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شیپ گفتار

خداوندا، درِ توفیق بگشای...
ــاب  ــر کت ــت ب ــی اس ــت، افزوده های ــش روی شماس ــون پی ــه اکن ــی ک       کتاب
فارســِی ســال هفتــم )پایــة اّول دورة اّول متوّســطه(، تــا بــا توانایی هــای 
دانش آمــوزان مــدارس اســتعدادهای درخشــان همســویِی بیشــتری یابــد. کتــاب، 
هــم دربرگیرنــدة بخش هــای آموزشــِی گســترده تر یــا ژرف تــر از کتــاب 
ــوزان و  ــرای ورزیدگــِی دانش آم ــی ب ــدة تمرین های درســی اســت، هــم دربردارن
چیرگی شــان بــر مفاهیــم آموزشــی. از نگاهــی فراگیــر می تــوان مباحــث کتــاب 

ــد: ــن گنجان ــار بخــش بنیادی را در چه
ــی  ــاب فارس ــی کت ــی و ادب ــای زبان ــر متن ه ــیه هایی ب ــی: حاش ــون فارس ـ مت
ــه  ــته ایم؛ به گونه ای ک ــد گذاش ــی تأکی ــر واژه شناس ــژه ب ــه در آن، به وی ــت ک اس
دانش آمــوزان بــر معنــای واژه هــا درنــگ کننــد و در پیوندهــای معنایــِی واژه هــا 
بیندیشــند و بتواننــد معنــای واژه هــای ناآشــنا را از بافــت جملــه و متــن کمابیــش 
دریابنــد. بخــش »متــون فارســی« بــا درس هــای کتــاب فارســی پیونــد مســتقیم 
ــه آن، پیــش از دیگــر بخش هــا و در آغــاز هــر درس،  ــوط ب دارد و مطالــب مرب
ــانوارة  ــن نش ــد و بنابرای ــای گرفته ان ــت ج ــا حکای ــعرخوانی ی ــی، ش روان خوان

ویــژه ای ندارنــد.  
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     قســمت هایی از آن، دنبالــه یــا تکملــه ای بــر مباحــِث کتاب درســی اســت 
و چنــد قســمت نیــز آمــوزِش برخــی مفاهیــم بنیادیــن دســتوری را پــی می گیــرد 
ــر و  ــناختی مفهومی ت ــا ش ــد ت ــون، می کوش ــای گوناگ ــا و تمرین ه ــا نمونه ه و ب

ــدد. ــورت بن ــوزان ص ــن دانش آم ــان در ذه ــتور زب ــر از دس دقیق ت
     

ــم  ــترش مفاهی ــی گس ــت؛ یک ــرده اس ــال ک ــی را دنب ــدف آموزش     دو ه
درســی )کــه در آن، موضوعــات کتــاب درســی، زمینه ســاز طــرح نــکات بدیــع یــا 
ــای  ــِش گســترة خواندنی ه ــوده اســت( و دوم، افزای ــازه ب ــِی ت ــای نگارش فّعالیت ه
دانش آمــوز )کــه کوشــش شــده اســت از رهگــذر معّرفــِی نام هــا و آثــار برجســتة 

ــوند.(  ــنا ش ــّاق آش ــتار خ ــا نوش ــوزان ب ــان، دانش آم ــران و جه ــات ای ادبی
      

   
    در قالــب داســتان واره ای هفــت قســمتی تدویــن شــده و قهرمــان 
داســتان، دانش آمــوزی دلبســتة شــعر و ادبیــات اســت کــه بــا امــا میانــه ای نــدارد 
ــراز  ــه در ف ــوده اســت ک ــد. هــدف، آن ب ــی نمی دان ــا را منطق ــای ام و پیچیدگی ه
ــداری  ــی همذات پن ــا شــخصیت اصل ــوزان ب ــتان، دانش آم ــای داس ــرود ماجراه و ف
ــی  ــه ضــرورت درست نویســِی خــّط فارســی پ ــه ب ــا او رفته رفت ــد و همــگام ب کنن

ــد.      ــر گذارن ــت س ــی را پش ــواری های امای ــه دش ــد و واقع بینان برن

      بخش هــای بنیادیــن یادشــده، از زیربخش هــای مشــترکی برخوردارنــد و 
ــای  ــای بخش ه ــی و غن ــه جاافتادگ ــا ب ــد ت ــون را دربرمی گیرن ــی گوناگ تمرین های

ــاری رســانند: آموزشــی ی

ــاب  ــای کت ــش، متن ه ــن پرس ــتجو در مت ــه جس ــوز را ب ــه دانش آم       ک
فرامی خوانــد. آن  جــز  و  درســی 

  

      کــه نیــازی بــه جســتجو نــدارد و پاســخ های نوشــتارِی دانش آمــوز را 
ــن.   ــک مت ــت ی ــه قام ــواه ب ــد، خ ــک واژه باش ــِی ی ــه کوتاه ــواه ب ــد؛ خ می طلب

ــا  ــر او را جوی ــی دارد و نظ ــی وام ــه ژرف اندیش ــوز را ب ــه دانش آم       ک
می شــود تــا بــه فراخــور فهــم و برداشــت و شــّم خــود پاســخ بدهــد.

      که بر دانسته های سودمند زبانی ـ ادبِی دانش آموز می افزاید.

      ازآنجاکــه آمــوزش علمــی و اثربخــِش زبــان و ادبیــات فارســی، جــز بــا کاربــرد 
ــه خــود  ــه را ـ ک ــد نکت ــر نیســت، چن ــای »جــّذاب« و »خــّاق« امکان پذی روش ه
ــان  ــذرا خاطرنش ــاه و گ ــی ـ کوت ــوای تکمیل ــر محت ــت ب ــه ای اس ــم تکمل در حک

می کنیم و تفصیلش را به زمانی دیگر وامی گذاریم:  
ــف« را  ــه »تعری ــه« ب ــد اغلــب حرکــت از »نمون ــد یاددهــی می بای       1ـ در فرآین
پیــش چشــم داشــت، نــه بــر عکــس. ایــن روش کــه می تــوان از آن بــه حرکــت از 
»مصــداق« بــه »مفهــوم« نیــز تعبیــر کــرد، اجمــاالً بدیــن معناســت کــه دبیــر مفهــوم 
ــد و  ــدرج کن ــیده من ــنجیده و ازپیش اندیش ــای س ــِد نمونه ه ــی را در کالب آموزش
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ــِی  ــه بررس ــه گام ب ــث درس ـ گام ب ــوان و مبح ــه عن ــاره ب ــوزان را ـ بی اش دانش آم
نمونه هــا وادارد تــا خــود بــا راهنمایــی دبیــر مفهــوم را از میــان مصداق هــا اســتنباط 

کننــد و در آخریــن مرحلــه بــا اصطــاح تــازه آشــنا شــوند.  
   

      2ـ ســر وکار داشــتن بــا دانش آمــوزان مســتعد نبایــد ســبب شــود کــه 
ــان  ــم. بی گم ــار آیی ــوزی« گرفت ــوزی« و »بیش آم ــه »پیش آم ــتابزده و نســنجیده ب ش
ــه  ــی ک ــگامِ مباحث ــرِح زودهن ــر ط ــی، ب ــاب درس ــث کت ــه مباح ــیدن ب ــا بخش ژرف
دانش آمــوزان در ســال های بعــد خواهنــد آموخــت، برتــری دارد. بــر آموخته هــای 
ــازه  ــم آموزشــِی ت ــا مفاهی ــی ب ــان را پیاپ ــزودن و ذهــن آن ــر َدم اف ــوزان ه دانش آم
انباشــتن نیــز، ســودی در پــی نــدارد. این کــه مباحــث دســتورِی دبیرســتان را یکســره 
ــم  ــوز ســال هفت ــم و در دســترس دانش آم در جــزوه ای خاصــه و دســته بندی کنی
بگذاریــم یــا  همــه را در چنــد جلســة فشــرده بــه او بگوییــم و بپنداریــم بــه یــارِی 
ــرض  ــض غ ــی و نق ــار ساده اندیش ــه، دچ ــی را فراگرفت ــژه اش جملگ ــتعدادِ وی اس
ــا داســتان هایی از  ــاب از گلســتان ی ــرای مثــال چنــد ب شــده ایم. همچنان کــه اگــر ب
ــم و دانش آمــوزان را  ــاب پیوســت کنی ــر کت ــن درســی ب ــوان مت ــه عن شــاهنامه را ب
ــد  ــا واژه هــا و ســاختارهای کهــن نحــوِی ایــن متــون را اکنــون فراگیرن ــم ت واداری
ــا ایــن نابجایــِی آموزشــی از درک و دریافــِت  و آزمــون دهنــد، نــه تنهــا آنــان را ب
ــِر  ــته ایم. اصــرارِ مهارناپذی ــم محــروم داش ــی ه ــذاذ ادب ــه از الت ــن، بلک درســت مت
ــن  ــِی ریزودرشــت، از همی ــای ادب ــوزش بســیاری از آرایه ه ــر آم ــران ب برخــی دبی

مقولــه اســت.
 

      3ـ یکــی از پیامدهــای پیش آمــوزی و بیش آمــوزِی بی حســاب، »اصطاح بارگــی« 
ــوم  ــِی مفه ــه یادده ــود ک ــبب می ش ــوزش س ــد آم ــتابزدگی در فرآین ــت. ش اس
ــا طــرح  ــا  ب ــرد، تنه ــارِی مثال هــا صــورت پذی ــه ی ــج و ب درســی بی آنکــه به تدری
ــرد و ذهــن دانش آمــوز را انبوهــی  اصطــاح و تعریفــی سردســتی از آن انجــام گی

ــا شــناختی درخــور همــراه شــود.   از اصطاحــات بینبــارد؛ بی آنکــه ب

ــِی  ــی، ماض ــت مفعول ــِل صف ــی از قبی ــه اصطاحات ــی ک ــتند دانش آموزان ــم نیس )ک
ابعــد، اضافــة اســتعاری، صفــت فاعلــِی مرکــب مرّخــم را می داننــد، امــا بــا مفهــوم 

ــد.( ــاک بیگانه ان ــن اصطاحــات، پ ای

ــر  ــی فرات ــوان فعالیّت ــه عن ــوزان ب ــرای دانش آم ــی« ب ــق ادب ــن »تحقی       4ـ تعیی
ــوز  ــر از دانش آم ــی آورد. اگ ــار نم ــه ب ــی ب ــة مطلوب ــًا نتیج ــی غالب ــاب درس از کت
ــِی  ــای کّل ــا موضوع ه ــیج« ی ــا یوش ــا »نیم ــی« ی ــن اعتصام ــارة »پروی ــم درب بخواهی
ــه اِی  ــد دقیق ــتجوی چن ــک جس ــوی ی ــه س ــد، او را ب ــه کن ــی ارائ ــابه تحقیق مش
اینترنتــی ســوق داده ایــم کــه محصــول چاپ گرفتــه اش در قــاب طلــق و شــیرازه ای 
ــاد در  ــش، از بنی ــا پژوه ــق ی ــوم تحقی ــب مفه ــود. بدین ترتی ــل می ش ــا تحوی ــه م ب
ذهــن دانش آمــوزان این چنیــن ســاده و پیش پاافتــاده صورت بنــدی می شــود. 
ــق«  ــوزش »روش تحقی ــا آم ــز ب ــتین، ج ــای راس ــق در معن ــم تحقی ــان می کنی گم
ــی محــدود و  ــش موضوع ــة مراحــل و گزین ــر در هم ــِی دبی ــی و همراه و راهنمای

ــن ناممکــن باشــد. نوآیی
 

      5ـ بیشــتر دانش آمــوزان دبیرســتانی از حفــظ چهــار شــعری کــه در کتاب هــای 
ــه  ــم« مشــخص شــده اســت، گای ــوان »حفــظ کنی ــا عن ــات فارســی ب ــِی ادبی کنون
دارنــد. ایــن از آنجاســت کــه در کتاب هــای فارســِی پیــش از آن، مقولــة به یادســپارِی 
شــعر نادیــده گرفتــه شــده اســت. برخــوردارِی نام آورانــی چــون اســتاد بدیع الزمــان 
فروزانفــر، دکتــر محمــود حســابی و عّامــه محّمدتقــی جعفــری از حافظــة نیرومنــِد 
ــه  ــوزان را ب ــویق دانش آم ــه دارد و تش ــوش و حافظ ــد ه ــان از پیون ــعری، نش ش
ــعر  ــگفت وزن ش ــت ش ــری از جّذابیّ ــد. )بهره گی ــزام آور می کن ــعر ال ــردن ش ازبرک
ــاالزمِ  ــًا ن ــا پرهیــز از طــرِح نامهــای پیچیــده و عجالت ــه ب ــرای دانش آمــوزان ـ البت ب
افاعیــل عروضــی ـ بــرای مثــال، آن گونــه کــه در داســتان وارة بخــش امــای فارســی 
بــدان اشــارت رفتــه اســت، می توانــد در درســت خوانی و یادســپارِی آســان شــعر 

مؤثـّـر افتــد و در فهــم معنــا نیــز یاریگــر باشــد.( 
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      6ـ آمــوزش خــّاق، جــز بــا ارزیابــِی خــّاق بــه ثمــر نمی رســد. دانش آمــوزان 
ــارف  ــراری و متع ــی و تک ــش های قالب ــا پرس ــواره ب ــوان هم ــوش را نمی ت تیزه
ــر  ــم ب ــش بدیــع در آزمون هــا ه ــت کم یکــی دو پرس ســنجید. گنجانــدِن دس
ــون  ــزد. ارج آزم ــوز را برمی انگی ــت دانش آم ــم خاقی ــد، ه ــت آن می افزای جّذابی
ادبیــات بــه آن نیســت کــه یکســره جلــوه گاه پرســش از تعــدادی لغت معنــی  و نــام 

اثــر و ســدة زندگــی چنــد شــاعر و نویســنده باشــد.

ــی  ــت، بخش ــده اس ــرد آم ــاه گ ــی کوت ــه در فرصت ــن مجموع ــه در ای       آنچ
ــی  ــازمان مّل ــِی س ــدارس راهنمای ــندگان در م ــس نویس ــال ها تدری ــتاوردِ س از دس
پــرورش اســتعدادهای درخشــان اســت. بی گمــان نقــد و نظــر همــکاران ارجمنــد 
ـ کــه برخاســته از تجــارب ارزشمندشــان در عرصــة تعامــل بــا دانش آمــوزان نخبــة 
ــاب و  ــن کت ــتی های ای ــازِی کاس ــد در برطرف س ــت ـ  می توان ــرزمین اس ــن س ای
َغنــای محتــوای آن کارســاز و راهگشــا باشــد. ازایــن رو از یکایــک دبیــران گرانمایــه 

ــد. ــغ نورزن ــة خــود را از نویســندگان دری ــای نقادان ــم دیدگاه ه درخواســت داری
ــی  ــز مّل ــدر »مرک ــای گرانق ــفقانة  اولی ــای مش ــا و همراهی ه ــرانجام، یاری ه       س
ــم؛ از  ــاس می داری ــوان« را پ ــان ج ــان و دانش پژوه ــتعدادهای درخش ــرورش اس پ
ــی ها و  ــت انگیزه بخش ــن مهرجردی، باب ــا گلش ــان، رض ــترک دیرینم ــت مش دوس
ــه کار  ــجاعی ک ــادات ش ــم؛ از مرضیه س ــپاس ها داری ــده اش س ــای ارزن رهنموده
زحمت افــزای طراحــی گرافیکــی و صفحــه آرایــی کتــاب را هنرمندانــه بــه انجــام 
رســاند، سپاســگزاریم و همــکارِی عطیه ســادات شــجاعی، معصومه ســادت حســینی 

ــم. ــدر می دانی ــاالر رضــوی را ق ــی و میرس ــیدپوریا طباطبای س
 

              بهروز ثروتی
        عـلـی شـیوا
                  امیرپویان شیوا
بهمن ماه 1392         

رســید نتوانیــم  عالــی  مقصــد  بــدان  مــا 
هــم مگــر پیــش نهــد لطــف شــما گامــی چنــد

ستايش

      یکــي از ســنت هاي پســندیده و مانــدگار در میــان شــاعران و 
نویســندگان نامــدار پهنــة ادب فارســی آن بــوده اســت کــه ســرآغاز آثــار 
ــار  ــه آغــاز آث ــا می آراســتند. اگــر ب ــروردگار یکت ــه ســتایش پ خــود را ب
برتــر ادب فارســی مانند بوســتان و گلســتان ســعدي، شــاهنامة فردوســي، 
ــه  ــن ســتایش های هنرمندان ــد،  ای ــه و ... بنگری ــه و دمن ــه، کلیل قابوس نام
و خالصانــه را خواهیــد دیــد. شــعر »یــاد تــو« از مقدمــة منظومــه »لیلــي و 

مجنــون« نظامــي برگزیــده شــده اســت. 
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ــِی  ــخة خّط ــک نس ــِی ی ــاپ عکس ــت از چ ــة نخس ــین، برگ ــة پیش       در صفح

ــت ـ  ــه اس ــگارش یافت ــری ن ــری قم ــال 718 هج ــه در س ــون را ـ ک ــی و مجن لیل
ــا مقایســة نســخه های  ــی ی ــِی نســخة خّط ــا بررس ــص ب ــان متخّص ــم. ادیب آورده ای
ــه درســت ترین  ــا ب ــد ت ــح می کنن ــی، آن را تصحی ــر ادب ــک اث ــده از ی ــِی بازمان خّط

ــود. ــپرده ش ــاپ س ــه چ ــی ب ــس از حروف چین ــد و پ ــکل درآی ش

ـ بیت های کتاب درسی را در نسخة خطی جستجو کنید و دورشان خط بکشید.

ــر را  ــت دیگ ــج بی ــیده اید، پن ــط کش ــان خ ــه دورش ــی ک ــر بیت های ــزون ب 1ـ اف
ــید. ــد و بنویس برگزینی

2ـ یکــی از آثــار ادبــِی کهــن را از کتابخانــة مدرســه یــا خانه تــان برگزینیــد و چنــد 
ســطر آغازیــن آن را کــه دربردارنــدة ســتایش خداونــد باشــد، بنویســید.
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3ـ آیا می دانید مقّدمه یا پیش گفتار کتاب های کهن را چه می نامیده اند؟

ــه چــه  ــق ب ــد، متعّل ــر برگــة نخســتینش را دیدی ــه تصوی ــی ک ــن نســخة خّط 4ـ ای
ــی( اســت؟         ــده ای )قرن َس

ــاح  ــابوری اصط ــار نیش ــه ای و عّط ــی گنج ــار نظام ــردن از آث ــام ب ــگام ن 5ـ هن
»منظومــه« را بــه کار برده ایــم؛ بــا راهنمایــِی دبیرتــان بنویســید بــه چــه آثــار ادبــی 

ــود. ــه می ش ــه گفت منظوم

زنگ آفرینش
درس اول

نمودار قافیه
ــنا  ــعر آش ــه« در ش ــراع« و »قافی ــت«، »مص ــای »بی ــا اصطاح ه ــتان ب       در دبس
ــعر  ــه ش ــد ک ــد، درمی یابی ــت کنی ــش« دقّ ــگ آفرین ــعر »زن ــه ش ــر ب ــده اید. اگ ش
ــان مصــراع  ــد، در پای ــر بن ــِت ه ــده اســت. دو بی ــی تقســیم ش ــای دوبیت ــه بنده ب
دومشــان بــا یکدیگــر قافیــه دارنــد. بــرای نمونــه در نخســتین بنــد، واژه های »ســال« 
و »خوشــحال« و در بنــد دوم، »غوغــا« و »انشــا« بــا هــم، قافیــه می ســازند و در بنــد 
ســوم، »خنــده« و »آینــده« واژه هــای قافیه انــد. آرایــش قافیه هــا را در شــعر »زنــگ 

ــم:     ــان می دهی ــه نش ــش« این گون آفرین
ــــــــــــــــــــــــ× ــ    ـــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ× ــ    ـــــــــــــــــــــــ

واژه شناسی
متــرادِف »رازونیــاز«، واژة فارســِی »نیایــش« و واژه هــای عربــِی »دعــا« و 

»مناجــات« اســت.
»افــق« معنــای »کنــارة آســمان« دارد، امــا ازآنجاکــه هــر ســرزمین افــق 
ــا افق هــای  ــای »ســرزمین« هــم می دهــد. »ت ــه ای دارد، افــق معن جداگان

ــم.     ــا ســرزمین های دور کــوچ کن ــم«: ت دور کــوچ کن

•

•
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ــــــــــــــــــــــــ ــ    ـــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ ــ    ـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــ ــ    ـــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ ــ    ـــــــــــــــــــــــ

      چنان کــه می بینیــد، آرایــش قافیه هــا را تنهــا بــا بهره گیــری از نمادهــای 
هندســی نمایــش داده ایــم. بــا نشــان دادن آرایــش قافیه هــا بدیــن صــورت »نمــودار 

ــرد.     ــکل می گی ــعر« ش ــای ش قافیه ه

     شخصیّت بخشی

ــای  ــبت دادِن ویژگی ه ــی نس ــای ادب ــی از زیبایی ه ــه یک ــم ک در درس اّول خواندی
ــخیص«  ــا »تش ــی« ی ــه آن »شخصیّت بخش ــه ب ــت ک ــان اس ــر انس ــه غی ــان ب انس
ــی«  ــی از »شخصیّت بخش ــای فراوان ــی نمونه ه ــای قدیم ــم. در حکایت ه می گویی
ــه«  ــه و دمن ــاب »کلیل ــای کت ــاید حکایت ه ــهورتر ش ــه مش ــت. از هم ــوان یاف می ت
باشــد کــه بیشــتر آنهــا از زبــان حیوانــات نقــل شــده اند. در بیــن شــاعران 
ــا  ــی آنه ــه ط ــت ک ــی سروده اس ــعرهای فراوان ــی ش ــن اعتصام ــی زبان، پروی فارس
اشــیا، گیاهــان و حیوان هــا  بــا هــم گفتگــو می کننــد )نــگاه کنیــد بــه درس ششــم 
ــه،  ــرای نمون ــدی در صــدف«(. ب ــن درس نهــم »مرواری ــی« و همچنی ــم زندگان »عل

ــد:  ــی را بخوانی ــن اعتصام ــاز« از پروی ــت نخســت شــعر »ســیر و پی ســه بی

سیر یـک روز طـعنه زد به پـیاز            که  تو مِسکین، چقدر بدبویی  
زان ره از خلق عیب مي جویي گفت از عیب خویش بي خبري    
نـشـود بــاعِث نــکورویــي ُگفــتن از زشـت رویـِي دگـران    

 
در  را  »شخصیّت بخشــی«  می تــوان  آن،  امــروزی  کاربُــردِ  در  همچنیــن        
ــا  ــات ی ــا حیوان ــه در آنه ــرد ک ــتجو ک ــینمایی جس ــای س ــا فیلم ه ــا ی پویا نمایی ه

اشــیا قهرمان هــای داســتان هســتند. 
  

    خّط داستانی )پیرنگ(
    چارچــوب و نظــم منطقــی حــوادث در یــک داســتان اســت. مــا معمــوالً 
ــف  ــری تعری ــس دیگ ــرای ک ــتانی را ب ــا داس ــم ی ــة فیل ــم خاص ــی می خواهی وقت
ــه ای از  ــم خاص ــوب ه ــگ خ ــک پیرن ــم. ی ــو می کنی ــِگ آن را بازگ ــم، پیرن کنی
ــه  ــد ک ــن پرســش پاســخ می ده ــه ای ــم ب ــد و ه ــو می کن حــوادِث داســتان را بازگ
ــی،  ــر پیرنگ ــتن ه ــد از نوش ــاده. بع ــاق افت ــوادث اتّف ــن ح ــک از ای ــر ی ــرا« ه »چ
ــان  ــتان و بی ــة داس ــی را )خاص ــن دو ویژگ ــما ای ــتة ش ــا نوش ــد آی ــی کنی بررس

ــوادث( دارد. ــی ح چرای

    طنز و ناسازگاری
ــت مایة  ــوالً دس ــدازد. معم ــده می ان ــه خن ــده را ب ــز خوانن ــتان طن     داس
ــد نتیجــة نامتناســب  ــن ناســازگاری می توان ــز، »ناســازگاری« اســت. ای داســتان طن
بــودِن رفتارهــای شــخصیّت بــا آنچــه از او انتظــار داریــم باشــد. در بیــن هنرهــای 
تصویــری، کاریکاتــور ایــن ناســازگاری را از طریــق بزرگ نمایــی یــا اغــراق پدیــد
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ــی  ــوالً یک ــدان معم ــورت، هنرمن ــای ص ــه، در کاریکاتوره ــرای نمون ــی آورد.  ب م
ــدازه  ــش از ان ــوش، ...( را بی ــه، پیشــانی، گ ــی، گون ــره )چشــم، بین از اجــزای چه
ــِل  ــه دلی ــا ب ــز بعضــی وقته ــای طن ــینما، موقعیّت ه ــد. در س ــزرگ نّقاشــی می کنن ب
»ناســازگاری« بیــن شــخصیّت ها پدیــد می آینــد؛ مثــًا زوِج هنــری »لــورل و 
ــودِن  ــز ب ــث طنزآمی ــن، باع ــت و همی ــر اس ــری الغ ــاق و دیگ ــی چ ــاردی« یک ه
شخصیّت هایشــان می شــود. از ایــن بــه بعــد، هــر وقــت داســتان طنــزی خواندیــد 
یــا فیلــم طنزآمیــزی دیدیــد یــا بــه کاریکاتــوری نــگاه کردیــد، بــا دقّــِت بیشــتری 
دنبــال ناســازگاریهایی بگردیــد کــه موقعیـّـت خنــده دار داســتان، فیلــم یــا کاریکاتــور 

ــد.  ــد می آورن را پدی

    
1ـ می دانیــد کــه گاهــی شــاعران پــس از قافیــه، واژه هایــی یکســان می آورنــد کــه 
»ردیــف« نــام دارد. هرچنــد آوردن ردیــف اختیــاری اســت، امــا اگــر پــس از واژه ای 
ردیــف بیایــد، بایــد پــس از همــة واژه هــای هم قافیــه بــا آن، ردیــف تکــرار شــود. 

اکنــون در »زنــگ آفرینــش« بیت هایــی را بیابیــد کــه ردیــف دارنــد. 

1ـ یک هم خانواده برای واژة »زائر«:

2ـ جایی باالی منارة مسجد که اذان گو بر آن اذان می گوید:

ــت؟ در  ــه معناس ــه چ ــید« ب ــود برس ــه کام خ ــراع »کاش روزی ب 3ـ »کام« در مص
ــی دارد؟ ــه معنای ــید« چ ــیرین کام باش ــة »ش جمل

ــا در  ــینمایی، آی ــی و س ــای تلویزیون ــی و پویانمایی ه ــای ادب ــز حکایت ه 4ـ بج
زندگــی روزمــّره و در اطــراف خــود بــا کاربردهــای دیگــری از »شخصیّت بخشــی« 

ــد؟  ــام ببری ــا را ن ــه از آنه ــد یکــی دو نمون ــا می توانی ــرو شــده اید؟ آی روب

ــر  ــای غی ــه در آن، قهرمان ه ــان ک ــورد عاقه ت ــینمایی م ــم س ــا فیل ــی ی 5ـ پویانمای
انســان ویژگی هــای انســانی داشــته اند، کــدام اســت؟ خــط داســتانی )یــا پیرنــگ( 
ــه اســت، در  ــه کار رفت ــه در آن شــگردِ »شخصیّت بخشــی« ب ــان را ک ــم محبوبت فیل

پنــج ســطر بنویســید. 
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6ـ در حکایت هــای مردم پســند و قدیمــی، بعضــی حیوان هــا بــه خاطــر شــخصیّت 
ویژه شــان شــناخته می شــوند؛ مثــًا شــیر، در بیشــتر حکایت هــا شــخصیّتی نتــرس 
ــن را  ــوران پایی ــدام از جان ــر ک ــژة ه ــخصیّت وی ــد واژه، ش ــجاع دارد. در چن و ش
ــد.  ــا یکــی از هم کاســی هایتان مقایســه کنی بنویســید. ســپس یادداشــت هایتان را ب

ــرای ایــن جانــوران یادداشــت کرده ایــد؟  ــا هــر دو صفت هایــی یکســان ب آی

ُگرگ:     طاووس:  
خر:    خرگوش:  

خروس:   روباه:   
مورچه:   موش:   

اسب:

ــتان  ــد. در یکــی دو صفحــه داس ــوران پرســش پیشــین را برگزینی 7ـ یکــی از جان
ــتان ـ  ــان داس ــان ـ قهرم ــور انتخابی ت ــه در آن، جان ــازید ک ــی بس ــِز کوتاه طنزآمی
ــاِن  ــه بی ــد. ب ــار می کن ــد، رفت ــردم در ذهــن دارن برعکــس شــخصیّتی کــه بیشــتر م
ــان داســتان و آنچــه از او انتظــار  ــار قهرم ــن رفت ــد بی دیگــر، در داســتان شــما نبای
داریــم، »ســازگاری« و تناســب وجــود داشــته باشــد. مثــًا اگــر شــیر را بــه عنــوان 
قهرمــان داســتانتان برمی گزینیــد، داســتانی بنویســید کــه در آن، شــیر ترسوســت و 

ــَرد!  ــش می پَ ــر از جای ــد مت ــی چن ــن صدای ــا کوچک تری ب

ــم_ روی  ــا باش ــنگ بچه ه ــارغ از س ــم/ ف ــت: می خواه ــک گف ــه گنجش 8ـ »جوج
هــر شــاخه جیک جیــک کنــم/ در دل آســمان رهــا باشــم« شــاعر در ایــن دو بیــت 

ــده اســت. ــک( را گنجان صــدای گنجشــک )جیک جی
اکنــون شــما در نمونه هــای پاییــن بــا نشــانة پیــکان، هــر واژه از ســتون راســت را 

بــه عبارتــی از ســتون چــپ پیونــد دهیــد.
صدای تیر انداختن پیاپی با کمان ُقل ُقل    

صدای خوردن چیزی غژغژ    
صدای جوشیدن  آب َشپ َشپ   

صدای کشیدن چیزی بر زمین قِِرچ قِِرچ    
صدای راه رفتن در زمینی که آب کمی دارد ِخّر و ِخر   

صدای خندة شدید ِچلِپ ِچلِپ   
صدای ساییدن دندان ها به هم َمَلچ ُملوچ   
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ــای  ــوان نشــانی از آوا )صدا(ه ــای فارســی، می ت 9ـ در ســاختمان برخــی از واژه ه
طبیعــی را جســتجو کــرد؛ کــدام بخــش از واژه هــای پاییــن چنیــن ویژگــی ای دارند؟

جیرجیرک ـ قورباغه ـ آبشار ـ چکیدن ـ ترقّه ـ قهقهه.

ــاب  ــی را بازت ــای طبیع ــه صداه ــش 8  ک ــای پرس ــرا واژه ه ــما چ ــر ش ــه نظ ـ ب
می دهنــد، دارای دو بخــش تکــراری هســتند؟

حکایت

گلستان سعدی

1ـ مترادف امروزِی واژة »شب خیز«:

2ـ معنای »که« در عبارِت »گویی نخفته اند که مرده اند«:

واژه شناسی
همه شب: همة شب، در تمام طول شب

دوگانه: دو رکعت نماز
ــت  ــوران درس ــت جان ــه از پوس ــه ای ک ــتین: جام پوس
شــده اســت؛ به ویــژه گونــه ای از آن کــه گشــاد و 
ــادن«  ــق افت ــتین خل ــت. »در پوس ــد اس ــاز و بلن جلوب
ــردم. ــردن از م ــی ک ــای بدگوی ــه معن ــت، ب ــه اس کنای

•

•

•
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چشمه معرفت درس دوم

واژه شناسی
کِشته: زمین کاشته شده، زراعت شده

صحــرا: در اینجــا بــه معنــای »بیابــان« نیســت. معنــای جایــی بیــرون از 
منطقــة مســکونی دارد کــه دارای پوشــش گیاهــی اســت. 

معرفــت: شــناخت. »بــرگ درختــان ســبز در نظــر هوشــیار/ هــر ورقــش 
ــک از  ــد، هری ــان خردمن ــر انس ــردگار«: در نظ ــت ک ــت معرف دفتری س
ــدگار  ــناخت آفری ــرای ش ــری ب ــد دفت ــان، مانن ــبز درخت ــای س برگ ه

ــت از ســعدی اســت.(   اســت. )بی

    خواندیــم کــه بــرای زیبایــی و تأثیرگــذاری ســخن می توانیــم از »تشــبیه« 
ــه  ــوان ب اســتفاده کنیــم. دو چیــز را کــه بیــن آنهــا شــباهت هایی وجــود دارد، می ت
ــوده،  ــای کارآزم ــل معماره ــا مث ــم »موریانه ه ــر بگویی ــًا اگ ــرد؛ مث ــبیه ک ــم تش ه
النه هــای شــگفت انگیزی می ســازند« از تشــبیه اســتفاده کرده ایــم؛ چراکــه در 
ــا قــدرِت محاســبه و  ــِی موریانه هــا در النه ســازی ب ــر شــباهِت توانای ایــن جملــه ب

ــم. ــد کرده ای ــا تأکی ــِی معماره مهندس

   تشبیه و شخصیت پردازی
   یکــی دیگــر از کاربردهــای تشــبیه در »شــخصیّت پردازی« اســت. 
ــه در  ــی ک ــای کس ــان  دادِن ویژگی ه ــا نش ــمردن ی ــی برش ــخصیّت پردازی یعن ش

•

•

•

•

ــوع  ــم و موض ــه درس دوازده ــد ب ــگاه کنی ــم )ن ــف می کنی ــته مان او را توصی نوش
»توصیــف«(. بــرای نمونــه، اگــر بنویســیم »پوســِت دســِت پدربــزرگ کــه از جوانــی 
در مزرعــه کار کــرده، شــیارهایی عمیــق، ماننــِد شــیارهای ســطِح کویر دارد« بخشــی 
ــزرگ،  ــه پدرب ــم ک ــان داده ای ــم و نش ــف کرده ای ــزرگ را توصی ــخصیّت پدرب از ش
ــن  ــه همی ــرده و ب ــت هایش کار ک ــا دس ــی ب ــر زندگ ــه در سراس ــت ک ــی ا س آدم
دلیــل، پوســِت دســتش ُخشــک و شــکننده شــده اســت. »تشــبیه« بیشــتر وقت هــا 
در »شــخصیّت پردازی مســتقیم« کاربُــرد دارد؛ یعنــی وقتــی کــه نویســنده مســتقیمًا 
بــه خواننــده می گویــد کــه شــخصیّتی کــه توصیــف می کنــد چگونــه کســی اســت. 
مثــًا اگــر بنویســم »ســارا مثــل شــیر قــوی و شــجاع اســت«، شــخصیّت ســارا را 
ــه  ــاره ب ــدون اش ــن کار را ب ــم همی ــم. می توانی ــف کرده ای ــده توصی ــرای خوانن ب
آنچــه بیــن شــیر و ســارا مشــترک اســت )یعنــی شــجاعت و قــدرت( هــم انجــام 
ــاِن  ــه بی ــه عهــدة خواننــده بگذاریــم. ب دهیــم و کشــِف شــباهت بیــن ایــن دو را ب
دیگــر اگــر تنهــا بگوییــم »ســارا مثــل شــیر اســت«، پاســِخ ایــن پرســش را کــه چــه 

ــه عهــدة ذهــِن خواننــده گذاشــته ایم. چیــزی بیــن ســارا و شــیر شــبیه اســت ب

ــته  ــار دس ــه چه ــان فارســی ب ــوم در زب ــوا و مفه ــر محت ــا از نظ     جمله ه
ــری و  ــة خب ــان جمل ــی. در پای ــری، عاطف ــری، پرسشــی، ام تقســیم می شــوند: خب
ــانة  ــی از نش ــة پرسش ــان جمل ــم، در پای ــه ).( می گذاری ــانة نقط ــری نش ــة ام جمل
ــی، ــة عاطف ــان  جمل ــم و در پای ــره می گیری ــئوال )؟( به ــت س ــا عام ــش ی پرس
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    پرسش انکاری
ــه ای  ــت« جمل ــوان یاف ــی می ت ــای فردوس ــاعری همت ــا ش ــة »کج     جمل
پرسشــی اســت؛ امــا هــدف از کاربــردِ آن، پرســیدن چیــزی نیســت. مقصــود گوینده 
از گفتــِن جملــة یادشــده ایــن اســت: هیچ جــا شــاعری همتــای فردوســی نمی تــوان 
یافــت. بــه ســخن دیگــر، هــدف از کاربــرد ایــن جملــة پرسشــی، »انــکار« اســت: 

ــت.  ــوان یاف ــا نمی ت ــت؟ = هیچ ج ــوان یاف ــا می ت کج

      نمونــة دیگــر آن اســت کــه کســی بــه دیگــری بگویــد: مــن کــی چنیــن حرفــی 
ــن  ــز چنی ــن هرگ ــت: م ــرف زدن اس ــکار ح ــی، ان ــن پرسش ــور از چنی زدم؟ منظ
ــه کار  ــکار ب ــد ان ــه قص ــه ب ــی ک ــای پرسش ــه جمله ه ــه این گون ــن زدم. ب حرفی
می رونــد، »پرســش انــکاری« می گوییــم. در »ســتایش« آغــاز کتــاب، ایــن بیــت را 

1- سجاوندی، برگرفته از ناِم »محّمد بن طیفور سجاوندی« است که در سدة ششم هجری برای رعایت درسِت وقف در قرآن مجید، 
جایگاه های وقف را با نشانه هایی با آب طال مشّخص کرد. ازین رو بعدها همةنشانه های نگارشی را به نام او نسبت دادند.

ــه  ــانه هایی ک ــه نش ــانیم. مجموع ــب )!( می نش ــت تعّج ــا عام ــگفتی ی ــانة ش نش
در خــّط فارســی بــه کار می رونــد، »نشــانه های نگارشــی« یــا »نشــانه های 

ــد. ــام دارن ــجاوندی1« ن س
ــة  ــا گون ــارِی آنه ــه ی ــوان ب ــه می ت ــی هســت ک ــا، واژه های       در برخــی جمله ه
ــای  ــی، واژه ه ــة پرسش ــوالً در جمل ــه معم ــرای نمون ــرد. ب ــایی ک ــه را شناس جمل
پرسشــی بــه کار مــی رود، در جملــة امــری فعــل امــر یــا نهــی بــه چشــم می خــورد 
ــف  ــر عواط ــه نمایانگ ــت ک ــوان یاف ــی می ت ــز واژه های ــی نی ــای عاطف و در جمله ه
ــر را  ــة دیگ ــه جمل ــه گون ــانه های س ــک از نش ــری هیچ ی ــة خب ــا جمل ــتند. ام هس

ــدارد.  دربرن

از نظامی خوانده اید:
بی نام تو نامه کی کنم باز؟       ای نام تو بهترین سرآغاز  

ــون.  ــی و مجن ــور از آن، لیل ــت و منظ ــاب اس ــای کت ــه معن ــا ب ــه در اینج       نام
روی ســخن نظامــی بــه خداونــد اســت: ای خدایــی کــه نــام تــو بهتریــن ســرآغاز 
ــه  ــون ک ــم )اکن ــاز نمی کن ــاب خــود را ب ــو، کت ــردن از ت ــام ب ــدون ن ــن ب اســت، م
می خواهــم بنــا کنــم بــه ســرودن لیلــی و مجنــون، در آغــازش نــام تــو را مــی آورم(. 
پــس مصــراع دوم، پرسشــی انــکاری اســت: کــی بــی نــام تــو نامــه ]را[ بازکنــم = 

ــم. ــه را بازنمی کن ــو نام ــام ت ــی ن ب

1ـ واژه ای که معنایش »صدای آواز خواندن یا حرف زدن آهسته« است:   
   )ُشــمارِ حرف هــای واژه ای کــه می یابیــد، بــا تعــداد چهارخانه هــا 

برابــر باشــد.(

2ـ واژه ای با معنای »درخت یا درختچة نوَرس که تازه نشانده شده است«:

3ـ واژة فارسی هم معنای »مزرعه«: 

4ـ واژه ای هم خانواده با »ُمذاب«: 

5ـ واژه ای هم خانوادة »اعجاز«:

6ـ واژه ای که معنای »برآورده ساز؛ مستجاب کن؛ چنین باد!« دارد:
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ــب  ــت و در قال ــن حال ــه کوتاه تری ــبیه را ب ــندگان تش ــاعران و نویس ــی ش 7ـ گاه
یــک ترکیــب بــه کار می برنــد؛ بــرای نمونــه بــه جــای »دانــش ماننــد دریــا اســت«، 
ترکیــب »دریــای دانــش« را می آورنــد یــا بــه جــای »دیــن در نشــان دادن راه، ماننــد 
ــه  ــه ای از این گون ــد. نمون ــره می گیرن ــن« به ــراِغ دی ــب »چ ــت« از ترکی ــراغ اس چ

ــد. ــرده بیابی ــبیه های فش تش

8ـ در ترکیــب »دهــان زمیــن« زمیــن، انســانی تصــّور شــده اســت کــه دهــان دارد؛ 
ــب  ــه چشــم می خــورد. دو ترکی ــه ای تشــخیص ب ــن« گون ــن در »دهــان زمی بنابرای

ماننــد آن پیــدا کنیــد.

1ـ یــک شــخصیّت واقعــی یــا داســتانی را انتخــاب کنیــد. شــخصیّتی کــه 
برگزیده ایــد می توانــد یکــی از نزدیــکان یــا دوســتان تان باشــد، یــا وجــودِ 
خارجــی نداشــته باشــد و تنهــا زاییــدة خیالتــان باشــد، یــا شــخصیّتی باشــد کــه در 
داســتانی دربــاره اش خوانده ایــد یــا در فیلمــی دیده ایــد. در پنــج ســطر شــخصیّت 
انتخابی تــان را توصیــف کنیــد. بــرای توصیــف شــخصیّت در ایــن فّعالیـّـت، دســِت 
ــد  ــخصیّت پردازی می توانی ــد. در ش ــتفاده کنی ــبیه اس ــگردِ تش ــار از ش ــه ب ــم س ک

ــد. ــان بپردازی ــار و اخــاق شــخصیّت برگزیده ت ــه ، چهــره، رفت ــه توصیــف روحیّ ب

2ـ چنــد ســطر آغــاز شــعر »دوســتی« نوشــتة شــاعر معاصــر، فریــدون ُمشــیری، را 
بخوانیــد. بــا همــکاری یکــی از هم کاســی هایتان بنویســید کــه در ایــن شــعر چــه 
تشــبیه هایی بــه کار رفتــه اســت. بــه نظــر شــما »دوســتی« را بــه جــز ُگل بــه چــه 

چیــز دیگــری می تــوان تشــبیه کــرد؟
دل من دیرزمانی ست که می پندارد  

دوستی نیز گلی است،  
مثل نیلوفر و ناز.    

ساقة تُرد و ظریفی دارد.  
بی گمان سنگدل است آن که روا می دارد  

جان این ساقة نازک را ــ دانسته ــ بیازارد.  
در زمینی که ضمیر من و توست   

از نخستین دیدار     
هر سخن هر رفتار    

دانه هایی ست که می افشانیم؛  
برگ و باری ست که می رویانیم.  

آب و خورشید و نسیمش، مِهر است...  
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ــن را بنویســید و نشــانة  ــِی هریــک از جمله هــای پایی ــة مفهومــی و محتوای 3ـ گون
ســجاوندِی آن را بگذاریــد.

ـ سعدی در چه سده ای زندگی می کرد
ـ این شعر را برای هفتة آینده ازبرکنید

ـ لعنت به مردم آزار
ـ حیف که دیر رسیدم

ـ جنگ جهانِی دوم در سال 1945م. به پایان رسید
ـ چقدر آزمون آسان بود

ـ آیت اهلل حائری بنیادگذارحوزة علمیّة قم بود
ـ کاش روزی به کام خود برسید

ـ چرا آریا امروز به مدرسه نیامده است
ـ بّچه ها گرمِ گفت وگو بودند  
ـ لطفًا روی پّله برقی راه نروید

ـ خوب جهان را ببین
ـ نوروزتان فرخنده باد

ـ چطور چنین چیزی ممکن است
ـ پدیدة وارونگی، آلودگِی هوا را افزایش می دهد

ـ تنگة میان خلیج  فارس و دریای عّمان چه نام دارد
ـ امروز دو زنگ فارسی داریم

ـ عجب خّط خرچنگ قورباغه ای داری
ـ چه کسی می تواند نعمت های خدا را انکار کند

ـ آفرین بر تو
1ـ نشــانه ای را کــه در پایــان جملــة عاطفــی می گذاریــم، عامــت تعّجــب یــا نشــان شــگفتی می نامیــم؛ امــا تعّجــب یــا شــگفتی، 
تنهــا یکــی از عواطــف اســت و بنابرایــن وقتــی نشــانةپایانِی جملــة »آفریــن بــر تــو!« را ـ کــه نمایانگــر تحســین اســت ـ عامــت 
تعّجــب می گوییــم، چنــدان دقیــق نیســت؛ چراکــه ایــن نشــانه در پایــان هــر نــوع جملــة عاطفــی قــرار می گیــرد و ویــژة تعّجــب 

نیســت. اگــر »!« را »نشــانة عاطفــه« بنامیــم درســت تر اســت.

ــد،  ــة جمله ان ــه نمایانگِرگون ــی ک ــین، دور واژه های ــش پیش ــای پرس 4ـ در جمله ه
خــط بکشــید.

5ـ دو واژة »چــه« و »چقــدر« هــم در جملــة پرسشــی کاربــرد دارنــد، هــم در جملــة 
عاطفــی. چهــار جملــه بســازید و ایــن اشــتراک را در آنهــا نشــان دهیــد.

ــان فارســی، می تــوان عواطــف گوناگــون  ــارِی جمله هــای عاطفــی در زب ــه ی 6ـ  ب
ــه مخاطــب  ــا شــگفتی، نفریــن، تحســین، دعــا، افســوس( را ب ــِل تعّجــب ی )از قبی
ــدة چــه  ــِی پرســش 3  دربردارن ــای عاطف ــک از جمله ه ــال داد1. بنویســید هری انتق

نــوع عاطفــه ای اســت.
 

7ـ دو جملــه از جمله هــای پرسشــِی ســئوال 3  پرســش انــکاری هســتند؛ آن دو را 
بنویســید.  
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شعر خوانی

جلوۀ روی خدا

واژه شناسی
ــدارد  ــده ای ن ــش تعیین ش ــگاهِ از پی ــه در آن، جای ــه قافی ــعری ک ــه ش ب
ــی«  ــعر نیمای ــا »ش ــو« ی ــعر ن ــتند، »ش ــدازه نیس ــش هم ان و مصراع های
ــگ  ــن فارســی دارای وزن و آهن ــعر که ــد ش ــو مانن ــعر ن ــد. ش می گوین

ــود. ــد می ش ــاه و بلن ــا کوت ــا وزن در مصراع ه ــت، ام اس
ــره  ــت کس ــط« حرک ــد »خ ــس از واژه ای مانن ــرگاه پ ــه ه ــم ک می دانی
قــرار گیــرد، نشــانة تشــدید در آن آشــکار می شــود؛ بــرای نمونــه: خــطِّ 
مســتقیم، خــطِّ نســتعلیق. بــا وجــود ایــن، در مصــراع چهــارم )بــا خــِط 
رخشــان ســبز( واژة »خــط« را بــدون تشــدید می نویســیم و می خوانیــم 

تــا وزن و آهنــگ شــعر بــر هــم نخــورد. 

•

•

ـ واژه های قافیه در مصراع های پشت سرهم: 

ـ واژه های قافیه در مصراع هایی که میانشان فاصله است: 

ـ واژه های ردیف:
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روان خوانی

کمیل!
ای 

واژه شناسی
ای کمیــل، دانــش بــه از مــال اســت؛ کــه دانــش تــو را پاســبان اســت و 

تــو مــال را نگهبــان.
 حــرف »کــه« در ایــن جملــه بــه معنــای »زیــرا« اســت و حــرف »و« بــه 

معنــای »اّمــا« بــه کار رفتــه اســت. 
اگــر توانگــر در بخشــش خویــش بخــل ورزد، درویــش آخرتــش را بــه 

دنیــا دربــازد.
»توانگــر« و »درویــش« بــا هــم متضاّدنــد؛ اّولــی بــه معنــای »ثروتمنــد« 

اســت و دومــی بــه معنــای »تهیدســت«.

•

•

ــش  ــل ورزد، دروی ــش بُخ ــر در بخشــش خوی ــر توانگ ــرا »اگ ــما چ ــر ش ــه نظ ـ ب
ــازد«؟ ــا درب ــه دنی ــش را ب آخرت
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نسل آینده ساز درس سوم

واژه شناسی
ــع  ــه طب ــت. )ب ــاپ« اس ــای »چ ــه معن ــع« ب ــة »طب ــات: از ریش مطبوع
ــریات  ــّات و نش ــا، مج ــه روزنامه ه ــات ب ــد( مطبوع ــاپ ش ــید: چ رس

ــد. ــمار نمی رون ــه ش ــات ب ــزو مطبوع ــا ج ــود. کتاب ه ــه می ش گفت
بــرای  کــه  خاکریزهــا...  ســنگرها،  ســاختمان ها،  اســتحکامات: 

می شــود. ســاخته  دفاعــی  هدف هــای 
ببالــد: بالیــدن در زبــان فارســی بــه دو معناســت: رشــد کــردن، افتخــار 

ــاند. ــای دوم را می رس ــن درس معن ــردن. در ای ک

    نشانه های نگارشی
    خواندیــم کــه در هنــگام نوشــتن بایــد ســعی کنیــم از نشــانه های 
نگارشــی مناســب اســتفاده کنیــم. نشــانه های نگارشــی کمــک می کننــد کــه 
خواننــده متــن را آســان تر بخوانــد؛ مثــًا وقتــی در پایــان جملــه »نقطــه« 
ــه  ــان جمل ــد در پای ــدن بای ــع خوان ــه موق ــم ک ــده می گویی ــه خوانن ــم، ب می گذاری
ــت. در  ــاه اس ــِگ کوت ــانه ی درن ــا« نش ــب، »درنگ نم ــه همین ترتی ــد. ب ــث کن مک
شــیوة نشــانه گذاری تفاوت هایــی بیــن نویســنده ها وجــود دارد و همگــی از روش 
ــا این حــال، بیشــتر نویســندگان  ــد. ب ــروی نمی کنن ــرای نشــانه گذاری پی یکســانی ب
ــش،  ــاِن پرس ــا، نش ــه، درنگ نم ــد نقط ــه )مانن ــانه های پای ــدة نش ــن پذیرفته ش قوانی

•

•

•

نقطه درنگ، نشان نقِل قوگل یا گفتاورد...( را پذیرفته و به کار برده اند.
      در دنیــای حرفــه ای نویســندگی، ناشــرها، مجّله هــا و روزنامه ها، »ویراســتار«هایی 
ــانه های  ــردن نش ــت ک ــان یک دس ــی از وظیفه ش ــه بخش ــد ک ــتخدام می کنن را اس
ــه طــور کّلــی وظیفــه دارد متــِن  نگارشــی و درســت کــردن آنهاســت. ویراســتار ب
نویســنده را بخوانــد و اصــاح کنــد تــا متــن، واضــح و بــدوِن نادرســتِی امایــی، 

دســتوری و نگارشــی باشــد.

1ـ هم معنای این واژه ها در متن درس: کج روی، اقرار، اشتیاق:

2ـ هم خانوادة واژه های »ممتاز« و »مستعد« در متن:

3ـ مفهــوم مصــراع »بــه عمــل کار برآیــد، بــه ســخن دانی نیســت« بــا کــدام جملــة 
درس نزدیــک اســت؟

4ـ هــر کــدام از واژه هــاي ردیــف نخســت هم معنایــي در ردیــف دوم دارد. 
بیابیــد. را  متــرادف  جفت واژه هــای 

ـ  عنایــت  ـ  عبادت کننــده  ـ  روشــنایي  ـ  خردســالي  ـ  ثروت انــدوز  ـ  آرزو 
مونــس ـ  فرمان بــردار 

طفولیّت ـ مطیع ـ همدم ـ لطف ـ متعبّد ـ گنجور ـ کام ـ فروغ 
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1ـ تصــّور کنیــد کــه ویراســتار یــک نشــریّه اید و نویســنده ای متــن پاییــن را بــدون 
هیــچ نشــانة نگارشــی بــه شــما تحویــل داده اســت. حــاال ایــن وظیفــة شماســت که 
ــان باشــد کــه  ــد. یادت نشــانه های نگارشــی مناســب را در جــای درستشــان بگذاری
هــدف از نشــانه گذاری ایــن اســت کــه متــن آســان تر خوانــده شــود. بــا این حــال، 

نبایــد در نشــانه گذاری زیــاده روی کنیــد.
ــهری  ــریة »همش ــه در نش ــت ک ــی اس ــم گریوان ــتة مری ــی از نوش ــن، بخش       مت
داســتان« شــمارة مــرداد 1392 چــاپ شــده اســت. متنــی کــه می خوانیــد بخشــی 
از خاطــرات اوســت از زمانــی کــه بــه عنــوان کتابــدار در کتابخانــه ای عمومــی در 

ــرده.  ــورد کار می ک ــهر بجن ش

ــد  ــو و می گوی ــد ت ــرو می کن ــن مخــزن و راه ســرش را از دریچــة بی
ــیوة  ــه ش ــا ب ــة م ــه کتاب خان ــد ک ــود نمی دان ــو ش ــد عض می خواه
تــو می گویــم یــک قطعــه  بیایــد  قفســه باز اســت و می توانــد 
ــک  ــم کوچی ــه عکس ــد اگ ــار می گوی ــان بی ــه هزار توم ــس و س عک
ــش را از  ــکالی عکس ــه اش ــه، چ ــم ن ــداره؟ می گوی ــکال ن ــه اش باش
ــس را  ــم عک ــم عکس ــد این ــد می گوی ــرون می کش ــش بی ــل کیف داخ

............. : .............   ............. : ............

............. : .............   ............. : .............

............. : .............   ............. : .............

............. : .............   ............. : .............

ــاری  ــة گفت ــم گون ــم کــه یکــی از جاهایــی کــه می توانی 2ـ در درس ســوم خواندی
ــار دیگــر بخوانیــد  ــاال را یک ب ــه کار ببریــم در نقــِل قول هاســت. متــن ب ــان را ب زب
و ببینیــد کــه آیــا نویســندة متــن از ایــن قانــون پیــروی کــرده اســت یــا نــه. ســپس 
ــة  ــه گون ــاری نوشــته شــده، ب ــة گفت ــه گون ــرای تمریــن، همــة جمله هایــی کــه ب ب

نوشــتاری بازنویســی کنیــد.

نــگاه می کنــم خنــده ام می گیــرد می گویــم چندســالته می گویــد 
ــکن  ــت رو اس ــن عکس ــم ای ــم و می گوی ــوش می کن ــال عض سیزده س
می کنــم و نگــه  مــی دارم ولــی بــرای کارتــت یــک عکــس دیگــه بیــار 
ــة  ــد قفس ــمند می خواه ــاعر و دانش ــة ش ــه زندگی نام ــد باش می گوی
ــا  ــان ب ــرای نوجوان ــه ب ــم ک ــانش می ده ــزرگان را نش ــة ب زندگی نام
برچســب و بارکدهــای ســبزرنگ مشــخص کــرده ام زندگی نامــة 
ــی رود  ــد و م ــاب می کن ــابی را انتخ ــر حس ــپهری و دکت ــهراب س س
ــوی عکــس یک ســالش اســت و  ــم ت ــگاه می کن ــاره ن عکســش را دوب

ــوی دهانــش پســتانک ت
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   داستان سیاوش  )1(
در یــک فضــای تیــره و تــار، یــک پنــج بــا دو خــّط ســرخ وحشــتناک کــه دوره اش 
کــرده بودنــد، بــه چشــم می خــورد. آن پنــج بــا دو خــّط ســرِخ وحشــتناک، مرتـّـب 
ســرخ و ســرختر شــدند؛ آن قــدر کــه از آنهــا خــوِن ســرخ قطره قطــره بنــا کــرد بــه 
ــه هــم پیوســت و ایــن جملــه  ــا نظــِم غریبــی ب چکیــدن. ایــن قطره هــای خــون ب
ــد بیشــتر بکوشــی«  ــن انتظــاری نداشــتم؛ بای ــو چنی ــد آورد: »ســیاوش، از ت را پدی
ــر  ــًا ب ــه عین ــان جمل ــد و هم ــون چکی ــد خ ــم یک بن ــود ه ــة خون آل ــن جمل از ای

صفحــة تاریــک نقــش بســت: »ســیاوش، از تــو ...«

***

      ســیاوش، خســته و مانــده از راه رســید. از روی بی حوصلگــی ســامِ نیم بنــدی 
کــرد و یک راســت رفــت بــه اتاقــش؛ کیفــش را گوشــة اتــاق انداخــت و خــودش 
ــو کــرد روی تخــت. از نمــرة امایــی کــه گرفتــه بــود، حســابی پََکــر1 بــود.  را ول
ــود  ــام وج ــا تم ــت ب ــش می خواس ــار داد. دل ــم فش ــم روی ه ــش را محک پلکهای
فریــاد بکشــد. زیــِر لــب بــه خــودش بدوبیــراه می گفــت. حرف هــای آقــای یــزدی 
ــک  ــد: »تبری ــرش می پیچی ــة س ــادرش، در کاس ــه م ــاب ب ــات ـ خط ــر ادبی ـ دبی
ــال  ــه دنب ــمگیری داره« و ب ــتعدادِ چش ــات اس ــًا در ادبیّ ــما واقع ــر ش ــم؛ پس می گ
ــة ــای برگ ــز پ ــس قرم ــا روان نوی ــزدی ب ــای ی ــه آق ــرت آوری ک ــج نف ــرة پن آن، نم

1- افسرده، کِِسل

1ـ دندان قروچه کردن: دندانهای خود را از روی خشم یا درد بر یکدیگر ساییدن
2ـ اخم کرده و گرفته
3ـ پرنفوذ، تأثیرگذار
4ـ انگشت اشاره اش

ــه  ــزی ک ــة گایه آمی ــود و جمل ــته ب ــش گذاش امای
زیــر نمــره نوشــته بــود، در یــک فضــای تیــره و تــار 
ــای  ــن فض ــه ای ــدر ب ــیاوش آنق ــت. س ــش می بس نق
ســیاه و نوشــته های ســرخ خیــره شــد و آنقــدر 
ــت  ــه چشــم هایش ســیاهی رف ــرد ک دندان ُقروچــه1 ک
ــد؛  ــر کشــید... نمی دانســت چــه کار بکن و ســرش تی
ــت  ــا دس ــید. اّم ــرش نمی رس ــه فک ــی ب ــچ راه َحّل هی
ــر  ــه ه ــی زد و ب ــت؛ َغلت ــش را گرف ــر تصمیم آخ
زحمتــی کــه بــود، از جایــش بلنــد شــد و رفــت بــه 

ــادرش. ســراغ م
بــود. پُخت و پــز  مشــغوِل  آشــپزخانه  در  مــادر 

ــان  ــا لحنــی مهرب وقتــی صــورت درهم کشــیده و قیافةبُغ کــردة2 ســیاوش را دیــد، ب
گفت:»چــی شــده عزیــِز دلــم؟ نکنــه کشــتیات غــرق شــده!« بُغضــی کــه بــه گلــوی 
ســیاوش چنــگ انداختــه بــود، امــاِن حــرف زدن نــداد؛ چنــد قطــره اشــک از گوشــة 
ــکهایش را  ــادر اش ــت م ــه نمی خواس ــیاوش ک ــد. س ــدا ش ــذش3 ج ــمهای ناف چش
ببینــد، ورقــة امــا را جلــوی صورتــش گرفــت و منتظــِر واکنــش مــادر مانــد. مــادر 
ــود  ــه روی خ ــی ب ــد ول ــور ش ــود، دلخ ــه آب داده ب ــیاوش ب ــه س ــته گلی ک از دس
ــه  ــیاوش ک ــای س ــر موه ــرد، ب ــدا ک ــیاوش ج ــت س ــه را آرام از دس ــاورد. برگ نی
ــای  ــید، دانه ه ــی کش ــِت نوازش ــود، دس ــه ب ــانیش ریخت ــارو روی پیش ــِن ُدمِ ج عی
اشــک را بــا گوشــة انگشــت ســبّابه اش4 پــاک کــرد و گونــة ســیاوش را بوســید و
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بــه  نبایــد  اّمــا  نشــده،  خــوب  نمــره ت  کــه  درســته  ُگَلــم،  گفت:»پســِر   
خاطــِر یــه نتیجــة بــد خودتــو ببــازی. حــاال اخماتــو واکــن ببیــن مــادر 
چــی بهــت می گــه« دلجویی هــای مــادر بــا آن لحــِن مایــم و امیدبخــش، 
ــی  ــا نگاه ــکفت1 و ب ــش ش ــیاوش؛ُگل از ُگل ــای س ــِش بیتابی ه ــر  آت ــود ب ــی ب آب

ــد. ــه می گوی ــادر چ ــه م ــد ک ــر مان کنجــکاو منتظ
      ـ ببیــن پســرم، اّول از همــه مــِث روز بــرام روشــنه کــه تــو بــرای همةدرســات    

ســنگ تمــوم مــی ذاری2 و هیچ وقــت درس نخونــده سِرجلســة امتحــان نمــی ری.
      ـ آره مــادر، خودتــون شــاهدین کــه واســة امــا همــة درســای کتــاب فارســی 

رو خــوِب خــوب خونــدم ولــی نمی دونــم چــرا افاقــه نکــرد3.
ــاید  ــوم؟ ش ــا معل ــی از کج ــدی. ول ــه خون ــدم ک ــرم؛ دی ــی پس       ـ راس می گ
ــه  ــداس ک ــه نوشــتی، پی ــی ک ــده باشــی. از امای ــد و شــاید نخون ــه بای اونطــور ک
خیلــی از واژه هــا رو همینطــور سرســری خونــدی و از اونــا گذشــتی. درصورتی کــه 
ــه  ــه حافظ ــی و ب ــی و بنویس ــار بخون ــد ب ــن و چن ــازه رو چندی ــر واژة ت ــد ه بای
بســپری تــا موقــع آزمــون امــا، شــکِل درستِشــو بلــد باشــی... خــوب، حــاال بگــو 

ـِـه؟ ببینــم آزمــون امــای بعدیتــون کِی
ــرده ن،  ــراب ک ــونو خ ــا امتحانش ــی از بچه ه ــون خیل ــه چ ــه؛ آخ ــة دیگ       ـ هفت

ــرن. ــون می گی ــاره آزم ــد دوب ــة بع ــن هفت ــزدی گفت ــای ی آق
      ـ چــه بهتــر! پــس، از همیــن حــاال بــرو لغتــای ســخِت درســارو در بیــار و از 
امشــب ُمــدام بــا دقـّـت اونــارو بخــون تــا خــوب یــادت بمونــه. شــب امتحانــم بیــا 

تــا بــرات امــا بگــم.

1ـ گل از گل کسی شکفتن: غرِق شادی و خشنودی شدن
2ـ سنگ تمام گذاشتن: همة سعی خود را برای بهتر انجام دادن کاری به کار  بردن

3ـ افاقه کردن: مؤثّر بودن

      چشــم های ســیاوش از شــادی بــرق زد؛ راه و چــاه دســتش آمــده بــود؛ تشــّکر 
ــی را  ــاب فارس ــش. کت ــرِف اتاق ــه ط ــت ب ــرز رف ــرد و تَروف ــی ک ــّرا1 و بلند باالی َغ
بــاز کــرد جلویــش و لغت هــای ســخت را از گوشــه و کنــارِ کتــاب بیــرون کشــید 
ــی و  ــدای جیغ جیغ ــا ص ــد و ب ــد ش ــد از آن بلن ــرد. بع ــار ک ــرهم قط و پشت س

ــای جورواجــور: ــدِن لغت ه ــه خوان ــرد ب ــا ک گوشخراشــش بن
      تعّصب، عاقان، اُسوه، سیرت

ــی  ــگار خیل ــا ان ــی لغت ه ــه بعض ــد ک ــرار، دی ــن و تک ــی تمری ــد از مدت       بع
موذینــد2  و از هــر فرصتــی ســود می جوینــد تــا پــا بــه فــرار بگذارنــد. بــه فکــرش 
ــا  ــد ت ــرار کن ــان تک ــای سختش ــا حرف ه ــا را ب ــت لغت ه ــوب اس ــه خ ــید ک رس
ُقــرص و محکــم در ذهــن جــای بگیرنــد. بــرای همیــن، ادامــه داد: تعلیــم بــا عیــن، 

تصمیــم بــا صــاد، تقویــم بــا قــاف بــا قــاف بــا قــاف.
      آنقــدر گفــت و گفــت کــه چنــد تــا از لغت هــا شــکِل شــعر بــه خــود گرفتنــد. 
آخــر هــر چــه باشــد، ســیاوش در ادبیــات بــرای خــودش کیا وبیایــی3 داشــت و از 

طبــع شــعر هــم کــم نمــی آورد:
تسلیـم و ُسمـوم است که بـا سین بنویسند   

تعظیـم و عـلیـم است که با عین نـگارند  
بـا حـاء تـرّحـم بُـَود و قـــاف، تـقـلُّـب   
بـا ظـــاء تـظلُّم بُـَود و صـاد، تـعـّصـب  
با ذال لذیذ است و عزیز است؛ نهای وای!  
باید که بَُود هوش و حواست به سِر جای!  

1ـ بلند و واضح و رسا
2ـ موذی: اذیت کننده، آزاررسان

3ـ کیاوبیا: شکوه و قدرت و اعتبار
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      القّصــه1، ســیاوش در طــّی هفتــه از بــس خوانــد کــه بســیاری از لغت هــا ملکــة 
ذهنــش شــد2. شــب آزمــون، قبــراق3 و ســرحال نشســت و امایــی نوشــت کــه هــم 
خــودش کّلــی َحــظ کــرد4 و هــم مــادر تعریــف و تمجیــد کــرد و آفرین هــا گفــت.
      ســرانجام روز آزمــون امــا از راه رســید؛ ســیاوش بــا خودبــاورِی بی نظیــر و 
بــا هــزاران امیــد و آرزو رفــت ســِر جلســة امتحــان و حســابی گوش هایــش را تیــز 
کــرد تــا دقیــق و درســت بنویســد و بــه همــه ثابــت کنــد کــه ســیاوش هــم بــرای 

خودش کســی اســت5... 

1ـ خاصه
2ـ ملکة ذهن شدن: ماندگار شدن در ذهن

3ـ سرزنده و شاداب
4ـ حظ کردن: لّذت بردن، کِیف کردن

5ـ بخشــهایی کــه بــا عنــوان »داســتان ســیاوش« می خوانیــد، بــا پــاره ای تغییــرات برگرفتــه از ایــن کتــاب 
اســت: ای داد ازیــن امــا!، نویســنده: علــی شــیوا، تصویرگــر: محمــد خوشــینی، انتشــارات دســتان، چــاپ 

اول 1381

ـ بــه نظــر شــما روشــی کــه ســیاوش بــه پیشــنهاد مــادر بــرای بهبــود نمــره اش بــه 
کار بســت، چــه انــدازه در آزمون هــای امــا کارآمــد اســت؟ 
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شعر خوانی

راز شکوافیی

واژه شناسی
زنهار: هان، آگاه باش

مــراد: خواســت، آرزو؛ »زود گــردد بــا مــراد خویــش جفــت«: بــه زودی 
ــه خواســته و آرزوی خــود می رســد. ب

1ـ یک شبه جمله:

2ـ یک واژة مخّفف:

•

•

1ـ موالنــا بــرای اثبــات تأثیــر رازداری بــر زندگــِی انســان، چــه مثالــی از طبیعــت 
آورده اســت؟

ــوَرد،  ــعر به هم نخ ــگ ش ــه وزن و آهن ــرای آنک ــت دوم ب ــراع اّول از بی 2ـ در مص
ــد؟  ــد خوان ــه بای ــة راز« را چگون »گورخان



5051

با بهاری هک می رسد از راه 
درس چهارم

ــا برجسته ســازِی  ــه ی ــت قافی ــرای حفــظ وزن شــعر، رعای       معمــوالً شــاعران ب
ــد  ــی پدی ــه جابجای ــزای جمل ــتورِی اج ــادِی دس ــب ع ــا، در ترتی ــی واژه ه برخ

ــد: ــگاه کنی ــعدی ن ــت از س ــن بی ــه ای ــه ب ــرای نمون ــد. ب می آورن
رهانید از دهان و دسِت گرگی شنیدم گوسفندی را بزرگی  

4             5               2            3       1   
شاعر می خواهد بگوید که »شنیدم بزرگی، گوسفندی را از دهان و دست گرگی رهانید«.                          

 5               4                      3         2       1    
      شــمارة هــر جــزء نشــان می دهــد کــه شــاعر چگونــه ترتیــب و آرایــش عــادی 
زبــان را تغییــر داده و واژه هــا را جابجــا کــرده اســت تــا وزن و قافیــة شــعر حفــظ 
ــا کــردن بیت هــا نخســتین گام آن اســت کــه واژه هــای  ــرای معن ــن ب شــود. بنابرای
ــا و  ــردن واژه ه ــب ک ــم. مرت ــود بازگردانی ــِی خ ــگاه اصل ــه جای ــده را ب ــا ش جابج
ــن  ــا ای ــم و ب ــگاه اصلیشــان را »ســاماندهِی بیــت« می نامی ــه جای ــِی آنهــا ب بازگردان

ــم.  ــل می کنی ــر تبدی ــه نث ــعر را ب کار، ش
      

ــا واژه هــای  ــد واژه هــای کهــن و ناآشــنا را ب       پــس از ســاماندهِی بیــت، می بای
ــود:  ــل ش ــن تبدی ــر روان امروزی ــه نث ــعر ب ــا ش ــرد ت ــن ک ــروزی جایگزی ــادة ام س
شــنیدم ]کــه[ انســان بزرگــواری گوســفندی را از دهــان و دســت گرگــی نجــات داد. 

ــم( ــا کــردن بیفزایی ــگام معن ــی را هن ــا واژه های ــم واژه ی )گاهــی می توانی

اکنون سه بیت  از شعر »با بهاری که می رسد از راه« را ساماندهی می کنیم.
آسمان مثل یک تبّسم شد روشن و گرم و زندگی پرداز    

آسمان مثل یک تبّسم، روشن و گرم و زندگی پرداز شد.        
در کتابی بهار معنا شد بر درختی شکوفه ای خندید    

شکوفه ای بر درختی خندید؛ بهار در کتابی معنا شد.   
با خدا راز گفتنت امروز بهتر از هرچه هست در دنیا    

امروز با خدا راز گفتنت، از هرچه در دنیا هست، بهتر ]است[.  

    شبکة معنایی
    خواندیــم کــه اســتفاده از شــبکة معنایــی باعــث زیبایــی ســخن 
ــان  ــرة فکرم ــد دای ــی می توان ــبکة معنای ــتفاده از ش ــن، اس ــر ای ــاوه ب ــود. ع می ش
ــد  ــه بخواهی ــده ک ــش آم ــه حــال پی ــا ب ــا ت ــگام نوشــتن گســترش بدهــد. آی را هن
ــا ندانیــد کــه دربــارة چــه چیــزی بایــد بنویســید؟  دربــارة موضوعــی بنویســید، اّم
ــن  ــی موضــوع نوشــته تان را بکشــید. ای ــد شــبکة معنای ــا می توانی این جــور موقع ه
ــی  ــه موضوع های ــد و ب ــدا کن ــترش پی ــان گس ــرة فکرت ــا دای ــد ت ــک می کن کار کم
ــه در  ــر نقط ــه ه ــیدید؛ چراک ــا نمی اندیش ــه آنه ــن ب ــش از ای ــه پی ــد ک ــر کنی فک
ــردن  ــر ک ــتن و فک ــرای نوش ــازه ب ــی ت ــادآور موضوع ــد ی ــی می توان ــبکة معنای ش
باشــد؛ مثــًا اگــر قــرار اســت دربــارة موضــوع قدیمــی و کهنــة پاییــز بــا دیــدی نــو 

ــد: ــم کنی ــن رس ــبکة پایی ــه ش ــبیه ب ــی ای ش ــبکة معنای ــد ش ــید، می توانی بنویس
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    رخش، در خان یکم شیر را شکست داد.
ــه دو بخــش تقســیم کــرد: نهــاد  جمله هــا را در همــة زبان هــای جهــان می تــوان ب
و گــزاره. پیــش از تعریــف دســتورِی نهــاد و گــزاره بایــد از معنــای واژگانــِی ایــن دو 
ــادن«  ــت و از »نه ــاس اس ــل و اس ــاد و اص ــای بنی ــه معن ــاد ب ــت. نه ــی داش آگاه
ــه  )= گذاشــتن( ســاخته شــده. ازیــن رو نهــاد معنــای »نهــاده« دارد؛ یعنــی آنچــه ب
ــر  ــه ب ــة ســاختمان جمل ــرد و بقی ــرار می گی ــن ق ــه در پایی ــوان ســنگ بنای جمل عن
آن ســوار می شــود. نهــاد در واقــع، »موضــوع« جملــه اســت. )واژة موضــوع هــم از 
»وضــع« ]= قــرار دادن[ گرفتــه شــده اســت( گــزاره در لغــت، هم معنــای گــزارش 

و برابــر بــا »خبــر« اســت. 

• آغاز سال تحصیلی
• تجدید دوستی و پیدا کردن دوستان جدید

• نظم بیشتر برنامه های روزانه
• محدود شدن بازی و تفریح

...

• میوه های پاییزی
• جمع آوری محصوالت کشاورزی

• مهاجرت پرنده ها
• کوتاه شدن روزها

• سرد شدن هوا
...

• پاییز عمر
• ثمربخشی

• استراحت و بازیابی توان برای روزهای 
سخت آینده

...

      منطقــی و طبیعــی اســت کــه هــر جملــه دربرگیرنــدة دو بخــش باشــد؛ یعنــی 
ــان  ــم. بدین س ــری« بدهی ــوع »خب ــارة آن موض ــه درب ــد ک ــته باش ــی« داش »موضوع
ــم و گــزاره، گــزارش  ــر می دهی ــاره اش خب ــه اســت کــه درب نهــاد، بخشــی از جمل
یــا خبــری اســت کــه دربــارة نهــاد می دهیــم. بــرای نمونــه، »رخــش« نهــاد جملــة 

بــاال و »در خــان یکــم شــیر را شکســت داد« گــزاره اســت.
ــرای  ــا گاهــی ب ــرد، اّم ــرار می گی       اگرچــه در بیشــتر جمله هــا نهــاد در آغــاز ق
تأکیــد بــر دیگــر بخش هــای جملــه، واژه  یــا واژه هایــی پیــش از نهــاد می نشــینند. 

بــرای مثــال جملــة پیشــین را بــه ایــن شــکل درمی آوریــم: 
در خان یکم، رخش شیر را شکست داد.

ــم« را در  ــان یک ــش، »در خ ــای رخ ــه ج ــد، ب ــرای تأکی ــه ب ــن جمل        در ای
آغــاز نشــانده ایم، اّمــا بــا وجــود ایــن جابجایــی، موضــوع جملــه یــا نهــاد همچنــان 
ــم،  ــه می بینی ــرآغاز جمل ــه را در س ــد هرچ ــر، نبای ــخن دیگ ــه س ــت. ب ــش اس رخ
نهــاد بگیریــم؛ بلکــه بایــد نخســت جملــه را »ســامان دهیــم« و ســپس نهــاد را پیــدا 

کنیــم.
      از یکســو می دانیــم کــه گــزاره دربــارة نهــاد خبــر می دهــد و از ســوی دیگــر، 
مهم تریــن واژة گــزاره، فعــل اســت. بنابرایــن فعــل درون گــزاره، از نهــاد پیــروی 
ازاین رومی توانیــم بــرای  اثــر می پذیــرد.  از تغییــر نهــاد  می کنــد و معمــوالً 
ــر  ــم، آن را تغیی ــوان نهــاد برگزیده ای ــه عن ــه ب »درســتی آزمایِی« واژه ای کــه در جمل
دهیــم و اثرپذیــرِی فعــل را از آن بررســی کنیــم؛ بــرای نمونــه، در جملةپیش گفتــه 
)در خــان یکــم، رخــش شــیر را شکســت داد( رخــش را نهــاد می گیریــم و بــرای 

ــم: ــین آن می کنی ــبها« را جانش ــتی آزمایی، »اس درس
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درخان یکم، اسبها شیر را شکست دادند.  
ــع  ــد و جم ــروی می کن ــز از آن پی ــل نی ــاد، فع ــتن نه ــع بس ــا جم ــه ب ــم ک می بینی

می آیــد. 
اکنــون اگــر »در خــان یکــم« را نهــاد فــرض کنیــم، درســتِی نهــاد را بایــد این گونــه 

بیازماییم:
در خان های هفتگانه، رخش شیر را شکست داد.  

همچنین است اگر »شیر« را نهاد بدانیم:
در خان یکم، رخش شیرها را شکست داد.  

پیداســت کــه در دو نمونــة پیشــین، فعــل هیــچ تأثیــری از نهــاد فرضــی نپذیرفتــه 
ــم، فعــل  ــه صــورت جمــع آورده ای ــه« و »شــیرها« را ب و باآنکــه »خان هــای هفتگان
جملــه همچنــان مفــرد باقــی مانــده اســت و بــه همیــن دلیل»خــان یکــم« و »شــیر« 
هیچ یــک نهــاد نیســتند. بــا ایــن روش می توانیــد درســتی یــا نادرســتِی واژه ای کــه 

ــد1. ــد، محــک بزنی ــاد گرفته ای آن را نه

در درس »زیبایی شکفتن« بیابید:
1ـ واژه ای عربی به معنای »دلبستگی ها«:

 
2ـ واژه ای که در متن معنای »بسیار کمیاب و ارزشمند« دارد:

1ـ البتــه بایــد دانســت کــه گاهــي اگــر نهــاد بیجــان باشــد و جمــع بســته شــود، فعــل هــم می توانــد از 
ــه: یــک روز گذشــت-<  ــرای نمون ــد. ب ــد مفــرد باقــی بمان آن پیــروی کنــد و جمــع بیایــد، هــم می توان

روزهــا گذشــتند / روزهــا گذشــت

3ـ واژه ای متضاد با »وابستگی«:
 

4ـ سه جفت واژة مترادف: )مثال: کار و کردار(

ــید  ــید و بنویس ــد از راه« را بکش ــه می رس ــاری ک ــا به ــعر »ب ــة ش ــودار قافی 1ـ نم
ــای  ــی در درس ه ــاب فارس ــعرهای کت ــک از ش ــا کدام ی ــای آن ب ــش قافیه ه آرای

پیشــین یکســان اســت.

2ـ شکل ساماندهی شدة بیت هفتم را بنویسید.  
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ــرای موضــوع »فــن آوری« )تکنولــوژی( بکشــید. ســپس  3ـ یــک شــبکة معنایــی ب
ــد و  ــاب کنی ــن آوری را انتخ ــا«ی ف ــا »بدی ه ــا« ی ــوِن »خوبی ه ــی از دو مضم یک
ــای  ــن دو مضمــون یکــی دو صفحــه بنویســید: )1( فن آوری ه ــارة یکــی از ای درب
ــه  ــوع ب ــو در مجم ــای ن ــع بشــریّت اســت. )2( فن آوری ه ــه نف ــوع ب ــو در مجم ن
ــارة یــک مضمــون نوشــته اند  ــا آنهایــی کــه درب ــان بشــریّت اســت. در کاس ب زی
)خوبــی یــا بــدی( هم گــروه شــوید. ســپس هــر گــروه، دو نماینــده انتخــاب کنــد 
تــا در کاس بــا نماینده هــای گــروه مقابــل مناظــره کنــد. بــرای این کــه در مناظــره 
موفـّـق باشــید بایــد بتوانیــد »شــبکة معنایــی« بهتــری ترســیم کنیــد. بــه بیــاِن دیگــر، 
اگــر مثــًا دربــارة خوبی هــای فــن آوری می نویســید، عــاوه بــر اینکــه بایــد شــبکة 
معنایــی »خوبی هــا« را گســترش دهیــد تــا بتوانیــد از موضعتــان دفــاع کنیــد، بایــد 
ــا  ــد ت ــترش بدهی ــم گس ــن آوری را ه ــا«ی ف ــی »بدی ه ــبکه های معنای ــان ش همزم
ــل را پیش بینــی کنیــد و در مناظــره پاســخ آن هــا را  ــر نظــر گــروه مقاب ــد بهت بتوانی

بدهیــد.
 

ــارة  ــه درب ــروه ک ــا دو گ ــر ی ــن دو نف ــت بی ــره، گفتگویی س       )ُمناظ
موضــوع مــورد گفتگــو اختــاف نظــر دارنــد. بــرای موفّقیـّـت در مناظــره، 
بایــد خیلــی تمریــن کنیــم تــا بیاموزیــم کــه حقیقــت را دربــارة موضعــی 
کــه از آن دفــاع می کنیــم بــه شــیوه ای بیــان کنیــم کــه شــنونده ها بپذیرنــد 
ــت در  ــرای موفّقیّ ــر ا ســت. ب ــل قوی ت ــا از موضــِع طــرِف مقاب موضــِع م
ــه  ــی ک ــا از حرف ــا آنه ــا ب ــم ت ــدا کنی ــادی پی ــای زی ــد مثال ه ــره بای مناظ
ــه  ــا جایی ک ــره ت ــش از مناظ ــد پی ــور بای ــم. همین ط ــاع کنی ــم دف می زنی
می توانیــم بنیادهــای فکــری و اســتداللی طــرف مقابــل را حــدس بزنیــم 
ــد  ــل طــرح می کن ــرای آنچــه احتمــاالً طــرف مقاب ــی ب و پاســخ های خوب

داشــته باشــیم.(

ــتِی  ــپس درس ــد و س ــدا کنی ــم ج ــزاره را از ه ــاد و گ ــن، نه ــای پایی 4ـ در جمله ه
ــد. نهــاد را بیازمایی

-فریدون ضّحاک را دست بسته به دماوند برد.  

-شاهنامه را حکیم ابوالقاسم فردوسی سروده است.  

-از میان اسبها، رستم رخش را برگزید.  

-راه پیروزی بر اسفندیار را سیمرغ به رستم نشان داد.  

-زال از کودکی مویی سپید داشت.  

-رستم را َشغاد ناجوانمردانه کشت.  
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در بخــش »نــگارش فارســی« دربــارة فصــل پاییــز و در بخــش »نوشــتنی« در مــورد 
فــن آوری ســخن گفتیــم؛ در اینحــا داســتان کوتاهــی از نویســندة مشــهور ایتالیایــی، 
ــا هــم تلفیــق کــرده اســت.  ــو کالوینــو، می خوانیــم کــه ایــن دو مضمــون را ب ایتال
داســتان از مجموعــه ی »مارکووالــدو یــا فصل هــا در شــهر« انتخاب شــده. شــخصیّت 
اصلــی داســتان های ایــن مجموعــه مارکووالــدو اســت. مارکووالــدو کارگــری  اســت 
کــه در شــهری صنعتــی در شــمال ایتالیــا زندگــی می کنــد. از آنجاکــه شــهر صنعتــی 
ــی  ــر فرصت ــدو از ه ــه دور اســت، مارکووال ــی از طبیعــت ب ــه کّل ــن آوری زده ب و ف
ــر  ــه هر آنچــه از طبیعــت در شــهر یافــت می شــود، نزدیک ت ــا ب ــد ت اســتفاده می کن
ــده  ــی برگردان ــه فارس ــادات افســری ب ــن را سمانه س ــدة پایی ــتان برگزی ــود. داس ش
و کتــاب را انتشــارات ســروش منتشــر کــرده اســت. پــس از خوانــدن داســتان، در 

چنــد ســطر بنویســید کــه بــه نظــر شــما مارکووالــدو چطــور شــخصیّتی  اســت. 

ــاره اش خواندیــم،  )برخــاِف »شــخصیّت پردازی مســتقیم« کــه پیشــتر درب
ــارة  ــدن درب ــا خوان ــا ب ــده تنه ــتقیم« خوانن ــخصیّت پردازی غیرمس در »ش
ــتانی  ــخصیّت داس ــه ش ــی ک ــا )واژه های ــا، صحبت ه ــر، رفتاره ــرزِ فک ط
ــش  ــا و تعامل ــور گفتگوه ــارش( و همین ط ــیوة گفت ــد و ش انتخــاب می کن
ــنده  ــه نویس ــخصیّتی ک ــَرد ش ــی می بَ ــتان پ ــخصیّت های داس ــر ش ــا دیگ ب
ــه  ــًا ب ــنده مث ــر، نویس ــارِت دیگ ــه عب ــی دارد. ب ــه ویژگی های ــاخته چ س
ــه شــخصیّت داســتان »شــجاع«  ــد ک ــده نمی گوی ــه خوانن طــور مســتقیم ب
اســت؛ بلکــه شــخصیّت را در موقعیّتــی قــرار می دهــد کــه کاری شــجاعانه 
ــخصیّت،  ــار ش ــارة رفت ــدن درب ــا خوان ــب ب ــد. به این ترتی ــر میزن از او س
خواننــده خــودش متوّجــه می شــود کــه شــخصیّت داســتان، انســاِن 

کبوتر چاهی
      پرنــدگان در مســیر مهاجرتشــان در فصــل بهــار 
یــا تابســتان، بــه طــرف شــمال یــا جنــوب، به نــدرت 
ــته  ــد. دسته دس ــی افت ــهری م ــمان ش ــان از آس گذرش
پرنــده، آســمان را بــر فــراز مــزارع شــیاربندی شــده و 
طــول حاشــیة جنگلهــا می شــکافند. گاه خــّط منحنــی 
رودخانــه ای، فرورفتگــی دره ای، و گاه مســیر نامرئــی 

ــای  ــه بام ه ــه از دور، مجموع ــض اینک ــه مح ــی ب ــد؛ ول ــی کنن ــال م ــاد را دنب ب
خانه هــای شــهری در برابرشــان نمایــان می شــود، خــّط ِسیرشــان را تغییــر 

می دهنــد.
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      بــا ایــن حــال، یــک دفعــه گروهــی از ماکیان هــای کوهــی1 مهاجــر، در آســمان 
خیابــان شــهری، ظاهــر شــد. هیــچ کــس جــز مارکووالــدو کــه همیشــه ســرش بــاال 
ــدن آن  ــا دی ــود، ب ــه آنهــا نشــد. او کــه ســوار ســه چرخه موتوریــش ب ــود، متوّج ب
پرنــدگان محکم تــر پــا زد؛ گویــی قصــد تعقیبشــان را داشــته باشــد. چراکــه ماننــد 
شــکارچی ها، هــوای شــکار بــه ســرش زده بــود؛ هرچنــد کــه تــا آن زمــان غیــر از 

اســلحة زمــان ســربازی، هیــچ تفنــگ دیگــری بــه دســت نگرفتــه بــود.
ــان  ــودش را می ــود، خ ــدگان ب ــال پرن ــه دنب ــمش ب ــه چش ــور ک ــن ط       همی
چهارراهــی بــا چــراغ قرمــز، محصــور بیــن ماشــین ها یافــت و چیــزی نمانــده بــود 
کــه تصــادف کنــد. افســر راهنمایــی کــه صورتــش از فــرط عصبانیــت برافروختــه 
شــده بــود، اســم و نشــانیش را یادداشــت کــرد، ولــی مارکووالــدو هنــوز نگاهــش 

بــه دنبــال پرندگانــی بــود کــه دیگــر از نظــرش محــو شــده بودنــد.
در شــرکت بــه خاطــر جریمــه ای کــه شــده بــود بــه شــّدت مؤاخــذه شــد. رئیســش 
آقــای ویلیجلمــو ســرش داد کشــید و گفــت: »تــو دیگــر حتـّـی چــراغ قرمــز را هــم 

ــگاه مــی کــردی؟«  ــوک پــس کجــا را ن ــی. آخــر کّله پ نمی بین
      مارکووالدو گفت: »ماکیان های کوهی را تماشا می کردم، قربان...«

ــی زد و  ــمانش برق ــود، چش ــته ای ب ــکارچی کارکش ــه ش ــو ک ــای ویلیجلم       آق
بــا تعّجــب پرســید: »چــه گفتــی؟« و مارکووالــدو آنچــه را کــه دیــده بــود برایــش 
ــش را  ــر عصبانیت ــه دیگ ــحال و درحالی ک ــراپا خوش ــش س ــرد. رئیس ــف ک تعری
ــه طــرف  ــا ســگم ب ــود، گفــت: »شــنبه تفنگــم را برمــی دارم و ب فرامــوش کــرده ب
تپّــه خواهــم رفــت. از قــرار معلــوم فصــل شــکار شــروع شــده اســت و آن دســته 
ــه شــهر  ــی ترســیده اند و ب ــًا از دســت شــکارچی های آن حوال ــدگان هــم حتم پرن

ــد.« ــاه آورده ان پن
1ـ پرندگان کوتاه پرواز کوهی

ــا خــود می گفــت:  ــدو از فکــر آن پرنده هــا درنمی آمــد؛ ب       تمــام روز، مارکووال
»اگــر شــنبه همــان طــور کــه احتمالــش مــی رود تپـّـه پــر از شــکارچی باشــد، خــدا 
ــن  ــر م ــد، اگ ــرواز می کنن ــهر پ ــرف ش ــه ط ــا ب ــدر از آن پرنده ه ــت چق ــم اس عال
ــم!«  ــان کن ــوش ج ــان ن ــِی بری ــان کوه ــنبه ماکی ــم یکش ــم، می توان آدم واردی باش
ــوان  ــه صــورت ای ــکونت داشــت، ب ــدو در آن س ــه مارکووال ــه ای ک پشــت بام خان
ــد.  ــزان کــردن رخت هــا، بندهــای ســیمی کشــیده بودن ــرای آوی ــود و ب ــراس( ب )ت
مارکووالــدو بــا پســرانش، قوطــی چســب و قلم مــو و کیســة گندمــی را برداشــتند 
ــیدند، او  ــی پاش ــدم را م ــای گن ــا دانه ه ــه بّچه ه ــد. درحالی ک ــت بام رفتن ــه پش و ب
ــه  ــی زد. ب ــب م ــو چس ــا قلم م ــا را ب ــوب دودکش ه ــا و چارچ ــا، بنده روی نرده ه
ــرش کــه  ــو پســر کوچکت ــود فیلیپت ــده ب ــزی نمان ــود کــه چی ــدری چســب زده ب ق

ســرگرم بــازی بــود، بــه آنجــا بچســبد.
ــای  ــر از ماکیان ه ــه پ ــد ک ــان را دی ــواب پشت بامش ــدو خ ــب، مارکووال       آن ش
ــرش  ــد. همس ــبیده بودن ــا چس ــه آنج ــرزان ب ــان و ل ــه ترس ــود ک ــده ب ــی ش کوهی
ــان،  ــه بری ــد ک ــی را دی ــود، خــواب اردک های ــر ب ــکموتر و تنبل ت ــه ش ــا ک دومیتی
ــواب  ــود خ ــاتی ب ــه احساس ــا ک ــرش ایزولین ــتند. دخت ــرار داش ــش ق روی دودک
مگس خــواری را دیــد کــه بــه درد تزییــن کاهــش مــی خــورد و میکلینــو خــواب 

ــک لکــی را. ل
     روز بعــد، هــر ســاعت یــک بــار، یکــی از بّچه هــا بــه نوبــت بــرای سرکشــی 
ــال  ــده ای درح ــر پرن ــا اگ ــید ت ــرکی می کش ــط س ــر فق ــت: از نورگی ــاال می رف ب
ــی  ــر خوش ــا خب ــک از بّچه ه ــاعت هیچ ی ــد س ــا چن ــد. ت ــد، رم نکن ــتن باش نشس
نیــاورد. تــا باالخــره حــدود ظهــر، پیتروچــو فریادزنــان برگشــت و گفــت: »بابــا، بیــا 
باالخــره چســبیدند!« مارکووالــدو کیســه ای برداشــت و بــه پشــت بــام رفــت. کبوتــر
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کوچکــی بــه آنجــا چســبیده بــود؛ یکــی از همــان کبوتــر چاهی هــای معمولــی کــه 
ــد. در اطرافــش کبوترهــای دیگــری  ــه ازدحــام و شــلوغِی میدان هــا عــادت دارن ب
ــعی  ــه او س ــد؛ درحالی ک ــال می زدن ــد، بال ب ــش می کردن ــی نگاه ــا ناراحت ــه ب ک
ــود،  ــاده ب ــش افت ــه دام ــًا ب ــه غفلت ــبناکی ک ــاّدة چس ــش را از آن م ــرد بال های می ک

بیــرون بکشــد.
ــاک کــردن اســتخوان های کوچــک آن  ــدو مشــغول پ ــوادة مارکووال ــراد خان       اف

کبوتــر بریــان الغــر و مردنــی بودنــد کــه در زدنــد.
      خدمتــکار صاحبخانــه بــود. رو بــه مارکووالــدو کــرد و گفــت: »خانــم بــا شــما 

کار دارنــد! زودتــر بیاییــد!«
ــید  ــود و می ترس ــاده ب ــب افت ــه اش عق ــاه اجاره خان ــش م ــه ش ــدو ک       مارکووال
ــه  ــه اش رفــت. ب ــل صاحبخان ــه آپارتمــان مجّل ــرز ب ــرس و ل ــا ت ــد، ب ــش کنن بیرون
ــا  ــاد: مأمــوری ب ــی افت ــه مهمان ــی چشــمش ب ــاق پذیرای محــض وارد شــدن، در ات

ــه از شــّدت خشــم. چهــره ای برافروخت
      صاحبخانــه گفــت: »بفرماییــد تــو مارکووالــدو. بــه مــن خبــر رســیده اســت کــه 
ــد؟«  ــر داری ــای شــهری می نشــینند. شــما خب ــه شــکار کبوتره ــم، ب ــوان منزل در ای
ــگام  ــن هن ــد! در ای ــدو ریختن ــاره کاســة آب یخــی روی ســر مارکووال ــی یکب گوی
صــدای داد و هــوار زنــی از بیــرون شــنیده شــد: رختشــو بــود کــه فریادزنــان خانــم 

خانــه را صــدا مــی زد: »خانــم! خانــم!«
      ـ چه خبر است، گوئندالینا؟

      رختشــو پــس از وارد شــدن گفــت: »رفتــه بــودم بــاال رخت هــا را پهــن کنــم 
ولــی دیــدم همــه بــه بنــد چســبیده اند تــا آمــدم جمعشــان کنــم همــه جــر خوردنــد 

و پــاره شــدند! حــاال چــی شــده، ســردرنمی آورم!«
      مارکووالدو که گویی غذا سردلش مانده است، شکمش را مالش می داد.

زبــان »ُکــردی« یکــی از زبان هــای ایرانــی بــه شــمار می آیــد. کردهــا کــه از اقــوام 
ــد. در  ــخن می گوین ــان س ــن زب ــه ای ــتند، ب ــی هس ــِل( ایران ــژادة )اصی ــه و ن دیرین
ــذرد،  ــورمان می گ ــین کش ــق کردنش ــده ای از مناط ــه در دهک ــژال« ک ــتان »ک داس

ــه:  ــد؛ از جمل ــوان دی ــردی را می ت ــای ک ــی از واژه ه ــردِ برخ کارب
      • َکژال: همان غزال است، که در داستان، نام مادرِروناک است.

      • روناک: )بر وزِن »خوبان«( روشن؛ در داستان، نام دختِرکژال است.

      • کابوک: عروس؛ در داستان، نام یکی از خویشاوندان کژال است.

      • روله: فرزند

      • هه ژار: )َهژار خوانده می شود( 

      • بیچاره؛ در اینجا، نام قهرمان

        داستان است.
      • دایه: مادر

روان خوانی

کژال
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      آشنایی با فرهنگستان )1(
ــان  ــه زب ــران و یگان ــمِی ای ــی و رس ــان مّل ــی، زب ــان فارس ــم زب ــه می دانی چنان ک
ــادی  ــان و ادب فارســی« نه ــان اســت. »فرهنگســتان زب ــان همــة ایرانی مشــترک می
ــاد  ــان فارســی در ســال 1368 بنی ــا هــدف نگهداشــت و گســترش زب اســت کــه ب

نهــاد شــده اســت.
ــار در دورة حکومــت رضــا  ــران، نخســتین ب ــش از انقــاب اســامی در ای       پی
ــناخته  ــتان اّول« ش ــام »فرهنگس ــا ن ــروزه ب ــه ام ــران« ـ ک ــتان ای ــوی »فرهنگس پهل
می شــود ـ پایه گــذاری شــده و از ســال 1314 تــا 1320 هجری خورشــیدی برقــرار 
ــدا،  ــه دهخ ــار، عّام ــعرا به ــون ملک الّش ــی چ ــزرگان ادب فارس ــی از ب ــود. برخ ب
ــد. در  ــزاده عضــو فرهنگســتان اّول بودن ــی جمال ــر و محمدعل ــان فروزانف بدیع الّزم
پــِی وقفــه ای طوالنــی، »فرهنگســتان زبــان ایــران« در دوران حکومــت پهلــوِی دوم 
ــه فّعالیــت پرداخــت. دکتــر  ــا ســال 1357 ب ــه کار کــرد و ت از ســال 1349 آغــاز ب
محمــود حســابی ـ فیزیکــدان نام آورِ معاصــرـ در همین فرهنگســتان )= فرهنگســتان 

دوم( عضویــت داشــته اســت.
ــده  ــوم نامی ــتان س ــه فرهنگس ــی ـ ک ــان و ادب فارس ــتان زب ــروزه فرهنگس       ام
و  زبان شناســان  ادیبــان،  برجســته ترین  از  بســیاری  همــکارِی  از  ـ  می شــود 
ــور  ــر امین پ ــاد قیص ــام زنده ی ــان ن ــت. )دراین می ــوردار اس ــران برخ ــان ای مترجم
ــت ـ  ــتان نویس چیره دس ــی ـ داس ــنگ مرادی کرمان ــناس ـ و هوش ــاعر سرش ـ ش
ــان  ــتور زب ــل دس ــی از قبی ــدة گروه های ــتان دربرگیرن ــت( فرهنگس ــان آشناس برایت
فارســی، زبانهــای ایرانــی، فرهنگ نویســی، گویش شناســی، ادبیــات معاصــر،    
ــن و   ــد مهم تری ــی« را بای ــی و... اســت. »گــروه واژه گزین ــه، واژه گزین ــان و رایان زب

پرکارترین گروه فرهنگستان قلمداد کرد. 
ــه  ــت ک ــه اس ــکل گرفت ــی ش ــروه تخّصص ــود از 35 گ ــی خ ــروه واژه گزین       گ
ــی های  ــا و بررس ــس از پژوهش ه ــژه پ ــته ای وی ــان رش ــک، متخّصص ــر ی در ه
پردامنــه، بــرای واژه هــای بیگانــه معادل یابــی می کننــد. ایــن واژه هــا پــس از تأییــد 
ــا امضــای  ــا ب ــند ت ــب »شــورای فرهنگســتان« برس ــه تصوی ــد ب ــی« بای ــت فنّ »هیئ
رئیــس جمهــور، بــه قلمــرو واژگان زبــان فارســی راه یابنــد. برخــی از گروه هــای 
تخصصــِی فرهنگســتان بدیــن قرارنــد: باستان شناســی، تغذیــه، روان شناســی ، 
ریاضــی، زمین شناســی، زیست شناســی، شــیمی، علــوم پایــة پزشــکی، فیزیــک و...             
ــاپ  ــه چ ــد ب ــتان« در ده جل ــّوب فرهنگس ــای مص ــگ واژه ه ــون »فرهن       تاکن

ــت. ــته اس ــزار گذش ــی وپنج ه ــا از س ــمارِ واژه ه ــیده و ُش رس
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    زاویة دید
ــتان  ــد« در داس ــة دی ــر »زاوی ــه عنص ــی ب ــاب فارس ــم کت     در درس پنج
ــت راوی  ــز موقعیّ ــت ج ــزی نیس ــع چی ــد، در واق ــة دی ــت. زاوی ــده اس ــاره ش اش
داســتان نســبت بــه داســتانی کــه دارد اتّفــاق می افتــد. راوی داســتان، کســی ا ســت 
ــی  ــد کس ــتان می توان ــنویم. راوی داس ــتان را می ش ــوادث داس ــان او ح ــه از زب ک
بجــز نویســنده باشــد؛ مثــًا ممکــن اســت داســتان از زبــان یکــی از شــخصیّت های 

ــود.  ــان ش ــنده ـ بی ــودِ نویس ــه خ ــتان ـ و ن داس
  

      انواع زاویة دید
ــت. در  ــخص« اس ــوم ش ــِد س ــة دی ــد، »زاوی ــة دی ــن زاوی     متداول تری
ــت  ــر وق ــود، ه ــت می ش ــخص روای ــوم ش ــِد س ــة دی ــا زاوی ــه ب ــتان هایی ک داس
ــا«  ــا »آنه ــر »او« ی ــد از ضمی ــت می کن ــارة شــخصیّت های داســتانی صحب راوی درب
ــوادث  ــه در ح ــت ک ــی ا س ــتان ها کس ــه  داس ــن گون ــرد. راوی در ای ــره می گی به
داســتان دخیــل نیســت و تنهــا آنهــا را روایــت می کنــد. در داســتان های بــا زاویــة 
ــت.  ــتان نیس ــخصیّت های داس ــی از ش ــودش یک ــخص، راوی خ ــوم ش ــد س دی
ــه می شــود کــه  ــان راوی ای گفت ــد اّول شــخص«، داســتان از زب ــة دی       در »زاوی
ــی از  ــوالً وقت ــنده ها معم ــت. نویس ــتان اس ــخصیّت های داس ــی از ش ــودش یک خ
زاویــة دیــد اّول شــخص اســتفاده می کننــد کــه بخواهنــد بــه طــور مســتقیم افــکار 
و احساســات درونــی راوی را بــرای خواننــده بَرَمــا کننــد. در روایــت بــا زاویــة

قلب کوچکم را هب هچ کسی بدهم؟  ــا درس پنجم دیــد اّول شــخص، خیلــی وقت هــا راوی، شــخصیّت اصلــی، قهرمــان داســتان ی
شــخصیّتی بســیار نزدیــک بــه قهرمــان داســتان اســت. 

ــد دوم شــخص« اســت کــه طــّی آن،  ــة دی ــد، »زاوی ــة دی ــن زاوی       کم کاربردتری
ــن  ــنده از ای ــدِف نویس ــد. ه ــاب می کن ــو« خط ــر »ت ــا ضمی ــده را ب راوی، خوانن
ــت.  ــتان اس ــخصیّت های داس ــی از ش ــد یک ــس کن ــده ح ــه خوانن ــت ک کار آن اس
زاویــة دیــد دّوم شــخص، بیشــتر از این کــه در داستان نویســی رواج داشــته باشــد، 
ــرای  ــا ب ــه در آنه ــودکان ـ ک ــی ک ــای تلویزیون ــه ه ــا در برنام ــی ی در نامه نویس
ــا این حــال،  ــرد دارد. ب ــد ـ کارب ــؤال می کنن ــا س ــخصیّت ها از بیننده ه مثــال، ش

ــود دارد.  ــخص وج ــد دّوم ش ــة دی ــا زاوی ــتان ب ــی از داس ــای موفّق نمونه ه

    تکرار
    در درس چهــارم خواندیــم کــه در نوشــتن می تــوان از واژه هــای هم معنــی 
ــن  ــرادف( ای ــی )مت ــای هم معن ــتفاده از واژه ه ــای اس ــی از هدف ه ــرد. یک ــره ب به
ــن  ــم و مت ــز کنی ــف پرهی ــای مختل ــک واژه در موقعیّت ه ــرار ی ــه از تک ــت ک اس
ــة بزرگــی از  ــد گنجین ــرادف بای ــرای اســتفاده از واژه هــای مت زیباتــری بنویســیم. ب
واژگان در ذهــن داشــته باشــیم تــا هــر وقت الزم بــود، به ســراغ آن برویــم و واژه ای 
ــای مــورد نظــر مــا را می رســاند. اســتفاده از  ــر معن غیرتکــراری برگزینیــم کــه بهت
فرهنــگ واژگان، بــه مــا کمــک می کنــد تــا گنجینــة واژه هــای گســترده تری داشــته 
باشــیم. فرهنــگ واژگان ـ کــه در آن، واژه هــا بــه ترتیــب حــروف الفبــا گــردآوری 
شــده ـ کمــک می کنــد کــه مترادف هــای تــازه بــرای واژه هــا پیــدا کنیــم. بــا اینکــه 
تکــرار در بیشــتر مــوارد نشــان دهندة گنجینــة واژگان محــدود و ضعــِف نویســنده 
اســت، در درس پنجــم خواندیــم کــه گاهــی نویســنده ها بعضــی واژه هــا را عمــداً 

ــد.  ــر کنن ــان را زیبات ــا نوشته ش ــد ت ــرار می کنن تک
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    کارکردهای تکرار
    تکــرار واژه گاهــی بــرای تأکیــد بــر پیامــی بــه کار مــی رود کــه نویســنده 
می خواهــد بــه خواننــده منتقــل کنــد. شکســیپیر، نمایشــنامه نویس و شــاعر مشــهور 
ــد از  ــر را بع ــاه لی ــدی ش ــه اوج نااُمی ــر« برای این ک ــاه لی ــش »ش ــی، در نمای انگلیس
مــرگ دختــرش نشــان بدهــد، از زبــان شــاه لیــر خطــاب بــه دختــرش می نویســد: 
»تــو هرگــز بــر نخواهــی گشــت؛ هرگــز، هرگــز، هرگــز، هرگــز، هرگــز.« بعضــی 
ــر  ــن را زیبات ــدی مت ــة بع ــاز جمل ــه و آغ ــک جمل ــان ی ــرار، در پای ــا تک وقت ه
ــه  ــاره ای ک ــی دوب ــه داد؛ زندگ ــاره هدی ــی دوب ــه او زندگ ــه ب ــن واقع ــد. »ای می کن
ــت.  ــرار اس ــت تک ــه از این دس ــک نمون ــد« ی ــدرش را بدان ــول داد ق ــار ق این ب
ــد واژه را  ــا چن ــک ی ــی، ی ــة پیاپ ــد جمل ــاز چن ــا نویســنده ها در آغ بعضــی وقت ه
ــز  ــه، چارل ــرای نمون ــد. ب ــده بگذارن ــر خوانن ــر بیشــتری ب ــا تأثی ــد ت تکــرار می کنن
ــن  ــان بهتری ــز، نویســندة انگلیســی، در »داســتان دو شــهر« می نویســد: »آن زم دیکن
دوران بــود. آن زمــان بدتریــن دوران بــود. آن زمــان عصــر عقانیّــت بــود. آن زمــان 
ــود.  ــاوری ب ــان دورة بی ب ــود. آن زم ــاور ب ــان دورة ب ــود. آن زم ــت ب ــر حماق عص
آن زمــان فصــل روشــنگری بــود. آن زمــان فصــل جهالــت بــود. آن زمــان بهــار امیــد 
ــا  ــتیم. م ــز داش ــان همه چی ــِش رویم ــا پی ــود. م ــدی ب ــتان ناامی ــان زمس ــود. آن زم ب

ــِش رویمــان هیــچ نداشــتیم.« پی

ــرای دو واژة پاییــن پیــدا  ــا کمــک فرهنــگ واژگان دســتِ کم هفــت متــرادف ب ـ ب
ــانی  ــای یکس ــک واژه، معن ــف ی ــای هم ردی ــة کلمه ه ــه هم ــت ک ــد. الزم نیس کنی
ــند.  ــی باش ــوادة معنای ــک خان ــا در ی ــن واژه ه ــه ای ــت ک ــی ا س ــه کاف ــد؛ بلک بدهن
بــرای همیــن بــه ســراغ واژه نامــه برویــد و مترادفــی بــرای هــر کلمــه بیابیــد. ســپس 
می توانیــد در واژه نامــه بــه ســراغ کلمــه ای کــه در معنــای واژه ی اّول پیــدا کردیــد 
ــبیه  ــبکه ای ش ــب، ش ــد. به این ترتی ــم یادداشــت کنی ــای آن را ه ــد و مترادف ه بروی
بــه شــبکة معنایــی کــه پیشــتر دربــاره اش صحبــت کردیــم خواهیــد داشــت. ایــن 
ــان انتخــاب می کنیــد، تکــرار کنیــد. تــاش  ــرای دو واژة دیگــر کــه خودت کار را ب

ــه بعــد در نوشــته هایتان از ایــن واژه هــا بیشــتر بهــره گیریــد. کنیــد از ایــن ب

درستبحث
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1ـ واژة »گلــدان« از پیونــد »گل« + »دان« ســاخته شــده اســت و معنــای »جــای گل« 
دارد. ســه واژة دیگــر بــا همیــن ســاختمان بنویســید کــه در آنهــا »دان« معنــای مــکان 
داشــته باشــد. اگــر »گلــدان« را بــا »ریاضــی دان« مقایســه کنیــم، چــه تفاوتــی میــان 
آنهــا بــه چشــم می خــورد؟ اکنــون اگــر »گلــدان« را بــا »گلــزار« بســنجیم، بــه چــه 

تفــاوت معنایــی میــان »دان« و »زار« پــی می بریــم؟   

ــت  ــت و آدم را اذی ــت اس ــی، زش ــدان خال ــک گل ــل ی ــارت »مث ــل در عب 2ـ فع
می کنــد« دوبخشــی اســت. بــه جــای آن، چــه فعــِل یک بخشــی یــا ســاده می تــوان 

گذاشــت؟   

3ـ در ســخنرانی ها و در تبلیغــات کــه هــدف تأکیــد بــر پیــام اســت، تکــرار بســیار 
کاربُــرد دارد. بــرای نمونــه، بــه بخــش پایانــِی ســخنرانی دکتــر علــی شــریعتی بــا 
عنــوان »فاطمــه فاطمــه اســت« نــگاه کنیــد و توضیــح دهیــد کــه ســخنران چگونــه 

از شــگردِ تکــرار بهــره بــرده اســت

خواســتم بگویــم فاطمــه دختــر خدیجــه ی بــزرگ اســت، دیــدم 
فاطمــه نیســت. خواســتم بگویــم کــه فاطمــه دختــر محّمد اســت، 
دیــدم کــه فاطمــه نیســت. خواســتم بگویــم کــه فاطمــه همســر 
ــه  ــم ک ــتم بگوی ــه نیســت. خواس ــه فاطم ــدم ک ــی اســت، دی عل
فاطمــه مــادر حســنین اســت، دیــدم کــه فاطمــه نیســت. خواســتم 
ــاز دیــدم کــه فاطمــه  بگویــم کــه فاطمــه مــادر زینــب اســت، ب
ــن همــه فاطمــه نیســت.  ــا همــه هســت و ای ــه، این ه نیســت. ن

فاطمــه، فاطمــه اســت.
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ــد، از چــه  ــه در درس پیشــین خواندی ــر چاهــی( ک ــدو )کبوت 3ـ داســتان مارکووال
زاویــة دیــدی روایــت شــده اســت؟ چــه نشــانه هایی از ایــن زاویــة دیــد در داســتان 

آشــکار اســت؟ 

4ـ یکــی دو بنــد از داســتان مارکووالــدو را انتخــاب کنیــد. ســپس آن  را بــا زاویــة 
دیــد دیگــری )غیــر از زاویــة دیــد اصلــی داســتان( روایــت کنیــد. 

ـ زاویــة دیــد انتخابــِی شــما در پرســش پیشــین چــه تغییــری در روایــت داســتان 
ــت  ــه روای ــی ب ــد اصل ــة دی ــد شــما بیشــتر از زاوی ــة دی ــا زاوی ــد؟ آی ایجــاد می کن
داســتان کمــک می کنــد؟ از چــه چیزهایــی مجبوریــد در زاویــة دیــد جدیــد چشــم 

بپوشــید؟
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شعر خوانی

فرشته مهر

      اگــر نمــودار قافیه هــای شــعر را رســم کنیــم، درمی یابیــم کــه ماننــد 
»زنــگ آفرینــش« و »بهــاری کــه می رســد از راه« مصراع هــای دوم و 
چهــارم از هــر بنــد بــا یکدیگــر قافیــه دارنــد. قالــب شــعری کــه چنیــن 
آرایــش قافیــه ای داشــته باشــد، »چهارپــاره« )زیــرا هــر بنــد، دو بیــت یــا 
چهــار مصــراع دارد و چهارپــاره اســت( یــا »دوبیتــی پیوســته« )چــون از 
ــود. ــده می ش ــت( نامی ــده اس ــاخته ش ــته  س ــِی به هم پیوس ــای دوبیت بنده

1ـ ازآنجاکــه هــر بنــد از چهارپــاره، یــک جفــت قافیــة جداگانــه دارد و ایــن قافیه در 
بنــد بعــدی تغییــر می کنــد، شــاعر می توانــد بــه ســادگی شــعرهای بلنــد و داســتانی 
را در ایــن قالــب بســراید. کــدام  قالــب  شــعر فارســی در ایــن ویژگــی بــا چهارپــاره 

ــترک است؟ مش

2ـ شکل سامان یافتة بیت های پنجم و نهم:
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علم زندگانی درس ششم

واژه شناسی
ــت و  ــار« اس ــدة »ب ــا کوتاه ش ــف ی ــا مخّف ــر« در اینج ــد: »بَ بَرومن
ــار معنــای »میــوه« می دهــد. »ـــومند« شــکل دیگــری از »منــد« و  ب
معنــای  »دارنــده« بــه واژه می افزایــد. پــس برومنــد یعنــی »میــوه دار«؛ 
»نگــردد شــاخک بی بُــن بَرومنــد«: شــاخة کوچــک بی ریشــه، 

ــود. ــوه دار نمی ش می

جابجایِی ضمیر
ــای شــعر،  ــردن بیت ه ــا ک ــه نخســتین گام در معن ــم ک       آموختی
بیــت،  ســامان دهِی  هنــگام  در  گاهــی  اســت.  آن  ســامان دهِی 
ــر در  ــا ضمی ــم. )ب ــا کنی ــز جابج ــته را نی ــر پیوس ــم ضمی ناگزیری
دبســتان آشــنا شــده اید؛ در درس دوازدهــم کتــاب فارســی دو نــوع 
ــت(  ــد گرف ــته ـ را فراخواهی ــدا، و پیوس ــا ج ــته ی ــر ـ گسس ضمی

ــد: ــامان یافته اش بنگری ــکل س ــن و ش ــت پایی ــه بی ــون ب اکن
نمودش بس که دور آن راه نزدیک
شدش گیتی به پیش چشم، تاریک

ــش  ــه پی ــی ب ــک ]برایـ[ـــش دور نمــود، گیت ــه آن راه نزدی ــس ک ب
ــد.       ــک ش ــمش تاری چش

•

ــِی  ــگاهِ اصل ــه جای ــم ک ــت درمی یابی ــامان یافتة بی ــورت س ــت در ص ــا دقّ       ب
ــا در شــعر  ــوده اســت، ام ــس از واژة »چشــم« ب ــر »ــَـش« در مصــراع دوم، پ ضمی
جابجــا شــده و بــه فعــل »شــد« پیوســته اســت. )همچنیــن »ــَـش« در مصــراع اّول 
را هنــگام ســامان دهی از فعــل جــدا کرده ایــم و پــس از »بــرای« کــه درون قــّاب 

ــم(  ــای داده ای ــم، ج افزوده ای

بیتی دیگر از شعر »علم زندگانی« را نیز سامان می دهیم:
     نگشت آسایشم یک لحظه دمساز      گهی از گربه ترسیدم، گه از باز

     آسایش یک لحظه دمسازم نگشت؛گهی از گربه، گه از باز ترسیدم.
اینجــا هــم آشــکار اســت کــه ضمیــر »ــَـم« در اصــل متعّلــق بــه واژة »دمســاز« بوده، 
امــا در شــعر جابجــا شــده و بــه واژة »آســایش« پیوســته اســت. ایــن جابجایــی را 

ــم. ــر« می نامی ــِی ضمی در شــعر »جابجای
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1ـ بیتی از شعر که دربردارندة پرسش انکاری باشد:

ـَک« معنای »کوچکی و ُخردی« را برساند: 2ـ  دو واژه که در آنها جزء »

3ـ بیتی که در آن، »تشبیه« به کار رفته باشد:

4ـ بیتی که در آن، »تضاد« به کار رفته باشد:

ــم  ــروی ه ــد و روب ــا را بیابی ــاي هم معن ــر جفت واژه ه ــاي زی ــان واژه ه 5ـ از می
ــت.( ــان هس ــن می ــز در ای ــاد نی ــت واژة متض ــک جف ــانید. )ی بنش

آگاهــي ـ اســتقال ـ افســوس ـ اندیشــه ـ بصیــرت ـ بـُـن ـ پذیرفتــه ـ تأّمــل ـ تقــّا 
ــر ـ شــکوه ـ شــیَون ـ عجــز ـ  ـ حســرت ـ دمســاز ـ راز ـ ریشــه ـ ســازگار ـ ِس
عطوفــت ـ عظمــت ـ قــدرت ـ کوشــش ـ مســتجاب ـ مویــه ـ مهرباني ـ وابســتگي.

 ............. : .............   ............. : .............   ............. : .............   ............. : .............
 ............. : .............   ............. : .............  ............. : .............   ............. : .............
 ............. : .............   ............. : .............  ............. : .............   ............. : .............

............. #.............

ــت  ــراع بی ــردو مص ــم، و ه ــت هفت ــراع دوم از بی ــورت ســامان یافتة مص 1ـ ص
ــد. ــان دهی ــر« را نش ــِی ضمی ــید و »جابجای ــم را بنویس دوازده

2ـ نمودار قافیة شعر را بکشید و قالب آن را بنویسید.
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حکایت

دعای مارد

ـ متــرادِف واژه هــای ردیــف »آ« و متضــاّد واژه هــای 
ردیــف »ب« در حکایــت: 

      آ. ای، برآورده، به خاطر، مشّقت، رتبه، عارفان:

      ب. آسان، ناراضی، موافقت، انتها:

امــروزه بــه جــای »خــون انــدر آن خشــک شــده بــود« 
ــم؟ ــه کار می بری ــری ب ــه تعبی چ

    داستان سیاوش)۲(
ــا را  ــیاوش جمله ه ــن. س ــا گفت ــه ام ــرد ب ــا ک ــا بن ــدای رس ــا ص ــزدی ب ــای ی آق
ــود؛  ــنا ب ــش آش ــنید، برای ــه می ش ــر چ ــت. ه ــت و روان می نوش ــک راح یک به ی
ــا  ــد، ت ــزدی بگوی ــای ی ــی بعضــی جمله هــا را ازبرداشــت و پیــش از آن کــه آق حتّ
ــا  ــّط و زیب ــا خوش خ ــید ت ــی می کوش ــة غریب ــت و عاق ــا دقّ ــت. ب ــر می نوش آخ
ــز می گذاشــت... ــا خــودکار قرم ــانة پرســش را ب ــگ1 و نش ــه و درن بنویســد؛ نقط

      ـ بّچه ها، متن تموم شد؛ از حاال لغتا رو بنویسین.
ــگاهِ  ــا ن ــه را ب ــای ورق ــا پ ــر ت ــت و س ــذ برداش ــم را از کاغ ــیاوش قل       س
افتخارآمیــزی ورانــداز کــرد؛  همــه چیــز صحیــح و بی نقــص بــه نظــر می رســید و 
ــِن خوش ترکیــب در نظــرش مجّســم  ــا یــک آفری ــاال ب آراســته. یــک بیســِت بلندب

ــب نشــاند. ــه گوشــة ل ــی ب ــِد رضایت ــش آب شــد و لبخن ــوی دل ــد ت شــد؛ قن
      ـ زهد و پارسایی، قّله، فصاحت، طبیعت، حرارت زیاد، تسّلط...

      ـ آقا اجازه، ورقة ما داره تموم می شه؛ چن تا لغت مونده؟
      ـ بنویس؛ پنج  شش تا بیشتر نمونده.

ــا  ــود؛ ت ــش نب ــو دل ــیاوش دل ت ــا! جونمــی جــون!« س ــج ت ــط پن ــا، فق       »خدای
ــود. ــه ب ــا لغــت فاصل ــج ت بیســت فقــط پن

      ـ َمرَهم2.
      ـ چی آقا؟ محرم؟ 

      ـ نه. مرهم؛ َمـــرـ َهم.
1- کوتاه شدة درنگ نما، ویرگول

2- هرگونه داروی خمیری شکل یا روغنی که بر روی زخم می گذارند.
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ــه  ــرش داشــت: »وای، نکن ــک آن شــک ب ــا ی       ســیاوش »مرهــم« را نوشــت، اّم
ــا نــه؛ دلــم گواهــی مــی ده کــه بــا همــون ِهــِی  مرهــم بــا ِهــِی جیمــی باشــه!... اّم
دوچشــمه. ســیاوش، مــرد بــاش؛ نبایــد بــذاری شــک بِهـِـت غلبــه کنــه« تصمیمــش 

را گرفــت، بــه شــّکش محّلــی نگذاشــت و منتظــِر لغــت بعــدی مانــد. 
      ـ مرحوم، َمرـ حوم.

      صــدای آقــای یــزدی در کاســة ســرش پیچیــد: مرحــوم، مرحــوم، مرحــوم.... 
ــرش را  ــت و س ــم را انداخ ــت؛ قل ــانیش نشس ــر پیش ــرق ب ــد و ع ــرش داغ ش س
ــود.  ــج شــده ب ــاک گی ــود؛ پ ــش خشــِک خشــک ب ــت؛ دهان ــان دســتها گرف در می
ــِی  ــا ِه ــاید ب ــم؟ ش ــا دوچش ــی ی ــِی جیم ــا ِه ــا؟ ب ــود خدای ــی ب ــا چ ــوم ب »مرح
ــا هــِی  ــِی جیمــی باشــه؟ شــاید هــر دو ب ــا ِه ــه مرهــم ب ــت نکن دوچشــمه! اونوق

ــه ســرم شــد؟!« ــی ب ــدی چــه خاک ــی باشــن... وای خــدا جــون! دی جیم
      در همــان لحظــه، صحنــه ای عجیــب و هولنــاک پیــش چشــمانش ظاهــر شــد: 
ــد و حــاال  ــز شــده بودن ــا هــم گاوی ــواره، ســخت ب دو موجــود بدریخــت و بدَق
ــگار  ــه شــکل یــک اســکلِت خشــمگین کــه ان ــای »مرحــوم« ب ــزن! آق ــزن کــْی ب ن
تــازه از گــور برخاســته بــود و آقــای »مرهــم« در قیافــة یــک آدم کــه از ســر تــا پــا 
ــد!  ــزن می کردن ــِی جیمــی بگومگــو و بزن ب ــِر ِه ــم س ــا ه ــود، ب باندپیچــی شــده ب
ــر دو  ــد. از ه ــب کنن ــی را تصاح ــِی جیم ــی ه ــر قیمت ــه ه ــتند ب ــر دو می خواس ه
طــرف، صداهــای غریــب و مهیــب1 بــه گــوش می رســید؛ آقــای »مرحــوم« صدایــی 
داشــت عینــًا مثــل صــدای ارواِح خبیــث2؛ ُزُمخــت3 و نخراشــیده4؛ و آقــای »مرهــم« 
ــِی  ــدام از ه ــود  و هیچ ک ــه6 شــده ب ــگ مغلوب ــِغ بنفــش5 می کشــید! جن ــدام جی م

1ـ ترسناک
2ـ بدجنس، بدذات

3ـ کلفت، خشن

4ـ ناهنجار، زننده
5ـ جیغ بلند

6ـ دو طرف حسابی با هم درگیر شده بودند.

جیمــی دســت بردار نبــود... یک مرتبــه صــدای گوشــخراش و وحشــتناکی در فضــا 
پیچیــد: تــاراق! دســِت اســکلت از جــا کنــده شــد! آقــای مرحــوم بــه زمیــن افتــاد 

و از شــّدت درد مثــل دیــو نعــره کشــید: آآآی آآآااه...
      ـ لغت آخر: اِنـ ...

ــه خــود  ــد؛ ناگهــان ب ــزدی رشــتة تصــّوراِت ســیاوش را بری ــای ی       صــدای آق
ــزدی را قطــع کــرد: ــای ی ــرزان کامِ آق ــی ل ــا صدای ــد. سراســیمه و ملتهــب1 ب آم

      ـ آقا، آقا ببخشید ما... ما جا موندیم. بعد از »مرحوم« چی بود؟
     ـ عجب! حواست کجاس پسر؟ نکنه خواب بودی! زود بنویس: بغض

1ـ هیجان زده، آشفته
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      دســتهایش می لرزیــد. اصــًا نمی توانســت حواســش را جمــع کنــد. یک دفعــه 
همــه چیــز بــا هــم قاتــی شــده بــود. اصــًا مغــزش کار نمی کــرد... ســرانجام، بــه 

هــر جان کندنــی بــود، بــا تــرس و لــرز نوشــت: مرهــوم ـ بغــظ
      ـ اعتراض، توطئه... و لغت آخر، انضباط

      و نوشت: اعتراض ـ  توطعه ـ انظباط.
      ـ ُخب بّچه ها، لطفًا برگه ها رو باال نگه دارین.

ــی  ــه اش نگاه ــه ورق ــوت ب ــات و مبه ــد. م ــچ نمی فهمی ــر هی ــیاوش دیگ       س
ــید و  ــط کش ــم« خ ــرزان روی »مره ــتهای ل ــا دس ــه ب ــن لحظ ــت. در آخری انداخ

ــم«! ــت: »مرح ــش نوش باالی

*** 
    

      بــه ســیاوش کارد مــی زدی، خونــش درنمی آمــد. حســابی بــرزخ1 بــود. 
ــة  ــم و گرفت ــرة دره ــه و چه ــای برافروخت ــه گونه ه ــادر ک ــی زد. م ــس م نفس نف
ــه  ــه خان ــت ازپادرازتر ب ــدش دس ــد دلبن ــاز فرزن ــه ب ــد ک ــد، فهمی ــیاوش را دی س
ــا  ــیاوش ب ــا س ــد؛ اّم ــی کن ــت از او دلجوی ــت و خواس ــش رف ــت. پی ــته اس برگش
عصبانیّــت ورقــة امــا را کــه مچالــه کــرده بــود، بــه گوشــه ای پرتــاب کــرد و بــه 

ــم زد. ــه ه ــم ب ــش و در را محک ــه اتاق ــت ب ــر رف ــت قه حال
      مادر نشست؛ ورقه را از روی زمین برداشت و باز کرد: 

ــن نمــره  ــی ای ــر شــده، ول ــزده تمــام ـ ســیاوش، اگرچــه نمــره ات بهت       15 پان
ــت. ــو نیس ــأن ت ــه در ش به هیچ وج

1ـ رنجیده خاطر، بدُخلق، دلخور

ــباهت  ــا ش ــِغ بّچه گربه ه ــه جیغ جی ــه ب ــیاوش ک ــة س ــاِی گری ــدای های ه       ص
ــه  ــت ب ــت و رف ــادر برخاس ــید؛ م ــوش می رس ــه گ ــاق ب ــِت درِ ات ــت، از پش داش

ــاق ســیاوش... طــرف ات

ــت  ــرانجام دس ــم، س ــای مره ــوم و آق ــای مرح ــان آق ــمکش می ــرا در کش 1ـ چ
ــت؟ ــکلت شکس اس

2ـ چرا نمرة امای سیاوش دقیقًا 15 شد؟ 
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زندگی همین لحظه اهست
درس هفتم

واژه شناسی
معنای برخی واژه ها در شعر خیّام: 

دی: روز گذشــته، دیــروز ـ هیــچ: هرگــز، اصــًا ـ بنیــاد: تکیــه ـ 
حالی: حاال، اکنون

»دریابیــد« در »فرصت هــای خــوب و عزیــز را دریابیــد« یعنــی »غنیمــت 
ــد« ــرداری کنی ــا[ بهره ب شــمرید«، »]از فرصت ه

•

•

ر جمع شکسته یا ُمَکسَّ
      می دانیــم کــه واژة »قبــر« را می تــوان بــه دو صــورت جمــع بســت: »قبرهــا« و 
ـ آن گونــه کــه در درس آمــده ـ »ُقبــور«. در حالــت نخســت، نشــانة جمــع بــه واژة 
مفــرد پیوســته اســت: َقبــر + هــا -< َقبرهــا؛ بی آنکــه در واژة مفــرد تغییــری پدیــد 
آیــد. امــا در حالــت دوم واژة مفــرد از درون دچــار دگرگونــی شــده اســت: َقبــر )ق 
ُ ب و ر( تغییــر یافتــه اســت. )یــک حرکــت و یــک حــرف  ـَ ب ر( بــه »ُقبــور« )ق ـ
َ ق ت(  در میــان واژه تغییــر پذیرفتــه( نمونــة دیگــر در متــن ایــن درس، »وقــت« )وـ 
اســت کــه بــه شــکل »اوقــات« )ا و ق ا ت( درآمــده؛ یعنــی یــک حرکــت افتــاده و 
دو حــرف افــزوده شــده اســت. بــه ایــن نــوع از جمــع کــه در آن، واژة مفــرد گویــی 
می شــکند و از درون دســتخوش دگرگونــی و تغییــر می شــود، »جمــع شکســته یــا 

ــم.    ــر« می گویی مکّس
   

    تخیّل
    در درس هفتــم کتــاب فارســی دربــارة اهمیـّـت تخیـّـل خواندیــم. تخیـّـل 
ــر  ــا مشــاهدة ه ــه درس شــانزدهم(. ب ــد ب ــگاه کنی ــدن« اســت )ن »جــورِ دیگــر دی
ــم  ــم کــه آن  چیــزی کــه مشــاهده کرده ای ــا خودمــان فکــر کنی ــم ب چیــزی می توانی
ــی  ــای نام های ــه ج ــیا ب ــرای اش ــر ب ــًا اگ ــد؛ مث ــد باش چــه جــورِ دیگــری می توان
کــه همــه اســتفاده می کننــد نام هــای دیگــری بــه کار بریــم، چــه اتّفاقــی می افتــد؟ 
ــا چشــمانی غیــر از چشــم های خودمــان ببینیــم.  گاهــی هــم می شــود چیزهــا را ب
ــرار  ــر ق ــه اگ ــن اســت ک ــیم ای ــان بپرس ــم از خودم ــه می توانی ــار پرسشــی ک این ب
ــا  ــا چشــمان فرضــِی کســی دیگــر ی ــم، ب ــود آنچــه را هــر روز مشــاهده می کنی ب
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ــعر  ــی، ش ــاعری انگلیس ــم. ش ــش می کردی ــور توصیف ــم، چط ــر ببینی ــزی دیگ چی
ــتد«.  ــه اش می فرس ــه خان ــتالی ب ــی کارت پُس ــک مّریخ ــم »ی ــه اس ــی دارد ب معروف
ــف  ــی تعری ــک مّریخ ــم ی ــذرد از چش ــن می گ ــه را در زمی ــع آنچ ــعر در واق ش
ــتگاهی  ــا، دس ــد: »در خانه ه ــی می نویس ــعر، مّریخ ــی از ش ــًا در جای ــد مث می کن
ــش  ــتگاه را از جای ــن دس ــه ای ــی ک ــد. وقت ــخیرش کرده ان ــه ارواح تس ــت ک هس
برمــی داری، خمیــازه می کشــد. اگــر روح داخــل دســتگاه گریــه کنــد، اهالــی خانــه 
ــن  ــا ای ــد. ب ــش کنن ــی خواب ــا الالی ــا ب ــد ت ــک می کنن ــان نزدی ــه لب هایش آن  را ب
ــا بیــدار شــود.« همان طــور  ــا انگشــت قلقلکــش می دهنــد ت همــه، گاهــی عمــداً ب
ــن را  ــتگاه تلف ــیّاره ای هایش دس ــرای هم س ــی دارد ب ــد، مّریخ ــدس زده ای ــه ح ک

توصیــف می کنــد!

    آشنایی ُزدایی
    تخیـّـل بــه ایــن ترتیــب یعنــی »آشــنایی زدایی« از آنچــه آشــنا و هــرروزه 
اســت. )زدودن، یعنــی پــاک کــردن و از بیــن بــردن؛ پــس آشــنایی زدایی یعنــی کنــار 
نهــادن روش هــای عــادی و معمولــی و بهره گیــری از نــگاه نــو، متفــاوت و خّاقانــه 
ــی  ــای کم ــا آدم ه ــد، اّم ــتفاده می کنن ــر روز اس ــن ه ــا از تلف ــات( خیلی ه در ادبی
ــا اســتفاده از تخیّل شــان از ایــن شــیء ســاده و آشــنا، آشــنایی ُزدایی  هســتند کــه ب
کننــد. بــا چشــمان دیگــری دیــدن، کمــک می کنــد کــه بتوانیــم از آنچــه آشناســت، 

آشــناُزدایی بکنیــم.

ــه در واژه شناســی  ــه ای ک ــر )بجــز دو نمون ــا مکّس ــع شکســته ی ــک واژة جم 1ـ ی
ــم(: آورده ای

ــز،  ــر فل ــته و... ب ــکل، نوش ــام، ش ــیدن ن ــا تراش ــدن ی ــش »کن ــه معنای 2ـ واژه ای ک
ــا چــوب اســت:  ــتخوان، شیشــه ی ــنگ، اس س

3ـ سه جفت واژة هم معنا: )نمونه: راحت و آرام(

ـ کوشــش کنیــد بــا چشــمان موجــود دیگــری ببینیــد )مثــًا: بــا چشــماِن مّریخــی، 
بــا چشــماِن آدمــی از شــهر یــا کشــوری دیگــر، بــا چشــماِن فرضی یــک شــیء، ...(. 
ابتــدا یــک شــیء، اتّفــاق، یــا رویــداد هــرروزه را انتخــاب کنیــد )مثــًا آمــاده شــدن 
صبحگاهــی بــرای رفتــن بــه مدرســه، خریــد کــردن از فروشــگاه، کتــاب درســی، 
زنــِگ تفریــح، یــا مراســمی منحصــر بــه شــهر خودتــان، ...( و از آن آشــنایی ُزدایی 

کنیــد. نتیجــه را در یکــی دو صفحــه بنویســید.
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1ـ واژة »الکــی« از ترکیــب »الــک« + »ی« ســاخته شــده اســت؛ و معنــای »بیهــوده، 
بــدون هــدف مشــخص« دارد. بــه نظــر شــما ایــن معنــا چــه ارتباطــی بــا واژة الــک 

دارد؟

ــاعر  ــا ش ــما، آی ــِد ش ــد از دی ــد و بگویی ــر بخوانی ــار دیگ ــام را یکب ــعر خی 2ـ ش
آینده نگــری را بیهــوده قلمــداد کــرده اســت؟ 

سفرانهم اصفهان
روانخوانی

ــای تاریخــی  ــدام بن ــف ک ــی آمده اســت، درتوصی ــه در پ ــی ک ــک از جمله های هری
یــا منطقــة شــهر اصفهــان در ســفرنامة مجیــد اســت؟
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ـ مردابی در جنوب شرقی اصفهان که زاینده رود در آن می ریزد:
ـ کاخ ســلطنتِی شــش طبقةدورة صفویــه در اصفهــان کــه بــرای پذیرایــی از ســفیران 

و مهمانــان رســمی کاربــرد داشــته اســت:

ـ بنایــی بیــرون شــهر اصفهــان بــر روی آرامــگاه یکــی از عارفــان، دارای دو منــاره 
ــد، دیگــری  ــا را بجنبانن ــی یکــی از مناره ه ــه وقت ــی ک ــک چهارتاق در دو ســوی ی

بــه جنبــش درآیــد:

ــورت دو  ــه ص ــه پل ب ــوی سی و س ــان در دو س ــهر اصفه ــز ش ــی در مرک ـ خیابان
ــوی آن: ــط در دو س ــی در وس ــا پیاده روهای ــواره رو ب س

ـ کاخ دوران صفوی در اصفهان دارای صحنه های نّقاشی و تزئینات معماری:

ــی ای  ــت روحان ــرای بزرگداش ــه ب ــان ک ــش جه ــدان نق ــرق می ــجدی در ش ـ مس
لبنانــی کــه بــه دعــوت شــاه عباس بــه ایــران آمــد و بــه درس گفتــن و نمازگــزاری 

پرداخــت، بنــا شــد:

ـ در کتــاب فارســی ســال های چهــارم، پنجــم و ششــم دبســتان چــه داســتان هایی 
از هوشــنگ مــرادی کرمانــی خوانده ایــد؟

ــوَرد.  ــم می خ ــه چش ــد« ب ــای مجی ــتان های »قّصه ه ــة داس ــز در هم ــای طن ـ مایه ه
از دیــِد شــما در کــدام بخــش از »ســفرنامة اصفهــان« طنــز آشــکارتر اســت؟
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     هوشنگ مرادی کرمانی 
     آفریننــدة قّصه هــای مجیــد متولـّـد ســال 
ــنگ  ــت. هوش ــان اس ــیرچ کرم 1320 در س
ــه  ــندگی ب ــش از نویس ــی پی ــرادی کرمان م
ســینما عاقه منــد شــد و بــا آمــدن بــه 
ــک  ــای دراماتی ــکدة هنره ــران در دانش ته
)نمایشــی( تهــران درس خوانــد و همزمــان 
زبــان  مترجمــی  کارشناســی  مــدرک 
انگلیســی را هــم گرفــت. از ســال 1339 در 
کرمــان همــکاری بــا رادیــو را آغــاز کــرد و 
از ســال 1347 نخســتین داســتان هایش را 

ــاند. ــاپ رس ــه چ ــات ب در مطبوع

   مــرادی کرمانــی نثــری شــیرین و روان و خوش خــوان دارد و داســتان هایی 
و  کــودک  مخاطــب  نه تنهــا  چنان کــه  می نویســد؛  واقع گرایانــه  و  صمیمانــه 
ــش می شــود. »نخــل«  ــده ای جــذب داســتان های دلُربای نوجــوان، بلکــه هــر خوانن
و »مشــت بــر پوســت« از نمونــه داســتان های ســتودنِی اوســت. »قّصه هــای 
مجیــد«، »خمــره« و »مهمــان مامــان« هــم از آثــار برجســتة او بــه شــمار 
ــی  ــرادی کرمان ــه اســت. م ــینمایی صــورت گرفت ــاس س ــا اقتب ــه از آنه ــد ک می آین
ــرد. ــداد ک ــان قلم ــات نوجوان ــندة ادبی ــن نویس ــن و نامدارتری ــد بزرگ تری را بای

متــن زیــر فصــل یکــم از کتــاب »شــما کــه غریبــه نیســتید« اســت. در ایــن کتــاب 
ــه اش  ــرده و گوشه گوش ــو ک ــیوا بازگ ــری ش ــا نث ــود را ب ــای خ ــنده خاطره ه نویس

ــی ا ســت. ــرادی کرمان ــادآور دیگــر داســتان های م ی

***    
     نمی دانــم، یــادم نیســت چنــد ســال دارم. صبــح عیــد اســت. بّچه هــای 
مدرســه آمده انــد بــه عیــد دیدنــی پیــش عمــو. عمــو قاســم، معّلــم اســت. جــوان 
ــوی  ــد. ت ــلوار می پوش ــت و ش ــت. ک ــی اس ــد و باالی ــوش  ق ــاس و خ خوش لب
ــلوار  ــت و ش ــند. »ک ــلوار می پوش ــت و ش ــه ک ــتند ک ــری هس ــد نف ــتا چن روس
فرنگــی«. کــت و شــلواری کــه رنــگ کــت بــا شــلوار یکــی اســت و شــلوار را بــا 
کمربنــد می بندنــد؛ لیفــه ای1 نیســت. عمــو، معّلــم مدرســة روستاســت. مــن هنــوز 

ــه مدرســه نمــی روم. ب
ــال  ــاق اول م ــت. ات ــوی داالن اس ــاق ت ــا ات ــه داالن. دو ت ــی دارد ت ــو اتاق       عم
ماســت. اتــاق کاظــم. اســم پــدرم کاظــم اســت و مــن هنــوز ندیدمــش. یعنــی یــادم 
ــدارم2 اســت و گاهــی  ــدرم ژان ــده باشــم . پ ــدرم را دی ــا آن زمــان پ ــد کــه ت نمی آی
نامــه می دهــد. فکــر می کنــم از سیســتان و بلوچســتان. تــوی اتــاق پــدر و مــادرم 
کــه همیشــة خــدا درش بســته اســت، اســباب و اثــاث مــادر و پــدرم اســت؛ بیشــتر 
اثــاث مــادرم. »جهیزیــة مــادرت آنجاســت . وقتــی بــزرگ شــی بــه تــو می رســه.«
ــقف روی  ــه از س ــردی ک ــور گ ــم، در ن ــرک می کش ــه س ــاق ک       از الی در ات
اســباب و اثــاث افتــاده، رختخــواب می بینــم و کاســه و ُکماجــدان3 و دیــگ مســی 
ــی  ــت جای ــر وق ــد. ه ــرق می زن ــور ب ــر ن ــه زی ــویی، ک ــزرگ ورش ــماور ب و س
ــادرم  ــد و ســماور م ــا عروســی و عزاســت، می آین ــد ی ــد روضــه بخوانن می خواهن

می برنــد. را 
1ـ دارای لیفه؛ و لیفه، محل گذراندن کش یا بند در لباس به ویژه در شلوار و زیرشلواری است.      

2ـ در گذشته به مأمور حفظ امنیت در جاده ها و راه های بیرون از شهر گفته می شد.
3ـ ظــرف بــزرگ دردار مســی یــا ســفالی کــه بــرای پختــن غــذا و به ویــژه کمــاج بــه کار مــی رود. )ُکمــاج 

نوعــی شــیرینی اســت کــه بــا شــیر، شــکر، آرد و روغــن تهیــه می شــود(
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      صبــح عیــد بــود و بّچه هــای مدرســه می آمدنــد پیــش عمــو بــه عیــد دیدنــی. 
اتــاق عمــو تــه داالن بــود؛ یــک درش تــوی داالن بــاز می شــد و در دیگــرش بــه باغ؛ 
بــاغ کوچکــی کــه پشــت ســاختمان بــود. همــه جــور میــوه داشــت: انگــور، انجیــر، 
ــت کاغذی  ــای پوس ــه گردوه ــزرگ، ک ــردوی ب ــت گ ــیب و درخ ــلیل، س ــو، ش هل
ــوی درخــت عروســی و  ــر از کاغ می شــد. کاغ هــا ت داشــت. درخــت غــروب پ
ــت و  ــاالی درخ ــمان ب ــدند. آس ــع می ش ــد، جم ــوا می کردن ــد. دع ــزا می گرفتن ع
ــک  ــردم نزدی ــت نمی ک ــود. جرئ ــس کاغ ب ــد، از ب ــیاه می ش ــردو س ــاخه های گ ش

ــد. ــا نوکشــان دربیاورن ــیدم چشــم هام را ب درخــت بشــوم. می ترس
ــا  ــورد ب ــدون برخ ــد ب ــه بتوان ــود ک ــه ب ــن گرفت ــرای ای ــاق را ب ــو آن ات       عم
مریض هــای »ننه بابــا« و مهمان هــای »آغ بابــا« یعنــی مادربــزرگ و پدربــزرگ،      

ــه ها و  ــود و شیش ــاب ب ــود، کت ــگ ب ــش تفن ــوی اتاق ــد. ت ــد کن ــا رفت وآم از آنج
ــک و  ــب ها ت ــگ. ش ــاب و تفن ــود و کت ــر ب ــق عط ــر. عاش ــزِی عط ــای فل بطری ه

ــه آواز. ــی ب ــد، حتّ ــا را می خوان ــعرهای کتاب ه ــد ش ــدای بلن ــا ص ــا ب تنه
ــه:  ــه ام ک ــد ب ــردم، می توپی ــاز می ک ــراغش، الی در را ب ــم س ــکی می رفت       یواش
ــر  ــون ه ــت، چ ــق داش ــن.« ح ــازی ک ــرو ب ــی کارت، ب ــرو پ ــوای؟ ب ــی می خ »چ
وقــت می رفتــم تــو اتاقــش همــه چیــز را بــه هــم می ریختــم، کتاب هــاش را ورق 
ــار  ــی، چه ــل طوط ــل چه ــه عکــس داشــت، مث ــی ک ــی زدم. خصوصــًا کتاب های م

درویــش، امیــر ارســان نامــدار، شــاهنامه.
ــگل  ــو و خوش ــلوار ن ــت و ش ــاق، ک ــاالی ات ــت ب ــو می نشس ــد عم ــح عی      صب
ــش  ــی زد، صورت ــن م ــرد، روغ ــانه می ک ــش را ش ــد و صاف ــای بلن ــید، موه می پوش
را می تراشــید، عطــر فراوانــی بــه خــودش مــی زد و بّچه هــای مدرســه، شــاگردانش 
ــان  ــا خودش ــد ب ــه می آمدن ــی ک ــی؛ موقع ــی و دست بوس ــه عیددیدن ــد ب می آمدن
چیزهایــی را هــم می آوردنــد. یکــی حلــب کوچولــوی انجیــر نــرم مــی آورد. یکــی 
ده تــا تخــم مــرغ تــوی دســتمالی می گذاشــت و مــی آورد و یکــی مــرغ یــا خــروس 

مــی آورد. چیزهــای دیگــر هــم می آوردنــد؛ مثــًا انــار و گــردو.
      مــن مســئول دریافــت مــرغ و خروس هــا بــودم. ســبد بــزرگ چوبــی را َدمــر 
روی زمیــن می خوابانــدم و مــرغ یــا خروســی کــه دانش آمــوز مــی آورد،  زیــر آن 
ــرار  ــن راه ف ــه بی ــا را می بســتند ک ــرغ و خروس ه ــای م ــا پاه ــی دادم. بچه ه ــا م ج
ــوی  ــه عم ــردم ک ــف می ک ــن کِی ــد. م ــه می آوردن ــم جوج ــا ه ــد. بعضی ه نکنن
ــر  ــن بزرگت ــان از م ــه همه ش ــا ک ــتادم. بچه ه ــبد می ایس ــار س ــی دارم. کن آن چنان
بودنــد، بــا دســت خودشــان مــرغ و خروس هــا را می فرســتادند زیــر ســبد. از الی 
ــتم  ــتر نمی توانس ــا 5 بیش ــمردم. ت ــا را می ش ــرغ و خروس ه ــبد، م ــای س چوب ه
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بشمارم.
ــوش  ــی از مهمان هــای کوچــک. جل ــود و مشــغول پذیرای ــاق ب ــوی ات      عمــو ت
ــت و      ــرس و خجال ــا ت ــا ب ــه بّچه ه ــود ک ــل ب ــز و نُق ــیرینِی ری ــقاب ش ــا بش دو ت
ــم، یکــی از آنهــا را برمی داشــتند و دهانشــان را  ــاط، بعــد از دست بوســِی معّل احتی

ــد. ــیرین می کردن ش
      عمــو تــوی اتــاق بــود و نمی دیــد کــه کــدام دانش آمــوز، چــه چیــزی آورده. 
ــت  ــان می خواس ــوزان دلش ــود دانش آم ــی خ ــود. ول ــم نب ــش مه ــم برای ــاید ه ش
آنچــه را کــه آورده انــد بــه معّلــم نشــان بدهنــد کــه البــد توی مدرســه و ســر کاس 
هواشــان را داشــته باشــد. خصوصــًا آنهــا کــه مــرغ چاق تــر و خــروس بزرگ تــری 
ــود کــه  ــن ب ــد. ای ــا چشــم خــود ببین ــم ب ــد، می خواســتند کــه حتمــًا معّل می آوردن
قبــل از رفتــن بــه اتــاق و نشســتن ســر بشــقاب شــیرینی، مــرغ و خــروس و ســایر 
ــا« و  ــل »ننه باب ــد و تحوی ــد بیاورن ــد و بع ــا ببین ــه آق ــد ک ــای خــود را می بردن هدای
مــن بدهنــد. راســتش از ایــن کارشــان خیلــی دلخــور بــودم. بــرای ایــن کــه کار مــرا 
ــر و  ــرغ و خــروس و انجی ــا م ــروم و ب ــد. می بایســت دنبالشــان ب ســخت می کردن
تخم مــرغ و انــار و ســایر هدایــا برگــردم و تحویــل بگیــرم. حــاال چــرا می بایســت 
دنبالشــان تــا در اتــاق عمــو بــروم، خــودم هــم نمی دانســتم. شــاید بــه خاطــر ایــن 
بــود کــه یــک بــار خروســی از دســت یکی شــان فــرار کــرد و رفــت روی دیــوار  
و انداخــت گــردن مــن. بلــه، خــروس فــرار کــرد و مــن و ننه بابــا و دانش آمــوزان 

دنبالــش دویدیــم تــا گرفتیمــش.
      »آغ بابــا« آن ســال عیــد خانــه نبــود. اگــر هــم بــود مــن بــه یــاد نــدارم. شــاید 
ــود و مرخصــی نداشــت و  ــی ب ــه نظام ــو اســداهلل ک ــش عم ــان پی ــود کرم ــه ب رفت

ــد. ــیرچ بیای ــه س ــت ب نمی توانس
     

      مــرغ و خروس هایــی کــه زیــر ســبد بــود می شــمردم. پنــج تــا بــود و دو تــا. 
ــود. از  ــی ناراحــت ب ــد. یکیشــان خیل ــا، جوجــه بودن ــرغ و خروس ه ــا از م ســه ت
الی چوب هــای ســبد نــگاه کــردم، دیــدم رفتــه اســت و گوشــه ای قــوز کــرده و بــا 
دیگــران حــرف نمی زنــد. الغــر بــود و پــر و بالــش هــم خــوب در نیامــده بــود یــا 

ریختــه بــود. انــگار زود از مــادر جــداش کــرده بودنــد. غّصــه می خــورد.
ــود، همــه جــور کفشــی،  ــر از کفــش بّچــه ب ــاق عمــو، تــوی داالن پ       دم در ات
ــدا  ــو ص ــاق عم ــف. ازات ــاره و کثی ــه و پ ــا کهن ــّراق و بعضی ه ــو و ب ــا ن بعضی ه

می آمــد:
      ـ سال نو مبارک آقا.

      ـ عیدتون مبارک.
      ـ عید شما هم مبارک. خوش اومدین.

ــال  ــه مــن و م ــم می خواهــد عمــو یکــی از مــرغ و خروس هــا را بدهــد ب       دل
خــودم باشــد.
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نصیحت امام )ره( درس هشتم

    نامه نگاری
ــته  ــه در گذش ــم. نام ــواع آن خواندی ــه و ان ــارة نام ــتم درب     در درس هش
تنهــا وســیلة قابل اعتمــادِ پیام رســانی بیــن دو نفــر بــود کــه در دو شــهر دور از هــم 
زندگــی می کردنــد؛ اّمــا بــه مــرورِ زمــان کاربــردِ نامــه تغییــر کــرد. بااین حــال هنــوز 
ــا نامــه بیــان می شــوند؛ چراکــه نامــه را می تــوان بایگانــی و  موضوعــات رســمی ب
در آینــده بــه آن اســتناد کــرد. بــه دلیــل این کــه می تــوان بــه نامــه در آینــده اســتناد 
کــرد، نامه هــا گنجینــة ارزشــمندی از اّطاعــات بــرای پژوهشــگران تاریــخ هســتند. 

ــت داده  ــود را از دس ــین خ ــت پیش ــن اهمیّ ــا رواج تلف ــه ب ــگاری ـ ک       نامه ن
بــود ـ  بــا پیدایــِی شــبکه های رایانــه ای و گســترش رایانامــه کاربــردِ تــازه ای پیــدا 
ــای  ــای ارتباط ه ــدازه ای ج ــا ان ــه ای ت ــگارِی رایان ــروزه نامه ن ــه ام ــرد؛ تاجایی ک ک
ــه ای، چــه  ــی باشــند، چــه رایان ــه اســت. نامه هــا چــه معمول شــفاهی را هــم گرفت
ــه ای  ــر نام ــد. ه ــانی دارن ــاختار یکس ــوالً س ــمی معم ــه غیررس ــند، چ ــمی باش رس
ــرکار  ــِل »س ــوان )مث ــود: )1( عن ــا می ش ــن بخش ه ــامل ای ــب ش ــًا به ترتی عموم
خانــم رضایــی«، »جنــاب آقــای مدیــر«، »آرزوی عزیــز«، »علیرضــا جــان«، ...(، )2( 
ســام اّول نامــه )مثــل »بــا عــرض ســام«، »ســام«، ...( )3( بدنــه )آن چیــزی کــه 
می خواهیــد گیرنــدة نامــه بدانــد( )4( عبــارت پایانــی )مثــل »بــا آرزوی موفقیّــت«، 
ــا احتــرام«، ...( و )5( اســم و امضــا )اگــر نامــه غیررســمی ا ســت،  ــا تشــّکر«، »ب »ب

اســم بــه تنهایــی کافــی  اســت(.

   کاربرد نامه در داستان و فیلم
    نامــه بجــز رســاندِن پیــام نوشــتاری از یکی به دیگــری، در داستان نویســی 
هــم کاربــرد دارد. بعضــی داســتان ها در قالــب نامــه روایــت می شــوند. بــه 
ــر  ــر، سراس ــاِن دیگ ــه بی ــد. ب ــه« می گوین ــتاِن نامه نگاران ــتان ها »داس ــه داس این گون
داســتان را مجموعــه ای از نامه هــا تشــکیل می دهنــد. یکــی از مشــهورترین 
ــن وبســتر اســت.  ــا لنــگ دراز« نوشــته ی جی ــه، داســتاِن »باب داســتان های نامه نگاران
ــی از  ــتة یک ــد نوش ــد، می توانن ــکل می دهن ــتان را ش ــِت داس ــه روای ــی ک نامه های
ــن دو  ــگاری بی ــِق نامه ن ــتان از طری ــه داس ــا این ک ــند ی ــتان باش شــخصیّت های داس
ــم  ــِت فیل ــرای روای ــگاری ب ــت شــود. نامه ن ــا بیشــتر( روای شــخصیّت داســتانی )ی

ــِس شیشــه ای« ســاختة ــم ســینمایی »آژان ــه، فیل ــرای نمون ــی رود. ب ــه کار م هــم ب
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ابراهیــم حاتمی کیــا بــا نامــة شــخصیّت اصلــی فیلــم بــه همســرش آغــاز می شــود. 
ــد.  ــرح می ده ــم را ش ــتان فیل ــرش داس ــه همس ــه ای ب ــی، در نام ــخصیّت اصل ش
ــی«  ــه »واقع نمای ــم، ب ــا فیل ــرای شــرِح رویدادهــای داســتان ی ــه ب ــری از نام بهره گی
روایــت می افزایــد؛ چراکــه نامه نــگاری کاری ا ســت کــه آدم هــای واقعــی در 
ــتان  ــخصیّت های داس ــگارِی ش ــن نامه ن ــد. بنابرای ــام می دهن ــّره انج ــی روزم زندگ
ــی« در  ــد. »واقع نمای ــر می رس ــه نظ ــی ب ــا واقع ــردِن رویداده ــف ک ــرای تعری ب
ــته  ــه ای نوش ــه گون ــتان ب ــه داس ــه این ک ــون دارد؛ از جمل ــای گوناگ ــات معناه ادبیّ

ــد.  ــاور کن ــده رویدادهــا را ب شــود کــه خوانن

1ـ منادایی همراه با نشانة ندا:

2ـ ســازه ای از فلــز یــا چــوب بــه شــکل مکّعــب کــه بــر آرامــگاه امامــان و دیگــر 
ــاختند:  ــزرگان می س ب

3ـ اتاقی در کنار حیاط مسجد و مدرسه برای اقامت طلبه ها: 

4ـ واژه ای کــه در اصــل بــه معنــای »تشــنگی زیــاد« اســت و معنــای »شــوق بســیار 
بــرای داشــتن یــا دســتیابی بــه چیــزی« نیــز دارد: 

5ـ فرش بدون پُرز با نخ پشمی، پنبه ای یا کنفی دارای نقش های هندسِی رنگین:

1ـ مترادف فارسِی این واژه های عربی:
ترقّی:  سعادت:    سامت:   

 
اخاص: تنّفر:   

2ـ مترادِف تک بخشِی این فعل های دو بخشی:
عطا کند: انتخاب کرد:   سعی کنید:  

عبارت هایــی  چــه  )کوته نوشــتِ (  اختصــارِی  نشــانه های  »)س(«  و  »)ره(«  3ـ 
ــت؟ اس
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4ـ »عّامــه« بــه معنــای »بسیاردانشــمند« و لقــب کســی اســت کــه در رشــته ای از 
ــه جعفــری، چــه  ــه دارد. بجــز عّام دانش هــای بشــری آگاهــِی بســیار و همه جانب

ــته اند؟ ــی داش ــن لقب ــه چنی ــید ک ــی را می شناس بزرگان
 

ــد  ــه خواهن ــه مدرس ــده ب ــال آین ــه س ــی ک ــه دانش آموزان ــتانه ب ــه ای دوس 5ـ نام
ــه  ــد ک ــی کنی ــده را راهنمای ــال آین ــوزان س ــان دانش آم ــید. در نامه ت ــد بنویس آم
چطــور بــا موفقیّــت ســال اّول دورة متوســطه را در مدرســه تان بــه پایــان برســانند. 
ــا،  ــران، کاس ه ــِل دبی ــی از قبی ــدة موضوعات ــد دربرگیرن ــان می توان راهنمایی هایت
ــارة  ــان درب ــر نامه ت ــد. اگ ــا باش ــاط و اردوه ــار در کاس و در حی ــا، رفت تکلیف ه
ــه آن  ــد ک ــما بخواه ــات از ش ــر ادبی ــا دبی ــی ا ســت، چه بس ــم خاّص ــا معّل کاس ی
ــت  ــن اس ــات ممک ــر ادبی ــور دبی ــد. همین ط ــد کن ــان را تأیی ــوای نامه ت ــم محت معّل
ــرای دانش آمــوزان ســال  ــا آن  را ب ــد ت ــان را تایــپ کنی از شــما بخواهــد کــه نامه ت

بعــد نگهــداری کنــد. 

ــت  ــید. الزم نیس ــه بنویس ــب نام ــه( در قال ــی ـ دو صفح ــی )یک ــتاِن کوتاه 6ـ داس
ــه  ــک نام ــا ی ــا ب ــتان تنه ــون داس ــد. چ ــما بیفت ــتان ش ــادی در داس ــای زی اتّفاق ه

تعریــف می شــود، می توانــد تنهــا دربردارنــدة یــک رویــداد باشــد.

کالس ادبیات
درس نهم

واژه شناسی
نیمــا یوشــیج: هم نــام شناســنامه ای و هم 
تخّلــِص )نام شــاعرانة( شــاعر بلنــدآوازة 
هــم روزگار ماســت کــه پیــش از آن، 
ــوری«  ــی ن ــا »عل ــفندیاری« ی ــی اس »عل
خوانــده می شــد. »نیمــا« بــه معنــای 

»کمــان« و نــام یکــی از اِســپَهبدان، یعنــی خاندان هــای اصیــل و سلحشــور 
ــای  ــه معن ــی( اســت و »یوشــیج« )= یوشــی( ب ــدران کنون ــم )مازن طبرســتان قدی
اهــل یــوش، کــه از توابــع شهرســتان نــور مازنــدران اســت. در ادب فارســی، نیمــا 

ــد. ــز می نامن ــی« نی ــو را »شــعر نیمای ــو« و شــعر ن ــدر شــعر ن یوشــیج را »پ
دســتپاچگی: حالتــی همــراه بــا اضطــراب، نگرانــی، هیجــان یــا شــتابزدگی کــه بــر 

اثــر آن، فــرد نمی توانــد درســت و ســنجیده رفتــار کنــد؛ سراســیمگی   
ـَک، پرندة کوچک مرغک: مرغ + 

مردمِ چشم: مردمک چشم
می تــوان بــه جــای »پــروا« در جملــة »از بیــل زدن باغچــه و یــا خالــی کــردن آب 
ــی احســاس  ــا« را نشــاند؛ یعن ــی نداشــت«، واژة »اِب ــه اش هــم پروای حــوض خان
ــرس و  ــای »ت ــه معن ــروا ب ــودن. )پ ــزی رویگــردان ب ــردن و از چی ناُخرســندی ک

هــراس« نیــز هســت(

•

•

•

•

•
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سردر: سازة باالی در ورودِی ساختمان برای جلوگیری از باران خوردگِی 
در

ــم  ــت، ه ــت« اس ــور، مملک ــرزمین، کش ــای »س ــه معن ــم ب ــک: ه ُمل
ــت  ــای بی ــقان. معن ــتاقان، عاش ــده دالن: مش ــلطنت«/ زن ــاهی و س »پادش
ــه همــة ســرزمین  ــه جــان عاشــقان، ک ســعدی: ای ســعدی، ســوگند ب
هســتی ارزش آن را نــدارد کــه دلــی را از خــود آزرده کنــی و برنجانــی.

نَوید یا نُوید: خبر خوش، مژده، بشارت

      زندگی نامه نویسی و خاطره نویسی
               درس نهــم کتــاب فارســی دربردارنــدة مطالبــی از زندگــِی چنــد 
شــخصیّت علمــی و فرهنگــی اســت. نوشــته های درس نهــم در واقــع بخش هایــی 
بــا  همــراه  شــرح  زندگی نامــه،  هســتند.  نــام آوران  ایــن  »زندگی نامــه«ی  از 
ــه خاطــرة  ــد ب ــگاه کنی ــا »خاطــره« )ن ــن رو ب ــرد اســت و از ای ــاِت زندگــی ف جزئی
ــاوت دارد. در  ــم( تف ــی در درس ده ــهید رجای ــی از ش ــری فومن ــرث صاب کیوم
ــود،  ــان می ش ــداد بی ــد روی ــا چن ــک ی ــی از ی ــرح دقیق ــوالً ش ــی، معم خاطره نویس
ــه  ــه وی در آن ب ــرد در دورة تاریخــی ک ــِی ف ــر زندگ ــا در زندگی نامه نویســی، ب اّم
ســر بــرده اســت تأکیــد می شــود. زندگی نامــه داســتان   زندگــی کســی را روایــت 
ــگ  ــخ و فرهن ــه تاری ــان ب ــد و هم زم ــگ می کن ــای آن  را پُررن ــی از جنبه ه و بعض
ــارة  ــی درب ــه کس ــه ای ک ــه زندگی نام ــد. ب ــاره می کن ــز اش ــه در آن دوره نی جامع

خــود می نویســد »خودزندگی نامــه« یــا »زندگینامــة خودنوشــت« می گوینــد.

•

•

•

1ـ یــک واژة جمــع شکســته )مکّســر( در »مرواریــدی در صــدف« بیابیــد و مفــردش 
بنویسید. را 

ــود  ــزار خ ــنگ م ــرای س ــی ب ــن اعتصام ــم، پروی ــی آوردی ــه در پ ــعری را ک 2ـ ش
ــد. ــخ دهی ــش ها پاس ــه پرس ــد و ب ــعر را بخوانی ــت. ش ــروده اس س
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آـ بــا توّجــه بــه معنــا، واژة مناســب را از میــان واژگان زیریــن بیابیــد و در جاهــای 
تهــی بنشــانید. )یــک واژه، افــزوده اســت(

ــت،  ــّوت، مِحن ــین، ق ــن، یاس ــکین، نفری ــیرین، مس ــن، ش ــن، دیری ــنگین، غمگی س
ــرت عب

ــی  ــاح ادب ــد، در اصط ــتایش کن ــعرش س ــود و ش ــی از خ ــاعر در بیت ــر ش ب ـ اگ
»ُمفاخــره« نــام دارد. اکنــون شــما در ایــن شــعر بیتــی را نشــان دهیــد کــه مفاخــره 

ــه از خــود ســتایش کــرده اســت. داشــته باشــد و بنویســید شــاعر چگون

1ـ بالش، بستر 
2ـ ستاره 

3ـ آسمان 
4ـ خواهنده، درخواست کننده  

5ـ سرنوشت 
6ـ اطاعت 
7ـ روزگار 

8ـ خوشا

ایــن کـــه خـــاک سیهش بالین1 است،
گـرچـــه جـز تـلـــخی از ایّــام ندیـد،
صاحـــب آن هـمـه گفـتـــار، امـــروز
ِــه کـه ز وی یــــاد کـننـد دوسـتـــان بـ
خــــاک در دیـــده، بسی جان فرساست
بـــیند ایـــن بستـــر و . . . . . . . گـیـــرد
هـرکـــه بـاشـــّی و ز هـــر جـــا برسی
آدمـــی هــــر چـه تـوانـگـــــر بـاشـد
اندر آنـجـــا کـه قــضـــا5 حملـه کنـد،
زادن و کـشـتــــــن و پـنـــهان کـردن
م8 آن کــس که در ایـــن . . . . . .گاه ُخــرَّ

اخــتـِر2 چــــرِخ3 ادب پــرویـن است
هرچه خواهی ســخنش . . . . . . . اســت
سـائِـــِل4 فـاتـحـــه و . . . . . . . اســت
دِل بـی دوســـت، دلـــی . . . . . . . است
سنـــگ بـــر ســـینه بسی . . . . . . . است
هـرکـــه را چـشـــم حقیـقت بیـن است
آخـریـن مـنـــزل هستــی، ایـن اسـت
چون بدین نقطه رســد، . . . . . . اســـت
چـــاره تـســـلیم و ادب، تَمکین6 اسـت
َدهـــر7 را رســــم و رهِ . . . . . . . اسـت
خـاطـــری را سـبـِب تـسـکیـن اسـت

پ ـ مصراعــی بیابیــد کــه در آن »جابجایــِی ضمیــر« رخ داده باشــد؛ آنــگاه پــس از 
بازگردانــِی ضمیــر بــه جایــگاه اصلــی، مصــراع را ســامان دهیــد.    

ــد  ــاد را بیابی ــواده و متض ــا، هم خان ــاي هم معن ــر جفت ه ــاي زی ــان واژه ه 3ـ از می
و روبــروی هــم بیاوریــد. 

ــرفت ـ  ــزاري ـ پیش ــري ـ بی ــاب ـ بي خب ــراب ـ اعج ــاج ـ اضط ــایش ـ احتی آس
ترتیــب ـ تردیــد ـ ترقـّـي ـ تشــویق ـ تنّفــر ـ جفــا ـ حیــات ـ رهگــذر ـ زندگــي ـ 
زیارتــگاهـ  ســتمـ  ســودمندـ  شــگفتيـ  شــوقـ  عابــرـ  غفلــتـ  فراغــتـ  محتــاج 
ــي ـ وجــد ـ هم نشــیني ـ هیجــان ـ  ــد ـ نگران ــزار ـ مصاحبــت ـ مفی ــب ـ م ـ مرتّ

یقیــن.
 ............. : .............  ............. : .............  ............. : .............
............. : ............  ............. : .............  ............. : ............
............. : ............  ............. : .............  ............. : .............
 ............. : .............  ............. : .............  ............. : .............
........... همخا............ ........... همخا ...........   ............. : .............

............. #............. ........... همخا ........... 
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1ـ دو اثــر مشــهور از ویکتــور هوگــو، شــاعر و نویســندة فرانســه در ســدة نوزدهــم 
میادی:

2ـ دو معنایی که از عنوان »زندگِی حسابی« برمی آید:

ــد:  ــد )مانن ــای »ُخــردی و کوچکــی« می افزای ــه واژه معن 3ـ افــزودن جــزء »چــه« ب
باغچــه(؛ پنــج واژه بنویســید کــه »چــه« در پایانشــان بیایــد و چنیــن معنایــی بیفزاید. 
جــزء »ـــیچه«صورت دیگــری از »چــه« اســت کــه آن هــم معنــای کوچکــی بــه واژه 

اضافــه می کنــد. در کــدام واژه ایــن جــزء بــه کار رفتــه اســت؟

4ـ متضاّد دقیق عبارت »چشم از جهان فروبست«:

5ـ خودزندگی نامــة کوتاهــی )در یکــی ـ دو صفحــه( بنویســید. در خودزندگی نامه تان 
ــه،  ــد، مدرس ّ ــل تول ــان و مح ــان )زم ــّم زندگی ت ــای مه ــه رویداده ــد ب می توانی
ــا  ــق و دوســتانتان ی ــارة عای ــد درب ــن می توانی ــد. همچنی ــا...( اشــاره کنی موفقیّت ه

ــید.  ــد بنویس ــه الزم می دانی آنچ

شعر خوانی

گل و گل

واژه شناسی
شنیدستم: شنیده استم، شنیده ام

ِگل: در اینجــا منظــور، ِگِل سرشــوی اســت و خاکــی از گــروه خاک هــای 
ــا  ــا ُگل ی ــرد داشــت. آن را ب ــرای شســتن ســر کارب ُرســی اســت کــه ب

ــا معّطــر شــود.  ــد ت گاب می پروردن
حریر: نوعی پارچة ابریشمِی نازک

ُمشــک یــا مِشــک: مــاّده ای عطرآگیــن کــه از کیســه ای در زیــر پوســت 
ــی و  ــازة آن روغن ــوع ت ــد. ن ــه دســت می آی ــر ب شــکم نوعــی آهــوی ن
قهوه ای رنــگ اســت و وقتــی خشــک شــود، رنــگ قهــوه اِی تیــرة مایــل 
بــه ســیاه پیــدا می کنــد. »مِشــکی« بــه معنــای ســیاه، منســوب بــه همیــن 

واژه اســت.
عبیــر: نوعــی مــاّدة خوشــبوکننده کــه از ترکیــب ُمشــک، گاب، زعفــران 
ــرای خوشــبویی همــراه  ــه می شــد و آن را ب ــواّد دیگــر تهی و بعضــی م

ــس می ســوزاندند. ــا در مجال داشــتند ی

•

•

•

•

•
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ـ واژه ای متضاد با »نقص«:

1ـ نمودار قافیه های شعر را رسم کنید.

ــید.  ــم بنویس ــر ه ــت، زی ــه اس ــای گرفت ــک ج ــه درون کمان ــی را ک 2ـ بیت های
شــعری از ســعدی بــه دســت می آیــد کــه از دیباچــة گلســتان اســت؛ قالــب شــعر 

چیســت؟ به دســت آمده 

      فرهنگ بزرگ سخن )۲(
بی گمــان بــراي شــما پیــش آمــده  اســت کــه هنــگام خوانــدن یــک متــن بــه واژه 
ــة واژگان  ــته اید. مجموع ــا را نمي دانس ــاي آنه ــه معن ــد ک ــي برخورده ای ــا واژه های ی
هــر زبــان بســیار پُرشــمار اســت و ازایــن رو طبیعــي اســت کــه هیــچ کــس معنــاي 
همــة واژگان یــک زبــان را ندانــد. در زمــان رویارویــی بــا یــک واژة ناآشــنا نبایــد 
تنهــا بــه حــدس زدن معنــای آن بســنده کنیــد، بلکــه می بایــد در اّولیــن فرصــت بــا 
مراجعــه بــه »واژه نامــه« معنــای دقیــق واژه هــای تــازه را جســتجو کنیــد. )بــه همیــن 
ــای  ــزو کتاب ه ــنامه ها ج ــد دانش ــز مانن ــت نی ــای لغ ــه فرهنگ ه ــت ک ــل اس دلی
ــراي پاســخ دادن  ــگ( ب ــا فرهن ــه ی ــه  )لغت نام ــد( واژه نام ــه شــمار می آین مرجــع ب
بــه ایــن نیــاز ضــروري تدویــن مي شــود و انبوهــی واژگان زبــان فارســی را در کنــار 
معناهــا و کاربردهــا و دیگــر ویژگی هــای هــر واژه در دســترس مــا می گــذارد. در 
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ــه  ــده اند ک ــن ش ــاي بســیاري تدوی ــان فارســي واژه نامه ه ــگارِی زب ــِد فرهنگ ن رون
ــخن«  ــزرگ س ــگ ب ــن« و »فرهن ــگ معی ــدا«، »فرهن ــة دهخ ــا »لغت نام ــان آنه از می

جایگاهــي واالتــر دارنــد.
       فرهنــگ بــزرگ ســخن )در هشــت جلــد و 8752 صفحــه( را از دیــِد 
ــرِی  ــی و بهره گی ــش فرهنگ نویس ــن دان ــاي نوی ــِت روش ه ــتردگی و کاربس گس
ــان فارســي  ــگ زب ــن فرهن ــد معتبرتری ــگاران پیشــرو، بای ــه از تجربةفرهنگ ن عالمان
قلمــداد کــرد. ایــن فرهنــگ حاصــل کوشــش هشت ســالة گروهــی از متخّصصــان  
ــي  ــون علم ــته هاي گوناگ ــاني از رش ــز کارشناس ــتاری و نی ــي، ویراس فرهنگ نویس
اســت کــه بــا نظــارت و سرپرســتِی دکتــر حســن انــوری ـ اســتاد ادبیــات و عضــو 
پیوســتة فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی ـ از ســوی انتشــارات ســخن بــه چــاپ 
ــر اســاس فرهنــگ بــزرگ ســخن، چندیــن فرهنــگ دیگــر نیــز  رســیده اســت. )ب
ــگ روز ســخن،  ــد، فرهن ــگ فشــردة ســخن در دو جل ــه اســت: فرهن انتشــار یافت

ــخن(   ــوز س ــگ دانش آم ــخن، فرهن ــک س ــگ کوچ فرهن
      چنان کــه می دانیــد واژه هــا در فرهنــگ بــر بنیــاد حــروف الفبــا ســامان 
ــه  ــم« جــای گرفت ــش از واژة »تبّس ــار« پی ــه،  واژة »بردب ــراي نمون ــی ب ــد؛  یعن یافته ان
 اســت. اگــر واژه هایــي در نخســتین حــرف یکســان باشــند، ترتیــب جــای گرفتــن 
آنهــا بــر پایــة حــرف دوم خواهــد بــود؛ بــراي مثــال  واژة »بــاک« پیــش از »بحــث« 
ــز یکســان  ــا ســوم نی ــا در حــرف دوم ی ــر واژه ه ــن شــکل اگ ــه همی ــرار دارد. ب ق
ــترک  ــه مش ــی ک ــتین حرف ــدي )نخس ــرف بع ــاس ح ــر اس ــان ب ــند، جایگاهش باش

ــود.           ــن می ش ــت( تعیی نیس
      در فرهنــگ بــزرگ ســخن، برابــر هــر واژه بجــز معناهــاي آن، آوانــگاری، هویت 
ــد(  ــده باش ــه ش ــري وام گرفت ــان دیگ ــه از زب ــة واژه )در صورتیک ــتوری، ریش دس

ــراي هــر معنــای واژه آمــده اســت. )اغلــب واژه هــا  و مثال هایــي از شــعر و نثــر ب
بیــش از یــک معنــا دارنــد کــه هــر معنــا بــا شــماره از معناهــای دیگــر جــدا شــده  
اســت.( بــه هــر واژه و اّطاعــات آوایــی، دســتوری، معنایــی و... کــه بــا آن همــراه 
ــخن 75000  ــزرگ س ــگ ب ــم. فرهن ــد« می گویی ــا »درآین ــل« ی ــت، »مدخ ــده اس ش
مدخــل اصلــی دارد؛ در درس یازدهــم دو مدخــل  را نمونــه وار آورده ایــم. )فرهنــگ 
بــزرگ ســخن، در بخــش واژه شناســِی ایــن کتــاب همــواره مرجــع مــا بــوده اســت.( 

ــي  ــش الفبای ــا آرای ــم، ب ــخن برگزیده ای ــگ س ــه از فرهن ــر را ک ــاي زی * واژه ه
بچینیــد: پشت ســرهم 

ــوم اختر ـ  ــتیزه ـ ش ــیاق ـ زدودن ـ س ــتودن ـ س ــه ـ س ــامل ـ زمین ــرپنجه ـ ش س
ــتور. ــبهه ـ س ــپند ـ ش ــامخ ـ  س ــپهر ـ ش س
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عهد و پیمان
درس دهم

واژه شناسی
دانش آموختگی: فارغ التحصیلی؛ فارغ التّحصیل: دانش آموخته

حرم: درون مکان زیارتی و مقّدس یا کّل مجموعة آن و اطرافش
•

•

    می دانیــم کــه فعــل، مهم تریــن واژه یــا »هســته«ی گــزاره اســت. 
اکنــون می خواهیــم کارکــرد فعــل را در جملــه بررســی کنیــم. بــرای نمونــه، فعــل 
ــن فعــل از ســه بخــش ســاخته شــده اســت: ــم؛ ای »می شــنوم« را در نظــر می گیری

ـَم شنو  می      

      از ایــن ســه بخــش، دو بخــش اصلــی بــه شــمار می آینــد )»شــنو« و »ــَـم«( و 
یــک بخــش فرعــی اســت )مــی(. اینــک بایــد دیــد فــرق دو بخــش اصلــِی فعــل بــا 
هــم چیســت؟ بــه عبــارت دیگــر، اگــر فعــل را »صــرف کنیــم« یعنــی آن را بــرای 
ــش  ــن دو بخ ــان ای ــم، می ــه کار ببری ــم« و ب ــرف کنی ــون »مص ــخص های گوناگ ش

ــه چشــم می خــورد؟ ــی ب اصلــی چــه تفاوت
]می[ شنوم  

]می[ شنوی  
]می[ شنود  

]می[ شنویم  
]می[شنوید  
]می[ شنوند  
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      می بینیــم کــه »شــنو« در ســاخت های ششــگانه ثابــت اســت، اّمــا »ــَـم« تغییــر 
ــدار  ــت و پای ــرف ثاب ــگام ص ــه هن ــل، آن را ک ــِی فع ــش اصل ــد. از دو بخ می کن
اســت »بـُـن« )بــه معنــای اصــل و پایــه( و آن را کــه تغییرپذیــر یــا ناپایــدار اســت، 
»شناســه« )بــه معنــای شناســاننده( می نامیــم. بخــش فرعــِی فعــل را کــه در برخــی 

ــم1. ــا هســت »بخــش پیشــین« می گویی فعله

      حــال می خواهیــم بدانیــم هریــک از ایــن دو بخــش اصلــی چــه نقشــی در فعــل 
بــر عهــده دارنــد. ازیــن رو نخســت بــه ســراغ شناســة فعــل  »می شــنوم« می رویــم 

ـَــم« بــه »یــم« تغییــر می دهیــم: و آن را از »
      می شنوم            می شنویم

ــه  ــد؟ چنان ک ــد می آی ــل پدی ــوم فع ــری در مفه ــی، چــه تغیی ــن دگرگون ــا ای       ب
ــه جمــع تبدیــل می شــود. پــس یکــی از کارهایــی کــه  پیداســت، فعــل از مفــرد ب
ــاح  ــا در اصط ــع ی ــرد و جم ــوم مف ــاندِن مفه ــد، رس ــام می ده ــل انج ــة فع شناس

ــمار« اســت.  دســتوری، »ُش
      در گام بعــدی بــاز شناســة فعــل »می شــنوم« را تغییــر می دهیــم و »ــَـم« را بــا 

ــم: ــن می کنی »ی« جایگزی
      می شنوم            می شنوی

1ـ بخش پیشین فعل در زبان فارسی، یا »می« است )می نوشتی، می نویسد( یا »بـ« )بنویسی(.

بخش هاي اصلی فعل

)بخش پایدار(بن 

)بخش ناپایدار(شناسه 

ــا شــخص  ــد(، ام ــرد )هردومفردن ــر نک ــل تغیی ــمارِ فع ــی، ُش ــن جابجای ــا ای       ب
فعــل از »اّول شــخص« بــه »دوم شــخص« تغییــر یافــت. پــس کارکــرد دوم شناســه، 
ــل  ــخص فع ــه، ش ــر شناس ــا تغیی ــه ب ــت؛ به گونه ای ک ــل اس ــخص فع ــاندن ش رس

ــد. ــر می یاب تغیی
پــس از بررســِی کارکردهــای شناســه، بــه ســراغ بُــن می رویــم و در فعــل 

»می شــنوم« بــن )شــنو( را بــا »شــنید« جایگزیــن می کنیــم:
      می شنوم         می شنیدم

      چــه تغییــری در مفهــوم فعــل پدیــد می آیــد؟ آشــکار اســت کــه زمــان فعــل 
ــس  ــد. پ ــر می یاب ــته تغیی ــه گذش ــون( ب ــال )اکن ــی از ح ــود؛ یعن ــون می ش دگرگ
یکــی از نقش هــای بــن، رســاندن مفهــوم زمــان اســت. فعلــی کــه بــن در آن، زمــان 
حــال را می رســاند، »بــن مضــارع )اکنــون(« و فعلــی کــه بــن در آن، زمــان گذشــته 

ــن ماضــی )گذشــته(« دارد.  را می رســاند، »ب
ــنوم«  ــل »می ش ــار در فع ــن ب ــم و ای ــل می پردازی ــن فع ــه ب ــاز ب ــن گام، ب در آخری
ــت  ــان فعــل را ثاب ــم، زم ــم؛ چنان کــه می بینی ــر می دهی ــه »رو« تغیی ــن )شــنو( را ب ب

ــا کارکــردِ دیگــر بــن نمایــان شــود:  نگــه داشــته ایم ت
      می شنوم            می روم

 
      در ایــن حالــت، دو فعــل زمــان یکســان دارنــد؛ یعنــی هــردو مضــارع )اکنــون( 
ــنوم«  ــه در »می ش ــردد: به گونه ای ک ــام کار بازمی گ ــه انج ــن دو ب ــاوت ای ــتند. تف هس
انجــام  کــه  کاری  »مــی روم«  در  و  »شــنیدن«  می شــود  انجــام  کــه  کاری 
ــوم  ــاندِن مفه ــل، رس ــن در فع ــر ب ــة دیگ ــس وظیف ــت. پ ــن« اس ــرد »رفت می گی
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انجام کار1 یا در اصطاح دستوری »مصدر« است.
ــن  ــل ـ ب ــِی فع ــش اصل ــدام از دو بخ ــه هرک ــت ک ــوان گف ــوع می ت       در مجم
ــان  ــن، زم ــمار را و بُ ــه، شــخص و ُش ــانند: شناس ــوم را می رس ــه ـ دو مفه و شناس
ــار مفهــوم را  ــان فارســی چه ــن، هــر فعــل در زب و انجــام کار )مصــدر( را. بنابرای
ــا  ــه ب ــی زبان هنگامی ک ــد و فارس ــل می کن ــده منتق ــا خوانن ــنونده ی ــه ش ــان ب همزم
ــد کــه کار شــنیدن  ــه رو می شــود، به ســرعت درمی یاب ــد »می شــنوم« روب فعلــی مانن
را در زمــان حــال، اّول شــخص مفــرد انجــام داده اســت. بــه چهــار مفهومــی کــه فعل 
در زبــان فارســی می رســاند، در اصطــاح دســتوری »مفهوم هــای چهارگانــة فعــل« 
می گوییــم. بدین ســان فعــل از نظــر »ســاختاری« از دو بخــش اصلــِی بــن و شناســه 

ســاخته شــده اســت و از نظــر »مفهومــی« چهــار مفهــوم را می رســاند.

ــد  ــی مانن ــه مصدرهای ــتند ـ از جمل ــان دهندة کار نیس ــه نش ــی ک ــام کار« در مصدرهای ــردِ »انج 1ـ کارب
ــت. ــق نیس ــدان دقی ــت و چن ــان گیری اس ــدن« ـ از روی آس ــودن« و »ش »ب

بخش هاي اصلی فعل

بن 
)انجام کار(مصدر 

زمان

شناسه 
شخص

شمار

مفاهیم چهارگانۀ فعل

1ـ هم خانوادة »هجوم«:

2ـ مترادف واژه های »درنگ«، »گریبان«، »سفارش«، »فروتن«:

3ـ تشبیهی در متن »عهد و پیمان«:

1ـ مفهوم های چهارگانه را در فعل هایی که در پی آمده است، بنویسید. 

می خواهی

o مصدر

oزمان

oشخص
oشمار

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

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

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

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

می خندیدند

o مصدر

oزمان

oشخص
oشمار

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

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

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

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

شناخت

o مصدر

oزمان

oشخص
oشمار

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

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

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

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

بنویسید

o..........................

o..........................

o  ..........................

o..........................

می افتد

o..........................

o..........................

o  ..........................

o..........................

نگفتیم

o..........................

o..........................

o  ..........................

o..........................
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چهارگانــه  مفهوم هــاي  دیــد  از  »مي افزودیــم«  و  »مي افزایــم«  فعــل  دو  2ـ 
ــد« و  ــل »مي اندازی ــد؟ دو فع ــم دارن ــا ه ــي ب ــا( و همانندي)ها(ی ــه تفاوت)ه چ

»مي اندوزیــم« چــه طــور؟

می افکند

o..........................

o..........................

o  ..........................

o..........................

می یابم

o..........................

o..........................

o  ..........................

o..........................

بردند

o..........................

o..........................

o  ..........................

o..........................

واژه شناسی      
مهــد: در اصــل یعنــی »گهــواره« و در اینجــا بــه معنــای »محــل پیدایــش و 

رشــد کســی یــا چیــزی؛ ســرزمین« اســت.
چراغ علم: علم در روشنگری به چراغ تشبیه شده است.

تعلیم و تعّلم: یاددهی و یادگیری
مکاتبه: نامه نویسی

دانش پرور: عاقه مند به گسترش و پیشرفت دانش
ــا=  ــای مراکــز علمــی: رفــع= برطــرف کــردن؛ احی رفــع خرابی هــا و احی
ــق و  ــای »رون ــه معن ــا ب ــردن« دارد و در اینج ــده ک ــای »زن ــل معن در اص

ــار بخشــیدن« اســت.  اعتب
تأسیس: پایه گذاری، هم خانوادة اساس

ستارگان
روانخوانی

•

•

•

•

•

•

•
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    داستان سیاوش )3(
ــت نمی کشــی؟ اّول  ــاق کــه چــی بشــه؟ خجال ــز کــردی گوشــة ات ـ همین طــور کِ
ــِگ  ــه رو گذاشــتی رو ســرت، بعــدم نشســتی تن کــه اومــدی مــِث دیوونه هــا خون
دیــوار و آب غــوره گرفتــی! حــاالم کــه ماتــت بــرده و الم تــا کام1 هیّچــی نمی گــی. 
ــو  ــِش ت ــه آتی ــد ب ــه بای ــرده ن ک ــه چــه گناهــی ک ــد عســل، بقیّ آخــه ُگل پســر، قن
ــه: از  ــا ن ــم ی ــن راس می گ ــن ببی ــو قاضــی ک ــا؟ اصــًا خــودت کاهت بســوزن، ه
یــه طــرف اون همــه قیافــه می گیــری کــه ادبیّــات حالیتــه و رو دس نــداری و کّلــی 
فیــس و افــاده و چــه و چــه؛ از اون طــرف بــا ایــن نمره هــای درخشــان )!( آبــروی 
ــدازی و  ــال راه می نْ ــی داد و ق ــال پرروی ــا کم ــی آی ب ــم م ــری. بعدش ــو می ب خودت
عینهــو بّچه کوچولوهــا قهــر می کنــی! بابــا دســت خــوش! آخــه چقــد مادرِتــو َزجــر 
ــی  ــه معن ــرون. چ ــه دیگ ــده ب ــق ب ــرده م ح ــه ُخ ــی؟ ی ــر می کن ــی دی و نصفه عم م
داره کــه مــادر بایــد تَقــاِص بّچه بازیــا و ندونم کاریــای تــو رو پــس بــده4 ؟ تــو رو 
خــدا بیــا بــرای یــه دفــه هــم شــده، دســت از ایــن کارای بّچه گونــه بــردار و مــرد و 
مردونــه اعتــراف کــن کــه »اســتعدادِ ادبیــات نــدارم« و همــه رو خــاص کــن. آخــه 
ــار نشســتی و ایــن کتــاب فارســی رو زیــر و  خوش انصــاف، خــودت بگــو چــن ب
ــدی؟  ــتی و خون ــی نوش ــلنبه رو ِه ــای قلنبه س ــن کلمه ه ــار ای ــن ب ــردی؟ چ رو ک
اّمــا آخــرش چــی؟ همــه ش بــاد هــوا شــد... ســیاوش، چطــو بهــت بفهمونــم: آقــا 
جــون، تــو ایــن کاره نیســتی! اینــا تــو کّلــه ت فــرو نمــی ره. همیــن نمــرة پونــزده از 

ــرو رّد کارت!    ــال. ب ــاده. بی خــود حــرص و جــوش نخــور. بی خی ــرتم زی س
1ـ اصًا و ابداً

2ـ تقاص پس دادن: تاوان دادن، جریمه شدن

ــاال  ــوازش، ح ــاز و ن ــداری و ن ــا دل ــود و ب ــده ب ــیاوش آم ــاق س ــه ات ــادر ب      م
ســیاوش قــدری آرام گرفتــه بــود و نشســته بــود کنــِج اتــاق و زانوهایــش را بغــل 

ــرد! ــه دو می ک ــو و یکی ب ــودش بگومگ ــا خ ــا ب ــل دیوانه ه ــود و مث زده ب
ــا هــم بریــم! خــوب هــر چــی  ــاده شــو ب ــا تــوام! واســتا ببینــم. پی       ـ آهــای ب
ــرده یواشــتر!  ــه ُخ ــا ی ــراه بارمــون کردی هــا! ای واّل باب ــد و بی ــت می خــواس، ب دل
منــم قبــول دارم کــه مــادرو ایــن مــّدت ناراحــت کــردم؛ از ایــن بابتــم پشــیمونم، 
ولــی بــاور کــن دســت خــودم نبــود. حــاِل خودمــو نمی فهمیــدم. بعــد از اون همــه 
تقــّا و زور و زحمــت، جیگــرم از دســِت ایــن نمــرة اعصاب خردکــن آتیــش گرفتــه 
بــود... بــا همــة ایــن حرفــا، بــدوْن کــه مــن همچیــن هــم پیــاده نیســتم؛ از ادبیــات 
ــه ش  ــا هم ــه؟ ام ــا جــزِو ادبیات ــه ام ــی می گ ــازه اصــًا ک ــه. ت ــی باَرم ــه چیزای ی
ــه واردِ  ــزا ک ــور چی ــاد و این ج ــاد و ض ــن ص ــه؛ همی ــای عربی ی ــه الفب ــوط ب مرب
خــّط فارســی شــده ن و از همینــا یــه چیــزی ُدُرس شــده بــه اســم امــا کــه روزگار 
ــو از چنــگ امــا  ــد ادبیات ــه کاری کــرد؛ بای بّچه هــای مردمــو ســیا کــرده... بایــد ی
ــل و پاسشــو1  ــا ُج ــد ام ــی بای ــم چــه جــوری، ول نجــات داد. راســتش نمی دون
بــذاره رو کولــش و دِ بــدو، تــا از شــّرش خــاص شــیم. امــا همــه ش دردســره. 

هیچــم بــه کار نمی خــوره. اصــا و ابــدا... آهـــــا!
      ناگهــان فکــری در ذهــن ســیاوش جرقّــه زد. در یــک لحظــه پیشــانِی 
درهم کشــیده اش گشــوده شــد، لبخنــد بــر صــورت پُف کــرده اش نشســت و َجلــد2 
ــی  ــر قیمت ــه ه ــود؛ می خواســت ب ــرده ب ــدا ک ــد شــد. راه حــل را پی ــش بلن از جای
ــد مــی زد. شــوری وصف نشــدنی در نهــادش3  ــرد. قلبــش تند تن از امــا انتقــام بگی

1ـ ُجل و پاس: اسباب و وسایل، بار و بندیل
2ـ به سرعت

3ـ ضمیر، دل، درون
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افتاده بود. یک مصراع شعر از خاطرش گذشت؛ خواند:
      ازین امای بی حاصل، دلم خون شد دلم خون شد

ــن  ــن تَن تَ ــم خــون شــد، تَتَ ــم خــون شــد دل ــرد: دل       و پشــت بندش تکــرار ک
ــن! ــن تن ت تت

      بلــه... پیــدا بــود کــه سرچشــمة طبــِع شــعر ســیاوش بنــا کــرده بــه جوشــش 
ــِر نقره ای رنگــی از کشــو  ــزش، دفت ــز رفــت ســراغ کشــوی می ــد و تی ــَوران! تن و َف
درآورد کــه رویــش بــا قلــِم درشــت حــک شــده بــود: دیــوان شــعر )و پاییــن، بــا 

ــدری )!( ــیاوش حی ــروده های س ــر:( س ــی نازکت قلم
     

     اّول کاغــذی از الی دفتــر بیــرون کشــید و بعــد مشــغول شــد بــه شــعر نوشــتن 
ــور در  ــعر را این ط ــِی ش ــردن. دســتِ آخر، صــورت نهای و خــط زدن و اصــاح ک

دفتــرش ثبــت کــرد:
 با دلی خونین، در نکوهش1  از اما سرودم:

1ـ عیب گویـی، متضاّد ستایش

      

 
ــاِس  ــاعرانه، احس ــن درد دِل ش ــال ای ــه دنب ــید. ب ــی کش ــِس راحت ــیاوش نف       س
ــب  ــر ل ــت و زی ــعرش انداخ ــه ش ــی ب ــی نگاه ــرورِ خاّص ــا غ ــرد. ب ــبکی می ک س
گفــت: »خودمانیــم؛ الحــق کــه شــعِر اســتوار و ادیبانــه ای از طبــِع روان مــا صــادر 
ــب  ــّوت قل ــابی ق ــه حس ــود ک ــوم ب ــان!«. معل ــه خودم ــد! احســنت، احســنت ب ش
گرفتــه. بــا خیــال راحــت لــم داد و دســتش را اهــرم کــرد زیــر چانــه و رفــت تــو 
فکــر کــه چطــور بــه حســاب امــا برســد! یــک آن خــودش را رســتم فــرض کــرد 
کــه بایــد دلیرانــه از هفــت خــاِن پرخطــر بگــذرد و بــا دیــِو خونخــوار ـ دیــوی بــه 

نــام امــا ـ نبــرد کنــد!...     
1ـ رنج، با

2ـ آمودریا، رودی بزرگ که به دریاچة آرال می ریزد. چو جیحون شد: مانند جیحون که پرآب است، پر از 
اشک شد     

3ـ و قِس باقی علی هذا: و بقیّه را هم با این مقایسه کن؛ و بقیّه )ی حروف( هم مثل اینها.
4ـ بهت زده، دچار حیرت     

5ـ آسمان   
6ـ بیابان  

7ـ مایة دردسر و عذاب
8ـ ننگ و عار: آنچه مایة بدنامی و سرشکستگی باشد.      

9ـ َخستی: )از مصدرِ خستن(: مجروح کردی. زبدمستی دلم خستی: با کارهای نسنجیده  مرا رنجاندی. 

ازیـــــن امـای بی حـــاصـل، دلـــم خون شد دلم خـون شد 
دو چشــمانم ازین محنت1، چو جیحـــون2 شــد چو جیحون شد
زِ صــاد و ضــاد و طـــا و ظـــا و قِــس بـاقـی علــی هذا!3 
َســـرم مبـــهوت4 و گـــردنده چو گردون5 شد چــو گردون شد
زِ بس َکنــــدم ز مـــوی ســـر کــــه ایــنـها را ُکنـم از بَــر،
ســـرم تـــاس و درخـــــشنده چو هامون6 شد چو هـامـون شد!
تــــو ای امــــا عــــذابـسـتی؛ َوبـال7 و نـنگ و عــاَرســتی8
زِ بدمــــستی دلـم َخسـتی؛9 دلـــــم خون شـد دلــم خون شد
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ــاد و  ــد و ش ــد ش ــت؛ بلن ــتگی بس ــرش را به آهس ــیاوش دفت ــد، س ــی بع       مّدت
ســرزنده و بــا روی گشــاده رفــت بــه ســمت آشــپزخانه و از مــادر بابــت رفتــارش 
ــده  ــِی ســیاوش هــاج وواج مان ــر حــال ناگهان ــه از تغیی ــادر ک عذرخواهــی کــرد. م

ــت. ــوش گرف ــی در آغ ــرد و او را به گرم ــمی ک ــود، تبّس ب

1ـ در شعر سیاوش دو تشبیه بیابید.

2ـ در دست نوشتة شعر سیاوش چه نادرستیهای امایی می بینید؟

ــن  ـ ســیاوش خــود را رســتم دســتان در هفت خــان پنداشــته اســت )خــان، در ای
واژه شــکل دیگــری از »خانــه« اســت و معنــای منــزل و مرحلــه دارد؛ ازایــن رو بایــد 
ــا  ــای ســفره ی ــه معن ــه صــورت »خــوان« ک ــه ب ــا بنویســیم، ن ــن ام ــا همی آن را ب
ــارة داســتان هفت خــان در شــاهنامة فردوســی چــه  ــزرگ غــذا دارد(. درب ســینِی ب

می دانیــد؟
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خدمات متقابل اسالم و اریان
درس یازدهم

واژه شناسی
خدمات متقابل: دوسویه 

قبول اسام: پذیرش 
ظهور اسام: پیدایش

سهم عمده: اصلی، برجسته، چشمگیر
سایر ملل: دیگر مّلت ها، مّلت های دیگر

مشــعل دار: پیشــرو )مشــعل: ابــزاری بــا دســتة چوبــی یــا فلــزی کــه بــر 
ســرش کهنه پــاره یــا مــواّد آتشــگیر تعبیــه و بــرای روشــنایی شــعله ور 
ــران  ــاپیش دیگ ــت دارد، پیش ــه دس ــعل ب ــه مش ــی ک ــد. کس می کردن
مــی رود تــا راه را روشــن کنــد؛ ازایــن رو مشــعل دار بــه معنــای پیشــرو 

و راهنمــا نیــز کاربــرد یافتــه اســت.(
ــه« و  ــاک و خالصان ــی«، »پ ــوایی و مقتدای ــگفتی«، »پیش ــب و ش »تعّج

»دیــن و آییــن« جفت واژه هــای هم معناینــد. 

1ـ متــرادف »متعّلــق بــه« در عبــارت »اســام، آییــن و قانونــی اســت کــه متعّلــق بــه 
همــة افــراد بشــر اســت« را در همــان صفحــه )ص118( بیابیــد. 

•

•

•

•

•

•

•

2ـ جمع شکستة )مکّسر( این واژه ها در متن درس:
مفهوم:    مّلت:     فرد:     

معنی:   حقیقت:    َمظهر:    
عارف: ادیب:   

3ـ یک تشبیه در بند پایانِی درس:

4ـ یک هم خانواده برای هریک از این واژه ها در متن:
شعله:    تاریخ:     

فلسفه: خصوصیت:    

ـ معنای آنچه زیرش خط کشیده ایم:
ــم اســامی و  ــظ...[ مفاهی ــوان حاف ــوی، گلســتان، دی ــار ]= مثن ــن آث در سراســر ای

ــد. ــوج می زن ــی م قرآن

ــه  ــر فارســی ب ــای شــعر و نث ــة زیب ــا جام ــق اســامی را ب ــی حقای ســخنوران ایران

ــد.  ــش داده ان نحــو احســن آرای
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ــن،  ــّررات، دی ــون و مق ــون دارد؛ راه  و روش، قان ــای گوناگ ــن« معناه ـ واژة »آیی
مراســم... بــه نظــر شــما در هریــک ترکیب هــای پاییــن، کــدام معنــا را می رســاند؟

 
ـ آیین گشایش جشنوارة فیلم فجر  

ـ آیین نگارش زبان فارسی  

ـ آیین نامة راهنمایی و رانندگی  

ـ آیین زرتشت   

شعر خوانی

گاری رست
واژه شناسی

درست: به یقین، مسّلمًا، به طور حتم
چو: اگر

ــه دام تشــبیه شــده اســت کــه انســان در آن  ــا ب ــا: مصیبــت و ب دامِ ب
ــود. ــار می ش گرفت

بُوی: باشی؛ سوم شخص مفرد این فعل، »بَُود« است.
دو گیتی: این جهان و جهان آخرت

رســتگار: از مصــدر »َرســتن« )= رهــا شــدن( اســت و معنــای »نجــات 
ــه« دارد. یافت

ــوی/ دل از  ــرت راه ج ــار پیغمب ــه گفت ــواه؛ ب ــی بخ ــوی: راهنمای راه ج
تیرگی هــا بدیــن آب شــوی: از ســخن پیامبــر خــود راهنمایــی بخــواه/ 
ــاِک ســخنان او بشــوی. )مقصــود از آب در  ــا آب پ تیرگی هــای دل را ب
ــرد(  ــان می ب ــر اســت کــه آلودگی هــای دل را از می بیــت، ســخنان پیامب

•

•

•

•

•

•

•
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چشم داری: امیدواری، توقّع داری 
دیگــر ســرای: آخــرت؛ اگــر چشــم داری بــه دیگــر ســرای/ بــه نــزد نبّی 
و وصــی گیــر جــای: اگــر بــه آخــرت امیــد بســته ای )توقّــع بهشــت را 

داری(، بــا پیامبــر)ص( و علــی)ع( همنشــین شــو.
پــی: پــای، پــا؛ بریــن زادم و هــم بریــن بگــذرم/ چنــان دان کــه خــاک 
پــی حیــدرم: بــا همیــن ]بــاور و اعتقــاد[ زاده شــده ام و بــا همیــن ]بــاور[ 

درمی گــذرم/ ایــن را بــدان کــه خــاک پــای علــی)ع( هســتم.

وابسته معنا     
ــارم  ــت چه ــم و بی ــتگاری« را بخوانی ــعر »رس ــومِ ش ــای دوم و س ــر بیت ه       اگ
ــد: »اگــر می خواهــی از  ــت نیمــه کاره می مان ــای آن دو بی ــم، معن ــده بگذاری را نخوان
ــار باهــا نشــوی و در دو جهــان نجات یافتــه باشــی  بدی هــا رهایــی یابــی و گرفت
ــن  ــای ای ــد، معن ــدی نیای ــت بع ــا بی ــان ت ــوی...« بدین س ــام ش ــدا نیک ن ــزد خ و ن
دو بیــت ناتمــام اســت و بــه ســخن دیگــر، معنــای آن دو وابســته بــه بیــت بعــدی 
ــی«  ــا »موقوف المعان ــت را »وابســته معنا« ی ــن ســه بی ــی، ای اســت. در اصطــاح ادب

ــته( ــوف: وابس ــم. )موق می گویی

ـ در درس اّول )زنــگ آفرینــش( دو بیــت بیابیــد کــه بــا هــم وابســته معنا 
شــند با نی( لمعا موقوف ا (

•

•

•

      فرهنگ بزرگ سخن )۲(
مدخــل یــا درآینــِد »زال« را از فرهنــگ بــزرگ ســخن برگزیــده و تصویــرش را در 

اینجــا آورده ایــم:

      چنان کــه مي بینیــد، رویــاروی واژة »زال«،  نخســت تلّفــظ آن بــا »الفبــای 
آوانــگار جهانــی« نوشــته شــده اســت. )الفبــاي آوانــگار جهانــی، بــر پایــة الفبــای 
ــرای نشــان دادن تلّفــظ صداهــای همــة زبان هــا ســاخته شــده اســت و  التیــن و ب
ــت  ــپس هوی ــت(  س ــی اس ــای انگلیس ــاوت از الفب ــترده تر و متف ــانه هایش گس نش
دســتوري واژه )»صـــ .« کوته نوشــِت صفــت و»اِ.« کوته نوشــِت اســم اســت( درون 
کمانــک جــای گرفتــه اســت. پــس از آن، معناهــاي ایــن واژه آمــده  اســت کــه بــا 
ــک  ــرد واژه درون کمان ــای اّول، حــوزة کارب شــماره از هــم جــدا شــده اند. در معن
ــه مدخــل  ــا نشــانة -< ب ــگاه ب ــه در حــوزة پزشــکی اســت. آن مشــّخص شــده ک
ــا  ــکِی واژه را در آنج ــای پزش ــده معن ــا خوانن ــت ت ــده اس ــاع داده ش ــی« ارج »زال
ــاي شــمارة 2، نشــانة »قــد.« کوته نوشــِت »قدیمــی« اســت؛ یعنــی  ــد. در معن بخوان
ــه کار رفتــه اســت. پــس  ایــن معنــا کاربــردي قدیمــي داشــته و در متــون کهــن ب
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ــوان  ــری از دی ــعدی و دیگ ــتان س ــی از بوس ــاهد )یک ــای دوم، دو ش از آوردن معن
ــاد شــده اســت.  ــی( ی خاقان

      اکنــون اگــر بــه قطعــة ســعدی ـ کــه در درس نهــم کتــاب فارســی خوانده ایــد ـ 
نگاهــی بیندازیــم، درمی یابیــم کــه  واژه ي »زال« در معنــاي دوم بــه کار رفتــه  اســت:

چه خوش گفت زالي به فرزند خویش
چو دیدش پلــنگ افــکن و پیــل تـن
گر از عهد ُخـــردیت یــــــاد آمدی
که بیچاره بـــــــودی در آغوش من،
نکردی در ایــــن روز بر مــــن جفا
که تو شیرمـــردی و مـــن پیـــرزن

ــر آن را از فرهنــگ  ــِد( »عهــد« ـ کــه تصوی ـ کدام یــک از معناهــای مدخــل )درآین
بــزرگ ســخن برگرفته ایــم ـ بــا بیــت دوم قطعــة ســعدی همخوانــی دارد؟ افــزون 
ــاب فارســی  ــدام درس کت ــی و در ک ــا چــه معنای ــد« را ب ــا، واژة »عه ــن معن ــر ای ب

دیده ایــد؟ 
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اسوه نیکو
درس دوازدهم

عالمیان: جهانیان، مردم جهان
حّد لزوم: اندازة الزم

در مقام دادخواهی: در جایگاه حق خواستن
ُدشــنام: ُدش )زشــت( + نــام، نــام یــا نســبت زشــت بــه کســی دادن، 

ناســزا، فحــش
نمی آلود: از مصدر »آلودن« )= آلوده کردن(، آلوده نمی کرد

حریم: محدوده

•

•

•

•

•

•

واژه شناسی

ستایش: از مصدر »ُستودن« 
فروماند: فرومی ماند، شگفت زده می شود

اعتدال: راست قامتی
ــه  ــت ک ــم)ع( اس ــرت ابراهی ــب حض ــل اهلل لق ــت؛ خلی ــل: دوس خلی

ــد.  ــود خوان ــت خ ــد وی را دوس خداون
جوانی کنی: احساس جوانی و سرزندگی کنی

ــس اســت و  ــد ب ــی/ عشــق محّم ــی و جوان ــر عاشــقی کن ســعدی اگ
آل محّمــد: ای ســعدی، اگــر ]می خواهــی[ عشــق بــورزی و احســاس 
جوانــی و ســرزندگی کنــی، عشــق ورزیــدن بــه محّمــد)ص( و خاندان 

او ]برایــت[ کافــی اســت. 

    توصیف
    در درس دوازدهــم نکته هایــی دربــارة توصیــِف شــخصیّت خواندیــم. بجز 
ــتان ها  ــم. در داس ــف کنی ــم توصی ــداد را ه ــک روی ــکان ی ــم م شــخصیّت، می توانی
معمــوالً جزئیــاِت مــکان بــه صــورت غیرمســتقیم )بــرای مثــال، از طریــق گفتگــوی 
دو شــخصیّت داســتان( توصیــف می شــوند، اّمــا در فیلم نامــه و نمایش نامــه، 
ــات  ــت و جزئی ــا دقّ ــه را ب ــکان هــر صحن ــس، م ــا فیلم نامه نوی ــس ی نمایش نامه نوی
ــا  بــرای کارگــردان توصیــف می کنــد تــا هنــگامِ ســاخِت اثــر، کارگــردان بتوانــد ب
کمــِک صحنــه آرا و دیگــر عوامــل فیلــم یــا نمایــش، صحنــة مــورد نظــر نویســنده 
را بازســازی کنــد. فیلم نامه نویس هــا بــرای نشــان دادن ایــن  کــه اتّفاقــی در داخــل 
ســاختمان یــا بیــرون و در فضــای بــاز ُرخ می دهــد از دو واژة »داخلــی« و »بیرونــی« 

ــد. ــتفاده می کنن اس

•
•
•
•

•
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1ـ برگرداِن آیه و حدیث پایین:

ـ لقد کاَن فی رسوِل اهلل اسوٌة حسنٌة... )33/21(

ـ اوالُدنا اَکباُدنا... )پیامبر اکرم ص (

2ـ جمع شکستة )مکّسر( »ادب« و »موعظه«:

1ـ معنای واژه هایی که زیرشان خط کشیده ایم:

ـ او چندان در سجده می ماند تا آنان پایین بیایند.

ـ از سجده برمی خاست و هردو را در بر می گرفت.

ـ در میان جمع، گشاده رو بود و در تنهایی، سیمایی محزون و متفّکر داشت.

ـ هرگاه به مجلسی وارد می شد، نزدیک ترین جای خالی را اختیار می کرد.

ــة  ــًا خان ــد )مث ــگاه کنی ــی ن ــرة )ســریال( تلویزیون ــا زنجی ــی را در فیلــم ی 2ـ مکان
قهرمــان، خیابانــی در صحنــه ای از فیلــم یــا زنجیــرة تلویزیونــی، دفتــر کار یکــی از 
ــر  ــر امکان پذی ــد، ...(. اگ ــاق می افت ــم در آن اتّف ــه فیل ــتایی ک ــخصیّت ها، روس ش
ــد.  ــگاه کنی ــار ن ــد ب ــا آن را چن ــد ی ــف کنی ــان توقّ ــورد نظرت ــة م ــر صحن اســت، ب
بکوشــید تــا مــکان را بــا جزئیــات زیــاد توصیــف کنیــد. توصیــف شــما در صورتــی 
دقیــق اســت کــه اگــر کارگــردان آن را بخوانــد، بتوانــد همــان صحنــه را بازســازی 

کنــد. 
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ـ به نظر شما واژة »درشت« در هریک از ترکیب های پایین چه معنایی دارد؟
ـ سیب درشت
ـ سخن درشت

ـ اسکناس درشت  

حکایت

چشمه زاینده

واژه شناسی
جانان پدر: عزیزان پدر

هنــر: در کاربــرد کهــن زبــان فارســی، هنــر بــه معنــای 
هنرهــای امــروزی نبــود، بلکــه بــه معنــای »فضیلــت« به 
کار می رفــت. مقصــود از فضیلــت هرگونــه برتــری در 
دانــش، اخــاق و مهارت هاســت. بنابرایــن در گذشــته 
انســان دانشــمند، »هنرمنــد« بــه شــمار می آمــده اســت. 
ــز  ــر چنان کــه از متــن حکایــت گلســتان ســعدی نی هن
ــت. ــوده اس ــت آوردنی ب ــی و به دس ــد، آموختن برمی آی

ــای  ــه معن ــب ب ــه ترتی ــا، ب ــت: در اینج ــک و دول ُمل
پادشــاهی و ثــروت 

نشــاید: از مصــدر »شایســتن«، شایســته نیســت؛ اعتمــاد 
را نشــاید: شایســتة اعتمــاد نیســت.

•

•

•

•
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خواجه: )در اینجا( صاحب مال
به تفاریق: اندک اندک، به تدریج

زاینده: جوشان
در نفس خود: به تنهایی، به خودیِ خود     

قدر: ارزش و احترام
صدر: باالی مجلس

لقمه چیند: گدایی می کند

سجع
      در پایــان برخــی جمله هــای حکایــت ســعدی، گونــه ای هماهنگــی و موســیقِی 

آوایــی احســاس می کنیــم: 
      هنــر چشــمة زاینــده اســت و دولــت پاینــده... هنرمنــد هرجــا رود قــدر بینــد 

ــر صــدر نشــیند و بی هنــر لقمــه چینــد و ســختی بینــد. و ب
ــی  ــای پایان ــد واژه در حرف ه ــا چن ــانِی دو ی ــته از یکس ــی برخاس ــن خوش آوای ای
اســت: زاینــده و پاینــده، بینــد و نشــیند، چینــد و بینــد. ایــن واژه هــا خــود در پایــان 
ــا در اصطــاح  ــن واژه ه ــده از ای ــه هماهنگــِی پدیدآم ــد. ب ــا جــای گرفته ان جمله ه

ــد.  ــجع« می گوین »َس
ــه  ــه قافی ــه در شــعر، و چنان ک ــا قافی ــر اســت ب ــش براب ــر، کمابی       ســجع در نث
ــا  ــا و عبارت ه ــان جمله ه ــز در پای ــرد، ســجع نی ــای می گی ــا ج ــان مصراع ه در پای
می نشــیند. )در نمونه هــای یادشــده از حکایــت ســعدی، دو واژة »قــدر« و »صــدر« 
ــه شــمار  ــوان ســجع ب ــد ـ می ت ــی آمده ان را هــم ـ چــون پیــش از ســجع های اصل

آورد.(      

•

•

•

•

•

•

•

1ـ یک نمونه سجع در حکایت سعدی )افزون بر آنچه ما آورده ایم(:

2ـ بــه »روان خوانــی« درس دوم  بازگردیــد و ســجع ها را در متــن ترجمــة 
بیابیــد. نهج الباغــه 

1ـ در جملــة »ســیم و زر در ســفر بــه محــّل خطــر اســت« امــروزه بــه جــای »بــه 
ــم؟ ــی بهــره می گیری محــّل خطــر« از چــه ترکیب

2ـ معنای واژه ای که در بیت حافظ زیرش خط کشیده ایم چیست؟
به خواری منگر ای ُمنعِم ضعیفان و نحیفان را

که صدر مجلِس عّزت، گدای ره نشین دارد
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    داستان سیاوش)4(
ــا  ــد، بّچه ه ــر برس ــه آخ ــح ب ــگ تفری ــه زن ــش از این ک ــود. پی ــا ب ــون ام روزِ آزم
ــد.  ــته بودن ــدا نشس ــوش بی ص ــد و گوش تا گ ــده بودن ــع ش ــه در کاس جم هم
نویــد ـ ُمبصــر کاس ـ تــوی راهــرو ســرک کشــید و بعــد بــا احتیــاط در را بســت 
ــداز  ــرش را وران ــیاوش دوروب ــد. س ــه بیای ــای تخت ــه پ ــت ک ــیاوش خواس و از س
کــرد، برخاســت و خیلــی جــّدی و شــقّ وَرق1 بــا قدمهــای اســتوار رفــت و جلــوی 
ــرون آورد و  ــش بی ــورده ای را از جیب ــة تاخ ــتاد. ورق ــه کاس ایس ــیاه رو ب تخته س

ــش... ــت جلوی ــم2 گرف ِ ُقرص وقای
     از چنــد روز قبــل، ســیاوش و نویــد ـ کــه بــا هــم دوســِت جون جونــی بودنــد 
ــون،  ــش از آزم ــک روز پی ــق نقشــه، ی ــد طب ــد. نوی ــته بودن ــدار گذاش ــرار و م ـ ق
ــگ در  ــل از زن ــه قب ــات، هم ــگ ادبی ــردا زن ــه »ف ــود ک ــرده ب ــر ک ــا را خب بّچه ه
کاس حاضــر باشــند؛ چــون قــرار اســت ســیاوش بیانیـّـه ای بــرای جمــع بخوانــد.« 
بّچه هــا بــدون اســتثنا قبــول کردنــد؛ آخــر ســیاوش دو مــاه پیــش ـ روزی کــه تیــِم 

1- راست و استوار    2-محکم

منتخــِب کاسشــان می خواســت مســابقه بدهــد 
یــک  ـ  بــود  میــان  در  حیثیّــت کاس  پــای  و 
ــا  ــِر زیب ــا نث ــود و ب ــده ب ــاب خوان ــة پرآب وت بیانیّ
ــود.   ــد داده ب ــه و امی ــه کاس روحیّ ــدارش ب و جان
ــون  ــی را مدی ــازِی به یادماندن ــرد در آن ب ــا بُ بّچه ه
بــازِی آن  در  بُــرد  بّچه هــا  و  بودنــد  ســیاوش 

ــع  ــرد ـ  جم ــه ـ بی بُروبرگ ــاال هم ــد و ح ــیاوش بودن ــون س ــی را مدی به یادماندن
ــد. ــدام خوان ــر ک ــِم ه ــد در چش ــتیاق را می ش ــار و اش ــد؛ انتظ ــده بودن ش

... ســیاوش ســینه اش را صــاف کــرد و بــا لحنــی قاطــع و صدایــی َرســا و َغــّرا بنــا 
کــرد بــه خوانــدِن بیانیـّـه: 

      دوستان صاحبدل و صاحب نظر،
ــی  ــد و از رنج ــر داری ــه خب ــن مدرس ــا در ای ــة ام ــة پرغّص ــد از قّص       بی تردی
ــِف دل آزارش در  ــعله ور! از تکالی ــی ش ــیم، دل ــه می کش ــری ک ــم و َزج ــه می بری ک
عذابیــم و از آزمون هــای بی شــماَرش در تب وتابیــم و از نمره هــای جگرخراشــش، 
خراب اندرخرابیــم. آخــر تــا بــه کـِـی بایــد زیــر بــار زورِ ایــن ظالــم ســر خــم کنیــم 
و زار و ذلیــل و َزبــون1 بــه ســر بریــم و ُمهــِر َخموشــی و ســکوت بــر لــب نهیــم؟
ــان2 از  ــراه، َفغ ــاران هم ــل! ی ــای بی حاص ــن ام ــان از ای ــدل، ام ــتان هم       دوس
ایــن امــای جانــکاه! داد از ایــن ضّحــاِک مــاردوش کــه بـُـرد از مــا قــرار و طاقــت 
ــا و ظــای  ــن صــاد و ضــاد و ط ــاراِن آدمی خــوار: از ای ــن م ــاد از ای و هــوش! فری
مــردم آزار! از ایــن عیــن و غیــِن نفرت بــار! کــه همچــون مــاراِن ضّحــاک، عــّزت و 
ــد.4  آبــروی مــا را پــاک3 برده انــد و مغــز مــا را خورده انــد و آرام و آســوده خفته ان
ــا  ــدون وار ب ــه فری ــد ک ــون بای ــه ور5،  اکن ــان کین ــاران دالور و ای همره ــس ای ی پ

1ـ خوار 
2ـ فریاد

3ـ یکسره، کامًا
ــر  ــد و ب ــان می رانْ ــران فرم ــر ای ــه ب ــتمگری ک ــاه س ــد؛ پادش ــاردوش را می دانی ــاک م ــتان ضّح 4ـ داس
شــانه هایش دو مــار ســیاه روییــده بــود. جــّاداِن ضّحــاک هــر روز دو جــوان ایرانــی را ســر می بریدنــد 
ــن پادشــاه  ــارِی کاوة آهنگــر ای ــه ی ــدون ب ــد. ســرانجام فری ــاک کنن ــاران ضّح ــا مغزشــان را خــوراِک م ت
اهریمنــی را شکســت داد. ســیاوش در بیانیـّـه اش حرفهــای الفبــا را بــه مــاران ضّحــاک تشــبیه کــرده اســت 

ــد! ــوزان را می خورن ــز دانش آم ــه مغ ک
5ـ انتقامجو         
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ــار از  ــی، َدم ــچ باک ــی هی ــد و ب ــه عرصــة کارزار2 گذاری ــا ب ــار1 پ ــرزة گاوس ــا ُگ ب
ــام.    ــد.3 والّس ــی برآری ــاراِن ضّحاک روزگار م

      ســیاوش از خوانــدن بازایســتاد، نــگاه نافــذش را از برگــه جــدا کــرد و 
ــس  ــت و هیچ ک ــکوت کاس را فراگرف ــه ای س ــرخ داد. لحظ ــادورِ کاس چ دورت
ــّد زنــگ ســکوت را شکســت  ــا یک دفعــه صــدای ممت ــاز نکــرد؛ اّم لــب از لــب ب
ــرای ســیاوش و یکی یکــی از  ــه دســت زدن ب ــد ب ــان شــروع کردن و بّچه هــا همزم
جــا بلنــد شــدند. شــوری عجیــب در کاس بــه پــا شــده بــود و بّچه هــا یک ریــز 
ــد.  ــگار خــواب می دی ــاورش نمی شــد؛ ان ــد. اصــًا ب ــیاوش را تشــویق می کردن س
ــا  ــور و شــوق بّچه ه ــه ش ــن ک ــود... همی ــرده ب ــر ک ــِک شــوق چشــمانش را ت اش
قــدری فرونشســت، یکی یکــی و دوتادوتــا ســرگرم بحــث دربــارة بیانیّــة ســیاوش 
شــدند. اغلــِب آنهــا از امــا دلــی پــردرد داشــتند و حــاال ســیاوش آمــده بــود تــا 
بــرای انتقــام از امــا، یــک بســیِج همگانــی بــه راه بینــدازد! مّدتــی بعــد نویــد کــه 
ــد، از ــده باش ــان نش ــه دستگیرش ــزی از بیانیّ ــا چی ــی از بّچه ه ــی زد خیل ــدس م ح
ــا  ــا، م ــه داد: »بّچه ه ــد ادام ــد و بع ــد لحظــه ای ســکوت کنن ــه خواســت چن از هم
می خوایْــم از دســت امــا خــاص بشــیم. بــرای ایــن کار بایّســی دس بــه دســِت 
هــم بِدیــم و اماهامونــو امــروز غلط ُغلــوط بنویســیم؛ یعنــی مثــًا همــة صــادا رو 
ســین و هــر چــی ضــاد و ذال و ظــا هســت، ز بنویســیم و ایــن طــوری اعتــراِض 
خودمونــو بــه گــوش همــه برســونیم.« بّچه هــا بــا اشــارة ســر یــا ســکوت، رضایــت 
ــداری  ــه طرف ــِه کاس ب ــد. مســعود هــم از ت و موافقــت خودشــان را اعــام کردن
بلنــد شــد کــه: »ســیاوش، مســّلم بــدوْن کــه مــا پشــتتو داریــم و تنهــات نمی ذاریــم« 

1ـ گاوسار= گاوَسر. ُگرزی که سرش به شکل سِر گاو باشد؛ گرز فریدون چنین شکلی داشته.
2ـ عرصة کارزار: میدان جنگ      

3ـ دمار از روزگار کسی برآوردن: به سختی آزار دادن یا نابود کردن کسی

ــا  ــه ب ــود ک ـ  ب ــن ـ شــاگرد اّول کاس  ــا امی ــد. تنه ــد کردن ــه حرفــش را تأیی و بقیّ
ــاال  ــن؟ ح ــه درآوردی ــه بازی ــه چ ــن دیگ ــرد: »ای ــراض ک ــب اعت ــی حق به جان لحن
گیــرم اعتراضمونــو نشــون دادیــم، ولــی آخــرش کــه چــی؟ آقــا جــون آش کشــک 
ــی  ــش محّل ــد و به ــش را بریدن ــه حرف ــه و کنای ــا گوش ــان ب ــا اطرافی ــه...« اّم خالت
ــه  ــة بیانیّ ــد، ورق ــراد دی ــِق م ــه وف ــه اوضــاع را حســابی ب نگذاشــتند... ســیاوش ک
ــن کار  ــا ای ــه ب ــب، حــاال اگ ــت: »ُخ ــا گف ــه بّچه ه ــرد و خطــاب ب را پشــت ورو ک
موافقیــن، بیایـْـن تــا آقــای یــزدی نیومــده، ایــن ِشــعرا رو بعــد از مــن تکــرار کنیــن 
ــد و  ــا لحنــی حماســی و کوبنــده شــعرش را خوان ــه جنــِگ امــا!« و ب ــا بریــم ب ت

بّچه هــا مصراع به مصــراع مشــتاقانه تکــرار کردنــد: 

1ـ فریاد و ناله    

تــا کــی بزنــم َضّجــه1 شــب تا به ســحر امـــا؟
تا کـــی بـرود وقــــتم از تــو بــه هــدر اما؟
ــا ــودوثمر امـ ــها بی سـ ــه تمرینـ ــد همـ باشـ
از نـمـــرة بـد بــــردم بــی وقــفـه خـبـر اما

از دســت تــو ای امــا خونیــن جـــگرم امــروز
َوز مـشــــِق زیــاد تــــو کـّلـی پـََکــرم امروز
هســتی تــو چنــان ســّدی بــر رهگــذرم امــروز
از این ســــِد جانـفــرســـا مــن می گذرم امروز

امــا، تــو همیــن امــروز نابود شـــوی بی شــک
آتــش هم اگر بودی، چون دود شــوی بی شــک

ــا! ــن امـ ــاد ازیـ ــا، فـریـ ــن امـ ای داد ازیـ

ایــن را تــو بــدان امــا، ایــن را تــو بــدان امــا!
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1ـ کاه خــود؛ در نبردهــای قدیــم بــرای کشــتن دشــمن، بــا گــرز بــر کاه خــودش می کوبیدنــد. می گویــد: 
ــان  ــو را از می ــوم ]و ت ــنگین می ش ــرز س ــک گ ــن بیش ــوی، م ــم ش ــود ه ــه کاهخ ــل ب ــو تبدی ــر ت اگ

ــی دارم[. برم

 

ــد.  ــش می لرزی ــی زد و از شــوق صدای ــرق م ــادی ب ــیاوش از ش       چشــمهای س
هــر چــه می خوانـْـد، همــه یکصــدا تکــرار می کردنــد و ســیاوش هــر بــار محکمتــر 

ــد: بیچــاره شــدی امــا، بیچــاره شــدی امــا! می خوان

بیچــاره شـــدی امــا، بیچــاره شـــدی امــا!

ــا نمــرة صفــر از مــن، مــردود شـــوی بی شــک ب
مــن گــرزِ گــران گــردم، گر خود1  شــوی بی شــک

ــد و  ــی کردن ــا او همراه ــا ب ــری از آخریه ــد نف ــط چن ــه فق ــن دفع ــا ای       اّم
فــوری صدایشــان را فروخوردنــد! ولــی ســیاوش غــرق در شــعر بــود. اصــًا حــاِل 
خــودش را نمی فهمیــد؛ در عالـَـِم دیگــری ِســیْر1 می کــرد. حتّــی صــدای »ســیاوش، 
ســیاوِش« نویــد هــم دردی را دوا نکــرد و ایــن بــار، دیگــر ســیاوش تقریبــًا فریــاد 

کشــید: بیچــاره شــدی امــا، بیچــاره شــدی امــا!
     اّمــا هیــچ صدایــی بعــد از صــدای خــودش بــه گــوش نرســید. ناگهــان بــه خــود 
ــرس  ــود. در جــا خشــکش زد، ت ــه کــرده ب ــار در کاس رخن ــد؛ ســکوتی مرگب آم
ــه  ــره شــد: هم ــه کاس خی ــت زده ب ــا چشــمهای به ــیمه ب ــرش داشــت و سراس بَ
ســاکت و ســربه زیر نشســته بودنــد. چنــد نفــر از دیدنــش پِّخــی زدنــد زیــر خنــده. 
ــر شــقیقه2  اش  ــی ب ــرد و عــرِق گرم ــاالی ســرش ســایة ســنگینی را احســاس ک ب

نشســت...

1ـ گردش می کرد 
2ـ قسمت باالیِی دو طرف سر که بین گوش و گوشة خارجی ِ چشم قرار دارد؛ گیجگاه
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ــه اش از »ســجع« بهــره گرفتــه اســت؛ ســجع ها را در  1ـ ســیاوش در نــگارش بیانیّ
بیانیــه پیــدا کنیــد.

ــه  ــی ب ــد آن را در چــه زمان ــد و بگویی ــدا کنی ــن داســتان ضرب المثلــی پی 2ـ در مت
کار می بریــم.

ـ اگــر بــه یــاد داشــته باشــید در بخــش چهــارم داســتان، ســیاوش شــعری بــا وزن 
»تَتَن تَن تَــَن تَتَن تَن تَــن تَتَن تَن تَــن تَتَن تَن تَــن« ســروده بــود. اکنــون شــما بــا 

»َت« و »تَــن« وزن شــعر تــازة ســیاوش را در ایــن بخــش داســتان بنویســید.

ــد  ــتان پدی ــنده در داس ــه نویس ــی ای ک ــه ویژگ ــتانی، ب ــات داس ـ در اصطــاح ادبی
مــی آورد تــا خواننــده را کنجــکاو و نســبت بــه ادامــة داســتان مشــتاق کنــد، »تعلیــق« 
می گوینــد. بــه نظــر شــما تعلیــق در ایــن بخــش از داســتان چگونــه پدیــد آمــده و 

تــا چــه انــدازه موفّــق بــوده اســت؟
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پژوهش:
ــاد شــده اســت. حســین  ــاردوش ی ــة ســیاوش، از داســتان ضحــاک م       در بیانی
مــرادی، پویانمایــِی عروســکِی »افســانة مــاردوش« را بــا اقتبــاس از همیــن داســتاِن 
ــش  ــیما پخ ــا از صداوس ــی باره ــن پویانمای ــت. ای ــاخته اس ــی س ــاهنامة فردوس ش
شــده و در پنــج لــوح تصویــری نیــز از ســوی شــرکت صوتــی و تصویــری ســروش 
انتشــار یافتــه اســت. اکنــون شــما بــا راهنمایــِی دبیرتــان پــس از خوانــدن داســتان 
ــد  ــی کنی ــاردوش«، بررس ــانة م ــِی »افس ــی و بازبین ــاهنامة فردوس ــاک از ش ضح
ــی دارد.  ــه تفاوت های ــا و چ ــه همانندی ه ــتان چ ــل داس ــا اص ــی ب ــن پویانمای ای

ــد.(  ــام دهی ــره انج ــروه پنج نف ــک گ ــژه را در ی ــن کاروی ــد ای )می توانی

امام خمینی )ره(
درس سیزدهم

واژه شناسی
کــوره راه: راه باریــک و دورافتــاده کــه گــذر از آن دشــوار باشــد. »کــوره« 
در ایــن واژه بــه معنــای »مختصــر و ناچیــز« اســت؛ چنان کــه در 
ــا را دارد. ــن معن ــوره« همی ــا ده ک ــوره ده ی ــواد« و »ک ــای »کوره س واژه ه
ــِی کارش، در  ــه ارزش هــای اخاق ــه ب ــر؛ آن کــه بی توّج مــزدور: مزدبگی

برابــر پــول بــه کســی یــا کشــوری کمــک کنــد.
خان: در اینجا، لقب و عنوان مالکان ده و زمین

ــاندن  ــن، رس ــای بُ ــی از کارکرده ــه یک ــم ک ــین دریافتی ــش پیش     در بخ
ــارع  ــن مض ــد، ب ــان می ده ــال را نش ــان ح ــه زم ــی ک ــت و فعل ــان اس ــوم زم مفه
ــته( دارد.  ــی )گذش ــن ماض ــد، ب ــان می ده ــته را نش ــان گذش ــه زم ــون( و آنک )اکن

می شنــوم            می شنیــدم    
    بن مضارع           بن ماضی

      انجــام کار در هــردو فعــل بــاال مشــترک اســت؛ یعنــی مصــدر هــردو یکســان 
ــه می تــوان از یــک مصــدر، بــن  اســت )شــنیدن(. حــال می خواهیــم ببینیــم چگون
مضــارع )اکنــون( و بــن ماضــی )گذشــته( بــه دســت آورد. چــون می دانیــم کــه بــن 
مضــارع در فعــل حــال یافــت می شــود و بــن ماضــی در فعــل گذشــته وجــود دارد،  

•

•

•
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درســت ترین روش آن اســت کــه از مصــدر دو فعــل مثــال بزنیــم؛ یکــی بــا زمــان 
حــال و دیگــری بــا زمــان گذشــته. آنــگاه اگــر بخــش پیشــین و شناســه را از هــر دو 
بیندازیــم، آنچــه بجــا می مانــد، بــن اســت؛ بنــی کــه از فعــل مضــارع باقــی مانــده، 
بــن مضــارع )اکنــون( اســت و بنــی کــه از فعــل گذشــته بــر جــا مانــده، بــن ماضــی 
ــن  ــارع و ب ــن مض ــوردن« ب ــدر »خ ــم از مص ــه، می خواهی ــرای نمون ــته(. ب )گذش
ــم. دو فعــل »می خــورم« و »می خــوردم« را از آن مصــدر می ســازیم؛  ماضــی بگیری
بخــش پیشــین و شناســه را از هردومی اندازیــم؛ خــور )بــن مضــارع( و خــورد )بــن 

ــد: ــه دســت می آی گذشــته( ب

می بینیــم کــه تفــاوت بــن ماضــی )گذشــته( بــا مصــدر، تنهــا در دو صــدای »ــَــ« و 
خوردن                 خورد1.  »ن« است:  

َ« و »ن« را از پایــان مصــدر  1ـ ازیــن رو یــک روش دیگــر بــرای رســیدن بــه بــن از مصــدر، آن اســت کــه »ـ
ــر )دســتوری( مفــرد  ــوان از مصــدر، فعــل ام ــن می ت ــم. همچنی ــن ماضــی دســت یابی ــه ب ــا ب ــم ت بیندازی
ســاخت و آنــگاه بخــش پیشــین »بـــ« را انداخــت تــا بــن مضــارع )اکنــون( بــه دســت آیــد: خــوردن -< 
بخــور -< خــور. در کاربــرد ایــن روش، هنگامــی کــه مصــدر بــا حــرف »آ« آغــاز می شــود، بایــد از آغــاز 
فعــل امــر افــزون بــر بخــش پیشــین »بـــ«، حــرف »یـــ« را هــم بیندازیــم تا بــه بــن مضــارع )اکنون( برســیم:

آراستن -< بیارا -<  آرا آمدن-< بیا -< آ   آوردن -< بیاور -< آور   
      علــت ایــن کار آن اســت کــه فعــل امــر از »بـــ« + »بــن مضــارع« ســاخته می شــود و بــرای نمونــه، از 
»آوردن« در اصــل »بـــ« + »آور« -< »بــآور« ســاخته شــده و ســپس بــرای آسان ســازِی تلّفــظ، بــه صــورت 

»بیــاور« درآمــده اســت. بنابرایــن، وقتــی کــه »بـــ« را می اندازیــم، دیگــر نیــازی بــه »یـــ« نیــز نیســت.
      وقتــی کــه مصــدر بــا »الــف« آغــاز می شــود، پــس از انداختــن بخــش پیشــین »بـــ« و حــرف »یـــ«، 

بایــد »الــف« را بــه آغــاز بــن بازگردانیــم:
افروختن -< بیفروز -<  افروز انداختن -< بینداز -< انداز    

1ـ دست از کار کشیدن گروهی به نشانة اعتراض: 

2ـ قرآن را از آغاز تا پایان خواند: قرآن را              کرد.

3ـ جفت واژه ای مترادف به معنای »متواضع«:

ــاد را  ــواده و متض ــا، هم خان ــاي هم معن ــن جفت واژه ه ــاي پایی ــان واژه ه 4ـ در می
بیابیــد و کنــار هــم بیاوریــد.

ــوا ـ  ــذاري ـ پیش ــي ـ پایه گ ــار ـ باق ــن ـ ایث ــوه ـ اندوهگی ــتگي ـ اُس ازخودگذش
تأســیس ـ تــرس ـ توصیــه ـ حملــه ـ خشــمگین ـ خصلــت ـ خواســتار ـ خــوف 
ــفارش ـ  ــزاوار ـ س ــرعت ـ س ــایه ـ س ــان ـ س ــت ـ ژی ــگ ـ رأف ــزش ـ درن ـ خی
شــایان ـ شــتاب ـ شــیوه ـ طالــب ـ ِظــل ـ فانــي ـ فروتــن ـ گفت وگــو ـ مباحثــه 
ــه ـ  ــو ـ نمون ــي ـ نح ــف ـ مهربان ــث ـ موّظ ــدا ـ مک ــزون ـ مقت ــع ـ مح ـ متواض

ــه ـ ویژگــي ـ هجــوم. نهضــت ـ وظیف

 ............. : .............    ............. : .............     ............. : .............   ............. : .............

 ............. : .............    ............. : .............     ............. : .............   ............. : .............

 ............. : .............    ............. : .............   ............. : .............   ............. : .............

 ............. : .............    ............. : .............     ............. : .............   ............. : .............

 ............. : .............     ............. : .............     ............. : .............   ............. : .............

       ........... همخا ...........  .............# ............. 
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1ـ مترادف های فارسِیِ واژه های »تظاهرات«، »افتخار«، »وطن«:

2ـ واژة متضاد با »استقبال«:

ــن ماضــی  ــد، ب ــن درس آموخته ای ــه در ای ــه شــیوه ای ک ــن ب 3ـ از مصدرهــای پایی
)گذشــته( و بــن مضــارع )اکنــون( بســازید.

    بستن          افتادن

    دیدن         دویدن

    خوابیدن                                          ُکشتن

و  میــان خمیــن  کوهســتان های  کــوره راه  در  گلولــه ای  »صــدای شــّلیک  1ـ 
ــم  ــا ه ــا ب ــد، ام ــر می آین ــه نظ ــا ب ــا هم معن ــی واژه ه ــد برخ ــد« هرچن اراک پیچی
تفاوت هــای معنایــی و کاربــردِی ظریفــی دارنــد. از دیــِد شــما چــه تفاوتــی میــان 

ــت؟  ــر« هس ــنگ« و »تی ــا »فش ــه« ب »گلول

ــی  ــه معنای ــه چ ــا ب ــن ترکیب ه ــک از ای ــاده« در هری ــما واژة »س ــر ش ــه نظ 2ـ ب
ــت؟ اس

ـ خانة ساده  
ـ کارگر ساده  
ـ پارچة ساده  
ـ مسئلة ساده  
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ستارگان

روانخوانی

واژه شناسی
ــده  ــان؛ فرمان ــه گروه ــا س ــر ب ــی براب ــگان نظام ــا ی ــد ی ــردان: واح ُگ

گــردان، »ســرگرد« نامیــده می شــود.
ُکلون: قفل چوبِی پشت در

ــی،  ــم جنگ ــات نامنظ ــرای عملی ــب ب ــِی داوطل ــروی نظام ــک: نی چری
ــزان پارتی

»خوبه! خوبه!«: بس است.   

مترادف عامیانة این عبارت های عامیانه که در متن داستان آمده است:

ـ شانه خالی می کردم:

ـ یّکه خوردم:

ـ شستش خبردار شده بود:

•

•

•

•

معنای این واژه ها و عبارت های عامیانه:

ـ گوشش به این حرف ها بدهکار نیست:

ـ دیگر خرم از روی پل گذشته بود:

ـ این قدر آب غوره نگیر:

ـ چپ چپ به او نگاه کرد:
        

ـ روبه روی من همه گوش تا گوش ایستاده بودند:
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درس چهاردهم

  آموختیــم کــه فعــل در زبــان فارســی دو بخــش اصلــی )بــن و شناســه( و 
یــک بخــش فرعــی )بخــش پیشــین( دارد. دو بخــش اصلــِی فعــل، هریــک دو مفهوم 
ــم:  ــل می گویی ــة فع ــای چهارگان ــا مفهوم ه ــه آنه ــًا ب ــه مجموع ــانند ک را می رس

ــمار. ــخص، ش ــدر، ش ــان، مص زم

      اکنون می خواهیم جداگانه مفهوم »مصدر« را در فعل بررسی کنیم: 
ــّور  ــن تص ــت. چنی ــمه« اس ــدور، سرچش ــای ص ــای »ج ــه معن ــت ب ــدر در لغ مص
ــر  ــای دیگ ــی واژه ه ــا و برخ ــمة فعل ه ــتگاه و سرچش ــدر خاس ــه مص ــود ک می ش
ــا در  ــت فعل ه ــی نخس ــت؛ یعن ــه اس ــد وارون ــان، رون ــخ زب ــه در تاری ــت )البتّ اس
ــده اند.  ــاخته ش ــا س ــة آنه ــر پای ــا ب ــپس مصدره ــد و س ــه کار می رفته ان ــان ب زب
بااین حــال در بررســِی امــروزِی زبــان، مصــدر را منشــأ فعل هــا بــه شــمار 
می آوریــم(. اگــر مصــدر را از دیــِد مفهــوم بــا فعــل بســنجیم، یعنــی بــرای نمونــه 
ــه چشــم  ــن دو ب ــان ای ــی می ــه تفاوت ــم، چ ــم« مقایســه کنی ــا »می گوی ــن« را ب »گفت
می خــورد؟ گفتــن نــه زمــان دارد، نــه شــمار و شــخص؛ بلکــه تنهــا انجــام یــک کار 
ــی  ــه پیداســت چــه زمان ــن«، ن ــا »گفت ــدن« ی ــم »خوان ــی می گویی را می رســاند. وقت
ــل  ــی در َمثَ ــد. وقت ــام می ده ــن کار را انج ــی ای ــه کس ــه چ ــود و ن ــام می ش انج
فارســی می گوییــم »خواســتن توانســتن اســت« دو مصــدر »خواســتن« و »توانســتن« 
همیــن ویژگــی را دارنــد. چــون مصــدر یکــی از مفهوم هــای چهارگانــة فعــل اســت، 

طبیعــی اســت کــه ســه مفهــوم دیگــر را دربرنداشــته باشــد. اگــر بخواهیــم مصــدر 
ــی زمــان و  ــم، بایــد بگوییــم مصــدر، فعــِل ب ــا فعــل تعریــف کنی را در ســنجش ب
شــخص و شــمار اســت؛ فعــل نیمــه کاره و ناقــص اســت و اصــًا فعــل نیســت؛ 
چــون ســه مفهــوم فعــل را نمی رســاند. مصــدر را در زبــان فارســی اغلــب »اســم« 
بــه شــمار می آورنــد؛ زیــرا اســمی اســت کــه نشــان دهندة انجــام یافتــن کاری یــا 

رویــدادِ حالتــی اســت.

ــز  ــری نی ــاختاری و ظاه ــِد س ــد از دی ــدر، بای ــِی مص ــِی مفهوم ــس از بررس       پ
نگاهــی بــه آن بیندازیــم. در ظاهــِر مصــدر چــه ویژگــی ای هســت کــه می تــوان بــا 
آن، مصــدر را شناســایی کــرد؟ اگــر بــه پایــان مصدرهــا توّجــه کنیــم، می بینیــم کــه 
همــه بــه دو آوای »ــَــ« و »ن« پایــان می یابنــد: شــنیَدن، نشســتَن. امــا اگــر ســه آوای 
ــد:  ــای می گیرن ــته ج ــی در دو دس ــای فارس ــم، مصدره ــر بگیری ــی را در نظ پایان
دســته ای که پایانشــان »َدن« است: شنیـــَدن، خندیـــَدن، دویـــَدن، آورَدن... و دسته ای 
کــه بــه »تـَـن« پایــان می گیرنــد: نشســـتَن، گفـــتَن، خواســـتَن، نوشـــتَن... پــس همة 

ــا »تَــن« ختــم می شــوند.  ــه »َدن« ی مصدرهــای فارســی ب

ــاختاری  ــِد س ــم از دی ــد، ه ــته باش ــدری داش ــوم مص ــم مفه ــد ه       واژه بای
ــی  ــن واژه های ــد. بنابرای ــه شــمار آی ــا مصــدر ب ــرد ت ــان پذی ــن« پای ــا »تَ ــه »َدن« ی ب
ماننــد »خوبــی«، »کوشــش« و »مشــاهده « گرچــه معنــای مصــدری دارنــد )خــوب 
بــودن، کوشــیدن، دیــدن(، امــا چــون ســاختار مصــدری ندارنــد مصــدر بــه حســاب 
نمی آینــد. »گــردن« و »معــدن« و »ُختَــن« )نــام ســرزمینی در چیــن( نیــز هرچنــد از 

ــد و مصــدر نیســتند.  ــی مفهــوم مصــدری ندارن ــد، ول ظاهــر مصــدر برخوردارن
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    داستان سیاوش )5(ـ به نظر شما در زبان کاربردِ مصدرها بیشتر است یا فعل ها؟ چرا؟
ـ دیــدی دستی دســتی خودتو گرفتــار کــردی؟ هــر چــی بهــت گفتــم، بــه خرجــت 
ــود، ایــن اَدا  ــود، آبــت کــم ب نرفــت کــه نرفــت. آخــه آدم حســابی، نونــت کــم ب

اَطــوارا دیگــه چــی بــود؟
ــی  ــودم، ول ــا ُکفــری ب ــه از دســت ام ــر شــدم. درســته ک ــه. جوگی ــا توئ ـ حــق ب
ــادم  ــم1 افت ــوِل هلی ــن، از ه ــی می گ ــش چ ــردم. به ــم ک ــت وپامو گ ــود دس بی خ

1ـ غذایــی ایرانــی کــه بــا گنــدم، گوشــت له شــده، روغــن و ادویــه پختــه، و بــه عنــوان صبحانــه خــورده 
می شــود. ایــن واژه را برخــی برگرفتــه از عربــی دانســته و بــا »ح« نوشــته اند؛ امــا دیگــران برآننــد کــه نــام 
ایــن غــذای ایرانــی را بایــد »هلیــم« نوشــت. )کتــاب مســتطاب آشــپزی، نجــف دریابنــدری، ج1، ص672( 

ــم. ــا امــای دوم را برگزیده ای م
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تــو دیــگ. بــه خاطــر هیــچ و پــوچ حــاال باهــاس حســاب پــس بــدم. خــدا عاقبتمــو 
بــه خیــر کنــه! خــودم هیّچــی، ایــن نویــِد بینــوا هــم بایــد بــه پــای مــن و نقشــه های 
آبکیــم بســوزه. بنــده خــدا کنــج دیــوار وایســتاده. رنــگ و روش پریــده و بهــم اصًا 
محــل نمــی ذاره. ُخــب حــق داره ازم شــاکی باشــه. ای بُخشــکی شــانس!1 البــد از 
ــی  ــم؛ وقت ــض روح بش ــود قب ــده ب ــم مون ــو کاس ک ــی دارن. ت ــری َورِش م ُمبص
فهمیــدم آقــای ناظــم پشــت ســرم وایســتاده، پشــتم تیــر کشــید. »چشــمم روشــن 
آقــای حیــدری! یه بــاره داریــه و ُدمبــک2 هــم مــی آوردی تــا مجلــس حســابی گــرم 
بشــه! آقــای فراهانــی، باریــکّا! تــو ناســامتی نماینــده ای؛ خــودت شــدی سردســتة 
ــرده  ــه ک ــتا رو کیس ــه ماس ــردا هم ــون؟...« نام ــذارن رو سرش ــه کاُس ب ــلوغا ک ش
ــای  ــوی آق ــی جل ــی زد، ول ــواداری م ــه َدم از ه ــه اون هم ــاش ک ــعوُد ب ــودن؛ مس ب
ناظــم مــوش شــده بــود و انگارنه انــگار! وای صــدای پــا مــی آد؛ حتــم دارم آقــای 
ــای  ــا قدم ــای ناظمــه؛ ب ــم؛ خــودِ آق ــگاه می کن ــا ن ــه راه پّله ه ناظمــه! زیرچشــمی ب
ــامو  ــه س. چش ــابی برافروخت ــه حس ــت ک ــا. پیداس ــرف م ــی آد ط ــنگین داره م س
ــای ناظــم  ــچ ســفید شــده. آق ــل گ ــم رنگــم مث ــی دوزم. حــس می کن ــن م ــه زمی ب
ــرمو  ــرز س ــرس و ل ــا ت ــار ب ــه. ناچ ــنگینی می کن ــرم س ــایه ش رو س ــته. س می ایس
بــاال مــی آرم؛ چشــمای آقــای ناظــم شــده عینهــو دو کاســة خــون. فــوری نگاهمــو 
ــه زحمــت  ــم رو ب مــی دزدم. دستشــو مــی ذاره رو شــونم و فشــار مــی ده. آب دهن

ــه: ــت می کن ــم3 صحب ــا تحّک ــای ناظــم ب ــی دم. آق فروم
      ـ ُخــب آقــا ســیاوش، اّول تــو کاس قِشــقِرق4 به پامی کنــی و گــروهِ ُکــر5 راه 

1ـ عبارتی که هنگام بدبیاری گفته می شود.
2ـ داریه )= دایره، نوعی دف کوچک و مجلسی( و دمبک )تمبک، ضرب(، از سازهای کوبه ای

3ـ آمرانه و غیرصمیمانه
4ـ جنجال، دادوفریاد اعتراض آمیز، اَلَم شنگه
5ـ گروهی از افراد که با هم آواز می خوانند.

می ندازی، بعد اینجا واسه من خودتو می زنی به موش مردگی؟ هان؟
ــره و  ــم1 می گی ِ ــامو قای ــتالوش گوش ــِت گوش ــا دو دس ــی ده؛ ب ــواب نم ــاِل ج َمج
ــت. از زور درد  ــم نیس ــن ه ــه. ول ک ــر می کش ــوری تی ــام بدج ــه؛ گوش می پیچون

ــته م. ــامو بس ــی دم. چش ــار م ــم فش ــو رو ه دندونام
      ـ هی با توام! سیاوش، بپّا آقای ناظم داره می آد؛ یه لنگه پا وایستا.

صــدا آشــناس؛ صــدای نویــده. یــه آن چشــامو واز می کنــم. خــدا رو شــکر؛ 
همــه ش فکــر و خیــال بــوده... آخیــش! فــوری یــه پامــو جمــع می کنــم و دســتامو 
ــای ناظــم  ــاش ســیاوش. آق ــه رو محکــم ب ــه دفع ــن ی ــًا ای ــرم. باالغیرت ــاال می گی ب
ــه س.  ــابی برافروخت ــه حس ــه ک ــا. معلوم ــرف م ــی آد ط ــنگین داره م ــای س ــا قدم ب
ــده.  ــفید ش ــچ س ــل گ ــم مث ــرزه. رنگ ــام داره می ل ــت و پ ــرا دس ــم چ نمی دون
ــداری  ــو بی ــه ت ــی ک ــن کابوس ــه. عی ــنگینی می کن ــرم س ــم رو س ــای ناظ ــایة آق س
موبه مــو تکــرار بشــه! خــوب می دونــم چــی می خــواد بگــه و پشــت بندش 
چــه کار می خــواد بکنــه. دیگــه طاقــت نــدارم. »ُخــب آقــا ســیاوش، اّول تــو کاس 
قشــقرق...« واژه هــای آشــنا مثــل پُتــک می خــوره بــه ســرم. بغــض راه گلــوُم بســته. 

ــه!... ــر گری ــم زی ــد می زن ــا صــدای بلن ــی ده. ب ــون نم ــه اَم گری

***
      گوشــام بدجــوری داغ شــده. کــِف جفــت دســتام ِگزِگــز2 می کنــه. مــن و نویــد 
هــر دو بعــد از تنبیــه جلــوی دفتــر ایســتادیم. نویــد صورتــش ســرخ شــده عینهــو 
ــه س،  ــم حســابی کوفت ــه بدن ــن بااین ک ــم. م ــس می زنی ــوز نفس نف ــر دو هن ــو! ه لب
ولــی ســِر حــال اومــده م! نویــد هــم انــگار دلخوریــش فروکــش کــرده و تــو دلــش

1ـ محکم )نگاه کنید به »قرص و قایم« در بخش چهارم داستان(
2ـ احساس کرختی همراه سوزش خفیف و پیاپی به ویژه در دست و پا، مورمور شدن
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منو بخشیده. لبخندی با هم رّد و بدل می کنیم.
      ـ بدجــور بریــده بودی هــا ســیاوش. آخــرش کــم مونــده بــود ولــو شــی روی 

زمیــن پهلــوون!
ــااّل؛  ــت »ی ــت گف ــی خط کش به دس ــم وقت ــای ناظ ــد؟ آق ــی نوی ــودت چ       ـ خ
پونــزده«، اشــک تــو چشــات حلقــه زده بــود و عــرق از ســر و روت ســرازیر بــود 

کــه!
      ـ ولــی ســیاوش، انصافــًا تنبیــه خوبــی بــود؛ نشــون داد کــه کــی قویتــره! موقــع 
دویــدن کــه همــون دور هفتــم تــو حیــاط بــه ِهن ّوِهــن افتــادی و ســِر شــنا رفتــن 
ــاورد؛  ــه روت نی ــا ب ــتی، آق ــی هس ــون الغرمردن ــا چ ــردی، منته ــب می ک ــم تقّل ه

ــود!  ــا شــنات، همــه نصفه ونیمــه ب ــزده ت پون
آقــای ناظــم ســر می رســه. هــر دو بفهمی نفهمــی ترســمون ریختــه. اگرچــه بــرای 
تنبیــه، دویدیــم و شــنا رفتیــم، اّمــا نمــرة انضباطمــون کــم نشــده! خجالــت زده بــه 

ــم.  ــگاه می کنی ــم ن ــای ناظ صــورت آق
     ـ  اآلنــه مــن بــا آقــای یــزدی صحبــت کــردم. فهمیــده بــودن کــه شــماها چــه کار 
ــوُن بخشــیدن.  ــر دو تات ــردن و ه ــواری ک ــب بزرگ ــی ُخ ــن، ول ــتین بکنی می خواس

حــاال تــا دیــر نشــده، زود بریــد ســِر کاســتون از درس عقــب نیفتیــن.
      ـ چشم آقا؛ چشم. ببخشید. معذرت می خوایْم. 

خطــر رفــع شــده و دوتامــون بلبــل شــدیم! مؤّدبانــه عذرخواهــی می کنیــم. آقــای 
ــه. لبخنــدی گوشــة لبــش نشســته: ناظــم ســری می جنبون

      ـ در ضمــن، آقــا ســیاوش تــو هــم عــوض شــلوغ کاری، یه کــم ورزش کــن؛ 
ــی1 باشــه! ــاس نی قلیون ــه نب شــاعر ک

هر دو نفِس راحتی می کشیم و روانة کاس می شویم...  
1ـ مانند نی ِ قلیان، الغر و نحیف.   

1ـ معنای دو اصطاح زیر که در متن داستان به کار رفته، چیست؟
    آ. از هول هلیم افتادم تو دیگ

    ب. همه، ماستا رو کیسه کرده بودن

2ـ آقای ناظم چه روشی برای تنبیه سیاوش و نوید برگزید؟ 

3ـ شیوة روایت این بخش از داستان چه تفاوتی با بخش های پیشین دارد؟
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    در بخش هــای پیشــین، روش ســادة ســاخِت بــن از مصــدر را آموختیــم. 
ــن ماضــی  ــون( و ب ــن مضــارع )اکن ــه ب ــدن« این گون ــال از مصــدر »آفری ــرای مث ب

می ســازیم: )گذشــته( 

     

      این کــه در ســاختمان همــة فعل هــا بــن وجــود دارد، نبایــد ســبب شــود تصــّور 
ــزون  ــا اف ــد دانســت بن ه ــد. بای ــه کار می رون ــا ب ــا در فعل ه ــا تنه ــه بن ه ــم ک کنی
ــرای  ــد. ب ــرد دارن ــز کارب ــا در ســاختمان بســیاری از واژه هــای دیگــر نی ــر فعل ه ب
نمونــه از »آفریــن« ـ بــن مضــارِع )اکنــون( آفریــدن ـ می تــوان واژه هایــی ســاخت 
ــده، آفرینـــش، جهان آفریــن، کارآفریــن، جان آفریــن.  کــه فعــل نباشــند: آفرینـن
ــه  ــده )ب ــوان آفری ــدن ـ می ت ــی( آفری ــتة )ماض ــن گذش ــد« ـ ب ــن از »آفری همچنی
ــدگار را ســاخت کــه فعــل نیســتند. چنان کــه می بینیــد،  ــا آفری معنــای مخلــوق( ی
در اینجــا بــا واژه هایــی روبه روییــم کــه گرچــه فعــل نیســتند، ولــی از بــن 

ــد. برخوردارن

درس پانزدهم

ــای مصــدر  ــه از بن ه ــم ک ــی را آورده ای ــه واژه های ــن، مجموع ــودار پایی       در نم
ــد: ــد می آین ــاختن1« پدی »س

ساز ساخت و سازساخت

1- مصــدر ســاختن در زبــان فارســی معناهــای گوناگــون دارد )فرهنــگ ســخن 28 معنــا و کاربــرد بــرای ســاختن 
آورده(. در ایــن نمــودار، ســازش و ســازگار بــا دیگــر واژه هــا تفــاوت معنایــی دارنــد، امــا از همیــن مصــدر ســاخته 

شــده اند.    

آفریدن

می آفریدم
آفریدگار

آفریده

می آفرینم

کارآفرین

آفریننده

آفرینش

جهان آفرین

جان آفرین

ساختن

می ساختم

ساختگیساخته

ساختار

زیرساخت

می سازم

دست ساز

سازگار
سازگاري

ناسازگاريناسازگار
سازش

سازندگیسازنده

کارساز

نوسازينوساز
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      واژه هایــی کــه در ایــن نمودارهــا از یــک مصــدر ســاخته شــده اند، بــا هــم چــه 
نســبتی دارنــد؟ یعنــی بــرای نمونــه »نوســاز« بــا »ســاختار« چــه پیونــد و ارتباطــی 
دارنــد؟ اصطاحــًا می گوییــم ایــن واژه هــا در زبــان فارســی »هم خانــواده« هســتند؛ 
ــاح  ــن در اصط ــده اند. همچنی ــاخته ش ــدر س ــک مص ــای ی ــی از بن ه ــرا همگ زی
ــد  ــی مانن ــه واژه«اند؛ یعن ــک »خوش ــا ی ــه واژه ه ــن مجموع ــم ای ــتوری می گویی دس
دانه هــای انگــور کــه بــه یــک محــور آویخته انــد، از یــک مصــدر ســاخته شــده اند. 
      آشــکار اســت کــه هم خانوادگــی در واژه هــای فارســی بــا واژه هــای عربــی فــرق 
ــرای  ــی اســت )ب ــة ســه حــرف اصل ــر پای ــب ب ــی اغل دارد؛ هم خانوادگــی در عرب
ــا ســه  ــا هم خانواده ســازی در فارســی، ب ــم...(، ام ــوم، تعلی ــم، معل ــم، عال ــال: عل مث
ــرف  ــه ح ــاختار س ــازه و س ــًا س ــه مث ــرد )چنان ک ــام نمی گی ــی انج ــرف اصل ح

ــای مصــدر اســت.1 ــری از بن ه ــا بهره گی ــه ب ــد(، بلک ــترک ندارن مش
      در نمونه هــای یادشــده دیدیــم کــه چگونــه می تــوان از مصــدر، بــن مضــارع 
ــرد و  ــازی ک ــا واژه س ــگاه از بن ه ــت و آن ــته( گرف ــی )گذش ــن ماض ــون( و ب )اکن
ــه  ــم راه را وارون ــال می خواهی ــد آورد. ح ــواده پدی ــای هم خان ــه ای از واژه ه خوش
بپیماییــم. بــرای نمونــه، فــرض کنیــد واژة »ســازش« را بــه مــا داده انــد و گفته انــد 
ــک  ــا ی ــید. ب ــدرش را بنویس ــن و مص ــان ب ــد و زم ــن را بیابی ــن واژه ب ــه در ای ک
نــگاه می تــوان دریافــت کــه »ســاز« )در »ســازش«( بــن اســت؛ چــون در ذهــن مــا 
واژه هایــی ماننــد کوشــش، آفرینــش، خواهــش، تابــش... هســت کــه در همگــی بــن 

ِــش« ترکیــب شــده اســت.     بــا »ـ

1ـ البتــه بهره گیــری از بــن، یکــی از روش هــای هم خانواده ســازی در زبــان فارســی اســت. بــرای نمونــه 
ــواده بســازیم، هــم  ــه فارســی راه یافتــه اســت هم خان ــی ب ــرای واژة »وقــت« کــه از عرب اگــر بخواهیــم ب
ــب  ــا ترکی ــم ب ــاخت و ه ــت« را س ــر( و »موقّ ــع مکّس ــات« )جم ــی »اوق ــان عرب ــیوة زب ــه ش ــوان ب می ت
ــت«،  ــت«، »تمام وق ــت«، »بی وق ــت«، »بدوق ــوادة »خوش وق ــای هم خان ــی واژه ه ــان فارس ــیوة زب ــه ش ب
ــن  ــی، ب ــا در دو واژة پایان ــه تنه ــد آورد )ک ــناس« را پدی ــر«، »وقت ش ــت«، »وقت گی ــت«، »پاره وق »نیمه وق
بــه کار رفتــه اســت(. بنابرایــن، اشــتباه اســت اگــر هم خانواده هــا را تنهــا ویــژة واژه هــای عربــی بدانیــم.

      وقتــی بــن را در واژه یافتیــم، بایــد نــوع یــا زمــان آن را مشــخص کنیــم؛ امــا 
ــه  ــون چ ــت. اکن ــان نیس ــان دهندة زم ــتند، نش ــل نیس ــه فع ــی ک ــا در واژه های بن ه
ــت  ــن راه، آن اس ــود؟ بهتری ــکار ش ــت آمده آش ــِن به دس ــان ب ــا زم ــرد ت ــد ک بای
ــی +  ــم: م ــل کنی ــل تبدی ــه فع ــه ب ــزودن بخــش پیشــین و شناس ــا اف ــن را ب ــه ب ک
ــن،  ــد و بنابرای ــان حــال را نشــان می ده ــل زم ــن فع ـَـم -< می ســازم. ای ســاز + ـ
دربردارنــدة بــن مضــارع اســت. در گام پایانــی می گوییــم کــه در ســازش، »ســاز« 

ــون( از مصــدر ســاختن اســت. ــن مضــارع )اکن ب

...........

پرداختی می

پرداختی .......پیش

...........

.......خود ........... ...........

پردازشگر

1ـ نقطه چین ها را در نمودار زیر پُر کنید.
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2ـ درون جــدول زیریــن، بـُـن و گونــة آن را در واژه هــا نشــان دهیــد و بیفزاییــد از 
چــه مصــدری اســت.

3ـ بــرای هریــک از واژه هایــی کــه در پــی آمــده اســت، دســت کم پنــج هم خانــواده 
بنویســید. )افــزون بــر واژه هایــی کــه مــا نوشــته ایم(

گرفتار

با بن مضارع

پسندیده

با بن ماضی

خودپسند

گیره

گرفته
ناپسند

با بن مضارع

پسندیده

با بن ماضی

خودپسند

خودپسند

پسندیده

راه بندان

با بن مضارع

پسندیده

با بن ماضی

خودپسند

کمربند

بسته

سنگ نوشته دیدار پیامبر آموزگار توانا پرسش واژه
بن

گونه بن
مصدر

زیست شناسی

زیستن

بن مضارع

بن ماضی

شناختن

بن مضارع

بن ماضی

آبزي

دوزیست

خودشناسی

ناشناخته
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 چرا زبان افرسی را دوست دار م؟
روانخوانی

واژه شناسی
ــوا  ــه(؛ هم ن ــیقایی، نعم ــدای موس ــوا: ص ــدا )ن ــم آواز، هم ص ــوا: ه هم ن

و هــم آواز مترادفنــد.
ــای  ــز« جفت واژه ه ــه و حکمت آمی ــان« و »عالمان ــمندان و حکیم »دانش

مترادفنــد.
شــالی کار: شــالی )برنجــی کــه هنــوز از پوســت در نیامــده، َشــلتوک( + 

کار )بــن مضــارع از مصــدر کاشــتن(، کســی کــه شــالی مــی کارد.
چشم انداز: منظره

خدشه: صدمه، آسیب

•

•

•

•

•

1ـ جایی از متن که حرف »که« به معنای »بلکه« به کار رفته باشد:

2ـ برجســتگِی گوشــتِی دو طــرف صــورت کــه میــان چشــم، فــک، گــوش، بینــی 
و دهــان قــرار دارد؛ لُــپ: 

3ـ جمع شکستة )مکّسر( معرفت:
4ـ دو تشبیه در بندی که با جملة »این زبان فارسی است...« آغاز می شود:

5ـ یک جفت واژة مترادف که هردو فعل باشند:

1ـ در مصــراع دوم از بیــت پایانــِی متــن ـ کــه ســرودة کمال الدیــن اصفهانــی اســت 
ـ چــه نــوع پرسشــی بــه کار رفتــه اســت؟ چــرا؟

ــان  ــان فارســی امــروزه زب 2ـ از میــان کشــورهایی کــه نامشــان در درس آمــده، زب
رســمِی کــدام کشورهاســت؟
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ــان فارســی مایــة پیونــد و  ـ بــه نظــر شــما در درازنــای تاریــخ ایــران، چگونــه زب
همبســتگی اقــوام ایرانــی بــوده اســت؟

      آشنایی یا فرهنگستان )۲( 

در بخــش پیشــین دانســتیم کــه فرهنگســتان بــا بهره منــدی از 35 گــروه تخّصصــِی 
واژه گزینــی، تاکنــون بیــش از ســی وپنج هــزار واژه  در زمینه هــای گوناگــون 
تصویــب کــرده و در ده جلــد بــه چــاپ رســانده اســت. همچنیــن تــا انــدازه ای بــا 
فرآینــِد پیچیــده، دشــوار و زمانبــِر واژه گزینــی در فرهنگســتان آشــنا شــدیم. اکنــون 

ــم: ــی بیفکنی ــای مصــّوب فرهنگســتان نگاه ــی از واژه ه ــه نمونه های ب

بیگانه واژةفارسی واژةبیگانه واژةفارسی واژة
)ورزش در(کاپجامسنسورحسگر
کُدشناسهماکتنمونک
پلُمبمهرومومپاساژبازارچه

بوکسورمشت زنپازلجورچین
کنگرههمایشپرسنلکارکنان
پرینترچاپگرآتلیهنگارخانه
آکواریومآبزي دانمانیتورنمایشگر

فالسکدمابانفریزریخزن
لیستفهرستپروسهفرآیند
دسرپی غذاماشین انسرینگ  پیامگیر

لودرخاك برداربک گراندپس زمینه 
ترمینالپایانهتکنولوژيفنّاوري

اتوبانبزرگراهکمیتهکارگروه
سوبسیدیارانهتستربرشته کُن
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از  ناآگاهــان  برخــی  متأّســفانه      
واژه هــای  و  واژه گزینــی  ســازوکار 
چنــد  فرهنگســتان،  مصــّوب 
را  خنــده دار  مــن درآوردی  واژة 
و  داده  نســبت  فرهنگســتان  بــه 
عملکــرد  راه،  ایــن  از  خواســته اند 
ــرای  ــد. )ب ــی ارزش نشــان دهن آن را ب
نمونــه، می گوینــد فرهنگســتان بــه 
جــای »پیتــزا«، »کش لقمــه« را ســاخته 
و در برابــر »اتوبــوس«، »خــودروی 
بــزرگ دســته جمعی« را نهــاده اســت! 

ــه و هرگــز  ــان فارســی پذیرفت ــاده در زب ــوان واژة جاافت ــه عن ــه را ب واژه هــای بیگان
ــت  ــود زحم ــه خ ــه ب ــز بی آنک ــّده ای نی ــت.( ع ــرده اس ــی نک ــا برابریاب ــرای آنه ب
ــر  ــه ب ــا تکی ــد و ب ــاور می کنن ــن ســخنانی را ب ــاده لوحانه چنی ــد، س جســتجو بدهن
ــان فارســِی امــروز را  دانســته هایی یکســره بی اســاس، ضــرورت واژه گزینــی در زب

ــد. ــکار می کنن ان

)بــه  فارســی  ادب  و  زبــان  فرهنگســتان  وبــگاه  در  جســتجو  بــا  ـ 
نشــانِیpersianacademy.ir( یــا »دفتــر واژه هــای مصــّوب فرهنگســتان«، برابرنهــادِ 

بیابیــد. را  پاییــن  بیگانــة  واژه هــای 

فارسی واژةبیگانه واژةفارسی واژةبیگانه واژة
پاورپوینتتوریست
کلینیککارواش

اسپريکابین
هاورکرافتاسپک

اتوماتیکآنتی بیوتیک
اکوپروژکتور
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واژه شناسی
صدای خشن: صدای ناهنجار و ناخوشایند

موذیانه: از روی بدجنسی
صدای ریز: زیرتر و آهسته تر از همیشه

رایحه: بو، بوی خوش 

آدم آهنی و شارپک

درس شانزدهم

•

•

•

•

    داستاِن نمادین
    در درس شــانزدهم بــا مفهــوم داســتان نمادیــن آشــنا شــدیم. »نمادگرایی« 
در هنــر و از جملــه در ادبیــات متــداول اســت. در ادبیــات، نویســندگان نمادگــرا در 
ــدة  ــه نماین ــد ک ــتفاده می کنن ــی اس ــا واژه های ــا ی ــوران، چیزه نوشته هایشــان از جان
مفهوم هــای  پیچیــده،  مفهوم هــای  ایــن  بــه  هســتند.  پیچیده تــر  مفهوم هــای 
ــس و محســوس  ــل لم ــی، قاب ــا ذهن ــی ی ــای انتزاع ــم. مفهوم ه ــی« می گویی »اِنتِزاع
نیســتند. بــرای همیــن، نویســندگان نمادگــرا، از چیزهــای قابــل لمــس و دیدنــی )یــا 
ــد  ــره می گیرن ــی هســتند به ــای انتزاع ــدة آن مفهوم ه ــا نماین ــاد ی ــه نم ــی«( ک »عین
ــت  ــده صحب ــای پیچی ــارة موضوع ه ــر درب ــان راحت ت ــد در نوشته هایش ــا بتوانن ت
ــر، نمــادِ صلــح و  ــًا کبوت ــم، مث ــه کــه در درس شــانزدهم خواندی ــد. همان گون کنن
دوســتی ا ســت. نمادگرایــی، گذشــته از ایــن کــه فهــم نوشــته را آســانتر می کنــد، 
ایــن امــکان را فراهــم مــی آورد کــه نوشــته معنایــی فراتــر از معنــای ظاهــری خــود 

پیــدا کنــد و بنابرایــن پُربارتــر باشــد. 

ــراری  ــش تک ــی، و دارای دو بخ ــای طبیع ــدة صداه ــه بازتاب دهن ــه واژه ک ـ س
ــند: باش
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1ـ دو واژة هم خانواده با »موذیانه«: 

ــن  ــت. مت ــی ا س ــی انتزاع ــادِ مفهوم ــین نم ــفرة هفت س ــزای س ــک از اج ــر ی 2ـ ه
کوتاهــی بنویســید و در آن، نمادهــای ســفرة هفت ســین )یــا مراســم و آییــن دیگــری 
ــد و  ــرح دهی ــد و...( را ش ّ ــزاداری، تول ــی، ع ــِل عروس ــان؛ مث ــاب خودت ــه انتخ ب
بیفزاییــد کــه در مجمــوع، ســفرة هفت ســین )یــا هــر مراســم و آییــن دیگــری کــه 
ــر  ــته تان تأثیرگذارت ــه نوش ــی دارد. برای این ک ــه معنای ــما چ ــرای ش ــد( ب برگزیده ای
ــای  ــی و مترداف ه ــبکه های معنای ــتن، ش ــه نوش ــاز ب ــش از آغ ــد پی ــود، می توانی ش
ــن  ــد. همچنی ــم کنی ــد رس ــته تان دارن ــتری در نوش ــردِ بیش ــه کارب ــی را ک واژه های

ــد. ــره بگیری ــته تان به ــبیه در نوش ــرار و تش ــگردهای تک ــد از ش می توانی

     داستان سیاوش )6(
     ـ آقا اجازه، ما می تونیم بیایْم تو؟

نویــد و پشــت ســرش ســیاوش بــا قیافــة مظلومانــه َدمِ در ایســتاده اند. یکبــاره همــة 
نگاههــا می چرخــد بــه طــرف آنهــا.

      ـ آقای یزدی، معذرت می خوایْم.
      ـ آقا ببخشید؛ همه ش تقصیر ما بود.

آقــای یــزدی لبخنــِد رضایتــی بــر لــب می نشــانَد و بــا دســت بــه ســوی نیمکتهــا 
ــد: ــاره می کن اش

      ـ مسأله ای نیست؛ بفرمایید بنشینید.
ــر جــای خــود  ــاادب و ســربه زیر وارد می شــوند و هــر یــک ب ــد و ســیاوش ب نوی
ــه  ــارة آخریــن جملــه از ســه جملــه ای کــه روی تخت می نشــیند. آقــای یــزدی درب
نوشــته، توضیــح می دهــد و زیــر چنــد واژه خــط می کشــد و نهــاد، مســند و فعــل  

ــه کاس: ــد ب ــذارد و رو می کن ــی می گ ــز را در جاگچ ــچ قرم ــد گ ــد؛ بع می نویس
      ـ ُخــب بّچه هــا، بعــد از تمرینــای دســتور، نوبــت می رســه بــه امــا. اّمــا چــون 
از قــرار معلــوم شــما کّلــی از امــا ِگلــه و شــکایت داریــن، امــا گفتــُن می ذاریــم 

بــرای بعــد؛ تــا  امــروز بــه درد دل شــما گــوش کنیــم.
ــادی  ــد و ش ــه آن رو می کن ــن رو ب ــران را از ای ــای نگ ــزدی بّچه ه ــای ی ــژدة آق م
ــه، در  ــر انداخت ــه تأخی ــون را ب ــه آزم ــم از این ک ــیاوش ه ــرد. س کاس را فرامی گی

ــد. ــروزی می کن ــاس پی ــش احس دل
      ـ می دونیــن کــه وضــع کاســتون از نظر امــا چندان تعریفی نــداره. اآلن فرصت
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خوبیــه کــه فکرامونــو رو هــم بذاریــم و ببینیــم می شــه یــه جــوری بــا امــا کنــار 
اومــد یــا نــه! ُخــب آقــا ســیاوش حیــدری، شــما کــه ســابقة شــورش و اعتصــاب 
بــر ضــّد امــا تــو پرونــده ت هســت، گمونــم خــوب بتونــی پتــة امــا رو رو آب 

بریــزی1؛ پــس بســم اهلّل!
ــودش را  ــیاوش خ ــد. س ــزدی می خندن ــای ی ــز آق ــن طنزآمی ــا از لح       بّچه ه
ــش  ــرف دل ــذارد و ح ــار بگ ــی را کن ــد رودرواس ــد و می کوش ــور می کن جمع وج

ــد.  را بزن
      ـ آقــا اجــازه، راســتُش بخوایـْـن، مســألة اصلــی اینــه کــه ســختِی امــا همــه ش 
زیــر ســِر الفبــای عربیــه کــه هیــچ ربطــی هــم بــه زبــان فارســی نــداره. مثــًا مــا 
تــوی زبــان فارســی یــه صــدای »ز« بیشــتر نداریــم، اّمــا بــه خاطــر رعایــت الفبــای 
عربــی، همیــن صــدا رو چهــار جــور بایــد بنویســیم؛ »س« و »ت« و بعضــی حرفــای 
ــه درِس  ــا ی ــه ام ــه ک ــث می ش ــن باع ــُر دارن. ای ــن دردس ــًا همی ــم عین ــه ه دیگ

ــدازه. ــه اشــتباه بن ــاد و هــی آدمــو ب ــن از آب دربی حفظــی و اعصاب خردُک
      ـ بســیار ُخــب. خوشــحالم کــه بــرای مخالفــت بــا امــا واســة خــودت دلیــل و 
مــدرِک منطقــی داری و بــه خاطــر تنبلــی نیســت کــه بــا امــا چــپ افتــادی! واقــِع 
امــر هــم همین طــوره کــه گفتــی، منتهــا نبایــد از چنــد نکتــة مهــم چشــم پوشــید: 
ــّط  ــی، خ ــای عرب ــِن الفب ــرای پذیرفت ــا ب ــا ایرانی ــِل م ــه دلی ــه ی ــه این ک اّول از هم
عجیــب و غریبیــه کــه پیــش از الفبــای عربــی داشــتیم و بــه خــّط پهلــوی معروفــه. 
ایــن خــط از بــس پیچیــده و دشــوار بــوده کــه بایــد گفــت صــد رحمــت بــه خــّط 
عربــی! پــس در حقیقــت مــا بــا پذیــرِش الفبــای عربــی، خّطمونــو ســاده تر کردیــم.  
جالــب اینجاســت کــه خــّط عربــی برخــی از آواهــای زبــان مــا رو نداشــت و مــا بــه 

پتة کسی را روی آب ریختن: نادرستِی پنهان کسی را فاش کردن و او را رسوا ساختن

مــرورِ زمــان ایــن آواهــا رو بــه خــط افزودیــم؛ مثــًا بــرای این کــه بتونیــم صــدای 
ــاالی  ــه ســرکش ب ــا ی ــار »ب« گذاشــتیم؛ ی ــا نقطــه کن ــم، دو ت »پ« رو نشــون بدی
ـِـده و همین طــور »چ«  ــش ب ــه »گ« رو هــم نمای ــا خــط بتون ــم ت ــه کردی »ک« اضاف
و »ژ«. بــه  ایــن ترتیــب می شــه گفــت مــا الفبــای عربــی رو تــا انــدازه ای بــا زبــان 
خودمــون هماهنــگ کردیــم و بــرای همیــن اســمُش گذاشــتیم الفبــای فارســی. اّمــا 
همیــن خــط یــا الفبــای فارســی دشــواریایی داره کــه نبایــد اونــارو نادیــده گرفــت؛ 
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ــا  ــه م ــوره ک ــا آب می خ ــت، از اینج ــیاوش گف ــه س ــور ک ــئله همون ج ــل مس اص
ــان خودمــون  ــه زب ــی رو ب ــان عرب ــی صداهــای زب ــم، ول ــی رو پذیرفتی ــای عرب الفب
ــودُش  ــتقال خ ــی اس ــان فارس ــاد، زب ــاق می افت ــن اتّف ــه ای ــون اگ ــم؛ چ راه ندادی
ــّط  ــازة خ ــوارِی ت ــال، دش ــت. به هرح ــن می رف ــره از بی ــی داد و یکس ــت م از دس
ــِی »حــال« و  ــه، واژه هــای دین ــرای نمون ــی ب ــدا شــد؛ یعن فارســی از همین جــا پی
ــع  ــا موق ــتیم، اّم ــی نوش ــِی جیم ــا ِه ــا رو ب ــا اون ــد و م ــا ش ــان م ــرام« واردِ زب »ح
گفتــن، ایــن هــِی جیمــی رو عیــن هــِی دوچشــم )مثــل هـــ تــو واژة هنــوز( تلّفــظ 
کردیــم؛ بنابرایــن در خــّط فارســی صــدای هـــ کــه یــک تلّفــظ بیشــتر نداشــت، دو 
جــور امــا پیــدا کــرد و این طــوری بــود کــه امــای فارســی قــدری پیچیــده شــد. 
بــرای مثــال اگــه شــما واژة »لذیــذ« رو بــه زبــان عربــی تلّفــظ کنیــن، تنهــا می شــه 
اونــو بــا دال ذال نوشــت و بــس؛ ولــی اگــه همیــن واژه رو بــه زبــان فارســی بگیــم، 

ــتش! ــکل نوش ــونزده ش ــه ش ــه ب می ش
      آقــای یــزدی بــه طــرف تختــه رفــت و روی تختــه اماهــای جورواجــورِ واژة 
لذیــذ را ردیــف کــرد: لذیــز، لذیــذ، لذیــض، لذیــظ، لزیــز، لزیــذ، لزیــض، لزیــظ، 

لضیــز، لضیــذ، لضیــض، لضیــظ، لظیــز، لظیــذ، لظیــض، لظیــظ.
      ـ آقــا اجــازه، یعنــی اگــه کســی امــای ایــن واژه رو ندونــه، میــوِن همــة ایــن 

ــه؟ ــا شــکل ســردرُگم مي مون شــونزده ت
      ـ آفریــن! پرســِش خوبیــه. نــه؛ بــه خاطــر این کــه برخــی از ایــن ِشــکا خیلــی 
دور از ذهنــن و آدم ممکنــه تنهــا میــوِن ســه چار تــا از اینــا دودل و ُمــرّدد بمونــه... 
ایــن مشــکل، هســت اّمــا نبایــد همــة کاســه کوزه ها رو ســِر خــّط عربــی بشــکنین؛ 
ــان  ــه زب این کــه مــا چنــد جــور س یــا ق داریــم، در بعضــی واژه هــا برمی گــرده ب
ــه، واژه ای ماننــد کیومــرث یــا تهمــورث نشــون مــی ده  فارســِی ُکهــن؛ بــرای نمون

ــی  ــم وجــود داشــته و بعــد از مّدت ــِی ســه نقطه )ث( در فارســِی قدی ــِظ ِس کــه تلّف
از بیــن رفتــه، اّمــا نشــونه ش همچنــان تــو خــط باقــی مونــده؛ یــا واژه هــای فارســی 
ماننــد تیــغ و بــاغ و دروغ و مــرغ معلــوم می کنــه کــه صدایــی شــبیه غیــن هــم در 
فارســی بــوده یــا پذیرفتــن و گذشــتن، وجود صدایــی نزدیک بــه ذال رو در فارســی 
ــارة  ــه درب کهــن ثابــت می کنــد... ببینیــد بّچه هــا، مــن مي خــوام کــه شــما واقع بینان
خــّط خودمــون داوری کنیــن و بدونیــن کــه ایــن قبیــل دشــواریا تنهــا مخصــوص 
خــّط مــا نیســت؛ همــة خطهــای جهــان دشــواریای خــاّص خودشــونو دارن. بــرای 
نمونــه همیــن خــّط انگلیســی رو ببینیــن؛ کــم اتّفــاق می افتــه شــما بتونیــد از روی 
امــای واژه هــای انگلیســی، تلّفــِظ دقیقــُش پیــدا کنیــن. گاهــی بــرای نشــون دادِن 

یــه صــدا، از دو تــا حــرف بهــره می گیــرن؛ مثــل s و h بــه جــای صــدای ش.
ــو واژة  ــًا w ت ــده نمی شــه؛ مث ــازه بعضــی از حرفاشــون هــم خون ــا اجــازه، ت ـ آق

.write

      ـ آفریــن! نمونــة خوبــی بــود؛ از ایــن نمونه هــا زیــاد می شــه پیــدا کــرد: t در 
kitchen یــا l در talk. ایــن از خــّط انگلیســی؛ اّمــا خــّط عربــی هــم دســِت کمــی 

ــی  ــاش نوشــته می شــن ول ــه کــه برخــی حرف ــاش این ــداره. یکــی از عیب ــه ن از بقیّ
ــن حــروف  ــه بهشــون می گ ــا ک ــف و الم و ی ــای واو و ال ــده نمی شــن؛ حرف خون
والــی... اّمــا خــّط فرانســه رو کــه دیگــه نگــو! جالبــه بدونیــن کــه صــدای »اُ« رو تــو 

خــّط فرانســه بــه چهــل و پنــج صــورت نشــون مــی َدن!
      جملــة پایانــِی آقــای یــزدی شــگفتی و همهمــة بّچه هــا را بــه دنبــال داشــت: 
آقــا، چطــو همچیــن چیــزی ممکنــه؟... خــدا بهمــون رحــم کــرد خّطمــون فرانســه 

نشــد!... بیچــاره بّچه هــای فرانســوی چــه خــون دلــی بایــد بخــورن...
ــّط  ــای خ ــا نقص ــوام اینج ــن نمی خ ــد... م ــوش کنی ــًا گ ــا، لطف ــد بّچه ه ـ ببینی
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فارســی رو توجیــه کنــم؛ حتّــی معتقــدم بایــد آهسته آهســته خــّط فارســی به دســت 
متخّصصــان ســاده تر و منّظمتــر بشــه. اّمــا حرفــم اینــه کــه اّوالً ایــن نقصــا طبیعیــه 
و دوم، مــا بایــد مثــل همــة مــردم دنیــا کــه واســه خّطشــون احتــرام قائلــن، بــرای 
ــی  ــال راه ــم و دنب ــرف کنی ــت َص ــون وق ــِر خــّط خودم ــرِی بهت ــناخت و یادگی ش

ــو امــا حــل کنیــم. ــه ســاده ترین شــکل مشــکاتموُن ت بگردیــم کــه بتونیــم ب
حرفهــای آقــای یــزدی حســابی تأثیرگــذار بــود و عجیــب بــر دل ســیاوش نشســت. 
پــس از شــنیدِن ایــن حرفهــای پُراحســاس و صادقانــه، ســیاوش در دلــش نســبت 
بــه امــا تغییــر موضــع داده بــود و دلخــورِی همیشــگیش از امــا قــدری فروکــش 
ــی کــه مــن شــعُر از  ــه امــا؟ خــدا جــون، خــودت می دون ــرام ب ــود. »احت کــرده ب
ــا امــای فارســی  دل و جــون دوســت دارم و هیّچــی واســه م ادبیــات نمی شــه؛ اّم
چــی؟ بایــد امــا و خــّط فارســی هــم همیــن قــدر بــرام عزیــز باشــه؟ یعنــی کارای 

ــم!« ــوده؟ نمی دون ــم درســت نب قبلی
ــه  ــرام ب ــرای احت ــا ب ــه م ــد ک ــما می فرمایی ــی ش ــزدی، یعن ــای ی ــازه آق       ـ اج
خّطمــون بایــد هــّم و غــّم خودمــوُن بــه کار ببندیــم و امــای تک تــِک واژه هــا رو 

حفــظ کنیــم؟
ــاف  ــر خ ــه ب ــی ک ــرد؛ لحن ــؤال ک ــاوت س ــی متف ــا لحن ــار ب ــیاوش این ب       س

ــود. ــز ب ــا احترام آمی ــه ام ــبت ب ــته، نس گذش
      ـ نــه؛ مــن نگفتــم کــه بایــد امــای همــة واژه هــا رو ازبرکنیــد. ایــن کار، خیلــی 
َدمِ دســتیه، ولــی اونقــدرا به دردبخــور نیســت. مــن گفتــم بایــد یــه راه حــّل مناســب 

ــدا کنیم. پی
      ـ آخــه آقــا چطــوری؟! مگــه راه دیگــه ای هســت؟ مــا بــار اّول کــه نمره مــون 
ــِر  ــی س ــم ول ــاُب خــوِب خــوب ازبرکردی ــای کت خــوب نشــد، نشســتیم و واژه ه

امتحان، امای مرهُم با مرحوم قاتی کردیم و هر دو تا رو غلط نوشتیم.
پس از حرف های سیاوش، بافاصله امین دست بلند کرد:

ــوم  ــه مرح ــتیم ک ــون می دونس ــتیم؛ چ ــط نوش ــُم غل ــا مره ــا تنه ــا م ــا آق       ـ اّم
ــا  ــا هــِی جیمــی نوشــته می شــه. اّم ــرای همیــن ب ــواده س و ب ــا »رحمــت« همخان ب

ــواده نداشــت. مرهــم همخان
      ـ آفریــن بــر تــو! ایــن راه حّلــی کــه بــه کار بــردی، کامــًا درســته. چــون مــا 
وقتــی امــای یــک واژه رو بلــد باشــیم، در حقیقــت امــای همــة همخانواده هــاُش 
ــاُش  ــن و همخانواده ه ــای واژة »عکــس« رو بدونی ــما ام ــه ش ــًا اگ ــم؛ مث می دونی
بشناســین، واژه هــای معکــوس و عــّکاس و انعــکاس و منعکــس براتــون عیــن آب 
خــوردن می شــه. اّمــا ُخــب برخــی واژه هــا همخانــواده نــدارن؛ مثــل همــون مرهــم 

کــه امیــن گفــت یــا »هــرج و مــرج« و »اصطــکاک«...
ــا خــودش تکــرار کــرد... چطــور ایــن        همخانواده هــا! ســیاوش ایــن واژه را ب
بــه ذهــن خــودم نرســیده بــود؟! معرکــه س؛ حــّال مشــکات امــا همینــه! دســتش 

را بــاال گرفــت:
      ـ آقــا، کســی کــه امــای »رحمــت« رو بلــد باشــه و همخانواده هــاُش بدونــه، 
ــا  ــم« رو هــم ب ــه بفهمــه کــه »مجلــس ترحی ــی می تون ــر مرحــوم، به راحت عــاوه ب

ــی می نویســن. ــِی جیم ه
ــا  ــه، تنه ــی ازبرکن ــا رو یکی یک ــه این ــای این ک ــه ج ــب ب ــته. به این ترتی       ـ درس
ــی دارن،  ــا اّول ــه ب ــی ک ــق ارتباط ــه رو از طری ــپره و بقیّ ــر می س ــه خاط یکــی رو ب
ــط«  ــا »ضب ــاط« ب ــه »انضب ــه بدون ــه، اگ ــرای نمون ــره؛ ب ــاد می گی ــون ی ــی آس خیل
ــا در  ــا تنه ــواریای ام ــم دش ــه بگ ــه. البتّ ــا »ظ« نمی نویس ــو ب ــت، اون هم خانواده س

ــه. ــه نمی ش ــا خاص همین
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      ـ آقا مثًا تشدید هم گاهی خیلی دردسر درست می کنه.
ــن تشــدید،  ــد بدونی ــه بای ــا یکی این ک ــه. اّم ــم مهّم ــرداد، تشــدید ه ــه مه       ـ بل
ــه  ــِد پّل ــل مانن ــی نیســت و واژه هــای فارســِی اصی تنهــا مخصــوص واژه هــای عرب
ــّرم و غــّرش هــم تشــدید دارن؛ دّوم این کــه اگــه موقــع امــا  ــه و بّچــه و ُخ و گّل
ــوب  ــه خ ــن، اگ ــته از ای ــه. گذش ــم نمی افت ــدید از قل ــن، تش ــوش بدی ــوب گ خ
ــتباه  ــم اش ــا ه ــُم ب ــای نزدیک به ه ــن، واژه ه ــه کار بندازی ــتوُن ب ــوش و حواس ه

نمی گیریــن.
      ـ آقای یزدی، مثل َحال و ِهال؟

      ـ  بلــه. خــوب مثالــی زدی ســینا؛ یــا مثــًا صــواب )بــه معنــِی درســت( و ثــواب 
)بــه معنــِی پــاداش( کــه تلّفظشــون عیــن همــه و بایــد از بافــِت جملــه تشــخیص داد 

کــه کــدوم امــا رو بایــد نوشــت...
ــنهادِی خــود را  ــای پیش ــا و راه حل ه ــواری های ام ــاعت، دش ــر س ــا آخ ــا ت بّچه ه
گفتنــد و قــرار شــد کــه جلســة بعــد آقــای یــزدی امــا بگویــد... زنــگ کــه خــورد، 

ســیاوش حــّس غریبــی پیــدا کــرده بــود؛ حــّس دلبســتگی بــه امــا!...     

ــاید  ــد: »ش ــدار، می نویس ــناس نام ــب و زبان ش ــری، ادی ــز ناتل خانل ــر پروی 1ـ دکت
ــاِف  ــار اخت ــان دچ ــای جه ــة زبان ه ــش از هم ــه بی ــی و فرانس ــان انگلیس دو زب
تلّفــظ و خــط باشــند.« )زبان شناســی و زبــان فارســی، انتشــارات تــوس، ص254( 
ایــن نابســامانی را در واژة فرانســوِی »renault« )خــودروی رنــو( و واژة انگلیســِی 

ــد. »woman« نشــان دهی

2ـ آیا وجود حرِف »غ« در واژه  نشان دهندة عربی بودِن آن واژه است؟ چرا؟

ــان  ــت آن واژه از زب ــوان گف ــک واژه می ت ــدید در ی ــودِن تش ــرف ب ــا به ِص 3ـ آی
ــل؟ ــه چــه دلی ــه اســت؟ ب ــان فارســی راه یافت ــه زب ــی ب عرب

ــظ یکســان  ــه تلّف ــی ک ــه امــای برخــی واژه هــای هــم آوا )واژه های ــد ک 4ـ می دانی
ــای  ــت واژه ه ــای درس ــوان ام ــه می ت ــاوت دارد. چگون ــر تف ــا یکدیگ ــد( ب دارن

ــخیص داد؟ ــه تش ــت جمل ــم آوا را از باف ه
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ـ بــا توّجــه بــه شــناختی کــه از شــخصیت ســیاوش پیــدا کرده ایــد، بــه نظــر شــما 
چــرا او موضع گیــرِی سرســختانه اش را در برابــر امــا رهــا کــرد؟

ما می توانیم
درس هفدهم

ــه  ــی ک ــات و پیش بینی های ــهل«( اقدام ــا »س ــواده ب ــهیات: )هم خان تس
ــرای آســان و راحــت کــردن کار انجــام می شــود. ب

اوراق: جمــِع شکســتة )مکّســر( ورق، برگه هــا؛ اگرچــه ورق و »ورقــه« 
ــان »ورق« را  ــا برخــی زبان شناس ــد، ام ــی راه یافته ان ــه فارس ــی ب از عرب

ــد. ــی می دانن ــرگ« فارس ــدة »ب عربی ش
سماجت: اصرار و پافشارِی بیش از اندازه

اعامیه: آگهی
ــا  ــن« اســت، ام ــه از ریشــة »َدف ــن واژه اگرچ ــپاری. ای ــن: خاک س تدفی
ــی  ــن عرب ــود آن را از دف ــی زبانان خ ــه و فارس ــه کار نرفت ــی ب در عرب

ســاخته اند.  

•

•

•

•

•
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1ـ واژه ای به معنای »مجبور کردن«: 

2ـ واژه ای از مصدر »آویختن«:

3ـ واژه ای هم معنای »وفات، درگذشت«:

4ـ واژه ای به معنای »دستِ کم«:

5ـ واژه ای هم خانواده با »ُمطیع« )= فرمان بُردار(:

6ـ دو واژة متضاد که در یک سطر از متن آمده باشند:

7ـ یک شبه جمله:

8ـ جفت واژه هاي هم معنا و هم خانواده از این مجموعه واژگان:  
آغــازـ  ایمــانـ  بافاصلــهـ  پاســخـ  پافشــاريـ  پنهــانـ  ترحیــمـ  تغذیــهـ  جــواب 
ــت ـ  ــروع ـ عصبانیّ ــماجت ـ ش ــده ـ س ــپاس گزار ـ س ــتگي ـ س ــم ـ دل بس ـ خش
عاقــه ـ غــذا ـ فــوراً ـ قــرن ـ کام یابــي ـ گســتردگی ـ متشــّکر ـ مخفــي ـ مرحــوم 

ـ مؤمــن ـ موفّقیـّـت ـ وســعت.

  ............ : .............   ............. : .............    ............. : .............     ............. : .............
 ............ : .............    ............. : .............    ............. : .............    ............. : .............

............. : .............    ............. : .............    ............. : .............
........... همخا ...........     ........... همخا ...........    ........... همخا ...........

ـ معنای واژه  ای که زیرش را خط کشیده ایم:
خداونــد... بــه همــة آنهایــی کــه حضــور دارنــد، قــدرت عنایــت فرمایــد کــه بــی 

حضــور او بــه ســوی آینــدة بهتــر حرکــت کننــد.
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واژه شناسی
ــه شــکل  ــاختمان ب ــام س ــرای تم ــیب دار ب ــی ســقف ش ــیروانی: نوع ش
ــا ســفال روی  ــی ی ــرار دادن ورقه هــای حلب ــا ق ــا منشــور کــه ب هــرم ی

ــود. ــاخته می ش ــزی س ــا فل ــی ی ــبکه ای چوب ش
ــم و  ــک و ضخی ــار کوچ ــا منق ــده ای ب ــَرک، پرن ــده، َک ــن: بَدبَ بلدرچی
ــه  ــه ب ــد ک ــدای بلن ــگ و ص ــاه قهوه ای رن ــای کوت ــا بال ه ــده ب خمی

صــورت »بَدبَــده« شــنیده می شــود.  

ارزن: دانة ریز و بّراق خوراکی که غذای پرندگان است.
ــج،  ــان ماننــد گنــدم، برن ــوادة گندمی ــة حاصــل از گیاهــان خان ــه: دان غّل

ــه مصــرف خوراکــی دارد. جــو و ذّرت ک
قــو: پرنــده ای شــبیه غــاز بــا جثّــة بــزرگ و ســنگین و گــردن دراز کــه 
ــکی  ــه خش ــذا ب ــتجوی غ ــرای جس ــد و گاه ب ــی می کن روی آب زندگ

می آیــد.  

پیر داان

روانخوانی

•

•

•

•

•

نیايش

واژه شناسی
به حّق: سوگند به راستِی و حقیقِت

مران: فعل نهی از مصدر »راندن« )= دور کردن(
به معنی: با معنویت

ــه  ــدن« ک ــدر »برافروزان ــروزان )از مص ــروزان: براف برف
ــن. ــن ک ــت(، روش ــن« اس ــای »افروخت هم معن

کافتــادم از راه: کــه از راه افتــاده ام؛ زیــرا از راه افتــاده ام؛ 
زیــرا گمــراه شــده ام )»کــه« معنــای زیــرا می دهــد(.

ــود  ــت و ناب ــی روم؛ نیس ــت م ــت: از دس ــم از دس رفت
می شــوم.

•

•

•

•

•

•

•
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1ـ سه تشبیه در شعر:

2ـ بیتی که در آن »تضاد« می توان یافت:

3ـ واژه هــای پاییــن دوبــه دو یــا سه به ســه بــا یکدیگــر هم معناینــد؛ نیــز میــان آنهــا 
ــت.  ــوان یاف ــواده می ت ــت واژة هم خان ــاز( و دو جف ــاد )ناس ــت واژة متض ــه جف س

ــد. ــواده را بیابی ــاز( و هم خان ــاد )ناس ــا، متض ــای هم معن واژه ه
ــت ـ اعجــاب ـ  ــوه ـ اطاع ــت ـ اُس ــا ـ اذی ــن ـ اَثن ــاز ـ آیی ــیب ـ آغ ــوده ـ آس آس
ــاز ـ  ــم ـ بی نی ــزاری ـ بی ــوم ـ بی ــگار ـ ب ــاک ـ ان ــا ـ اندوهن ــو ـ انته ــاده ـ الگ افت
پیشــه ـ پیمــان ـ تاکنــون ـ تدفیــن ـ تــرس ـ تشــنگی ـ تنّفــر ـ جــاری ـ جــال ـ 
ــت ـ  ــونت ـ درک ـ دریاف ــنودی ـ خش ــه ـ خش ــپاری ـ خدش ــش ـ خاک س جوش
ــی ـ سراســیمه  ــت ـ روان ـ رهای ــت ـ رســتگاری ـ رضای ــن ـ رأف دســتپاچه ـ  دی
ـ ســرزمین ـ سرشــناس ـ شــغل ـ ُشــکوه ـ شــگفتی ـ عطــش ـ عظمــت ـ عهــد ـ 
فــارغ ـ فروتــن ـ َفــَوران ـ فهــم ـ قریــن ـ گویــی ـ مجبــور ـ محتــاج ـ محــزون ـ 
مــژده ـ مشــهور ـ مطیــع ـ ُملــک ـ مــوذی ـ میــان ـ نجــات ـ نمونــه ـ نویــد ـ وادار 

ـ هــراس ـ همــراه ـ هنــوز.   

 ............. : .............    ............. : .............  ............. : .............    ............. : .............
 ............. : .............    ............. : .............    ............. : .............    ............. : .............
 ............. : .............    ............. : .............    ............. : .............    ............. : .............
 ............. : .............    ............. : .............    ............. : .............    ............. : .............
 ............. : .............    ............. : .............    ............. : .............    ............. : .............

1ـ شکل سامان یافتة بیت دوم:

2ـ مقصود از »این بوم« چیست؟

ـ بــه نظــر شــما چــرا شــاعر در بیــت پنجــم بــه جــای »از دســت مــی روم« )فعــل 
ــت  ــده(، از »از دس ــل آین ــت« )فع ــم رف ــت خواه ــا »از دس ــون( ی ــا اکن ــارع ی مض

ــه اســت؟ ــم« )فعــل گذشــته( بهــره گرفت رفت

    ............. : .............          ............. : .............
............. : ............. : .............          ............. : ............. : .............
............. : ............. : .............          ............. : ............. : .............
............. : ............. : .............          ............. : ............. : .............

........... همخا ...........          ........... همخا ...........
............. # .............       ............. # .............       ............. # .............
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    داستان سیاوش )7( 
روز آزمــون امــا از راه رســید. آقــای یــزدی قــدم بــه کاس گذاشــت و همــه بــه 
ــا  ــادة ام ــا آم ــت. بّچه ه ــد« گف ــزدی »بفرمایی ــای ی ــتند. آق ــا برخاس ــرام از ج احت

ــد. نوشــتن بودن
      ـ بّچه هــا، ســیاوش زنــگ تفریــح از مــن اجــازه خواســت کــه قبــل از امتحــان، 

شــعر تازه شــو دربــارة امــا بخونــه... ُخــب، آقــا ســیاوش، مــا منتظریــم!
ســیاوش از جایــش بلنــد شــد و بــه طــرف تخته ســیاه رفــت. رو بــه کاس ایســتاد 
و آمــادة خوانــدن شــد. حســابی قبــراق و َســردماغ1 بــود؛ فقــط از ایــن کــه شــعرش 
را در حضــور آقــای یــزدی بخوانــد، کمــی واهمــه2 داشــت؛ اّمــا زود بــر واهمــه اش 

غلبــه کــرد و بــا صــدای رســا بنــا کــرد بــه خوانــدن:
جانــا کلیِد امـــــا هـــــم خــــانواده هایند

   در امتحان امامشکل گـــــــــشای مـــــایند  
   معلوم و علم و عالم، مقــدور و قـــدر و قـادر
تحصیل و حاصل و نیز، منصـور و نصر و ناصـر
تشبیه با شباهت، محـــــــسوب با حسابسـت
تصویر با تصّور، محصــــــــور با حصارسـت
مقصود و قصد و قاصد، صّف و صفوف با هــم
مقتول و قـــتل و قــــاتل، رأفت َرئوف با هـم
مربوط و ربـــط و رابـــــط در ارتباط هستـند
با هم حمید و حامد پیمـــان و عــــهد بستنـد

1ـ سِرحال، بانشاط
2ـ ترس

گر سهل را بدانی، آسان شـــــود ســــهـولت
مسکن اگر نباشد، مشکــــــل بود ســکونــت
بعضی ز واژگانند یکسان به گفتـــــــن آینــد
اّما اگر نویـــسی، از یکــدگــر جـدایــــــند:
از این حیاِط منـــــــزل، تا آن حــیاِت مــردم
فرقــــــی بَُود ازینجا تا آسمــــان هــــفـتم!
کاری خطـــا اگـرنیسـت، بی شک صواب باشـد
فرجــــام کــــار نیکــو، بی شک ثواب باشد

هر کس ستــم روا دیــد، خواری بَُود ســزایش
هرکس رود به بیراه، خــــاری َخـَلد1 به پایـش
گه حرکتی نهد فـــرق، امــــــای واژگان را
باید که خوب دانــــی، هم این یکی هم آن را
این یک ِساح جنگی، آن یک َصاح2 کار است
این یک َفـراغ و راحــت، دیگر فِراق3  یار است
بهری ز واژگان را، هم خــــــــانواده ای نیست
بسپر به خـاطر خود، امای هر یکــــی چیست
باشد َسریر4 با سین، هذیـان5 به ذال و ها است
ُقسطنطنیّه6 اما، با قاف و ســـــین و طــا است

1ـ از مصدر َخلیدن، فرومی رود
2ـ شایسته و مناسب بودن کاری، مصلحت

3ـ دوری و جدایی
4ـ تخت پادشاهی

5ـ سخنان بی معنی و پریشان
ــورِی روم شــرقی اســت  6ـ قســطنطنیه عربی شــدة »ُکنســتانتینوپُل« )= شــهِر کنســتانتین(، پایتخــت امپرات

کــه امــروزه »اســتانبول« نــام دارد.
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هرگز مبر ز خاطر، تشدیــــد را نـــــهـادن
زیرا که نیم نمــره، خواهـــــی ز دست دادن
بس نکته هاست ایــنجا، باریکــــــتر ز مویی
باید که نیک دانی، ای آن کـه بیـــست جویی!
این نکته ها بدانی، امـــــا چــو آِب خوردن
تمرین اگر نباشــد، صـــــفری وباِل گردن...
این بیت های زیبـــا، از طــــبع ما تــــراوید
در هر کجا بگردیـــد، همتـــای آن نیـــابید!
احسنت ای سیاوش! با طبــع شـــعِر دلکش!
در خرمِن حسودان، اشعــــار تو چـــو آتش

      یــک آن ســکوت کاس را فــرا گرفــت. ســیاوش ورقــة شــعرش را تــا 
ــا  ــة بّچه ه ــت. هم ــم دوخ ــن چش ــه زمی ــاص، ب ــی خ ــب و حیای ــا ُحج ــرد و ب ک
حیــرت زده بــه او خیــره شــده بودنــد. آقــای یــزدی ســکوت را شکســت: »احســنت 
ــه  ــودی و ب ــه ب ــل گرفت ــابی تحوی ــو حس ــعر خودت ــِر ش ــه آخ ــیاوش! گرچ ای س
ــا الحــق کــه شــعرت حــرف نداشــت.  ــودی، ام ــا »مفاخــره« کــرده ب اصطــاح اَُدب

ــد؟« ــف بزنی ــاعرتون ک ــِت ش ــة دوس ــد واس ــا نمی خوای بّچه ه
ــد!  ــد. ســیاوش تــوی پوســتش نمی گنجی ــرای ســیاوش دســت زدن ه هــا همــه ب بِچّ

آنقــدر ذوق کــرده بــود کــه حــّد و حســاب نداشــت!
     ـ  آقــای یــزدی، یــه شــعِر کوتــاه هــم خطــاب بــه امــا ســروده م کــه اگــه اجــازه 

بدیــن، بخونــم. اگــه بشــه بّچه هــا هــم تکــرار کنــن، کــه خیلــی عالیــه.
ــه  ــای دیگ ــا مزاحــم کاس ــته ت ــه خــرده آهس ــط ی ــم خــوب! فق ــی ه 1ـ شکایت، ِگله      ـ خیل

2ـ مردانگی، جوانمردی

و سیاوش خواند و بّچه ها یک صدا مشتاقانه تکرار کردند:
اما چو خــــطا کردم، بخشش ز بزرگانست
ِشکوه1 ز شما کـــردم، بخشش ز بزرگانست
آیین رفــــــاقت را، هم رســـِم مرّوت2 را
من چون که رهـا کردم، بخشش ز بزرگانست
از خامی و نادانی، وز خشــــم و پریــشانی
صـــد فتنه به پا کردم، بخشش ز بزرگانست
اما من و تو زیــــن پس، یـــاران وفاداریم
زین پیش جفـــا کردم، بخشش ز بزرگانست
محبوب منــــی اما، محبوب منـــــی اما!
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1ـ وزن دو شــعر ســیاوش را بــر پایــة »َت« و »تـَـن« بگوییــد. قالــب شــعر نخســت 
چیســت؟

2ـ هنــگام خوانــدِن مصــراع نخســت، از بیــت »گــر ســهل را بدانــی، آســان شــود 
ســهولت ـ مســکن اگــر نباشــد، مشــکل بـُـَود ســکونت« دو معنــا می تــوان برداشــت 

کــرد؛ ایــن دو معنــا چیســت؟

3ـ اختــاف امایــِی جفت واژه هــای »ِهــَرم« و »َحــَرم« یــا »اســاس« و »اثــاث« ماننــد 
کــدام جفت واژه هــا در شــعر ســیاوش اســت؟

***
       ســیاوش برگــة امــا را پیــش روی مــادر گرفتــه بــود و از شــادی، چشــم هایش 
بــرق مــی زد؛ یــک بیســت بلندبــاال بــا یــک آفریــن خوش ترکیــب، پــای برگــه بــه 
ــود:  ــته ب ــز نوش ــس قرم ــا روان نوی ــرش ب ــزدی زی ــای ی ــه آق ــورد ک ــم می خ چش

»ســیاوش، باالخــره نمــره ای را کــه حّقــت بــود، گرفتــی!«
ــیاوش را در  ــود؛ س ــرده ب ــظ ک ــرة بیســت پســرش حســابی َح ــدن نم ــادر از دی م
آغــوش گرفــت و گونــه اش را بوســید؛ انــگار همــة دنیــا را بــه ســیاوش داده باشــند.

فهرست منابع و مآخذ
ـ قــرآن کریــم، ترجمــه و توضیحــات و واژه نامــه از بهاءالدیــن خرمشــاهی، انتشــارات جامــی 

و انتشــارات نیلوفــر، چــاپ اول، 1374 
ــن امــا!، علــی شــیوا، تصویرگــر: محمــد خوشــینی، انتشــارات دســتان، چــاپ  ـ ای داد ازی

اول، 1381
ـ جویبــار لحظه هــا )ادبیــات معاصــر فارســی نظــم و نثــر(، دکتــر محمدجعفر یاحقی،انتشــارات 

جامــی، چاپ ششــم، 1383
ـ خمســة نظامــی )چــاپ عکســی از نســخة خّطــی مصــور مــورخ 718(، بنیــاد دائرة المعــارف 

1369 اسامی، 
ـ دستور زبان فارسی، دکتر پرویز ناتل خانلری، انتشارات توس، چاپ هشتم، 1366

ــح  ــر: ابوالفت ــی، ناش ــن اعتصام ــات، پروی ــات و مقطع ــات و تمثی ــد و مثنوی ــوان قصائ ـ دی
ــم، 1341 ــاپ پنج ــی، چ اعتصام

ـ زبان شناســی و زبــان فارســی، دکتــر پرویــز ناتل خانلــری، انتشــارات تــوس، چــاپ ششــم، 
1373

ـ تاریــخ زبــان فارســی، ســه جلــد، دکتــر پرویــز ناتــل خانلــری، نشــر ســیمرغ، چــاپ پنجــم، 
1374

ــات و  ــه مطالع ــی، موسس ــران کلباس ــر ای ــروز، دکت ــی ام ــتقاقی واژه در فارس ــاخت اش ـ س
ــاپ اول، 1371 ــی، چ ــات فرهنگ تحقیق

ـ شــاهنامة فردوســی )جلــد اول(، تصحیــح و توضیــح کاظــم برگ نیســی، فکــر روز، چــاپ 
نخســت، 1385

ـ شما که غریبه نیستید،  هوشنگ مرادي کرماني،  انتشارات معین، چاپ اول 1384
ــر  ــز نش ــی، مرک ــن نجف ــی(، ابوالحس ــان فارس ــواریهای زب ــگ دش ــیم )فرهن ــط ننویس ـ غل

ــوم 1370 ــاپ س ــگاهی، چ دانش
ــی  ــای درس ــر کتاب ه ــاپ و نش ــرکت چ ــان، ش ــروه مؤلف ــتان(، گ ــارم دبس ــی )چه ـ فارس

ــارم، 1385 ــاپ چه ــران، چ ای
ـ فارســی )پنجــم دبســتان(، گــروه مؤلفــان، شــرکت چــاپ و نشــر کتاب هــای درســی ایــران، 

چــاپ چهــارم، 1387
ـ فارســی )ششــم دبســتان(، گــروه مؤلفــان، شــرکت چــاپ و نشــر کتاب هــای درســی ایــران، 

چــاپ اول، 1391
ـ فارســی )پایــة اول دورة اول متوســطه(، گــروه مؤلفــان، شــرکت چــاپ و نشــر کتاب هــای 

درســی ایــران، چــاپ اول، 1392
ــر  ــاپ و نش ــرکت چ ــان، ش ــروه مؤلف ــی(، گ ــی تحصیل ــال اول دورة راهنمای ــی )س ـ فارس

ــم، 1390 ــاپ شش ــران، چ ــی ای ــای درس کتاب ه
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ــن، چــاپ  ــو و انتشــارات معی ــات فارســی، محمــد شــریفی، فرهنــگ نشــر ن ـ فرهنــگ ادبی
1387 اول، 

ـ فرهنــگ بــزرگ ســخن، 8 جلــد، بــه سرپرســتی حســن انــوری، انتشــارات ســخن، چــاپ 
اول، 1381

ـ فرهنــگ فارســی اعــام، غامحســین صدری افشــار ـ نســرین حکمــی ـ نســترن حکمــی، 
فرهنــگ معاصــر، چــاپ اول، 1383

ـ فرهنگ فارسی عامیانه، 2 جلد، ابوالحسن نجفی، انتشارات نیلوفر، چاپ اول، 1378
ــار، دانشــگاه فردوســی مشــهد، چــاپ اول،  ـ فرهنــگ نام آوایــی فارســی، تقــی وحیدیان کامی

1375
ـ فرهنــگ واژه هــای مصــوب فرهنگســتان، 8 دفتــر، گــروه واژه گزینــی، نشــر آثــار، چــاپ اول، 

1383 تــا 1390  
ـ کتاب مستطاب آشپزی، 2 جلد، نجف دریابندری، نشر کارنامه، چاپ اول، 1379

ـ گلســتان ســعدی، تصحیــح و توضیــح دکتــر حســن انــوری، انتشــارات قطــره، چــاپ دوم، 
1379

ـ گلســتان ســعدی، تصحیــح و توضیــح غامحســین یوســفی، انتشــارات خوارزمــی، چــاپ 
دوم، 1369

ـ مارکــو والــدو، ایتالــو کالوینــو؛ مترجــم ســمانه  ســادات افســري، انتشــارات ســروش، چــاپ 
دوم، 1379


