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دفتر زمانه

درس سوم

قالب شعر: غزل 
درون مایه: وطن پرستی، دفاع از وطن، مبارزه با استبداد، ارزش نهادن 

به اندیشمندان، قناعت و بی توّجهی به تعّلقات دنیایی

قلمرو زبانی 

واژه  معنایی  معادل  1ــ 
)ترادف، هم ریشگی(

2ــ بررسی نقش اجزای 
جمله

3ــ بررسی انواع حذف

قلمرو ادبی

1ــ غزل اجتماعی
کـاربــرد  بــررسی  2ــ 
آرایه های ادبـی )مجـاز، 

تلمیح و استعاره(

قلمرو فکری

1ــ درک و دریـافت متن 
درس

مفـاهیـم  دریـافت  2ــ 
مشترک در ابیات فرامتنی

نمایۀ درس
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هدف های آموزشی 

١ آشنایی با ادبیات پایداری و شاعران آزادی خواه؛ فرخی یزدی و عارف قزوینی )علم(  

٢ آشنایی با شعر پایداری و مفاهیم آن )علم(

٣ درک صحیح و خوانش متن درس با لحن مناسب )عمل( 

٤ تقویت باورهای ترغیب به عدالت، آزادی، پایداری و مبارزه در راه حق )ایمان و اخالق(   

٥ کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزٔه قلمروهای زبانی، ادبی و فکری )عمل( 

از وابستگی های مادی  مانند قناعت، دوری  پیام های آموزشی و اخالقی متن درس  توانایی درک   ٦

و... )تفکر(

روش های یاددهی و یادگیری

و  تدریس پرسش  تدریس کارایی گروه، روش تدریس بحث گروهی، روش  بارش فکری، روش  روش 
پاسخ و...

رسانه های آموزشی 

کتاب درسی، دیوان اشعار فرخی یزدی و عارف قزوینی، نوار صوتی خوانش متن، تهّیه عکس، فیلم 
پایگاه های  از  بهره گیری  برون مرزی(،   یا  با موضوع دفاع از میهن )فیلم های داخلی  و اسالیدهای مرتبط 

اطالع رسانی مناسب و...

منابع تکمیلی

١ انعکاس ریشه های تمدن ایرانی در شعر عارف قزوینی. مسعود دالویز. )1395(. فصلنامٔه پژوهش های 

نقد ادبی و سبک شناسی. دورٔه 7. شمارٔه 24. 
٢ انگیزه های توجه به ایران باستان در شعر عصر مشروطه. ناصر نیکوبخت؛ غالمعلی زارع. )1386(. 

نشریٔه پژوهش های ادبی. دورٔه 4. شمارٔه 15. 
٣ ایدئولوژی نهضت مشروطه. فریدون آدمیت. )1364(. جلد اول. کانون کتاب ایران. سوئد: کانون 

کتاب ایران.
٤ بازتاب قرارداد 1919 میالدی در مطبوعات و آثار اهل قلم: در ارتباط با آن )میرزادٔه عشقی و فرخی 

یزدی(. حسین مسّرت. )1384(. مجلٔه کتاب ماه ادبیات. شمارٔه 96.
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٥ بخش هنر و اندیشه: عاشقی های یک شاعر لب دوخته. محمد علی شکاری یکتا. )1379(. مجلٔه 

گزارش. شمارٔه 112. 
ابوالقاسم عارف قزوینی و معروف رصافی. )1394(.  پایداری در شعر  تطبیقی جلوه های  بررسی   ٦

فصلنامٔه ادب نامٔه تطبیقی. دورٔه 2. شمارٔه 1. 
٧ بررسی سبکی غزلیات اجتماعی عارف قزوینی و مقایسه با شاعران هم دوره )الیٔه ایدئولوژی(. سودابه 

یوسفیان و دیگران. )1393(. فصلنامٔه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی. سال هشتم. شمارٔه دوم.

٨ بررسی صور خیال در غزلیات فرخی به عنوان ویژگی سبک خاص او. محمد جواد عرفانی بیضایی.

)1383(. مجلٔه کاوش نامٔه زبان و ادبیات فارسی. شمارٔه 9.  
٩ تاریخ سیاسی معاصر و تأثیر آن در تحول ادبی عصر فرخی. غالمرضا رحمدل. مجلٔه کاوش نامٔه زبان 

و ادبیات فارسی. )1383(. شمارٔه 9.
١0 تحلیل و مقایسٔه مضامین برجسته شعر فرخی یزدی و عارف قزوینی. یدالله بهمنی مطلق و دیگران. 

)1391(. نشریٔه ادبّیات معاصر. دورٔه 2. شمارٔه 2 . 
مریم  فوکو.  شناسی  روش  بر اساس  مشروطیت،  دوران  در  قزوینی  عارف  تصانیف  گفتمان  تحلیل   ١١

دولتی فرد و دیگران. )1396(. نشریٔه جامعه پژوهی فرهنگی. شمارٔه 4. شمارٔه پیاپی 26.
١٢ جامعه شناسی در شعر عارف قزوینی. محمد علی محمودی و دیگران. )1389 (. نخستین همایش 

ملی ادبیات فارسی و پژوهش های میان رشته ای.
١٣ چهار شاعر آزادی. )شعر معاصر ایران(. محمد علی سپانلو. )1369(. تهران: انتشارات نگاه. 

١٤ حبسّیه های فرخی یزدی و مسعود سعد سلمان از دید تطبیقی. منصورٔه شریف زاده. )1382(. مجلٔه 

فرهنگ. شماره های 46ــ47.
١٥ دو کتاب تازه دربارٔه فرخی. حسین مسّرت. )1384(. مجلٔه کتاب ماه ادبیات. شمارٔه 96. 

١٦ فرخی و اساطیر شاهنامه. شهره انصاری. )1383(. مجلٔه کاوش نامٔه زبان و ادبیات فارسی. )1383(. 

شمارهٔ 9.
گفت وگو.  مجلٔه   .)1379( شهررضایی.  آذری  رضا  سیاسی.  رؤیای  یک  سرانجام  یزدی  فرخی   ١٧

شمارٔه 30. 
. چاپ  اخّوت  مهدی  و  سپانلو  علی  )1390(. محمد  قزوینی.  عارف  ابوالقاسم  اشعار.  مجموعه   ١٨

سوم. تهران: انتشارات نگاه. 
١٩ مقایسٔه ناسیونالیسم در اشعار ملی عارف قزوینی )شاعر ملی ایران( و ابراهیم طوقان )شاعر ملی فلسطین(. 

)عنوان عربی: دراسٔه القومیة فی أشعار عارف قزوینی و إبراهیم طوقان الشاعرین القومیین اإلیرانی و الفلسطینی(، 
مهدی ممتحن ؛ فروغ الهی. )1388(. نشریٔه مطالعات ادبیات تطبیقی دورهٔ 3. شمارهٔ 10.
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٢0 نامه های عارف قزوینی. مهدی به خیال. )1396(. تهران: انتشارات هرمس.

٢١ مؤلفه های هویت ملی در دیوان عارف قزوینی. محمدرضا علم؛ محمد علی جودکی. )1388(. دورٔه 

10. شمارٔه 3.

تحلیل متن درس

آزادی

است وطن  بهر  همه  این  اسیر1  مـرغ  َمسلک مرغ گرفتار قفس، هم چو من است2نـالٔه 
ببرد گر  می طلبم  سحر  باد  از  خبر از من به رفیقی که به طرف چمن است3هّمت 
خویش آزادی  ره  در  هموطنان  ای  است4فکری  من  مثل  نکند  هرکس  که  بنمایید 

1ــ نقل از دیوان، 1303، چاپ برلین: 176. غزل چنان که از متن آن مفهوم می گردد گویا در نتیجٔه تأثیر مداخله های حق شکن اجانب و فرقه بازی 
و دسته سازی هم وطنان سروده شده است. )دیوان،1303: 176( 

2ــ قلمرو زبانی: مسلک: روش 
قلمرو ادبی: ناله: استعاره از شعر شاعر/ مرغ اسیر: استعاره از خود شاعر/ مرغ، قفس، اسیر: مراعات نظیر/  مصراع دوم: تشبیه؛ مسلک مرغ 

گرفتار قفس مانند مسلک من است.
قلمرو فکری: نالٔه مرغ گرفتار در قفس )این شعر که در زندان سروده ام( همه برای وطن است. روش نالیدِن پرندٔه گرفتار در قفس به مانند نالٔه مِن 

شاعِر زندانی است.
3ــ قلمرو زبانی: هّمت: اراده؛ در بیت یاری و کمک معنی می دهد.

هّمت: بلند نظری، وسعت نظر
صائبهر که این بادیه را طی نکند حاتم نیست هّمت آن است کز آوازٔه احسان گذرد
ماند دور  روضه  از  گندمی  برای  نانآدم  برای  هّمت  در  از  ماندم  دور  خاقانیمن 

هّمت: اراده، قصد، عزم 
هّمت اگر سلسله جنبـان شود        مـور توانـد کـه سلیمـان شود         وحشی  
مرد هّمت، نه مرد تهمت باش        چون پیمبر نه ای، ز اّمت باش         سنایی  

به طرف: کناره/ رفیقی که به طرف چمن است: دوستان آزاد من، آزادگان 
قلمرو ادبی: باد سحر: تشخیص، نماد خبررسانی و پیک 

قلمرو فکری: از باد سحر یاری می خواهم تا خبِر من ِگرفتار را به دوستان آزادم برساند و آنها را از حال من آگاه سازد. 
مفهوم: من با شعرم درحقیقت مردم را از حاِل شاعرانی آگاه می سازم که به خاطر سرودن از آزادی گرفتار شده اند.

4ــ قلمرو فکری: ای هم وطنان، برای آزادی خود و وطن خود فکری بکنید که اگر چاره ای نیندیشید، دیگران نیز مانند من به خاطر وطن، گرفتار 
خواهند شد.

بازگردانی: ای هم وطنان، در راه آزادی خویش فکری کنید چراکه هرکس ]فکری[ نکند، مثل من ]گرفتار[ است.
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آباد اجانب  دست  از  شود  کاو  زاشک ویران کَُنش آن خانه که بیت الَحَزن است1خانه ای 
وطن5 بهر  خون  به  غرقه  نشود  کاو  ِبدر آن جامه که ننگ تن و کم ازکفن است2جامه ای 

کردیم سلیمان  ُملک  این  در  که  را  کسی  است3آن  اهرمن  او  که  کرد  یقین  امروز  ملّت 

آگاهی های فرامتنی

»ابوالقاسم عارف قزوینی )1300ــ 1353 هـ. ق.( شاعر و تصنیف ساز معروف مشروطه است. عارف از 
شانزده سالگی به شعر روی آورد. صدایی خوش داشت و به همین دلیل مورد توّجه مظفرالدین شاه قرار گرفت. 
با زمزمٔه مشروطه به جرگٔه آزادی خواهان پیوست و شعر و موسیقی را به خدمت انقالب درآورد. ترانه های 
میهنی او قابل توّجه است. شعر آزادی در قالب غزل، نمونه ای از اشعار وطنی اوست که به سلطٔه بیگانگان و 

1ــ قلمرو زبانی: مرجع ضمیر »او« خانه است./ مرجع ضمیر متصل »َش« در »کنش« »آن= خانه« است و نقش آن مفعول. آن را از اشک ویران کن./ 
اجانب: ِج اجنبی، بیگانگان/ از دست: به دست، به وسیله و کمک/ بیت الحزن: خانٔه غم و اندوه، ماتمکده

صائببه تخت مصرم اما جای در بیت الحزن دارمنشاط غربت از دل کی برد حب وطن بیرون
است بیت الحزن  گوشٔه  چمنی  کنعان  استپیر  چمن  رساند  باد  گلی  بوی  کجا  عرفی شیرازیهر 

قلمرو ادبی: خانه: استعاره از وطن
قلمرو فکری: وطن اگر به دست بیگانگان آباد شود، آن را باید با اشک ویران کرد )باید به حال آن وطن گریه کرد و تأّسف خورد( که آن وطن، دیگر 

ماتمکده است و نه وطنی شاد و آباد.
2ــ قلمرو زبانی: جامه:  لباس / ِبَدر: پاره کن، فعل امر از مصدر دریدن / ننگ: رسوایی، بدنامی / کم: کمتر، کم ارزش تر

قلمرو ادبی: غرقه به خون شدن: کنایه از کشته و شهید شدن 
قلمرو فکری: آن لباسی که بر تن داریم اگر در راه وطن غرقه به خون نگردد، باید آن را پاره کرد و دور انداخت زیراکه آن، لباس رسوایی است و 

بی ارزش تر از کفن است. )جانی که در راه وطن شهید نشود، نباید زندگی داشته باشد.( ارتباط معنایی با ابیات زیر از عارف قزوینی:
بادآنان که در راه وطن از جان گذشته اند زنده  آباد  شده  زخونشان  ایران 
به حرف یاوه و جان دادن زیانی نیستوطن پرست دهد جان خود به راه وطن
نکندِکشت آزادی سیراب ز خون باید، لیک بی  خون  ملّت  از  تمّنا کسی  این 

3ــ قلمرو زبانی: ُملک: سرزمین، کشور/ آن کس: اشاره به محمدعلی شاه قاجار دارد./ اهرمن: اهریمن، شیطان
قلمرو ادبی: مصراع اول کنایه از به قدرت و پادشاهی رساندن/ سلیمان و اهریمن: تضاد/ سلیمان نماِد پادشاهی و عدالت گستری و اهریمن نماد فساد و 
بدی. با توجه به دو قرینٔه »سلیمان« و »اهریمن«، بیت تلمیح به ماجرای حضرت سلیمان دارد. راز فرمانروایی و قدرت وی در انگشتری وی بود که می گویند 

اسماء پروردگار بر آن حک شده بود و چون اهریمن به ترفندی آن را به دست آورد، به جای سلیمان بر تخت نشست و سلیمان آواره شد.
قلمرو فکری: آن کسی را که در این کشور به پادشاهی رساندیم و او را چون سلیمان عادل می دانستیم، اکنون ملت ایران یقین حاصل کرده اند که وی 
)محمدعلی شاه( اهریمن است که به جای سلیمان بر تخت نشسته است. )این تخت فرمانروایی و پادشاهی ایران، جای فردی چون حضرت سلیمان است نه جای 

اهریمن.( 
عارف قزوینیسند به دست فریدون، قباله به دست قبادهمیشه مالک این ُملک ملّت است که داد

در اشعار دورٔه مشروطه اهریمن مفهوم استبداد را نیز در خود دارد:
کشت را  ما  آزادی  استبداد  فرخی یزدینه صبر نه سکون جایز، نه حوصله باید کرداهریمن 
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بیدادگری محمدعلی شاه به خصوص در بیت آخر اشاره دارد.« )نقل از ادبیات فارسی )1(، 1382(.
ایرانی است که جدا از  اندیشه های مدرن  دورٔه قاجار، آغاز پیدایش جریان های اصالح طلب، نوگرا و 
دگرگونی های اجتماعی و سیاسی غرب قابل بررسی نیست. بعد از انقالب مشروطه شعر در خدمت مضامین 
اجتماعی و سیاسی قرار گرفت و اندیشه های نوین اجتماعی و سیاسی همراه با رخدادهای عصر مطرح شد. 

شعر شاعران این دوره، بازتاب باورها و نگرش های آنان دربارٔه تحّوالت اجتماعی عصر است. 
غزلّیات عارف قزوینی ابتدا با مضامین عاشقانه و تغزلی همراه بود؛ بعد از ظهور انقالب مشروطه، مانند 
سایر شاعران هم عصر وی غزل را در خدمت مضامین اجتماعی )آزادی، مسئلٔه زنان، وطن دوستی، آموزش 
و  پیروزی ها  تاریخ  و  ارزش ها  و شناساندن  باستان گرایی  داد.  قرار  نوع(  این  از  و موضوعاتی  فرهنگ  و 
شکست ها دغدغٔه اصلی شعر دورٔه مشروطیت است و عارف نیز در این بخش، فرهنگ و تمدن ایرانی را 

بسیار پررنگ نشان داده و در جهت حفظ هویّت تاریخی ایرانی اهتمام ورزیده است.  
بارز همٔه گروه های اجتماعی عصر  تقریباً مشترک جزو مؤلّفه های  با ویژگی ها و اهداف  آزادی خواهی 
پایداری  و  ایستادگی  به  را  مردم  غزل هایش  در  او  نیست.  مستثنٰی  امر  این  از  نیز  عارف  بود.  مشروطه 
دربرابر ظلم و استبداد داخلی تشویق می کند و برای رسیدن به این هدف واال، آنها را به اتحاد و همبستگی 

فرامی خواند و تأکید دارد که باید در این راه از جان هم گذشت. 
پایمال نگردد  عارف  ما  استقالل  که  )دیوان:82(پافشاری این چنین از مردم ایران بجاستتا 

)دیوان:62(همه همدست اگر دست به کاری بزنیمسخت ها سست شود در گه همدستی ما

این شاعر آزادی خواه، با انتقاد تند از واقعیت های اجتماع جّو خفقان و استبداد حاکم بر جامعٔه عصر، 
مبارزه با بیگانگان و حّتی انتقاد از مردم غافل را با شعرهایش انعکاس داد.

برد میان  ز  اجنبی  پای  خودی  )دیوان:110(مملکــت اردشــیر و کشــور شــاپوردست 

)دیوان:209(به گوش کر سخن از قول الل نتوان کردتو راست پنبٔه غفلت به گوش من و الکن

 مهم ترین مؤلّفه های ادبیات پایداری مورد استفاده در اشعار عارف قزوینی عبارت اند از: 
دفاع از وطن، استعمارستیزی، دعوت به اتحاد و پرهیز از تفرقه، شکایت از ستم حکمرانان، دعوت به 

بیداری امت اسالمی و دیگر موضوع های سیاسی ــ اجتماعی.
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دفتر زمانه
نداشت غم  بیش  و  کم  برای  دلم  آری نداشت غم که غم بیش و کم نداشت1هرگز 
قلم از  نامش  فتد  زمانه  دفتر  نداشت2در  قلم  صاحب  مردم  کـه  ملّتی  هر 
محترم نیست  خرد  اهل  پیشگاه  هرکس که فکر جامعه را محترم نداشت3در 
ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت4با آنکه جیب و جام من از جام و می تهی است
ولی بسی  موافق  داشت  عدل  و  نداشت5انصاف  قدم  ثابت  موافق  فّرخی  چون 

کارگاه متن پژوهی

آموزۀ قلمرو ادبی: غزل اجتماعی 
تحّوالت و دگرگونی های سیاسی و اجتماعی در دورٔه قاجار و ظهور انقالب مشروطه در کارکرد شعر و 
نثر این دوره نیز تأثیرگذار بود. ادبیاتی که در خدمت دربار و عوامل حکومتی بود تغییر جهت داد و از دید 

1ــ قلمرو ادبی: کم و بیش: مجازًا وابستگی ها؛ نیازهای مادی/ مصراع دوم برای تأکید مصراع اول است با بهره گرفتن از آرایٔه طرد و عکس. 
قلمرو فکری: هرگز غم و غصٔه کم و زیادِی مال و مقام این دنیا را نداشتم. ارتباط معنایی با ابیات زیر:

ناصرخسروتا کی امید بیشی و تا کی غم کمی؟کم بیش دهر پیر نخواهد شد ای پسر
غم ز  هم  کن  فارغم  زشادی  ز کمهم  و هم کمتر  بیش  بیشم  ز  نشاط اصفهانیهم 

مفهوم: آزادی و وارستگی از وابستگی ها و تعلّقات مادی و دنیایی
2ــ قلمرو زبانی: فتد: افتد = می افتد )مضارع اخباری( 

قلمرو ادبی: دفتر زمانه: اضافٔه تشبیهی/ از قلم افتادن: کنایه از فراموش شدن/ مراعات نظیر: دفتر، قلم، صاحب قلم/ قلم: مجاز از اندیشه/ صاحب 
قلم: به کنایه اندیشمند، ادیب و نویسنده

قلمرو فکری: هر ملّتی که اندیشمند نداشته باشد در طول تاریخ و روزگار فراموش می شود. 
3ــ قلمرو زبانی: اهل خرد: خردمندان/ فکر جامعه: منظور آرای اکثریت جامعه و انتخابات است. 

قلمرو ادبی: پیشگاه: مجاز از دیدگاه و نظر/ جامعه: مجازًا مردم جامعه 
قلمرو فکری: هرکسی که به رأی اکثریت جامعه احترام نگذارد و ِخرد جمعی را نپذیرد، در دیدگاه خردمندان، شخص محترمی نیست.

4  ــ قلمرو زبانی: ما را: حرف اضافه )برای ما(/ فراغت: آسایش 
قلمرو ادبی: واج آرایی: تکرار صامت های »ج« و »م«/ بیت لّف و نشر مرتّب دارد: لّف اول: جیب/ لّف دوم: جام/ نشر اول: مال/ نشر دوم: می/ 

جمشید جم: تلمیح به داستان جمشید پادشاه پیشدادی
قلمرو فکری: با اینکه از امکانات زندگی بهره ای ندارم، اما به سبب وارستگی، به چنان آسایشی رسیده ام که حتی پادشاهی چون جمشید نداشت. 
)جمشید به چنان قدرت و شوکتی دست یافته بود که می گویند بهشت روی زمین را برای قوم آریایی رقم زده بود که بعدها به بهشت گمشده معروف گشت.( 

بیت بر آرامش و آسودگی خاطر و وارستگی تأکید دارد.
5  ــ قلمرو زبانی: انصاف و عدل: رابطٔه معنایی ترادف/ موافق: همراه/ ثابت قدم: استوار

قلمرو ادبی: فّرخی: تخلّص شاعر/ عدل و انصاف موافق داشت: تشخیص و استعاره
قلمرو فکری: عدل و انصاف )دادگستری( پیروان زیادی دارد )بسیاری دم از عدل و انصاف می زنند(، اما مانند فرخی موافق ثابت قدم و استواری ندارد.
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مضمون و محتوا، روندی جدیدی به خود گرفت. شعر دورٔه مشروطه از نظر اجتماعی بسیار پرمایه است. 
گسترش قالب غزل از دورٔه مشروطه به بعد با ورود مضامین سیاسی و اجتماعی کامالً شکل متفاوتی با غزل 
سنّتی پیدا کرد. ذهن مخاطب بعد از سال ها کم  کم از محتوای غزل های سّنتی فاصله گرفت و عرصه برای 
طرح درون مایه هایی چون آزادی، قانون، حقوق زنان، عدالت، استبداد، انتقاد، میهن پرستی و... بازتر شد. 

به غزل هایی که با این مضامین در قلمرو آثار ادبی سروده  شدند، غزل های اجتماعی گفته می شود. 

آگاهی های فرامتنی

»میرزا محمد، متخلّص به فّرخی یزدی، در سال 1306 هجری قمری )1267 شمسی( در یزد متولّد شد. 
در اوان جوانی در شمار آزادی خواهان یزد درآمد و هنوز بیست ودو سال بیش نداشت که به جرم سرودن 
مسّمطی در نکوهش ظلم و بیداد حاکم یزد ــ ضیغم الّدولٔه قشقایی ــ دستگیر شد و دهانش را با سوزن و نخ 
دوختند و به زندانش افکندند. در زندان نیز مسّمط انتقادی دیگری سرود و سرانجام حدود دو ماه بعد از 
زندان گریخت و به تهران آمد. در سال 1328 قمری )1288 شمسی( اشعار داغ و آتشین او در مجاّلت تهران 
چاپ می شد و مورد استقبال آزادی خواهان قرار می گرفت. فرخی در شهریور 1318 شمسی در زندان به 
طرز مرموزی کشته شد. شعر فرخی یزدی سرشار از مضامین اجتماعی، آزادی خواهی، وطن دوستی و ستیز 
با عوامل استعمارگر و بیگانه است.« )ادبّیات فارسی، متون نظم و نثر2، دورٔه پیش  دانشگاهی، علوم انسانی(

گنج حکمت

خاکریز
به  موسوم  ارتفاعات  ما  نیروهای  سر  پشت  شد،  شکسته  دشمن  خطوط  که  عملّیات  اّول  لحظات  در 
»کلّه  قندی«1 بود که دشمن با استقرار سالح های زیادی، قلّه را در دست داشت. شهید ساجدی2 با توّجه 
به اینکه نسبت به همٔه مسائل آگاهی داشت، روحّیٔه خود را نباخته، احداث یک خاکریز دو جداره را تنها 
این طرح  به امکانات محدود مهندسی و دید و تسلّط دشمن، قبول و اجرای  توّجه  با  راه حل می دانست. 

1ــ ارتفاع کله قندی در شمال دشت استان ایالم قرار دارد که همواره بر سر آن از سوی عراق مورد نزاع بوده است. در اواخر شهریور سال 1359 
با وجود مقاومت رزمندگان، نیروهای عراقی کله قندِی مهران را محاصره کردند و درعملیات والفجر3، آزاد گردید. نشانه هایی از جنگ، هنوز در سنگرها 

و شیارهای کله قندی قابل مشاهده است.  
2ــ شهید ساجدی: شهید »حاج هاشم ساجدی« در تاریخ 4 تیر 1326 در خانواده ای مذهبی در کالته دامغان چشم به جهان گشود. وی سرانجام 
در 5 آبان 1363 و درحالی که این شهید بزرگوار برای بازدید از فعالیت های ایثارگران جهاد سازندگی در مناطق جنگی، در حال تردد در جاده های ناامن 

جبهه های غرب بود، در پی کمین ضِدانقالبیون و هم سنگران صدام جنایتکار، شربت شهادت نوشید.
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خیلی سخت بود. به ویژه که الزم بود در فاصلٔه زمانی شب تا سپیده دم اجرا و احداث می گردید ولی ایشان 
به اجرای این طرح ایمان داشت و با قاطعّیت می گفت: »خاکریز را صبح تحویل می دهیم.«

عملّیات احداث خاکریز شروع شد. آن شب برادران جهاد و در رأس آنها شهید ساجدی آرام و قرار 
نداشتند. در اّولین دقایق صبح، احداث این خاکریِز هشت، نه کیلومتری به پایان می رسید و خاکریزی که با 
کمک دو نیروی مهندسی شروع شده بود، تقریباً در وسط به هم رسیدند و اتمام خاکریز روحّیٔه عجیبی در بین 
برادران جهادگر و رزمنده ایجاد کرد اّما این کار شهید ساجدی را راضی نمی کرد. او پیش بینی می کرد که با 
توّجه به تسلّط دشمن بر ارتفاعات روبه رو و ارتفاعات پشت، امکان زیر آتش گرفتن بّچه ها می رفت؛ به همین 
دلیل، مرحلٔه دوم کار را شروع کرد. خاکریزی به طول چند کیلومتر در پشت خاکریز اّول که از آن به عنوان 

خاکریز دو جداره یاد می شود، احداث نمود.
آن روز با تدبیر حساب شدٔه شهید ساجدی، رزمندگان توانستند در برابر نیروهای دشمن مقاومت کرده 

و به پیروزی برسند.
روایت سنگرسازان 2، عیسی سلمانی لطف آبادی
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تا  است  فرصتی  آزاد،  درس  هستند.  آفریدن  و  درنگ کردن  و  اندیشیدن  ایستگاه  آزاد،  درس های 
دانش آموز و معلّم به یاری هم به فراخور ذوق و عالقه، از دلبستگی های فرهنگ بومی و نیازها و بایسته هایی 

که در دیگر درس ها به چشم نیامده اند، موضوعاتی را بازگو نمایند و مبتنی بر ساختار درس ها بنویسند. 
به بیان دیگر، درس آزاد، فرصتی است تا دانش آموز و معلّم در تألیف کتاب، مشارکت داشته باشند و 
به گونه ای که  بدانند؛  آِن خود  از  را  ببینند و کتاب  نقشمند  و  هر یک خود را در شکل گیری کتاب، سهیم 
دانش آموزان پس از تألیف درس آزاد، بتوانند نام خود را در ردیف نام پدیدآورندگان کتاب، ثبت کنند. بر 

پایٔه آنچه گفته شد، اهداف درس آزاد را می توان بدین گونه برشمرد:  
١ تشخیص کاستی های احتمالی کتاب و اقدام به تولید محتوای متناسب با فرهنگ بومی؛

٢ پرورش توانایی تولید ماّدهٔ درسی در دانش آموزان با نظارت و هدایت آموزندگان؛

٣ پاسخ به نیازهای معلّمان، دانش آموزان و اولیا؛

٤ بهره گیری ازمشارکت همکاران درتألیف کتاب؛

٥ بهره گیری از تعامل دانش آموز و خانواده در سازماندهی و تألیف کتاب؛

٦ آشنایی با برخی از نمودهای فرهنگی و جلوه های آداب و رسوم و سّنت های بومی یا منطقه ای؛

٧ شناخت بیشتر شخصیت های علمی و فرهنگی محّل زندگی؛

٨ توّجه عمیق تر به لهجه، گویش و نشانه های زبان محلّی؛

٩ پرورش توانایی تفّکر و نقد و تحلیل نسبت به مباحث فرهنگی؛

١0 ایجاد عالقه نسبت به فرهنگ محلّی و آثار ادبی و زبانی منطقه ای؛

١١ تقویت خودباوری و خویشتن شناسی و اعتماد به نفس؛

١٢ پرورش روحیٔه جست وجوگری در محیط فرهنگی زندگی.

درس چهارم

درس آزاد )ادبیات بومی 1(
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روش های تولید 

برای نوشتن درس آزاد، یکی از روش های زیر پیشنهاد می شود:
 هر دانش آموز به صورت مستقل و فردی برای تولید درس آزاد اقدام نماید.

 دانش آموزان به صورت گروهی و با مشارکت تمام افراد گروه )تقسیم بندی دانش آموزان کالس به چند 
گروه( برای تولید درس آزاد اقدام نمایند.

 تولید درس در کالس )مجموعه نظرهای کالس با راهنمایی و رهبری معلّم کالس(
در تولید درس آزاد، می توان از توانمندی دانش آموزان در نگارش و بندنویسی بهره برد. برای نمونه، 
موضوع نوشته: »محّل زندگی«، موضوعی بسیار کلّی است و باید به موضوعات کوچک تر محدود شود؛ 
موضوع  چهار  منطقه،  آن  خاّص  غذاهای  و  منطقه  زبان  رسوم،  و  آداب  محل،  جغرافیایی  وضعیت  مثالً 

کوچک تری هستند که در مورد هر یک می توان یک بند نوشت. 
الزم است معلّم به دانش آموزان کمک کند تا چهارچوب متن خود را مشّخص نمایند، سپس اقدام به 
نوشتن کنند. به عنوان نمونه، چهارچوب نوشته، می تواند شامل سه بند باشد که بند اّول وضعیت جغرافیایی 

محل را توضیح دهد؛ بند دوم زبان و بند سوم آداب و رسوم منطقه را بیان کند.  
در تدوین متن، می توان از روش های قضاوت عملکرد و بارش مغزی بهره برد. در این قسمت، موضوعاتی 

مناسب با عنوان و محتوای دو فصل در حوزٔه فرهنگ و زبان و آداب محلّی پیشنهاد می شود. 
در طّراحی فّعالیت ها، از دید ساختاری به عناصر مبتنی بر نگرش شبکه ای کتاب توّجه شود. نقش 
معلّم در درس آزاد به عنوان ناظر و راهنما تعریف می شود و دانش آموز، تولیدکننده و تدوین گر متن درس 

است. 
نکتۀ مهم: پیشنهاد می شود در هر استان متون تولیدشده در این فصل، گردآوری و جمع بندی شود. 
نوشته به گونه ای باشد که ویژگی های آن استان را به خواننده معّرفی کند. این مطالب به گروه زبان و ادب 
عنوان  با  کتابی  آنها  بررسی  از  پس  تا  شود  ارسال  درسی  کتاب های  تألیف  دفتر  یا  استان  منطقه،  فارسی 

دایرة المعارف فرهنگی استان شناسی )در سطح دانش آموزی( تولید شود. 
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کارگاه متن پژوهی

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری
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عنوان: دماوندیه           

درس پنجم

قالب: قصیده
درون مایه: طرح مسائل سیاسی، دعوت به قیام و پایداری 

در برابر بیدادگری 

قلمرو زبانی 

1ــ معادل معنایی واژه ها
بـررسـی  و  تـمریـن  2ــ 
ترکیب های اضافی و وصفی

قلمرو ادبی

و  شعر  قـالب  بـررسی 
آرایـه های ادبـی )حسن 
نمـاد،  استعـاره،  تعلیل 

تشبیه و...(

قلمرو معنایی

1ــ درک و دریافت پیام 
شعر 

و  شعر  مفهوم  درک  2ــ 
ارتباط معنایی آن با متن

نمایۀ درس
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هدف های آموزشی 

١  آشنایی بیشتر با ادبیات پایداری و نمونه آثار مرتبط با آن )دماوندیه بهار( )علم(

٢  ایجاد نگرش مثبت به مفهوم پایداری و لزوم مبارزه در برابر دشمن )اخالق(

٣  توانایی خوانش متن درس با لحن و آهنگ مناسب )عمل(

٤  تقویت مهارت دریافت پیام و تحلیل شعر و نکته های کلیدی متن )تفکر(

٥  توانایی کاربرد آموزه های سه قلمرو )عمل(

٦  توانایی پاسخ به پرسش های کارگاه متن پژوهی )عمل(

روش های یاددهی و یادگیری

روش های تدریس قضاوت عملکرد، کارایی گروه، روش بحث گروهی، پرسش و پاسخ و...

رسانه های آموزشی 

پایداری،  ادبیات  با  مرتبط  فیلم های  عکس،  صوتی،  نوار  بهار،  محّمدتقی  اشعار  دیوان  درسی،  کتاب 
بهره گیری از پایگاه های اطالع رسانی مناسب و... 

منابع تکمیلی 

١  ادبیات نوین ایران، از انقالب مشروطیت تا انقالب اسالمی. یعقوب آژند. )1363(. تهران: امیرکبیر.

چاپ   .)1387( کدکنی.  شفیعی  محمدرضا  سلطنت.  سقوط  تا  مشروطیت  از  فارسی  شعر  ٢  ادوار 

سوم. تهران: انتشارات سخن.
٣  از صبا تا نیما. یحیی آرین پور. )1351(. )دو جلد(. چاپ دوم. تهران: شرکت سهامی کتاب های 

جیبی.
٤  بررسی صورخیال در شعر معاصر؛ پایان نامٔه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی. رضا افضلی. 

)1371(. مشهد دانشکدٔه ادبیات دانشگاه فردوسی.
٥  بهار. محمد علی سپانلو. )1374(. تهران: طرح نو. 

ـ  5 فروردین و  ٦  بهار و سّنت گرایی و نوآوری. مهرداد بهار. )1370(. خاوران )ماهنامٔه( شمارٔه 6ـ

اردیبهشت.
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٧  تاریخ احزاب سیاسی. محمد تقی بهار. )1357(. چاپ دوم. تهران: امیر کبیر. 

٨  تحلیل گفتمانی قصیدٔه دماوندیٔه دوم »بهار« با تکیه بر واژگان متقابل، قطب بندی ها، پیش فرض ها و 

داللت های ضمنی. حسین خسروی؛ احمد رحیم خانی سامانی. )1393(. نشریٔه بهارستان سخن. دورٔه 
11. شمارٔه 27. 

معصومه   .)1395( زبان.  نمادین  کارکرد  بر  تکیه  با  بهار  ملک الّشعرای  دماوندیّٔه  ساختار  ٩  تحلیل 

وفایی نیا و حسن علی کوثری. کنگرٔه بین المللی زبان و ادبّیات. مرجع دانش )ناشر تخصصی کنفرانس های 
کشور(.

١0  تطبیق سبک شناسانه و بالغی اقتفای پرتو در قصاید »پر او« و »دیار آشنا« از قصاید »دماوندیه« و 

و  ادبی  پژوهش های  فصلنامٔه   .)1394( حسنی.  عباس  یوسفی؛  هادی  بهار.  الشعرای  ملک  »سپیدرود« 
بالغی دورٔه 3. شماره 4. پیاپی 12.

١١  دیوان اشعار. محّمدتقی بهار )ملک الّشعرا(. به اهتمام چهرزاد بهار. )1380(. دو جلدی. ویرایش 

دوم. تهران: انتشارات توس.
١٢   سبک شناسی. محمدتقی بهار. )1369(. دورٔه سه جلدی. چاپ پنجم. تهران: انتشارات امیرکبیر.

١٣  سبک شناسی الیه ای اشعار پرتو کرمانشاهی )الیه های آوایی و بالغی و ایدئولوژیک( فریبا هّمتی؛ 

میرجالل الّدین کزازی و دیگران. )1396(. فصلنامٔه تخّصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(. 
سال دهم. شمارهٔ چهارم. شمارٔه پیاپی 38. 

بینش.  تقی  کوشش  به  فارسی.  شعر  تطّور  تاریخ  بر  بهار  مقدمٔه  در  او  قلم  به  بهار  احوال  و  ١٤  شرح 

)1334(. مشهد. 
١٥  شعر بهار. محمد شفیعی کدکنی. )1374(. مجلٔه آینده. سال دهم. شمارٔه 10 و 11. 

١٦  صور خیال در شعر فارسی. محمد رضا شفیعی کدکنی. )1366(. چاپ سوم. تهران: آگاه. 

بهار. محسن ذوالفقاری. )1393(. فصلنامٔه زیبایی شناسی  ١٧  نقد و زیبایی شناسی اصالت در شعر 

ادبی. دورٔه 5. شمارٔه 19. 
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تحلیل متن درس 

دماوندیه1

پای   دربند1 سپید2  دیو  دماوند3ای  ای  گیتی  گنبد  ای 
ُخود کُلَه  یکی  سر  به  سیم  کمربند4از  یکی  میان  به  آهن  ز 
روی نبیندت  بشر  چشم  دلبند5تا  چهر  ابر،  به  بنهفته 
ستوران َدم  از  وارهی  مانندتا  دیو  نحس  مردم  وین 

1ــ دماوند در لغت به معنی بخار معّلق است. َدم )ِمه، بخار( + آوند )آویزان، معلق(.
2ــ دیو سپید در این بیت با نگاه مثبت با رنگ سفیدی که به او نور و تقّدس می دهد، با دماوند یكی دانسته شده است ولی در بیت چهارم، شاعر صفت 

نامباركی نحس بودن را با نگاه کلی به دیو نسبت داده است که قابل تأمل است. 
کشتن دیو سپید نام یک خان از هفت خانی است که رستم پشت سر گذاشته بود. هفت خان رستم به ترتیب عبارت اند از: 

خان اول: کشتن رخش شیری؛ خان دوم: بیابان بی آب و علف؛ خان سوم: جنگ با اژدها؛ خان چهارم: کشتن زن جادو؛ خان پنجم: جنگ 
با اوالد دیو و گرفتار کردن او؛ خان ششم: جنگ با ارژنگ دیو و خان هفتم: جنگ با دیو سپید. )امالی خان/ خوان در »هفت خان / هفت خوان، 
طبق کتاب »فرهنگ امالیی خط فارسی« فرهنگستان به هر دو صورت درست است. البته از آنجا که »خان / خوان« به معنای »منزل و مرحله« است، 
با »خان« )= خانه، منزل( مناسبت بیشتری دارد؛ گو اینکه در درس سیزدهم )خوان هشتم( مطابق با رسم الخّط شاعر در نام گذاری شعِر خود، امالی 

»خوان« حفظ شده است.(
3ــ قلمرو زبانی: دیو )=اهریمن، شیطان( منادا است و نیز گنبد گیتی و دماوند/ ای: حرف ندا/ دیِو سپید و پای دربند: دو ترکیب وصفی/ فعل هر دو 

مصراع به قرینٔه معنوی حذف شده است.
قلمرو ادبی: تشخیص: خطاب »ای« به دیو و گنبد گیتی/ پای دربند: کنایه از زندانی، گرفتار/ دیِو سپید و گنبد گیتی: استعاره از کوه دماوند/ بیت 

تلمیح به هفت خان رستم دارد./ اغراق: در ارتفاع و بلند شمردن کوه دماوند 
قلمرو فکری: ای دماوند، ای بلندترین بام گنبدی شكل جهان، ای كوه سپیدپوش که همچون دیو سپیدی تو را اسیر و دربند کرده اند. شاعر از بیت 

یکم تا پنجم به ارتفاع کوه دماوند و برف نشسته بر قلّٔه آن اشاره می کند.
4ــ قلمرو زبانی: سیم: نقره/ کُله خود: کاله خود، کاله جنگی/ میان: کمرکش

قلمرو ادبی: سیم: استعاره از برف روی کوه/ کمربند آهنی: استعاره از صخره های تیره رنگ میان کوه/ مراعات نظیر: سیم و آهن، سر و کله خود، سر 
و میان )کمر(، میان و کمربند، کله خود وکمربند/ میان: ایهام دارد: 1ــ کمر 2ــ میان کوه

  قلمرو فکری: كاله خودی از برف سپیدرنگ نقره ای بر سر گذاشته ای و صخره های دامنٔه کوه تو مانند كمربندی آهنی است که به كمر بسته ای. 
مفهوم: شاعر قصد دارد دماوند را به شکل مبارزی محکم و مجّهز نشان دهد.

5ــ قلمرو زبانی: تا: حرف ربط/ »ت« در نبیندت: مضاف الیه برای »روی« است و جهش ضمیر دارد. روِی تو/ دل بند: زیبا، دلربا 
قلمرو ادبی: حسن تعلیل: شاعر علت ارتفاع کوه دماوند را ناراضی بودنش از مردم می داند./ مراعات نظیر: چشم، روی، چهر

قلمرو فکری: برای اینکه مردم چهرٔه زیبای تو را نبینند با ابر چهرٔه زیبای خود را پوشانده ای.
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پیمان5 بسته  سپهر،  شیر  پیوند1با  کرده  سعد  اختر  با 
سرد و سیه و خموش و آوند،چون گشت زمین ز جور گردون
دماوند2بنواخت ز خشم بر فلک مشت ای  تو  تویی  آن مشت 
روزگاری درشِت  مشِت  افکند3تو  پس  قرن ها  گردِش  از 
آسمان شو بر  زمین  مشِت  چند4ای  ضربتی  بنواز  وی  بر 

روزگاری10 مشت  نه  تو  نی  خرسند5نی  گفته  ز  نَیم  کوه  ای 
بروج  از  یکی  فلک،  شیر  سپهر:  شیر  ستاره/  اختر:  ستوران: چهارپایان/  و خالص شدن/  رها  وارهیدن،  مصدر  از  وارهی:  زبانی:  قلمرو  1ــ 

دوازده گانٔه فلکی که عرب آن را اسد و ِلیث نیز گوید )لغت نامٔه دهخدا(؛ ترکیب اضافی است.
آفتاب شیر  برج  از  سر  برزد  آب  چو  دریای  به کردار  شد  فردوسیزمین 
سناییگردد از هیبت تو شیر سپهر اندر تبگر فتد ذره ای از خشم تو بر اوج سپهر

اختر سعد: اختر نیک، ستاره ای که آثار فرخنده و خجسته دارد. مقابِل اختر نحس که زحل است، اختر سعد، منظور مشتری است که سعد اکبر است. 
»مشتری نام یكی از هفت ستارٔه سیار در علم هیئت قدیم كه در دوری از زمین ششمین است و نام فارسی اش برجیس و در علم نجوم سعد اكبر است...« 

)فرهنگ نظام(/ اختر سعد: ترکیب وصفی 
قلمرو ادبی: دم: سخن، آواز که ایهام دارد: 1ــ سخن، بانگ 2ــ کنار، پهلو/ ستوران: استعاره از مردم نادان وکم فهم/ تشبیه: مردم دیومانند: 
مردم: مشبّه، دیو: مشبّه به/ کنایه: با شیر سپهر پیمان بستن و با اختر سعد پیوند کردن: ارتفاع و بلندی کوه دماوند/ مراعات نظیر:  سپهر و اختر/ بیت پنجم 
حسن تعلیل نیز دارد. شاعر مرتفع بودن دماوند را برای رهایی او از دم ستوران و مردم نحس دیومانند می داند./ تشخیص: پیمان بستن و پیوند کردن کوه 

دماوند با شیر سپهر و اختر سعد  
قلمرو فکری: بیت چهارم و پنجم با یکدیگر موقوف المعانی هستند. برای اینكه از نفس شوم مردم دیوسیرت رها شوی، با شیر آسمان، یعنی خورشید، 

هم پیمان شده ای و با ستارهٔ سعد، مشتری، پیمان بسته ای. )به ارتفاع کوه اشاره دارد.(
2ــ قلمرو زبانی: جور: ظلم و ستم/ جورگردون: ترکیب اضافی/ آوند: آویزان، معلّق/ گردون: آسمان/ بیت ششم، جملٔه سه جزئی گذرا به مسند

قلمرو ادبی: زمین و گردون: تضاد/ تشخیص: خموش، خفه و... شدن کوه از جور زمین و نیز مشت نواختن کوه آسمان را/ مصراع دوم بیت هفتم 
تشبیه دارد. دماوند: مشبّه، مشت: مشبّه به/ مراعات نظیر: نواختن و مشت/ زمین: مجازًا مردم 

قلمرو فکری: وقتی كه زمین از دست ستم روزگار این چنین سرد و خاموش و معلّق در فضا ماند از خشم و ناراحتی مشت محكمی بر چهرٔه آسمان 
كوبید، ای دماوند آن مشتی که کوبیده شد، تو هستی.

3ــ قلمرو زبانی: »ی« در »روزگاری«، مخّفف فعل هستی/ پس افکند: پس افکنده، پس مانده، میراث و صفت مفعولی مرّخم/ گردش قرن ها: گذشت 
صدها سال، ترکیب اضافی 

قلمرو ادبی: روزگار: مجازًا مردم روزگار/ تشبیه: تو مشبّه، مشت: مشبّه به 
قلمرو فکری: ]شاعر مشت را نشان اعتراض می داند و می گوید:[ ای دماوند تو مشت سنگین مردم زمانه هستی كه بر اثر گذشت روزگاران به جای 

مانده ای. شاعر در این بیت به قدمت کوه دماوند نیز اشاره دارد. 
4ــ قلمرو زبانی: شو: در معنی رفتن/ ضربتی چند: ترکیب وصفی مقلوب/ چند: صفت مبهم وابستٔه پیشین

قلمرو ادبی: مشت زمین: دماوند به عنوان مشت، نماد مردم زمین است./ مراعات نظیر و تضاد: زمین وآسمان/ مشت و بنوازد/ زمین: مجازًا مردم 
قلمرو فکری: ای دماوند که مثل مشت زمین هستی به آسمان برو و بر چهرٔه آسمان چند ضربٔه محکم بزن.

5  ــ قلمرو زبانی: نی  نی: قید نفی؛ نه، نه/  نیم: مخّفف فعل نیستم/ خرسند: راضی، خشنود / نه: نفی برای تأکید، تو مشت نیستی.
قلمرو ادبی: روزگار مجازًا مردم روزگار/ ای کوه: تشخیص

قلمرو فکری: نه نه، ای دماوند! تو مشت محكم روزگار نیستی. من از گفتٔه خود خشنود نیستم؛ زیرا مشت نشان اعتراض است و کوه در موضع قیام نیست. 
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زمینی فسردٔه  قلب  نموده یک چند1تو  از درد، ورم 
نشیند فرو  ورم  و  درد  کردند2تا  ضماد  آن  بر  کافور 
زمانه دل  ای  منفجر  مپسند3شو  نهفته  خود  آتش  وان 
افسرده مباش، خوش همی خند4خامش منشین، سخن همی گوی

را15 درون  آتش  مکن  زین سوخته جان، شنو یکی پند5پنهان 
داری نهفته  دل  آتش  سوزد جانت، به جانت سوگند6گر 

1ــ قلمرو زبانی: فسرده: یخ زده/ ورم: آماس، توّرم / یک چند: مدتی )قید است(. 
قلمرو ادبی: فسرده: ایهام دارد: 1ــ یخ زده و منجمد 2ــ افسرده/ مراعات نظیر: درد، ورم، فسرده/ مصرع اول تشبیه دارد. / زمین: مجازًا مردم 

زمین/ حسن تعلیل: شاعر علت برآمدگی دماوند را به خاطر ناراحتی و دردمندی زمین می داند./ ورم: استعاره از برآمدگی کوه 
قلمرو فکری: تو دل افسرده و رنج دیدهٔ مردم زمین هستی که مدتی است از سِر درد و رنج، برجسته شده ای.

2ــ قلمرو زبانی: ضماد: پماد، درمان، مرهم )ارزش امالیی دارد.(/ کافور: ماّده ای معطّر و سفید رنگ/ تا: برای آنکه، حرف ربط وابسته ساز  
قلمرو ادبی: کافور: استعاره از برف/ حسن تعلیل: شاعر نشستن برف روی قلّٔه کوه را برای فرونشاندن درد و ورم کوه می داند. ورم: استعاره از 

برآمدگی کوه
قلمرو فکری: برای آنكه درد و ورم تسکین یابد، مرهمی از كافور بر آن نهاده اند.

3  ــ قلمرو زبانی: شو: فعل ربطی/ قلمرو ادبی: زمانه: مجازًا مردم/ ای دل زمانه: تشخیص/ آتش: استعاره از خشم و نفرت/ شاعر به ویژگی 
ظاهری کوه که آتشفشان نمی کند، اشاره دارد. 

قلمرو فکری: ای قلب روزگار! منفجر شو و فوران كن و آتش خشم خود را پنهان نکن. مفهوم: توصیٔه شاعر به آزادی خواهان جامعه برای قیام. 
این بیت با دو بیت زیر از اقبال الهوری مفهوم مشترکی دارد: 

بوســتانی شاخســار  بــر  چه خوش می گفت مرغ نغمه خوانیســحر 
داری سـینه  انـدر  هرچـه  ــیبـرآور  ــی، فغان ــه ای، آه ــرودی، نال س

و نیز با بیت: 
عارف قزوینیبرون شد از پرده راز، تو پرده پوشی چرا؟دال خموشی چرا چو خم نجوشی چرا

4  ــ قلمرو ادبی: تضادها: سخن گفتن و خاموشی، خندیدن و افسرده بودن 
]ای کوه[ سكوت خود را بشكن و حرف بزن، ناراحت و غمگین مباش و خوشحال باش. مفهوم: اعتراض کردن

5 ــ قلمرو زبانی: یکی پند: یکی صفت مبهم  
قلمرو ادبی: سوخته جان: کنایه از شاعر رنج دیده/ مراعات نظیر: آتش و سوخته/ آتش: استعاره از خشم درون و غم 

قلمرو فکری: شاعر خطاب به کوه دماوند می گوید: آتش و خشم درون خود را پنهان مكن و به پند و اندرز این شاعر رنج دیده گوش کن. مفهوم: 
دعوت شاعر به اعتراض و قیام 

6ــ قلمرو زبانی: نهفته داری: مضارع التزامی/ سوزد: مضارع اخباری )می سوزاند(/ »ت« در هر دو جان: مضاف الیه/ فعل »می خورم« یا »یاد 
می کنم« در مصرع دوم به قرینه معنوی حذف شده است.) سوگند می خورم/ یاد می کنم.(

قلمرو ادبی: آتش: استعاره از خشم و اعتراض/ سوزد جانت: کنایه از نابودی/ مراعات نظیر: آتش و سوزد
قلمرو فکری: اگر خشم درون خود را پنهان كنی و آن را بیرون نریزی، به جانت قسم می خورم كه شعله های آتش ظلم، وجودت را می سوزاند. مفهوم: 

سفارش به قیام و اعتراض نسبت به استبداد  
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بشنو سپید،  سر  مادِر  فرزند1ای  بخت  سیاه  پنِد  این 
معجر سپید  این  سر  ز  اورند2برکش  کبود  یکی  به  بنشین 
گرزه اژدهای  چو  بخروش چو شرزه شیِر ارغند3بگرای 

تزویر20 اساِس  این  پی  ز  پیوند4بفکن  و  نژاد  این  بگسل ز هم 

1ــ قلمرو زبانی: مادر: منادا/ مادر سرسپید: ترکیب وصفی/ این پنِد سیاه بخت فرزند: دو ترکیب وصفی: این پند، فرزند سیاه بخت )وصفی مقلوب( 
که منظور خود شاعر است./ پند فرزند: ترکیب اضافی

برف/   از  استعاره  سرسپید:  سر/  موی  مجازًا  سر:  است./  انقالبی  افراد  و  آزادی خواهان  از  نمادی  که  دماوند  از  استعاره  مادر:  ادبی:  قلمرو 
سیاه بخت: به کنایه بدبخت/ سپید و سیاه: تضاد/ مراعات نظیر: مادر و فرزند، پند و بشنو

قلمرو فکری: ای مادر كهن سال، نصیحت این فرزند سیاه بخت خود را گوش بده .
2ــ قلمرو زبانی: سپید معجر: ترکیب وصفی مقلوب/ ِمعَجر: روسری/ كبود: نیلی رنگ، آبِی سیر/ کبود َاوَرند: ترکیب وصفی مقلوب/ اورند: به فتح 

»ا ، ر« بر وزن »سوگند«: مکر و فریب و خدعه؛ فَّر و شکوه؛ اورنگ و تخت و تاج و افسر )لغت نامه(
بود بهرام  شاه  اختر  از  بودهم  بانام  و  َاورند  و  فر  با  فردوسیکه 

قلمرو ادبی: سپید معجر: استعاره از برف است./ معجر از سر کشیدن: کنایه از ترک درماندگی و سستی/ اورند: مجازًا شأن و شوکت و تخت شاهی/ 
بر اورند نشستن: کنایه از به دست گرفتن قدرت/ سپید و کبود: تضاد / مراعات نظیر: سر و ِمعجر

قلمرو فکری: روسری سفید خود را از سر بازكن؛ یعنی سازش با حکومت را رها کن و قیام کن و با شكوه و جالل بر تختی شاهانه بنشین. مفهوم: 
توصیه به حرکت  کردن و اعتراض و ارتباط معنایی با بیت زیر: 

خرام سپهر  تارک  بر  قدرت  و  قدر  مسعود سعد سلمانبه فّر و بسطت )قدرت( بر دیدٔه زمانه نشینز 

3ــ قلمرو زبانی: بگرای: فعل امر از مصدر گراییدن: آهنگ کن، حمله کن./ گَرزه: نوعی مار که سری بزرگ دارد، کفچه مار/  
بهل گَرزه  مار  نقش  و  دلنرمی  زهرٔه  و  بین  دنبال  اوحدیزهر 

شرزه: خشمناک، زورمند/ شرزه شیر: ترکیب وصفی مقلوب
تا ز سگان خلق شیر شرزه نجویی بس کن خاقانیا ز مدحت دونان 
نرانی سفله  نام  لفظ  چنین  به  خاقانیز آب خضر کام مار گرزه نشوییتا 

َارغند: خشمگین، غضبناک، دلیر، شجاع )در نقش دستورِی صفت(
انبوه بیشٔه  چون  کشتی  از  شود  ارغندبندر  نر  شیر  چو  غّرنده،  کشتی  بهارهر 

قلمرو ادبی: تشبیه: تو مشبّه، اژدها: مشبّه به/ تو: مشبّه، شیر: مشبّه به/ گرزه و شرزه: جناس ناهمسان اختالفی/ مراعات نظیر: اژدها و شیر/ مصراع 
دوم واج آرایی: تکرار صامت »ش«

قلمرو فکری: مانند اژدهای زهرناک حمله ور شو و زهرت را بریز. مانند شیر شجاع و خشمگین فریاد برآور و حركت كن. 
مفهوم: دعوت به مبارزه با استبداد حاکم بر جامعه. ارتباط معنایی با بیت زیر:

نمـود نتـوان  گفتارهـا  ایـن  گفتارهادفـع  این  دفع  باید  کردار  ره  فرخی یزدیاز 

4ــ قلمرو زبانی: بفکن و بگسل: فعل امر از مصدرهای افکندن وگسلیدن )گسستن(: بیفکن و جدا کن
قلمرو ادبی: اساس تزویر: اضافٔه استعاری/ کنایه: از پی افکندن و از پی گسستن: نابودی، از بین بردن

قلمرو فکری: پایه و شالودهٔ این همه مكر و فریب و اصل و تبار اهل ستم و ریا را از ریشه بركن.
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باید که  بنا  این  بن  ز  برکند1برکَن  ظلم  بنای  ریشه،  از 
بستان سفله  بی خرداِن  خردمند2زین  مردِم  دِل  داِد 

بهار

آگاهی های فرامتنی

»محمدتقی ملک الشعرا بهار )1330ــ 1266 هـ.ش.( شاعر، محقق، استاد دانشگاه، روزنامه نگار و 
مرد سیاست بود. شهرت شاعری بهار، به قصاید فخیم و استواری است که با توجه به سّنت ادبی گذشته 
سروده است. قصیدٔه دماوندیٔه دوم ملک الشعرای بهار از زیباترین قصاید زبان فارسی است. شاعر پیش از 
این قصیده، در سال 1300 دماوندیٔه اول خود را با مطلع زیر سرود که هرگز موفقیت دماوندیٔه دوم را نیافت.« 

)زبان و ادبیات فارسی عمومی پیش دانشگاهی، 1393 :81(
شوای کوه سپیدسر، درخشان شو افشان  شراره  وزو،  مانند 

در سال 1301 شمسی  می نویسد:  این قصیده چنین  به  راجع  یادداشت های خود  در  بهار  »شادروان 
آزار  و  مطبوعات  در  هّتاکی ها  و  اجتماعی  و  قلمی  هرج ومرج  بیگانگان  تحریک  به  این سال  در  گفته شد. 
وطن خواهان و سستی کار دولت مرکزی بروز کرده بود. این قصیده با تأثیر از آن معانی در تهران گفته شد و 

پایتخت هدف شاعر قرار گرفته است.« )دیوان،1387: 286(
بهار در این شعر با روی آوردن به نماد، پیوند زیبایی بین کوه دماوند و انسان برقرار کرده است. ویژگی های 
ظاهری دماوند، وجوه اشتراک بسیاری با مخاطبان قصیدٔه او دارد و او بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی 

و دردهای مردم روزگار خود را با توصیف همین پدیده های طبیعی بیان می کند:
ــ ایستاده و مرتفع است: ای گنبد گیتی ای دماوند.../ با شیر سپهر بسته پیمان و...

1ــ قلمرو ادبی: بنا در مصراع اول: استعاره از ظلم/ بنای ظلم: اضافٔه تشبیهی/ کنایه: از بن برکندن و از ریشه برکندن: نابودی و ویرانی/ مصراع 
اّول واج آرایی: تکرار صامت »ب« و »ن« 

قلمرو فکری: خانٔه ظلم و ستم را از پایه خراب كن؛ زیرا  ظلم و ستم را باید از ریشه كَند. ارتباط معنایی با ابیات زیر:
بکن ملک  باغ  ز  ظالم  بشکنبیخ  دین  درخت  از  ظلم  سلسلة الذهب، جامیشاخ 
بکن پاک  خود  دل  از  ظلم  بشکنبیخ  سیاست  به  ظالم    سبحة االبرار، جامی شاخ 
نهادخوشا کسی که در این عالم خراب آباد  داد  بنای  و  فکند  ظلم  هاللی جغتاییاساس 

2ــ قلمرو زبانی: بی خردان سفله: ترکیب وصفی/ سفله: پست و فرومایه
کریمدردناک است که در دام شغال افتد شیر مرد  شود  فرومایه  محتاج  که  شهریاریا 

 منظور از بی خردان، طبقۀ حاکم بر جامعه، مسئوالن و حاکمان ستمگر است./ داد: حق، انصاف
ـ «  ـِ قلمرو ادبی: بی خرد و خردمند: تضاد/ مصراع دوم: واج آرایی؛ تکرار صامت »د« و مصوت » ـ

قلمرو فکری: حّق مردم دانا و آگاه جامعه را از این جاهالن پست فطرت بستان. مفهوم: ظلم ستیزی و دادخواهی
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ــ دماوند قدمت هزاران ساله دارد: از گردش قرن ها پس افکند...
ــ می تواند آتشفشان کند: شو منفجر ای دل زمانه...

ــ جایگاه اسطوره ای دارد: ای دیو سپید پای در بند...
ــ پوشیده از برف است: از سیم به سر یکی کله خود.../ ای مادر سرسپید بشنو...

روان خوانی

جاسوسی که االغ بود!
می گویم: »حاجی! شما هر چه دستور بدهید به دیدٔه مّنت1. االن بگو چاه ِبَکنم، بگو از دیوار راست باال 
روم2، بگو با دست هایم برایت خاکریز بزنم، اصالً بگو تا یک ماه به مادرزنم زنگ نزنم؛ تمام این کارها شدنی 
است اّما به من نگو که با این پانزده تا مینی که برایمان مانده، دشت به این بزرگی را مین گذاری کنم! هیچی 
نباشه واسٔه مین گذاری این منطقه دو هزار تا3 مین الزم داریم. دشت است، زمین فوتبال دستی نیست که 

نوکرتم!«
حاجی از حرف هایم خنده اش می گیرد اّما به زور سعی می کند جلوی خنده اش را بگیرد. می گوید: 

ــ »حاج احمد آقا! پسر گل گالب! دشمن عن قریب4 است که توی این دشت وسیع عملیات کند. توکّلت به 
خدا باشد. چه بسا همین پانزده تا مین هم برایمان کاری افتاد. خدا را چه دیدی برادر من؟ از قدیم گفته اند: 

»کاچی به از هیچی!5« شما همین پانزده تا مین را مقابل دشمن کار بگذارید،6 خداوند کریم است.«
است، حرفی  تخریب7  قدیمی  و  بزرگ  عامالن  از  که خودش  روی حرف حاجی  بگویم.  چه  نمی دانم 
نمی توانم بزنم اّما این کاری که از ما می خواهد درست مثل این است که بخواهیم با یک کاسٔه ماست، با آب 

یک دریاچه دوغ درست کنیم.8
حاجی آن قدر مهربان و دوست داشتنی است که جرئت کنم برای آخرین بار با شوخی از این کارش انتقاد 

1ــ قلمرو زبانی: بند اول: کاربرد بسیار فعل های مضارع التزامی و اخباری: می گویم، داریم: اخباری/ بدهید، بَکنم، روم، بزنم، نزنم، مین گذاری 
کنم: التزامی/ قلمرو ادبی: به دیدٔه مّنت: کنایه از با میل و عالقه کاری را انجام دادن 
2ــ قلمرو ادبی: از دیوار راست باال رفتن: کنایه از کار دشواری را انجام دادن 

3ــ قلمرو زبانی: پانزده تا مین/ دوهزار تا مین: پانزده و دوهزار: صفت شمارشی/ تا: ممیز/ مین: هسته 
4ــ قلمرو زبانی: عن قریب: به زودی، به همین زودی، زود باشد؛ َعن )از( + قریب )نزدیک است(.

5 ــ قلمرو ادبی: ضرب المثل: کاچی به از هیچی: در هر موقعیتی، حرف زدن و انجام دادن کار بهتر از هیچی نگفتن و انجام ندادن آن است؛ یعنی 
کم هر چیز بهتر از نبود آن است. 

6ــ قلمرو ادبی: کار بگذارید: به کنایه عملی  کردن و مین گذاری 
7  ــ قلمرو زبانی: ویران کردن، ویرانی و خرابی و پایمالی و انهدام/ عامل تخریب گروهی که وظیفۀ خنثی کردن مین را به عهده داشتند.

8   ــ قلمرو ادبی: کنایه: یک کاسٔه ماست، با آب یک دریاچه دوغ درست کنیم: کار ناممکن کردن 
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کنم. می گویم:
ــ هر چه شما بفرمایید حاجی. اّما خدا وکیلی ما را که سر کار نگذاشته ای؟1 باال غیرتا2ً، اگر می خواهی 
ما را به دنبال نخود سیاه و .......  حاجی جلو می آید. پیشانی ام را می بوسد. دست هایم را توی دستش 
می گیرد و می گوید: »مؤمن خدا ! ما که باشیم که شما را سرکار بگذاریم. ما پانزده تا مین داریم و غیر از این 
هم نداریم و راه چاره ای هم فعالً نداریم. باید به تکلیفمان عمل کنیم. بروید و به هر وسیله ای که شده این 
مین ها را توی دشت، روبه روی دشمن کار بگذارید. خداوند کریم است. بروید و معطّل نکنید.« با اینکه ته 
دلم از این کار بی نتیجه سر در نمی آورم اّما فرمان حاجی برایم اجرا نشدنی نیست. چاره ای ندارم، باید این 

کار را انجام بدهم. 
دوستم احمدرضا را صدا می زنم و ماجرا را به او می گویم. تصمیم می گیریم، برویم سوسنگرد و االغی 

پیدا کنیم و مین ها را بار االغ کنیم و بزنیم به دشت، روبه روی مواضع3 عراقی ها. 
اّولین خر را که می بینیم تصمیم به خریدش می گیریم. احمدرضا زل می زند به چشمان خر و انگاری که 

صد سال است االغ شناس بوده باشد آرام در گوشم می گوید: 
از  می دهد!  دستمان  کار  که  می دانم  من  است.  چموش4  خیلی  نیست.  خوبی  خِر  خر،  این  احمد.  ــ 

چشمانش شرارت و حیله گری می بارد!5....
خر هنوز اّول کاری چموشی می کند و هر چه افسارش را می کشیم جلو نمی آید اّما باالخره بعد از ساعتی 

مین ها را بار خر می کنیم و راه دشت را در پیش می گیریم. 
خر ساّلنه ساّلنه6 راه می آید و گاهی می ایستد و این سو و آن سو را بو می کشد و علف و خاری را پوزه 
می زند و دوباره راه  می افتد... نزدیک تر که می شویم اوضاع خطرناک می شود. احمدرضا افسار خر را به 
دست گرفته و او را قدم به قدم و با احتیاط جلو می کشد. کم کم به محلی که باید مین ها را روی زمین بکاریم 

می رسیم. هفت تا مین یک طرف خر و هشت تا مین هم سمت دیگر خر، بار کرده ایم. 
احمدرضا می گوید: »بهتر است خر را روی زمین بنشانیم.«

1ــ قلمرو ادبی: سر کار گذاشتن: به سخره گرفتن و معّطل گذاشتن طرف مقابل 
2  ــ باال غیرتًا: از روی غیرت و تعصب )اصطالح است(

3ــ قلمرو زبانی: مواضع: جمع موضع، جایگاه ها، محل ها، مطلِق مکان ها
»اگر مواضع حقوق به امساک نامرعی دارد به منزلت درویشی باشد.« )کلیله و دمنه(.

4ــ چموش: در مورد اسب و استر و مانند آن به کار می رود؛ یعنی لگدزن، بدرفتار، سرکش.
5 ــ قلمرو زبانی: َشرارت: بدی و بدخواهی، بدفطرتی، بدطینتی، فتنه انگیزی

قلمرو ادبی: از چشمانش شرارت و حیله گری می بارد: شرور و حیله باز است. استعاره مکنیه: شرارت و... می بارد.
6 ــ قلمرو زبانی: همٔه افعال این بند مضارع اخباری است. می آید، می ایستد، می کشد و ... 

قلمرو ادبی: ساّلنه ساّلنه: آرام آرام. کنایه است؛ یعنی آویزان و بی حال. اصطالحی است که از زبان ترکی وارد شده.
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اّما خر، خری نیست که با این آسانی ها حرف ما را گوش کند و مثل بچٔه خر روی زمین بنشیند!1
احمدرضا اّول به شوخی، دهانش را داخل گوش خر می کند و آرام می گوید: 

ــ خر جان! بفرما بنشین. این جوری خیلی تابلو هستی!2
اّما خر، انگار که مگسی توی گوشش رفته باشد و مدام آن را تکان می دهد و به سر و صورت احمدرضا 

می کوبد.
دو نفری سعی می کنیم خر را هر طور که هست روی زمین بنشانیم اّما خر پر زور است و نمی نشیند. 
احمدرضا می گوید: »این خر، زبان آدمیزاد حالیش نیست.3 از اّول هم گفتم یک خر زبان فهم بخریم، گفتی 

همین خوب است!« ...
همین که می خواهیم اّولین مین را برداریم، ناگهان خر سرش را باال می گیرد و با صدای بلند شروع به 
عرعر می کند. این جای کار را دیگر نخوانده بودیم.4 دلم می خواهد دهان خر را با جفت دست هایم بگیرم و 

خفه اش کنم. ای لعنت بر دهانی که بی موقع باز شود.5
از اّول تا آخر، آوازش ده ثانیه طول می کشد. دل توی دلمان نیست.6 االن است که لو برویم و دشمن 
آواز دیگری را شروع می کند. احمدرضا می گوید:  تمام می شود، دوباره  آواز االغ که  ما بشود.  متوّجه 

»نگفتم این جاسوس دشمن است؟!«
و با خشم چنان با لگد به پشت خر می زند که خر آوازش را نیمه کاره رها می کند و جفتک می اندازد و 

چهار نعل به طرف خاکریز دشمن می دود. 
ــ این چه کاری بود؟ چرا خر را فراری دادی؟

احمدرضا می گوید: »بگذار برود گم شود خر نفهم! حاال باید خودمان هم در برویم.7 االن است که لو 
برویم. چنان زدم که دیگر هوس نکند بی موقع آواز بخواند!«  چاره ای نیست. برخالف مسیر خر می دویم و 

1ــ قلمرو ادبی: کنایه: مثل بچٔه خر روی زمین نشستن: آرام و بی سروصدا کاری انجام دادن
2ــ خیلی تابلو هستی: کنایه از اینکه در دید هستی، آشکار هستی.

3  ــ قلمرو ادبی: زبان آدمیزاد حالیش نیست: کنایه از زبان نفهم بودن
4  ــ قلمرو ادبی: کنایه: این جای کار را دیگر نخوانده بودیم: پیش بینی نکردن عملی در موقعیتی خاص

5 ــ قلمرو ادبی: ضرب المثل: دهانی که بی موقع باز شود: در جایی که نباید حرف زد، حرف زده شود. یادآور حکایت »بط و الک پشت« از کلیله و 
دمنه است. زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد. یادآور شعری از ایرج میرزاست: 

توانیکم گوی و مگوی هرچه دانی تا  دار  دوخته  لب   
است زبان  فتادٔه  که  سر   با یک نقطه، زبان زیان استبس 
آن گفتِن  رواست  قدر  آنآن  نهفتن  از  ضرر  کاید   
دل نهد  زبان  سر  به  نادان  عاقل  زبان  بود  قلب  در 

6ــ قلمرو ادبی: دل توی دلمان نیست: کنایه از شادمانی و انتظار برای تحّقق امری خوشایند
7ــ قلمرو ادبی: کنایه: در رفتن: فرار کردن
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خودمان را از منطقه دور می کنیم. 
به داخل مواضع خودمان که می رسیم نمی دانیم از خجالت به حاجی چه بگوییم! بگوییم عرضٔه کاشتن آن 

پانزده تا مین را هم نداشتیم؟ بگوییم حریف یک االغ نشدیم؟  ... . 
بعد  و  می دهیم1. حاجی می خندد  توضیح  موبه مو  برایش  را  همه چیز  با خجالت،  و  کنارش  می نشینیم 

می گوید: »آن پانزده تا مین را هم به باد دادید؟ فقط باید مطمئن شوم که کوتاهی نکردید!«2
که  آخری  لگد  این  من  نظر  »به  می گویم:  و  می کنم  احمدرضا  به  اشاره  بگویم.  دروغ  نمی خواهم 
احمدرضاخان به االغ زد، اضافی بود!« ... تمام نیروها منتظر حمله دشمن هستند اّما یک روز، دو روز، 

سه روز می گذرد و خبری نمی شود. 
بّچه های شناسایی3 همین روزها در یک عملیات محدود، یک عراقی را اسیر کرده اند تا اطاّلعاتی از او 

بگیرند. 
اسیر حرف های عجیبی می زند:

ــ عملیاتی در کار نیست. فرماندهان ما، بعد از بررسی های زیاد به این نتیجه رسیده اند که با وجود هزاران 
مینی که ایرانی ها توی دشت کار گذاشته اند، تلفات سنگینی خواهیم داد!

ــ هزاران مین؟ شما از کجا فهمیدید؟
اسیر بعثی4 لبخند کنایه آمیزی می زند و می گوید: »خیال کردید ما االغ هستیم؟ ما آن االغی را که بار مین 
رویش بود گرفتیم... همٔه ما از تعّجب شاخ درآوردیم.5 آن قدر مین اضافه آوردید که بار االغ کردید که به 
عقب بفرستید اّما خبر نداشتید که االغ با فرار کردنش به سمت مواضع ما، همه چیز را لو داد.« همه به هم زل 

زدیم و در میان بهت و حیرت اسیر دشمن همراه با حاجی با صدای بلندی از ته دل خندیدیم... .
قّصهٔ شیرین فرهاد، احمد عربلو

 فضای داستان را لحن حاکم بر گفت وگوی افراد و رفتار آنها می سازد. گفت وگوی جریان داستان، 
صمیمانه است و عاطفی. بیان طنز نیز ــ چنان که گذشت ــ بر صمیمّیت فضای آن افزوده است.

1ــ قلمرو ادبی: کنایه: موبه مو توضیح دادن: بسیار دقیق و مفصل امری را شرح دادن
2ــ قلمرو ادبی: کنایه: کوتاهی نکردن: سستی و کوتاهی نکردن در کاری  

3  ــ بچه های شناسایی: این اصطالح نیز مانند »تخریب« از اصطالحات نظامی است که کارشان شناسایی مقّر و ادوات و در کْل امکانات دشمن است. 
4  ــ قلمرو زبانی: بعثی: منسوب به »َبْعث«؛ نام حزب صدام

5 ــ قلمرو ادبی: کنایه: از تعّجب شاخ درآوردن: تعجب وشگفت زدگی فراوان، بسیار شگفت زده شدن. در درس کباب غاز فصل ادبیات داستانی 
این اصطالح با دو عبارت مختلف به کار رفته است: »از این بهانه تراشی هایش داشتم شاخ درمی آوردم.«/ آب به دهان خشک شدن: کنایه از متعّجب شدن/ 

»مرا می گویی از تماشای این منظرهٔ هولناک آب به دهانم خشک شد.« 
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فصل سوم: ادبّیات ِغنایی

درس ششم
نی نامه

درس هفتم
در حقیقت عشق 

کارگاه متن پژوهیکارگاه متن پژوهی

شعرخوانی 
صبِح ستاره باران

گنج حکمت 
آفتاب جمال حق
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عنوان: نی نامه            

درس ششم

قالب شعر: مثنوی
درون مایه: عرفان، وحدت حق و یگانگی انسان کامل، 

بیان حقیقت وجودی انسان ها 

قلمرو زبانی 

1ــ معادل و معنای واژه
2ــ کارکرد »را«

3ــ بررسی اجزای جمله

قلمرو ادبی

ادبی:  آرایه های  بررسی 
)جناس تام، نماد، اسلوب 
استعاره،  تشبیه،  معادله، 

تلمیح و...( 

قلمرو فکری

بـازگـردانـی ابیات  1ــ 
درس به نثر امروز

2ــ ارتباط معنایی ابیات
پیـام های  3ــ دریـافـت 

محوری درس

نمایۀ درس
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هدف های آموزشی 

١  آشنایی با جلوه هایی از ادبیات غنایِی عرفانی و نمونه ای از آن )مثنوی معنوی( )علم(

٢  آشنایی با اندیشٔه کمال گرای موالنا به عنوان برجسته ترین شاعر عارف )علم(

٣  درک صحیح و خوانش متن درس با لحن مناسب )عمل(

٤  آشنایی با عقاید عرفانی یا عشق و عرفان در مسلک مولوی )علم(

٥  تقویت یگانه اکسیر برجستٔه آفرینش )عشق و دوستی در زندگی( )باور و ایمان(

٦  توانایی درک مفاهیم و معانی ابیات درس )عمل( 

٧  کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزٔه قلمروهای زبانی، ادبی و فکری )عمل(

٨  توانایی درک پیام های آموزشی و اخالقی درس )تفکر( 

روش های یاددهی و یادگیری

روش پرسش و پاسخ، روش بحث گروهی، روش های بارش فکری، تدریس کارایی گروه و...

رسانه های آموزشی  

کتاب درسی، کتاب مثنوی معنوی )به همراه حداقل یک شرح مثنوی(، عکس های مرتبط با اشعار متن 
درس، فیلم و اسالیدهای سماع در قونیه، پایگاه های اطالع رسانی مناسب و...

منابع تکمیلی 

١  بازتاب مضامین »نی نامه« موالنا در شعر معاصر عرب )با تکیه بر دیوان شش شاعر نام آور(. امیر مقدم 

متقی و دیگران. )1395(. فصلنامٔه مطالعات ادبّیات تطبیقی. دورٔه 10. شمارٔه 40.
٢  بحر در کوزه. )نقد و تفسیر قصه ها و تمثیالت مثنوی(. عبدالحسین زرین کوب. )1393(. تهران: 

علمی.
٣  بررسی نی نامه مولوی از دیدگاه موسیقی. )1389(. نشریٔه تخصصی موالناپژوهی. سال اول. شمارٔه 

چهارم.
٤  بررسی » طلب« در مثنوی موالنا. سید محمد خالد غفاری؛ حسین حیدریان. )1389(. نشریٔه زبان 

و ادب فارسی. دورٔه 2. شمارٔه 5. 
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٥  بررسی کهن الگوی آنیما در آثار موالنا. الهام جم زاد؛ محمد حسین بهرامیان. )1386(. مجلٔه ادبی 

هیچستان.
عبدالحسین  رومی(.  جالل الدین  موالنا  سلوک  و  اندیشه  زندگی،  خدا.)دربارهٔ  مالقات  تا  ٦  پله پله 

زرین کوب. )1394(. تهران: انتشارات علمی.
 .)1388( علوی.  مهوش السادات  ترجمٔه  صفوی.  سلمان  سید  معنوی.  مثنوی  معنایی  ٧  ساختار 

تهران: انتشارات میراث مکتوب.
٨  سّر نی. )نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی معنوی(. عبدالحسین زرین کوب. )1394(. تهران: 

علمی.
٩  شرح مثنوی شریف. بدیع الزمان فروزانفر. )1380(. چاپ دهم. تهران: علمی و فرهنگی.

ِالین نیکلسون. )1374(. ترجمٔه حسن الهوتی. چاپ اول.  ١0  شرح مثنوی معنوی مولوی. رینولد 

تهران: علمی و فرهنگی.
١١  شرح جامع مثنوی. کریم زمانی. )1385(. چاپ نهم. تهران: انتشارات اطالعات. 

تخّصصی  ناشر   .)1395( دیگران.  و  پزشکی  سادات  ناهید  معنوی.  مثنوی  نی نامٔه  در  غربت  ١٢  غم 

مقاالت کنفرانس ها و ژورنال ها. سیویلیکا. 
١٣  فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی. سیدجعفر سجادی. )1375(. تهران: کتابخانٔه طهوری.

ادبی  مجلٔه   .)1390( خرداد  علوی.  السادات  مهوش  مولوی.  مثنوی  شروح  به  اجمالی  ١٤  نگاهی 

هیچستان.
١٥ واژٔه هوش در نی نامه. پارسا یعقوبی. )1393(. کاوش نامٔه زبان و ادبیات فارسی. دورهٔ 14. شمارٔه 

.26
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تحلیل متن درس

نی نامه1
می کند1 حکایت  چون  نی2  از  می کنـد3بشنو  شـکایت  جدایی هـا  از 

ببریده انــد مــرا  تــا  نیســتان  نالیده انــد4کــز  زن  و  مــرد  نفیــرم  از 

1ــ نی نامه را چکیدهٔ مثنوی معنوی دانسته اند و تمام مثنوی معنوی تفصیل همین هجده بیت آغازین دفتر اول است.  در هجده بیت آغازین مثنوی 
معنوی كه به »نی نامه« شهرت یافته، در واقع، حقیقت گمشدٔه وجود انسان را نمایش می دهد و نشانگر تالش شبانه روزی انسان است تا اینكه خود را به آن 

حقیقت نزدیک و متصل كند.
2ــ قلمرو فکری: در مثنوی و دیوان کبیر، بیست وهشت بار نی، مایه و موضوع تمثیل قرار گرفته است. زبان مثنوی نمادین )سمبلیک( است. در زبان 
نمادین )سمبلیک( یک کلمه گاه به چندین معنا ارجاع دارد و بر مفّسر است که معنای واقعی هر کلمه از هر بخش یا داستان را بر اساس روح کلی و بافت متن 
دریابد. موالنا واژهٔ نی را 28 بار در عنوان سمبلیک از »خود« استفاده کرده و این خود، نشانٔه آن است که این ساز بادی در اندیشه شاعر، مقامی خاص دارد. 
استاد فروزانفر می گوید: »بی شک مقصود موالنا از نی همین ساز دلنواز بادی است که او را با دم می نوازند؛ به دلیل آنکه مولوی خود موسیقی می دانسته و با 
این ساز انس و الفت وافر داشته است.« موالنا خود را به نی تشبیه کرده و به گفتٔه عالمه فروزانفر، موالنا به این سخن ابوطالب مکی نظر داشته: »َمثَل المؤمن 
کمثِل المزمار الیَحِسُن صوتُه ااّل بخأل بطِنِه: مؤمن به نی می ماند که صدایش نکو نشود جز با تهی شدنش« )1380 :675( این »نی« همان موالناست که به عنوان 
نمونٔه یک انسان آگاه و آشنا با حقایق عالم معنا، خود را اسیر این جهان مادی می بیند و »شکایت می کند« که چرا روح آزادهٔ او از »نیستاِن عالِم معنا« بریده است. 
آنچه در این نی آوازی پدید می آورد، کشش انسان آگاه به سوی عالم معنا، به سوی پروردگار، به سوی کل و حقیقت هستی است و در حقیقت، این 
»نی عشق« را پروردگار می نوازد و فریاد موالنا هنگامی از نِی وجودش برمی خیزد که جذبٔه حق بر او اثر می گذارد.« )زبان و ادبیات فارسی، عمومی، دورٔه 

پیش دانشگاهی، 1393: 2(
وقتی به موسیقی مشرق زمین یا موسیقی اصیل ایرانی توجه می کنیم، مشاهده می شود که هیچ نغمه ای بدون ناله، اثربخش نیست و به عبارتی، ناله در نغمه 

امری است ضروری و حالت زیبای رازونیاز کردن با حق و گفتن اسرار دل با محبوب، فقط از طریق شکایت کردن میّسر است.
خالــی مبــادا  عّشــاق  نالــٔه  از  حافظکه خوش آهنگ و فرح بخش نوایی داردعالــم 

و حّتی در برخی از آیات قرآن؛ مانند »به داود زبور بخشیدیم.« )نساء/163( »و کوه ها و پرندگان را تسخیر کردیم که همراه با داود تسبیح می گفتند.« 
)انبیاء/79( این نکته مشهود است.

3ــ قلمرو زبانی: چون: آن گاه که، زمانی که. همین معنی درست و مناسب است و »چون« در معنی »چگونه« در اینجا چندان مناسب معنای بیت 
نیست؛ اگرچه در آن معنی نیز به اصطالح نفِی غرض نمی شود./ قلمرو ادبی: حکایت و شکایت: جناس ناهمسان اختالفی/ نی نماد موالنا، انسان کامل، 

آنکه با عالم معنا و اسرار آن آشناست، عارف واصل، حقیقت محّمدیه و...(
قلمرو فکری: جدایی: جدایی عاشق از معشوق، جدایی از عالم باال، جدایی از خدایی که مبدأ و سرانجام اوست./ به نغمٔه نی آنگاه که حکایت می کند، 

گوش بده و توّجه کن. نی از جدایی خود از عالم باال شکایت می کند.
4ــ قلمرو زبانی: نیستان: نیزار/ نفیر: فریاد و زاری به آواز بلند/ قلمرو ادبی: نیستان: نماد عالم معنا / مرد و زن: تناسب و مجاز از همٔه هستی

قلمرو فکری: تا نی را از نیستان نبُرند از آن آوازی برنمی خیزد. پس بین او ]که از نیستان جدا شده[ و عاشق دور از یار مناسبتی است؛ زیرا هر دو به 
درد مهجوری و دوری گرفتارند. پس زمانی که نی از نیستان ممتاز و برگزیده گردد به جاودانگی می رسد و برای همیشه باقی می ماند. یکی دیگر از صفات 
برجستٔه نی، میان تهی بودن آن است. چنان که می دانیم میان نی انباشته نیست و ازاین جهت مانند عارِف از خودِی خود خالی گشته ای است که درون را 
از تعلقات و مادیات دورکرده و سراسر جسم، یکپارچه یک نوا را فریاد می زند. »در ارتباط با نی و مقصود موالنا از آن، باید گفت که نی تمثیلی است از 
روح انساِن کامل و ولّی واصل. اینکه نی، رمزی از وجود انسان تلقی شود پیش از موالنا هم در نزد صوفیان معمول بوده است.« )زمانی، 1374: 1/ 48(
شاعر می گوید: از آن هنگامی که مرا از نیستاِن عالم معنا جدا کرده اند، از فریاد و زاری من تمام آفریده ها ناالن و گریان هستند. بیان درد فراق من بیان درد 

همٔه هستی است. مفهوم: همٔه آفریده ها، چون از اصل خویش جدا افتاده اند، ناالن اند و می خواهند اصل خویش را بیابند. )چنان که در بیت 4 می گوید.(
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فراق از  اشتیاق1 سینه خواهم شرحه شرحه  درد  شرح  بگویم  تا 
خویش2 هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش وصل  روزگار  جوید  باز 

شـدم5 نـاالن  جمعّیتـی  هـر  بـه  جفت بدحاالن و خوش حاالن شدم3 مـن 

پاره پاره/ شرح:  یعنی  باشند و شرحه شرحه،  بریده  یا گوشتی که از درازا  پاره ای گوشت را گویند و  به فتح اول،  قلمرو زبانی: شرحه شرحه:  1ــ 
بازکردن، توضیح دادن / اشتیاق: عالقه و شوق داشتن به چیزی است. میل قلب است به دیدار محبوب. 

قلمرو ادبی: سینه: مجازًا دل عاشق/ شرحه و شرح : جناس ناهمسان افزایشی/  واج آرایی صامت »ش«
قلمرو فکری: در کالم موالنا اشتیاق، کشش روح کمال طلب و خداجو در راه شناخت و ادراک حقیقت هستی است و این شوق است که همچون 
آتش در دل اولیای خدا افروخته می شود و لحظه به لحظه شوق دیدار معشوق افزون تر می شود. این نالٔه نغمه هاست که این آتش شوق را زنده نگاه می دارد 
و شنوندٔه اهل دل را مشتاق می کند. مادام تا محبّت باقی بَُود شوق الزم باشد. )سجادی،1375: 513(. شوق همواره به غایب تعلّق دارد و هرگاه محبوب 

از عاشق غایب شود، عاشق بدو مشتاق شود. 
معنی: برای بیان درد اشتیاق، شنونده ای می خواهم که دوری از حق را ادراک کرده و دلش از درد و داغ فراق سوخته باشد.

رضی الدین نیشابوریتو چه دانی که شب سوختگان چون گذرد؟حال شب های مرا همچو منی داند و بس
راحدیث عشق چه داند کسی که در همه عمر  سرایی  در  باشد  نکوفته  سر  سعدیبه 
غمگسارانچندت کنم حکایت، شرح این قدر کفایت به  ااّل  گفت  نمی توان  سعدیباقی  

2ــ قلمرو ادبی: بیت به آیٔه شریفۀ»انّا ِلله و انّا ِالَیه راجعون«  و حدیث »کُّل شیٍء یَرجع الی َاصِله« اشاره دارد./ اصل و وصل : جناس ناهمسان 
اختالفی

قلمرو فکری: اولین منزل در سلوک طریقت، طلب و شوق انسان برای بازگشت به وطن اصلی است. این شوق نه تنها در انسان بلکه در سراسر ذرات 
عالم هستی جریان دارد. موالنا در این بیت تأکید بر اصل طلب دارد و می گوید: هرکسی که از اصل و مبدأ خود دور افتاده باشد، سرانجام به تکاپو می افتد 

و روزگار وصال خود را می جوید تا به آن برسد. ارتباط معنایی با ابیات زیر از موالنا:
می رود دریا  به  دریا  از  می رودآنچه  آنجا  کآمد  جا  همان  از 
است کل  سوی  روی  را  است جزوها  گل  روی  با  عشق  را  بلبالن 
می رویم دریا  و  دریاییم  ز  می رویمما  باال  و  زباالییم  ما 
نهادسیر جسم خشک، بر خشکی فتاد دریا  دل  در  پا  جان،  سیر 

3ــ قلمرو زبانی: ناالن: صفت فاعلی از مصدر نالیدن/ بدحاالن: کسانی هستندکه حرکت آنها به سوی خدا کند است./ خوش حاالن: رهروانی که 
به یاری عشق با شتاب به سوی خدا می روند و از سیر به سوی خدا شادمان هستند/ جفت: همراه

قلمرو ادبی: بدحاالن و خوش حاالن : تضاد و مجاز از همٔه انسان ها 
قلمرو فکری: ]موسیقی را اگر از راه آموزش صحیح آن بیاموزیم، آنچنان پرده های ناهماهنگ ما را کوک می کند که تصّورناپذیر است.[ 

معنی: شاعر می گوید موسیقی هم مرهم دل های پریشان است و هم  مرهم دل های کمال جو از فراق است. موسیقِی نی داروی نخوت و ناموس ما است؛ 
به این شرط که خود را با نوای موسیقی دمساز کنیم:

ای تو افالطون و جالینوس ماای دوای نَخَوت و ناموس ما
مولویهمچو نی من گفتنی ها گفتمیبا لب دمساز خود گر جفتمی

معنی: نی را هم برای خوش حاالن می نوازند و هم برای بدحاالن. لذا، هر کس از پندار خود با او دمساز می شود واگر اثر نشاط بخشی یا حزنی که براثر 
نوای این ساز عارض می گردد از خود ساز نیست، بلکه از روحیٔه شنوندگان است که اگر شاد باشند شادتر و اگر غمگین باشند دلگیرتر می شوند. مفهوم: 

موالنا نالٔه عشق به حق را برای همه سرمی دهد.
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من یار  شد  خود  ظّن  از  کسی  من1  هر  اسرار  نجست  من  درون  از 
نیست دور  من  نالٔه  از  من  لیک چشم و گوش را آن نور نیست2 سّر 
لیک کس را دید جان دستور نیست3 تن زجان و جان زتن مستور نیست
باد4 آتش است این بانگ نای و نیست باد نیست  ندارد،  آتش  این  که  هر 

فتاد10 نی  کاندر  است  عشق  جوشش عشق است کاندر می فتاد5 آتش 
برید یاری  از  که  هر  حریف  درید6نی،  ما  پرده های  پرده هایش 

1ــ قلمرو زبانی: ظّن : گمان / اسرار: رازهای پنهان در بازگشت به حق تعالی؛ مفعول جمله است./ یار: مسند 
قلمرو فکری: اسرار گوینده )موالنا( جدایی است. جدایی روح عارف از نیستاِن ملکوت که آرزو دارد خود را از این تبعیدگاه دنیای حسی به عالمی 
که منشأ اوست برساند. اّما هیچ کس قادر نیست به ژرفای درون او راه یابد و اّدعای شناخت او گمانی است شخصی و هر کسی برداشت سطحی از کالم 

او را دارد.
2ــ قلمرو ادبی: دور و نور جناس ناهمسان اختالفی/ نور: استعاره از معرفت و بصیرت/ چشم وگوش تناسب و مجاز از کّل حواس و ادراک انسان 
و یا مجازًا به معنی انسان ها / قلمرو فکری: اسرار من در ناله های من نهفته است اّما چشم وگوش ظاهری نمی تواند راز و حقیقت این ناله را دریابد. شاعر 

تأکید دارد:  تنها با چشم وگوش دل می توان حقیقت را ادراک کرد.
نهان اند در سخن خویش  گلرنگین سخنان  جدا  به هرحال  نیست  خود  نکهت  صائباز 

3ــ قلمرو زبانی: مستور: پنهان ، پوشیده/ دید: مصدر مرّخم دیدن است که نقش نهادی دارد و کلمٔه جان نقش مضاف الیه. دیدِن جان/ دستور: 
اجازه/ را: در معنی حرف اضافٔه برای/ هر دو جمله اسنادی است. نقش کلمه های جان به ترتیب: متّمم، نهاد و مضاف الیه 

قلمرو ادبی: جان و تن: تضاد/ مستور و دستور: جناس ناهمسان اختالفی
قلمرو فکری: جان: منظور روح است که  جوهر مجّرد است و با چشم دیده نمی شود./ گرچه جان، تن را ادراک می کند و تن از جان آگاهی دارد و 

هیچ یک از دیگری پوشیده نیست اّما توانایی دیدن جان به هیچ چشمی داده نشده است.
4  ــ قلمرو زبانی: نای: نی/ قلمرو ادبی: جناس تام: واژٔه نیست در مصراع اول فعل منفی اسنادی است و در مصراع دوم اسم در معنی نابود 
است./ نی: استعاره از عشق/ آتش است این بانگ نای: تشبیه/ باد و باد: جناس تام/ آتش مصرع دوم استعاره از عشق/ بیت دارای آرایٔه  ذوقافیتین 
است./ واج آرایی مصوت »ا«/ قلمرو فکری: نای سوز و گداز عشق را چون آتشی گرم و سوزان یادآوری می کند و از روی هواهای نفسانی و باد هوا 
نیست؛ یعنی نی به وسیلٔه نوای خود فریاد عشق سرمی دهد و هرنی ای که به این درجه نرسد آتش عشق در وجودش نیست، فنا و نابود می شود. مصرع 

اول با بیت زیر ارتباط معنایی دارد:
دارد خرابی  خانه  و  بود  آتش  عماد خراسانیپیش آتش دل شمع و پر پروانه یکی استعشق 

5   ــ قلمرو ادبی: آتش عشق: اضافٔه تشبیهی/ جوشش عشق: اضافٔه استعاری/ نی و می: جناس ناهمسان اختالفی/ بیت ترصیع دارد. 
قلمرو فکری: اگر نی به نالٔه پُرسوز وگداز می افتد، به سبب عشقی است که در آن افتاده و موجب نوای غمگین در آن شده است و اگر باده می جوشد، 

آن هم به واسطٔه جوشش و مستی آفرینی عشق است. مفهوم: عشق در همٔه هستی جریان دارد.
6ــ قلمرو زبانی: حریف: همدم، هم صحبت/ پردهٔ اول: آهنگ و مقام موسیقی )نقش نهادی(/ پردٔه دوم: حجاب و ستر )نقش مفعولی(

قلمرو ادبی: پرده دریدن: کنایه از آشکار کردن راز / پرده و پرده: جناس تام/ برید و درید: جناس ناهمسان اختالفی
قلمرو فکری: نی همدم و همنشین کسانی است که جویای معرفت اند و از معشوق حقیقی خود جدا مانده اند. آهنگ های نی، راز ما را افشا کرد و 
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دید؟ که  تریاقی  و  زهری  نی  همچو نی دمساز و مشتاقی که دید؟1همچو 
می کند پرخون  راه  حدیث  می کند2نی  مجنون  عشق  قّصه های 
مر زبان را مشتری جز گوش نیست3محرم این هوش جز بی هوش نیست

احوال نهایی ما را بر همه کس آشکار ساخت .
1ــ قلمرو زبانی: ِتریاق به کسر اول معّرب تریاک است و در زبان فارسی مترادف کلمه پادزهر و مقابل زهر به کار می رود. ِتریاق دوایی است مرکّب 
از اجزای مختلف که در معالجٔه زهرهای حیوانی و امراض سخت استعمال می کرده اند و یکی از اجزای آن، گوشت افعی است که به پارسی تریاک گویند. 

)ن.ک شرح مثنوی شریف، 1/ 17(/ 
آیدهر غمی را فرجی هست و لیکن ترسم تریاق  که  زهر  بکشد  آنم  از  سعدیپیش 

 دمساز: همدم، همراز، هم نشین/ مشتاق: عاشق، آرزومند
قلمرو ادبی: زهر وتریاق: تضاد/ که دید: پرسش انکاری/ دو تشبیه در بیت/ مفهوم هر دو مصرع تناقض دارد.

قلمرو فکری: به عقیدهٔ عرفا، کسانی که از سر هواوهوس به موسیقی گوش دهند به منزلٔه زهر است و برای صاحبدالن، حکم تریاق و پاد زهر دارد و 
به دل های مشتاق آرامش می دهد و بیت به همین مفهوم اشاره دارد که آیا تاکنون کسی زهر و پادزهری مانند نی دیده است؟ )پرسش انکاری( معلوم است که 
ندیده است و آیا تاکنون کسی همدم و مشتاقی مانند نی دیده است؟ حتماً ندیده است. )پرسش انکاری( مفهوم: نی در عین درد آفرینی، درمان بخش نیز هست.
2ــ قلمرو ادبی: راه پرخون: کنایه از شّدت رنج و سختی راه عشق/ بیت تلمیح به داستان لیلی و مجنون دارد./ نی حدیث... می کند: تشخیص و 

استعارٔه مکنیه
قلمرو فکری: نی، داستان راه  خونین عشق را بیان می کند و از قّصه های عاشقانی چون مجنون که سراسر درد ورنج است سخن به میان می آورد. 

ارتباط معنایی با بیت های زیر:
دوست به  راه  نبرد  تنّعم  باشد نازپرورد  بالکش  رندان  شیؤه  حافظ عاشقی 
نیستبحریست بحر عشق که هیچش کناره نیست بسپارند چاره  آنکه جان  حافظآنجا جز 
بیشٔه ماعشق شیریست قوی پنجه و می گوید فاش از  بگذرد  ادیب نیشابوری  هر که بگذشت زجان 
است سر  بیم  بتان  عشق  پرخطر  ره  وحشی بافقیبر حذر باش در این راه که سر در خطر استدر 
طی کنی  چند  بادیه ای  اگر  عشق  وحشی بافقیبینی که در این ره چه نشیب و چه فراز استدر 

3ــ قلمرو زبانی: محرم: رازدار، آشنا به حقایق عشق و حقیقت/ هوش: عشق/ بی هوش: مقصود کسی است که از عشق و حقیقت بیهوش و 
سرمست است و در اینجا بار معنایی منفی ندارد. عاشق واقعی/ مر: نشانٔه تأکید و همیشه وابسته به رایی است که بعد از آن می آید./ »را« نشانٔه فّک اضافه 

)مشتری زبان جز گوش نیست و نیز رای اضافه هم می تواند باشد: برای زبان مشتری جز گوش نیست.(
قلمرو ادبی: زبان و گوش: تناسب/ زبان: مجاز از سخن و کالم/ گوش: مجازًا شخص دردآشنایی است که از درد و نالٔه آن گوینده باخبر است./ 

بیت دارای تمثیل و اسلوب معادله است.
قلمرو فکری: حقیقت عشق را هرکسی درک نمی کند؛ تنها، عاشق واقعی، محرم به حقایق عشق است؛ همان طور که گوش برای درِک سخناِن زبان 
ابزاری مناسب است. پس همه کس نمی تواند واقعیت آن سخنان را درک کند. برای درک آن باید انسان وجود خود را از اوهام خالی کند. مفهوم: هرکسی 

شایستگی درک عشق را ندارد. 
بیت با ابیات زیر ارتباط معنایی دارد:

نداند مست  به جز  خرابات  عراقیهشیار چه داند که در این کوچه چه راز است اسرار 
مشتاق رنجوری  شب  دراز  نباشدآهنگ  بیدار  که  گفت  نتوان  آن  سعدی با 
نشنوی رمزی  پرده  زین  آشنا  نگردی  سروشتا  پیغام  جای  نباشد  نامحرم  حافظگوش 
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شد15 بی گاه  روزها  ما  غم  شد1 در  همراه  سوزها  با  روزها 
تو بمان، ای آن که جز تو پاک نیست2روزها گر، رفت گو رو، باک نیست
شد سیر  آبش  ز  ماهی،  جز  که  هر که بی روزی است، روزش دیر شد3 هر 
خام هیچ  پخته  حال  نیابد  والسالم4در  باید،  کوتاه  سخن  پس 

مثنوی معنوی، مولوی

راز محرم  یقین  به  کس  نشد  عشق  ره  دارددر  فکرگمانی  حسب  بر  حافظهرکسی 
1ــ قلمرو زبانی: بی گاه : موالنا مکررًا این واژه را در معنی بی وقت و به پایان رسیدن ]هنگام غروب[ به کار برده است. 

شد چاه  اندر  خورشید  شد  بی گاه  شد  خیزید ای خوش طالعان وقت طلوع ماه شدبی گاه 
نوردیدمبگفتم: روز بیگاه است و ره دور است، گفتا: رو را  ره  من  که  منگر  ره  به  بنگر  من  به 
شد  چاه  اندر  خورشید  شد  بی گاه  شد  شدبی گاه  اللّٰه  خلوت  در  عاشقان  جان  دیوان شمسخورشید 

این واژه را با »دیر شدن« در بیت زیر می توان هم معنی دانست؛ زیرا در هر دو بیت به معنی به پایان رسیدن عمر است.
قلمرو ادبی: بی گاه شدن روز: کنایه از سپری شدن روزهای زندگی/ روز و سوز: جناس ناهمسان اختالفی/ واج آرایی: تکرار مصّوت »ا« و صامت »ه«

قلمرو فکری: عاشق، عمرش را با درد و غم عشق سپری می کند و و روزهای زیادی از عمرش با سوز و گداز عشق سپری می شود.  مفهوم: عمر 
عاشق با سختی ها و رنج  فراوان همراه است و غم و اندوه عاشق تا لحظٔه وصال پایان ندارد. ارتباط معنایی با بیت زیر:

عمر خرمن  به  آتشم  بزند  گر  حافظبگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیستزمانه 
2ــ قلمرو زبانی: بیت 7 جمله دارد. 

قلمرو ادبی: رفتن روزها و گفتن به آن: تشخیص/ باک و پاک : جناس ناهمسان اختالفی/ رو و بمان: تضاد فعلی/ مرجع ضمیر تو: عشق به حق تعالی
قلمرو فکری: اگر روزهای عمر می گذرد، بگو بگذرد که هیچ باکی نیست و اهّمیتی ندارد. تو، ای عشق باقی بمان که چون تویی پاک و منزه وجود 

ندارد. مفهوم: بی توّجهی به گذر عمر و توّجه عاشق به جاودانگی عشق
3ــ قلمرو زبانی: بی روزی: بی نوا، درویش/ سیر شدن: بی میل شدن / هرکه: ضمیر مبهم

قلمرو ادبی: ماهی: استعاره از عاشق و نماد عاشق واقعی/ آب: نماد عشق الهی و معرفت/ روز دیر شدن: کنایه از ملول و خسته شدن/ سیر و دیر: 
جناس ناهمسان اختالفی/ ماهی و آب: تناسب

قلمرو فکری: همه کس، جز ماهی عاشق از عشق و غوطه خوردن در دریای عشق و معرفت سیر می شود و آن کسی که در راه طلب ملول و خسته 
شود، از عشق بی نصیب و محروم می ماند و روزش به ماللت می گذرد. 

دریــا ز  را  ماهــی  نیســت  کــه بی دریــا خــود او خــّرم نگــردد  ماللــی 

 مولویتو دیدی هیچ ماهی را که او شد سیر از این دریاتو دیدی هیچ عاشق را که سیری بود از این سودا
4ــ قلمرو زبانی: درنیابد: فعل مضارع منفی/ والّسالم : یک جمله محسوب می شود. 

 قلمرو ادبی: کوتاه کردن سخن: کنایه از پایان بردن کالم و سخن نگفتن/ پخته و خام: تضاد/ پخته: منظور عارف واصل/ خام: آن که راه عشق 
نسپرد، بی تجربه در عشق/ مصرع دوم ضرب المثل است.

قلمرو فکری: افراد بی بهره از عشق و بی نصیب از دریای معرفت الهی از حال عارف و اصل بی خبرند. پس سخن را باید به پایان برد و تمام کرد .
مفهوم: تنها عاشق دل سوخته حال عاشق را درک می کند. 

بیت با ابیات زیر ارتباط معنایی دارد:
ماست سوز  از  بی خبر  نرفت  آتش  در  که  خامهر  سودای  پختن  چیست  که  داند  سعدیسوخته 
دارد خبر  دل  از  او  که  بنشین  کسی  نزد  به زیر آن درختی رو که او گل های تر دارددال  مولوی 
عشق ذوق  دانند  چه  نرفته  ره  آمدیخامان  سر  دلیری  بجوی،  دلی  حافظدریا 
چندپیر میخانه چه خوش گفت به ُدردی کش خویش خامی  با  سوخته  دل  حال  مگر   حافظکه 
اغیار  بر  نگوید  یار  سخن  خامیسعدی  به  قصه  سوخته ای  نبرد  سعدیهرگز 
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کارگاه متن پژوهی 

آموزۀ قلمرو زبانی: معنای واژه ها
 معانی دیگر واژۀ دستور 

الف( در معنی وزیر 
سورــ چه نیکو گفت با جمشید دستور نه  باد  شیون  نه  نادان  با  فخرالّدین اسعد گرگانیکه 

بختــ ز دستور و گنجور و از تاج و تخت و  ناز  از  و  بیشی  و  کمی  ز 
بنده ایم ما  و  بی نیازست  همه  سرافگنده ایم  رایش  و  فرمان  فردوسیبه 

مرد دو  گرامی  بودش  دستور  دو  نبرد  دشت  به  بُدندی  او  با  فردوسیکه 

کلید بستد  دستور  گنجور  ز  نبیــد  خم هــای  و  فردوسیخورش خانــه 

منوچهریَجاّلب بود خسرو و دستور شبان استــ ُملکت چو چراگاه و رعیت رمه باشد

ب( در معنی اجازه، فرمان
نیستعشق سلطانیست کو را حاجت دستور نیست طور  جز  پروازگه  را  عشق  خواجوطائران 

گفتمی بودی  دمی دستور  آخر  کن  مولویسّری که نفکنده ست کس در گوش اخوان الصفاخاموش 

ده حال  بگویم  تا  ده  دستور  مرا  تو  آسمان  چون  ما  شیخ  شد  ازرق پوش  مولوی گرچه 

را رگ  بشناسد  که  است  طبیب  منوچهری چون با ضربان باشد و چون بی ضربان استدستور 

پ( اسلوب و شیوه
انداختی دیگری  طرح  که  اقبال الهوریدل ز دستور کهن پرداختی ]روش و شیوه[تو 

آموزۀ قلمرو ادبی: اسلوب معادله 
زیب الّنسادزد دانا می کشد اّول چراغ خانه راعشق چون آید برد هوش دل فرزانه را

دو  می توان جای  به گونه ای که  است؛  اّول  مصراع  برای  مصداقی  در حکم  دوم  مصراع  بیت،  این  در 
مصراع را عوض کرد. در واقع شاعر، بر پایٔه تشبیه، بین دو مصراع ارتباط معنایی برقرار کرده است؛ به این 

نوع کاربرد شاعرانه »اسلوب معادله« می گویند.
می شود؛  بیان  نحوی  مستقل  عبارت  دو  در  نویسنده،  یا  شاعر  مقصود  معادله،  اسلوب  در  توّجه: 

به گونه ای که یکی از طرفین، معادلی برای تأیید مفهوم عبارت دیگر است.
سناییسنگ اگر لعل شود جز به بدخشان نشودگر تو رنگ آوری و طیره شوی غم نخورم

بیدلموج در بحر کمان می خیزد از قاّلب هاکج سرشتان را کشاکش دستگاه آبروست
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سناییکرم پیله هم به دست خویشتن دوزد کفنخرمن خود را به دست خویشتن سوزیم ما

آوردمستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد گفتار  به  را  بلبل  خاموش  صائبغنچٔه 

آشفتگی در  زلف  کار  به  می آید  بپرسشانه  پریشانی  ایّام  در  را  سلیمآشنایان 

غنیسیل یکسان می کند پست و بلند راه راعشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را

گنج حکمت

آفتاب جمال حق 
پادشاهی به درویشی گفت: که آن لحظه که تو را به درگاه حق، تجلّی و قرب1 باشد، مرا2 یاد کن. گفت: 
چون من در آن حضرت3 رسم و تاب4 آفتاب آن جمال5 بر من زند، مرا از خود یاد نیاید، از تو چون یادکنم؟ اّما 
چون حق تعالی بنده ای را گزید و مستغِرق6 خود گردانید، هرکه دامن او بگیرد7 و ازو حاجت طلبد8، بی آنک 

آن بزرگ، نزد حق یادکند9 و عرضه دهد، حق آن را برآرد.10
فیه ما فیه، مولوی

1ــ قلمرو زبانی: تجلّی: نمودارشدن، پدید آمدن. در اینجا معنی اصطالحی آن در عرفان و تصّوف مراد است: »تأثیر انوار حق به حکم اقبال بر دل 
مقبالن که شایستگی مالقات حق را به دل پیدا کنند. ج. تجلّیات )فرهنگ فارسی، معین(/ قرب: نزدیکی مقابل بُعد

جامی دربارٔه مراتب قرب می گوید: »بدان كه مقّربان از چهار حال بیرون نیستند: یا متحّقق به قرب نوافل اند فقط. ایشان را صاحب قرب نوافل خوانند. 
و یا به قرب فرایض فقط. ایشان را صاحب قرب فرایض خوانند. یا به جمع بین القربین، بی تقّید به أحدهما و بی مناوبه كه گاهي یكي باشد و گاهی دیگري، 
َّما یُباِیُعوَن اللَّه یَُد  بلكه معاً معاً به هر دو قرب و احكام آن متحّقق باشند. این را مرتبه جمع الجمع و قابِ قوسین و مقام كمال خوانند و آیت »إِنَّ الَِّذیَن یُباِیُعونََک إِن
اللِّه فَْوَق َأیِْدیِهْم« )فتح: 10(. اشارت به این مرتبه است؛ و یا به هیچ یک از این احوال سه گانه مقّید نیستند، بلكه مر ایشان راست كه به هریک از قربین ظاهر 
شوند و به جمع بینهما نیز ـ بی تقّید به هیچ یک از این احوال ـ و این را مقام احدیت جمع ومقام أو أدنی خوانند و اشارت به این است »َو ما َرَمْیَت إِْذ َرَمْیَت َو 
لِكنَّ اللَه َرمی« )انفال: 17(. این مقام به اصالت خاص خاتم الّنبّیین ـ صلّی اللّه علیه و آله ـ است و به وراثت و كمال متابعت، كل اولیاء را از این حظّی است. 

)أشعة اللمعات،1383: 47ــ46(. )نک: مقالٔه مراتب قرب در عرفان اسالمی از داود حسن زاده كریم آباد، 1391. سال اول، ش 4(
2ــ قلمرو زبانی: را در معنی حرف اضافٔه از )از من یاد کن.(

3ــ قلمرو زبانی: حضرت: قرب، حضور، نزدیکی. پیشگاه و درگاه الهی 
4ــ قلمرو زبانی: تاب: شعله و حرارت، فروغ، تابش

5  ــ قلمرو ادبی: آفتاب جمال: اضافٔه تشبیهی/ جمال: زیبایی. در اینجا مطلِق جمال حق )ن.ک »درحقیقت عشق«، درس هفتم(
6  ــ قلمرو زبانی: مستغرق: آنکه سخت سرگرم امری و مسئله ای است. در تداول به صیغٔه اسم مفعول تلفظ شود. )فرهنگ فارسی، معین( در اصطالح 
عرفان و تصوف، اینکه عارف خویشتن خویش را فراموش نماید و محو جمال معشوق گردد و به هرچه نگرد تنها او را ببیند و در حقیقت به مقام فنا دست یابد.

7ــ قلمرو ادبی: دامن کسی را گرفتن: به کنایه، متوّسل شدن به کسی 
8  ــ قلمرو زبانی: بطلبد: فعل مضارع التزامی 

9ــ قلمرو زبانی: کند: فعل مضارع التزامی
10ــ قلمرو زبانی: دهد: فعل مضارع التزامی/ عرضه دهد: نشان دادن، عرض کردن/ » نخست آن به رشید عرضه کردند سخت شاد شد.« )تاریخ 

بیهقی: 424( / برآرد: برآورده می کند، فعل مضارع اخباری


