه ِ مرگ رَستن 3را» .بدینسان
یب َرد .در پیِ این پیروزی در زمین ،ابرهای
سرزمین خویش ،در آن سوی آمودریا 5راه م 
تودرتوی بارانزایْ آسمان ایران را فرومیپوشند و تیرگیهای تَباهی 6از هم فرومیپاشد
و روز ،رَخشان 7و پرامید ،برمیدمد و در هر سویْ دامان درمیگسترد .روزی به دیرینگی

8

و درازیِ تاریخ ایران ،این سرزمینِ سپن ِد هزارهها که هزاران آرش را در داما ِن مهر خویش
پدید آورده است و پرورده؛ آرشانی آتشنهاد و دریاوَش که همواره از شب ایران روزی
رَخشان ساختهاند.

1ـ ده نمونه سجع در سراسر متن نشان دهید.
2ـ در فارسی هشتم (استعدادهای درخشان) با اصطالح «سَ رهگرایی» آشنا شدید .در متنِ
سَ رهای که خواندید ،دو واژة عربی بیابید( .در فرهنگ لغت فارسی ،روبهروی هر واژه که
ریشهای جز فارسی دارد ،کوتهنوشتی آمده است تا ریشة واژه را نشان دهد؛ برای نمونه،
در فرهنگ بزرگ سخن [عر ].و [فر ].بهترتیب کوتهنوشت «عربی» و «فرانسوی» است).

1ـ پیمان به سر بریم :به عهد و پیمان وفا کنیم.
2ـ ساختن :آماده شدن
3ـ رهیدن ،نجات یافتن ،رها شدن
4ـ جادوگر (در فارسیِ کهن« ،جادو» معنیِ جادوگر داشته است و «جادُوی» معنای جادو)
5ـ رود جیحون که از افغانستان سرچشمه میگیرد و با گذر از تاجیکستان ،ازبکستان و ترکمنستان به دریاچة آرال
میریزد.
6ـ پریشانی ،نابسامانی
7ـ درخشان
8ـ دیرینه بودن ،کهن بودن ،ق ِدمَت
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1ـ معنیِ عبارتهایی را که زیرشان خط کشیدهایم ،بنویسید.
2ـ بر پایة توضیحات پانوشت متن ،در تصویر تیر و کما ِن
روبهرو« ،پیکان ،سوفار ،زه ،زاغه ،چلّه» را نشان دهید.

1ـ لحن مناسب برای خواندن متن «آرش کمانگیر» چیست؟ چرا؟
2ـ «کهنگرایی» و «سَ رهگرایی» و کاربردِ گستردة «آرایة ادبیِ سجع» را میتوان از
ویژگیهای زبانی و ادبیِ این متن برشمرد.
به نظر شما ،نویسنده چه فکر و اندیشهای را در قالب این ویژگیهای زبانی و ادبی
ریخته و گنجانده است؟ آیا میان محتوای فکری نویسنده با ظرف و قالبی که فراهم
آورده ،هماهنگی برقرار است؟ آیا نویسنده در رساندن اندیشه و عاطفة خود به خواننده
توانا بوده است؟ چه سنجه و معیاری برای اندازهگیریِ رساییِ این متن و تواناییِ
نویسندة آن دارید؟
3ـ «افراسیاب» در لغت به معنیِ «از میان برد ِن آب» است .نویسنده از این نکته در چه
بخشی از داستان به شیوة نمادین بهره گرفته است؟
4ـ چه شباهتهایی میان داستان «آرش کمانگیر» و درس «آرشی دیگر» میبینید؟
خواست نویسنده از «آتشنهاد» و «دریاوَش» ،یادکردِ چه ویژگیهایی از فرزندان
ِ
5ـ
ایرانزمین است؟
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آشنایی با فرهنگستان ()7
در ردیفهای چهارگانة جدول زیر ،هریک از معادلهای فارسیِ فرهنگستان را با واژة
بیگانة روبهرویش مقایسه کنید:
ردیف
1

واژة فارسی

واژة بیگانه

دمابان

فالسک

آکندهسازی

تاکسیدرمی
فِرانشیز

خودپرداخت
2
3

4

اَرِنج

آرایش
آرایش ،آرایهگری

دکوراسیون

کاالنما

کاتالوگ

کارنما

کاتالوگ

یاخته

س ّلول

گویچه

گلبول

سپردیس

تیروئید

۱
با نخستین واژة فارسی در ردیف  ،1پیش از این آشنا شدهاید .باآنکه «فالسک» واژهای
رایج در زبان فارسی است ،اما ساختار آن برای فارسیزبانان ،تیره و ناواضح است .به
عبارت دیگر ،اگر شما چنین واژهای را برای نخستین بار بشنوید ،نمیتوانید از اجزای
آن ،به معنایش پی ببرید .در مقابل ،وقتی «دمابان» را میشنوید ،بیدرنگ درمییابید که از
«دما»« +بان» ساخته شده است« .دما» واژهای فراگیر در زبان فارسی است و «بان» نیز ـ
که در واژههایی از قبیلِ «باغبان»« ،دروازهبان»« ،دربان»« ،گروهبان»« ،محیطبان»« ،سایهبان»
و جز آن ،معنیِ «محافظت» را میرساند ـ پسوندی فعّال و زایاست .بنابراین ذهن شما به
آسانی و بهصورت خودکار ،مفهوم «دمابان» و ارتباط این نام را با وسیلهای که چنین نامی
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بر آن گذاشته شده است ،درک میکند.
دومین برابرنهادِ فارسی نیز ـ برخالف واژة بیگانه ـ از همین ویژگی برخوردار است:
اگر وقتیکه برای نخستین بار با چنین پدیدهای (جانوری که پوست آن را دباغی و پُر کرده
و دوخته باشند تا طبیعی و زنده جلوه کند) روبهرو شویم ،نامِ «آکندهسازی» را بشنویم ،به
شفافیت واژه ،معنیِ «پُر کردن» را از آن میفهمیم و بهراحتی به خاطر میسپاریم ،اما
ِ
دلیل
یدِرمی »1را که واژهای تیره است ،پس از مدّ تی از یاد ببریم.
چهبسا نامِ «تاکس 
به احتمال بسیار ،سومین واژة بیگانه و برابرنهادِ آن را تاکنون نشنیدهاید .کسی که خود
را بیمه میکند« ،بیمهگذار» و شرکت بیمه« ،بیمهگر» نامیده میشود و قرارداد میان دو طرف
ِ
را «بیمهنامه» میگویند .بیمهگر میتواند در یکی از بندهای بیمهنامه،
پرداخت بخشی از
ال در بیمهنامه یادآور شود که نسبت
مبلغ خسارت را نپذیرد و بر عهدة بیمهگذار بگذارد؛ مث ً
ِ
به
پرداخت پنج درص ِد هزینة درمانیِ بیمار (بیمهگذار) ،تعهدی ندارد .این درصد از هزینه
را که پرداخت آن بر عهدة خودِ بیمهگذار است« ،ف ِرانشیز» یا «خودپرداخت» مینامند.
ناگفته پیداست که از میان این دو واژه ،کدامیک به چاالکی از عهدة معنیرسانی برمیآیند!
بدینترتیب واژههای بیگانهای مانن ِد فرانشیز ،فالسک و تاکسیدرمی به سبب تیرگیِ
معنایی ،هریک باری بر ذهن فارسیزبانان به شمار میآیند ،اما نوواژههایی ازقبیلِ
خودپرداخت ،دمابان و آکندهسازی هم شفاف و معنیرساناند و هم با بهرهگیری از
امکانات گستردة واژهسازیِ فارسی ،به ورزیدگی و پرمایگیِ زبان ما یاری میرسانند.

2

و

3

در ردیف دوم جدول ،با یک معادل ـ یعنی «آرایش» ـ در برابر دو واژة بیگانه روبهروییم.
فرهنگستان «اَرِنج» (=چگونگیِ قرارگیریِ اعضای تیم ورزشی در زمین مسابقه) را با
«آرایش» جایگزین کرده و «دکوراسیون» (=هنر تزیین مکان با اشیا) را نیز با همان واژه
(البته در کنارِ «آرایهگری») معادلیابی کرده است« .آرایش» از دیرباز در زبان فارسی کاربرد
داشته و بنابراین ،شاید عدهای تصویب یک معاد ِل قدیمی را برای دو واژة بیگانه ،نشانة
1ـ تاکسی یعنی «نظم بخشیدن» و درمی به معنیِ «پوست» بوده است.
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کم آورد ِن زبان فارسی در رویارویی با زبان انگلیسی قلمداد کنند! غافلازآنکه در همة
زبانها کمتر واژهای میتوان یافت که تنها در یک معنی کاربرد داشته باشد .صرفهجویی
و کمکوشیِ زبانی سبب میشود که گاه فرهنگستان به جای واژهسازی ،از ظرفیتهای
بافت جمله معنیِ
معناییِ یک واژه در بیان مفهومهای نزدیکبههم بهره ببرد .در این حالتِ ،
دقیق واژه را بر خواننده یا شنونده آشکار میکند :سرمربی ،تیم را با همان آرایش همیشگی
به میدان فرستاد /آرایش اتاقش ،سلیقه و عالقههایش را به خوبی نشان میداد.

1

برعکس ردیف دوم ـ دو برابرنهادِ فارسی میبینیم که برای
ِ
در ردیف سوم جدول ـ
یک واژة بیگانه به تصویب رسیده است .گاهی مقصود از «کاتالوگ» ،فهرستی است که
فراوردهها یا کاالهای یک مؤسسه در آن معرفی میشود؛ و گاهی دفترچهای است که شیوة
کار دستگاهی (مثالً :گوشیِ همراه) را نشان میدهد .فرهنگستان ،اوّلین کاربرد «کاتالوگ»
را با واژة نوگزیدة «کاالنما» و دومین کاربرد آن را با نوواژة «کارنما» برابریابی کرده است
ّت دوچندان برخوردار باشند.
تا معادلها از دق ِ

4
در ردیف چهارم جدول ،نمونههایی از واژههای مصوّب فرهنگستان یاد شده که در کتاب
تازهتألیف زیستشناسیِ پایة دهم (رشتة علوم تجربی) به کار رفته است .نخستین معادل
(یاخته) ،برساختة فرهنگستان اوّل است و بنابراین دیرینگیِ هشتادساله در زبان فارسی
دارد .سلّول در زبان فرانسوی به معنیِ «اتاق کوچک» بوده و سپس در زیستشناسی به
صورت یک اصطالح درآمده است .نوواژة «یاخته» در لغت ،به معنای «کشیده» است و از
مصدر «یاختن» (=کشیدن) برگرفته شده .سبب این نامگذاری آن بوده است که سلّولهای
عصبی ،ساختارِ کشیده دارند .هرچند «یاخته» به دلیل اشتقاق از مصدری کهن ،در فارسیِ
1ـ در زبان انگلیسی student ،هم در معنای «دانشآموز» کاربرد دارد ،هم «دانشجو» oil .را نیز انگلیسیزبانان
در معنای «روغن» و «نفت» ـ هردوـ به کار میبرند Indian .در زبانشان ،گاهی معنای «هندی» دارد و گاهی
«سرخپوست» معنی میدهد (زیرا کریستف کلمب که قصد سفر دریایی از اروپا به هند را داشت ،به اشتباه سر از
قارّة آمریکا درآورد و وقتی با سرخپوستان روبهرو شد ،خیال کرد که آنان بومیا ِن سرزمین هندوستاناند!) .همچنین
 glassمعنیِ «شیشه» و «لیوان» را میرساند و درحالت جمع (« ،)glassesعینک» را .البته چنانکه پیداست ،زبان
فارسی از این مفهومها با واژههایی جداگانه تعبیر میکند.
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امروز شفّاف به شمار نمیآید ،ولی با وامگیری از گذشتة تاریخیِ زبان فارسی ،مصدری
فراموششده را از نو زنده میکند و به گنجینة واژگان فعّال زبان فارسی میافزاید 1.نمونة
دیگر از این دست ،واژة «خلبان» است که آن هم در فرهنگستان اول به تصویب رسیده.
«خَ له» در فارسیِ کهن به معنیِ «پارو» بوده است .فرهنگستان از پیون ِد «خله» با پسوند
«بان» ،نوواژة «خلبان» را پدید آورده و سپس این واژه را ـ که کمابیش معنیِ «قایقران» از
آن برمیآید ـ در معنای رانندة هواپیما اصطالح کرده است.2
شاید بگویید که نام «یاخته» تنها گویای ساختار سلّولهای عصبی یا سلّولهای ماهیچه
است و بیانگ ِر مفهوم دقیق سلّول در دانش زیستشناسی نیست .باید بدانید که بیشتر نامها
همپوشانیِ کامل با مفهومها ندارند ،اما پس از آنکه برای رساندن مفهومی وضع شدند،
رفتهرفته از عهدة معنیرسانی برخواهند آمد؛ چنانکه واژة فرانسوی سلّول (=اتاق کوچک)
نیز در آغاز ،چنین وضعیتی داشته است .وانگهی امروزه در همة زبانها به واژههایی عادی
و فراگیر برمیخوریم که بخشی از مفهوم را دربردارند :فرودگاه (که به همان اندازه که
هواپیما در آن فرود میآید ،به پرواز درمیآید!) ،برفپاککن (که بیش از آنکه برف را پاک
کند ،باران را پاک میکند!) و از این عجیبتر :گریپ فروت (=میوة انگوری!) ،ذوزنقه
(=دارای کوچة باریک!).
دومین نمونهای که از برابرْنهادهای زیستشناختیِ فرهنگستان آوردهایم («گویچه» به
جای «گُلبول») ،از پیوند «گوی» (توپ کوچک و فشرده که در برخی بازیها مانند چوگان
و بیلیارد به کار میرود) و «چه» (پسوند ،به معنیِ شباهت )3ساخته شده و بیانگر شکل
ظاهریِ یاختههای شناور در خون است.

4

1ـ فرهنگستان سوم «یاختة عصبی» را به جای «نورون» و «میانیاخته» را به جای «سیتوپالسم» نهاده است.
2ـ میبینید که در این نمونه ،بهرهیابی از واژة کهن ،با تغییر در معنا همراه بوده است؛ همانگونهکه واژة کهن «ا َژدر»
را ـ که در شاهنامه به معنیِ «اژدها» است ـ فرهنگستان در برابر «تُرپیل» فرانسوی احیا کرده و در معنیِ «موشک
زیرآبی» به کار گرفته است.
3ـ «چه» در واژههایی از قبیلِ «دفترچه ،دریاچه ،مخچه ،باغچه» معنای کوچکی و خُ ردی ،و در واژههایی مانن ِد
«ماهیچه و میخچه» همانندی و شباهت را میرساند.
4ـ همچنین فرهنگستان ،برای «هِماتوکْریت» (درص ِد حجمیِ گویچههای قرمز خون)« ،خونبهر» را برگزیده است؛
چنانکه «آیکیو» (نسبت سنّ عقلی به سنّ زمانیِ فرد ضربدر صد) را با «هوشبهر» (=بهرة هوشی) جایگزین
کرده است.
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در نوواژة سوم« ،سپردیس» به جای «تیروئید» که ریشة یونانیِ آن به معنیِ «سپرشکل،
سپرمانند» است ،نهاده شده است .در ساخت این معادل« ،سپر» با پسوند «دیس» (به معنیِ
شباهت) ترکیب یافته 1و به مانن ِد واژة بیگانه ،نمایانگر شکل غدّ ه است .باآنکه بر سپردیس
در قیاس با واژههایی چون «روده» (=مانن ِد رود) و «لوزالمعده (=بادامِ معده) هیچ ایرادی
گوش فارسیزبانانی که به واژههای بیگانهای از قبیل
ِ
نمیتوان گرفت ،اما چهبسا در آغاز به
«تیروئید» عادت کردهاند ،ناآشنا جلوه کند؛ 2باوجودِاین ،چنین معادلهایی در پیِ کاربرد
پربسامد در متون آموزشی ،بهزودی در زبان علمیِ فارسی عادی و جایگیر خواهند شد.
انبوه معادلهای دانش زیستشناسی را ـ که تنها سه نمونه از آنها را در جدول
گنجاندهایم ـ استادان دانشگاهها ،متخصصان و مترجمان نامدارِ این رشته در کارگروههای
تخصصیِ جداگانه (مانن ِد زیستشناسیِ کتابهای درسیِ مدارس ،زیستشناسیـ شاخة
علوم گیاهی ،زیستشناسیـ شاخة علوم جانوری ،ژنشناسی و زیستفنّاوری) گردآوری
و معادلیابی میکنند و پس از بررسی و تأیید «هیئت فنّی» گروه واژهگزینی ،به تصویب
شورای فرهنگستان میرسانند .بدینسان بهرهیابیِ فرهنگستان از صاحبنظران در رشتهها
و شاخههای گوناگون علمی ،زمینهساز واژهگزینیِ دقیق و اطمینانبخش است.
تألیف
برخی گمان میکنند راهیابیِ نوواژههای مصوّب فرهنگستان به کتاب درسیِ تازه ِ
زیستشناسی ،برای دانشآموزان دردسرساز است؛ زیرا بیشتر کتابهای مرج ِع آنان
در دورة دانشگاهی ـ برای نمونه ،رشتة پزشکی ـ به زبان انگلیسی است و یادگیریِ
اصطالحات علمی به زبان فارسی ،بهرهگیری از کتابهای مرجع انگلیسی را در آینده
دشوار میکند.
از بخشهای پیشین «آشنایی با فرهنگستان» آموختیم که نیرومندیِ زبان فارسی در گر ِو
1ـ این پسوند در «تندیس» (=مجسّ مه) و دو واژة زمینشناختیِ ناودیس (=الیههای سنگی که مانن ِد چوب میانتُهی
[ناو] است) و طاقدیس (= طبقهای از سنگ که به صورت یک طاق [سازة منحنی] چین خورده است) هم کاربرد
دارد.
2ـ همین عادیشدگی سبب میشود که گاه کسی تلفّظ واژة بیگانة جاافتادهای را آسان بپندارد ،و تصور کند که
یکایک همسو
ْ
معاد ِل نوگزیدة فارسیِ آن ،راحت در دهان نمیچرخد؛ اما پس از چندی خوشآواییِ نوواژهها ـ که
با قواعد آواییِ زبان فارسی ساخته شدهاند ـ آشکار میشود و به جاافتادگیِ آنها یاری میرساند.
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واژهگزینیِ گستردة علمی است .در جهان جهشهای برقآسای علم و فنّاوری ،زبان فارسی
باید مانند دیگر زبانهای پیشرفته همة ظرفیتهای واژهسازیِ خود را به کار بندد و زبان
علم شود؛ وگرنه ناگزیر است منفعالنه در برابر واژههای روزافزون بیگانه عقب بنشیند.
بااینوصف چگونه میتوان انتظار داشت که واژههای مصوّب فرهنگستان را در کتابهای
درسی نپذیریم ،مبادا که دانشجویان آینده در فهم متون انگلیسی با دشواری روبهرو شوند؟!
مگر زبان فارسی وظیفه داشته است راه را برای انگلیسیآموزیِ دانشآموزان هموار کند؟
فراگیریِ دستِکم یک زبان بیگانه در دورة متوسطه بجا و شایسته است ،اما قرار نیست
دراینمیانْ زبان فارسی قربانی شود.1
در مجموع اگر بایستگیِ واژهگزینیِ علمی در زبان فارسی را دریابیم و با عملکرد
تخصصیِ فرهنگستان آشنا باشیم ،میتوانیم به جای تأثیرپذیری
ّ
سنجیدة کارگروههای
از داوریهای سطحینگرانه و بهانهجویانه ،عادت و وابستگی به کاربرد پارهای واژههای
پذیرش آگاهانة نوواژههای فارسی ،نیرومندی و کارآمدیِ زبان
بیگانه را ترک گوییم و با
ِ
خود را در عرصة دانش به نمایش بگذاریم.

1ـ عدّ های تصور میکنند که زبان انگلیسی تنها زبان رسمیِ جهان است .درصورتیکه شش زبان رسمی در سازمان
ملل متحد بدین قرارند :انگلیسی ،چینی ،اسپانیایی ،فرانسوی ،روسی و عربی .این رسمیت ،برخاسته از بسیاریِ
سخنگویان به این زبانها در سراسر جهان است .در اتحادیة اروپا نیز انگلیسی چنین جایگاهی ندارد؛ بلکه در این
اتحادیه  24زبان به رسمیت شناخته میشود و  600مترجم تماموقت عهدهدار ترجمة همزما ِن این زبانها هستند.
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برابرنهادهای درون جدول را فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای چه واژههای
بیگانهای برگزیده و به تصویب رسانده است؟ (معادلها را در وبگاه فرهنگستان به نشانیِ
 persianacademy.irیا دورة دوازدهجلدیِ «فرهنگ واژههای مصوّب فرهنگستان»
جستوجو کنید .همچنین میتوانید نخست در ساختار و معنیِ معادلهای فارسی
بیندیشید و با یاری جستن از پانوشتها ،واژههای بیگانه را حدس بزنید؛ آنگاه بر پایة
منابع فرهنگستانی ،درستیِ حدستان را بیازمایید).

واژة فارسی

واژة بیگانه

واژة فارسی

1
				
نماهنگ

کاروَر

3
				
تکّ هفیلم

چتربال

5
				
کندنمایی

رتبهبندی

6
				
پویانمایی

عطرمایه

8
				
سوگنامه

چای کیسهای

9
				
اَب َرستاره

قهوهسرا

				
چهرهپردازی

شدآمد

واژة بیگانه

2
4

7

10

1ـ کوتاهشدة «نماآهنگ»؛ تصویرهایی است که با موسیقی همراه شده باشد.
2ـ به کسی میگویند که عهدهدارِ کار کردن با دستگاهی خاص است .کارور با کاربر (=یوزِر) تفاوت دارد.
3ـ قطعهای کوتاه از فیلم
4ـ چتری که با فشار هوا شکل گیرد و با نیروی حرکت پای انسان به پرواز درآید و قادر به سریدن و قرار گرفتن
در جریان هوا باشد.
5ـ نشان دادن تصویر با حرکت آهسته
6ـ گونهای شیوة فیلمسازی که در آن ،به نقاشیها یا عروسکها حرکت بخشیده شود .به جای «کارتون» نیز میتوان
همین واژه را به کار گرفت.
7ـ ما ّدهای دارای عطر یا طعم معموالً خوش که از عصارة اندامهای گوناگون گیاهان به دست آید.
8ـ اثری ادبی یا فیلم و نمایشی که در روند رویدادی تلخ و بدفرجام ،سرنوشت غمانگیز و فاجعهآمیز شخصیت
اصلیِ داستان را به تصویر میکشد.
 9ـ «اَب َر» پیشوندی به معنای «بزرگتر» و «برتر» است و نمونة آن را میتوان در واژههایی ازقبیلِ «اَب َررایانه» (به جای
«سوپرکامپیوتر»)« ،اَب َرخودرو» (سوپرماشین) و «اَب َرقدرت» و «اَب َرمرد» و «اَب َرنوا َختر» یافت.
10ـ رفتوآم ِد همزمان خودروها و دیگر وسایل نقلیه« .شدآمد» را باید پیوسته تلفّظ کرد :شدامد«( .شدن» در اینجا
به معنای «رفتن» است و «شدآمد» ،کوتاهتر از «آمدوشد» است) گاهی در زبان گفتار میتوان به جای این اصطالح،
از «راهبندان» بهره گرفت« :راهبندان بود» یا «پشت راهبندان ماندیم»
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فیلمنامه

نردة حفاظ

فیلمنامهنویس			

گشت

3
				
پیشپرده

گشتبر

				
نمایش

بیشینه

5
				
نمایشسرا

کمینه

6
				
شعارنوشته

سازوکار

8
				
آگهینما

چرخه

10
				
تراشه

سخنگاه

12
			
پیشنمای چاپ

هماندیشی

				
برخط

راهبُرد

15
				
واکجخط
ْ

پیجویی

1

2
4

7

9
11
13

14
16

1ـ نردههایی که برای کاهش آسیب به وسایل نقلیه ،در کنار یا میانة جاده و بزرگراه نصب میشود.
2ـ سفر برنامهریزیشده به یک یا چند مقصد و بازگشت به مبدأ
3ـ فیلم کوتاهی که دربردارندة برگزیدهای از نماهای جذاب فیلم اصلی باشد و نمایش فیلم را در آیندهای نزدیک
نوید دهد.
4ـ مجری برنامة گشت در طول سفر
5ـ ساختمان یا تاالری که در آن نمایش اجرا میشود.
6ـ تخته ،صفحه یا پارچهای که شعار یا تصویری دربردارد و در راهپیمایی به دست میگیرند.
7ـ چگونگیِ کارکرد جزءها و بخشهای یک دستگاه یا سامانه
 8ـ سازهای بزرگ در کنارة خیابانهای پررفتوآمد و بزرگراهها ویژة نصب آگهی
9ـ فاصلة زمانیای که در روند آن ،رویداد یا پدیدهای منظم رخ میدهد.
10ـ قطعة کوچکی با مدارهای الکتریکی که در ساخت رایانهها به کار میرود.
11ـ میز خطابه
12ـ یکی از زیرگزینههای پرونده (=فایل) که عین صفحة چاپی را پیش از چاپ به کاربر نشان میدهد.
13ـ به معنیِ «با هم اندیشیدن»؛ رشتهسخنرانیهایی دربارة موضوعی ویژه که بیشتر رویکردِ آموزشی و آگاهیرسانی
دارد.
14ـ برنامهریزی و سیاستی که برای رسیدن به هدفی برگزیده میشود.
15ـ یکی از نویسههای صفحهکلید رایانه که با «\» نشان داده میشود .واکجخط ،وارونة «کجخط» ( )/است.
(«وا» در آغاز برخی واژهها وارونهساز است؛ چنانکه «کنش» [=عمل] با افزودن «وا» واورنه میشود« :واکنش»
[=عکسالعمل]) کجخط را فرهنگستان به جای  slashبرگزیده است ).این واژه را میتوان به جای «ممیّز» نیز به
کار برد.
16ـ فراخواندن کسی با بلندگو معموالً به صورت پیاپی برای مراجعة فوری در جایی مانند مدرسه ،بیمارستان،
فرودگاه و جز آن .فرهنگستان معادلی ساخته است که از نظر آوایی به واژه بیگانه نزدیک باشد تا آسانتر جا بیفتد.
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1
				
پیامرسان

رمزینه

				
نامه3دان

بازبینه

5
				
هرزنامه

سراچه

7
				
نشانک

دربازکن

8
				
دوگوشی

شمارگر

10
				
روزآمد

چوبفرش

2

4
6

9
11

دکتر محمد دبیرمقدّ م (زادة  ،1332کاشان)
عضو پیوسته و معاون علمی و پژوهشیِ فرهنگستان زبان و ادب فارسی
دارای درجة دکتری زبانشناسیِ نظری ،استادتمامِ گروه زبانشناسیِ
دانشگاه ّ
علمه طباطبایی
چهرة ماندگارِ زبانشناسی در سال 1389
1ـ نرمافزاری که برای بهرهگیری از خدمات پیامرسانیِ فوری کاربرد دارد.
2ـ گونهای رمز که از خطهایی با پهناهای گوناگون و گاهی همراه با عدد ساخته میشود و روی کاال یا برچسب
روی کاال نقش میبندد و نمایانگر ویژگیها و بهای کاالست .رمزینه را پشت جلد همة کتابهای امروزی نیز
میتوان دید.
3ـ جایی که همة رایانامههای کاربر در آن نگهداری میشود.
4ـ فهرستی از نامها ،موضوعها و مانند آنها که برای بررسی یا سنجش فراهم میشود.
5ـ رایانامهای که بدون درخواست کاربر و گاهی برای مزاحمت فرستاده میشود.
6ـ سرا (خانه) +چه (پسوند کوچکی) :اتاقی بزرگ دارای آشپزخانة باز و حمام و دستشویی که برای زندگی ساده
و آسان آماده شده است.
7ـ امواجی که برای جابهجاییِ اطالعات کاربرد دارد.
8ـ یک جفت گوشی که با اتصال آن به دستگاه ،صدا بدون پخش شدن در فضا دریافت میشود.
9ـ دستگاهی برای اندازهگیریِ مصرف آب و برق و گاز
10ـ حاویِ جدیدترین اطالعات
11ـ گونهای کفپوش درون ساختمان
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فصل ششم

ادبیات جهان
آثار بزرگ ادبی غالب ًا در مرزهای زبانی و ملّی کشورهایی که در آنجا پدید آمدهاند،

محدود نمیمانند؛ بلکه از طریق ترجمه ،به زبانهای دیگر برگردانده میشوند و

بخت این را مییابند تا
ِ
بدینترتیب ،دوستداران و دلبستگان ادبیات در کشورهای دیگر
چنین آثار ارجمندی را بخوانند و از آنها بهرهها گیرند .خوانندگان شاهکارهای ادبی در

دیگر سرزمینها ،از دریچة ادبیات جهان به افقهایی نظاره میکنند که با وجودِ پارهای

تفاوتها ،ارزشهایی فراگیر و جهانی را نمایان میسازند .وجوه اشتراک میان انسانها و
آرمانهای انسانی سبب میشود تا ادبیات جهان ـ که با نمونههایی از آن در درسهای این

فصل آشنا میشوید ـ بهرَغ ِم تفاوتهای فرهنگی و زبانی و جغرافیایی ،برای خوانندگان در
گوشهگوشة جهان ،پُرمعنا و تأ ّملانگیز باشد .به همین دلیل نویسندگان و شاعران طراز اول

عموم ًا نه تنها در زادگاهشان ،بلکه در جهان ،شناخته و پرآوازهاند .همانگونه که ادبدوستان

در ایران با نام و آثار شکسپیر و ویکتور هوگو آشنایی دارند ،شیفتگان ادبیات در سراسر

جهان ،موالنا و آثار شورانگیز او را میشناسند.
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درس شانزدمه
				

آرزو

1ـ جملة زیر از قابوسنامه کدام بخش از شعر «آرزو» را تداعی میکند؟
هرکه را دشمن نباشد ،دشمنکام 1ب ُوَ د.
2ـ این حکایت از بوستان سعدی را بخوانید و بگویید آن را
از دی ِد مفهوم با چه پارههایی از شعر ویکتور هوگو میتوان
ْک دو شاعر در
سنجید .در روند این سنجش و تطبیق ،میان سَ ب ِ
بیا ِن مفهوم و پیام مشترک چه تفاوتی میبینید؟

•

شنیدم که در خاک وَخْ ش 2از م ِهان
مجـرّد بـه معنـی ،نـه عـارف بـه دَلـق

یکـی بـود در کُنـجِ خلـوت نهـان
دست حاجت به خلق
ِ
که بیرون کند

4

ســعادت ،گشــاده دری ســوی او

در از دیگـران بسـته بـر روی او

5

زبا نآوری بیخــرد سعی کــرد

ز شـوخی 6بـه بـد گفتـنِ نیکمـرد

3

1ـ کسی که وضع او بسیار بد و بنابراین ،به کام و آرزوی دشمنان است؛ دشمنشاد ،متضا ّد «دوستکام» (=کسی
که مطابقِ خواست و کامِ دوستانش است؛ کنایه از خوشبخت و کامیاب)
2ـ ناحیهای در نزدیکیِ بلخ و در کنار رود جیحون
3ـ خرقه؛ لباس جلوبستة پشمین درویشان و عارفان به رنگ کبود یا سفید
دست خود را از روی
ِ
4ـ بهراستی وارسته (مجرّد) بود؛ نهآنکه با پوشیدن جامة درویشان خود را عارف نشان دهد و
نیاز پیش مردم دراز کند( .عارف راستین بود ،نه عارفنما)
5ـ سعادت ،او را به خود راه داده بود (راهی به سوی سعادت یافته بود) و سعادت در برابر دیگران ،در را به روی
او بسته بود (او را به خلوتگزینی واداشته بود)
6ـ شوخ :گستاخ ،بیشرم (در اینجا)؛ ز شوخی :از روی گستاخی و بیشرمی
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که« :زنهار 1از این مکر و دَستان 2و ریو!

بـه جای سـلیمان نشسـتن چـو دیو

دمــادم 4بشــویندچــونگــربهروی

طمـع کـرده در صیـ ِد موشـان کوی

3

5

بانـگ دور»6
ْ
کـه طبـلِ تُهـی را َروَد

7

بـر ایشـان تَ َف ُّرجکنـان 8مـرد و زن

شـنیدم که بگـریست دانای وَخـش

که« :یا رَب ،مر این شخص را 9توبه بخش

وگر راسـت گفت ای خداوند ِپاک

مـرا توبـه ده تـا نگـردم هلاک

پســند آمد از عیــبجوی خــودم

کـه معلـومِ مـن کـرد خـوی بـدم»

گـر آنـی کـه دشـمنْت گویـد ،مرنـج

وگـر نیسـتی ،گـو بـرو بـاد سـنج

10

اگـر ابلهـی مُشـک را گَنـده  11گفـت،

تو مجموع 12باش؛ او پراگنده گفت

13

وگـر مـیرود در پیـاز ایـن سـخُ ن

چنین اسـت گو؛ گَندهمغـزی مکُ ن

14

بهــر نام و غــرور
ِ
ریاضتکــش از

ی گفت و خَ ـلقی بر او انجـمن
هم 

پس کارخویش آن که عاقل نشست،
ِ

15

زبـا ِن بداندیـش 16بـر خـود ببسـت

1ـ هان! آگاه باشید! برحذر باشید!
2ـ حیله ،نیرنگ
3ـ اشاره به این ماجرا که دیوی به شکل سلیمان پیامبر درآمد و انگشتریِ او را ربود و چندی به جای وی فرمان
راند؛ تااینکه دیو گریخت و انگشتری به دست سلیمان افتاد و به جایگاه خود بازگشت .به جای سلیمان نشستن
چو دیو[ :بپرهیزید از] کسانی که مانند دیوند و بر جایگاه سلیمان نشستهاند (ظاهری پاک ،اما باطنی ناپاک دارند).
4ـ دمبهدم ،لحظهبهلحظه
5ـ ریاضت یعنی تحمل سختیها برای پاکیزه ساختنِ نفْس .میگوید :آنان از روی شهرتطلبی و غرور به
ریاضتکشی تظاهر میکنند.
6ـ زیرا صدای طبل توخالی تا دوردستها میرود( .اینان تهیمایهاند و در باطن هیچ ندارند ،اما آوازه و شهرت
پیدا کردهاند)
7ـ چنین میگفت ،درحالیکه گروهی دور او جمع شده بودند.
8ـ تف ّرجکنان :تماشاکنان (در اینجا)
9ـ «مر» و «را» دو نشانة پیشین و پسین برای یک مفعولاند :مر این شخص را توبه بخش :این شخص را توبه بخش
(بنگرید :پانوشت داستان اکوان دیو)
10ـ برو باد سنج :برو بیهوده بگو (زیرا به حال من زیانی ندارد) .باد را سنجیدن (وزن کردن) کنایه از کار بیهوده
است.
11ـ بدبو
12ـ آسودهخاطر ،خاطرجمع
13ـ پراگنده گفت :پراکنده گفت ،سخنان بیهوده گفت
14ـ گندهمغزی مکن :سخنان متکبّرانه نگو .اگر این سخن دربارة پیاز گفته میشود [که بدبوست] ،بگو چنین است
و تکبّر و لجبازی نکن.
15ـ کسی که عاقالنه به کار خود پرداخت
16ـ دشمن
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تـو نیکـوروش بـاش تـا بد سِـگال

1

نقـص تـو گفتـن مَجـال
ِ
نیابـد بـه

چو دشـوار آمد ز دشـمن سـخُ ن

3

نگـر تا چـه عیبت گرفـت ،آن مکُ ن

جـز آن کـس ندانـم نکوگـوی  4مـن

کـه روشـن کنـد بـر من آهـوی 5من

2

گاهی برای برگزیدن امالی درست در واژههایی که بخش پایانیِ آنها «گذار /گزار»
است ،دچار تردید میشویم .باید دانست که این دو از دو مصدر متفاوت ساخته شدهاند:
«گذار» از مصدر «گذاشتن» و «گزار» از مصدر «گزاردن».
گذاشتن به معنای «قرار دادن» یا «وضع و قرارداد کردن» است .بنابراین بن مضار ِع آن
(گذار) در این قبیل واژهها کاربرد دارد :بنیانگذار ،قانونگذار ،تأثیرگذار .البتّه در واژة
«تأثیرگذار» ،گذاشتن در معنای حقیقیِ قرار دادن (مانن ِد گذاشتن لیوان بر میز) به کار نرفته
است ،بلکه نشانه و اثر گذاشتن بر چیزی را میرساند.
گزاردن به دو معنای «بهجاآوردن ،ادا کردن ،انجام دادن» یا «شرح و تعبیر کردن» است.
ازاینرو بن مضار ِع آن (گزار) در امالی چنین واژههایی به چشم میخورد :خدمتگزار،
نمازگزار ،حجگزار ،کارگزار ،سپاسگزار( 6در معنای نخست) یا خبرگزاری ،خوابگزار
(در معنای دوم).
در این میان« ،احترام گذاشتن» و «حرمت گذاشتن» را میتوان استثنا دانست؛ زیرا باآنکه
معنای بهجاآوردن و ادای احترام دارد ،اما مصدر گذاشتن را همراه آن میآوریم.
دو مصدر گذاشتن و گزاردن بن مضار ِع همآوا (گذار و گزار) دارند ،اما بن ماضیشان
متفاوت است :گذاشت و گزارد .پس بهتر است برای آزمایش درستیِ امال ،از بن ماضیِ
1ـ بداندیش (سگالیدن :اندیشیدن) ،بدبین ،دشمن
2ـ امکان
3ـ اگر سخن دشمن [برای تو] سخت و دشوار و تح ّملناپذیر است
4ـ نصیحتکننده
5ـ عیب ،نقص
6ـ برگزار شدن /کردن و برگزاری را هم چون به معنای انجام دادن است ،با همین امال مینویسیم.
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گذاشتن در قالب فعل گذشتة ساده بهره بگیریم .میتوانیم بگوییم :اردشیر ،دودمان ساسانی
را بنیان گذاشت .نباید چنین قانونی گذاشت .سخنانش بر شنوندگان تأثیر گذاشت .باید
به همه احترام گذاشت.
اما کاربرد گذاشتن در این جملهها پذیرفتنی نیست:
* به هممیهنانش خدمت گذاشت.
* دو رکعت نماز گذاشت.
* از ما سپاس گذاشت.
بدینترتیب درمییابیم که «بنیانگذار ،قانونگذار ،تأثیرگذار و احترام گذاشتن» درست
است ،اما« ،خدمت ،نماز و سپاس» را باید با مصدر«گزاردن» (نه «گذاشتن») به کار برد.
زندهیاد استاد ابوالحسن نجفی (1308ـ ،)1394
دانشآموختة زبانشناسی از دانشگاه سوربن پاریس
ادیب ،زبانشناس ،مترجم ،ویراستار ،نظریهپرداز
وزن شعر فارسی ،عضو پیوسته و مدیر گروه
ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی،
پدیدآورندة آثاری مانن ِد «غلط ننویسیم»« ،مبانی
زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی»« ،فرهنگ
ِ
چهارجلدی
عامیانة فارسی ( 2جلد)» ،ترجمة رمان
«خانوادة تیبو» (نوشتة روژه مارتن دوگار ،برندة
جایزة نوبل ادبیات) ،ترجمة «شازده کوچولو» (اثر
آنتوان دوسنتاگزوپری).

متن «دانستنی» پیشین را با بهرهیابی از کتاب ارزشمن ِد «غلط ننویسیم» (فرهنگ
دشواریهای زبان فارسی) نوشتهایم« .غلط ننویسیم» فرهنگ درستنویسیِ
نثر فارسی است و ما را از پارهای خطاهای امالیی ،دستوری و نگارشی ـ که
برخاسته از سهلانگاری ،کمدانشی یا الگوبرداری از ساختارهای بیگانه است
ـ آگاه میسازد و بازمیدارد.
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  روانخوانی

•

دو نقاش

در متن روانخوانی ،هفت جمله بیابید که در آن جملهها فعل مضارع التزامی ،بدون

بخش پیشین یا نشانة آغازین (بـ) به کار رفته باشد.

چـینیان گـفتـند« :مـا نقـّا شتـر»

رومیان گفتند« :ما را َک ّر و فَر»1

گفت سلطان« :امتحان خواهم در این

کز شماها کیست در دعوی 2گُزین»3

اهل چین و روم چون حاضر شدند،

رومیان در علم واقفتر ب ُدند

چـینیان گفتند« :یـک خانه به ما

خاص 4بسپارید و یک آ ِن شما»

بود دو خـانه ،مقـابل دربـهدر

زان ،یکی چینی ِستَد ،رومی دگر

چینیان صد رنگ از شَ ْه خواستند

پس خزینه 5باز کرد آن ارجمند

هر صَ باحی از خـزینه ،رنـگها

چینیان را راتبه

بود از عطا

رومیان گفتند« :نه نقش و نه رنگ

درخور آید کار را ،جز دفع زنگ»

در فـروبستند و صیقل میزدند

همچو گردون ساده و صافی 8شدند

6

7

1ـ ک ّر و فَر :جالل و شکوه
2ـ ادّعا
3ـ عالی ،برتر
4ـ بهطور اختصاصی
5ـ خزینه یا خزانه ،جایی بود که درآم ِد دربارِ فرمانروایان قدیم درآن نگهداری میشد .بخشی از این درآمد را خَ راج
(=مالیات ،بهویژه مالیات زمینهای کشاورزی) تشکیل میداد.
6ـ مستمری ،مقرّری
7ـ صبح هر روز ،چینیان از بخشش و عطای سلطانی ،مقرّریای شامل رنگهای گوناگون از خزانه داشتند.
8ـ صاف ،شفّاف
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چینیان چون از عمل فارغ شدند،

از پیِ شادی ،دُ ُهلها 1میزدند

شه درآمـد ،دید آنجـا نقـشها

میرُبود آن ،عقل را و فهم را

بعد از آن آمد به سوی رومیان

پرده را باال کشیدند از میان

عکس آن تصویر و آن کردارها
ِ

دیوارها

هر چه آنجا دید ،اینجا ب ِ ْه نمود

زد
2

برین

صافیشده

دیده را از دیدهخانه

3

میربود

مثنوی موالنا

آرامگاه موالنا ،قونیه

1ـ در مصراعهای بیت نخست ،چه فعلهایی حذف شده است؟
2ـ مقصود از «آنجا» و «اینجا» در بیت پایانی چیست؟

تفاوت آن دو را در
ِ
1ـ داستان «دو نقّاش» را با حکایت موالنا بسنجید و همانندی و
اجزا و نتیجه نشان دهید.
2ـ موالنا در دنبالة این حکایت ،از داستان نمادین خود رمزگشایی میکند و میگوید که
خواست او از «رومیان» ،عارفان است:
ِ
1ـ ُدهُل ،طبلی دوطرفه است که با چوب ،دست یا هردو نواخته میشودُ .دهُل را بیشتر با سُ رنا (=سورنای :نیِ
جشن) همراه میکردند و در جشن و شادمانی مینواختند.
2ـ ب ْه نمود :بهتر به نظر رسید
3ـ چشمخانه ،حدقه
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لیک ،صـیقل کردهاند آن سـینهها

پاک از آز و 1حرص و ب ُخْ ل و کینهها

سپس میافزاید« :آن صفای 2آینه ،الشک 3دل است».
بر پایة رمزگشاییِ یادشده ،بگویید چگونه موالنا پیام اخالقی و عرفانی خود را در بافت
این حکایت گنجانده است .همچنین بنویسید آیا میتوان میان حکایت موالنا و شعر
«گل آفتابگردان» (با توجه به توضیحی که در سرآغاز آن آوردهایم) همسوییِ مفهومی
یافت.

در آغاز داستان «دو نقّاش» خواندیم که «آنان [=یونانیان] بازیهای المپیک را راه
انداختند تا بفهمند در هر ورزش ،بهترین کیست»« .اُل َمپ» نام رشتهکوههایی است به
طول چهل کیلومتر در شمال یونان .مردم یونان باستان ،جایگاه خدایان دوازدهگانة خود
را بر کوه اُل َمپ میپنداشتهاند .آنان بر پایة این باورِ اسطورهای و به افتخارِ خدای خدایان،
زِئوس ،هر چهارسالیکبار در فصل تابستان مجموعهای از بازیها و رقابتهای قهرمانی
ترتیب میدادند .این رقابتها که در دشت کوچکی با نامِ «اُل َمپیا» از سال  776پیش از
میالد برگزار میشد ،به اُل َمپیی یا «اُل َمپیک» شهرت یافت و در آغاز ،تنها دربرگیرندة انواع
مسابقات دو بود؛ اما سپس ورزشهایی از قبیلِ ارّابهرانی و مشتزنی به آن افزوده شد.
در  1896میالدی ،مسابقههای المپیک از نو زنده شد و آتن ،پایتخت یونان ،احیاگ ِر
دوبارة المپیک به شمار آمد.
واژة «اُل َمپیاد» دراصلْ واح ِد گاهشماریِ چهارساله در یونان باستان بوده و برگرفته از
ال سومین دورة مسابقات المپیک را سومین
بازیهای المپیک است؛ چنانکه یونانیان مث ً
المپیاد مینامیدند .این واژه امروزه در معنیِ «مسابقة جهانی یا کشوری در رشتههای علمی»
فراگیر شده است :المپیاد ادبی ،المپاد ریاضیات ،المپیاد زیستشناسی.
1ـ بخوانید :پاکَزا ُز
2ـ صفا :پاکی ،روشنایی
3ـ بیشک ،بیتردید
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درس هفدهم

				

شازده کوچولو

1ـ داستان «آدمک چوبی (پینوکیو)» اثر نویسندة
ایتالیایی ،کارلو کلودی را خواندهاید یا پویانمایی و
فیل ِم اقتباسشده از آن را دیدهاید .مفهوم نمادین روباه
در داستان پینوکیو چه تفاوتی با همین شخصیت در
داستان شازدهکوچولو دارد؟ کدام نویسنده از مفهوم
نمادین روباه آشنای 
یزُدایی کرده است؟ چگونه؟

2ـ آیا نویسنده با توصیف نقاشیِ دورة کودکیاش ،داستان را با آشناییزدایی آغاز کرده
است؟ نویسنده از وصف نقاشیِ کودکانة خود و واکنش آدمبزرگها چه هدفی دارد و
در طَلیعة داستان چه پیامی به خواننده میدهد؟

•

به فعلهایی که زیرشان را خط کشیدهایم ،بنگرید:
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«تو اگر مرا اهلی کنی ،زندگیِ من چون خورشید خواهد درخشید .آنگاه با صدای پایی
آشنا خواهم شد که با صدای پای دیگران تفاوت خواهد داشت؛ صدای پای دیگران مرا
به النه فرو خواهد خزاند؛ ولی صدای پای تو همچون نغمة موسیقی مرا از النه بیرون
خواهد کشید».
از سالهای پیش با زمان آینده آشنایی دارید .فعل ویژة زمان آینده ـ برخالف زمان
گذشته و حال ـ تنها یک گونه (نوع) دارد .ساختمان فعل آینده ،چنین است:
خواه +شناسه +بن ماضی (گذشته)

خواهم گفت

خواهیم گفت

خواهی گفت

خواهید گفت

خواهد گفت

خواهند گفت

همچنانکه در فعل مضارع مستمر ،ماضی بعید ،ماضی التزامی ،ماضی مستمر بهترتیب
دار ،بود ،باش ،داشت همراه با شناسه ،فعل کمکی به شمار میروند ،در فعل آینده نیز
«خواه» با شناسهاش ،فعل کمکی است؛ زیرا به عنوان جزئی ثابت در ساختمان فعل آینده
جای دارد و کمک میکند تا بتوانیم فعل آینده را بسازیم.
در ساختمان فعل آینده ،تفاوتی با همة فعلهای گذشته و حال به چشم میخورد:
میگویم ،بگویم ،دارم میگویم ،گفتم ،میگفتم ،گفتهام ،گفته بودم ،گفته باشم ،داشتم
میگفتم ،خواهم گفت
میبینید که در همة فعلهای گذشته و حال ،شناسه پس از بن قرار دارد1؛ اما در فعل
آینده شناسه پیش از بن آمده است.
ویژگیِ عجیب در ساختمان فعل آینده ،آن است که فعل نمایانگر زمان آینده است؛
اما بن گذشته (ماضی) در ساختمانش به کار رفته است .دلیل این ویژگی را باید در زبان
فارسیِ کهن جستوجو کرد .به این دو نمونه بنگرید:
1ـ در فعل ماضی و مضارع مستمر ،شناسهای که پیش از بن قرار میگیرد ،متعلّق به فعل کمکی است.
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و بع ِد این با ستمکاران جز با شمشیر سخن نخواهیم گفتن.
فردا دوستان را خواهیم دیدن.
درمییابیم که در فارسیِ کهن ،فعل آینده چنین ساختاری داشته است :خواه +شناسه+
مصدر .سپس رفتهرفته «ـَ» و «ن» پایانیِ مصدر افتاده و در ظاهر به بن ماضی شباهت یافته
است .بنابراین درستتر است بگوییم در ساختمان فعل آینده ،نه بن ماضی ،بلکه مصدرِ
کوتاهشده وجود دارد .بدینترتیب طبیعی است که مصدر شناسه نپذیرد و شناسه متعلّق
به «خواه» باشد.
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نیایش

بیا تا برآریم دستی ز دل

1ـ در کدام بیتهای شعر «نیایش»« ،آرایة تضاد» و «کة علّت یا چرایی» میتوان یافت؟
جهش ضمیر» و یک «اضافة تشبیهی» نشان
ِ
2ـ در بیت پنجم ،دو نمونه «جابهجایی یا
دهید.

•

معنیِ حرف «به» در این مصراعها چیست؟
کریما ،به رزق تو پروردهایم
چو ما را به دنیا تو کردی عزیز...
خدایا به ذل ّت مران از درم
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آرامگاه سعدی ،شیراز

1ـ مقصود از «فردا» در بیت «بیا تا برآریم دستی ز دل /1که نتوان برآورد فردا ز گِل»
چیست؟ آیا این معنی حقیقی است یا مجازی؟ چرا؟
2ـ میان چه بیتهایی از «نیایش» با بیت پایین از قصیدة سعدی ارتباط معنایی میتوان
یافت؟ چگونه؟
ناامید از درِ لطف تو کجا شاید رفت2؟

•

تو ببخشای 3که درگاه تو را ثانی نیست

4

بر پایة سویة پیکانها ،فعلها را به زمان (و گونة زمان) ،شخص و شمار خواستهشده
ببرید و در خانههای تُهیِ جدول بنویسید( .جدول را میباید از پایین به باال پر کنید /در
پرکردن خانههای جدول ،باریکبینیِ بسیار به خرج دهید؛ ازآنجاکه خانهها زنجیروار به
هم وابستهاند ،هر لغزشی بساکه لغزشهای دیگر را به دنبال داشته باشد).

1ـ «دل» در اینجا نمادِ عمق وجود یا درونیترین عواطف انسان است« .دست برآوردن» یعنی دست را برای دعا به
سوی آسمان گرفتن .بنابراین سعدی میگوید :بیا (برای درخواست و خواهش به کار رفته است) تا از صمیم قلب
دست را به سوی آسمان بگیریم و دعایی کنیم.
2ـ «شاید» در «شاید رفت» از مصدر «شایستن» است و در اینجا به معنی «توانستن» به کار رفته .کجا شاید رفت:
کجا میتواند برود ،کجا ممکن است برود.
3ـ از مصدر «بخشودن» :عفو کردن ،از خطای کسی گذشتن و چشمپوشی کردن.
4ـ برای فهم درست از بیت« ،کة علّت /چرایی» و «رای تبدیل فعل اسنادی» را پیش چشم داشته باشید.
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فعلِ پیشین را با
مصدرِ «باختن»
به زمان مضارع
مستمر (جاری)
درآورید.

خسته
نباشید
فعل قبلی را
به«برداشتیم»
تغییر میدهیم؛
زمان و گونة
زمان و شخص و
شمار ِاین فعل را
بنویسید.

مصدرِ فعلِ قبلی
را به «برداشتن»
تبدیل کنید.

با مصدرِ «بُردن»،
فعلِ سوم شخص
جمعی بسازید که
شناسهاش قبل از
بُن آمده باشد.
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فعلِ پیشین را با
مصدرِ «شکستن»
به زمان گذشتة
التزامی ببرید.

اکنون همین فعل
را به زمان مضارع
التزامی درآورید.

ِ
شخص فعلِ قبل
را به گونهای تغییر
دهید که فعل،
شناسه نداشته
باشد.

مصدر را در فعلِ
قبلی به «رساندن»
و زمان را به
گذشتة استمراری
تغییر دهید.

زمان و شخص
فعلِ پیشین را به
دوم شخص جم ِع
گذشته نقلی تبدیل
کنید.

مصدرِ فعل قبلی
را به «پذیرفتن»
و زمانش را به
گذشته دور (بعید)
درآورید.

تنها ،مصدرِ این
فعل را به «یافتن»
تغییر دهید.

فعل ا ّول شخص
مفرد مضارع
اخباری از مصدر
«بازگو کردن»

آموزش
مهارتهای
نوشتاری
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درس یکم

زمینهچینیِ غیرمستقیم

1

پیش از هر چیز ،کمی دستگرمی و آمادگی برای نوشتن!
درست است که نوشتن با فکر سر و کار دارد و کاری ذهنی
است ،امّا به همان اندازه ،فعّالیتی بدنی هم به شمار میآید.
همچنینْ نوشتن نیاز به ابزار و لوازم دارد؛ چراکه ما با بهرهگیری
از دستانمان و با لغزاندن قلم بر کاغذ یا با بهرهیابی از انگشتان

خود و به یاریِ رایانه مینویسیم .از این نظر میتوان نوشتن را به ورزشی تشبیه کرد که
ی است و ابزار و لوازم ویژهای میطلبد .بنابراین
عالوه بر نیاز به تواناییِ ذهنی ،فعّالیتی بدن 
همچنانکه ورزشکاران پیش از ورزش ،خود را «گرم میکنند» ،ما نیز میباید پیش از
نوشتن ،با چند دستگرمی ،خود را آماده کنیم.

این دستگرمی فعّالیتی زمانبندیشده است .پنج دقیقه برای نوشتن فرصت دارید.
چنانچه عادت دارید با مداد بنویسید ،بهتر است این بار اگر میتوانید ،عادتتان را ترک
کنید و خودکار یا رواننویسی برگزینید که به چاالکی روی کاغذ میلغزد .نمیخواهیم
مداد که معموالً کُندتر از خودکار عمل میکند ،از سرعت نوشتنمان بکاهد .برگهای سفید
پیش رویتان بگذارید و مطمئن باشید که به اندازة کافی جا برای نوشتن دارید .با اعالم
1ـ درسهای ششگانة کتاب حاضر یکبهیک با درسهای اول تا ششم کتاب مهارتها متناظرند .افزون براین ،در
میانة درس پنجم به موضوع درس هفتم کتاب مهارتها نیز پرداخته و در بخشی از درس دوم این کتاب ،به پارهای
نکتههای ویرایشیِ درس هشتم کتاب مهارتها ،اشاره کردهایم.
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دبیرتان نوشتن را آغاز کنید و پنج دقیقه بیوقفه بنویسید .نوشتهتان باید با یکی از این دو
عبارت آغاز شود:
یادم میآید...
یادم نمیآید...
این دو عبارت را بدین دلیل برگزیدهایم که معموالً آنچه در ذهنمان هست یا ـ برعکس
ـ آنچه دیگر به خاطر نمیآوریم ،فرصتهای زیادی برای نوشتن فراهم میکنند .با بیشترین
سرعت بنویسید .این یک بار نگرا ِن نادرستیِ امالیی یا دستوری نباشید! جملههایی را که
مینویسید ،بازخوانی نکنید و چیزی را خط نزنید یا ـ اگر هنوز تصمیمتان را عوض
نکردهاید و قصد دارید با مداد بنویسید ـ پاک نکنید .الزم نیست خوشخط باشید؛ تنها
پس خواندن نوشتهتان برآیید! در مسی ِر نوشتن اگر
مراقب باشید که سرانجا ْم خودتان از ِ
چیزی به ذهنتان نرسید ،دست از نوشتن نکشید و قلم را از کاغذ برندارید .به جایش
بنویسید «چیزی به ذهنم نمیرسد ...چیزی به ذهنم نمیرسد »...و اینکار را آن قدر ادامه
بدهید تا ذهنتان از این جمله خسته شود و راه را بر موضوع تازهای باز کند!
پس از اینکه دبیرتان از پایان وقت خبر داد ،اگر در میانة جملهای هستید ،جملهتان را
به پایان برسانید و دست از نوشتن بکشید .انگشتانتان را خموراست کنید و تکان دهید
تا خستگیتان دربرود .سپس نوشتهتان را یک بار برای خود و بعد با صالحدی ِد دبیرتان
برای همکالسیها بخوانید .ممکن است دبیرتان این فعّالیت را با موضوعهای دیگر در
جلسههای آینده در آغاز کالس باز هم تکرار کند تا برای نوشتن آماده شوید.
***
درس اول کتاب مهارتها با گذری بر درسهای سالهای پیشین ،به موضوع نظم ذهنی
و انسجامبخشی و پرورش نوشته میپردازد .از این درس و همچنین درسهای سالهای
گذشته آموختهایم که هر نوشتة منسجم و یکپارچهای عالوه بر موضوع ،سه بخش اصلی
دارد :مقدمه (زمینهچینی) ،تنه (بدنه) و نتیجه (جمعبندی) .همچنین از آموختههای دو سا ِل
دریافت فرآین ِد نوشتن ،تشبی ِه آن به
ِ
سپریشده ،به خاطر داریم که یکی از راههای فهم و
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سفر است .اگر خواند ِن نوشته نیز مانند همراه شدن با نویسنده در سفر ذهنیِ او باشد،
یکی از کارکردهای مقدّ مه این است که چشماندازی از سفر پیشِرو برای خواننده ترسیم
کند و او را از آنچه در مسیر سفر میبیند و میآموزد ،آگاه سازد .برای مثال ،به بن ِد مقدّ مة
متن «درخت» در درس اول توجه کنید .بیآنکه نیاز باشد متن را تا انتها بخوانیم ،میدانیم
که اگر تا پایان متن ،همسف ِر نویسنده باشیم ،از نوشتة او نکتههایی دربارة رشد درختان
خواهیم آموخت.

بن ِد پایین ،مقدّ مة متنی است با عنوان «سنگهای سرگردان» که در نشریة رشد نوجوان به
چاپ رسیده است .آیا تنها با خواندن مقدّ مه میتوانید حدس بزنید نوشته دربارة چیست؟
« سيّاركها ا َجرامي از جنس سنگ و يخ و فلزند كه در سرتاسر منظومة شمسي
پراكندهاند .بيشتر آنها كوچك و به اندازة قلوهسنگ هستند .اما بعضي نيز بسيار بزرگاند.
سيّاركها هم مانند سيّارات به دور خورشيد ميگردند .بيشتر آنها در ناحيهاي به نام كمربند
ســيّاركي بين مدار مشتري و مرّيخ قرار دارند».
مقدّ مهای که به طور مستقیم ،سرراست و خالصهوار آنچه را در بدنة نوشته خواهد
آمد توضیح بدهد ،تنها راه ِ آغاز کردن نوشته نیست .بعضی از نویسندگان ترجیح میدهند
مقدّ مة نوشتهشان غیرمستقیم ،به شکلی تمثیلی ،با خبری غافلگیرکننده ،با نقل روایتی
کوتاه ،یا با آورد ِن نمونهای از موضوع به بدنة نوشته مربوط شود (درس پنجم کتاب
مهارتها در ضمن روشهای دیگر ،به این موضوع نیز میپردازد .بنابراین در آینده با این
شگرد بیشتر آشنا خواهید شد) .در چنین نوشتههایی نهتنها مقدّ مه وظیفة خود را ـ یعنی
آشنا کردن خواننده با موضوع نوشته ـ به شکلی غیرمستقیم انجام میدهد ،بلکه خواننده
دریافت ارتباط میان مقدّ مه و بدنة نوشته لذّ ت میبرد .برای نمونه ،نوشتة
ِ
نیز از درک و
نخست بن ِد بدنه) را بخوانید.
ِ
روبهرو (بند مقدّ مه و جملة
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در سالهای دبیرستان همکالسیای داشتم به نام مهرداد .مهرداد در همة درسها نمرههای
باالیی میگرفت و همیشه جزو سه نفر برتر پایهمان بود .همه ـ از مدیر و دبیر گرفته تا
همکالسی و دوست ـ مهرداد را به هوش و استعداد فراوان میشناختند .من که در طول
سالهای دبیرستان دانشآموز متوسطی بودم ،همواره به هوش مهرداد غِبطه میخوردم و
گاهی ـ خصوص ًا در شبهای امتحان و بهویژه شبهای پیش از امتحانهای سخت ـ در
خلوت به خدا گلهگزاری میکردم که «خدایا ،خداوندا ،آخر چه میشد به من هم هوش و
نبوغی مانند مهرداد عطا میکردی؟» ...سالیان دبیرستان با وجود همة دشواریها سپری شد
و کنکور دادیم و از قضای روزگار ،من و مهرداد هر دو در دانشگاهی در تهران پذیرفته
شدیم .البتّه همانطور که حدس میزنید ،مهرداد در رشتهای بسیار پرطرفدار که انتخاب
اوّلش بود پذیرفته شد و من در رشتهای نهچندان پرطرفدار که ـ ناگفته البد حدس میزنید
ـ اولین انتخابم نبود .وقتی به تهران آمدیم ،من و مهرداد در خوابگاه دانشگاه هماتاقی
شدیم و از آنجا که بعد از کالسها بیشتر وقتمان را در خوابگاه با هم میگذراندیم،
فرصت یافتم تا از نزدیک با رفتارها و عادتهای مهرداد آشنا شوم .تازه آن موقع بود که
به اشتباه دیرینهام پی بردم و فهمیدم که ای د ِل غافل! مهرداد برای بهدستآوردن نمرههای
دلخواهش ،بیشتر از دو براب ِر من درس میخواند؛ برنامهریزیِ دقیقی دارد؛ بازخوانی و
جمعبندیِ یادداشتهای کالسی را هر هفته انجام میدهد و درس خواندنش ،با تمرکزی
مثالزدنی همراه است .نمیخواهم هوش و استعداد مهرداد را دستکم بگیرم؛ امّا در
سالهای دبیرستان آنچه نادیده میگرفتم ،تالش و پشتکار بیوقفهای بود که مهرداد ـ با
وجود استعدادش ـ برای دستیابی به موفّقيت به کار میبست.
تالش و استعداد ،هر دو ،در موفّقیت و کامیابی انسانها نقش چشمگیری دارند .امّا
بسیاری بهدرستی بر این باورند ـ و نمونههای تاریخی نیز گواهی میدهد ـ که کوشش و
پشتکار انسان در موفّقیت او نقشی پررنگتر دارد...
بیگمان دریافتهاید نوشتهای که بن ِد مقدّ مهاش را خواندید ،دربارة «اهمیّت تالش و نظم
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در موفّقیتهای فردی» است .باوجوداین ،نویسنده موضوع نوشته را در ابتدای بن ِد مقدّ مه
برمال نمیکند و از بیان مستقیم موضوع سربازمیزند .به جای آن ،در مقدّ مه خاطرهای از
دوران تحصیل خود در دبیرستان روایت میکند و سپس رفتهرفته خاطره را به موضوع
اصلی نوشته پیوند میدهد .نویسنده در بن ِد مقدّ مه قصد ندارد خواننده را گمراه یا سردرگم
کند؛ اما درعینحالْ از آغاز ،موضوع را صاف و پوستکنده و حاضر و آماده در اختیار او
نمیگذارد.

۱ـ اکنون شما بن ِد مقدّ مهای برای متنی دربارة اهمّیت تالش و نظم در موفّقیتهای
فردی بنویسید که مستقیم به موضوع نوشته بپردازد.
۲ـ نخست بن ِد بدنة نوشتة پیشین را تکمیل ،و سپس نوشته را جمعبندی کنید .در
نوشتنِ بن ِد بدنه ،بهویژه به جملة موضوع و جملههای تکمیلکننده دقّت داشته باشید.
۳ـ در سه بند ،متن کوتاهی دربارة تفاوتهای اغراق و دروغگویی بنویسید .بکوشید
مقدّ مة نوشتهتان به شکل غیرمستقیم به موضوع بپردازد .برای اینکار میتوانید خاطرهای
را که به نحوی به موضوع مرتبط است در سرآغاز نوشته بازگو کنید؛ یا مثال و نمونهای
از اغراق و دروغگویی در بن ِد مقدّ مه بیاورید و سپس در بن ِد بدنه با برشمرد ِن تفاوتهای
هریک ،آن دو را از هم جدا کنید .مث ً
ال به بن ِد پایین بنگرید که در آن ،نمونهای از اغراق
آمده است (همچنین به استفاده از سؤال در متن دقّت کنید):
ال خیلی
بیابانها را بهجز گرما و خشکی ،معموالً به وسعت و بزرگی میشناسند .مث ً
وقتها در توصیف بیابانها شنیدهایم که میگویند« :تا جایی که چشم کار میکرد بیابان
بود» .اگر به بیابان سفر کرده باشید ،میدانید که همین بزرگی و پهناوری است که به
بیابانها شکوه و ابهتی خیرهکننده میبخشد .اسدی توسی ،شاعر ایرانی سدة پنجم هجری،
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در کتاب گرشاسبنامه در توصیف بیابانی چنین میسراید« :بیابانی آمدْ ش ناگاه پیش/
ز تابید ِن م ِهر ،پهناش بیش!» .درواقع شاعر میگوید که بیابان چندان بزرگ و پهناور و
بیکران بود که خورشید نمیتوانست به سراسر آن بتابد! درست است که بیابانها عموم ًا
پهناورند؛ امّا هر کس که این بیت را میشنود یا میخواند ،میداند چنین وسعتی که
شاعر توصیف کرده است ،نمیتواند واقعیت داشته باشد؛ چراکه خـورشید همواره بر
بخش بزرگی از کرة زمین میتابد و بیابا ِن این بیت هم جزوی از زمین است .بااینحال
آیا میتوانیم بگوییم
که شاعر در اینجا دروغ
گفته است؟ چه تفاوتی
بین دروغگویی و اغراق
است؟

اکنون با یکی از روشهای غیرمستقیم بن ِد مقدّ مة جدیدی برای موضو ِع پیشگفته
بنویسید .همچنین بکوشید برای پرورش ذهن ،در متنِ نوشتهتان از یک یا چند روش
یادشده در نمودار صفحة  16کتاب مهارتها بهره ببرید.

خلق ،دانشآموختة
در سال گذشته با رضا امیرخانی ـ داستاننویس چیرهدست و ّ
سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان ـ آشنا شدید و بخشی کوتاه از کتاب «از به»
َشت ن ِشا (جُ ستاری در پدیدة
را خواندید .اکنون متن صفحة بعد را که برگرفته از کتاب «ن ِ
فرار مغزها)» است 1،به دقّت بخوانید.
1ـ با اندکی تغییر
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سهـچهارسالی است که یک دستگاه
جدید را در دستشوییهای عمومیِ
استراحتگاههای بین راه در ایاالت مختلف
آمریکا آزمایش میکنند؛ یک محصول
تازه که طبق مقایسهای که سازندگانش
در یک جدول تَروتمیز ارائه کردهاند،
باعث صرفهجوییِ اقتصادی میشود؛ یک
دستشوییِ جدید با چشم الکترونیک.
اوّل که دستت را زیر شیر میگیری،
کف
محلول رقیقِ آب و صابو ِن مایعِ ،
دستت میریزد .بعد دستت را میشویی
و وقتی دوباره دستت را جلو شیر بردی،
آب به مقدار کافی روی دستت میریزد تا صابون را بشوید .دوباره که دستت را جلو
ال خشک
ببری ،این بار از لولة شیر ،جریان هوای گرم بیرون میزند تا دستت را کام ً
کنی .طبق نظر کارشناسان ،آب و صابون به اندازة متوسط ریخته میشود ،همینطور
آب و همینطور جریا ِن هوای گرم .نتیجه این میشود که از اسراف آب و صابون و
دستمال (برای خشک کردن دست) تا حدّ زیادی جلوگیری میشود .این البته اتّفاق
ظرف کمتر از یکسال ،همة استراحتگاههای
ِ
خیلی خوبی است و پیشبینی میکنند که
بین راه به این دستشویی مجهّز شوند .فقط یک مشکل کوچک دارد؛ مشکلی که البته
همة مَظاه ِر فنّاوری دارند :یکسانبینیِ مخاطب .تصدیق میکنید که از نظر این دستشوییِ
فنّاورانه تفاوتی ندارد که استفادهکننده از این دستگاه ،مسلمان باشد یا مسیحی یا بیدین...
اما واقعیت چیز دیگری است .اول بار که یک مسلمان خواست از این دستشویی برای
وضو استفاده کند ،متوجّ ِه این مشکل شد .او مجبور بود اول دستش را بهسرعت به زیر
شیر ببرد و سریعتر از کاسة دستشویی بیرون بیاورد تا آب و صابون روی دستش نریزد.
174

بعد دومرتبه دستش را به زیر شیر ببرد و از آب برای شستن دست و صورت استفاده کند.
مجدّ دا ً دست را از زیر شیر رد کند تا جریان هوا عبور کند .بعد به همان نح ِو اول ،مرحلة
آب و صابون را رد کند تا با آب به شستن دست و مَسحِ سر و پا بپردازد! و این نهفقط
مشکل مسلمانان بود که صبحها همیشه یکیـدو نفر را میدیدی که به این فنّاوری بدوبیراه
میگویند؛ چرا؟ برایاینکه بعد از مسواک صبحگاهی ،توی دهانشان آب و صابون ریخته
است!
ت 1علوم
این یک مشکل فلسفی بود از نگاه ِ یکشکل در گسترة علوم تجربی .ساحَ ِ
انسانی از گسترة علوم تجربی باطنیتر است و خطرناکتر؛ اگرچه این دو با یکدیگر تقابلی
ناگزیر دارند .در علوم تجربی ،فنّاوری ،خودبهخود به یکسانسازی دست مییازد 2و با این
ساحت علوم انسانی نفوذ میکند.
ِ
حَ ربه 3آرامآرام به

•

آیا نویسنده در زمینهچینی برای نوشته مستقیم ًا به موضوع میپردازد؟ اگر چنین نیست،
از چه شگردی برای معرّفیِ غیرمستقیم موضوع بهره میبرد؟

1ـ پهنه ،میدان ،عرصه
2ـ یازیدن دراصل به معنیِ دراز کردن است ،ولی «دست یازیدن» در اینجا کنایه از «اقدام کردن» است.
خواست خود
ِ
3ـ حَ ربه دراصل به معنیِ ابزار جنگی و سالح است ،اما در اینجا یعنی ابزار یا عملی برای رسیدن به
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درس دوم

بازنویسی و بازی با واژهها

پیش از هر چیز ،کمی دستگرمی و آمادگی برای نوشتن!
دبیرتان چند فعّالیت کوتاه ِ نوشتنی آماده کرده و بر تکّ ههای کوچک کاغذ به تعداد
دانشآموزان کالس نوشته و کاغذها را درون جعبهای انداخته است (ممکن است بعضی
فعّالیتها چند بار تکرار شده و قرار باشد برخی دانشآموزان فعّالیتهای یکسانی انجام
دهند) .جعبه در کالس گردانده میشود .وقتی نوبت به شما رسید ،از درون «جعبة
سرنوشت» یکی از کاغذها را اتفاقی
بیرون بیاورید و هرچه را کاغ ِذ درون
جعبه از شما خواسته است ،انجام
دهید .برایآنکه درخواستهای جعبة
سرنوشت را برآورده کنید ،پنج تا ده
دقیقه فرصت دارید .درخواستهای
جعبه چهبسا از این قبیل باشد:

جعبه میگوید :آتشی را که مسافران طبیعتگرد در کنارة رودخانه روشن کردهاند،
در چهار جمله توصیف کن .در هر یک از جملههایت باید یکی از این روشها را برای
پروراندن موضوع به کار بندی :گوش کردن ،نگاه کردن ،بوییدن ،سنجیدن (مقایسه).
جعبه میگوید :مقدّ مة غیرمستقیم کوتاهی بنویس برای نوشتهای با موضوع «علم بهتر
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است یا ثروت؟».
جعبه میگوید :جملة موضو ِع بن ِد بدنة نوشتهای این است« :گرچه بیشتر اوقات عملکردِ
سریع ،فایدههای بسیار دارد ،اما زمانی که نوبت به قضاوت کردن میرسد ،نباید عجله کرد
و سرعت به خرج داد» .چهار جملة تکمیلکننده بنویس.
جعبه میگوید :چهار جملة پیاپی دربارة مدرسهتان بنویس .هر یک از چهار جمله باید
یک جفتواژة متضاد داشته باشند.
جعبه میگوید :یکی از لطیفههایی را که به خاطر میآوری ،به زبان نوشتار بر روی
کاغذ بیاور.
ِ
جعبه میگوید :هر جایی که نشستهای ،برگرد و به
پشت سرت نگاهی بینداز و آنچه
را میبینی در یک بند توصیف کن.
جعبه میگوید :مقدّ مة خیلیکوتاه ِ مستقیمی بنویس برای نوشتهای دربارة اینکه چگونه
ترسها و عادتها انسان را از آنچه میخواهد انجام دهد ،باز میدارند.
جعبه میگوید :پنج دقیقه دربارة هر موضوعی که دوست داری بنویس؛ هر سطر که
به پایان رسید ،با کاغذ یا کتابی پنهانش کن تا چشمت به آن نیفتد و بازخوانیاش نکنی.
حاصل کار پس از پایان ،ویرایش نمیشود.
ِ
وقتی
درخواست جعبه را انجام دادید ،کاغذهای درخواست را به دبیرتان برگردانید و
برگة پاسختان را تا کنید و درون جعبه بیندازید .نوشتن نامتان را روی برگة پاسخ فراموش
نکنید .وقتی همة پاسخها به جعبه بازگشتند ،به نوبت یکی از نوشتهها را بیرون بیاورید.
اگر اتّفاق ًا نوشتة خودتان به شما افتاده است ،آن را به درون جعبه برگردانید و نوشتة دیگری
برگزینید .چند دقیقه وقت دارید تا پاسخِ همکالسیتان را به درخواست جعبه بخوانید .آنگاه
خیلی کوتاه ـ در سهچهار جمله ـ ارزیابی و نظرتان را دربارة نوشتة همکالسی ِ خود زیر
برگهاش بنویسید .نامتان را در پایان دیدگاهتان بیفزایید و یک ِ
یک نوشتهها را به جعبه
بسپارید تا دبیرتان بعدا ً بررسیشان کند .ممکن است دبیرتان در جلسههای آینده باز جعبة
سرنوشت را با خود به کالس بیاورد و این فعّالیت را با موضوعهای مشابه تکرار کند تا
177

برای نوشتن آماده شوید.
***
در درسهای دو سال گذشته با سه بخش اصلی نوشته آشنا شدیم و در درس گذشته
این بخشها را مرور کردیم .بخشهای سهگانة نوشته رویهمرفته ،چارچوب متن را
میسازند .چنانکه در درس دوم کتاب مهارتها خواندیم ،وقتی از چارچوب متن
سخن میگوییم ،در واقع داریم نوشته را به ساختمانی یکپارچه با پیای استوار تشبیه
میکنیم .ازاینرو نظمدهی و انسجامبخشی به نوشته در واقع مانند طرّاحی نقشه برای بنای
ساختمان است .همانگونه که در طرّاحیِ نقشة ساختمان ،همه چیز از قبل اندیشیده و
اندازهگیری شده است ،پیش از نوشتن هم میتوان به طرح کلّی نوشته اندیشید و سپس
پیشنویسی فراهم آورد .امّا باید بدانیم که نقشه خودبهخود تبدیل به ساختمان نمیشود و
برای بنای ساختمان کامل ،باید با صبر و حوصله آجر روی آجر گذاشت .آنچه در درس
دوم آموختیم ،درحقیقت سنگِبنا و مصالح ساختمان یک نوشتة خوب و درخور است.
همچنین باید بدانیم که بیشتر اوقات ،در مسیر ساختن است که ایرادهای احتمالیِ نقشه
نمایان میشود .در چنین مواقعی ،میباید همزمان با نوشتن ،متن را تصحیح و بازنویسی
کنیم .بسیاری از نویسندگان بر این عقیدهاند که نوشتن ،منتقل کردن فکر با قلم بر روی
کاغذ نیست؛ بلکه برعکس ،فکر کردن با کمک کاغذ و قلم است .برایاینکه نوشتة
نهایی به همان خوبیِ طرحِ ازپیشاندیشیده یا حتّی بهتر از آن در بیاید ،باید با بازنویسیِ
پیشنویس اطمینان پیدا کرد که هر جزءِ نوشته به درستی از عهدة کارکردش برآمده است.
در درس هشتم از اهمّیت ویرایش آگاه خواهیم شد .هرچند در آن درس به درستی
اشاره شده است که نوشتن ،دو مرحلة آفرینش و بازنویسی را دربرمیگیرد ،اما باید دانست
که این دو مرحله یکسره از هم جدا نیستند؛ بلکه به هم وابسته و درهمتنیدهاند .بسیار پیش
میآید که در رون ِد بازنویسی ،اندیشههای تازهای به ذهن نویسنده خُ طور میکند و ازاینرو
دوباره دستبهکارِ نوشتن میشود .ازآنسو ممکن است در بازخوانی ،نویسنده دریابد که
اگر متن را به گونة دیگری سامان بخشد یا به سَ بْکی دیگر آغاز کند یا با پیام دیگری
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پایان دهد ،تأثیر بیشتری به جا خواهد گذاشت .بدینترتیب ،گاه شاید متن بازنویسیشده،
شباهت چندانی به نخستین نگاشت نداشته باشد .چنانکه در درس هشتم خواهیم دید،
افزودن به نوشته یا کاستن از آن نیز بخشی از ویرایش است .بنابراین در نظر بسیاری از
نویسندگان تفاوتی آشکار میان نوشتن و بازنویسی نیست .در قلمرو نویسندگیَ ،مثَلی
شایع است که میگوید :نویسندة خوب ،کسی است که مصرف پاککن او بیشتر از مصرف
مدادش باشد؛ زیرا نویسندگان عمدة وقت خود را در عمل ،برای بازنویسی صرف میکنند،
نه برای نوشتن .بسیاری چنین میپندارند که نویسندة خوب قلمش را روی کاغذ میگذارد
و میلغزاند و همینکه قلم را از کاغذ برداشت ،نوشته آماده است .امّا این پندار ،با واقعیت
فاصلة بسیار دارد .مشهور است که بازنویسیِ داستان مشهور «مرد نامرئی» ،نوشتة رالف
الیسون ،ده سال به درازا کشید .شاعر و نویسندة روسی ،بوریس پاسترناک گفته بود که
نخستین دستنوشت یکی از آثارش ـ که بعدها آوازة بسیار یافت ـ «حالبههمزن» بوده
است .همچنین در آغاز متنی که در درس هشتم خواهیم خواند ،میبینیم که بسیاری از
نویسندگان ،نگاشت نخست آثارشان را «جفایی در حقّ بشریّت» دانستهاند .همینطور نقل
است که ارنست هِمینْگْ وِی ،بن ِد پایانی داستان پرآوازهاش« ،وداع با اسلحه» را سیونه بار
بازنویسی کرد تا سرانجا ْم داستانی از کار درآمد که دلخواه او بود.
در درس هفدهم کتاب فارسی ،بخشی از داستان شازدهکوچولو را میخوانید .مشهور
است که نویسندة داستان ،آنتوان دو ِسنْتا ِگزوپ ِری ،در نویسندگی بسیار کمالگرا بود و
میخواست که نوشتههایش یکسره عالی و عاری از عیبونقص باشند .سِنتاگزوپری
ساعتها با حوصله و تمرکز کمنظیر سطربهسطر داستان شازدهکوچولو را پیش میبرد .او
شبها تا دیروقت بیدار میماند و ساعتها مینوشت تا از فَرطِ خستگی روی میز خوابش
میبرد .بااینحال و بهرَغ ِم عالقة بیاندازهای که به نوشتن داشت ،چنین کاری برای او
هیچ ساده نبود .برگههای چرکنویس داستان شازدهکوچولو پُر بود از خطخوردگیها.
سنتاگزوپری گاهی صدها واژه را خط میزد و واژههای خطخورده را با واژههایی
محدود ،اما مناسبتر جایگزین میکرد .یکی از زندگینامهنویسان سنتاگزوپری میگوید
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که در بازنویسیها و ویرایشها ،نویسنده بیش از دوسومِ کتاب شازدهکوچولو را کوتاه و
حذف کرده است.

1

در درس دوم کتاب مهارتها اهمیّت شناخت و بهکارگیریِ واژگان را فراگرفتیم و
ساخت ترکیبهای
ِ
دانستیم که چگونه واژگان مترادف و متضاد ،شبکههای معنایی و
اغلب این
ِ
نو از واژگان رایج ،میتوانند متنی معمولی را به نوشتهای خوب تبدیل کنند.
روشهای بهکارگیریِ واژگان را میتوان در هنگام بازنویسی ا ِعمال کرد .درواقع «بازی
کردن با واژگان» در جریا ِن نوشتن و بازنویسی ،بهترین راه برای بهسازیِ نوشته است 2.در
آرایش اسباب و اثاث خانه
ِ
مقامِ مقایسه ،بازی کردن با واژگان مثل تغییر دادن چیدمان و
است .ظاهرا ً چندان فرقی نمیکند که اسباب اتاق چگونه چیده شده باشند .میتوان همة
وسایل را کنار هم به ردیف چید؛ چراکه برای نمونه ،تا وقتی که چهار پایة صندلی روی
زمین قرار دارد و رویهاش را وسایل دیگر اشغال نکرده است ،میتوان روی آن نشست!
ِ
هدف چیدمان ،فراتر از استفادة صِ رف از اثاث خانه است .در چیدمان و
ِ
امّا
آرایش درست،
عالوه بر کارآیی ،زیبایی نیز مورد نظر است .همچنانکه در چیدمان وسایل منزل ،با تغییرها
و جابهجاییها به دنبا ِل دستیابی به زیباترین شکل هستیم ،در نوشتن و بازنویسی هم باید
آنقدر با واژهها بازی کرد ،آنها را پسوپیش کرد ،واژههای گوناگون را با هم جایگزین
کرد ،و واژههای مترادف و متضاد را کنار هم نشاند ،تا زیباترین و دلنشینترین صورت از

1ـ در پهنة شعر فارسی ،باید از حافظ شیرازی مثال آورد .شمارِ شعرهایی که از حافظ ب ه جا مانده است ،کمتر از
پانصد غزل است .اگر میانگین بیتهای غزلیات حافظ را هفت بیت بگیریم ،حافظ در سراسر عمر خود کمابیش
 3500بیت شعر سروده است .اگر دوران شاعریِ حافظ را سیوپنج سال در نظر بگیریم ،حاصل هر سال از عمر
شاعریِ حافظ ،تنها صد بیت خواهد بود! به عبارت دیگر ،نامدارترین غزلسرای ادب فارسی ،سالی فقط صد بیت
خلقیت هنریِ بیپایان برخوردار بوده است ،اما درعینحال
سروده است! حافظ باآنکه از طبع روان و نبوغ و ّ
وسواس زیباییشناسانه و سختگیرانه ،او را به بازنگریها و بهسازیهای چندینباره در غزلهایش وامیداشته
است .میدانیم که ـ شاید به همین دلیل ـ حافظ ،خود به گردآوری شعرهایش نپرداخته و نخستین بار ،دوست و
همدرس دیرین حافظ ،محمد گُلندام به گرد آورد ِن سرودههای او همّت گماشته است .ثمرة این باریکبینیهای
وسواسگونه ،غزلهایی است در اوج شیوایی و زیبایی با بیتهایی که واژههای خوشتراش را مانند مرواریدهای
درخشان به رشته کشیدهاند.
 2ـ نباید از واژة «بازی» در «بازی با واژگان» مفهومی پیشپاافتاده برداشت کرد .بازی اگرچه در نخستین سطح
مفهومی با سرگرمی نزدیک میشود ،اما از بازیِ بهظاهر بیهدف و تنها سرگرمکنندة کودکان ،نتیجههایی به دست
میآید که در فرآیند رشد کودک بسیار تأثیرگذار است .گذشته از این ،همچنانکه توپبازیِ سادة کودکانه میتواند
به بازیِ فوتبال حرفهای بینجامد ،میتوان با تمرینهایی ساده از بازی با واژگان ،در کنار فراگیریِ دیگر مهارتهای
نوشتاری ،آهستهآهسته به شناختی گسترده و دقیق از جنس واژگان دست یافت و با بهکارگیریِ واژگان بجا و
برگزیده ،پا به قلمر ِو نویسندگیِ حرفهای گذاشت.
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نوشته به دست بیاید .افزون بر این ،گهگاه بازی کردن با واژهها حتّی باعث میشود فکر
و طرحهای نو هم به ذهنتان برسد.

یکی از هدفهای بازی با واژهها روحبخشی به نوشته است .نوشته ممکن است
صریح و سرراست پیامش را برساند و از نگاه دستوری هم نادرست نباشد؛ امّا بیروح،
خلقیت ،و بنابراین ماللآور باشد .در رون ِد
پر از واژههای تکراری ،بیبهره از هرگونه ّ
بازنویسی ،با بهرهیابی از شیوههای بهکارگیریِ واژگان ـ که با نمونههایی از آن ،در درس
دوم آشنا شدیم ـ میتوانیم به نوشتههای بیروح ،شادابی و زیبایی ببخشیم.

جملههای زیر را ـ که فرض میکنیم بر زبان هوادار تیمی پرطرفدار جاری شده که
از باخت تیم محبوبش عصبانی است ـ با بهرهگیری از شیوههای کاربرد واژگان و نیز با
توجه به فهرست مراحل ویرایش و پاالیش نوشته در کتاب مهارتها (صفحههای ۱۰۱
و  )۱۰۲بازنویسی کنید .به یاد داشته باشید که نیازی نیست در مسیر بازنویسی ،به واژهها
و جملههای اصلی پایبند بمانید .اگر متن بازنویسیشدة شما معنای برآمده از جملهها را
برساند ،کافی است.
«بازی خیلی بد بود .بازیکنها خیلی بد بازی کردن .همه چی افتضاح بود .بازی
خیلی حوصلهسَ رب َر بود .از اول تا آخرش بد بود .بازی هیچ هیجانی نداشت .اصالً .چرا
بازیکنهای به این بدی این قدر زیاد پول میگیرن؟ که چی بشه واقعاً؟ این همه پول
زیادی که این بازیکنهای خیلی بد دریافت میکنن به هدر میره .باید فکری به حال این
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همه بازی بد که هر سال انجام میشه و پول زیادی که به هدر میره ،کرد».

پیش از بازنویسی و همزمان با آن ،به پرسشهایی که در پی آمده است ،بیندیشید.
میتوانید با دوستان همکالسیِ خود دربارة این پرسشها مشورت و هماندیشی کنید:
۱ـ واژههای نوشته تنوّع ندارند :بد ،خیلی ،بازی ،زیاد ،هدر ،بازیکن تکرار شدهاند.
چگونه با بهرهجویی از واژگان مترادف میتوانم نوشته را متنوّع کنم؟ (اگر آموختههای
پارسال را به خاطر داشته باشید ،میدانید که برای بهسازیِ نوشته میتوان با مراجعه به
فرهنگ لغت ،واژههای مترادف را یافت و جایگزین کرد).
2ـ آیا میتوان گفت :اتّفاق ًا تکرار در این عبارت بجاست؛ زیرا ـ چنانکه در دو سال
گذشته آموختهایم ـ هم جنبة تأکید بر پیام دارد و هم ،نمایانگ ِر عاطفة خشم و عصبانیت
گوینده است؟ چرا؟
3ـ نوشته دقیق نیست« .بد» و «زیاد» واژههایی ک ّلیاند و نمیتوانند با دقّت از عهدة
توصیف برآیند .چگونه میتوانم با کاربرد واژگان متضاد ،نوشته را دقیقتر کنم؟ آیا
میتوانم افزون بر واژگان متضاد ،با مثال آوردن و توضیح دادن ،محتوای نوشته را با
دقت بیشتری بیان کنم؟
4ـ چگونه از ظرفیت شبکههای معنایی مانند ([بی]ثمر و محصول ،کاشتن ،برداشتن یا
چیدن) یا (سرمایه ،برنامهریزی ،بازگشت سرمایه ،پسانداز و ذخیره) یا (جنگندگی،
کارزار ،رویارویی ،سرباز ،حمله ،عقبنشینی) در بازنویسی نوشته بهره ببرم؟ (با خواندن
درسهای بخش نگارش و مهارتهای کتاب فارسی استعدادهای درخشان در دو سال
گذشته ،از کاربرد شبکههای معنایی در نوشتن آگاه هستید و امسال هم در درس دوم
182

کتاب مهارتها مطالبی دربارة شبکة معنایی فراگرفتهاید).
5ـ چه ترکیبهای تازهای میتوانم بسازم؟ چگونه میتوانم واژهها را گسترش دهم؟
(مثالً« :بازیکنان زخمخورده در کارزار نهایی») .چگونه شبکههای معنایی مرا در پدید
آوردن ترکیبهای تازه یاری میکنند؟
6ـ چگونه فعلها و ساختار جملهها را (بود ،میشود) گوناگونی و تنوّع ببخشم؟
۷ـ از کدامیک از توصیههای فهرستشده در صفحة  ۱۰۱و  ۱۰۲کتاب مهارتها
میتوان در ویرایش این نوشته بهره برد؟
به یاد داشته باشید که نوشتن یعنی بازنویسی .تا آنجا که وقت اجازه میدهد واژهها را
سبکسنگین کنید ،جایگزین کنید ،پسوپیش کنید ،تراش بدهید ،چکّ شکاری کنید ،صیقل
دهید ،و در یک کالم ،با واژگان بازی کنید! به یکبار بازنویسی بسنده نکنید و بدانید که
نیازی نیست به واژهها و جملههای متن وفادار بمانید.

به این پرسشها بیندیشید و دربارة آنها در کالس گفتوگو کنید :آیا بعضی از شبکههای
معنایی مفاهیمی «کلیشهای»تر و قالبیتر از دیگر شبکههای معنایی پدید میآورند؟ آیا
مفاهیم «کلیشهای» همیشه ناکارآمد هستند؟ یکی از راهحلهایی که نویسندگان کهنهکار
برای جایگزین کردن کلیشهها به نویسندگان تازهکار پیشنهاد میکنند این است« :بنا کنید
به تصویرکرد ِن آنچه توصیف میکنید .آنچه را شرح میدهید حس کنید ،ببینید ،بشنوید،
ببویید و مزّه کنید ».معنای این توصیه چیست؟ چگونه این توصیه ما را یاری میدهد که
از کلیشههای ناکارآمد دوری کنیم؟
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خلقانه و
برای ترکیبها یا عبارتهای کلیشهای در جملههای زیر ،جایگزینهای ّ
غیرکلیشهای بنویسید .از جملههای جایگزین ،باید همان معنای جملههای نخستین
برآید:
۱ـ رضا از تصادف رانندگی جان سالم به در برد .دوستانش معتقدند که او از مرگ حتمی
نجات پیدا کرد.
۲ـ نسترن در محلّ کارش با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم میکند.
۳ـ «منم منم» گفتنهایش گوش فلک را کر کرده بود.
۴ـ عادت خوب پدر و مادرم این است که فکر و کار بیرون را به خانه نمیآورند .دم
در ،همانطور که کفشهایشان را می َکنَند ،فکر کار را هم از سر بیرون میکنند و تمام
وقتشان را در خانه با ما بچّ هها میگذرانند.
۵ـ دبیر در کالس به کار گروهی بهای زیادی میدهد.
۶ـ حسرت یک روز تعطیل بدون مشق و تمرین و بی دغدغة تکلیف و امتحان به دلم
ماند.
۷ـ سیما در حرفهاش همیشه با زمان در حا ِل رقابت است .هر ثانیه در کار سیما به عنوان
جرّاح فوریتهای پزشکی ،برای بیماران حُ ک ِم مرگ و زندگی دارد.
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جملههای جایگزین را برای بغلدستیِ خود بخوانید و نظرتان را با هم در میان بگذارید.
پس از اینکه چند نفر داوطلب ،جملهها را برای همه خواندند ،با راهنماییِ دبیرتان در
این باره اندیشه و گفتوگو کنید که )1 :جملههای نخستین برتر بودهاند یا جایگزین؟
 )2در مجموع ،برای جملهها و تعبیرهای کلیشهای چه ویژگیهای مثبت و منفی میتوان
برشمرد؟
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درس سوم

واژگان رایج ،ترکیبهای تازه

پیش از هر چیز ،کمی دستگرمی و آمادگی برای نوشتن!
خلق ،از دستگرمی جالبی در آموزش بهره
ناتالی گُلدب ِرگ ،آموزگار نویسندگیِ ّ
میگیرد .او از شاگردان میخواهد که برگهای کاغذی را از درازا تا کنند (شما اگر در
دفترتان مینویسید ،میتوانید از میانة صفحه خطی عمودی بکشید) .سپس به آنان میگوید
که در نیمة راست ،ده اسم (نه اسم خاص انسانها؛ بلکه اسم در معنای عام و کلّی)
چپ صفحه ،شاگردان باید نخست نام یک شغل را یادداشت
بنویسند .در پیشانیِ نیمة ِ
کنند و سپس در پایین آن ،پانزده مصدرِ همسو با آن شغل و حرفه را زیر هم فهرست
کنند (یعنی شبکة معناییِ شغلِ انتخابشده را تنها با کارها و فعّالیتهای آن شغل گسترش
دهند) .وقتی دانشآموزان تای صفحه را باز میکنند ،لغتهایی شبیه به آنچه در صفحة
روبهرو میبینید ،پدیدار می شود.
گلدبرگ سپس از شاگردانش میخواهد که نامهای یک سوی کاغذ را به مصدرهای
سوی دیگر پیوند دهند و ببینند چه ترکیبهای تازهای پدید میآید .سرانجا ْم آنان باید
ترکیبهای بهدستآمده را در جملههای کاملی به کار ببرند .همیشه اندکی تغییر روا و
جایز است .برای مثال ،شاگردان میتوانند اگر نیاز باشد اسمها را به صورت جمع و
مصدرها را به شکل فعل درآورند یا فعلهایی نزدیک به فعل مورد نظرشان را به کار برند
تا معنای دلخواهشان را از ترکیبهای تازه پدید بیاورند:
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اسمها

شغل :آشپز
مصدرهای مرتبط
تفت دادن
ریز کردن

یاس خوشهای

رنده کردن

اسب

خالل کردن

سبیل

بریدن /برش زدن

گربه

گرم کردن

کمانچه

کباب کردن

ماهیچه

چشیدن

دایناسور

جوشاندن

بذر

پختن

دوشاخه

سرخ کردن

فیلمنامه

خواباندن
همزدن
مخلوط کردن
کشیدن

ـ فیلمنامهنویس ،داستان فیلم را یکسالونیم یا شاید هم بیشتر در ذهن خوابانده بود
و بعد خوب و س ِر صبر آن را پخته بود .منتقدان سینمایی هیچ ایرادی به فیلمنامه نگرفتند.
همه تنها آرزو میکردند کاش کارگردان ،داستانی به این خوبی را خراب نمیکرد.
ـ خسته از بازی توی کوچه ،با بچّ هها خداحافظی کردم .کلید انداختم .در را باز کردم
و خودم را کشانکشان به تخت چوبیِ حیاط رساندم و همانجا روی تخت زیر درختچة
انبوه یاس خوشهای دراز کشیدم .با چشمان نیمهباز ،باال را نگاه کردم .یاس خوشهای
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آسمان را به رنگ بنفش برش زده بود.
ـ مسافران ،پیچیده در پتو و گرمکنهایشان ،کنار جادّه منتظر نشسته بودند ،بلکه راننده
و شاگردش بتوانند دوباره اتوبوس را راه بیندازند .سرما همه را کالفه کرده بود .یکی از
مسافرها ،درِ کیف بزرگش را باز کرد .درون کیف کمانچهای بود .به آرامی بیرونش آورد
شب سردِ صحرا را گرم کرد.
لطیف کمانچهِ ،
ِ
و بنا کرد به نواختن .نوای

اکنون شما دست به کار شوید! به صالحدید دبیر یا به انتخاب خودتان ،اسمها و فعلها
را برگزینید و جملههایتان را بسازید .آنقدر آزمایش و خطا کنید تا جملههایتان بهتر شوند.
هدف از این دستگرمی در راستای درس دوم کتاب مهارتها ،گسترش واژههای رایج
ساخت ترکیبهای تازه است .برای نمونه ،اگر در دستگرمیِ فرضی« ،پاییز» در ستون
ِ
و
فهرست ستون چپ ،مصدر «تراشیدن» نوشته شده بود،
ِ
نامها بود و زیر شغل «آرایشگر» در
چهبسا شما نیز مانند نویسندة متن درس دوم کتاب مهارتها ،چنین جملهای میساختید:
«پاییز س ِر ا َفشان و شلختة درختان را مفت و مجّ انی میتراشد».
سرانجا ْم به یاد داشته باشید که ترکیبهای تازه ،خو ْد صحنههای تازهای در چشمانداز
ما به تصویر میکشند یا حتّی به روی ذهن ما مسیری را به سوی یک داستان نو و نانوشته
میگشایند .پیشنهادِ ترکیبها را با روی گشاده بپذیرید .پس از تبدیل واژهها به ترکیبها
و ترکیبها به جملهها (مانند جملههایی که در نمونهها زیرشان خط کشیدهایم) ،باز هم
جلوتر بروید و به جملههایتان جزئیات و توصیف و جملههای دیگر و روایت اضافه
کنید و از نمونههایی که خواندهاید ،فراتر روید .از آموختههای دو سال گذشته به خاطر
بیاورید که هر سفری ،همواره برنامهریزیشده نیست .گاهی هر قدم ،گام بعدی را تعیین
میکند .گاهی یک واژه ،ما را به واژة بعدی میرساند .از گام برداشتن در مسیرهای تازه
و از پیشبرنامهریزینشده نهراسید .لطف سفر ،بعضی وقتها در
کشف مسیرهای تازه
ِ
و نپیموده است ...ممکن است دبیرتان این فعّالیت را با خانوادههای واژگانیِ دیگر در
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جلسههای آینده در آغاز کالس باز هم تکرار کند تا به خوبی برای نوشتن آماده شوید.
***
ساخت نوشتة ادبی که درس سوم کتاب
ِ
آنچه در فعّالیت نوشتنی پیشین انجام دادیم ،در
مهارتها به آن میپردازد نیز به کار میآید .ترکیبهای تازهای که از پیوند واژگان رایجِ
متعلّق به دو شبکة معنایی نامربوط پدید آمدهاند ،میتوانند نوشتة عادی را به نوشتة ادبی
تبدیل کنند .در نخستین نمونة دستگرمی ،این دو شبکة معنایی به هم پیوستهاند:
 -۱اسمهای مربوط به شبکة «فیلم» (فیلم ،فیلمنامه ،فیلمنامهنویس ،داستان ،کارگردان ،منتقد)
و
 -۲فعلهای مربوط به «آشپزی» (پختن ،خواباندن)
از سویی ،این روش با شگردی که سال گذشته آموختیم ،همسویی دارد .در فارسی
هشتم (استعدادهای درخشان) فراگرفتیم که میتوان برای زیباتر ساختنِ نوشته ،حسهای
گوناگون را با هم درآمیخت .در فعّالیت نوشتاریِ مربوط به این شگرد ،خودتان ترکیبهایی
از قبیلِ «صدای شیرین»« ،چهرة گرم»« ،مزّة مالیم» و  ...را ساختهاید .ترکیبهای برآمده از
درآمیختن حسها با یکدیگر ،در کنار ترکیبهایی که پدیدآمده از دستگرمیِ این درس
است ،هردو دستمایة مناسبی برای نوشتن ادبی فراهم میآورند؛ زیرا واژهها در این قبیل
ترکیبها در معنایی غیر از معنای حقیقیِ خود به کار رفتهاند (مثالً :فیلمنامهنویس طرح
داستان را واقع ًا «نپخته» یا پاییز در واقعیّت «موی» درختان را «نتراشیده») و به همین دلیل،
میتوانند زبان نوشته را خیالانگیز کنند ،احساسات و عواطف خواننده را برانگیزند ،و
از مرز واقعیت فراتر بروند .سرانجام اینکه در سال گذشته دگرگونه دیدن را آموختیم.
دگرگونه دیدن نیز ـ چنانکه در درس سوم کتاب مهارتها خواندیم ـ به زبا ِن نوشته
ِ
رنگ ادبی میزند.

189

یکی از بندهای نمونه در دستگرمی این درس را برگزینید و بکوشید با بهکارگیریِ
ترکیبهای تازة خیالانگیز ـ ترکیبهایی که عواطف خواننده را برمیانگیزند و مرزهای
واقعیت را پشت سر میگذارند ـ توصیف صحنه را ادامه بدهید .کوشش کنید به همین
ترتیب دستِکم یک صفحه بنویسید .بگذارید ترکیبهای تازه ،واژههایی نو به شما الهام
کنند و اجازه بدهید این ترکیبها داستان را پیش ببرند .نویسندگان کاردان همواره توصیه
میکنند هرگاه دیدید قلم بر کاغذ پیش نمیرود و دیگر نمیتوانید بنویسید ،تمامیِ تالشتان
را به کار بندید و یک جملة دیگر بنویسید .جملههایی که در لحظههای ناامیدی از
نوشتن مینویسید ،برخالف آنچه تازهکارها میپندارند ،غالب ًا جملههای درخشانی از کار
درخواهند آمد.

به بن ِد مقدّ مهای که در نوشتنی درس یکم این کتاب خواندیم بازگردید .بکوشید
زبان عادیِ (غیر ادبیِ ) متن را که دربارة سیّارکهاست به زبان ادبی تغییر بدهید.
میتوانید متن را از زبان سیّارکها بنویسید یا آن را از زبان موجودی خیالی که در یکی
از سیّارکها زندگی میکند ،روایت کنید .چه شگردهای دیگری میتوان به کار بست
تا متنْ ادبی شود؟ نوشتههایتان را برای همکالسیها بخوانید و در مورد تفاوتهایی
که میان زبان عادیِ متن اصلی و زبان ادبیِ متن شما میتوان یافت ،گفتوگو کنید.

اکنون که سخن از سیّارکها و متنهای خیالانگیز به میان آمد ،اگر برنامة درسی اجازه
میدهد ،درس هفدهم کتاب فارسی (داستان شازده کوچولو) را بخوانید.
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1

 1ـ ممکن است دبیرتان فعّالیتهای این بخش را به زمانی واگذار کند که داستان شازدهکوچولو را در کتاب فارسی
خواندهاید.

داستان شازدهکوچولو ـ که بخشی از آن
را در درس هفدهم کتاب فارسی میخوانید
ـ اث ِر نویسنده و خلبا ِن فرانسوی ،آنتوان
دو سِنتاگزوپری (۱۹۴۴-۱۹۰۰م ).است.
شازدهکوچولو که برای کتابخوانهای سراسر
جهان داستانی بسیار دوستداشتنی است ،به
بیش از  ۲۵۰زبان بازگردانده شده است و
سالی بیش از دو میلیون نسخه از آن به فروش
میرسد .سنتاگزوپری کتاب را ـ که داستانی
دربارة تنهایی و دوستی است ـ در جریان جنگ جهانی دوم نوشت؛ زمانی که پس از
سقوط فرانسه در آمریکا و در تبعید به سر میبرد .داستان ،متنی خیالانگیز است دربارة
شاهزادهای که در سیّارک کوچک خود (سیّارک ب  )۶۱۲با گل سرخی زندگی میکند.
شازدهکوچولو اکنون به زمین آمده و با نگاه جستوجوگر خود در پیِ دستیابی به معنای
زندگی ،عشق و دوستی است .این مفاهیم و ارزشها را بیشتر «آدمبزرگها» فراموش
کردهاند و مانن ِد کارفرمایی که در داستانْ ماجرایش را میخوانید ،هدفهایی را در زندگی
دنبال میکنند که از دی ِد شازدهکوچولو پوچ و بیارزش و بیمعنایند .برخی منتقدان،
کتاب را نقدی اجتماعی قلمداد میکنند که هرچند بهظاهر در قالب داستانی برای کودکان
درآمده ،اما آنچه را به غلط در ذهن مردم زمانه به ارزش تبدیل شده است هنرمندانه به
نقد میکشد .به نظر نویسنده ،اغلب «آدمبزرگها» چنان دستخوش زندگی مادّی شدهاند
که ارزشهای واقعیِ بشری و معنای اصلیِ زندگی را از یاد بردهاند ،اما کودکان ـ که
شازدهکوچولو نمادِ آنهاست ـ هنوز قادرند معنای واقعی زندگی را به درستی درک کنند و
از زندگی ـ چنانکه باید و شاید ـ لذّ ت ببرند .ازاینرو داستان ،خواننده را فرامیخواند تا
از دریچة چشم کودکان به جهان نگاه کند.
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چنانکه از خواندن داستان دریافتهاید ،راوی وقتی که هواپیمایش در صحرای آفریقا
از کار افتاده و فرود آمده است ،با شازدهکوچولو روبهرو میشود .سنتاگزوپری در روند
نگارش داستان ،از تجربههای خود در هوانوردی الهام گرفته است .برای مثال جالب
است بدانید که سنتاگزوپری در سال ۱۹۳۵م .پس از حدود بیست ساعت پروازِ بیوقفه،
در صحرای بزرگ آفریقا سقوط میکند .پیش از سقوط ،سنتاگزوپری و دستیارش
کوشش میکردند که رکورد سرعت را در پرواز بین پاریس تا شهری در ویتنام بشکنند.
سنتاگزوپری و دستیارش پس از سقوط زنده میمانند؛ امّا تنها به اندازة یک روز آشامیدنی
در اختیار دارند .هر دو هوانورد در روز دوم و سوم آب بدن خود را به طور کامل از دست
میدهند ،تا جاییکه در گرمای بیابان سوزان حتّی تعرُّقشان هم متوقّف میشود .در روز
چهارم بادیهنشینی بومی آن دو را پیدا میکند و با کاربردِ درمانی سنّتی ،از چنگال مرگ
نجاتشان میدهد .عالوه بر الهام از تجربههای شخصی ،منتقدان معتقدند که شازدهکوچولو
بیانگ ِر اندیشهها ،آرزوها و آرمانهای نویسنده و آیینهای از زندگیِ اوست .در آیینة داستان،
میتوان عشق عمیق نویسنده به سادگی دورا ِن کودکی ،جستوجوی او برای دستیابی به
آرامش درونی ،و اعتقادش به دوستی و مسئولیتپذیری در برابر دوستان را آشکارا دید.

بخشی دیگر از داستان شازدهکوچولو را در پی میآوریم که گفتوگوی شازدهکوچولو
را با سوزنبان 1روایت میکند.
شازدهکوچولو گفت :سالم
سوزنبان گفت :سالم
شازدهکوچولو گفت :تو اینجا چه کار مىکنى؟
سوزنبان گفت :من مسافرها را به دستههاى هزارتایى تقسیم مىکنم و قطارهایى حاملِ
هر دسته را گاهى به سمت راست و گاهى به سمت چپ میفرستم.
1ـ سوزن (وسیلهای که با آن در تقاطعهای راهآهن ،مسیر حرکت قطار را عوض میکنند) +بان :مأمور راهآهن که
بر سر دوراهی یا در ایستگاه ،خطآهنها (ریلها) را وصل یا قطع و قطار را هدایت میکند.
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یک قطار تندر ِو نورانی ،که مثل رعد میغرّید ،از آنجا گذشت و اتاقک سوزنبان را به
لرزه درآورد.
شازدهکوچولو گفت:
ـ اینها خیلی عجله دارند .دنبا ِل چه هستند؟
ـ خودِ رانندة قطار هم نمیداند.
یک قطار تندر ِو نورانیِ دیگر از جهت مخالف درآمد و غ ّرشکنان گذشت.
شازدهکوچولو پرسید :به همین زودی برگشتند؟...
سوزنبان گفت :همانها نیستند .این قطاری دیگر است که دارد برمیگردد.
ـ مگر آنجا که بودند راضی نبودند؟
سوزنبان گفت :آدم هیچ وقت آنجایى که هست راضی نیست.
سومین قطار تندر ِو نورانی هم مثل رعد غرّید .شازدهکوچولو پرسید :اینها مسافرهای
اوّلی را دنبال میکنند؟
سوزنبان گفت :اینها هیچ چیز را دنبال نمىکنند .اینها آن تو خوابیدهاند یا خمیازه
مىکشند .فقط بچّ هها صورتشان را به شیشهها چسباندهاند و تماشا میکنند.
شازدهکوچولو گفت :فقط بچّ ههایند که مىدانند دنبا ِل چه هستند .آنها وقتشان را صرف
یک عروسک پارچهای میکنند و عروسک برایشان عزیز میشود و اگر آن را ازشان بگیرند
به گریه میافتند...
سوزنبان گفت :خوشا به حال بچّ هها!

خواست نویسنده از
ِ
این بخش از داستان شازدهکوچولو را تفسیر کنید :به نظر شما
آوردن این گفتگو چه بوده است؟ اگر داستان را نقدی اجتماعی قلمداد کنیم ،نقد نویسنده
در اینجا متوجّ ِه چیست؟
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چنانکه دریافتهاید ،نویسنده به جای اینکه نقد و خردهگیریاش را به سَ بْک معمو ِل
زندگی ،سرراست و مستقیم و شعارگونه بیان کند ،آن را با بهکارگیریِ هنرمندانة نمادها
طرح کرده است« .نماد»ها ،آدمها ،اشیا یا مفهومهایی هستند که باورها ،اندیشهها و
شخصیتهای دیگر را نمایندگی میکنند .برای نمونه ،قطار تندرو در متن شازدهکوچولو
میتواند نمادی باشد از زندگیِ پرسرعت .مسافران قطار ،میتوانند نمادی باشند از
آدمهایی که گرفتار این زندگیِ پرسرعت و شتابناک شدهاند و هیچ لذّ تی از آن نمیبرند
و هرچند مقصدشان معلوم است ،اما هدفی ندارند .به همین ترتیب ،خواب را میتوان
غفلت آدمها؛ آدمهایی که آنقدر درگی ِر زندگی پرسرعت خود شدهاند
ِ
نمادی گرفت از
که نمیفهمند زندگیِ بیهدف ،ارزش و اعتباری ندارد .بچّ هها شاید نمادی باشند از امید؛
ال بچّ ه بودهاند؛ بچّ ههایی که دماغشان را به شیشه
چراکه همة این آدمهای خوابزده قب ً
چسباندهاند و مشتاقانه به بیرون نگاه میکنند و میخواهند بدانند به کجا میروند و چگونه
میروند .نویسنده امیدوار است که با کاربرد زبانی نمادین و عاطفی در قالب گفتوگوی
شازدهکوچولو با سوزنبان ،آدمهای خوابزده را لحظهای به خود آ َورَد یا به عبارت بهتر،
کودکِ جستوجوگر و کنجکا ِو درون این آدمبزرگها را بیدار کند.

در تقدیمنامچة کتاب ،1سنتاگزوپری چنین مینویسد:
تقدیم به ل ِئون وِرث
از بچّ هها پوزش میخواهم که این کتاب را به یکی از آدمبزرگها تقدیم کردهام .عذر
خوبی برای این کار دارم :این آدمبزرگ بهترین دوست من در جهان است .عذر دیگری هم
1ـ تقدیمنامچه یا تقدیمنامه ،عبارت یا متنی است که بسیاری از نویسندگان در سرآغاز کتاب خود مینویسند و
کتاب را به کسی که دوست میدارند ،تقدیم میکنند .صفحة تقدیمنامه پس از عنوان و پیش از متن اصلی جای
دارد .گاهی نویسنده تقدیمنامه را در پایان پیشگفتار و در پیِ قدردانی از کسانی که او را در رون ِد نگارش کتاب
یاری کردهاند ،میآورد.
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دارم :این آدمبزرگ میتواند همه چیز را ،حتّی کتابهایی را که برای بچّ ههاست ،بفهمد.
عذر سومی هم دارم :این آدمبزرگ ساکن فرانسه است و آنجا از گرسنگی و سرما رنج
میبرد 1و نیاز به دلجویی دارد .اگر این عذرها باز هم کافی نباشد ،این کتاب را به او در
زمانی که بچّ ه بوده است تقدیم میکنم .آخر همة آدمبزرگها اول بچّ ه بودهاند( .ولی کمتر
آدمبزرگی این را به یاد میآورد) .پس سخن خود را چنین اصالح میکنم:
تقدیم به لئون ورث
هنگامی که پسربچّ ه بود

به نظر شما ،میان این تقدیمنامچه و گفتوگوی شازدهکوچولو با سوزنبان چه ارتباطی
برقرار است؟
«قصههای مجید» به خوبی آشنایید .هوشنگ مرادی کرمانی ،در تقدیمنامچة کتاب
با ّ
چنین نوشته است:
این کتاب را به همة «مجید»ها و «بیبی»های ایران و دستآخر به پسرم «هومن»
پیشکش میکنم.

قصههای مجید را با اقتباس 2از
سالها پیش کیومرث پوراحمد مجموعة تلویزیونی ّ
1ـ خواندید که سنتاگزوپری این کتاب را در سال  1943در آمریکا نوشته و همانجا منتشر کرده بود .در آن
زمان ،ب ُحبوحة جنگ جهانی دوم ،کشور فرانسه تحت تسلّط آلمان بود و فرانسویان از تنگیِ آذوقه و سوخت رنج
میکشیدند.
2ـ برای تبدیل داستان به فیلم ،فیلمنامهنویس باید از روی کتاب ،نوشتهای به نام فیلمنامه فراهم آورد که با زبان
سینما نوشته شده باشد و تهیّهکنندگان و کارگردانها و بازیگران از آن سردربیاورند .به این کار ،اقتباس میگوییم
که معنای آن ،گرفتن یا برگرفتن است؛ اما اقتباس تنها محدود به داستان و سینما نمیشود .اقتباس ،تبدیل کرد ِن
ال هنگامی که از روی یکی از شعرهای مثنوی موالنا یا حکایتهای
یک شکل هنری به یک شکل دیگر است؛ مث ً
گلستان سعدی نمایشنامهای برای اجرا در مدرسه نوشته میشود ،باز هم اقتباس انجام شده است؛ زیرا ما از یک
شکل هنری مثل شعر ،به دنیای تئاتر و نمایش پا گذاشتهایم که چارچوبها و قواعد دیگری ـ ویژة خود ـ دارد.
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یازده داستا ِن همین کتاب کارگردانی کرد .این مجموعه
تاکنون چندین بار از صدا و سیمای جمهوری اسالمی
ایران به نمایش درآمده است .شهید سیدمرتضی آوینی ـ
که ایران او رابا مجموعة مستند «روایت فتح» میشناسد
قصههای مجید نوشته است که
ـ نقدی بر این اقتباس از ّ
بخشی از آن را در پی میخوانید:
قصههای مجید ،هویتی ایرانی دارد .از همین خاک
ّ
برآمده است که ما در آن ریشه دواندهایم و با تمامِ حضورِ خویش ،دوستش میداریم؛
ایران ،اصفهان! ...1حتّی شنیدن نامش قلبم را مثل گلبرگهای گل محمدی در دست نسیم،
میلرزاند .حیاط ،آجرفرش ،طاقِ ضربی ،2هشتی ،3حوض ،پاشویه ،4باغچه ،بهارخواب...5
قصههای مجید همانقدر ا ُنس دارم که با خانهمان ،با برادر کوچکترم و با
میبینم که با ّ
مادربزرگم که همة وجودم ،حتّی خاطرات فراموششدهام را در چادرنمازش مییابم ،در
صندوقخانه 6و ت ِه صندوقچهاش که رازگاه ِ ایرانزمین است؛ و درون بقچهای که بوی
تربت کربال میدهد و مرا نه به گذشتههای دور که به همة حضور تاریخیام پیوند میزند.
بیبی همان پیرزنی است که خانهای به اندازة غربیل 7داشت ،اما به اندازة آسمانی آفتابی
مهربان بود .همان پیرزنی که چارقدش بوی عید نوروز میداد .یادت باشد آقامجید! مقصدْ
همینجاست .و این سخن را محمودآقا میگوید که شغلش رانندگی است؛ یعنی شغلی
که ا ِقتضای 8طبیعیاش ،شتابزده از جایی به جای دیگر رفتن است .چقدر ایرانی است!
چقدر شبیه پدر من است که اتومبیلش را در گاراژ میگذارد و صبحها پیاده س ِر کار میرود
1ـ شخصیت مجید در کتاب ،اهل کرمان است و در مجموعة تلویزیونی ،اهل اصفهان با لهجة اصفهانی.
2ـ طاق ضربی :طاقِ (سازة منحنی) ساختهشده بین دهانة دو تیرآهن
3ـ داالن ورودیِ خانه که معموالً به شکل هشتضلعی بود.
4ـ پاشوره؛ مجرای باریکی بیرون حوض و گرداگرد آن ،که آب در آنجا جریان مییابد ،یا سکوی درون حوض
که دورتادور آن ادامه دارد.
5ـ ایوانی که دو یا سه طرف آن باز است و در فصل گرما در آنجا استراحت میکنند یا میخوابند.
6ـ اتاق یا انباریِ کوچک که معموالً صندوق ،اشیای بهادار ،رختخواب و لباس را در آن میگذارند.
7ـ فارسیشدة غربال؛ ابزاری دارای سوراخهایی درشتتر از الک برای جدا کردن ناخالصیهای حبوبات ،خاک
و مانند آنها
8ـ اقتضا :ضرورت ،نیاز
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تا از بوی کوچهها محروم نماند .کوچههایی
که بعد از یکصدوپنجاه سال غربزدگی
هنوز از بوی یاس و اقاقیا 1خالی نشده
است ...و من همان مجیدم .و مجید ،هم
ملک محمد 2است ،هم حسنکچل .3دلم
قصههای مجید را تنهای تنها
میخواهد ّ
تماشا کنم تا ناچار نشوم جلوی گریهام را
بگیرم .دوستت دارم ایران!

4

1ـ میان تقدیمنامچة کتاب و درونمایة نقدی که بر مجموعة اقتباسشده از کتاب
خواندید ،چه پیوندی میبینید؟
2ـ چه ویژگیهایی در این متن سبب میشود که از خواندن آن ،احساسات و عواطف
ما برانگیخته شود؟

به داستان شازدهکوچولو بازمیگردیم .عالوه بر نمادین بودن ،شازدهکوچولو داستانی
تخیّلی است .گاهی نویسنده در آغاز داستان خود خاطرهای تعریف میکند تا خواننده را
راهنمایی کند که داستان را باید به عنوان متنی تخیّلی بخوان َد .از دی ِد شما این خاطره (دربارة
نقّاشیِ نویسنده در کودکی) چگونه خواننده را در خواندن و فهمیدن داستان راهنمایی
1ـ درختی زینتی که گلهای سفید خوشهای و معطّ ر دارد.
2ـ نام شخصیتی در افسانههای عامیانة ایرانی
3ـ شخصیتی در داستانهای عامیانه که اغلب اوقات با وجودِ سادگی ظاهری ،عاقل و زرنگ است و با روشهای
خاص خود ،به نتیجة دلخواه میرسد .او در همة داستانها راستگو و خوشقلب و مهربان است.
4ـ دوستت دارم ایران ،مجلة سورة سینما ،شمارة چهارم ،پاییز 1372
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میکند؟ جلوتر در بخشی از داستان ،میخوانیم که روباه رازی را با شازدهکوچولو در میان
میگذارد« :راز من این است و بسیار ساده است :فقط با چشم دل میتوان خوب دید.
اصل چیزها از چش ِم سَ ر پنهان است» آیا میان رازِ روباه با خاطرة آغازین داستان ارتباطی
میبینید؟ چگونه؟

برای فهم نمادها ،تنها یک تفسیر وجود ندارد .هر خوانندهای ممکن است فهم و درک
متفاوتی از نمادها داشته باشد یا الیههای بیشتری از معنای نمادها را درک کند .برای مثال،
خلق
عدّ های مار بوآی آغاز داستان را ـ که فیلی را بلعیده است ـ به عنوان نمادی از ذهن ّ
و جستوجوگر کودکان میپندارند .بعضی آنرا نمادی میدانند برای آنچه با چش ِم سَ ر
نمیتوان دید (راز روباه را به یاد بیاورید) .بااینحال برخی حتّی الیة دیگری در معنای
نماد جستوجو میکنند و معتقدند ازآنجاکه مار باید شش ماه برای هضم فیل صبر کند،
این تصویر میتواند همزمانْ نمادی باشد از صبر و شکیبایی در فهم معنای واقعیِ زندگی؛
معنایی که شبیه به غذای زودهضم و آسانگوار نیست و بهراحتی فهمیده نمیشود.

به نظر شما معنای اهلی شدن در این داستان چیست؟ چرا نویسنده از شخصیت روباه
برای انتقال این معنا در داستان بهره گرفته است؟

نقّاشیهای آبرنگی را که در اصلِ کتاب آمده ،سنتاگزوپری ،خود کشیده است.
سنتاگزوپری همیشه روی دستمال کاغذی ،تکّ ههای کاغذ و نامههای دوستانه،
شخصیتهای خیالی نقّاشی میکرد .یکی از این شخصیتها ،بسیار شبیه به طرحی است
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که بعدها از شازدهکوچولو در کتاب چاپ شد .بعضی معتقدند که او ابعاد شخصیت
شازدهکوچولو را پیش از نگارش داستان طرّاحی کرده بود .سرانجا ْم نویسنده در کتاب
خود ،شخصیت شازدهکوچولو را بدین صورت تصویر کرد:

شعر «غزل برای گل آفتابگردان» از دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی را در نخستین فصل
پیوست کتاب حاضر خواندهاید .دربارة زبان ادبیِ شعر با همکالسیها گفتوگو کنید .در
چه بخشهایی از شعر با نسبت دادن ویژگیهای انسانی به غیرانسان (تشخیص) روبهرو
شدهاید؟ کدام واژهها در معنایی غیر از معنای اصلی خود به کار رفتهاند؟

خیالانگیزیِ «غزل برای گل آفتابگردان» را چگونه توصیف میکنید؟ آیا هدف متن
شعر عالوه بر آگاهی دادن ،برانگیختن احساسات و عواطف هم هست؟ اگر چنین است،
با چه شیوهای این هدف را دنبال کرده؟ متن شعر چگونه مرزهای واقعیت را درهمشکسته
است؟
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متنی که در پی میخوانید ،پاسخهای قیصر امینپور
است به پرسشهایی دربارة نویسندگی و شاعری.
ـ نقطة شروع شعر شما در چه زمانی بوده است؟
راستش نمیدانم تعریف شما از نقطه چیست .اگر
چیزی باشد که نه طول داشته باشد ،نه عرض و نه
ارتفاع؛ که اینچنین چیزی خدا هم نافرید1؛ و اگر نقطه
را محلّ تقاطع دو خط میدانید ،پس شاید نقطة شروع
خط
خط خیال با ّ
شعر ،مساوی است با محلّ برخورد ّ
ال خیال و عاطفه خطّ ی داشته باشند
عاطفه 2ـ اگر اص ً

زندهیاد قیصر امینپور (13۳۸ـ )13۸۶؛
شاعر ،دانشیارِ دانشکدة ادبیات و
علوم انسانی دانشگاه تهران ،عضو
پیوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسی

ـ و آن را هم نمیدانم که این دو خط در چه ساعتی و چه تاریخی برای اولین بار با هم
ال شاید این دو خط موازی باشند و
برخورد کردند و از برخورد آنها شعر جرقّه زد .اص ً
ال
هنوز یا هیچگاه با هم برخورد نکردهاند و شاید هم دو خط منطبق باشند .شاید شعر اص ً
خط شروع داشته باشد؛ و آدم موقعی بفهمد دارد شعر
نقطة شروع نداشته باشد ،بلکه ّ
خط شروع افتاده باشد؛ و شاید آن موقع هم نفهمد ،و فقط در نقطة
میگوید که روی ّ
پایان بفهمد که دستهگلی را که به آب داده و یا سنگی را که در چاه انداخته است ،شعر
ال وقتی
میگویند؛ و شاید هم شعر ،نه نقطه و نه خط ،بلکه حجم شروع داشته باشد .اص ً
که نقطه ،هیچ باشد ،خط هم مجموعهای از حاصلجم ِع هیچهاست ،یعنی هیچ است.
1ـ مصراعی از یک بیت مثنوی موالنا :شی ِر بی یال و دُم و ا ِشکم که دید؟ /اینچنین شیری خدا خود نافرید (=نیافرید)
2ـ وقتی که عاطفهای در ذهن شاعر پدیدار میشود و آن را با قوّة خیال خود در زبانی آهنگین بیان میکند ،شعر
متولد میشود .خیال ،تصرّفی است که در واقعیت انجام میگیرد .برای مثال ،موالنا برایآنکه «عاطفة» دلبستگیِ خود
را به پیر و مراد خود (شمس تبریزی) بیان کند ،دل خود را مانند طوماری (کاغذ باریک و بلند) تصور میکند که تا
ابدیت ادامه یافته است و گوشتاگوش این کاغذ بیانتها ،تنها این جمله نوشته شده است :تو مرو!
هست طومارِ د ِل من به درازای ابد /برنوشته ز سرش تا سوی پایان :تو مرو!
میبینید که عاطفة شاعر ،قوّة خیال او را به حرکت وامیدارد و نیروی خیال ،در جهان واقعیِ پیرامون خود تصرف
میکند (از مرز واقعیت فراتر میرود) و دل و جان را به شکل طوماری بیانتها تصویر میکند ،با جملهای که
بینهایت بار بر آن نقش بسته است! این تصویر خیالی ،عواطف ما را هم برمیانگیزد و لذّ ت ادبی را برایمان به
ارمغان میآورد .بدینترتیب از گرهخوردگیِ عاطفه و خیال ،شعر پدیدار میشود.
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و شاید هم شعر خطّ ی بیآغاز و انجام باشد .چون هیچوقت ندیدهایم که شعر برای
ال منشی
آمدن به سراغ شاعر ،از منشیِ او وقت قبلی بگیرد .شاید برایاینکه شاعران اص ً
کس دیگر ،منشیِ دلشان!
ندارند .خودشان منشی هستند؛ منشیِ خودشان یا منشیِ ِ
شعر ،نه ناگهان ،بلکه آنچنان آرام در را باز میکند و آنچنان شاعر را غافلگیر میکند
که تازه بعد از رفتنش میفهمد که او با کفش روی فرش آمده بود و فقط جای پای او
پیداست.
اگر در شب امتحان جَ بر 1هم بیاید ،شاع ْر بیاختیار تسلیم او میشود .نمیتواند با او
اداری برخورد کند و بگوید فردا بیاید؛ چون اگر رفت ،معلوم نیست که دوباره کی برگردد.
اگر شاعران میدانستند که اولین شعرشان را در چه حالی و در چه زمانی سرودهاند،
هرساله در همان حال و روز ،سالگرد تول ّد خود را جشن میگرفتند.
شاعران شاید پایان شعرهایشان را بیشتر به یاد داشته باشند تا آغازشان را .مخصوص ًا
آغاز اولین شعرشان را؛ و یا شاید برای من اینگونه باشد .چون آغاز شعر ،همیشه در م ِهی
غلیظ فرورفته است .آغاز هر شعر مثل آغاز بشریت پر از ابهام و ایهام 2است .شعر قطاری
روشن است که از عمق یک تونل تاریک و طوالنی بیرون میخزد .قسمتی از این قطار،
همیشه در تاریکی و دود و مه پنهان است.
شعر ،شگفتی و شکفتگی است .آیا میتوان از یک شاخه گل محمّدی خواست که
منحنیِ ِسیْ ِر صعودیِ  3رایحه را در آوندها و مویرگهایش ،از غنچگی و نهفتگی تا
شکفتگی رسم کند؟
اگر این راز را از یک غنچه بپرسیم ،بهجز لبخند چه جوابی دارد؟
ـ در لحظة سرودن شعر چه احساسی دارید؟
این سؤال هم از آن سؤالهاست .ما که چندان اهل منطق و برهان 4نیستیم ،ولی به نظر
میرسد که نوعی تکرار در این سؤال دور میزند .چطور؟ این طور ،که میشود سؤال را
1ـ بخش مهم و گسترده از دانش ریاضیات
2ـ گمان
3ـ سِیر صعودی :رون ِد افزایشی
4ـ دلیل؛ همچنین برهان ،اصطالحی در علم منطق است.
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اینگونه بیان کنیم« :وقتیکه شما احساس میکنید که دچار احساسی شدید ،چه احساسی
احساس احساس ...آدم برایاینکه
ِ
دارید؟» چراکه شعر یعنی احساس ،یعنی دریافت .یعنی
ال با خودش یکی باشد،
احساسی داشته باشد ،باید شدیدا ً با خودش نزدیک باشد؛ یعنی اص ً
یعنی خودش باشد .و برایاینکه بداند در آن لحظه چه احساسی دارد ،باید خودش نباشد
دوردست خودش ببیند
ِ
و از خودش دور باشد ،تا از باال به خود نگاه کند .خودش را در
که نشسته است ودارد شعر میگوید و آنقدر از دور به خودش خیره شود تا بفهمد که
هنگام داشتن آن احساس ،چه احساسی دارد .یعنی درعینحال هم باید خودش باشد و
هم نباید خودش باشد ،و این هم به قول استداللیان 1تناقض است.
درست مثل کسی که میخواهد کیفیت خواب دید ِن خودش را ببیند .برایاینکه خواب
ببیند ،باید خواب باشد و درعینحال برایاینکه خواب دید ِن خود را ببیند ،باید بیدار
باشد .یا مثل کسی که میخواهد ببیند تاریکی چیست ،و برای دیدن تاریکی ،چراغی
روشن کند .روشن کردن چراغ ،همان و فرارِ تاریکی همان! یا به قول مولوی همچون
سایهای است که عاشق دیدار آفتاب است ،ولی وقتیکه آفتاب بیاید ،دیگر سایهای در
میان نیست:
سایههایی که ب ُوَ د جویای نور،

نیست گردد چون کند نورش ظهور

و
حکایت همان پشهای است که از دست باد ،شکایت به سلیمان برد و چون سلیمان
ِ
باد را به دادگاه احضار کرد ،پشه در دَم ناپدید شد و گفت:
او چــو آمــد ،مــن کجــا یابــم قــرار؟

کاو بــرآرد از نهــادِ مــن دَمــار

2

و بهراستی یک تکّ ه سنگ چه احساسی دارد ،هنگامیکه شقایقی وحشی از زیر پایش
سرمیزند و از تَ َرکخوردگیِ دل سنگ برمیدَمد؟ هیچ! شاید تنها حس کند که چند روز
است دستی مبهم کف پایش را میخاراند و یا سرانگشتی نرم و موهوم ،3پهلوی او را
غلغلک میدهد!
و شما چه پاسخ میدهید اگر در امتحانی با این سؤال روبهرو شوید که« :سازوکار
1ـ جم ِع استداللی؛ کسانی که اهل استدالل (دلیل آوردن) و منطقاند؛ فیلسوفان
2ـ زیرا او دمار از من برمیآورد (مرا نابود میکند)
3ـ بر وز ِن نوروز؛ خیالی
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پیچیدة احساسات مادری را که پس از سالها فرزند گمشدهاش را مییابد و در حا ِل گریه
میخندد ،از دیدگاه ِ علمی در دو سطر شرح دهید 2( ».نمره)؟
و اما برایاینکه باألخره جوابی به سؤال شما داده باشم ،تنها میتوانم گفت :احساس
من در لحظههای سرودن شعر ،درست مثل احساس کسی است که در حال سرودن شعر
است! میبینید که به این ترتیب ،دو ْر 1کامل شد.

در دو صفحة  ۳۷و  ۳۸کتاب مهارتها شماری از ویژگیهای نوشتة ادبی فهرست
شده است:
۱ـ در نوشتة ادبی «چیزها» جان میگیرند؛ حرف میزنند و احساس و عاطفه دارند.
۲ـ نوشتة ادبی خیالانگیز است و از آرایههای ادبی بهره میگیرد.
۳ـ نوشتة ادبی هم به ما اطّالعات میدهد و هم عواطفمان را برمیانگیزد.
۴ـ در نوشتة ادبی واژهها در معنایی غیر از معنای اصلی خود به کار میروند.
۵ـ نوشتة ادبی از مرز واقعیت فراتر میرود.
دبیرتان تکّ ههایی از نوشتة قیصر امینپور را میان گروههای دانشآموزی تقسیم میکند.

2

تکّ همتنی را که در اختیار شما قرار دارد ،جملهبهجمله در گروه بررسی کنید و هرکدام را
که دارای یکی از پنج ویژگی نوشتة ادبی تشخیص دادید ،شمارهگذاری کنید .شاید در
یک جمله یا بخشی از آن ،بیش از یک ویژگی را بیابید یا به این نتیجه برسید که بعضی
ویژگیها پررنگتر از ویژگیهای دیگرند؛ مثالً:
شعر ،نه ناگهان ،بلکه آنچنان آرام در را باز میکند و آنچنان شاعر را غافلگیر میکند
که تازه بعد از رفتنش میفهمد که او با کفش روی فرش آمده بود و فقط جای پای او
پیداست( ۱ .شعر جان دارد) و ( ۲شعر به میهمانی سرزده تشبیه شده)
1ـ بر وز ِن ذوق؛ در علم فلسفه ،دور یعنی وابستگیِ دو چیز به یکدیگر در وجود داشتن.
2ـ این گروهبندی را دبیرتان یا از پیش انجام داده است یا بنا به نظر او ،هر یک یا چند نیمکت ،در یک گروه جای
میگیرند.
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درس چهارم

طنز

پیش از هر چیز ،کمی دستگرمی و آمادگی برای نوشتن!
این دستگرمی فعّالیتی گروهی به شمار میآید و هدف از آن ،ساختنِ «جملة قصار»

1

است ،از راه ِ واژه افزودن به برگههایی که بین اعضای گروه دستبهدست میشود .در
این دستگرمی هم ،مانند برخی فعّالیتهای دیگر کتاب حاضر ،میگذاریم واژهها مسیر
حرکت جمله را تعیین کنند.

دبیرتان دانشآموزان را در گروههای پنجنفره دستهبندی میکند .2پس از گروهبندی،
با دیگر همگروهیها دایرهوار دور هم بنشینید 3و پنج برگ کاغذ آماده کنید .4یکی از
همگروهیها 5دستورِ شروع میدهد .همین که فعّالیت آغاز شد ،همزمانْ هر عضو گروه،
یک واژه را روی برگة پیش رویش مینویسد .واژههای کوتاه ازجمله« :هر»« ،هم»« ،را»،
یادداشت نخستین واژه،
ِ
«اگر»« ،و» و «یا» را کماهمیت نشمارید و از یاد نبرید .پس از
سمت
ِ
سمت راست خود میدهد و برگهای از نفر
ِ
هرکس به سرعت برگهاش را به نفر
چپ دریافت میکند 6و یک واژه به نخستین واژة روی برگه میافزاید .همة اعضای گروه
1ـ جملة کوتاه و پرمعنا
2ـ به تجربه دریافتهایم که پنج ،عدد جادویی در این دستگرمی است؛ امّا اگر امکان ندارد همة گروهها پنج نفره
باشند ،گروههای کوچکتر تشکیل میشود.
3ـ اگر آرایش نیمکتهای کالستان اجازه نمیدهد ،ردیفی روبهروی هم بنشینید.
4ـ اگر گروهتان کوچکتر است ،برگههای کمتر ـ به تعداد اعضا ـ آماده داشته باشید.
ال کسی که سالگرد تول ّدش به روزی که تمرین را انجام میدهید ،نزدیکتر است.
5ـ مث ً
6ـ اگر دایرهوار ننشستهاید ،شاید این ترتیب تغییر کند؛ مهم این است که پس از یادداشت هر واژه ،یک برگه از
همگروهیتان بگیرید و برگة خود را به همگروهیِ دیگری بدهید.
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اینکار را آنقدر انجام میدهند تا «جملهای قصار» به دست بیاید .به محض اینکه اوّلین
جملة قصار پدیدار شد ،برگهای را که جمله بر آن نقش بسته است ،از دور خارج کنید.
فعّالیت را تا جایی ادامه بدهید که پنج جملة قصار پدید آید (هر پنج برگ از دور خارج
شوند) .معموالً شکلگیریِ هر پنج جمله بیشتر از سه دقیقه طول نمیکشد .چاالکی و
سرعت عمل را فراموش نکنید .مزّة این فعّالیت به سرعتش است .به سرعت واژهای
بنویسید و برگه را به نفر بعدی تحویل بدهید و برگهای از نفر قبلی بگیرید .برای نوشتن
واژهها چندان فکر نکنید و با آهستهکاری ،ضرباهنگ دستگرمی را کند نکنید .تنها
نیمنگاهی به هدف نهایی داشته باشید :ساختن جملههای قصار .درضمن به یاد داشته
باشید که برخی جملهها بهتر و پرمعناتر از بقیه از کار درمیآیند؛ بعضی طنزآمیز میشوند
و تعدادی ،جدّ ی جلوه میکنند.
برای نمونه ،این جملههای قصار را که گروههای پنج نفرة دانشآموزی ساختهاند ،بخوانید:

•
• گربه را ول کنی روی شکم میافتد.
• وقتی میخندی نوشتهات به دنیا لبخند میزند.
• مرغ بریان دیگر زنده نمیشود.
• پوتین واکسخورده چه غم دمپایی دارد؟

هر قارچی در ریشهاش همة تاریخ زمین را نگهداشتهاست.

اگر هنوز دبیر از پایان وقت خبر نداده ،اما گروهتان پنج جملهاش را ساخته است ،دور

تازهای را آغاز کنید و باز هم بنا کنید به جملهسازیِ دستهجمعی .سپس جملههای قصارتان
را در گروه بخوانید و دوـسه نمونه را گلچین کنید و برای همکالسیها بازخوانی کنید.
ممکن است دبیرتان این دستگرمیِ گروهی را در جلسههای آینده در آغاز کالس باز هم
تکرار کند تا آمادة نوشتن شوید.
***
در درس چهارم دربارة فضای طنز و چگونگی صحنهآراییِ فضای طنز نکتههایی آموختیم.
در سالهای گذشته نیز اندکی دربارة نوشتة طنز خواندهایم و برای مثال ،فراگرفتهایم که یکی از
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شگردهای پدید آوردن فضای طنز ،تضاد و ناهماهنگی است؛ ازجمله ،تضاد در قیافة ظاهری
مانن ِد شخصیتهای لورل (الغر) و هاردی (چاق)؛ یا تضاد میان شخصیت قالبی و کلیشهایِ
جانوران و توصیف آن (مانن ِد شیر
ترسو)؛ یا تضاد و ناهمخوانی در زبان
و سبک قدیمی و مسائل امروزی و
برجسته کردن مسائل بیاهمّیت که در
درس چهارم کتاب مهارتها به آن
اشاره شده است.
ا ِستَن لورِل و ا ُلیور هاردی؛ زوج بازیگر کمدی

از میان جملههای قصاری که در کالس شنیدید ،کدا م جملهها طنزآمیز از کار درآمدهاند؟
چه ویژگیای به برخی جملههای قصار مایة طنز بخشیده است؟

داستا ِن خاطرهگونة «زی ِر تیغ استاد سلمانی» نوشتة بهاءالدّ ین خُ رّمشاهی است .از
نویسنده ـ که حافظشناس نامدارِ روزگار ماست ـ متنی کوتاه در درس هفتم کتاب فارسی
(پرتو امید) خواندهاید و در پینوشت همین درس از کتاب حاضر ،با او آشنا شدهاید.
اکنون این داستان را بخوانید:
زمان ۳6-35:سال پيش ،مكان :زادگاه من ،قزوين؛ و مكاني كه اين فيلم خاطرهاي از
آن گرفته ميشود ،صحنة آرايشگاه ِ حسن سلماني است .نوجواني  ۱۶-۱۵ساله بودم 1و
1ـ نویسنده زادة سال 1324هـ .خ .است؛ بنابراین پانزدهـ شانزده سالگیِ او کمابیش برابر میافتد با سالهای 1339
و .1340
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محصلها بايد موي سرم را كوتاه نگه ميداشتم و ناخنم
طبق رسم زمانه ،مانند همة بچه ّ
را از زير ميگرفتم و جمعهها حتم ًا همراه پدر با ب ُقچهوب َنديل 1به حمام عموميِ خزانهدار

2

مستحب مُؤَ كَّد 3بود به جاي آورند و بنده گَرد و غبارِ
ّ
ميرفتم كه ايشان غسل جمعه را كه
فتيلهشدة 4هفتگيِ ناشي از فوتبال روزانه را از تن دور كنم.
گويا در فاصلههاي دو هفتگي به سلماني استادحسن ميرفتم .برايآنكه تا موي سرمان
از اندازة حدودا ً دو سانتيمتر بيشتر ميشد كه به نوك انگشتان عصبيِ ناظم دبيرستان بند
شود ،روز شنبه با چوب ِخيْزَران 5دِقِد ِل 6ناشي از زيادي و سنگيني كار و كمي و ناچيزيِ
حقوق و عقب افتادن رتبههاي اداری همه و همه را سر ما پياده ميكرد و يك سلماني
قَسيُالقلب 7را احضار مي كرد كه با كمك شاگرد يا شاگردانش با كوچكترين اشارة ناظم،
روي س ِر ما كه مويش به شيوة غيرقانوني ،از حدود دو سانتيمتر تجاوز كرده بود و نزدیک
بود كه كاكلگونهاي شود و در ژيگولسازيِ قيافة ما مؤث ّر واقع شود ،با ماشينِ صفر يا
نمرة يك ،يك چهارراه جگرخراش باز كند؛ مثل كاري كه در حقّ بعضي مجرمان ميكنند
و جزو تَعزيرات 8است.
خالصه ،پدرم هم مشتري استادحسن بود؛ و گاه ما را تحتالحفظ به سلماني ميبرد و
گاه پول ميداد و مستقلّ ً و بهتنهايي ،يا با برادرهاي ديگر ميفرستاد .دستمزد اصالح سر
در آن سالها دوروب َر پنج ريال بود .هر وقت كه جدا ميرفتيم دو ريالش را كش ميرفتيم؛
كه استادحسن ميفهميد و تالفياش را اينطوري بر س ِر ما درميآورد كه ا ّوالً ،پنكة آهني
دستچرخانش را كه به نيروي بازوي فرزند استاد سلماني ميچرخيد ،پشت س ِر گرمازدة
ِ
حركت پُرسروصدا و پر از صداي آهن و فوالد به گردش درنميآورد تا پشت گردن
ما با
1ـ بقچه ،پارچة بزرگی است که وسایلی را در آن میپیچیدند .بقچه و بندیل :بقچه و وسایل
2ـ دارای خزانه یا خزینه؛ و خزینه ،حوض بزرگی در حمّامهای قدیمی بود پر از آب گرم ،که در آن آبکشی و
غسل میکردند.
3ـ مستحب مؤکّد ،عملی است که در شرع بر انجام دادن آن سفارش و تأکید شده است.
4ـ پیچیدهشده ،لولهشده
5ـ گیاهی با ساقههای بلند و محکم که از ساقة آن ،عصا و قلم خوشنویسی تهیه میشود.
6ـ دلخوری و غم شدید و عمیق
7ـ سنگدل
8ـ جِ تعزیر؛ مجازاتهایی که میزان آن را قاضی تعیین میکند.
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آفتاب كجتاب كه طرفهاي عصر،
ِ
ما عرقسوز شود .بعد ،عرق كرد ِن ب ُنِ موها زير تي ِغ
آرايشگاه را به كورة آدمپزي تبديل ميكرد ،باعث عذاب ا َلي ِم 1ما ميشد .ثانياً ،از كُندترين
ماشين دستیاش استفاده ميكرد كه تيغهاش فقط براي گاز گرفتن موي س ِر فلكزده 2ما
جان ميداد .3ثالثاً ،براي پشت گردن ما از پودر استفاده نميكرد .اصوالً پودر و كِرِمهاي
معدود و ا ُدكلن سبزرنگ را براي دكور در رديف جلوي آينه چيده بود و گاهبهگاه در حقّ
مشتريهاي غريب و پولدار و انعامده مصرف ميكرد .رابعاً ،وقتیکه با انگشتان دست
چپش س ِر ما را جابهجا میکرد و به اینسو و آنسو میچرخاند ،این کار را بدون مهربانی
و محابا 4و مالحظه انجام میداد؛ مثلاینکه س ِر آبپاش را دارد روی لولهاش میچرخاند؛
گردش قلمي ،5انتقام
ِ
و مثلاينكه توي كلّة ما مغ ِز محترمي نهفته نيست كه يك روز به
آن جفاكاريها را بگيرد .خامساً ،حرف زدن و سياست و تفسير اخبار روز را هم از ما
دريغ ميداشت و گذاشته بود براي مشتريهايي كه سرشان به تنشان ميارزيد .طبع ًا ما
هم حتّيالمقدور ن ُطُ ق نميكشيديم 6و بهخاطرآنكه خائن خائف است ،7به خاط ِر كش
رفتن يا كف رفتنِ آن دوريالي ،هر باليي را كه بر سرمان ميآورد ،بدون دَم زدن و خم به
ابرو آوردن ،تحمّل ميكرديم .تا يك روز زد و 8بنده در زير تيغ استاد ،جسارت و جرئت
حرف زدن پيدا كردم .ماه رمضان بود .طبع ًا صحبتها بهنحوي با مسائل و مراسم سحر و
سحري و افطار و افطاري و بلنديِ ساعات روز و سختيِ روزه و شكايت از تشنگي ـكه
از گشنگي بدتر است ـ و غيره ارتباط داشت .به قول بچّ هها آمدم ا ِفه بيایم9؛ گفتم« :اوستا
به اين اذانهايي كه سحرها ميگويند گوش ميدهيد؟» (اوستاحسن سلماني ،هم مغازهاش
نزديك و همساية منزل ما بود و هم منزلش) گفت« :بله .چطور مگه؟»گفتم« :واهلل چطوري
1ـ دردناک
2ـ کنایه از بینوا ،بدبخت (در لغت ،کسی که فلک [=آسمان] او را آزرده است و خوار و خفیف کرده)
ال مناسب بودن
3ـ برای چیزی جان دادن :کام ً
4ـ مَحابا یا مُحابا :احتیاط و مالحظه؛ بدون محابا :بیمحابا ،با بیمالحظگی (در اینجا)
5ـ به گردش قلمی :با به حرکت درآوردن قلم ،با نوشتن [ـِ خاطره]
6ـ ن ُطُ ق صورت عامیانة ن ُطْ ق است .ن ُطُ ق کشیدن یعنی صدای خود را بلند کردن و حرف خود را زدن ،کنایه از
اظهار وجود یا اعتراض کردن
7ـ خیانتکار ،ترسو است.
8ـ زد و  :...ناگهان چنین اتفاق افتاد که ...
9ـ افه آمدن :خودنمایی کردن
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بگم؟ اين چه اذان ناجوري است كه سر ميدهند؟ واقع ًا ا َنكراالَصوات 1است .اگر
بوقلمون را زندهزنده پَر بكَ نند ،صدايي كه درميآورد ،بهتر از اين است! مگر مجبورند
اينجور با اين صداي نخراشيده و نتراشيده 2اذان بگن و مردم را زابرا كنند؟ ...3گر تو قرآن
بدين نَمَط خواني /ببري رونق مسلماني!» 4و خالصه هر حديث و حرف و حكمتي كه در
ذهن نوجوانم انباشته بود ،در جهت هَجْ ِو 5آن اذان و اذانگو به كار بردم .گفتم« :تازه حاال
كه همه راديو دارند .افق قزوين هم كه معلوم است چقدر ( ۹-۸دقیقه) با افق شرعيِ تهران
فاصله دارد .واقع ًا چه صداي جگرخراشي! مسلمان نشنود ،كافر نبيند! »6بعد ندانمكارانه
و خوابگردانه ،7درحاليكه نيشگون گرفتنهاي ماشين كُندش را تحمّل ميكردم ،بيگُدار
به آب زدم 8و پرسيدم« :راستي اوستا ،نميدانيد كيه كه سحرها اذان ميگه؟» و توي آينه
دنبال جواب گشتم .چهرة استاد خفه و كبود مينمود .خندهاي از س ِر درماندگي سَ ر داد 9كه
بناگوشهايش را به هم متّصل كرد .سپس با حُ جب و حيايي بيسابقه گفت« :چرا؛ خودِ
من هستم كه براي ثوابش اذان ميگم».
از زورِ خيطي و خجالت ،احساس کردم پایههای صندلی دارد زیر بدنم تا میشود و
بدنم در حفرهای بیانتها وامیرود.

از میان شگردهایی که درس چهارم کتاب مهارتها برای ساختن فضای طنز برشمرده،
نویسنده از کدامها در این داستان بهره برده است؟ آیا شگردهای دیگری میتوان یافت.
1ـ نابهنجار و گوشخراش
2ـ کلفت و ناهنجار و زننده (در اینجا)
3ـ زابهراه ،ناگهان از خواب پریده ،بدخواب شده (در اینجا)
4ـ بیتی از گلستان :اگر تو با این روش قرآن بخوانی ،آبروی مسلمانی را میبری.
5ـ نکوهش ،عیبگویی ،متضا ّد مَدْ ح
6ـ اصطالحی است که دربارة امر ناخوشایند کاربرد دارد .گوینده آرزو میکند که مسلمان حتّی خبری از آن نشنود
و کافر هم اگر شنید ،آن را نبیند.
7ـ مانند خوابگرد؛ مانند کسی که در خواب راه میرود ،گیج و ناآگاه
8ـ گُدار :گذار ،گذرگاه ،قسمت کمعمق رودخانه؛ بیگدار به آب زدن ،کنایه است از نسنجیده عمل کردن
9ـ سر دادن :ناگهان با شدت شروع کردن (به خنده یا گریه یا فریاد و مانند اینها)
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که در داستان به کار رفته باشد ،امّا در کتاب مهارتها نیامده باشد؟ در متن داستان چه
ناهماهنگیها و تضادهایی در طنزآفرینی اثرگذار بوده است؟ (برای نمونه ،صحبت کردن
پرشور شخصیت اصلی و کار کرد ِن بهظاهر خونسردانة استادِ سلمانی)

آیا میتوانید همه یا بخشی از داستان را به زبان طنز ،اما این بار از دی ِد ماشین دستی
استادِ سلمانی بازنویسی کنید؟ برای مثال ،وقتیکه شخصیت اصلیِ داستان از اذانگو بد
میگوید ،همزمانْ ماشین دستی به چه میاندیشد؟ در آن لحظهها زیر انگشتان استاد
سلمانی چه حسّ ی دارد؟ پیش از اینکه شخصیت داستان وارد آرایشگاه شود ،در چه حالی
بوده و به چه موضوعی میاندیشیده است؟ پس از آنکه کار سلمانی به پایان رسید ،چطور؟
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درس پنجم

نوشتن دربارة تجربة دیگران

پیش از هر چیز ،کمی دستگرمی و آمادگی برای نوشتن!
در درس پنجم کتاب مهارتها خواندیم که نوشتهها مانن ِد فرزندان نویسنده هستند و
نویسندگان باید برای آنها نامهای نیکو برگزینند .به همین بهانه ،بیایید اوّل از اسم خود
ّالیت نوشتنی ،نام یا نام خانوادگیِ
آغاز کنیم .از اسممان چه میدانیم؟ موضوع این فع ِ
شماست .این تمرین را به عنوان دستگرمی برگزیدهایم؛ چونکه نیازی نیست در مسیر
نوشتن ،زحمت زیادی برای فکر کردن به خرج بدهید .ما همگی ،کموبیش از اسم خود
اطّالعاتی داریم و آمادهایم که درمورد آن ،چند سطری بنویسیم .اسمهای ما هر کدام
معنایی دارند یا از تاریخچهای برخوردارند که روایت میکند چرا این نام را پدر و مادرمان
بر ما گذاشتهاند.

دربارة نام یا نام خانوادگیتان یا هردو بنویسید .معنای نامتان چیست؟ از کجا آمده؟ آیا
میدانید چه کسی و به چه دلیل این نام را برایتان انتخاب کرده است؟ چه ویژگیهایی را
دربارة اسمتان مهم میدانید؟ چه حسّ ی نسبت به اسمتان دارید؟

دو متنی که به دنبال میآید ،یکی ترجمهای است از کتاب نویسندهای مکزیکیتبار و
دیگری ،بخشی از کتاب «شما که غریبه نیستید» نوشتة هوشنگ مرادی کرمانی .پس از
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اینکه چند سطری دربارة اسمتان نوشتید ،متنها را بخوانید.
نام من در انگلیسی یعنی آرزو .در اسپانیایی یعنی تعداد زیادی حرف؛ یعنی غم .یک
چیزی شبیه شمارة ن ُه .رنگی چرک .شبیه به صفحههای موسیقی مکزیکی که وقتی پدرم
یکشنبه صبحها ریشش را میتراشید و نالهوار میخواند پخش میشد.
اسم من اسم مادرِ مادربزرگم بود و حاال اس ِم من است .او هم زنی متول ّد سال اسب
بود .مثل من در سال چینیِ اسب به دنیا آمده بود که ازجمله ،معنایش این است که اگر زن
باشید آیندة خوبی در انتظارتان نیست؛ امّا من فکر میکنم که این یک جور درو ِغ چینی
است .چون چینیها هم مثل مکزیکیها دوست ندارند زنهایشان قوی باشند.
مادرِ مادربزرگم .دوست داشتم میشد که از نزدیک میشناختمش .مثل اسبی سرکش
بود .به زور شوهرش دادند و داستان ،آنطور که ما شنیدهایم این است که مادرِ مادربزرگم
هیچوقت شوهرش را نبخشید .تمامِ عمرش از پنجره بیرون را نگاه کرد .همانطور که
خیلی زنها وقتی غمگیناند ،دستزیرِچانه مینشینند .نمیدانم که از موقعیتی که داشت
بهترین استفاده را کرد یا اینکه همیشه ناراحت بود که نتوانسته همة آن چیزهایی بشود
که یک روز میخواست .اسپرانزا .نامش به ارث به من رسید؛ امّا نمیخواهم که جایش را
کنار پنجره به ارث ببرم.
در مدرسه میگویند که اسم من خندهدار است .مثل اینکه بخشهایش از حلبی ساخته
شده باشند و سقف دهان را خراش دهند .ولی در اسپانیایی اسم من از مادّة نرمتری ساخته
شده؛ مثل نقره .مثل اسم خواهرم زمخت نیست :ماگدال ِنا؛ که از اسم من سختتر است.
ماگدالنایی که وقتی به خانه میآید میشود ن ِنی .ولی من همیشه همان اسپرانزا بودهام.
دلم میخواهد اسم جدیدی به خودم بدهم .اسمی که بیشتر شبیه خودِ واقعی من باشد؛
خودی که هیچکس نمیبیند .اسپرانزایی شبیه لیساندرا ،یا ماریتزا یا زیزی ایکس .آره.
چیزی شبیه زیزی ایکس خیلی خوب است.
***
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[عمو] بلند میشد و میرفت تو اتاقش .با صدای بلند ،با آهنگ ،مثنوی 1میخواند یا
شاهنامه ،و هر وقت دلش میگرفت روضه 2میخواند.
تمام فکر و ذکرش دانشگاه بود؛ دانشگاه دکتری.
او اسم مرا «هوشنگ» گذاشته بود .از تو شاهنامه پیدا کرده بود؛ که با لهجة محلی «هوشو»
صدایم میکردند ،یعنی «هوشنگ کوچولو» ...من تنها «هوشنگ» آبادی بودم .هرکس ایراد
میگرفت و میگفت« :هوشنگ» یعنی چه؟ عمو میگفت :یعنی «باهوش ،تیزهوش»؛
فارسیِ خالصه .آغبابا میخندید و میگفت« :تیزش» رو قبول داریم ولی «هوشش» را نه!

به ویژگیهای متن ادبی ـ که نمونهوار در جدول صفحة  38کتاب مهارتها (درس
سوم) فهرست شده است ـ بنگرید و بگویید نویسندهها از کدام شگردهای ادبی در
پردازش متن بهره بردهاند.
ِ

متن دستگرمی را که دربارة اس م خود نوشتهاید ،با بهکارگیریِ شگردهای زبان ادبی
بازنویسی کنید.
***
درس پنجم کتاب مهارتها ،به نمونههایی از مقدّ مة نوشته پرداخته است که با بهرهگیری
از پرسش ،آوردن خبری داغ ،و یا نقل داستان ،بیشتر از مقدّ مههای عادی و سرراست،
خواننده را جذب میکنند و کنجکاوی و اشتیاق او را به دنبال کردن نوشته برمیانگیزند.
در درس یکم از کتاب حاضر ،همین موضوع را مطرح کردیم و بهویژه گفتیم که چگونه
1ـ مقصود ،مثنوی معنوی مولوی است.
2ـ آنچه در مراسم سوگواریِ اهل بیت پیامبرص و بهویژه در آیین سوگواریِ امام حسینع خوانده میشود؛ ذکر
مصیبت و نوحهسرایی .برگرفته است از نام کتاب «روضةالشّ هداء» نوشتة «مالحسین واعظ کاشفی» در سدة نهم
هجری؛ در آغاز ،در چنین مجالسی بخشهایی از کتاب را میخواندند (=روضهخوانی) و سوگواری میکردند.
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میتوان با آوردن روایتی داستانی ،بر جذابیت مقدّ مه افزود .درس پنجم کتاب مهارتها
گذشته از آغاز خوش ،به پایان گیرا هم توجّ ه نشان داده است .برخالف تص ّورِ رایج ،پایان
نوشته برجستگی و اهمّیت بسیار دارد .اگر دوباره تشبیه نوشته به سفری ذهنی را در نظر
آوریم ،پایان نوشته در واقع مقصد سفر است .مقصد ،به توش و توانی که در مسیر سفر
ارزش
ِ
به کار بردهایم و زمانی که در راه سپری کردهایم و آنچه در سفر اندوختهایم ،معنا و
دوچندان میبخشد.
نوشتن پایان مناسب و زیبا بههیچرو کار آسانی نیست؛ چون افزون بر جذّ ابیت ،در بن ِد
پایانی باید سخنی ارزشمند به میان آوریم (نتیجه بگیریم) و بخشهای قبلیِ نوشته را ـ
بهخصوص اگر نوشته بلند باشد ـ به هم ارتباط دهیم (جمعبندی کنیم) .چنانکه میبینید،
مسئولیتهای سنگینی بر دوش پایان نوشته نهاده شده است! گاهی نویسندگان بخشی
از این مسئولیت بزرگ را به خواننده واگذار میکنند و با رقم زد ِن پایانی که به شکل
غیرمستقیم و اشارهوار نکتههای نوشته را یادآوری میکند ،از خواننده میخواهند که خود
در پایان نوشته سهیم شود و بیندیشد و نتیجه بگیرد .نویسنده میتواند این کار را با باقی
گذاشتن «نشانههایی» در پایان نوشته انجام دهد .شاید برخی نشانهها کلیشهای و تکراری
باشند ،ولی از گفتوگوی کالسیمان در فعّالیت درس دوم کتاب حاضر ،به خاطر داریم
که کلیشهها چون مفاهی ِم ازپیشآماده را منتقل میکنند ،گاه کارکردهای ارزندهای دارند.
برای مثال تصوّر کنید که گزارشگری از «کانون اصالح و تربیت» گزارشی تهیّه کرده
و از زندگیِ نوجوانان در آن محیط و مهارتهایی که میآموزند و اینکه چرا کارشان به
کانون کشیده ،در بندهای بدنة نوشته نکتههای فراوانی گرد آورده است .نویسندة چنین
گزارشی میتواند نوشتهاش را سرانجام با توصیف خیره شدن نوجوانی از الی نردههای
در به بیرون پایان بخشد تا گذشتة تلخ او را در تضاد با آیندة امیدبخشی که پس از بیرون
پیش رو دارد ،قرار دهد .بههمینترتیب ،ممکن است نویسنده در بن ِد پایانی
آمدن از کانون ِ
به اختصار ماجرای نوجوانی را بازگو کند که با بهکارگیریِ مهارتهای فردی و اجتماعی
که در کانون آموخته ،پس از بازگشت به عرصة جامعه زندگی موفّقیتآمیزی را رقم زده
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است .بدینسان ،هرچند نویسنده در پایان ،از جمعبندی و نتیجهگیریِ مستقیم چشمپوشی
میکند ،اما درعوض با نقل داستان یا ساختن تصویری پرمعنا ،این کار را به عهدة خواننده
میگذارد و او را به فکر وامیدارد و ذهنش را فعّاالنه با موضوع درگیر میکند.

به درگیریهای بین خواهرها و برادرها (یا اقوام نزدیک همسنوسال) در خانه فکر
کنید .با همگروهیها به این بیندیشید که اگر میخواستید نوشتهای در این موضوع بنویسید،
در بن ِد بدنه به چه چیزهایی اشاره میکردید .سرانجا ْم متن را چگونه به پایان میرساندید؟
هنگامی که در گرو ه سرگرم اندیشه و گفتوگو در این باره هستید ،از یادداشتبرداری
غافل نشوید .در پایان ،بخشی از دستاورد هماندیشیِ گروهی را برای دانشآموزان دیگر
بازگو کنید.

به بن ِد جمعبندی که برای نوشتنیِ درس یکم نوشتهاید ،بازگردید و با کاربردِ شگردهایی
که فراگرفتهاید ،آنرا به پایانی جذّ ابتر که خواننده را به فکر فروببرد تبدیل کنید.
***
در درس هفتم کتاب مهارتها به اهمّیت خواندن
در گسترش توانایی ذهنی و نیز در ژرفا بخشیدن به
نوشتههایمان پی میبریم .پیشنهاد میکنیم فعّالیت آن
درس را برای همة کتابهایی که از این پس میخوانید،
تکرار کنید .بهتر است دفترچهای تهیّه کنید یا پروندهای
در رایانهتان بگشایید تا همیشه مهمترین نکتههایی را که از خواندن کتابها درمییابید،
یادداشت کنید .هرا َزگاهی به یادداشتهایتان نگاهی بیندازید؛ دوباره بخوانیدشان و تجزیه
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و تحلیلشان کنید .از خود بپرسید آیا با پیام اصلی کتاب موافقید؟ چگونه میتوان آن را
نقد کرد؟ با خود بیندیشید چگونه میتوانید از نکتههایی که یادداشت کردهاید در نوشتن
بهره ببرید .میتوانید یادداشتهایتان را به متنهایی فراتر از کتابهایی که میخوانید،
گسترش دهید؛ زیرا همانگونه که در درس هفتم مهارتها میآموزیم ،مراد از خواندن،
تنها خواند ِن کتاب نیست .همة تجربههای ما ـ از گوش دادن به صحبتهای دوستانمان
گرفته تا تماشای فیلم یا نظارة چشماندازی از طبیعت ـ متنهایی هستند که میتوان با
باریکبینی و تأمّل در آنها ذهن را پرورد .پرورش ذهن نیز ـ چنانکه میدانیم ـ ما را یاری
میکند تا نوشتههایی ژرفتر با دامنهای گستردهتر پدید آوریم.
در متن «ن ُه قهرمان بر سکوی اوّل» که در درس هفتم کتاب مهارتها میخوانیم،
میبینیم که نویسنده از داستانی واقعی برای توسعه دادن نوشتهاش بهره گرفته است.
تجربههای هریک از ما ،داستانهایی واقعیاند که برای گسترش موضوع و عمیقتر کردن
نوشته کارآیی دارند .اگر به تجربههای دیگران به عنوان «متن» نگاه کنیم ،با مطالعة آنها
به ژرفای نگاهمان میافزاییم و نکتههای تازهای را که فرامیگیریم ،دستمایهای برای
نوشتههایمان قرار میدهیم .یکی از روشهای آموختن از تجربههای دیگران ،مصاحبه با
آنان است .مصاحبه روشها و فنونی دارد که مصاحبهگر میتواند با در پیش گرفتن آن،
نکتههای بیشتری دربارة تجربة مصاحبهشونده به دست آورد .افراد همواره در زمان صحبت
کردن ،از جزئیات تجربههایشان سخن نمیگویند؛ یا چهبسا که برخی موضوعات را که
برای شنوندگان ناشناخته است ،مهم نپندارند و اشارهای ب ِدان نکنند .امّا اگر مصاحبهگر
پرسشهایش را پیشاپیش آماده کرده باشد و درمورد پاسخهای احتمالیِ مصاحبهشونده از
پیش اندیشیده باشد ،قادر است او را وادارد که نکتههای بیشتر و مهمتری دربارة تجربهاش
بر زبان آورد .بدون پرداختن به جزئیات ،پدید آوردن نوشتة مناسب ،امکانپذیر نیست.
برای پی بردن به جزئیات ،پیش از مصاحبه فهرستی از پرسشهایی که میخواهید بپرسید،
فراهم آورید .برای نمونه ،از خودتان بپرسید:

•
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مهمترین موضوعی که کنجکاویام را دربارة تجربة این فرد برمیانگیزد ،چیست؟

ال اگر مصاحبهشونده دچار سانحة رانندگی شده ،وقتی که فهمید تصادف رخ داده است،
مث ً
اوّلین فکری که به ذهنش خطور کرد ،چه بود؟

•

حس مصاحبهشونده چه
اجازه دارم چه پرسشهای شخصیای مطرح کنم؟ دربارة ّ

ال اگر مصاحبهشونده شناگری است که در مسابقههای کشوریِ شنا
میخواهم بدانم؟ مث ً
حضور یافته ،آیا زمانی که دانست رتبة دوم مسابقه را به دست آورده است ،اندوهگین شد
یا خوشحال؟ آیا به نفر اوّل غبطه خورد یا حسادت کرد؟

•

بهتر است چه پرسشهای غیرشخصیای به میان آورم؟ برای مثال ،اگر مصاحبهشونده

در آزمایشگاه شرکت تولید مواد غذایی کار میکند :چند نفر در آزمایشگاه مشغول به کار
هستند؟ وظیفة هریک در آزمایشگاه چیست؟

از یکی از اطرافیان که تجربة جالب و هیجانانگیزی از سر گذرانده است ،خواهش کنید
دربارة تجربهاش با شما گفتوگو کند .هرچه تجربهاش حاویِ جزئیات بیشتر باشد ،بهتر
است .برای نمونه ،از کسی که تجربة رانندگی دارد ،دربارة آزمون رانندگیاش بپرسید؛
از کسی که تجربة معلّمی دارد ،دربارة بهیادماندنیترین جلسة کالسش بپرسید؛ و از آن
که کسب و کاری دارد ،درمورد بهترین درسی که از اوّلین شکست تجاریاش گرفته
است ،سؤال کنید .پس از اینکه دبیرتان موضوع مصاحبه را تأیید کرد ،پرسشهایی را
که میخواهید به میان آورید ،فهرست کنید و به او نشان دهید و نظرش را جویا شوید.
اکنون میتوانید در قامت یک مصاحبهگر ،با مصاحبهشونده رویارو شوید و پرسشهایتان
را مطرح کنید .هر وقت دیدید پاسخها ـ چنانکه باید و شاید ـ دقیق و جزئی نیست،
موضوع را رها نکنید و مصاحبهشونده را با طرح پرسشهای هدفدار ،به شرح و توضیح
بیشتر وادارید و تا جایی پیش روید که یقین کنید شناخت خوبی از ابعاد موضوع به دست
آوردهاید .آنگاه بر اساس مصاحبهتان متن کوتاه ِ ویراستهای بنویسید و مهمترین نکتهای را
که از تجربة مصاحبهشونده آموختهاید ،در آن بگنجانید.
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درس ششم

قالبهای کوچک

پیش از هر چیز ،کمی دستگرمی و آمادگی برای نوشتن!
در دستگرمیِ درس یکم گفتیم که نوشتن نیاز به ابزار و وسایل دارد .برای نوشتن
دستِکم به قلم و کاغذ نیاز داریم .اندازة کاغذی که بر آن مینویسیم ،معموالً بر آنچه
مینویسیم تأثیر میگذارد .پزشکی که شیفتة شعر و نوشتن است ،بین بیمارانی که میبیند،
روی کاغذ نسخه ،شعر یا یادداشت کوتاه مینویسد .این نوشتهها ،هم به دلیل تنگیِ وقت
در فاصلة دیدن دو بیمار و هم به واسطة اندازة کاغذ ،اغلب فشرده و کوتاه هستند .سبک
نویسندهای که همیشه در دفترچههای جیبی که همراه دارد ،مینویسد ،چهبسا با سبک
نویسندهای که کاغذی با قطع معمولی به کار میبرد ،متفاوت باشد.

بر کاغذی کوچک (ده در پانزده سانتیمتر) در مورد یکی از کسانی که میشناسید ـ
به دلخواه خود ـ با جزئیات کافی بنویسید؛ بهگونهایکه تصویر روشنی از فرد ،در ذهن
خواننده شکل گیرد .میتوانید ظاهر ،خو و منش ،طرز صحبت کردن ،دیدگاه دیگران
دربارة او و ...را توصیف کنید .پیش از نوشتن اندکی بیندیشید که آیا میتوان برخی
ویژگیها را با هم در چند جمله ترکیب کرد تا بیآنکه از ارزش توصیف و جزئیات آن
کاسته شود ،از واژههای کمتری بهره برد .به عبارت دیگر ،به این بیندیشید که چگونه
میتوانید فشرده ،موجز و کوتاه بنویسید .چه بخشهایی از توصیف را میتوانید به خواننده
بسپارید تا در ذهن خود پیش ببرد و کامل کند؟ چه تعبیرها و کلیشههایی میتوانید به کار
برید که با کمترین واژه بیشترین پیام را برسانند؟
218

***
در درس ششم کتاب مهارتها ،با شماری از مهمترین قالبهای نوشتن آشنا شدیم.
قالبهای نوشتن ،برای سامان دادن به موضوع نوشته به ما یاری میرسانند .به دنبال
دستگرمیِ این درس ،میخواهیم از قالبهایی سخن بگوییم که پیام یا تصویری را به
سرعت و با کاربرد کمترین واژگان ،ولی با دقّت زیاد به خواننده منتقل میکنند.

در ادبیات عامیانة بلوچی قالبی شعری وجود دارد به اسم «لیکو» 1که در واقع
تکبیتیهایی هستند با وز ِن هِجایی 2که با قیچک (نوعی ساز) میخوانند.
1ـ بر وز ِن بیتو
کشش هجاها پیوند
ِ
2ـ وزن هجایی ،بر اساس شمارِ هجا(بخش)های واژه پدید میآید و با وزن عَروضی ـ که با
«ت» و «تَن» میشناسید ـ متفاوت است.
دارد و شما آن را با َ
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 )۱با سوادی دیگر
خطّ م را خواندی و
راز دلم را تمام
دانستی.
 )۲در سایه مینشینی صبح
سایه میرود
تو را میبیند خورشید.
همچنین در ادبیات ژاپنی قالبی شعری به نام هایکو یافت میشود .عدّ های معتقدند که
هایکو ،کوتاهترین گونة شعری در ادبیات جهان است .هایکو در سه سطر کوتاه نوشته
میشود و موضوع آن ،غالب ًا طبیعت است .در هایکوهای سنّتی سطر اوّل از پنج واحد زبانی
به نامِ «مورا» (چیزی شبیه به هجا یا بخش در «لیکو») ،سطر دوم از هفت مورا و سومین
سطر از پنج مورا ساخته شده است .باآنکه در هایکوهای جدید همواره قواعد هایکوهای
هدف هایکو همچنان توصیف صحنه با کمترین واژگان است.
ِ
سنّتی رعایت نمیشود ،اما
برای نمونه ،هایکوی زیر سرودة کوبایاشی ایسا ،شاعر ژاپنی قرن هجدهم است:
بهارِ من تنها همین است:
تک نها ِل بامبو
و یک شاخة بید

سمت راست ،دربردارندة شعرهایی کوتاه ،نوشتة دانشآموزانی همسنوسال
ِ
ستو ِن
شماست .آنها با دیدن چند تصویر ،این شعرها را در توصیف دیدههای خود گفتهاند .نظر
دبیر انشا دربارة شعرهای هر دانشآموز در ستو ِن چپ جای گرفته است .آیا با خواندن
این شعرها میتوانید تصویری را که آنها دیدهاند ،در ذهن خود تصوّر کنید؟ آیا افزون بر
دیدگاههای ستون چپ ،نکتههای دیگری دربارة این شعرها به نظر شما میرسد؟
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مرتضی:
ابرهای سفی ِد چون برف
سیاه افکندهاند بر کوه
مانند چتری سفید

مرتضی ،خوب توانسته تصویر ابرهایی را که بر

زمین سایه انداختهاند ،مجسّ م کند .تقابل رنگهای

«سفید» و «سیاه» در شعرش برایم جالب بود .تصویری

که خلق کرده ،برایم دلنشین است؛ اینکه ابری سفید،
سایهای سیاه میسازد .در ضمن ،ب ه نظرم قشنگ است

در شعر ،بهجای «سایه افکندن» بگوییم «سیاه افکندن».
علی:
خستة کار ،در میا ِن دشت
لبخند میزن َد به ما
زورکی ،پیرمرد

اوّل از همه ترتیب واژهها و سطرهای شعر علی

توجّ هم را جلب کرد .به نظرم ،واژههای شعرش را

خوب چیده؛ از همه بهتر اینکه قی ِد «زورکی» را در آغاز

سطر سوم آورده .گمان کنم جای درستش همانجاست

و علی این را فهمیده .جز این ،ترکیب «خستة کار» را
بیش از «خسته از کار» میپسندم؛ انگار دومی در شعر،

خوشتر نشسته .دستِآخر هم ،تصویری را که خلق

کرده ،خوب میتوانم تجسّ م کنم.
محمّد:
میخندَ د
به من
من ،به او فکر میکنم

محمّد تجربة رویاروییاش با عکسی را که دیده،

توصیف کرده و اینطور ،تصویری که با هایکویش
ساخته ،دیدنی شده .تقابلِ فکرکردن با خندیدن ،جالب

است .ضمن اینکه ،تکرارِ «من» ـ یکی در پایان سط ِر

دوم و یکی در آغازِ سطر سوم ـ موق ِع خواندن شعر،
زیبایش میکند.

کامیار:
بر زمین میافتد
از صورتِ سب ِز درخت
گونههای سرخِ سیب

به گمانم شعر کامیار قشنگ است و هنرمندانه.

سطرهای شعر ،بجا چیده شدهاند .تشبیههایی که به
کار برده ،جذّ اباند .واجآراییِ /س /در دو سطر پایانی

(در واژههای «صورت»« ،سبز»« ،سرخ» و «سیب») به

توصیف
ِ
زیبایی شعر یاری رسانده .سرانجام اینکه

شعر ،تواناییِ تصویرسازی باالیی دارد.
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محمّد سپهر:
قرمزند،
هم طلو ِع خورشید،
هم گیالسهای آویزان

مقایسة طلوع خورشید و گیالسهای آویزان،
شعر محمّدسپهر را خواندنی کرده .ضمنِ اینکه
چیدن صحیح سطرها خواننده را تا سط ِر پایانی منتظر
میگذارد .در سط ِر اوّل منتظریم بدانیم چه چیزهایی
قرمزند .در سط ِر دوم ،بخشی از پاسخ را دریافت
میکنیم؛ امّا هنوز میخواهیم بدانیم آن «چیزِ» قرم ِز
دیگر چیست؟ فعل جم ِع «اند (هستند)» و «هم (آغاز
سطر دوم)» ما را منتظر نگه میدارد .سرانجام در سط ِر
پایانی پاسخ را مییابیم.

دبیرتان تصویرهایی از طبیعت یا زندگی شهری برمیگزیند و به شما نشان میدهد.
بکوشید تصویرها را با کمترین واژهها در قالبی مانند لیکو یا هایکو توصیف کنید.
شعرهایتان را برای همکالسیها بخوانید و نظرشان را جویا شوید.

دستگرمیِ این درس بر پایة اندازة کاغذ 1بود؛ اکنون بن ِد بدنة زیرین را درباب «قطع
کتاب» بخوانید:
اندازة کتابها تاریخچة دور و درازی دارد .شاید نسخههای خطّ یِ (دستنویسهای)
صنعت چاپ و دشواریِ ریزنویسی ،کتابها معموالً
ِ
سبب نبودِ
ِ
قدیمی را دیده باشید؛ به
در کاغذهای بزرگ یا خیلی بزرگ نوشته میشدند ،به گونهای که نه تنها در جیب بلکه
در خورجین هم جا نمیگرفتند! در ضمن این اندازهها معیار یا استاندارد خاصّ ی نداشتند؛
امّا از دورة رواج صنعت چاپ ،کاغذها هم در اندازههای استاندارد روانة چاپخانهها
1ـ اندازة کاغذ ،همان قالب به معنای حقیقی و فیزیکی آن است؛ مانند قالبهایی که معلّم در درس ششم کتاب
مهارتها به کالس آورده بود.
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شده و در آنجا به اندازههای مشخّ صی بُرِش (= قطع) میخوردهاند .در کشور ما بر
این برشها یا قطعها نامهای گوناگون نهادهاند :جیبی ،پالتویی ،خِشتی ،ب َیاضی ،رُقعی،
وزیری ،رَحلی .قطع جیبی کوچکترین قطع کتاب است و در بعضی جیبها جا میگیرد
و به اندازة تقریبیِ  ۱۱در  ۱۶سانتیمتر است .قطع پالتویی هم نسبت ًا کوچک است و در
جیب َگلوگُشادِ پالتو جا میشود .ویژگی این قطع آن است که درازایش ( ۲۰سانتیمتر)
ِ
دوبرابر پهنا ( ۱۰سانتیمتر) است .قطع خشتی به کتابهایی میگویند که کمابیش به
اندازة خشت باشند و طول و عرضشان ،برابر ( ۲۰در  .)۲۰البته میدانید خشت ـ که در
ساخت خانههای قدیم کاربرد داشته ـ به اندازة دو آجر امروزی است .قطع ب َیاضی اندازة
کتابهایی است که از عرض باز میشوند یا به تعبیر دیگر ،عرضشان بیشتر از طولشان
است! ب َیاض به معنای سپیدی است و به مجموعه کاغذهای سفید و نانوشته برای یادداشت
میگفتند (دفتر یادداشت) .برخی از کتابهای ویژة خردساالن و کودکان در این قطع به
چاپ میرسند .قطع رُقعی را باید قطع عادی یا معمولی کتاب نامید .بیشتر کتابها در
زمینههای گوناگون در همین اندازه انتشار مییابند .ابعاد رقعی  ۱۴در  ۲۲سانتیمتر است.
(واژة رقعی از رقعه میآید و رقعه یعنی نامه .از آنجا که کاغذ نامهنویسی غالب ًا به همین

ردیف باال از راست به چپ :رحلی ،سلطانی ،رُقعی ،خشتی ،پالتویی ،جیبی
ردیف دوم :ب َیاضی
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اندازه بوده و هست ،آن را رقعی نامیدهاند ).قطع وزیری اندکی بزرگتر از رقعی است:1
 ۱۶در ( ۲۴در گذشته بزرگترین قطع« ،سلطانی» نام داشته است و ازاینرو در مقایسه
با آن ،به این قطعْ وزیری گفتهاند) .بزرگترین قطع کنونیِ کتاب به نام رَحلی شهرت
دارد؛ یعنی کتابهایی که به سبب بزرگی ( ۲5در  )۳۵و سنگینی ،آنها را بر روی «رحل»
میگذاشتهاند.

برای بند بدنهای که خواندید ،بن ِد مقدّ مه و بن ِد نتیجهگیری بنویسید .کوشش کنید که
مقدّ مه و جمعبندیتان هرچه جذّ ابتر و گیراتر از کار درآید.
سرانجام بیایید درس را با بحث دربارة قالبی به پایان ببریم که چندان جدّ ی گرفته
نمیشود :دستور آشپزی! دستور آشپزی را میتوان زیرمجموعة گزارش به شمار آورد.
با اینحال واژههای خاص و سبک نگارشیِ دستور آشپزی ،آ ن را از انواع دیگ ِر گزارش
جدا میسازد.

متنی که به دنبال میآید ،برگرفته از «کتاب مستطاب آشپزی :از سیر تا پیاز» است.
نویسنده 2در این کتاب دوجلدی ،به گردآوریِ دستور غذا بسنده نمیکند و به پیشینه و
اهمیّت فرهنگیِ غذاها نیز میپردازد.

تَ ْهدیگ:
خاص آشپزی ایرانی است و درست درآوردن آن نشانة
ّ
تهدیگ یکی از فرآوردههای
1ـ قطع کتابی که اکنون در دست دارید ،نزدیک به وزیری است.
2ـ نجف دریابندری (زادة  )1308ـ مترج ِم چیرهدست آثار ادبیات جهان ـ کتاب را از روی عالقهای که به آشپزی
داشته ،در پیِ هشت سال پژوهش با همکاریِ همسرش (فهیمه راستکار) نوشته است.
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سلیقه و هنر آشپز محسوب میشود و گاهی بر سر
تقسیم آن سر سفره دعوا در میگیرد.
تهدیگ ممکن است از برنج ساده یا از موادی مانند
ورقة سیبزمینی ،نان لواش یا برگِ کاهو درست
شود .برایآنکه پلو تهدیگ ببندد باید آن را دستکم
آتش کم (با شعلهپخشکن)
ِ
یکساعتونیم روی
بگذاریم .روی سیبزمینیِ تهدیگ پیش از ریختن برنج
میتوان اندکی نمک پاشید.
اگر تهدیگ را با موادی مانند نان لواش ،ورقة سیبزمینی یا برگ کاهو درست میکنیم،
فقط کمی روغن (بدون آب) در کف دیگ داغ میکنیم و نان یا سیبزمینی یا کاهو را
لحظهای در آن سرخ میکنیم ،سپس برنج را در دیگ میریزیم .آبروغن دوم را پس از
دیگ نان و کاهو نیازی به نمک ندارد.
دَم باال داد ِن برنج میدهیم؛ ته ِ
برای به دست آوردن تهدیگ ساده و خوشرنگ ۴-۳ ،کفگیر برنج را با  ۱پیمانه
ماست و اندکی محلول زعفران مخلوط کنید و کف دیگ فرش کنید ،سپس برنج را روی
آن بریزید.

جداکردن تهدیگ:
تهدیگ را معموالً در بشقاب جداگانه سر سفره میآورند؛ تهدیگی که درسته از دیگ
درآید ـ مانند تهدیگ پلوپز برقی
دیگ قِل ِفتی» نامیده میشود؛
ـ «ته ِ
امّا هر تهدیگی الزم نیست قلفتی
باشد؛ کافی است که تهدیگ خُ رد
نشود و به صورت ورقههایی به
اندازة کف دست یا بزرگتر درآید.
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برای جداکردن تهدیگ از کف دیگ و جلوگیری از خرد شدن میتوانیم چند بن ِد انگشت
آب سرد توی حوضچة ظرفشویی بریزیم و دیگ را چند دقیقه در آن بگذاریم .به این
ترتیب پس از کشیدن برنج ،تهدیگ به آسانی از کف دیگ برداشته میشود .باید به یاد
داشته باشیم که دیگ را باید از روی آتش مستقیم ًا به آب سرد منتقل کنیم؛ چونکه اگر
تهدیگ به تدریج سرد شود ،جدا کردن تهدیگ آسان نخواهد بود.
چلو یا پلوی دمکشیده و تهدیگبسته را باید هرچه زودتر کشید و به سر سفره برد،
برعکس آدم پیر،
ِ
وگرنه پیر میشود ،یعنی تازگی و طراوت خود را از دست میدهد و
چندان ا َرج و قُربی ندارد.

•

با راهنماییِ دبیرتان ،در مجله ،روزنامه ،کتاب آشپزی یا فضای مجازی نمونههایی

از دستور غذایی جستوجو کنید .دستورهایی که یافتهاید ،از دی ِد نوع و قالب نوشته
چه همانندی و تفاوتی با دستور آشپزیِ یادشده دارد؟ از سنجش آنها با هم چه نتیجهای
میگیریم؟ آیا این قالب ِ نوشتن ،از ساختاری سخت و انعطافناپذیر پیروی میکند یا
دست نویسند ه را برای تغییر و نوآوری باز میگذارد؟
ِ

•

نویسندة کتاب نامبرده با آگاهیِ گسترده از ظرافتهای زبان فارسی ،نثر را در عین

سادگی ،زیبا و گیرا مینویسد .بخشی از این زیبایی ،وامدارِ تنوّع واژگانی و بهکارگیریِ
واژههای بجا و مناسب است .چند نمونه از این ویژگی بیابید و دربارة هریک توضیحی
بیفزایید( .برای مثال« ،فرش کنید»)

•

روایت داستان کارآیی ندارد؛ بلکه از این
ِ
شگردهای ساختن فضای طنز تنها در

شگردها میتوان در دیگر قالبهای نوشته نیز بهره برد .در دستور آشپزی که خواندیم،
چگونه نویسنده شگردهای طنز را به خدمت گرفته و به کدام بخشهای نوشته چاشنیِ طنز
بخشیده است؟ جایگاه طنز و تناسب را در عنوان کتاب چگونه ارزیابی میکنید؟
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کتابنامه

•

خرمشاهی ،انتشارات جامی و انتشارات نیلوفر،
قرآن کریم ،ترجمه و توضیحات و واژهنامه از بهاءالدّ ین ّ
چاپ اول1374 ،
آرایههای ادبی (قالبهای شعر ،بیان و بدیع) [سال سوم آموزش متوسطه ،رشتة ادبیات و علوم انسانی]،

•

روحاهلل هادی ،شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران1393 ،
آرش شواتیرکه بود؟ ،تورج دریایی ،مجلة بخارا (شمارة  ۹۵و ۱۳۹۲ ،)۹۶
آسیای هفتسنگ ،محمدابراهیم باستانیپاریزی ،انتشارات علم ،چاپ هفتم1383 ،
آموزش مهارتهای نوشتاری (نگارش و انشا) [پایة نهم ،دورة اول متوسطه] ،گروه مؤلفان ،شرکت چاپ
و نشر کتابهای درسی ایران ،چاپ دوم1395 ،
آموزش مهارتهای نوشتاری (نگارش و انشا) [پایة هشتم ،دورة اول متوسطه] ،گروه مؤلفان ،شرکت چاپ
و نشر کتابهای درسی ایران ،چاپ دوم1394 ،
آموزش مهارتهای نوشتاری (نگارش و انشا) [پایة هفتم ،دورة اول متوسطه] ،گروه مؤلفان ،شرکت چاپ
و نشر کتابهای درسی ایران ،چاپ دوم1393 ،
اسرارنامه ،عطار نیشابوری ،مقدمه ،تصحیح و تعلیقات :محمدرضا شفیعیکدکنی ،انتشارات سخن ،چاپ
اول1386 ،
باباطاهر و خاک دامنگیر غربت ،مهشید مشیریـمژده جعفرپور ،انتشارات آگاهان ایده ،چاپ اول1380 ،
بوستان سعدی (سعدینامه) ،تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی ،انتشارات خوارزمی ،چاپ اول1359 ،
بیان ،سیروس شمیسا ،انتشارات فردوس و انتشارات مجید ،چاپ اول1370 ،
بیان ،میرجاللالدین کزازی ،کتاب ماد (وابسته به نشر مرکز) ،چاپ اول1368 ،
پیرامون زبان و زبانشناسی (مجموعة مقاالت) ،محمدرضا باطنی ،انتشارات فرهنگ معاصر ،چاپ اول1371 ،
پیشاهنگان شعر پارسی ،به کوشش محمد دبیرسیاقی ،انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ سوم1370 ،

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
• تاریخ اساطیری ایران ،ژاله آموزگار ،انتشارات سمت ،چاپ اول1374 ،
• تاریخ زبان فارسی (دورة سه جلدی) ،پرویز ناتلخانلری ،نشر سیمرغ ،چاپ پنجم1374 ،
• توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی ،محمدرضا باطنی ،انتشارات امیرکبیر ،چاپ هفتم1376 ،
خرمشاهی ،انتشارات قطره ،چاپ اول1382 ،
• حافظ حافظة ماست ،بهاءالدین ّ
• حکایت همچنان باقی ،عبدالحسین زرینکوب ،انتشارات سخن ،چاپ اول1376 ،
• دایرةالمعارف بزرگ اسالمی ،جلد دهم و سیزدهم و نوزدهم ،چاپ اول 1380 ،و  1383و 1390
• دایرةالمعارف فارسی (دورة سه جلدی) ،غالمحسین مصاحب ،چاپ دوم1380 ،
• درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی ،سعید حمیدیان ،نشر مرکز ،چاپ اول1372 ،
• در آسمان جان ،میرجاللالدین ک ّزازی ،انتشارات معین ،چاپ اول1387 ،
• دربارة زبان (مجموعة مقاالت) ،محمدرضا باطنی ،انتشارات آگاه ،چاپ سوم1374 ،
• دستور ّ
خط فارسی (مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی) ،نشر آثار ،چاپ هفتم1386 ،
• دستور زبان فارسی ،پرویز ناتلخانلری ،انتشارات توس ،چاپ هشتم1366 ،
• دستور زبان فارسی ،عباسعلی وفایی ،انتشارات سمت ،چاپ دوم1391 ،
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•
•
•

دستور زبان فارسی (واژگان و پیوندهای ساختی) ،مهدی مشکوةالدینی ،انتشارات سمت ،چاپ سوم1387 ،
دستور زبان فارسی ( ،)1تقی وحیدیانکامیارـ غالمرضا عمرانی ،انتشارات سمت ،چاپ دوم1380 ،
دگرگونیهای آوایی واژگان در زبان فارسی ،جواد برومندسعید ،انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان،
چاپ سوم1379 ،
خرمشاهی ،انتشارات نیلوفر ،چاپ اول1373 ،
دیوان حافظ ،تصحیح بهاءالدین ّ
زبان حال در عرفان و ادبیات فارسی ،نصراهلل پورجوادی ،انتشارات هرمس ،چاپ اول1385 ،
ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز ،ایران کلباسی ،مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،چاپ اول1371 ،
سازشناسی ایرانی ،ارفع اطرایی و محمدرضا درویشی ،نشر چشمانداز ،چاپ اول 1386
سبکشناسی شعر ،سیروس شمیسا ،انتشارات فردوس ،چاپ دوم1375 ،
سیرت رسولاهلل مشهور به سیرةالنبی (دورة دو جلدی) ،ترجمه و انشای رفیعالدین اسحقبنمحمد
همدانی ،با مقدمه و تصحیح اصغر مهدوی ،انتشارات خوارزمی ،چاپ سوم1378 ،
شازدهکوچولو ،آنتوان دوسنتاگزوپری ،ترجمة ابوالحسن نجفی ،انتشارات نیلوفر ،چاپ پنجم1384 ،
شرح بوستان ،محمد خزائلی ،سازمان انتشارات جاویدان ،چاپ دوم1353 ،
شرح شوق (شرح و تحلیل اشعار حافظ) [دورة پنج جلدی] ،سعید حمیدیان ،نشر قطره ،چاپ اول 1390 ،تا 1392
شعر مدرسة ما (اشعار دانشآموزان مدرسة بحرالعلوم میناب) ،دارالتفسیر ،چاپ اول13۹۴ ،
شما که غریبه نیستید ،هوشنگ مرادیکرمانی ،انتشارات معین ،چاپ اول1384 ،
غلط ننویسیم (فرهنگ دشواریهای زبان فارسی) ،ابوالحسن نجفی ،چاپ سوم1370 ،
فارسی (پایة نهم ،دورة اول متوسطه) ،گروه مؤلفان ،شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران ،چاپ دوم1395 ،
فارسی (پایة هشتم ،دورة اول متوسطه) ،گروه مؤلفان ،شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران ،چاپ دوم1394 ،
فارسی (پایة هفتم ،دورة اول متوسطه) ،گروه مؤلفان ،شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران ،چاپ دوم1393 ،
فارسی (مکمل کتاب فارسی پایة هفتم) [ویژة مدارس استعدادهای درخشان] ،گروه مؤلفان ،شرکت چاپ
و نشر کتابهای درسی ایران ،چاپ اول1393 ،
فارسی (پایة هشتم ،دورة اول متوسطه) [ویژة مدارس استعدادهای درخشان] ،گروه مؤلفان ،شرکت چاپ
و نشر کتابهای درسی ایران ،چاپ اول1394 ،
خرمشاهی ،انتشارات جامی ،چاپ اول1377 ،
فرار از فلسفه (زندگینامة خودنوشت فرهنگی) ،بهاءالدین ّ
فردوسی ،محمدامین ریاحی ،انتشارات طرح نو ،چاپ اول1375 ،
فردوسی و شاهنامهسرایی ،نوشتة جالل خالقیمطلق و دیگران ،فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،چاپ اول 1390
فرهنگ ادبیات فارسی ،محمد شریفی ،فرهنگ نشر نو و انتشارات معین ،چاپ اول1387 ،
فرهنگ اساطیر و داستانوارهها در ادبیات فارسی ،محمدجعفر یاحقی ،فرهنگ معاصر ،چاپ چهارم1391 ،
فرهنگ امثال سخن ،به سرپرستی حسن انوری ،انتشارات سخن ،چاپ اول1384 ،
فرهنگ بزرگ سخن 8 ،جلد ،به سرپرستی حسن انوری ،انتشارات سخن ،چاپ اول1381 ،
فرهنگ جامع ضربالمثلهای فارسی ،بهمن دهگان ،چاپ اول1383 ،
فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی (دورة پنج جلدی) ،محمد حسندوست ،فرهنگستان زبان و ادب فارسی
(نشر آثار) ،چاپ اول1393 ،
فرهنگ ف ِ َرق اسالمی ،محمدجواد مشکور ،انتشارات آستان قدس رضوی ،چاپ سوم1375 ،

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

228

•
•
•

فرهنگنامة حیات وحش ایران :مهرهداران ،جمعی از نویسندگان ،نشر طالیی ،چاپ سوم1390 ،
فرهنگ واژههای مصوب فرهنگستان ( 9دفتر) ،گروه واژهگزینی ،نشر آثار ،چاپ اول 1383 ،تا 1391
تصحیح غالمحسین یوسفی ،انتشارات علمی و فرهنگی،
قابوسنامه ،عنصرالمعالی کیکاووسبناسکندر ،به
ِ
چاپ هفتم1373 ،
ِ
همکاری فهیمه راستکار ،نشر کارنامه ،چاپ اول1379 ،
کتاب مستطاب آشپزی؛ از سیر تا پیاز ،نجف دریابندری با
کشفالمحجوب ،علیبنعثمان ُهجویری ،مقدمه و تصحیح و تعلیقات :محمود عابدی ،انتشارات سروش،
چاپ اول1383 ،
کلیات سعدی ،به اهتمامِ محمدعلی فروغی ،انتشارات امیرکبیر ،چاپ نهم1372 ،
کودکی نیمهتمام ،کیومرث پوراحمد ،نشر علم ،چاپ اول1380 ،
کیمیای سعادت (دورة دو جلدی) ،ابوحامد امام محمد غ ّزالی طوسی ،به کوشش حسین خَ
دیوجم ،شرکت
َ
انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ ششم1374 ،
گزیدة قصاید سعدی ،انتخاب و شرح :جعفر شعار ،انتشارات علمی ،چاپ اول1369 ،
گزیدةمخزناالسرار ،تلخیص ومقدمه و توضیحات:عبدالمحمد آیتی،انتشاراتعلمی و فرهنگی،چاپپنجم1374،
گزینة اشعار قیصر امینپور ،انتشارات مروارید ،چاپ چهارم1380 ،
توضیح حسن انوری ،انتشارات قطره ،چاپ دوم1379 ،
گلستان سعدی ،تصحیح و
ِ
توضیح غالمحسین یوسفی ،انتشارات خوارزمی ،چاپ دوم1369 ،
گلستان سعدی ،تصحیح و
ِ
لغتنامه ،علیاکبر دهخدا ،زیر نظر محمد معین وسیدجعفر شهیدی 16 ،جلد ،مؤسسة انتشارات و چاپ
دانشگاه تهران ،چاپ دوم1377 ،
مبانی زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی ،ابوالحسن نجفی ،انتشارات نیلوفر ،چاپ سوم1373 ،
مثنوی معنوی (از روی نسخة  677هـ .ق ،).موالنا جاللالدین محمد بلخیِ رومی ،به اهتمامِ توفیق هـ
سبحانی ،انتشارات روزنه ،چاپ دوم1381 ،
مفتاحالمعامالت (متن ریاضی از قرن پنجم) ،محمدبنایوب طبری ،به کوشش محمدامین ریاحی ،انتشارات

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

بنیاد فرهنگ ایران ،چاپ اول1349 ،
نامة باستان؛ ویرایش و گزارش شاهنامة فردوسی (دورة نه جلدی) ،میرجاللالدین کزازی ،انتشارات سمت،
چاپ اول 1379 ،تا 1387
(جستاری در پدیدة فرار مغزها) ،رضا امیرخانی ،انتشارات قدیانی ،چاپ سوم1384 ،
نشت نشا ُ
نگاهی تازه به دستور زبان ،محمدرضاباطنی ،انتشارات آگاه ،چاپ پنجم1371 ،
نهجالبالغه ،امیرالمؤمنین علی (ع) ،گردآورنده :سید شریف الرضی ،مترجم :عبدالمحمد آیتی ،انتشارات
بنیاد نهجالبالغه ،چاپ اول1376 ،
واژگان فارسی در انگلیسی (تبادل فرهنگها و زبانها) ،احمد میرفضائلیان ،فرهنگ معاصر ،چاپ اول1385 ،
واژههای برابر فرهنگستان ایران ،حسن کیانوش ،انتشارات سروش ،چاپ اول1381 ،
واژههای فارسیِ عربیشده ،السیّد ا ّدیشیر ،ترجمة حمید طبیبیان ،انتشارات امیرکبیر ،چاپ دوم1389 ،
هزارة دومِ آهوی کوهی (پنج دفتر شعر) ،محمدرضا شفیعیکدکنی ،انتشارات سخن ،چاپ اول1376 ،
ِ
گزینش محمود عابدی ،انتشارات سخن ،چاپ اول1385 ،
یک حرف صوفیانه (سخنانی از عارفان)،

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• An Etymological Dictionary of the English Language, Walter W. Skeat, Dover
Publications, 2005.
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