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گروه های انسانیـ  خواه به کوچکِی خانواده، خواه به بزرگِی کشور و حتّی جامعة بین المللی 
ـ همگی می کوشند تا نام و یاد اعضایی را که در پیشرفت و موفّقیت گروه نقشی برجسته 
داشته اند، ارج بنهند و گرامی دارند. وقتی افراد خانواده در سالگرد درگذشت پدربزرگ دور هم 
جمع می شوند و نامش را زنده می دارند؛ یا برای روز مادر همگی به دیدار مادربزرگ می شتابند 
و بودن در کنارش را مغتنم می شمارند، در واقع نشان می دهند که قدردان و سپاسگزار کوشش 
آنها در موفّقیت جمعِی خانواده هستند. همچنین وقتی بناهای یادمان برای بزرگانی می سازیم 
که به ما و کشورمان هویت بخشیده اند؛ یا آنگاه که خیابان ها و میدان های شهر را با نام نخبگان 
علم و فرهنگ یا پاسداران آیین و میهن آذین می کنیم؛ یا در جشن های مّلی بزرگشان می داریم، 
سپاسگزاری و حق شناسِی دسته جمعی مّلت را از سهم آنان در موفّقیت جامعه نشان می دهیم. 
ِویَن )پایتخت  ایرانی در دفتر سازمان ملل متّحد در  به همین ترتیب، چهارطاقِی دانشمندان 
اُتریش( که دربردارندة تندیس های چهار فیلسوف و دانشمند ایرانی ـ ابوریحان بیرونی، خیام 
ـ  سینا  ابوعلی  و  رازی  زکریای  نیشابوری، 
است، نمایانگِر قدردانِی جامعة جهانی است از 
سهم ارزندة مفاخر ایرانی در ارتقای اندیشه و 
دانش بشری. در درس های این فصل، نمونه وار 
از کسانی یاد شده است که با هّمِت نَستوهانه 
روش های  به  مثال زدنی،  مسئولیت شناسِی  و 
را  جامعه شان  جایگاه  و  وضعیت  گوناگون 

بهبود بخشیده اند.

نام ها و یادها

فصل چهارم
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  درس نهم 

                راز موّفقیت

برای دو بیت زیر از شاهنامه چه مصداق هایی1 در »راز موفّقیت« می توان یافت؟ 

وگرچنـد از او2 سـختی آید به روی • ز دانــش درِ بی نــیازی بجـــوی 
سـوختن4 را  مغـز  اندیشـگان  بـه  • نگردد دلــش سیر3 از آموخــتن 

بزرگداشت خواجه  نصیرالدین طوسی در گوگل

در این بیت  و عبارت ها از کتاب فارسی، کدام واژه ها کوتاه شده )مخّفف( هستند؟

َگـِه خودپسـندی و پنـدار نیسـت • جوانی َگِه کار و شایستگی است 
از گزند دشمنان و  ایرانی... میهن را در آوردگاه ها،  اقوام  این هم زیستی و همدلِی   •

اهرمن خویان می رهاند.

• شگفتا! بااین همه، تو باز هم هشیارتر و بیدارتر از من و دیگران، درس را فرامی گیری.
1ـ مصداق: امری که سخنی دربارة آن صدق می کند و درست درمی آید.

2ـ آن؛ تالش برای دست یابی به دانش
3ـ دلش سیر نگردد: دل زده نمی شود، به ستوه نمی آید

4ـ مغز را سوختن: خود را بسیار آزردن، به رنج افکندن
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واژة  در  »اَهِرمن«  و  است  )=زمان(  »گاه«  کوتاه شدة  صورِت  »َگه«  نمونه ها  این  در 

»هشیارتر«  واژة  در  »هشیار«  و  آمده  پدید  »اَهریمن«  کوتاه شدگِی  از  »اَهِرمن خویان«، 

کوتاه شدة »هوشیار« است. 

اگر دقّت کنیم، درمی یابیم مصّوت های بلند /آ/، /ای/ و /او/ به ترتیب به مصّوت های 

/ تبدیل شده است. این دگرگونی های آوایی، سه الگو از الگوهای اصلی  ـُ /، /ـِ/ و / ـَ کوتاه /

در کوتاه شدگی به شمار می آیند. 

هرچند اغلْب رعایت وزن شعر موجِب به کارگیرِی واژه های کوتاه شده بوده است، اما 

این قبیل واژگان از دیرباز به نثر فارسی نیز راه یافته و برخی در زبان امروزین هم رایج اند. 

نمونه،  برای  دارد؛  کاربرد  )مخفف(  کوتاه شده  تنها صورت  گاهی  امروز،  فارسِی  در 

»پیغمبر« )کوتاه شدة پیغام بر(، »دگرگون« )ک.1 دیگرگون(، »تبهکار« )ک. تباه کار(، »شکفتن« 

)ک. شکوفتن2(.

گاهی امروزه هر دو شکل اصلی و کوتاه شده رواج دارد؛ بااین فرق که واژة اصلی در 

ـ  آره  کار می رود: آری←  به  زبان عادی  غالبًا در  یا رسمی، و واژة مخّفف  ادبی  گونة 
دامان← دامن ـ آیینه← آیِنه ـ دهان← دهن ـ میلیون← ملیون.3

• واژه های زیر را در سه الگوی کوتاه شدگی دسته بندی کنید.
سپهبد4ـ  جاودانـ  دهنـ  دامنـ  شکفتنـ  مصرعـ  رهگذرـ  پیغمبرـ  هشیارـ  کهکشان5 

ـ مهوش6 ـ زنهار ـ تبهکار ـ بله ـ مهمان ـ بُستان ـ ِسَلحشور7ـ هشدار ـ بازرگان.

1ـ »ک.« را بخوانید: »کوتاه شدة«
2ـ البته دو واژة »شکوفا« و »شکوفه« از مصدر اصلی ساخته شده اند.

3ـ در زبان فارسِی گفتاری، واژه های »خورد« )مثاًل در »پوِل خورد«( و »ناخون« )مثاًل در »ناخون گیر«( بر خالف 
زبان نوشتار، کوتاه نمی شوند. 

4ـ پسوند »بَد« که امروزه »بُد« تلفظ می شود، معنِی محافظ و ساالر به واژه می افزاید. 
5ـ لغت کهکشان یعنی جای کاه کشیدن؛ شباهت میان این پدیدة عظیم کیهانی با کاه برزمین ریخته در تخیل ایرانیان 
قدیم، مایة چنین نام گذاری بوده است؛ گویی که توبرة کاهی بر پهنة آسمان کشیده شده و چنین اثری بر جا نهاده است!  

6ـ پسوند »َوش« معنِی شباهت و همانندی را به جزء پیشین خود می افزاید.
7ـ شور، بن مضارع از مصدر شوریدن )به معنِی به کار بردن( است. سلحشور یعنی به کارگیرندة سالح، جنگاور، 

دلیر. این واژه را معموالً با زبَر حرف نخست تلفظ می کنند.  
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1ـ واژة »آیینه« در دو مرحله کوتاه  شده است؛ نخست، مصوت /ای/ به /  ـِ/ تبدیل شده: 

آیینه← آیِنه؛ سپس همان مصوت /  ـِ/ نیز افتاده است. این دو مرحله کوتاه شدگی را در 

واژة »پیراهن« نشان دهید.

2ـ تفاوت شکل اصلی و کوتاه شدة واژه های زیرین در فارسِی امروزین چیست؟

آگاهی← آگهی

راهرو← رهرو

تبدیل مصوت و دیگری  به دو شکل کوتاه شده است؛ یکی،  »اوستاد«  3ـ واژة کهِن 

کاربردی  تفاوت  این دو شکِل کوتاه شده چه  میان  امروزی  فارسِی  حذف صامت. در 

دیده می شود؟

4ـ به بیت آغازیِن شعر »دوراندیشی« بنگرید:

رفــت بـُـرون با دو ســه همــزادگان  1 دگـــان ز جـــملة آزا کودکـــی ا

واژة »بیرون« بر پایة الگوی تبدیل مصوت /ای/ به /  ـِ/ باید به شکل »بِرون« کوتاه شود، 

اما به صورت »بُرون« تلفظ می شود؛ چرا؟ 

1ـ آزاده در اینجا یعنی کسی که بندة دیگری نباشد. 
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آخرین پرسش

• میان بیت زیرین با »آخرین پرسش« چه هماهنگِی مفهومی می بینید؟  
ز دانــش میفگن دل اندر گمان2 میاسای از آموخـــتن یک زمان1 

فردوسی

1ـ لحظه
2ـ در گمان افتادن: تردید داشتن
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سیزدهم  جلد  در  »بیرونی«  )مدخل(  درآینِد  از  کوتاه  بخشی 
دایرةالمعارف بزرگ اسالمی را عینًا آورده ایم.1 مرکز دایرة المعارف 
همکارِی  با  اسالمی(  و  ایرانی  پژوهش های  )مرکز  اسالمی  بزرگ 

که  است  سال  از سی  بیش  انسانی  علوم  برجستة  پژوهشگران  و  دانشمندان  از  گروهی 
دانشنامه  این  محّققانة  مدخل های  است.  اسالمی«  بزرگ  »دایرة المعارف  تدویِن  عهده دار 
ـ   که تاکنون بیست وسه جلد از آن از حرف »آ« تا واژة »داللت« )اواخر حرف »د«( به چاپ 
رسیده ـ بر پایة معتبرترین منابع، نگارش یافته است و اطالعات دقیق و گسترده ای دربارة 
فرهنگ درخشان جهان اسالم )از دانشمندان 
اصطالحات  و  علوم  تا  گرفته  هنرمندان  و 
به  اسالمی(  کشورهای  و  بناها  و  گوناگون 

می کند.2  عرضه  خوانندگان 

چه  بیانگِر  متن  این   •
علمِی  شخصیت  از  جنبه ای 
داستاِن  با  و  است  بیرونی 
نقل شده در کتاب فارسی چه 

مناسبتی دارد؟

1ـ تمامِی درآیند، در سیزده صفحة دوستونی جای گرفته است.
2ـ همه جانبه نگری و بررسِی موشکافانة ابعاد گوناگون هر موضوع، سبب شده است برخی درآیندهای دایرة المعارف 
بزرگ اسالمی از نظر حجم، به تنهایی با کتابی برابری کنند. برای نمونه، درآیند »حافظ« در جلد نوزدهم، 185 

صفحة دوستونی را دربرمی گیرد!  
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به ترکیب اضافِی  بر سر و رویش کشید«  نوازش  اندوهی بسیار، دسِت  »با  در جملة 

»دسِت نوازش« دقّت کنید. اگر بخواهیم این ترکیب را معنی کنیم، باید واژه هایی را به میانة 

ترکیب بیفزاییم و جمله را به این صورت درآوریم: »با اندوهی بسیار، دسِت خود را برای 

نوازش بر سر و رویش کشید«. در جملة »انگشِت ندامت به دندان می َگزیم« نیز ترکیب 

اضافی را این گونه تغییر می دهیم: »انگشِت خود را به نشانة ندامت با دندان گاز می گیریم«. 

چنان که پیداست، در این نمونه ها مضاف الیه با مضاف همراه شده است تا مفهوم هدف، 

عّلت یا نشانه بر آن بیفزاید. ازاین رو چنین اضافه ای را »اضافة نشانه«1 می نامیم. در اضافة 

بنابراین اگر مضاف الیه را  نشانه بار اصلِی معنی رسانی بر دوش مضاف )هسته( است و 

حذف کنیم، هرچند به تَبَِع آن، مفهوم هدف، عّلت یا نشانه برداشته می شود، ساختار جمله  

آسیب نمی بیند. این ویژگی را می توان در جملة »عرِق شرم بر پیشانی اش نشست« )= ]به 

نشانة/ از روی شرم[ عرق بر پیشانی اش نشست( دید.

1ـ در جمله های پایین اضافة نشانه را پیدا کنید.

• فردوسی، فریادِ اعتراض ایرانیان را در روزگار ستم پیشگان عبّاسی طنین انداز کرده است. 
• شعر حافظ بر اّدعاهای زاهدان ریاکار آن روزگار، خّط بُطالن2 می کشد.

حیف باشد که تو در خوابی و نرگس، بیدار • تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش؟ 
داشـتم  مِهـی  کاله  بـر،  سـر  بـه  شـتم  ا هـی د ند ما فر فـّر  • کـه مـن 
پل بسته ای که بگذری از آبروی خویش • دسِت طمع چو پیش کسان می کنی دراز، 

صائب تبریزی

اِقترانی« می نامند. »اِقتران« یعنی قرین شدن، همراهی. این نام گذاری، همراهی و  1ـ اضافة نشانه را غالبًا »اضافة 
پیوستگِی مضاف را به مضاف الیه نشان می دهد.   

2ـ باطل بودن، نادرستی
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2ـ در متن درس هشتم )همزیستی با مام میهن( یک اضافة نشانه بیابید.

مضارع  فعل  گاهی  که  خواندیم  فارسی  کتاب  درس ششم  از   )1( زبانی  نکتة  در  1ـ 

اخباری را به جای فعل آینده به کار می بریم. در نگاهی کّلی باید گفت که میان زمان 

فعل ها و زمان واقعی، رابطة یک به یک وجود ندارد؛ یعنی چنین نیست که همواره هر 

گونه  از زمان فعل، در واقعیت تنها ویژة یک زمان باشد. اکنون فعل جمله های زیر را 

بررسی کنید و بگویید زمان و گونة آن چیست و در هر جمله نشان دهندة چه زمانی 

است.

• زمین به دور خورشید می گردد.
• آمدم! )در پاسخ به کسی که درمی زند(

• فردوسی در روزگار سامانیان شاهنامه را می سراید.  
• برنامه ام را نمی دانم؛ شاید فرداشب به مهمانی رفتم.

2ـ با ساخت و کاربرد فعل ماضی نقلی آشنایی دارید1 و می دانید که این فعل به رویدادی 

در گذشته در عین ارتباط با زمان حال اشاره می کند. در چهار جملة پایین،  فعل های 

و  کنید  دسته بندی  جداگانه  گروه  دو  در  حال،  زمان  با  ارتباط  نظر  از  را  نقلی  ماضی 

بیفزایید که فعل های این دو گروه چه تفاوتی با هم دارند.

• بّچه ها ناهارشان را خورده اند. • من همة تکلیف هایم را نوشته ام. 
• ما دمِ در منتظرتان ایستاده ایم • نوزاد در گهواره خوابیده است. 

1ـ بر ماضِی نَقلی ازآنجا چنین نامی گذاشته اند که گاهی در نقل قول ها یا نقل رویدادهایی که گوینده خود بینندة آن 
نبوده است، به کار می رود: دوستم خبر داد که همگی به سالمت رسیده اند. اما این تنها یکی از کاربردهای ماضِی 

نقلی است.      
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  درس دهم 

                آرشی دیگر

• میان مثنوِی کوتاه پایین با »آرشی دیگر« چه همسویِی مفهومی می بینید؟

شکِل مرگ ها1

در میاِن گونه گونه مرگ ها

تلخ تْر مرگی2  است مرِگ برگ ها
زان که3 در هنگامة4 اوج و ُهبوط5

تلخِی مرگ است با شرمِ سقوط

وز دگر سو، خوش ترین مرِگ جهان،

ـ زانچه بینی، آشکارا و نهان ـ

رو به باال ُو زِ پستی ها رها

خوش ترین مرگی است مرِگ شعله ها

1ـ سرودة دکتر محّمدرضا شفیعی کدکنی
2ـ تلخ تر مرگی= تلخ ترین مرگ؛ در این شعر که با زبان کهن گرایانه سروده شده، صفت برتر، پیش از هسته و بدون 

نقش نمای اضافه آمده و در معنی، مانند صفت عالی )برترین( است.
3ـ از آن که، از آن جهت که، بدان عّلت که

4ـ هنگام، زمان )هنگامه به معنِی بی نظمی و شلوغی، و فتنه و آشوب نیز هست( 
5ـ فرود آمدن، متضاّد ُصعود
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در دو سال گذشته آموختید که می توان با تکرار آهنگین یک مصراع از شعر، بر پایة 

فارسی همة  یا سنّتِی شعر  قالب های کهن  در  کرد.  پیدا  را  »تَن« وزن  و  »َت«  دو بخش 

مصراع ها بر یک وزن هستند. برای نمونه، در شاهنامة فردوسی که مثنوی ای بلند با کمابیش 

پنجاه هزار بیت است، وزن همة مصراع ها )حدود یکصدهزار مصراع( با هم یکسان و برابر 

است: َت تَن تَن َت تَن تَن َت تَن تَن َت تَن. همچنین ازآنجاکه شاهنامه در قالب مثنوی سروده 

شده است، هریک از بیت ها قافیة جداگانه ای دارد.

از  یا مصراع  اما در هر سطر  برخوردار است،  از وزن  ماننِد شعر کهن  نیز  نو«  »شعر 

شعر نو1 وزن می تواند بدون آنکه تغییر یابد، کوتاه یا بلند شود. برای مثال، در آغاز »قّصة 

تکرار آرش« این مصراع قرار دارد: جنگ، جنگی نابرابر بود. اگر مصراع یادشده را آهنگین 

تَن. ده مصراِع بعدی و اغلب  تَن  َت تَن تَن  تَن  َت تَن تَن  بخوانیم، وزن آن آشکار می شود: 

مصراع های شعر نیز بر همین وزن اند، ولی در میانة شعر به مصراع هایی برمی خوریم که 

وزن بلندتر یا کوتاه تری دارند؛ مثاًل: »کودکی از دامِن این موج بیرون َجست« یا »در دلش 

خورشید ایمان را نمی دیدند« )تَن  َت تَن تَن تَن  َت تَن تَن تَن  َت تَن تَن تَن( و »آی ای دشمن!2« 

)تَن  َت تَن تَن تَن(.

اما در  تَن« است؛  »تَن  َت تَن تَن  با  برابر  این شعر  درمجموْع کمترین طول مصراع های 

بیشتر مصرا ع ها پایة »تَن  َت تَن تَن« دو بار و در برخی سه بار و در یک مصراع چهار بار 

تکرار می شود. بدین سان شاعر پایة وزن را در سراسر شعر یکسان نگه می دارد، ولی طول 

آن را کم و زیاد می کند. 

گذشته از وزن، قافیه ها نیز در شعر نو برخالف قالب های سنّتی، نمودار ثابت و جایگاه 

ازپیش معیّن ندارند. برای نمونه، قافیه های مصراع آغازین، بی فاصله آمده اند: جنگ، جنگی 

نابرابر بود/ جنگ، جنگی فوق باور بود؛ اما مصراع چهارم با مصراع هفتم هم قافیه شده و 

1ـ در شعر نو چون طول مصراع ها با هم برابر نیست، واحدی به نام بیت وجود ندارد. 
2ـ برای آنکه این مصراع کاماًل بر وزن بنشیند، می توانید »آی« را فقط هنگام یافتن وزن »آُی« بخوانید. 
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میانشان دو مصراع فاصله افتاده است: خّط مرزی را جدا می کرد/.../.../ مرزها را جابه جا 

می کرد.

1ـ از میان شعر »آرشی دیگر« مصراع هایی بیابید که با الگوهای پایین هم وزن باشند. 

تَن  َت تَن تَن تَن  َت تَن تَن تَن  َت تَن تَن تَن  َت تَن تَن تَن تَن  َت تَن تَن تَن  َت تَن تَن تَن  َت تَن تَن تَن تَن  َت تَن تَن تَن

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

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

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

2ـ هرچند قافیه در شعر نو جایگاهِ ازپیش تعیین شده ندارد، اما الگوهای قافیه در شعر 

»قّصة تکرار آرش« را می توان در چهار دسته جای داد: 

2 در دو مصراِع بافاصله  1 در دو مصراِع پیاپی  

4 در سه مصراِع بافاصله 3 در سه مصراِع پیاپی  

همة قافیه ها را در سراسر شعر بیابید و در این دسته های چهارگانه بگنجانید.

3ـ شعر نوی »غزل برای گل آفتابگردان« )درس پنجم کتاب حاضر( را آهنگین بخوانید 

و وزن پایة آن را پیدا کنید. آنگاه ویژگی های شعر را از دیِد وزن و قافیه بررسی کنید.
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1ـ در دو جملة زیرین، بن و شناسة فعلی را که زیرش خط کشیده ایم، نشان دهید و 

سپس زمان و گونة )نوع( زمان و شخص و شمارِ فعل را جداگانه بنویسید. 

شخص و شمارزمان و گونة زمان   شناسهبن

شما به چه می خندید؟

دوستم قاه قاه می خندید.

2ـ می بینید که این فعل )از مصدر خندیدن( می تواند در دو زمان و شخص متفاوت به 

کار رود؛ در میان مصدرهای پایین، از کدام یک می توان به ماننِد خندیدن، یک فعل با دو 

زمان و شخص ساخت؟ چگونه؟ 

افتادن ـ کشتن ـ پریدن ـ نشستن

• با بررسِی مصدرهای باال، بنویسید مصدر باید چه ویژگی هایی داشته باشد تا بتوان از 
آن، یک فعل با دو زمان و شخص ساخت. 
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نیکرایان
حکایت

1ـ دو واژة »زندگانی« )زنده+ پسوند »ـانی«( و »زندگی« )زنده+ پسوند »ی«( هم معنایند 

و عالوه بر »زنده بودن«، در معنِی »عمر« نیز به کار رفته اند.

بیت و عبارت زیر را با معنا کردن واژ ه های »زندگانی« و »زندگی« به فارسِی امروزین 

برگردانید.

کـه شـد پیرایـة1 پیـری، جوانی  نـی  ر زندگا نـدر بهـا بکـوش ا
پرویناعتصامی

زینهار تا بدی نکنید و از بدان دور باشید که بدکننده را زندگی کوتاه  باشد2. 
تاریخبیهقی

2ـ بر پایة معنِی واژة »خسیس« در حکایت و شناختی که از »رای گسست اضافه« دارید، 

بیت زیر را به فارسِی امروزین بازگردانید و مفهوم آن را بنویسید.

چرا خسیس کنی نْفِس خویش را مقدار؟ چو طاعت آری و خدمت کنی و نْشناسند، 
سعدی

1ـ زیور و زینت
2ـ هنگام بازگرداندِن جمله به فارسِی امروزین، »کة چرایی یا عّلت« و »رای گسست اضافه« را نیز در نظر داشته 

باشید.
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1ـ معنِی عبارت و واژه هایی که زیرشان خط کشیده ایم، چیست؟

نقل است آن شب که رابعه در وجود آمد، در خانة پدرش چندان جامه1 نبود که او را 

در آن بپیچند و چراغ2 نبود.

شبی خواجه از خواب درآمد. آوازی شنید.

1ـ »جامه« در اینجا به معنِی »لباس« نیست.
2ـ مقصود، چراِغ روغن چراغی است که به صورت ظرفی سفالین یا فلزی می ساختند و روغن کنجد یا روغن بَْزَرک 

آن  در  دارای چربی(  جانورِی  بافت   =( پیْه  روغن  یا  پنبه دانه  روغن  یا  کتان(  )=دانة 
می ریختند )بنابراین چراِغ پیهْ سوز، نوعی چراِغ روغن چراغی بود(. آنگاه فتیله ای پنبه ای 
درون روغن قرار می دادند و یک سر فتیله را بیرون می گذاشتند و روشن می کردند. 
احتمال دارد در عبارت »به فالن همسایه رو و چراغی روغن خواه«، منظور از »چراغی 
روغن«، »یک چراِغ روغن چراغی« باشد، نه »به اندازة یک چراْغ روغن«. زیرا »در خانه 

چراغ نبود«ه است که مادر رابعه روغن در آن بریزد. 

  درس یازدهم 

زن پارسا     



103

2ـ  پس از خواندن بخش »آ« از »دانستنی« این درس، بنویسید هریک از ترکیب های زیر، 
چه معناِی کنایی را می رسانَد؟

• َزهرة کسی آب شدن/ َزهره تََرک شدن
• َزهرة کسی را بردن

• َزهرة شیر داشتن1

حدیث ُقدسی2 و رباعی ای که در پی آورده ایم، یادآور کدام بخش از متن تذکرة االولیاء 

است؟ چرا؟
• أنا َجلیُس َمْن َذَکَرنی3  

م5 جهان می خواهم نی عیش4 و تنعُّ • نی از تو حیات  جاودان  می خواهم  
آنی که رضای توست، آن می خواهم نی کام دل و راحت جان می خواهم  

هاللی ُجَغتایی

1ـ اگر در این ترکیب، َزهره را به تنهایی در نظر بگیریم، چون معنای »جرئت« از آن برمی آید، می توانیم بگوییم َزهره 
در معنِی َمجازی به کار رفته است؛ اما اگر کّل ترکیب را بررسی کنیم، باید گفت که ترکیب، مفهوم کنایی دربردارد. 
چراکه معنِی َمجازی تا وقتی است که با لغت سروکار داریم. اگر به ترکیب ها و جمله ها بپردازیم، معموالً پای کنایه 

در میان می آید. )نگاه کنید: بخش دانستنِی همین درس(
2ـ حدیث قدسی، سخن خداوند است که از پیامبر اکرمص روایت شده، اما جزوی از قرآن مجید نیست. چنین 

نامیده می شود. الهی )خداوند( تعّلق دارد، حدیث قدسی  اَقَدِس  حدیثی ازآنجاکه به ذات 
3ـ من همنشین کسی هستم که مرا یاد می کند.

4ـ دراصْل معنِی »زندگانی« دارد و با »َمعاش« و »َمعیشت« هم خانواده است؛ اما بیشتر ـ از جمله در اینجا و نیز در 
ترکیب »عیش و عشرت« ـ در معنای »خوشی و خوش گذرانی« به کار رفته است.

5ـ هم خانوادة »نعمت« و در اینجا هم معنِی »عیش« است. 

آرامگاه عطار نیشابوری، نیشابور

آرامگاه عطار، نیشابور
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معنِی »صفرا«  اما در  بوده،  »کیسة صفرا«1 )کیسة زرداب(  معنِی  به  لغت  َزهره در  ـ  آ 

)زرداب( نیز آمده است. در زبان و ادب فارسی غالبًا َزهره را در معنای شهامت و جرئت 

می پنداشتند.  و شهامت  دلیری  موجِب  را  )صفرا(  زهره  ترّشح  پیشینیان  می بینیم؛ چراکه 

وقتی می خوانیم: »ابلیس َزهره ندارد که ِگردِ او گردد. دزد را کی َزهرة آن بَُود2 که گرد 

چادر3 او گردد؟«، »َزهره« نه در معنِی اصلی و حقیقی )=صفرا(، بلکه به معنای َمجازی 

)=جرئت( به کار رفته است.4 چنان که آشکار است، میان معنِی حقیقی و مجازی واژه، پلی 

قرار دارد که این دو را به هم ارتباط می دهد )در نمونة یادشده، تراوِش  َزهره را سبِب 

شهامت دانستن، پِل رابط میان معنِی حقیقِی َزهره با معنای َمجازِی آن است(. در عبارت 

»غم مخور، فردا جاهیت5 خواهد بود؛ چنان که مقّربان آسمان به تو نازند« واژة »فردا« با 

نیامده است، بلکه از آن،  توّجه به متن، در معنِی اصلی و حقیقی )=روز بعد از امروز( 

معنای َمجازِی »در زمان آینده، در آیندة نزدیک« برمی آید. یعنی به رابعه خطاب می رسد 

که: »اندوهگین نباش، در آینده چنان مقامی خواهی داشت که فرشتگان به تو می بالند«. 

پلی که در اینجا معنِی حقیقی را به معنای مجازی می پیوندد، آن است که »فردا« جزء و 

بخشی از »زمان آینده« است. 

معاشرت«  و  هم نشینی  »مصاحبت،  معنِی  کهن  کاربرد  در  گرچه  نیز  »صحبت«  واژة 

داشته است، اما ازآنجاکه مصاحبت و نشست وبرخاست با دیگران همراه با حرف زدن و 

سخن گفتن است، صحبْت در فارسِی امروزی، معنای حرف زدن  و گفت وگو یافته است. 

ارتباط میان معنِی حقیقِی صحبت )هم نشینی( و معنِی مجازِی آن )گفت وگو(، ُمالزمت و 

1ـ کیسة گالبی شکل که در زیر قطعة راست کبد جای دارد و صفرای ساخته در کبد، در آن انباشته می شود.
2ـ کاربرد پرسش انکاری و »رای« تبدیل فعل اسنادِی »بَُود« )از مصدرِ بودن(: دزد هرگز زهره ندارد...

3ـ چاُدر که در فارسِی کهن با تلفِظ چاَدر کاربرد داشته، واژه ای فارسی است و با »چتر« ـ که اصِل سانسکریت 
)زبان هندِی باستان( دارد ـ هم ریشه است. )بنگرید: دانستنی درس هشتم(          

4ـ َمجاز، نقطة مقابل حقیقت است. مثاًل فضای مجازی در برابر فضای واقعی یا حقیقی قرار دارد؛ یعنی فضایی که 
در واقعیت بیرونی با آن روبه رو نیستیم. 

5ـ جاهیت خواهد بود← ]جایگزینی ضمیر پیوسته با جدا، بدون جابه جایی ضمیر:[ جاهی تو را خواهد بود← 
]تبدیل فعل اسنادِی بودن به داشتن:[← جاه و مقامی خواهی داشت.  
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همراهی ای است که هم نشینی با گفت وگو دارد. البتّه این معناِی مجازی چنان نیرو گرفته 

و در زبان گسترش یافته که حتّی معنای اصلی و حقیقی را کنار زده و خود به جای آن 

نشسته است. ازاین رو دیگر »گفت وگو« برای لغت »صحبت« معنای َمجازی یا َمجاز قلمداد 

نمی شود. کاربرد واژة »تسبیح« )=خدا را به پاکی یاد کردن( در معنِی »دانه های رشته کشیده« 

نیز از راهِ َمجاز بوده است؛ زیرا این رشته و دانه ها، وسیله ای برای یادکرد خدا و ذکر گفتن 

است. »وسیله بودن«، میان معنِی حقیقی و مجازی ارتباط برقرار می کند. بااین وصْف معنای 

َمجازی از آغاز به قدری فراگیر شده که معنِی حقیقی و عادی به شمار آمده است.

گذشتة  و  اخباری  حال  فعل های  در  را  »نوشتن«  مصدر  شش گانة  ساخت های  ـ  ب 

کنید: مقایسه  هم  با  استمراری 

می نویسندمی نویسیدمی نویسیممی نویسدمی نویسیمی نویسمحال اخباری

می نوشتندمی نوشتیدمی نوشتیممی نوشتمی نوشتیمی نوشتمگذشتة استمراری

می بینید که همة ساخت های فعل حال، دارای شناسه هستند، اما سوم شخص مفردِ فعل 

گذشته شناسه ندارد.

آموخته ایم که شناسة فعل، دو مفهومِ شخص و شمار را می رسانَد؛ یعنی برای مثال، از 

ـَم« در »می نوشتم« درمی یابیم که فعل را اول شخص مفرد انجام داده است1.  شناسة »

براین اساس چگونه است که از فعل »می نوشت« باآنکه شناسه ای ندارد، هردو مفهوم 

»نِشست،  می شنوند:  وقتی  فارسی زبانان  که  است  چگونه  می فهمیم.  را  شمار  و  شخص 

گفت، خندید، می نوشت، می دانست...« بی درنگ درمی یابند که این قبیل فعل ها از سوم 

شخص مفرد سر زده است؟

بیایید گروهی شش نفره را در نظر بگیریم که پنج نفر از آنان هریک کالهی ویژه بر سر 

1ـ نام گذارِی »شناسه« هم از همین جاست؛ شناسه یعنی شناساننده، و چون شناسه، شخص و شمار فعل را به ما 
می شناساند، چنین نامی بر آن نهاده اند.
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نهاده اند که با کاله دیگران متفاوت است. در این میان، سِر یک نفر بی کاله مانده است!

همچنان که هرکدام از پنج صاحب کاله را با کاله ویژه شان می شناسیم، آقای بی کاله را 

از بی کالهیش شناسایی می کنیم! زیرا تنها اوست که در جمع کالهداران، بی کاله است. به 

عبارت دیگر، همیشه برخورداری از یک نشانه، باعث شناخته شدن نمی شود؛ گاهی ممکن 

است نبودِ یک نشانه، همین کارکرد را داشته باشد. مثاًل اگر سوار بر خودرو به خیابانی 

برسیم که در ابتدای آن، تابلوی یک طرفه نصب شده باشد، از این نشانه )تابلوی راهنمایی 

و رانندگی( می فهمیم که خیابان یک طرفه است؛ اما اگر به خیابانی برسیم که هیچ تابلویی 

)نشانه ای( نداشته باشد، درمی یابیم که خیاباْن دوطرفه است. در این مثال، نبودِ نشانه، خوْد 

نشانه است. 

و  می آید  شمار  به  فعل  شناسة  شناسه،  نبودِ  آوردیم،  که  نمونه هایی  در  بدین ترتیب 

شخص و شمار فعل را به ما می شناساند. در دستور زبان فارسی به چنین شناسه ای که 

ظاهر نمی شود ولی مفهوم رسانی را انجام می دهد، »شناسة تُهی« می گویند و آن را با نشانة 

تهی در ریاضیات )Æ( نمایش می دهند.
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  فرهنگ بزرگ سخن )5(
بخشی از درآینِد »َدم« )12 از 22 معنی( را از فرهنگ بزرگ سخن آورده ایم1. سه معنی 

میان، َمجازی شمرده شده است. آن سه کدام اند؟ چه ویژگی ای معنای اصلی و  این  از 

حقیقِی »َدم« را به هریک از این سه معنِی َمجازی پیوند می دهد؟ 

1ـ در فرهنگ بزرگ سخن، واژه هایی که حرف های یکسان دارند، اما در یک یا دو حرکت متفاوت اند، بدین سان 
آرایش یافته اند: زبَر، زیر، پیش. برای نمونه، درآینِد»َدم« پیش از »ُدم« جای دارد و »کِشتن« پیش از »ُکشتن« و »منَکر« 

پیش از »منِکر« و »َمَلک« پیش از »َملِک«  
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دروازه ای به آسمان
   روان خوانی

1ـ مقصود نویسنده از »شّط خّرمشهر« و »رودخانة خّرمشهر« چه رودخانه ای است؟

2ـ بازپس گیری و آزادسازِی خّرمشهر ـ که در این درس از آن یاد شده است ـ به دنبال 

کدام عملیات رخ داد؟

سپاه  فرماندهِ  جهان آرا،  سیدمحمدعلی  که  می دانیم  3ـ 

اثر  بر  آبادان  َحصِر  شکستِن  از  پس  خّرمشهر  پاسداران 

سقوط هواپیمای نیروی هوایی ارتش به شهادت رسید و در 

زمان آزادسازِی خّرمشهر در میان هم رزمان خود نبود. نوحة 

تأثیرگذاری که در سوِگ این سردار رشیِد نَستوه سروده و 

خوانده شد، چه بود؟

1ـ در شاهنامة فردوسی و داستان »یافتن رستْم رخش را«، آنگاه که رستم می خواهد 

برای نخستین بار گام به میدان رزم بگذارد، پدرش، زال، او را با خود به دشت  می برد تا 

از میان گّله های اسبان زابلستان و کابلستان که از پیش او می گذرانند، اسبی درخور خود 

برگزیند. آنگاه که رستم رخش را می بیند، از چوپان...
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که از داغ، روی دو رانَش تهی است؟« بپرسید رستم که: »این اسـِپ کیست 

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

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

 

قبرستان  به  شهدا  جست وجوی  در  را  ما  که  باژگونه  عقل  این  از  »عجب  جملة  2ـ 

می کشاند!« یادآور کدام آیة قرآنی است؟

3ـ واژة »معراج« هم در معنای »ُعروج، باال رفتن )به ویژه به سوی آسمان(« است و هم 

»وسیله ای برای باال رفتن )به ویژه نردبان(«. در بنِد پایانِی »دروازه ای به آسمان« این واژه 

دو بار ـ یک  بار به صورت مفرد و بار دیگر، جمع شکسته )مکّسر( ـ به کار رفته است. 

»معراج« هر بار کدام یک از دو معنِی پیش گفته را می رساند؟ از کجا می فهمید؟

در اصطالح تفسیری، »معراج« به چه رویداد ویژه ای اشاره دارد؟

4ـ چه بیت هایی از شعر بخش »خواندنِی« درس هشتم، با موضوع این درس ارتباط 

دارند؟
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آ ـ دالور )شجاع( از ترکیب دو جزء دل+ آور ساخت گرفته است؛ »آور« در این واژه 

بن مضارع از مصدر »آوردن« نیست، بلکه شکل دیگری از پسوند »َور« است که معنای 

یعنی  بنابراین دالور )=دلَور(  از خود می افزاید.  پیش  به جزء  انجام دهندگی  یا  دارندگی 

دارندة دل و جرئت. »َدلیر« نیز که شکل کهن تِر آن، »دِلیر« است، از ترکیب »دل« با پسوند 

»ـیر« )با معنای دارندگی( ساخته شده است و درمجموْع معنِی دارندة دل و جرئت، شجاع 

را می رساند و با دالور هم معناست. جنگاور نیز معنای جنگنده دارد. همچنین است نام آور: 

نامَور، نامدار؛ بخت آور: بخت ور، بخت یار، خوش بخت؛ رزم آور: رزمنده.1 

»َور« در پیوند با برخی واژه ها به صورت /اور/ تلفظ می شود: رنجور، ُمزدور، کِیْفور.

ب ـ داغ، جدا از معنای صفتی )بسیار گرم و سوزان(، در قدیم به آهن گداخته ای گفته 

می شد که برای درمان یا عالمت گذاری بر پوست حیوان یا انسان می گذاشتند. همچنین به 

اثری که از گذاشتن این آهن گداخته بر پوست باقی می مانَد، داغ اطالق شده است. امروزه 

اندوهِ جانکاه  در توصیف کسی که براثر رویدادی تلخ به ویژه مرگ نزدیکان دستخوش 

می شود، می گوییم که داغدار یا داغ دیده است. داغ در این کاربرد، معنِی غّصه و اندوه بسیار 

گرفته است؛ گویی بر دِل چنین کسی داغ نهاده اند و او از مرگ عزیزان که چون داغ بر دل 

نشسته است، دل سوخته است. شقایق2 و الله را نیز مانند دلی خونین تصّور کرده اند که آن 

لّکة سیاهرنگ در قاعدة گلبرگ هایش، اثِر داِغ بردل نشسته است.

1ـ بنابراین جزء دومِ واژه هایی ماننِد دالور و جنگاور با واژه هایی از قبیِل شرم آور و شگفت آور تفاوت دارد. 
2ـ شقایق گلی سرخ رنگ است که در قاعدة گلبرگ هایش لّکة سیاهی هست و شباهت هایی با گل الله دارد. 
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پ ـ ساخت و کاربرد فعل های مضارع و ماضی مستمر )جاری( را آموختید. خوب 

است بدانید که نشانه ای از این دو گونه فعل مضارع و ماضی، در زبان فارسِی کهن یافت 

این دو را به ترتیْب فعل های مضارع اخباری و ماضی استمراری بر  نمی شود و کارکردِ 

عهده داشته اند.

»تلویزیون  دهد:  پاسخ  او  و  می کنی؟«  کار  چه  »اآلن  بپرسیم:  دوستی  از  تلفنی  اگر 

نگاه می کنم«، فعِل به کاررفته در دو جمله، مضارع اخباری است و نشان دهندة کاری است 

که در حال حاضر جریان دارد. اما می دانیم که این کاربرد فعل مضارع اخباری کم رنگ 

شده و ـ چنان که خواندیم ـ برای نشان دادن زمان آینده و مفهوم های دیگر کاربرد یافته 

است. در عوض، فارسی زبانان فعل کمکِی »دار+ شناسه« را به مضارع اخباری افزوده اند 

تا فعل تازه ای پدید آید و همان کارکرد سابق را داشته باشد: »دارم تلویزیون نگاه می کنم« 

نامیده  )جاری(  مستمر  مضارع  فعل،  این  هستم(.  کردن  نگاه  تلویزیون  حال  در  )یعنی: 

می شود؛ زیرا نشانگر رویداد و جریان فعل در حال حاضر است. 

ماضِی  فعل  بودند«،  بّچه ها سراپا گوش  می خوانْد،  که سیاوش شعر  »وقتی  در جملة 

را  تکرار  اینجا  در  و  می دهد  نشان  گذشته  زمان  در  را  کاری  یافتِن  جریان  استمراری، 

و  شده  محدود  امروزه  استمراری  ماضی  فعل  کاربرد  این  که  می دانیم  باز  نمی رساند. 

بیشتر برای رساندن مفهوم تکرار کاربرد یافته است: »پارسال درس هر روز را همان روز 

می خواندم«. در عوض، فارسی زبانان فعل کمکِی »داشت+ شناسه« را به ماضی استمراری 

افزوده  و فعل تازه ای ساخته اند که همان مفهوم سابق را دقیق تر برساند: »وقتی که سیاوش 

داشت شعر می خوانْد، بّچه ها سراپا گوش بودند« )یعنی: در حال خواندن شعر بود(. این 

فعل را ماضی مستمر )جاری( نامیده اند؛ چون نمایانگِر رویداد و جریان داشتن فعل در 

گذشته است.  
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  فرهنگ بزرگ سخن )6(
خوانده ایم که هر درآیند در فرهنگ بزرگ سخن از چه بخش هایی برخوردار است: 
آوانگارِی واژه، ریشة واژه1، هویت دستوری )ماننِد اسم، صفت(، تعریف ومعنی های واژه 

از پربسامد تا کم بسامد با شاهد و مثال. 

پس از بخش های یادشده، در برخی درآیندها نوبت به »ترکیب ها« می رسد. ترکیب ها 
گروه واژه هایی هستند که به نحوی پیرامون واژة اصلی )درآیند( گرد آمده اند؛ برای مثال: 

ترکیب های وصفی و اضافی و تعبیرهای کنایی.

ترکیب های کاربردِی هر واژه، با آرایش الفبایی در پِی آن آمده و در سرآغازِ مجموعه 

ترکیب های هر واژه نشانة☞ قرار گرفته است. درون هر ترکیب، واژة اصلی با نماد ~ 

جایگزین شده است. 
گوناگونی و گستردگِی ترکیب هایی که از پاره ای واژه ها در زبان فارسی پدید آمده است، 
نشان از توانایِی حیرت انگیز زبان فارسی در ترکیب سازی دارد. برای نمونه، ترکیب های 
واژة »دست«، 43 صفحه از فرهنگ بزرگ سخن را دربرگرفته است! ترکیب هایی از این 
ِ اول، ~ ِ باال، ~ برداشتن، ~ بر ~ گذاشتن، ~ ِ برقضا، ~ به ~، ~  دست:  ~ انداختن، ~ 
به سیاه وسفید نزدن، ~ به کار شدن، ~ ِ تنها، ~ ِ پیش را گرفتن، ~ کسی از همه جا کوتاه 
بودن، ~ کسی خط خوردن، ~ کسی شفا بودن، ~ و بال کسی باز بودن، ~ و پنجه نرم 

کردن، از ~ رفتن، به ~ ِ فراموشی سپردن، رو]ِی[~ بردن...
در نخستین بنِد درس روان خوانی، این جمله را خواندیم: »تو در جست وجوی دروازة 

آسمانِی شهر بودی که به کربال باز می شد و جز مردان مرد را به آن راه نمی دادند«.
در این عبارت، »مرداِن مرد« ترکیب متداولی در زبان فارسی است که می توان معنِی 
»مرد«  درآیند  سراغ  به  بنابراین  کرد.  بزرگ سخن جست وجو  فرهنگ  در  را  آن  روشِن 

می رویم و ترکیب ها را از نظر می گذرانیم تا ترکیِب پیش گفته را بیابیم.

1ـ درصورتی که اصل فارسی نداشته باشد.
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• اکنون شما درآیند »دل« را در فرهنگ بزرگ سخن جست وجو کنید و معنای دقیِق این 
ترکیب ها را بیابید و بنویسید:

دل بد کردن ـ دل به دریا زدن ـ دل به دل راه داشتن ـ دل کسی با کسی صاف شدن 
ـ دل کسی بزرگ بودن ـ دل کسی طاقچه نداشتن ـ دل کسی هزار راه رفتن ـ دلی از 
عزا درآوردن ـ ای دِل غافل ـ تا دلت )دلتان( بخواهد ـ تو]ِی[ دل کسی قند آب کردن 

ـ ورِ )بِر( دل.
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فصل پنجم

اسالم و انقالب  اسالمی
در کتاب فارسی هفتم بخشی از کتاب »خدمات متقابل اسالم و ایران« را خواندیم و از 
یک سو دانستیم که چگونه با راهیابِی آیین اسالم به سرزمین ما، چشم اندازهای روشنی پیِش 
آنان را به سوی پیشرفت های علمی و فرهنگی و معنوی  روی ایرانیان گشوده شد و راهِ 
هموار کرد؛ و از سوی دیگر دریافتیم که چگونه ایرانیان با برخورداری از میراث کهن خود 
و نیز عشق و انگیزة وصف ناپذیری که از آیین نوین در نهادشان بیدار شده بود، در تکامل 

و اوج گیرِی تمّدن اسالمی سهم ارزنده ای را از آِن خود کردند.
از موهبت هم زیستِی اسالم و ایران بود که زبان فارسی در جایگاه دومین زبان جهان 
اسالم، سرزمین های خاورِی ایران را درنوردید و تا هند و حتّی چین پیش رفت و ساکنان 
این سرزمین ها از رهگذر زبان فارسی با آیین اسالم آشنا شدند و به آن گرویدند. شعر و 
ادبیات درخشان فارسی که بیانی هنرمندانه و نبوغ آمیز و رنگارنگ از آموزه های اسالمی در 

زبان شاعران و سخنوران ایرانی است، گواهی روشن بر این رویداد فرخنده است. 
انقالب اسالمی نیز که برآینِد خواست همگانِی ایرانیان برای رهایی از وابستگی و احیای 
ارزش های واال و عدالت خواهانة اسالمی بود، بار دیگر روحیة خودباوری و سازندگی را در 
ایرانیان قّوت بخشید و جنگ تحمیلِی هشت ساله نیز نتوانست در دیوار بلنِد هّمت آنان ـ که 
دلیرانه و جان برکف در پاسداری از هر وجب خاک میهن ایستادگی کردند ـ رخنه ای پدید 
آورد. درس های این فصل، گوشه هایی از این دو اصل هویت بخش در فرهنگ سرزمینمان 

را بازنمایی می کنند. 
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• در توضیح آغازین درس، واژه ای با نشانة جمع بیابید که صورت مفرد نداشته باشد.

• در عبارت »َمثَل مؤمنان، جمله چون یک تن است؛ چون یک اندام را رنجی رسد، همة 
یابند و رنجور2 شوند«، معنِی واژه هایی را که زیرشان خط کشیده ایم،  اندام ها1 آگاهی 

بنویسید.  

1ـ مفهوم این بیت سعدی همسو با کدام بخش از درس است؟
بیـار زیبـا  سـیرت3  بـرادر،  ای  صورت زیبای ظاهر هیچ نیسـت 

2ـ مقصود از جملة »طنین کالم ایشان، فراتر از جغرافیای فرهنگی تاریخ بشری است« 
چیست؟ تعبیر »جغرافیای فرهنگی تاریخ بشری« چه مفهومی دارد؟ )»تاریخ بشری« ترکیب 
آشنایی است، اما سپس واژة »جغرافیا« در کنار »تاریخ« نشسته است؛ البته با صفِت »فرهنگی«( 

1ـ اندام: عضو؛ اندام واژة مفرد فارسی است، بنابراین صورت های »یک اندام« و »اندام ها« درست است؛ اما با توجه 
به ترکیب هایی مانند »قوی اندام«، کاربردِ اندام در معنای »مجموعة اعضا، بدن« نیز ایرادی ندارد. 

2ـ بیمار
3ـ شیوة رفتار، خلق وخو

  درس دوازدهم 

پیام آور رحمت     
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3ـ در جملة »بخشی از سفارش پیغامبر اعظم   به ابوذر را می خوانیم«، واژة »سفارش« 
صورت دیگری از »سپارش« است. مصدر و ساختار این واژه را بنویسید و بیفزایید که چه 

ارتباطی میان ساختمان و معنای کاربردِی سفارش برقرار است.

ابوذرِ غفاری1 آن َصحابِی2 پاک نهاد یاد باد3 که معاویه را به خاطر اسراف کاری هایی که 
در بیت المال4 می کرد و بی پروایی هایی که در مقابل آیین عدالت الهی انجام می داد، مالمت 
می کرد. برابر کاخ وی می ایستاد، به بانگ بلند وی را متّهم می کرد و آن پول های کالن5 را 
که بر خالف عدالت بین اَعوان6 پخش می شد، حرام اعالم می کرد و کار وی را سرپیچی 
از آیین خدا می خوانْد. ابوذر که از اَرکان اربعة یاران امام ما7 بود و پیامبر خدا او را به 
ِصدق لهجه8 ستوده بود9، چنان که امام در حّق وی گفت، مشتاق دین و دانش بود و در 
مورد هرچه در جامعه می گذشت، کنجکاوی داشت. وی به َفحوای10 اشارت قرآن کریم 
)9/34(11 زراندوزی رایج بین توانگران12 عصر را به شّدت محکوم می کرد13 و اِنفاِق هرچه 

را از حّد نیاز انسان افزون می بود، الزم می شمرد.14

1ـ منسوب به قبیلة »بنی ِغفار«
2ـ »صاحب« جدا از »دارنده«، به معنِی »یار و دوست« بوده است. جمع شکستة آن، »اصحاب« و »صحابه« معنای 

»یاران پیامبر     « دارد. »صحابی« )منسوب به صحابه( به هریک از یاران پیامبر گفته می شود.  
3ـ یاد باد: یادش به خیر باد!

4ـ آنچه جزء اموال عمومی است و در اختیار حکومت اسالمی قرار دارد.
5ـ بسیار، زیاد

6ـ ِج َعْون، یاران، یاران معاویه )در اینجا(
7ـ ارکان اربعه: ستون ها و پایه های چهارگانه؛ ارکان اربعة یاران امام ما: چهار یار برگزیدة امام علی )سلمان 

فارسی، ابوذر ِغفاری، مِقداد  بن َعمرو، َعّمارِ یاسر( که پس از پیامبر  به علی وفادار ماندند.  
8ـ ِصدِق لهجه: راست گویی

 » 9ـ اشاره است به حدیث حضرت رسول : »ماأََظلَّْت الَْخضراُء و الأََقلَّْت الَْغبراُء مِن ذی لَهَجةٍ أَْصَدَق مِْن أبِی َذرٍّ
)آسمان سایه نیفکنده است و زمین دربرنگرفته است کسی را که راستگوتر از ابوذر باشد(

10ـ َفحوا: مضمون، درون مایه
َة و الیُنْفِقونَها فی َسبیِل  َهَب و الِفـضَّ 11ـ بخش پایانِی آیة شریفه از سورة »توبه« چنین است: »... والّذیَن یَْکنِزوَن الذَّ
رُهْم بَِعذاٍب ألیٍم« )و کسانی که زر وسیم را گنجینه می کنند و آن را در راه خدا هزینه نمی کنند، ایشان را از  اهلل َفبَشِّ

عذابی دردناک خبر ده.(
12ـ ثروتمندان، متضاّد درویشان

13ـ محکوم کردن: ناروا شمردن، خطا دانستن
14ـ حکایت همچنان باقی، دکتر عبدالحسین زرین کوب 
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سیرت سلمان
    حکایت

1ـ کتابی که حکایت »سیرت1 سلمان« برگرفته از آن است ـ چنان که خواندید ـ »روضة 

ُخلد« نام دارد و نویسنده اش »َمجد خوافی« است. »روضه« به معنِی »باغ« و »باغ بهشت« 

است و »روضة ُخلد« یعنی »بهشت جاویدان«، »بهشت همیشگی«. سعدی گلستان را 

متناسب با هشت درِ بهشت، در هشت باب تدوین کرده است. َمجد خوافی نیز عنوان 

اثر خود را ـ که به تقلید از گلستان سعدی نگاشته ـ روضة خلد نهاده است. »خواف«2 

نیز یکی از شهرهای خراسان رضوی و زادگاه نویسنده است.  

در برخورد با نام آثار ادب فارسی یا پدیدآورندگان هریک، نباید بی اعتنا از کنار نام ها 

گذشت یا تنها آنها را به یاد سپرد؛ بلکه باید درنگ کرد و در معنِی نام، و پیوند آن با 

موضوِع اثر اندیشید. همچنین باریک بینی در نام و لقب و نسبِت نام آوران ایران زمین، 

این  دربارة  نمونه،  برای  ما می گشاید.  به روی  فرهنگی3  ایران  به چشم انداز  دریچه ای 

کتاب  پایان  آثار  و  اَعالم اشخاص  از جمله  ـ  منابع  از  را  پاسخ  بیندیشید و  پرسش ها 

فارسی یا فرهنگ های لغت و اَعالم ـ بیابید:

• معنِی لغوِی »تذکرة األولیاء«، »اَسرارالتّوحید«، »مخزن األسرار« و »کیمیای سعادت« و 
ارتباط هر یک با موضوع و محتوای کتاب چیست؟

• سبب تخّلِص »غّزالی«، »نظامی«، »عّطار«، »حافظ« و »شهریار« را جست وجو کنید. 
• »بهارستان« به چه معناست و افزون بر کتاب جامی، نامِ خاّص چه چیزی بوده است؟

1ـ از ریشة »ِسیْر« )= رفتن( است. سیرت معنِی »روش و طریقه« یا دقیق تر، »شیوة رفتار و خلق وخو« دارد.
2ـ بخوانید: خاف

آفتاب فرهنگ  را که  فراتر می رود و هر سرزمینی  امروزی  ایران  از مرزهای جغرافیای  ایران فرهنگی  قلمرو  3ـ 
ایرانی در آن تابیده است، دربرمی گیرد. بدین سان بلخ و هرات و الهور و سمرقند و بخارا و گنجه هرچند اکنون در 
جغرافیای سیاسِی ایران جای ندارند، اما در درازنای تاریخ، در شکوفایی و ثمربخشِی فرهنگ ایرانی سهم داشته اند.           
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2ـ در درس ششم کتاب حاضر آموختیم که در سبک کهن ادب فارسی، گاهی نقش نمای 

این دو حرف  اکنون می افزاییم که  متمم، دو حرف اضافة پیشین و پسین بوده است. 

اضافه در نمونه هایی خاص، هردو پیش از متمم جای می گرفتند. امروزه به نمونه هایی 

از کاربرد دو حرف اضافة پیاپی برای یک متمم1، در زبان خود برمی خوریم:

از موالنا به جز مثنوی و غزلیات شمس، آثار دیگری نیز به جا مانده است.2 

در متن حکایت، از این کاربرد دستوری مثالی بیابید.

و هرگز عرب خندق ندیده بودند، و چون بیامدند و خندق دیدند که در حوالِی3 مدینه 

کنده بودند، تعّجب کردند و گفتند که: »این کِیْدی4 است که هرگز عرب نمی دانستند. و 

سبب خندق بُردن آن بود که سیّد5  بشنید که عرب و لشکر قریش و جمله6 جهودان 

مّکه جمهور کرده اند7 و روی در مدینه دارند؛ پس صحابه را بخواند8 و با ایشان مشورت 

»یا  گفت:  و  می دانست  َعَجم11  رسِم  ـ  َعنُْه10  اهللُ  َرِضَی  ـ  سلمان  بگفت.  احوال9  و  کرد 

رسول اهلل، َحوالِی مدینه خندقی باید کندن تا لشکر که درآیند، بر ما هجوم نتوانند کردن، 

و از بهر این12، در َعَجم13 هیچ شهری بی خندق نباشد.« بعد از آن سیّد  به اشارِت14 
1ـ از پیونِد این دو حرف اضافه، یک حرف اضافة مرکب پدید می آید.

2ـ به ندرت سه حرف اضافة پیاپی هم آمده است: به جزاز علی که گوید به پسر که: قاتل من/ چو اسیر توست 
اکنون، به اسیر کن مدارا )شهریار(

3ـ فارسی شدة »حوالیَْ« با تبدیل مصّوت /آ/ به /ای/، پیرامون، گرداگرد
4ـ حیله ورزی، مکر

5 ـ سرَور ) مراد، رسول اکرم  است( 
6ـ همة، تمامِی

7ـ ُجمهور: عموم، همه؛ جمهور کردن: جمع شدن
8ـ خواندن: فراخواندن، احضار کردن

9ـ رویدادها، ماجراها
10ـ که خداوند از او خشنود باد!

11ـ ایرانیان )َعَجم متضاّد عرب است و معنای غیرعرب به ویژه ایرانی دارد. این واژه در ادبیات فارسی بارها به کار 
رفته و بار معنایِی منفی نداشته است( 

12ـ از بهر این: از برای این، به این دلیل
13ـ ایران

14ـ اظهارنظر، رأی
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سلمان بفرمود تا آن خندق برکندند. بعد از آن، جمع مهاجر گفتند که: »سلمان از ماست« 

أهَل  مِنّا  »سلماُن  گفت:  پیغمبر   آن  از  بعد  ماست«.  از  »سلمان  که:  گفتند  انصار  و 

البَیِْت« یعنی سلمان نزد من چون اهل بیت من است؛ و لشکر کّفار چون بیامدند و خندق 

می دیدند، بازمی گردیدند و به پیش نمی توانستند آمدن.1 

از حضرت علی روایت شده است که: »سلمان برای شما مانند لقمان حکیم است«. 
این حکایت از بوستان سعدی را بخوانید و با حکایت »سیرت سلمان« بسنجید. از رهگذر 
مقایسة این دو حکایت، چه شباهتی میان سلمان و لقمان به نظر می رسد؟ جز آنچه از این 

حکایت ها برمی آید، چه شباهتی میان این دو بزرگ مرد می توان سراغ کرد؟
نـه تن پـرور 4 و نازک انـدام5 بـود شــنیدم که لقــمان2 سـیه فــام3 بود 
زَبـون6 دید و در کارِ گل داشـتش7 یکــی، بنــدة خویــش پنداشــتش 
به سـالی9 سرایی ز بهرش بساخت جفا دید و با جور و قهرش8 بساخت 
فـراز نهیبـی10  آمـد  لقمانـش  ز  چــو پیــش آمــدش بندة رفتــه باز 
بخندیـد لقمان که11: »پوزش چه سـود؟ به پایش در افــتاد و پوزش نمود 
به یک ساعت از دل به در چون کنم؟ به سالی ز جورت جـگر خون کنم12 
کـه سـودِ تـو مـا را زیانـی نکرد13 ولـی هـم ببخــشایم ای نیکــمرد 

1ـ برگرفته از کتاب سیرت رسول اهلل 
2ـ مردی حکیم که بر پایة روایت های اسالمی، حبشی بوده و در روزگار داوود پیامبر می زیسته است.  

3ـ سیاه رنگ، سیاه پوست 
4ـ آنکه تنها به خواب و خوراک خود می پردازد و تنبل است.

5ـ دارای اندام ظریف و زیبا
6ـ ضعیف، زیردست

7ـ داشتن: واداشتن؛ در کار گل داشتش: او را به عملگی وادار کرد.
8ـ قهر: ستم، خشونت

9ـ به سالی: در ]عرِض[ یک سال
10ـ نَهیب یا نِهیب: فریاد بلند، به ویژه برای ترساندن یا اخطار کردن

11ـ پیش از حرف »که« فعلی ماننِد »پاسخ داد« یا »گفت« حذف شده است. 
12ـ جگر خون کردن: جگرخون شدن، دردمند و آزرده شدن )کنایه(

13ـ زیان کردن: گزند و آسیب رساندن
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مرا حکمت و معرفت گشـت بیش تو آباد کردی شبسـتاِن1 خــویش 

کـه فرمایمش وقت ها کارِ سـخت غالمی است در ِخیْلم2 ای نیک بخت 

چـو یـاد آیـدم سـختیِ کارِ گل« دگــر ره3 نیازارمش سخــت، دل4 

مجموعه پویانمایِی »حکایات سعدی؛ شیرین تر از قند« به کارگردانِی »سروش خادمی« که بر پایة 
حکایت های بوستان و گلستان سعدی در 24 قسمت 12 دقیقه ای و با طراحِی بیش از هفتاد شخصیت 

و چهل مکان به شیوة سه بعدِی رایانه ای در واحد پویانمایِی مرکز فارس تولید شده است.  

در حکایت بوستان، این ویژگی های زبانی و ادبی را بیابید.

• رای گسست اضافه
• کة عّلت یا چرایی

• جابه جایی یا جهش ضمیر
• پرسش انکاری

1ـ خوابگاه
2ـ خیل: گروه، دسته، در اینجا: وابستگان و متعّلقان

3ـ دگر ره: دگر بار، بار دیگر
4ـ دلش را سخت نمی آزارم )جابه جایِی ضمیر(. البته می توان »سخت دل« هم خواند: با سخت دلی و بی رحمی او 

را آزار نمی دهم.
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آـ زادگاهِ سلمان فارسی را پاره ای منابع، منطقة ِجِی اصفهان نوشته اند و برخی او را اهل 

رامُهرمز یا شیراز دانسته اند. فارس گذشته از استان یا ایالت فارس، به سراسر ایران نیز 

گفته می شده است؛ بنابراین لقِب فارسی می تواند به معنای عاّم »ایرانی« باشد. 

ب ـ برخی بر آن اند که چون سلمان فارسی با حضرت رسول    همنشین بوده و 

موی سر و ریش حضرت را اصالح می کرده است، پیرایِش موی سر را بعدها سلمانی 

نام داده اند.1 

آرامگاه سلمان فارسی؛ شهر مدائن )جنوب خاورِی بغداد(

پ ـ خندق، ُمَعّرب یا عربی شدة »َکنَدگ« فارسی است. َکنَدگ شکل کهِن »َکنده« است؛ 

یعنی کنده شده، جایی که آن را کنده و حفر کرده اند. مسلمانان حفِر َکنَدگ را که شگرد 

و  فراگرفتند  )احزاب(  خندق  غزوة  در  فارسی  سلمان  از  است،  بوده  ایرانیان  دفاعِی 

بدین سان واژة »کندگ« به صورت خندق به زبان عربی راه پیدا کرد. )حرف »گ« ـ که 

در الفبای عربی نیست ـ در پایاِن کنَدگ با »ق« جایگزین شده است، اما حرف آغازین 
1ـ فرهنگ فَِرق اسالمی، ص231
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واژه ـ »ک« ـ نیز به »خ« تغییر یافته است؛ گواینکه در 

در  که  می بینیم  دارد.  وجود  »ک«  حرف  عربی  الفبای 

فرایند عربی سازی، تنها نبودِ یک حرف و صدای آن در 

خّط و زبان عربی، موجب تغییر نیست، بلکه عرب ها 

هر تغییری را که سبب سادگی و همخوانِی بیشتِر یک 

واژه با زبانشان شده است، روا دانسته اند. چنان که »ِک« 

به  واژه  و  پذیرفته  تغییر  نیز  »کاووس«  نام  در  آغازین 

ب شده است(. صورت »قابوس« ُمَعرَّ

در جمله های پایین، از مصدرهای درون کمانک، فعل مناسب بسازید و در نقطه چین ها 

بنویسید. سپس زمان و گونة زمان و شخص و شمار فعلی را که ساخته اید، بیفزایید.

فعلی که می سازید، باید از دیِد زمان و شخص کاماًل با جمله همخوانی داشته باشد.

در میان فعل هایی که ساخته اید، نباید هیچ یک با دیگری از نظر گونة زمان یکسان باشد.

• الهی دورت ..........! )گشتن(
• متأسفانه نمی توانیم بیاییم؛ چون اآلن خیلی کار .......... )داشتن(

• خانواده اش از دیشب تا به حال اصاًل .......... )خوابیدن(
• پارسال که دیدمش، از شّدت بیماری حسابی ضعیف ........... )شدن(

• خوب دقّت کن؛ ممکن است آنها را قباًل جایی ........... )دیدن(



نقاشیآبرنگ:محمدرضاآتشزاد124

• در بیت »پرسش تشنگی را تو آبی، جوابی/ ریگ های بیابان تو را می شناسند«، شاعر 
ترکیب »پرسش تشنگی« را در آغاز مصراع نخست نشانده و سپس متناسب با »پرسش«، 

واژة »جواب« و متناسب با »تشنگی«، »آب« را آورده است. نمونه ای دیگر از این گونه 

قرینه سازی و تناسب در شعر نشان دهید. 

  درس سیزدهم

آشنای غریبان     



125

• در بیت چهارم مقصود شاعر از »گل های این باغ« چیست؟

1ـ زیباترین بیت غزل را »شاهْ بیت« یا »بیت الغزل« می نامند. از دیِد شما شاه بیت غزل 

»آشنای غریبان« کدام است؟ چرا؟

2ـ آشکارترین آرایة به کاررفته در این غزل چیست؟ شاعر چگونه از این آرایه برای بیاِن 

باور و عاطفة خود نسبت به مقام معنوِی امامع بهره گرفته است؟ 
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• دو بیت بیابید که دربردارندة آرایة تضاد باشند و یک بیت که آرایة جناس داشته باشد.

• مقصود از »می کشان« در بیت نخست چیست؟

نگارة انتظار، اثر استاد محمود فرشچیان

میالد گل
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1ـ بیت های دوم و چهارم، هریک مخاطب شعر را به چه کاری فرامی خواند؟

2ـ ارتباط تعبیر »جاِن جهان« در وصِف امام زمانعج با این حدیِث آن حضرت چیست؟ 

حاُب  مِس إذا َغیَّبَها َعِن األبصارِ السَّ أّما َوْجُه اإلنتِفاِع بِی فی َغیْبَتی َفَکاإلنتِفاِع بِالشَّ

از  )اما چگونگِی بهره مندی از وجود من در روزگار غیبتم، همچون بهره ای است که 

خورشید می برند؛ هنگامی که ابر آن را از دیدگان پنهان می کند.(

شکِل صفحة بعد، دایره ای است که به هشت بخش تقسیم شده است. در کناره های 

دایره، پیکان هایی هست که نشانة تبدیِل فعل است؛ روی هر پیکان،  یک شماره و نشانه های 

✸، J یا L جای دارد که نشان می دهد فعل را باید به چه زمان، شخص و ُشماری تبدیل 
کنید. بر پایة این نشانه ها، شما باید:

• شش بخش از دایره را با فعل های مناسب پُر کنید. )دو بخش را ما پُر کرده ایم. مصدرِ 
فعل هایی که می سازید، باید با دو فعلی که ما ساخته ایم، یکسان باشد.(

• روبه روی شماره های 4 و 8 ماننِد شماره های دیگر، زمان دقیق فعِل مربوط به آن را 
بنویسید.

• نشانه های پیکان های 4 و 8 را روی آنها بگذارید.
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 :هانشانه

 مفرد   اوّل شخص 

 جمع  م شخصدو 

  م شخصسو 

 استمراري / گذشتۀ1

 / مضارع التزامی2

 عید)(بدور  / گذشتۀ3

4..................... /  
 / مضارع اخباري 5

 التزامی  / گذشتۀ6

 / آینده7

8...................... / 
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مایگریخته  
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        4

گریخت
  5 

6 
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• دو جمله  بیابید که در یکی رای گسست اضافه به کار رفته باشد و در دیگری، رای 
تبدیل فعل اسنادی.

1ـ این عبارت از درس را بازخوانی کنید: »اگر فراموشی در آدمی نبود،... امید نداشت 

که شخصی که دشمن اوست، از احوال او غافل گردد؛ یا حسودی، لحظه ای از فکر او 

بپردازد.« مصدر »پرداختن« در اینجا معنای »فراغت یافتن، بیرون آمدن، به انجام رساندن 

و کنار نهادن« دارد. چند نمونة دیگر از کاربرد این فعل را در بیت ها و عبارت های زیر 

آورده ایم. در کدام نمونه ها از »پرداختن« همان معنِی یادشده برمی آید؟ در چه صورتی 

فعل  این  از  معنایی  چه  دیگر،  نمونه های  در  می رساند؟  را  معنایی  چنین  »پرداختن« 

درمی یابید؟ 

• افشین از جنگ بابک خّرم دین چون بپرداخت، به بغداد رسید
تاریخ بیهقی

بـه گـرزِ گـران گـردن افراختند  • چـو از جنـگ نیـزه بپرداختنـد 
فردوسی

بپرداختنـد دشـتی  نخجیـر1،  ز  • به هر سو سواران همی تاختند 
فردوسی

1ـ شکار

  درس چهاردهم

پیدای پنهان     
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• پیغامبرـ  علیه الّسالمـ  به مّکه رفت و نگذاشتند حج کردن. بر آن، صلح افتاد که دیگر 
سال بازآید سه روز مّکه بپردازند تا پیغمبر ـ علیه الّسالم ـ حج بکند.

ُمْجَمل التواریخ والقَِصص

نگارة عاّلمه محّمدباقر مجلسی
)نقاشِی آبرنگ، دورة صفویه( 

2ـ بیت ها و عبارتی را که در پی می آید، از گلستان، غزل ها و بوستان سعدی برگرفته ایم. 
این نمونه ها را باریک بینانه بخوانید و هماهنگِی مفهومِی هریک را با بخش های درس نشان 

دهید. 
آـ حق َجلَّ و َعال1 می بیند و می پوشد2 و همسایه نمی بیند و می خروشد3.

کسی به حال خود از دست کس نیاسودی نَعوُذ بِاهلل4 اگر خلق غیب دان بودی 
گلستان سعدی

باشد6 نظر  این  چشِم  را  که  تا  ب ـ همه عالَم جماِل َطلَعِت5 اوست 
غزلیات سعدی

آورد خروش  در  جان  معده  تَِف7  نگذرد  نفس  سرد  باد  گر  ا ـ  پ 
1ـ حق جّل و َعال: خداوند که بزرگ و بلندمرتبه است

2ـ چشم پوشی کردن
3ـ خروشیدن: بانگ و فریاد زدن

4ـ پناه می بریم به خدا، پناه بر خدا )وقتی گفته می شود که بخواهند موضوعی شگفت انگیز یا نادل پسند را مطرح 
کنند(

5ـ چهره، روی
6ـ باید دید که چه کسی چشمی دارد که چنین به جهان نظر کند.

7ـ گرمی، حرارت
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خام3 کار،  شود  را  نازنین  تن  طعام  نجوشد2   1 معده دیگ  وگر 
بوستان سعدی

داد گفتار  که  را  زبان  تا  ببین  ت ـ زبان را چه بینی که اِقرار داد؟4 

که بُْگشوده بر آسمان و َزمی6 است اسـت5  آدمـی  دیـدة  معرفت،  درِ 

گر این در8 نکردی به روی تو باز؟ نشـیب وفـراز7  بودی  فهـم  کِیَـت 

در این، جود10 بنهاد و در وی11 سجود سر آورد و دست از عدم در وجود9 

آمدی سجود  سر  کز  است  ُمحال  وگرنه کِی از دسْت جود آمدی؟ 
کلید12 را  دل  صندوِق  باشند  که  به ِحکمت، زبان داد وگوش آفرید 

داشتی؟ خبر  کی  دل  سّر  از  کس  برداشـتی13،  ـّه  قصـ زبان  نه  اگـر 

خبر کی رسیدی به سلطان هوش14؟ وگر نیستی سعی جاسوِس گوش 

داد داننده  دَّراِک18  َسمِع17  را  تو  داد  خواننده16  شیـریِن  لفـِظ  مرا15 
به سلطان خبر می برند20 ز سلطان  ُمدام این دو چون حاِجبان19 بر درند 

1ـ دیگ معده )اضافة تشبیهی(
2ـ نجوشاند 

3ـ کارِ تِن نازنین، خام می شود. خام شدِن کار: بد و َوخیم شدِن آن
4ـ چرا ]تنها[ زبان را می بینی که ]به وجود خداوند[ اقرار و اعتراف می کند؟ 

5ـ چشم انسان، درِ سرای معرفت است؛ چشم انسان، شناخت را برای او امکان پذیر می سازد.
6ـ زمین

7ـ نشیب وفراز: سرازیری و سرباالیی. کی تو را فهمی از نشیب وفراز بود؟ )پرسش انکاری(، هرگز فهم و درکی 
از نشیب وفراز نداشتی.    

8ـ این در: چشم
9ـ عدم )نیستی(≠ وجود )هستی(

10ـ بر وزِن سود، بخشندگی، سخاوت
11ـ ضمیر »وی« به واژة »سر« در مصراع پیشین بازمی گردد.

12ـ تا کلیدی برای گشودن صندوق دل )اضافة تشبیهی( باشند. 
13ـ قّصه برداشتن: حکایِت حال گفتن، وصِف حال کردن

14ـ »جاسوس گوش« و »سلطان هوش« هردو اضافة تشبیهی اند.
15ـ به من )سعدی(

16ـ خوش نوا، خوش آهنگ
17ـ گوش

18ـ نیک دریابنده، خوب درک کننده 
19ـ پرده دار، دربان. حاِجب، دارندة یکی از منصب های دربارِی قدیم بود. کسی که از پادشاه برای دیدارکنندگان 

اجازه می گرفت و رابط میان پادشاه و دیگران بود.  
20ـ دو گوش مانند دو حاجب هستند که همیشه بر درگاه )دو سوی سر( ایستاده اند و از یک فرمانده )خرد و هوِش 

یکی( به فرمانده )خرد و هوِش دیگری( خبر می برند.
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از این در2 نگه کن که توفیِق اوست چه اندیشی از خود که فعلم نکوست؟1 
بوستان سعدی

مگـر روزی افتـد بـه سختی کشـی ثـ  نداند کسـی قدرِ روزِ خوشـی 

چه سهل اسـت پیشِ خداونِد مال5! زمســتاِن درویش3 در تنگ سـال4 

خداونـد را ُشـکِر صّحـت8 نگفـت سـلیمی6 که یک چند7 ناالن نخفت 
بپـای10 ُکنْدپایـان  بـا  ُشـکرانه9  بـه  چو مردانه رو باشــی و تیــزپای 

ناتـوان بـر  رحـم  ُکنـد  توانـا  به پــیِر کهــن بر، ببخشــد جــوان 

آفتـاب در  پُـرس  وامانـدگان  ز  آب؟  چـه داننـد جیحونیـان11 قـدر ِ

کـه یک چند بیچاره در تب گداخت کسی قیمِت تندرســتی شــناخت 

شـب درازای  دانـد  رنجـور13  کـه  براندیـش از افتـان و خیـزاِن تـب12 

چه داند شبِ پاسبان15 چون گذشت؟ به بانِگ دُُهل14 خواجه بیدار گشت 
بوستان سعدی

1ـ چرا دربارة خود چنین می اندیشی که: عمل نیک را من انجام می دهم؟
2ـ از این وجه، از این جهت

3ـ تهی دست، فقیر
4ـ قحط سالی

5ـ »خداونِد مال« را بسنجید با: »خداونِد دل« )آفرینش همه تنبیه خداونِد دل است( 
6ـ سالم، تن درست

7ـ چندی، مّدتی
8ـ صّحت دو معنای اصلی دارد: تن درستی، درستی )در این بیت، نخستین معنی را می رساند(

9ـ به شکرانه: برای تشکر، به عنوان سپاس گزاری
10ـ پاییدن: درنگ کردن، توقف کردن؛ اگر مانند مردان چابک و تیزگام هستی، برای شکرگزاری از این نعمت، در 

همراهی با ُکندروها درنگ کن )تا به تو برسند( 
11ـ کسانی که در کنار رود جیحون اند

12ـ به فکِر کسی باش که از شّدت تب آرام و قرار ندارد.
13ـ بیمار

14ـ طبل دوطرفه که با یک بند از گردن آویخته، و غالبًا با چوب نواخته می شود. )نیز بنگرید: توضیح همین واژه 
در پانوشت روان خوانی »دو نقاش« از همین کتاب(

15ـ نگهبان، محافظ
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بود قدر تو افزون از مالیک
   شعرخوانی

پرآوازه ترین  که  خواندید  همدانی  باباطاهر  از  »دوبیتی«  چهار  شعرخوانی،  در  1ـ 
می شود: رسم  چنین  دوبیتی  قالب  در  قافیه  نمودار  است.  فارسی  ادب  دوبیتی َسرای 

ــــــــــــــــ´ ــــــــــــــــ´  
ــــــــــــــــ´ ــ   ــــــــــــــ

پایة »َت« و »تَن« بدین سان است: َت تَن تَن تَن َت تَن تَن تَن  بر  وزن هر مصراع دوبیتی 
َت تَن تَن.

قالب »ُرباعی« در نمودار قافیه با دوبیتی یکسان است، اما وزن مصراع های رباعی با وزن 
دوبیتی تفاوت دارد.

زبان  با  بعدها  و  شده   سروده  محّلی  لهجة  به  اصل  در  همدانی  باباطاهر  دوبیتی های 
معیارهای  آسان فهم شوند.  فارسی زبانان  برای همة  تا   یافته اند  فارسِی رسمی سازگاری 
وزن شعر در لهجة محّلی، تفاوت هایی با وزن شعر زبان رسمی داشته است که نشانه هایی 
از آن را هنوز می توان در صورت تغییریافتة برخی دوبیتی ها جست وجو کرد. دوبیتی های 
با وزن دوبیتی هماهنگِی  بیابید که  شعرخوانی را یک بار آهنگین بخوانید و مصراعی را 
کامل ندارد. سپس بگویید تغییر در تلفظ چه واژه ای، می تواند مصراع را کاماًل بر وزن 

دارد.  نگه 

بزرگ  دایرة المعارف  به  مراجعه  با  2ـ 
بیابید  معتبر،   منابع  دیگر  یا  اسالمی 
چه  »بابا«  پیشنامِ  »باباطاهر«،  نام  در  که 
معنایی دارد و بر چه کسانی چنین لقبی 

آرامگاه باباطاهر، همدانمی نهاده اند.
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چنین  با  به ندرت  هم قافیه اند،  چهارم  و  دوم  اول،  مصراع های  دوبیتی  در  اگرچه   •
دوبیتی هایی روبه رو می شویم:

کـه هرچه دیده وینـه1، دل کنه یاد ز دسـت دیده و دل هردو فریاد! 

زنُـم بـر دیـده تـا دل گـردد آزاد بسـاُزم خنجری نیشـش ز پوالد 

نمودار قافیة این دوبیتی چه تفاوتی با اغلب دوبیتی ها دارد؟ آیا نمودار دومین دوبیتِی 

»شعرخوانی« نیز مانند دوبیتِی باالست؟ چرا؟

1ـ به نظر شما، در درازنای تاریخ شعر فارسی چه ویژگی هایی در دوبیتی مایة محبوبیت 

این قالب نزد مردم عامی بوده است؟

2ـ مفهوم یکسانی که از دو قطعه شعِر زیرین برمی آید، چیست؟ این دو با کدام دوبیتِی 

باباطاهر هم مضمون اند؟

دل انـدر جهان آفریـن3 بنـد و بـس • جهـان ای بـرادر، نمانـد2 بـه کـس 
که بسیار کس چون تو پرورد و کشت پشت5  و  دنیا  ُملک4  بر  تکیه  مکن 

چه بر تخت مردن، چه بر روی خاک چـو آهنـِگ6 رفتـن کنـد جـان پـاک 
گلستان سعدی  

وگر تنگ دسـتی به زندان در است،7 • اگر سـرفرازی به کیوان بر اسـت 
1ـ بیند

2ـ ماندن: پایدار بودن، بقا داشتن
3ـ خداوند

4ـ پادشاهی
5ـ پشت مکن، تکیه نکن

6ـ قصد
7ـ به کاربرد »دو حرف اضافه برای یک متمم« در هر دو مصراع دقت کنید.
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چو ِخیِْل اََجل1 در سر هر دو تاخت 

شناخت یکدگْرشان  از  نمی شاید2 
بوستان سعدی

محبّت  کوی  سِر  بر  خیمه  »هرکه  عبارِت  3ـ 

نبَُود.  چاره  جفا  شنیدن  و  بال  چشیدن  از  زند، 

را  باباطاهر  دوبیتِی  کدام  میبدی(«  )کشف االسرارِ 

چرا؟ می آورد؟  یاد  به 

شاید اگر بشنوید به هم ریختگِی خانواده ها بد نیست، انگشِت حیرت به دندان بَگزید! اّما 

به سادگی می توان ثابت کرد که وقتی سروکار ما با خانواده های واژگان باشد، به هم ریختگِی 

خانواده ها پُر بََدک نیست؛ می گویید نه؟ به جملة پایین خوب دقّت کنید:

یکی از اَعداد به قصد خودکشی خودش را در صفر ضرب کرد.

با  که  ـ  را  »خودکشی«  یعنی  درهم ریخته ایم؛  را  واژه ها  خانوادة  اینجا  در  که  می بینید 

ناامیدی و مرگ و قتل از یک خانواده استـ  به خانوادة آقای ریاضی )اعداد، صفر، ضرب( 

اّما زیبایی پدید آمده که دراصطالْح »کاریکلماتور«  ناآشنا  با این کار، جملة  راه داده ایم! 
واژه ها.  کاریکاتورِ  یعنی  کلمات؛  و  کاریکاتور  از  است  ترکیبی  کاریکلماتور،  دارد.  نام 

1ـ خیِل اََجل: لشکر مرگ )اضافة تشبیهی(
2ـ شایِستن: امکان داشتن )در اینجا(

خط: نژاد فرد لرستانی
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کاریکلماتور در ادبیات کشورهای دیگر پیشینه  ندارد و برای نخستین بار پرویز شاپور1 آن 
را پدید آورده است. آنچه در پی آورده ایم، چند نمونه کاریکلماتور است که  باید آنها را 
بخوانید و سپس فعل ها را بیابید و زمان و گونة )نوع( زمان و شخص و شمار هر یک را 

بنویسید. به این می گویند هم فال و هم تماشا!
• جزیره در دریا هم دل از خشکی نمی َکنَد.

• اّول ضّدیخ درون کاسة سرم می ریزم، سپس به قطب شمال فکر می کنم.
• پرنده پرواز را به تساوی میان بال هایش تقسیم می کند2.

• اگر ماهی را از آب منها کنیم، جان می سپارد.
• شخصی که زمین خورده بود، مسموم شد.

• درخت از گربه پایین می آید.
• هروقت چاق می شوم، روحم در جسمم لق لق می خورد.
• عنکبوت مهربان با تارش برای مگس پولیور بافته است.

• شیِر باغ وحش چّکه می کرد. 
• سطل زباله بر اثر مسمومیّت درگذشت.

• پشة کینه توز پشه بندم را نیش زد.
• آنقدر از خواب پریده ام که قهرمان پرش از خواب شده ام.

• زنبوری که روی گل قالی نشسته باشد، دست خالی به کندو بازخواهدگشت.
• گربه ای که از درخت باال نرود، نمی تواند به سگ جواب سرباال بدهد.   

• آن چنان با تو یکی شده ام که وقتی نیستی3، دنبال خودم می گردم. 
• به ماهی فکر کردم؛ چون به آب فکر نکرده بودم، ماهِی فکرم مرد.

• عاشق خربزه ام؛ زیرا مثل هندوانه تخمه هایش را در سّلول انفرادی حبس نمی کند.  
1ـ درگذشته به سال 1378

2ـ در این جمله »تقسیم می کند« فعل به شمار می آید و چون از یک جزء همراه فعل )تقسیم( و یک جزء فعلی 
)می کند( ساخته شده است، »فعل مرّکب« نامیده می شود. با سنجه ها و روش های شناخت فعل مرکب از ساده، در 
سال های آینده آشنا می شوید. بنابراین اینک از شما انتظار نمی رود که فعل مرکب را به درستی تشخیص دهید. 
در این قبیل جمله ها چه فعل مرکب را کامل در نظر بگیرید، چه بدون جزء همراه فعل، در زمان آن تغییری پدید 

نمی آید.      
3ـ بنگرید: بخش »دانستنِی« همین درس
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• عطسه کردن در ایّام پیری، پَر کشیدِن دندان مصنوعی را به دنبال دارد.
• بلبلی که تارهای صوتی اش را از دست داده بود، انگشت پایش را داخل دهانش کرده 

بود و سوت بلبلی می زد.

• بن ماضی )گذشته( و بن مضارِع )اکنون( مصدرِ »بودن«، به  ترتیب »بود« و »باش« 
است؛ اما »بودن«، دو بن مضارع استثنایی هم دارد: »است« و »هست«. این دو بن را ازآن رو 

استثنایی می دانیم که درظاهر شبیه به بن ماضی اند، اما مفهوم حال را می رسانند: آسمان 

ابری بود )گذشته( Û آسمان ابری است )حال( 

از بن گذشته )=بود( گونه های فعل  گذشته ساخته می شود: بودم، بودی، بود... )گذشتة 

ساده( ـ بوده ام، بوده ای، بوده است... )گذشتة نقلی(... اما فعل گذشتة بعید )بوده بودم( و 

گذشتة استمراری )می بودم( و ماضی مستمر کاربرد ندارد.

از بن اکنون )=باش( فعل مضارع اخباری ساخته می شود که سوم شخص آن بیشتر 

رایج است: می باشد1. همچنین فعل مضارع التزامی بدون بخش پیشین )ب( کاربرد دارد: 

باشم، باشی، باشد... 

اما از بن استثنایِی »است«، تنها فعل مضارع اخباری سوم شخص مفرد می سازیم؛ آن هم 

بدون افزودن بخش پیشین یا شناسه. به سخن دیگر، »است« به تنهایی در جایگاه مضارع 

اخبارِی بودن به کار می رود؛ چراکه برابر است با »می باشد«.

اگر بخواهیم »است« را در سایر ساخت ها صرف کنیم، از صورِت دیگر آن )هست( 

بهره می گیریم: هستم، هستی، هست، هستیم، هستید، هستند. این ساخت ها را نیز چون 

برابر با صرِف »می باشد« است، مضارع اخباری به شمار می آوریم.        

1ـ »می باشد« اغلب در نثر رسمی و اداری دیده می شود و در زبان گفتار فارسی کاربرد ندارد؛ ازاین رو بهتر است 
تا جایی که می توان، »است« را به جای آن نشاند. برخی برای  پرهیز از تکرار »است«، از »می باشد« بهره می گیرند؛ 

درصورتی که تکرار »است«، مانند »بود«، نه تنها ایرادی ندارد، بلکه به هیچ رو از زیبایِی نثر نیز نمی کاهد.   
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در درس »آرشی دیگر«، عنوان درس برگرفته از داستان آرش کمان گیر است. همچنین 

در مصراعی از شعر )بر کمانش، تیر »آرش« را نمی دیدند( تلمیحی به این داستان می توان 

دید. 

اما در منابعی که برای سرودن  با داستان آرش به خوبی آشنا بوده،  بی گمان فردوسی 

شاهنامه در دسترس داشته، اصل داستان را نیافته است. ازاین رو امانت دارانه به منابع خود 

پایبند مانده و در شاهنامه به اشاره  هایی به نام آرش و تیر او بسنده کرده است. باوجودِاین، 

در آثار گوناگون پیش و پس از اسالم، از افسانة آرش یاد شده و بهترین روایِت آن را 

ابوریحان در کتاب »آثار الباقیه« آورده است. 

پیوست ۲ایستاده بر َچکاد

تندیس آرش کمان گیر، بروجرد

 درس پانزدهم
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داستان چنین است که افراسیاب تورانی به خاک ایران 

درمی گیرد.  ایرانیان  و  تورانیان  میان  نبردی  و  می تازد 

هر  سرانجاْم  می افتد.  تنگنا  به  مازندران  در  ایران  سپاه 

دو  مرز  این که  برای  و  می پذیرند  را  آشتی  طرف،  دو 

قرار  آن  بر  برخیزد،  میان  از  کشور روشن شود و ستیزه 

پرتاب  خاور  سوی  به  تیری  مازندران  از  که  می نهند 

کنند؛ هرجا تیر فرودآید، همان جا مرز دو کشور شناخته 

شود و هیچ یک از دو کشور از آن پیشتر نروند. ایرانیان 

پرتاب  همه  از  دورتر  را  تیر  بی مانندش  نیروی  به  که  ـ  را  خود  کماندار  بزرگ ترین 

می خوانیم: کمانگیر«1  »آرش  از  را  داستان  دنبالة  اینک  می خوانند.  میدان  به  ـ  می کرد 

آرش، تیزپای و تندپوی چون آتش پیش می آید و بر کوهِ سرنوشت فرامی رود؛ بر کوه 

رویان2  در طبرستان3 که سینة سپهر را می ُسفته است4 و در گوِش مهر راز می گفته است5. 

بر ِستیِغ6 کوه که بیشینة7 ماه های سال، یال در چادرِ میغ می پوشیده است8، می ایستد، روی 

به سوی توران، چون بارویی9 ُستْوار که از تازِش تندبادهای توفنده10 و از غّرِش تندرهای 

از  را  کمان  آزاده،  پهلوان  سرنوشت،  کماندارِ  آرش،  نمی  آوَرد.  ابروْی  بر  خم  خروشان، 

کماندان به در می کشد و چندی شاخ آُهوان را می پَساود11. سپس کمان را می َخماند و 

1ـ نوشتة دکتر میرجالل الّدین کّزازی، با اندکی تغییر
2ـ بر وزِن »خوبان«، نام شهری کهن در باختر مازندران، احتماالً در نزدیکِی شهرستان نور )امروزه نام شهری در 

استان مازندران است(. مقصود از کوه رویان، البرز است. 
3ـ تبرستان، نام کهِن مازندران 

4ـ از مصدرِ »ُسفتن« )=سوراخ کردن( 
5ـ در گوش مهر )خورشید( راز گفتن ـ ماننِد سینة سپهر را سفتن ـ کنایه ای است اغراق آمیز از بلندای بسیارِ کوه.   

6ـ واژة فارسی به معنِی »قّله« 
7ـ بیشترین 

8ـ معنای »یال« در اینجا »گردن« است و »میغ« )بر وزِن تیغ( یعنی »ابر«. »پوشیدن« به معنِی »پوشاندن« به کار رفته 
است.   

9ـ دیوار گرداگرد یک شهر یا دژ، حصار 
10ـ از مصدرِ »توفیدن«، غّرنده، خروشان  

11ـ از مصدرِ »پَساویدن« یا »بَساویدن«، لمس می کند )»بساوایی« ـ به معنی حّس المسه - از همین مصدر است(. 
بخش اصلی و قوسی شکل کمان را از چوبی مقاوم و انعطاف پذیر یا دو شاخ به هم پیوستة جانوران می ساختند.
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زِه بر آن می افکند.1 چرخ، زِهازِه گویان2،  آرش را که بر َچکاد3 رویان برایستاده است و 

گیُسوان بلندش در باد اَفشان است، به شگفتی می نگرد و بر کمان وی که دِل زمان با تپش 

آن می تپد، َرشک می برد4. سپس تیر را، تنها تیری که در ترکش5 دارد، از آن برمی گیرد؛ 

نخستین و واپسین تیِر ترکش که ایرانی نو، بلند و بِْشکوه، با آن آغاز می خواهد گرفت. 

می افرازد؛  باال  آرش  می افکند.  آن  سوفار6ِ  شکاِف  در  را  زِه  و  می نهد  کمان  در  را  تیر 

باالیی7 به بلندِی ایران. َدم فرومی بندد. در این هنگام، جهان به یکبارگی َدم فروبسته است. 

نیرومنِد وی  و  ِستَبر9  بازوی  فرومی کشد.  زِهگیر8،  انگشتان َشست و  با  فروگرفته  را  تیر 

برمی آید، چون َچنبَِر10 چرخ11. همة توش و تاب و تواِن ایران، در این بازو گرد آمده است 

و فروفشرده شده است. شاِخ آُهوان سر بر یکدیگر می سایند. تیر رها می شود، زمین اَوبار12 

و آسمان گذار13، با خروشی َسْهمگین که پرده های زمان را فرومی َدَرد و مرزهای مکان را 

درهم می شکند. 

آنگاه که تیر از کمان می جهد، جان روشن و پاک آرش، همدل و همدوش با آن، از دامِ 

تن می رهد. پهلوان پیر همة هوش و هستِی خویش را در تیر می دمد و با افکندِن آن از 

1ـ آنچه دو سِر کمان را به هم می پیوست، »زه« نام داشت که از رودة تابیدة جانوران ساخته می شد. دو سِر کمان 
را زاغه های کمان می گفتند. یک سِر زه همواره به زاغه وصل بود، اما سِر دیگِر زه را در حالت عادی از زاغه جدا 
می کردند تا کمان قدرت کشش و انعطاف خود را از دست ندهد. هنگام نبرد، دوباره با خماندن کمان، زه را به 
آن وصل می کردند؛ این کار در اصطالح، »به زه کردن کمان« نامیده می شد و کماِن آمادة پرتاب تیر را »کماِن بزه« 

می گفتند.  
2ـ »زِه« در فارسی شبه جملة تحسین است )با »زهِ کمان« هم ریشه نیست( و معنی »آفرین« و »احسنت« دارد. زهازه 

)زه+ ا+ زه( نیز تکرار همین واژه است. 
3 ـ واژة فارسی به معنِی »قّله«
4ـ رشک بردن: حسادت کردن

5ـ جعبه یا کیسه ای که تیر را در آن می گذاشتند؛ تیردان )»ترکش« را امروزه در معنِی قطعة کوچکی از خمپاره و 
گلوله که بر اثر انفجار جدا می شود، به کار می بریم( 

6ـ بر وزِن فوالد، بخش انتهایی یا ُدم تیر، در مقابِل »پیکان« )=نوک تیر(. شکاف سوفار را بر میانة زهِ کمان ـ که 
»چّله« نامیده می شد ـ قرار می دادند. 

7ـ قامت )»باال« در این معنا، در ترکیِب »قّد و باال« کاربرد دارد(
8ـ انگشت زِهگیر، انگشت سبّابه یا اشاره است که همراه با انگشت شست، زهِ کمان را می گیرد.

9ـ ضخیم
10ـ حلقه

11ـ چرخ در اینجا یعنی کمان. بازوی ستبر پهلوان نیرومند که در حال کشیدن کمان بیرون آمده و نمایان شده، مانند 
کمان اوست که تا انتها کشیده شده و شکلی حلقه وار و دایره مانند به خود گرفته است.   

12ـ اوبار )بر وزِن نوزاد( از مصدرِ »اوباْردن« )=بلعیدن(
13ـ گذاردن= گذشتن
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َمغاِک1 خاک می َرَمد2. او می میرد تا ایراْن جاودانه جان بگیرد. او درجای از پای درمی آید 
تا ایراْن جاودان بر پای بماند و بر جای. خزاِن وی بهاری شکوفان را به ارمغان می آورد، 

بیگانه با هر پاییِز پژمرده و برگ ریز. 
تیر آرش، به تیزی و تندِی آتش، سرانداز3 و سرَکش می پرد و باشه وار4 و شاهین وش5، 
هوا را برمی درد. تیر که پگاهان6 درافکنده شده است، در درازای روز، روزی به دیریازِی7 
و  بلند  کوهساران  و  فراخ  دشت های  از  درمی نوردد؛  را  پهنه ها  ایران،  پیشینة  و  تاریخ 

و سرانجاْم  برمی گذرد  دّره های ژرف 
شامگاهان در ُخْلم، جایی در فرارود8، 
که  را  تیر  فرومی نشیند.  گردوبُنی9  بر 
است،  نهاده  آن  بر  ُمهر  افراسیاب 
شاه  می آورند.  طبرستان  به  ُخلم  از 
توران، آنگاه که تیر را می بیند، سخت 
به شگفت می آید و زبان برمی گشاید 
تیری  چگونه  شگفتاشگفت!  »ای  که: 
و  است  پیموده  چنیندراز  راهی 
فرسنگ هافرسنگ10 را پِس پشت نهاده 
است؟! بی گمان نیرویی فراسویی11 در 
ما  کار  چنین،  نیرویی  با  و  است  کار 

1ـ َمغاک یا ُمغاک یعنی گودال؛ مقصود از مغاِک خاک، زمین است که در برابر آسمان، پست است. 
2ـ می گریزد

3ـ آن  که سر را به هرسو حرکت می دهد. 
4ـ باشه: قوش؛ پرندة کوچک شکاری از خانوادة باز  

5ـ شاهین )پرندة شکاری از خانوادة باز با بال های دالی شکل و چنگال های نیرومند(+ َوش )پسوند به معنِی »مانند«(
6ـ پگاه )سحر(+ ان )پسوند به معنِی زمان(، بامدادان 

7ـ دیریاز: دیر+ یاز )از مصدرِ »یازیدن«: کشیده شدن(= دیرپا، طوالنی؛ دیریازی: طوالنی بودن 
8ـ ماوراءالنّهر؛ سرزمین هایی که فراتر از رود جیحون )آمودریا( قرار دارد. 

9ـ بُن در »گردوبُن« معنِی »درخت« دارد و در »ُگلبُن« معنای »بوته« 
10ـ یکای )واحِد( اندازه گیرِی مسافت، کمابیش برابر با شش کیلومتر. فرسنگ در زبان عربی به صورت »فرسخ« 

درآمده و به فارسی بازگشته است. 
11ـ فراسو: آن سو، ماورا؛ فراسویی: ماورایی، ماوراءالّطبیعی، آنچه فراتر از جهان طبیعت و ماّده باشد.

ـ تاریخی سعدآباد، تهران تندیس آرش، مجموعةفرهنگی 
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زار است. بهتر آن است که پیمان به سر بریم1 و بدین بهانه، جان به در. پس بسازید2 َرخت 

بربستن را و از دامگاهِ مرگ َرستن3 را«. بدین سان افراسیاِب جادو4 ایران را وامی نهد و به 

سرزمین خویش، در آن سوی آمودریا5 راه می بَرد. در پِی این پیروزی در زمین، ابرهای 

تودرتوی باران زاْی آسمان ایران را فرومی پوشند و تیرگی های تَباهی6 از هم فرومی پاشد 

و روز، َرخشان7 و پرامید، برمی دمد و در هر سوْی دامان درمی گسترد. روزی به دیرینگی8 

و درازِی تاریخ ایران، این سرزمیِن سپنِد هزاره ها که هزاران آرش را در داماِن مهر خویش 

پدید آورده است و پرورده؛ آرشانی آتش نهاد و دریاَوش که همواره از شب  ایران روزی 

َرخشان ساخته اند.   

1ـ ده نمونه سجع در سراسر متن نشان دهید.

2ـ در فارسی هشتم )استعدادهای درخشان( با اصطالح »َسره گرایی« آشنا شدید. در متِن 

َسره ای که خواندید، دو واژة عربی بیابید. )در فرهنگ لغت فارسی، روبه روی هر واژه که 

ریشه ای جز فارسی دارد، کوته نوشتی آمده است تا ریشة واژه را نشان دهد؛ برای نمونه، 

در فرهنگ بزرگ سخن ]عر.[ و ]فر.[ به ترتیب کوته نوشت »عربی« و »فرانسوی« است.( 

1ـ پیمان به سر بریم: به عهد و پیمان وفا کنیم.
2ـ ساختن: آماده شدن 

3ـ رهیدن، نجات یافتن، رها شدن
4ـ جادوگر )در فارسِی کهن، »جادو« معنِی جادوگر داشته است و »جاُدوی« معنای جادو(  

5ـ رود جیحون که از افغانستان سرچشمه می گیرد و با گذر از تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان به دریاچة آرال 
می ریزد.  

6ـ پریشانی، نابسامانی
7ـ درخشان 

8ـ دیرینه بودن، کهن بودن، قِدَمت 
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1ـ معنِی عبارت هایی را که زیرشان خط کشیده ایم، بنویسید.

2ـ بر پایة توضیحات پانوشت متن، در تصویر تیر و کماِن 
روبه رو، »پیکان، سوفار، زه، زاغه، چّله« را نشان دهید.

1ـ لحن مناسب برای خواندن متن »آرش کمانگیر« چیست؟ چرا؟ 

از  می توان  را  سجع«  ادبِی  »آرایة  گستردة  کاربردِ  و  »َسره گرایی«  و  »کهن گرایی«  2ـ 
ویژگی های زبانی و ادبِی این متن برشمرد. 

به نظر شما، نویسنده چه فکر و اندیشه ای را در قالب این ویژگی های زبانی و ادبی 
ریخته و گنجانده است؟ آیا میان محتوای فکری نویسنده با ظرف و قالبی که فراهم 
آورده، هماهنگی برقرار است؟ آیا نویسنده در رساندن اندیشه و عاطفة خود به خواننده 
توانایِی  و  متن  این  رسایِی  اندازه گیرِی  برای  معیاری  و  سنجه  چه  است؟  بوده  توانا 

نویسندة آن دارید؟     

3ـ »افراسیاب« در لغت به معنِی »از میان بردِن آب« است. نویسنده از این نکته در چه 
بخشی از داستان به شیوة نمادین بهره گرفته است؟  

4ـ چه شباهت هایی میان داستان »آرش کمانگیر« و درس »آرشی دیگر« می بینید؟ 

فرزندان  از  یادکردِ چه ویژگی هایی  »دریاَوش«،  »آتش نهاد« و  از  نویسنده  5ـ خواسِت 
ایران زمین است؟ 
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   آشنایی با فرهنگستان )7(
در ردیف های چهارگانة جدول زیر، هریک از معادل های فارسِی فرهنگستان را با واژة 

بیگانة روبه رویش مقایسه کنید: 

واژة بیگانهواژة فارسیردیف

1
دمابان

آکنده سازی
خودپرداخت

فالسک
تاکسی درمی

فِرانشیز

آرایش2
آرایش، آرایه گری

اَرِنج
دکوراسیون

کاالنما3
کارنما

کاتالوگ
کاتالوگ

4
یاخته

گویچه
سپردیس

سّلول
گلبول

تیروئید

۱

با نخستین واژة فارسی در ردیف 1، پیش از این آشنا شده اید. باآنکه »فالسک« واژه ای 

به  ناواضح است.  تیره و  برای فارسی زبانان،  اما ساختار آن  رایج در زبان فارسی است، 

از اجزای  بار بشنوید، نمی توانید  عبارت دیگر، اگر شما چنین واژه ای را برای نخستین 

آن، به معنایش پی ببرید. در مقابل، وقتی »دمابان« را می شنوید، بی درنگ درمی یابید که از 

»دما«+ »بان« ساخته شده است. »دما« واژه ای فراگیر در زبان فارسی است و »بان« نیز ـ 
که در واژه هایی از قبیِل »باغبان«، »دروازه بان«، »دربان«، »گروهبان«، »محیط بان«، »سایه بان« 
و جز آن، معنِی »محافظت« را می رساند ـ پسوندی فّعال و زایاست. بنابراین ذهن شما به 
آسانی و به صورت خودکار، مفهوم »دمابان« و ارتباط این نام را با وسیله ای که چنین نامی 
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بر آن گذاشته شده است، درک می کند. 
دومین برابرنهادِ فارسی نیز ـ برخالف واژة بیگانه ـ از همین ویژگی برخوردار است: 
اگر وقتی که برای نخستین بار با چنین پدیده ای )جانوری که پوست آن را دباغی و پُر کرده 
و دوخته باشند تا طبیعی و زنده جلوه کند( روبه رو شویم، نامِ »آکنده سازی« را بشنویم، به 
دلیل شفافیِت واژه، معنِی »پُر کردن« را از آن می فهمیم و به راحتی به خاطر می سپاریم، اما 

چه بسا نامِ »تاکسی دِرمی1« را که واژه ای تیره است، پس از مّدتی از یاد ببریم. 
به احتمال بسیار، سومین واژة بیگانه و برابرنهادِ آن را تاکنون نشنیده اید. کسی که خود 
را بیمه می کند، »بیمه گذار« و شرکت بیمه، »بیمه گر« نامیده می شود و قرارداد میان دو طرف 
را »بیمه نامه« می گویند. بیمه گر می تواند در یکی از بندهای بیمه نامه، پرداخِت بخشی از 
مبلغ خسارت را نپذیرد و بر عهدة بیمه گذار بگذارد؛ مثاًل در بیمه نامه یادآور شود که نسبت 
به پرداخِت پنج درصِد هزینة درمانِی بیمار )بیمه گذار(، تعهدی ندارد. این درصد از هزینه 
می نامند.  »خودپرداخت«  یا  »فِرانشیز«  است،  بیمه گذار  بر عهدة خودِ  آن  پرداخت  که  را 
ناگفته پیداست که از میان این دو واژه، کدام یک به چاالکی از عهدة معنی رسانی برمی آیند!

بدین ترتیب واژه های بیگانه ای ماننِد فرانشیز، فالسک و تاکسی درمی به سبب تیرگِی 
ازقبیِل  نوواژه هایی  اما  می آیند،  شمار  به  فارسی زبانان  ذهن  بر  باری  هریک  معنایی، 
از  بهره گیری  با  هم  و  معنی رسان اند  و  شفاف  هم  آکنده سازی  و  دمابان  خودپرداخت، 
می رسانند.  یاری  ما  زبان  پرمایگِی  و  ورزیدگی  به  فارسی،  واژه سازِی  گستردة  امکانات 

3 2 و 

در ردیف دوم جدول، با یک معادلـ  یعنی »آرایش«ـ  در برابر دو واژة بیگانه روبه روییم. 
با  را  مسابقه(  زمین  در  ورزشی  تیم  اعضای  قرارگیرِی  )=چگونگِی  »اَرِنج«  فرهنگستان 

»آرایش« جایگزین کرده و »دکوراسیون« )=هنر تزیین مکان با اشیا( را نیز با همان واژه 

)البته در کنارِ »آرایه گری«( معادل یابی کرده است. »آرایش« از دیرباز در زبان فارسی کاربرد 

داشته و بنابراین، شاید عده ای تصویب یک معادِل قدیمی را برای دو واژة بیگانه، نشانة 

1ـ تاکسی یعنی »نظم بخشیدن« و درمی به معنِی »پوست« بوده است.
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با زبان انگلیسی قلمداد کنند! غافل ازآنکه در همة  کم آوردِن زبان فارسی در رویارویی 

زبان ها کمتر واژه ای می توان یافت که تنها در یک معنی کاربرد داشته باشد. صرفه جویی 

از ظرفیت های  و کم کوشِی زبانی سبب می شود که گاه فرهنگستان به جای واژه سازی، 

معنایِی یک واژه در بیان مفهوم های نزدیک به هم بهره ببرد. در این حالت، بافِت جمله معنِی 

دقیق واژه را بر خواننده یا شنونده آشکار می کند: سرمربی، تیم را با همان آرایش همیشگی 

به میدان فرستاد/ آرایش اتاقش، سلیقه و عالقه هایش را به خوبی نشان می داد.1 

در ردیف سوم جدول ـ برعکِس ردیف دوم ـ دو برابرنهادِ فارسی می بینیم که برای 

یک واژة بیگانه به تصویب رسیده است. گاهی مقصود از »کاتالوگ«، فهرستی است که 

فراورده ها یا کاالهای یک مؤسسه در آن معرفی می شود؛ و گاهی دفترچه ای است که شیوة 

کار دستگاهی )مثاًل: گوشِی همراه( را نشان می دهد. فرهنگستان، اّولین کاربرد »کاتالوگ« 

را با واژة نوگزیدة »کاالنما« و دومین کاربرد آن را با نوواژة »کارنما« برابریابی کرده است 

تا معادل ها از دقِّت دوچندان برخوردار باشند.       

4

در ردیف چهارم جدول، نمونه هایی از واژه های مصّوب فرهنگستان یاد شده که در کتاب 

تازه تألیف زیست شناسیِ  پایة دهم )رشتة علوم تجربی( به کار رفته است. نخستین معادل 

بنابراین دیرینگِی هشتادساله در زبان فارسی  )یاخته(، برساختة فرهنگستان اّول است و 

دارد. سّلول در زبان فرانسوی به معنِی »اتاق کوچک« بوده و سپس در زیست شناسی به 

صورت یک اصطالح درآمده است. نوواژة »یاخته« در لغت، به معنای »کشیده« است و از 

مصدر »یاختن« )=کشیدن( برگرفته شده. سبب این نام گذاری آن بوده است که سّلول های 

عصبی، ساختارِ کشیده دارند. هرچند »یاخته« به دلیل اشتقاق از مصدری کهن، در فارسِی 
1ـ در زبان انگلیسی، student هم در معنای »دانش آموز« کاربرد دارد، هم »دانشجو«. oil را نیز انگلیسی زبانان 
گاهی  و  دارد  »هندی«  معنای  گاهی  زبانشان،  در   Indian می برند.  کار  به  ـ هردوـ  »نفت«  و  »روغن«  معنای  در 
»سرخپوست« معنی می دهد )زیرا کریستف کلمب که قصد سفر دریایی از اروپا به هند را داشت، به اشتباه سر از 
قاّرة آمریکا درآورد و وقتی با سرخپوستان روبه رو شد، خیال کرد که آنان بومیاِن سرزمین هندوستان اند!(. همچنین 
glass معنِی »شیشه« و »لیوان« را می رساند و درحالت جمع )glasses(، »عینک« را. البته چنان که پیداست، زبان 

فارسی از این مفهوم ها با واژه هایی جداگانه تعبیر می کند.
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امروز شّفاف به شمار نمی آید، ولی با وام گیری از گذشتة تاریخِی زبان فارسی، مصدری 

فراموش شده را از نو زنده می کند و به گنجینة واژگان فّعال زبان فارسی می افزاید.1 نمونة 

دیگر از این دست، واژة »خلبان« است که آن هم در فرهنگستان اول به تصویب رسیده. 

با پسوند  پیونِد »خله«  از  به معنِی »پارو« بوده است. فرهنگستان  »َخله« در فارسِی کهن 

»بان«، نوواژة »خلبان« را پدید آورده و سپس این واژه را ـ که کمابیش معنِی »قایق ران« از 

آن برمی آید ـ در معنای رانندة هواپیما اصطالح کرده است2.

شاید بگویید که نام »یاخته« تنها گویای ساختار سّلول های عصبی یا سّلول های ماهیچه 

است و بیانگِر مفهوم دقیق سّلول در دانش زیست شناسی نیست. باید بدانید که بیشتر نام ها 

هم پوشانِی کامل با مفهوم ها ندارند، اما پس از آنکه برای رساندن مفهومی وضع شدند، 

رفته رفته از عهدة معنی رسانی برخواهند آمد؛ چنان که واژة فرانسوی سّلول )=اتاق کوچک( 

نیز در آغاز، چنین وضعیتی داشته است. وانگهی امروزه در همة زبان ها به واژه هایی عادی 

و فراگیر برمی خوریم که بخشی از مفهوم را دربردارند: فرودگاه )که به همان اندازه که 

هواپیما در آن فرود می آید، به پرواز درمی آید!(، برف پاک کن )که بیش از آنکه برف را پاک 

باران را پاک می کند!( و از این عجیب تر: گریپ فروت )=میوة انگوری!(، ذوزنقه  کند، 

)=دارای کوچة باریک!(. 

دومین نمونه ای که از برابْرنهادهای زیست شناختِی فرهنگستان آورده ایم )»گویچه« به 

جای »ُگلبول«(، از پیوند »گوی« )توپ کوچک و فشرده که در برخی بازی ها مانند چوگان 

و بیلیارد به کار می رود( و »چه« )پسوند، به معنِی شباهت3( ساخته شده و بیانگر شکل 

ظاهرِی یاخته های شناور در خون است.4  

1ـ فرهنگستان سوم »یاختة عصبی« را به جای »نورون« و »میان یاخته« را به جای »سیتوپالسم« نهاده است. 
2ـ می بینید که در این نمونه، بهره یابی از واژة کهن، با تغییر در معنا همراه بوده است؛ همان گونه که واژة کهن »اَژدر« 
را ـ که در شاهنامه به معنِی »اژدها« است ـ فرهنگستان در برابر »تُرپیل« فرانسوی احیا کرده و در معنِی »موشک 

زیرآبی« به کار گرفته است.
3ـ »چه« در واژه هایی از قبیِل »دفترچه، دریاچه، مخچه، باغچه« معنای کوچکی و ُخردی، و در واژه هایی ماننِد 

»ماهیچه و میخچه« همانندی و شباهت را می رساند.
4ـ همچنین فرهنگستان، برای »ِهماتوْکریت« )درصِد حجمِی گویچه های قرمز خون(، »خون بهر« را برگزیده است؛ 
چنان که »آی کیو« )نسبت سّن عقلی به سّن زمانِی فرد ضرب در صد( را با »هوش بهر« )=بهرة هوشی( جایگزین 

کرده است.
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در نوواژة سوم، »سپردیس« به جای »تیروئید« که ریشة یونانِی آن به معنِی »سپرشکل، 

سپرمانند« است، نهاده شده است. در ساخت این معادل، »سپر« با پسوند »دیس« )به معنِی 

شباهت( ترکیب یافته1 و به ماننِد واژة بیگانه، نمایانگر شکل غّده است. باآنکه بر سپردیس 

در قیاس با واژه هایی چون »روده« )=ماننِد رود( و »لوزالمعده )=بادامِ معده( هیچ ایرادی 

نمی توان گرفت، اما چه بسا در آغاز به گوِش فارسی زبانانی که به واژه های بیگانه ای از قبیل 

»تیروئید« عادت کرده اند، ناآشنا جلوه کند؛2 باوجودِاین، چنین معادل هایی در پِی کاربرد 

پربسامد در متون آموزشی، به زودی در زبان علمِی فارسی عادی و جایگیر خواهند شد.    

جدول  در  را  آنها  از  نمونه  سه  تنها  که  ـ  را  زیست شناسی  دانش   معادل های  انبوه 

گنجانده ایم ـ استادان دانشگاه ها، متخصصان و مترجمان نامدارِ این رشته در کارگروه های 

تخصصِی جداگانه )ماننِد زیست شناسِی کتاب های درسِی مدارس، زیست شناسی ـ شاخة 

علوم گیاهی، زیست شناسی ـ شاخة علوم جانوری، ژن شناسی و زیست فنّاوری( گردآوری 

و معادل یابی می کنند و پس از بررسی و تأیید »هیئت فنّی« گروه واژه گزینی، به تصویب 

شورای فرهنگستان می رسانند. بدین سان بهره یابِی فرهنگستان از صاحب نظران در رشته ها 

و شاخه های گوناگون علمی، زمینه ساز واژه گزینِی دقیق و اطمینان بخش است. 

برخی گمان می کنند راهیابِی نوواژه های مصّوب فرهنگستان به کتاب درسِی تازه تألیِف 

آنان  مرجِع  کتاب های  بیشتر  زیرا  است؛  دردسرساز  دانش آموزان  برای  زیست شناسی، 

یادگیرِی  و  است  انگلیسی  زبان  به  ـ  پزشکی  رشتة  نمونه،  برای  ـ  دانشگاهی  دورة  در 

آینده  را در  انگلیسی  کتاب های مرجع  از  بهره گیری  فارسی،  زبان  به  اصطالحات علمی 

می کند.  دشوار 

از بخش های پیشین »آشنایی با فرهنگستان« آموختیم که نیرومندِی زبان فارسی در گرِو 

1ـ این پسوند در »تندیس« )=مجّسمه( و دو واژة زمین شناختِی ناودیس )=الیه های سنگی که ماننِد چوب میان تُهی 
]ناو[ است( و طاقدیس )= طبقه ای از سنگ که به صورت یک طاق ]سازة منحنی[ چین خورده است( هم کاربرد 

دارد.
2ـ همین عادی شدگی سبب می شود که گاه کسی تلّفظ واژة بیگانة جاافتاده ای را آسان بپندارد، و تصور کند که 
معادِل نوگزیدة فارسِی آن، راحت در دهان نمی چرخد؛ اما پس از چندی خوش آوایِی نوواژه ها ـ که یکایْک همسو 

با قواعد آوایِی زبان فارسی ساخته شده اند ـ آشکار می شود و به جاافتادگِی آنها یاری می رساند.       
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واژه گزینِی گستردة علمی است. در جهان جهش های برق آسای علم و فنّاوری، زبان فارسی 

باید مانند دیگر زبان های پیشرفته همة ظرفیت های واژه سازِی خود را به کار بندد و زبان 

علم شود؛ وگرنه ناگزیر است منفعالنه در برابر واژه های روزافزون بیگانه عقب  بنشیند. 

بااین وصف چگونه می توان انتظار داشت که واژه های مصّوب فرهنگستان را در کتاب های 

درسی نپذیریم، مبادا که دانشجویان آینده در فهم متون انگلیسی با دشواری روبه رو شوند؟! 

مگر زبان فارسی وظیفه داشته است راه را برای انگلیسی آموزِی دانش آموزان هموار کند؟ 

فراگیرِی دستِ کم یک زبان بیگانه در دورة متوسطه بجا و شایسته است، اما قرار نیست 

دراین میاْن زبان فارسی قربانی شود1.  

عملکرد  با  و  دریابیم  را  فارسی  زبان  در  علمی  واژه گزینِی  بایستگِی  اگر  مجموع  در 

تأثیرپذیری  جای  به  می توانیم  باشیم،  آشنا  فرهنگستان  تخّصصِی  کارگروه های  سنجیدة 

از داوری های سطحی نگرانه و بهانه جویانه، عادت و وابستگی به کاربرد پاره ای واژه های 

بیگانه را ترک گوییم و با پذیرِش آگاهانة نوواژه های فارسی، نیرومندی و کارآمدِی زبان 

خود را در عرصة دانش به نمایش بگذاریم.

1ـ عّده ای تصور می کنند که زبان انگلیسی تنها زبان رسمِی جهان است. درصورتی که شش زبان رسمی در سازمان 
ملل متحد بدین قرارند: انگلیسی، چینی، اسپانیایی، فرانسوی، روسی و عربی. این رسمیت، برخاسته از بسیارِی 
سخنگویان به این زبان ها در سراسر جهان است. در اتحادیة اروپا نیز انگلیسی چنین جایگاهی ندارد؛ بلکه در این 
اتحادیه 24 زبان به رسمیت شناخته می شود و 526 مترجم تمام وقت عهده دار ترجمة همزماِن این زبان ها هستند. 
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واژة بیگانهواژة فارسیواژة بیگانهواژة فارسی

واژه های  چه  برای  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  را  جدول  درون  برابرنهادهای 

بیگانه ای برگزیده و به تصویب رسانده است؟ )معادل ها را در وبگاه فرهنگستان به نشانِی

فرهنگستان«  مصّوب  واژه های  »فرهنگ  دوازده جلدِی  دورة  یا   persianacademy.ir

فارسی  معادل های  معنِی  و  ساختار  در  نخست  می توانید  همچنین  کنید.  جست وجو 

بیندیشید و با یاری جستن از پانوشت ها، واژه های بیگانه را حدس بزنید؛ آنگاه بر پایة 

منابع فرهنگستانی، درستِی حدستان را بیازمایید.(

نماهنگ1       کارَور2
تّکه فیلم3       چتربال4

کندنمایی5       رتبه بندی
پویانمایی6       عطرمایه7

سوگنامه8       چای کیسه ای

اَبَرستاره9       قهوه سرا
چهره پردازی       شدآمد10

1ـ کوتاه شدة »نماآهنگ«؛ تصویرهایی است که با موسیقی همراه شده باشد.
2ـ به کسی می گویند که عهده دارِ کار کردن با دستگاهی خاص است. کارور با کاربر )=یوزِر( تفاوت دارد.

3ـ قطعه ای کوتاه از فیلم
4ـ چتری که با فشار هوا شکل گیرد و با نیروی حرکت پای انسان به پرواز درآید و قادر به سریدن و قرار گرفتن 

در جریان هوا باشد.
5ـ نشان دادن تصویر با حرکت آهسته

6ـ گونه ای شیوة فیلم سازی که در آن، به نقاشی ها یا عروسک ها حرکت بخشیده شود. به جای »کارتون« نیز می توان 
همین واژه را به کار گرفت.

7ـ ماّده ای دارای عطر یا طعم معموالً خوش که از عصارة اندام های گوناگون گیاهان به دست آید.
8ـ اثری ادبی یا فیلم و نمایشی که در روند رویدادی تلخ و بدفرجام، سرنوشت غم انگیز و فاجعه آمیز شخصیت 

اصلِی داستان را به تصویر می کشد. 
9 ـ »اَبَر« پیشوندی به معنای »بزرگتر« و »برتر« است و نمونة آن را می توان در واژه هایی ازقبیِل »اَبَررایانه« )به جای 

»سوپرکامپیوتر«(، »اَبَرخودرو« )سوپرماشین( و »اَبَرقدرت« و »اَبَرمرد« و »اَبَرنواَختر« یافت. 
10ـ رفت وآمِد همزمان خودروها و دیگر وسایل نقلیه. »شدآمد« را باید پیوسته تلّفظ کرد: شدامد. )»شدن« در اینجا 
به معنای »رفتن« است و »شدآمد«، کوتاه تر از »آمدوشد« است( گاهی در زبان گفتار می توان به جای این اصطالح، 

از »راهبندان« بهره گرفت: »راهبندان بود« یا »پشت راهبندان ماندیم«  
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فیلمنامه       نردة حفاظ1
فیلمنامه نویس      گشت2

پیش پرده3       گشت بر4

نمایش       بیشینه

نمایش سرا5       کمینه
شعارنوشته6       سازوکار7

آگهی نما8       چرخه9
تراشه10       سخنگاه11

پیش نمای چاپ12      هم اندیشی13
برخط       راهبُرد14

واکجْ خط15       پی جویی16

1ـ نرده هایی که برای کاهش آسیب به وسایل نقلیه، در کنار یا میانة جاده و بزرگراه نصب می شود.
2ـ سفر برنامه ریزی شده به یک یا چند مقصد و بازگشت به مبدأ

3ـ فیلم کوتاهی که دربردارندة برگزیده ای از نماهای جذاب فیلم اصلی باشد و نمایش فیلم را در آینده ای نزدیک 
نوید دهد.

4ـ مجری برنامة گشت در طول سفر
5ـ ساختمان یا تاالری که در آن نمایش اجرا می شود.

6ـ تخته، صفحه یا پارچه ای که شعار یا تصویری دربردارد و در راهپیمایی به دست می گیرند.
7ـ چگونگِی کارکرد جزءها و بخش های یک دستگاه یا سامانه

8 ـ سازه ای بزرگ در کنارة خیابان های پررفت وآمد و بزرگراه ها ویژة نصب آگهی
9ـ  فاصلة زمانی ای که در روند آن، رویداد یا پدیده ای منظم رخ می دهد.

10ـ قطعة کوچکی با مدارهای الکتریکی که در ساخت رایانه ها به کار می رود.
11ـ میز خطابه

12ـ یکی از زیرگزینه های پرونده )=فایل( که عین صفحة چاپی را پیش از چاپ به کاربر نشان می دهد.
13ـ به معنِی »با هم اندیشیدن«؛ رشته سخنرانی هایی دربارة موضوعی ویژه که بیشتر رویکردِ آموزشی و آگاهی رسانی 

دارد.
14ـ برنامه ریزی و سیاستی که برای رسیدن به هدفی برگزیده می شود.

است.   )/( »کج خط«  وارونة  واکج خط،  می شود.  داده  نشان   »\« با  که  رایانه  صفحه کلید  نویسه های  از  یکی  15ـ 
افزودن »وا« واورنه می شود: »واکنش«  با  )»وا« در آغاز برخی واژه ها وارونه ساز است؛ چنان که »کنش« ]=عمل[ 
]=عکس العمل[( کج خط را فرهنگستان به جای slash برگزیده است.( این واژه را می توان به جای »ممیّز« نیز به 

برد. کار 
به صورت پیاپی برای مراجعة فوری در جایی مانند مدرسه، بیمارستان،  16ـ فراخواندن کسی با بلندگو معموالً 
فرودگاه و جز آن. فرهنگستان معادلی ساخته است که از نظر آوایی به واژه بیگانه نزدیک باشد تا آسان تر جا بیفتد. 
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پیام رسان1       رمزینه2
نامه دان3        بازبینه4

هرزنامه5       سراچه6

نشانک7       دربازکن
دوگوشی8       شمارگر9

روزآمد10       چوب فرش11

دکتر محمد دبیرمقّدم )زادة 1332، کاشان(
عضو پیوسته و معاون علمی و پژوهشِی فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
دارای درجة دکتری زبان شناسِی نظری، استادتمامِ گروه زبان شناسِی 
دانشگاه عاّلمه طباطبایی
چهرة ماندگارِ زبان شناسی در سال 1389

1ـ نرم افزاری که برای بهره گیری از خدمات پیام رسانِی فوری کاربرد دارد. 
2ـ گونه ای رمز که از خط هایی با پهناهای گوناگون و گاهی همراه با عدد ساخته می شود و روی کاال یا برچسب 
روی کاال نقش می بندد و نمایانگر ویژگی ها و بهای کاالست. رمزینه را پشت جلد همة کتاب های امروزی نیز 

می توان دید.
3ـ جایی که همة رایانامه های کاربر در آن نگهداری می شود.

4ـ فهرستی از نام ها، موضوع ها و مانند آنها که برای بررسی یا سنجش فراهم می شود.
5ـ رایانامه ای که بدون درخواست کاربر و گاهی برای مزاحمت فرستاده می شود.

6ـ سرا )خانه(+ چه )پسوند کوچکی(: اتاقی بزرگ دارای آشپزخانة باز و حمام و دستشویی که برای زندگی ساده 
و آسان آماده شده است. 

7ـ امواجی که برای جابه جایِی اطالعات کاربرد دارد.
8ـ یک جفت گوشی که با اتصال آن به دستگاه، صدا بدون پخش شدن در فضا دریافت می شود.

9ـ دستگاهی برای اندازه گیرِی مصرف آب و برق و گاز
10ـ حاوِی جدیدترین اطالعات

11ـ گونه ای کف پوش درون ساختمان


