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 هدאف אلدرسأ

  ؛يאلنصّ אلقصص אلتعرّف إلی 
  ؛سالیب אلعربیة אلجدیدةאأل אلتعرّف إلی 
  ؛درאسة אلمفردאت אلجدیدة 
 .  عن طریق אلقرאءةفهم אلنصّ 

 وאجبات אلطالب

  ؛سم אلمسموع بالق مستعیناًאالستماع إلی אلنصّ
  ؛تحدید אلمفردאت אلجدیدة للنصّ

  ؛ אلنصّيسالیب אلجدیدة فتحدید אأل
  ؛ وאستیعابهمحاولة فهم אلنصّ

 . אالجابة عن אلتمارین وحلّها

 אلمفردאت אلجدیدة

 تعوّد= عتاد א
  اًر متأخّ≠ باکرאً
 ة אلمحبّ= אلودّ 

  نائم≠مستیقظ 
 صبّ) = یسکب ( سکب 

 أزאل عن= أزאح عن 
 אلجاکیت= کنزة אل

 אلطریق = ) » אلدرب «جمعُ   (אلدروب
 تعجّب= دهش 
 يیعطـ= یمنح 
  في אلنومیرأ) = یحلم ( حلم 

 وجبة אلطعام في אلصباح= אلفطور 
 أمس= אلبارحة 
 אلجوّ= אلطقس 



  الدرس األول/ اعابهيقراءة النصوص المعاصرة واست

http://vu.hadith.ac.ir M-moaser 87-88 V. 01 

٣

 لم ینم= سهر 
 تنفیذ =إنجاز 
 یلبس = يیرتد
 یفتخر بـ= بـ  یزهو

 مالحظة

 لی ظرف אلزمان فتدلّ عی إل» نفس « أو » عین « ی بمعنيهو »  ذאت« إذא أضیفت کلمة .۱
 .אإلبهام وعدم אلتحدید من אلنکرة 

 . אز روزهاییک روز، روز:  ذאت یوم ؛ها  אز شبییک شب، شب: ذאت لیلة : אلمثال 
 : بعد אلفعل لیدلّ علی سبب وقوع אلفعل تيحیان یأ حرف אلالم في کثیر من אأل.۲

 ... . و لتنسج؛ لینسوא ؛  لیرشد ؛ه אلکنزة جلست ألکمل هذ:  אلمثال
 ففي אلقسم אلثالث ، إضافیة ـ وصفیة ،وصفیة ،  إضافیة : אلترאکیب في אلعربیة علی ثالثة أنوאع.۳
 . للغة אلفارسیة  אلمضاف إلیه قبل אلصفة خالفاًتيیأ

  . بیدها אللطیفة، אللیلة אلماضیة ،أصابع قدمیها :  אلمثال

 چند نکته

 »ذאت « وאژۀ.١

» خود« و در زبان فارسی به معنای ؛»نفس«یا » عین«، که در زبان عربی به معنای »ذאت«وאژۀ 
شود و در אین حالت معنای مبهم و نامشخّص بودن یک  رود، گاه به ظرف زمان אضافه می به کار می

 אز یک شب، یک شب نامشخّص، شبی= ذאت لیلة «: کند؛ مانند אسم یا زمان نکره رא بازگو می
 .»یک روز، روزی نامعلوم، روزی אز روزها= ذאت یوم «و » ها شب

 تعلیل» الم «.٢

 אنجام کار یا سبب رخ دאدن فعل، حرف دلیل گاه برאی نشان دאدن ،در ساختارهای زبان عربی
 אفزون بر ،אین حرف. »لِتَنْسُجَ«و » لِیَنسَوْא«، »لِیُرْشِدَ«: אفزאییم؛ مانند رא به آغاز فعل مضارع می» لِـ«

کند؛ برאی نمونه عبارت  کند، سبب אنجام آن فعل رא نیز بیان می אینکه فعل مضارع رא منصوب می
 »אم نشسته) ژאکت(من برאی تمام کردن אین پلیور «بدین معنا אست که » جَلَستُ ألکْمِلَ هذه אلکَنزَةَ«

 .کند نشستن رא بیان میدلیل » لِـ«که در אینجا حرف 

 ی نحویها ترکیب אنوאع .٣

 ترکیب .۱: ترین آنها سه ترکیب אست در زبان عربی چندین نوع ترکیب وجود دאرد که مهم
 . ترکیب אضافی ـ وصفی.۳ ؛ ترکیب وصفی.۲ ؛אضافی



   

http://vu.hadith.ac.ir M-moaser 87-88 V. 01 

٤

 ترکیب وصفی ترکیبی باشد؛אلیه تشکیل شده   ترکیب אضافی ترکیبی אست که אز مضاف و مضافٌ
ترکیب אضافی ـ وصفی ترکیبی אست که در آن هم و باشد؛ אست که אز صفت و موصوف شکل گرفته 

 .باشدאلیه و هم صفت و موصوف به کار رفته  مضاف و مضافٌ
אند؛ برאی  دو نوع نخست، یعنی ترکیب אضافی و ترکیب وصفی، در زبان عربی و فارسی یکسان

 ،ه ترتیب ب،که در هر دو» کتابِ سعید«: و در فارسی» کتابُ سعیدٍ«: شود نمونه در عربی گفته می
: و در فارسی »مرאءُةُ אلحَאلوَرد«: شود همچنین در عربی گفته می. אلیه به کار رفته אست مضاف و مضافٌ

 אما در ترکیب نوع سوم، .به کار رفته אستصفت و موصوف که در هر دو به ترتیب » گل سرخ«
 موصوف، که نخست عربی متفاوت אست؛ در زبان فارسی  باترتیب قرאر گرفتن אجزא در زبان فارسی

، »درِ زیبایِ باغ«: شود؛ مانند אلیه بیان می  و سرאنجام مضافٌ؛سپس صفتآید؛   ، میهمان مضاف אست
عربی  در ترجمۀ ، بنابرאین.شود گاه صفت بیان می  و آن؛אلیه  سپس مضافٌ؛ مضافنخستאما در عربی 

 .»میلُ אلجَةِبابُ אلحَدیقَ«: شود گفته می» درِ زیبایِ باغ«
 :خورد به چشم می ها ترکیب  هر سه نوعِ אیندرسمتن אین  در
در : که در אین عبارت دو ترکیب אضافی وجود دאرد» أصابِعِ قَدَمَیْها«:  مانند؛ ترکیب אضافی.١

» ها«مضاف و » قَدَمَیْن« و در ترکیب دوم ؛אلیه مضافٌ» قَدَمَیْن«مضاف و » أصابع«ترکیب نخست 
 .אلیه אست مضافٌ
) ةُیَאلماضِ(و یک صفت ) ةُאللَّیلَ (موصوفאز یک  که »ةُیَ אلماضِةُאللَّیلَ«:  مانند؛وصفی ترکیب .٢

 . אستشدهتشکیل 
 »ها « و ضمیر»دیَ«ۀ وאژ رאبطۀ میان که در آن »لَّطیفَةِ אلاهدِیَبِ«:  مانند؛ ترکیب אضافی ـ وصفی.٣
یی برאی ها ترکیبدر چنین . صفی אسترאبطۀ و» یَد«و » لَّطیفَةאل«بطۀ אضافی و رאبطۀ میان وאژۀ رא

 אز تشخیص نخسترאه : אلیه אست، دو رאه وجود دאرد تشخیص אینکه صفت، مربوط به مضاف یا مضافٌ
، אما אگر אعرאب وجود ندאشته  אستאعرאب؛ و رאه دوم تشخیص אز طریق طریق مذکّر و مؤنّث بودن

 معنا تشخیص دאد که صفت مربوط به کدאم وאژه אهرباشد و یا هر دو وאژه مذکّر یا مؤنث باشند، باید אز 
، نرم بودن، ویژگی شخص نیست، بلکه ویژگی دست »بِیَدِها אللَّطیفَةِ«אست؛ برאی نمونه در ترکیب 

 .אست» یَد«صفت برאی وאژۀ » لَّطیفَةאل«אست، در نتیجه باید دریافت که 

 אلنصّ

 ذאت لیلة

، كان  ، وبقیت جالسة في سریرها لم تستطع أن تنام، و ذאت لیلة  عتادت عبیر أن تنام باكرאًא
 :  وفي نفسها تساؤل عن אلنّوم وسرّه، نظرت إلیهم بودّ  جانبهایإخوتها ینامون إل

 ؟  مستیقظاًیأال یستطیع אلمرء أن یبق...  ؟  لماذא ینام אلنّاسـ
 !  رאئعاًان אلقمر یسكب ضوءאً ، کنظرت من אلنّافذة

 ؟لي مر كلّ אللیالماذא یسهر אلق:  قالت
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، فقد  بهدوء وغادرت אلغرفة أزאحت אلغطاء عنها مثل هذه אلسّاعة  في مستیقظاًولمّا لم تجد أحدאً
، لكنّها   ال تزعج أحدאًیحتّ  رؤوس أصابع قدمیهای، تسلّلت عل  قلیل من אلماءیشعرت أنّها بحاجة إل

 : ، فسألتها دهشت حین وجدت أمّها جالسة تنسج אلصّوف
 ... ؟...  بعديلماذא لم تنام...   ما ماـ

 ... ، فجلست ألكمل هذه אلكنزة  ال أستطیع אلنّوميشعرت أنّن:  قالت אألمّ
 :  فرאشها وبدأت تكلّم نفسهایعادت عبیر إل

 يأمّ...  ، ویسلّیهم لینسوא تعبهم אلدّروب אلبعیدة ، یسكب ضوءه لیرشد אلنّاس في  אلقمر یسهرـ
نامت عبیر في ...  وأنا أسهر وحیدة أفكّر في هذه אلحیاة אلجمیلة ...فئ تمنحنا אلدّتسهر لتنسج אلصّوف و

אلصّباح جاءت אألمّ ومسحت بیدها  وفي...   جمیلة وحلمت أحالماً عمیقاًنامت نوماً...  ساعة متأخّرة
، فالوقت یمرّ  ، كانت أمّها تبتسم لها وتدعوها لتتناول אلفطور فتحت عبیر عینیها...  אللطیفة وجه عبیر

یبدو أنّ אلشّتاء یطرق ...   وجه אلسّماءي، كانت אلغیوم تغطّ ، نظرت من אلنّافذة نهضت عبیر...  بسرعة
 . אألبوאب

 ... وقمرها אلوאسع אلمنیر ، אلسماء אلصافیة بنجومها אلالمعة تذكّرت لیلة אلبارحة
 كنزتك ي ال تخرجي قبل أن ترتد،  אلبرودةی، إنّه یمیل إل אلطقس تغیّر بسرعة:  قالت אألمّ

كم كانت אلكنزة  ! ! أمّها سهرت אللیلة אلماضیة من أجل إنجاز هذه אلكنزة ، عرفت عبیر أنّ אلجدیدة
 ! ! جمیلة

! ي كم أنت جمیلة یا كنزت:  بتسمت وتمتمتא،  لمرآة א، نظرت في لبست عبیر كنزتها אلجدیدة
 . لكنّها لم تنس أن تشكر أمّها

لمدرسة بدأ אلتّالمیذ یزهون بمالبسهم  א، وفي  אلكنزةي אبنتها ترتدی تريألمّ وهأشرق وجه א
 :  بل قالت ،... !ي كم أنت جمیلة یا كنزت:  ، لم تقل عبیر هذه אلمرّة אلصوفیّة אلجدیدة

، وأدركت أنّ كلّ אألمّهات یسهرن مع   حاكت هذه אلكنزאتي אألمّهات אلتي جمیلة أیديكم هـ 
  ....  جمیالً شیئاًאلقمر یصنعن

 توضیح

و در هر بخش بررسی در چند بخش جدאگانه رא متن אین جلسه، آن كامل אکنون پس אز مشاهدۀ 
ی عربی معاصر ها אسلوبهایی رא دربارۀ معنای وאژگان یا برخی قوאعد نحوی و ساختاری و یا  نکته
 :كنیم  میبیان 

 نخستبخش 

 ذאت لیلة

، كان  ، وبقیت جالسة في سریرها ، و ذאت لیلة لم تستطع أن تنام عتادت عبیر أن تنام باكرאًא«
 :  وفي نفسها تساؤل عن אلنّوم وسرّه، نظرت إلیهم بودّ  جانبهایإخوتها ینامون إل

 ؟ أال یستطیع אلمرء أن یبقي مستیقظاً...  ؟  لماذא ینام אلنّاسـ
 !  رאئعاًان אلقمر یسكب ضوءאً ، کنظرت من אلنّافذة
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 ؟لي ماذא یسهر אلقمر كلّ אللیال:  قالت
، فقد  بهدوء وغادرت אلغرفة أزאحت אلغطاء عنها مثل هذه אلسّاعة  في مستیقظاًولمّا لم تجد أحدאً
، لكنّها   ال تزعج أحدאًیحتّ  رؤوس أصابع قدمیهای، تسلّلت عل  قلیل من אلماءیشعرت أنّها بحاجة إل

 : سألتها، ف دهشت حین وجدت أمّها جالسة تنسج אلصّوف
 ... ؟...  بعديلماذא لم تنام...   ما ماـ

 » ... ، فجلست ألكمل هذه אلكنزة  ال أستطیع אلنّوميشعرت أنّن:  قالت אألمّ

  معنای وאژگان.١

אست و گاه به » عادت دאشتن«به معنای » אِعتادَتْ«، وאژۀ »אِعتادَتْ عبیرُ أنْ تَنامَ باکِرאً«در عبارت 
 .رود ار میبه ک» تَعوَّدت«صورت 

، אما برאی »في אلصَّباحِ אلباکِر«یا » وَقتاً باکِرאً«: ؛ مانندرود  میبرאی زمان به کار » باکِرאً«وאژۀ 
אستفاده » مُبَکِّر«دهد، אز وאژۀ  شود و یا کاری رא سریع אنجام می شخصی که زود در جایی حاضر می

 .به مدرسه آمد) با عجله(؛ سعید با شتاب »رאًکِّبَ مُةِجاءَ سعیدٌ إلی אلمَدرَسَ«: شود؛ مانند می

 کنندۀ حالت  وאژگان بیان.٢

. کنند در زبان عربی وאژگانی وجود دאرند که حالت فاعل یا مفعولِ فعلِ پیش אز خود رא بازگو می
د و אین نرو  אز אرکان אصلی جمله نیستند، אما برאی تبیین معنای جمله به کار میهر چندאین وאژگان 
و » بِوُدٍّنَظَرَتْ إلَیْهِم «، »هاریرِ سَيف ةًسَ جالِبَقِیَتْ«: شوند؛ مانند אین وאژگان تکمیل میجمالت با 

توאن به صورت  رא می» نَظَرَتْ إلَیْهِم بِوُدٍّ«توضیح אینکه برאی نمونه جملۀ . »إلی جانِبِهایَنامُونَ «
برאی » بِوُدٍّ« وאژۀ ؛ چرא كه جمله وאرد شودنیز بیان کرد، بدون אینکه آسیبی به معنای» نَظَرَتْ إلَیْهِم«

 . אست آمدهبیان حالت و چگونگی نگاه کردن

 »أال «.٣

ها به  که אلبته در بسیاری אز جمله» ال«و حرف نفی ) أ(ترکیبی אست אز همزۀ אستفهام » أال«
زی رא  بدین معنا که پیش אز אینکه بخوאهد چی؛معنای אستفهام نیست، بلکه به معنای אنکار אست

آیا آدمی  ؛»أال یَستَطیعُ אلمَرءُ أنْ یَبقَی مُْستَیْقِظاً«: کند؛ مانند  آن مفهوم رא بیان میعكسبپرسد، 
و در حقیقت אستفهام »  توאند بیدאر بماند آدمی می « كه که بدین معنا אستتوאند بیدאر بماند؟ نمی

 .אنکاری אست

  تعبیرهای مجازی.٤

تـوאن در     متن باال نیز אز אین قاعده مستثنا نیست و می         . شود  ی مجازی אستفاده می   گاه در متون عربی אز تعبیرها     
ــد  ــاً «: آن برخــی تعبیرهــای مجــازی رא یافــت؛ مانن ــوءאً رאئِع ــسْکُبُ ضَ ــرُ یَ ــارت » کــانَ אلقَمَ  کــه در אیــن عب

 زمین تشبیه   אست و نورאفشانی ماه به ریختن مایعی سفید و روشن بر روی           » ریختن«به معنای   » یَسْکُبُ«فعل  
کنایه برאی אنجام دאدن کاری אست کـه بـسیار          » تَسَلَّلَتْ عَلَی رُؤُوسِ أصابِعِ قَدَمَیْها     « همچنین جملۀ . شده אست 

بـر روی نـوک پـا رאه        / پاورچین رאه رفـتن   «سر و صدא و مخفیانه אست و ما در زبان فارسی آن رא به صورت                  بی
 .کنیم بازگو می» رفتن



  الدرس األول/ اعابهيقراءة النصوص المعاصرة واست

http://vu.hadith.ac.ir M-moaser 87-88 V. 01 

٧

 »لّکُ« کاربرد وאژۀ .٥

» کُلُّ אللَّیلِ«: به مفردِ معرفه אضافه شود، به معنای همۀ אجزאی آن אست؛ مانند» کُلّ«אگر وאژۀ 
چه معرفه و ( אما אگر به مفردِ نکره یا جمع ،אست»  سرאسر شب/  همۀ אجزאی یک شب«که به معنای 

کُلُّ /  کُلُّ لَیْلٍ«: אضافه شود، به معنای همۀ مفردهای آن و تک تک אفرאد آن אست؛ مانند) چه نکره
 .ها ؛ همۀ شب»کُلُّ لَیالٍ/ אللَّیالِي 

  کاربرد אفعال با حروف جرّ ویژه.٦

روند که توجّه به  אی به کار می همرאه حرف یا حروف جرّ ویژهبه بسیاری אز אفعال در زبان عربی 
» عَنْ«که با حرف جرّ » أزאحَ«کاربرد אین אفعال با حرف مربوط به آن بسیار ضروری אست؛ مانند فعل 

تَسَلَّلَ «: رود  به كار می» عَلَی«که با حرف جرّ » تَسَلَّلَ«یا ) کنار زد (؛»أزאحَ عَن«: رود به کار می
אحساس  (؛»شَعَرَ بِـ«: رود به کار می» بِـ«که با حرف جرّ » شَعَرَ«یا ) رאه رفت، قدم بردאشت (؛»عَلَی
 ). کرد

  گوناگونیها حالت بیان یک مفهوم با .٧

فَقَدْ شَعَرَتْ أنّها «توאن چند گونه بازگو کرد؛ برאی نمونه به جای عبارت  گاه یک مفهوم رא می
؛ یعنی به جای »فَقَدْ شَعَرَتْ أنَّها تَحتاجُ إلی قَلیلٍ مِنَ אلماءِ«: توאن گفت می» بِحاجَةٍ إلی قَلیلٍ مِنَ אلماءِ

 جارّ و مجرورِ 
 . آنکه در معنای جمله تغییری پدید آید رא به کار برد، بی» حتاجُتَ«توאن فعلِ  می» بِحاجَةٍ«

 بخش دوم

 :  فرאشها وبدأت تكلّم نفسهایعادت عبیر إل «
 يأمّ...  ، ویسلّیهم لینسوא تعبهم אلدّروب אلبعیدة ، یسكب ضوءه لیرشد אلنّاس في  אلقمر یسهرـ

نامت عبیر في ...   أفكّر في هذه אلحیاة אلجمیلةوأنا أسهر وحیدة ...فئ تسهر لتنسج אلصّوف وتمنحنا אلدّ
אلصّباح جاءت אألمّ ومسحت بیدها  وفي...   جمیلة وحلمت أحالماً عمیقاًنامت نوماً...  ساعة متأخّرة

، فالوقت یمرّ  ، كانت أمّها تبتسم لها وتدعوها لتتناول אلفطور فتحت عبیر عینیها...  אللطیفة وجه عبیر
یبدو أنّ אلشّتاء یطرق ...   وجه אلسّماءي، كانت אلغیوم تغطّ ، نظرت من אلنّافذة رنهضت عبی...  بسرعة
 . אألبوאب

 .  »... وقمرها אلوאسع אلمنیر ، אلسماء אلصافیة بنجومها אلالمعة تذكّرت لیلة אلبارحة

  معنای وאژگان.١

 درجه به אین אمر تو. کند معنای برخی وאژگان در زبان عربی تنها با تغییر یک حرکت تغییر می
» فاء«אگر به کسرِ » فرאش«شناخت معانی چنین وאژگانی بسیار ضروری אست؛ برאی نمونه وאژۀ 

 .אست» پروאنه«باشد، به معنای ) فَرאش(» فاء« و אگر به فتحِ» رختخوאب«باشد، به معنای ) فِرאش(
روند، אما کاربرد آنها   به کار می، هم در زبان فارسی و هم در زبان عربی،همچنین برخی وאژگان

אست و جمع آن » دروאزه/ رאه «که در عربی به معنای » دَرب«در אین دو زبان متفاوت אست؛ مانند 
 .אست» در«אست، ولی در فارسی به معنای » دُروب«
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که، » مُبَکِّر«توאند وصفِ زمان و هم وصفِ شخص باشد، بر خالف وאژۀ   هم می،»مُتَأخِّر«وאژۀ 
 .رود به کار می» باکِرאً« وאژۀ ،، ویژگی شخص אست و برאی زمانکه گفتیم چنان

 ها ترکیب کاربرد .٢

. אست» حَلُمَتْ أحالماً جَمیلَةً«یی که در אین بخش به کار رفته אست، عبارت ها ترکیب אز جملۀ 
 مفهومی نظرאست که אز » خوאب دیدن«و هم به معنای » آرزو کردن«אین عبارت هم به معنای 

 .، אما در אینجا به خاطر وجود قرینۀ معنایی، منظور خوאب دیدن אستستאمشترک 
ی دאستانی אین אست که אز تعبیرهایی אستفاده شود که ها متن توجه در  درخوریکی אز نکات

، »مَسَحَتْ بِیَدِها אللّطیفَةِ«: وضعیّت رא کامالً برאی شنونده و خوאنندۀ آن مجسّم و ترسیم کند؛ مانند
یی אست که ها حالتکنندۀ   بازگوها عبارتאین همۀ . »کانَتْ أمُّها تَبْتَسِمُ لَها«و » عبیرُ عَیْنَیْهافَتَحَتْ «

گفتنی אست در متون دאستانی، زیباترین متن آن אست که بتوאند . אند های دאستان دאشته شخصیت
ی ها حالت چگونگی ،خوאننده رא در وאقعیت آن دאستان قرאر دهد و چنین تعبیرهایی در متون دאستانی

 .دهد  نشان مىهای دאستان رא  جسمی و رفتاریِ شخصیت
یک مفهوم کنایی אست و برאی چیزی که در آستانۀ » یَبدُو أنَّ אلشِّتاءَ یَطرُقُ אألبوאبَ«عبارت 

که معادل » یَبُدو أنَّ«یکی :  توجه دאرددرخورאین عبارت دو بخش . رود  به كار مىאتفاق אفتادن אست، 
در آستانۀ فرא « معنای درکه » یَطْرُقُ אألبوאبَ«אست و دیگری » ظاهرאً/ ظاهر אست/ رسد  نظر میبه«

؛ برאی رود  به كار می» عَلَی אألبوאب« عبارت ،گاه به جای אین عبارت. رود به کار می» رسیدن אست
زمستان در  «،אست؛ یعنی» ألبوאبَאلشِّتاءُ یَطرُقُ א«دقیقاً به معنای » אلشِّتاءُ عَلَی אألبوאبِ«نمونه عبارت 

 .»رسد دאرد فرא می/ آستانۀ فرא رسیدن אست
ی ها ترکیبنیز » قَمَرِها אلوאسِعِ אلمُنیرِ«و » بِنُجُومِها אلالّمِعَةِ «،»אلسّماءَ אلصّافیةَ«ی ها ترکیب

» افیةَאلسّماءَ אلصّ«. تر دربارۀ آنها سخن گفتیم ی אضافی ـ وصفی هستند که پیشها ترکیبوصفی و 
» بِنُجُومِها אلالّمِعَةِ«صفت אست؛ » אلصّافیة«موصوف و » אلسّماءَ«ترکیب وصفی אست که در آن 

» ها«، )مضاف(مجرور به حرف جرّ » نُجومِ«حرف جرّ، » بِـ«ترکیب אضافی ـ وصفی אست که در آن 
نیز ترکیب אضافی ـ » نیرَقَمَرَها אلوאسِعَ אلمُ«אست و » نُجومِ«صفت برאی » אلالّمِعَةِ«אلیه و  مضافٌ

هر دو صفت برאی » אلمُنیَر«و » אلوאسِعَ« و ؛אلیه  مضافٌ،»ها «؛ مضاف،»قَمَرَ«وصفی אست که در آن 
 .روند به شمار می» قَمَرَ«

 بخش سوم

 كنزتك ي، ال تخرجي قبل أن ترتد  אلبرودةی، إنّه یمیل إل אلطقس تغیّر بسرعة:  قالت אألمّ «
كم كانت אلكنزة  !! یر أنّ أمّها سهرت אللیلة אلماضیة من أجل إنجاز هذه אلكنزة، عرفت عب אلجدیدة
 !! جمیلة

! ي كم أنت جمیلة یا كنزت:  بتسمت وتمتمتא،  لمرآة א، نظرت في لبست عبیر كنزتها אلجدیدة
  ». لكنّها لم تنس أن تشكر أمّها
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  ساختار تعجّب.١

های مشخصی  אگرچه برאی تعجّب وزن.  אستیکی אز ساختارهای زبان عربی ساختار تعجّب
در אینجا אز . شود  غیر אز صیغۀ تعجّب، بازگو می،مفهوم تعجّب با کمک وאژگانی وجود دאرد، אما گاه

کَم أنتِ «و » !کَم کانَتِ אلکَنزَُة جَمیلَةً«ی ها ترکیب. خبریه برאی بیان تعجّب אستفاده شده אست» کَم«
 . ساختارهای تعجّب هستندאز متن، ن אیدر » !جَمیلَةً یا کَنزَتي

  معنای وאژگان.٢

 .אست» به دلیل/ به خاطر/ به سبب«در زبان عربی کاربرد فرאوאنی دאرد و به معنای » مِنْ أجْلِ«
אست و در » نجوא کردن/ با خود گفتگو کردن«صیغۀ رباعی مجرد و به معنای » تَمْتَمَتْ«فعل 

 ».אی سخن گفت که دیگری نشنود به گونه« به אین معنا אست كهوאقع 

  کاربرد אفعال با حروف جرّ ویژه.٣

روند که در  אی به کار می ی عربی با حروف ویژهها فعلتر گفتیم، برخی אز  گونه که پیش همان
 .»ینَظَرَ ف«و » یَمِیلُ إلی«: خورد אینجا دو مورد אز אین אفعال به چشم می

 بخش چهارم

لمدرسة بدأ אلتّالمیذ یزهون بمالبسهم  א، وفي  אلكنزةيتها ترتد אبنی تريأشرق وجه אألمّ وه« 
 :  بل قالت ،... !ي كم أنت جمیلة یا كنزت:  ، لم تقل عبیر هذه אلمرّة אلصوفیّة אلجدیدة

، وأدركت أنّ كلّ אألمّهات یسهرن مع   حاكت هذه אلكنزאتي אألمّهات אلتي جمیلة أیديكم هـ 
 » ....  جمیالًאلقمر یصنعن شیئاً

 معنای مجازی אفعال. ١

که در » )درخشید(أشْرَقَ «:  که معنای کنایی دאرند؛ مانندرود   به كار میییها فعل ،گاه در جمالت
 . چهرۀ مادر به خورشید تشبیه شده אست،آن تشبیهی پنهان وجود دאرد؛ یعنی

یَزهُونَ «: نندرسانند؛ ما یی وجود دאرند که معنای غیرمستقیمی رא به ذهن میها فعلهمچنین 
/ تخار کردنאف«به معنای » یَزْهُونَ بِـ«אست، אما » غرور«به معنای » زَهْو« با אین توضیح که ؛»بِـ

 .אست» فخر فروشی کردن

  معنای محذوف אز برخی وאژگانفت دریا.٢

لَمْ تَقُلْ عبیرُ «رسانند؛ مانند عبارت  گاه برخی وאژگان در جمله معنای یک وאژۀ محذوف رא می
 در وאقع عبارت چنین ،جانشین یک وאژۀ محذوف شده אست؛ یعنی» אلمَرَّةَ«که در آن وאژۀ » هَذِهِ אلمَرَّةَ
» هَذِهِ אلمَرَّةَ« در حقیقت ،؛ به دیگر سخن»)قَولَها بِمَرَّةٍ(لَمْ تَقُلْ عبیرُ قَولَها مَرَّةً وאحِدَة «: بوده אست

אین دفعه אز / אین نوبت/ אین بار«: عنای عبارت چنین אستم. رא دربردאرد »قَولَها«معنای وאژۀ محذوف 
 .)سخنانش/ گفتارش
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 هدאف אلدرسأ

 ي ؛ אلقصصلی אلنصّف إאلتعرّ 
  ؛ف إلی אلمفردאت אلجدیدةאلتعرّ 
  ؛سالیب אلعربیة אلجدیدةدرאسة אأل 
  .تقویة فهم אلمقروء 

  אلطالباتوאجب

  ؛ بالقسم אلمسموع مستعیناًאالستماع إلی אلنصّ
  ؛تحدید אلمفردאت אلجدیدة للنصّ

  ؛ אلنصّيسالیب אلجدیدة فتحدید אأل
  ؛ وאستیعابهمحاولة فهم אلنصّ

  .جابة عن אلتمارین وحلّهاإلא

 אلمفردאت אلجدیدة 

 אلریاح אلشدیدة=  אلعاصفة ج ؛אلعوאصف
 אلزلّة وאلسقوط= نزالق אال

 אلفجوة = ی אلمهوج ؛ يאلمهاو
 אلسحاب אلرقیق = אلضباب 

 ساق) = یقود ( قاد 
  אالطمئنان≠אلقلق 

 طائرة عمودیّة = ة طائرة مروحیّ
 يیغطّ = ىیغش

 توقّف = تعطّل 
 ارةدوالب אلسیّ= ارة عجلة אلسیّ

 ینزل بکثرة =ینهمر 
  نتشرت= تتناثر 
 אلصعود وאالنفصال= قالع אإل
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 مالحظة

 ينّها تفقد معناها אللغوإ فعل مضارع فیذא دخلت علإ»  رאح ، أخذ ،شرع  ، بدأ« إنّ أفعال  .۱
 .فتصبح بمعنی אلشروع 

  . بدأ یقلق ، أخذ یدور:אلمثال 
 . آخر یتعلّق بمضمون אلجملة אلسابقة  لیوضح موضوعاًتيیأ»  أنّ إالّ «سلوب  أ.۲

 . אلمعالم  אلضباب אلکثیف حجب عنه کلّإالّ أن،   بحذر وبطءאلسیّارة  یقود سامر:אلمثال 
 علی אلفور تدلّ» ... ی حتّ...  لم یکن « ،» ... إالّ  ... ي ما ه« ،» ی حتّ ... إن ما «سالیب אأل .۳

 .وع فعل بعد فعل  وقيوאلسرعة ف
 .  ...ی لحظات حتّإالّ ي ما ه:مثال 

 چند نکته

  אفعال شروع.١

شوند و معنای  بر فعل مضارع وאرد می»  و رאحَ بَدَأ، شَرَعَ، أخَذَ« گاه אفعالی همچون عربیدر زبان 
های دیگر معنای مستقلّ  رسانند؛ هر چند ممکن אست אین אفعال در جمله رא می» آغاز و شروع«
بَدَأ یَشرَحُ؛ شروع به «، »أخَذَ یَتَکَلَّمُ؛ شروع به سخن گفتن کرد«: گری نیز دאشته باشند؛ ماننددی

/ بَدَأ یَقْلَقُ؛ شروع به نگرאن شدن کرد«، »أخَذَ یَدُورُ؛ شروع به چرخیدن کرد«، »توضیح دאدن کرد
 .»کم نگرאن شد کم

ن فعل بر אساس زمان فعلِ نخست باید توجه دאشت که در ترجمۀ אفعال ترکیبی هموאره زما
 فعل دوم مضارع אست، אما در ترجمه אز زمان که אینها با  شود؛ אز אین رو در אین گونه نمونه ترجمه می

 .شود אستفاده می) ماضی(فعلِ نخست 

 »إالّ أنَّ« ساختار .٢

کمیل אین ترکیب برאی بیان موضوعی אست که با موضوع جملۀ پیشین אرتباط دאرد، אما برאی ت
אلیَومَ تُمطِرُ אلسّماءُ، إالّ أنَّ אلجَوَّ «: شود؛ مانند مرאد جملۀ پیشین یا אستدرאک معنای آن به کار برده می

که  آن جا در אین عبارت אز. هوא گرم אست) אما (که אین، جز )بارאنی אست(بارد  ؛ אمروز آسمان می»حارٌّ
 جملۀ دوم آمده تا معنای جملۀ نخست رא ممکن אست شنونده تصور کند هوא سرد אست، توضیحی در

إالّ أنَّ אلضّبابَ אلکَثیفَ ... « :אی آمده אست در متن אین جلسه نیز چنین نمونه. تکمیل و روشن کند
אین جملۀ توضیحی، . های رאه رא پوشانده بود ؛ אما مه غلیظ همۀ نشانه»حَجَبَ عَنْهُ کُلَّ אلمَعالِمِ

 . در جملۀ پیشین وجود دאشته אست تماالًکنندۀ אبهامی אست که אح برطرف

 »که... هنوز نه «و »  ...که אینبه محض « ساختار .٣

، ساختارهای فرאوאنی وجود دאرد که אین ساختارها به مثابۀ ها زبان، همچون همۀ عربیدر زبان 
لم «و » الّما هي إ«، »حتّی... ما إنْ «: هایی برאی بیان مفاهیم و معانی مورد نظر אست؛ مانند قالب
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به محض «رود و به معنای  אین سه ساختار برאی بیان אمری سریع و فوری به کار می. »حتّی... یَکُنْ 
به .../ چند لحظه نبود که «به معنای » ما هي إالّ لحظاتٌ«אست؛ برאی نمونه عبارت »  ...که אین

نیز به کار » هنوز نه«یا » که אینبه محض «אست و گاه به معنای »  چند لحظه گذشتکه אینمحض 
 هوאپیما که אین؛ به محض »ما هي إالّ لَحَظاتٌ مِنْ هُبوطِ אلطّائِرَةِ حتّی نَزَلَ אلمُسافِرونَ«: رود؛ مانند می

 .که مسافرאن پیاده شدند) هنوز چند لحظه אز فرود آمدن هوאپیما نگذشته بود(فرود آمد 

 אلنصّ

  تحت אلثّلجسیّارةٌ

،   إشارאت אلسّیرفيخ، ویُ  אلطّریقي ألنّ אلثّلج یغطّ ؛لجیّة كثیر אألخطار אلثّאلعوאصفي אلسّیر ف
 .  وאلمهالكي אلمهاویض لالنزالق وאالنحرאف وإلیعرّو

 من  شیئاًىیكاد سامر ال یر.  ، وینهمر علیها אلمطر  אلجبل یغشاها אلضّبابی إلאلصّاعدةאلطّریق 
 ی ومن، وفریدٌ أخته تجلس قربه... وء אلخلفیّة وאألمامیّة ، لذلك أشعل إشارאت אلضّ خالل زجاج אلّسیّارة

 . يّ אلمقعد אلخلفیوفادیة عل
درכ أنّ  فلم یُ ،، إالّ أنّ אلضّباب אلكثیف حجب عنه كلّ אلمعالم אلسّیّارة بحذر وبطء یقود سامر

 صاح אلجمیع .  بدأت رقع אلثّلج تتناثرى إالّ لحظات حتّي وما ه .אلّسیّارة אتّجهت نحو طریق آخر
 .  بدأ یقلقي אلّذما عدא سامرאً»  ! ما أجمل אنتشارها وسقوطها אلهادئ!  اي ی«متعجّبین 

 אلعجالت ى بالسّالسل אلمعدنیّة لیلفّها علتين أین یأ؟ ومِ  طبقة אلثّلجى علאلسّیّارةكیف یقود 
 ال ؟ فالمكان خالٍ رّكها؟ وما אلعمل إذא عجزت אلسّیّارة عن אإلقالع وتعطّل مح ویتمكّن من אلسّیر

فقد ضاقت אلطّریق .  ، لكنّ אلعودة باتت صعبة یجب أن یعود حاالً.   فیه وال مارّة وال مالجئبیوتَ
 .عرف لها حدودوأصبحت بیضاء ال یُ

،  ترאكم مستمرّفي ، وאلثّلج  مرّ אلوقت.  مكانها وال تتقدّمفي  عجالت אلسّیّارة تدور أخذت،  وفجأة
ولم یغفل ، אلجمیع صمت ثقیل  وخیّم على وאلقلق یستبدّ بالنّفوس  אلقلوبیتسرّب إلوأخذ אلخوف ی

، وقد  אلطّرقات אلجبلیّةفى  كان یبحث عن אلمفقودین ي אلّذنيّسامر عن سماع آخر أخبار אلدّفاع אلمد
ل ت ویشغّرאح سامر یدوّر مفتاح אلسّیّارة لبعض אلوق.  أرسل طائرة مروحیّة الكتشاف אلمناطق אلصّعبة

 . אنتظار אلفرجي ، وאستمرّ هكذא ف  للتّدفئةمكیّف אلهوאء طلباً
وאنتفض سامر فجأة ...  خاللها אلحیاة بین אلیأس وאألملي ، وتتأرجح في  وאلثّوאنאلدّقائق یوتتوאل

  لها كلّی، وسیمح  ألنّ אلسّیّارة ستختفي بعد قلیل ؛ إلیهميحین אتّضح له أنّ فرقة אإلنقاذ لن تهتد
 . ... أثر

 توضیح

 بخش نخست

،   إشارאت אلسّیرفيخ، ویُ  אلطّریقي ألنّ אلثّلج یغطّ ؛אلعوאصف אلثّلجیّة كثیر אألخطار يفאلسّیر 
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 .  وאلمهالكي אلمهاویض لالنزالق وאالنحرאف وإلیعرّو

  کاربرد هر وאژه در جای مناسب خود.١

های گوناگون آن به کار  لی در حالتوאژگانی در زبان عربی وجود دאرد که برאی یک موضوع، و
אست، אما אگر باد، » عَوאصِف«و جمع آن » باد شدید«به معنای » عاصِفَة«رود؛ برאی نمونه وאژۀ  می

אز אین رو . אست» گردباد و طوفان«رود که به معنای  به کار می» إعصار«شدیدتر باشد، برאی آن وאژۀ 
عنایی میان وאژه و معنای خاصّ مورد نظر توجه کرد؛ برאی گان باید به אرتباط م برאی به کارگیری وאژ

وجود دאرد، אما هر کدאم אز »  و إعصار نَسیم، رِیح، عاصِفَة«وאژگانی همچون » وزش هوא« برאی  نمونه
 .رود ها در حالت خاصی به کار می אین وאژه

  صفت و موصوف مقلوب.٢

شود؛ مانند  אلیه تبدیل می ضاف و مضافٌ אز موאرد صفت و موصوف به مبسیاریدر  در زبان عربی
אلیه אست،  مضافٌ» کثیر«شود؛ در ترکیب دوم  تبدیل می» کثیر אألخطار«که به » אألخطار אلکثیرة«

» אلصّدر אلوאسع«که در אصل » وאسع אلصّدر«یا مانند . صفت אست» אلکثیرة«ولی در ترکیب نخست 
ها אز جهت  אین گونه ترکیب. شود وب گفته میهایی صفت و موصوف مقل به چنین ترکیب. بوده אست
 .های صفت و موصوف معمولی هستند تر و رساتر אز ترکیب אدبی بلیغ

 معنای وאژگان . ٣

 نشانه אست، אما گاه برאی معانی אصطالحی، همچون معنایبه » إشارة«وאژۀ  :إشارאت 
هایی אست  نشانه» إشارאت«ظور אز من אین جا در. رود دهنده و حتی آژیر به کار می هشدאردهنده، آگاهی
همچنین אگر אین . کنیم شود و ما אز آن به عالئم رאهنمایی و رאنندگی تعبیر می که در رאه نصب می
 .، به معنای چرאغ رאهنمایی אست)إشارאت אلضوء(بیاید » ضوء«وאژه به همرאه وאژۀ 

 به معنای در معرض چیزی قرאر دאدن رود و به کار می» لِـ« جرّ حرفبا » یُعَرِّضُ«فعل  :یُعَرِّضُ 
و به معنای در معرض چیزی ) یَتَعَرَّضُ(رود  אین فعل در باب تفعّل به صورت الزم به کار می. אست

در معرض لغزش قرאر «: به אین معنا אست» یَتَعَرَّضُ لِالنزِالق«قرאر گرفتن אست؛ برאی نمونه عبارت 
 .»دهد آن رא در معرض لغزش قرאر می«: بدین معنا אست» القیُعَرِّضُ لِالنزِ«، אما عبارت »گیرد می

های  هر دو جمع مکسر و به معنای درّه» مَهالِك«و » مَهاوي«های  وאژه :» مَهالِك«و » مَهاوِي«
 .هستندها  خطرناک و پرتگاه

 بخش دوم

 من  شیئاًىریكاد سامر ال ی.  ، وینهمر علیها אلمطر  אلجبل یغشاها אلضّبابیאلطّریق אلصّاعدة إل
 ی ومن، وفریدٌ أخته تجلس قربه... ، لذلك أشعل إشارאت אلضّوء אلخلفیّة وאألمامیّة  خالل زجاج אلسّیّارة

 . يّ אلمقعد אلخلفیوفادیة عل
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  کاربرد فعل مضارع به جای فعل ماضی در متون دאستانی.١

 که אینبرאی نمونه با . ست א های دאستانی אغلبْ زمانِ فعلِ جمله متناسب با همان حادثه در متن
 خوאننده یا شنوندۀ آن، خود رא در فضای دאستان که אیندאستان مربوط به گذشته אست، אما برאی 

گویی آن حادثه یا . شود אحساس کند و خود رא در آن شرאیط قرאر دهد، אز فعل مضارع אستفاده می
ها اغشَیَ لِبَ إلى אلجَةُدَ אلصّاعِریقُאلطّ«אفتادن אست؛ مانند عبارت  رخدאد هم אکنون در حال אتفاق 

 که אین شدن رאه אز مه، مربوط به زمان گذشته אست، אما برאی  در אین عبارت אگر چه پوشیده. »بابُאلضَّ
. אستفاده شده אست» یَغشَی«خوאننده אحساس کند هم אکنون در آن حادثه حضور دאرد، אز فعل مضارع 

ها یْلَ عَرُمِهَنْیَ«: אند؛ مانند  در אین متن به همین شکل به کار رفتههای دیگری نیز אفزون بر אین، فعل
 .»رُطَאلمَ

 »...تقریباً نه « ساختار .٢

אستفاده » تقریباً«به کار رفته אست، אز وאژۀ » ، یَکادُ کادَ«فعل ها   آن که درساختارهاییدر ترجمۀ 
یک کاربرد » ت که چنین شودنزدیک אس«گفتنی אست به کار بردن معناهایی همچون . شود می

؛ سامر تقریباً چیزی رא »یَکادُ سامِرٌ ال یَرَی شَیئاً مِنْ خِاللِ زُجاجِ אلسَّیّارَةِ«: معنایی قدیمی אست؛ مانند
 . دید אز بیرون پنجرۀ אتومبیل نمی

 معنا ت در گزینش وאژگان هم دقّ.٣

های کاربردی وאژگان و   که به تفاوتوجود دאرد» אلفروق אللّغویة« به نام אصطالحیدر زبان عربی 
» علی אلمقعد אلخلفيّ«در عبارت » مقعد«نیز وאژۀ  אین جا در. وجه تمایز وאژگان مترאدف אشاره دאرد

» مقعد«هستند، אما باید توجه دאشت که وאژۀ » صندلی« و هر دو به معنای  »کرسيّ«مترאدف با وאژۀ 
های ثابت و غیرمتحرّک، که قابل  نی برאی صندلیشود؛ یع ها אطالق می به نوع خاصی אز صندلی

های אتومبیل، هوאپیما، سینما یا  شود؛ بر אین אساس برאی صندلی جایی نیستند، به کار برده می جابه
 بنا بر אینبهره جست؛ » مقعد«رא به کار برد و به جای آن باید אز وאژۀ » کرسيّ«توאن وאژۀ  تئاتر نمی

نادرست אست و در » حَجَزْتُ کُرسیّاً في אلسّینما«یا » رسيِّ אلخَلْفيِّ في אلسیّارَةِجَلَسْتُ عَلَی אلک«عبارت 
 .אستفاده کرد» مقعد«אین دو عبارت باید אز وאژۀ 

 بخش سوم

درכ أنّ  فلم یُ ،، إالّ أنّ אلضّباب אلكثیف حجب عنه كلّ אلمعالم  بحذر وبطءאلسّیّارة یقود سامر
صاح אلجمیع .   بدأت رقع אلثّلج تتناثرى إالّ لحظات حتّي وما ه .خرאلسّیّارة אتّجهت نحو طریق آ

 .  بدأ یقلقي אلّذما عدא سامرאً»  ! ما أجمل אنتشارها وسقوطها אلهادئ!  اي ی«متعجّبین 

  وאژگان جایگزین حال.١

 در  برאی نمونه. رود  به جای مشتقّات، مصدر به همرאه حرف جرّ به کار میگاهدر زبان عربی 
به کار رفته » بِحَذَرٍ وبُطْءٍ«، »بَطیئاً«و » حاذرאً« به جای ،»ءٍطْبُ ورٍذَحَ بِةَیَقُودُ سامرٌ אلسیّارَ«بارت ع

بِحَذَرٍ «کردند که در عبارت کنونی  در وאقع نقش حال رא אیفا می» بَطیئاً«و » حاذرאً« אین جا در. אست
 .شود نایی به آن، کاربرد جایگزین گفته میجایگزین אین دو وאژه شده אست که אز نظر مع» وبُطْءٍ
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  وאژگان مشترک میان فارسی و عربی.٢

دقت ها   آن وאژگان مشترک بسیاری وجود دאرد که باید به تفاوت معناییعربیدر زبان فارسی و 
» مترאکم و אنباشته«و در عربی به معنای » آلوده«در فارسی به معنای » کثیف«شود؛ برאی نمونه وאژۀ 

 . אست

 » ...که אینبه محض « ساختار .٣

ها   آندر عربی چند معادل دאرد که یکی אز» که אینبه محض « ساختار کهدر אبتدאی درس گفتیم 
 لجِ אلثَّعُقَ رُأتْدَ بَى حتّلحظاتٌ إالّي ما ه«: אست » ...إالّي ما ه«که در אین بخش אز متن درس آمده، 

های برف شروع به  که توده) אی نگذشته بود چند لحظه (؛ به محض אینكه چند لحظه گذشت»رُناثَتَتَ
 .پرאکنده شدن کردند

 های صوت  אسم.٤

به אین . ی دیگر، وאژگانی هستند که بازگوکنندۀ صدא یا آوא هستندها زبان همچوندر زبان عربی، 
 نه وאژگانאین گو. »!یاي ینَبِجِّعَتَ مُمیعُ אلجَصاحَ«: شود؛ مانند گفته می» های صوت אسم«وאژگان 

شوند که אلبته متناسب با صدאیی אست که در  های گوناگون نوشته می نقشی در جمله ندאرند و به شکل
 .»یاي«و » آخ«، »آه«: شود؛ مانند های مختلف توسط אنسان تولید می حالت

 بخش چهارم

 אلعجالت ىعل بالسّالسل אلمعدنیّة لیلفّها تين أین یأ؟ ومِ  طبقة אلثّلجى אلسّیّارة علیقودكیف 
 ال ؟ فالمكان خالٍ ؟ وما אلعمل إذא عجزت אلسّیّارة عن אإلقالع وتعطّل محرّكها ویتمكّن من אلسّیر

فقد ضاقت אلطّریق .  ، لكنّ אلعودة باتت صعبة یجب أن یعود حاالً.   فیه وال مارّة وال مالجئبیوتَ
 .عرف لها حدودوأصبحت بیضاء ال یُ

  ویژه کاربرد אفعال با حروف جرّ.١

 کاربرد هر چندرود؛  کار می  به » عَلَی«و گاه با حرف جرّ » مِن« حرف جرّ باگاه » یَتَمَکَّنُ«فعل 
 . رود  کار می به» عَن«با حرف جرّ » عَجَزَ«אما فعل . אست» عَلَی« אز تر بیش» مِن«آن با حرف 

 ی نفی جنس»ال« ساختار .٢

  والةَال بُیوتَ فیه وال مارَّ«: شود؛ مانند کرאر میی نفی جنس ت»ال« حرف ها ترکیبگاه در برخی 
אست که در אین » هیچ«ی نفی جنس، وאژۀ »ال«ها معادل  در ترجمۀ فارسی אین گونه جمله. »مَالجِئَ

در آن هیچ خانه، هیچ گذرکننده و هیچ «: شود אستفاده می» هیچ«عبارت برאی هر سه مورد אز وאژۀ 
وجه دאشت که در بسیاری אز موאرد وאژۀ جمع در زبان عربی به صورت אلبته باید ت. »پناهگاهی نبود

نیز به جای عبارت  אین جا در. شود، به ویژه زمانی که جمله منفی باشد مفرد در فارسی ترجمه می
شود؛ زیرא در زبان فارسی در جملۀ  אستفاده می» هیچ پناهگاهی نبود«אز عبارت » هایی نبود پناهگاه«

 .بستن نیست معمنفی نیازی به ج



   

http://vu.hadith.ac.ir M-moaser 87-88 V. 01 

١٨

 بخش پنجم

،  ترאكم مستمرّفي ، وאلثّلج  مرّ אلوقت.  مكانها وال تتقدّمفي ، أخذت عجالت אلسّیّارة تدور  وفجأة
ولم یغفل ، אلجمیع صمت ثقیل  وخیّم على وאلقلق یستبدّ بالنّفوس  אلقلوبیوأخذ אلخوف یتسرّب إل

، وقد  אلطّرقات אلجبلیّةفى  یبحث عن אلمفقودین  كاني אلّذنيّسامر عن سماع آخر أخبار אلدّفاع אلمد
ل رאح سامر یدوّر مفتاح אلسّیّارة لبعض אلوقت ویشغّ.  أرسل طائرة مروحیّة الكتشاف אلمناطق אلصّعبة

 . אنتظار אلفرجي ، وאستمرّ هكذא ف  للتّدفئةمكیّف אلهوאء طلباً
وאنتفض سامر فجأة ...  ین אلیأس وאألملخاللها אلحیاة بي ، وتتأرجح في  אلدّقائق وאلثّوאنیوتتوאل

 لها كلّ ی، وسیمح  ألنّ אلسّیّارة ستختفي بعد قلیل ؛ إلیهميحین אتّضح له أنّ فرقة אإلنقاذ لن تهتد
 . ... أثر

  معنای وאژگان.١

معموالً برאی بازگو کردن אمری   אست،آمدهאین بخش אز متن  אبتدאی که در »ةًفَجْأ«وאژۀ  :ةًفجأ
» ةًفَجأ«بر אین אساس .  אتفاقی אست که باید توجه شنونده به ناگهانی بودن آن جلب شودناگهانی و

ین אز هم  אست وبودهو ناگهانی بینی  قابل پیش  غیری אتفاقرخ دאده،אتفاقی که بدین معنا אست که 
 .برند  میها به كار  آغاز برخی عبارتدر رא ه وאژ אین ،حوאدث  برאی نقلگاه  دאستانی های متن در روی

  אز אشیای جدید با در نظر گرفتن ویژگی کارکردیبسیاریدر زبان عربی برאی  :طائرة مروحیّة
אصطالح ساخته شده אست؛ برאی نمونه چون هلیکوپتر دאرאی پروאنه אست که کار باد زدن رא ها  آن

 همچنین گاه به جای آن، .برند رא به کار می» ةیَّحِروَة مِرَطائِ«دهد، برאی אین وאژه אصطالح  אنجام می
אی  آن؛ یعنی وאژه) بیگانۀ(برند و گاه نیز אز همان وאژۀ دخیل  رא به کار می» طائِرَة عَمُودِیَّة«אصطالح 

 .کنند ، אستفاده می)هلیکوبتر(که אز زبان אصلی وאرد زبان عربی شده אست 
گاهی، هر אز  گاه«אست؛ یعنی » بَیْنَ حینٍ وآخَر«معادل » אلوَقتلِبَعضِ «عبارت  :لِبَعضِ אلوقت
 . »چندی، هر אز گاهی

  معنای مجازی אفعال .٢

 : چند تعبیر مجازی و کنایی به کار رفته אستمتندر אین بخش אز 
 אین جا در. אست» نفوذ کردن«به معنای » تَسَرُّب«؛ » إلی אلقُلوبیَتَسَرَّبُ وفُ אلخَذَأخَ«) אلف

 .کند، تشبیه شده אست یک سطحی نفوذ میبه אمری مادی همچون آب، که در » خوف«
در אین عبارت . אست» فرما شدن حکم«به معنای » אستبدאد«؛ »فوسالنُّبِ دُّبِتَسْیَ قُلَאلقَ«) ب

 .فرما و مسلّط شده אست نگرאنی به شخصی تشبیه شده که بر جانی حکم
» مستقرّ شدن در جایی«یا » زدنچادر «به معنای » خَیَّمَ«؛ »قیلٌ ثَتٌمْ صَمیعِאلجَى لَ عَمَیَّخَ«) ج
 .در אین جمله سکوت سنگین به چادری که در جایی بر پا شده، تشبیه شده אست. אست
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 هدאف אلدرسأ

 ؛ يّ אلتعرّف إلی نصّ إعالم 
  ؛سالیب אلجدیدةאألدرאسة אلمفردאت و 
  .تقویة فهم אلمقروء 

 وאجبات אلطالب

  ؛ بالقسم אلمسموع مستعیناًאالستماع إلی אلنصّ
  ؛تحدید אلمفردאت אلجدیدة للنصّ

  ؛صّאلنّفي سالیب אلجدیدة تحدید אأل
  ؛محاولة فهم אلنص وאستیعابه

 .جابة عن אلتمارین وحلّها אإل

 אلمفردאت אلجدیدة

 یبن) = یعمر ( عمر 
 אلظلم= ضطهاد אال

 مرهم= بلسمة 
 أعدّ= وفّر 

 أذن بـ = سمح بـ 
 قلّة نزول אألمطار= אلجفاف 

  تقدّم،تغیّر = تطوّر 
 مکافحة= محاربة 

 غلب) = یسود ( ساد 
 فتح) = یشقّ ( شقّ 

 אألخوّة= אإلخاء 
  אلحضارة يفدخل = تحضّر 

 تنبت= تنمو 
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 مالحظة

صفة وאإلشارة وאلموصول وאلضمیر ل אفي אلعاقل معاملة אلمفرد אلمؤنث نتعامل مع אلجمع אلمکسّر لغیر. ۱
  .)شتریتها أمس אهذه אألقالم  ) ( אلّتيمن אألسباب ) ( ة אلکوאرث אلطبیعیّ (  :אلمثال . ... و

 ي אلمنفيب אلمضارع إلی אلماض تقلّي حرف جزم ونفيذא دخلت علی אلفعل אلمضارع فهإ" لمّا "  کلمة .۲
 . ظرف زمان ي فهيت علی אلماضذא دخلإو

  .... ولمّا کانت אلحروب :אلمثال 
 :صل صفة אألفيضافة کانت  تستخدم بشکل אإلאلتي  » אلنفعجلیلُ«  و » אلفائدةعظیمُ« ترאکیب مثل . ۳

 .» لنفع אلجلیل אאلفائدة אلعظیمة و«

 توضیح

 جمع مکسّر غیرعاقل . ١

به کار برده شود، در حکم אسم مفرد مؤنث ) غیرאنسان(عاقل در زبان عربی אگر جمع مکسّر برאی אسم غیر
های אشاره، אسم موصول یا ضمایر همرאه شود، حکم  گیرد؛ بنا بر אین אگر چنین جمعی با یکی אز אسم قرאر می

عبارت در אین دو . » אألسبابِ אلّتي مِنَ«یا » ةُאلکَوאرِثُ אلطبیعیّ«: شود؛ مانند ها جاری می אسم مفرد مؤنث بر آن
مذکر אست، אمّا پس אز » سبب«که  אست و با אین» سبب«جمع » אألسباب« و  »ةאلکارِثَ«جمع » אلکَوאرِث«
به »  אلّتي«گیرد و برאی آن موصول  که به صورت مکسّر جمع بسته شد، در حکم אسم مفرد مؤنث قرאر می אین

אست، אما ) مذکر(» قَلَم«جمع » أقالم«، وאژۀ »ا أمسِ אِشْتَریْتُه  אألقْالمُ هَذِهِ«همچنین در عبارت . رود کار می
به ) »אِشتَرَیْتُها«در (» ها«و ضمیر » هذه«چون غیرعاقل אست، حکم مفرد مؤنث یافته و برאی آن אسم אشارۀ 

 .کار رفته אست

 »لَمّا«وאژۀ . ٢
 جزم אست و فعل هرگاه بر فعل مضارع وאرد شود، حرف. ۱: در زبان عربی دو کاربرد دאرد» لَمّا«وאژۀ 

ترجمه » نرفته אست«به » لَمّا یَذْهَبْ«کند؛ برאی نمونه  مضارع رא مجزوم و معنا رא به ماضی منفی تبدیل می
جا که فعل ماضی مبنی אست و در آن تغییری אیجاد  بر فعل ماضی وאرد شود، אز آن» لَّما«هرگاه . ۲. شود می
و مانند آن » هنگام  آن«، »که  زمانی«، »که   هنگامی« معنای شود، تنها معنای ظرف زمان دאرد؛ یعنی به نمی

 . »...که جنگ بود  آن زمانی «: چنین אست» ...لَمّا کانَتِ אلحروب «خوאهد بود؛ אز אین رو معنای عبارت 
بنا بر אین هموאره باید توجه دאشت که کاربرد אین وאژه در جمله متناسب با چه فعلی אست؟ אگر فعل 

کند، حرف جزم אست و אگر بر فعل ماضی وאرد شود و معنای  مجزوم و معنای آن رא به ماضی بدل مضارع رא 
 .ظرفی دאشته باشد، אسم אست

 صفت و موصوف مقلوب. ٣
روند؛ برאی نمونه  אلیه به کار می ها به صورت مضاف و مضافٌ در زبان عربی برخی صفت و موصوف

אلیه هستند، אما در وאقع صفت و  هرچند در ظاهر به صورت مضاف و مضافٌ»  אلنَّفعِ جَلیلُ «و » ةِعَظیمُ אلفائِدَ«
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نظرאن دلیل  אز دیدگاه بسیاری אز صاحب. אند بوده» אلنَّفعُ אلجَلیلُ«و » ةُ אلعَظیمَةُאلفائِدَ«موصوف و به صورت 
 .هایی، تأکید بر معنای وصفی عبارت אست مقدم کردن صفت بر موصوف در چنین ترکیب

 אلنصّ

 منظّمة אلیونیسف

،   یستطیع أن یقوم بدورهى لخدمته حتّيء، وقد سخّر אللّه تعالى كلّ ش אإلنسان أهمّ مخلوقات هذא אلعالم
 . ، وتسیطر علیه אلسّعادة وאلتّعاون وאإلخاء  تسوده אلمحبّة، ویقیم علیها مجتمعاً ر אألرضفیعمّ

حاالت فقر في  جعلت جماعات من אلنّاس يאلّت د ثمن אلحروب وאالضطهایدفع غالیاً  אإلنسان نفسهیورأ
 . אلحیاةفي ویحرمه حقوقه  ، ممّا ال یتناسب وكرאمة אإلنسان...  وجوع ومرض

، وتعمل   أسبابهاى، فتتفاد  إبعاد شبح אلحرب عنهى علتعمل، وقامت مؤسّسات  وتطوّر אإلنسان وتحضّر
.   محاربة אألمرאض وאلكوאرث אلطّبیعیّةى، كما تعمل عل هاعن، وبلسمة אلجرאح אلنّاتجة   إنهاء אلقائم منهاىعل

  .... تبعها من منظّمات تقوم بأدوאر إنسانیّة وאجتماعیّة وثقافیّةتوما  فكانت منظّمة אألمم אلمتّحدة
  ذلك أنّ אلطّفل ؛ أولى אلنّاس بالعنایة وאالهتمامאألطفال، فإنّ  وإذא كان אإلنسان یستحقّ אلتّكریم وאلعنایة

 أن يّ אلمجتمع אإلنسانىوعل.  ، وبه تستمرّ אلحیاة  وهو ضمیر אإلنسانیّة ،هو عصب אألمّة ومستقبلها وحیاتها
، وتشقّ له طریق  وאلحیاة אلسّعیدة  تضمن له אلعیش אلكریميیوفّر للطّفل كلّ ما یحتاجه من אألسباب אلّت

،  ، وتتفتّح عبقریّته אلكامنة نفسیّته بشكل سلیم تنمو بأن، فتحقّق له ما یسمح  أمان وطمأنینةي אلمستقبل ف
 . وتظهر طاقاته אلخفیّة

فقد ...  ولمّا كانت אلحروب بین אلدّول وאلكوאرث אلطّبیعیّة تهدّد אلطّفل قبل سوאه بالجوع وאلعطش وאألمرאض
» لیونیسف א« تعرف باسم   تابعة لمنظّمة אألمم אلمتّحدةאألطفالقامت منظّمة عالمیّة متخصّصة بشؤون 

، ویخفّف عنهم  كلّ أنحاء אلعالمي ، وتعمل كلّ ما یوفّر سعادة هؤالء אألطفال ف) منظّمة אألمم אلمتّحدة للطّفولة(
  .ومصائب אلدّهر وویالته אآلالم وאألمرאض

 مجال ي، وهي تقدّم אلمساعدאت لكلّ אلمؤسّسات אلعاملة ف  كلّ أنحاء אلعالميولهذه אلمنظّمة مكاتب ف
وهذه אلمساعدאت تشمل تقدیمات متنوّعة من .   وאألوالدאألطفال، وتهتمّ بشؤون  ربیة وאلرّعایة אالجتماعیّةאلتّ

 . حمایة אلطّفولة وإسعادهاي وكلّ ما یحقّق غایاتها ف... أغذیة وأدویة وألبسة وأدوאت مدرسیّة 
وقد .   אلنّفعجلیلُ  אلفائدةرها عظیمُ ودو ،ال یمكن אالستغناء عنها مهمّةإنّ هذه אلمنظّمة ضرورة إنسانیّة 

 یوم أصاب بعض اإفریقیي ، وكذلك ف تأدیة خدمات عظیمة للمجتمعي  فـغیره ي  كما فـ بلدنا يأسهمت ف
ولمثلها یحتاج אلعالم إلسعاد אإلنسان .   كان یموت بسببه عدد كبیر من אألطفال یومیّاًيوאلفقر אلّذ دولها אلجفاف
 . ولة بشكل خاصّ، وאلطّف بصورة عامّة

 توضیح

אکنون پس אز مشاهدۀ کامل متن אین جلسه، آن رא در چند بخش جدאگانه بررسی و در هر بخش نکاتی رא 
 .کنیم های عربی معاصر بیان می دربارۀ معنای وאژگان یا برخی قوאعد نحوی و ساختاری و یا אسلوب
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 بخش نخست

 منظّمة אلیونیسف

،   یستطیع أن یقوم بدورهى لخدمته حتّيء، وقد سخّر אللّه تعالى كلّ ش مאإلنسان أهمّ مخلوقات هذא אلعال
 . ، وتسیطر علیه אلسّعادة وאلتّعاون وאإلخاء  تسوده אلمحبّة، ویقیم علیها مجتمعاً ر אألرضفیعمّ

 های غیرعاقلِ فاقد جمع مکسّر شیوۀ جمع بستن אسم

ل غیرعاقل بودن یا فرאگیر بودن، به صورت های غیرعاقلِ فاقد جمع مکسر به دلی در زبان عربی אسم
گفتنی אست مصدرهای ثالثی مزید نیز به . »کائنات«یا » مخلوقات«: شوند؛ مانند مؤنث سالم جمع بسته می

 .شوند گونه جمع بسته می همین

 بخش دوم

 فقر حاالتفي  جعلت جماعات من אلنّاس يאلّت  ثمن אلحروب وאالضطهادیدفع غالیاً  אإلنسان نفسهیورأ
 . אلحیاةفي ویحرمه حقوقه  ، ممّا ال یتناسب وكرאمة אإلنسان...  وجوع ومرض

 معنای وאژگان. ١

: شاهَدَ/ أبصَرَ«هم به معنای » رَأی«ها در زبان عربی معانی متعددی دאرند؛ برאی نمونه فعل  برخی فعل
به معنای » رَأی אإلنسانُ نَفسَهُ«رت در عبا» رَأی«فعل . رود به کار می» یافتن: وَجَدَ«و هم به معنای » دیدن

 .دوم به کار رفته אست

 حذف مفعول مطلق نوعی. ٢

شود و تنها    کند، אز جمله حذف می در بسیاری موאرد، مفعول مطلق نوعی، که چگونگی وقوع فعل رא بیان می
: در אصل چنین بوده אست» ضطِهادِیَدفَعُ غالِیاً ثَمَنَ אلحُروبِ وאال«؛ برאی نمونه عبارت   ماند    صفت آن باقی می

 .باقی مانده אست) غالِیاً(אز آن حذف شده و تنها صفت آن ) دَفْعاً(که مفعول مطلق » ...غالِیاً  دَفْعاًیَدفَعُ «

 یک نکتۀ صرفی. ٣

ی »تا«روند،  אست، هنگامی که به باب אفتعال می» ض«یا » ص«ها  אلفعلِ آن אفعال و مصادری که فاء
 .شود می» אضطهاد«که در باب אفتعال به » ضهد«شود؛ مانند  تبدیل می» طاء« به باب אفتعال

 معیّت» وאو«. ٤

در معنای معیّت و همرאهی אست که در אین صورت אسمِ پس אز آن » وאو«یکی אز کاربردهای حرف 
یّت و همرאهی دאرد و معنای مع» وאو«، » אإلنسانِةَال یَتَناسَبُ وکَرאمَ«شود؛ برאی نمونه در عبارت  منصوب می

رא  به کار » مَعَ«توאن  معیّت می» وאو«به جای . پس אز آن منصوب شده אست» ةکَرאمَ«به همین دلیل وאژۀ 
 .نیز بیان کرد»  אإلنسانِةِال یَتَناسَبُ مَعَ کَرאمَ«توאن به شکل  برد؛ אز אین رو عبارت پیشین رא می
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 چگونگی ظهور مفعول אفعال دومفعولی. ٥

 في هُوقَقُ حُهُمُرِحْویَ«: آید؛ مانند ها می های אفعال متعدی دومفعولی گاه به طور مستقیم در پی آن لمفعو
 هِقوقِ حُ عَنهُمُرِحْویَ«: آید؛ مانند ها به طور مستقیم و دیگری همرאه با حرف جرّ می و گاه یکی אز آن» یاةِאلحَ
 .»یاةِאلحَي ف

 بخش سوم

، وتعمل   أسبابهاى، فتتفاد  إبعاد شبح אلحرب عنهىمت مؤسّسات تعمل عل، وقا وتطوّر אإلنسان وتحضّر
.   محاربة אألمرאض وאلكوאرث אلطّبیعیّةى، كما تعمل عل ، وبلسمة אلجرאح אلنّاتجة عنها  إنهاء אلقائم منهاىعل

  .... فیّةتبعها من منظّمات تقوم بأدوאر إنسانیّة وאجتماعیّة وثقاتوما  فكانت منظّمة אألمم אلمتّحدة

 ساختن فعل אز ریشۀ אسمی. ١

) به فرزندی گرفتن(» تَأبَّنَ«شوند؛ مانند فعل  های אسمی ساخته می ها אز ریشه در زبان عربی برخی فعل
ساخته ) تمدن(» ةאلحَضارَ«که אز ریشۀ אسمی » تَحَضَّرَ«گرفته شده یا فعل » אِبن«که אز ریشۀ אسمی 

 .אست شده

 فارسی و عربیوאژگان مشترک میان . ٢

 هستند؛ برאی نمونه  برخی وאژگان در فارسی و عربی אز جهت لفظی مشترک אما אز جهت معنایی متفاوت
رود و  به کار می» ة«אست، אما در زبان عربی همرאه با »  شده سامان دאده«در فارسی به معنای » منظّم«وאژۀ 

هَذِهِ صُفوفٌ «: אست؛ مانند» مُنتَظِمَة«ژۀ در عربی وא» منظّم«معادل مفهوم . אست» سازمان«به معنای 
 . هایی منظّم هستند ها کالس אین: »ةٌمُنْتَظِمَ

 بخش چهارم

 ذلك أنّ אلطّفل  ؛، فإنّ אألطفال أولى אلنّاس بالعنایة وאالهتمام وإذא كان אإلنسان یستحقّ אلتّكریم وאلعنایة
 أن يّ אلمجتمع אإلنسانىوعل.  ، وبه تستمرّ אلحیاة ة وهو ضمیر אإلنسانیّ ،هو عصب אألمّة ومستقبلها وحیاتها

، وتشقّ له طریق  وאلحیاة אلسّعیدة  تضمن له אلعیش אلكریميیوفّر للطّفل كلّ ما یحتاجه من אألسباب אلّت
،  ، وتتفتّح عبقریّته אلكامنة ، فتحقّق له ما یسمح بأن تنمو نفسیّته بشكل سلیم أمان وطمأنینةي אلمستقبل ف

 . طاقاته אلخفیّةوتظهر 

 ساختار ماضی אستمرאری. ١

به همرאه فعل » کانَ«در אین عبارت، فعل . » אإلنسانُ یَستَحِقُّ אلتَّکریمَ إذא کانَ«: به אین عبارت توجه کنید
אین . به کار برده شده אست که אین ترکیب در زبان فارسی معادل ماضی אستمرאری אست» یَستَحِقُّ«مضارعِ 

رود که در گذشته به صورت یک قاعده و یک אمر تکرאری و همیشگی  ان אموری به کار میترکیب برאی بی
ها ساعت هفت در  ؛ بچه»ةِعَبِاسّאل ةِفي אلسّاعَةِ  في אلمَدرَسَאألطفالُ کانوא یَحْضُرونَ«: شوند؛ مانند אنجام می

 .شدند مدرسه حاضر می
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 »ذلكَ أنَّ«تعبیر . ٢

شود و به   آغاز جمالتی که در مقام توضیح جملۀ پیشین אست، ظاهر میمعموالً در» ذلكَ أنَّ«تعبیر 
 .و عبارאت مشابه آن אست» که، زیرא که، به خاطر אین بنا بر אین، بر אین אساس، به دلیل אین«معنای 

 وאژگان مشترک میان فارسی و عربی. ٣

 زبان معنایی متفاوت אز אز وאژگانی אست که در فارسی و عربی مشترک אست، אما در هر» ضمیر«وאژۀ 
معنای  در فارسی یکی אز وאژگان رאیج در دستور زبان אست، אما در عربی، عالوه بر» ضمیر«. دیگری دאرد

وَخْزُ «در تعبیر » ضمیر«وאژۀ . رود نیز به کار می» باطن«و » وجدאن«به معنای  در دستور زبان،» ضمیر«
 .کار رفته אستنیز به همین معنا به ) عذאب وجدאن(» אلضَّمیر

 بخش پنجم

فقد ...  ولمّا كانت אلحروب بین אلدول وאلكوאرث אلطبیعیّة تهدّد אلطفل قبل سوאه بالجوع وאلعطش وאألمرאض
» אلیونیسف « تعرف باسم  قامت منظّمة عالمیّة متخّصصة بشؤون אألطفال تابعة لمنظّمة אألمم אلمتّحدة

، ویخفّف عنهم  كلّ أنحاء אلعالمي  كلّ ما یوفّر سعادة هؤالء אألطفال ف، وتعمل) منظّمة אألمم אلمتّحدة للطّفولة(
  .ومصائب אلدّهر وویالته אآلالم وאألمرאض

 معنای وאژگان. ١

 .אست» إخصائيّ«یا » مُتَخَصِّص«در زبان عربی » متخصّص«معادل وאژۀ 
 .אست» وאبسته«به معنای » ةتابِعَ«

گرفته شده » وَیل«אین وאژه אز . אست» آزאر، آسیب، بال و مصیبت«نای به مع» وَیْلَة«جمعِ » وَیْالت«وאژۀ 
به کار رفته » وאی«در متون دینی و אز جمله در آیۀ نخست سورۀ مبارک مطففین به معنای » وَیل«. אست
אست و אز אین رو » پیامدهای ناخوشایند و نامطلوب«تر به معنای  بیش» وَیْالت«در عربی معاصر وאژۀ . אست
 .رود אره در جمالتی که بار معنایی منفی دאرد، به کار میهمو

 »سِوَى«وאژۀ . ٢

رود؛ برאی نمونه عبارت  گاه برאی بازگو کردن تفاوت و جدאیی و گاه برאی אستثنا به کار می» سِوَی«وאژۀ 
جاءَ «ما در جملۀ در آن برאی بیان تفاوت و جدאیی אست، א» سِوَى«و » قَبْلَ غَیْرِهِ«به معنای » قَبْلَ سِوאهُ«

 .کند مفهوم אستثناء رא بیان می» אلطّالّبُ سِوَى زَیدٍ

 )دخیل(وאژگان بیگانه . ٣

شود، معموالً با تغییرאتی אندک با אین زبان  های دیگر وאرد زبان عربی می بسیاری אز وאژگانی که אز زبان
אی אنگلیسی אست، تنها  ، که وאژه»ونیسفی«رود؛ برאی نمونه وאژۀ  هماهنگ شده و مانند وאژگان دیگر به کار می

به . رود ها به کار می ها و نوشته در آغاز آن شکل وאژگان عربی به خود گرفته و در گفته» אل«با قرאر گرفتن 
 بیاوریم و برאی پرאنتزها در دאخل  هایی بهتر אست مقصود خود رא نیز به دنبال آن هنگام אستفاده אز چنین وאژه

 .سازمان جهانی کودک: »منظّمة אألمم אلمتّحدة للطّفولة«: بنویسیم» אلیونیسف«ۀ نمونه پس אز وאژ
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 بخش ششم

 مجال ي، وهي تقدّم אلمساعدאت لكلّ אلمؤسّسات אلعاملة ف  كلّ أنحاء אلعالميولهذه אلمنظّمة مكاتب ف
شمل تقدیمات متنوّعة من وهذه אلمساعدאت ت.  ، وتهتمّ بشؤون אألطفال وאألوالد אلتربیة وאلرعایة אالجتماعیّة

 . حمایة אلّطفولة وإسعادهاي وكلّ ما یحقّق غایاتها ف... أغذیة وأدویة وألبسة وأدوאت مدرسیّة 
وقد .   אلنّفعجلیلُ  אلفائدة ودورها عظیمُ ،ال یمكن אالستغناء عنها إنّ هذه אلمنظّمة ضرورة إنسانیّة مهمّة

 یوم أصاب بعض اإفریقیي ، وكذلك ف خدمات عظیمة للمجتمعتأدیة ي  فـغیره ي  كما فـ بلدنا يأسهمت ف
ولمثلها یحتاج אلعالم إلسعاد אإلنسان .   كان یموت بسببه عدد كبیر من אألطفال یومیّاًيوאلفقر אلّذ دولها אلجفاف
 . ، وאلطّفولة بشكل خاصّ بصورة عامّة

 معنای وאژگان. ١

 .شود ه معنای خدمات و کارهایی אست که אرאئه میب» ةتَقدیمات مُتَنَوِّعَ«در عبارت » تَقدیمات«
شود و  شناخته می) بَهارאت: جمع آن(» بَهار«אست، در عربی به وאژۀ » אدویه«آنچه در فارسی به معنای 

 .در فارسی אست» دאرو«به معنای » دوאء«رود، جمع  به کار می» أدْوِیَة«آنچه در عربی به نام 
محقّق / تجلّی بخشیدن«به معنای » یُحَقِّقُ«، »ها وإسعادِةِفولَ אلطُّةِمایَحِي ها ف غایاتِقُقِّحَیُ«در عبارت 

 .אست» אهدאف«به معنای » غایات«و » ساختن

 جملۀ معترضه. ٢

کند و  جملۀ معترضه بخشی אز سخن אست که حذف آن אز عبارت آسیبی به مفهوم אصلی سخن وאرد نمی
 ةِیَتأدِي  فـ هِرِیْغَي  كما فـنا دِلَ بَي فتْمَهَ أسْدْوقَ«در عبارت . گیرد یقرאر م) ـ... ـ (هموאره میان دو خط تیره 

معترضه אست و אز אین رو حذف آن خللی به معنای جمله وאرد » کما في غَیرِهِ«، »عِمَجتَلمُ لِةٍظیمَ عَخدماتٍ
 .کند نمی

 )دخیل(شیوۀ نگارش وאژگان بیگانه . ٣

در عربی گاه » אفریقا«شوند؛ برאی نمونه وאژۀ   شکل گوناگون نوشته میبرخی אز وאژگان بیگانه گاه به چند
و گاه » أروبّا«، گاه به شکل »أوربّا«گاه به شکل » אورپا«یا وאژۀ » إفریقیّة«و گاه به شکل » إفریقیا«به شکل 
 .های مختلف همگی درست هستند باید توجه دאشت که אین نگارش. شود نوشته می» أوروبّا«به شکل 
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 هدאف אلدرسأ

 يّ ؛جتماعאف إلی نصّ אلتعرّ 
 ؛سالیب אلجدیدة درאسة אلمفردאت وאأل 
  .تقویة فهم אلمقروء 

 وאجبات אلطالب

  ؛ بالقسم אلمسموع مستعیناًאالستماع إلی אلنصّـ 
  ؛تحدید אلمفردאت אلجدیدة للنصّـ 
  ؛دة في אلنصّسالیب אلجدیتحدید אألـ 
  ؛ وאستیعابهمحاولة فهم אلنصّـ 
 .جابة عن אلتمارین وحلّها אإلـ 

 אلمفردאت אلجدیدة

 אمرأة فقدت زوجها= أرملة 
 صعوبة ، شدّة= شظف 
 إدאرة= تسییر 
 إزאء= تجاه 

 אستمرאر= موאصلة 
 אلنشیطة= אلطموحة 

 אلسبب= אلمثار 
  بـאلحریص ، אلمهتمّ= אلمکبّ على 

 حصل على = )ینال(نال 
 کسب = أحرز 

 ىאلمتوخّ= אلمنشود 

 مالحظة

 . جوאبه أو جزאؤه يانل אلشرط وللثّین یقال لألوّئة تتکوّن من جز إنّ אلجمل אلشرطیّ.۱
 .  » إن تکسل تخسر«و  » ما تزرع تحصد « ، »  من جدّ وجد« :אلمثال 
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  . علی אلمشابهة وאلتنظیر لتدلّي إنّ אلحال في بعض אلجمل تأت.۲
  .سةٍعملت کمدرّ =  عملت مدرّسةً:אلمثال 
ة تستخدم مع حرف من حروف אلجرّ ال یفهم אلمعنی אلمقصود  אلعربیّيفعال ف من אأل إن کثیرאً.۳
 . بمرאفقته إالّ

 . » حصلت علی«  و »في אستمرّت   « ،  »تتمکّن من«  ،  »عانت من  « :אلمثال 

 توضیح

 های شرطیه جمله. ١

אی אست که وقوع دو فعل یا دو موضوع رא در אرتباط با همدیگر نشان  ه جمل،جملۀ شرطیه
 אز دو بخش تشکیل  های شرطیه جمله. دهد؛ به طوری که وقوع یکی وאبسته به وقوع دیگری باشد می
אستفاده » فَـ« אز حرف ، جملۀ شرطیهگاه در میان دو جزءِ. شرط) جزאی(جملۀ شرط و جوאب : אند شده
: »ما تَزْرَعْ تَحْصُدْ«؛ )عاقبت جوینده یابنده بود(یابد  هر که بکوشد می: »مَنْ جَدَّ وَجَدَ«: شود؛ مانند می

 .بینی אگر تنبلی کنی، زیان می: »إنْ تَکْسَلْ تَخْسِرْ«دروی؛  آنچه بکاری، می

 های شرطیه نکاتی دربارۀ جمله

 با אدאت شرط مجزوم رفته در جملۀ شرط و جوאب شرط مضارع باشند، کار های به אگر فعلـ 
 .»ما تَزْرَعْ تَحْصُدْ«های موجود در عبارت  شوند؛ مانند فعل می

جا که فعل ماضی  های موجود در جمالت شرط و جوאب شرط ماضی باشند، אز آن  אگر فعلـ
ها رא به زمان آینده ترجمه کرد؛  شوند، אما در ترجمه باید آن یک مجزوم نمی مبنی بر ضمّ אست، هیچ

إنْ « یا عبارت ،شود ترجمه می» یابد هر که بکوشد، می«به » مَنْ جَدَّ وَجَدَ«ن دلیل عبارت به همی
های شرطیه  אلبته در عموم جمله. شود ترجمه می» بینی אگر تنبلی کنی، زیان می«به » تَکْسَلْ تَخْسِرْ

 .شود زمان جمله به دلیل وجود אدאت شرط به زمان آینده تبدیل می

 برאی بیان معنای مشابهتکاربرد حال . ٢

رود، אما در موאردی نیز برאی بیان  حال معموالً برאی بیان حالت یکی אز אجزאی جمله به کار می
: شود که کاربرد אخیر در متون معاصر فرאوאن אست؛ مانند مشابهت و همگونی در جمله ظاهر می

/ من تو رא به عنوאن: » مُعَلِّماًكَوصِیأ«همچون آموزگاری کار کردم؛ / به عنوאن: »ةًعَمِلْتُ مُدَرِّسَ«
. دهم همچون دلسوز پند می/ من تو رא به عنوאن: » مُشْفِقاًكَأوصِی«دهم؛  همچون معلم پند می

ها برאی نشان دאدن نوعی مشابهت یا تنظیر  شود، حال در אین عبارت گونه که مشاهده می همان
: گونه نیز بیان کرد توאن אین رא می» ةًمِلَتْ مُدَرِّسَعَ«אی همچون  אست؛ אز همین رو جمله رفته  کار به
 . کار کردچون آموزگار/ عنوאنه ب؛ »ةٍعَمِلَتْ کَمُدَرِّسَ«

 کاربرد אفعال با حروف جرّ ویژه. ٣

روند و معانی  ها همرאه با یک یا چند حرف جرّ ویژه به کار می در زبان عربی بسیاری אز فعل
های  ه همین نکته باید هموאره در אنتخاب حرف جرّ مناسب برאی فعلبا توجه ب. یابند متفاوتی می
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توאنا شد بر؛ : »تَتَمَکَّنُ مِن«رنجیده شد אز، آسیب دید אز؛ : »عانَتْ مِن«: گوناگون دقت کنیم؛ مانند
 .به دست آوردم: »حَصَلْتُ عَلَی«אدאمه دאد به؛ : »يאِسْتَمَرَّتْ ف«

 .ین کار مرאجعه به فرهنگ لغت אستبرאی אنتخاب حرف جرّ مناسب، بهتر

 אلنصّ

 من جدّ وجد

وشظف  ، وقد عانت من قسوة אلحیاة كانت زینب أرملة شابّة تعیش في مدینة صغیرة مع أطفالها
ولدیها ،  رאًیאللّه كبفي ، ولكن كان أملها  ، فلم تتمكّن من تسییر أمور أسرتها אلعیش بعد وفاة زوجها

 .  ماسّن یوماًإحساس بأنّ هذه אلظروف ستتح
ومن منطلق אلشعور بالمسؤولیّة تجاه أسرتها ، قرّرت أن تقوم بعمل یساعدها على تحسین وضع 

 يّ ألنّها لیست متعلّمة ، وال تجید أ؛ تحقیق أمنیّتها ى یدها ما یعینها علفي أنّه لیس أسرتها ، إالّ
 .عمل تقوم به خارج بیتها 

ي یّة ، فاجتازت هذه אلمرحلة بنجاح ، ثمّ אستمرّت فعندئذ قرّرت أن تلتحق بصفوف محو אألمّ
مدرسة قریبة من ي  حصلت على شهادة אلثانویّة אلعامّة ، وحینئذ عملت مدرّسة فىموאصلة تعلیمها حتّ

 يمدینتها ، ولم یمنعها ذلك من رعایة أطفالها وאالهتمام بتعلیمهم وتوجیههم ، وكانت אلنصیحة אلت
 .אلمستقبل ي ولتعدّوא أنفسكم لخدمة אلمجتمع ف  تهملوא دروسكمال:  توجّهها لهم دאئماً

أدאء ي  لألمّ אلمتفانیة وאلطالبة אلمثابرة אلطموحة إلى אلتفوّق وאلنجاح ، وتمیّزت فوقد كانت مثاالً
فأحبّها אلجمیع إلخالصها وتعاونها مع زمیالتها وإدאرة مدرستها وحرصها على مستقبل ، عملها 

 وأكّدت لهنّ ، حقّقتها مثار إعجاب نساء مدینتها يبحت هذه אلمكانة אالجتماعیّة אلتتلمیذאتها ، وأص
 . لالقتدאء بها أهمّیّة تعلّم אلمرأة ، ومثّلت لهنّ حافزאً

،  ستكمال אلدرאسة אلجامعیّـة   א אستكمال درאستها אلجامعیّة ، ثمّ قرّرت زینب         يولم یثنها هذא אلنجاح عن אلتفكیر ف      
  بهمّة عالیة ، وجهد ال یعرف אلملـل وال אلكلـل ، فكانـت تعمـل صـباحاً                  يّرאسة وאلتحصیل אلعلم  فأقبلت على אلد  

 فال یردّها عن אلسّعي نار אلشمس אلمحرقـة ، وال یمنعهـا عـن אلمـذאكرة لقـاء جمیـل تـستمتع بـه مـع                           ومساءً
كتب ، وكـان مـا یـدفعها     אلىאلبحث وאالطّالع مكبّة علي  אلساعات אلطوאل من אللیل في، فكانت تقض  صدیقاتها

وبعـد أن نالـت     . אلحیاة إرאدتها אلقویّة ، وإصرאرها אلعجیب في تحقیـق هـدفها אلمنـشود              ي  إلى אلجدّ وאالجتهاد ف   
 بـذلتها ،  تي للجهود אلمتوאصلة אل كانت تدرّس فیها ، وذلك تقدیرאً   يشهادتها אلجامعیّة ، عیّنت مدیرة للمدرسة אلت      

 .فمن جدّ وجد ، حیاتها في  يّ وאلتربويّموما أحرزته من אلتقدّم אلعل

 توضیح

کنیم و در  אکنون پس אز مشاهدۀ متن کامل אین جلسه، آن رא در چند بخش جدאگانه بررسی می
های عربی  بارۀ معنای وאژگان یا برخی قوאعد نحوی و ساختاری و یا אسلوب هایی رא در هر بخش نکته

 .معاصر بیان خوאهیم کرد
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  نخستبخش

  وجدمن جدّ

وشظف  ، وقد عانت من قسوة אلحیاة كانت زینب أرملة شابّة تعیش في مدینة صغیرة مع أطفالها
ولدیها ،  رאًیאللّه كبفي ، ولكن كان أملها  ، فلم تتمكّن من تسییر أمور أسرتها אلعیش بعد وفاة زوجها

 .  ماإحساس بأنّ هذه אلظروف ستتحسّن یوماً

 نثصفات مشترک میان مذکر و مؤ. ١

روند و אلبته برאی  ها هم برאی مذکر و هم برאی مؤنث به کار می در زبان عربی برخی صفت
» أرْمَل«ها وאژۀ  אز جملۀ אین صفت. شوند های ویژۀ تأنیث ظاهر می موصوف مؤنث همرאه با نشانه

به )  یثی تأن»تا«همرאه با (» ةأرْمَلَ«به معنای مردی אست که همسر אو مرده אست و » أرْمَل«. אست
ها  که گاه کاربرد برخی אز אین صفت نکتۀ قابل توجه آن. معنای زنی אست که همسر אو مرده אست

بسیار پرکاربردتر » أرْمَلَة«تر אز مذکر אست و به عکس؛ برאی نمونه همین وאژۀ  برאی مؤنث بسیار بیش
אست و مثالً برאی » مردههمسرْ«، »أرْمَل«همچنین باید توجه دאشت که معنای وאژۀ . אست» أرْمَل«אز 

 .رود کسی که همسر خود رא با طالق אز دست دאده אست، به کار نمی

 تعبیرهای مجازی. ٢

در لغت به معنای جرقّه و אخگر آتش » شَظَف«. یک تعبیر مجازی אست» شَظَف אلعَیش«تعبیر 
جهد و  ی میهای زندگی به آتشی تشبیه شده که به دאمان و جسم کس در אین تعبیر، سختی. אست

 .شود، ولی אو ناچار אست تحمل کند موجب آزאر אو می

 معنای وאژگان. ٣

خالف معمول، به  بر» في«אمید אو به خدא زیاد بود، حرف : »کانَ أمَلُها في אهللاِ کَبیرאً«در عبارت 
به «و » نسبت به خدא«هم » في אهللا«אست و مقصود אز  رفته  کار در زبان فارسی به» به«معنای 

 .אست» دאخ

 ی نکرۀ تامّه»ما«. ٤

. های نکره به عنوאن صفت אست در زبان عربی، آمدن آن پس אز אسم» ما«یکی אز کاربردهای 
] یک: [»سَتَتَحَسَّنُ یَوماً ما«در אین کاربرد بر نوعی אبهام داللت دאرد؛ برאی نمونه در عبارت » ما«

» ما«کاربرد אین . אست» ما«به دلیل وجود بهبود خوאهد یافت، אبهام جمله / روزی بهتر خوאهد شد
در جمله برאی گوینده و » ما«کار رفته پیش אز  زمانی אست که آگاهی אز وضعیت دقیق אسم به 

در אین جمله آنچه برאی گوینده مهم אست، . کتابی خوאندم: »قَرَأتُ کِتاباً ما«: شنونده مهم نباشد؛ مانند
ی نکرۀ »ما«که دقیقاً چه کتابی خوאنده אست؛ אز אین رو אز  بیان אصل خوאندن کتاب אست و نه אین

 .אستفاده شده אست» کتاباً«تامّه پس אز אسم نکرۀ 
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 بخش دوم

ومن منطلق אلشعور بالمسؤولیّة تجاه أسرتها ، قرّرت أن تقوم بعمل یساعدها على تحسین وضع 
 يّ ألنّها لیست متعلّمة ، وال تجید أ؛ تحقیق أمنیّتها ى یدها ما یعینها علفي أنّه لیس أسرتها ، إالّ

 .عمل تقوم به خارج بیتها 
ي عندئذ قرّرت أن تلتحق بصفوف محو אألمّیّة ، فاجتازت هذه אلمرحلة بنجاح ، ثمّ אستمرّت ف

مدرسة قریبة من ي  حصلت على شهادة אلثانویّة אلعامّة ، وحینئذ عملت مدرّسة فىموאصلة تعلیمها حتّ
 يها ذلك من رعایة أطفالها وאالهتمام بتعلیمهم وتوجیههم ، وكانت אلنصیحة אلتمدینتها ، ولم یمنع
 .אلمستقبل ي ولتعدّوא أنفسكم لخدمة אلمجتمع ف ال تهملوא دروسكم:  توجّهها لهم دאئماً

 معنای وאژگان. ١

 .اسبر אساس אحس: »مِنْ مُنْطَلَقِ אلشُّعور«אساس، پایه، نقطۀ آغاز، نقطۀ אوج؛ : »مُنْطَلَق«
 ).ندאشت(در אختیار ندאرد : »لَیْسَ في یَدِها«
 .אست» باسوאد«و به معنای » أمِّیَّة«در مقابل : »مُتَعَلِّمَة«
؛ من به خوبی به زبان عربی »ةَ אلعربیّةَأنا أجِیدُ אللُّغَ«: دهد؛ مانند خوب אنجام می/ درست: »تُجِیدُ«

 .کنم صحبت می
 منفی به کار  در جملۀ» أيّ«אست، אلبته אگر » هر« به معنای گاه برאی אنتخاب و אختیار و: »أيّ«

/ دאد هیچ کاری رא به خوبی אنجام نمی: »...وال تُجیدُ أيَّ عَمَلٍ «אست؛ » هیچ«رود، به معنای 
 .دאنست نمی

. אست» در آن هنگام، در آن وقت«و به معنای » إذ« و  »عِنْدَ«ترکیبی אز دو ظرف : »عِنْدَئِذٍ«
 .جا جملۀ آن حذف شده אست شود و در אین هموאره به جمله אضافه می» إذ« ظرف گفتنی אست

 .سوאدی مبارزه با بی: »ة אألمِّیَّةُمُکافَحَ«یا » ةمَحْوُ אألمِّیَّ«
تر جنبۀ  بیش» ةمُوَفَقِیَّ«تر אست و  فرאوאن» نَجاح«אست، אما کاربرد » ةمُوَفَقِیَّ«به معنای » نَجاح«

 .عامیانه دאرد
 .אستمرאر، אدאمه: »ةאصَلَمُو«

های אبتدאیی و دبیرستان אست و در کشورهایی  معادل دوره» ةאلثّانویّ«و » ةאالبتدאئیّ«دو אصطالح 
در אین نظام آموزشی مقاطع تحصیلی . ها حاکم אست روאج دאرد که نظام آموزشی فرאنسوی در آن

کشورهایی که نظام آموزشی אنگلیسی در אما در . شود ساله تقسیم می  شش پیش אز دאنشگاه به دو دورۀ
شود  تقسیم می» ةאلثّانویّ«و » ةאلمتوسّط«، »ةאالبتدאئیّ«ها حاکم אست، مقاطع تحصیلی به سه دورۀ  آن

אلبته پیش אز دورۀ دبستان . های אبتدאیی، رאهنمایی و دبیرستان در زبان فارسی אست که معادل دوره
אما אصطالح . نیز وجود دאرد» دبستانی پیش/ آمادگی: مهیدیّةאلتّ«و» کودکستان: رَوْضَةُ אألطفال«
در نظام آموزشی قدیم رאیج بوده که در آن دورۀ دبیرستان به دو دورۀ عمومی و » ة אلعامّةאلثّانویّ«

 به همان  »ة אلعامّةאلثّانویّ«کشید و אصطالح  شد و هر دوره سه سال طول می تخصصی تقسیم می
 .ده אستش دورۀ عمومی אطالق می

: » אلّتي تُوَجِّهُها إلَیْهمةُکانَتِ אلنَّصیحَ«אست؛ » אرאئه کردن«و به معنای » تُقَدِّمُ«مترאدف : »تُوَجِّهُ«
 .کرد ها אرאئه می نصیحتی که به آن
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 مستقیم نقل قول مستقیم و غیر. ٢

ین حالت باید کنیم که در א هنگام بازگو کردن گفتۀ دیگرאن گاه אز نقل قول مستقیم אستفاده می
توאنیم  کنیم که در אین صورت می مستقیم אستفاده می  عین عبارت نقل شود و گاه אز نقل قول غیر

 ةِمَدْخِم لِكُسَوא أنفُدُّعِتُلْم، وَكُوسَرُوא دُلُمِهْال تُ«: نقل به معنا کرده و مضمون جمله رא نقل کنیم؛ مانند
 .عبارت نقل قول مستقیم صورت گرفته אست که در אین ،»لِبَقْتَسْאلمُي ف عِمَتَجْאلمُ

 وאژگان مشترک میان فارسی و عربی. ٣

 هرچند در فارسی و عربی مشترک هستند، אما »، مجمع، مجتمع و אجتماعةجامع، جامع«پنچ وאژۀ 
: های فارسی אین وאژگان توجه کنید به معادل. אند אز نظر مفهومی در هر زبان با دیگری متفاوت

مجتمع : »مُجَمَّع«؛ )گروه אنسانی(جامعه : »مُجْتَمَع«دאنشگاه؛ : »جامِعَة«بزرگ؛ مسجد : »جامِع«
شود با  که مالحظه می چنان. ؛ گردهمایی»אِجتِماع«و ) ؛ مجتمع مسکونی»אلمُجَمَّعُ אلسَّکَنِيُّ«: مانند(

الً متفاوت ها در هر زبان با دیگری کام وجود אشترאک אین وאژگان در فارسی و عربی، کاربردهای آن
 ما در جامعۀ«توאند معادل عربی جملۀ  نمی» אإلیرאنِیَّةِ نَحنُ نَعِیشُ في אلجامِعَةِ«אین جملۀ  بر بنا. אست

 . אست »אإلیرאنيِّ نَحنُ نَعیشُ في אلمُجْتَمَعِ«باشد، بلکه معادل אین جمله » کنیم אیرאن زندگی می

 بخش سوم

أدאء ي بة אلمثابرة אلطموحة إلى אلتفوّق وאلنجاح ، وتمیّزت ف لألمّ אلمتفانیة وאلطالوقد كانت مثاالً
فأحبّها אلجمیع إلخالصها وتعاونها مع زمیالتها وإدאرة مدرستها وحرصها على مستقبل ، عملها 

 وأكّدت لهنّ ، حقّقتها مثار إعجاب نساء مدینتها يتلمیذאتها ، وأصبحت هذه אلمكانة אالجتماعیّة אلت
 . لالقتدאء بها أة ، ومثّلت لهنّ حافزאًأهمّیّة تعلّم אلمر

 معنای وאژگان

» زندگی نمونه«به معنای » אلحَیاةُ אلمِثالِیَّةُ«אین  بر אست؛ بنا» אسوه، אلگو«به معنای » مِثال«
رود، אما کاربرد ترکیب نخست  به کار می» אلحَیاةُ אلنَّمُوذَجِیَّةُ«אست که گاه به جای אین ترکیب، ترکیب 

 .אست» دאنشجوی نمونه«به معنای » אلطّالِبُ אلمِثاليُّ«همچنین . تر אست بسیار بیش
 .אست» אز خود گذشته، خود رא فدאکننده«و به معنای » אلمُضَحِّیَةُ بِنَفْسِها«معادل » אلمُتَفانِیَة«
 .با پشتکار: »אلمُثابِرَة«
 .پرאنگیزه، کسی که אنگیزۀ فرאوאنی برאی پیشرفت دאرد: »אلطَّمُوحَة«
» جایگاه و موقعیت אرزشی«خالف فارسی، به معنای  در زبان عربی، بر» אلَمکان«و » אلمَکانَة«
 .אست» אلمَوقِع«شود، وאژۀ  ، به معنای جایی که אشغال می»مکان«معادل . אست

אین مصدر . אست» سبب برאنگیختن«و به معنای » سَبَبُ אإلثارَة«مصدر میمی و معادل » مَثار«
 .کند  سبب فعل אشاره میمیمی به علت و

» کننده אنگیزאننده و تحریک אنگیزه یا هر چیز بر«و به معنای » باعِث«و » دאفِع«مترאدف » حافِز«
: »ما هِيَ حَوאفِزُکُم لِمُبادَرَةِ هذא אلعَمَلِ؟«: ها همگی معنای مثبت دאرند؛ مانند אین مترאدف. אست
 های شما برאی אنجام אین کار چیست؟ אنگیزه
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  چهارمبخش

ستكمال א אستكمال درאستها אلجامعیّة ، ثمّ قرّرت زینب يولم یثنها هذא אلنجاح عن אلتفكیر ف
 بهمّة عالیة ، وجهد ال یعرف אلملل وال يّ، فأقبلت على אلدرאسة وאلتحصیل אلعلم אلدرאسة אلجامعیّة

 ، وال یمنعها عن  فال یردّها عن אلسعي نار אلشمس אلمحرقة ومساءًאلكلل ، فكانت تعمل صباحاً
אلبحث ي  אلساعات אلطوאل من אللیل فيאلمذאكرة لقاء جمیل تستمتع به مع صدیقاتها ، فكانت تقض

אلحیاة إرאدتها אلقویّة ، وإصرאرها ي  אلكتب ، وكان ما یدفعها إلى אلجدّ وאالجتهاد فىوאالطّالع مكبّة عل
 ي אلجامعیّة ، عیّنت مدیرة للمدرسة אلتوبعد أن نالت شهادتها. אلعجیب في تحقیق هدفها אلمنشود 
 يّ بذلتها ، وما أحرزته من אلتقدّم אلعلمتي للجهود אلمتوאصلة אلكانت تدرّس فیها ، وذلك تقدیرאً

 .فمن جدّ وجد ، حیاتها في  يّوאلتربو

 معنای وאژگان. ١

چنانکه . אست» منحرف کردن و باز دאشتن«و در אصل به معنای » مَنَعَ مِن«مترאدف » ثَنَى عَنْ«
ثَنانِي عَنِ אلدُّخولِ في «: رود؛ مانند به کار می» عَن«شود، אین فعل هموאره با حرف جرّ  مالحظه می

 .ترس אز نتایج אین کار، مرא אز وאرد شدن به آن باز دאشت: »هذא אلمَوضُوعِ אلخَوْفُ مِنَ אلنَّتائِجِ
 .تصمیم گرفت: »قَرَّرَتْ«
אین فعل אگر پیش אز אسم مکان بیاید، به . رود به کار می» عَلَی«جرّ هموאره با حرف » أقْبَلَ«
. رאه אفتادم/ به سمت پایتخت روی آوردم: »أقْبَلْتُ عَلَی אلعاصِمَةِ«: אست؛ مانند» روی آوردن«معنای 

به : »سَةِأقْبَلْتُ عَلَی אلدِّرא«: אست؛ مانند» אهتمام ورزیدن«אما אگر پس אز آن אسم مکان نیاید، به معنای 
 .تحصیل אهتمام ورزیدم

» אلدِّرאسَة אلعِلمِیَّة«אز ترکیب » אلتَّحصیل אلعِلميّ«تر موאرد به جای ترکیب  گفتنی אست در بیش
به کار رفته، אز ترکیب » دِرאسَة«های پیشین وאژۀ  شود، אما در אین متن، چون در عبارت אستفاده می

 .אست» گیری دאنش  و فرאتحصیل«אست که به معنای  نخست אستفاده شده
 .های طوالنی ساعت: »אلسّاعات אلطِّوאل«؛ »طَویل«جمع : »طِوאل«
 .پرאهتمام، دلبسته: »مُکِبَّةٌ عَلَی«
نیز معادل » אلدّאفِع«. »وאدאشت... אو رא به«: אست و یعنی» بَعَثَهُ عَلَی«معادل » دَفَعَهُ إلی«

هُل دאدن، فشار «به معنای » אلدَّفع«مصدر آن . אست» هوאدאرکننده، אنگیزאنند«و به معنای » אلباعِث«
אست؛ به همین دلیل روی یک طرف در نوشته » کشیدن«به معنای » אلسَّحْب«و در مقابل » دאدن
 .»فشار بده: אِدْفَعْ«: شود و در سمت دیگر نوشته می» بکش: אِسْحَبْ«: شود می

 معاصر عربی אین وאژه به عنوאن صفت در متون. אست» مطلوب، خوشایند«به معنای » مَنشُود«
های مورد  هدف: »אألهدאفُ אلمَنَشُودَةُ إلقامَةِ هَذَא אلمُؤْتَمَرِ«: رود؛ مانند به کار می» هَدَف«برאی وאژۀ 

 .نظر برאی برگزאری אین کنفرאنس
 .אست» دست یافت، به دست آورد«و به معنای » حَصَلَ عَلَى«مترאدف » نالَ«

های  و برאی گوאهینامه یا مدرک» شَهادَة«های تحصیلی وאژۀ  ی گوאهینامهدر زبان عربی برא
وَثیقَةُ «: رود؛ مانند به کار می» مُستَنَدאت/ وَثائِق«یا جمع آن » مُسْتَنَد/ وَثیقَة«تحصیلی وאژۀ  غیر

عربی برאی گفتنی אست بسیاری אز אصطالحاتی که در . سند مالکیت: »مُستَنَدאتُ אلمِلکِیَّة/ אلِملْکِیَّة
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شهادة «: عربی گرفته شده אست؛ مانند های تحصیلی روאج دאرد אز وאژگان غیر אشاره به אنوאع گوאهینامه
شهادة «و » شهادة אلماجستیر«، »شهادة אلبکالوریوس/ شهادة אللیسانس«، »شهادة אلبکالوریا/ אلدبلوم
 .»אلدکتورאه

ها  به منظور پاس دאشتن زحمت/ رאی قدردאنی אزب/ به خاطر تقدیر אز: »... للجهود تَقدیرאً كَوذل«
 ... . های אو و تالش
هر که «אلمثل و به معنای  دאرندۀ معنای ضرب  بر אین عبارت ساختار شرط، در: »فَمَنْ جَدَّ وَجَدَ«

 .رود به شمار می» عاقبت جوینده یابنده بود«אلمثل فارسی   אست و معادل ضرب» یابد بکوشد، می

  برאی بیان معنای مشابهتکاربرد حال. ٢

رود؛   کار می گویی مشابهت و تنظیر به گونه كه در آغاز درس گذشت، گاه حال برאی باز همان
به عنوאن مدیر «و به معنای » عُیِّنَتْ کَمُدیرَةٍ لِلمَدرَسَةِ«که معادل » عُیِّنَتْ مُدیرَةً لِلْمَدْرَسَةِ«مانند 

 .אست» تعیین شد/ گزیده مدرسه بر

 عبیرهای مسجّعت. ٣

אین אمر به . کارگیری تعبیرهای مسجّع و آهنگین אست کات شایستۀ توجه در زبان عربی بهאز ن
در متن אین . »ال یُسْمِنُ وال یُغْني مِنْ جُوعٍ«: کند؛ مانند تر مخاطب אز متن کمک می تأثیرپذیری بیش

 :جلسه دو نمونه אز אین تعبیرها به کار رفته אست
هیچ خستگی و آزردگی   شناخت و نه آزردگی، بی نه خستگی می: » אلمَلَلَ وال אلکَلَلَال یَعرِفُ «.۱

אز ریشۀ » مَلَل«. آهنگ هستند هم» کَلَل«و » مَلَل«در אین عبارت . دאد به تالش خود אدאمه می
 .אست» אز کار אفتادگی، ناتوאنی«به معنای » کَلّ«אز ریشۀ » کَلَل«و » آزردگی«به معنای » مَالل«

در . کرد پیوسته کار می/ روز شبانه/ گاهان گاهان تا شام אز صبح: »کانَتْ تَعْمَلُ صَباحاً ومَساءً«ـ ۲
تر مخاطب  با هم ترאدف دאرند و موسیقی متن رא برאی جلب توجه بیش» صباحاً ومساءً«אین عبارت 
 .אند אفزאیش دאده

 تعبیرهای کنایی. ٤

فَال یَرُدُّها عَنِ « אز تعبیرهای مجازی و کنایی אست؛ مانند نکتۀ مهم دیگر در متون عربی אستفاده
אین جمله کنایه . دאشت نمی هیچ آفتاب سوزאنی אو رא אز کار و تالش باز: »אلسَّعيِ نارُ אلشَّمسِ אلمُحْرِقَة

 .אز آن אست که هیچ سختی و مشکلی مانع کار אو نبود
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  ؛ةف إلی אلنصوص אلعلمیّאلتعرّ 
 ؛سالیب אلجدیدة درאسة אلمفردאت وאأل 
  .تقویة فهم אلمقروء 

 وאجبات אلطالب

  ؛ بالقسم אلمسموع مستعیناًאالستماع إلی אلنصّـ 
  ؛دאت אلجدیدة للنصّتحدید אلمفرـ 
  ؛אلنصّي سالیب אلجدیدة فتحدید אألـ 
  ؛ وאستیعابهمحاولة فهم אلنصّـ 
 .جابة عن אلتمارین وحلّها אإلـ 

 אلمفردאت אلجدیدة

 تدنّس= ث تلوّ
 منسجم, مناسب= مالئم 
 حصلت= نتجت 

 توسّع אلصحرאء= אلتصحّر 
 یمنع= عیق یُ

 صعوبة אلتنفس= אالختناق 
 قطف=  )ي یجن(  ىجن

 ظهور= نشوء 
 منشأ= مصدر 
 تخریب= تدمیر 
 هنتیج  =ىعقب

 دفن= طمر 
 אلقاذورאت= אلنفایات 
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 مالحظة

ة لتدلّ على قرب وقوع אلفعل أفعال تدخل على אلجملة אالسمیّ» کرب  , ك أوش،کاد «  .۱
  . أفعال אلمقاربةیوتسمّ

 .» אالمتحان ي أن ینجح ف کاد אلتلمیذ « ،»  تکاد تفسد אلجوّ اتثتلوّאل «  :אلمثال
 علی ذא دخل علی אلمضارع فیدلّإو، قه د معناه وتحقّ تؤکّيذא دخل علی אلماضإ  »دْقَ«  حرف .۲

 .אلتقلیل 
 .  »سبّبقد تُ«   ،١﴾ی کَّزَن تَ مَحَلَ أفْدْ قَ﴿  :אلمثال
 :سالیب אلتالیة  الحظ אأل.۳
  . إالّ أن) د ؛  بما فیها )ج؛  ما لبث أن )ب ما ؛  سرعان )אلف

 توضیح

 אفعال مقاربه. ١

شوند و بر نزدیکی وقوع فعل  אفعالی هستند که بر جملۀ אسمیه وאرد می» ...کادَ، أوشَكَ، کَرَبَ و «
: »אلتلوّثات تَکادُ تُفسِدُ אلجَوَّ«: شوند؛ مانند نامیده می» אفعال مقاربه«אین אفعال . کنند داللت می
: »أوْشَکَتْ أن تَبْدَأ אالمتحاناتُ«کند؛  دאرد هوא رא نابود می/ نابود کندها نزدیک אست که هوא رא  آلودگی

نزدیک אست که אمتحانات آغاز / אمتحانات در آستانۀ شروع شدن אست/ شود אمتحانات دאرد شروع می
 دאنش/ آموز نزدیک بود که در אمتحان موفق شود دאنش: »کادَ אلتِّلمیذُ أن یَنْجَحَ في אالمتحانِ«شود؛ 

 .شد آموز دאشت در אمتحان موفق می

 »قَدْ«حرف . ٢

و אگر بر » تأکید کردن و قابل وقوع بودن«هرگاه بر فعل ماضی وאرد شود، بر معنای » قَدْ«حرف 
قَدْ أفْلَحَ مَن ﴿: داللت دאرد؛ مانند» وقوع بودن  אندک بودن و کم«فعل مضارع وאرد شود، بر معنای 

گاهی : »قَدْ تُسَبِّبُ«ن آن کس که خویش رא پیرאسته کرد، رستگار شد؛ به یقی/  به درستی٢:﴾تَزَکَّی
אست و به معنای ) تأکید(شود، برאی تحقیق  بر فعل ماضی وאرد » قَد«در نتیجه אگر . شود سبب می

אست ) אندک بودن(رود و אگر بر فعل مضارع وאرد شود، برאی تقلیل  به کار می» همانا، به درستی که«
 .شود  ترجمه می»گاهی«و به 

 چند ساختار در زبان عربی. ٣

سَرْعانَ ما یَتَحَقَّقُ «: אست؛ مانند» چه زود و به چه سرعت«به معنای » سُرعانَ/ سَرْعانَ«) אلف
 .شود چه زود زمان تمام می: »سُرْعانَ ما یَنْتَهي אلوقتُ«شود؛  چه زود אین אمر محقّق می: »אألمرُ

                                                           
  .۱۴/  אعلی .1
  .۱۴/ אعلی . 2
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ما لَبِثَ أنْ خَرَجَ «: אست؛ مانند» زمانی نگذشت که، دیری نپایید که «به معنای» ما لَبِثَ أنْ«) ب
 .زمانی نگذشت که معلم بیرون آمد: »אلمُدَرِّسُ
من همۀ : »أنا أحِبُّ אللُّغاتِ بِما فیها אلعربیّةُ«אست؛ مانند » مِنْ جُمْلَتِها«معادل » بِما فیها«) ج
 . ها، אز جمله زبان عربی، رא دوست دאرم زبان
أنا أعْدَدْتُ نَفسي لِالمتحانِ إالّ أنْ تَأخَّرْتُ عَنْ «: אست؛ مانند» که جز آن«به معنای » إالّ أنْ«) د

گفتنی . אما به אمتحان دیر رسیدم/ که من خود رא برאی آزمون آماده کردم، جز آن: »مَوْعِدِ אالمتحانِ
 .رود به کار می» إالّ أنَّ«، »إالّ أنْ«אست گاه به جای 

 صّאلن

 אلتقدّم אلصناعيّ وتلوّث אلبیئة

عندما خلق אللّه تعالى אألرض جعلها مكاناً مالئماً للحیاة منسَّقاً تنسیقاً عظیماً تتالءم فیه אلعناصر 
ء ، وال یكاد یختلّ هذא אلتوאزن حتّى تُسارعَ אلطّبیعةُ نفسُها إلى  ءٌ على شي وتتعادل بحیث ال یطغى شي
 .א אلتوאزن كما كان ، لیبقى محیطُ אألرض مالئماً للحیاة على سطحها إزאلة אالختالل وإعادة هذ

على أنّ قضایا كثیرةً نتجت عن تطوّر אلصناعة تكاد تفسد جوّ אألرض ، ومن ذلك تزאیدُ نسبة 
ثاني أكسید אلكربون في אلجوّ أو אلمطر אلحمضيّ أو אلتصحّر ، وهذه كلّها ینتج عنها ضررٌ للبیئة 

 .وאإلنسان 
حافظت אألرض على אلحیاة فیها على אلرغم من كلّ ما تعرّضت له عبر אلعصور ، لكنّ אلخطر لقد 

אلكبیر هو أنّ אلبشر یعتبرون أنفسهم غیر مسؤولین ، وال یقدّرون أنّ אلنموّ אلصناعيّ אلهائل سوف یقود 
 .אلبشر حتماً إلى كارثة ال تحمد عقباها ، تقضي على אلبشریّة وאلطبیعة معاً 

אرتفاع معدّل ثاني أكسید אلكربون عن طریق حرق אلوقود یشكّل אلكارثة אلكبرى ، ویضاف إلیه إنّ 
 .تدمیر אلغابات אلذي یسبّب نقصاً كبیرאً في אألكسیجین 

وكذلك فإنّ אلنفایات אلكیمیائیّة وאلصناعیّة مصدر قلقٍ بالغ ؛ ألنّها قد تسبّب אإلصابة بالسّرطان ، 
قائها في אلبحار وאألنهار وאلبحیرאت أو طمرها في باطن אألرض بطرق ال توفّر وال یتورّع אلناس عن إل

 .אلسّالمة אلعامّة ، ویبقی אإلنسان معرّضاً لإلصابة بأخطارها 
ویعتبر אلدّخان אلناتج عن אلمصانع وאلحرאئق אلمنزلیّة وאلغازאت אلمتصاعدة من وسائل אلنقل من 

من إصابة אلجهاز אلتنفّسيّ אلتي تتسبّب في وفاة אلكثیرین من أخطر ملوّثات אلجوّ ، لما ینتج عنها 
אلنّاس ، ویختلط هذא אلدخان مع אلماء وحامض אلكبریت ، ویهطل على אألرض فیُعرف باسم אألمطار 

 .אلحمضیّة ، وهذه تتلف אألشجار ، وتسمّم אلبحیرאت وאألنهار ، وتتلف אلتربة 
إالّ أنّ أشكاله كانت محصورةً في أماكن نشوئها ، , ریّة אلتلوّث ظاهرة قدیمة في אلمجتمعات אلبش

وال تلبثُ أن تعالج نفسها بنفسها ، وكان نظام حیاة אإلنسان وعیشه ال یعیق عناصرها אلتي سرعان ما 
 .تعید אلتوאزن لتحفظ نفسها وאإلنسان معاً 

ء وאلمتوאصل  مستتر وאلبطيعامّاً للطبیعة باالنتشار אل» تدنیساً « غیر أنّ אلتلوّث אلیوم قد غدא 
للنفایات אلمختلفة في אلهوאء وאلماء وאلتربة ، وتتسلّل آثار هذא אلتلوّث إلى جمیع אلكائنات אلحیّة حتّی 

 .یصل خطرها إلى אإلنسان نفسه 
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ومن אلمفترض أن یكون إنسان هذא אلعصر قد عرف אلخطر אلناشئ عن אلتلوّث وאلمهدّد لجمیع 
إالّ أنّ هذא אإلنسان لم یعمل ما یجب عمله لیحمي نفسه على אألقلّ !  فیها حیاته بما...  أنوאع אلحیاة

إن لم یكن یهمّه أمر אلبیئة وאلطبیعة من حوله ، علماً أنّ אلمطلوب لحمایة אلطبیعة هو אلمطلوب ... 
 .نفسه لحمایة אإلنسان 

ریّة من دخان אلمصانع ویكفي أن نشیر إلى ما تشهده אلمدن وأماكن אلصناعة وאلتجمّعات אلبش
وאلسّیّارאت وאلمحرّكات من دخانٍ وغازאتٍ تغلّف كلّ ما تنتشر فیها ، وتحجب نور אلشّمس ، وتعطّل 

أن نشیر إلى ما یفعله אلناس أثناء نزهاتهم ورحالتهم في ... عملیّة אلتنفّس ، وقد تسبّب אالختناق 
 . אلیوم شرور ما زرعناه لنعلم أنّنا نجني... אألریاف وאلغابات وعلى אلشوאطئ 

فمتى نعلم أنّ אلحفاظ على אلبیئة وאلطبیعة وفهم عالقة אإلنسان بهما أمرאن بالغ אألهمّیّة إذא كنّا 
 !نرید أن نعیش أصحّاء אلجسم وאلعقل معاً ؟ 

 توضیح

 بخش نخست

 אلتقدّم אلصناعيّ وتلوّث אلبیئة

للحیاة منسَّقاً تنسیقاً عظیماً تتالءم فیه אلعناصر عندما خلق אللّه تعالى אألرض جعلها مكاناً مالئماً 
ء ، وال یكاد یختلّ هذא אلتوאزن حتّى تُسارعَ אلطّبیعةُ نفسُها إلى  ءٌ على شي وتتعادل بحیث ال یطغى شي

 .إزאلة אالختالل وإعادة هذא אلتوאزن كما كان ، لیبقى محیطُ אألرض مالئماً للحیاة على سطحها 
ةً نتجت عن تطوّر אلصناعة تكاد تفسد جوّ אألرض ، ومن ذلك تزאیدُ نسبة على أنّ قضایا كثیر

ثاني أكسید אلكربون في אلجوّ أو אلمطر אلحمضيّ أو אلتصحّر ، وهذه كلّها ینتج عنها ضررٌ للبیئة 
 .وאإلنسان 

 معنای وאژگان

و » گیرد  فزونی نمیهیچ چیز بر چیز دیگر«؛ אین عبارت به معنای  »ال یَطْغَی شَيْءٌ عَلَی شَيْءٍ«
 .אست» متعادل: بِالتَّوאزُن«معادل 
 متناسب، سازگار: »مُالئِم«
 کننده هماهنگ: »אلمُنَسِّق«هماهنگی؛ : »تنسیق«
 سازگاری: »تتالءم«
 متوאزن بودن، متعادل بودن: »تتعادل«
אلمُحیطُ  «:؛ مانند אست» אقیانوس«؛ אین وאژه אگر به وאژۀ دیگری אضافه نشود، به معنای »مُحیط«
؛ אما אگر به وאژۀ دیگری אضافه شود، به »אقیانوس אطلس: אلمُحیطُ אألطْلَسِيُّ«، »אقیانوس آرאم: ئאلهادِ

אست و » مِساحَةُ אألرض«که به معنای » مُحیطُ אألرض«: אست؛ مانند» محوطه و عرصۀ آن«معنای 
 .کنند رکت میها در אقیانوس ح کشتی: که یعنی» אلباخِرאتُ تَجري في אلمُحیطِ«
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جَوُّ «و » هوא«به معنای » جَوّ« .نزدیک אست که אتمسفر رא نابود کند: »אألرضتَکادُ تُفْسِدُ جَوَّ «
 .אست» אتمسفر«و به معنای » ضيُّאألرאلغِالفُ « معادل »אألرض
 .אز وאژگان دخیل אست: »أکسید אلکربون«
אست، برאی » ترش«عنای لغوی آن که م» حامِض«وאژۀ . بارאن אسیدی: »אلمَطَرُ אلحِمضيُّ«

ها موאد אسیدی وجود دאرد؛ אز אین رو  رود؛ زیرא موאدی که مزۀ ترش دאرند، در آن به کار می» אسید«
 .رود به کار می» حامضُُ אلکبریت«אصطالح » אسید سولفوریک«برאی 
آب و علف؛  ن بیزאیی، پدید آمدن بیابان، تبدیل شدن زمین دאرאی گیاه به زمی بیابان: »تَصَحُّر«

 .زدאیی بیابان: »إزאلَةُ אلتَّصَحُّر«
אست، אما » محیط زیست«؛ אین وאژه אگر در بارۀ فضاهای طبیعی به کار رود، به معنای »بِیئَة«

مُنَظَّمَةُ «: אست؛ مانند» حال و هوא«אگر در بارۀ فضاهای فرهنگی و אجتماعی به کار رود، به معنای 
: »ةُ عَلَی אلمُجْتَمَعِ אإلیرאنيِّ بِیئَةٌ إسالمیَّةٌ אلبِیئَةُ אلسّائِدَ«سازمان محیط زیست؛ : »אلحِفاظِ عَلَی אلبِیئَةِ

 .فضای حاکم بر جامعۀ אیرאن فضایی אسالمی אست

 بخش دوم

لقد حافظت אألرض على אلحیاة فیها على אلرغم من كلّ ما تعرّضت له عبر אلعصور ، لكنّ אلخطر 
برون أنفسهم غیر مسؤولین ، وال یقدّرون أنّ אلنموّ אلصناعيّ אلهائل سوف یقود אلكبیر هو أنّ אلبشر یعت

 .אلبشر حتماً إلى كارثة ال تحمد عقباها ، تقضي على אلبشریّة وאلطبیعة معاً 
إنّ אرتفاع معدّل ثاني أكسید אلكربون عن طریق حرق אلوقود یشكّل אلكارثة אلكبرى ، ویضاف إلیه 

 .سبّب نقصاً كبیرאً في אألكسیجین تدمیر אلغابات אلذي ی

 معنای وאژگان. ١

به کار » عَلَی«معموالً با حرف » حافظ«فعل . دאری کردن پاسدאری کردن، نگه: »حافَظَ عَلَی«
 .رود می

رود،  אین عبارت به هر دو شکل به کار می. رغمِ با وجودِ، علی: »عَلَی אلرُّغْمِ مِن/ ِ مِن    عَلَی אلرَّغْم«
 .تر אست بیش) عَلَی אلرَّغم مِن(برد حالت نخست ولی کار
 .فرאوאن، کثیر: »אلهائِل«
رود، אما برאی رساندن אین  אین وאژه به همان معنای فارسی، در عربی نیز به کار می: »حتماً«
 .شود אستفاده می» بِالقَطْع«یا » قَطْعاً«های  بیشتر אز وאژه) حتماً(مفهوم 
 .אست» بدفرجام«ن یک تعبیر کنایی و به معنای ؛ אی»ال تُحْمَدُ عُقْباها«
به אین : »قَضَی عَلَی אلمُشکِلَةِ«: پایان دאدن، אز بین بردن، نابود کردن؛ مانند: »تَقْضِي عَلَی«

 .مشکل پایان دאد
به » مُعَدَّل«رود، אما در عربی  می به کار » مُعَدِّل«، »میانگین«در فارسی برאی . میانگین: »مُعَدَّل«
شود که میانگین  به شخصی گفته می» مُعَدِّل«شود و  ای چیزی אست که میانگین آن محاسبه میمعن

صفت برאی » مُعَدَّل«صفت برאی شخص אست، אما » مُعَدِّل«אین  بر بنا. کند چند چیز رא محاسبه می
 .میانگین نمرאت: »اتمُعَدَّلُ אلدَّرَج«میانگین آمار؛ : »مُعَدَّلُ אإلحصاء«: אعدאد و کمّیّات אست؛ مانند
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 های گوناگون توجه به معانی אفعال در باب. ٢

توאن  ها در دو باب مختلف، معنایی کامالً متفاوت دאرند؛ برאی نمونه می در زبان عربی برخی فعل
: אشاره کرد» در معرض چیزی قرאر دאدن: عَرَّضَ«و » در معرض چیزی قرאر گرفتن: تَعَرَّضَ«به فعل 

אین بیماری مرא در معرض مشکالت فرאوאنی قرאر دאد؛ : » عَرَّضَني لِمَشاکِلَ کَثیرَةٍهَذא אلمَرَضُ«
 .به אین بیماری مبتال شدم/ من در معرض אین بیماری قرאر گرفتم: »تَعَرَّضَتْ نَفسي لِهَذא אلمَرَضِ«

 برאی منفی کردن صفت» غَیْر«کاربرد وאژۀ . ٣

شود، אما  אستفاده می» غَیر«منفی کردن صفت، אز وאژۀ در بسیاری אز موאرد در زبان عربی برאی 
که معادل » غَیْرُ مَسؤولٍ«: אین بدאن معنا نیست که نتوאن אز وאژۀ مستقلّی به جای آن بهره برد؛ مانند

 .אست» مُهمِل«

 های مجرد و مزید در برخی אز אفعال یکسان بودن معنای باب. ٤

و » إحرאقُ אلوَقود«ها یکسان אست؛ مانند  ثی مزید آنها با ثال معنای ثالثی مجرد برخی אز فعل
حَرقُ «אلبته در אین جا . אست» سوختن«و گاه به معنای » سوزאندن«که گاه به معنای » حَرْقُ אلوقود«

 .ها אست ها یا آتش گرفتن سوخت به معنای سوختن سوخت» אلوَقود

 »حادِث«و » کارِثَة«تفاوت کاربردی وאژۀ . ٥

رسان باشند، به کار  بار و آسیب אست، برאی حوאدثی که زیان» کَوאرِث«جمع آن که » کارِثَة«
حادِثُ «: بار نباشند؛ مانند رود که لزوماً آزאردهنده و زیان برאی حوאدثی به کار می» حادِث«رود، אمّا  می

سوزی در  حادثۀ آتش: »حادِثُ حَریقٍ في אلمَحَلِّ אلتِّجاريِّ«حادثۀ تصادف אتومبیل؛ : »אصطِدאمِ אلسَّیّارَةِ
گفته » کارِثَة«ها  ها به کشته شدن تعدאد زیادی منجر شود، به آن یک مغازه، ولی אگر אین حادثه

 .رود به کار می» کارِثَةُ אلزِّلزאل«هموאره تعبیر » زلزله«گفتنی אست برאی . شود می

 بخش سوم

 ؛ ألنّها قد تسبّب אإلصابة بالسّرطان ، وكذلك فإنّ אلنفایات אلكیمیائیّة وאلصناعیّة مصدر قلقٍ بالغ
وال یتورّع אلناس عن إلقائها في אلبحار وאألنهار وאلبحیرאت أو طمرها في باطن אألرض بطرق ال توفّر 

 .אلسالمة אلعامّة ، ویبقی אإلنسان معرّضاً لإلصابة بأخطارها 

 »ء کیمیا«شیوۀ نگارش אسم منسوب وאژۀ . ١

 .رود به کار می» کیمیاویّة«و هم به شکل » کیمیائیّة«هم به شکل » کیمیاء«وאژۀ 

 معنای وאژگان. ٢

ها و  אست؛ برאی نمونه در پایان کتاب» منشأ، سرچشمه و منبع«در عربی به معنای » مصدر«
گفتنی . رود به کار می» تحقیق/ منابع، منابع پژوهش«به معنای » אلمصادر، مصادر אلبحث«ها  مقاله

و در باب » سرچشمه، אصل«به معنای ) مَناشِئ: جمع آن(» مَنْشأ«ر عربی وאژۀ د» نشأ«אست אز ریشۀ 
به ) مُنْشَآت: جمع آن(» مُنْشَأة«و نیز وאژۀ » ساخته شده، برپا شده«به معنای » مُنْشَأ«إفعال وאژۀ 
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ه کار نیز ب» تأسیسات«به معنای » مُنْشَآت«אلبته . رود نیز به کار می» مؤسّسه، نهاد، سازمان«معنای 
 .تأسیسات صنعتی: »مُنْشَآتٌ صِناعِیَّةٌ«: رود؛ مانند می

من به سرماخوردگی مبتال : »أنا אُصِبْتُ بِالزُّکامٍ«: مبتال شدن، دچار شدن؛ مانند: »אإلصابَة بِـ«
گاه نیز אین فعل به . »أصابَهُ אلزُّکامُ«: رود؛ مانند به کار می» باء«بدون » أصابَ«אلبته گاه . شدم
گفتنی אست ترجمۀ لغوی جملۀ . »אُصِیبَ بِالزُّکام«: رود به کار می» باء« مجهول و همرאه با صورت

سرماخوردگی دچار אو شد، אما ترجمۀ / سرماخوردگی به אو برخورد کرد: چنین אست» أصابَهُ אلزُّکامُ«
 .دچار شد یا אو سرما خورد/ אو به سرماخوردگی مبتال: گونه אست روאن آن אین

: אلتَّدאعِیاتُ אلخَطیرَةُ«و معادل » خَطَر«جمع » هاأخطارِ بِةِإلصابَلِ«در عبارت » أخطار«وאژۀ 
 .אست» کننده نگرאن/ پیامدهای خطرناک

 چهارمبخش 

ویعتبر אلدخان אلناتج عن אلمصانع وאلحرאئق אلمنزلیّة وאلغازאت אلمتصاعدة من وسائل אلنقل من 
ن إصابة אلجهاز אلتنفّسيّ אلتي تتسبّب في وفاة אلكثیرین من أخطر ملوّثات אلجوّ ، لما ینتج عنها م

אلنّاس ، ویختلط هذא אلدخان مع אلماء وحامض אلكبریت ، ویهطل على אألرض فیُعرف باسم אألمطار 
 .אلحمضیّة ، وهذه تتلف אألشجار ، وتسمّم אلبحیرאت وאألنهار ، وتتلف אلتربة 

إالّ أنّ أشكاله كانت محصورةً في أماكن نشوئها ، , یّة אلتلوّث ظاهرة قدیمة في אلمجتمعات אلبشر
وال تلبثُ أن تعالج نفسها بنفسها ، وكان نظام حیاة אإلنسان وعیشه ال یعیق عناصرها אلتي سرعان ما 

 .تعید אلتوאزن لتحفظ نفسها وאإلنسان معاً 

 زیست برخی אصطالحات تخصصی در حوزۀ محیط . ١

های خانگی אست؛ یعنی آنچه برאی گرم کردن خانه یا  سوخت به معنای » אلحَرאئِقُ אلمَنْزِلِیَّةُ«
به معنای » אلحَرאئِقُ אلصِّناعِیَّةُ«در مقابل אین אصطالح، אصطالح . شود پخت و پز אستفاده می

 .قرאر دאرد که منظور אز آن אستفاده אز سوخت در مصارف صنعتی אست» های صنعتی سوخت«
 ها ها، آالینده هکنند آلوده: »مُلَوِّثات«
 ؛ دستگاه تنفسی»جِهازٌ تَنَفُّسيٌّ«
 ؛ אسید سولفوریک»حامِضُ אلکبریت«
 های אسیدی ؛ بارאن»אألمطارُ אلحِمضِیَّةُ«
 ؛ مسموم کردن، آلوده ساختن»تُسَمِّمُ«

ها אصطالحات تخصصی به کار رفته אست؛  های متون علمی אین אست که در آن אز جمله ویژگی
های تخصصی مرتبط با  ی یافتن معادل دقیق אین وאژگان و אصطالحات باید به فرهنگאین برא بر بنا

 .آن رشتۀ علمی مرאجعه کرد
 .אست» مانع نشدن، جلوگیری نکردن«و به معنای » ال یَمْنَعُ، ال یَحُولُ دُونَهُ«معادل » ال یُعِیقُ«

 »سُرْعانَ ما«و » ال یَلْبَثُ/ ما لَبِثَ«ساختار . ٢

 . شود ها می جا אشارۀ مختصری به آن س توضیح אین دو ساختار بیان شد و در אیندر آغاز در
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توאن به جای آن،  به کار رفته אست که می» وال تَلْبَثُ أنْ تُعالِجَ نَفْسَها بِنَفْسِها«عبارت ) אلف
ارت تقریباً معنای هر دو عب. رא به کار برد» نَفْسَها بِنَفْسِها) أن تُعالِجَ(وسُرعانَ ما تُعالِجُ «عبارت 

 . »کند خودش، خود رא درمان می) به سرعت/ به زودی(پاید که  دیری نمی«: یکسانی دאرد و یعنی
به سرعت تعادل خود / چه زود/ به زودی«: بدین معنا אست» سُرْعانَ ما تُعِیدُ אلتَّوאزُنَ«عبارت ) ب
 .»یابد رא باز می

 بخش پنجم

ء وאلمتوאصل  عامّاً للطبیعة باالنتشار אلمستتر وאلبطي» دنیساً ت« غیر أنّ אلتلوّث אلیوم قد غدא 
للنفایات אلمختلفة في אلهوאء وאلماء وאلتربة ، وتتسلّل آثار هذא אلتلوّث إلى جمیع אلكائنات אلحیّة حتّی 

 .یصل خطرها إلى אإلنسان نفسه 
 وאلمهدّد لجمیع ومن אلمفترض أن یكون إنسان هذא אلعصر قد عرف אلخطر אلناشئ عن אلتلوّث

إالّ أنّ هذא אإلنسان لم یعمل ما یجب عمله لیحمي نفسه على אألقلّ ! بما فیها حیاته ...  أنوאع אلحیاة
إن لم یكن یهمّه أمر אلبیئة وאلطبیعة من حوله ، علماً أنّ אلمطلوب لحمایة אلطبیعة هو אلمطلوب ... 

 .نفسه لحمایة אإلنسان 

 معنای وאژگان

 وאد ناکارآمد، به درد نخورم: »مُهْمَالت«
 ها موאد آلوده، زباله: »قاذُرאت«
 ها   ها، پسمان مانده ته: »نُفایات«

» سَلَّةُ אلقاذُُرאت«در عربی » سطل زباله«کاربرد אین سه وאژه با هم متفاوت אست؛ برאی نمونه به 
سَلَّةُُ «رود،  میشود، אما به سبدی که برאی چیزهای زאئد و غیر قابل אستفاده به کار  گفته می
 .شود گفته می» אلمُهْمَالت
 .אست» وאرد شدن، نفوذ کردن«و به معنای » تَتَسَرَّبُ«مترאدف با » تَتَسَلَّلُ«وאژۀ 

 .אست» موجودאت«و به معنای » کائِن« جمعِ »ةیَّאلكائنات אلحَ« در »ناتאلكائِ«
خوب، «אست و به معنای » شده شده، درخوאست خوאسته«در زبان عربی به معنای » אلمَطلوب«

 .אست» خوب و پسندیده«رود؛ אما در زبان فارسی به معنای  به کار نمی» پسندیده، مطلوب
אست و گاه به معنای » کار تازه«אین وאژه گاه صفت برאی شخص و به معنای : »אلنّاشِئ«

، ]אز[پدید آمده «معنای אما گاه به . אست» אلیافِعُونَ«معادل » אلنّاشِئُونَ«אست که جمع آن » نوجوאن«
 .אست که در אین جا نیز به همین معنا به کار رفته אست» ]אز[ناشی 
 .که جز آن: »إالّ أنَّ«

 بخش ششم

ویكفي أن نشیر إلى ما تشهده אلمدن وأماكن אلصناعة وאلتجمّعات אلبشریّة من دخان אلمصانع 
شر فیها ، وتحجب نور אلشّمس ، وتعطّل وאلسّیّارאت وאلمحرّكات من دخانٍ وغازאتٍ تغلّف كلّ ما تنت
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أن نشیر إلى ما یفعله אلناس أثناء نزهاتهم ورحالتهم في ... عملیّة אلتنفّس ، وقد تسبّب אالختناق 
 .لنعلم أنّنا نجني אلیوم شرور ما زرعناه ... אألریاف وאلغابات وعلى אلشوאطئ 

إلنسان بهما أمرאن بالغ אألهمّیّة إذא كنّا فمتى نعلم أنّ אلحفاظ على אلبیئة وאلطبیعة وفهم عالقة א
 !نرید أن نعیش أصحّاء אلجسم وאلعقل معاً ؟ 

 معنای وאژگان. ١

 .אست» موتورها«و به معنای » مُحَرِّכ«جمعِ : »مُحَرِّکات«
 .אست» گازها«و به معنای » غاز«جمعِ : »غازאت«
אست، אما در فارسی در » خفگی «و به معنای» تَنَفُّس«אین وאژه در عربی متضاد : »אِختِناق«

 .رود معنای אجتماعی به کار می
» )حومۀ شهر(های خوش آب و هوאی بیرون אز شهر  منطقه«و به معنای » رِیف«جمع » أریاف«
بَیْتٌ «همچنین . אست» خارِجُ אلمَدینَة«و » ضاحِیَةُ אلمَدینَة«معادل » ریف«به دیگر سخن . אست
 .אست» خانۀ ویالیی«و هم به معنای »  روستاییخانۀ«هم به معنای » رِیفِيٌّ

سالمت (که אز جهت جسم و عقل، سالم زندگی کنیم : »عاً مَلِقْ وאلعَمِسْ אلجِحّاءَ أصِیشَعِنَأنْ «
 .אست» تندرستی و سالمتی«و به معنای » صَحیح«جمع » أصِحّاء«). باشیم

 کاربرد ضرب אلمثل در متون عربی. ٢

أنَّنا نَجنِي אلیَوْمَ شُرورَ ما «: ضرب אلمثل عربی به کار رفته אست به در אین بخش אز متن یک ش
به معنای » جَنَی، یَجْنِي«. کنیم אیم، درو می هایی رא که پیش אز אین کاشته אمروز بدی: »زَرَعْناهُ

 .אست» چیدن، درو کردن، بردאشت کردن«
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 هدאف אلدرسأ

  ؛ةة وאلطبّیّف إلی אلنصوص אلعلمیّאلتعرّ 
  ؛سالیب وאلمصطلحات אلجدیدةدرאسة אأل 
  . بشکل مباشرلنصّتدریب אلطالب علی فهم א 

 وאجبات אلطالب

  ؛ بالقسم אلمسموعאالستماع إلی אلنص مستعیناًـ 
  ؛تحدید אلمفردאت אلجدیدة للنصّـ 
  ؛ אلنصّيسالیب אلجدیدة فتحدید אألـ 
  ؛ وאستیعابهمحاولة فهم אلنصّـ 
  .جابة عن אلتمارین وحلّهاאإلـ 

 אلمفردאت אلجدیدة

 אلجسمفي جزء אلصغیر אل =  »ةאلخلیّ«  معج؛ אلخالیا 
 نافع= ناجع 
 بالنتیجة = يبالتال

 ناقل للسرطان= مسرطن 
  אلحمیدة≠אلخبیثة 
 אنتشار= تفشّي 
 قاعدة= ضابط 
 يّאلعشب אلطبّ =  »ارعقّ«  مع ج ؛אلعقاقیر

 قلع= ستئصال א
 אلجلد= אلبشرة 
 ةאلمکنیّ= ة אآللیّ

 אلموجود= אلکائن 
 ضیعرّ= یصیب 
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 مالحظة

 .ي  אلنفى تفید معن دאئماًي ما بعدها وهى کلمة تضاف إل» دونَ« . ۱
 . » دون ضابط «،  » دون فائدة «: אلمثال
 . سماء אلنکرة صفات تصف ما قبلهاوبعد אأل،  تبیّن ما قبلها سماء אلمعرفة تعتبر حاالًאلجمل بعد אأل. ۲

 حالة تستطیع فیها אلقیام  في«،  » ة کبیرةتلسام אلخالیا تتکوّن من کقة אن عملیّيحدث شذود ف «: אلمثال
 . » بوظائفها

 .  אلتمییز بعد أفعل אلتفضیل لیوضّح وجه אلتفضیلي ما یأتکثیرאً. ۳
 . » کثر شیوعاً أ«: אلمثال

 توضیح

 »دونَ«وאژۀ . ۱

 ونَدُ«شود و هموאره معنای منفی دאرد؛ برאی نمونه  אی אست که به وאژۀ پس אز خود אضافه می وאژه» دُونَ«
 .قاعده بی: »دُونَ ضابِطٍ«فایده و  بی: »ةٍدَائِف

 جملۀ حالیه و جملۀ وصفیه. ۲

رود، جملۀ حالیه אست که حالت אسم پیش אز خود  אی که پس אز אسم معرفه به کار می در زبان عربی جمله
 رא بازگو آید، جملۀ وصفیه אست که ویژگی אسم پیش אز خود אی که پس אز אسم نکره می کند و جمله رא بیان می

 نُوَّكَتَتَ«جملۀ ، »ةٍبیرَ كَةٍلَتْ كُنْ مِنُوَّكَتَالیا تَ אلخَسامِنقِא ةِیَّلِمَعَفي  وذٌذُ شُثَدَحَ«کند؛ برאی نمونه در عبارت  می
אما در .  حالت אین وאژه אست کنندۀ آمده، جملۀ حالیه و بیان» אلخَالیا«که پس אز وאژۀ معرفۀ » ةٍبیرَ كَةٍلَتْ كُنْمِ
چون پس אز وאژۀ نکرۀ » تَستَطیعُ فیها אلقِیامَ بِوَظائِفِها«جملۀ ، »في حالَةٍ تَستَطیعُ فیها אلقِیامَ بِوَظائِفِها«ارت عب
 .کنندۀ ویژگی אین وאژه אست آمده، جملۀ وصفیه و بیان» حالَةٍ«

 تمییز. ۳

د تا وجه تفضیل و برتری رא رو אی در مقام تمییز به کار می در بسیاری אز موאرد پس אز אسم تفضیل، وאژه
آمده » أکثَر«تمییز אست و پس אز אسم تفضیل » شُیوعاً«تر، که در آن  رאیج: »أکثَرُ شُیوعاً«بازگو کند؛ مانند 

 .אست
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 אلنصّ

 ما هو אلسرطان؟

 إتالف أنسجة אلجسم يאلسرطان مرض تبدأ فیه مجموعات معیّنة من אلخالیا بالتكاثر دون ضابط ف
ي  ویموت אآلالف من אلناس ف ، عالج ناجع لهيّى אآلن אكتشاف أألنّه لم یتمّ حتّ ؛ ه مرض قاتل إنّ .אلسلیمة

 ؟  فهل تعرفون ما هو אلسرطان ، بسبب אلسرطاناًكلّ أنحاء אلعالم سنویّ
ي معظم אألنسجة طوאل ف ونحن نعرف بأنّ نموّ אلجسم یحدث بانقسام אلخالیا  ،تتكوّن أجسامنا من خالیا

افظ ح یيتة وبالتال إحالل خالیا جدیدة محلّ אلخالیا אلمیّيّة فقط یوאصل אلكائن אلح وبهذه אآللیّ ،نسانحیاة אال
ة عملیّفي ث شذوذ و ولكن حد ،אً وهذه عملیّة منظّمة جدّ ،حالة تستطیع فیها אلقیام بوظائفهافي  أنسجته ىعل
 وאألورאم  ،خبیثة وحمیدة :  وאألورאم نوعان ،» لورمא  «ینقسام אلخالیا تتكوّن من كتلة كبیرة من אألنسجة تسمّא

  .ا אلحمیدة فالأمّ، ة אلخبیثة سرطانیّ
 ویمكن أن تنفلت אلخالیا  ،أمّا אلورم אلحمید فال یهاجمها، وאلورم אلخبیث یهاجم אألنسجة אلسلیمة 

 من جسم אإلنسان حیث یخرأجزאء أفي  وتستقرّ אلخالیا אلمنفلتة  ،م אلدّیאلسرطانیة من אلورم لینقلها مجر
 ویمكن لألورאم  ، אلسرطان أو אنتشارهية هذه بتفشّ وتوصف حركة אلخالیا אلسرطانیّ ، جدیدةتتكاثر لتكوّن أورאماً

  .ب אلوفاةאلجسم فتسبّفي ة אلنهایة إتالف אألعضاء אلحیویّفي ة אلسرطانیّ
جم אلبشر أنوאع من אلسرطان یزید عددها  وتها ، جزء من جسم אإلنسانيّأفي ة وتنمو אلخالیا אلسرطانیّ

وسرطان  ، وسرطان אلرحم ، وسرطان אلدم ، وسرطان אلرئة ، سرطان אلبشرة و من أهمّها ، نوع ۱۰۰ אلـىعل
في  وسرطان אلرئة یصیب אلرجال  . وسرطان אلبشرة ینمو ببطء وال ینتشر إلى أجزאء אلجسم אألخري .אلخ وאلثدي
אبیضاض  « وسرطان אلدم یسمّى אللوكیمیا  . بین אلنساء منه بین אلرجالثر شیوعاً أكي وسرطان אلثد .אألغلب
  .وفیه تنتشر خالیا אلدم אلبیضاء غیر مكتملة אلنموّ»  אلدم

 هذא אلناقل یویسمّ ، ویمكن أن یصاب אلمرء بالسرطان عن طریق لمس ناقل أو أكثر للسرطان
 وبعض أنوאع אلسّرطان ینتقل  ،ة وאإلشعاعات وאلفیروساتكیماویّ אلאلموאدّ»  אلمسرطنات «ومن ،  » אلمسرطن «

  . אلى سرطان אلرئةيאلتدخین یمكن أن یؤدّفي  وאإلفرאط  ،بالورאثة
אح إزאلته لعالج نتشاره یستطیع אلجرّאكتشف אلسرطان قبل א فإذא  ،وتوجد ثالث طرق لعالج אلسرطان

 لمعرفة ما إذא كان אلورم ل نسیج من אلورم ودرאسته مجهریّاًستئصاאة معظم אلحاالت تجري عملیّفي  و ،אلمریض
  .ثمّ تفحص بالمجهر، ة تستأصل قطعة من نسیج אلورم אلعملیّفي  و ، أم حمیدאًخبیثاً

من موאدّ مشعّة مثل אلكوبالت » غاما«أو إشعاعات » إكس«ستخدאم أشعّة אوتشمل طریقة אلعالج אلثانیة 
  هذه אلطریقة אلمعالجة بالموאدّی وتسمّ ،الج אلسرطان كطریقة ثالثة بالعقاقیر كما یع ،אلمشعّ أو אلرאدیوم

 .يّ إذ أثبتت بعض אلعقاقیر نجاعها في عالج אبیضاض אلدم وאلورم אللنفاو،  ةאلكیماویّ
نّه لم یتمّ אلتوصل إ ف ،مرض אلسرطانفي كلّ أنحاء אلعالم یقومون بأبحاث في وبالرغم من أنّ אلعلماء 

  .لى عالج مؤكّد للسرطانإآلن  אیحتّ
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 توضیح

אکنون پس אز مشاهدۀ کامل متن אین جلسه، آن رא در چند بخش جدאگانه بررسی و در هر بخش نکاتی رא 
 :کنیم های عربی معاصر بیان می در بارۀ معنای وאژگان یا برخی قوאعد نحوی و ساختاری و یا אسلوب

 بخش نخست

 ما هو אلسرطان؟

 إتالف أنسجة אلجسم ي فیه مجموعات معیّنة من אلخالیا بالتكاثر دون ضابط فאلسرطان مرض تبدأ
ي  ویموت אآلالف من אلناس ف ، عالج ناجع لهيّى אآلن אكتشاف أألنّه لم یتمّ حتّ ؛  إنّه مرض قاتل .אلسلیمة

 ؟  فهل تعرفون ما هو אلسرطان ، بسبب אلسرطاناًكلّ أنحاء אلعالم سنویّ
ي معظم אألنسجة طوאل ف ونحن نعرف بأنّ نموّ אلجسم یحدث بانقسام אلخالیا  ،خالیاتتكوّن أجسامنا من 

افظ ح یيتة وبالتال إحالل خالیا جدیدة محلّ אلخالیا אلمیّيّة فقط یوאصل אلكائن אلح وبهذه אآللیّ ،حیاة אالنسان
ة عملیّفي ث شذوذ و ولكن حد، אً وهذه عملیّة منظّمة جدّ ،حالة تستطیع فیها אلقیام بوظائفهافي  أنسجته ىعل
 وאألورאم  ،خبیثة وحمیدة :  وאألورאم نوعان ،» אلورم  «ینقسام אلخالیا تتكوّن من كتلة كبیرة من אألنسجة تسمّא

  .ا אلحمیدة فالأمّ، ة אلخبیثة سرطانیّ

 معنای وאژگان

 .کندوی زنبور عسل. ۲سلّول، . ۱: دو معنا دאرد» خَلِیَّة«. אست» خَلِیَّة«جمع » خَالیا«وאژۀ 
 .ها تر بافت بیش: »مُعْظَمُ אألنْسِجَة«: تر؛ مانند אغلب، بیش: »مُعْظَم«
ما هِيَ אآللِیّاتُ لِلتَّخَلُّصِ مِن «: אست؛ مانند» فرآیند، مکانیسم«و به معنای » آلَة«منسوب به وאژۀ : »آلِیَّّة«

: »אآللِیّاتُ אلّتي نُمارِسُها لِلدِّرאسَةِ«یست؟؛ رهایی אز אین مشکالت چ) مکانیسم(فرآیند : »هذه אلمَشاکِلِ؟
 .پردאزیم ها می به آن/ دهیم فرآیندهایی که برאی تحصیل אنجام می

 .در نتیجه: »بِالتّالي«
 .אست» אنحرאف אخالقی«مند؛ אین وאژه در مسائل אجتماعی به معنای  خارج אز قاعده، غیرضابطه: »شُذُوذ«
אلکُتْلَةُ  «: شود؛ مانند هایی אز جامعه نیز گفته می אلبته گاه به بخش. پیوسته هم بهتوده، هر مجموعۀ : »کُتْلَة«

 .قشر هندی/ بخش: »אلکُتْلَةُ אلهِنْدِیَّةُ «قشر مسیحی؛ / بخش: »אلمَسِیحِیَّةُ

 بخش دوم

یا  ویمكن أن تنفلت אلخال ،أمّا אلورم אلحمید فال یهاجمها، وאلورم אلخبیث یهاجم אألنسجة אلسلیمة 
 من جسم אإلنسان حیث یأجزאء أخرفي  وتستقرّ אلخالیا אلمنفلتة  ،م אلدّیאلسرطانیة من אلورم لینقلها مجر

 ویمكن لألورאم  ، אلسرطان أو אنتشارهية هذه بتفشّ وتوصف حركة אلخالیا אلسرطانیّ ، جدیدةتتكاثر لتكوّن أورאماً
  .ب אلوفاةאلجسم فتسبّفي ة אلنهایة إتالف אألعضاء אلحیویّفي ة אلسرطانیّ

 معنای وאژگان. ١

 .אست» گریخته، جدאشده، رهاشده«و به معنای » אلمُتَخَلِّص«و » אلهارِب«مترאدف با :  »אلمُنْفَلِت«
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 .گسترش و پخش شدن سرطان: »تَفَشِّي אلسَّرَطان«گسترش؛ : »يشِّفَتَ«

 كاربرد אسم אشاره پس אز مشارٌאلیه. ٢

אما در بسیاری אز . אلیه به کار رود  برאی אسم אشاره آن אست که پیش אز مشارٌدر زبان عربی شیوۀ معمول
پذیرد؛ برאی نمونه به جای  رود و אین אمر با هدف تأکید صورت می موאرد אسم אشاره پس אز مشارٌאلیه به کار می

حرکت  ... (هذه یَّةِطانِرَالیا אلسَّخَאل ةُرَکَتُوصَفُ حَ«، عبارت »...ةُ لِلخَالیا אلسَّرَطانِیَّةِ کَرَ אلحَهذه فُوصَتُو«عبارت 
یا به جای . رود به کار می» ...شود که  گونه توصیف می אین.../ شود به  های سرطانی توصیف می  سلولאین

) نامۀ( کتاب אین (هذאقَرَأتُ אلکتابَ אلمُرْسَلَ إليَّ «אز عبارت »  אلکتابَ אلمُرْسَلَ إليَّهذאقَرَأتُ «عبارت 
 אلطّالّبِ هؤالءِأنا لِي صَدאقَةٌ مَعَ «یا به جای عبارت . شود אستفاده می» )شده برאی خودم رא خوאندم ادهفرست
به » ) دאنشجویان جدید رאبطۀ دوستی دאرمאینمن با  (هؤالءِأنا لِي صَدאقَةٌ مَعَ אلطّالّبِ אلجُدُدِ «عبارت » אلجُدُدِ
 . رود کار می

 بخش سوم

 وتهاجم אلبشر أنوאع من אلسرطان یزید عددها  ، جزء من جسم אإلنسانيّأفي ة نیّوتنمو אلخالیا אلسرطا
وسرطان  ، وسرطان אلرحم ، وسرطان אلدم ، وسرطان אلرئة ، سرطان אلبشرة و من أهمّها ، نوع ۱۰۰  אلـىعل

في صیب אلرجال  وسرطان אلرئة ی . وسرطان אلبشرة ینمو ببطء وال ینتشر إلى أجزאء אلجسم אألخري .אلخ وאلثدي
אبیضاض  « وسرطان אلدم یسمّى אللوكیمیا  . بین אلنساء منه بین אلرجال أكثر شیوعاًي وسرطان אلثد .אألغلب
  .وفیه تنتشر خالیا אلدم אلبیضاء غیر مكتملة אلنموّ»  אلدم

 معنای وאژگان. ١

 .های سفید خون بیماری کاهش گلبول: »لوکیمیا«
 .های سفید خون  گلبول؛»خالیا אلدَّمِ אلبَیْضاءُ«

هنگام ترجمۀ متون تخصصی، مانند متن אین درس که در حوزۀ دאنش پزشکی אست، باید تالش کنیم 
های  کاررفته در متن رא אز همان حوزۀ تخصصی یا אز فرهنگ های دقیق و درست אصطالحات به معادل

 .تخصصی در אین زمینه بیابیم

 شیوۀ نگارش אعدאد. ٢

های ریاضی و هم به حروف نوشت؛ برאی نمونه  توאن هم به صورت نشانه د رא میدر زبان عربی אعدא
 . אست هر دو درست» عٍوْنَ ۱۰۰  אلـىلَعَ«و » عٍوْ نَةِعَلَی אلمِئَ«

 بخش چهارم

 هذא אلناقل یویسمّ ، ویمكن أن یصاب אلمرء بالسرطان عن طریق لمس ناقل أو أكثر للسرطان
 وبعض أنوאع אلسّرطان ینتقل  ،ة وאإلشعاعات وאلفیروسات אلكیماویّאلموאدّ»  تאلمسرطنا «ومن ،  » אلمسرطن «

  . אلى سرطان אلرئةيאلتدخین یمكن أن یؤدّفي  وאإلفرאط  ،بالورאثة
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אح إزאلته لعالج نتشاره یستطیع אلجرّאكتشف אلسرطان قبل א فإذא  ،وتوجد ثالث طرق لعالج אلسرطان
 لمعرفة ما إذא كان אلورم ستئصال نسیج من אلورم ودرאسته مجهریّاًאة  عملیّمعظم אلحاالت تجريفي  و ،אلمریض
  .ثمّ تفحص بالمجهر، ة تستأصل قطعة من نسیج אلورم אلعملیّفي  و ، أم حمیدאًخبیثاً

 های جامد های مشتق אز אسم ساختن وאژه. ١

برאی نمونه אز . های جامد אست های مشتق با אستفاده אز אسم های زبان عربی אمکان ساختن وאژه אز ویژگی
به معنای » مُسَرْطِن«) אسم مشتق(و אسم فاعل » سَرْطَنَ، یُسَرْطِنُ«های فعلیِ  ، شکل»سَرَطان«אسم جامد 

 .شود ساخته می» کننده، ناقل سرطان آلوده«

 معنای وאژگان. ٢

 مطالعۀ میکروسکوپی: »ةٌیَّرِهَجْ مِةٌرאسَدِ«
 بین، میکروسکوپ رود، ذرّه نمایی به کار می زرگدستگاهی که برאی ب: »مِجْهَر«

 بخش پنجم

من موאدّ مشعّة مثل אلكوبالت »  غاما «أو إشعاعات  » إكس «ستخدאم أشعّة אوتشمل طریقة אلعالج אلثانیة 
  هذه אلطریقة אلمعالجة بالموאدّی وتسمّ ، كما یعالج אلسرطان كطریقة ثالثة بالعقاقیر ،אلمشعّ أو אلرאدیوم

 .يّ إذ أثبتت بعض אلعقاقیر نجاعها في عالج אبیضاض אلدم وאلورم אللنفاو،  ةماویّאلكی
نّه لم یتمّ אلتوصل إ ف ،مرض אلسرطانفي كلّ أنحاء אلعالم یقومون بأبحاث في وبالرغم من أنّ אلعلماء 

  .لى عالج مؤكّد للسرطانإ אآلن یحتّ

 معنای وאژگان

 אشعۀ אیکس: » إکسةُأشِّعَ«
 پرتوهای گاما: »اماإشعاعات غ«
 موאد دאرאی אشعه: »ةٌمَوאدُّ مُشِعَّ«
هم وجود دאرد که » عَقار«אلبته در عربی وאژۀ . אست» گیاه دאرویی«به معنای » عَقّار«جمع : »عَقاقیر«

 .אست» )אموאل غیر منقول... (زمین، ملک، باغ، خانه و «و به معنای » عَقارאت«جمع آن 
 ن، شفابخش بودن، سودمند بودن بود كننده درمان: »نَجاع«
  که با وجود אین: »بِالرَّغْمِ مِن«
جهت، سمت «به معنای » نَحْو«و جمعِ » أرجاء، جِهات و أطرאف«های  אین وאژه مترאدف با وאژه: »أنحاء«
 .»ذَهَبْتُ نَحْوَ אلمَسْجِدِ«: אست؛ مانند» و سو
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 هدאف אلدرسأ

  ؛ةف علی אلنصوص אإلعالمیّאلتعرّ 
  ؛مصطلحات אلجدیدةدرאسة אل 
 . تقویة فهم אلمقروء 

 وאجبات אلطالب

  ؛ بالقسم אلمسموع مستعیناًאالستماع إلی אلنصّـ 
 ؛  تحدید אلمفردאت אلجدیدة للنصّـ 
  ؛ אلنصّيسالیب אلجدیدة فتحدید אأل ـ 

  ؛ وאستیعابهمحاولة فهم אلنصّـ 
 . جابة عن אلتمارین وحلّهاאإلـ 

 אلمفردאت אلجدیدة

  توسیع=تعمیم 
 אلجرאئد= » אلصحیفة «  مع ج؛אلصحف

 אلعرض= אلبثّ 
 یسفر عن=  إلی يیؤدّ

 یقایس= یقارن 
 אلتنزّه= אلترفیه 

 يتعط = يولتُ
 אالستخدאم= כ אالستهال
 بال وאسطة= مباشرة 
  אلصحافةيمن یعمل ف = يّאلصحاف
 نتیجة= حصیلة 
 ةلیّؤومس,  وאجب= مهمّة 

 אلصحیح= אلصوאب 
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 مالحظة

تحقّق أو  אستمرאر أو یتحوّل אلعالقة بینهما إلو אلمبتدأ وאلخبر ی أفعال تدخل عليألفعال אلناقصة هא. ۱
  .» ...  ظلّ و، ی أمس، صار ، أصبح ،کان «  :ك ر ذلغی

   »صار אلجوّ باردאً«، »  کان سعید عالماً« :אلمثال
 :  אلفارسیةيالحظ אلترאکیب אلتالیة وحاول أن تجد مثیالتها ف. ۲
 ...  لیس أدلّ من)אلف
  عن ال تقلّ)ب
  علیناك لذل)ج
  أصبح لزאماً)د

 توضیح

 אفعال ناقصه. ١

که  نخست אین: گذאری دو دلیل دאرد شوند و אین نام گروهی אز אفعال در زبان عربی אفعال ناقصه نامیده می
ل، بر خالف دیگر אفعالِ الزم و که אین אفعا روند و دوم אین تمامی مشتقات אین אفعال ساخته نشده و به کار نمی

شوند و مبتدאی آن رא به عنوאن  متعدی، هموאره نیازمند אسم و خبر هستند و אز אین رو بر جملۀ אسمیه وאرد می
 .کنند אسم خود، مرفوع و خبر آن رא به عنوאن خبر خود، منصوب می

گفتنی אست . هستند» ون شدندگرگ«به معنای » صارَ، أصبَحَ، ظَلَّ، باتَ و أمسَى«هایی همچون  فعل
 : ترین معانی אفعال ناقصه داللت بر אستمرאر، تحقق و پیوستگی אست؛ مانند مهم

رא به عنوאن یک » دאنشمند بودن«در אین جمله » کانَ«فعل . سعید دאنشمند بود: »کانَ سعیدٌ عالِماً«ـ 
 .کند ویژگی پیوسته و دאئمی برאی אسم خود بیان می

بر تحول و » صارَ«در אین جمله فعل ناقص . سعید دאنشجویی کوشا شد: »لِباً نَشیطاًصاَر سعیدٌ طا«ـ 
نیز بر دگرگونی و تحول » ظَلَّ، أصبَحَ، باتَ و أمسَى«אفعال ناقص دیگری همچون . دگرگونی داللت دאرد

 .داللت دאرند
.  که مردم אز آن حمایت کنند، نیرومند אستאسالم تا زمانی: » حتّی یَْدعَمُهُ אلشَّعبُ ما زאلَ אإلسالمُ قَوِیّاً«ـ 

 .کند بر אستمرאر داللت می» ما زאلَ«فعل ناقص 

 چند ساختار در زبان عربی. ٢

های فارسی مناسبی  ها باید معادل های خاص در زبان عربی وجود دאرد که برאی ترجمۀ آن برخی ترکیب
: »لِذَلِكَ عَلیْنا«تر אز אین نیست؛  کم: »ال تَقِلُّ عَن«نیست؛ آشکارتر אز אین : »لَیْسَ أدَلَّ مِن«: به کار برد؛ مانند

 ... .ضروری شد که : »أصبَحَ لِزאماً«؛ ...بر ما الزم אست که 
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 אلنصّ

 אإلعالم وאالتّصال

 ؟ وكیف یتمّان ؟  وسائل אإلعالم وאالتصاليوما ه!  ؟ وما אالتصال ؟ ما אإلعالم
 ومن هذه  ، אلناسی אلمخصّصة لنشر אلمعلومات وتعمیمها عل وسائل אالتصاليإنّ وسائل אإلعالم ه

  ....  אلكتاب وאلصحافة وאإلذאعة وאلتلفزیون وאلسینما وאإلعالن :אلوسائل
  ؟!  مكان وأيّ زمانيّأي ولعلّك تتساءل كیف تصل אلمعلومات إلى كلّ אلناس ف

في  ثمّ ظهرت אلصحف  ، وאلمعرفةאلقرن אلخامس عشر إلى تعمیم אلكتابي  אخترאع אلطباعة فیلقد أدّ
  .كلّ یوم إلى حیث یمكنها أن تصل لتحمل أخبار אلعالم אلقرن אلسابع عشر

 ثمّ  ،ار وאألحدאث ویكتبون عنهابوאلصحیفة حصیلة عمل فریق من אلصحافیّین אلذین یجمعون אألخ
وتخرج  ، كامل بها אلصحیفة صفّها وترتیبها لتتى حیث تعمل آالت אلطباعة عل ،یرسلونها إلى مرאكز صحفهم

  .أرجاء אلعالمي وف אلبلد אلذي تصدر فیهي توزّع ف مئات من آالف אلنسخي إلى אلنّاس ف
 ترسل ما تجمعه بوאسطة يאلت»  وكاالت אألنباء « אلصحف أخبار אلعالم وأحدאثه وصورها من یوتتلقّ

  .אلكیلومترאت مسافة آالف ىوعليّ بشكل فور אلمبرقات אلكاتبة إلى مرאكز אلصحف
 وאلمسموع بینما تقدّم لنا يّ أثناء حصوله بالمرئ فإنّه یتیح لنا أن نعیش אلحدث مباشرةًيّأمّا אلبثّ אلتلفزیون
  .אإلذאعة אلمسموع فقط

 كما أنّ مصادر  ، نقل אألخبار وאألحدאث وאلمعلومات للجمهورىوال تقتصر مهمّة وسائل אالتصال عل
إلى ي  بالتّاليمن حولنا ویرمى  إلى تعدّد אآلرאء وאلموאقف حیال ما یجري وهذא ما یؤدّ... אلمعلومات لیست وאحدة

אلترویج وאلتأثیر بقصد אالستهالכ في  رغبة אإلعالن אلظاهرة یوال ننس...  ه طریقة تفكیرنا وتكوین آرאئنایتوج
  .وאلتجارة

بل أن نجمع ونقارن  ، ي بمصدر وאحد للمعلوماتأالّ نكتف ـ  بنا خاصّاًإذא أردنا أن نكوّن رأیاً ـ لذلك علینا
 أنّ وسائل אإلعالم وאالّصال قد  ولنتذكّر دאئماً ، إلى אلوאقع وאلصّوאب رأینا أقرب ما یكونُي یأتیحتّ ، ونحلّل

 ! خدمتهاي خدمتنا ال لنكون نحن في وجدت لتكون ف
  ومن أجل ذلك ،من جمیع جوאنبها تحیط بحیاة אلناس يیضجّ بالمخترعات אلت لقد أصبح אلعصر אلحدیث

  . عن אالهتمام بصحّة אلموאطن وتعلیمه ال یقلّ شأناًيאالهتمام אلذ  אلمخترعات אلیوميفإنّ אلحكومات تول
 بوسائل أماكن אلترفیه وאلّسلیة محاطاًي ف ، אلشارعي ف ، منزلهي ف، عملهي ف لقد أصبح אإلنسان אلمعاصر
وאستخدאم  في باریس ۱۸۹۵ ذلك من ظهور אلسینما عام ىولیس أدلّ عل  ،عظیمة من אالخترאعات אلمهمّة

إنكلترא ي ومن ثمّ سماع אإلذאعات ف ، ۱۹۱۳ة אلالسلكیّة سنة بوظهور אلكتا ۱۹۲۰ بشكل متقن سنة يّאلالسلك
وصدور أوّل صحیفة ناطقة في فرنسا من خالل محطّة برج  ۱۹۲۰ ـ ۱۹۲۱وفرنسا وאلوالیات אلمتّحدة سنة 

 وفي אلنصف ۱۹۴۹سنة )  بالمعنى אلصحیح ( لألخبار يّ ظهور أوّل شریط تلفاز وكان من ذلك أیضاً. إیفل
  .ظهرت אألقمار אلصناعیّة  من אلقرن אلعشرینيאلثان

 بعد آالف אلكیلومترאت من אلسامع أو ى یحدث عليبهذه אلوسائل وأسالیبها אلمتطوّرة أصبح אلخبر אلذ
  .األذن بالعین ویسمع بیאلمشاهد یر

، وאستطاع אلتلفزیون بوאسطة אلصورة وאلصوت أن یصل إلى عموم  بین أجزאء אلعالم فألغیت אلمسافات
אلماضي یقرأه عدد محدود من אألفرאد أصبح ي  كان فيوאلكتاب אلذ ، אلجماهیر ویأتیهم باألخبار حین وقوعها
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 ی إالّ بشقّ אألنفس أصبحت אلیوم علی مرم لم یكن یبلغها אلناسيوאألمكنة אلت ، یقرأه אلیوم مالیین אلبشر
 يّאالتصال אلجماهیري  أن نعلم أنّه رغم حدאثة وتقنیّة אلمخترعات אلحدیثة في وینبغ .אلسمع وאللمس وאلبصر
ولكنّها أضافت إلیها אلسهولة وאلمرونة وאلسرعة  ، فإنّها لم تحلّ محلّ אلوسائل אلقدیمة ونقل אألخبار وאلمعارف

  .ورة وאلصوتوאستخدאم אلص
لما یقدّمه من خدمات   كلّ אلشّعوب مسایرة ركب אلحیاة אلتقنیّةى علوأصبح لزאماً ، هكذא تطوّرت אلحضارة

 إلى إیصال ی ویسع ، إلى توאفقه وتجانسه ووحدته وتكتّلهيبحیث یؤدّ ، جلیلة للمجتمع إذא أحسن אستخدאمه
ویوفّر سبل אلترفیه وאلتسلیة وقضاء  ، אقفهم وאتجاهاتهم توجیههم وتكوین موىویعمل عل ، אلخبر אلصادق للناس

  .ى ویزید من معلوماتهم باإلضافة إلى خدمات أخر ، حدود ما هو مشروعي أوقات אلفرאغ ف

 توضیح

אز אین رو وאژگان و . ها و אرتباطات אست متن پیش رو، متنی تخصصی و در رאبطه با موضوع رسانه
 . متناسب با אین موضوع אستکاررفته در آن نیز אصطالحات به

אکنون پس אز مشاهدۀ کامل אین متن، آن رא در چند بخش جدאگانه بررسی و در هر بخش، نکاتی رא 
 . های عربی معاصر بیان خوאهد شد بارۀ معنای وאژگان یا برخی قوאعد نحوی و ساختاری و یا אسلوب در

 بخش نخست

 אإلعالم وאالتّصال

 ؟ وكیف یتمّان ؟  وسائل אإلعالم وאالتصاليوما ه! ؟  وما אالتصال ؟ ما אإلعالم
 ومن هذه  ، אلناسی وسائل אالتصال אلمخصّصة لنشر אلمعلومات وتعمیمها عليإنّ وسائل אإلعالم ه

  ....  אلكتاب وאلصحافة وאإلذאعة وאلتلفزیون وאلسینما وאإلعالن :אلوسائل

 معنای وאژگان

در زبان عربیِ אمروز به معنای » אإلعالم«אین  بر  بنا. تباط جمعیها، وسایل אر رسانه: »وسائل אإلعالم«
رسانی  ، که در برخی کشورها وجود دאرد، وزאرت تبلیغات و אطالع» אإلعالمةوزאر«تبلیغات אست و مقصود אز 

، »يِّین אلدِّوجیهِتَّאل ورشادِאإل وةِعوَ אلدَّةُمنظَّم«אست و مقصود אز » تبلیغات دینی«به معنای » ةאلدَّعْوَ«وאژۀ . אست
 .رود به کار می» ةوَعْ אلدَّةُمُنَظَّمَ«سازمان تبلیغات دینی אست که אغلب به شکل مختصر 

אلبته گاه به جای אین وאژه، . رود אین وאژه در زبان عربی به همان شکل אروپایی خود به کار می: »تلفزیون«
אلمُسَلْسَالتُ «: شود؛ مانند فعلی نیز ساخته میفعل و مشتقات » تلفزیون«אز . شود نیز گفته می» تلفاز«

 .مشتق شده אست» تلفزیون«אز » אلمُتَلْفَز/ אلمُتَلْفَزَة«. های تلویزیونی سریال: »אلمُتَلْفَزَةُ
بـه معنـای    » مـذیاع «אین אست که    » مِذیاع«אست و تفاوت אین وאژه با       » אیستگاه رאدیویی «به معنای   : »إذאعَة«

 :به אین دو جمله توجه کنید. دستگاه رאدیو אست
شود  אین عبارتی אست که هنگام پخش خبر گفته می: »ةِسالمیّ אإلةِهُنا إذאعَةُ طَهرאنَ صَوت אلجمهوریّ«ـ 

 .אیستگاه پخش خبر אست» إذאعة«و مقصود אز 
 .אستبه معنای رאدیو » مِذیاع«. رאدیو رא روی میز گذאشتم: »وَضَعْتُ אلمِذیاعَ عَلَی אلطّاوِلَةِ«ـ 
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» إعالم«و » إعالن«. های بازرگانی پیام: »إعالناتٌ تِجارِیَّةٌ«ها؛  آگهی: »إعالنات«خبررسانی؛ : »إعالن«
های عمومی  رسانی אز طریق دستگاه به معنای אطالع» إعالم«אز جهت معنایی در زبان عربی متفاوت هستند؛ 

إعالناتُ «: رود؛ مانند های بازرگانی به کار می یامها و مثالً پ تر برאی آگهی بیش» إعالن«و تبلیغات אست، אما 
  .درگذشت/ های فوت אطالعیه: »إعالناتُ אلوَفَیاتِ«های سینما؛  אطالعیه/ تبلیغات: »אلسّینما

 بخش دوم

  ؟!  مكان وأيّ زمانيّأي ولعلّك تتساءل كیف تصل אلمعلومات إلى كلّ אلناس ف
في  ثمّ ظهرت אلصحف  ، عشر إلى تعمیم אلكتاب وאلمعرفةאلقرن אلخامسي  אخترאع אلطباعة فیلقد أدّ

  .كلّ یوم إلى حیث یمكنها أن تصل لتحمل أخبار אلعالم אلقرن אلسابع عشر

 های مجرد و مزید تفاوت معنایی در باب. ١

پی  در کثرت، پی«های مجرد، بر  های مزید در زبان عربی، אز جهت معنایی در مقایسه با باب برخی باب
» تَتَساءَلُ«در אین אست که » تَسْألُ«با » تَتَساءَلُ«برאی نمونه تفاوت فعل . داللت دאرند» تأکید و مبالغهبودن، 

 .وجود ندאرد» تَسألُ«که چنین مفهومی در  پی אست، حال آن در  به معنای پرسیدن مکرر و پی

 وאژگان مشترک میان فارسی و عربی. ٢

אژه אز وאژگان مشترک در عربی و فارسی אست که تا حدی אشترאک אین و. ها אطالعات، آگاهی: »معلومات«
باجۀ / دفتر/ بخش«אما אگر بخوאهیم . אست» ها אطالعات و دאنستنی«ها در معنای  معنایی دאرند و אشترאک آن

 .»مکتب אالستعالمات/ قِسمُ אالستقبال«: رא به عربی ترجمه کنیم باید بگوییم» אطالعات

 بخش سوم

 ثمّ  ،ار وאألحدאث ویكتبون عنهابلة عمل فریق من אلصحافیّین אلذین یجمعون אألخوאلصحیفة حصی
وتخرج  ،  صفّها وترتیبها لتتكامل بها אلصحیفةى حیث تعمل آالت אلطباعة عل ،یرسلونها إلى مرאكز صحفهم

  .أرجاء אلعالمي وف אلبلد אلذي تصدر فیهي توزّع ف مئات من آالف אلنسخي إلى אلنّاس ف

 »صُحف«و » صحیفة«سم منسوب وאژۀ א. ١

אسم منسوب » يِّصَحاف«אست، אما » نگارאن روزنامه« هر دو به معنای »یِّینصُحُفِ«و » ینیِّصَحافِ«
 .אست» صُحُف«אسم منسوب » يّصُحُف«و » صَحیفَة«

 معنای وאژگان. ٢

 زبان عربی، אغلب به جای در» بارۀ چیزی نوشتن در«برאی معنای . نویسد می... بارۀ  در: »یَکْتُبُ عَن«
لِماذא لَمْ تَکْتُبْ عَن «نویسم؛  بارۀ تو می من در: »أنا أکْتُبُ عَنْكَ«: شود؛ مانند אستفاده می» عَنْ«אز » حَوْلَ«

 بارۀ אین אنقالب بزرگ چیزی ننوشتی؟ چرא در: »هذه אلثَّورَةِ אلكَبیرَةِ
 .אبزאرهای چاپ: »ةآالتُ אلطِّباعَ«
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» شود شود، آشکار می برאی مردم אرאئه می«و به معنای » تَظْهَرُ إلی אلنّاس«معادل » لنّاستَخْرُجُ إلی א«
 .אست

کاربرد אست و אغلب به صورت   אست و بسیار کم »رَجْوَة«مفرد آن . گوشه و کنار جهان: »אلعالم أرجاءُ«
 .»אلمَدینَةِ أرجاءُ«: رود؛ مانند جمع به کار می

 بخش چهارم

 ترسل ما تجمعه بوאسطة يאلت»  وكاالت אألنباء «أخبار אلعالم وأحدאثه وصورها من  אلصحف یوتتلقّ
  . مسافة آالف אلكیلومترאتىوعليّ بشكل فور אلمبرقات אلكاتبة إلى مرאكز אلصحف

 وאلمسموع بینما تقدّم لنا يّ أثناء حصوله بالمرئ فإنّه یتیح لنا أن نعیش אلحدث مباشرةًيّأمّا אلبثّ אلتلفزیون
  .אإلذאعة אلمسموع فقط

 معنای وאژگان. ١

 אألنباءِ ةُوَکالَ«خبرها؛ : »אألنباء«نمایندگی؛ : »ةوَکال«های خبری؛  ها، آژאنس خبرگزאری: »وَکاالتُ אألنباء«
 .؛ خبرگزאری جمهوری אسالمی אیرאن»ةُאإلیرאنِیَّ
، که به معنای »بَرق«אز » مُبْرِق«. אست» دستگاه فکس«و به معنای » ناسُوخَة«معادل » مُبْرِقات«

گفته » مُبْرِقات«های فکس  تلگرאف אست، گرفته شده و به معنای فرستندۀ تلگرאف אست، אما אمروزه به دستگاه
من : »تَلَقَّّیْتُ رِسالَتَكَ عَبْرَ אلفَکْسِ«: رود؛ مانند به کار می» فکس«نیز به معنای » אلفَکس«אلبته وאژۀ . شود می

 .یق فکس دریافت کردمنامۀ شما رא אز طر
های عربی به جای وאژگان دخیل אستفاده  تر אز معادل های آموزشی بیش  شاید بتوאن گفت که در متن:نکته

 .شود می
). تلویزیونی(بخش دیدאری : »يُّאلقِسْمُ אلمَرئِ«در مقابل ) رאدیویی(بخش شنیدאری : »ةُאلمَسْمُوعَ ةُאإلذאعَ«

: »ةُאألدَوאتُ אلمَسْمُوعَ«אبزאرهای دیدאری؛ : »ةُאألدَوאتُ אلمَرْئِیَّ«אری و شنیدאری؛ دید: »وعمُسْ وאلمَيّئِرْאلمَ«
 .אبزאرهای شنیدאری

 )دخیل(شیوۀ جمع بستن وאژگان بیگانه . ٢

شوند و برאی غیر عاقل هستند، به صورت جمع  های دیگر به زبان عربی وאرد می وאژگانی که אز زبان
 .»غَرאمات«، »کیلوאت«، »کیلومترאت«: نندشوند؛ ما مؤنث جمع بسته می

 بخش پنجم

 كما أنّ مصادر  ، نقل אألخبار وאألحدאث وאلمعلومات للجمهورىوال تقتصر مهمّة وسائل אالتصال عل
إلى ي  بالتّاليمن حولنا ویرمى  إلى تعدّد אآلرאء وאلموאقف حیال ما یجريوهذא ما یؤدّ...  אلمعلومات لیست وאحدة

אلترویج وאلتأثیر بقصد אالستهالכ في  رغبة אإلعالن אلظاهرة یوال ننس...  تفكیرنا وتكوین آرאئناه طریقة یتوج
  .وאلتجارة
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بـل أن نجمـع ونقـارن     ، أالّ نكتفي بمـصدر وאحـد للمعلومـات    ـ   بنا خاصّاًإذא أردنا أن نكوّن رأیاً ـ  لذلك علینا
 أنّ وسـائل אإلعـالم وאالّصـال قـد           ولنتذكّر دאئماً   ، אلصّوאب إلى אلوאقع و    رأینا أقرب ما یكونُ    ي یأت یحتّ،   ونحلّل

 ! خدمتهاي خدمتنا ال لنكون نحن في وجدت لتكون ف

 معنای وאژگان

 . אو در مأموریت אست:»ةٍ مُهِمَّيهُوَ ف«مأموریت، وظیفه؛ : »ةمَّهِمُ«
 .های אرتباطی  دستگاه:»صال אالتِّوسائلُ«
 .مردم: »مهورجُ«
 .אست» در برאبر«و به معنای » إزאءَ هَ،جاتُِ«معادل : »یالَحِ«
 .אست» گیرد گیرد، نشانه می هدف می«و به معنای » یَقْصِدُ، یَهْدِفُ«معادل : »يیَرْمِ«
 .تاریخ مصرف: » אالستِهالכةُفَتْرَ«برאی مصرف؛ : »لِالستِهالכ«مصرف؛ : »אالستِهالכ«
 .در نتیجه: »يبِالتّال«
 .بر ما الزم אست:  אست و یعنی»یَجِبُ«معادل : »عَلَیْنا«
 .אفکار عمومی: »אلرَّأيُ אلعامُّ«یک אندیشۀ ویژه؛ : »אلرَّأيُ אلخاصُّ«
 .ترین چیز به وאقعیت و درستی نزدیک: »وאبِ وאلصَّعِ إلى אلوאقِكونُأقرب ما یَ«

 بخش ششم

  ومن أجل ذلك ،ا تحیط بحیاة אلناس من جمیع جوאنبهيیضجّ بالمخترعات אلت لقد أصبح אلعصر אلحدیث
  . عن אالهتمام بصحّة אلموאطن وتعلیمه ال یقلّ شأناًيאالهتمام אلذ  אلمخترعات אلیوميفإنّ אلحكومات تول

 بوسائل أماكن אلترفیه وאلّسلیة محاطاًي ف ، אلشارعي ف ، منزلهي ف، عملهي ف لقد أصبح אإلنسان אلمعاصر
وאستخدאم  في باریس ۱۸۹۵ذلك من ظهور אلسینما عام  ى ولیس أدلّ عل ،عظیمة من אالخترאعات אلمهمّة

إنكلترא ي ومن ثمّ سماع אإلذאعات ف ، ۱۹۱۳ة אلالسلكیّة سنة بوظهور אلكتا ۱۹۲۰ بشكل متقن سنة يّאلالسلك
في فرنسا من خالل محطّة برج  وصدور أوّل صحیفة ناطقة ۱۹۲۰ ـ ۱۹۲۱وفرنسا وאلوالیات אلمتّحدة سنة 

 وفي אلنصف ۱۹۴۹سنة )  بالمعنى אلصحیح ( لألخبار يّ ظهور أوّل شریط تلفازأیضاً وكان من ذلك  .إیفل
  .ظهرت אألقمار אلصناعیّة  من אلقرن אلعشرینيאلثان

 معنای وאژگان

 .سرشار אست، لبریز אست: אست و یعنی» یَمْتَلِئُ بِـ«معادل : »ـ بِجُّضِیَ«
 به אین سبب: »مِنْ أجْلِ ذَلِكَ«
تر با  אست و بیش» أعْطَی؛ یُعطِي«به معنای » أوْلَی؛ یُولي«. دهد אهمیت می... به : » بِـتُولي אالهتمامَ«

אو به אین کار אهمیت : »یُولي أهَمِّیَّةً بِهذא אألمرِ/ تُولي«: رود؛ مانند معنا با آن به کار می یا وאژگان هم» אالهتمام«
 .دهد می

 .تنیس... تر אز  אهمیت کم: » ال یَقِلُّ شأناً«
 گردشگری، تفریح: »تَرفیه«
 .تر אز אین چیزی نیست روشن: »لَیْسَ أدلّ عَلَی ذَلِك«
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در אبتدאی אین وאژگان در » ال«کلمات ترکیبی دیگری نیز به אین شکل و با آمدن . سیم بی: »السِلْکِيّ«
 .غیر אنسانی: »ةאلالإنسانیّ«توجه؛  אهتمام، بی بی: »ةאلالمُباال«: رود؛ مانند زبان عربی به کار می

 .نوאر خبر، زیرنویس خبر: »شَریطٌ تِلفازيٌّ«
 .אست» ها ماهوאره«و به معنای » ةُیَّناعِطص אالאألقمارُ«معادل : »ةُیَّناعِ אلصِّאألقمارُ«

 بخش هفتم

 بعد آالف אلكیلومترאت من אلسامع أو ى یحدث عليبهذه אلوسائل وأسالیبها אلمتطوّرة أصبح אلخبر אلذ
  . بالعین ویسمع باألذنیرאلمشاهد ی

، وאستطاع אلتلفزیون بوאسطة אلصورة وאلصوت أن یصل إلى عموم  بین أجزאء אلعالم فألغیت אلمسافات
אلماضي یقرأه عدد محدود من אألفرאد أصبح ي  كان فيوאلكتاب אلذ ، אلجماهیر ویأتیهم باألخبار حین وقوعها

 ی یكن یبلغها אلناس إالّ بشقّ אألنفس أصبحت אلیوم علی مرم لميوאألمكنة אلت ، یقرأه אلیوم مالیین אلبشر
 يّאالتصال אلجماهیري  أن نعلم أنّه رغم حدאثة وتقنیّة אلمخترعات אلحدیثة في وینبغ .אلسمع وאللمس وאلبصر
سرعة ولكنّها أضافت إلیها אلسهولة وאلمرونة وאل ، فإنّها لم تحلّ محلّ אلوسائل אلقدیمة ونقل אألخبار وאلمعارف

  .وאستخدאم אلصورة وאلصوت

 معنای وאژگان

 .אست» مُتَقَدِّمَة«باشد، معادل » پیشرفته«هر گاه به معنای . شده پیشرفته، دگرگون: »ةرَوِّطَتَمُ«
 .אز بین رفته אست: אست و یعنی» אُزِیلَتْ«معادل : »אُلْغِیَتْ«
 .אست» مَلیون«جمع : »مَالیین«
 .و یک تعبیر کنایی אست و مقصود אز آن دشوאری فرאوאن אست» ةٌ بالَِغةُصُعوبَ«معادل : »شِقّ אألنفُس«
: »رِصَ وאلبَسِمْ وאللَّعِمْ אلسَّیرمَی مَلَ عَمَوْ אلیَتِحَبَأصْ«قرאر گرفت؛ ... در معرض : »ىمَرْی مَلَ عَحَبَأصْ«

در چنین » مَرْمَی« وאژۀ توאن به جای אلبته می. אمروزه در معرض شنیدن، لمس کردن و دیدن قرאر گرفته אست
؛ אین موضوع در معرض »هذא אألمرُ مَعْرَضَ אلشَّكِّ حَبَأصْ««: هم بهره برد؛ مانند» مَعرَض«هایی אز وאژۀ  عبارت

  .تردید قرאر گرفت
 .אست» تکنولوژی، فناوری«و به معنای » تکنولوجیا«معادل : »ةیَّتقنِ«
گیرد،  قرאر می... گیرد، به جای  رא می... جای : אست و یعنی»  مَوْقِعَ تَقَعُ«معادل : »تَحِلُّ مَحَلَّ«
 .شود می...  جایگزین

 بخش هشتم

لما یقدّمه من خدمات   كلّ אلشّعوب مسایرة ركب אلحیاة אلتقنیّةى علوأصبح لزאماً ، هكذא تطوّرت אلحضارة
 إلى إیصال ی ویسع ، وتكتّله إلى توאفقه وتجانسه ووحدتهيبحیث یؤدّ ، جلیلة للمجتمع إذא أحسن אستخدאمه

ویوفّر سبل אلترفیه وאلتسلیة وقضاء  ،  توجیههم وتكوین موאقفهم وאتجاهاتهمىویعمل عل ، אلخبر אلصادق للناس
  .ى ویزید من معلوماتهم باإلضافة إلى خدمات أخر ، حدود ما هو مشروعي أوقات אلفرאغ ف
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 معنای وאژگان. ١

 .الزم شد، ضروری شد: אست و یعنی» بَحَ مِنَ אلضَّرُورِيِّأصْ«معادل : » أصْبَحَ لِزאماً«
 .אست» همرאهی«و به معنای » مُرאفَقَة«معادل : »ةرَسایَمُ«
: » אلسِّیاسِیَّةُאلتَّكَتُّالتُ«دن، تشکّل؛ پارچه شدن، متحد شدن، جبهه تشكیل دא کجمع شدن، ی: »تَکَتُّل«
 .های سیاسی ، تشکّلهاى سیاسى بندى گروه

אست، ولی » پایان دאدن و אز بین بردن« به کار رود، به معنای  »عَلَی«אین وאژه אگر با حرف جرّ : »اءقَض«
אست؛ » سپری کردن و گذرאندن«ها  به كار رود، معانی گوناگونی دאرد که یکی אز آن» عَلَى«אگر بدون حرف 

 .سپری کردن אوقات بیکاری: »رאغ אلفَ أوقاتِضاءُقَ «:مانند

  مشترک میان فارسی و عربیوאژگان. ٢

אین وאژه، بر خالف معنای رאیج و منفی آن در فارسی، در عربی معنای مثبتی . رאهنمایی، אرشاد: »توجیه«
: شود؛ مانند  بیان می »تبریر«אست که در عربی با وאژۀ » عذر و بهانه آوردن«معنای منفی آن در فارسی . دאرد

یُوَجِّهُهُ ... «אما جملۀ . کند های غیر قابل قبول توجیه می אو کار خود رא با بهانه: »ةٍ فاشِلَهُوَ یُبَرِّرُ عَمَلَهُ بِذَرאئِعَ«
 .کند אو فالنی رא به کار خیر رאهنمایی می: یعنی» بِخَیْرٍ
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 هدאف אلدرسأ

  ؛ةة وאلسیاسیّدאریّف إلی אلنصوص אإلאلتعرّ 
  ؛درאسة אلمفردאت وאلمصطلحات אلجدیدة 
  . تقویة فهم אلمقروء 

 وאجبات אلطالب

  ؛ بالقسم אلمسموع مستعیناًאالستماع إلی אلنصّـ 
  ؛אت אلجدیدة للنصّتحدید אلمفردـ 
  ؛ אلنصّيسالیب אلجدیدة فتحدید אألـ 
  ؛ وאستیعابهمحاولة فهم אلنصّـ 
 .جابة عن אلتمارین وحلّها אإلـ 

 אلمفردאت אلجدیدة

 ینوب= یمثّل 
 منفردאً= وحده 

 אلصلح= אلسالم 
 إیجاد= إنشاء 
 تشمل= تضمّ 

 אلمنافع= אلمصالح 
 אإلنهاء = یאلقضاء عل

 رאلتوتّ= אألزمة 
 אلشدیدة= אلعنیفة 

 ىرأ= ت وْصَ
 شکّل= کوّن 

 تمنع= تحول دون 
 אلکلفة= ة אلمیزאنیّ

 אلمساعدة אلکلفة= אلتعاون 
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 مالحظة

علینا أن .  بعض אألسماء أو אألفعال تستخدم مع بعض אلحروف ویختلف معناها بسبب هذه אلحروف .۱
 . هذא אلجانب من אالستخدאم ينرאع

 .» ـ  بِومُقُیَ« ، »  ىلَ عَلُمَعْتَ«  ،»  ىلَعَ ظُحافِ تُ«:  אلمثال
 .ة سالیب אلوאردة وحاول أن تجد مثیالتها من אلفارسیّ الحظ אأل.۲
 ضٍعْم إلی بَهُضُعْ بَ )ب    لِجْأ نْ مِ )אلف
  أنْدَّبُ ال ) د     ماهْ مَ )ج
  ...وאء أ  سَ)ه 

 توضیح

 دقت در به کارگیری حروف جرّ. ۱

ها با حروف  روند و معنای فعل ها تنها با حرف یا حروف جرّ خاصی به کار می خی אز فعلدر زبان عربی بر
 »ی کردن، نگهدאری کردنپاسدאر«به معنای » عَلَی«که با حرف جرّ » حافَظَ«: کند؛ مانند جرّ خاص تغییر می

 אما چنانچه به تنهایی אست،» تالش کردن«رود و به معنای  به کار می» عَلَى«معموالً با حرف » عَمِلَ«. אست
» بِـ«אست، אما אگر با حرف » برخاستن«به معنای » قامَ«فعل . خوאهد بود» אنجام دאدن«به کار رود، به معنای 
 .دهد سعید وظایفش رא אنجام می: »سَعیدٌ یَقُومُ بِوאجِباتِهِ«: אست؛ مانند» אنجام دאدن«به کار رود، به معنای 

 .ب، باید אز فرهنگ لغت کمک گرفتدر به کارگیری حرف جرّ متناس

  در زبان عربیساختارچند . ۲

هایی برאی بیان  ها، ساختارهای فرאوאنی وجود دאرد که به مثابۀ قالب در زبان عربی، همچون دیگر زبان
مِنْ «: ها رא در فارسی آموخت؛ مانند  دقیق آن ها باید معادل مفاهیم و معانی مورد نظر אست و برאی فهم آن

برخی با برخی دیگر، همدیگر، یکدیگر؛ : »بَعْضُهُم إلی بَعْضٍ، بَعْضُهُم بَعْضاً«به خاطر، به سبب؛ : »أجْلِ
 ... .خوאه ... ، خوאه ...چه ... چه: »سَوאءً أ«؛ ...، به ناچار ...ناگزیر : »ال بُدَّ أنْ«هرچند؛ : »مَهْما«

 אلنصّ

 هیأة אألمم אلمتّحدة

یش عال یمكن ألحد أن ی.  ألفرאد یحتاج بعضهم إلى بعض ویساعد بعضهم بعضاً فا ،إنّ אلدول مثل אألفرאد
ع אلجماعة فאلمجتمع یقوم بعمل یني  وكلّ وאحد ف ، فاإلنسان یحتاج إلى أخیه אإلنسان ، عن אلناسوحده بعیدאً

 . كلّها
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 مهما كانت ـلدولة ، وال یمكن ى  فكلّ دولة تحتاج إلى אلدول אألخر ،وكذلك אلحال بالنسبة لدول אلعالم
 غي وאلدول كلّها ینب، بدّ أن تتبادل אلمصالح مع جیرאنها ، فالى  عن אلدول אألخر أن تعیش وحدها بعیدאًـ كبیرةً

 . علیها أن تتّجه إلى אلتعاون אلمشترכ من أجل אلخیر ومن أجل אلسالم ومن أجل אلحیاة אلحرّة אلكریمة لشعوبها
، وتحول دون   إنشاء هیأة عالمیّة تنظّم אلعالقات بین אلدولىتقلّة علومن أجل ذلك אتّفقت אلدول אلمس

ة  وأعلنت אلهیأة אلعالمیّ ، تحقیق אلتعاون وאلعدل وאلمساوאة بین دول אلعالمى، وتعمل عل وقوع حروب بینها
אلدول نصیبها  وبعد אلتوقیع تمّ אالفتتاح ودفعت هذه  ،ووقّعت علیه אلدول אألعضاء ۱۹۴۵أكتوبر  ۲۴ي میثاقها ف

 .  دولة مستقلّة أن تتمتّع بعضویّة אألمم אلمتّحدة، وأصبح من حقّ كلّ میزאنیّة אلهیأةي ف
 אإلنجلیزیّة يوאللّغات אلرسمیّة فیها ه.   أساس אلمساوאة وאالحترאمىوتقوم אلعالقات بین אألعضاء عل

 . وאلفرنسیّة وאلصینیّة وאلروسیّة وאألسبانیّة وאلعربیّة
  ،وتضمّ جمیع אلدول אألعضاء ، אلجمعیّة אلعامّة : ، ومن أهمّها نت אألمم אلمتّحدة بعض אلهیئاتوقد كوّ

، وبوساطة  كلّ אلمجاالتفي ، وتحقّق אلتعاون بینها   אلصالت بین אلدولي אألمن وאلسلم وتقوّى تحافظ عليوه
אلدول אلكبیرة في حربها ضدّ في لذي حدث ة تستطیع אلدول אلصغیرة أن تستفید من אلتطوّر وאلتقدّم אهذه אلجمعیّ

 . אلفقر وאلجهل وאلمرض
 تجتمع مرّة كلّ ي وه ، أم كبیرةًة אلعامّة صوت وאحد سوאء أكانت אلدولة صغیرةًאلجمعیّفي ولكلّ عضو 

 .  إذא كان هناכ ضرورة لذلك إلى אالجتماع فورאًىدع ویمكن أن تُ، عام

 مجلس אألمن

 وهذא אلمجلس یضمّ  ، وسالمتهيّ مصالح אلمجتمع אلدولى تحافظ عليولیّة אلتویمكن אعتباره אلشرطة אلد
، یضاف یا ة وروسیا وאلصین אلشعبیّة وفرنسا وبریطانخمسة أعضاء دאئمین یمثّلون אلوالیات אلمتّحدة אألمریكیّ

 . ة كلّ سنتینة אلعامّإلیهم عشرة أعضاء غیر دאئمین تختارهم אلجمعیّ
 فإذא אتّهمت  ، قد تحدث بینهاي אلتوفیق بین אلدول وحلّ אلقضایا وאلمشاكل אلتيومهمّة مجلس אألمن ه

، فإنّ مجلس אألمن یحاول  يّالمع یهدّد אلسالم אلى باالعتدאء علیها أو إذא نشأ خالف بین دولة وأخرىدولة أخر
، وعجز  زمة אلدولیّة عنیفة أمّا إذא كانت אأل ، אلخالف وتقریب وجهات אلنظر بالمناقشات وאلمباحثاتىאلقضاء عل

، فإنّ אلدول אلمختلفة تقدّم إلى مجلس אألمن قوّאت عسكریّة  אلمجلس عن تسویتها بالمناقشات أو אلمفاوضات
 . یحلّ بها אألزمة

، وهیأة  ، وهیأة אألغذیة وאلزرאعة هیأة אلصحّة אلعالمیّة :  مهمّة مثلىوتتبع אألمم אلمتحدة فروع أخر
أة אألخیرة تعمل من أجل אلسالم وאلفهم אلمشترכ بین אلشعوب عن طریق אلتربیة وאلثقافة  وאلهی ،אلیونسكو
 . وאلعلوم



  الدرس الثامن/ اعابهيقراءة النصوص المعاصرة واست

http://vu.hadith.ac.ir M-moaser 87-88 V. 01 

٦٩

 توضیح

 بخش نخست

 هیأة אألمم אلمتّحدة

یش عال یمكن ألحد أن ی.   فاألفرאد یحتاج بعضهم إلى بعض ویساعد بعضهم بعضاً ،إنّ אلدول مثل אألفرאد
ع אلجماعة فאلمجتمع یقوم بعمل یني  وكلّ وאحد ف ،تاج إلى أخیه אإلنسان فاإلنسان یح ، عن אلناسوحده بعیدאً

 . كلّها
 مهما كانت ـ، وال یمكن لدولة ى  فكلّ دولة تحتاج إلى אلدول אألخر ،وكذلك אلحال بالنسبة لدول אلعالم

 غي وאلدول كلّها ینب، بدّ أن تتبادل אلمصالح مع جیرאنها ، فالى  عن אلدول אألخر أن تعیش وحدها بعیدאًـ كبیرةً
 . علیها أن تتّجه إلى אلتعاون אلمشترכ من أجل אلخیر ومن أجل אلسالم ومن أجل אلحیاة אلحرّة אلكریمة لشعوبها

، وتحول دون   إنشاء هیأة عالمیّة تنظّم אلعالقات بین אلدولىومن أجل ذلك אتّفقت אلدول אلمستقلّة عل
ة  وأعلنت אلهیأة אلعالمیّ ،عاون وאلعدل وאلمساوאة بین دول אلعالم تحقیق אلتى، وتعمل عل وقوع حروب بینها

 وبعد אلتوقیع تمّ אالفتتاح ودفعت هذه אلدول نصیبها  ،ووقّعت علیه אلدول אألعضاء ۱۹۴۵أكتوبر  ۲۴ي میثاقها ف
 .  دولة مستقلّة أن تتمتّع بعضویّة אألمم אلمتّحدة، وأصبح من حقّ كلّ میزאنیّة אلهیأةي ف

 אإلنجلیزیّة يوאللّغات אلرسمیّة فیها ه.   أساس אلمساوאة وאالحترאمىم אلعالقات بین אألعضاء علوتقو
 . وאلفرنسیّة وאلصینیّة وאلروسیّة وאألسبانیّة وאلعربیّة

 معنای وאژگان. ١

برخی : »ضٍیَحْتاجُ بَعْضُهُم إلی بَعْ«: برخی به برخی دیگر، همدیگر، یکدیگر؛ مانند: »بَعْضُهُم إلی بَعْضٍ«
برخی، برخی : »بَعْضاً/ یُساعِدُ بَعْضُهُم אلبَعْضَ«به برخی دیگر نیازمند هستند، به کمک همدیگر نیازمند هستند؛ 

 .کنند کنند، یکدیگر رא یاری می دیگر رא کمک می
آن همیشه شکل یکسان و ثابتی دאرد، אما ضمیر » وَحْدَ«گفتنی אست در אین وאژه . به تنهایی: »وَحْدَهُ«

 .»...وَحْدَهُ، وَحْدَها، وَحْدَهُم و «: کند متناسب با جمله تغییر می
אین فعل در . رود به کار می» باید، شایسته אست«و به معنای » یَجِبُ، یَجْدُرُ«אین فعل معادل : »یَنْبَغِي«

 אساس فاعل رود؛ یعنی بر به کار می) مفرد مذکر(آید و برאی مذکر و مؤنث به شکل یکسان  آغاز جمله می
شایسته אست مریم به مدرسه برود؛ : »یَنْبَغي أنْ تَذْهَبَ مَرْیَمُ إلی אلمَدْرَسَةِ«: جمله تغییر نخوאهد کرد؛ مانند

 .شایسته אست علی به مدرسه برود: »یَنْبَغي أنْ یَذْهَبَ عليٌّ إلی אلمَدْرَسَةِ«
مِنْ أجْلِ «برאی نیکی و خوبی؛ : »أجْلِ אلخَیْرِِمنْ «: ؛ مانند...به خاطر، به سبب، برאیِ : »مِنْ أجْلِ«
 .به خاطر صلح/ برאی: »אلسَّالمَ
 .אست» صلح و آشتی«و به معنای » אلصُّلْح و אلسِّلْم«معادل : »אلسَّالم«
 .رود شده به کار می אست که برאی مسائل رسمی و دאرאی ساختار تعریف» بین אلمللی«به معنای » دُوَلِيّ«
 .رود אست و אغلب به شکل عمومی و حتی غیر رسمی به کار می» جهانی« معنای به» عالَمِيّ«
مصدر آن . אست» کند אز ممانعت می/ جلوگیری«و به معنای » یَمْنَعُ مِنْ«معادل : »یَحُولُ دُونَ«

 .برאی جلوگیری אز: »لِلْحَیْلُولَةِ دُونَ«: אست؛ مانند» אلحَیْلُولَةُ دُوَن«
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های رسمی به  ، سندی که همۀ אفرאد مرتبط آن رא אمضا کنند، پروتکلی که در سازماننامه توאفق: »مِیثاق«
 .رسد אمضای אفرאد گوناگون می

 .אمضا کردن، אمضا: »تَوقِیع«
 .کسریِ بودجه: »عَجْزُ אلمِیزאنِیَّةِ«אست؛ » بودجه«אز وאژگان جدید و به معنای : »مِیزאنِیَّة«

 جملۀ معترضه. ٢

 حذف شود، در  گیرد و چنانچه אز عبارت های دیگر قرאر می אی אست که ما بین جمله جملۀ معترضه، جمله
در אین عبارت، . »تَعِیشَ وَحْدَها مَهْما کانَتْ کَبیرَةً ـ أنْ  ـةٍال یُمْکِنُ لِدَوْلَ«: آید؛ مانند معنای آن خللی پدید نمی

 .آورد ارت حذف شود، خللی در آن پدید نمیجملۀ معترضه אست و אگر אز عب» مَهْما کانَتْ کَبیرَةً«جملۀ 

 وאژگان مشترک میان فارسی و عربی. ٣

منافع رא : »تَتَبادَلُ אلمَصالِحَ مَعَ جِیرאنِها«: رود؛ مانند به کار می» منافع«در عربی به معنای » مَصالح«وאژۀ 
 .אست» تمانیموאد ساخ«אما در زبان فارسی אین وאژه به معنای . کند با همسایگانش مبادله می

 شیوۀ خوאندن אعدאد. ٤

شود؛  אعدאد موجود در یک متن אگر برאی روز، صفحه یا ساعت باشد، به شکل عدد ترتیبی خوאنده می
في אلرّאبِعِ وאلعِشرینَ مِنْ أکتوبر ألْفٍ وتِسْعِمِئَةٍ «: شود که به אین شکل خوאنده می» ۱۹۴۵ أکتوبر ۲۴في «: مانند

 .»وخَمْسَةٍ وأربَعینَ

 بخش دوم

  ،وتضمّ جمیع אلدول אألعضاء ، אلجمعیّة אلعامّة : ، ومن أهمّها وقد كوّنت אألمم אلمتّحدة بعض אلهیئات
، وبوساطة  كلّ אلمجاالتفي ، وتحقّق אلتعاون بینها   אلصالت بین אلدولي אألمن وאلسلم وتقوّى تحافظ عليوه

אلدول אلكبیرة في حربها ضدّ في طوّر وאلتقدّم אلذي حدث ة تستطیع אلدول אلصغیرة أن تستفید من אلتهذه אلجمعیّ
 . אلفقر وאلجهل وאلمرض

 تجتمع مرّة كلّ ي وه ، أم كبیرةًة אلعامّة صوت وאحد سوאء أكانت אلدولة صغیرةًאلجمعیّفي ولكلّ عضو 
  .  إذא كان هناכ ضرورة لذلك إلى אالجتماع فورאًىدع ویمكن أن تُ، عام

 معنای وאژگان

 .אست» روאبط و پیوندها«و به معنای » אلعَالقات«، معادل »אلصِّلَة«جمع : »التאلصِّ«
 .אست» زمینه و عرصه«و به معنای » مَجاالت«جمع آن : »مَجال«
گفتنی אست گاه אین دو وאژه به جای یکدیگر به کار . پیشرفت: »تَقَدُّم«دگرگونی، تحوّل؛ : »تَطَوُّر«
 .روند می

أنا אُدْلِي «: رأی دאدن؛ مانند: »אإلدْالءُ بِالصَّوْتِ«אست؛ » رأی«و به معنای » تأصوא«جمع آن : »صَوْت«
 .دهم من به نفع فالنی رأی می: »بِصَوْتي لِصالِحِ فُالنٍ

   بینجامد، به آن نامه אلبته אگر אین نشست به ردّ و بدل شدن توאفق. نشست، گردهمایی، אجالس: »אِجتِماع«
 .شود گفته می  »مذאکرאت: مُفاوَضات«
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 بخش سوم

 مجلس אألمن

 وهذא אلمجلس یضمّ  ، وسالمتهيّ مصالح אلمجتمع אلدولى تحافظ عليویمكن אعتباره אلشرطة אلدولیّة אلت
، یضاف یا ة وروسیا وאلصین אلشعبیّة وفرنسا وبریطانخمسة أعضاء دאئمین یمثّلون אلوالیات אلمتّحدة אألمریكیّ

 . ة كلّ سنتینة אلعامّتختارهم אلجمعیّإلیهم عشرة أعضاء غیر دאئمین 
 فإذא אتّهمت  ، قد تحدث بینهاي אلتوفیق بین אلدول وحلّ אلقضایا وאلمشاكل אلتيومهمّة مجلس אألمن ه

، فإنّ مجلس אألمن یحاول  يّالمع یهدّد אلسالم אلى باالعتدאء علیها أو إذא نشأ خالف بین دولة وأخرىدولة أخر
، وعجز   أمّا إذא كانت אألزمة אلدولیّة عنیفة ،یب وجهات אلنظر بالمناقشات وאلمباحثات אلخالف وتقرىאلقضاء عل

، فإنّ אلدول אلمختلفة تقدّم إلى مجلس אألمن قوّאت عسكریّة  אلمجلس عن تسویتها بالمناقشات أو אلمفاوضات
 . یحلّ بها אألزمة

، وهیأة  ، وهیأة אألغذیة وאلزرאعة المیّةهیأة אلصحّة אلع :  مهمّة مثلىوتتبع אألمم אلمتحدة فروع أخر
 وאلهیأة אألخیرة تعمل من أجل אلسالم وאلفهم אلمشترכ بین אلشعوب عن طریق אلتربیة وאلثقافة  ،אلیونسكو
 . وאلعلوم

 معنای وאژگان

 אلملل پلیس بین: »ةُیَّلِوَ אلدُّةُطَرْאلشُّ«
  جامعۀ جهانی:»אالجتِماعُ אلدُّوَلِيُّ«
  אعضای دאئم:»ینَأعضاء دאئِم«
 .אست» پایان دאدن، אز بین بردن و نابود کردن«و به معنای » إزאلَة« معادل :»אلقَضاءُ عَلَی«
 ها، نظریات  دیدگاه:»وُجُهاتُ אلنَّظَرِ«
 . شورאی אمنیت:»مَجْلِسُ אألمْنِ«
 وضعیت بحرאنی/ حالت: »אلحالَةُ אلمُتَأزِّمَةُ« بحرאن؛ :»אألزْمَة«
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 هدאف אلدرسأ

  ؛ةف إلی אلنصوص אلقصصیّאلتعرّ  
 ؛  درאسة אلمفردאت وאلمصطلحات אلجدیدة  
  .تقویة فهم אلمقروء  

 وאجبات אلطالب

  ؛ بالقسم אلمسموع مستعیناًאالستماع إلی אلنصّـ 
  ؛تحدید אلمفردאت אلجدیدة للنصّـ 
  ؛نصّ אليسالیب אلجدیدة فتحدید אألـ 
  ؛ وאستیعابهمحاولة فهم אلنصّـ 
 .بة عن אلتمارین وحلّها اجאإلـ 

 אلمفردאت אلجدیدة

 אلتوفیق= אلنجاح 
 אلجمیل, אلرאئع = אلحلو 
 کشف عن= باح بـ 
 ذאبلة= ذאویة 
 أنشد إلی, ف توقّ= تسمّر 

 يאلمتکدّ= אلمتسوّل 
 فرّقها= نثرها 
 خطأ= غلطة 
 ظنّ= حسب 

 ىجر= دאر 
 قطع= قضم 
 אنحدر= אنهال 

  عنيلّجی= ینمّ عن 
 آذی= آلم 

 أعطی= وهب 



   الدرس التاسع/ اعابهيقراءة النصوص المعاصرة واست

http://vu.hadith.ac.ir M-moaser 87-88 V. 01 

٧٥

 אلفائدة = ىאلجدو

 مالحظة

 ولکنّ אلحذف  ، غیرها من אللغات אلحذف وאالختصاري אلعربیة کما في من خصائص אلجمل ف.۱
 .یکون بقرینة  یجب أن

 . »ب  هذא طیّ« אألصل يف» ب  طیّ« ،»  أنا آسف « אألصل في  » آسف«  :אلمثال
 . وאلمجرور ذא جاء بعدها אالسم אلمعرفة أو אلجارّإ ظرف زمان یدلّ علی אلمفاجأة  »إذא«  .۲

 .» احة ذאویة ذא بالرجل אلمتسوّل وبیده تفّإو«  ،» ذא אلفقیر بالباب إ خرجت ف «:אلمثال 
 .ة  אلفارسیّيد مثیالتها فجسالیب אلتالیة وحاول أن ت الحظ אأل.۳
 ... ال یکاد )ب    حتّی....  ما إن )אلف
 يّ کان عل)د    یحتّ... زאلت   ما)ج

 توضیح

 אختصار در زبان عربی. ۱

  توאن با قرینه ها، حذف وאژگانی אست که می های زبان عربی، همچون دیگر زبان یکی אز ویژگی
אصل که در » طَیِّبٌ«و » من متأسّفم: أنا آسِفٌ«که در אصل » آسِفٌ«: ها پی برد؛ مانند به معنای آن

 .بوده אست» هذא طَیِّبٌ«

 ی فجائیّه»إذא«. ۲

ی فُجائیّه »إذא«و دیگری ) ظرف زمان(ی ظرفیّه »إذא«ها  چند کاربرد دאرد که یکی אز آن» إذא«
אین  بر אست؛ بنا» نشده بینی گیری، ناگهانی و پیش غافل«به معنای » مفاجأة/ مفاجاة«. אست) مُفاجاة(
کند و پس אز آن אسم معرفۀ مرفوعی در نقش مبتدא یا  دن داللت میی فُجائیّه بر ناگهانی بو»إذא«

بیرون رفتم ناگهان : »خَرَجْتُ فَإذא אلفَقیرُ بِالبابِ«: گیرد؛ مانند قرאر می» بِـ«אسم معرفۀ مجرور به 
 مرد فقیر در حالی که ناگهان: »إذא بِالرَّجُلِ אلمُتَسَوِّلِ وبِیَدِهِ تُفّاحَةٌ ذאوِیَةٌ«یا . فقیری دم در אیستاده بود

 ... . سیبی پالسیده در دست אو بود

 چند ساختار در زبان عربی. ۳

ما إنْ دَخَلَ «: در فارسی אست؛ مانند» ... که به محض אین«معادل عبارت : »حتّی... ما إنْ «ـ 
 . شروع به سخن گفتن کرد،که אستاد وאرد شد  به محض אین:»مُلَّکَیَتَ אألستاذُ حَتّی بَدَأ

؛ تقریباً چیزی »ال یَکادُ یَعْرِفُ مِنْ کَالمي شَیْئاً«: אست؛ مانند» تقریباً نه«به معنای : »ال یَکادُ«ـ 
 .یابد نمی در/ فهمد אز سخنم نمی
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در فارسی אست؛ » ... تا... همچنان / هموאره/ پیوسته«אین ساختار معادل : »حتّی... ما زאلَتْ «ـ 
کرد تا  אش رא نوאزش می پیوسته کودک/ مادر همچنان: »فُ طِفْلَها حَتّی نامَما زאلَتِ אألمُّ تُالطِ«: مانند
 .خوאبید
 ... .، شایسته بود که من ...الزم بود که من : »کانَ عَلَيَّ«ـ 

 אلنصّ

 אللیرة אلذهبیّة

 .  بمناسبة نجاحهایبنتها لیل ال אلمساء بلیرة ذهبیّة لتقدّمها هدیّةًيطلبت منه زوجه أن یأتیها ف
 ی، فما زאلت אألمّ تالطفها حتّ  وجهها אلحلو ما ینمّ عن حزني وف من אلمدرسة ظهرאًیعادت لیل

 : باحت بسرّها وقالت
 ، ثیابه بالیة وجسمه متهدّم وشعره طویل صیف אلرّی مررت برجل كبیر جالس علي طریقيوأنا ف

 یعالجها بسنّین لم یبق سوאهما فال  یده تفّاحة ذאویةي، وف  وجهه אلتجاعیدي، تعمّقت ف وعیناه غائرتان
 . ء يیكاد یظفر من אلتفّاحة بش

 .  אلخلفی، فرجعت إل  وאبتسميّ אلتفت إل، وأخیرאً  مكاني أنظر إلیهي منظره وتسمّرت فيآلمن
 ؟ی  منه یا لیل خوفاًـ
 .  وאحدאًفلم أهبه درهماً،  بل كنت خجلة منه ـ
 ؟ هل هو بعید من هنا،  אألمر بسیط ـ      
 .  مسیرة خمس دقائق فحسبـ
 . ، خذیها له رאهم إلیك هذه אلدّـ

 .  قلبها حسرةي، فعادت وف  أثری، فلم تقع له عل هرولت אلصبیّة إلى حیث אلشیخ אلفقیر
، فابتسم لها وأخرج قطع  ، وبادرت אألمّ تسأله عن אللیرة אلذهبیّة  אلمساء عاد אلوאلد إلى אلبیتيف
، فتّش جیوبه كلّها دون  ، ورאح یبحث بینها عن אلقطعة אلذهبیّة فلم یجدها همرאهم ونثرها أمامאلدّ
 !ى جدو

 : بعد دقائق خرج אلوאلد عن صمته وصاح
 يف ، لقد تذكّرت رאهم جیب وحدها ال في جیب وאحد مع אلدّي أن أضع אللیرة فيّكان علـ 

، فدفعت له ما حسبته  یستطیع متسوّل بیده تفّاحة یحاول قضمها فال يعودتي إلى אلمنزل صادفن
 .  نقدته אللیرة אلذهبیّة من غیر אنتباهي ومن אلمؤكّد أنّدرهماً

، فانطوت   ما دאر من حدیث وما نال وאلدها من ندمی، وسمعت لیل  אلوאلد باللّومیאنهالت אلوאلدة عل
 .  مهمومة نفسها حزینةًىعل

،   یتوكّأ علیها عصاًی، وبالید אألخر احة אلذאویة، وإذא بالرجل אلمتسوّل وبیده אلتفّ قرع جرس אلباب
 :  صاحى صاحب אلبیت حتّیع بصره علقوما إن و
 אألمر ي، فأدركت أنّ ف ، لم أعرف إالّ بعد אنصرאفك أنّ ما تصدّقت به كان ذهباًي  آسف یا سیّدـ
 . ـ عمرכ ي أطال אللّه فـ، ها هو مالك  ، فاهتدیت إلیك بالوصف ، وبحثت عنك غلطة
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، ولكنّه أبى  ، وناوله אألب ورقة من خمسین درهماً دهش אلوאلدאن من أمر هذא אلمتسوّل אلغریب
 . أن یتناولها وهمّ باالنصرאف

 :ى صاحت لیل
 .  أرجوכ هاتهاي، هاتها یا وאلدي  هدیّتي، إنّ אللیرة אلذهبیّة ه  أبي أمّيـ

 .  منها ولم تجده أن یقبلها هدیّةًنه ظهرאً بحثت عي، ورجت אلفقیر אلذ  אللیرة אلذهبیّةیأخذت لیل
 : אبتسم אلمتسوّل وقال

 .ي ، وآخذها من ید طیّبة ومن قلب أرقّ من قلب  אآلن أقبلها منكـ
 .ى  عنق لیلي ید אلفقیر أجمل منها فيسعد أفرאد אألسرة وشعروא بأنّ אللیرة אلذهبیّة ف

 توضیح

 بخش نخست

 אللیرة אلذهبیّة

 .  بمناسبة نجاحهایبنتها لیل ال אلمساء بلیرة ذهبیّة لتقدّمها هدیّةًيیأتیها فطلبت منه زوجه أن 
 ی، فما زאلت אألمّ تالطفها حتّ  وجهها אلحلو ما ینمّ عن حزني وف من אلمدرسة ظهرאًیعادت لیل

 : باحت بسرّها وقالت
  وشعره طویل، ثیابه بالیة وجسمه متهدّم صیف אلرّی مررت برجل كبیر جالس علي طریقيوأنا ف

 یده تفّاحة ذאویة یعالجها بسنّین لم یبق سوאهما فال ي، وف  وجهه אلتجاعیدي، تعمّقت ف وعیناه غائرتان
 . ء يیكاد یظفر من אلتفّاحة بش

 معنای وאژگان

» آوردن«به کار رود، به معنای » بِـ«אست، אما هنگامی که با » آمدن«به معنای : »أتَی؛ یَأتي«
 .»ةٍیَّبِهَ ذَةٍرَیْلَ بِيَأتِ یَأنْ«: אست؛ مانند

אلوَجْهِ تَنِمُّ عَمّا یَجْري في ) أسارِیرَ( خُطُوطَ إنَّ«: حکایت دאشتن، بازگو کردن؛ مانند: »نْ عَمُّنِیَ«
 آنچه رא در دل ،خطوط چهره/ کند گذرد، حکایت می خطوط چهره אز آن چه در دل می: »אلصَّدْرِ
 .کند گذرد، بازگو می می

 :»هارِّسِ بِتْ باحَیتّها حَفُالطِ تُ אألمُّتِما زאلَفَ«: אست؛ مانند» کَشَفَ عَنْ، أظْهَرَ«معادل » ـباحَ بِ«
 .کرد تا رאزش رא گفت با אو مهربانی می/ کرد پیوسته مادر אو رא نوאزش می/ همچنان

 گذر کردم אز، برخورد کردم به: »مَرَرْتُ بِـ«
 رو پیاده: »رَصیف«
 .אست» لباس«به معنای » بثَوْ«جمع : »ثِیاب«
 فرتوت/ با پیکری نحیف: »جِسْمُهُ مُتَهَدِّمٌ«
 با چشمانی فرو رفته در حدقه: »تانِرَ غائِناهُیْعَ«
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» تَجْعید«جمع » تَجاعِید«. אش عمیق شده بود ها در چهره  چروک:»یدُجاعِ אلتَّهِهِجْ وَي فتْقَمَّعَتَ«
 .אست» چروک«به معنای 

 ه، پژمردهپالسید: »ذאوِیَة«
/ تقریباً هیچ موفقیتی برאی אستفاده אز آن سیب ندאشت: »ءٍيْشَ بِةِفّاحَ אلتُّنَ مِرُفَظْ یَكادُفال یَ«

 .توאنست بکند تقریباً هیچ کاری با سیب نمی

 بخش دوم

 .  אلخلفی، فرجعت إل  وאبتسميّ אلتفت إل، وأخیرאً  مكاني أنظر إلیهي منظره وتسمّرت فيآلمن
 ؟ی ه یا لیل من خوفاًـ
 .  وאحدאًفلم أهبه درهماً،  بل كنت خجلة منه ـ
 ؟ هل هو بعید من هنا،  אألمر بسیط ـ      
 .  مسیرة خمس دقائق فحسبـ
 . ، خذیها له رאهم إلیك هذه אلدّـ

 .  قلبها حسرةي، فعادت وف  أثری، فلم تقع له عل هرولت אلصبیّة إلى حیث אلشیخ אلفقیر

 معنای وאژگان. ١

: »تَسَمَّرْتُ في مَکاني«. نیز אز همین ریشه אست» میخ: مِسمار«وאژۀ . کوب شدم میخ: »سَمَّرْتُتَ«
 .کوب شدم در جای خود میخ

 .سرאنجام، به تازگی، אخیرאً: »أخیرאً«
 .مسافت، فاصله: »مَسیرَة«
ا אگر در אست، אم» فقط«به کار رود، به معنای » فَحَسْبُ«אگر در پایان جمله به شکل : »حَسْب«

» حَسْبُنا אهللاُ ونِعْمَ אلوَکیلُ«: אست؛ مانند» کافی بودن، بسنده بودن«پایان جمله به کار نرود، به معنای 
 .کند خدא ما رא کفایت می: »یَکفِینا אهللاُ«یعنی 
به : »إلی مَکانِ אلشَّیْخِ אلفَقیرِ«یعنی » إلی حَیْثُ אلشَّیْخُ אلفَقیرُ«مکانی که، جایی که؛ : »حَیْثُ«

 ... .به سوی مکان پیرمرد فقیر / سوی جایی که
 »ةٌرَسْها حَبِلْ قَيف«جملۀ . که אندوه در دلش بود  بازگشت در حالی: »ةٌرَسْها حَبِلْ قَي وفتْعادَفَ«

 .جملۀ حالیه אست

 אختصار در زبان عربی. ٢

אین عبارت . بان عربی אستهای مختصرشده در ز אی אز عبارت نمونه» ؟یلَیْ یا لَهُنْ مِفاًوْخَ«عبارت 
آیا אز אو ترسیدی لیال؟ در אین جمله فعل و  :»ى؟لَیْ یا لَهُنْ مِفاًوْ خَهَلْ خِفْتِ«: در אصل چنین بوده אست

 .אدאت אستفهام حذف شده אست
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 »وَهَبَ«فعل دومفعولیِ . ٣

ش به אو یک مفعولِ آن، شخصی אست که אین بخش. אز جمله אفعال دومفعولی אست» وَهَبَ«فعل 
ضمیر » دאً وאحِماًهَرْ دِهُبْ أهَمْلَفَ«در جملۀ . شده و مفعول دیگر آن چیزی אست که بخشیده شده אست

 . مفعول دوم אست» دِرْهَماً«مفعول نخست و » أهَبْهُ«در » هُ«متصل 
אست و با » أعْطَی؛ یُعْطي«به معنای » وَهَبَ؛ یَهَبُ«توجه به אین نکته نیز ضروری אست که 

 .متفاوت אست» فرض کن«به معنای » بْهَ«

 کاربرد אسم فعل. ٤

کنند؛  ها وאژگانی هستند که אگر چه ظاهری همچون אسم دאرند، אما مانند فعل عمل می אسم فعل
 .אست» بگیر: خُذْ«که به معنای » إلَیْكَ אلکِتابَ«در جملۀ » إلَیْكَ«مانند 

 بخش سوم

، فابتسم لها وأخرج قطع  رت אألمّ تسأله عن אللیرة אلذهبیّة، وباد  אلمساء عاد אلوאلد إلى אلبیتيف
، فتّش جیوبه كلّها دون  ، ورאح یبحث بینها عن אلقطعة אلذهبیّة فلم یجدها رאهم ونثرها أمامهمאلدّ
 !ى جدو

 :  بعد دقائق خرج אلوאلد عن صمته وصاح
 يف ، لقد تذكّرت همرא جیب وحدها ال في جیب وאحد مع אلدّي أن أضع אللیرة فيّكان علـ 

، فدفعت له ما حسبته   متسوّل بیده تفّاحة یحاول قضمها فال یستطیعيعودتي إلى אلمنزل صادفن
 .  نقدته אللیرة אلذهبیّة من غیر אنتباهي ومن אلمؤكّد أنّدرهماً

طوت ، فان  ما دאر من حدیث وما نال وאلدها من ندمی، وسمعت لیل  אلوאلد باللّومیאنهالت אلوאلدة عل
 .  مهمومة نفسها حزینةًىعل

 معنای وאژگان

 . مادر شروع به پرسش کردن אز پدر کرد :»هُألُسْ تَ אألمُّتِرَبادَ«
 .אست» فایده بی«و به معنای » بِال فائِدَةٍ«معادل » دُونَ جَدْوَی«
 .אست» گدאکننده، فقیر،  درخوאست«و به معنای » مُتَکَدِّي«، معادل »سَألَ«אز ریشۀ : »مُتَسَوِّل«
 .جویدن، فرو بردن:» قَضْم«
 .آن رא درهمی پندאشتم: »حَسِبْتُهُ دِرْهَماً«پندאشتن؛ : »حَسِبَ«
 .حتماً، قطعاً، یقیناً، مسلّماً، مطمئناً: »دِكَّؤَ אلمُنَمِ«
 .تممبلغ رא پردאخ: »دَفَعْتُ אلمَبْلَغَ«یعنی » نََقدْتُ אلمَبْلَغَ«پردאخت کردن؛ : »نَقَدَ؛ یَنْقُدُ«
: »مِوْاللَّ بِدِ אلوאلِیلَ عَةُدَ אلوאلِتِهالَنْאِ«گرفت؛ ... قرאر دאرد، אو رא به باد ... אو رא مورد : »אِنْهالَ عَلَی«

 .سرزنش کرد/ به باد سرزنش گرفت/ مادر پدر رא مورد سرزنش قرאر دאد
گیر شدن،  رفتن، گوشهدر خود فرو «یک אصطالح אمروزی و به معنای : »אالنْطِوאءُ عَلَی אلنَّفْس«

 .گیر، منزوی گوشه: »אالنْطِوאئيّ«אست؛ » منزوی شدن
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 برאی منفی کردن صفت» غَیْر«کاربرد . ٢

: »مِنْ غَیْرِ אنتِباهٍ«: شود؛ مانند אستفاده می» غیر«گاه برאی منفی کردن אسم یا صفت، אز وאژۀ 
 . אست» ا وאقِفٌأن«که معادل جملۀ » أنا غَیْرُ جالِسٍ«توجه؛  ناخودآگاه، بی

 بخش چهارم

،   یتوكّأ علیها عصاًی، وبالید אألخر ، وإذא بالرجل אلمتسوّل وبیده אلتفّاحة אلذאویة قرع جرس אلباب
 :  صاحى صاحب אلبیت حتّیع بصره علقوما إن و
 אألمر ي، فأدركت أنّ ف ، لم أعرف إالّ بعد אنصرאفك أنّ ما تصدّقت به كان ذهباًي  آسف یا سیّدـ
  .ـ عمرכ ي أطال אللّه فـ، ها هو مالك  ، فاهتدیت إلیك بالوصف ، وبحثت عنك لطةغ

، ولكنّه أبى  ، وناوله אألب ورقة من خمسین درهماً دهش אلوאلدאن من أمر هذא אلمتسوّل אلغریب
 . أن یتناولها وهمّ باالنصرאف

 :ى صاحت لیل
 .  أرجوכ هاتهايیا وאلد، هاتها ي  هدیّتي، إنّ אللیرة אلذهبیّة ه  أبي أمّيـ

 .  منها ولم تجده أن یقبلها هدیّةً بحثت عنه ظهرאًي، ورجت אلفقیر אلذ  אللیرة אلذهبیّةیأخذت لیل
 : אبتسم אلمتسوّل وقال

 .ي ، وآخذها من ید طیّبة ومن قلب أرقّ من قلب  אآلن أقبلها منكـ
 .ى  عنق لیلير أجمل منها ف ید אلفقیيسعد أفرאد אألسرة وشعروא بأنّ אللیرة אلذهبیّة ف

 »که به محض אین«ساختار . ١

: » صاحَىتّ حَتِیْ אلبَبِ صاحِىلَ عَهُرُصَ بَعَقَ وَوما إنْ«: ؛ مانند..که  به محض אین: »حتّی... ما إن «
 .به אین ساختار در אبتدאی درس אشاره شد. خانه אفتاد، فریاد زد که چشمش به صاحب به محض אین

 اییهای دع جمله. ٢

. אشکال אست ها بی های معترضه هستند و אز אین رو حذف آن های دعایی در شمار جمله جمله
رود، אما  ـ فعل به شکل ماضی به کار می)نفرین(های دعایی ـ مثبت یا منفی  همچنین در جمله
 في أطالَ אهللاُ«: رساند؛ زیرא فعل ماضی در مقام دعا به معنای آینده אست؛ مانند معنای آینده رא می

خدא عمر تو رא «نیست، بلکه یعنی » خدא عمر تو رא طوالنی کرد«که אین جمله به معنای » عُمْرِכَ
 .»طوالنی کند

 تفاوت معنایی فعل با تغییر باب . ٣

: أعْطَی«به معنای » ناوَلَ«شود؛ برאی نمونه فعل  گاه معنای یک فعل با تغییر باب معکوس می
/ تسلیم کرد«به معنای » سَلَّمَ«همچنین فعل . אست» گرفت: أخَذَ« معنای به» تَناوَلَ«אست، אما » دאد

 .»دریافت کرد«یعنی » تَسَلَّمَ«אست، אما » تحویل دאد
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 هدאف אلدرسأ

  ؛ةیّقصصنصوص אلאلف إلی אلتعرّ  
  ؛درאسة אلمفردאت وאلمصطلحات אلجدیدة  
  .تقویة فهم אلمقروء  

 وאجبات אلطالب

  ؛ مستعیناً بالقسم אلمسموعאالستماع إلی אلنصّ ـ 
  ؛تحدید אلمفردאت אلجدیدة للنصّـ 
  ؛ אلنصّفيسالیب אلجدیدة تحدید אألـ 
  ؛وאستیعابه محاولة فهم אلنصّـ 
 .جابة عن אلتمارین وحلّها אإلـ 

 אلمفردאت אلجدیدة

 غادر= رحل عن 
 وُلد= أبصر אلنور 

 אکتسب= حاز 
  مصنع ،مختبر= معمل 
 أرشده= هدאه 
 אنعزل = ىאنزو
 مات = يتوفّ

 أحسّ= شعر 
 زدאدא= رتفع א

 אلحمایة= אلدعم 
 مةאلمقدّ= אلطلیعة 

 כحرّ= هزّ 
 אنتشر= ذאع 

 لعاتقא= אلکاهل 
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 مالحظة

 :ة الحظ אلترאکیب אلتالیة وحاول أن تجد مثیالتها من אلفارسیّ. ۱
 ضرّאءلאء وא אلسرّ)ب    وאحدة تلو אألخریאل )אلف
  وجه אلبسیطة)د    ما عاد یخرّب/  لم یعد یُثیر )ج
 . אلزمن אلمستقبل ي جمل تستخدم للدعاء تؤدّفي אألفعال אلماضیة إنّ. ۲

 .»  אهللا ك وفّق«،  »  אهللاك حفظ«،   »כאهللا عمرأطال «  :אلمثال 

 توضیح

 چند تعبیر در زبان عربی. ۱

 .یکی پس אز دیگری: »ی אألخرَوَلْ تِةُدَאلوאحِ«
 .آسایش و سختی: »رّאءرّאء وאلضَّאلسَّ«
 .تگر نیس ویرאن/ کننده دیگر تخریب: »ما عادَ یُخَرِّبُ«אنگیزد؛  دیگر برنمی: »لَمْ یَعُدْ یُثِیرُ«
 .کرۀ زمین: »وَجْهُ אلبَسِیطَة«

 تفاوت معنایی אفعال در ساختارهای گوناگون. ۲

ها در زبان عربی در برخی אز ساختارهای خاصّ، زمان دیگری، به جز زمان خود، رא بازگو  برخی אز فعل
 :کنند؛ برאی نمونه، فعل ماضی در جملۀ دعایی معنای آینده دאرد؛ مانند می

 .خدא عمرت رא طوالنی کند: »כَرَأطاَل אهللاُ عُمْ«ـ 
 .خدא تو رא حفظ کند: » אهللاُكَحَفِظَ«ـ 
 .خدא تو رא توفیق دهد: » אهللاُكَوَفَّقَ«ـ 

 אلنصّ

 ألفرید نوبل

، ألفرید نوبل אلذي أبصر אلنور  ، بعد أن رحلوא عنه  هذא אلعالمي ف بعیدאًمن أفذאذ אلرجال אلذین تركوא أثرאً
 .كهولم  مدینة ستوي ف۱۸۳۳عام 

، فإنّها تبلغ خمسة عشر   אلعلم وאلطبّ وאألدبي ینالها من یكتب له אلنجاح من ذويأمّا אلجائزة אلمالیّة אلت
  .يّملیون فرنك فرنس

 ؟ كیف حاز ألفرید نوبل هذه אلثروة אلعظیمة:  ولعلّه من אلحقّ أن نتساءل هنا
وقد عمّ ذאכ .  אشتهرت باخترאع אلموאدّ אلمتفجّرة قد ـ طلیعتها وאلده عمانوئیل ي وفـوאلمعروف أنّ أسرته 

 .  אألسرة אألموאل אلطائلةىאالخترאع أوروبّا وأمیركا فانهالت عل
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،  ، אنفجرت موאدّ كان یستعملها  معمل شیّده لهذא אلغرضي تجاربه فى إحديوبینما كان ألفرید یجر
 أن لى، أرغمته אلحكومة ع  هدّمته موאدّه من אلبناء إعادة ماي ولمّا رغب ف ، عنیفاًفهزّت مدینة ستوكهولم هزّאً

 . یبتعد عن אألماكن אآلهلة بالسكّان
 مادّة ما لبثت أن ى هدאه فكره אلجبّار إلى، حتّى ، אلوאحدة تلو אألخر  تجاربهيوظلّ ألفرید نوبل یجر

 אلمادّة אلمعروفة אلیوم بـ يه، و  وجه אلبسیطةى وذאع אستعمالها عل ، دنیا אلمتفجّرאتيאحتلّت אلمقام אألوّل ف
 .» אلدینامیت  «

برأس مال قیمته  » شركة نوبل للمتفجّرאت « مدینة ستوكهولم شركة باسم يأسّست ف ۱۸۷۵ سنة يوف
 ۲۴ لى אرتفع رأس אلمال إى تأسیسها عشرون سنة حتّى ولم یمض عل ،مئتان وخمسون ألف لیرة إنكلیزیّة

 .ملیون لیرة 
 ، رאح یفكّر فیما אبتكره عقله من أسالیب אلتخریب  אألیّام وאلسنین أخذت تثقل كاهلیهولمّا شعر نوبل بأنّ

 أن ي إنّه لم یفكّر فى، حتّ ، وאبتعد عن معاشرة אلناس  بیتهي فى، وאنزو  نفسهي، فدبّ אلیأس ف ووسائل אلتدمیر
 .تشاطره אلسرّאء وאلضرّאء  یختار رفیقة لحیاته

 من  كبیرאً، ووزّع قسماً  ألفرید نوبل أعماله אلوאسعةى، صفّ م بعشر سنوאتوقبل أن یرحل من هذא אلعال
 .  مؤسّسات אلبرّ وאلخیرىأموאله عل

 وجاء فیها أنّه یوصي  ،، فتحت وصیّته  אلشاطئ אلالزورديّىعل  مدینة سان ریموي ف۱۸۹۶ سنة يولمّا توفّ
م في אلعالم ولتشجیع אآلدאب وאلعلوم بین كلّ أمّة  لدعم אلسالبكلّ ثروته אلبالغة أربعین ملیون كورون ذهباً

 .دون تفریق وال تمییز  وشعب
، بل  » אلدینامیت «الخترאعه  ، لم یعد אسم ألفرید نوبل یثیر فكرة אلتخریب وאلتدمیر ومنذ ذلك אلعهد

 .  عالم אلحقّ وאلبقاءيوهو ف ، وال یزאل ینشده أصبح یعتبر אلرجل אألوّل אلذي نشد אلسالم

 وضیحت

 بخش نخست

 ألفرید نوبل

، ألفرید نوبل אلذي أبصر אلنور  ، بعد أن رحلوא عنه  هذא אلعالمي ف بعیدאًمن أفذאذ אلرجال אلذین تركوא أثرאً
 . مدینة ستوكهولم ي ف۱۸۳۳عام 

 عشر ، فإنّها تبلغ خمسة  אلعلم وאلطبّ وאألدبي ینالها من یكتب له אلنجاح من ذويأمّا אلجائزة אلمالیّة אلت
  .يّملیون فرنك فرنس

 ؟ كیف حاز ألفرید نوبل هذه אلثروة אلعظیمة:  ولعلّه من אلحقّ أن نتساءل هنا
وقد عمّ ذאכ .   قد אشتهرت باخترאع אلموאدّ אلمتفجّرةـ طلیعتها وאلده عمانوئیل ي وفـوאلمعروف أنّ أسرته 

 . ة אألسرة אألموאل אلطائلىאالخترאع أوروبّا وأمیركا فانهالت عل

 وאژگان بیگانه و حروف غیر عربی. ١

 .شود گفته می) بیگانه(אند، وאژگان دخیل  های دیگر به زبان عربی وאرد شده به وאژگانی که אز زبان



  الدرس العاشر/ اعابهيقراءة النصوص المعاصرة واست

http://vu.hadith.ac.ir M-moaser 87-88 V. 01 

٨٥

 های وאژگان بیگانه ویژگی

سازی با تغییر حروف غیر  אین شبیه. شود سازی می نگارش و آوאی אین وאژگان با وאژگان عربی شبیه) אلف
با تغییر » تهرאن«و » אیتالیا«های  گیرد؛ برאی نمونه وאژه روف مشابه آن در אین زبان صورت میعربی به ح

» گوته«نیز معادل وאژۀ آلمانی » غُوطَه«وאژۀ . אند تغییر یافته» طهرאن«و » إیطالیا«به » طاء«به » تاء«حرف 
 .تغییر یافته אست» طاء«و » غین«به » تاء«و » گاف«אست که در آن حروف 

دلیل אین אمر . شود های گوناگون نوشته می نگارش אین وאژگان دقیق نیست و گاه یک وאژه به شکل) ب
در » אروپا«ها در زبان אصلی و زبان عربی کامالً یکسان نیست؛ برאی نمونه وאژۀ  نیز آن אست که آوאی وאژه
نوشته » أمیرکا«و » أمریکا«دو شکل و وאژۀ آمریکا به » أوروبّا«و » أوربّا«، »أروبّا«زبان عربی به سه شکل 

 .شود می

 معنای وאژگان. ٢

 .אست» همتا، یگانه و تَک نادر، بی«و به معنای » أفذאذ«جمعِ آن : »فَذّ«
 کوچیدن: »رَحَلُوא«
 . دیده به نور باز کرد، چشم به جهان گشود، به دنیا آمد: אست و یعنی» وُلِدَ«معادل : »أبْصَرَ אلنُّورَ«
به » ذَوِي«و در حالت نصب و جرّ به شکل » ذَوُو«אست که در حالت رفع به شکل » ذو«ع جم: »ذَوِي«
ذَوي «و » أصحاب אلعِلْم«که به معنای » ذَوي אلعِلْم«: אست؛ مانند» صاحب و دאرنده«رود و به معنای  کار می
 .אست» أصحاب אلمال«که به معنای » אلمال

 .אست» مقدّمه و پیشاپیش«ی و به معنا» طَالئِع«جمع آن : »طَلِیعَة«
 .אیمانوئل؛ אز وאژگان بیگانه אست: »عمانوئیل«
» ... در سایۀ، در پرتو و تحت تأثیر«אما گاه به معنای . אست» فرאوאن، بسیار، کَالن«به معنای : »ةلَائِאلطّ«

 .در سایۀ قانون/  پرتودر/ مورد پیگرد قانونی، تحت تأثیر: »تَحْتَ طائِلَةِ אلقانُونِ«: رود؛ مانند به کار می

 توجه به معنای دقیق وאژگان مشابه. ٣

. های قابل توجه در زبان عربی אین אست که گاه بار אرزشی وאژگان متشابه، متفاوت אست یکی אز نکته
همگی به » אهللاِماتَ، هَلَكَ، تُوُفِّيَ، אِنْتَقَلَ إلی אلرَّفِیقِ אألعلَی، אِرْتَحَلَ في ذِمَّةِ «برאی نمونه وאژگانی همچون 

. هستند، אما אز نظر אحترאم و جایگاه با هم تفاوت دאرند» درگذشتن، جان دאدن، فوت کردن و مُردن«معنای 
אین  بر بنا. אست» ماتَ«و » تُوُفِّيَ«تر אز  محترمانه) سفر کردن/ אز جهان کوچ کردن(» رَحَلُوא عَنْهُ«برאی نمونه 

 .رود کرد که چه تعبیری در چه جایگاهی به کار میهنگام کاربرد وאژگان عربی باید دقت 

 بخش دوم

،  ، אنفجرت موאدّ كان یستعملها  معمل شیّده لهذא אلغرضي تجاربه فى إحديوبینما كان ألفرید یجر
 أن لى، أرغمته אلحكومة ع  إعادة ما هدّمته موאدّه من אلبناءي ولمّا رغب ف ، عنیفاًفهزّت مدینة ستوكهولم هزّאً

 . عن אألماكن אآلهلة بالسكّانیبتعد 
 مادّة ما لبثت أن ى هدאه فكره אلجبّار إلى، حتّى ، אلوאحدة تلو אألخر  تجاربهيوظلّ ألفرید نوبل یجر

 אلمادّة אلمعروفة אلیوم بـ ي، وه  وجه אلبسیطةى وذאع אستعمالها عل ، دنیا אلمتفجّرאتيאحتلّت אلمقام אألوّل ف
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 .»  אلدینامیت «

 گانمعنای وאژ

و » آزمایشگاه«به معنای » مُخْتَبَر«همچنین . אست» کارگاه«و به معنای » مَشْغَل«معادل : »مَعْمَل«
 .אست» کارخانه«به معنای » مَصْنَع«

 وאدאر کردن، مجبور کردن: »أرْغَمَ«
: » بِالسُّکّانِةُهِلَאألماکِنُ אآل«: אست؛ مانند» مسکونی«و به معنای » سَکَنِیَّة«معادل : » بِالسُّکّانةُאآلهِلَ«

 .گرفته شده אست» أهل«אز » ةآهِلَ«گفتنی אست . مناطق مسکونی
» אلوאحِدُ تِلْوَ אآلخَرِ«אین تعبیر אگر برאی مذکر باشد، به شکل . یکی پس אز دیگری: »یرَ אألخْوَلْ تِةُدَאلوאحِ«

ها رא یکی پس אز دیگری  بزرگ دאستان مادر: »אألخْرَیحَکَتِ אلجَدَّةُ אلقِصَصَ אلوאحِدَةَ تِلْوَ «: رود؛ مانند به کار می
 .ها رא یکی پس אز دیگری خوאندم کتاب: »قَرَأتُ אلکُتُبَ وאحِدאً تِلْوَ אآلخَرِ«تعریف کرد؛ / حکایت
 .אش אش، فکر بزرگ אندیشۀ شگرف: »فِکْرُهُ אلجَبّارُ«: قوی، برجسته، شگرف؛ مانند: »אلجَبّار«
به مقام و منصبی دست یافتن، «אست، אما گاه به معنای » אشغال کردن«ه معنای در אصل ب: »אِحْتَلَّ«

جایگاه نخست دست / به مقام: »אِحْتَلَّتِ אلمَقامَ אألوَّلَ«: رود؛ مانند به کار می» چیزی رא به خود אختصاص دאدن
 .یافت، مقام نخست رא به خود אختصاص دאد

 .אست» بر روی زمین«و به معنای » ی אألرضعَلَ«معادل : »ةِعَلَی وَجْهِ אلبَسِیطَ«

 بخش سوم

برأس مال قیمته  » شركة نوبل للمتفجّرאت « مدینة ستوكهولم شركة باسم يأسّست ف ۱۸۷۵ سنة يوف
 ۲۴ لى אرتفع رأس אلمال إى تأسیسها عشرون سنة حتّى ولم یمض عل ،مئتان وخمسون ألف لیرة إنكلیزیّة

 .ملیون لیرة 
 ، رאح یفكّر فیما אبتكره عقله من أسالیب אلتخریب نّ אألیّام وאلسنین أخذت تثقل كاهلیهولمّا شعر نوبل بأ

 أن ي إنّه لم یفكّر فى، حتّ ، وאبتعد عن معاشرة אلناس  بیتهي فى، وאنزو  نفسهي، فدبّ אلیأس ف ووسائل אلتدمیر
 .تشاطره אلسرّאء وאلضرّאء  یختار رفیقة لحیاته

 معنای وאژگان

زمان : »لَمْ یَمْضِ وَقْتٌ حَتَّی خَرَجَ אلطُّالّبُ«: ؛ مانند... که  زمانی نگذشت تا אین: »ضِ حَتَّیلَمْ یَمْ«
 .که دאنشجویان بیرون رفتند ی نگذشت تا אین]زیاد[

کم،   کم«אست و گاه به » شروع کردن/ آغاز«אز אفعال شروع و به معنای » أخَذَ«: »هِیْلَ كاهِلُقِثْ تُتْذَأخَ«
: אز אین رو معنای عبارت چنین אست. אست» دوش«نیز به معنای » کاهِل«. شود ترجمه می» ندکא אندک

 .»אندک بر دوشش سنگینی کرد אندک«
 .אست» شروع کردن/ آغاز«و به معنای » شَرَعَ«و » أخَذَ«، »بَدَأ«אز אفعال شروع، معادل : »رאحَ«
ناאمیدی به جان אو رאه : »هِسِفْ نَي فأسُ אلیَبَّدَ «پنهان حرکت کردن، خزیدن؛ مانند/ به آرאمی: »دَبَّ«
 .شود אی تشبیه شده אست که به وجود אنسان وאرد می در אین عبارت، ناאمیدی به موجود زنده. خزید/ یافت

 .אست» نشینی و منزوی شدن گیری، گوشه گوشه«و به معنای » אِنْعِزאل«معادل : »אِنْزِوאء«
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אین . אش برگزیند برאی زندگی) همسری(فکر نکرد که رفیقی : »هِیاتِحَ لِةًفیقَ رَرَختا یَ أنْي فرْكِّفَ یُمْلَ«
» ةیقَفِرَ«دلیل אین معنا، وאژۀ . عبارت یک تعبیر کنایی אست و کنایه אز אین אست که تا آخر عمر אزدوאج نکرد

رא به کار » ختارَ رَفیقاًأنْ یَ«، باید عبارت »با کسی دوست نشد«אست؛ زیرא אگر منظور نویسنده אین بود که 
 .برد می

. شریکِ شادی و غم אو باشد/ رא با אو تقسیم کند) آسانی و سختی(شادی و غم  :»رّאءَ وאلضَّرّאءَ אلسَّهُرُشاطِتُ«
» تُسایِرُ«و » تُرאفِقُ«توאن آن رא معادل  همچنین می. אست» دو نیم کردن و شریک کردن«به معنای » تُشاطِرُ«

 . دאنست» رאهی و همگامی کردنهم«و به معنای 
رّאء אلسَّ«: نامند؛ مانند آهنگ در کنار یکدیگر رא ترאدف می وزن و هم در زبان عربی ذکر وאژگان هم

 .»رّאءوאلضَّ

 بخش چهارم

 من  كبیرאً، ووزّع قسماً  ألفرید نوبل أعماله אلوאسعةى، صفّ وقبل أن یرحل من هذא אلعالم بعشر سنوאت
 . ات אلبرّ وאلخیر مؤسّسىأموאله عل

 وجاء فیها أنّه  ،، فتحت وصیّته  אلشاطئ אلالزورديّىعل  مدینة سان ریموي ف۱۸۹۶ سنة  يولمّا توفّ
 لدعم אلسالم في אلعالم ولتشجیع אآلدאب وאلعلوم بین كلّ یوصي بكلّ ثروته אلبالغة أربعین ملیون كورون ذهباً

 .دون تفریق وال تمییز  أمّة وشعب
، بل أصبح  »אلدینامیت«الخترאعه  ، لم یعد אسم ألفرید نوبل یثیر فكرة אلتخریب وאلتدمیر عهدومنذ ذلك אل

 .  عالم אلحقّ وאلبقاءيوهو ف ، وال یزאل ینشده یعتبر אلرجل אألوّل אلذي نشد אلسالم

 معنای وאژگان. ١

  کردن، پاکیزه کردن گزینش: »صَفَّی«
رود  אین فعل هموאره به شکل مجهول به کار می. אست» درگذشتن«و به معنای » ماتَ«معادل : »تُوُفِّيَ«

 אما אز ٣.﴾אللَّهُ یَتَوَفَّى אلْأنْفُسَ حِینَ مَوْتِهَا﴿: شود؛ مانند و אگر به شکل معلوم به کار رود، به خدא نسبت دאده می
و » تُوُفِّيَ« فعل حالت ماضی مجهول אین. شود نام برده می) مُتَوَفَّی(فرد درگذشته همیشه به شکل مجهول 

 .אست» یُتَوَفَّی«حالت مضارع مجهول آن 
 .אست» الجوردی«אین وאژه אز وאژگان دخیل و تغییریافتۀ وאژۀ فارسی : »زورديّال«
کنم برאی  من وصیّت می: »... بِوَلَدي كَأنا أوصِی«: سفارش کردن؛ مانند/ به چیزی وصیّت: »یُوصِي بِـ«

 ... .کنم  אین مال رא وصیّت می: »...ذא אلمالِ  بِهيأنا أوصِ«؛ ...پسرم که 
 حمایت אز صلح/ پشتیبانی/ دفاع: »َدعْمُ אلسَّالم«
 تبعیض، تفاوت قائل شدن: »تَمْیِیز«

 »نه... دیگر «ساختار . ٢

 אندیشۀ تخریب و دیگر نام آلفرد نوبل برאنگیزאنندۀ: »دمیرِ وאلتَّخریبِ אلتَّةَرَكْ فِیرُثِ ألفرید نوبل یُ אسمُدْعُ یَمْلَ«
 . به אین ساختار در آغاز درس אشاره شد. گری نیست ویرאن

                                                           
 .۴۲/ אلزمر. 3
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 هدאف אلدرسأ

  ؛ةف علی אلنصوص אلمسرحیّאلتعرّ 
  ؛درאسة אلمفردאت وאلمصطلحات אلجدیدة 
  .تقویة فهم אلمقروء 

 وאجبات אلطالب

  ؛ مستعیناً بالقسم אلمسموعאالستماع إلی אلنصّـ 
  ؛مفردאت אلجدیدة للنصّتحدید אلـ 
 صّ ؛ אلنيسالیب אلجدیدة فتحدید אألـ 
  ؛ وאستیعابهمحاولة فهم אلنصّـ 
  .جابة عن אلتمارین وحلّهاאإلـ 

 אلمفردאت אلجدیدة

 عیّن= حدّد 
 قمتفرّ= شارد 
 تنبّه= أفاق 

 خدع= أغری 
 אلمتزوّج قریباً= אلعریس 

 لقبِ, אعترف = أذعن 
 بאلذنَ= אلذیل 

 تربאق= دنا 
 أشار= أومأ 
 אلطائرة= ارة אلطیّ
 رکب= متطی א

 آذی= أزعج 
 אلدرج= אلسلّم 

 אلمعلّق= אلمدلّی 
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 مالحظة

لن یذهب سعید إلى  « :نحو ،  فیتحوّل معناه إلى אلمستقبل » لن « אلفعل אلمضارع بـ يإذא نف. ۱
 .»  אلمدرسة

 .  »م یذهب سعید إلى אلمدرسةل « :نحو ،  فیتحوّل معناه إلى אلماضي » لم « بـ يوإذא نف
 :نحو ،  אلمضارع ی بمعنی سیبق» ال « بـ يوإذא نف

 .ال یذهب سعید إلى אلمدرسة 
 :ة الحظ אلترאکیب אلتالیة وحاول أن تجد مثیالتها من אلفارسیّ. ۲
 أطرق یفکّر ) ب    يیّن لزمضی ی) אلف
 کثر وال أقلّأال ) د    من حسن אلحظّ) ج

 توضیح

 ی کردن فعل مضارعشیوۀ منف. ١

در میان אفعال ماضی، . شود برאی منفی کردن אفعال אز אدאت خاصی همچون برخی حروف אستفاده می
 :شود مضارع و مستقبل، فعل مضارع به سه شکل منفی می

شود،   که معنای فعل منفی می بر فعل مضارع وאرد شود، אفزون بر آن» لَنْ« אگر حرف ؛»لَنْ«با حرف ) אلف
یکی אنجام نشدن فعل در : אین ساختار منفی دو ویژگی دאرد. ل نیز به آینده אختصاص خوאهد یافتزمان فع

به هیچ «دאشتن نوعی تأکید در نفی و دאشتن معنای אبدی و همیشگی אست؛ یعنی  بر زمان آینده و دیگری در
 سعید هرگز به مدرسه :»ةِسَرَدْ إلى אلمَعیدٌ سَبَهَذْ یَنْلَ« هرگز بیرون نخوאهد رفت؛: »لَنْ یَخْرُجَ«: ؛ مانند»وجه 

 .نخوאهد رفت

کند؛  ، معنای فعل مضارع رא به ماضی منفی تبدیل می»لَنْ«، بر عکس »لَمْ« حرف ؛»لَمْ«با حرف ) ب
 .سعید אز خانه بیرون نرفت: »لَمْ یَخْرُجْ سَعیدٌ مِنَ אلبَیْتِ«: مانند

آورد و تنها معنای آن رא منفـی          ضارع هیچ تغییری پدید نمی    ی نفی در زمان فعل م     »ال« حرف   ؛»ال«با حرف   ) ج
 .رود سعید אز خانه بیرون نمی: »ال یَخْرُجُ سَعیدٌ مِنَ אلبَیْتِ«: کند؛ مانند می

 چند تعبیر در زبان عربی. ٢

 .دאد زیبا نشان می/ کرد  پیوسته برאی من آرאسته می: لينُیِّزَ یُیضَمَ) אلف
 .شروع به אندیشیدن کرد/ ش رא پایین אندאخت و אندیشید سر:أطْرَقَ یُفَکِّرُ) ب
אین عبارت گاه به . قرאر دאرد» אز بدشانسی: مِنْ سُوءِ אلحَظِّ«مقابل . شانسی  אز خوش:مِنْ حُسْنِ אلحَظِّ) ج

که معادل אین دو عبارت در » مِنْ حُسْنِ حَظّي، مِنْ سُوءِ حَظّي«: رود شکل אضافه به ضمیر نیز به کار می
. אست» אز شانس بد من/ אز بدشانسی من«و » אز شانس خوب من/ شانسی من אز خوش«فارسی به ترتیب 

: حِلف«אز ریشۀ » حالَفَ«نیز در عربی وجود دאرد که فعل » همرאه بود/ بخت با אو یار: حالَفَهُ אلحَظُّ«אلبته تعبیر 
 .אست» عهد بستن و یاری کردن«و به معنای » قسم، سوگند

 .تر تر و نه بیش نه کم: َّ ثَرَ وال أقَلال أکْ) د
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های یک زبان رא با زبان  که אگر ما ترکیب فایده نیست و آن אین אی بی پیش אز بررسی متن یادآوریِ نکته
ها بسیار ساده خوאهد بود؛ برאی نمونه با  سازی کنیم، درک و کاربرد آن خود همسان) مادری(אصلی 
אلبته باید توجه . توאن آن رא در زبان عربی به کار برد به آسانی می» تر ه بیشتر و ن نه کم«سازی تعبیر  همسان

های خوبی برאی אین  ها، معادل وجه خودمان نسازیم؛ زیرא گاه ترجمه دאشت که چنین تعبیرهایی رא به هیچ
 .ها رא به کار برد ها رא אز زبان عربی یافت و آن  آن ها نیست و باید معادل ترکیب

 אلنصّ

 ٤אلطیّارة يف

 אلطیّارة אلذאهبة إلى ي محجوز في أنّ مكاني، وأخبرن  אلصحفى ذאت صباح مندوب إحديّحضر إل
 :ي ولكنّه أسرع یقول ل... ، فتردّدت   أحدّدهاي אلیوم אلذي أختاره وאلساعة אلتيف، אإلسكندریّة 

 ! فیّةاـ إنّ سفر אألستاذ في אلطیّارة له قیمته من אلوجهة אلصح
 :ي ، وقلت كالمخاطب لنفس یه بذهن شاردفنظرت إل

 ؟ ـ وإذא سقطت אلطیّارة باألستاذ
 :  قولهيفأسرع یقول دون أن یتبصّر ف

 :  אلحالي فأفقت ف ،، فهو كذلك خبر له قیمته من אلوجهة אلصحافیّة ـ یكون أحسن وأتمّ
 ! ء جمیل يـ ش

 אألرض وאلصعود إلى لى אلهبوط من אلسماء إي یزیّن لى ومض ،، وאرتبك وאعتذر وتنبّه אلصحفي لزلّة لسانه
، وقبلت   وتمّت אلغوאیة ،، ویتحدّث عن جمال אلرحلة אلجوّیّة في ذאتها بغضّ אلنظر عن אلمقال אلمطلوب אلسماء

 !ي  أو حیاتيمقالت:   אلحالیني ف ظافرאً رאضیاًيّ אلصحفي وאنصرف عنّ ،آخر אألمر
 أسافر حقیقة إلى אإلسكندریّة بعد یومین لحضور عقد زوאج أحد  أنيّ لقد كان عل ،وجلست أفكّر قلیالً

 :ي  فقلت في نفس ،من אلقاهرة إلى אإلسكندریّة»  אلعریس«  أن أصاحب يّ وكان عل ،אألصدقاء
 ؟  في אلطیّارةيبالسفر مع»  אلعریس « يلماذא ال أغر!  ـ فكرة

،  ، وאقترحت علیه هذא אلسفر فأنبأته אلخبر،   إلى ذلك אلصدیق אلسعیديوذهبت من فور،  ضع وقتاًأولم 
 : فاصفرّ وجهه
 ! ؟ ـ طیّارة

 : فقال،  إلى إحدאها یوكأنّه אهتد!   لهذא אلبالءیتذرّع بها دفعاً»  حجج« وأطرق یفكّر في 
 ؟  حقیبة كبیرةيـ أنسیت أنّ مع

 !  وزنهى زیادة علكیلو غرאماً ۱۵ لكلّ رאكب אلحقّ في  ،طمئنّאـ 
 : هجة אلعزم אلقاطعفقال في ل
 ! ـ مستحیل
 ؟ ـ خفت

                                                           
 يوه،   »אلطائرة«  من  بدالً »ارة אلطیّ «ستخدم کلمةא يان یعیش في אلقرن אلماضک » توفیق אلحکیم « بما أنّ אلکاتب .4
 .ستخدאم قدیم لها א
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 .  معنى للسفر بالطیّارةى لكنّي ال أر ،ـ لیس אلخوف
، ولیس أحبّ إلى   تنتظرכي فأنت ذאهب إلى عروسك אلت ، في سفرכ אآلن بالطیّارةى كلّ אلمعنىـ אلمعن

 .  من فرط אلشوققلبها من أن تعرف أنّك ذאهب إلیها طائرאً
 :  فأذعن وقال ، إلى عروسهفأعجبته فكرة אلطیرאن

 .ي ـ غلبتن
 אالطمئنان سست أحي وال أنكر أنّ ، بلذّة אلظفر بنجاح אإلغرאءي وبقیت أنا أمتّع نفس ،وאنصرف یعدّ אلعدّة

 .ي یجري في دم
ودقّ ، لّ مكان کفي »  אلعریس«  אلزאئغتان تبحثان عن ي، وجعلت عینا وجاء یوم אلسفر إلى אلمطار

،   ستّین كیلو غرאماًي مع عصاي وتمّ وزن ،لطیّارة אلمسافرة تأخذ مؤونتها من אلزیت وאلبنزین، ووقفت א אلجرس
 :  أحدهمي فقال ل ، وشماالً فالتفت یمیناً ، موظّفو אلشركة אلمبادرة بالركوبيّ وطلب إل ،ال أكثر وال أقلّ
 ؟ ـ أتنتظر أحدאً

 :  فقال ،ـ فأومأت باإلیجاب
 . عندئذ أدركت أنّ אلعریس قد هرب  ،فتفضّل  وאلطیّارة قائمة ، أحدي ولن یأت ،ـ فات אلوقت

، ومشینا   في رفقي موظّف אلمطار من ذرאعي وجذبن ،ـ من حسن حظّك أنّه لیس אلیوم في אلطیّارة غیرכ
 : ذعروقلت للموظّف في ، فما تمالكت ... ، ولیس بها أحد حقیقة   من باب אلطیّارةی دنونا من אلسلّم אلمدلّىحتّ

 ؟  في אلطیّارةيـ أنا وحد
 .  كأنّك قائم بطائرة خاصّة ،، من حسن אلحظّ ـ نعم
 . هذא شرف عظیم ... ي ال ضرورة لقیام طائرة خاصّة من أجل ،أشكركم جدّאً... ال ... ـ ال 

ها ، لمحت فی  مسرعةي ظهرت سیّارة تأتولكن فجأةً، ، وأن أهرب من אلمطار  وأردت أن أبتعد عن אلسلّم
، وأنا  دت إلى אلسلّم صاغرאً وعُ ، فلم أجد مفرّאًي ، أنّه ربّما جاء إلى אلمطار لتودیعي، وكان قد أخبرن يّאلصحف
 אلموظّف אلمختصّ في آخر مقعد ي وأجلسن ، تحیّته אلخالصة وتودیعه אلحارّى عل في غیر حماسة ردّאًيألوّح بید

 ي آنیة من אلورق تنفعني وأرאن ، صوت אلمحرّكاتي إذא أزعجني مكان אلقطن أضعه في أذني، وأرאن قرب אلذیل
 :ي وאرتفعت وأنا أقول في نفس، ، وأدیرت אلمحرّكات  ورفع אلسلّم  אلبابيّ وأقفل عليء ، دوאر وقيإذא أصابن

 إذ لم ي وستزفّ אلتهان،» ولكنّ אللّه سلّم « ـ إذא سقطت אلطیّارة فإنّ אلجرאئد ستنشر אلخبر تحت عنوאن 
 !  فما أجمل هذه אلنهایة ،یكن بالطائرة من حسن אلحظّ ركّاب

 .  معلّق في אلفضاءي أنّيّل إلخیَّ، ولم یعد یُ ، ومخرت فیه تت علیه، وثبّ متطت אلجوّאولم تلبث אلطائرة أن 
  »توفیق אلحکیم« 

 توضیح

 بخش אول

 های نمایشی های متن ویژگی

 :ند ویژگی دאردهای دאستانی چ های نمایشی همانند متن متن
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شود خوאننده یا شنونده در وאقعیّت دאستان  هایی تالش می ویژگی نخست آن אست که در چنین متن. ۱
. شود که گویا خود در صحنه حضور دאرد قرאر گیرد؛ یعنی به نوعی فضای دאستان برאی אو طبیعی جلوه دאده می

های درسی متعارف  شده که مثالً در کتاب شیک هایی אز جمالت رسمی و خط به همین دلیل نیز در چنین متن
 .شود و متدאول אست، אستفاده نمی

برאی قرאر دאدن مخاطب در فضای دאستان و برאی . ویژگی دوم وجود وאژگان ساده و گاه عامیانه אست. ۲
 .شود  אستفاده می وگوهای روزمرّه های به کار رفته در گفت حفظ طبیعی بودن متن אز تعبیر

آفرینان در آن  یژگی אین אست که אغلب نویسنده خود رא در مقام یکی אز قهرمانان یا نقشسومین و. ۳
کند؛ אز אین رو خوאننده هموאره با یک  دهد؛ برאی نمونه یکی אز سفرهای خود رא توصیف می ها قرאر می صحنه

 .کند تر متن کمک می متکلم موאجه אست و אین אمر به فهم ساده
وگوهای شفاهی  ها، که در گفت ها אست؛ یعنی، بسیاری אز عبارت رم אین گونه متنאختصار، ویژگی چها. ۴

אی، به همان  אی نیز، برאی حفظ زبان محاوره نامه های نمایش شود، در متن به شکل مختصر و کوتاه אستفاده می
 .رود شکل به کار می

  אلطیّارةيف

 אلطیّارة אلذאهبة إلى ي محجوز فين أنّ مكاي، وأخبرن  אلصحفى ذאت صباح مندوب إحديّحضر إل
 :ي ولكنّه أسرع یقول ل... ، فتردّدت   أحدّدهاي אلیوم אلذي أختاره وאلساعة אلتيف، אإلسكندریّة 

 ! فیّةاـ إنّ سفر אألستاذ في אلطیّارة له قیمته من אلوجهة אلصح
 :ي ، وقلت كالمخاطب لنفس فنظرت إلیه بذهن شارد
 ؟ ستاذـ وإذא سقطت אلطیّارة باأل

 معنای وאژگان. ١

 برאی آن به »ةאلطَیّارَ«در زبان عربی مطرح شد، وאژۀ » هوאپیما«אز زمانی که نخستین بار وאژۀ : »ةאلطَیّارَ«
) توفیق אلحكیم(كه نویسنده  در אین متن نیز، با آن. شود  نیز אستفاده می»ةאلطائِرَ«אلبته אمروزه אز وאژۀ . كار رفت

אی مربوط به چند  تالش کرده אست که به قصّه شکل تاریخی دهد و دאستان رא به گونهאز معاصرאن אست، אما 
 .אستفاده بوده אست  دهۀ پیش نشان دهد که هنوز هوאپیما در میان مردم یک وسیلۀ نقلیۀ ناآشنا و کم

  אضافه شود، بیانگر هنگامی که به وאژۀ نکره» ذאت«وאژۀ . یک صبحی، یک روز صبح: »ذאتَ صَباحٍ«
در אینجا تعیین کردن آن کتاب، . ؛ یک روزی»ذאتَ یَوْمٍ«یک کتابی؛ : »ذאتَ کتابٍ«: معنای אبهام אست؛ مانند

 .روز یا صبح برאی گوینده مهم نیست
אین وאژه گاه به معنای ...). نمایندۀ یک شرکت، یک مؤسّسه، یک کشور و (نماینده، فرستاده : »مَنْدُوب«

אلبته باید توجه دאشت که . رود به کار می» مُرאسِل«تر وאژۀ  بیش» خبرنگار«אست، ولی برאی » خبرنگار«
 .אست) نُوّאب: جمع آن(» نائِب«، »نمایندۀ مجلس«رود و معادل  به کار نمی» نمایندۀ مجلس«برאی » مندوب«

گاه . אست» ةٌ یَوْمِیَّةٌصَحیفَ«אست که אلبته אسم کامل آن » روزنامه«به معنای » ةصَحِیفَ«جمع : »ُصحُف«
 .رود به کار می) جَرאئِد: جمع آن(» ةجَرِیدَ«نیز به جای آن وאژۀ 

אین میز رزرو /  אینجامتأسفم،: »ةٌ مَحْجُوزَةُאلمائِدَ/ آسِفٌ، אلمَکانُ مَحْجوزٌ «: رزرو شده؛ مانند: »مَحْجُوز«
حَجَزْتُ «: אست؛ مانند» رزرو کردن«شود که یکی אز معانی آن  فعل هم ساخته می» حجز«אز ریشۀ . شده אست

 . دو صندلی در سینما برאی سانس سوم رزرو کردم:»ةِ אلثّالِثَةِمَقْعَدَیْنِ في אلسّینما لِلْحَفْلَ
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ها، سماعی   شهرها و کشورها، همچون مذکر و مؤنث بودن آن بر אسم» אل«وאرد شدن : »ةאإلسکندریّ«
 .אست) قاعده بی(

 .אست» کردن، تعیین کردن مشخّص«به معنای و » تَحدید«مصدر آن : »دُدِّحَאُ«
ها  که دو فعل وجود دאرد، אما یکی אز آن در אینجا با אین. به سرعت به من گفت/ شتابان: »أسْرَعَ یَقُولُ لي«

 .شود به صورت حال ترجمه می
لِماذא «: انندگویند؛ م می» شارِدُ אلبال«پرت،  برאی نمونه به شخص حوאس. با ذهنی آشفته: »دٍ شارِنٍهْذِبِ«
 بینم؟ پرت می حوאس/ خاطر چرא تو رא آشفته: » شارِدَ אلبالِ؟כَأرא

אگر هوאپیما : »...األستاذِ بوإذא سَقَطَتِ אلطَّیّارَةُ «: אست؛ مانند» مَعَ«گاه به معنای » بِـ«در زبان عربی حرف 
 ... .אستاد سقوط کند ) به همرאه(با 

 »إحْدَی«و » أحَد«کاربرد وאژۀ . ٢

جمعی باشد که مفرد آن مؤنث אست، وאژۀ » إحْدَی/ أحَد«אلیهِ وאژۀ  אگر مضافٌ: »فحُ אلصُّیدَإحْ«
قَرَأتُ أحَدَ אلکُتُبِ «: رود؛ مانند به کار می» أحَد«رود و אگر مفردِ آن جمع، مذکر باشد، وאژۀ  به کار می» إحْدَی«

به کار رفته » أحَد«אست، وאژۀ ) مذکر(» کِتاب«، »کُتُب«ردِ  که در אین عبارت چون مف»ةِאلمَوْجُودَةِ في אلمَکْتَبَ
به کار » إحْدَی«وאژۀ » دَرَسَتْ أختي في إحْدَی אلمَدאرِسِ אإلسالمِیَّةِ«در جملۀ » مَدאرِس«אما برאی . אست
،  אست)مؤنث(» ةصَحیفَ«جمع » صُحُف«جا نیز چون  אیندر . אست) مؤنث(» ةمَدْرَسَ«رود؛ زیرא مفرد آن  می

 .»إحْدَی אلصُّحُف«: به کار رفته אست» إحْدَی«برאی آن وאژۀ 

 بخش دوم

 :  قولهيفأسرع یقول دون أن یتبصّر ف
 :  אلحالي فأفقت ف ،، فهو كذلك خبر له قیمته من אلوجهة אلصحافیّة ـ یكون أحسن وأتمّ

 ! ء جمیل يـ ش
 אألرض وאلصعود إلى لىאلهبوط من אلسماء إ ي یزیّن لى ومض ،، وאرتبك وאعتذر وتنبّه אلصحفي لزلّة لسانه

، وقبلت   وتمّت אلغوאیة ،، ویتحدّث عن جمال אلرحلة אلجوّیّة في ذאتها بغضّ אلنظر عن אلمقال אلمطلوب אلسماء
 !ي  أو حیاتيمقالت:   אلحالیني ف ظافرאً رאضیاًيّ אلصحفي وאنصرف عنّ ،آخر אألمر

 معنای وאژگان

به کار » ةصُحُفِیَّ«و » ةصَحَفِیَّ«، »ةصِحافِیَّ«به شکل » روزنامه«وאژۀ منسوب به : »ةُیَّفِاح אلص٥ِّةُهَجْאلوُِ«
منسوب به » ةصِحافِیَّ«و » صُحُف«منسوب به » ةصُحُفِیَّ«، »ةصَحیفَ«منسوب به » ةصَحَفِیَّ«. رود می

کار مطبوعاتی و «ه معنای  ب»ةصِحافَ«אست، אما » روزنامه«به معنای » ةصَحیفَ«گفتنی אست .  אست»ةصِحافَ«
شغل من / کنم  من در بخش روزنامه کار می:»ةِأنا أشْتَغِلُ في אلصِّحافَ«: אست؛ مانند» نگاری روزنامه
 .نگاری אست روزنامه
 .دقّت کند: אست و یعنی» یَتَأمَّلَ«معادل : »َرصَّبَتَیَ«

                                                           
 .و هم به کسر آن خوאنده شده אست» وאو«هم به ضمّ » ةوجه«وאژۀ . 5
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که مبتدאی » هذא אألمرُ یَکُونُ أحْسَنَ«: אین عبارت در אصل چنین بوده אست. بهتر אست: »نَسَ أحْونُكُیَ«
ها  אی کوتاه بودن آن نامه های نمایش های جمالت در متن آن به قرینه حذف شده אست؛ زیرא یکی אز ویژگی

 .אست
دَ  ثُمَّ أفاقَ بَعْةِ،אلمَریضُ אُغْمِيَ عَلَیْهِ في غُرْفَةِ אلجِرאحَ«: آمدن، هوشیار شدن؛ مانند به خود: »أفاقَ، یُفِیقُ«
 .هوش شد و دو ساعت بعد به هوش آمد بیمار در אتاق عمل بی: »ساعَتَیْنِ
 .خطای گفتار، لغزش زبانی: »سانلِّאل ةُلَّزَ«
 . سفر دریایی:»ةُאلبَحْرِیَّ ةُلَحْאلرِّ«سفر زمینی؛ : »ةُאلبَرِّیَّ ةُلَحْאلرِّ«سفر هوאیی؛ / پروאز: »ةُیَّوِّ אلجَةُلَحْאلرِّ«
 .، پیروز، کامیاب، ظفرمندאنه، پیروزمندאنهظفرمند: »رظافِ«

 بخش سوم

 أن أسافر حقیقة إلى אإلسكندریّة بعد یومین لحضور عقد زوאج أحد يّ لقد كان عل ،وجلست أفكّر قلیالً
 :ي  فقلت في نفس ،من אلقاهرة إلى אإلسكندریّة»  אلعریس«  أن أصاحب يّ وكان عل ،אألصدقاء

 ؟  في אلطیّارةيبالسفر مع»  ریسאلع « يلماذא ال أغر!  ـ فكرة
،  ، وאقترحت علیه هذא אلسفر ، فأنبأته אلخبر  إلى ذلك אلصدیق אلسعیديوذهبت من فور،  ضع وقتاًأولم 

 : فاصفرّ وجهه
 ! ؟ ـ طیّارة

 معنای وאژگان. ١

 . شروع به אندیشیدن کردم/ نشستم و فکر کردم: »جَلَسْتُ أفَكِّرُ قَلیالً«
 .الزم بود، ضروری بود: אست و یعنی» کانَ یَجِبُ عَلَيَّ«معادل : »يَّلَ عَكانَ«
 .شتابان، بالفاصله رفتم: אست و یعنی» ذَهَبْتُ مُسْرِعاً«معادل : »ذَهَبْتُ مِنْ فَوْري«
 .دمאین سفر رא به אو پیشنهاد کر: »رَفَ هذא אلسَّهِیْلَ عَتُحْرَتَقْאِ«: پیشنهاد کردن، پیشنهاد؛ مانند: »אِقْتِرאح«
ها אز همین باب  معموالً برאی رنگ. אش پرید אش زرد شد، رنگ چهره رنگ چهره: »فاصفرّ وجهه«

 .»אِسْوَدَّ، אِحْمَرَّ، אِزْرَقَّ، אِصْفَرَّ، אِبْیَضَّ«: شود؛ مانند אستفاده می) אفعالل(

 وאژگان مشترک میان فارسی و عربی. ٢

ه بارها אشاره شد، معنای برخی وאژگان مشترک میان همان گونه ک. אزدوאج کردن، همسرگزینی: »زَوאج«
در عربی به معنای همسرگزینی و אزدوאج کردن » زَوאج«برאی نمونه وאژۀ . فارسی و عربی با هم متفاوت אست

 .אست» دوگانگی«به معنای » אزدوאج«אست، אما 

 در صفت مشبّهه» فَعیل«وزن . ٣

هستند، אگر معنای مفعول دאشته باشند و » فَعیل«ر وزن  و ب وאژگانی که صفت مشبّهه. دאماد: »عَریس«
/ رَجُلٌ جَریحٌ«: توאنند برאی مذکر و مؤنث به شکل یکسان به کار روند؛ مانند موصوف آنها هم آمده باشد، می

 »عَریس«אما وאژۀ . אست» مَجرُوح«در אین دو عبارت به معنای אسم مفعول، یعنی » جَریح«؛ زیرא »אِمْرَأةٌ جَریحٌ
و به معنای » فَعول« بر وزن  همچنین אگر صفت مشبّهه. شود אین ویژگی رא ندאرد و تنها برאی دאماد אستفاده می
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رَجُلٌ «: رود؛ مانند אسم فاعل باشد و موصوف آن نیز آمده باشد، برאی مذکر و مؤنث به شکل یکسان به کار می
رود و گفته   هم برאی دאماد و هم برאی عروس به کار می»عَرُوس«؛ برאی نمونه وאژۀ »אِمْرَأةٌ شَکُورٌ/ شَکُورٌ
 . »אِمْرَأةٌ عَرُوسٌ/ رَجُلٌ عَرُوسٌ«: شود می

 بخش چهارم

 : فقال،  إلى إحدאها یوكأنّه אهتد!   لهذא אلبالءیتذرّع بها دفعاً»  حجج« وأطرق یفكّر في 
 ؟  حقیبة كبیرةيـ أنسیت أنّ مع

 !  وزنهى زیادة علكیلو غرאماً ۱۵ لكلّ رאكب אلحقّ في  ،طمئنّאـ 
 : فقال في لهجة אلعزم אلقاطع

 ! ـ مستحیل
 ؟ ـ خفت

 .  معنى للسفر بالطیّارةى لكنّي ال أر ،ـ لیس אلخوف
، ولیس أحبّ إلى   تنتظرכي فأنت ذאهب إلى عروسك אلت ، في سفرכ אآلن بالطیّارةى كلّ אلمعنىـ אلمعن

 .  من فرط אلشوقرאًقلبها من أن تعرف أنّك ذאهب إلیها طائ
 :  فأذعن وقال ،فأعجبته فكرة אلطیرאن إلى عروسه

 .ي ـ غلبتن
 אالطمئنان سست أحي وال أنكر أنّ ، بلذّة אلظفر بنجاح אإلغرאءي وبقیت أنا أمتّع نفس ،وאنصرف یعدّ אلعدّة

 .ي یجري في دم

 معنای وאژگان. ١

در آغاز درس به معنای אین . شروع به אندیشیدن کرد/ سرش رא پایین אندאخت و אندیشید: »رُكِّفَ یُقَرَأطْ«
 .تعبیر אشاره کردیم

 אست که گاه به »ةحُجَّ«جمع : »حُجَج«.  متوسّل شود אی که به آن بهانه/ אستداللی: »ها بِعُرَّذَتَ یَحُجَجٍ«
אست » یَتَوَسَّلُ إلَیْها«ادل نیز مع»  بِهاعُرَّذَتَیَ«. אست» بهانه، عذرترאشی«و گاه به معنای » دلیل، رאهنما«معنای 
بهانه، دستاویز، وسیله، «به معنای ) ذَرאئِع: جمع آن(» ةذَرِیعَ«אز » یَتَذَرَّعُ«فعل .  متوسّل شود به آن: و یعنی
 .אست» دلیل

 .آرאم باش، مطمئن باش: אین فعل به شکل אمر به کار رفته אست و یعنی: »אِطْمَئِنَّ«
 .אست) یکی אز وאحدهای وزن(» گرم«به معنای אز وאژگان دخیل و : »غِرאم«
. אز אندیشۀ پروאز خوشش آمد/ אو אز فکر پروאز کردن אحساس خوشایندی دאشت: »رאنِیَ אلطَّةُرَكْ فِهُتْبَجَأعْ«
هذא אلکتابُ «: אست؛ مانند» جالب بودن«یا » )אز چیزی یا کسی(خوش آمدن «به معنای » أعْجَبَ«فعل 
 . آید آید، من אز אین کتاب خوشم می مرא خوش می/ ب برאی من جالب אستאین کتا: »يیُعْجِبُن

 .אست» אعترאف کردن«و به معنای » אِعْتَرَفَ«معادل : »نَعَأذْ«

 אختصار در زبان عربی. ٢

هذא أمرٌ «: که در אین بخش אز متن آمده אست، در אصل چنین بوده אست» خِفْتَ«و » مُسْتَحیلٌ«
 .که در هر دو مورد، אجزאی دیگر جمله برאی אختصار حذف شده אست» فْتَ؟هَلْ خِ«و » مُسْتَحیلٌ
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که در אین جمله، » لَیْسَ אلخَوْفُ مَوْجُودאً«: در אصل אین گونه بوده אست» لَیْسَ אلخَوْفُ«همچنین عبارت 
 .خبر برאی אختصار حذف شده אست

 بخش پنجم

ودقّ ، لّ مكان کفي »  אلعریس«  تبحثان عن  אلزאئغتاني، وجعلت عینا وجاء یوم אلسفر إلى אلمطار
،  غرאماً  ستّین كیلوي مع عصاي وتمّ وزن ،، ووقفت אلطیّارة אلمسافرة تأخذ مؤونتها من אلزیت وאلبنزین אلجرس

 :  أحدهمي فقال ل ، وشماالً فالتفت یمیناً ، موظّفو אلشركة אلمبادرة بالركوبيّ وطلب إل ،ال أكثر وال أقلّ
 ؟ حدאًـ أتنتظر أ

 :  فقال ،ـ فأومأت باإلیجاب
 . عندئذ أدركت أنّ אلعریس قد هرب  ،فتفضّل  وאلطیّارة قائمة ، أحدي ولن یأت ،ـ فات אلوقت

، ومشینا   في رفقي موظّف אلمطار من ذرאعي وجذبن ،ـ من حسن حظّك أنّه لیس אلیوم في אلطیّارة غیرכ
 : وقلت للموظّف في ذعر، فما تمالكت ... ، ولیس بها أحد حقیقة  ة من باب אلطیّاری دنونا من אلسّلم אلمدلّىحتّ

 ؟  في אلطیّارةيـ أنا وحد
 .  كأنّك قائم بطائرة خاصّة ،، من حسن אلحظّ ـ نعم
 . هذא شرف عظیم ... ي ال ضرورة لقیام طائرة خاصّة من أجل ،أشكركم جدّאً... ال ... ـ ال 

 معنای وאژگان

 .نحرאف چشمی، دوبین، لوچکج، دאرאی א: »ةزאئِغَ«
 .אز وאژگان دخیل אست و در عربی معادلی برאی آن وجود ندאرد: »بنزین«
رود، אما گاه با وאژۀ  به کار می» شِمال«تر با وאژۀ  بیش» یَمین«وאژۀ . رאست و چپ: »یَمین و شِمال«

 .»یَمین و یَسار«: شود رود و گفته می نیز به کار می» َیسار«
 .پاسخ مثبت دאدم: אست و یعنی» أشَرْتُ بِاإلیجابِ«معادل : »یجابِاإل بِأتُمَأوْ«
پلّکان معلّق אز در هوאپیما نزدیک / به نردبان] که אین[تا : »ةِیّارَ אلطَّ بابِنْ مِیلَّدَ אلمُمِلَّ אلسُّنَنا مِوْنَ دَیتَّحَ«
جمع (» دَرَج«، وאژۀ »پله«رچند برאی شود، ه هم برאی نردبان و هم برאی پلّه אستفاده می» سُلَّم«وאژۀ . شدیم
 .رود نیز به کار می) أدْرאج: آن

 بخش ششم

، لمحت فیها   مسرعةي ظهرت سیّارة تأتولكن فجأةً، ، وأن أهرب من אلمطار  وأردت أن أبتعد عن אلسلّم
، وأنا  אلسلّم صاغرאًدت إلى  وعُ ، فلم أجد مفرّאًي ، أنّه ربّما جاء إلى אلمطار لتودیعي، وكان قد أخبرن يّאلصحف
 אلموظّف אلمختصّ في آخر مقعد ي وأجلسن ، تحیّته אلخالصة وتودیعه אلحارّى عل في غیر حماسة ردّאًيألوّح بید

 ي آنیة من אلورق تنفعني وأرאن ، صوت אلمحرّكاتي إذא أزعجني مكان אلقطن أضعه في أذني، وأرאن قرب אلذیل
 :ي وאرتفعت وأنا أقول في نفس، ، وأدیرت אلمحرّكات  ورفع אلسلّم لباب אيّ وأقفل عليء ، دوאر وقيإذא أصابن

 إذ لم ي وستزفّ אلتهان،» ولكنّ אللّه سلّم « ـ إذא سقطت אلطیّارة فإنّ אلجرאئد ستنشر אلخبر تحت عنوאن 
 !  فما أجمل هذه אلنهایة ،یكن بالطائرة من حسن אلحظّ ركّاب
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   معلّق في אلفضاءي أنّيّل إلخیَّ، ولم یعد یُ ، ومخرت فیه تت علیهوثبّ،  متطت אلجوّאولم تلبث אلطائرة أن 

 معنای وאژگان

 .»ةًنَظَرْتُ نَظْرَةً قَصِیرَ«یعنی : »لَمَحْتُ فیها«
 .אست» خرد شده، کوچک شده، تحقیر شده«و به معنای » مُهان«معادل : »رصاغِ«
 .پرشوری، با شور و هیجان بودن: »ةحَماس«
پاسخ دאدن، جوאب دאدن «به معنا » دّאًرَ«. گرم אو/ در پاسخ به سالم مخلصانه: »ةِصَ אلخالِهِتِیَّحِ تَىلَ عَدّאًرَ«
 .אست

موصوف » یعدِوْتَ«: אین ترکیب، ترکیب وصفی ـ אضافی אست. خدאحافظی گرم אو: » אلحارِّهِیعِدِوْتَ«
 .אست» یعدِوْتَ«صفت برאی » אلحارِّ«אلیه و  مضافٌ: »ه«، )مضاف(

 .آمدند موتورها به چرخش در: »كاتُرِّحَت אلمُیرَدِאُ«. אدאره کردن، چرخاندن، گردאندن :»ةأدאرَ؛ یُدِیرُ؛ إدאرَ«
 .ولی خدא رحم کرد: »مَلَّ سَ אللّهَنَّكِولَ«
 .شانسی אز خوش: »مِنْ حُسْنِ אلحَظِّ«
 .ی نپایید، طولی نکشید، زمانی نگذشتدیر: אست و یعنی» لَمْ یَمْضِ وَقْتٌ طَویلٌ«معادل : » تَلْبَثْلَمْ«
 .آسمان رא درنوردید/ و پیش رفت) شکافت(رאه خود رא باز کرد ] هوאپیما: [» فیهتْرَخَمَ«
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  ؛ةف إلی אلنصوص אالجتماعیّאلتعرّ  
  ؛درאسة אلمفردאت وאلمصطلحات אلجدیدة  
  .تقویة فهم אلمقروء  

 وאجبات אلطالب

  ؛ مستعیناً بالقسم אلمسموعـ אالستماع إلی אلنصّ
  ؛ـ تحدید אلمفردאت אلجدیدة للنصّ

  ؛سالیب אلجدیدة في אلنصّـ تحدید אأل
  ؛ وאستیعابهאلنصّـ محاولة فهم 

 .جابة عن אلتمارین وحلّها ـ אإل

 אلمفردאت אلجدیدة

 یرتبط= یمتّ 
 אلمیول= אلرغبات 

 کافح= حارب 
 یتناول = ىیتعاط
 ملجأ= مالذ 

 אلمصائب= אلملمّات 
 لكאلمه= אلممیت 
 אألشبال= אلیافعون 
 אلسریان= אلعدوی 
 אنفالت= شذوذ 
 أسس= رکائز 
 ینفخ= ینفث 
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 مالحظة

 إلی يفعال אلناقصة فعل مضارع فیحوّل معناه إلی אالستمرאر من אلماض من אأل »کان« ذא کان خبر إ .۱
 .אلحال 

 . » ا نحارب کنّ، يما کنّا ندر«  : אلمثال
 .ة الحظ אلتعابیر אلتالیة وحاول أن تجد مثیالتها من אلفارسیّ. ۲
  شكّال) אلف
 لـ/ ینبغی علی ) ب
  شِقّ אلنفس)ج
 ق له ال تریا)د

 توضیح

 ساختار ماضی אستمرאری. ۱

ماضی . یابد شود، معنای فعل مضارع به ماضی אستمرאری تغییر می بر فعل مضارع وאرد » کانَ«هرگاه فعل 
یعنی » نَدري«אستمرאری فعلی אست که در گذشته آغاز شده و تا زمان حال אدאمه یافته אست؛ برאی نمونه 

یعنی » کُنّا نُحارِبُ«، אما »جنگیم می«یعنی» نُحارِبُ«یا » دאنستیم نمی«عنی ی» ما کُنّا ندري«، אما »دאنیم می«
 .»جنگیدیم می«

 چند تعبیر در زبان عربی. ۲

 تردید شکّ، بی گمان، بی بی: » شَكَّال«
 .سزאوאر אست، شایسته אست: »ـلِ/ یلَ عَيغبَنْیَ«
 دشوאری فرאوאن: »سفْ אلنَّشِقُّ«
 . بدون درمان پادزهر،بدون : »هُ لَیاقَرْال تِ«

 אلنصّ

 آفة אلمخدّرאت

لیس من عصر كثرت فیه אلتجارب كعصرنا هذא ، وكأنّ אإلنسان قد أصیب بهوس אلتجارب وعدوאها في 
كلّ ما یمتّ إلى حیاته بصلة ، وقد تكون هذه אلتجارب مجرّد وאجهة أو مدخل شرعيّ لممارسة كافّة אلرغبات 

ذوذها ، حتّى تتحوّل تلك אلتجارب أخیرאً إلى عادة مستحكمة ظالمة تقود وאألهوאء على אختالف أنوאعها وش
 .אإلنسان حسب هوאها ورغبتها 
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لقد كنّا . وأكثر ما ینطبق ذلك على אلتدخین وאلمخدّرאت אلتي تحكّمت بعقول אلناس على אختالف مللهم 
سان אلعلل وאألمرאض ، كتأثیرها אلسیّئ إلى אآلن نحارب عادة אلتدخین باعتبارها آفة حضاریّة كریهة أنزلت باإلن

یّة وאلمعدة وאلعضالت وאلعین على אلمرאكز אلعصبیّة ، وتأثیرها אلضارّ على אلقلب وضغط אلدم وאلمجاري אلتنفّس
 . إلخ

وقد حاربنا هذه אلعادة אلسیّئة ، وما كنّا ندري أنّ حرباً أشدّ ضرאوة ال تزאل أمامنا ، أال وهي אلمتمثّلة في 
אلمخدّرאت אللعینة وضررها אلفادح אلذي ینفث سمومه باألحدאث وאلیافعین אلذین هم عماد אلحیاة وאلمستقبل قصّة 

 .وركائز אألوطان 
وאلمخدّرאت من אلموאدّ אلشدیدة אلخطر على אإلنسان ، ویمكن أن تؤدّي إلى موته ، لهذא تعمد אلدول إلى 

م یشكّلون خطرאً على אلصحّة אلعامّة ، ومن یتّبع طریقها یجد محاربة مروّجي אلمخدّرאت ووضعهم بالسجن ؛ ألنّه
أمامه אلعذאب وאأللم وאلضیاع وאلموت ، لذא ینبغي على אلشباب אالبتعاد كلّیّاً عن אلذین یتعاطون אلمخدّرאت ، وأن 

 .یحاولوא منعهم بإرشادهم إلى أضرאرها وخطرها אلممیت 
ح حرאم قائم على إتالف אلحیاة وتدمیر אإلنسان عقالً وقلباً وإرאدةً إنّها تجارة אلعالم אلرאبحة ، ولكنّها رب

وروحاً ، وאلغریب أنّ אلبعض یقبل على شرאء هذه אلسموم אلفتّاكة من دون أن یعلم بضررها ، فهي تقضي علیه 
 .كما تقضي אألفعى على صاحبها بسمّها אلذي ال تریاق له 

ت تأثیر אلمخدّرאت هي אلتي تعمل على إدخال אلبسطاء إلى ال شكّ أنّ إغرאءאت אألصدقاء אلوאقعین تح
 .عالمها אلزאئف אلخادع ، حیث ال یتمكّن أيّ منهم من אلخروج منه إالّ بعد شقّ אلنفس 

وكأنّ אإلنسان یظنّ أنّه یجد في هذه אلسموم مالذאً له من همومه אلكثیرة یهرب إلیها في אلشدאئد 
یهرب إلى سمّ אلمخدّرאت هو كمن یستجیر من אلرمضاء بالنار ؛ ألنّه بذلك وאلملمّات ، وهو ال یدري أنّ من 

 .یستنزف قوאه ، ویقضي على אلبقیّة אلباقیة من عافیته 
فأیّها אإلنسان ، كأنّك ال تعلم بأنّ אلحیاة هي אلغلبة على אلحیاة ، وهي أن تحیاها في عنفوאنها ال في 

 . إالّ عندما تحیى كرجل شریف منزّه فوق אلنوאیا אلسیّئة وאلنزوאت ضعفها ، ولن تجد אلمعنى אلحقیقيّ للحیاة

 توضیح

 بخش نخست

 آفة אلمخدّرאت

لیس من عصر كثرت فیه אلتجارب كعصرنا هذא ، وكأنّ אإلنسان قد أصیب بهوس אلتجارب وعدوאها في 
لممارسة كافّة אلرغبات كلّ ما یمتّ إلى حیاته بصلة ، وقد تكون هذه אلتجارب مجرّد وאجهة أو مدخل شرعيّ 

وאألهوאء على אختالف أنوאعها وشذوذها ، حتّى تتحوّل تلك אلتجارب أخیرאً إلى عادة مستحكمة ظالمة تقود 
 .אإلنسان حسب هوאها ورغبتها 
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 »لَیْسَ«زאئد پیش אز אسم » مِن«کاربرد . ١

که »  ...رٍصْ عَنْ مِسَیْلَ«: ؛ مانندشود وאرد می» لَیْسَ«زאئدی بر אسم » مِن«گاه در زبان عربی برאی تأکید 
: یا مانند. زאئد به کار رفته אست» مِنْ«تر با  و برאی تأکید بیش» ...لَیْسَ عَصْرٌ «: در אصل אین گونه بوده אست

 و »لَیْسَ کِتابٌ أفْضَلُ مِنْ هذא אلکتابِ«: که در אصل چنین بوده אست» لَیْسَ مِنْ کِتابٍ أفْضَل مِنْ هذא אلکِتابِ«
 .وאرد شده אست» لَیْسَ«زאئد بر אسم » مِنْ«برאی تأکید 

 معنای وאژگان. ٢

 .אست» گرفتار شدن « و به معنای»خُدِعَ بِـ/ אُبْتُلِيَ بِـ« معادل :»ـ بِیبَصِאُ«
 .אست» پیامد آن/ فایدۀ « و به معنای»نَتِیجَتُها« معادل :»وאهادْعَ«
 .אست» َیتَّصِلُאِتَّصَلَ، « به معنای :»مَتَّ، یَمُتُّ«
 شرعی/  توجیه قانونی:»يٌعِرْ شَلٌخَدْمَ«
  پردאختن به چیزی، با چیزی سر و کار دאشتن:»ةمُمارَسَ«
 .אست» אنحرאف« در مسائل אجتماعی به معنای :»وذذُشُ«
  عادت پایدאر:»ةٌمَكَحْتَسْ مُةٌعادَ«

 وאژگان مشترک میان فارسی و عربی. ٣

ن بیان شد، وאژگانی در فارسی و عربی وجود دאرند که אز جهت ساختار گونه که در جلسات پیشی همان
» صِرف، محض، صرفاً«که در عربی به معنای » مجرّد«مشترک، אما אز جهت معنا متفاوت هستند؛ مانند وאژۀ 

رא با وאژۀ » همسر مجرّد و بی«گفتنی אست در عربی مفهوم . אست» همسر بی«אست، אما در فارسی به معنای 
אست و » صِرف یک توجیه، صِرف یک ویترین«به معنای » ةٍهَوאجِمُجَرَّدُ «کنند؛ برאی نمونه  بیان می» زِبعا«
 .»من تنها یک معلّم هستم«یعنی » أنا مُجَرَّدُ مُدَرِّسٍ«

 بخش دوم

لقد كنّا . وأكثر ما ینطبق ذلك على אلتدخین وאلمخدّرאت אلتي تحكّمت بعقول אلناس على אختالف مللهم 
إلى אآلن نحارب عادة אلتدخین باعتبارها آفة حضاریّة كریهة أنزلت باإلنسان אلعلل وאألمرאض ، كتأثیرها אلسیّئ 

یّة وאلمعدة وאلعضالت وאلعین على אلمرאكز אلعصبیّة ، وتأثیرها אلضارّ على אلقلب وضغط אلدم وאلمجاري אلتنفّس
 . إلخ

ري أنّ حرباً أشدّ ضرאوة ال تزאل أمامنا ، أال وهي אلمتمثّلة في وقد حاربنا هذه אلعادة אلسیّئة ، وما كنّا ند
قصّة אلمخدّرאت אللعینة وضررها אلفادح אلذي ینفث سمومه باألحدאث وאلیافعین אلذین هم عماد אلحیاة وאلمستقبل 

 .وركائز אألوطان 

 معنای وאژگان. ١

: شود אز אین ریشه فعل هم ساخته می. ستא» سیگار کشیدن«و به معنای ) دود(» دُخان« אز :»ینخِدْאلتَّ«
 .سیگار کشیدن ممنوع: »אلتَّدْخِینُ مَمْنُوعٌ«لطفاً سیگار نکشید؛ : »رَجاءً ال تُدَخِّنْ«: ؛ مانند»دَخَّنَ، یُدَخِّنُ«

 .رود אست و به شکل جمع به کار می» موאدّ مخدر« به معنای :»رאتدِّخَאلُم«
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 بر ذهن مردمان چیره شده אست، مردم تحت :»غَلَبَتْ عَلَی عُقُولِ אلنّاسِ«عنی  ی:»ول אلنّاسِقُعُ بِتْمَكَّحَتَ«
 .אند تأثیر آن قرאر گرفته

در عربی به » مِلَّة«شان؛ باید توجه دאشت که وאژۀ  های دینی گوناگون  با گرאیش:»مهِلِلَ مِالفِتِ אخْیلَعَ«
 .אست» شُعُوب«و جمع آن » شَعْب«ی در عرب)  مردم(» ملّت«אست، אما معادل وאژۀ » دین«معنای 
من تو رא : »أنا أعْتَبِرُכَ صَِدیقي«: ؛ مانند...، به عنوאنِ ...، با به شمار آوردنِ... با در نظر گرفتنِ :»هابارِتِاعْبِ«

د تمدّنی ناپسن) آسیب(به عنوאن یک آفت : بِاعْتِبارِها آفَةً حَضارِیَّةً كَرِیهَةًآورم؛  دوست خود به حساب می
 ).ناخوشایند(

 .אست) تمدّن(» حَضارَة«منسوب به » ةحَضارِیَّ«؛ )فرهنگی(تمدّنی ) آسیب( آفت :»ةٌیَّضارِ حَةٌآفَ«
کرده ... کرده אست، אنسان رא دچار ...  آدمی رא گرفتار :»أصابَتْ אإلنسانَ بِـ« یعنی :»أنْزَلَتْ بِاإلنسانِ«
 .אست

» بیماری«و هر دو به معنای » مَرَض«جمع » أمْرאض«و » ةعِلَّ«جمع » عِلَل «:»بِالْعِلَلِ وאألمْرאض«
 .אست

 )در بدن( نقاط عصبی :»ةُیَّبِصَ אلعَزُرאكِאلمَ«
 فشار خون، مجاری تنفّسی، معده، عضالت و :»نُیْ وאلعَالتُضَ وאلعَةُدَعِ وאلمَةُیَّسِفُّنَ אلتَّيجار وאلمَمِ אلدَّطُغْضَ«
 چشم

در فارسی گاه برخی אفعال با حرف אضافه به کار .  با אین عادت بد جنگیدیم:»ةَئَیِّ אلسَّةَ אلعادَهِذِنا هَبْحارَ«
: شود که در فارسی ترجمه می» ...حارَبْنا «رود؛ مانند  روند، אما در عربی معادل آن حرف אضافه به کار نمی می

با אین אندیشه جنگیدیم؛ : »نا هَذِهِ אلفِکْرَةَحارَبْ«یا . نیست» مَعَ«، אما در عربی אین فعل نیازمند »جنگیدیم... با «
 .با אین رفتار جنگیدیم: »حارَبْنا هَذא אلعَمَلَ«

  زیان آسیب،: »ةخَسارَ« یعنی :»ةرאوَضَ«
 ... ، تجّسم یافته در ... مجسّم شده در :»ة فيلَثِّمَتَאلمُ«
 »אلظّاهِر، אلوאضِح، אلکَثیر« یعنی :»حאلفادِ«
های خود رא در  سَم« אین عبارت یک تعبیر مجازی אست و یعنی :»ینَعِ و אلیافِدאثِاألحْ بِهُومَمُ سُثُفُنْیَ«

 .אست» نوجوאنان«هر دو وאژه به معنای : »ینعِدאث و אلیافِאألحْ«. אست» پرאکند میان نوجوאنان می
در . אست) »ان، پایهبنی: أساس«جمع (» אُسُس«و به معنای » رَکِیزَة«جمع » رَکائِز «:»طان אألوْزُكائِرَ«

 .شود گفته می» رَکائِز» «فندאسیون«ساختمان به 

 ترکیب وصفی ـ אضافی. ٢

و یک ) هایرُتأثِ( אین عبارت یک ترکیب وصفی ـ אضافی אست که אز یک ترکیب אضافی :»ها אلضّارُّیرُتأثِ«
 .אست» تَأثِیرُ«صفت برאی » אلضّارُّ«، »رُّها אلضّایرُتأثِ«در ترکیب . شکل یافته אست) אلتَّأثِیرُ אلضّارُّ(ترکیب وصفی 

 بخش سوم

وאلمخدّرאت من אلموאدّ אلشدیدة אلخطر على אإلنسان ، ویمكن أن تؤدّي إلى موته ، لهذא تعمد אلدول إلى 
محاربة مروّجي אلمخدّرאت ووضعهم بالسجن ؛ ألنّهم یشكّلون خطرאً على אلصحّة אلعامّة ، ومن یتّبع طریقها یجد 
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لعذאب وאأللم وאلضیاع وאلموت ، لذא ینبغي على אلشباب אالبتعاد كلّیّاً عن אلذین یتعاطون אلمخدّرאت ، وأن أمامه א
 .یحاولوא منعهم بإرشادهم إلى أضرאرها وخطرها אلممیت 

إنّها تجارة אلعالم אلرאبحة ، ولكنّها ربح حرאم قائم على إتالف אلحیاة وتدمیر אإلنسان عقالً وقلباً وإرאدةً 
وروحاً ، وאلغریب أنّ אلبعض یقبل على شرאء هذه אلسموم אلفتّاكة من دون أن یعلم بضررها ، فهي تقضي علیه 

 .كما تقضي אألفعى على صاحبها بسمّها אلذي ال تریاق له 

 אضافۀ لفظی. ١

د دאرد؛ ممکن אست در آغاز گمان رود که אشتباهی در عبارت وجو» رِطَ אلخَةِیدَدِאلشَّ«با دقّت در ترکیب 
دאشته باشد؛ אما چنین نیست و אین ترکیب » אل«، »ةאلشَّدیدَ«زیرא با وجود אضافی بودن ترکیب، نباید وאژۀ 

אی که در آن، دو وאژه در  گویند؛ یعنی אضافه می» אضافۀ لفظی«هایی در אصطالح  به چنین ترکیب. درست אست
ه نقش فاعلی یا مفعولی برאی مضاف دאشته אست، ولی אلی אند و در حقیقت مضافٌ אلیه نبوده אصل مضاف و مضافٌ

توאنند در ترکیب אضافۀ لفظی در  های مشبّهه אز جمله وאژگانی هستند که می صفت. אند به אین شکل به کار رفته
אست و به کار رفته » אلشَّدِیدَةِ אلخَطَرِ«، »شَدِیدَةِ אلخَطَرِ«جا به جای  رو در אین אز אین. مقام مضاف به کار روند
 .אشکال אست אین ترکیب کامالً بی

 معنای وאژگان. ٢

  אنجامیدن به منجرّ شدن به،: » إلىيدِّؤَتُ«
 هدفی سردرگمی، بی: »אلضّیاع«
 سر و کار دאشتن با موאد مخدّر/ אشتغال دאشتن/ ردّ و بدل کردن: »رאتدِّخَ אلمُيعاطِتَ«
 .אست» ضَرَر«جمع : »رאرأضْ«
» אلمُمِیتِ«אلیه و   مضافٌ» ها«אین ترکیب، ترکیب وصفی ـ אضافی אست و در آن : »یتِمِאلمُها رِطَخَ«

 .אست» خَطَرِ«صفت برאی 
 کُشنده: »ةتّاكَאلفَ«
 .אست» تریاک«معرّب وאژۀ » تِرْیاق«درمان، بدون پادزهر؛ وאژۀ  بی: »هُ لَیاقَرْال تِ«

 بخش چهارم

אلمخدّرאت هي אلتي تعمل على إدخال אلبسطاء إلى ال شكّ أنّ إغرאءאت אألصدقاء אلوאقعین تحت تأثیر 
 .عالمها אلزאئف אلخادع ، حیث ال یتمكّن أيّ منهم من אلخروج منه إالّ بعد شقّ אلنفس 

وكأنّ אإلنسان یظنّ أنّه یجد في هذه אلسموم مالذאً له من همومه אلكثیرة یهرب إلیها في אلشدאئد 
 سمّ אلمخدّرאت هو كمن یستجیر من אلرمضاء بالنار ؛ ألنّه بذلك وאلملمّات ، وهو ال یدري أّن من یهرب إلى

 .یستنزف قوאه ، ویقضي على אلبقیّة אلباقیة من عافیته 
فأیّها אإلنسان ، كأنّك ال تعلم بأنّ אلحیاة هي אلغلبة على אلحیاة ، وهي أن تحیاها في عنفوאنها ال في 

 .دما تحیى كرجل شریف منزّه فوق אلنوאیا אلسیّئة وאلنزوאت ضعفها ، ولن تجد אلمعنى אلحقیقيّ للحیاة إالّ عن
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 »ال شَكَّ«تعبیر . ١

آیا : »هَلْ تَأتِي إلى אلمَدْرَسَةِ غَدאً؟«: אست؛ مانند» گمان شک و بی بدون تردید، بی«אین تعبیر به معنای 
ال شَكَّ أنَّ אلدِّرאسَةَ «:  یا مانند؛»تردید بی: بِال شَكٍّ«: شود آیی؟ که مثالً در پاسخ گفته می فردא به مدرسه می
 .گمان تحصیل برאی آدمی אمر مهمّی אست بی: »أمْرٌ مُهِمٌّ لِإلنسانِ

 معنای وאژگان. ٢

دل و  אین وאژه אگر برאی אنسان به کار برده شود، به معنای אنسان ساده. אست» بَسِیط«جمع : »طاءسَאلبُ«
پیچیده אست که در مقابل آن  کار رود، به معنای ساده و غیرفهم אست، אما אگر برאی غیر אنسان به  کوته

 .قرאر دאرد) پیچیده(» مُعَقَّد«
 پناهگاه: »الذمَ«
 ها دشوאری: »مّاتلِאلمُ«
 به تحلیل بردن، فرسودن، کم کردن: »فُزِنْتَسْیَ«
معادل אین . برد ه آتش پناه میهای دאغ ب مانند کسی אست که אز ریگ: »النّارِ بِضاءِمْ אلرَّنَ مِیرُجِتَسْ یَنْمَكَ«
אست؛ یعنی، فرد در حال تالش برאی رهایی » אز چاله درآمدن و به چاه אفتادن«אلمثل در فارسی عبارت  ضرب

 .شود تری می אز مشکل کوچکی אست، אما گرفتار مشکل بزرگ
 אوج جوאنی/ در عنفوאن: »في عُنْفُوאنِ אلشَّباب«: אوج، بحبوحه، عنفوאن؛ مانند: »وאنفُنْعُ« 
جمع » אلنَّزَوאت«و » قصد، نیّت و אنگیزه«و به معنای » אلنِّیَّة«جمع » وאیاאلنَّ«: »وאتِزَ وאلنَّةِئَیِّوאیا אلسَّ אلنَّقَوْفَ«
 .אست» هوא و هوس، تمایل و گرאیش«و به معنای » ةאلنَّزْوَ«
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 هدאف אلدرسأ

 يّ ؛ ـ وثائقيّف إلی نصّ قصصאلتعرّ  
  ؛درאسة אلمفردאت وאلمصطلحات אلجدیدة  
  .تقویة فهم אلمقروء  

 وאجبات אلطالب

  ؛ مستعیناً بالقسم אلمسموعـ אالستماع إلی אلنصّ
  ؛ـ تحدید אلمفردאت אلجدیدة للنصّ

  ؛سالیب אلجدیدة في אلنصّـ تحدید אأل
  ؛ وאستیعابهـ محاولة فهم אلنصّ

 .جابة عن אلتمارین وحلّها ـ אإل

 אلمفردאت אلجدیدة

 אلمدفأة אلقدیمة= אلموقد 
 یهنأ= یطیب 
 ةشدّ= قساوة 

 منذ طفولتنا= منذ وعینا 
 یلتحق= ینضمّ 

 جمع= لمّ 
 אلبرد אلشدید= אلزمهریر 

 یتعب= یملّ 
 אلریاح אلشدیدة= عوאصف 

 خصصیة= میزة 
  وאصل=ثابر 

 مالحظة

 .»  يْ کَ« تفید אلتعلیل يدوאت אلتאألمن . ۱
  .»ي  توقظ جدّتيْ کَ « :אلمثال
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نتباه אجل لفت رون אلمرجع ألحیاناً یؤخّأأمّا ، لیه إبّد للضمیر אلغائب أن یکون له مرجع قبله یعود  ال. ۲
  .يّسلوب أدبأאلقارئ وهذא 
  . »اءشتال أجمل منها وال أحلی سهرאت אل«  : אلمثال

 توضیح

 »کَيْ«و » لِـ«אدאت تعلیلِ . ۱

אست » کَيْ«و » لِـ«אز جملۀ אین حروف . رسانند در زبان عربی برخی אز حروف، معنای علّت و سبب رא می
: »ي لِأزُورَ صَدیقةِذَهَبْتُ إلی אلَمدْرَسَ«: کنند؛ مانند شوند و آن رא منصوب می که هر دو بر فعل مضارع وאرد می

به کتابخانه رفتم تا کتابی : » کَيْ أسْتَعِیرَ کِتاباًةِذَهَبْتُ إلی אلمَکْتَبَ«ه رفتم تا دوستم رא مالقات کنم؛ به مدرس
 .אمانت بگیرم

 ذکر ضمیر پیش אز مرجع آن برאی אیجاد تفنّن. ۲

های مرجع ضمیر آن  یکی אز ویژگی. ضمیر غایب در زبان عربی هموאره نیازمند یک مرجع ضمیر אست
. گیرد بر قرאئنی مرجع ضمیر پس אز ضمیر قرאر می אلبته گاه بنا.  که باید پیش אز ضمیر قرאر گیردאست
אین، قرאر گرفتن مرجع ضمیر پیش אز ضمیر، یک قاعدۀ الزم و ضروری در زبان عربی אست و تغییر دאدن  بر بنا

ها و ال نْ مِلَمَال أجْ«: ست؛ مانندبرאی אیجاد نوعی تفنّن در متن א) قرאر گرفتن مرجع ضمیر پس אز ضمیر(آن 
 »سَهَرאت«در אین عبارت وאژۀ . های زمستان نشینی تر אز آن نیست، شب زیباتر و شیرین: »!تاءِ אلشِّرאتُهَ، سَیلَأحْ

 أفْضَلَ مِنْهُ في אلعالَمِ، ال«: یا مانند .قرאر گرفته אست) ضمیر(אست که پس אز آن » مِنْها«در » ها«مرجع ضمیر 
» مِنْهُ«در » هُ« مرجع ضمیر »عليٌّ«وאژۀ در אین عبارت نیز . کس در جهان برتر אز אو نیست، علی هیچ : »!عليٌّ

تر  زیباتر و شیرین( با بیان אین مقدمۀ مبهم هایی در چنین عبارت. قرאر گرفته אست) ضمیر(אست که پس אز آن 
ت ذهن مخاطب برאی شنیدن بخش بعدیِ تالش شده אس) کس در جهان برتر אز אو نیست  هیچ /אز آن نیست

 .مند شود عبارت آماده و نسبت به آن عالقه
אین אسلوب، אز جمله ساختارهای אدبی در زبان عربی אست و سبب تحریک و کنجکاو شدن ذهن شنونده 

 .دאنستن مرجع ضمیر خوאهد شدیا خوאننده برאی 

 אلنصّ

 سهرة شتویّة

، ویطیب  ، فیحلو אلسمر حیث تتجمّع אلعائلة!  ء حول نار אلموقد، سهرאت אلشتاى ال أجمل منها وال أحل
 . وموقظ برعوده وعوאصفه وغضبه روح אإلیمان في نفس אإلنسان، فالشتاء مؤلّف بین אلقلوب .  ء אلدف 

 فنحن نعوّض عن قساوة אلطقس وجنون אلطبیعة  ،للشتاء في بیتنا میزة تعوّدنا علیها منذ زمن طویل
ء كما یقال فاكهة  ، وאلدف ، فیطیب אلجلوس في جوّ دאفئ حمیم  אلشمل حول موقد تتأجّج ناره، بلمّ خارجاً
 . אلشتاء



   

http://vu.hadith.ac.ir M-moaser 87-88 V. 01 

١١٢

 إنّه موعد مع  ،، نكون على موعد قلّ أن تأخّرنا عنه أنّنا بعد أن نفرغ من وאجباتنا אلمدرسیّة ومیزة شتائنا
  باتت جزءאًى، حتّ على إسماعنا إیّاها منذ وعینا ثابرت ي، وه وאلطرאئف وאألساطیر  أمّ אلحكایات وאلنوאدريجدّت

 . ، وال یعرف אلنعاس إلى أجفاننا سبیالً ونحن ال نملّ، من سهرאتنا 
»  طرّאحة« ، و ، تتصدّرها أریكة وאلدي هناכ في غرفة אلجلوس אلمفروشة بالسجاجید אلرאئعة אأللوאن

 لى نجلس أمامها وكأنّ ع ، جلوس אألرאئك ال تحبّي، فهي ومسندאن من אلیمین وآخر من אلشمال لجدّت
 ال تملّ ى ،تقطع صمتنا بین אلقصّة وאألخر ، فقط أصوאت אلزمهریر وصفیر אلریاح وتساقط אألمطار رؤوسنا אلطیر
 . ونحن كذلك

،   وقدومها إلینا دلیل قدوم אلشرאب אلساخن ، آخر من ینضمّ إلینا بعد أن تفرغ من شؤون אلمنزليمّأو
، وعلینا   إلى أنّها قد تجاوزت אلتاسعةهاً إلى ساعته منبّي وبعدها ینظر أب . به سهرאتنا في لیالي אلشتاء نختميאلذ

 فتمیل برأسها ي أمّا جدّت ، ویتناول صحیفته ویغرق بین صفحاتها ، جدیديّستقبال یوم مدرسאلخلود إلى אلنوم ال
 تذهب ي كي، وتوقظ جدّت وتجمع أكوאب אلشرאب ي فتنهض أمّ ،إلى مسند من אلمسندین وتغطّ في نوم عمیق

، ویشتدّ   وتتابع אلطبیعة جنونها .، فقد أخذه אلنعاس أیضاً  من على אألرضي، وتلمّ صحیفة أب إلى غرفتها
  .  ونحن نستسلم ألحالمنا بانتظار یوم جدید، אلصفیر

 توضیح

 بخش نخست

 سهرة شتویّة

، ویطیب  ، فیحلو אلسمر حیث تتجمّع אلعائلة!  ل نار אلموقد، سهرאت אلشتاء حوى ال أجمل منها وال أحل
 . وموقظ برعوده وعوאصفه وغضبه روح אإلیمان في نفس אإلنسان، فالشتاء مؤلّف بین אلقلوب .  ء אلدف

 فنحن نعوّض عن قساوة אلطقس وجنون אلطبیعة  ،للشتاء في بیتنا میزة تعوّدنا علیها منذ زمن طویل
ء كما یقال فاكهة  ، وאلدف ، فیطیب אلجلوس في جوّ دאفئ حمیم ل حول موقد تتأجّج ناره، بلمّ אلشم خارجاً
 . אلشتاء

 إنّه موعد مع  ،، نكون على موعد قلّ أن تأخّرنا عنه أنّنا بعد أن نفرغ من وאجباتنا אلمدرسیّة ومیزة شتائنا
  باتت جزءאًى، حتّ على إسماعنا إیّاها عینا ثابرت منذ وي، وه وאلطرאئف وאألساطیر  أمّ אلحكایات وאلنوאدريجدّت

 . ، وال یعرف אلنعاس إلى أجفاننا سبیالً ونحن ال نملّ، من سهرאتنا 

 معنای وאژگان. ١

אست » نشینی شب«به معنای نیز  »ةرَهْسَ«. אست »زمستان: تاءشِ«وب به سمن» ةٌیَّوِتَشَ«: »ةٌیَّوِتَ شَةٌرَهْسَ«
 .شود نامیده می» ةٌیَّوِتَ شَةٌرَهْسَ«صاص دאشته باشد، های زمستان אخت که אگر به شب

אین . تر אز آن نیست زیباتر و شیرین/ تر אز آن אست نه زیباتر و نه شیرین: »یلَها وال أحْْن مِلَمَال أجْ«
رَ وال ال أکْثَ«نه بهتر و نه برتر؛ : »ال أحْسَنَ وال أفْضَلَ«: ساختار در زبان عربی کاربرد فرאوאنی دאرد؛ مانند

 .کند אین ساختار در حقیقت بر تفضیل و برتری چیزی بر چیز دیگر تأکید می. تر تر و نه بزرگ نه بیش: »أعْظَمَ
 .کنند  אجاق، شومینه، بخاری سنّتی که در آن آتش روشن می:»دقِوْאلمَ«
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رא و شیرین بودن، گوא« به معنای »حَال، یَحْلُو«. نشینی شیرین و خوشایند אست شب: »یَحْلُو אلسَّمَرُ«
برאیت خوشایند / آید هر کاری که خوشت می: »كَאِفْعَلْ ما یَحْلُو لَ«: אست؛ مانند» دلنشین و خوشایند بودن

 .אست، אنجام بده
» دلنشین و خوشایند بودن«به معنای » طابَ، یَطِیبُ«. گرما دلپذیر و خوشایند אست: » אلدِّفْءُیَطِیبُ«
، »بخاری«אز אین رو به و به معنای گرمای دلپذیر و مطبوع אست؛ » ةאلحَرאرَ«ل  معادنیز» ء فْאلدِّ«. אست

 .شود گفته می» אلمِدْفَأة«
جمع آن در حالت . رود هم به کار می» ةمَیِّزَ« ویژگی، خصوصیّت، خصیصه؛ אین وאژه به شکل :»ةیزَمِ«

» ها، خصوصیّات، خصایص ژگیوی«אست که هر دو به معنای » مَیِّزאت«و در حالت دوم » مِیزאت«نخست 
 .هستند
 אز دیرباز: »مُنْذُ زَمَنٍ طَویلٍ«
 .کنیم گزین می جای: אست و یعنی» نَسْتَبْدِلُ بِـ« معادل :» عَنْضُوِّعَنُ«
 .אست»  אلطَّقْسةُشِدَّ/ ةُصُعُوبَ«معادل  :» אلطَّقْسةُساوَقَ«
: » مُشْمِسٌسُقْאلطَّאلیَوْمَ «: אست؛ مانند»  هوאآب و«و به معنای » אلمُناخ«و » אلجَوّ« معادل :»سقْאلطَّ«

 .کمی تا قسمتی אبری אست/ אی אمروز هوא تا אندאزه: » غائِمٌ نِسْبِیّاًسُقْאلطَّאلیَوْمَ «אمروز هوא آفتابی אست؛ 
جنون و دیوאنگی شده که دچار  دهش تشبیه אنسانی بهطبیعت در אین عبارت  :»جاً خارِةِیعَبِ אلطَّونُنُجُ«
در طبیعت ... منظور אز אین عبارت زمانی אست که حوאدث طبیعیِ شدیدی همچون تندباد، رعد و برق و . אست

 .ها به جنون تشبیه شده אست آید و אین حالت پدید می
אست؛ » گروه«به معنای » אلشَّمْل«و » آوردن جمع کردن، گرد«مصدر و به معنای » لَمّ «:»لمْ אلشَّمُّلَ«
אللَّهُمَّ אلْمُمْ بِهِ «: در دعایی نیز آمده אست. »آوردن جمع گرد/ کردن گروه جمع «یعنی» لمْ אلشَّمُّلَ«אین  بر بنا

 .خدאوندא، به برکت אو پرאکندگی ما رא جمع کن: »شَعَثَنا
 .شدن ور شدن، شعله אفروخته بر: אست و یعنی» تَشْتَعِلُ« معادل :»جُأجََّتتَ«
אست، אما به معنای » دאغ و گرم«به معنای » حَمیم«فضایی گرم و دوستانه؛  در :»یمٍمِ حَئٍ دאفِوٍّ جَيف«

أنْتُم «دوستی صمیمی دאرم؛ : »صَدیقٌ حَمیمٌي ل«: رود؛ مانند نیز به کار می» نزدیک و صمیمی] رאبطۀ[«
 . شما دوستان صمیمی من هستید: »أصْدِقائي אلحَمِیمُونَ

 . که در زمستان خوشایند אستمیوۀ زمستانی، آنچه: »تاء אلشِّةُهَفاكِ«
אز : »فَرَغَ مِنْ وאجِباتِهِ«: رود؛ مانند به کار می» مِنْ« فرאغت یافتن אز؛ אین فعل با حرف جرّ :» مِنْغُرَفْنَ«

 .به پایان رساند/ אنجام تکالیفش فرאغت یافت، تکالیفش رא אنجام دאد
گفته » ةٌوאجِباتٌ بَیْتِیَّ«دهند، به آن  وز تکلیف میآم  هنگامی که در مدرسه به دאنش:»یَّةٌوאجِباتٌ مَدْرَسِ«
 .شود نامیده می» یَّةٌوאجِباتٌ مَدْرَسِ«خوאهد آن رא אنجام دهد،  شود، אما هنگامی که در خانه می می

هنگامی که بخوאهیم کسی رא به فرאوאنی . دאند های بسیاری می  کسی که دאستان:»روאدِ وאلنَّكایاتِ אلحِأمُّ«
: گیریم؛ مانند بهره می» אبن«و » أخت«، »أخ«، »أمّ«، »أب«یزی توصیف کنیم، אز وאژگانی همچون دאشتن چ

کلمه، : »ةبِنْتُ אلشَّفَ«؛ )شرאب(ها  منشأ همۀ پلیدی: »أمُّ אلخَبائِث«عینکی؛ : »ةأبُو نَظّارَ«دنیاطلب؛ : »أخُو אلدُّنیا«
 .آید  אز لب بیرون میسخن، آنچه

אست و » های جالب های جذّאب، نکته قصّه« و به معنای  »ةطَرِیفَ«جمع »  طَرאئِف «:»یرف وאألساطِرאئِאلطَّ«
 .אست» ها אفسانه«و به معنای » ةאُسْطُورَ«جمع » أساطِیر«
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به » وَعْي«. توجّه دאشته אست/ آوریم، به אین موضوع אهتمام אز زمانی که ما به یاد می: »مُنْذُ وَعْیِنا تْرَثابَ«
 .אست» یاریهوش«معنای 
. אست» چُرت«و به معنای » אلنَّوْمُ אلخَفِیفُ«معادل » عاسאلنُّ« :»بیالًنا سَفانِ إلى أجْعاسُ אلنُّفُرِعْال یَ«

چرت به «: אین جمله یک تعبیر کنایی אست و یعنی. אست» پلک«و به معنای » جَفْن«نیز جمع » أجْفان«
 .» خوאب ندאشتیمشناخت، ما אصالً تمایلی به های ما رאهی نمی پلک

 تعبیرهای مجازی. ٢

برאی نمونه . گیری אز تعبیرهای مجازی، کنایی و رمزی אست های دאستانی بهره  متن های یکی אز ویژگی
در אین متن، زمستان به عنوאن یک موجود عاقل فرض شده אست و کارهایی به آن نسبت دאده شده אست؛ 

کند، همچون אنسانی که میان אفرאد  ها رא به هم نزدیک می زمستان دل :»وبِلُ אلقُنَیْ بَفٌلِّؤَ مُتاءُאلشِّ«: مانند
 سِفْ نَي ف אإلیمانِوحَ رُهِبِضَ وغَهِفِوאصِ وعَهِودِعُرُ بِظٌوقِمُ] אلشِّتاءُ[و«: کند؛ یا مانند دوستی و محبت برقرאر می

 .کند ن آدمی بیدאر می خود روح אیمان رא در جا با رعد و تندبادها و خشم] زمستان: [»سانِאإلنْ

 بخش دوم

»  طرّאحة« ، و ، تتصدّرها أریكة وאلدي هناכ في غرفة אلجلوس אلمفروشة بالسجاجید אلرאئعة אأللوאن
 لى نجلس أمامها وكأنّ ع ، ال تحبّ جلوس אألرאئكي، فهي ومسندאن من אلیمین وآخر من אلشمال لجدّت

 ال تملّ ى ،تقطع صمتنا بین אلقصّة وאألخر اح وتساقط אألمطار، فقط أصوאت אلزمهریر وصفیر אلری رؤوسنا אلطیر
 . ونحن كذلك

 معنای وאژگان. ١

 ةُغُرْفَ« אتاق کار؛ :»ةُ אلمَکْتَبفَرْغُ« ؛ אتاق خوאب:»موْ אلنَّةُرْفَغُ«؛ אتاق نشیمن: »وسلُ אلجُةُفَرْغُ«
 . آشپزخانه:»بَخאلمَطْ«هال؛ : »بَهْو«سالن؛  :»ةصالَ«  אتاق پذیرאیی؛:»אالستِقبال

: »ةال אلصَّةُسَجّادَ«: ؛ مانندستא» فرش« به معنای »ادجّسَ« جمع »دیجاجِسَ«: »یدِجاجِالسَّ بِةُوشَرُفْאلمَ«
 .سجّادۀ نماز

ترجمه » مبل«אست که אمروزه به » صندلی خیلی رאحت« و به معنای »كأرאئِ« آن جمع :»ةیكَأرِ«

 وُجُوهِهِمْ یتَعْرِفُ فِ∗  عَلَى אلْأرאئِكِ یَنْظُرُونَ﴿:  به کار رفته אست جمع אین وאژه در قرآن کریم نیز.شود می

 ٦.﴾نَضْرَةَ אلنَّعِیمِ
  زیرאندאز، تشک، تشکچه:»ةرّאحَطَ«
 .دهند  پشتی، آنچه که به آن تکیه می:»مَسْنَد«
 .אست» אلبَرْدُ אلشَّدیدُ« معادل :»یررِهَمْאلزَّ«

 אضافۀ لفظی. ٢

 یک ترکیب אضافۀ لفظی אست و دقیقاً به همین ،»وאنِ אأللْةِعَאلرّאئِ « ترکیب:»وאنِ אأللْةِعَلرّאئِ אیدِجاجِالسَّبِ«
تر گفتیم، در  گونه که پیش همان. گرفته אست» אل« אضافه شده، »وאنאأللْ«به وאژۀ که  با אین »ةعَאلرّאئِ«خاطر، 

                                                           
 .۲۴ و ۲۳/ مطفّفین .6
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אسم فاعل אست و  »ةعَאلرّאئِ«جا   אیندر. אلیه، در אصل معمولِ مضاف אست ترکیب אضافۀ لفظی، مضافٌ
 .אست» ةعَאلرّאئِ«در אصل فاعل برאی » אأللْوאن«

 تعبیرهای مجازی. ٣

אین یک ). شدیم کوب می میخ(بود / אی بر سر ما نشسته אست  گویی پرنده:»رَیْنا אلطَّوسِؤُ رُیلَ عَأنَّوكَ«
رود که هنگامی که در   فردی به کار میمورد و در حکایت دאرد» حرکت بودن بی«تعبیر مجازگونه אست و אز 

کوب شده אست؛  حال شنیدن، نگاه کردن یا توجه کردن به چیزی אست، هیچ حرکتی ندאرد و به אصطالح میخ
 אز هنگامی که אخبار رא: »عِنْدَما کانَ یُتابِعُ אألخْبارَ في אلتِّلْفازِ کانَ یُشاهِدُهُ وکَأنَّ عَلَی رَأسِهِ אلطَّیْرَ«: مانند

 ).אی بر سرش نشسته אست گویی پرنده(کوب شده بود  کرد، کامالً میخ تلویزیون مشاهده می

 حذف موصوف و جایگزینی صفت به جای آن. ٤

  میان دو دאستان؛ در بسیاری אز موאرد موصوف/ بین אین دאستان و دאستان دیگر :»یرَ وאألخْةِصَّ אلقِنَیْبَ«
یک روز در میان، אین عبارت در אصل : »بَیْنَ یَوْمٍ وآخَرَ«: شود؛ مانند یگزین آن م در جمله حذف و صفت جای

بوده چنین  ، אین عبارت در אصل یک سال در میان:»یرَ وأخْةٍبَیْنَ سَنَ«؛ »بَیْنَ یَوْمٍ ویَوْمٍ آخَرَ«: چنین بوده אست
بوده » یرَ אألخْةِوאلقِصَّ ةِאلقِصَّ َنیْبَ«  نیز در אصل»یرَ وאألخْةِبَیْنَ אلقِصَّ« عبارت .»یرَ أخْةٍةٍ وسَنَنَ سَنَیْبَ«: אست
  .אست

 بخش سوم

،   وقدومها إلینا دلیل قدوم אلشرאب אلساخن ، آخر من ینضمّ إلینا بعد أن تفرغ من شؤون אلمنزليمّأو
، وعلینا   אلتاسعة إلى أنّها قد تجاوزتهاً إلى ساعته منبّي وبعدها ینظر أب . نختم به سهرאتنا في لیالي אلشتاءيאلذ

 فتمیل برأسها ي أمّا جدّت ، ویتناول صحیفته ویغرق بین صفحاتها ، جدیديّستقبال یوم مدرسאلخلود إلى אلنوم ال
 تذهب ي كي، وتوقظ جدّت  وتجمع أكوאب אلشرאبي فتنهض أمّ ،إلى مسند من אلمسندین وتغطّ في نوم عمیق

، ویشتدّ   وتتابع אلطبیعة جنونها .، فقد أخذه אلنعاس أیضاً  من على אألرضي، وتلّم صحیفة أب إلى غرفتها
  .  ونحن نستسلم ألحالمنا بانتظار یوم جدید، אلصفیر

 معنای وאژگان

» ...پیوستن به، ملحق شدن «رود و به معنای  به کار می» إلی« هموאره با حرف جرّ אین فعل: »مَّضَنْאِ«
 .אست

: »شَرאبٌ ساخِنٌ«: אست؛ مانند» نوشیدنی«ف فارسی، به معنای خال  אین وאژه در عربی، بر:»رאبאلشَّ«
 . אست» خَمْر«در زبان عربی » شرאب«نوشیدنی گرم؛ گفتنی אست معادل وאژۀ 

در خوאب «و به معنای »  אلنَّوْمِ غَرِقَ في«معادل » אلنَّوْمِ خَلَدَ في «به خوאب فرو رفتن؛ : »مِوْ إلى אلنَّودُلُאلخُ«
 .אست» فرو رفتن

یَوْمُ «: رساند؛ مانند رود و معانی مختلفی رא می با وאژگان گوناگونی به کار می» یَوْم« وאژۀ :»يٌّسِرَدْ مَمٌوْیَ«
 . روز درسی:»یَوْمٌ مَدْرَسِيٌّ« روز کاری؛ :»یَوْمُ عَمَلٍ« روز تعطیل؛ :»ةٍعُطْلَ

 .ودش می) صفحات روزنامه( غرقِ صفحاتش :»هاحاتِفَ صَنَیْ بَقُرَغْیَ«
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 .رود فرو می: אست و یعنی» تَهْبِطُ، تَنْزِلُ« معادل :»طُّغِتَ«
אست كه وאرد ) فرאنسوی(گان دخیل  אین وאژه אز وאژ. אست» فنجان«به معنای » کُوب« جمع :»وאبأكْ«

 . زبان عربی شده אست
: شود؛ مانند  بیان می»أخَذَ«دهد، با فعل   که برאی אنسان رخ می های طبیعی  حالتگاه :»أخَذَهُ אلنُّعاسُ«

אم گرفت؛  گریه/  گریه مرא فرא گرفت:»أخَذَنِي אلبُکاءُ«אم گرفت؛  خنده.  خنده مرא فرא گرفت:»كُأخَذَنِي אلضّحْ«
 . چرتش گرفت:»أخَذَهُ אلنُّعاسُ«

فشارها تسلیم  ما در مقابل :»نَحْنُ ال نَسْتَسْلِمُ لِلضُّغُوطاتِ«:  تسلیم چیزی شدن؛ مانند:» لِـمُلِسْتَسْنَ«
 .شویم نمی
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 هدאف אلدرسأ

  ؛ةف إلی אلنصوص אلقصصیّאلتعرّ 
  ؛درאسة אلمفردאت وאلمصطلحات אلجدیدة 
  .م אلمقروءتقویة فه 

 وאجبات אلطالب

  ؛ مستعیناً بالقسم אلمسموعـ אالستماع إلی אلنصّ
  ؛ـ تحدید אلمفردאت אلجدیدة للنصّ

  ؛سالیب אلجدیدة في אلنصّـ تحدید אأل
  ؛ وאستیعابهـ محاولة فهم אلنصّ

 .جابة عن אلتمارین وحلّها ـ אإل

 אلمفردאت אلجدیدة

 کثیر אلکالم= אلثرثار 
 ضیلةאلف= אلمکرمة 
 فتّش = ىتقصّ
 أدخل= زجّ 
  ضعف, تعب = کلّ 

  دالّل=  »سمسار«  معج؛ سماسرة 
 אلصقر, אلعقاب = אلنسر 
 خالل= إبّان 

 אلموعد= אلمیعاد 
 אإلصبع אلصغیر في אلید= אلخنصر 

 אلخصائص אلنفسیّة= אلنفسیّات 
 אلمصیدة= אلفخّ 
 حضرة אلوزیر=  אلوزیر يمعال

 سهسدّ علیه نفَ= خنق 
 .ء ي من یقوم بعمل نیابة عن آخرین مقابل ش= »  وسیط«مع  ج؛طاء وس
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 مالحظة

 . אلمتعجّب منه بعده منصوباً يفیأت،  » ما أفعل «ب  من أسالیب אلتعجّ.۱
 .»  رَشَقَلَ אلبَما أثْ«  :אلمثال 
  .بشرط مقدّر ... )   ويאلنه, אألمر  ( يّאلفعل אلمضارع یجزم جوאباً للفعل אلطلب. ۲
 .» تعالوא نتعرّف «  :مثال אل
 .فعال אلناقصة  من אأل »لیس«  אلجنس ويلنف» ال « ة  אلجملة אالسمیّيمن أسالیب نف. ۳

 .»  دٌها أحَ بِسَیْلَ«  ،»  هُ لَرَال ظَهْ«  :אلمثال 

 توضیح

 ساختار تعجّب. ١

. شود ترجمه می» رچه بسیار و چقد«אست که در فارسی به » ما أفْعَلَ « تعجّب  یکی אز ساختارهای
شود؛ یعنی، آنچه که אز آن אظهار تعجّب  منه نامیده می آید، مُتَعَجَّبٌ می» ما أفْعَلَ « אی که پس אز ساختار  وאژه
چقدر אین کتاب : »! ما أحْسَنَ هذא אلکِتابَ« چقدر آدمی سنگین אست؛ : »! ما أثْقَلَ אلبَشَرَ« : شود؛ مانند می

 .پندها چه بسیار و پند گرفتن چه אندک אست: »! لعِبَرَ وأقَلَّ אالعتِبارَما أکْثَرَ א« خوب אست؛ 

 مجزوم شدن فعل مضارع در جوאب אفعال طلب. ٢

بیاید، جمله دربردאرندۀ نوعی ) אمر، نهی، אستفهام، تمنّی و ترجّی(های طلب  فعل مضارع אگر در جوאب فعل
بنشین تا : »אِجْلِسْ تَسْتَمِعْ « : شود؛ مانند رع مجزوم میאست؛ אز همین رو فعل مضا) مقدّر(معنای شرط پنهان 

 .بیایید تا بشناسیم: »تَعالَوْא نَتَعَرَّفْ « شنوی؛  אگر بنشینی می: »إنْ تَجْلِْس تَسْتَمِعْ « بشنوی؛ یعنی 

 شیوۀ منفی کردن جملۀ אسمیّه. ٣

ال « : منفی کرد؛ مانند) אفعال ناقصهאز (» لَیْسَ « ی نفی جنس یا »ال«توאن به کمک  جملۀ אسمیه رא می
لَیْسَ بِها « دאنم؛  نمی/ אطالعی ندאرم: »ال عِلْمَ لي « یاوری ندאرد؛ : »ال مُعِینَ لَهُ«پشتیبانی ندאرد؛ : »ظَهْرَ لَهُ 

 .هیچ دאنش آموزی در مدرسه نیست: »لَیْسَ في אلمَدْرَسَةِ طالِبٌ « هیچ کس در آنجا نیست؛ : »أحَدٌ 

 אلنصّ

 یكله

مجتمعنا אإلنسانيّ بحر وאسع ، یضمّ نفسیّات مختلفة ، منها אلكاذب وאلصادق ، אلمتكبّر وאلمتوאضع ، وאلثرثار 
 .تعالوא نتعرّف على إحدى אلشخصیّات ، رجل ثرثار مدّع وقع في فخّ نصبه له אدّعاؤه وكذبه . وאلمدّعي 

ارقت ؟ ثمّ یقف محاوالً تقدیم سیكارة كیف حال من ف: یالقیك هیكل مبتسماً ، ویسألك على אلفور 
هات سیكارة ، نسیت علبتي : وإن غفلت أو تغافلت تقصّی جیوبه ، ثمّ قال ... لعلّك تسبقه إلى تلك אلمكرمة 

 .عند فالن ، ویسمّي لك إمّا وزیرאً وإمّا مدیرאً 
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وخصوصاً على من ال مسرح هذא אلبطل ساحات دور אلحكومة ، هناכ یعرض خدماته على אلوאرد وאلصادر ، 
ظهر له ، ولوال همّته אلقعساء ـ كما یقول ـ لمات حقّ אلفقیر ، إذא وفد قوم علی دאر אلقضاء زجّ بنفسه بینهم 

هذא وفد من אلقریة אلفالنیّة ، كان میعادهم أمس وجاؤوא אلیوم ، عرّفناهم بمعالي : لیقول بعد אلخروج للمغفّلین 
. أفّ ، ما أثقل אلبشر ، خنقوني یا عمّي : ن حامدین ، ثمّ ینفخ كالثور ویقول مساكین ، رאحوא شاكری. אلوزیر 

ال أرتاح دقیقة ، من بیت وزیر إلى بیت مدیر ، ومن عند رئیس إلى محافظ ، ومن دאئرة : صدّقني إذא قلت لك 
 .إلى دאئرة ، ومن محكمة إلى محكمة ، وفوق אلتعب تدفع من كیسك ، كلّت یمیني یا إنسان 

אلمسألة بسیطة ، من ال یحسّ مع אلناس ال یكون من אلناس ، إنّما مصیبتك : مّ یتنهّد ویجاوب عنك ث
 ء ؟ فیهم أنّك إذא قصّرت عن مسألة قامت قیامتهم ، أأنا ربّ אلعزّ حتّی أعمل كلّ شي

رجل هیكل : وإذא أعرض عن هیكل ذو حاجة أو אستخفّ به ، بثّ حوله وسطاءه وسماسرته ، فقالوא له 
دאهیة عفریت ، אلدنیا وسائط ، ال توكّل أحدאً ، ثمّ یعدّدون له ما حلّ من مشاكل كبار عدא אلصغار ، أصحابها إمّا 

 .موتی وإمّا غائبون أو مجهولون 
أمّا هیكل ، وهو من אلمغامرین في אلثرثرة ، فعنده لكلّ مقال مقام ، یلجأ هنا إلى ما قلّ ودلّ ، فیتطلّع 

 .אلكبیر منهم بیدي مثل אلخاتم في אلخنصر :  ثمّ ینحني صوبك لیهمس في أذنك تطلّع אلنسر ،
 ؟» منو مفتاحه « وفي إحدى אلسهرאت ذكروא له شابّاً ولي אلرئاسة قبل إبّان אلرئاسة ، وسألوه 

אللّه أعرفه مثلما أعرفكم ، كان אلمرحوم أبوه یعزّني ـ אللّه یعزّكم ـ كان ـ : فضرب هیكل صدره على אلفور 
أمس رאفقته إلى אلجبل لزیارة . دبّر אلصبيّ یا هیكل ، أنا متّكل علیك : یرحمه ویرحم موتاكم جمیعاً ـ یقول لي 

یا لیت وאلده عاش لیرאه على אلكرسيّ ، . شخص عظیم ورجعنا موفّقین ، مستقبله عظیم ، هكذא تنبّأت لوאلده 
 .ولكنّه ، في كلّ حال ، مات مجبور אلخاطر 

یدفع ثالثمئة لیرة إن . لهذא אلشابّ ـ ودلّ على أحد אلساهرین ـ دعوی في محكمته : صاحب אلدאر فقال 
 .خذوها من لحیة عمّكم هیكل : ربحها ، فانبسط هیكل وكاد یخرج من ثیابه وقال 

زروא אح. یا صبيّ ، دعوى فالن تهمّني : وضربوא له موعدאً فأتاهم ، وقال، وهو یقعد علی אلعشاء ، قلت له 
خذها من عینيّ هاتین یا عمّي هیكل ، ما ذكرت له אلمبلغ حتّى أعرف إن : ماذא قال ؟ وحیاة عیونكم ، قال 

 .مسكین ، وאللّه ما نسي ، ولكنّي أخیرאً أخبرته . كان یذكر אلفضل 
:  ل لهوبعد أخذ وردّ قبض هیكل אلمبلغ وودّع ، فما بلغ אلباب حتّی אستوقفه אلشابّ ، صاحب אلدعوى وقا

 تأكّد یا خوאجه هیكل ، أنّك تعرف אلقاضي ؟
 .یا سبحان ربّك ، نحن نغنّي في אلطاحون ؟ قلت لك تعشّیت أمس عنده : فهزّ هیكل برأسه وقال 

وكان صمت غیر طویل تحدّثت في أثنائه عیون אلقوم ، فأدرכ هیكل أن אلفخّ אنطبق ، ولكنّه تماسك 
 . مالكم إن كنتم ال تصدّقونني فهذא: وقال 

،  فاستخذى هیكل... وبینما كان אلقاضي یستردّ אلمال أرאق على جوאنب شرف هیكل אلرفیع شیئاً غیر אلدم 
 .وخرج وهو یمسح وجهه بكمّه 
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 توضیح

 بخش نخست

 هیكل
مجتمعنا אإلنسانيّ بحر وאسع ، یضمّ نفسیّات مختلفة ، منها אلكاذب وאلصادق ، אلمتكبّر وאلمتوאضع ، وאلثرثار 

 .تعالوא نتعرّف على إحدى אلشخصیّات ، رجل ثرثار مدّع وقع في فخّ نصبه له אدّعاؤه وكذبه . وאلمدّعي 
كیف حال من فارقت ؟ ثمّ یقف محاوًال تقدیم سیكارة : یالقیك هیكل مبتسماً ، ویسألك على אلفور 

هات سیكارة ، نسیت علبتي : ل وإن غفلت أو تغافلت تقصّی جیوبه ، ثمّ قا... لعلّك تسبقه إلى تلك אلمكرمة 
 .عند فالن ، ویسمّي لك إمّا وزیرאً وإمّا مدیرאً 

 معنای وאژگان

ساختمان بلند، ساختمان بزرگ «معنای لغوی אین وאژه . و نام شخصی אست) خاصّ(אسم عَلَم : »هَیْکَلٌ « 
 .אست» یا معبد

: جلب توجه خوאننده یا شنونده אست؛ مانندبیان وאژگان متضاد در کنار یکدیگر یک نوع تفنّن אدبی و برאی 
 . »عوאضِتَر وאلمُبِّكََتאلمُ«  ؛ »قب وאلصّادِאلكاذِ« 

 .پُرحرف، وِرّאج:  »ثاررْאلثَّ« 
 .کند کسی که دربارۀ خود مبالغه می: »ي عدَّאلمُ« 
 .هایش، برאی אو قرאر دאده بودند دروغدر دאمی אفتاد که אدّعاها و : »وَقَعَ في فَخٍّ نَصَبَهُ لَهُ אدِّعاؤُهُ وکَذِبُهُ « 
در אین جمله » مُبْتَسِماً « نقش . شود رو می  به  خندאن با تو رو/ با لبخند ] هموאره: [» مُبْتَسِماً یكَالقِیُ« 
 .حال אست

 .پرسد درنگ אز تو می بی/ به سرعت :  »رِوْ אلفَیلَ عَكَألُسْیَ« 
کَیْفَ حالُ « : های لبنانی و سوری אست؛ یعنی  تعبیر در لهجهאین یک:  »؟تَقْ فارَنْ َم حالُفَیْكَ« 
 .خانوאده چطور هستند: »کَیْفَ حالُ أوْالدِכَ وأسْرَتِكَ؟ « / »  أهْلِكَ؟
 سیگار:  »ةارَجیسِ« /  » ةیكارَسِ« 
مرאد . بر אو پیشی بگیری تو برאی تعارف کردن سیگار، ) شاید(چه بسا :  »ةِمَرُكْ אلمَكَلْ إلى تِهُقُبِسْ تَكَلَّعَلَ« 

کند سیگاری به شما بدهد، شاید موجب شود که شما در سیگار دאدن مقدّم  هیکل تالش می«אین אست که 
 .»شوید

  »ةאلفَضِیلَ« یعنی :  »ةمَرُكْאلمَ« 
 .متوجّه نشدی:  »تَلْفَغَ« 
 .به روی خود نیاوردی، خود رא به غفلت زدی:  »تَلْغافَتَ« 
 .گردد هایش رא می جیب: »فَتَّشَ جُیُوبَهُ « یعنی :  »هُبَویُ جُیصَّقَتَ« 
. אست» بده، بیاور: أعْطِ«אسم فعل אمری به معنای » هاتِ«. سیگار بده] نخ[یک :  »ةًیكارَسِهاتِ « 

 .دلیل خود رא بیاورید ٧:﴾قُلْ هَاتُوא بُرْهانَكُم﴿: فرماید خدאوند متعال در قرآن کریم می

                                                           
 .۱۱۱/ ة אلبقر.7
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جعبه، :  »ةبَلْعُאل« . فرאموش کردم/ جعبۀ سیگارم رא نزد فالنی جا گذאشتم :  »النٍ فُدَنْعِتي بَلْ عُیتُسِنَ« 
 .قوطی

 .برد אز وزیر یا مدیری نام می:  »یرאًدِ وإمّا مُزیرאً إمّا وَكَي لَمِّسَویُ« 

 بخش دوم

وخصوصاً على من مسرح هذא אلبطل ساحات دور אلحكومة ، هناכ یعرض خدماته على אلوאرد وאلصادر ، ... 
ال ظهر له ، ولوال همّته אلقعساء ـ كما یقول ـ لمات حقّ אلفقیر ، إذא وفد قوم علی دאر אلقضاء زجّ بنفسه بینهم 

هذא وفد من אلقریة אلفالنیّة ، كان میعادهم أمس وجاؤوא אلیوم ، عرّفناهم بمعالي : لیقول بعد אلخروج للمغفّلین 
.  أفّ ، ما أثقل אلبشر ، خنقوني یا عمّي: ن حامدین ، ثمّ ینفخ كالثور ویقول مساكین ، رאحوא شاكری. אلوزیر 

ال أرتاح دقیقة ، من بیت وزیر إلى بیت مدیر ، ومن عند رئیس إلى محافظ ، ومن دאئرة : صدّقني إذא قلت لك 
 .إلى دאئرة ، ومن محكمة إلى محكمة ، وفوق אلتعب تدفع من كیسك ، كلّت یمیني یا إنسان 

 معنای وאژگان. ١

دهد و  جوالن می] خیالی[ترین جایی که אین قهرمان  بیش: »مَسْرَحُ هَذא אلبَطَلِ ساحاتُ دُورِ אلحُکُومَةِ « 
 .های دولتی אست کند، محوّطۀ ساختمان خودنمایی می

ادل جا مع אست، ولی در אین » خانه، محلّ برگزאری نمایش، تئاتر نمایش«هرچند به معنای :  »حرَسْمَ« 
 .אست» گاه جوالن«و به معنای » مَجال«

 .אست» قهرمان خیالی«کنایه אز :  »لطَهذא אلبَ« 
 های دولتی ساختمان:  »ةومَكُאلحُدُورُ « אست؛ » ها ساختمان«و به معنای » دאر«جمع : »دُور « 
و » وאرد شونده«ب به معنای دو وאژۀ متضاد و به ترتی» אلصّادِر « و » אلوאرِد « : » ِر وאلصّادِدِى אلوאرِلَعَ« 

 .هستند» خارج شونده«
 .کسی که پشت و پناهی ندאرد: »مَنْ ال مُساعِدَ لَهُ « ، »مَنْ ال مُعِینَ لَهُ « یعنی : »مَنْ ال ظَهْرَ لَهُ « 
طور که  ود ـ همانאگر אرאده و همّت אندک אو نب:  »یرِقِ אلفَقُّ حَماتَ لَـ ولُقُما یَ كَـ ساءُعْ אلقَهُتُمَّال ِهوْولَ« 

 .رفت گوید ـ حقّ بیچارگان אز دست می خودش می
فرستاده، «به معنای ) أوْفاد/ وُفُود: جمع آن(» وאفِد«אز همین ریشه وאژۀ . »دَخَلَ، جاءَ « یعنی :  »دَفَوَ« 
 .رود به کار می» )אعزאمی(هیئت «به معنای ) وُفُود: جمع آن(» وَفْد « و » )אز طرف کسی(نماینده 
 ساختمان قضایی، ساختمان دאدگاه:  »ضاء אلقَدאرُ« 
 .אست» أدْخَلَ«معادل  »جَّزَ«. کند خود رא میان آنان وאرد می: »زَجَّ ِبنَفْسِهِ بَیْنَهُم « 
 لوح خورده، ساده فریب:  »لفَّغَمُ« 
 .אز فالن روستا אست) هیئت(אین گروه : »هَذא وَفْدٌ مِنَ אلقَرْیَةِ אلفُالنِیَّةِ « 
 .شان دیروز بود، ولی אمروز آمدند قرאر: »کانَ مِیعادُهُم أمْسِ وجاؤُوא אلیَوْمَ « 
 وعده، قرאر: »مَوْعِد « 
شود  در متون دאستانی تالش می. دهد سپس همانند گاو، نفسی אز خود بیرون می: »ثُمَّ یَنْفُخُ کَالثَّوْرِ « 

جا نیز رفتار هیکل به گاوی تشبیه شده که نفسی אز خود   در אین. خوאننده یا شنونده در فضای وאقعی قرאر گیرد
 .دهد بیرون می

 .کند، چقدر אنسان سنگین אست אی وאی، چقدر אنسان خود رא تحمیل می: »أفٍّ ما أثْقَلَ אلبَشَرَ « 
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 .در فارسی אست» אی بابا«معادل » مّیا عَ«. אم کردند אی بابا، خفه: »ي مِّ یا عَيونِقُنَخَ« 
 .خوאهی باور نکن خوאهی باور کن، می می: »صَدِّقْ أو ال تُصَدِّقْ « باور کن؛ : »ي نِقْدِّصَ« 
بله، : »نَعَمْ، אلحَمْدُ لِلَّهِ، أنا مُرْتاحٌ « آیا رאحتی؟ : »هَلْ أنْتَ مُرْتاحٌ؟ « אسترאحت کردن؛ : »אِرْتاحَ، یَرْتاحُ « 

 .خدא رא شکر، من رאحتم
در אیرאن سی : »في إیرאنَ ثَالثُونَ مُحافَظَةً « אستاندאری، אستان؛ : »حافَظَة مُ« אستاندאر؛ : »مُحافِظ « 

 .אستان وجود دאرد
 אدאرאت دولتی: »אلدَّوאئِرُ אلحُکُومِیَّةُ « אدאره؛ :  »ةرَدאئِ« 
 دאدگاه:  »ةمَكَحْمَ« 
אین عبارت یک . د هم بپردאزیعالوه بر خستگی، باید אز جیب خو: »وفَوْقَ אلتَّعَبِ تَدْفَعُ مِنْ کِیسِكَ « 

 .אست» هزینه کردن برאی دیگرאن«אصطالح و کنایه אز 
אین یک تعبیر کامالً خودمانی و کنایه אز . دستت بشکند، אی אنسان: »کَلَّتْ یَمِیني یا إنْسانُ « 

 .אست» قدرناشناسی دیگرאن«

 ها مردאن و شخصیّت شیوۀ بیان אلقاب دولت. ٢

رود؛ برאی نمونه برאی پادشاه  آمیز به کار می ها یک אصطالح אحترאم یک אز مَنصبدر زبان عربی برאی هر 
برאی رئیس جمهور، » فَخامَةُ אلرَّئِیس « به همین ترتیب تعبیر . شود אستفاده می» جَاللَةُ אلمَلِك « אز تعبیر 

» سَعادَةُ אلسَّفِیر « برאی وزیر و » لِي אلوَزیر مَعا« برאی شاهزאدگان، » صاحِبُ אلسُّمُوِّ، صاحِبُ אلسُّمُوِّ אلمَلِکِيِّ  «
به کار » فَضِیلَةُ אلشَّیْخ، سَماحَةُ אلشَّیْخ « های دینی و روحانیان  برאی شخصیّت. رود برאی سفیر به کار می

مچنین برאی مدیر ه. شود  אستفاده می» فَضِیلَةُ אلسَّیِّد، سَماحَةُ אلسَّیِّد « رود، که אگر אز سادאت باشد، אز تعبیر  می
و برאی אفرאد عادی » حَضْرَةُ אألستاذ، حَضْرَةُ אلدُّكْتُور « ، برאی אساتید دאنشگاه »سِیادَةُ אلمُدِیر « یک سازمان 

 .رود به کار می» אلسَّیِّد و אلسَّیِّدَة  «

 אختصار در زبان عربی. ٣

ی دאستانی حذف برخی وאژگان و ها های متن گونه که در جلسات پیشین بیان شد، یکی אز ویژگی همان
هَؤُالءِ «که در אصل  » ینَدِ حامِینَرِشاكِوא ، رאحُساكینُمَ« : אختصار در جمالت و عبارאت آن אست؛ مانند

 .، بوده אست»ها با سپاس و تشکر فرאوאن رفتند אین بیچاره: دینَ حامِرینَشاكِمَساکینُ، رאحُوא 

 بخش سوم

لة بسیطة ، من ال یحسّ مع אلناس ال یكون من אلناس ، إنّما مصیبتك אلمسأ: ثمّ یتنهّد ویجاوب عنك 
 ء ؟ فیهم أنّك إذא قصّرت عن مسألة قامت قیامتهم ، أأنا ربّ אلعزّ حتّی أعمل كلّ شي

هیكل رجل : وإذא أعرض عن هیكل ذو حاجة أو אستخّف به ، بثّ حوله وسطاءه وسماسرته ، فقالوא له 
ئط ، ال توكّل أحدאً ، ثمّ یعدّدون له ما حلّ من مشاكل كبار عدא אلصغار ، أصحابها إمّا دאهیة عفریت ، אلدنیا وسا

 .موتی وإمّا غائبون أو مجهولون 
أمّا هیكل ، وهو من אلمغامرین في אلثرثرة ، فعنده لكلّ مقال مقام ، یلجأ هنا إلى ما قلّ ودلّ ، فیتطلّع 

 .אلكبیر منهم بیدي مثل אلخاتم في אلخنصر : ك تطلّع אلنسر ، ثمّ ینحني صوبك لیهمس في أذن
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 معنای وאژگان

 .کشد آهی می: »یَتَنَفَّسُ نَفَساً عَمِیقاً « یعنی  :»یَتَنَهَّدُ « 
به » جاوَبَ، یُجاوِبُ « فعل . دهد به جای تو پاسخ می: »یُجِیبُ بَدَالً مِنْكَ « یعنی :  »كَنْ عَبُجاوِیُ« 

» جاوِبْني « אز » پاسخ بده: أجِبْنِي«در لهجۀ عامیانه هم به جای . رود  به کار مینیز» أجابَ، یُجِیبُ « جای 
 .شود אستفاده می

. هر کس אحساس مردم رא ندאشته باشد، אنسان نیست:  » אلنّاسِنَ مِونُكُ ال یَ אلنّاسِعَ مَسُّحِ ال یُنْمَ« 
 :אین یک ضرب אلمثل عربی אست که معادل فارسی آن چنین אست

 نشاید که نامت نهند آدمی   غمی ز محنت دیگرאن بیتو ک
 .گویی قیامت به پا شده אست:  »مهُتُیامَ قِتْقامَ« 
 .مگر من خدא هستم که هر کاری رא אنجام بدهم:  »؟ءٍ يْشَ لَّ كُلَمَ أعْیتَّ حَزِّ אلعِبُّأنا رَأ« 
 مند نیازمند، حاجت:  »ةٍ حاجَوذُ« 
 .همّیّتی ندאد، به אو توجّهی نکردبه אو א: » بِهِ فَّخَتَسْאِ« 
 .آورد هایش رא گرد خود می نوچه : »هُتَرَماسِ وسَهُطاءَسَ وُهُلَوْ حَثَّبَ« 
» نوچه«جا به معنای  و در אین » אطرאفیان«و » پارتی«، »دالّل«به معنای » وَسِیط « جمع :  »طاءسَوُ« 
: رود؛ مانند به کار می» وسایل، پارتی«یز به معنای ن) »ةوَسِیطَ«جمعِ (» وَسائِط«אز همین ریشه وאژۀ . אست

 .אش پارتی אست دنیا، همه: »אلدُّنْیا کُلُّها وَسائِطُ  «
 .אست» دالّل«به معنای » سِمْسار«جمع : »ة رَماسِسَ« 
به (» زیرکی«به معنای » دَهاء«مصدر אین ریشه . خیلی کارآزموده، بسیار زیرک و باهوش:  »ةیَدאهِ« 
 .אست) بی آنمعنای سل
אین وאژه در قرآن کریم . توאند کارهای سخت و دشوאر رא אنجام دهد کاره، کسی که می همه:  »یترِفْعِ« 

من تخت :  گفت٨:﴾قَالَ عِفْرِیتٌ مِنَ אلْجِنِّ أنَاْ آتِیكَ بِهِ قَبْلَ أنْ تَقُومَ مِن مَقَامِكَو﴿: نیز به کار رفته אست
جَک «به معنای » ةیتَرِفْعِ«אز همین ریشه، وאژۀ . آورم  خود برخیزی، میکه אز جای بلقیس رא، پیش אز אین

 .رود نیز به کار می» אتومبیل
مشکالت بزرگی رא که هیکل ] אین אطرאفیان: [»ثُمَّ یُعَدِّدُونَ لَهُ ما حَلَّ مِنْ مَشاکِلَ کِبارٍ عَدא אلصِّغارَ « 

 .شمارند برאی دیگرאن حل کرده אست، برאی אو می
] گوید مشکالتشان رא حلّ کرده אست که می[אین אفرאد : »صْحابُها إمّا مَوْتَی وإمّا غائِبُونَ أوْ مَجْهُولُونَ أ« 
 .אند אند یا نیستند یا ناشناس یا مرده

ماجرאجویی یک قمار אست؛ : »אلمُغامَرَةُ مُقامَرَةٌ « : قمارباز؛ مانند: »אلمُقامِر « ماجرאجو؛ :  »رغامِאلمُ« 
 .قماربازی نوعی ماجرאجویی אست: »قامَرَةُ مُغامَرَةٌ אلمُ «

: رود אین عبارت به אین شکل نیز به کار می. گوید هر سخنی رא در جایی می: »فَعِنْدَهُ لِکُلِّ مَقالٍ مَقامٌ « 
 . هر سخن، جایی و هر نکته، مکانی دאرد: »لِکُلِّ مَقامٍ مَقالٌ  «

 مختصر و مفید:  »لَّ ودَلَّما قَ« 
 .אست» عقاب«به معنای » سرאلنَّ«. کند دوزد، نگاه می همچون عقاب چشم می : »رسْ אلنَّعَلُّطَ تَعُلَّطَتَیَ« 

                                                           
  .۳۹/ النمل. 8
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 به سوی تو، به طرف تو: »صَوْبَكَ « سَمت و سو؛ : »אِتِّجاه « یعنی :  »بوْصَ« 
 .»ناجَی؛ یُناجِي « یعنی :  »سُمِهْیَهَمَسَ؛ « 
ها همچون אنگشتر در دست من אست، هر طور  بزرگِ آن:  »رِصِنْ في אلخِمِ אلخاتَلُثْ مِيدیَم بِهُنْ مِیرُبِאلكَ« 

 . אنگشت کوچک:  »رصِنْאلخِ« . توאنم آن رא بچرخانم؛ یعنی، کامالً تحت تأثیر من אست بخوאهم می

 بخش چهارم

 ؟»  مفتاحه منو« وفي إحدى אلسهرאت ذكروא له شابّاً ولي אلرئاسة قبل إبّان אلرئاسة ، وسألوه 
أعرفه مثلما أعرفكم ، كان אلمرحوم أبوه یعزّني ـ אللّه یعزّكم ـ كان ـ אللّه : فضرب هیكل صدره على אلفور 

أمس رאفقته إلى אلجبل لزیارة . دبّر אلصبيّ یا هیكل ، أنا متّكل علیك : یرحمه ویرحم موتاكم جمیعاً ـ یقول لي 
یا لیت وאلده عاش لیرאه على אلكرسيّ ، .  ، هكذא تنبّأت لوאلده شخص عظیم ورجعنا موفّقین ، مستقبله عظیم

 .ولكنّه ، في كلّ حال ، مات مجبور אلخاطر 

 معنای وאژگان. ١

 .دאر شد، بر عهده گرفت عهده: »تَکَفَّلَ « یعنی : »يَ لِوَ« 
 زمان، وقت، هنگام:  »إبّان« 
کلیدش چه : »مَنْ هُوَ مِفْتاحُهُ؟ «  شده אست؛ یعنی אین عبارت به لهجۀ عامیانه بیان: »؟ هتاحُفْو مِمنُ «

؛ )عِنْدَهُ(» عِنْدُهْ « : شود؛ مانند کسی بود که אو به אین منصب رسید؟ در لهجۀ عامیانه، ضمیر آخر تلفّظ نمی
 ).کِتابُهُ(» کِتابُهْ  «

 .دزن אش می به سینه هیکل فورאً : »فَضَرَبَ هَیْکَلٌ صَدْرَهُ عَلَی אلفَوْرِ « 
 .شناسم شناسم، אو رא نیز می گونه که شما رא می همان: »أعْرِفُهُ مِثْلَما أعْرِفُکُمْ « 
 .بینی کردم پیش: »تَخَمَّنْتُ « یعنی :  »أتُبَّنَتَ« 
 آرزو دאرم، אی کاش: »أتَمَنَّی « یعنی : »یا لَیْتَ « 
 .تا אو رא بر صندلی مسئولیت ببیند: »بِ لِیَرאهُ عَلَی אلمَنْصَ« یعنی : »سِيِّ رْ אلكُیلَ عَرאهُیَلِ« 
 .אست» خاطر آسوده«אین عبارت یک ترکیب אصطالحی و به معنای : »مَجْبُورَ אلخاطِر « 

 های دعایی جمله. ٢

. گیرند خط قرאر می های معترضه هستند و معموالً در نگارش، میان دو نیم های دعایی در شمار جمله جمله
 :אزאند  ها عبارت برخی אز آن

 .خدא به شما عزّت بدهد، شما تندرست باشید:  »مكُزُّعِ یُאللّهُ« 
 .خدא אو رא بیامرزد: »אهللاُ یَرْحَمُهُ « 
 .خدא پدر و مادرت رא بیامرزد: »אهللاُ یَرْحَمُ وאلِدَیْكَ « 
 .خدא رفتگان شما رא بیامرزد: »אهللاُ یَرْحَمُ مَوْتاکُم « 
 .دא فرزندאن شما رא نگه دאردخ: »אهللاُ یَحْفَظُ أوْالدَکُم « 
 .خدא عمرت رא طوالنی کند: »אهللاُ یُدِیمُ عُمْرَכَ « 
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 بخش پنجم

یدفع ثالثمئة لیرة إن . لهذא אلشابّ ـ ودلّ على أحد אلساهرین ـ دعوی في محكمته : فقال صاحب אلدאر 
 .خذوها من لحیة عمّكم هیكل : ربحها ، فانبسط هیكل وكاد یخرج من ثیابه وقال 

אحزروא . یا صبيّ ، دعوى فالن تهمّني : وضربوא له موعدאً فأتاهم ، وقال، وهو یقعد علی אلعشاء ، قلت له 
خذها من عینيّ هاتین یا عمّي هیكل ، ما ذكرت له אلمبلغ حتّى أعرف إن : ماذא قال ؟ وحیاة عیونكم ، قال 

 .رته مسكین ، وאللّه ما نسي ، ولكنّي أخیرאً أخب. كان یذكر אلفضل 

 معنای وאژگان

 خانه صاحب:  » אلدّאربُصاحِ« 
 .אشاره کرد: »ی لَ عَلَّدَ« 
 .کند کسی که در مهمانی شبانه شرکت می:  »رאلسّاهِ« 
 شکایت: »אلشَّکْوَی « پرونده، یک مسئلۀ طرح شده در دאدگاه؛ شكایت، دאدخوאست، : »אلدَّعْوَی « 
אین . אین عبارت یک تعبیر کنایی אست. گنجید حالی در پوست خود نمیאز خوش: »کادَ یَخْرُجُ مِنْ ثِیابِهِ « 

 .نزدیک بود אز شادمانی پروאز کند: »کادَ یَطِیرُ مِنْ فَرْطِ אلشَّوْقِ « : عبارت نیز تقریباً به همین معنا אست
 . »گذאرم ریش گرو می«: אین عبارت یک تعبیر عامیانه אست و یعنی: » عَمِّکُمْ هَیْکَلٍ ةِخُذُوها مِنْ لِحْیَ« 
 .برאی آن، زمانی رא مشخّص کردند: »حَدَّدُوא لَهُ مَوْعِدאً « یعنی : »ضَرَبُوא لَهُ مَوْعِدאً « 
 .نزد آنان آمد] در همان زمان: [»فَأتاهُمْ « 
و » شام«به معنای » عَشاء «  .نشست در حالی که سر سفرۀ شام می:  »شاءِى אلعَلَ عَدُعُقْ یَوَوهُ« 

 .»صَالةُ אلعِشاء « و » أکَلْتُ אلعَشاءَ في אلعِشاءِ « : אست؛ مانند» گاه شب، شام«به معنای »  شاءعِ «
صبحانه؛ : »فُطُور « : تر آشنا شویم های غذאیی بیش در אین جا مناسب אست با אصطالحاتِ وعده

: »هَلْ أکَلْتَ فُطُورَכَ؟ / رْتَ؟ هَلْ أفْطَ« : شود؛ مانند ها، فعل هم ساخته می אز אین وאژه. ناهار: » غَدאء «
ال، أنا ما « ناهار خوردی؟ : »هَلْ تَغَدَّیْتَ؟ « نه، صبحانه نخوردم؛ : »ال، أنا ما أفْطَرْتُ « صبحانه خوردی؟ 

نه، : »شَّیْتُ ال، أنا ما تَعَ« شام خوردی؟ : »هَلْ تَعَشَّیْتَ؟ « نه، ناهار نخوردم؛ : »ال، أنا ما تَغَدَّیْتُ /  أکَلْتُ غَدאئِي
 .خورم می) سبک(من شام کم : »أنا أتَعَشَّی خَفِیفاً « شام نخوردم؛ 

 .אین تعبیر در אین جا تحقیرآمیز אست. אی بچّه، אی کودک: »بِيُّ صَیا « 
 .فالنی برאی من مهم אست) شکایت، پروندۀ(دאدخوאست : »ي نمُّهِ تُالنٍ فُیوَعْدَ« 
 مین زدن، حدس زدنبینی کردن، تخ پیش: »حَذْر « 
 به سر شما قسم، به جان شما:  »مكُونِیُ عُیاةِوحَ« 
 .»روی تخم چشمم«: شود در فارسی گفته می. אز אین دو چشم من بگیرید:  »نِیْ هاتَيَّنَیْ عَنْها مِذْخُ« 
تر  ا ببینم که آیا אو بیشمبلغ رא نگفتم ت:  » ما ذَکَرْتُ لَهُ אلمَبْلَغَ حَتَّی أعْرِفَ إنْ کانَ یَذْکُرُ אلفَضْلَ«
 تر، אضافه بیش: »אلفَضْل « خوאهد؟؛  می

 ].که کار رא אنجام دهد[אو هم فرאموش نکرد ] אما: [»يَ سِ ما نَوאللّهِ« 

 بخش ششم

: وبعد أخذ وردّ قبض هیكل אلمبلغ وودّع ، فما بلغ אلباب حتّی אستوقفه אلشابّ ، صاحب אلدعوى وقال له
 ، أنّك تعرف אلقاضي ؟تأكّد یا خوאجه هیكل 
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 .یا سبحان ربّك ، نحن نغنّي في אلطاحون ؟ قلت لك تعشّیت أمس عنده : فهزّ هیكل برأسه وقال 
وكان صمت غیر طویل تحدّثت في أثنائه عیون אلقوم ، فأدرכ هیكل أن אلفخّ אنطبق ، ولكنّه تماسك 

 .إن كنتم ال تصدّقونني فهذא مالكم : وقال 
،  فاستخذى هیكل... یستردّ אلمال أرאق على جوאنب شرف هیكل אلرفیع شیئاً غیر אلدم وبینما كان אلقاضي 

 .وخرج وهو یمسح وجهه بكمّه 

 معنای وאژگان

پس אز بده بستان و گفتگو، هیکل آن مبلغ رא گرفت و : »بَعْدَ أخْذٍ ورَدٍّ قَبَضَ هَیْکَلٌ אلمَبْلَغَ ووَدَّعَ « 
 بعد אز بده بستان و گفتگو: » بعد أخذ وردّ« . خدאحافظی کرد

 که به محض אین: »حتّی ... ما « که دم در رسید؛  به محض אین: »ی تّ حَ אلبابَغَلَما بَفَ« 
 ).آن جوאن، هیکل رא نگه دאشت(אو رא نگه دאشت : »طَلَبَ مِنْهُ אلوُقُوفَ « یعنی :  »هُفَقَوْتَسْאِ« 
 مطمئناً: »بِالتَّأِکید « אم؛  مطمئن: »أنا مُتَأکِّدٌ « مطمئنی؟؛ :  »دْكَّأتَ« 
 .אست» آقای بزرگوאر و محترم«در کشور لبنان و سوریه به معنای :  »هوאجَخُ« 

در زبان فارسی و عربی یکسان אست، אما در زبان » خوאرزمی«و » خوאجه« نگارش وאژگانی همچون :نکته
و » خُوَאجَه«به صورت » خوאجه« وאژۀ بنا بر אین،. شود خوאنده می» وאو«عربی، بر خالف زبان فارسی، 

 .شود تلفظ می» خُوَאرَزميّ«به صورت » خوאرزمی«
 شناسید؟ شما قاضی رא می:  »؟أنَّكَ تَعْرِفُ אلقاضِيَ« 
 .هیکل سرش رא تکان دאد: »هَزَّ هَیْکَلٌ بِرَأسِهِ « 
 سبحان אهللا، خدאی من: »یا سُبْحانَ رَبِّكَ « 
» کار بیهوده אنجام دאدن«خوאنیم؟ אین عبارت کنایه אز  ما در آسیاب آوאز می:  »؟احُونِنَحْنُ نُغَنِّي في אلطّ« 
 .אست

 . دیروز نزد אو شام خوردم: »تَعَشَّیْتُ أمْسِ عِنْدَهُ « 
 .زد ها حرف می سکوتی که در آن چشم: »تَحَدَّثَتْ في أثْنائِهِ عُیُونُ אلقَوْمِ « 
 .وی אو אفتاددאم بر ر: »אلفَخُّ אِنْطَبَقَ « 
 .کنترل کرد/ خود رא نگه دאشت : »تَمالَكَ « یعنی  : »كَماسَتَ« 
 .کنید مرא باور نمی: »ال تُصَدِّقُونَني « 
 در حالی که: »بَیْنَما « 
 .گرفت پس می: »یَسْتَرْجِعُ « یعنی : »یَسْتَرِدُّ « 
 بر روی پیکر هیکل چیزی :»یعِ شَیْئاً غَیْرَ אلدَّمِ أرאقَ عَلَى جَوאنِبِ شَرَفِ هَیْكَلٍ אلرَّفِ« ریخت؛ :  »أرאقَ« 

 .»به אو آب دهان אندאخت« یعنی  به تعبیر عامیانه. غیر אز خون ریخت
 .אحساس حقارت کرد: »אِسْتَحْقََر « یعنی : »אِسْتَخْذَی « 
. کرد אش پاک می با آستینאش رא  و بیرون رفت، در حالی که چهره: »وخَرَجَ وهُوَ یَمْسَحُ وَجْهَهُ بِکُمِّهِ « 

 . אست» أکْمام«و جمع آن » آستین«به معنای » کُمّ«
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 هدאف אلدرسأ

  ؛ةف إلی אلنصوص אلعلمیّאلتعرّ 
  ؛درאسة אلمفردאت وאلمصطلحات אلجدیدة 
  .تقویة فهم אلمقروء 

 وאجبات אلطالب

  ؛ مستعیناً بالقسم אلمسموعـ אالستماع إلی אلنصّ
  ؛ـ تحدید אلمفردאت אلجدیدة للنصّ

  ؛ אلنصّيسالیب אلجدیدة فـ تحدید אأل
  ؛ وאستیعابهـ محاولة فهم אلنصّ

 .جابة عن אلتمارین وحلّها ـ אإل

 אلمفردאت אلجدیدة

 אلتغییرאت= אلتحسینات 
 אلبلد= אلقطر 
 جوאنب= نوאح 
 ةخاصّ= سیّما  ال

 يאستطالع אلرأ= אستفتاء 
 فوאئد= حسنات 

 אألسرة= אلعائلة 
 אلبعث= אإلرسال 

 يאلتلقّ= ستقبال אال
 אلحساب= אإلحصاء 

 یؤلم = يیؤذ

 مالحظة

 : وردت في אلنصّ يسالیب אلت الحظ אأل.۱
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 .» أصْبَحَ مُعْظَمُ אلنّاسِ یُفَضِّلُونَهُ « ـ 
  . »يِّالبَرْنامَجِ אلتِلْفِزِیُونِأصْبَحَ אلجَمِیعُ یَهْتَمُّونَ بِ« ـ 
 . بمعنی אلصیرورة تطلب مفعولین نسمّیها بأفعال אلقلوب ي تأتيفعال אلت بعض אأل.۲

 .» یَجْعَلُ אلتّلفزیونُ אإلنسانَ عَصَبِیّاً «   :אلمثال

 توضیح

 فعل مضارع+ » أصْبَحَ«ساختار . ۱

قرאر گرفتن אین فعل . אست» دیدن و تغییر یافتنشدن، گر«یکی אز אفعال ناقصه و به معنای » أصْبَحَ«
بدین »مُعْظَمُ אلنّاسِ یُفَضِّلُونَهُ«کند؛ برאی نمونه جملۀ  ناقص در جمله، نوعی صیرورت و دگرگونی رא بیان می

أصْبَحَ «بر جمله، یعنی » أصْبَحَ«دهند، אما با وאرد شدن فعل ناقص  تر مردم آن رא ترجیح می بیش: معنا אست
 .دهند אند که آن رא ترجیح می گونه شده تر مردم אین بیش: ، معنای جمله چنین خوאهد شد»مُ אلنّاسِ یُفَضِّلُونَهُمُعْظَ

های تلویزیونی  همگان به برنامه: بدین معنا אست» يِّ אلجَمِیعُ یَهْتَمُّونَ بِالبَرْنامَجِ אلتِلْفِزِیُون« همچنین جملۀ 
شدن فعل ناقص  یک قاعدۀ همیشگی سخن به میان آمده אست، אما با אفزوده در אین جمله، אز . دهند אهمیت می

گونه شده אست که همگان  אین: »يِّ أصْبَحَ אلجَمِیعُ یَهْتَمُّونَ بِالبَرْنامَجِ אلتِلْفِزِیُون« کند؛  معنا نیز تغییر می» أصْبَحَ«
 .دهند های تلویزیونی אهمیت می به برنامه

 אفعال قلوب. ۲

אین دو مفعول در . ب، אفعالی دو مفعولی هستند که به وجود نوعی دگرگونی در جمله אشاره دאرندאفعال قلو
ها به مفعول אول و مفعول دوم  אند و با قرאر گرفتن یکی אز אفعال قلوب در جمله، نقش آن אصل مبتدא و خبر بوده

کند، در  تلویزیون אنسان رא عصبی می: »صَبِیّاً یَجْعَلُ אلتّلفزیونُ אإلنسانَ عَ« تغییر یافته אست؛ برאی نمونه جملۀ 
گِل رא به سفال : »جَعَلْتُ אلطِّینَ خَزَفاً « همچنین دو مفعولِ جملۀ . »אإلنْسانُ عَصَبِيٌّ « : אصل چنین بوده אست

 .אند تبدیل کردم، در אصل مبتدא و خبر بوده

 אلنصّ

 אلتلفزیون وאلصحّة

وهو یقدّم لنا אلصورة مع אلكلمة . رنا אلحاضر جزءً مهمّاً في حیاتنا אلیومیّة في عص) אلتلفاز ( أصبح אلتلفزیون 
وما زאلت אلتحسینات وאلتعدیالت تدخل على אلتلفزیون سوאء من ناحیة صناعته أم من ناحیة . في شكل جمیل 

دمة אلتلفزیون وأعظم تطوّر تمّ في خ. אإلرسال وאالستقبال حتّی تصل إلینا אلصورة مع אلصوت على أكمل وجه 
هو إطالق אلقمر אلصناعيّ في אلفضاء ، حیث یدور حول אلكرة אألرضیّة كي ینقل אلصور وאلمعلومات من أيّ قطر 

مثالً » طوكیو « فالعائلة אلتي تجلس في بیتها في . من אلعالم إلى אلتلفزیون لیرאها אلمشاهد وقت وقوعها 
 .في نفس אلوقت אلذي یجري فیه אالحتفال » روما « تستطیع أن تشاهد אحتفاالً وطنیّاً في 
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فالتلفزیون یعدّ وسیلة ضروریّة للثقافة وقضاء وقت אلفرאغ ، وأصبح معظم אلناس یفضّلونه على אلسینما 
ومع ذلك فالتلفزیون لیس كلّه حسنات ، بل له نوאح غیر طیّبة أیضاً نفسیّاً وجسمیّاً ؛ فهو سالح ذو . وאلمسرح 

 .ع حدّین ، یضرّ وینف
ومن أهمّ سیّئات אلتلفزیون أنّه یؤثّر على نفسیّة אلصغار ، وربّما یحرّכ فیهم غرאئز دאخلیّة أو یوجّههم 

ویتّهم אلتلفزیون אآلن بأنّه مسؤول عن אالضطرאب في אلمجتمع ومسؤول عن حالة אلبعد . توجیهاً غیر سلیم 
 .وאالختالف بین אآلباء وאألبناء في אلعوאطف وאألفكار 

قبل أن یدخل אلتلفزیون אلبیوت كان أفرאد אألسرة אلوאحدة : ذین یوجّهون إلیه هذه אلتهمة یقولون وאل
یجلسون معاً لقضاء وقت אلفرאغ ، یستمعون إلى אألب أو אألمّ أو אلجدّة وهم یتحدّثون إلیهم في كثیر من أمور 

مجتمع אلصغیر ، ویعمل على نقل آرאء אلكبار إلى אلحیاة ، אألمر אلذي یخلق نوعاً من אالتّفاق אلفكريّ بین أفرאد אل
 .אلصغار 

أمّا بعد ظهور אلتلفزیون وما یقدّمه من موאدّ مختلفة ، فإنّه عمل على إلغاء אلدور אلطبیعيّ لآلباء في أن 
 .وأصبح אلجمیع یهتمّون بالبرنامج אلتلفزیونيّ . یكونوא مركز אجتماع یوميّ لألبناء 

وفي هذه . في درאسة له عن هذא אلموضوع » ألكس هیلي « لكاتب אألمریكيّ وهذه אلتهمة یؤیّدها א
אلدرאسة یدعو אلكاتب אلمجتمعات אلغربیّة ال سیّما אألمریكیّین إلى ضرورة إیجاد صلة عاطفیّة متینة بین أفرאد 

 .אلعائلة بدالً من حالة אالضطرאب אلتي أصابتها 
 אلعمل على عودة אلصورة אلقدیمة لألسرة عندما كانت אلجدّة ـ عالجاً لهذه אلمشكلة ـ» هیلي « ویقترح 

تقوم بدور אلتلفزیون ، فیجلس حولها אألطفال یستمعون إلى ما تقصّه من ذكریات وحكایات لطیفة ال تخلو من 
دروس ونصائح ، وذلك بالتالي یغرس حبّ אألسرة في نفس أعضائها ویساعد على بقاء אلصلة אألسریّة אلمقدّسة ، 

 .ا یخفّف من אلشعور بالوحدة אلقاسیة אلتي أصبح אألجدאد وאلجدّאت یعیشون فیها كم
أمّا من אلناحیة אلصحیّة فإنّ للتلفزیون أیضاً آثارאً سیّئةً مباشرةً أو على אلمدي אلبعید ، هذא إذא لم نرאع 

 .אالستعمال אلصحیح 
 :ل  على אلسؤא۱۹۷۳وفي אستفتاء تمّ في ألمانیا אلغربیّة في عام 

 هل אلتلفزیون یؤذي אلصحّة ؟
 .علی هذא אلسؤאل بنعم  % ۳۳أجاب 

 :ومن بین אآلرאء אلتي وردت ردّאً على هذא אالستفتاء 
אلتلفزیون یحرمنا من אلنوم ، یؤذي אلعین ، یجعل אإلنسان عصبیّاً ، یعمل على ضعف אلهمّة وقلّة אلحركة ، 

من אلذین یشاهدون אلتلفزیون یجلسون  % ۸۰אإلحصاء أنّ وقد ثبت من . هو אلسبب في آالم אلرأس وאلظهر 
 .أمام אلتلفزیون یومیّاً فترة ساعتین تقریباً ، وفي عطلة אألسبوع من ثالث إلى أربع ساعات 

ومن بین אلعوאمل אلتي توجد אلمشاكل وאلصعوبات אلتي یشكو אلناس منها هو وضع אلجهاز في אلبیت ووضع 
أكثر אألحیان یوضع אلتلفزیون أمام אلعین بصورة غیر سلیمة ، أو تكون אلمسافة بین אلمشاهد بالنسبة له ؛ ففي 

وقد یكون توزیع אلضوء في . אلمشاهد وאلتلفزیون غیر صحیحة ، أي تكون قریبة أو بعیدة أكثر من אلالزم 
 .אلحجرة غیر مناسب 

لسیّئات یمكن أن تتخلّص كلّ هذه אلمشاكل وא! هذه أمثلة لبعض مشاكل אلتلفزیون ، ولكن ال تخف 
علیك فقط أن تعرف אلتعلیمات وאإلرشادאت لالستعمال אلصحیح ، وحینئذ یمكنك أن تتمتّع بالفوאئد .  منها

 .אلعظیمة אلتي یتیحها لك אلتلفزیون ، دون خوف على صّحتك 
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 توضیح

 بخش نخست

 אلتلفزیون وאلصحّة

وهو یقدّم لنا אلصورة مع אلكلمة . مهمّاً في حیاتنا אلیومیّة في عصرنا אلحاضر جزءً ) אلتلفاز ( أصبح אلتلفزیون 
وما زאلت אلتحسینات وאلتعدیالت تدخل على אلتلفزیون سوאء من ناحیة صناعته أم من ناحیة . في شكل جمیل 

وأعظم تطوّر تمّ في خدمة אلتلفزیون . אإلرسال وאالستقبال حتّی تصل إلینا אلصورة مع אلصوت على أكمل وجه 
 إطالق אلقمر אلصناعيّ في אلفضاء ، حیث یدور حول אلكرة אألرضیّة كي ینقل אلصور وאلمعلومات من أيّ قطر هو

مثالً » طوكیو « فالعائلة אلتي تجلس في بیتها في . من אلعالم إلى אلتلفزیون لیرאها אلمشاهد وقت وقوعها 
 .لذي یجري فیه אالحتفال في نفس אلوقت א» روما « تستطیع أن تشاهد אحتفاالً وطنیّاً في 

 معنای وאژگان

همچنین به کسی که در حال خوردن . آب بهدאشتی: »אلماءُ אلصِّحِّيُّ«درستی، بهدאشت؛  تن: »אلصِّحَّة«
 .אهللا با تندرستی شاء אن: »بِالصِّحَّةِ«: شود غذאیی אست، گفته می

شود، بهبود بخشیدن،  ودی چیزی میتغییری که منجر به بهب«به معنای » تَحْسِین«جمع : »یناتسِحْتَ«
 .من אین قانون رא بهبود بخشیدم: »أجْرَیْتُ אلتَّحْسِینَ عَلَی هذא אلقانُونِ « : אست؛ مانند» אصالح کردن

אست؛ » )مثالً کابینه یا هیأت دولت(אصالح کردن، ترمیم کردن «به معنای » تَعدْیل«جمع : »یالتدِعْتَ«
 .قانون אصالح شد: » في אلقانونِאُجْرِيَ אلتَّعْدِیلُ«: مانند

عَلَی «אین تعبیر، گاه به شکل . ترین شکل به بهترین گونه، به بهترین شکل، به کامل: »هٍجْ وَلِمَ أكْیلَعَ«
 .رود نیز به كار می» أکْمَلِ صُورَةٍ

ون אنجام گرفته در خدمت تلویزی: »تَمَّ في خِدْمَةِ אلتّلفزیونِ«: کامل شدن، אنجام گرفتن؛ مانند: »مَّتَ«
تَمَّ «گیرد؛  אنجام می) شهروندאن(وطنان  אین خدمات برאی هم: »إنَّ هذه אلخِدْمَةَ تَتِمُّ ألجْلِ אلمُوאطِنینَ«אست؛ 
 .کتاب کامل شد: »אلکِتابُ
: » אلقَفَصِأطْلَقْتُ אلطَّیْرَ مِنَ«אسیر رא آزאد کردم؛ : »أطْلَْقتُ אألسِیرَ«: آزאد کردن، رها کردن؛ مانند: »القإطْ«

شلیک «و » پرتاب کردن«אین وאژه در عرصۀ تکنولوژی و نظامی به معنای . پرندگان رא אز قفس آزאد کردم
إطْالقُ «پرتاب موشک؛ : »إطْالقُ אلصّارُوخِ«؛  شلیک گلوله: »إطْالقُ אلرَّصاصِ«: رود؛ مانند به کار می» کردن

 ].به فضا[پرتاب ماهوאره : »אلقَمَرِ אلصِّناعِيِّ
و هم به شکل ترکیب ) ةُیَّضِ אألرْةُرَאلكُ(אین ترکیب، هم شکلِ ترکیب وصفی . کرۀ زمین: »ةُیَّضِ אألرْةُرَאلكُ«
 .رود به کار می) ضِرْאأل ةُرَكُ(אضافی 
نْ أيِّ بَلَدٍ  مِنَ אلعالَمِ، مِةٍمِنْ أيِّ مِنْطَقَ«یعنی : »مِنْ أيِّ قُطْرٍ مِنَ אلعالَمِ«منطقه، سرزمین، کشور؛ : »رطْقُ«
 .»مِنَ אلعالَمِ

گفتنی אست برאی مخاطبان رאدیو، وאژۀ . بینندگان گرאمی ما: »مُشاهِدِینا אلکِرאم«: بیننده؛ مانند: »دشاهِאلمُ«
 .رود به کار می» אلمُسْتَمِعینَ«
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برאی به کار رفته אست، هنگام ورود به زبان عربی، » تاء«ها  های خاصّ غیر عربی که در آن  אسم:نکته
  طهرאن؛ توکیوتهرאن«: شود؛ مانند تبدیل می» طاء«ها به  ی آن»تا«سازی به وאژگان عربی،  شبیه

 .» إیطالیاطوکیو، אیتالیا

 بخش دوم

فالتلفزیون یعدّ وسیلة ضروریّة للثقافة وقضاء وقت אلفرאغ ، وأصبح معظم אلناس یفضّلونه على אلسینما 
 كلّه حسنات ، بل له نوאح غیر طیّبة أیضاً نفسیّاً وجسمیّاً ؛ فهو سالح ذو ومع ذلك فالتلفزیون لیس. وאلمسرح 

 .حدّین ، یضرّ وینفع 
ومن أهمّ سیّئات אلتلفزیون أنّه یؤثّر على نفسیّة אلصغار ، ورّبما یحرّכ فیهم غرאئز دאخلیّة أو یوجّههم 

ب في אلمجتمع ومسؤول عن حالة אلبعد ویتّهم אلتلفزیون אآلن بأنّه مسؤول عن אالضطرא. توجیهاً غیر سلیم 
 .وאالختالف بین אآلباء وאألبناء في אلعوאطف وאألفكار 

قبل أن یدخل אلتلفزیون אلبیوت كان أفرאد אألسرة אلوאحدة : وאلذین یوجّهون إلیه هذه אلتهمة یقولون 
ثون إلیهم في كثیر من أمور یجلسون معاً لقضاء وقت אلفرאغ ، یستمعون إلى אألب أو אألمّ أو אلجدّة وهم یتحدّ

אلحیاة ، אألمر אلذي یخلق نوعاً من אالتّفاق אلفكريّ بین أفرאد אلمجتمع אلصغیر ، ویعمل على نقل آرאء אلكبار إلى 
 .אلصغار 

أمّا بعد ظهور אلتلفزیون وما یقدّمه من موאدّ مختلفة ، فإنّه عمل على إلغاء אلدور אلطبیعيّ لآلباء في أن 
 .وأصبح אلجمیع یهتمّون بالبرنامج אلتلفزیونيّ . אجتماع یوميّ لألبناء یكونوא مركز 

 معنای وאژگان. ١

 .אست» אوقات بیکاری«و به معنای » أوْقاتُ אلفَرאغِ«جمع آن : »وَقْتُ אلفَرאغِ«
אخت کردم؛ هایم رא پرد همۀ بدهی: »قَضَیْتُ دُیُونِي کُلَّها«: אدא کردن، אنجام دאدن؛ مانند: »قَضَی؛ یَقْضِي«

 .من روز تعطیل رא در پارک سپری کردم: »أنا قَضَیْتُ َیوْمَ אلعُطْلَةِ في אلمُنْتَزَهِ«
 سینما: »אلسّینما«
 نامه نمایش: »אلمَسْرَحِیَّة«نمایش، تئاتر؛ : »حرَسْאلمَ«
: »لْمُ אلنَّْفسعِ«אست؛ » های روحی و روאنی حالت«قرאر دאرد و به معنای » جِسْمِیّاً«در مقابل » نَفْسِیّاً«
های معنوی به کار  در زبان عربی، بر خالف زبان فارسی، در جنبه» رُوحِيّ«گفتنی אست وאژۀ . شناسی روאن
 .»ةٍبِمَعْنَوِیّاتٍ عالِیَ)/ عالِیَةٍ(فُالنٌ یَتَمَتَّعُ بِرُوحِیّاتٍ مَعْنَوِیَّةٍ «: رود؛ مانند می

 زאر دو جانبهאبزאر دو بُعدی، אب: »سِالحٌ ذُو َحدَّیْنِ«
 های منفی و مثبت جنبه: »وحَسَناتئات یِّسَ«
אین وאژه در زبان فارسی . دهی، کسی رא به سویی روאنه کردن، אرشاد و رאهنمایی کردن جهت: »یهجِوْتَ«

 .אست» توجیه کردن: تَبْرِیر«نیز کاربرد دאرد، אلبته با معنایی متفاوت که معادل عربی آن 
 های روאنی روאنی، אضطرאب پریشان: »אِضْطِرאباتٌ نَفْسِیَّةٌ«قرאری؛  ریشانی، بینگرאنی، پ: »رאبאالضطِ«
אصطالح دیگری نیز وجود دאرد که با אین אصطالح . فکر مشترک، אندیشۀ مشترک: »אالتِّفاقُ אلفِکْرِيُّ«

 .אست» אفکار عمومی«به معنای » אلرَّأيُ אلعامُّ«אرتباط معنایی دאرد و آن 
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نقش و «به معنای » دَوْر«و » نادیده گرفتن، حذف کردن و لغو کردن«به معنای  »غاءإلْ«: »روْ אلدَّغاءُإلْ«
 .من سفرم رא لغو کردم: »ألْغَیْتُ אلرِّحْلَةَ«אست؛ » جایگاه

 برאی منفی کردن صفت» غَیْر«کاربرد . ٢

های   אما یکی אز شیوهدر زبان عربی برאی برخی صفات منفی وאژۀ مستقلی وجود دאرد،: »یمٍلِ سَرُیْغَ«
؛ »سَلیم و غَیْرُ سَلیمٍ«: אست؛ مانند» غَیْر«ساخت صفات منفی، منفی کردن صفات مثبت به کمک وאژۀ 

 .»صَحیح و غَیْرُ صَحیحٍ«

 فعل مضارع+ » أصْبَحَ«ساختار . ٣

عنای یکی אز אفعال ناقصه و به م» أصْبَحَ«های پیش אز متن درس بیان شد،   گونه که در نکته همان
گر نوعی صیرورت و دگرگونی  אست و قرאر گرفتن אین فعل در جمله، بیان» شدن، گردیدن و تغییر یافتن«

های  گونه شده אست که همگان به برنامه אین: »أصْبَحَ אلجَمیعُ یَهَْتمُّونَ بِالْبَرْنامَجِ אلتّلفزیونيِّ«: אست؛ مانند
 .دهند تلویزیونی אهمیت می

 بخش سوم

وفي هذه . في درאسة له عن هذא אلموضوع » ألكس هیلي «  یؤیّدها אلكاتب אألمریكيّ وهذه אلتهمة
אلدرאسة یدعو אلكاتب אلمجتمعات אلغربیّة ال سیّما אألمریكیّین إلى ضرورة إیجاد صلة عاطفیّة متینة بین أفرאد 

 .אلعائلة بدالً من حالة אالضطرאب אلتي أصابتها 
 אلمشكلة ـ אلعمل على عودة אلصورة אلقدیمة لألسرة عندما كانت אلجدّة ـ عالجاً لهذه» هیلي « ویقترح 

تقوم بدور אلتلفزیون ، فیجلس حولها אألطفال یستمعون إلى ما تقصّه من ذكریات وحكایات لطیفة ال تخلو من 
قدّسة ، دروس ونصائح ، وذلك بالتالي یغرس حبّ אألسرة في نفس أعضائها ویساعد على بقاء אلصلة אألسریّة אلم

 .كما یخفّف من אلشعور بالوحدة אلقاسیة אلتي أصبح אألجدאد وאلجدّאت یعیشون فیها 

 معنای وאژگان. ١

» بررسی، تحقیق، پژوهش«به معنای » אلبَحْث«אین وאژه گاه همرאه با وאژۀ . مطالعه، بررسی: »אلدِّرאسَة«
 .کز مطالعات و تحقیقاتمر: »مَرْکَزُ אلدِّرאساتِ وאلبُحُوث«: رود؛ مانند به کار می

 به ویژه، به خصوص : »سِیَّماال «
فرאخوאندن و دعوت «به معنای » إلی«אین فعل با حرف جرّ . صدא زدن، ندא دאدن، خوאندن: »دَعا؛ یَدْعُو«

 .אست» کردن به چیزی
: »اطِفِیَّةٍ مَتِینَةٍإیجادُ صِلَةٍ ع«؛ )برאی غیر אنسان(، محکم و אستوאر )برאی אنسان(قوی و چهارشانه : »ینتِمَ«

 برقرאری پیوندی عاطفی و אستوאر
: برند؛ مانند رא به کار می» أصابَ؛ یُصِیبُ«شود، فعل  هایی که אنسان دچار آن می برאی بیان حالت

دچار ترس شدم، ترس مرא فرא : »أصابَنِي אلخَوْفُ«سرما خوردم؛ / دچار سرماخوردگی شدم : »أصابَنِي אلزُّکامُ«
אضطرאبی که دچار אو شده / تشویش / به جای حالت نگرאنی : » مِنْ حالَةِ אالضطِرאبِ אلَّتي أصابَتْها دَالًبَ«گرفت؛ 
   .אست
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به کار » مِنْ«هموאره با حرف جرّ » خَال؛ یَخْلُو«فعل . نیست... نیست، بدون ... تهی אز : »ال تَخْلُو مِنْ«
 .رود می

: אست؛ مانند» خود، همان«ید بر ذאت چیزی باشد، به معنای אین وאژه هنگامی که برאی تأک: »نَفْس«
در برخی موאرد . همان אعضا: »نَفْسُ אألعْضاءِ«همین موضوع؛ : »نَفْسُ אلمَوْضُوعِ«همین زمان؛ : »نَفْسُ אلوَقْتِ«

 אحساس آرאمش من در درون خود،: »أشْعُرُ بِطُمَأنِینَةٍ في نَفْسِي«: رود؛ مانند به کار می» جان«نیز به معنای 
 .کنم می

 کاربرد چند جارّ و مجرور در کنار هم. ٢

 نْ عَهُ لَةٍرאسَ دِيف«: گیرند؛ مانند گاه در یک عبارت، بنا به ضرورت، چند جارّ و مجرور در کنار هم قرאر می
 .»وعِضُوْهذא אلمَ

 بخش چهارم

 أو على אلمدي אلبعید ، هذא إذא لم نرאع أمّا من אلناحیة אلصحیّة فإنّ للتلفزیون أیضاً آثارאً سیّئةً مباشرةً
 .אالستعمال אلصحیح 

 : على אلسؤאل ۱۹۷۳وفي אستفتاء تمّ في ألمانیا אلغربیّة في عام 
 هل אلتلفزیون یؤذي אلصحّة ؟

 .علی هذא אلسؤאل بنعم  % ۳۳أجاب 
 :ومن بین אآلرאء אلتي وردت ردّאً على هذא אالستفتاء 

، یؤذي אلعین ، یجعل אإلنسان عصبیّاً ، یعمل على ضعف אلهمّة وقلّة אلحركة ، אلتلفزیون یحرمنا من אلنوم 
من אلذین یشاهدون אلتلفزیون یجلسون  % ۸۰وقد ثبت من אإلحصاء أنّ . هو אلسبب في آالم אلرأس وאلظهر 

 .أمام אلتلفزیون یومیّاً فترة ساعتین تقریباً ، وفي عطلة אألسبوع من ثالث إلى أربع ساعات 
ن بین אلعوאمل אلتي توجد אلمشاكل وאلصعوبات אلتي یشكو אلناس منها هو وضع אلجهاز في אلبیت ووضع وم

אلمشاهد بالنسبة له ؛ ففي أكثر אألحیان یوضع אلتلفزیون أمام אلعین بصورة غیر سلیمة ، أو تكون אلمسافة بین 
وقد یكون توزیع אلضوء في . لالزم אلمشاهد وאلتلفزیون غیر صحیحة ، أي تكون قریبة أو بعیدة أكثر من א

 .אلحجرة غیر مناسب 
كلّ هذه אلمشاكل وאلسیّئات یمكن أن تتخلّص منها ! هذه أمثلة لبعض مشاكل אلتلفزیون ، ولكن ال تخف 

علیك فقط أن تعرف אلتعلیمات وאإلرشادאت لالستعمال אلصحیح ، وحینئذ یمكنك أن تتمتّع بالفوאئد אلعظیمة . 
 .ك אلتلفزیون ، دون خوف على صحّتك אلتي یتیحها ل

 معنای وאژگان. ١

: »אالِسْتِفْتاءُ אلعامُّ «אست؛» نظرخوאهی، نظرسنجی«و به معنای » אِسْتِطْالعُ אلرَّأي«معادل : »אِسْتِفْتاء«
در : »۱۳۵۸ إیرאنَ في سَنَةِ אُجْرِيَ אالِسْتِفْتاءُ عَلَی نِظامِ אلجُمْهُورِیَّةِ אإلسْالمِیَّةِ في«: پرسی؛ مانند  رفرאندوم، همه

  . در אیرאن برאی جمهوری אسالمی رفرאندوم برگزאر شد۱۳۵۸سال 
 .آزرده، آشفته، کسی که אز نظر روحی در حالت نامتعادلی قرאر دאرد: »عَصَبِيّ«
 سر درد: »آالمُ אلرَّأسِ«
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 کمر درد: »آالمُ אلظَّهْرِ«
 تر אوقات بیش» أکْثَرُ אألحْیانِ«אست؛ » حِین«جمعِ : »یانأحْ«
 بیش אز حدّ نیاز: »أکْثَر مِنَ אلضَّرُورِيَّ«یعنی : »أکْثَر مِنَ אلالّزِمِ«
یَمْنَحُها / یُعْطِیها«یعنی : »یُتِیحُها لَكَ אلتّلفزیونُ«؛ »مَنَحَ؛ یَمْنَحُ«و » أعْطَی؛ یُعْطِي«یعنی : »أتاحَ؛ یُتِیحُ«

 .»لَكَ אلتّلفزیونُ

 شیوۀ خوאندن אعدאد. ٢

شود و عدد همچون فارسی אز بزرگ به کوچک خوאنده   אبتدא معدود در نظر گرفته می عدد كامل؛)אلف
/ وאحِدٌ«که به شکل » ۴۱«شود؛ مانند  شود، به جز دو رقم آخر که אبتدא یکان و سپس دهگان خوאنده می می
 .شود یخوאنده م»  وسِتُّونَةٌخَمْسَ/ خَمْسٌ«که به شکل » ۶۵«و »  وأرْبَعُونَةٌوאحِدَ

به آن אفزوده » بِالمِئَة/ في אلمِئَة«شود و در پایان وאژۀ   همچون عدد کامل خوאنده میعدد درصدی؛) ب
خَمْسَةٌ وثَمانُونَ في «که به شکل »  %۸۵«و » بِالمِئَةِ/ ثَمانُونَ في אلمِئَةِ«که به شکل »  %۸۰«شود؛ مانند  می
 .شود خوאنده می» بِالمِئَةِ/ אلمِئَةِ

אِثْنانِ مِنَ «که به شکل » دو دهم«شود؛ مانند  خوאنده می» عَلَی«و » مِنْ« با دو حرف  کسری؛عدد) ج
» אِثْنانِ عَلَی אلخَمْسَةِ«یا » אِثْنانِ مِنَ אلخَمْسَةِ«که به صورت » دو پنجم«و » אِثْنانِ عَلَی אلعَشَرَةِ«یا » אلعَشَرَةِ

 .شود خوאنده می
 



  

 



  

 

 
 
 

 س عشرسادאلאلدرس 

 
 
 
 
 

 من جدّ وجد
 
 

 ۱۴۰..............................................................................................أهدאف אلدرس
 ۱۴۰.............................................................................................وאجبات אلطالب

 ۱۴۰.......................................................................................אلمفردאت אلجدیدة
 ۱۴۰...........................................................................................................مالحظة
 ۱۴۱...............................................................................................................אلنصّ

 ۱۴۱........................................................................................................تاج محلّ
 ۱۴۲............................................................................................................توضیح

 ۱۴۲........................................................................................................تاج محلّ
 ۱۴۳.....................................................................................................بخش دوم
 ۱۴۵...................................................................................................بخش سوم

 ۱۴۶................................................................................................بخش چهارم

 
  



 

 

  
  
  
  
  

 هدאف אلدرسأ

  ؛ةریخیّاאلتعرّف إلی אلنصوص אلت 
  ؛درאسة אلمفردאت وאلمصطلحات אلجدیدة 
  .تقویة فهم אلمقروء 

 وאجبات אلطالب

  ؛م אلمسموع مستعیناً بالقسـ אالستماع إلی אلنصّ
  ؛ـ تحدید אلمفردאت אلجدیدة للنصّ

  ؛سالیب אلجدیدة في אلنصّـ تحدید אأل
  ؛ وאستیعابهـ محاولة فهم אلنصّ

 .جابة عن אلتمارین وحلّها ـ אإل

 אلمفردאت אلجدیدة

 تقریباً = يحوאل
 אلمدنیّة= אلحضارة 

 طلع= أشرق 
 אلسلطان= אإلمبرאطور 

 باقیة= خالدة 
 بعث= أثار 
 אلحجر אلناعم= ام אلرخ

 أعرض= אنصرف 
 وجه אلبسیطة= ظهر אألرض 

 אلمرشد= אلقائد 
 أوجب= فرض 

 مالحظة

 . يّذא دخلتها بشکل سماعإ إالّ »אل « ة بالمدن وאلبلدאن ال تأخذ سماء אلخاصّאأل
 .» אلطائف , رة אلمدینة אلمنوّ, אلبصرة  , يدله ، طهرאن, مکّة «  :אلمثال 
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 بودن دو ویژگیِ نام شهرها و کشورها) ده بودنقاع  بی(سماعی . ١

 »אلف و الم«دאشتن یا ندאشتن ) אلف

 مذکر یا  مؤنث بودن) ب

توאن مالک و معیار خاصّی رא برאی   سماعی אست و نمی،אین دو ویژگیِ نام شهرها و کشورها
تبر به دست ها در متون مع ها در نظر گرفت و نگارش صحیح אین وאژگان با توجه به کاربرد آن آن
 نام کشورهای ،در مقابل. گیرد هم نمی» אل«مؤنث אست و » مصر«آید؛ برאی نمونه نام کشور  می

گفتنی אست אین . گیرند می» אل«مذکر هستند و » אلبَحْرَیْن«و » אلعِرאق«، »אألرْدُن«دیگری همچون 
عربی چین  نه نام کشور غیرها אرتباطی ندאرد؛ برאی نمو عربی بودن אین אسم دو ویژگی به عربی یا غیر

همچنین אز میان وאژگانی که در אین متن به . گیرد نمی» אل«، »إیرאن«گیرد، אما  می» אل«، )אلصِّین(
 .אند گرفته» אل«، »אلطّائِف«و » אلهند«نگرفته אست، אما » אل» «دهلی: دِلْهي«אند،  کار رفته

 در زبان عربی» برترین«و » برتر«صفت . ٢

در زبان فارسی ) برترین(و عالی ) برتر(های تفضیلی  معادل صفت» أفعل تفضیل «در زبان عربی
سَعیدٌ «: אست؛ مانند) تفضیلی(بیاید، صفت برتر » مِنْ«حرف » أفعل تفضیل«چنانچه پس אز . אست

به مابعدِ خود אضافه » أفعل تفضیل«تر אست، אما چنانچه  سعید אز برאدرش، بزرگ: »أکْبَرُ مِنْ أخِیهِ
 .ترینِ مردم אست سعید بزرگ: »سَعیدٌ أکْبَرُ אلنّاسِ«: אست؛ مانند) عالی(د، صفت برترین شو

 אلنصّ

 تاج محلّ

دخل אإلسالم إلى אلقارّة אلهندیّة منذ אلقرن אألوّل אلهجريّ ، وقد حكمها אلمسلمون حوאلي ألف 
هم في أرض אلهند آثارאً سنة ، وإذא كان אلمسلمون قد تركوא في مدن אألندلس آثارאً جمیلة فإنّ ل

 .أجمل بناء على ظهر אألرض » تاج محلّ « حضاریّة أجمل وأعظم ، وحسبنا 
، ذلك אلقائد אلشابّ אلذي » محمّد بن אلقاسم אلثقفيّ « كان أوّل من حمل إلى אلهند لوאء אإلسالم 

.  أشرق في مكّة ترכ منازل قومه في אلطائف ، ومشی إلی אلهند ، حیث نقل إلیها نور אإلسالم אلذي
 .أن ال إله إالّ אللّه وأنّ محمّدאً رسول אللّه : وאرتفع صوت אلمؤذّن عالیاً في قلب אلقارّة אلهندیّة 
وصار من .  אلناس في دین אللّه ودخل. » دلهي « وقامت في אلهند دولة إسالمیّة عاصمتها 

باكستان وبنجالدش ، وخرج من ذرّیّتهم אلیوم ما یقرب من مئتي ملیون من אلمسلمین في אلهند و
 .بینهم أمس وאلیوم علماء كبار عملوא في אلتألیف وאلترجمة ونشر אلدعوة אإلسالمیّة 

وقد بنی هذא אلبناء . » تاج محلّ « ومن אآلثار אإلسالمیّة אلتي بقیت في אلهند إلى یومنا هذא 
 .، وله قصّة تشبه אلخیال » هي دل« قرب » أكره « ، وهو یقع في » شاه جهان « אلعجیب אإلمبرאطور 

وكانت سیّدة » ممتاز محلّ « كانت لإلمبرאطور زوجة رאئعة تعتبر آیة في אلحسن وאلجمال אسمها 
أالّ یشرب אلخمر ، وأن یقیم אلصالة ، : شروطاً قبل אلزوאج » شاه جهان « وقد فرضت على . مؤمنة 

 .وأن یحكم بما أمر אللّه 
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لی أمور אلدین ؛ فأنشأت אلمساجد ، وאعتنت بكتابة אلمصاحف ، ودאفعت وאنصرفت אلزوجة אلصالحة إ
وكانت ترسل كلّ عام مئة مسلم للحجّ . عن حقوق אلنساء ، وأقامت אلبیوت لتربیة אلیتیمات وتعلیمهنّ 

 .على حسابها 
. له  אلشاه زوجته حبّاً ملك علیه قلبه وعقوأحبّ. أربعة عشر ولدאً وبنتاً » ممتاز محلّ « وضعت 

 بقطعة فنّیّة خالدة من אلرخام ذكرאها م شعر بحزن شدید على فرאقها ، وحفظ ۱۶۲۱ولمّا ماتت عام 
אلذي أثار إعجاب אلدنیا بجماله אلفنّيّ ، وما زאل یثیر إعجاب كلّ من » تاج محلّ « אألبیض ، وهي قبر 

 .یرאه 
لیقیم علیها אلقبر ،  » جمنا« אشترى אإلمبرאطور قطعة أرض في موضع جمیل على شاطئ نهر 

» أستاذ عیسى « وقد أقام  . אلمشروعلیتولّی تنفیذ » أستاذ عیسى « وאختار אلمهندس אلفنّان אلمسلم 
 .אلبناء على نظام אلفنّ אلهنديّ אإلسالميّ 

 علیه هذه אلرسوم אلبدیعة אلتي لم ونقشتلقد صنعت אألیدي אلممتازة من قطعة אلرخام أروع بناء ، 
» دهلي « قرب » أكره « وحتّى אلیوم یأتي אلزوّאر من كلّ أقطار אلعالم إلى . ها في אلفنّ یعرف مثل

 .، ولیسمعوא أعظم وأروع قصص אلحبّ » تاج محلّ « لیشاهدوא قبر 
 طوאل حیاته مخلصاً لحبّه ، وعاشلقد حزن אإلمبرאطور على موت زوجته אلحبیبة حزناً عمیقاً ، 

وقد أحبّ .  ملك אلهند ؛ ألنّها كانت بالنسبة له أعظم من ملك אلهند فانصرف عن אلدنیا ، وأهمل
وأرאد كلّ وאحد من أبنائه أن . אإلمبرאطور هذه אلروضة אلتي دفنت فیها زوجته إلى درجة אلجنون 

، ووضع أباه في قصر » أورنك زیب « یستولي على אلملك ، ولكنّ אلحكم אستقرّ أخیرאً لوאحد فقط هو 
 . وكأنّه أمامه سریرهوهو في » تاج محلّ « ملكة ، وجعل أمام سریره مرآة یرى منها من قصور אلم

فكان حاكماً قویّاً .  فیه صفات طیّبة كثیرة אجتمعتفقد » أورنك زیب « أمّا אإلمبرאطور אلمسلم 
قد ملك  . ماءوאلعلكما كان عالماً یحبّ אلعلم . أقام אلعدل ورفع אلظلم وساعد אلضعفاء وאلفقرאء . وصالحاً 

 .אلدین قلبه ؛ فكان یؤلّف אلكتب ویحفظ אلقرآن ویحافظ على אلصالة في أوقاتها مع אلجماعة 
 ، وأنشأ بیوتاً للعجزة وאلیتامى وאلمدرّسینوقد بنی אلمساجد في أنحاء אلهند ، وعیّن لها אألئمّة 

 . وسعادة خیري ومستشفیات لعالج אألمرאض אلجسمیّة وאلعقلیّة ؛ فعاش אلناس في عهده ف
 . ملوכ אلدنیا في عصره أعظموكان . لقد حكم هذא אلملك אلصالح אلهند كلّها مدّة خمسین سنة 

 توضیح

 بخش نخست

 تاج محلّ

دخل אإلسالم إلى אلقارّة אلهندیّة منذ אلقرن אألوّل אلهجريّ ، وقد حكمها אلمسلمون حوאلي ألف 
 ندلس آثارאً جمیلة فإنّ لهم في أرض אلهند آثارאًسنة ، وإذא كان אلمسلمون قد تركوא في مدن אأل

 .أجمل بناء على ظهر אألرض » تاج محلّ « حضاریّة أجمل وأعظم ، وحسبنا 
، ذلك אلقائد אلشابّ אلذي » محمّد بن אلقاسم אلثقفيّ « كان أوّل من حمل إلى אلهند لوאء אإلسالم 

 . ل إلیها نور אإلسالم אلذي أشرق في مكّة ترכ منازل قومه في אلطائف ، ومشی إلی אلهند، حیث نق
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 .أن ال إله إالّ אللّه وأنّ محمّدאً رسول אللّه : وאرتفع صوت אلمؤذّن عالیاً في قلب אلقارّة אلهندیّة 

 چند نکته. ١

אلیه  مضاف و مضافٌو گاه به شکل به شکل صفت و موصوف ها گاه  نام قاره: » אلهِنْدِیَّةُةُאلقارَّ «٭
אلبته . »قارَّةُ إفْرِیقِیا«یا » אلقارَّةُ אإلفْرِیقِیَّةُ«و » قارَّةُ آسِیا«یا » אلقارَّةُ אآلسِیَوِیَّةُ«: رود؛ مانند به کار می

 אین هجا به صورت مجازی ب  كه در אین אست »شِبْهُ אلقارَّةِ אلهِنْدِیَّةِ«در אصل » ةُةُ אلهِنْدِیَّאلقارَّ«عبارت 
 . کار رفته אستشكل به
אلبته . »אلقَرْنُ אألوَّلُ אلهِجْرِيُّ«: رود؛ مانند אین وאژه برאی بیان نوع سال به کار می: »لهِجْريّא «٭

های  برאی سال. »ةِאلقَرْنُ אألوَّلُ لِلْهِجْرِ«: شود אستفاده می» ةِلِلْهِجْرَ«אز » אلهِجْريّ«گاه به جای 
معادل . »لِلْمِیالدِ/  رْنُ אألوَّلُ אلمِیالدِيُّאلقَ«: شود؛ مانند میالدی نیز دقیقاً به همین شکل عمل می

قَبْلَ אلقَرْنُ אلثّالِثُ «: אست؛ مانند»  و قَبْلَ אلمِیالدِةِهِجْرَقَبْلَ אل«نیز » پیش אز هجرت و پیش אز میالد«
به چند گاه  אست؛ هر» אإلیرאنيّ«در زبان عربی وאژۀ » شمسی«معادل وאژۀ . »قَبْلَ אلمیالدِ/  ةِهِجْرَאل

 .»אلهِجْرِيُّ אلشَّمْسِيُّ/ אلقَرْنُ אألوَّلُ אلهِجْرِيُّ אإلیرאنِيُّ«: رود؛ مانند  به کار مینیز» אلشَّمِْسيّ«جای آن، 
 .گیرند می» אل«אز جمله كشورهایی هستند که به صورت سماعی : »אلهند« و» אألندلس«٭ 
در אین عبارت، نقش صفت ) مظَأعْ ل ومَأجْ(أفعل تفضیل : »آثارאً حَضارِیَّةً أجْمَلَ وأعْظَم«٭ 

 .گرفته אست
أفعل « درس بیان شد، هر گاه آغازگونه که در  همان: »أجْمَلَ بِناءٍ عَلَی ظَهْرِ אألرْضِ «٭
در زبان فارسی אست؛ אز אین رو אین عبارت ) برترین(، مضاف وאقع شود، معادل صفت عالی »تفضیل

 .»روی زمینزیباترین ساختمان بر «: بدین معنا אست

 معنای وאژگان. ٢

 ... . که کسینخستین : »أوَّلُ مَنْ«
: »אِرْتَفَعَ أذאنُ אلمَغْرِبِ مِنَ אلمَسْجِدِ אلحَرאمِ«؛ بانگ مؤذّن برخاست: »אِرْتَفَعَ صَوْتُ אلمُؤَذِّنِ عالِیاً«

: مانندرود؛   کار میبه» رُفِعَ«، فعل »אِرْتَفَعَ« گاه به جای .بانگ אذאن مغرب אز مسجد אلحرאم برخاست
 .بانگ אذאن אز مسجد אلحرאم برخاست: »رُفِعَ אألذאنُ مِنَ אلمَسْجِدِ אلحَرאمِ«

 אسم موصول. ٣

» که«دאرد و در زبان فارسی به  وصفی معنایقرאر گیرد،  معرفه  אز אسمאگر پس   موصولאسم 
אی که پرتو אسالم  به گونه: »ذي أشْرَقَ في مَکَّةَحَیْثُ نَقَلَ إلَیْها نُورَ אإلسْالمِِ אلَّ«: شود؛ مانند ترجمه می

 .جا منتقل کرد رא، که در مکّه تابیده بود، به آن

 بخش دوم

وصار من . ودخل אلناس في دین אللّه . » دلهي « وقامت في אلهند دولة إسالمیّة عاصمتها 
 ، وخرج من نجالدشوبذرّیّتهم אلیوم ما یقرب من مئتي ملیون من אلمسلمین في אلهند وباكستان 

 .بینهم أمس وאلیوم علماء كبار عملوא في אلتألیف وאلترجمة ونشر אلدعوة אإلسالمیّة 
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 هذא אلبناء بنیوقد . » تاج محلّ « ومن אآلثار אإلسالمیّة אلتي بقیت في אلهند إلى یومنا هذא 
 . قصّة تشبه אلخیال ، وله» دلهي « قرب » أكره « ، وهو یقع في » شاه جهان « אلعجیب אإلمبرאطور 

وكانت سیّدة »  محّل ممتاز« كانت لإلمبرאطور زوجة رאئعة تعتبر آیة في אلحسن وאلجمال אسمها 
 .مؤمنة 

أالّ یشرب אلخمر ، وأن یقیم אلصالة ، وأن : شروطاً قبل אلزوאج » شاه جهان « وقد فرضت على 
 .یحكم بما أمر אللّه 

دین ؛ فأنشأت אلمساجد ، وאعتنت بكتابة אلمصاحف ، ودאفعت وאنصرفت אلزوجة אلصالحة إلی أمور אل
وكانت ترسل كلّ عام مئة مسلم للحجّ  . وتعلیمهنّعن حقوق אلنساء ، وأقامت אلبیوت لتربیة אلیتیمات 

 .على حسابها 

 بارۀ نام شهرها و کشورها هایی در نکته. ١

: شورها سماعی אست؛ مانندبه نام شهرها و ک» אل«٭ همان گونه که بیان شد، אفزوده شدن 
 .»אلهند، باکستان و بنجالدش«

 موجود در زبان عربی، هنگام وאژگانبه ) بیگانه/  دخیل(سازی وאژگان وאردאتی  ٭ برאی نزدیک
» باکستان«به » پاکستان«دهد؛ برאی نمونه  ها رخ می ورود אین وאژگان به زبان عربی، تغییرאتی در آن

 .شود بدیل میت» بنجالدش«به » بنگالدش«و 
باید توجه دאشت که אین تغییرאت هموאره یکسان نیست و تبدیل برخی אز אین وאژگان قاعدۀ 

» گ«خاّصی ندאرد و باید به چگونگی کاربرد אین وאژگان در زبان عربی دقت کرد؛ برאی نمونه حرف 
که به » نگرگا«تبدیل شود؛ مانند » غ«אی دیگر به  و در وאژه» ج«אی به  ممکن אست در وאژه

 .شود تبدیل می» بَنْجْالدِش«که به » بنگالدش«و » جُرْجان«
 دאرد، אین אست که אین وאژگان شکل نگارشی وجودنکتۀ دیگری نیز که در نگارش אین وאژگان 

نیز به دو » بنگالدش«و » إنکلترא«و » إنجلترא«به دو شکل » אنگلیس «،یکسانی ندאرند؛ برאی نمونه
 .شود نوشته می» بَنْجْالدِش «و» بَنْغْالدِش«شکل 

 معنای وאژگان. ٢

فُالنٌ آیَةٌ «شود؛  سمبلی אز خوبی و زیبایی محسوب می/ نمادی: »تُعْتَبَرُ آیَةً في אلحُسْنِ وאلجَمالِ«
 .אست» گیر هر چیز روشن و چشم«به معنای » ةآیَ«. فالنی سمبلی در علم و دאنش אست: »في אلعِلْمِ

» وجوب شرعی«به معنای ر متون فقهی  فعل دאین.  אجباری کردن،کردن الزم :»فَرَضَ عَلَی«
خدאوند نماز رא : »فَرَضَ אهللاُ אلصَّالةَ«خدאوند روزه رא وאجب کرد؛ : »فَرَضَ אهللاُ אلصِّیامَ«: אست؛ مانند
 .وאجب کرد

 ، تأسیس کردنآوردنساختن، پدید : »إنْشاء«
  ورزیدنتمامهא: »אِعْتَنَی بِـ«
אز : »دאفَعَتْ عَنْ حُقُوقِ אلنِّساءِ«: رود؛ مانند به کار می» عَنْ«אین فعل هموאره با حرف جرّ : »دאفَعَ«

 .حقوق زنان دفاع کرد
من אین مسئولیّت رא : » هَذِهِ אلمَسْؤُوِلیَّةَ عَلَی حِسابيأتَکَفَّلُأنا «با هزینۀ خودش؛ : »هاسابِ حِیلَعَ«

 .پذیرم با هزینۀ خود می
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 ی نفی»ال«ناصبه و » أنْ«אدغام . ٣

نوشته و » أالّ«با هم אدغام شده و به شکل فعل مضارع پیش אز  نفیی »ال«به و ص نا»أنْ«
 .»أالّ یَشْرَبَ אلخَمْرَ«: شود که پس אز אدغام چنین می» أنْ ال یَشْرَبَ אلخَمْرََ«: شود؛ مانند خوאنده می

 تغییر معنای אفعال با تغییر حروف جرّ. ٤

به אمور دین אهتمام ) شایسته(؛ אین همسر نیکوکار » אلزَّوْجَةُ אلصّالِحَةُ إلی أمُورِ אلدِّینِאِنْصَرَفَتِ«
אهتمام «و به معنای » אِهْتَمَّ بِـ«، معادل رودبه کار » إلَی«אگر با حرف جرّ » אِنْصَرَفَ«فعل . ورزید

گردאن   روی«، به معنای به کار رود» عَنْ«אست و אگر با حرف جرّ » پردאختن به چیزی/  گماشتن
تمایل «به کار رود، به معنای » في«אگر با حرف جرّ » رَغِبَ«همچنین فعل . אست» شدن אز چیزی
» چیزیگردאن شدن אز  روی«به کار رود، به معنای » عَنْ«אست و אگر با حرف جرّ » یافتن به چیزی

  .אست

 بخش سوم

. وأحبّ אلشاه زوجته حبّاً ملك علیه قلبه وعقله . أربعة عشر ولدאً وبنتاً » ممتاز محلّ « وضعت 
 م شعر بحزن شدید على فرאقها ، وحفظ ذكرאها بقطعة فنّیّة خالدة من אلرخام ۱۶۲۱ولمّا ماتت عام 

אلذي أثار إعجاب אلدنیا بجماله אلفنّيّ ، وما زאل یثیر إعجاب كلّ من » تاج محلّ « אألبیض ، وهي قبر 
 .یرאه 

لیقیم علیها אلقبر ، » جمنا « قطعة أرض في موضع جمیل على شاطئ نهر אشترى אإلمبرאطور 
» أستاذ عیسى « وقد أقام . لیتولّی تنفیذ אلمشروع » أستاذ عیسى « وאختار אلمهندس אلفنّان אلمسلم 

 .אلبناء على نظام אلفنّ אلهنديّ אإلسالميّ 

 معنای وאژگان. ١

ممتاز محلّ چهارده : » مُمْتاز مَحَلّ أرْبَعَةَ عَشَرَ وَلَدאً وبِنْتاًوَضَعَتْ «نهاد، به دنیا آورد؛: »وَضَعَتْ«
 .پسر و دختر به دنیا آورد

عقل و دلش رא تحت سیطرۀ خود قرאر /  عقل و دلش رא אز אو ستاند: »مَلَكَ عَلَیْهِ قَلْبَهُ وعَقْلَهُ«
 אلشّاهُ زَوْجَتَهُ حُبّاً مَلَكَ عَلَیْهِ قَلْبَهُ أحَبَّ «رساند؛ אین تعبیر شدّت تأثیر گذאری چیزی بر کسی رא می. دאد

 . قدر همسرش رא دوست دאشت که عقل و دلش رא تسلیم אین محبّت کرده بود شاه آن: »وعَقْلَهُ
ظرف (אین وאژه هر گاه پیش אز فعل ماضی به کار رود، אز حرف جزم نیست، بلکه אسم : »لَمّا«
 .آن هنگام که درگذشت: »لَمّا ماتَتْ«אست؛ »  که هنگامی«و به معنای ) زمان

 אرزشی با یکدیگر نظرگونه که در جلسات پیشین نیز بیان شد، وאژگان در زبان عربی אز  همان
ی به معنا» كَهَلَ«روند؛ برאی نمونه  متفاوت هستند و אز همین رو به رאحتی به جای هم به کار نمی

אست که هر » درگذشتن«به معنای » ُتوُفِّيَ«و » نمرد«به معنای » ماتَ«، »)همرאه با تحقیر(مردن «
 .ها بار אرزشی متفاوتی دאرند یک אز آن
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من אحساس نگرאنی : »أنا أشْعُرُ بِقَلَقٍ«: ؛ مانندرود میبه کار » بِـ«אین فعل با حرف جرّ : »شَعَرَ«
فالنی אحساس : »بِجُوعٍفُالنٌ ال یَشْعُرُ «کنم؛  من אحساس ترس می: »أنا أشْعُرُ بِالْخَوْفِ«کنم؛  می

 .کند گرسنگی نمی
: »ذِکْرَیاتُ אلطُّفُولَةِ«: אست؛ مانند» خاطره«و به معنای » ذِکْرَیات«جمعِ آن : »ذِکْرَی«
 . دورאن کودکیهای خاطره
؛ هر گاه به رود میبه کار » هنر«و هم به معنای » تکنیک«אین وאژه هم به معنای : »אلفَنّ«

: אست؛ مانند» فَنِّیُّونَ«و جمعِ آن » تکنسین«به معنای » فَنِّيّ«تِ آن باشد، صف» تکنیک«معنای 
אما هر گاه به معنای . کنند ها در آزمایشگاه کار می  تکنسین:»אلخُبَرאءُ אلفَنِّیُّونَ یَعْمَلُونَ في אلمُخْتَبَرِ«
لْكِ کانَ فَنّاناً إیرאنِیّاً کَمالُ אلمُ«: אست؛ مانند» هنرمند«به معنای » אلفَنّانُ«باشد، صفتِ آن » هنر«

 .کمال אلملک یک هنرمند אیرאنی مشهور بود: »شَهیرאً
  جاودאنههنرییک قطعۀ : »قِطْعَةٌ فَنِّیَّةٌ خالِدَةٌ«
 سنگ مرمر: »אلرُّخام«
 شگفتی دنیا رא برאنگیخت: »أثارَ إعْجابَ אلدُّنیا«
همچنان شگفتی : »یرُ إعْجابَ کُلِّ مَنْ یَرאهُما زאلَ یُثِ«: پیوسته، هموאره، همچنان؛ مانند: »ما زאلَ«

 .אنگیزد אی رא برمی هر بیننده
 . تحقّق بخشیدن אجرא کردن، عملی کردن،: »تَنْفِیذ«
 .אست» َمشارِیع«و جمع آن » طرح، پروژه«به معنای : »مَشْرُوع«

 های خاصّ در متون عربی شیوۀ مشخص کردن אسم. ٢

 در گیومه قرאر گیرد تا אز دیگر عبارאت متمایز باشد؛ مانند دبایهای خاص  در متون عربی، אسم
که در متن، هر دو )  محلّ سازندۀ تاج(» أستاذ عیسی«یا ) محلّ نام نهری در کنار تاج (» جمنا«وאژۀ 

 .אند دאخل گیومه قرאر گرفته

 های ترکیبی صفت. ٣

 هم به کار گاه برאی بیان دو وصف مشترک برאی یک موصوف وאحد، دو صفت پشت سر
، هنری אست که بخشی אز آن »هنر هندی ـ אسالمی: אلفَنُّ אلهِنْدِيُّ אإلسْالمِيُّ «،روند؛ برאی نمونه می

های مستقلی نیستند،  هندی و بخش دیگر آن אسالمی אست؛ یعنی، אین دو صفت، در حقیقت، صفت
نیز چنین »  إیرאنِیَّةٌ إسْالمِیَّةٌثَقافَتُنا ثَقافَةٌ«همچنین جملۀ . بلکه یک صفت אست که دو بخش دאرد

 .فرهنگ ما، فرهنگ אیرאنی ـ אسالمی אست: حالتی دאرد و یعنی

 بخش چهارم

لقد صنعت אألیدي אلممتازة من قطعة אلرخام أروع بناء ، ونقشت علیه هذه אلرسوم אلبدیعة אلتي لم 
» دهلي « قرب » أكره « لم إلى وحتّى אلیوم یأتي אلزوّאر من كلّ أقطار אلعا. یعرف مثلها في אلفنّ 

 .، ولیسمعوא أعظم وأروع قصص אلحبّ » تاج محلّ « لیشاهدوא قبر 
لقد حزن אإلمبرאطور على موت زوجته אلحبیبة حزناً عمیقاً ، وعاش طوאل حیاته مخلصاً لحبّه ، 
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 وقد أحبّ . له أعظم من ملك אلهند بالنسبةفانصرف عن אلدنیا ، وأهمل ملك אلهند ؛ ألنّها كانت 
وأرאد كلّ وאحد من أبنائه أن . אإلمبرאطور هذه אلروضة אلتي دفنت فیها زوجته إلى درجة אلجنون 

 قصر، ووضع أباه في » أورنك زیب « یستولي على אلملك ، ولكنّ אلحكم אستقرّ أخیرאً لوאحد فقط هو 
 .ي سریره وكأنّه أمامه وهو ف» تاج محلّ « من قصور אلمملكة ، وجعل أمام سریره مرآة یرى منها 

فكان حاكماً قویّاً .  فیه صفات طیّبة كثیرة אجتمعتفقد » أورنك زیب « أمّا אإلمبرאطور אلمسلم 
قد ملك . كما كان عالماً یحبّ אلعلم وאلعلماء . أقام אلعدل ورفع אلظلم وساعد אلضعفاء وאلفقرאء . وصالحاً 

 . ویحافظ على אلصالة في أوقاتها مع אلجماعة אلدین قلبه ؛ فكان یؤلّف אلكتب ویحفظ אلقرآن
رّسین ، وأنشأ بیوتاً للعجزة وאلیتامى د وאلمאألئمّةوقد بنی אلمساجد في أنحاء אلهند ، وعیّن لها 

 . ومستشفیات لعالج אألمرאض אلجسمیّة وאلعقلیّة ؛ فعاش אلناس في عهده في خیر وسعادة 
 .وكان أعظم ملوכ אلدنیا في عصره . ة خمسین سنة لقد حكم هذא אلملك אلصالح אلهند كلّها مدّ

 معنای وאژگان

جا چون אضافه شده אست،  אسم تفضیل אست که در אین» أرْوَع«. زیباترین ساختمان: »أرْوَعَ بِناءٍ«
نیز به » رאئِع«אز אین ریشه، وאژۀ . אست» ةرَوْعَ«אین وאژه אز ریشۀ . אست) برترین(معادل صفت عالی 

אنگیز،  آن زیبایی که تحسین و شگفتی אنسان رא برאنگیزد، شگفت: که بدین معنا אسترود  کار می
 .אنگیز، جالب، زیبا، بسیار خوب دل

 به معنای אقتصادیدر مباحث » رُسُوم«. אست» نقاشی«و به معنای » رَسْم«جمعِ : »رُسُوم«
 عوאرض گمرکی: »رُسُومٌ جُمْرُکِیَّةٌ«: אست؛ مانند» عوאرض«

 .אست» ، زאئرکننده بازدید«و به معنای » زאئِر«جمعِ : »زُوّאر«
به معنای » אِنْصَرَفَ إلی« که بیان شد، گونه همان. گردאن شد אز دنیا روی: »אِنْصَرَفَ عَنِ אلدُّنیا«

 .אست» گردאن شدن אز چیزی روی«به معنای » אِنْصَرَفَ عَنْ«و » אهتمام ورزیدن، پردאختن به چیزی«
  ندאدنאهمیتهادن، ترک کردن، وא ن: »أهْمَلَ«
وאرد ) علیه אلسالم( حضرت رضا آستانبه : »ةَدَخَلْتُ אلرَّوْضَةَ אلرَّضَوِیَّ«گاه؛  آرאمباغ، : »رَوْضَة«
 .شدم

أرאدَ کُلُّ وאحِدٍ مِنْ أبْنائِهِ أنْ «دאر شدن؛   عهده چیره شدن، به دست گرفتن،: »אِسْتَوْلَی؛ یَسْتَوْلِي«
زمام حکومت رא به /  دست یابندحکومتخوאستند به  هر یک אز فرزندאن אو می: »لَی אلمُلْكِیَسْتَوْلِيَ عَ
 .دست گیرند

یُحافِظُ عَلَی אلصَّالةِ في «: مرאقبت کردن، موאظب بودن، پاسدאری کردن؛ مانند: »یُحافِظُ حافَظَ؛ «
 .»أوْقاتِها
 .»אلهِنْدِ أنْحاءُ «و » أنْحاءُ אلعالَمِ«: ند، אطرאف و אکناف، گوشه و کنار؛ مان مناطق،نقاط: »أنْحاء«
دאرُ «معادل » بُیُوتٌ لِلْعَجَزَةِ«. אست» ساالن  کهن وناتوאنان«و به معنای » عَجُوز«جمعِ : »ةزَجَعَ«

 .אست» مندאن خانۀ سال«و به معنای » אلعَجَزَةِ، دאرُ אلمُسِنِّینَ و دאرُ אلمُعَمَّرِینَ
 .אست» یَتِیم«جمعِ : »یَتامَی«
 های جسمی و روאنی بیماری: »אلعَقْلِیَّةُ وאألمْرאضُ אلجِسْمِیَّةُ«
 ترین پادشاهان دنیا بزرگ: »أعْظَمُ مُلُوכِ אلدُّنْیا«


