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فصل دوم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

کنید. 

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

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

 نشانی دهلوی

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

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

»یک مرد از مرگ نمی ترسد«

»ابوعلی سینا یک فیلسوف بود«

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

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

  درس سوم 

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

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

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

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

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

آورید!

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

زبان فارسی راه یافته است.

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

مرد باید چنین رفتار کند«.

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

تصریح به یکی بودن چیزی است:

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

یک بِز َگر، گّله را َگرگین1 کند.

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

مرد از مرگ نمی ترسد )نه یک مرد(

ابوعلی سینا فیلسوف بود )نه یک فیلسوف(

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

کوشش کنند... )نه یک جوان(

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

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

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

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

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

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

»در« به کار رفته؟ 

2ـ یک »اضافة تشبیهی« در شعر بیابید.

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

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

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

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

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

از »آیینه« و »زنگار« چیست؟

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

یافت؟ 

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

بیشتر است؟ چرا؟ 

• هرکه ناُمخت3 از گذشِت روزگار
آمـوزگار هیـچ  ز  نامـوزد  نیـز4    

رودکی              

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

فردوسی              
1ـ اگر

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

4ـ هیچگاه، هرگز 
5ـ سست و تنبل

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

سنگ آرامگاه پروین اعتصامی،
 حرم حضرت معصومهس، قم



47

در بیت پنجم از شعر »کار و شایستگی« لغت »بردباری« آمده است که امروزه واژه ای 

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

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

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

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

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

مــا بکاریــم و دیگــران بخورنــد دگــران کاشــتند و مــا خوردیــم 

متن کامل شعر بهار را از دیوان او یا با جست وجوی اینترنتی پیدا کنید و بنویسید.
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1ـ گفتة پیرمرد باغبان در پایان حکایت، جزو مجموعه َمثَل های فارسی به شمار می آید. 

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

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

آن برشمرد؟  

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

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

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

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

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

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

در بند پایانی درس »عجایب ُصنِع حق تعالی«، 

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

از کجا می توان فهمید؟

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

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

یا بخش های درس نشان دهید. 

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

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

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

سعدی

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

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

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

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

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

  درس چهارم 

        هم نشین
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  درس چهارم 

        مه نشین

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

رودکی

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

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

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

گلستان سعدی

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

گلستان سعدی

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

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

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

گلستان سعدی  

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

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

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

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

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



52

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

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

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

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

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

صحبِت  من  صالح  قاعدة5  چون  شوم.  ُمفِسد  ایشان 

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

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

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

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

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

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

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

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

فراموشش نکنم. فراموش کردِن دوستان غم انگیز است«.

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

1ـ یاران، دوستان )در اینجا(
2ـ بلکه

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

5ـ پایه، اساس
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دریچه های شکوفایی
  روان خوانی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

را بر چیزی ثابت کنیم.

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

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

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

یادآور چشم است و در اینجا نماد بیداری و آگاهی. 

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

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

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

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

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

معشوق سازد. 

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

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

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

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

غزل برای گِل آفتابگردان
نََفست شکفته بادا و 

      ترانه ات شنیدم
        گِل آفتابگردان!1

نَِگهت ُخجسته بادا و 
        شکفتِن تو دیدم

        گِل آفتابگردان!

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

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

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

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

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

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

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

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

به غیر آرزوها     
و به راهِ آرزوها،

       همه عمر،
      جست وجوها

من و بویة2 رهایی،
وَگَرم به نوبِت عمر،

رهیدنی نباشد
تو و جست وجو 

وگرچند، رسیدنی نباشد.

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

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

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

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

»غزل برای گل آفتابگردان« نام نهاده است؟ 

1ـ حرکت و جنبش
2ـ آرزو

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

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

در قصیدة سعدی چه شباهت و تفاوتی می بینید؟

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

نگهت خجسته بادا )نگاهت مبارک باشد(؟

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

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

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

7ـ مقصود شاعر از دو مصراع پایانی چیست؟

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

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

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

گرفته اند. برای نمونه، حافظ می گوید:

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

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

دو را بررسی کنید.

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

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

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

سخن در صفحة بعد آورده ایم. 

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

و بگویید که هریک کوته نوشِت چه اصطالحی است.  

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

از کجا می فهمید؟

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

بیست گانه است؟ 

بســاِن تگــرِگ بهــاران درســت بکردنــد یــک تیـــر بــاران نخســت 
دقیقی توسی

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

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

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


