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مبانی برنامه درسی حوزۀ تربیت و یادگیری زبان 
و ادبیات فارسی دورۀ دوم متوّسطه

زبان و ادبیات فارسی، بیانگر اندیشه ها، باورها و شکوه فکر فرهیختٔه فرهنگ ایرانی است و چونان میراث 
ارزشمند نسل ها و سده ها از گذشته به امروز، راه یافته است. برگ  برگ فرهنگ و ادب فارسی را آثار منثور 
و منظومی سامان داده که بیانگر غنای فکری و بینش وری ایرانیان است. توّجه به این موضوع حیاتی، وظیفٔه 
حّساس و خطیر برنامه ریزان درسی به ویژه در قلمرو تعلیم و تربیت به شمار می رود تا از طریق ایجاد فضا های 
مناسب برای دانش آموزان، امکان آشنایی آنان با این آبشخورهای فرهنگی فراهم آید و تجارب شایسته برای 

رسیدن به مراتبی از حیات طّیبه و نیکوتر زیستن، کسب شود.
تقویت  در  مهم  نقشی  می تواند  انسان،  تفّکر  با  ناگسستنی  و  نزدیک  رابطٔه  دلیل  به  فارسی  ادب  و  زبان 
خّلقّیت و کاربرد درست مهارت های زبانی و ادبی داشته باشد. بنابراین، با طّراحی و تدوین برنامٔه درسی 
مناسب، می توان دانش آموزان را با این حوزه آشنا ساخت و آنان را نسبت به پاسداری از این میراث فرهنگی 
برانگیخت و توانایی به کارگیری آموخته ها را پرورش داد و آنان را برای حّل دشواری ها در محیط زندگی 

تربیت کرد.

ضرورت برنامه ریزی و تألیف جدید در دورۀ دوم متوسطه

در پی تدوین و تصویب اسناد فرادستی و نوپدید همچون »سند تحّول« و » برنامٔه درسی ملّی جمهوری 
اسلمی ایران«، زمینٔه بازاندیشی و بازنگری در برنامه ها و بازتألیف آنها فراهم گشت. به همین سبب، راهنمای 
برنامٔه درسی زبان آموزی دورٔه ابتدایی ــ که تولید اّولیٔه آن مربوط به سال های 1374 تا 1378 بود و اصلح 
نهایی آن تا سال 1385 به طول انجامید ــ دگر بار می بایست خود را با اسناد تحّولی جدید همسو می ساخت، 
از این رو، کار همسوسازی این برنامه با برنامٔه درسی ملّی، تقریباً از سال 1388 آغاز گردید و در سال 1390 

به فرجام رسید و پس از آن، تألیف کتاب های فارسی ابتدایی از سرگرفته شد.
اجرایی  نتیجٔه  که  6  ــ3ــ3(  به  5  ــ3ــ4  )تبدیل  آموزشی  نظام  ساختار  در  ایجادشده  تغییرات  دنبال  به 
شدن برنامٔه درسی ملّی بود، تغییر و تحّول از برنامٔه دورٔه ابتدایی به برنامٔه دورٔه دوم آموزشی نیز راه یافت و 
عنوان دورٔه تحصیلی از راهنمایی )پایه های اول، دوم و سوم( به دورٔه اول متوسطه )پایه های هفتم، هشتم 
و نهم( تغییر نام داد و بدین سان فرایند تغییر و تحّول، از سال 1390 به دورٔه اول متوسطه رسید. نخست 
راهنمای برنامٔه درسی آموزش زبان و ادبیات فارسی این دوره، بازنگری، اصلح و بهسازی شد و در پی 
آن، بازتألیف کتاب های درسی فارسی ضروری و اجتناب ناپذیر گردید. تألیف کتاب های این دورٔه فارسی و 

آموزش مهارت های نوشتاری بر اساس اسناد جدید تا سال 94ــ 1393 تداوم یافت.
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از مهم ترین و  یکی  اّول متوسطه  فارسی در دورٔه  ادبیات  و  زبان  یادگیری  و  تربیت  برنامٔه درسی حوزٔه 
برنامه های درسی این  با  ابتدایی و از سوی دیگر  با دورٔه  برنامه های درسی است که از یکسو  اساسی ترین 
دوره، ارتباط معناداری دارد، به گونه ای که ذهن و زبان دانش آموز را نسبت به دنیای یاددهی ــ یادگیری 
علوم، پویاتر و گویاتر می کند و آنان را از برزخ بلوغ می رهاند و برای ورود به دنیای متوسطٔه دوم و پیوند 

واقعی با زندگی و محیط اجتماعی آماده می سازد.
آغاز  متوسطه  اّول  دورٔه  در  تألیف  با  هم زمان  از سال 1392  دوم،  متوسطٔه  در  تغییر  برای  برنامه ریزی 
متوسطٔه  درسی  برنامٔه  »راهنمای  فراوان،  نشست های  از  پس  و  ویژه  کارگروه  تشکیل  با  نخست  گردید. 
دوم« تدوین شد. با تدوین برنامه و مشخص شدن چهارچوب اصلی فضای پیش رو، جلسات متعددی برای 
چگونگی سازماندهی محتوایی و جهت گیری ها برگزار گردید. در پی آن، از تیرماه سال 1394 کارگروه های 
انتخاب محتوا شکل گرفت و اندک اندک، درس نامه های دورٔه دوم متوسطه، پیکره ای به سامان پیدا کردند. 
با تصویب جدول عناوین دروس و زمان آموزش برای هر یک از موضوع ها، از سوی شورای عالی آ.پ، 
هویت، ساختار و محتوای آموزشی کتاب ها با عناوین: علوم و فنون ادبی، فارسی و نگارش، شکل گرفت و 
بدین سان کتاب های جدید دورٔه دوم متوسطه، پس از گذشت حدود بیست سال، از مهرماه 1395 به چرخٔه 

رسمی آموزش عمومی کشور وارد شد.

دالیل تغییر برنامه

1   تغییر رویکرد های آموزشی زبان فارسی در ابتدایی و لزوم تداوم آنها در دورۀ اّول و دوم 

متوسطه.
در برنامه های جدید آموزش زبان فارسی، محتوای دروس، فّعالیت  ها و تمرین ها و حّتی نحؤه مدیریت 
چون»به  تمرین هایی  در  است.  دانش آموزان  بودن  فّعال  و  مشارکت  همیاری،  بر  مبتنی  درس،  و  کلس 
می رود  انتظار  و  می گیرد  صورت  کلس ها  در  گروهی  کار های   ،... و  بخوانیم«  هم  »با  بگو«،  دوستانت 
قالب  نیز در  این نگرش در دورٔه متوسطه  ابتدایی،  زبان فارسی دورٔه  آموزش  برنامٔه  امتداد و استمرار  در 

گفت وگو، بررسی، نقد، تجزیه و تحلیل، کالبدشناسی و کالبدشکافی متون تحّقق یابد.
2   تغییر در سیاست ها و نگرش های آموزشی و برنامه ریزی

نظام آموزشی باید دانش آموزان را به خودباوری و خودشکوفایی برساند و دانش آموزان، توانمندی های 
خود را کشف و استخراج کنند تا در آینده بتوانند در مقابل چالش های پیش رو موفّق شوند. از این گذشته، 
بروز  امکان  و  جایگاه  فرصت،  معموالً  ما،  آموزشی  نظام  در  منطقه ای  توانایی های  و  علمی  ظرفّیت های 
ظرفّیت  دلیل  به  و سنجیده،  دقیق  به طور  مناطق  ادبیات  و  فرهنگ  و  زبان  معّرفی  اینکه  توضیح  نمی یابند. 
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اندک کتاب درسی تاکنون مجال طرح نیافته است. در کتاب های فارسی ابتدایی و دورٔه اّول متوسطه به این 
موضوع به خوبی توّجه شده است و درس های آزاد، مجال و فرصتی فراهم آورده اند تا دانش آموزان بتوانند 
ـ از حوزٔه ادبّیات بومی خود )با هدایت  ـ که دوست داشتند در کتاب درسی بیابندـ  ناگفته های کتاب درسی راـ 

معلّم( تهّیه و تولید کنند.
این دیدگاه آموزشی می باید در کتاب های فارسی دورهٔ دوم متوسطه استمرار یابد و کتاب ها آیینه ای باشند 
که دانش آموزان خود را در آن بیابند. توّجه بیشتر به مبانی دینی، هویت ملّی، فرهنگ بومی و قومی ایران، 
و تأّمل و درنگ دانش آموزان در زبان فارسی و ادبّیات منطقه ای، خود از دستاورد های این دیدگاه نوین 

خواهد بود.
3   ترویج فرهنگ مطالعه، کتاب خوانی و پژوهش

در برنامٔه جدید زبان آموزی ابتدایی و دورٔه اّول متوسطه به کتاب خوانی توّجه ویژه شده است و بخشی 
درس،  هر  با  متناسب  معلّم  دارد.  اختصاص  کتاب خوانی  به  فارسی  آموزش  هفتگی  برنامٔه  محتوای  از 
می تواند منابع مفید را در کلس معرفی کند و بخش هایی از آنها را بخواند و بقّیه را در فرصت های دیگر 
فرهنگ  و  شود  برآورده  نیز  متوسطه  دوم  دورٔه  فارسی  کتاب های  در  باید  نیاز  این  می خواند.  دانش آموز 

مطالعه، کتاب خوانی و پژوهش در متن برنامه، مورد توّجه قرار گیرد.
4   ادامۀ منطقی ساختار و محتوای کتاب های فارسی ابتدایی در دورۀ متوسطۀ اّول و دوم

هرچند محتوا و ساختار کتاب های فارسی در دورٔه دوم متوسطه متفاوت با دورٔه ابتدایی است اّما الزم 
است ادامٔه دورٔه ابتدایی و دوره اّول متوسطه باشد تا از این طریق، امکان تسلسل و جامعّیت طرح مباحث 
و مفاهیم آموزش زبان و ادبیات فارسی برای برنامه ریزان درسی و معلّمان فراهم شود و دانش آموزان بتوانند 

بدون سردرگمی و تکرار بیهوده، به طور منطقی، مطالب را دریافت کنند.
مجموعٔه این دالیل و تفاوت ساختار و محتوای کتاب های فارسی ابتدایی با کتاب های فارسی متوسطه و 
لزوم تداوم و استمرار برنامٔه آموزشی فارسی ابتدایی در دوره های متوسطه ایجاب می کند که فارسی متوسطه 

در قالب برنامه ای جدید طّراحی و تدوین شود.
5   توّجه به نیاز های مخاطبان و انتظار زمانه

نیازسنجی و همسویی با نیاز های مخاطبان هر دورٔه تحصیلی، گام بنیادی در طّراحی و تدوین برنامه است 
که باید هم با نیاز های جوانان و آیندٔه زندگی و شغلی آنان در پیوند باشد و هم ذائقه و افق انتظار زمانه را رعایت 
کند. از این رو، توّجه به افق انتظار اهل روزگار و همسوسازی برنامه و محتوا با شرایط روحی و روانی و 
خواسته های هر گروه سنی، ایجاب می کند که برنامه ها و محتوا هر چندسال یک بار، نوزایی را تجربه کنند و 
خود را با سامانٔه روان شناختی و پسند زمانه همراه سازند تا منجر به شکاف های فرهنگی ــ اجتماعی نشود.
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رویکرد های حاکم بر برنامۀ درسی حوزۀ تربیت 
و یادگیری زبان و ادبیات فارسی دورۀ دوم متوسطه

رویکرد، جهت گیری اساسی نسبت به یاددهی و یادگیری و ابعاد گوناگون آن درحوزٔه برنامه  ریزی درسی 
است. رویکرد عام این برنامه، بر بنیاد »برنامٔه درسی ملی جمهوری اسلمی ایران«؛ یعنی شکوفایی فطرت 
الهی، استوار است و تألیف و سازماندهی کتاب با توّجه به عناصر پنج گانه )علم، تفکر، ایمان، اخلق، عمل( 

و جلوه های آن در چهار پهنه )خود، خلق، خلقت و خالق( انجام گرفته است.
در این برنامٔه درسی، برای آموزش مهارت های خوانداری یک رویکرد اصلی و چند رویکرد فرعی مورد 

توّجه بوده است که عبارت اند از:
 رویکرد اصلی: رویکرد مهارتی

رویکرد اصلی برنامه در تألیف و سازماندهی محتوای آموزشی این دوره، »رویکرد مهارتی« است؛ یعنی 
کسب  گفتار،  و  کار  تکرار،  تمرین،  آموزش،  پی  در  که  هستند  مهارت هایی  زبان،  خوانداری  توانایی های 
می شوند. توانایی خواندن یک هنر زبانی نیست، بلکه مهارتی اکتسابی است. از این رو، این درس، کاملً 
ورزیدنی و عملی است. از کشاندن آموزش کتاب به سمت مباحث دانشی و حفظ کردنی باید پرهیز شود. 
دانش آموزان می بایست در کلس، فرصت تمرین خوانش مناسب و بازخوانی و نقد گفته های همدیگر را 
به  بیشتر  و  بزنیم  حرف  کمتر  پس،  کلس.  در  عملی  کار  یعنی  است؛  همین  راه،  مناسب ترین  تجربه کنند. 

دانش آموزان برای کار و گفت وگو، فرصت بدهیم.
با توّجه به انتخاب این رویکرد که در حقیقت جهت گیری کّل برنامه را نشان می دهد، از نگرش حافظه 
بنیاد، آگاهانه پرهیز شده است. در این درس، تأکید اصلی ما، »متن پژوهی« است. آنچه در بخش بررسی متن، 
اهمیت دارد، کالبدشناسی و سپس کالبدشکافی عملی متون است؛ یعنی فرصتی خواهیم داشت تا متن ها را 
پس از خوانش در سه قلمرو )زبانی، ادبی و فکری( بررسی کنیم؛ این کار سطح درک و فهم ما را نسبت به 

محتوای اثر فراتر خواهد برد و دانش آموزان را در نقد عملی به مهارت خواهد رساند.
 رویکرد های فرعی در تدوین و سازماندهی محتوا:

هنگام  انسان  گشتالت(،  روان شناسی  بر  )مبتنی  رویکرد  این  اساس  بر  )کّلی(:  پیکره نگر  رویکرد  ـ 
پیکره  سازندٔه  اجزای  به  آن،  از  پس  و  می کند  توّجه  آنها  کّل  یا  پیکره  به  ابتدا  پدیده ها،  و  امور  با  برخورد 
می پردازد؛ به همین جهت در برنامه های درسی و مراحل یاددهی ــ یادگیری نیز باید نخست، صورت های 
کلی را به دانش آموزان یاد بدهیم، سپس با استفاده از شیؤه تجزیٔه کل به عناصر سازنده، عناصر ساز ه ای یا 
اجزای آن را معّرفی کنیم؛ مثلً به جای آنکه دانش آموز شعری را بیت  بیت حفظ کند، باید کل شعر را چند بار 
بخواند و پس از دریافت مفهوم و پیام کلی آن، شعر را حفظ کند. سپس آن را از منظر های مختلف زبانی، 
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ادبی و فکری، بررسی و تحلیل کند.
فارسی،  ادبیات  و  زبان  ماهّیت  از  توّجهی  قابل  بخش  اینکه  به  توّجه  با  فّعالیت محوری:  رویکرد  ـ 
مهارتی است و از طریق این رفتارها و مهارت ها به جنبه های درونی و برونی فرد پرداخته می شود، سعی شده 
است به طور متعادل در طّراحی برنامٔه درسی فارسی متوسطه به جنبه های مختلف دانش آموز دورٔه متوسطه، 

توّجه کافی شود و متناسب با آن، عناصر محتوا و فّعالیت های یادگیری سازماندهی گردد.
به همین سبب،  تنیده است،  و درهم  تلفیقی  ماهّیتاً  فارسی،  ادبّیات  و  زبان  درس  تلفیقی:  ـ رویکرد 
کوشیده ایم برنامٔه درسی زبان و ادبّیات فارسی به نحوی تلفیق و ارائه گردد که درنهایت، توانایی های ذهنی، 
درک و فهم، تجزیه و تحلیل، ترکیب و بازسازی، نقد و داوری، برقراری ارتباط با دیگران، ابراز وجود و 
بیان احساسات، افزایش قدرت خّلقیت و ... تقویت شود. این رویکرد در حوزه های زیر، انعکاس خواهد 

داشت:
1   تلفیق مهارت های زبانی؛

2   تلفیق مهارت های ادبّیات فارسی؛

3   تلفیق اطّلعات و دانش های زبانی و ادبی و فکری متون؛

4   تلفیق مفاهیم فرهنگی، اجتماعی، دینی و ملّی در محتوا؛

5   تلفیق زبان و ادبیات فارسی با سایر دروس؛

٦   تلفیق آموخته ها با پیش داشت ها برای بهره گیری از آنها در موقعیت های زندگی.

برای  که  است  هم  به  مرتبط  مؤلّفه های  و  عناصر  از  نظامی  ادبّیات،  و  زبان  ساختاری:  رویکرد  ـ 
این  عناصر  و  سازه ها  بر  کردن  پیدا  تسلّط  یادگیری،  و  یاددهی  از  هدف  می رود.  کار  به  معانی  رمزگردانی 
پیکرٔه نظام مند است که معموالً در حوزه های آواشناسی، واحد های دستوری و واژگانی قرار می گیرد. بر 
اساس این رویکرد، برنامٔه زبان و ادبیات باید به گونه ای باشد که درنهایت، دانش آموز نسبت به ساختار های 
تشکیل دهندهٔ زبانی و ادبی آگاهی پیدا کند و از طریق مهارت در شناخت جنبه های توصیفی زبان، به معانی 

موجود در آن پی ببرد.
ـ رویکرد نقش گرایی: در این رویکرد، زبان و ادبّیات وسیله و ابزاری برای بیان معانی است. به جای 
و  زبان  عناصر  از  می شود.  تأکید  ادبّیات  و  زبان  تولیدی  و  کاربردی  جنبٔه  به  زبانی،  عناصر  به  ویژه  توّجه 
ادبّیات فقط در حدی سود جسته می شود که معنا و کاربرد زبان، تسهیل یابد و محتوای برنامه بر اساس معنا 
سازماندهی شود. بر اساس این رویکرد، صورت و ساخت ظاهری زبان، اصل نیست بلکه نقش و معنای 

زبان مهم است.
ـ رویکرد ارتباطی: در این رویکرد، زبان، وسیله ای برای ایجاد روابط، انتقال و درک پیام متقابل و 
تعامل سازنده میان افراد در شرایط واقعی اجتماعی تلّقی می گردد. به همین دلیل، به جای توانش زبانی و 
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ادبی به توانش ارتباطی اهّمیت داده می شود. درک مطلب، بیشتر از تولید زبان و ادبیات مورد توّجه قرار 
می گیرد و در نتیجه، امکان تماس دانش آموز با زبان و ادبّیات واقعی، بیشتر می شود و امکان تعامل بین افراد 
و گروه ها افزایش می یابد. مهم ترین نکته در این رویکرد، این است که هم رویکرد ساختاری و هم رویکرد 
نقش گرایی را در بر می گیرد. بنابراین، می توان رویکرد ارتباطی را به عنوان یک رویکرد کاملً تلفیقی در 

حوزهٔ زبان و ادبّیات به شمار آورد.

اصول برنامۀ درسی حوزۀ تربیت و یادگیری زبان 
و ادبّیات فارسی در دورۀ دوم متوسطه

اصل 1ــ در برنامۀ این دوره، باید اصل بر جنبه های کاربردی و مهارتی زبان و ادبیات، استوار 
باشد.

راهکارها:
 تدوین محتوا بر اساس روش فّعالیت محوری؛

 تقویت همسو و هم زماِن مهارت های شفاهی و کتبی زبان و ادبیات فارسی؛
 در نظر گرفتن تمرین ها و فّعالیت های عملی و کاربردی؛

 در نظر گرفتن فّعالیت های اضافی در کتاب روش تدریس؛
 آموزش مهارت های زبانی و مهارت های تفّکر و نقد به صورت موازی و هماهنگ؛

 ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس چهار مهارت زبانی و دو مهارت تفّکر و نقد.

اصل 2ــ برنامه باید بتواند توانایی اندیشیدن و تفکر انتقادی در جوانان را تقویت کند.
راهکارها:

 پیش بینی و سازماندهی داستان هایی با پیام های غیرمستقیم؛
 پیش بینی فّعالیت  ها و تمرین های آشناسازی دانش آموزان با مراحل تفکّر منطقی؛ دسته بندی، مرتّب کردن 

و ...؛
 آموزش غیرمستقیم توانایی های ذهنی مثل مقایسه، نقد و تحلیل و ترکیب از طریق فّعالیت  ها؛

 پیش بینی تمرین هایی به منظور توانایی اظهارنظر، پیشنهاد و ارائٔه راه حل به دانش آموزان؛
 در نظر گرفتن فّعالیت هایی برای تقویت درک سمعی و توانایی برداشت مناسب از مفاهیم؛

 پیش بینی تمرین ها و آزمون های خّلقانه و فّعاالنه در ارزشیابی.

اصل 3ــ الزم است از جدیدترین دستاورد های علمی و پژوهش های حوزۀ زبان و ادبّیات جوانان 
در تدوین برنامه استفاده شود.



8

راهکارها:
 بهره گیری از پژوهش های مراکز دانشگاهی و نهاد های داخلی و خارجی در حوزهٔ زبان و ادبیات؛

 کاربست یافته های پژوهشی در حوزٔه زبان و ادبیات؛
 پیش بینی ساختار و محتوای برنامه بر اساس یافته های پژوهشی زبان و ادبیات.

اصل 4ــ سیر برنامه ریزی محتوایی زبان و ادبّیات فارسی باید از »ساده« به »تکامل« یافته، باشد.
راهکارها:

 تسلسل منطقی برنامه از زبان به ادبیات به تناسب پایه ها؛
 ادامٔه منطقی مباحث زبانی، ادبی، نگارشی و املیی دوره های قبل؛

 آموزش نکته های زبانی، دستوری، املیی، نگارشی و ادبی بر اساس بسامد، تکرار و ضرورت توسعه 
و گسترش مفاهیم.

اصل 5ــ فرایند سازماندهی برنامه باید از زبان طبیعی به زبان معیار باشد.
راهکارها:

 ارائٔه تمرین ها و فّعالیت های تبدیل زبان گفتار به زبان نوشتار؛
 طّراحی و تدوین تمرین ها و فّعالیت های یادگیری از مهارت های شفاهی به مهارت های کتبی؛

 بهره گیری از ویژگی های زبان و فرهنگ مردم برای ساده نویسی؛
 انتخاب متون مناسب زبانی و ادبی با رعایت حرکت از محتوای ساده به پیچیده.

اصل 6ــ زبان انتخابی باید ساده و صمیمی و متناسب با ذهن و زبان دانش آموزان باشد.
راهکارها:

 بهره گیری از زبان متناسب با نیاز مخاطبان در نوشتن متن ها؛
 استفاده از اصول و مبانی ساده نویسی در نوشتن متن ها؛

 تهّیٔه متن های متنوع زبانی و ادبی با توجه به سبک ها و گونه های مختلف نوشتاری.

اصل 7ــ باید به گسترش حوزه های زبان فارسی )آواشناسی، معناشناسی و دستور( توّجه کافی شود.
راهکارها:

 پیش بینی تمرین هایی در زمینٔه آواشناسی )آواشناسی مقّدماتی( و پاره مهارت های آوایی؛
 پیش بینی تمرین هایی در زمینٔه معناشناسی؛

 پیش بینی تمرین هایی در زمینٔه سطوح آوایی و معنایی؛
 پیش بینی فعالیت هایی برای پاره مهارت های آوایی؛
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 پیش بینی فعالیت هایی برای ساخت واژه و صرف و نحو.

اصل 8  ــ برنامه باید بر اساس آخرین یافته ها و نظرّیه های حوزۀ زبان شناسی و ادبیات باشد.
راهکارها:

 توّجه به تمامی مهارت های زبانی و فرا زبانی؛
 رعایت رویکرد های نوین در تمامی مراحل برنامه ریزی؛

 بهره گیری از اصول یادگیری نظریه های شناختی و فراشناختی؛
 توّجه به جنبٔه توصیفی و کاربردی دستور زبان.

اصل 9ــ رسم الخط باید بر اساس آخرین مصّوبات شیوه نامۀ سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی باشد.
راهکارها:

 نظارت گروه ویرایش بر رسم الخط مصّوب؛
 هماهنگ کردن رسم الخط کتاب های فارسی با مصوبٔه فرهنگستان زبان و ادب فارسی )دستور خط 

فارسی(؛
 ایجاد هماهنگی در رعایت و تعمیم این رسم الخط در سایر کتاب های درسی، مجلت رشد و کتاب های 

کمک آموزشی.

اصل 10ــ برنامه باید زمینه ساز تقویت مهارت های زندگی در جوانان باشد.
راهکارها:

 آشنا کردن دانش آموز با مسئولیت های فردی و اجتماعی در سطح ملّی و جهانی؛
 گستردن و به کار بردن نمونه های اساسی مهارت های زندگی در سراسر کتاب؛

 بهره گیری از متون زبانی و ادبی در جهت پرورش و تقویت مهارت های زندگی.

اصل 11ــ برنامه باید زمینه ساز تقویت روحّیۀ مطالعه و کتاب خوانی باشد.
راهکارها:

 پیش بینی بخش کتاب خوانی؛
 طرح مباحث شیوه های مطالعٔه مطلوب؛
 پیش بینی ساعت مطالعه و کتاب خوانی؛

 تجهیز کتابخانٔه مدارس متناسب با اهداف برنامه؛
 جذب و جلب مشارکت نهاد های فرهنگی برای تحّقق اهداف مطالعه و کتاب خوانی.
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اصل 12ــ آموزش نکات زبانی، اخالقی، ارزشی و شناختی باید غیرمستقیم باشد.
راهکارها:

 آموزش مفاهیم و نکات از طریق روش های فّعاالنه؛
 انتخاب قالب قّصه، افسانه، داستان و شعر برای آموزش؛

 بهره گیری از فیلم، نوار صوتی، لوح فشرده و سایر فّناوری های آموزشی، رایانه و دیگر کارافزارها؛
 استفاده از مواّد کمک آموزشی )مجله، روزنامه، کتاب کمک درسی و ...( .

اصل 13ــ برنامه باید زمینه ساز تقویت و پرورش خالّقّیت و ذوق هنری و ادبی جوان باشد.
راهکارها:

 پیش بینی محتوا بر اساس الگو های خّلقانه و فّعاالنه؛
 پیش بینی تمرین هایی در کتاب به منظور تقویت قّؤه خّلقّیت و ذوق هنری؛

 طّراحی تمرین هایی جهت تقویت روح جست وجوگری و کشف و حّل مسئله؛
 بهره گیری از گونه های متنّوع هنری و ادبی با تأکید بر جنبه های زیباشناسی، حّسی و عاطفی؛

 استفاده از شعرخوانی، قّصه خوانی، قّصه گویی، نّقالی، قّصه سازی، نمایش خّلق؛
 بهره گیری از شیوه های خّلقانٔه نوشتن و سرودن.

اصل 14ــ برنامه باید زمینه ساز رفتار های اخالقی، اجتماعی و تربیتی مناسب در جوانان باشد.
راهکارها:

 طرح الگو های متعالی دینی، ملی و جهانی؛
 مقاوم سازی جوانان در برابر آسیب های اجتماعی از طریق پیش بینی متون و فّعالیت های مناسب؛

 توزیع مفاهیمی مثل مشارکت و همیاری، آینده نگری، خودشکوفایی، انتقادپذیری، دوست یابی؛
 همدردی با دیگران، کمک به هم نوع، اعتمادبه نفس، گذشت و فداکاری، خودباوری، مسئولّیت  پذیری و …؛

 واقع بینی در محتوای برنامه.

اصل 15ــ به نقش سازندۀ زن و مرد به طور متناسب توّجه شود.
راهکارها:

 معّرفی چهره های بزرگ با توّجه به تناسب و توازن میان جنسیت در محتوای برنامه؛
 بهره گیری از آثار چهره های بزرگ زن و مرد؛

 بهره گیری از نویسندگان، شاعران و معلّمان زن و مرد در تهّیٔه برنامه.
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اصل 16ــ موضوعات و مطالب نباید به یک محدودۀ جغرافیایی منحصر شود.
راهکارها:

 استفاده از زبان فارسی معیار؛
 ارائٔه تمرین هایی برای آشناسازی دانش آموزان با زبان و ادبّیات و فرهنگ منطقه ای و محلّی؛

 توّجه به فرهنگ عمومی و ملّی در کنار فرهنگ منطقه ای و بومی.

اصل 17ــ در برنامه الزم است از دانش های بشری به منظور ارتباط و تعامل با زبان و ادبّیات 
استفاده شود.
راهکارها:

 در نظر گرفتن مباحثی پیرامون دانش های بشری و دانشمندان مرتبط با دانش ادبی؛
 ارائٔه تمرین ها و فّعالیت هایی در این زمینه؛

 بهره گیری از فنّاوری آموزشی در جهت تقویت و تعمیق مفاهیم این اصل؛
 بهره گیری از نمونه های نشان دهندٔه تعامل دانش و ادبّیات.

اصل 18ــ باید به تقویت و تعمیق حافظۀ دیداری و شنیداری توّجه کافی شود.
راهکارها:

 بهره گیری از تمرین های مناسب برای تقویت حافظٔه دیداری و شنیداری )مقایسه، شعرخوانی، حفظ 
شعر مورد علقه و...(؛

 تولید مواّد کمک آموزشی مناسب برای تقویت سواد دیداری و شنیداری.

اصل 19ــ برنامه باید زمینه ساز ابراز وجود، بیان احساس و اعتماد به نفس در دانش آموزان باشد.
راهکارها:

 پیش بینی درس هایی از زبان دانش آموز جهت طرح دیدگاه ها، عقاید، عواطف و احساسات آنها؛
 پیش بینی فّعالیت هایی مانند بازی، نمایش، کار گروهی، روزنامٔه دیواری برای تحّقق این هدف؛

 پیش بینی تمرین هایی برای نقد و اظهارنظر دربارٔه فیلم و ... .

اصل 20ــ مواّد برنامه باید با عالیق، سلیقه ها و نیاز های دانش آموز هم سویی داشته باشد.
راهکارها:

 انتخاب متون و داستان های جّذاب و پرکشش؛
 توّجه کافی و الزم به دنیای جوانان در کتاب درسی و مواّد کمک آموزشی؛

 توّجه به هماهنگی تصاویر با دنیای ذهنی جوانان؛
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 بهره گیری از الگوها، قهرمانان، اسطوره ها و شخصّیت های مورد علقٔه جوانان؛
 توّجه به اصول روان شناسی جوانان در طّراحی و سازماندهی برنامه.

اصل 21ــ عناصر و مؤّلفه های برنامه در عین بنیادین بودن، باید انعطاف پذیر باشند.
راهکارها:

 تدوین اهداف برنامه بر اساس ساختار رشته و نیاز های جامعه و دانش آموز؛
 انتخاب سرفصل ها و مفاهیم متناسب با اهداف برنامه؛

 فصل بندی محتوا برای تنّوع بخشی به برنامه و گنجانیدن بخش های کوتاه و متنّوع در دروس؛
 بهره گیری از تمرین های متنّوع زبانی، نگارشی، نقد و تحلیل و ...؛

 پیشنهاد روش های تدریس مناسب با چهارچوب برنامه؛
 استفاده از تمامی امکانات فنی و هنری، فّناوری آموزشی و کمک آموزشی؛

 ارائٔه فّعالیت های گوناگون و آزاد برای استفاده در کلس، کتاب معلّم و روش تدریس و ...؛
 ارزشیابی بر اساس مصّوبات و یافته های حوزٔه سنجش و اندازه گیری.

اهداف کّلی برنامۀ درسی حوزۀ تربیت و یادگیری 
زبان و ادبیات فارسی دورۀ دوم متوّسطه بر پایۀ 

عناصر پنج گانۀ برنامۀ درسی مّلی

پایه ها
اهداف

دوازدهمیازدهمدهم

1ــ تفکّر و تعّقل

٭٭٭استدالل منطقی در مهارت های خوانداری

٭٭٭استدالل منطقی در مهارت های نوشتاری

٭٭٭توانایی درک معنای متون زبانی و ادبی

٭٭٭شناخت تضادها، شباهت ها، تفاوت ها

٭٭٭مقایسٔه نوشته ها، استخراج پیام ها و نکات کلیدی

٭٭٭تفکر در مورد شنیده ها، خوانده ها و نوشته ها

٭٭٭نقد و تحلیل مطالب و موضوع های متنی
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٭٭٭آفرینش تصاویر ذهنی و خیالی دربارٔه امور و پدیده های زبانی و ادبی

٭٭٭توانایی تعمیم یافته های علمی و ادبی متون فارسی

2ــ ایمان، باور و عالیق

٭٭٭باور و ایمان به مفاهیم دینی، تربیتی، اخلقی و فرهنگی

٭٭٭نگرش مثبت به ارزش های اسلمی و انقلب اسلمی

٭٭٭علقه به تحقیق، پژوهش و مطالعه در آثار نظم و نثر ایران و جهان

٭٭٭توجه به جنبه های زیبایی شناختی آثار نظم و نثر فارسی

٭٭٭علقه به زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی

٭٭٭تقویت روحیه زیباشناختی و تلطیف احساسات

3ــ علم

٭٭٭آشنایی با مفاهیم و موضوعات دینی، ارزشی، انقلبی و اخلقی

شناخت نمونه هایی از نظم و نثر جهان و چهره های بزرگ ادبی و فرهنگی معاصر ایران و 
٭٭٭جهان

٭٭٭شناخت نمونه هایی از نظم و نثر چهره های ادبی بومی و محلی

٭٭٭آشنایی بیشتر با واژگان متون زبانی و ادبی دورٔه معاصر

٭٭٭شناخت دقیق تر ساختارهای نحوی زبان فارسی معیار

٭٭٭آشنایی با شیوه ها و ابزار های آفرینش زیبایی سخن

٭٭٭آشنایی با قالب های مختلف نوشتاری

٭٭٭آشنایی با کارکرد های مختلف زبان )دستور زبان، ارتباط و...(

٭٭٭آشنایی با مراحل تحقیق مطالعه و پژوهش

4ــ عمل

٭٭٭تمرکز در خوب نگاه کردن به امور و پدیده ها

٭٭٭تمرکز دیداری بر متون زبان و درک معانی

٭٭٭نگاه انتقادی به دیده ها و نوشته ها
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مهارت گوش دادن

٭٭٭توجه به پاره مهارت های آوایی زبان فارسی

٭٭٭دقت و تمرکز در سخن گوینده و تشخیص آهنگ کلم

٭٭٭عادت به درست گوش دادن و دریافت پیام

٭٭٭درک شنیداری انسجام متن

٭٭٭توانایی درک پیام دیگران

٭٭٭توانایی در بررسی شنیده ها

٭٭٭تشخیص انواع ساخت واژه در زبان فارسی

٭٭٭توانایی نقد و تحلیل گفته ها و شنیده ها

مهارت سخن گفتن

٭٭٭توانایی سخن گفتن مؤثر، در برابر جمع با تأکید بر فن بیان

٭٭٭توانایی غلبه بر کم رویی و پیدا کردن اعتماد به نفس

٭٭٭توانایی در به کار بردن زبان فارسی معیار در گفتار

٭٭٭توانایی در طرح افکار و اندیشه های خود در قالب گفتار

٭٭٭رعایت پاره مهارت های آوایی زبان فارسی معیار

مهارت های خواندن

٭٭٭توانایی خواندن متون نظم و نثر همراه با درک معنا

٭٭٭روان خوانی گونه های مختلف متون زبانی و ادبی

٭٭٭به کارگیری رفتار های مطلوب در خواندن

٭٭٭رعایت سرعت و لحن مناسب در خواندن متون

٭٭٭مشارکت فعال و گفت وگو با دیگران دربارٔه پاره مهارت های خوانداری

٭٭٭توانایی به کارگیری کارافزار های خواندن
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مهارت های نوشتن

٭٭٭توانایی تبدیل نماد های صوتی به نوشتاری )امل(

٭٭٭توانایی تبدیل دیده ها، شنیده ها و خوانده ها به نوشته )نگارش(

٭٭٭توانایی درست، خوانا و زیبانویسی

٭٭٭رعایت نشانه گذاری ها در متن

٭٭٭توانایی نوشتن خلقانه و بدیع )انشا(

٭٭٭رعایت هنجار های نقد و تحلیل علمی، هنگام کالبدشکافی متن

٭٭٭توانایی بررسی مکتوب متون در سه قلمرو

٭٭٭استفاده از آرایه های ادبی در نوشتن

5  ــ اخالق

٭٭٭توجه به ارزش های اخلقی، دینی و انقلبی در مهارت های زبانی

٭٭٭به کارگیری الگو های اخلقی بزرگان دینی و ملی

٭٭٭توجه به ارزش های اجتماعی و فرهنگی

٭٭٭رعایت آداب اخلقی در زندگی فردی و اجتماعی

٭٭٭رعایت اخلق علمی و پژوهشی در حوزٔه زندگی فردی و اجتماعی

کالبدشناسی و تحلیل ساختار کتاب  فارسی دوازدهم

در دورٔه متوسطه، کتاب فارسی با توّجه به ساختار رشته و مادٔه درسی و بر پایٔه نظام منطقی برنامٔه درسی 
دورٔه ابتدایی در دو بخش فارسی)مهارت های خوانداری( و نگارش )مهارت های نوشتاری( سازماندهی و 

تدوین شده است.
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ساختار کتاب فارسی و محتوا

ستایش

فصل یکم: ادبیات تعلیمی

درس یکم

ــ متن درس
ــ تصویر

ــ کارگاه متن پژوهی
ــ گنج حکمت

درس دوم

ــ متن درس
ــ تصویر

ــ کارگاه متن پژوهی
ــ شعرخوانی

فصل دوم: ادبیات پایداری

درس سوم

ــ متن درس
ــ تصویر

ــ کارگاه متن پژوهی
ــ گنج حکمت

درس آزاد )1(درس چهارم

درس پنجم

ــ متن درس
ــ تصویر

ــ کارگاه متن پژوهی
ــ روان خوانی

فصل سوم: ادبیات غنایی    

درس ششم

ــ متن درس
ــ تصویر

ــ کارگاه متن پژوهی
ــ گنج حکمت

درس هفتم

ــ متن درس
ــ تصویر

ــ کارگاه متن پژوهی
شعرخوانی

فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی

درس هشتم

 ــ متن درس
 ــ تصویر

 ــ کارگاه متن پژوهی
 ــ گنج حکمت

درس نهم

ــ متن درس
 ــ تصویر

 ــ کارگاه متن پژوهی
 ــ روان خوانی
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ساختار کتاب فارسی و محتوا

فصل پنجم: ادبیات انقلب اسلمی

درس دهم

ــ متن درس
ــ تصویر

ــ کارگاه متن پژوهی
ــ گنج حکمت

درس یازدهم

ــ متن درس
ــ تصویر

ــ کارگاه متن پژوهی
ــ شعرخوانی

فصل ششم: ادبّیات حماسی 

درس دوازدهم
ــ متن درس

ــ تصویر
ــ کارگاه متن پژوهی

ــ گنج حکمت

درس سیزدهم

ــ متن درس
ــ تصویر

ــ کارگاه متن پژوهی
ــ شعرخوانی

فصل هفتم: ادبیات داستانی
درس چهاردهم

ــ متن درس
ــ تصویر

ــ کارگاه متن پژوهی
ــ گنج حکمت

درس آزاد )ادبیات بومی2(درس پانزدهم 

درس شانزدهم 
ــ متن درس

ــ تصویر
ــ کارگاه متن پژوهی

 ــ روان خوانی

فصل هشتم: ادبّیات جهان   

نیایش
کتاب نامه

 

  درس هفدهم

درس هجدهم

 ــ متن درس
 ــ تصویر

 ــ کارگاه متن پژوهی
 ــ گنج حکمت

ــ متن درس
 ــ تصویر

 ــ کارگاه متن پژوهی
 ــ روان خوانی























































































































18

این کتاب علوه بر مهارت خواندن، مهارت های شنیدن، سخن گفتن، نقد و تحلیل را نیز زیر پوشش دارد.
توّجه:

الف( کتاب با ستایش، آغاز و به نیایش، ختم می شود.
ب( در همٔه فصل ها 2 درس و در فصل های دوم و هفتم 3 درس آورده شده است.

پ(کتاب شامل 18 درس است.
ت( متون نظم و نثر به طور متعادل و مناسب، چینش و سازماندهی شده است.

ث( در این کتاب دو درس آزاد ) ادبیات بومی( پیش بینی شده است.

تحلیل ساختار

ــ سازه های درس ها عبارت اند از:
1   متن درس

2   تصاویر

3   کارگاه متن پژوهی، در سه قلمرو: زبانی، ادبی، فکری

4   گنج حکمت

5   روان خوانی )معموالً متن هایی هستند که زبان و ساختار روایی ــ داستانی دارند(

پایانی  آزمون  در  اّما  شده اند،  تدوین  و  انتخاب  حافظه،  تقویت  هدف  با  شعرها  )این  ٦   شعرخوانی 

دانش آموزان را در انتخاب و ارائٔه شعر حفظی آزاد بگذارید. شاید دانش آموزی، شعر متن درس را حفظ 
کند؛ این هم پذیرفتنی است(.

تذکّر: همٔه این سازه ها در آموزش و ارزشیابی، هم سنگ هستند؛ بنابراین در آزمون های پایانی از همٔه 
بخش های کتاب، می توان موضوعی را در کفه های سنجش نهاد. به دیگر سخن، هیچ پاره ای از کتاب، از 

دایرهٔ آموزش و ارزشیابی، بیرون نیست.
1   متن درس

 درس ها به دو روش مستقیم و غیرمستقیم ارائه شده است:
الف( مستقیم: ارائٔه اطّلعات از سوی دانای کل.

ب( غیرمستقیم به کمک قالب هایی چون: داستان، خاطره، حسب حال و ... .
2   تصاویر

از تصاویر زیبا، جّذاب، پرکشش با رنگ آمیزی زنده، هم خوان با درون مایٔه درس، در جهت تقویت فهم 
و درک محتوا استفاده شده است.
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3   کارگاه متن پژوهی

پرسش هایی از متن درس با دو رویکرد »هم گرا، واگرا «، در سه قلمرو )زبانی، ادبی و فکری( نوشته شده 
است. برای آنکه آموزش و یادگیری، آسان تر و بر بنیاد نظم استوار باشد، هر قلمرو را به سطح هایی تقسیم 
کرده ایم. جنس و جوهر قلمروها یکسان نیست. دو قلمرو زبانی و ادبی، هم گرا هستند ولی قلمرو فکری، 

ماهیتی واگرا دارد.
بر اساس برنامٔه درسی مدّون، دو بخش برای آموزش فارسی در دورٔه متوسطه در نظر گرفته شده است:

الف( فارسی »مهارت های خوانداری«: شامل مهارت های شفاهی و گفتاری زبان.
ب( نگارش »مهارت های نوشتاری«: شامل مهارت های نوشتاری و کتبی زبان.

هر دو بخش، ارزش آموزشی یکسان دارد. آموزش مهارت های زبانی و ادبی را باید به طور موازی و 
مساوی و با آهنگی مناسب و متناسب پیش  برد.

)گوش دادن،  زبان  شفاهی  مهارت های  ابتدایی،  فارسی  کتاب های  استمرار  و  امتداد  در  بخش  دو  این 
سخن گفتن، خواندن( و مهارت های کتبی زبان )امل، انشا و نگارش( و مهارت های فرازبانی )تفکر و نقد( 

را پرورش می دهند.
در آموزش فارسی، خواندن، مقّدم بر نوشتن است؛ بدین معنا که دبیران گرامی از بخش خواندن آغاز 

می کنند و پابه پای آن به بخش نوشتن می پردازند. خوانشی مفید و اثرگذار است که به ادراک بینجامد.

اهداف اساسی خواندن

1   درک متن ها و دریافت پیام اصلی آنها

2   توانایی بلندخوانی، صامت خوانی و خواندن با لحن و آهنگ مناسب

3   گسترش دایرٔه  دید در خواندن

4   توانایی بحث و بررسی و نقد موضوع های مطرح شده در متن درس ها

5   توانایی شناخت و به کارگیری مهارت های زبانی

یا مکث، گُسست و کشش آوایی، فراز و  ٦   به کارگیری کارافزار های مناسب خواندن )تکیه، درنگ 

فرود، لحن و آهنگ(
٧   تقویت و تلطیف ذوق ادبی.

در پایان هرفصل»شعرخوانی« یا »روان خوانی« آمده است که این شعرها و روان خوانی ها )روان خوانی ها 
غالباً داستان اند( برای تقویت مهارت خواندن و درک و به عنوان مکّمل محتوا و مفاهیم فصل آمده اند. شعر 

و نثر )روان خوانی( یک در میان در پایان فصول قرار گرفته اند.
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حکایت ها )گنج حکمت( در بین درس ها آمده اند. این حکایات از متون کهن برگزیده شده اند تا به تعادل 
و توازن کتاب کمک کنند. 

در فصل های آزاد )ادبیات بومی( دانش آموزان می توانند، شعرخوانی، روان خوانی و بخش های دیگر را 
با کمک معلم تولید کنند.

کارگاه متن پژوهی

دستوری،  مباحث  طرح  برای  فرصتی  و  مجال  ادبی،  و  زبانی  دانش های  طرح  پژوهی،  متن  کارگاه  در 
ابتدایی و  به آموزه هایی اند که دانش آموزان در کتاب های  نگارشی، ادبی و زبانی و گسترش و ژرفابخشی 

متوسطٔه اّول کسب کرده اند.
در طرح این نکته ها، سعی بر آن است تا دانش آموز علوه بر تلش برای رشد و تقویت مهارت های زبانی، 
نقش فرازبانی زبان را دریابد، واژه ها را درست تعبیر و تفسیر کند، به تشریح و تبیین عناصر زبانی بپردازد، 
سازمان درونی کلمه ها و جمله ها را بشناسد و بتواند جمله های صحیح دستوری را در گفته ها و نوشته های 
خود به کارگیرد. شناخت ساختمان نحوی زبان فارسی و روابط هم نشینی زبان در زبان فارسی معیار، از 

دیگر اهداف قلمرو زبانی است.
در قلمرو ادبی، آشنایی با مسائل شعر و نثر، قالب های شعری، زیبایی های ادبی و آموزه های نگارشی برای 

نوشتن خّلق و آمادگی برای نویسندگی و مهارت های آفرینش متن زیبا صورت می گیرد.
بتواند  باید  بخش  این  در  هر خواننده  می شود.  پرورده  دانش آموزان،  ادراکی  سواد  فکری،  قلمرو  در 
درک و دریافت خود را از خوانش متن، بگوید و بنویسد. فعالیت های این بخش، مجالی فراهم می کند تا 

دانش آموزان به درون دنیای متن شیرجه بزنند.
آنچه در این بخش باید رعایت شود:

1  هنگام پاسخ به پرسش، فرصت اندیشیدن، مشورت کردن و گفت وگوی دانش آموزان فراهم شود.

2  دانش آموزان را تشویق کنید پاسخ های خود را شرح دهند. از پاسخ های کوتاه وگفتن »بله« و »خیر« 

پرهیز کنند.
3  دانش آموزان را آموزش دهید، زمانی پاسخ  بدهند که پرسش به طورکامل خوانده شده باشد.

4  از دانش آموزان بخواهید علوه بر پاسخ، نظر خود را دربارٔه سؤال بیان کنند.

متن  باعث مرور  این کار  بیابند.  متن  به  را در مراجعه  پاسخ خود  تا  5  به دانش آموزان فرصت دهید 

می شود و جز درک معنا، در امل و یافتن شکل درست واژگان مؤثّر است.
پاسخ  و  پاسخ  احترام  و  گوش دهند  و  کنند  سکوت  دیگران،  پاسخ گویی  وقت  در  ٦  دانش آموزان 
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گوینده را حفظ کنند.
٧  تشویق پس از دریافت پاسخ و ایجاد انگیزه برای مشارکت در پاسخ گویی بسیار مهم است.

شعرخوانی و روان خوانی

یکی از نکات بدیع و تازه ای که در این کتاب آمده است و در آینده استمرار می یابد، طرح مباحث مربوط 
به درک خوانداری، پرورش سواد ادراکی و تقویت روحیٔه مطالعه و کتاب خوانی است که در بخش های 
روان خوانی و شعرخوانی و پرسش های وابسته به آن )درک و دریافت( سازماندهی شده است. در این بخش 
دانش آموزان باید با مطالعه، درک و تحلیل محتوا و حرکت از مطالعه به سمت پژوهش و تحقیق آشنا شوند 

و زنجیرٔه خوانش را به فَهِمش بپیوندند.
یا گسترش دهندٔه  مفاهیم درس  مکّمل  بخش،  این  در  منتخب  متوسطه، شعر های  اّول  دورٔه  فارسی  در 
مفاهیم فصل محسوب می شدند. در دورٔه دوم متوسطه نیز، بر مبنای همین رویکرد سروده هایی از شاعران 

کهن و معاصر انتخاب شده است.
شناخت  زبان آموزی،  برای  مناسب  زمینه ای  روح،  شکفتگی  و  نشاط  ایجاد  از  گذشته  سروده ها  این 
بایسته های  انتقال و طرح مفاهیم، ارزش ها و  با ادبیات و فرهنگ، تقویت ذوق و تکیه گاه  واژگان، آشنایی 

اجتماعی، اخلقی، دینی و فرهنگی است. ویژگی های دیگر این سروده ها عبارت اند از:
1  سروده ها با موضوع فصل پیوند دارند.

2  از نظرگاه موسیقی شعری و درون مایه هم خوان با متن و ذوق مخاطب اند.

3  نمونه های کوتاه استفاده شده است تا اجرای آنها در کلس امکان پذیر باشد، بنابراین گاه ابیاتی از 

اصل شعر حذف شده است.
4  کوشش بر آن بوده است که سروده ها تنّوع وزن و مضمون داشته باشند.

5  به تنّوع شاعر نیز توّجه شده است. معیار انتخاب، روایی، زیبایی گرایی و هم خوانی شعر با موضوع 

و مخاطب است.
توصیه ها 

گروه،  یک  به  را  شعر  هر  می توان  کرد.  اجرا  کلس  در  می توان  گروهی  به صورت  را  1  سروده ها 

اختصاص داد تا هم آن را حفظ کنند و هم در کلس اجرا کنند. اجرای گروهی شعر ، نوعی آموزش همیاری 
و همکاری و انجام کار به صورت جمعی است.

2  می توان از کارافزار های مناسب موسیقی استفاده کرد تا شعر تأثیرگذارتر شود.

با گفت وگوی  بهتر است مفهوم و مضمون محوری شعر  به بیت شعر پرهیز شود.  3  از توضیح بیت 
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دانش آموزان روشن شود.
4  بحث در باب نوع شعر و قالب و ... الزم نیست.

5  برای درست خوانی شعر می توان از نوار یا خوانش دقیق معلّم بهره گرفت تا دانش آموزان آهنگ، 

درنگ، تکیه و تلّفظ درست واژه ها را دریابند.
٦  از سروده ها در مناسبت ها می توان استفاده کرد )با هماهنگی مدیر و مربی مدرسه(.

کّلیاتی مربوط به خوانش و لحن متن

روان خوانی ها ساختاری داستانی دارند و برای رشد، گسترش و تقویت مهارت های خواندن در پایان 
فصل ها قرار گرفته اند. بنیاد هر کالبدشناسی، کالبدشکافی و نقد و داوری درست، ریشه در خوانِش رهوار 
و بهنجاِر متن دارد؛ خواندن صحیح و به آیین، ما را به درک درست راهنمایی می کند. از راه خواندن، نبض 

متن را شناسایی می کنیم.
اهداف خواندن

1 رشد توانایی درک خوانداری؛

2 تقویت توانایی درک پیام متن؛

3 توانایی بررسی محتوای یک متن از طریق خوانش؛

4 توانایی به کارگیری شیوه ها و لحن های مناسب در خواندن؛

5 توسعه و تقویت آداب و عادات پسندیده در خواندن؛

٦ گسترش وسعِت دید در خواندن؛

٧ رشد توانایی دقت بصری و سرعت مناسب در خوانش.

یا خواننده که  نویسنده( است و سوی دیگر آن شنونده  یا  تولیدکننده )شاعر  یا  یک سوی متن، گوینده 
گیرندٔه پیام است. در قلمرو ادبّیات این پیوند از شاعر یا نویسنده آغاز می شود و برای تکمیل آن به خواننده ای 
پایان  به  آفرینش ذهن خود، خلق هنری را  نیروی درک و تخّیل و  با  تا  نیاز است  معناآفرین و تصویرساز 
برساند؛ از این رو، ارج و شأن »خواندن« در خلق آفرینش ادبی آن چنان برجسته است که فرایند خواندن را 
یکی از کارکرد های مهم و اثرگذار کنش های زبانی در فربه سازی اندیشه و رشد و پرورش شخصّیت فکری 
به شمار می آورند؛ زیرا »خواندن« یک اثر مکتوب، متن نوشتار را به گفتاری پویا و زنده تبدیل می کند که در 
جریان شکل گیری آن، عوامل دیگری نظیر فضای فکری و جهان نگری خواننده، زمینه، موقعّیت، لحن کلم 

و... سبب می شوند تا معانی و برداشت های تازه ای از اثر پدیدار شود.
بنابراین، خواندن یک اثر، پیوندی است میان جهان متن و جهان خواننده؛ به بیان دیگر، خواندن یک 
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عمل دوسویه و تعاملی است که بین عناصر متن و خّلقّیت های ذهنی خواننده ایجاد می شود.
به همین سبب، برخی به دو گونه »خواندن« اشاره می کنند؛ الف( خواندن پذیرا ب( خواندن پویا.

در خواندِن پذیرا، خواننده خود را تنها به درک و دریافت جمله به جملٔه متن محدود می کند. در این 
شیوه چون خواننده، پیکرٔه کلی متن را نمی بیند و به اجزا و پاره های نوشته توّجه می کند، نمی تواند تصویر و 

ادراک درستی از کلیت اثر به دست آورد.
در خواندِن پویا، خواننده بر پایٔه جریان فّعال ذهنی خود و دریافت معنا و تصاویر و تخّیل حاکم بر فضای 
کلی اثر، فرایند خواندن را پیش می برد و ارتباط ویژه ای با متن برقرار می سازد. در این شیوه ، کنش خواندن 
»مبانی خواندن در  بیشتر در زمینٔه خواندن، .رک:  ) برای اطلعات  اثرگذار است.  پویا و  فّعالیت  یک 

زبان فارسی«(
روان خوانی

بهره گیری از قّصه و داستان و حکایت های آموزنده و سازنده، بهترین وسیله برای غنی سازی هدفمند 
برای  مناسبی  بسیار  ابزار  و  دانش آموزان  فراغت  لحظه های  کردن  و سودمند  لّذت بخش  و  فراغت  اوقات 

پرورش مهارت های زبانی دانش آموزان است.
خواندن قّصه و داستان، عادت به مطالعه و خوگیری با آن را در فراگیرندگان پرورده می سازد و باعث 
رشد کلمی، پویایی ذهن و خّلقیت بیشتر فکر و اندیشه می شود و گنجینٔه واژگانی و افق دریافت مفاهیم را 

در دانش آموزان گسترش می دهد.
خواندن به گونه ای آموزش غیر مستقیم امل نیز به شمار می آید؛ زیرا دانش آموزان در کتاب، شکل درست 
کلمات را می بینند، آن تصویر در ذهنشان جایگیر می شود و به هنگام نوشتن در منظر دیدگان آنها پدیدار 

می شود.
و  جمله ها  صحیح  دستوری  ساختار  با  فراگیرندگان  روان خوانی،  خوب  نمونه های  خواندن  طریق  از 
در  مندرج  مهارت های  از  بسیاری  به  نتیجه  در  و  آشنا می شوند  نیز  معیار  نوشتاری  زبان  رایج  ترکیب های 

برنامه ی زبان آموزی دست می یابند.
خواندن کتاب های داستانی، ابزار مناسبی برای پرورش استعداد و تخیل و رشد و ساماندهی شخصیت 
نوجوانان و جوانان است. قّصه خوانی مجالی فراهم می کند تا بسیاری از ارزش های اخلقی و خوی و منش 
پسندیده در دانش آموزان درونی و نهادینه شود. آنان با الگوپذیری از قهرمانان و شخصیت های داستانی به 
اصلح و بازسازی رفتار های نامناسب خود می پردازند و تخیل موجود در آثار داستانی، سبب پویایی ذهن و 
خّلقیت تخیلی می شود و رنج های روحی و فشار های روانی ویژٔه دورٔه نوجوانی و بلوغ را در آنان کم رنگ 
پناهگاه روحی خود می بینند و  ادبی را  ــ  آثار داستانی  نوجوانان  به همین سبب است که معموالً  می کند؛ 

مشکلت رفتاری زندگی و ناکامی های اجتماعی خویش را از طریق خواندن این آثار بی اثر می کنند.
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بر همین بنیاد باید افزود که رشد و پرورش همٔه جنبه های شخصیتی نوجوانان و جوانان را می توان در 
استمرار خواندن کتاب های داستانی یافت.

همچنین زیبایی های حّسی ــ عاطفی موجود در کتاب ها و نمونه های داستانی، حّس عاطفی و زیباشناسانٔه 
نوجوان را برانگیخته، سبب رشد و پرورش جنبه های عاطفی و نگرش آنان می شود.

را  مؤثّر  ارتباط  برقراری  راه  و  اجتماعی  رفتار های  از  بسیاری  حکمت آمیز،  داستان های  خواندن  با 
می آموزند و به شناخت و کسب تجربه های ارجمندی نسبت به جامعٔه پیرامون و جهان امروز دست می یابند 

و مطالب فراوانی دربارٔه دانش های دیگر همچون تاریخ، علوم تجربی، جغرافیا و ریاضیات فرا می گیرند.
بر پایٔه آنچه گفتیم، برنامٔه درسی زبان آموزی تأکید بسیاری بر فّعالیت کتاب خوانی دانش آموزان دارد و 
توصیه می کند که در هر هفته، حّداقل یک کتاب را دانش آموزان بخوانند و در کلس در مورد عناصر داستان 
)شخصیت ها، زاویٔه دید، درون مایه، لحن و ...( گفت وگو کنند. چکیده ای از داستان  را بازگو و دربارٔه 
علّت و چگونگی رویدادها، اظهارنظر و احساسات خود را بیان کنند. همچنین بایسته است دانش آموزان 

به اطّلعات کتاب شناسی، نظیر »نام نویسنده«، »مترجم«، »ناشر«، »سال« و »مکان« نشر هر اثر توّجه کنند.
شایسته است فضایی در کلس فراهم شود تا دانش آموزان در گروه های 4 یا 5 نفره برای یکدیگر کتاب 

بخوانند و دیگران پس از گوش دادن، با یکدیگر دربارٔه آن گفت وگو کنند.

لحن در زبان فارسی

لحن و آهنگ خواندن، مهم ترین فرایند هستی بخش به هر اثر ادبی ــ هنری است. خواسِت ما از »لحن« 
فضاسازی در بافتار آوایی سخن است؛ لحن، گرفتن نبض متن است. وقتی خواننده هنگام خواندن، خود را 
ـ عاطفی اثر می یابد، در واقع با آن همراه و هم حس می شود. این ایجاد هم سویی و هم حسی با  در فضای حسیـ 
متن، سبب می گردد که خواننده، هستی خود را با خوی و منش قهرمان اثر یا جریان متن، همراه و یکسان ببیند 
و دگرگونی و تحّولی در خود احساس کند. تبدیل به دیگری شدن در جریان خوانش یک اثر، چونان شناخت 
حقیقت و هویت خویشتن، با ارزش است. البته ناگفته نماند که کُنِش خواندن، افزون بر کارکرد تعالی بخشی 
نه تنها قابلیت های زبانی،  و دگرگون کننده، ممکن است به سبب آگاهی های نادرست و نارسای خوانندگان 
تصویری و شنیداری متن را آشکار نسازد، بلکه با خوانِش سطحی و ناقص، ویژگی های اثرگذار نوشته را بی اثر 
گرداند. در اینجا اشاراتی کوتاه به انواع لحن را فراپیش می نهیم. )ر.ک: »مبانی خواندن در زبان فارسی«(.

لحن حماسی
حماسه به معنای دالوری و شجاعت است. کسی که شعر حماسی را می خواند، باید به گونه ای بخواند 
که این دالوری ها را از راه گوش به شنونده منتقل کند؛ پس لحن حماسی، لحنی کوبنده و استوار است و 
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خوانندٔه شعر حماسی، به ویژه شاهنامٔه فردوسی، با توّجه به ویژگی های این گونه اشعار، باید لحن خود را با 
محتوای این اشعار متناسب کند. فضای عمومی این اشعار بیشتر جنگ ها و نبرد های پهلوانان با یکدیگر، با 

دشمنان و با موجوداتی چون دیو و اژدها و کار های شگفت انگیز و خارق العاده است.
در هنگام خواندن شعر حماسی باید:

1 آهنگ شعر را که مساوی با »ت تن تن، ت تن تن، ت تن تن، ت تن« )فعولن فعولن فعولن فعل( است 

حفظ کرد؛ مانند شعر زیر:
شتاب آمد  اندر  پشنگ  مغز  افراسیاببه  قّد  سهی  آن  دید  چو 
پیل زور  هم  و  شیر  بازوی  و  وز او، سایه گسترده بر چند میلبر 
تیغ بـّرنده  کردار  به  چو دریا دل و، کف چو بارنده میغزبانش 

)فردوسی(

2 کشیدن آخرین هجای کلمٔه پایانی هر مصراع )ایجاد کشش آوایی(.

در بیت های زیر از فردوسی، آخرین بخش »شتاب« و »افراسیاب«، »آب« است؛ همچنین آخرین بخش 
از کلمه های هر مصراع  بیشتر  را  آن  به هنگام خواندن،  باید  »جای« و »رهنمای« »آی« است که خواننده 

بکشد:
آمد شتاب  اندر  پشنگ  مغز  چو دید آن سهی قّد افراسیاب«»به 
جای  خداوند  و  نام  رهنمای«»خداوند  ده  روزی  خداوند 

3 آشکار ساختن درست و کامل تشدیدها در خوانش.

حتی  و  بدن  و  دست  حرکات  از  استفاده  با  حماسی  متن های  خواندن  حین  در  می تواند  خواننده   4

حالت های صورت، آن را ادا کند به گونه ای که مخاطب بتواند صحنه هایی را که می شنود، تجّسم کند و 
با آن همسو شود؛ مانند کاری که شاهنامه خوانان )نّقاالن( در گذشته در بسیاری از قهوه خانه ها هنگام نقل 

داستان های شاهنامه انجام می دادند.
5 حماسه ها معموالً داستان های بلندی هستند که به فراخور پیشرفت رویدادها، بر شمار شخصیت ها نیز 

افزوده می شود. لحن و آهنگ خوانش متن الزم است با تغییر شخصیت ها، هماهنگ شود. به همین سبب، 
اینگونه متن های بلند، تنّوع لحنی هم دارند و انواع لحن  را در خود جای می دهند؛ تعلیمی، غنایی، ستایشی، 
مدحی، وصفی، گفت وگویی و ... ، خواننده باید با توّجه به همٔه شرایط موجود در متن، به کار خود بپردازد 

و به این آهنگ های فرعی در فضای حماسه، توّجه داشته باشد.
لحن داستانی ــ روایی

داستان، قّصه و حکایت، تعریف کردن و بازگویی صمیمانٔه روایتی، با آهنگی نرم و ملیم است؛ به گونه ای 
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که شنونده یا از آن، پند بگیرد و یا تأثیر پذیرد. آغاز چنین لحنی از روزگاران گذشته در قصه خوانی ها معموالً 
با عبارت »یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود« همراه بود. قصه ها، داستان ها و حکایت ها از 

مفاهیمی چون آموزه های زندگی، پندها و اندرزها برخوردار بوده اند.
حکایت ها معموالً با عباراتی نظیر »آورده اند که...«، »یکی را شنیدم...« »روزی...«، »شنیدم...«، 

»نقل است که...« آغاز می شود؛ مانند:
)وراوینی، 1380 :445(»شنیدم که خروسی بود، جهان گردیده...«

روزان نیم  وقت  به  روز  سوزان«  »یک  درد  ز  شبان،  پیش  شد 
)جامی، هفت اورنگ، لیلی و مجنون(

نخفت چشمم  که  دارم  یاد  گفت« »شبی  شمع  با  پروانه  که  شنیدم 
)سعدی، 1376 :186(

به طور کلی به هنگام خواندن متون روایی )قصه، داستان  و حکایت( باید:
1 موضوع و محتوا و فضای کلّی متن را در نظر گرفت و لحن خاص را برگزید؛

2 آن را شبیه تعریف کردن یک واقعه یا حادثٔه پندآموز یا طنز خواند؛

3 سجع ها را رعایت کرد و تأکید کلمات را روی آنها گذاشت؛

4 اشعار داخل حکایات را با لحنی مناسب آن خواند؛

5 علئم نگارشی را دقیق، رعایت کرد تا تأثیر کلم بیشتر شود؛

٦ مانند فردی که از قضیه آگاه است، با آرامش و اطمینان آن را خواند؛

٧ با سکون ها و سکوت های به هنگام، بر تأثیر کلم افزود؛

٨ به گونه ای بخواند که شنونده، مشتاق و منتظر شنیدن بقیٔه ماجرا باشد؛

٩ سرعت خواندن حکایات، کمتر از دیگر نوشته ها باشد؛

10 خواننده با نگاه های مناسب در حین خواندن به فهم مخاطبان، یاری رساند؛

11 در میان لحن روایی به تغییر های مناسب آهنگ به تناسب شخصیت ها توّجه کرد؛

12 با رعایت دقیق فراز و فرود های آوایی در لحن روایی، متناسب با جریان داستان، حالت کشش و 

انتظار را در شنونده برانگیزانیم و با ایجاد گسست های آوایی و وصل و درنگ های مناسب، او را به گوش 
دادن، ترغیب کنیم.
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لحن گفت وگو )مناظره/ پرسش و پاسخ(
گفت وگوها انواع مختلفی دارند:

1ــ مناظره: گفت وگوی رویارو با هدف چیره شدن بر دیگری، با یکدیگر در بحث و گفت وگو یا پرسش 
و پاسخ سخن گفتن است. در این نوشته ها معموالً لحن پرسش کننده، تند و محکم، به دور از خردگرایی و 
همراه با فخر فروشی است؛ در حالی که لحن پاسخ دهنده، همواره آرام و متین و توأم با خردورزی است؛ 
به بیان دیگر، پرسشگر که فکر می کند بر حق است، سؤالی را از طرف مقابل می پرسد، اّما چنان پاسخی 
می شنود که دیگر حرفی برای گفتن نمی ماند. خوانندٔه چنین متنی می تواند همانند یک بازیگر، نقش آفرینی 
کند؛ یعنی در عین حال، دو لحن را با دو چهرٔه متفاوت بیان کند. گاه با این طرف و آن طرف رفتن، جایگاه 
و صدای خود را تغییر می دهد تا بتواند مفهوم را بهتر بیان کند. بهترین مناظره های ادبیات فارسی عبارت اند 

از: »مست و هشیار« از پروین اعتصامی، »فرهاد و خسرو« از نظامی:
 در خواندن چنین متن هایی باید به نکته های زیر توّجه کرد:

1 به کشش های آوایی و جملت پرسشی توّجه شود؛

2 به فروکاستن های لحن پاسخ گوینده توّجه شود؛

3 حّس غرور و خودخواهی در جملت پرسش گر حفظ شود؛

4 حّس گفتن جملت عاقلنه و حکیمانه در جملت پاسخ گو، در نظر گرفته شود؛

5 استفاده از دست و صورت و حرکات بدن در تفهیم موضوع، بسیار مفید و مناسب است.

نمونه:
کجایی؟  کز  گفتش  بار  آشنایینخستین  ملک  دار  از  بگفت 
فروشندبگفت آنجا به صنعت، در چه کوشند؟  جان  و  خرند  انده  بگفت 
نیست  ادب  در  فروشی  جان  بگفت از عشق بازان، این عجب نیستبگفتا 
بگفت از دل تو می گویی، من از جانبگفت از دل شدی عاشق بدین سان؟ 
استبگفتا عشق شیرین، بر تو چون است؟  فزون  شیرینم،  جان  از  بگفت 
مهتاب؟  چو  بینی  شبش  هر  بگفت آری چو خواب آید، کجا خواب؟بگفتا 
پاک؟  کنی  کی  مهرش  ز  دل  بگفت آنگه که باشم، خفته در خاک...بگفتا 

)نظامی، 1382: 244( 

2ــ رجزخوانی: که هر دو نفر به شرح دالوری ها و نژاد و افتخارات خود با لحنی حماسی می پردازند؛ 
مانند: رستم و اسفندیار یا رستم و اشکبوس در شاهنامٔه فردوسی.
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3ــ عادی: گفت وگو های عادی، می تواند به دسته های مختلفی تقسیم شود. این گفت وگوها با توّجه به 
فضای داستان ها و عواطف موجود در آنها شکل و لحن خاص خود را می یابند؛ مانند: گفت وگوی رستم 

با سهراب پس از زخمی شدن.
در هنگام خواندن گفت وگوها باید:

1 لحن دو طرف گفت وگو را با توّجه به شخصیت آنها در نظر گرفت؛

2 اگر گفت وگو، دارای راوی باشد، لحن راوی را نیز باید به دیگر لحن ها افزود؛

3 رعایت عواطف و احساسات دو طرف مکالمه، کار را برای شنونده، جّذاب می کند؛

4 هم حس شدن و گرفتن حالت دو طرف به خود، باعث تمایز گفته ها می شود؛

5 تغییر مناسب لحن گفتار به تناسب موقعیت شغلی و اجتماعی افراد و حاالت آنها، مورد توّجه باشد.

لحن طنز
طنز از قدیم در نظم و نثر فارسی رایج بوده و بیشتر در قالب حکایت، خودنمایی کرده است. طنزها معموالً 
در پایان به نتیجه می رسند و خواننده را تحت تأثیر قرار می دهند و می خندانند. برخی نیز از همان ابتدا کار 

خود را شروع می کنند؛ مانند: 
»ــ ننه! ــ هان ــ این زمین رو چی یه؟ ــ روی شاخ گاو ــ گاو رو چی یه؟ روی ماهی ــ ماهی رو چی یه؟   ــ 

روی آب ــ آب رو چی یه؟
ــ وای وای! الهی روده ت ببره، چقدر حرف می زنی! حوصله م سر رفت...« )دهخدا(

تأثیر را بر روی خواننده بگذارند و خواننده از طریق آن  باید بیشترین  پایانی  در طنزها معموالً جملت 
بتواند لبخند را بر روی لبان مخاطب بنشاند.

لحن میهنی / وطنیه
سرودٔه وطنیه که به آن »مام وطن یا میهنی« نیز می گویند، شعری است که در وصف میهن، سروده می شود 
و شاعر در آن می کوشد تا با تحریک احساسات ملّی گرایانه و وطن دوستانٔه مخاطبان خود، آنان را به پاسداری 
و محافظت از کشور خود برانگیزاند. شاعر این گونه اشعار، با شور و حرارتی وصف نشدنی، مردم را به 
دفاع از میهن خود فرا می خواند و در این کار، وطن را به مادر، مانند می کند؛ مادری که هر کس برای دفاع 
و حمایت از او باید به پا خیزد و از خود غیرت نشان دهد. یا به حال او می گرید، یا درس وطن خواهی را 

تعلیم می دهد. 
مانند شعر زیر:

ماست  مادر  جای  به  ما  پرستانیم»وطن  وطن  گــروه  ما 
طفولیت  کز  داریم  درس »حب الوطن« همی خوانیمشکر 
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ایمانیمچون که حّب وطن ز ایمان است  اهل  ز  یقیناً  ما 
وطن  برای  دشمنی  رسد  بیفشانیم«گر  رایگان  دل،  و  جان 

)ایرج میرزا(

لحن ستایشی
ستایش مخصوص خداوند است و شاعر یا نویسنده در آن خداوند را به خاطر آفرینش بی همتا، قدرت 
بی نظیر و الطاف فراوانش می ستاید. در این هنگام خواننده نیز باید خود را موجودی از آفریده های او بداند 

که تسلیم او و شاکر بخشش ها و آفرینش اوست، مانند مثال های زیر:
را  پاک  آفرین  جان  آنکه جان بخشید و ایمان خاک راآفرین 
بی ستون کرد و زمینش جای کردآسمان چون خیمه ای بر پای کرد 

)عطار، 1377 :1(

لحن مدحی
مدح، نوشته ای دربارهٔ انسان است که شاعر از طریق آن، با کوچک تر دانستن خود در مقابل ممدوح به 
بیان مطلبی می پردازد. مدح ها نیز به پیروی از ستایش ها شکل گرفته اند و در آنها همان حاالت باید رعایت 
شود؛ اما با ستایش اختلف دارد، زیرا در ستایش شاعر یا نویسنده آزادانه تر می تواند حرف خود را بزند 
اما در مدح ها، به ویژه مدح حاکمان، این کار امکان پذیر نیست. مدح را می توان به چند دسته تقسیم کرد:

الف( مدح بزرگان دینی و مذهبی چون پیامبر  و امامان  که در آن شاعر خود را از مریدان آنها 
می داند و زندگی اش را وابسته به وجود و اعتقاد به آنها می داند تا جایی که حاضر است جان فدایشان کند. 
گفته های آنان را بسیار با اهمیت قلمداد می کند و ممدوح را فردی فرا انسانی می داند و چهره و قامتش را در 
دنیا زیباترین می پندارد، کارها و اعمالش را نیز کارهایی خارق العاده می شمارد و به بیان معجزات و کرامات 

او می پردازد:
خاکش  هست  کافرینش  پاکشمحمد  جان  بر  آفرین  هزاران 
بینش  اهل  چشم  افروز  آفرینشچراغ  کارگاه  طراز 
را  وفا  میدان  سرهنگ  و  راسر  انبیا  سرخیل  و  سپهساالر 
صبحگاهی  باد  بخش  الهیریاحین  گنج  مخزن  کلید 

)نظامی، 1382: 129(
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عرب  شاه  خدا،  شیر  آن  شبعلی  دل  این  با  داشته  الفتی 
است  آگاه  علی  اسرار  ز  استشب  سراللّه  محرم  شب  دل 
شکافت  آفاق  سینٔه  تا  نیافتفجر  خفته  علی  بیدار  چشم 
شب  تاریکی  به  که  عربناشناسی  یتیمان  شام  می برد 
خطر  آغوش  هم  که  بازی  پیغمبرعشق  خوابگه  در  خفت 

)شهریار(

لحن تعلیمی )اندرزی(
این لحن که به لحن اندرزی نیز موسوم است، تلش می کند با گویشی آرام و آهسته، در دل شنونده نفوذ کند 
و نکات مهم خوب زیستن را به مخاطب خود القا کند. در ایران این گونه نوشته بیشتر برای پند و اندرز به کار 
می رود. نویسندهٔ این گونه متون، خود را به جای انسانی آگاه می گذارد و از زبان او که بیشتر شبیه پدران یا معلمان 
دلسوز است، با مخاطب خود سخن می گوید، به همین دلیل لحن متن های تعلیمی، لحنی پدرانه است و خواننده 
نیز باید هنگام خواندن، خود را پدر یا معلمی فرض کند که می خواهد نکاتی را به فرزندان یا دانش آموزانشان 

بگوید. در این گونه اشعار نیز ممکن است با لحن های گوناگون مواجه شویم. به این اشعار توجه کنید:
پـاک خداوند  آفریدت  خاک  پس ای بنده، افتادگی کن چو خاکز 
مباشحریص و جهان سوز و سرکش مباش آتش  آفریدندت،  خاک  ز 

)سعدی، 1376 :189(

آنها را  به دیگران  انسانی روحانی خطاب  یعنی  اندکی حالت تحکمی دارد؛  ابیات لحنی واعظانه و  این 
با جملت امری به پرهیز از کار های زشت )نهی از منکر( و انجام کار های نیک )امر به معروف( سفارش 
می کند. در این گونه اشعار، لحن گوینده بسیار محکم و کوبنده است و خواننده چنان با شور و حرارت سخن 

می گوید که گویا از عاقبت انسان خطاکار کاملً آگاه است و دلش به حال او می سوزد.
لحن مناجات

مناجات به معنی راز و نیاز گفتن و نیایش با خداوند است. انسان در این زمان خود را بسیار کوچک 
فرض کرده، آنچه را که در حضور دیگران نمی تواند بیان کند، با آه و زاری یا شکر و سپاس بیان می کند. در 
این گونه اشعار، شاعر چیز های معنوی از خدای خود طلب می کند و از او می خواهد که عاقبت به خیرش 

کند. لحن مناجات آکنده از عاطفه و احساس و بیانگر حالت فروتنی و خاکساری و تواضع بنده است.
جود  به  کن  نظر  که جرم آمد از بندگان در وجودخداوندگارا 
خاکسار  بندٔه  از  آید  خداوندگارگناه  عفو  اّمید  به 
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پرورده ایم  تو  رزق  به  کرده ایمکریما،  خو  تو  لطف  و  ِانعام  به 
بازگدا چون کرم بیند و لطف و ناز  بخشنده  دنبال  ز  نگردد 
تو کردی عزیز  دنیا  به  را  ما  نیزچو  داریم  چشم  همین  عقبی  به 
کسعزیزی و خواری تو بخشی و بس  ز  نبیند  خواری  تو  عزیز 
مکن  خوارم  که  عّزت  به  مکنخدایا  شرمسارم  گنه  ذل  به 

)سعدی، 1382: 193( 

هنگام خواندن نیایش ها و مناجات باید:
1  حس و حال عمومی حاکم بر فضای نیایش، حفظ شود.

2  حالت خشوع و خضوع در آهنگ کلم رعایت گردد.

3  لحن ملیم و متین که بیانگر ادب در پیشگاه خدای رحمان است، حفظ گردد.

4  به کشش ها زیر و بمی حروف و صداها برای تأثیرگذاری بیشتر توجه گردد.

لحن توصیفی
برای  پیاپی  حالت  قید های  و  صفات  آوردن  یا  ویژگی ها  و  جزئیات  بیان  و  کردن  وصف  یعنی  توصیف 
موضوع هایی که قرار است برای شنونده، بازگو کنیم. این صفت ها می توانند یا به ظاهر افراد و اشیا بپردازند 

یا به حاالت مختلف رفتاری یا حرکات او مانند:
می کرددیدمش خرم و خندان، قدح باده به دست  تماشا  گونه  صد  آینه  آن  اندر  و 

)حافظ، 1382: 193(

در توصیف، نویسنده چیزی را که می بیند، با شور و حال فراوان و با استفاده از آرایه هایی چون تشبیه و 
تشخیص به زبان می آورد. در تشبیه، نویسنده با تخیل خود می کوشد میان چند چیز شباهتی ایجاد کند و با 
این کار شنونده را به شگفتی وا دارد؛ مثلً در بیت های زیر منوچهری دامغانی با تشبیه کردن قطره باران به 

اشک عروس و تشبیه برگ گل به صورت او، هنر خود را به نمایش گذاشته است:
سرخ گل  به  برافتد  که  باران  قطرٔه  چون اشک عروسی است برافتاده به رخسارآن 

روش دیگر شاعران و نویسندگان در توصیف کردن، استفاده از جان بخشیدن به اشیا )تشخیص( است. 
در این هنگام نویسنده همه چیز را زنده و مانند انسان می بیند و کارها، گفته ها و حرکات با اعضای انسانی 

به آنها می بخشد.
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شعر زیر از ملک الشعرای بهار سرشار از جان بخشی به کوه دماوند است:
بند  در  پای  سپید  دیو  دماوندای  ای  گیتی،  گنبد  ای 
خود  کله  یکی  سر  به  سیم  کمربنداز  یکی  میان  به  آهن  ز 
روی  نبیندت  بشر  چشم  بندتا  دل  چهر  ابر،  به  بنهفته 
سرد و سیه و خموش و آوند،چون گشت زمین ز جور گردون 
آن مشت تویی، تو ای دماوندبنواخت ز خشم بر فلک مشت
خرسندنی، نی، تو نه مشت روزگاری  گفته  ز  نی ام  کوه  ای 
زمینی  فسردٔه  قلب  چندتو  یک  نموده  ورم  درد  از 

توصیف معموالً برای انسان ها، اشیا، طبیعت و عناصر آن چون درخت و سبزه و گل، دریا و کوه و جنگل 
است:

در خواندن چنین متن هایی باید به نکات زیر توجه داشت:
با  باشکوه  یا  مثبت  توصیف چیزی  یعنی  کامل شود؛  لحن ها  دیگر  کنار  در  می تواند  توصیف  1  لحن 

توصیف زشتی ها و پلیدی ها متفاوت است.
2  در لحن توصیفی، آهنگ کلم، معموالً نرم است و آرامش خاصی دارد.

3  هنگام خواندن، دقت نظر و عنصر تخیل، نقشی مهم دارند.

زبان  در  )مبانی خواندن  نزدیک است.  لحن روایی  به  آهنگ سخن،  کلی  نظر فضای  از  لحن  4  این 

فارسی، 1391(

گونه های خواندن

1ــ روش بلندخوانی
بلندخوانی در شروع خواندن روشی مؤثّر است؛ زیرا در آن از دو فرایند ادارکی یعنی تمیز شنیداری و 
تمیز بصری استفاده می شود. اّما در دورٔه متوسطه با توّجه به آموزش های دورٔه ابتدایی و ویژگی های شناختی 
و  تندخوانی  برای  روش  این  شود.  استفاده  صامت خوانی  مختلف  شیوه های  از  است  بهتر  دانش آموزان 

مطالعٔه صحیح مفید است.
2ــ روش صامت خوانی

روش هایی که در زیر می آید بیشتر مبتنی بر صامت خوانی اند:
آن  نگهداری  و  متن خواندنی  کامل  به درک  دانش آموز  نوع خواندن  این  در  دقیق خوانی:  1ــ2ــ 
بین مطالب می پردازد،  ارتباط  به  پی می برد.  نویسنده  افکار اصلی  به  او  به طور منظم در حافظه می رسد. 
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خلصه  متن را بیان می کند و از آن نتیجه گیری می کند. معلّم برای سنجش این نوع خواندن صامت می تواند 
سؤاالتی از متن بپرسد که مفاهیم متن را مورد سنجش قرار دهد.

 2ــ2ــ خواندن تجّسمی: هدف این نوع خواندن درک عمیق تر، تحریک حّس کنجکاوی و مشارکت 
فّعاالنه در مطالعه است. برای رسیدن به اهداف مذکور الزم است قبل از مطالعه سؤاالتی از بین متن انتخاب 

شود تا از طریق ذهن دانش آموز به هنگام مطالعه به سمت یافتن پاسخ ها هدایت شود.
دربارٔه  سپس  کرده،  مطالعه  را  درس  متن  دانش آموزان  روش  این  در  انتقادی:  خواندن  3ــ2ــ 
ویژگی های متن و نوع نوشته و سبک نویسنده یا شاعر و قالب درس بحث و گفت وگو می کنند و در پایان نظر 

نهایی خود را نسبت به متن خوانده شده ارائه می دهند.
در این روش، دانش آموز به تجزیه و تحلیل مطالب، ارزش گذاری و قضاوت مطالب و برقراری ارتباط 

بین جوانب مختلف مطالب می پردازد.
4ــ2ــ خواندن التذاذی: خواندن برای درک زیبایی ها، روش مؤثّری برای پرورش حّس زیبایی شناسی 
و تقویت ذوق ادبی است. بهتر است دانش آموز بیشتر به دنبال یافتن زیبایی های موجود در نثر و شعر باشد؛ 

مانند: یافتن آرایه های ادبی مثل تشبیه، ضرب المثل ، وزن و قافیه، موسیقی موجود در شعر و ... .
با توّجه به اینکه یکی از اهداف آموزش زبان و ادبیات فارسی تلطیف عواطف و التذاذ ادبی است. در 
متون هنری و ادبی مانند اشعار برتر و متن های تأثیرگذار داستانی و ادبی به این نوع خواندن تأکید می شود. 
معلّم می تواند به تناسب سرفصل ها و عناوین دروس قطعات زیبایی به نظم و نثر را انتخاب کرده و در کلس 
با لحن و آهنگی مناسب بخواند. در این نوع خواندن، باید متونی ارائه شود که التذاذ و پرورش ذوق ادبی 

عملی شود.

کّلیاتی دربارۀ دانش های زبانی و ادبی

دانش های زبانی )دستور زبان(
در برنامٔه درسی فارسی، نگاه به آرایه ها و دستور زبان، نگاه کارافزاری است. متن و تحلیل متن، هدف 
اصلی است. تحلیل متن به ابزار نیاز دارد. یکی از ابزارها در کالبدشکافی متن، دانش دستور زبان است. 
دستور یا هنجار شناسی زبان، »مجموعٔه اصول، مفهوم ها، تعریف ها و قاعده هایی است که اهل زبان آن را در 
کودکی به طور ناخودآگاه فرامی گیرند و از آنها برای فهمیدن سخن دیگران و سخن گفتن استفاده می کنند« 
)حق شناس و دیگران، 1387(. زبان شناسان و دستوریان می کوشند تا این مجموعه اصول و قواعد را کشف 

و توصیف کنند و با عنوان دستور زبان ارائه کنند.
در ابتدای سخن شاید بهتر باشد در مورد ضرورت آموزش دستور بیندیشیم. بسیاری از متخّصصان 
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معتقدند وقتی اهل زبان به راحتی سخن می گویند و سخن دیگران را درک می کنند و در کاربست دستور، 
مشکلی ندارند، نیازی به آموزش دستور نیست. برخی دیگر بنا به دالیل زیر آموزش دستور را الزم می دانند:
)زبان  زبان  دربارٔه  آگاهانه  علم  با  و  است  ناخودآگاه  می شود،  فراگرفته  کودکی  در  که  زبانی   دستور 

آگاهی( تفاوت دارد.
 دستور زبان کودک، دستور زبان گفتاری غیررسمی و گاه عامیانه است؛ حال آنکه در زبان رسمی 

نوشتاری آموزش دستور، اجتناب ناپذیر است.
 پژوهش ها حاکی از آن است که درک ساخت جمله در افزایش درک متن بسیار مؤثر است. به عبارت 

دیگر وقتی دانش آموزان نحؤه ُخرد کردن جمله به اجزای آن را بیاموزند، درک آنها تقویت می یابد.
آموزه های زبانی در برنامۀ فارسی

در دورٔه دوم متوسطه، دستور زبان فقط برای گره گشایی و بررسی متن به کار گرفته می شود. بنابراین، 
داده شده است. دورٔه دوم  آموزش  متوسطه،  اول  و دورهٔ  ابتدایی  پایٔه گذشته در دورٔه  نه  در  زبان  دستور 

متوسطه، مرحلٔه تمرین و کاربست آموخته های دستوری است.
برای آشنایی همکاران گرامی، سرخّط مباحث دستوری در دورٔه اّول و دوم متوسطه را در پی، می آوریم:
در کتاب فارسی پایهٔ هفتم، دانش آموزان با این مباحث آشنا شده اند: جمله و انواع آن، فعل )گذشته، 
حال، آینده(، شخص، شمار، بُن )ریشه یا ِستاک فعل(، شناسه، نهاد، مفعول، متمم، مسند و فعل اسنادی، 

ضمیر )پیوسته و جدا( و واژگان ساده و غیرساده.
در کتاب فارسی پایهٔ هشتم: یادآوری فعل و..، اسم، گروه اسمی، هستٔه گروه، وابسته های اسم، صفت 
بیانی، وابسته های اسم، صفت اشاره و شمارشی، وابسته های اسم، صفت پرسشی و تعّجبی، وابسته های 

اسم، صفت مبهم و...
در کتاب فارسی پایهٔ نهم، علوه بر یادآوری گروه های اسمی که در درس دوم کتاب بیان شد، مباحثی 
چون صفت برتر و برترین، ساخت انواع فعل ماضی و مضارع، قید و ساخت واژه در زبان فارسی مطرح 

می شود.
در کتاب فارسی پایهٔ دهم، مباحث حذف فعل و دیگر اجزای جمله، واو عطف و پیوند، جهش ضمیر، 
واژه های دو تلفظی، جملٔه ساده و غیر ساده، شبکٔه معنایی، ُممال، شکل نوشتاری کلمه، نشانٔه ندا و منادا 

مطرح گردیده است. 
درکتاب فارسی پایهٔ یازدهم، مباحث رابطٔه معنایی واژگان، فعل معلوم و مجهول، نقش های تبعی، نهاد 
و گزاره، قید، وابسته های پیشین و پسین، شاخص، صفت های بیانی، وضعّیت واژگان در طول زمان، مسند 

بررسی می شود. 
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درکتاب فارسی پایهٔ دوازدهم، مباحث حذف فعل و دیگر اجزای جمله، نقش اجزای جمله، وابسته های 
وابسته و نشانٔه »ان« آموزش داده می شود.

مبانی نظری آموزش دستور

گونه ای  زبان،  دستور  به  عمومی  نگرش  که  می بریم  پی  ایران،  در  دستورنویسی  تاریخچٔه  بررسی  با 
قاعده محوری حاکم بوده است؛ آن دیدگاه اکنون، به دالیل زیر، کنار گذاشته شده است:

1  تجویزی بودن: یعنی به جای اینکه زبان را همچون دستگاهی نظام یافته ببینند و قواعد حاکم بر آن 

بر قاعده آموزی نهاده، کاربرد صحیح قواعد زبان را متذکر  بنای کار خود را  را کشف و توصیف کنند، 
برای  است  قواعدی  زبان،  »دستور  می کردند:  تعریف  گونه،  این  را  زبان  دلیل دستور  همین  به  می شوند. 
درست گفتن و درست نوشتن«. )دستور پنج استاد و ...( انتخاب واژٔه دستور در زبان فارسی برای این 
قواعدی محدود  زبان مجموعه  که دستور  نگرش است. در صورتی  زبان، گویای همین  مطالعٔه  از  شاخه 
است که اهل زبان آن را به طور ضمنی و ناخودآگاه فرا می گیرند و در ذهن خود نگهداری می کنند و کار 

دستورنویس و زبان شناس باید توصیف این دانش ناخودآگاه باشد.
2  انعطاف ناپذیری: دستورنویسان سنتی گمان می کنند در هر مورد فقط یک صورت »درست« وجود 

دارد و هرچه جز آن، »نادرست« است؛ در صورتی که تمایز درست و نادرست، مشخص نیست. در بسیاری 
از موارد دو یا چند صورت زبانی بر حسب بافت و کاربرد، می توانند درست باشند. تنها معیار برای تمایز بین 

درست و نادرست، نحوهٔ کاربرد اهل زبان است.
3  ایستایی: یکی دیگر از گمان های نادرست دستورنویسان سّنتی، این است که زبان، ایستا است و 

تغییر نمی کند یا نباید تغییر کند و اگر دستور زبان جامعی برای یک زبان نوشته شود، می تواند برای همیشه 
معتبر و مستند باشد. پیداست که چنین سخنی، خلف ماهیت زبان است، زیرا زبان همواره در حال تغییر 
است و صورت های تحول یافته، غلط محسوب نمی شوند و اگر تغییرات تازه در دستور زبانی که نوشته شده، 

منعکس نگردد، ناچار کهنه می شود و رفته رفته ارزش خود را از دست می دهد.
این  از  نفوذ دستور زبان های دیگر قرار گرفته اند و  4  تقلیدی بودن: دستورهای سنتی فارسی زیر 

رو، تحوالت آنها را به خود پذیرفته اند، مثلً به تقلید از ساختار و ویژگی زبان عربی، اسم به جامد و مشتق 
تقسیم بندی می شود و اسم های مشتق را چنین می شمرند: اسم فاعل، اسم مفعول و ... در صورتی که 

اشتقاق کلمات در فارسی از راه افزودن پیشوند و پسوند است، نه داشتن ریشه عربی.
5  درآمیختن نگرش در زمانی با نگرش هم زمانی: آنچه دربارٔه گذشتٔه یک زبان، صادق بوده، 

الزاماً دربارٔه وضع امروز آن درست نیست. برای نوشتن دستور زبان معاصر هر زبانی باید از علل و سوابق 
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برای ماضی استمراری کاربرد  برای مثال در فارسی معاصر جزء »همی«  تاریخی آن زبان صرف نظر کرد. 
ندارد، بنابراین در دستور زبان معاصر نباید از آن نامی به میان آورد. دستور زبان های سّنتی، نه توصیف کاملی 

از گذشتٔه زبان به دست می دهند و نه وضع حال آن را به خوبی مشّخص می کنند.
٦  نداشتن نظریۀ زبانی: این دستورها بر مبنای نظریٔه روشن و صریحی دربارٔه زبان قرار ندارند، ناچار 

توصیف آنها از ساختمان زبان، معموالً آشفته و نامنظّم است.
زبان  هنری  شکل  ادبیات،  دارد.  ادبیات  با  متفاوت  هدفی  زبان،  ادبیات:  با  زبان  ٧  درآمیختن 

است. درآمیختن آنها با همدیگر و نیز تدریس دستور زبان به وسیلٔه ادبیات کاری ناشایست و نابجاست. در 
دستورهای سّنتی، آموزش دستور زبان، گاهی از طریق شعر صورت می گرفت. دستور زبان قلمرو هنجاری 

زبان است و ادبیات، پهنه ای فراهنجار است و هنجارگریزی یکی از ویژگی های آن است.
اکنون به رویکردهای ویژٔه زبان شناسانه به موضوع آموزش دستور توّجه می پردازیم. سه رویکرد اصلی 

در توصیف زبان، عبارت است از: 
ــ صورت گرایی؛

ــ نقش گرایی؛
ــ شناختی؛ 

در رویکرد صورت گرایی، زبان خارج از بافت، بررسی می شود و با توّجه به ساختار برونی توصیف می شود. 
رویکرد نقش گرایی، زبان را در بافت خود تحلیل می کند و توّجه به معنی دارد. 

رویکرد شناختی به درک مفاهیم زبان در ذهن می پردازد. به عنوان مثال، برای درک مفهوم مسافت چه 
اتّفاقی در ذهن می افتد؟

در آموزش مدرسه ای برای دستور، دو رویکرد صورت گرایی و نقش گرایی مناسب تر است. سال ها این 
دو رویکرد در مقابل یکدیگر قرار داشتند و هریک بر اصول خود اصرار می کردند؛ اما شواهد نشان می دهد 
به بن بست می رسند. امروزه بسیاری از زبان شناسان  که در برخی موارد هر دو رویکرد در توصیف زبان 
معتقدند که برای توصیف زبان نیاز است هر دو رویکرد به کار گرفته شوند. در آموزش دستور در کتاب دورٔه 
اّول متوسطه رویکرد صورت ــ نقش مورد توّجه بوده است. به بیان دیگر، تمرکز بر آموزش زبان در بافت 

بوده است، اما در موارد لزوم از شکل صوری زبان در آموزش بهره گیری شده است.
آموزش دستور در دورٔه اّول متوسطه با هدف افزایش درک متن ارائه می شود. در پایان مباحث دانش 
زبانی دانش آموزان قادر خواهند شد اجزای جمله را از هم جدا کنند و می فهمند جملت چگونه گسترش 
می یابند و منطق قرار گرفتن اجزای جمله در کنار هم چیست. این کار سبب افزایش درک متن دانش آموزان 
می شود، پس آموزش دستور به دلیل کاربردی که در تقویت یکی از مهارت های زبانی دارد، اتّفاق می افتد و 

به هیچ وجه به صورت مجموعه قواعد حفظی ارائه نمی شود.
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آموزه های ادبی فارسی

مباحث دیگر موجود در نکته های زبانی و ادبی، مربوط به مسائل ادبی، زبانی و نگارشی است.
در کتاب فارسی دورٔه اول و دوم متوسطٔه، آموزه های ادبی زیر آموزش داده می شود:

در سال هفتم ، آشنایی با زبان و ادبیات و تفاوت این دو، آرایٔه تشخیص، تشبیه، شبکٔه معنایی، تکرار، 
قطعه و...

اثر، واج آرایی، قالب مثنوی،  آرایه هایی چون تشبیه و ارکان آن، ساختار و محتوای  سال هشتم،  در 
جناس، ردیف و... 

در  سال نهم، یادآوری نکته های ادبی سال هشتم، پرسش انکاری، تضاد، تخلّص و بیت تخلّص، تضاد 
و رابطٔه معنایی، تلمیح و انواع ردیف و …

در پایهٔ دهم، حس آمیزی، سجع، ایهام، تضمین، اغراق، جناس تام )همسان( و ناقص )ناهمسان(، مجاز، 
استعاره، تمثیل و شیؤه بلغی و …

در پایهٔ یازدهم، متناقض نما، چهارپاره و رباعی 
در پایهٔ دوازدهم، مناظره و اسلوب معادله

در صورت نیاز به طرح نکتٔه زبانی، ادبی و ... می توان آن را در قسمت دانش های زبانی و ادبی درس 
آزاد )درس 4 و 13( ذکر کرد.

روش های یاددهی ــ یادگیری در برنامۀ درسی حوزۀ تربیت و یادگیری زبان و ادبیات
شناخت  لغات،  گنجینٔه  گسترش  تفّکر،  ادبی،  و  زبانی  مهارت های  تقویت  و  آموزش  برای  برنامه  این 
بهتر اطراف و ایجاد ذوق ادبی در دانش آموزان روش های زیر را مؤثّر می داند. الزم به توضیح است که 
روش های زیر جنبٔه توصیه ای و پیشنهادی دارد و مدارس و معلّمان و دست اندرکاران آموزشی می توانند از 

دیگر روش ها و فّعالیت  های متناسب با برنامه نیز استفاده کنند:
بر می آید، در این روش معلّم پرسش های  نام این روش  همان طور که از  1  روش پرسش و پاسخ: 

به سمت  دانش آموزان  که  می گیرد  به کار  در کلس  به گونه ای  را  آنها  و  می بیند  تدارک  و  تهیه  را  مناسبی 
اهداف برنامه و درس، هدایت شوند. در این روش، معلّم می تواند پرسش هایی فی البداهه نیز برای تکمیل 
یادگیری طرح کند. نکتٔه مهم این است که مدیریت و هدایت دانش آموزان و تنظیم زمان برای پاسخ به پرسش 

باید موردتوّجه باشد.
این روش مهارت های گوش دادن، گفتن، نقد و تحلیل و حافظٔه شنیداری و قدرت بیان را تقویت می کند 

چنانچه از نتایج بحث ها هم گزارشی تهیه شود، به تقویت چهار مهارت زبانی خواهد انجامید.
یا  بین معلّم و دانش آموز  در صورتی که پرسش و پاسخ از حالت دو طرفه  2  روش بحث گروهی: 
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دانش آموز و دانش آموز درآید و معلّم موضوع مشّخصی را در کلس طرح کند تا دانش آموزان دربارٔه آن با 
هم مشورت و اندیشه کنند؛ روش بحث گروهی به کار گرفته خواهد شد. این روش از جمله روش های فّعاالنه 

و مشارکتی در امر آموزش به شمار می رود.
به بحث و گفت وگو  معلّم  با هدایت  و  بنابراین، دانش آموزان در گروه های مختلف طبقه بندی می شوند 
می پردازند. اهّمیت این روش با توّجه به ماهیت زبان و ادبیات فارسی زمانی روشن می شود که نمایندگان هر 
گروه نظر خود را بیان کنند و ضمن گوش دادن به اظهارات دیگر گروه ها، به نقد و تحلیل نیز تسلّط یابند. 
گروه بندی مناسب، کنترل زمان، هدایت و رهبری گروه ها، طرح موضوعات مناسب و ... از جمله شرایط 

اساسی برای به کارگیری این روش است.
3  ایفای نقش، قّصه گویی و نمایش خاّلق: در دورٔه اّول متوسطه به ویژه در کتاب فارسی به خوبی 

می توان از نمایش و قّصه گویی، مناسب با سن نوجوانی استفاده کرد. برخی از دروس به گونه ای سازماندهی 
شده اند که با هدایت معلّم می توان مفاهیم مورد نظر را به صورت عینی و محسوس به نمایش گذاشت.

اهداف  عالی ترین  می تواند  توأم شود،  در کلس  ارزشیابی  و  تبادل نظر  و  بحث  با  این روش ها چنانچه 
آموزش زبان و ادب فارسی را محّقق کند. بخشی از این اهداف عبارت اند از: ایجاد برقراری ارتباط انسانی 
و عاطفی، نظم بخشی به افکار و گفتار، پرورش قّؤه تفکر، استنتاج، رشد و شکوفایی خّلقیت و استعدادهای 

زبانی و ادبی.
4  روش گردش علمی و مشاهده: در این روش معلّم برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با آثار تاریخی و 

ادبی و زبانی آنها را به بیرون از کلس می برد تا از نزدیک به مشاهده بپردازند. دانش آموزان با توضیح و توصیف 
دیده ها و شنیده های خود به صورت گفتاری و نوشتاری به پرورش و تقویت مهارت های زبانی و ادبی خود نایل 
می شوند. می توان از آنها خواست تا گزارش تهیه کنند، یادداشت برداری نمایند، اطّلعات به دست آمده را 
طبقه بندی کنند و زیبایی های مشاهده شده را وصف نمایند و یا آنها را به تصویر بکشند تا بدین ترتیب به پاره ای 

از مهارت های نگارشی تسلّط پیدا کنند.
5  روش تفکّر استقرایی: از آنجا که تفکر پیوندی ناگسستنی با هر یک از مهارت های زبانی و ادبی 

دارد و در روش استقرایی هم تفکر در روندی متوالی، از آسان به پیچیده، سازماندهی می شود، لذا استفاده 
از این روش می تواند فرایند یادگیری مؤثّری را تا حصول نتیجه در دانش آموز ایجاد کند. در جریان تفکر، 
دانش آموزان اطّلعاتی را جمع آوری و طبقه بندی می کنند و به تفسیر و کشف ارتباط بین یافته های خود 

می پردازند. از این روش می توان در آموزش نکات املیی، انشایی و دستور زبان استفاده کرد.
تولید  و  آفرینش  و  خلق  با  ماهیتاً  فارسی  ادبیات  و  زبان  اینکه  به  توّجه  با  بدیعه پردازی:  ٦  روش 

اندیشه های بدیع ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ دارد، از این روش می توان برای آموزش انشا و نگارش خّلقانه 
استفاده کرد. بر اساس این روش دانش آموزان با صحبت کردن و بحث دربارٔه موضوع انشا، قیاس کردن، 
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بیان احساسات خود و ... به تفکر خّلق و پرورش عواطف دست می یابند.
در این روش، مسئله ای مطرح می شود که می تواند از گرفتاری قهرمان قّصه  ٧  روش حّل مسئله: 

آغاز شود. دانش آموزان به توصیف و تبیین مسئله پرداخته، راه حل یا راه حل هایی برای آن پیدا می کنند. 
پس از بحث و گفت وگو، معلّم نظر خود را دربارٔه حّل مشکل قهرمان داستان ارائه می دهد. دانش آموزان به 
بررسی علّت وقوع حوادث در قّصه ها می پردازند، ارتباط علّت و معلولی وقایع را کشف می کنند. ایده ها و 
نظرهای مختلف را به یکدیگر مربوط و با هم مقایسه می کنند و نتایج داستان ها را پیشگویی می کنند. مطالب 
ذکر شده می تواند در دو گونٔه بیانی، یعنی گفتاری و نوشتاری، مطرح شود. در دورٔه اّول متوسطه می توان از 

دانش آموزان خواست تا دربارٔه شنیده ها یا خوانده های خود به قضاوت و داوری بپردازند.
٨  روش واحد کار )پروژه(: از این روش می توان برای آموزش انشا و فّعالیت های خارج از کلس 

استفاده کرد؛ بدین ترتیب که شاگردان بر اساس موضوعات تعیین شده، به صورت گروهی یا فردی به دنبال 
کلس  در  را  گزارش  این  سپس  کرده،  تهیه  گزارشی  می روند،  کلس  از  خارج  در  اطّلعات  جمع آوری 
و  اجتماعی  علمی،  شخصیت های  نویسندگان،  شاعران،  سرگذشت  قبیل  از  موضوعاتی  می کنند.  ارائه 
مذهبی، می تواند برای استفاده از این روش مورد نظر باشد. این روش برای تقویت حّس پژوهش و تقویت 

مهارت های جست وجوگری مؤثّر است.
٩  روش کارآیی گروه: دانش آموزان را به گروه هایی تقسیم می کنند و هر یک از اعضای گروه تکلیف 

مشّخص شده را به طور انفرادی می خواند، بعد به سؤال های آزمون که در اختیار او قرار می دهند، پاسخ 
ارزیابی  را  آن  رد  یا  انتخاب  دالیل  کرده،  گفت وگو  خود  پاسخ های  دربارٔه  نیز  گروه  در  سپس  و  می دهد 
می کنند. در مرحلٔه بعد، کلید سؤال ها در اختیار دانش آموز قرار می گیرد و اعضای گروه درک عمیقی از 
بهترین پاسخ به دست می آورند، سپس اعضای گروه پاسخ های فردی و گروهی را نمره گذاری کرده، نمرٔه مؤثّر 
بودن یادگیری را محاسبه می کنند. از این روش در کلس های فارسی و در تدریس حوزه های مختلف از 

قبیل متن درس ها، انجام تمرین ها، امل و انشا، دستور و آرایه ها می توان بهره گرفت.
10  روش تدریس اعضای گروه: این طرح، این امکان را می دهد که مقدار زیادی از موضوع درس 

طی یک دورٔه زمانی کوتاه با مطالعٔه گروه، تحت پوشش قرار گیرد. در انتخاب متن مورد تدریس باید در نظر 
داشت که متن به بخش های مستقل از یکدیگر قابل تقسیم باشد. بخش ها نیز از نظر حجم و دشواری باید 

تقریباً برابر باشند.
دانش آموز یک بخش از موضوع تعیین شده را مطالعه می کند و سپس با همتایان خود ــ که مسئول بخش 
مشترکی اند ــ دور هم جمع می شوند و برای رفع اشکال های خود تبادل نظر می کنند. سپس به گروه خود 

برمی گردند و به ترتیب از اّول بخش تا آخر بخش به نوبت تدریس می کنند.
طرح تدریس اعضای گروه بر دو اصل استوار است؛ اّول آنکه هریک از شرکت کنندگان قسمت متفاوتی 
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از موضوع درسی را که قرار است همه یاد بگیرند، می خواند و دوم اینکه هر فراگیرنده می تواند به اعضای 
گروه خود درس بدهد؛ بنابراین، هر عضو هم به عنوان معلّم و هم شاگرد عمل می کند.

را  موضوع  از  بخش  یک  فرد  هر  که  است  آن  مستلزم  گروه  کارایی  می فهمند،  فراگیرندگان  که  زمانی 
فراگیرد و سپس آن را به دیگران درس دهد، برانگیخته می شوند تا با مطالعٔه بخش تعیین شده و آمادگی کامل 
به آن عضو از گروه که درس می دهد، کمک  به گروه خود کمک کنند. همچنین  برای جلسٔه کار گروهی 

می کنند تا کارایی خود را افزایش دهد. با این روش، گروه می تواند یادگیری اش را به حّداکثر برساند.
طرح تدریس اعضای گروه این امکان را می دهد که مقدار زیادی از موضوع درسی طی یک دورٔه کوتاه 
زمانی با مطالعه گروه تحت پوشش قرار گیرد. تقسیم موضوع، به خصوص زمانی مناسب است که هدف 

آموزشی، مطالعٔه اجمالی یک قلمرو وسیع باشد، نه مطالعٔه عمیق آنان.
در انتخاب متن مورد استفاده بایدبه چند نکته توّجه کرد؛ از جمله:

 متن باید قابل تقسیم به تعداد بخش های هماهنگ با تعداد فراگیرندگان درهر گروه )معموالً سه تا پنج 
نفر( باشد.

 این بخش ها تقریباً باید از نظر طول، برابر و از نظر دشواری قابل مقایسه باشند.
 هر یک از بخش ها مستقل از بخش های دیگر قابل فهم باشد. این مورد مهم است؛ چون هر فراگیرنده 
فقط یک قسمت را مطالعه می کند و باید بتواند آن بخش را مستقل از اطّلعات موجود در بخش های دیگر 

درک کند.
 در هر تکلیفی، مطلب باید به اندازه ای مشکل باشد که فراگیرندگان را به چالش بطلبد ولی نه آن قدر 

مشکل که آنان را مرعوب و مغلوب کند.
اجرای طرح

1ــ یک بخش از موضوع برای آمادگی هر فراگیرنده تعیین می شود. در این مرحله هر فراگیرنده فقط 
بخش تعیین شدٔه خویش را دریافت می کند. باید اطمینان یافت که فراگیرندگان حقیقتاً مطلب را از یکدیگر یاد 
بگیرند و نه از مطالعٔه تمام بخش ها )میزان یادگیری دانش آموزان با آزمونی که تمام بخش ها را در برمی گیرد، 

سنجیده می شود(.
2ــ فراگیرنده قبل از تدریس با همتایان خود ــ که مسئول بخش مشترکی اند ــ دور هم جمع می شوند و 
برای رفع اشکاالت خود و بهبود روش ارائه، تبادل نظر می کنند. )فراگیرندگان می توانند از ابتدا در جمع 

همتایان خود بنشینند و رفع اشکال کنند، آنگاه به تیم خود برگردند.(
3ــ وقتی گروه گردهم می آید، یک فراگیرنده کار را با تدریس بخش مربوط به خود شروع می کند. این 
عضو گروه مجاز است از هر نوع یادداشت یا کمکی که مجاز شناخته شده است، استفاده کند، ولی مستقیماً 
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به متن اصلی رجوع نمی کند. دیگر فراگیرندگان می توانند سؤال بپرسند، مخالفت کنند، یادداشت بردارند یا 
عملکرد او را نقد کنند. هر عضو به نوبت یک بخش جدید را ارائه می دهد.

4ــ در این مرحله، در مورد کل موضوع آزمونی گرفته می شود. این آزمون از قبل آماده شده است و 
می تواند هر نوع آزمونی باشد. این آزمون حاوی تعدادی سؤال از هر قسمت و چند سؤال درک مطلب 

عمومی مربوط به کل موضوع است.
5  ــ کلیٔه سؤال ها در اختیار فراگیرندگان قرار می گیرد و آنان به آزمونشان نمره می دهند و نمرات فردی و 

معدل نمرات فردی را محاسبه می کنند.
فراگیرندگان با استفاده از نمرات فردی می توانند میزان فهم خود را از موضوع ارزیابی کنند. همچنین 
نمرات فردی نشانه ای از پیشر فت فرد و یادگیری است. فراگیرندگان باید به نمرٔه خود از آن قسمتی که تدریس 
باشد، مهارت های  نمرات فردی و معدل گروه کمتر  بین  توّجه کنند. هرچه اختلف  به عهده داشته اند،  را 

تدریسی و یادگیری تولید شده از عمل متقابل گروه بیشتر است.
6  ــ ارزیابی کارایی تدریس فراگیرندگان با توّجه به جدول رسم شده انجام می شود.

7ــ از فراگیرندگان برای جمع بندی مطالب و اطمینان از یادگیری و ارزشیابی نهایی سؤال می شود.
هر عضو گروه را از غیر مؤثّر )1( تا مؤثّر )5( در هر مورد نمره بدهید.

نام نفر موارد
اّول

نام نفر 
دّوم

نام نفر 
سوم

نام نفر 
چهارم

نام نفر 
پنجم

نام نفر 
ششم

اطمینان  می داد،  ارائه  که  اّطلعاتی  و  واقعیت ها  به  آیا 
داشت؟ 

اهّمیت تر  کم  جنبه های  با  مقایسه  در  را  مهم  نکات  آیا 
اّطلعات جدا می کرد و مورد تأکید قرار می داد؟

آیا نکات طبق یک روال منطقی و منظم ارائه شد؟
آیا هنگامی که مورد سؤال قرار می گرفت، اعتماد  به نفس 

داشت؟
آیا برای روشن کردن مفاهیم و کسب اطمینان از دّقت و 

فهم سؤال می کرد؟

11  روش قضاوت عملکرد: در این طرح، کسب درک روشنی از معیارها، آنان را قادر می سازد تا کیفیت 

تا حدودی از ارزیابی کارشان توسط  کار خویش را مورد قضاوت قرار دهند. در این صورت می توانند 
دیگران بی نیاز شوند. سپس هر شخص کار خویش را ارائه می دهد. اعضای گروه، کار هر فرد را با دیگری و 
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با معیارهایی که فراگرفته اند، مقایسه می کنند. هر فرد، انتقادهایی را که به کارش شده است، دریافت می کند؛ 
مثلً معلّم از دانش آموزان می خواهد تا ویژگی های یک شعر خوب را بیان کرده و جمع بندی کنند. پس از 
بیان نظرهای مختلف گروه ها، معلّم معیارهای علمی را ارائه می  دهد و بدین ترتیب آنها عملکرد خود را مورد 

تجدیدنظر و ارزیابی قرار می دهند.
12  روش روشن سازی طرز تلّقی: اّولین مرحله در روشن سازی طرز تلّقی، به فراگیرندگان کمک می کند 

تا آنان با پاسخ دادن به یک سؤال یا تکمیل یک جمله، طرز تلّقی خود را ارزیابی کنند، سپس فراگیرندگان 
دور هم جمع می شوند تا این طرز تلّقی را مورد بررسی قرار دهند و به کمک شرایط شناخته شده و اطّلعاتی 
که در اختیار دارند، دربارٔه بهترین طرز تلّقی به توافق برسند؛ سپس هر فرد پاسخ خود را ارائه می دهد تا 
مورد ارزیابی قرار گیرد. طرز تلّقی افراد پس از بحث نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد تا مشّخص شود که آیا 
تغییری رخ داده است یا خیر؟ بنابراین، چنین روشی فراگیرندگان را قادر می سازد که کشف کنند: آیا طرز 

تلّقی شان بر پایه ای محکم از حقایق، اطّلعات و منطق، استوار است؟

الگوی تدریس چیست؟

الگوی تدریس، چارچوب ویژه ای است که عناصر مهم تدریس در درون آن قابل مطالعه است و 
به معلّم در اتخاذ روش های مناسب تدریس  شناخت و آگاهی از عناصر و عوامل مذکور می تواند 
کمک کند. تدریس، یک فرایند است و چنان که گفتیم، عوامل بی شماری در آن نقش دارند که همٔه 
آنها قابل مطالعه و کنترل نیستند. پس معلّم باید چارچوب کوچکی از فرایند تدریس را به عنوان الگو 

انتخاب کند. دو نمونه از الگوهای تدریس عبارت اند از:
1 ــ الگوی پیش سازمان دهنده.  

2ــ الگوی حّل مسئله.

الگوی عمومی تدریس

این الگو را نخستین بار رابرت گلیزر در سال 1961 مطرح کرد و بعدها راجر رابینسون در سال 1971 
تغییراتی در آن به وجود آورد. این الگو در عین سادگی فرایند تدریس را به خوبی توصیف می کند و به معلّم 

در سازمان دادن فرایند تدریس کمک می کند.
در الگوی عمومی تدریس، فرایند تدریس را می توان به پنج مرحله تقسیم کرد:

مفاهیم،  اطّلعات،  تدریس،  از  قبل  معلّم  تدریس و هدف های رفتاری،  تعیین هدف های  اّول:  مرحلهٔ 
اصول و سایر مطالب و محتوای درس را به صورت هدف های کاملً صریح و روشن مشّخص می  کند.
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مرحلهٔ دوم: تعیین رفتار ورودی )آموخته های گذشته و ...( و ارزشیابی تشخیصی )تعیین توانایی های 
فراگیرندگان( که همان تشخیص میزان آمادگی فراگیرندگان است.

مرحلهٔ سوم: تعیین شیوه ها و وسایل تدریس: در این مرحله معلّم باید شیوه ها و وسایل تدریس خود را 
با توّجه به مفاهیم درس، شرایط و امکانات و ویژگی های فراگیرندگان انتخاب کند.

مرحلهٔ چهارم: سازماندهی شرایط و موقعیت آموزشی: معلّم باید بتواند با ابتکار و خّلقیت، حداکثر 
استفاده را از امکانات موجود، در امر تدریس و تحّقق هدف های آموزشی به کار ببرد.

مرحلهٔ پنجم: ارزشیابی و سنجش عملکرد: مرحلٔه نهایی این الگو به ارزشیابی میزان یادگیری شاگردان 
پس از پایان تدریس اختصاص دارد.

الگوی پیش سازمان دهنده

»پیش سازمان دهنده« یک مطلب یا مفهوم کلی است که در مقدمٔه تدریس می آید تا مبحثی را که به شاگردان 
ارائه می شود با مباحث پیشین همان درس مربوط سازد و در عین حال پایه ای برای ارتباط مفاهیم بعدی 
با مفاهیم پیشین شود و شاگرد بتواند تمام مباحث درس را به صورت یک ساخت منظّم و سازمان یافته در 

ذهن خود جای دهد.
ویژگی های الگوی پیش سازمان دهنده

1 مراحل اجرای الگوی پیش سازمان دهنده: گام اّول در این الگو مطالب پیش سازمان دهنده است که 

کلّی است. گام دوم، ارائٔه مطالب و مفاهیم درس جدید است. در گام سوم، باید مثال ها و نمونه هایی برای تفهیم 
بیشتر مطالب جدید آورده شود و سرانجام مثال ها باید به گونه ای ارائه شود که با مفهوم پیش سازمان دهنده مرتبط 
شوند. مثلً معلّمی که می خواهد اندام های تولیدمثل گیاه را درس بدهد، درس را مستقیماً از خود موضوع 
شروع نمی کند بلکه درس را با این مفهوم که »تمام جانداران پر یاخته برای بقای نسل تولیدمثل می کنند« آغاز 
می کند. پس از یادآوری و تشریح چگونگی تولیدمثل در جانداران، موضوع درس جدید، یعنی پرچم و مادگی 
را ــ که اندام های تولیدمثل گیاهان اند ــ تشریح می کند و پس از تشریح درس جدید، پرچم و مادگی چند گل 

معروف و آشنا را مستقیماً یا به وسیلٔه صفحٔه نمایش، نشان می دهد.
معلّم در بیان تولیدمثل جانداران، سعی می کند با استفاده از اطّلعات و آگاهی های شاگردان، فهم مطالب 
جدید را آسان سازد؛ زیرا شاگردان در جلسات گذشته با مفاهیم تولیدمثل جانداران آشنا شده اند. در واقع 
او با بیان تولیدمثل جانداران، پایگاهی ذهنی برای فهم درس جدید در ساخت شناختی شاگرد ایجاد می کند. 

این پایگاه، نقش پیش سازمان دهنده را به عهده دارد.
2 چگونگی کنش و واکنش معّلم نسبت به شاگردان در الگوی پیش سازمان دهنده: معلّم نقش 
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ارائه کنندٔه مفاهیم پیش سازمان دهنده و مطالب درسی را دارد و شاگردان، دریافت کننده و پذیرندٔه مطالب 
درسی اند. معلّم باید برای ارائٔه مطالب درسی مناسب ترین پیش سازمان دهنده را انتخاب کند و باید مطمئن 
شود که بّچه ها آن پیش سازمان دهنده را درک کرده اند و می توانند آن را با مطالبی که بعدًا عرضه می شود، 

ربط دهند.
معلّم می تواند برای فّعال تر کردن شاگردان از وسایل مختلف آموزشی کمک بگیرد و باعث برانگیختن 
ذهن و توّجه آنان شود. همچنین با مطرح ساختن پرسش هایی، دانش آموزان را به اندیشیدن دربارٔه مطالب 

درس تشویق کند. جهت ارتباط، از طرف معلّم به شاگرد یا شاگردان است.
3 روابط میان گروهی در الگوی پیش سازمان دهنده: در این الگو، به علّت یکسویه بودن جهت 

انتقال، اطّلعات از معلّم به دانش آموزان منتقل می شود و در نتیجه، امکان کشف و جست وجوی مفاهیم 
برای دانش آموزان محدود می شود.

در این الگو، معلّم با فرد فرد فراگیرندگان یا کّل  آنها ارتباط پیدا می کند ولی این ارتباط یک طرفه است؛ 
یعنی دانش آموزان معموالً با او و با یکدیگر ارتباط ندارند، در واقع معلّم بر کلس مسلّط است.

برای افزایش روابط میان گروهی، معلّم می تواند با طرح پرسش هایی راهنمایی کننده، فراگیرندگان را به 
شرکت در بحث های کلس علقه مند کند و از این راه، امکان ارتباط بیشتر آنان را با یکدیگر فراهم سازد.

4 شرایط و منابع الزم در الگوی پیش سازمان دهنده: در این الگو، معلّم و کتاب و کلس درس 

الگو، وجود معلّمی است که از روش های  این  به کاربردن  منابع و شرایط آموزشی اند. شرط اصلی  فقط 
مناسب برای تدریس، طبق الگوی پیش سازمان دهنده آگاهی داشته باشد.

محاسن و محدودیت های این الگو
الگوی پیش سازمان دهنده در نظام های آموزشی فقیر که معلّمانی با تجربه ولی امکانات آموزشی محدود 
دارند، الگوی مناسبی است. از یک زمان آموزش محدود می توان استفاده کرد، گروه کثیری از شاگردان با 

کمترین امکانات آموزشی درس را فرامی گیرند. الگوی مزبور برای دروس نظری کارایی دارد.
در این الگو چون معلّم تصمیم گیرندٔه فّعالیت  آموزشی است، دانش آموزان در فّعالیت  آموزشی نقشی 
ندارند. در چنین الگویی، محتوا با زندگی واقعی دانش آموزان چندان ارتباطی ندارد؛ به همین دلیل، اگر آنان 
مواّد موردنظر را آموختند و امتحان دادند، هدف آموزشی تأمین شده است و همچنین در این الگو به مسائل 
روانی، عاطفی و اجتماعی دانش آموزان کمتر توّجه می شود و رضایت خاطر آنان چندان مورد توّجه نیست.

فراورده های چنین نظامی، قادر نیستند آموخته ها یشان را در زندگی واقعی به کار گیرند.
دانش آموزان در یادگیری از طریق حّل مسئله، با بهره گیری از تجارب و دانسته های پیشین خود، دربارٔه 

رویدادهای محیط خود می اندیشند تا مشکلی را که با آن مواجه شده اند به نحو قابل قبولی حل کنند.
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الگوی حّل مسئله

مدرسه مطابق الگوی حّل مسئله، دانش آموزان را در وضعی قرار می دهد که بتوانند فرضیه های خود را از 
راه  پژوهش و کاوش و به مدد شواهد موجود و گردآوری شده، بیازمایند و شخصاً از آنها نتیجه گیری  کنند و 
ضمن رسیدن به هدف موردنظر، از روش های دانش اندوزی و جمع آوری اطّلعات نیز آگاه  شوند. در الگوی 
به او انتقال داده نمی شود. معلّم با طرح  حّل مسئله شاگرد، محور فّعالیت  است و اطّلعات علمی مستقیماً 
مسئله، شاگرد را به فّعالیت  وادار می کند و در جهت حّل مسئله او را راهنمایی می کند، روابط میان گروهی 
بین شاگردان وجود دارد و انتقال دو سویه )بین معلّم و شاگرد( است و شرایط و منابع آموزشی منحصر به 

کلس و کتاب درسی نیست. الگوی حّل مسئله به زمان، مکان، امکانات و معلّمان با تجربه، نیازمند است.
مراحل اجرا در الگوی حّل مسئله

کلس به گروه های 5 یا 6 نفره تقسیم می شود:
1 یک مسئله طرح می شود )مسئله باید پاسخ پذیر و حّل آن برای شاگردان امکان پذیر باشد(.

2 دانش آموز با کمک و هدایت معلّم، اطّلعات موردنیاز را از طریق مطالعه و مشاهده گردآوری می کند.

3 شاگرد راه حل های احتمالی را حدس می زند و فرضیه سازی می کند. در این مرحله شاگرد ناگزیر 

است به تفکر بپردازد.
را  و شواهد موجود  اطّلعات  باید  فرضیه شاگرد  آزمایش  برای  می گیرد.  آزمایش فرضیه صورت   4

تحلیل کند و عواملی را که به پذیرش یا رّد فرضیه منجر می شوند، مشّخص کند. )در صورت نیاز، معلّم 
اطّلعات زمینه ای در اختیار شاگرد قرار می دهد.(

5 نتیجه گیری، اساس این الگوست و شاگرد باید پیش بینی کند که نتایج به دست آمده چقدر و تا چه 

اندازه به موارد جدید قابل تعمیم است و اینکه او دانش به دست آمده را در حّل مسائل به کار گیرد.
در این الگو، همٔه شاگردان با همدیگر و نیز با معلّم در ارتباط اند و نقش معلّم، نقش مشاور و راهنماست.

عوامل مورد توّجه در یادگیری

یادگیری، تغییرات نسبتاً ثابت و پایداری در رفتار بالقّؤه فرد بر اثر تجربه است.
عواملی که در یادگیری باید مورد توّجه قرار گیرد، عبارت اند از:

1 آمادگی از نظر جسمی، عاطفی و عقلی؛

2 انگیزه و هدف: انگیزه از لحاظ تأثیر همیشه به هدفی توّجه دارد و میل و رغبت شاگرد به آموختن 

و نیمی از وظایف معلّم ایجاد رغبت در دانش آموزان است و هدف به فّعالیت  انسان جهت و نیرو می دهد.
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3 تجارب گذشته: یک فرد زمانی می تواند مفاهیم و مسائل جدید را درک کند که مفهوم و مسئلٔه 

جدید با ساخت شناختی او مرتبط باشد.
4 موقعیت و محیط یادگیری: امکانات محیط آموزشی؛ اعم از نیروی انسانی و تجهیزات، وضع 

اجتماعی و اقتصادی خانواده، نگرش والدین و مربیان نسبت به تحصیل و آموزشگاه و عوامل محیطی دیگر 
بر کیفیت و کمّیت یادگیری شاگردان مؤثّر است.

5 روش تدریس معّلم: به لحاظ اهّمیت نگرش، روش تدریس معلّم در فرایند فّعالیت  های آموزش و 

در نهایت، بر روند یادگیری مؤثر است.
اگر معلّم با نظریه ها و اصول یادگیری آشنا نباشد و تدریس را فقط انتقال واقعیت های علمی بداند و تجارب 
یادگیری را منحصر به حفظ کردن مطالب نوشته در کتاب تصّور کند، مسلّم است در تقویت کنجکاوی و 

پرورش استعداد و تفکر علمی شاگردان چندان موفّقیتی به دست نمی آورد.
٦ رابطهٔ کل و جزء: مطالعٔه جزئیات بدون در نظر گرفتن رابطٔه آنها با هم و همچنین رابطٔه آنها با کّل 

موجب پریشانی فکر می شود.
٧ تمرین و تکرار: تأثیر تمرین و تکرار در کّل فرایند یادگیری و حیطه های مختلف آن و به ویژه در 

حیطٔه روانی حرکتی انکارناپذیر است. اّما باید شرایط و ویژگی  خاّصی داشته باشد؛ از جمله باید منظّم و 
مرتّب و در شرایط طبیعی و واقعی انجام پذیرد.

٨ احساس نیاز: شاگرد باید از ناکافی بودن دانش و مهارت های فعلی خویش آگاه شود تا با انگیزه و 

رغبت بیشتر به تحصیل بپردازد.
٩ داشتن تصّور روشن از دانش و مهارت هایی که باید کسب شود: اگر شاگرد بداند که یادگیری 

جدید او به چه دانش و مهارتی منتهی می شود، یادگیری برای او هدفدارتر می شود. در اینجاست که نقش 
هدف های رفتاری ظاهر می شود. در این رابطه معلّم باید هدف های رفتاری هر درس را با دّقت بیان کند و 

شاگردان را از تغییراتی که بر اثر آموختن در دانش و مهارت آنان حاصل می شود، آگاه گرداند.
باید دائماً شاگرد را از میزان پیشرفت او در درس مطّلع گرداند؛ زیرا  معلّم  آگاهی از پیشرفت:   10

شاگرد هنگامی که احساس کند در حال پیشرفت است برای ادامٔه یادگیری شوق و انگیزٔه بیشتری می یابد.
11 توّجه و دّقت: توّجه مقّدمٔه ادراک، یادگیری و تفکر است.

تدریس یک فّعالیت  است، فّعالیتی آگاهانه که براساس هدفی خاص و بر پایٔه وضع شناختی فراگیرندگان 
انجام می گیرد. در هر صورت، اگر یادگیری را »تغییر در رفتار فراگیرنده بر اثر تجربه« بدانیم، بدون شک 
فّعالیتی که موقعیت را برای کسب تجربه آسان کند و تغییر الزم را سبب شود، تدریس نام دارد و در نتیجه، 

عمل تدریس یک سلسله فّعالیت  های مرتّب، منظّم، هدفدار و از پیش طّراحی شده است.
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عوامل مؤّثر در تدریس

کنترل  و  قابل مطالعه  آنها  همٔه  دارند هر چند  نقش  آن  بی شماری در  که عوامل  فرایندی است  تدریس 
نیستند. عواملی همچون شخصیت معلّم، زمینه های علمی و تجربی او، زمینٔه روابط اجتماعی و خانوادگی 
نظام  مقّررات  قوانین و  اهّمیت موضوع درس،  شاگردان، زمینه های علمی و ویژگی های فردی شاگردان، 
آموزشی و به طور کلی جامعه ای که معلّم و شاگرد در آن زندگی می کنند، در کیفیت تدریس معلّم تأثیر گذارند.
تغییر و کنترل بسیاری از عوامل  به  یادگیری، قادر  باید در نظر داشت معلّم در ایجاد موقعیت مناسب 
نیست. اّما تا حّدی می تواند با تعیین هدف های صریح اجرایی و اتّخاذ الگو و روش های مناسب تدریس و 
تهیه و به کارگیری تجهیزات الزم و ایجاد نوعی ارتباط سالم با شاگردانش، کیفیت تدریس خود را دستخوش 

تحّول کند.

ارزشیابی در برنامهٴ درسی حوزۀ تربیت و 
یادگیری زبان و ادبیات فارسی متوسطه

ارزشیابی یکی از عناصر بسیار مهم برنامٔه درسی است که تنها به پرسش های کلسی یا آزمون های پایانی 
محدود نمی شود. وقتی که محصول برنامٔه درسی به شکل بستٔه آموزشی در اختیار مخاطبان و مجریان قرار 
گرفت، انتظار می رود معلمان به منظور اطمینان از میزان تحقق اهداف برنامه، از آزمون ها و شیوه های متنّوع، 

برای ارزشیابی استفاده کنند. پیشنهاد می شود در انتخاب شیوه های ارزشیابی اصول زیر رعایت شود:
1 شیؤه ارزشیابی باید با اهداف آموزشی و سایر عناصر برنامه متناسب باشد و معلوم کند که هر کدام از 

شیوه ها و مهارت ها چه دانش، مهارت و نگرشی را می سنجد.
2 شیؤه ارزشیابی باید با رویکرد برنامه تناسب داشته باشد؛ مثلً در برنامه ای که فعالیت محور و مهارتی 

است، شیوه های ارزشیابی در عین توجه به فرایند آموزش، نتیجه و میزان کسب مهارت آموزشی را نیز مورد 
توّجه و سنجش قرار می دهد.

3 شیوهٔ انتخاب شده، نسبت به سایر شیوه ها، کارایی بیشتری داشته باشد.

4 به تناسب ماهیت اهداف و سایر عناصر برنامه، از شیوه های متنّوع استفاده شود.

برای ارزشیابی ازمیزان تحقق اهداف برنامٔه درسی زبان و ادبیات فارسی دورٔه اّول متوسطه، جهت گیری ها 
متنّوعی قابل طرح است. در این برنامه با توّجه به اصول و مبانی آموزش زبان و ادبیات فارسی و نیز اهمیت 

برخی روش های ارزشیابی در این درس به اصول زیر تکیه و تأکید می شود:
1 ارزشیابی از مهارت های خوانداری زبان

2 ارزشیابی تلفیقی از مهارت های نوشتاری زبان
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3 ارزشیابی از فرایند آموزش و فعالیت های دانش آموزان

4 ارزشیابی مستمر )تکوینی( در کنار ارزشیابی پایانی

با توجه به ماهیت برنامٔه درسی زبان و ادبیات فارسی و نیز نوع ارزشیابی حاکم بر آموزش، برای ارزشیابی 
این درس، روش های زیر پیشنهاد می شود:

1 آزمون کتبی.

2 آزمون شفاهی.

3 مشاهدٔه رفتار.

برای استفادٔه درست از روش های فوق و رعایت رویکردهای ارزشیابی در این برنامه، از ابزارهای زیر 
می توان بهره گرفت:

1 آزمون کتبی شامل سؤاالت تکمیل کردنی، پاسخ کوتاه، انشایی و ... از ریز مهارت های نوشتاری.

2 آزمون شفاهی شامل پرسش های شفاهی از مهارت های گوش دادن، سخن گفتن، خواندن، درک متن 

و ریزمهارت های خوانداری )لحن، تکیه و...(.
ذهنی،  توانایی های  ارتباطی،  مهارت های  در  دانش آموز  عملکرد  اندازه گیری  ابزار  لیست،  چک   3

شرکت در فعالیت های گروهی و مهارت های شفاهی زبان.

گونه های ارزشیابی

اگر یادگیری را تغییر در رفتار دانش آموز بر اثر تجربه های آموزشی بدانیم، ارزشیابی عبارت است از 
تجزیه،  و  آموزشی  فّعالیت  های  در  شده  تعیین  هدف های  براساس  شده  ایجاد  تغییرات  میزان  اندازه گیری 
تحلیل و تفسیر نتایج آن. ارزشیابی همواره در جهت پیشرفت تحصیلی و ناظر بر هدف های آموزش است 
و در واقع، بدون توّجه به هدف های آموزشی از پیش تعیین شده ارزشیابی تحصیلی معنا نخواهد داشت. 
در همین راستا ترس و اضطراب از ارزشیابی در نزد دانش آموزان بیشتر ناشی از عملکرد نادرست معلّمان 
و روش های نادرست ارزشیابی است. هدف های ارزشیابی را می توان در مقوله های زیر به طور کلی مورد 

بررسی قرار داد:
1 ارزشیابی به عنوان وسیله ای برای شناخت توانایی و زمینه های علمی دانش آموزان و تصمیم گیری 

برای انجام دادن فّعالیت های آموزشی است.
2 برای شناساندن هدف های آموزشی در فرایند تدریس است.

3 برای بهبود و اصلح فّعالیت  های آموزشی است.

4 برای شناخت نارسایی های آموزشی دانش آموزان و تلش برای ترمیم و بهبود آنهاست.
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برای تهدید و  5 برای ایجاد رغبت و کسب عادات صحیح آموزش در دانش آموزان است، نه صرفاً 

تعیین افراد قوی و ضعیف.
اگر ارزشیابی به نحو مطلوب انجام گیرد، مستقیماً در بهبود کیفیت یادگیری دانش آموزان تأثیر خواهد 
همچنین  ساخت.  خواهد  آگاه  تحصیلی  پیشرفت  و  یادگیری  برای  تلش  میزان  از  را  آنها  زیرا  گذاشت؛ 

ارزشیابی تدریجی و دائمی باعث مرور مطالب از قبل یادگرفته شده می گردد.
انواع ارزشیابی

تعیین معلومات و رفتار ورودی، کشف دالیل  به منظور  ارزشیابی  نوع  این  ارزشیابی تشخیصی:   1

اصلی مشکلت در یادگیری است.
2 ارزشیابی تکوینی: ارزشیابی تکوینی به منظور اندازه گیری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مراحل 

مختلف تدریس است که دو مقولٔه گام به گام پیش رفتن در یادگیری و اصلح روش تدریس را در برمی گیرد.
3 ارزشیابی پایانی )ارزشیابی تراکمی(: این ارزشیابی به منظور تعیین میزان آموخته های شاگردان در 

طول یک دورٔه آموزشی و قضاوت دربارٔه اثربخشی کار معلّم و برنامٔه درسی انجام می گیرد.
انواع ارزشیابی برحسب نحوهٴ اجرا:

1 ارزشیابی انفرادی که شامل ارزشیابی شفاهی یا عملی است.

2 ارزشیابی گروهی شرایط یکسانی را برای همٔه شاگردان فراهم می آورد و معموالً به صورت امتحان 

کتبی است.
انواع ارزشیابی بر حسب تفسیر نتایج:

1 ارزشیابی معیاری که براساس معیار و ملک مطلق از قبل تعیین شده تهیه می شود.

2 ارزشیابی هنجاری که بر مبنای معیار و ملک نسبی فراهم می شود و در آن ارزشیابی دانش آموزان 

از نمرهٔ زیاد به کم ردیف می شوند.

روش های مختلف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

در فرایند ارزشیابی معلّم نباید از به کارگیری تنها یک روش خاص استفاده کند؛ زیرا بسیاری از جنبه های 
رفتاری مختلف دانش آموزان را نمی توان به مرحلٔه آزمون های ساده تنّزل داد و باید آنها را در موقعیت واقعی 
سنجید. با توّجه به تغییراتی که در حیطه های مختلف یادگیری به وجود می آید، حداقل چهار روش ارزشیابی 

به شرح زیر وجود دارد:
1 ارزشیابی از طریق مشاهده:

فرد  از  معینی  عمل  یا  رفتار  دربارٔه  داوری  به  دیدن،  به خصوص  مداخلٔه حواس  طریق  از  هنگامی که 
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می پردازیم، از روش مشاهده استفاده کرده ایم. این شیوه از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است 
که مهم ترین آنها عبارت اند از:

ــ مشاهده از لحاظ تعّمق و دّقت
ــ مشاهده از لحاظ خارجی یا داخلی بودن

خارجی: مشاهدهٔ رفتار فرد در حین انجام عمل و ثبت خصایص وی.
داخلی: بیان خصوصیات رفتاری توسط خود فرد.

ــ مشاهده از لحاظ موقعیت
طبیعی: بدون آگاهی، رفتار و کار دانش  آموز را زیر نظر بگیریم.

تصّنعی: پس از فراهم کردن شرایطی خاص، رفتار دانش آموز را مورد بررسی قرار دهیم.
ــ مشاهدهٔ مستقیم یا غیرمستقیم

غیرمستقیم،  مشاهدٔه  در  ولی  است  زیاد  دانش آموز  در  تصّنعی  رفتار  بروز  امکان  مستقیم  مشاهدٔه  در 
مشاهده کننده پنهان است و رفتار طبیعی تری مورد بررسی قرار می گیرد.

مزایا و محدودیت های روش مشاهده
الف( مزایا:

ــ تفاوت های فردی در زمان غیرمحدود مورد بررسی قرار می گیرد که می تواند نشان دهندٔه فّعالیت  های 
طبیعی دانش آموزان باشد.

ــ برای همٔه گروه های آموزشی )سنین و مراحل مختلف تحصیل( قابل اجراست.
ب( محدودیت ها:

ــ انجام این روش مستلزم دّقت، هوشیاری و صرف وقت زیاد است.
ــ امکان ایجاد موقعیت مناسب برای همٔه شاگردان فراهم نیست. تفاوت تفسیر رفتار در همگان وجود 

دارد.
2 ارزشیابی از طریق انجام کار

اگر تغییرات ایجاد شده در دانش آموز در حیطٔه عمل باشد، لزوماً باید از این شیوه استفاده شود و تفاوت 
آن با شیؤه مشاهده در این است که دانش آموز می داند که مورد آزمایش است و شرایط برای همه یکسان 

است. امتحان آزمایشگاه، کارگاه و ورزش از این طریق انجام می گیرد.
فکری،  نظم  بیان،  قدرت  معلومات،  سنجش  برای  مناسبی  شیؤه  شفاهی،  آزمون  طریق  از  ارزشیابی 

استدالل، تمرکز افکار و شناخت حاالت درونی از جهت ترس و اضطراب است.
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مزایا و محدودیت های این شیوه
الف( مزایا:

با  بازخوردی فوری داشته و مهارت های دانش آموزان را در رویارویی  این گونه ارزشیابی می تواند  ــ 
واقعیت ها به دّقت بسنجد.

ــ این گونه ارزشیابی قدرت بیان و استدالل دانش آموزان و اظهارنظر آنها را در حضور جمع تقویت می کند.

ــ در این ارزشیابی برای دانش آموزان دوران آمادگی و کلس اّول که قدرت نوشتاری کمی دارند مناسب است.
ب( محدودیت ها:

ــ این شیوه مستلزم صرف وقت زیاد و در نتیجه، خسته کننده است و به تدریج از دّقت آزمایش کننده 
کاسته می شود.

ــ دانش آموزان ممکن است به علّت نقص بیان از گفتن پاسخ خودداری کنند.
پاسخ  جای  به  وی  است  ممکن  که  نحوی  به  می گذارد  فراوانی  تأثیر  دانش آموز  بر  محیطی  عوامل  ــ 

صحیح، کلمات مبهمی به کار ببرد.
ــ عینیت و اعتبار ارزشیابی شفاهی نسبت به آزمون کتبی کمتر است.

3 ارزشیابی از طریق آزمون کتبی

این آزمون ها بر دو نوع است:
الف( آزمون های استاندارد شده  

ب( آزمون هایی که معلّم طرح کرده است
تحصیلی  دوره های  ارزشیابی  منظور  به  آزمون سازی  مؤّسسات  توسط  شده  استاندارد  آزمون های 
گروه های بزرگ  دانش آموزان طّراحی می شود که همراه با راهنمای دقیق در اختیار معلّم قرار می گیرد و 

دارای پایایی و اعتبار است.
آزمون هایی که معلّم طرح می کند غالباً برای تعیین میزان موفّقیت دانش آموزان در رسیدن به هدف های 

آموزشی طرح ریزی می شود.

تفاوت بین آزمون های استاندارد شده و آزمون های معّلم

1 آزمون های استاندارد در مقایسه با آزمون های معلّم به زمان و تخّصص بیشتری نیاز دارد.

2 نتایج آزمون های استاندارد مشّخص، قطعی و قابل بررسی است.

3 آزمون های استاندارد برای استفاده در مناطق مختلف و مقایسٔه شاگردان مدارس مناطق مختلف با 

یکدیگر تهیه می شود.
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انواع آزمون های معّلم

معموالً به دو صورت عینی و انشایی است. آزمون های عینی جواب معینی از پیش تعیین شده دارد که 
انواع آن عبارت است از:

1 پرسش های چندگزینه ای

2 پرسش های صحیح و غلط

3 پرسش های جورکردنی

4 پرسش های کامل کردنی

5 پرسش های کوتاه پاسخ

آزمون تشریحی که بیشتر معلّمان به علّت سهولت تهیه از آنها استفاده می کنند، برای ارزشیابی سطوح 
باالی شناختی از جمله تجزیه و تحلیل، ترکیب و قضاوت بسیار اهّمیت دارد، ولی محدودیت هایی نیز از 
قبیل دخالت نظر تصحیح کننده، وقت گیر بودن تصحیح و عدم امکان سنجش سرعت انتقال و آمادگی ذهنی 

دانش آموزان دارد. )شعبانی،1382(
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ستایش

هدف های آموزشی

1  آشنایی بیشتر با ادبّیات تحمیدیّه )ستایش( و برداشت مفاهیم مربوط به آن)علم(

٢  آشنایی با اندیشه های کالمی شاعران دربارٔه خدا )علم(

٣  آشنایی با ترسیم سیمای خداوند با توجه به فرهنگ خاّص ایرانی)علم(

٤  توانایی در طرح افکار و اندیشه های خود در قالب تحمیدیّه )عمل( 

٥  تقویت و عادت به آغاز انجام هر کاری با نام خدا )عمل(

٦  آشنایی دقیق تر با صفات پروردگار چون حکیم، عظیم، کریم و...)علم(

٧  تقویت توانایی برقراری ارتباط صمیمانه و عاطفی با پروردگار )اخالق و عمل(

٨  تقویت عالقه و باور نسبت به بندگی خداوند و حمد الهی )ایمان(

٩  توانایی خواندن متون نظم و نثر همراه با درک معنای تحمیدیّه )عمل(

روش های یاددهی و یادگیری

شعر ستایش را با روش های الگوی پیش سازمان دهنده، بارش فکری، روش کارایی گروه، و... می توان 
تدریس کرد. برای شروع درس، ابتدا می توان از چند دانش آموز خواست تا سوره های حمد و توحید را 
بخوانند و مفاهیم برجستٔه آنها را بر روی تخته بنویسند، آنگاه دبیر با صدای بلند و لحن ستایش گونه درس 
را بخواند و از دانش آموزان بپرسد کدام ابیات به صفات خداوند، بارزتر اشاره دارند؟ شاعر چه مفاهیمی را 

مطرح می کند و کدام ابیات به مفاهیم مطرح در سوره های مذکور اشاره دارند و ... 

منابع تکمیلی )کتاب، مقاله، سایت و...(

جهت دانش افزایی دبیران گرامی، استفاده از منابع تکمیلی زیر توصیه می شود:
ندوشن. )1383(.  ایران. محمدعلی اسالمی  بزرگ  بیست و دو شاعر  بهار. دربارٔه  تا  1  از رودکی 

تهران: نغمٔه زندگی.
٢  از گذشتٔه ادبی ایران. عبدالحسین زرین کوب. )1385(. تهران: سخن.

٣  از عقل ناصرخسرو تا عقل سنایی. محمد پارسا نسب. )1388 (. نشریٔه دانشکده ادبّیات و علوم 
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انسانی. دانشگاه شهید باهنر کرمان. دورٔه جدید. شمارٔه 26.
٤  بازتاب ایمان و کفر در آثار سنایی غزنوی. خدابخش اسداللهی. )1387(. پژوهشنامٔه علوم انسانی. 

دانشکده ادبّیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی. شمارٔه 57 . 
٥  بررسی اندیشٔه سنایی در مورد کالم الهی. جمال احمدی. )1390(.کاوشنامٔه زبان و ادبّیات فارسی.

دورٔه 12. شمارٔه 22.
علوم،  وزارت   .)1390( اصل.  بهیمی  احمد  معانی.  علم  دیدگاه  از  سنایی  قصاید  بالغی  ٦  بررسی 

تحقیقات و فناوری ــ دانشگاه یاسوج )پایان نامه(.
٧  بررسی تطبیقی مضمون های حکمت آمیز در شعر متنبّی و سنایی. پژوهشنامٔه ادبیات تعلیمی)1392(. 

دورٔه 5. شمارٔه 19.
٨  بررسی تطبیقی زهدیات ابونواس و سنایی. سیدمحمد میرحسینی و دیگران. )1390(. نشریٔه ادبّیات 

تطبیقی. دانشگاه شهید باهنر کرمان.دورٔه جدید. سال سوم. شمارٔه پنجم.
٩  بیان در شعر سنایی. جلیل نظری. )1369(. وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری. دانشگاه شیراز. 

)پایان نامه(.  
10  تأثیر اندیشه های کالمی غزالی بر آراء سنایی. فرهاد کاکه رش. )1388( . فصلنامٔه ادبّیات عرفانی و 

اسطوره شناختی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب. سال 5. شمارٔه 14.
تنوع مضمون و محتوا در قصاید سنایی.علی محمدی و دیگران. )1362(. ژورنال پژوهش های   11

نقدادبی و سبک شناسی. چهارم. شمارٔه 13. 
1٢ تصویر خدا در اندیشٔه دو حکیم مسلمان )ناصرخسرو و سنایی(. فصلنامٔه حکمت و فلسفه.)1393(. 

دورٔه 10. شمارٔه 38.
به کارگیری هنری قرآن(.  توانمندی سنایی غزنوی در  بررسی  1٣ حکیم سنایی و ادب عربی)تحلیل و 

)1390(. محمد شفیع صفاری. فصلنامٔه لسان مبین سال 2. شمارٔه 4.  
1٤ دیوان اشعار سنایی. حکیم ابوالمجد مجدودبن آدم سنایی غزنوی. به سعی و اهتمام مدرس رضوی. 

)1373(. تهران: انتشارات سنایی.
1٥  سیری در آثار و اندیشه های سنایی. فاطمه مدرسی. )1377(. مجلٔه دانشکدٔه ادبّیات و علوم انسانی 

و دانشگاه تهران: شمارٔه 146. 
نقش سنایی در تحّول قصیدٔه فارسی. سیدمهدی زرقانی؛ مصطفی غریب؛ محمد جواد مهدوی.  1٦

)1394(. مجلٔه شعرپژوهی. شمارٔه 26.
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تحلیل متن درس

ملکا1 ذکر تو گویم

خدایی12 و  پاکّی  تو  که  گویم  تو  ذکر  نمایی3ملکا  راه  توام  که  ره  همان  به  جز  نروم   

پویم4 تو  از فضل  تو جویم، همه  سزایی5همه درگاه  توحید  به  که  گویم  تو  توحید  همه 
رحیمی تو  کریمی  تو  عظیمی  تو  ثنایی6تو حکیمی  سزاوار  تو  فضلی  نمایندٔه  تو 

1ــ قلمرو زبانی: پادشاه، صاحب ِملک. ج ملوک/ »ا«در ملکا الف ندا است./ َملَک: فرشته/ ُملک: قلمرو/ ِملک : آنچه در تصرف کسی است. 
)ن.ک تراِجم االَعاِجم، ابوالمعالی احمد بن محمد الغزنوی،1389: 3( عالمه طباطبایی در معنی این واژه گوید: »اما کلمٔه »رب«؟ معنای این کلمه، مالکی 
است که در امر مملوک خود تدبیر کند، پس معنای مالک در کلمٔه »رب« خوابیده، و مِلک نزد ما اهل اجتماع و در ظرف اجتماع، یک نوع اختصاص 
مخصوص است که به خاطر آن اختصاِص چیزی قائم به چیزی دیگر می شود و الزمٔه آن صحت تصرفّات است و صحت تصرفات قائم به کسی می شود که 

مالک آن چیز است.« )طباطبایی، 1/ 37(
2ــ قلمرو زبانی: »ی« در پاكّی و خدایی»ی« اسنادی است./ »و« ربط است نه عطف

3ــ راه نمایی یا راهنمایی: شفیعی »راهنمایی« آورده است )ن.ک در اقلیم روشنایی،1377، غزل170( مدرس رضوی »راهنمایی«. )ن.ک دیوان 
1388، 602( در معنی و مفهوم آن نیز ــ در هر دو گونٔه آن ــ به اصطالح ادیبان »نفی غرض« نمی شود و هر دو گونٔه آن درست است؛ چه، گذرا به مسند 

بگیریم و چه، گذرا به مفعول
قلمرو ادبی: تلمیح: بیت یادآور سورٔه حمد است.

قلمرو فکری: خداوندا، تو را ستایش می کنم که پاک و منّزه هستی و بارالهایی. جز راهی که تو به من نشان می دهی، راه دیگری نمی روم. یا جز به 
راهی که تو راهنمایم هستی، نمی روم. 

4  ــ قلمرو زبانی: فضل: بخشش، احسان، نیکویی، کمال. »یکی از صفات خداوند و آن باالتر از عدل و موجب بخشایش گناهکاران است.« )الهی 
عاِملنا ِبفضِلَک و ال تعاملنا ِبعدِلَک(. )فرهنگ فارسی، فضل(/ پوی: از مصدر »پوییدن«: دویدن، به شتاب رفتن، به هر سو رفتن و جست وجو کردن. / 

جویم و پویم: فعل مضارع/ واژهٔ » همه« در هر دو مصرع قید است.
قلمرو ادبی: گاهی شاعر برای غنی ترکردن موسیقی شعر، عالوه بر قافیه های پایانی از قافیه های میانی استفاده می کند؛ جویم،پویم وگویم. / تلمیح: 

همه درگاه تو جویم: ایّاک نعبد و ایّاک نستعین/ همه توحید تو گویم: ُقل هوالله احد.
5 ــ قلمرو فکری: فقط به درگاه تو روی می آورم و فقط در جست وجوی احسان و نیکویی تو هستم. فقط تو را به یگانگی می ستایم؛ زیرا که تنها تو شایستٔه 
یگانگی هستی. )معنی دیگری نیز برای این مصراع می توان در نظر گرفت: از فضل و عنایت توست كه در تالش و پویه هستم.( با بیت زیر ارتباط معنایی دارد:

ای هرچه هست و نیست به تنهاییت گواتنها تویی که هستی و غیر تو هیچ نیست
شهریار

بسیاری داللت  بر  و  مبالغه است  زبان عربی، صیغٔه  در  بخشنده/ رحیم:  کریم: صاحب کرم،   / دانا  حکیم: صاحب حکمت،  زبانی:  قلمرو  6  ــ 
می کند./ ثنا: ستایش، حمد، درود، سپاس. این واژه اهّمّیت امالیی دارد و با واژٔه سنا )نور و روشنایی( اشتباه نشود. / نماینده: نشان دهنده، نشانه، نماد/ 

قلمرو ادبی: واج آرایی مصّوت »ی«
قلمرو فکری: تو دانا، بزرگ، بخشنده و مهربان هستی، تو آشکارکننده و عامل فضل و بخششی. تو شایستٔه ستایش هستی. / مفهوم بیت در آیٔه 

»الحمدلله رّب العالمین و الرحمن الرحیم« آمده است.
بلکه تا بر بندگان جودی کنممن نکردم خلق تا سودی کنم

مولوی 
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نیایی١ نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی  وهم  در  تو  که  گفتن  تو  شبه  نتوان 
یقینی 5 و  علمی  همه  جاللی٢،  و  عّزی  همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی3همه 

بپوشی تو  عیبی  همه  بدانی،  تو  غیبی  فزایی4 همه  تو  کّمی  همه  بکاهی،  تو  بیشی  همه 

1   ــ قلمرو زبانی: شبه: مانند، شبیه، نظیر/ َوهم: تصّور، گمان، پندار، خیال
قلمرو ادبی: تلمیح به حدیثی از حضرت علی  دارد: 

الُیدرکه ُبعُد الِهَمم و الَیناله غوص الِفطن)کسی که هّمت های دور پرواز او را درک نکنند و عقل های زیرک به ُکنه آن نرسند.( / و نیز تلمیح به آیٔه شریفٔه: 
»الله الّذی َلیَس َکمثِله َشیٍء«/ فهم و وهم: جناس ناهمسان اختالفی/ بیت آرایٔه موازنه نیز دارد.

قلمرو فکری: تو را نمی توان توصیف کرد؛ زیرا در فهم ما انسان ها نمی گنجی و نمی توان کسی را به تو مانند کرد؛ زیرا تو از خیال و تصّور ما بیرون 
هستی. ارتباط معنایی با ابیات زیر :

بگیری من  بدیل  و  ببینی  من  نظیر  سعدیعوض تو من نیابم که به هیچ کس نمانیتو 
نبود من  یقین  در  نیامد  من  خیال  ابوسعید ابوالخیربی نشانی که صواب آید از او دادن نشاندر 
بار  را  وهم  قربش  ایوان  در  کارنه  را  عقل  چرایش  و  چون  با  خواجوی کرمانینه 
سعدیوز هرچه گفته اند و شنیدیم وخوانده ایم  ای برتر از خیال وقیاس و گمان و وهم

بی همتایی.  صفات  و  ذات  در  که  احدی  ای  و  جدایی  خلق  ادراک  از  که  صمدی  خواجه عبدالله انصاریای 
٢ــ قلمرو زبانی: ِعّز: عزیز شدن، ارجمندی مقابل ُذل. »عزیز« از صفات خداوند / جالل: بزرگواری، شکوه، از صفات خداوند که به مقام کبریایی او 
اشاره دارد. / علم: در اصطالح حکما حصول صورت شیء است در عقل... و گفته اند زوال خفاست از معلوم. جهل نقیض آن است. )تعریفات( اما صوفیان 
گویند: مراد از علم نوری مقتبس از مشکات نبوت در دل بندهٔ مؤمن که بدان راه یابد به خدای یا به کار خدای یا به حکم خدای. )نقل از گوهرین،١374: 3٢3( 

/ یقین: بی شبهه و شک بودن. امری که واضح و ثابت شده باشد. / سرور شادی، شاد گردانیدن/ جالل: بزرگی، عّزت، شکوه، بزرگواری 
قلمرو ادبی: تلمیح: همه عّزی: ذوالجالِل واالکرام 

٣ــ قلمرو زبانی: یقین: امری که واضح و ثابت شده باشد./ سرور: شادی، خوش حالی/ جود: بخشش، عطا، جوانمردی / جزا: پاداش، سزا، 
مزد/ همه نوری: اللُه نوُرالّسموات واالرض. / واج آرایی مصوت »ی«

قلمرو فکری: خدایا، تو سراسر بزرگی، ارجمندی، دانایی و حقیقت هستی. تو سراسر نور و شادی هستی و بخشنده و پاداش دهنده هستی. به قدرت 
مطلق خداوند اشاره دارد.

این بیت پاسخ پرسش مقّدری است که بیت پیش ساخت: حال که خدا را نه می توان وصف کرد و نه می توان نظیری برای او در نظر گرفت، پس چه 
می توان گفت؟ می توان گفت که: به تمامی عزیز است، جلیل است، علم است، یقین است، نور است )اللُه نور الّسموات واالرض(، سرور است )مایهٴ شادِی 

همهٴ هستی است( همه نیکی است و همه پاداش.
٤ــ قلمرو زبانی: بکاهی: از »مصدر کاستن«: کم کنی/ فزایی: بیفزایی، افزون نمایی

قلمرو ادبی: تلمیح: همه غیبی تو بدانی: اللُه عالم الغیب و الّشهاده = عاّلم الغیوب/ همه عیبی تو بپوشی: سّتارالعیوب
مصراع دوم تلمیح به آیٔه »تعّزمن تشاءو تّذل من تشاء «: هرکس را که بخواهد عّزت می دهد و هرکس را که بخواهد، خوار می گرداند و نیز »علی کّل شیٍء 

قدیر«/ جناس ناهمسان اختالفی: غیب و عیب/ تضاد: بکاهی و افزایی/ کمی و بیشی
قلمرو فکری: خدایا، تو همهٴ عیب ها را می دانی و همهٴ عیب ها را می پوشانی و همهٴ کم و زیاد شدن ها به دست توست. ارتباط معنایی با ابیات زیر:

کسعزیزی و خواری تو بخشی و بس ز  نبیند  خواری  تو   سعدیعزیز 
عزیز کرد  کردگار  را  کندوانکه  خوار  زمانه   قاآنینتواند 
بصیر علمش  نابوده  احوال  خبیربر  لطفش  ناگفته  اسرار  سعدی   به 
دهی شاهی  و  برآری  را  ماهی دهییکی  به  دریا  به  را  یکی  فردوسی 

راستی  هم  و  هستی  فردوسیاز اوی است بیشی و هم کاستیخداوند 
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گوید تو  توحید  همه1  سنایی  دندان  و  رهایی2 لب  روی  بودش  دوزخ  آتش  از  مگر 
سنایی غزنوی، دیوان اشعار

1ــ قلمرو زبانی: »همه« در نقش قیدی است.  
٢ــ قلمرو زبانی: مگر: دو معنی دارد: ١ــ امید است. )قید آرزو و تمّنا( ٢ــ شاید ) قید تردید(

قلمرو ادبی: لب و دندان مجاز از کل وجود / آتش و دوزخ : تناسب/ روی: ایهام تناسب: ١ــ روی، چهره ٢ــ امکان یافتن 
قلمرو فکری: تمام وجود سنایی تو را به یگانگی می ستاید. امید است یا شاید برای او )سنایی( از آتش دوزخ رهایی باشد. 

مفهوم بیت: بیانگر دل سپردگی و نهایت عشق سنایی به خداوند. ارتباط معنایی با بیت زیر:
بر اعضا  خود نه زبان در دهان عارف مدهوش ثنا می کند که موی  و  سعدیحمد 



59بخش دوم: بررسی درس ها

فصل یکم: ادبّیات تعلیمی

درس یکم 
شکِر نعمت

 درس دوم 
مست و ُهشیار

کارگاه متن پژوهیکارگاه متن پژوهی

شعرخوانی 
در مکتب حقایق

گنج حکمت 
گمان
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عنوان: شکِر نعمت

درس یکم

قالب متن: نثر آمیخته با نظم
درون مایه: سپاسگزاری از نعمت خداوند، نعِت پیامبر، 

بخشش و بخشایش خداوند

قلمرو زبانی 

1ــ معادل معنایی واژه 
2ــ واژه های هم آوا 

3ــ جهش ضمیر
دیگر  و  فعل  حذف  4ــ 

اجزای جمله

قلمرو ادبی

1ــ بررسی نمادهای درس
2ــ بررسی آرایه های ادبی

قلمرو فکری

از  برخی  بازگردانی  1ــ 
به  متن  دشوار  عبارات 

نثر امروزی 
2ــ دریـافت پیـام هـای 

محتوایی درس  

نمایۀ درس
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هدف های آموزشی درس 

1  آشنایی با برخی از آثار ادبی تعلیمی )دیباچٔه گلستان سعدی( )علم(

٢  دریافت آموزه های مهّم اخالقی و دینی، مانند شکر نعمت، امید به عفو و بخشش خداوند و ... )تفّکر(

٣  آشنایی با ویژگی های نثر گلستان سعدی )علم(

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

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

٦  آشنایی و درک معنای واژه های مهم درس )علم و عمل (

روش های یاددهی و یادگیری 
درس  این  در  آموزشی  اهداف  به  رسیدن  برای  و  آموزشی  رسانه های  و  محتوا  هدف ها،  به  توجه  با 
می توان با استفاده از شیوه های پرسش و پاسخ، همخوانی متن، گروه بندی و الگوی پیش سازمان دهنده و 

پژوهش محوری به تدریس پرداخت.

رسانه های آموزشی

کتاب درسی، کتاب گلستان سعدی، نوشتن پیام های مهّم درس با خط خوش، نوشتن متن های خارج از 
کتاب؛ اعم از نثر یا نظم در ارتباط با مفاهیم درس و .... 

منابع تکمیلی درس

1  بررسی ساختاری حکایت های گلستان سعدی. حسین حاجی علی لو. )1390(. مجلٔه پژوهش های 

نقد ادبی و سبک شناسی. دورٔه 1. شمارٔه 3 .
مرادی؛  محمدهادی  رحمانی؛  فاتح  روان تحلیل گری.  یافته های  بر  تکیه  با  سعدی  گلستان  ٢  بررسی 

فرزین رضایی. )1389(. مجلٔه شعر پژوهی بوستان ادب. دورٔه 2. شمارٔه 3 .
٣  دامنی از گل، گزیدهٔ گلستان سعدی. انتخاب و توضیح غالمحسین یوسفی. )1370(. تهران: سخن.   

٤  در قلمرو سعدی. علی دشتی. )1381(. تهران: امیرکبیر.

٥  در مدرسه فرمانروای ملک سخن سعدی. محمود حکیمی. )1383(. تهران: قلم.

٦  سعدی در نگاه صاحب نظران.  حسین ساجدی. )1382(. تهران: امید فردا.

چاوشی؛  زین العابدین  خوش نیت؛  حیدر  ترجمٔه  سودی.  محمد  سعدی.  گلستان  بر  سودی  ٧  شرح 

علی اکبر کاظمی. )1349(. تبریز: انتشارات کتاب فروشی تهران. 
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تحقیقات  مرکز   .)1375( اسالم آباد.  آرزو.  علی بن حسام الدین  گلستان سعدی. سراج الدین  ٨  شرح 

فارسی ایران و پاکستان.
٩  شرح گلستان. محمد خزائلی. )1363(. تهران: انتشارات جاویدان.

10  قّصه های شیرین گلستان سعدی. جعفر ابراهیمی؛ فرشید شفیعی. )1376(. تهران: نشر پیدایش. 

 .)1391( فردوسی.  مرجان  مرزبان؛  ملک  فقیه  نسرین  سعدی.  گلستان  در  حکومتی  11  گفتمان 

پژوهشنامٔه علوم سیاسی. دورٔه هفتم، شمارٔه 3.
1٢  نگاهی به سبک گلستان سعدی و یکی از ویژگی های واژگانی آن. سلمان گودرزی. )1394(. مجلٔه 

پویش در علوم انسانی. دورٔه 1. شمارٔه 1.

تحلیل متن درس
شکِر نعمت1

مّنت خدای را2، عّز و جّل3 که طاعتش موِجِب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت4.

1ــ سنایی مقدمه ای به نثر بر دیوان خود دارد و احتماالً سعدی در پرورش دیباچٔه خود بدان مقدمه نظر داشته است. )ن.ک دیوان سنایی، به تصحیح 
مدرس رضوی: 12(

٢ــ قلمرو زبانی: مّنت: سپاس و احسان و نعمت دادن. منت، ویژٔه خداست و احسان اوست در حّق بنده؛ لکن در ارتباط با انسان از رذایل است و 
مذموم. / »را« در »خدای را«، رای اختصاص است، پس می گوییم: »مّنت، ویژٔه خداوند است«. البته در حوزٔه اطاّلعات دانش آموزان که رای اختصاص 
نخوانده اند، می  توان در معنای حرف اضافٔه »برای« نیز به کاربرد./ جملٔه سه جزئی گذرا به مسند / فعل جمله به قرینٔه لفظی )جملٔه بعد( محذوف است. دکتر 

خزائلی توضیح داده که این جمله جانشین جملٔه »المنة لله« شده است. )ن.ک خزائلی،١344: ١١5(
٣ــ قلمرو زبانی: عّز َو جّل: گرامی، بزرگ و بلندمرتبه است. این گونه عبارت  ها را در زبان فارسی »جملٔه معترضه« می گویند. در اصل دوجمله است که از 
دو فعل ماضی و واو عطف شکل گرفته و از آنجا که در مقام ستایش است، معنی مضارع می دهد. /حذف فعل به قرینٔه لفظی: به شکر اندرش مزید نعمت ]است.[

٤ــ قلمرو زبانی: طاعت: اسم مصدر است و مصدر آن »اطاعت« به معنی فرمانبرداری است. / مرجع ضمیر »ش« در »طاعتش«، »خدا« است. / 
قربت: نزدیکی / به شکر اندرش: دو حرف اضافه برای یک متّمم/ مزید: افزونی

َّکُْم«  قلمرو ادبی: قربت و نعمت ــ حیات و ذات: به ترتیب سجع متوازی و مطّرف/ تلمیح دارد به آیٔه 7 از سورٔه ابراهیم: »لَِئْن َشَکرتُم َلزیَدن
قلمرو فکری: مّنت مخصوص خداوند توانا و بزرگ است که اطاعت از او، نزدیکی به او را فراهم می کند و شکرکردنش نیز، افزونِی نعمت را به همراه 

دارد. جملٔه اول با ابیات زیر ارتباط معنایی دارد:
یافت می توان  ایزد  قرب  طاعت  استطاعتبه  هست  گرت  نه  در  حافظقدم 
مپیچ طاعت  از  گردن  خواهی،  سعدیجامگی خواهی، سر از خدمت متابقرب 
بر عصاکس را به خیر و طاعت خویش اعتماد نیست تکیه  کند  که  بَُود  بی بصر  سعدیآن 

جملٔه دوم با ابیات زیر ارتباط معنایی دارد:  
کند افزون  نعمتت  نعمت،  کندشکر  بیرون  کفت  از  نعمت  مولویکفر 

تو  مهمان  که  آر  جای  به  روزی خود می  خورد از خوان توشکر 
مزید گنج  کلید  باشد  کلیدشکر  دست  ز  مده  خواهی،  جامیگنج 
کار در  شناختن  نعمت  نعمت خوارحق  به  دهد  افزون  نظامینعمت 
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هر نفسی که فرو می رود، ُمِمّد حیات است1 و چون برمی آید، مفّرح ذات2. پس در هر نفسی دو نعمت 
موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب.3

برآید که  زبان  و  دست  کز عهدٔه شکرش به درآید؟4از 
کوُر5. ِاْعَملوا آَل داوَد ُشکْرًا و َقلیٌل ِمْن ِعباِدَی الَشّ

آوردبنده همان به که ز تقصیر خویش خدای  درگاه  به  عذر 
خداوندی اش سزاواِر  آورد6ورنه،  جای  به  که  نتواند  کس 

باراِن رحمِت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده.7
پردٔه ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفٔه روزی به خطای ُمنَکر نبَُرد.8 فّراش باد صبا را گفته تا 
1ــ  قلمرو زبانی: ُمّمد: مدد کننده، یاریگر/ فرومی رود و برمی آید: َدم و بازَدم. )دم، فروبردِن هوای پاک به ریه است و بازدم، بیرون دادِن هوای 
ناپاک از بدن است.( »گرچه گذشتگان، اکسیژن و گازکربنیک و خاصیت آنها را نمی شناختند به این نکته توجه داشته اند که فروبردِن هوای پاک به ریه که 
شهیق )دم( نامیده می شود، مددکار زندگی است و بیرون دادِن هوای ناپاک )گاز کربنیک( از ریه که زفیر )بازدم( نام دارد، مایٔه نشاط حیوان و انسان است.« 

)خزائلی،١344: ١١8(
٢ــ قلمرو زبانی: مفّرح: شادی  بخش، فرح انگیز/ ذات: نْفس، هستی/ حذف فعل به قرینٔه لفظی: مفّرح ذات ]است.[

3ــ قلمرو زبانی: حذف فعل به قرینٔه لفظی: بر هرنعمتی شکری واجب ]است.[
قلمرو فکری: هر نفسی که فرومی رود، یاریگر زندگی است )زندگی را ممکن می سازد( و چون برمی آید شادی بخش و مایٔه آرامش است؛ پس در هر نفسی 

که می کشیم دو نعمت هست )یکی َدم و فروبردِن هوای پاک و دیگری بازَدم و بیرون بردِن هوای ناپاک( و بر هرنعمتی هم که به ما رسیده، شکری واجب است.
4ــ قلمرو زبانی: که: ضمیر پرسشی در مصرع اول و در مصرع دوم حرف ربط / برآید: فعل مضارع اخباری / قلمرو ادبی: استفهام انکاری )از 

دست و زبان کسی برنمی آید(
5ــ آیٔه 13 از سورهٔ سبا. ای خاندان داود مرا سپاسگزارید و کمی از بندگان من سپاسگزارند.

6ــ قلمرو زبانی: تقصیر: کوتاهی، گناه / سزاوار: صفِت جانشین موصوف 
 قلمرو فکری: همان بهتر که بنده از گناه خویش به درگاه الهی روی آورد و از خداوند طلب بخشایش کند. وگرنه کسی نمی تواند بندگی و طاعِت 

سزاواِر پروردگارِی او را به جای آورد.
7ــ قلمرو زبانی: »را« در »همه را«، حرف اضافه به معنی »به«. )به همه( / خوان: سفره / بی دریغ: بی مضایقه

قلمرو ادبی: باران رحمت: اضافٔه تشبیهی. این دو جمله با هم صنعت ترصیع ایجاد کرده اند.
قلمرو فکری: خداوند رحمت بی کران خود را به همه رسانده و سفرٔه نعمتش در همه جا، بی مضایقه گسترده است.

کمال اصفهانیدر گشاده است و صال در داده خوان انداختهدر ضیافت  خانٔه خوان نوالش منع نیست

8  ــ قلمرو زبانی: ناموس: آبرو، عصمت، عّفت. »لفظ عربی است از ریشٔه یونانی nomos به معنی قانون و شریعت. جمع آن نوامیس است. علم 
شرایع را علم نوامیس نیز می نامند. در زبان فارسی ناموس به معنی قانون آمده، لکن بیشتر در معنی شرافت و آبرو و هر چیزی که حفظ حرمتش الزم باشد، 

به کار می رود.« )خزائلی،1344: 120( 
فاحش: از حد گذشته، آشکار/ وظیفه: مقّرری / روزی: ِرزق )روز + »ی« نسبت(/ ُمنَْکر: زشت و ناپسند. در زبان عربی اسم مفعول از انکار است./ 

قلمرو ادبی: پردٔه ناموس: اضافٔه تشبیهی
قلمرو فکری: آبروی بندگان را با وجود گنهکاری آنان نمی ریزد و روزی و رزق مقّرر آنها را با وجود خطاکار بودنشان قطع نمی کند.

ارتباط معنایی با ابیات زیر از سعدی: 
پست و  باال  خداوند  نبستولیکن  کس  بر  رزق  دِر  عصیان  به 
اوست عام  سفرٔه  زمین  بر این خوان یغما چه دشمن چه دوستَادیم 
علم بحر  از  قطره  یکی  کونش  حلمدو  به  پوشد  پرده  و  بیند  گنه 
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فرش ُزُمّردین بگسترد1 و دایٔه ابر بهاری را فرموده تا بناِت نبات در مهد زمین بپرورد2. درختان را به ِخلعت 
نوروزی قبای سبز ورق دربرگرفته3 و اطفال شاخ را به ُقدوم َمْوِسم ربیع، کاله شکوفه بر سر نهاده.4

ُعصارهٔ تاکی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته.5
تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوریابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند 
فـــرمانبردار و  تــو سرگشته  بهر  از  نبری6همه  فرمان  تو  که  نباشد  انصاف  شرط 

در خبر است7 از َسرَور کاینات و َمفَخِر موجودات و رحمت عالمیان و َصْفَوِت آدمیان و تَِتّمٔه دور زمان 

1ــ قلمرو زبانی: فّراش: گسترندهٔ فرش/ صبا: باد شرقی که به فارسی باد بهار گویند. / زمردین: صفت نسبی )زمرد + ین(
قلمرو ادبی: فّراش باد صبا: اضافٔه تشبیهی / فرش زمّردین: استعاره از سبزه 

٢ــ قلمرو زبانی: دایه: زِن شیردهنده غیر از مادر/ بنات: دختران. ِج ِبْنت / نبات: گیاه / مهد: گهواره
قلمرو ادبی: دایٔه ابر: اضافٔه تشبیهی و نیز بنات نبات، مهد زمین، قبای سبز ورق، اطفال شاخ، کاله شکوفه 

قلمرو فکری: خداوند به باد صبا فرمان داده تا سبزه ها و گل ها را چون فرشی بر روی زمین بگستراند و به ابر بهاری فرموده تا چون دایه ای گیاهان را 
مانند دختران در گهوارهٔ زمین پرورش دهد؛ یعنی با باران، سرسبزشان کند. ارتباط معنایی با بیت:

بهار  تا بخواباند چمن در مهد طفل غنچه را  باد  درجنباندش  و  سالی  سر  سلمان ساوجیهر 
٣ــ قلمرو زبانی: خلعت: جامٔه دوخته که بزرگی به کسی بخشد./ بَر: تن و بدن / در برگرفته: پوشانده و بر تن کرده

قلمرو ادبی: خلعت نوروزی: استعاره از برگ های سبز و گل 
قلمرو فکری: خداوند لباس سبزی را از جنس گل و برگ به درختان پوشانده است. ارتباط معنایی با بیت :

باد صباش خردٔه زر کرد در دهنمی گفت با صبا ز رخت گل حکایتی
مصدر است به معنی آمدن / َمْوِسم: هنگام »جمع آن مواسم، معنی اصلیش اجتماع مردم و به  ویژه اجتماع حّجاج برای حج در شهر  ٤ــ قدوم: 

مّکه و بر عیدهای بزرگ هم اطالق می  شود؛ به همین مناسبت فصل سال و هر واقعٔه منّظمی را موسم می خوانند.« )خزائلی،١344: ١٢3( / ربیع: بهار
قلمرو فکری: ]خداوند[ به خاطر آمدن فصل بهار شکوفه را چون کالهی بر سر شاخه های کوچک نهاده است.

آید بهار  هنگام  چو  که  نبینی  آیداین  بار  به  غنچه  و  شود  خّرم  شاخ 
٥ــ قلمرو زبانی: ُعصاره: شیره، آنچه به فشردن برآید، افشره/ تاک: درخت انگور/ َشْهد: عسل. در اصل، عسلی که از موم جدا نکرده باشند./ 

فایق: برگزیده، برتر، خوب/  تربیت: پروردن و باال بردن/ باسق: بلند
قلمرو فکری: به قدرت خداوندی، شیرٔه درخت انگور به بهترین انگور و به خاطر لطف و توّجه او دانٔه خرما به نخلی بلند و استوار تبدیل شده است.

6ــ  قلمرو ادبی: ابر و باد و مه و خورشید و فلک: مراعات نظیر، مجاز از همٔه اجزای عالم/ غفلت: بی خبری/ مصراع اول هر دو بیت، تلمیح دارد 
َر لَکُُم  الّشْمَس و الَقَمَر«. به آیٔه »وَ َسخَّ

قلمرو زبانی: فرمان  بُردار: صفت فاعلی مرّخم/ »که تو فرمان نبری«: این جمله به تأویل مصدر می رود و نهاد جمله می شود، بدین گونه: فرمان نبردِن 
تو، شرط انصاف نباشد.

قلمرو فکری: شرط انصاف نباشد: دور از داد و راستی و عدل است. پروردگار، همٔه اجزای عالم را به کار گرفته است تا انسان به رزق و روزی 
خود برسد و بی خبر از روزی دهندٔه خود به سر نبرد. پروردگار، همٔه این اجزای عالم را مسّخر و فرمان بردار انسان ساخته، پس شرط عدل و انصاف نیست 

که آدمی این نکته را فراموش کند و فرمان  بُردار حق نباشد. این قطعه با ابیات زیر ارتباط معنایی دارد:
جان محیط بر لب ساحل رسیده استتا گوهر وجود تو را نقش بسته است
استصد پیرهن عرق گل خورشید کرده است رسیده  کامل  تو  وجود  میؤه  صائبتا 

٧ــ قلمرو زبانی: خبر: سخنی که از پیامبر باشد، حدیث. »در خبر است ترجمٔه عربی »فی الخبر« می باشد که آن هم در اصل، »جاء فی الخبر« بوده 
است. خبر در اصطالح علم درایه بنا بر مشهور، با حدیث مرادف است و گفتار پیغمبر اکرم را بیان می کند؛ اما اثر، اعم از خبر است و بر گفتٔه مشایخ و 

صالحین نیز اطالق می گردد.« )خزائلی، ١344: ١٢5(
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محّمد مصطفی ــ صلّی اللُه علیِه و آِلِه و َسلَّم1 ــ
کریم نَبیٌّ  ُمطاٌع  َوسیم2شفیٌع  نسیمٌ   َجسیٌم  قسیٌم 

ِبَجماِلِه َجی  الدُّ کََشَف  ِبَکماِلِه،  الُعلَی  آِله3ِبَلََغ  و  علیِه  َصلُّوا  ِخصاِلِه،  َجمیُع  َحُسَنْت 

چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟4چه غم دیوار اّمت را که دارد چون تو پشتیبان؟

ـ َجلَّ و َعال 7ــ  هرگَه که یکی از بندگان گنهکار پریشان روزگار5، دسِت انابت به اّمید اجابت6 به درگاه حقـ 

1ــ  قلمرو زبانی: کاینات: ِج کاینه، موجودات جهان/ مفخر: مایٔه فخر و سرافرازی/ رحمت عالمیان: مایٔه بخشایش جهانیان/ صفوت: برگزیده 
َه اْصَطَفی آَدَم«. »بیان سعدی به این معنی  و خالص از هر چیز. به ضّم و فتح و کسر صاد، هرسه جایز است. مقتبس از آیٔه 32 از سورٔه آل عمران: »ِانَّ اللّٰ
اشاره دارد که حضرت آدم برگزیدٔه خداست و پیغمبر ما برگزیدٔه نوع آدمیان است.« )خزائلی،1344: 125(. / تتمه: متّمم، پایان دهنده. مصدر به معنی اسم 
فاعل است. / تتمٔه دور زمان: مایٔه تمامی و کمال گردش روزگار. / مصطفی: در لغت هم ریشه با »صفوت« است؛ یعنی برگزیده و پاک  شده از بدی ها. / 

صّلی الله ... : درود و سالم خدا بر او و خاندان او باد.
قلمرو ادبی: رحمت عالمیان: تلمیح دارد به آیٔه 106 از سورٔه انبیا: »و ما َاْرَسلْناَک ِاّل َرْحمًة ِللْعالَمیَن« 

2ــ قلمرو فکری: او خواهشگر )شفاعت کننده(، فرمانروا، پیام آور، بخشنده، صاحب  جمال، خوش  اندام، خوش بو و دارای نشان پیامبری است.
ُّها الَّذیَن آَمنوا َصلّوا َعلَیِه و  3ــ قلمرو ادبی: صلّوا علیه و آله: تلمیح دارد به آیٔه 155 از سورٔه احزاب: »ِاّن اللَّٰه و َمالئَکَتُه یَُصلّوَن َعلَی النَّبیِّ یا َای

َسلِّموا تَسلیماً«. 
قلمرو فکری: به واسطٔه کمال خود به مرتبٔه بلند رسید و با جمال نورانی خود، تاریکی ها را برطرف کرد. همٔه خوی ها و صفات او زیباست؛ بر او و 

خاندانش درود بفرستید.
برای نگهداشت و استواری دیوار، پشت  / پشتیبان: پشت وپناه. در اصل چوبی که  ُاَمم  پیرو دین. جمع آن:  4  ــ قلمرو زبانی: اّمت: ملت، 
آن نصب می کنند. مرکب از پشت + ی + بان = وان )پسوند نگهبانی(. حرف »ی« میان پشت و بان برای آسانی تلفظ افزوده شده است. )ن.ک شرح 

خطیب،1370: 8(
قلمرو ادبی: دیوار اّمت: هم می توان اضافٔه استعاری گرفت )اّمت به سرایی مانند شده که دیوار از لوازم آن است( و هم اضافٔه تشبیهی )امت، مانند 
 / . دیوار است( و با تّوجه به سیاق کالم و قرینٔه »پشتیبان« به نظر می رسد اضافٔه تشبیهی مناسب تر است./ این بیت تلمیح دارد به داستان حضرت نوح 

موج بحر: استعاره از تالطم و اتفاقات ناموافق
قلمرو فکری: مردم چون دیواری هستند که پشتیبانی چون تو دارند پس نگران ریزش و سرنگونی نیستند. ملّتی که رهبر و ناخدایی چون تو دارد، 

ترسی از تالطم و اتفاقات ناموافق نخواهد داشت. ارتباط معنایی با ابیات زیر:
قدم هر  باشد  دام  هزاران  غمگر  هیچ  نباشد  مایی  با  تو  مولویچون 
اوست عنایت  سایٔه  در  که  دوستهر  دشمن  و  است  طاعت  سعدیگنهش 
مقیم ما  با  بود  عنایاتت  لئیمچون  دزد  آن  از  بیمی  بود  مولویکی 
کرم دریای  موج  اّما  ماقطره سامانیم  دشوار  می کند  آسان  که  آغوشی   بیدلدارد 
دهلویبیمی از محنت و غم نیست چو همراه توییدر ره عشق به جز محنت و غم نیست ولی
گذرم آتشین  بحر  از  کاغذی  بال  باشدبه  من  پاسبان  اگر  تو  صائبحمایت 
دارد: معنایی  تقابل  زیر  بیت  با  و 
بیم و  غم  به  نباشد  ستمکاره  چرخ  نباشداز  بی باک  دلبر  تو  چو  که  را  سناییآن 

5  ــ قلمرو ادبی: پریشان روزگار کنایه از بدبخت
6  ــ قلمرو زبانی: انابت: توبه، بازگشت به سوی خدا/ اجابت: پذیرفتن، قبول کردن/ دسِت انابت: اضافٔه اقترانی، مانند جیِب مراقبت

7ــ قلمرو زبانی: حق:  از نام های خداوند است در معنی درست و راست و ثابت/ جّل و عال:  بزرگ و بلندقدر است.
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بردارد، ایزد تعالی در او نظر نکند. بازش بخواند، باز اعراض کند.1 بار دیگرش به تضّرع و زاری بخواند. 
لَُه.«2  َغَفْرُت  لَُه َغْیری فََقْد  لَیَس  ِمْن َعبْدی و  َقْد اْسَتْحَیْیُت  حق ــ ُسبحانَـُه و تعالی ــ فرماید: »یا مالِئَکتی 

دعوتش اجابت کردم و امیدش برآوردم که از بسیاری دعا و زاری بنده همی شرم دارم.3
خداوندگار لطف  و  بین  گنه بنده کرده ست و او شرمسار4کرم 

عاکفان کعبٔه جاللش به تقصیر عبادت معترف5 که: 
ما َعبَْدناَک َحقَّ ِعبادِتَک6 و واصفان ِحلْیٔه جمالش به تحّیر منسوب7 که: ما َعَرفْناَک حقَّ معِرفِتَک.8

1ــ قلمرو زبانی: ایزد: لفظ مفرد به معنی خدای یگانه )در آیین زرتشتی به فرشتگان درجٔه دوم اطالق می شده است.( یزدان هم که لفظ جمع و مخفف 
ایزدان است، نام خداست. / باز: قید / اعراض: روی برگرداندن/ ش در بازش و دیگرش: مفعول

قلمرو فکری: سعدی تقریبًا عین عبارت های قشیری را نقل می کند: »و پیغامبر ]صّلی اللُه علیِه  و آله و سّلم[ گفت که: بدان خدای که جان من به 
حکم اوست که بنده خدای را بخواند و خدای بر وی به خشم باشد، ازو اعراض کند؛ پس دیگر بار بخواند،  اعراض کند سدیگر بار بخواند ]خدای تعالی[ 

فریشتگان را گوید: بندهٔ  من از دیگر کس حاجت نمی خواهد ]و از من می نگردد[ حاجت وی را روا کردم.« )قشیری،1381 : 440( 
معنی: هر زمان که یکی از بندگان آشفته  حال و بداقبال برای توبه به امید قبول حق، دست به درگاه الهیـ  که بزرگ و بلند مرتبه استـ  دراز کند، خداوند 

متعال به او توّجهی نمی کند و اگر دوباره خدا را بخواند، باز از او روی بگرداند و اگر بار دیگر با زاری و التماس خدا را بخواند، خداوند می فرماید:... 
2ــ قلمرو فکری: ای فرشتگانم، من از بندٔه خود شرم دارم و او جز من پناهی ندارد، پس آمرزیدمش. عبارت بر مفهوم مداومت بر انابت و استغفار 

تکیه دارد. ارتباط معنایی با:
نیستش هنر  اگرچه  است  نیستشقبول  دگر  پناهی  ما  جز  سعدیکه 

صائبآیینه کی بر هم خورد از زشتی تمثال هاپیشانی عفو ترا پرچین نسازد جرم ما 
است رای  نه  کسی  بی  ز  استفریاد  خدای  بی کسان  کس  نظامیکآخر 

3ــ  قلمرو زبانی: همی: پیشوند فعل برای تأکید 
4ــ قلمرو زبانی: شرمسار: شرم + سار )پسوند دارندگی( 

قلمرو فکری: بزرگواری و لطف خدا را ببین که بندگان گناه می کنند و او شرمنده می شود. ارتباط معنایی با بیت:
مکافات  روز  در  که  آنیم  از  گناهیشرمنده  نکردیم  تو  عفو  خور  قاآنیاندر 

5  ــ قلمرو زبانی: عاکف: کسانی که در گوشه  ای به عبادت بپردازند. )اسم فاعل از »ُعکوف« است به معنی گوشه نشینی( / عاکفان کعبهٔ جالل: 
گوشه گیران برای عبادت در خانٔه جالل او 

6  ــ قلمرو فکری: تو را چنان که شایسته است پرستش نکردیم. کسانی که پیوسته در پرستشگاه الهی مقیم اند و با مشاهدٔه جالل حق، غرور از سر 
فرونهاده اند، باز به کوتاهی و ناتوانی خود در عبادت اقرار دارند و می گویند ما تو را چنان که باید نپرستیدیم.

7ــ قلمرو زبانی: واصف: ستاینده/ ِحلیٔه: زیور/ تحّیر: حیرانی و سرگشتگی
قلمرو ادبی: حلیٔه جمال: اضافهٔ تشبیهی 

به ذکر خداوند و تفکر در حقایق می پردازند، در سرگشتگی  قلمرو فکری: واصفان حلیٔه جمالش: ستایندگان زیور جمال او. کسانی که همواره 
فرورفته اند که او را چنان که باید نشناخته اند. ارتباط معنایی با بیت زیر:

برکند نقشی  که  نمی بیند  نقاشت  افکنده ایهیچ  َبنان  از  کلک  حیرتش  از  دید  که  سعدیوان 
8  ــ قلمرو فکری: تو را چنان که سزاوار شناسایی توست، نشناختیم. ارتباط معنایی با بیت  های زیر:

داند  را  پای  و  دست  که  داند وان  را  خدای  چگونه  هاتف اصفهانیاو 
نرسد اعمی  شب پّرٔه  به  خورشید  حیرانندوصل  صاحب  نظران  آینه  آن  در  حافظکه 
گفت  سخن  اوست  فهم  که  آنجا  از  آنجا سعدی  رسد  کی  وهم  تو  کمال  سعدیورنه 
کاینجا منم  نه  حیران  تنها  معرفتت  حیران هادر  صف  اندر  استاده  كل  عقِل  صغیر اصفهانی هم 
است بی  زوال  ُملکش  که  آن  نام  استبه  لل  صاحب عقل  نطق  وصفش  عّطاربه 
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بی دل از بی نشان چه گوید باز؟1گر کسی وصف او ز من پرسد
معشوق اند کشتگان  آواز2عاشقان  کشتگـــان  ز  برنیاید 

یکی از صاحب دالن سر به َجیِب مراقبت فروبرده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده3؛ آن گَه که از این 
معاملت باز آمد4، یکی از دوستان گفت:  از این بوستان که بودی ما را چه تحفه کرامت کردی؟5

گفت:  به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم، دامنی پرکنم هدیٔه اصحاب را6. چون برسیدم بوی 
گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.7

1ــ  قلمرو زبانی: بی دل: عاشق / بی نشان: خداوند که نشانٔه خاصی برای او نمی توان در نظر گرفت. 
قلمرو فکری: اگر کسی وصف خداوند را از من خواستار باشد، باید بگویم: من عاشق هستم و عاشق که از خود خبر ندارد، نمی تواند از معشوق 

بی نشان بازگوید. ارتباط معنایی با بیت های زیر:
رسید  حالت  این  وصف  در  سخن  دریدچون  کاغذ  هم  و  بشکست  قلم  مولویهم 
گفت  دانم  چه  او  خوبی  استوصف  چندین  هزار  گویم  عّطارهرچه 
خدا ابد  تا  ازل  ُملک  سریر  بر  کجا ای  از  من  بیان  و  کجا  از  تو  شهریار وصف 

2ــ قلمرو فکری: عاشقان کشتگان معشوق هستند )در حق فنا هستند(. پس از کشته آوازی برنمی آید تا وصف خدا گوید. ارتباط معنایی با بیت های 
زیر از سعدی: 

گشت  راز  محرم  سالکی  بازگشتوگر  ره  وی  بر  ببندند 
نبردکسی ره سوی گنج قارون نبرد بیرون  باز  ره  برد  وگر 

که داروی بیهوشی  اش دردهندکسی را در این بزم ساغر دهند 
٣ــ قلمرو زبانی: صاحب  دالن: عارفان/ مکاشفت: کشف کردن و آشکار ساختن و در اصطالح عرفانی پی  بردن به حقایق است./ مستغرق: غرق 

گشته. اسم فاعل از استغراق
قلمرو ادبی: سر به جیب مراقبت فروبردن: کنایه از تأّمل و تفکر عارفانه است./ بحر مکاشفت: اضافٔه تشبیهی

٤ــ قلمرو زبانی: معاملت: سوداکردن، خرید و فروش. منظور همان مراقبت و مکاشفت است.
٥ــ  قلمرو زبانی: تحفه: ارمغان / کرامت: جوانمردی، بخشش

قلمرو ادبی: بوستان: استعاره از عالم معارف الهی و مکاشفه 
قلمرو فکری: یکی از عارفان که در تفکر عارفانٔه خویش فرورفته بود، هنگامی که از دریای مکاشفت و مراقبت خود به درآمد. گفت: از این عالم 

معارف الهی چه تحفه ای برایمان آورده ای؟  
مولویمگر آن مطرب جان ها ز پرده در سرود آمددگر باره سر مستان ز مستی در سجود آمد

6ــ قلمرو زبانی: اصحاب: یاران. اصحاب و صحابه هردو جمِع صاحب / »را« در »اصحاب را«: حرف اضافه به معنی »برای«
7ــ قلمرو زبانی:  »م« در »گلم«: مفعول/ دامنم از دست برفت: م در دامنم جهش ضمیر دارد. دامن از دست من برفت.

اینکه اختیار را از دست دادم؛ غرق چیزی شدم و خود را  از  برفت: کنایه  لّذت تجلّیات/ دامن از دست من  از  قلمرو ادبی: بوی گل: استعاره 
فراموش کردم.

 قلمرو فکری: لّذت تجلّیات الهی چنان مرا مست کرد که اختیار خود را از دست دادم و از خود بی خود شدم. ارتباط معنایی با ابیات زیر: 
فراموش  خودی  کند  که  کس  گوشآن  کند  کجا  دگری  نظامییاد 
ضمیرمچنان پر شد فضای سینه از دوست از  شد  گم  خویش  یاد  حافظکه 
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کان سوخته را جان شد و آواز نیامدای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز
کان را که خبر شد، خبری باز نیامد1این مّدعیان در طلبش بی خبران اند

دیباچهٴ گلستان سعدی

آگاهی های فرامتنی

گلستان سعدی با نثر آهنگین، گوش نواز، زیبا و روان و حکایت های کوتاه و متنّوع، حدود هشت قرن 
است که با ذهن و زبان ما پیوند دارد؛ آن گونه که بیش از چهارصد جمله و بیت از این کتاب، در شمار امثال 
با روشن بینی و دل آگاهی در اوج بالغت و قدرت از تجربه های  و حکم درآمده است. سعدی در گلستان 
خویش می گوید و چشم اندازهای گوناگون زندگی و راه رسیدن به زندگی مطلوب و برتر را نشان می دهد. 

دیباچٔه گلستان که سرشار از معانی لطیف است، مانند شعری خوش ترکیب و موزون در خاطره ها می ماند.

کارگاه متن پژوهی 

آموزۀ قلمرو زبانی: حذف )حذف فعل یا قسمتی از اجزای جمله(
ب ( حذف به قرینٔه معنوی )معنایی( حذف به دو قسم است: الف( حذف به قرینٔه لفظی 

الف( حذف به قرینۀ لفظی: اگر حذف برای پرهیز از تکرار صورت گیرد، آن را به قرینٔه لفظی گویند؛ 
مانند:

 بعدازظهر بود. هوا آفتابی ]بود[ و بّچه ها سرشان گرم بود. 

1ــ قلمرو زبانی: مرغ سحر: پرنده ای که به هنگام سحر می خواند./ سوخته: عاشق/ جان شد: جان از تنش جدا شد./ کان سوخته را...: »را« 
فّک اضافه )جاِن آن سوخته(. 

قلمرو ادبی: قالب شعر: قطعه / پروانه نماد عاشقی است که بارزترین ویژگی اش صبر و خاموشی است. 
قلمرو فکری: کان را که خبر شد خبری باز نیامد: مناسب است با بیت زیر:

جانان حضرت  به  مزن  تقّرب  مقّرب الف  بندگان  خموشند  که  فروغی بسطامیزان 
قلمرو فکری: این هایی که ادعا می کنند خدا را شناخته اند از او آگاهی ندارند، زیرا آنکه خدا را شناخت، از او خبری به دیگران نرسید. 

آموختند كار  اسرار  را  دوختندهرکه  دهانش  و  کردند  مولوی مهر 
آنجا در  که  مجلسی  به  زد  نتوان  قایلدم  لب  بر  زدند  خموشی  فروغی بسطامیُمهر 
است عشق  نوآموزی  ز  بلبل  صدایینالیدن  پروانه  ز  نشنیدیم  حزین الهیجیهرگز 
مجاز سرای  در  دوست  تن  رازاز  نیاید  و  آید  برون  سناییجان 
نه ای همدم  می زنی  دم  تو  که  نه ایتا  محرم  مانده ای  مویی  که  عّطارتا 
 فروغی بسطامیکه با حضور تو از خویش بی خبر مانداز سّر پردٔه غیب آن کسی خبردار است
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از  سخن هایی  ]مسافران[  می گفتند؛  سخن  دری  هر  از  بودند.]مسافران[  یافته  تازه  نیروی  مسافران 
خاطرات شیرین و رنگین ]می گفتند[.

ب( حذف به قرینهٴ معنوی: اگر جزء یا اجزایی از جمله را حذف کنیم اّما لفظی معادل آن در جمله نباشد 
و بخش حذف شده را با تّوجه به معنی جمله تشخیص دهیم، حذف آن به قرینٔه معنوی است؛ مانند: »به نام 

نقش بند صفحٔه خاک ]سوگند می خورم[«
نکته ها:

1 حذف فعل در جمالتی که فعل یکسان ندارند، نادرست است؛ مانند: این طرح در مجلس شورای 

اسالمی مطرح ]شد[ و به تصویب رسید.
٢ گاهی حذف فعل در بخش صرفی یا فعل های کمکی صورت می گیرد. این نوع حذف درست است؛ 

مانند: من او را دعوت ]کردم[ و با او صحبت کردم.
٣ حذف فعل در صورت تغییر شناسه ها جایز نیست؛ زیرا شناسه ها به جهت مطابقت با نهاد با هم مغایرت 

دارند. مانند: »هم ما دربارهٔ مطبوعات مقاله نوشتیم و هم آنان ]نوشتند[.«
٤ حذف نهاد پیوسته )شناسٔه فعل( جایز نیست اّما نهاد جدا را می توان حذف کرد. مانند جملٔه زیر:

»ما برای رفتن به اردو آماده شد]یم[.« نادرست 
»]ما[ برای رفتن به اردو آماده شدیم.« درست 

٥ نهاد جدای اول شخص و دوم شخص را همیشه می توان به قرینٔه نهاد پیوسته در جمله های همپایه 

)ساده( و ناهمپایه )مرکّب( به قرینٔه لفظی حذف کرد؛ مگر آنکه با وابسته یا بدل همراه و یا تأکیدی درکار باشد.
٦ در جمله های پرکاربرد، گاهی فعل به قرینٔه معنوی حذف می شود؛ مانند: »به سالمت ]برو[«، »بسیار 

خوب ]است[«، »شکرخدا ]می کنم.[«
٧  در جمله های مرکّب، فعل اسنادی به قرینٔه معنوی حذف می شود؛ مانند: » چه بهتر]است[که شما 

این کار مهم را برعهده بگیرید.«
٨ در جمله های پرسشی گاهی فعل به قرینٔه معنوی حذف می شود؛ مانند: از کسی می پرسیم: »کجا؟« 

یعنی »کجا ]می روی[؟«
٩ گاهی در جمله های دعایی و تعّجبی فعل حذف می شود اّما جمله به گونه ای ادا می شود که شنونده به 

منظور گوینده پی می برد. »چه شهر قشنگی! ]بود[«
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گنج حکمت

گمان1
گویند که بطّی2   در آب روشنایی می دید؛ پنداشت که ماهی است. قصدی می کرد تا بگیرد و هیچ نمی یافت. 
چون بارها بیازمود و حاصلی ندید، فروگذاشت3 . دیگر روز هر گاه که ماهی بدیدی، گمان بردی4  که همان 

روشنایی است؛ قصدی نپیوستی5  و ثمرت این تجربت آن بود که همه6 روز گرسنه بماند.
ترجمۀ نصرالله منشی، کلیله و دمنه

تحلیل متن

حکایت بط، حکایت آدم هایی است که گرفتار وهم و تصورهای نادرست می شوند؛ چنان که در ماجرای 
»شیر و گاو«، »شیر« در حق »گاو« دچار این تصور نادرست می شود که از اساس نادرست است و او را بر 
این کار تحریک کرده اند و چون امواج این دمدمه ها و تحریکات بیشتر می شود شخص را کامالً فرامی گیرد. 
این مصداق را از خوِد کلیله و دمنه می خوانیم: »... و در خدمت او طایفه ای نابکارند همه در بدکرداری 
استاد و امام، و در خیانت و درازدستی چیره و دلیر، ایشان را بارها بیازموده است و هرچه از آن باب در 
حّق دیگران گویند بر آن قیاس کند. و هر آینه صحبِت اشرار موجب بدگمانی باشد در حّق اخیار و این نوع 

ممارست به خطا راه برد چون خطای بط.« )نصرالله منشی1383: 101و 102(

1ــ کلیله و دمنه، تصحیح مجتبی مینوی، ١383، ص١0٢. 
٢ــ قلمرو زبانی: مرغابی 

منوچهریکبک دری ساق پای در قدح خون زده است گویی بّط سپید جامه به صابون زده است

٣ــ قلمرو زبانی: رها کرد.
٤ــ قلمرو زبانی: گمان بردی: فکر می کرد، ماضی استمراری و نیز فعل های بدیدی، نمی یافت و می دید.

٥  ــ قلمرو زبانی: قصدی نپیوستی: اقدام نمی کرد. تصمیم به انجام آن نمی گرفت.
٦ــ قلمرو زبانی: همه: صفت مبهم. همه روز: همٔه روز، همٔه طول روز
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عنوان: مست و هشیار

درس دوم

قالب شعر: قطعه
درون مایه: دوری از ریا و تزویر و بیان اوضاع نابسامان اجتماع

قلمرو زبانی 

1ــ معنی واژه
2ــ کاربرد معنایی فعل

 

قلمرو ادبی

1ــ مناظره
آرایه های  تشخیص  2ــ 
برجستهٴ ادبی )تشبیه، کنایه 

و ...( 

قلمرو فکری

1ــ ارتباط معنایی درس 
با سروده های دیگر

محورهای  دریافت  2ــ 
فکری درس

نمایۀ درس



72

هدف های آموزشی 

1  آشنایی با نمونه دیگر از آثار تعلیمی )قطعات پروین اعتصامی( )علم(

2  دریافت و عمل به آموزه های اخالقی )دوری از تزویر، تعهد به اخالق دینی و...( )عمل(

3  آشنایی با مناظره و ویژگی آن )علم(

4  آشنایی با محتوای اشعار پروین )علم(

5  کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزه قلمروهای زبانی و فکری )عمل(

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

7  آشنایی با واژگان و ترکیب های جدید متن درس و معادل سازی آنها در نمونه های دیگر ادبی )علم(

8  شناختن و آموختن واژه هایی که ارزش معنایی یا امالیی دارند )عمل(

روش های یاددهی و یادگیری 

با توجه به اهداف آموزشی این درس، می توان با استفاده از شیؤه ایفای نقش و اجرای نمایش به تدریس 
پرداخت.

رسانه های آموزشی

کتاب درسی، دیوان اشعار پروین اعتصامی، تهّیٔه بنرهای مناسب حاوی مناظره، نرم افزار خوانش متن یا 
لوح فشرده آموزش قلمروها )CD( و... 

منابع تکمیلی

1  از صبا تا نیما. یحیی آرین پور. جلد دوم. چاپ دوم. تهران: زّوار.

علوم  پژوهش نامٔه   .)1387( اکبر.  مجدالدین  پروین.  اشعار  در  اجتماعی  نابرابری های  2  انعکاس 

انسانی. شمارٔه 57. 
3  بررسی یکی از اشعار پروین اعتصامی براساس نظریه های ساختاری. مهوش قویمی؛ نرگس هوشمند. 

)1386(. پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی. شمارٔه 38. 
با مست و عاقل مولنا.  پروین  مناظره مست و هوشیار  4  بررسی سبک شناختی و تحلیل محتوایی 

ابراهیم ابراهیم تبار. )1392(. پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی. دورٔه 9. شمارٔه 24. 
پژوهشگاه   .)1395( نوسر.  مریم محمودی  اعتصامی.  پروین  در شعر  انتقادی  5  بررسی شگردهای 
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علوم انسانی. سال ششم. شمارٔه 1. 
انتشاراتی  مؤسسٔه  اصفهان:   .)1362( شریعت.  جواد  محمد  ایران.  ادب  آسمان  ستاره  ٦  پروین 

مشعل. 
٧  پروین اعتصامی. محمد حسین روحانی. »یادنامٔه پروین« به کوشش علی دهباشی. )1370(. تهران: 

دنیای مادر. 
٨  پروین اعتصامی )همراه با کتاب شناسی(. روح انگیز کراچی. )1383(. تهران: داستان سرا. 

غالمرضا  محسنی؛  مرتضی  انتقادی.  زیبایی شناسی  نظریٔه  اساس  بر  اعتصامی  پروین  شعر  ٩  تحلیل 

پیروز. )1388(. نشریٔه ادبیات دانشگاه شهید باهنر کرمان. ش 25.
تهران:  و مقطعات(. )1341(.چ 5.  تمثیالت  و  مثنویات  و  )دیوان قصائد  اعتصامی  پروین  10  دیوان 

ابوالفتح اعتصامی. 
11  سیری در اندیشه های پروین اعتصامی. محسن مدیر شانه چی. )1386(. فصلنامٔه پژوهش حقوقی 

عمومی. دورٔه 9.  شمارٔه 23.
ابوالفضل  اعتصامی(.  پروین  وفات  سال  اولین  مناسبت  )به  اشعار  قطعات  و  مقاالت  1٢  مجموعه 

اعتصامی. )1355(. تهران: ابوالفتح اعتصامی.
1٣  مست و هشیار. علی اصغر فروزانفر. مجلٔه رشد آموزش زبان و ادبیات فارسی. دورهٔ 23. شمارهٔ 92. 

غنی.  فریبا  سیفی؛  محسن  اجتماعی.  مسائل  به  اعتصامی  پروین  و  الصباح  سعاد  رویکرد  1٤  مقایسٔه 

)1394(. نشریٔه زن و فرهنگ. ش 25.
1٥  نشریه مخصوص شب پروین. )1349(. تبریز: انجمن ادبی شهریار.

1٦  مقایسٔه مضامین اجتماعی در اشعار پروین و احمد صافی نجفی. رمضان رضایی.)1390( . نشریٔه 

مطالعات ادبیات تطبیقی. شمارٔه 16.
1٧  یادنامٔه پروین اعتصامی. به گردآوری علی دهباشی.)1370(. تهران: دنیای مادر.

تحلیل متن درس 

مست و هشیار

محتسب1 مستی به ره دید و گریبانش گرفت

به مقالهٴ  )برای اطالعات بیشتر دربارٔه محتسب رجوع شود  بر اجرای احکام دین بود.  1ــ قلمرو زبانی: محتسب: مأموری که کار وی نظارت 
»عملکرد محتسب و بازتاب آن در برخی از متون ادب فارسی« نجف جوکار، ١387، پژوهشنامٔه علوم انسانی، ش57(
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مست گفت: »ای دوست، این پیراهن است افسار1 نیست«
گفت: »مستی، زان سبب افتان و خیزان می روی«

گفت: »جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست« 2
گفت: »می باید تو را تا خانٔه قاضی برم«

گفت: »رو، صبح آی قاضی نیمه شب بیدار نیست«3
گفت: »نزدیک است والی4 را سرای، آنجا شویم«

گفت: »والی از کجا در خانٔه خّمار نیست؟«5
گفت: »تا داروغه6 را گوییم، در مسجد بخواب« 

1ــ قلمرو زبانی: گریبان: یقٔه پیراهن. مرجع ضمیر»َش« در گریبانش )گریباِن مست( مست است و ضمیر نقش مضاف الیه دارد. افسار: تسمه و 
ریسمانی که به سر وگردن اسب واالغ می بندند.

قلمرو ادبی:  گریبان و پیراهن: تناسب/ است و نیست: تضاد/ واج آرایی صامت های »س و ت«
قلمرو فکری: محتسب، مأمور اجرای احکام دین، در راه مستی را دید و یقٔه پیراهنش را گرفت. مست گفت: ای دوست، این پیراهن است که آن 

را گرفته ای، افسار نیست. بیت اشاره می کند که مأموران حکومتی با شهروند جامعه برخورد نامناسب دارند.  
٢ــ قلمرو زبانی: افتان وخیزان: حالت راه رفتن فرد مست، تلوتلوخوران

قلمرو ادبی: افتان وخیزان: تضاد/ هموار نبودن راه: کنایه از نابسامانی اجتماعی. این اصطالح مفهومی نمادین دارد در همان مفهوم »گل آلود کردِن 
)یا، شدِن( آب«؛ یعنی شرایط و فضا نامساعد است، جامعه فسادزده است./ ره، می روی، راه رفتن: تناسب/ واج آرایی »ر، ت«

قلمرو فکری: ]محتسب[گفت: تو مست هستی به همین دلیل تلوتلوخوران راه می روی. ]مست[ گفت: جرم راه رفتن من نیست، راه ناهمواری 
دارد؛ یعنی جامعه پراز فساد و خالف است. 

٣ ــ قلمرو ادبی: بیدار: می تواند ایهام داشته باشد: 1ــ مقابل خواب 2ــ آن که هشیار نباشد/ صبح و شب: تضاد و تناسب/ رو و آی: فعل امر برو 
و بیا = تضاد در افعال

قلمرو فکری: ]محتسب[ گفت: باید تو را به خانٔه قاضی ببرم )تا در مورد تو حکم صادر کند.( ]مست[ پاسخ داد که: برو و صبح بیا؛ چراکه قاضی 
نیمه شب بیدار نیست.

مفهوم بیت: مسئوالن جامعه خود نیز در فکر راحتی خود هستند و به  فکر مردم نیستند. 
٤ــ قلمرو زبانی: سرا: خانه، منزل/ والی: حاکم، فرمانروا / را: فک اضافه )سراِی والی( 

٥  ــ قلمرو زبانی: شویم: برویم/ َخّمار: می فروش/ خانٔه خمار: میخانه/ مصرع دوم استفهام تأکیدی است؛ یعنی بله حتمًا آنجاست.
قلمرو فکری: ]محتسب[ گفت: خانٔه حاکم نزدیک است به آنجا برویم. ]مست[ جواب داد: از کجا معلوم است که خود والی االن در میخانه نباشد؟ 

)مست نباشد؟!(/ مفهوم بیت به فساد عوامل حکومتی جامعه اشاره دارد. ارتباط معنایی با ابیات زیر:
نیز  او  که  مگویید  عیب  محتسبم  استبا  مدام  عیش  طلب  در  ما  چو   حافظپیوسته 
 حافظچون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنندزاهدان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند
صالح  الف  زد  که  ما  مردم فریب  بودزاهد  خّمار  خانٔه  شب  و  مسجد  اندر   فرخی یزدیروز 
می کنندمی خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب تزویر  همه  بنگری  نیک  حافظچون 

٦  ــ قلمرو زبانی: داروغه: نگهبان/ را: حرف اضافه در معنی به./  گوییم: فعل مضارع التزامی 
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گفت: »مسجد خوابگاه مردم بد کار نیست«1
گفت: »دیناری2 بده پنهان و خود را وارهان« 

گفت: »کار شرع، کار درهم و دینار نیست«3
گفت: »از بهر غرامت4، جامه ات بیرون کنم«

گفت: »پوسیده است، جز نقشی ز پود و تار نیست«5
گفت: »آگه نیستی کز سر در افتادت کاله « 6

گفت: »در سر عقل باید، بی کالهی عار نیست!«7
گفت: »می بسیار خوردی، زان چنین بی خود شدی«

گفت: »ای بیهوده گو، حرف کم و بسیار نیست!« 8

1ــ قلمرو ادبی: خواب و خوابگاه: اشتقاق
 قلمرو فکری: ]محتسب[گفت: تا نگهبان را باخبرکنم برو و در مسجد بخواب.] مست[ گفت: مسجد جای افراد بدکار نیست./ بیت به تناقض گویی 

عوامل حکومتی اشاره دارد که گفتارشان و عملشان یکی نیست.
٢ــ قلمرو زبانی: دینار: سکٔه طال/ وارهان: خالص کن. نجات بده/ شرع: دین، شریعت، مذهب/ درهم: سکٔه نقره، درم، پول نقد.  سکٔه نقره، نوعی 

پول از جنس نقره که از صدر اسالم تا اوایل سدٔه چهاردهم هجری واحد پول رایج در میان مسلمانان بود. 
٣ــ قلمرو ادبی: درهم و دینار: تناسب  

قلمرو فکری: ]محتسب[ گفت: پنهانی به من رشوه بده و خود را خالص کن. گفت: رشوه در دین جایگاهی ندارد. 
مفهوم بیت : رواج رشوه خواری در جامعه 

٤ــ قلمرو زبانی: غرامت: چیزی که تاوان آن الزم باشد؛ جبران خسارت مالی. 
٥  ــ قلمرو ادبی: جامه، پود وتار : تناسب/  نقشی ز پود و تار نیست : کنایه از نخ نما بودن و فرسودگی جامه  

قلمرو فکری: ]محتسب[ گفت: برای خسارت، لباست را از تنت بیرون می آورم. جواب داد: لباس من پوسیده و نخ نما است.
مفهوم بیت: بیان فقر حاکم بر جامعه و ارتباط معنایی با بیت زیر: 

گروگفت مست: ای محتسب بگذار و رو بردن  توان  کی  برهنه  مولویاز 
٦ــ قلمرو زبانی: آگه: مخفف آگاه/ »ت« در افتادت: جابه جایی ضمیر؛ کاله از سر تو درافتاد./ کز سر درافتادت کاله: جز معنای ظاهری، تعادل 

نداشتن مست را نیز می رساند. ضمنًا در قدیم بدون کاله و دستار در بین مردم ظاهر شدن نوعی ننگ و بی ادبی تلقی می شد. 
  قلمرو ادبی: سر و کاله : تناسب/ مصرع دوم بیت، ضرب المثل است. 

٧ــ قلمرو زبانی: عار: ننگ، رسوایی، بدنامی
قلمرو فکری: ]محتسب[ گفت: خبر نداری که کاله از سرت افتاده است و یا خبر نداری که تعادل خودت را از دست داده ای. ]مست[ جواب داد: 

در سر عقل باید باشد؛ کاله نداشتن عیب و عار نیست. ارتباط معنایی با بیت زیر:
مغز و  مرد  سر  اندر  باید  نغزخرد  دستار  تو  چون  مرا  سعدینباید 

8  ــ قلمرو زبانی: بیهوده گو: صفت فاعلی مرخم )بیهوده گوینده( 
قلمرو فکری: ]محتسب[ گفت: »شراب زیاد نوشیده ای. به همین دلیل مست شده ای. گفت: ای فرد بیهوده گوی، بحث کم و زیاد نوشیدن نیست. 

نفس عمل مهم است وگرنه حرام، حرام است.
مفهوم بیت: نفس عمل مهم است نه میزان انجام و ارتکاب  کم یا زیاد آن. 

نکنیمعیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است مطلق  که  است  آن  مصلحت  بد  حافظکار 



76

گفت:» باید حد1 زند هشیار مردم، مست را «
گفت:» هشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست!«2

    پروین اعتصامی

آگاهی های فرامتنی 

در ادب فارسی هیچ زن شاعری، شهرت پروین اعتصامی )1285ــ1320 ه. ش.( را نیافته است. شعر 
پروین از برجسته ترین نمونه های شعر تعلیمی معاصر محسوب می شود. در دیوان او از 248  قطعه شعر، 
65 شعر حالت مناظره دارد و از این جهت نیز شعر پروین شاخص و ممتاز است. مناظرٔه مست و هشیار از 
بهترین و زیباترین قطعات پروین اعتصامی است. شاعر در این شعر با بهره گیری از طنزی لطیف و اشاراتی 
روشن به ترسیم فساد و تزویر اجتماع عصر خویش پرداخته است. طنز موجود در این شعر طنز رندانٔه حافظ 

را به یاد می آورد. )زبان و ادبّیات فارسی دورٔه پیش دانشگاهی، 1393: 73(
دیگر  و  رباخواری  فساد،  تزویر،  ریا،  ستم،  فقر،  مانند  اجتماعی  روز  مسائل  به  پرداختن  با  پروین 
نابسامانی های جامعه در شعر، بدون گرایش به اندیشٔه خاص سیاسی، تنها  با به تصویر کشیدن ناروایی های 

اجتماع، خود را در ردیف شاعران متعّهد قرار داده است.

کارگاه  متن پژوهی

آموزۀ قلمرو ادبی: مناظره )مناظرۀ مست و هشیار( 
سؤال و جواب یا مناظره یا پرسش و پاسخ: آن است که گوینده آنچه را که بین دو کس واقع شده، 
در شعر به صورت پرسش و پاسخ یا پیغام و جواب به لفظی بلیغ و با روشی لطیف بیان کند و تمام شعر مبتنی بر 
پرسش و پاسخ باشد. معموالً در مصرع یا بیت اول، پرسشی به میان می آید و در مصرع یا بیت دوم، جواب 
آن داده می شود و شکلی از گفت وگوی طرفین نمودار است. این شیوه سبب لذت شعری و هنری برای 

مخاطب می گردد. 
1ــ قلمرو زبانی: مجازات شرعی 

٢ــ قلمرو زبانی: هشیار مردم: ترکیب وصفی مقلوب )مردم هشیار(
قلمرو ادبی: مست وهشیار: تضاد / هشیار: تکرار 

قلمرو فکری: ]محتسب[ گفت: باید مردم هوشیار، افراد مست را مجازات کنند. ]مست[ پاسخ داد: یک هشیار نشان بده. در این جامعه، کسی 
هشیار نیست. 

مفهوم بیت: فساد همٔه افراد جامعه را دربرگرفته است. ارتباط معنایی با:
افتدمی خوران را شه اگر خواهد بر دار زند بر دار  قاآنیگذر عارف و عامی همه 
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کاربرد شیؤه مناظره یا سؤال و جواب در ادبیات فارسی سابقه ای طوالنی دارد. اکثر شعرای مشهور 
پارسی گوی از گذشته تا حال از این شیوه بهرٔه فراوان جسته اند. اسدی توسی را مبتکر این فن و مناظرٔه 
»مغ و مسلمان« او را جزو اولین نمونه های مناظره در ادب فارسی دانسته اند. مناظرٔه »سرخ بت و خنگ بت« 
عنصری نیز جایگاه ویژه در بین مناظره های ادب فارسی دارد. نمونه های دلنشین سؤال و جواب را در شعر 

شاعران بزرگی چون حافظ، موالنا، نظامی گنجوی،پروین اعتصامی و ... می توان دید.
در میان شعرای پارسی گوی، اگرچه مناظره سرایان برجسته ای به چشم می خورد، لیکن استادانه ترین و 
آموزنده ترین نمونه های مناظرٔه اجتماعی را مولوی و پروین اعتصامی سروده اند. پروین در مناظرٔه »مست و 

هشیار« مضمون شعر »مست و عاقل« سرودٔه مولوی را هنرمندانه تکرار کرده است. 
پروین در این سروده با استفاده از زبان غیرمستقیِم طنز و با تقابلی که بین اندیشه و رفتار دو شخصیت         
با  او می خواهد  پرداخته است.  اندیشه های اجتماعی و سیاسی  به طرح  ایجاد می کند  »محتسب و مست« 
این تقابل رفتاری، ناهنجاری های جامعه را اصالح کند و به نوعی تعادل در نظام اجتماعی برسد. پروین با 
استفاده از شگرد مناظره فرصتی می سازد تا با تصویر گویایی از نظام حکومتی در واقع به طرح دیدگاه های 

تند انتقادی خود بپردازد. 
یکی از ویژگی های مناظرٔه پروین در این است که گفت وگوی طرفین مناظره با سخن محتسب )شخص 
فرادست جامعه( آغاز می شود و با پاسخ های زیرکانٔه شخص فرودسِت به ظاهر مست جامعه پایان می پذیرد. 
تندترین نقد اجتماعی به زبان صریح و مستقیم از زبان مسِت هشیار بیان می شود. در حقیقت پروین بسان 

سایه ای در پس شخصیت انتقادگِر مست ایستاده تا از زبان او ناهنجاری ها را عینی تر تصویر کند.

مناظرۀ خسرو و شیرین
منظومٔه خسرو و شیرین نظامی، زیباترین منظومٔه عاشقانه در ادب فارسی است. خسرو پرویز، شهریار 
فریفتٔه شیرین  فرهاد،  نام  به  راه، عاشقی  میانٔه  در  دارد.  گرو محبت شیرین،  در  خوش گذران ساسانی دل 
هنرمند  فرهاد  می گمارد.  بیستون  کوه  کندن  به  را  او  راه،  سر  از  رقیب  برداشتن  برای  خسرو  و  می شود 
تندیس گر در آن کوه به تراشیدن سنگ مشغول می شود و سرانجام، جان بر سر دلدادگی می نهد. داستان 

خسرو و شیرین بارها مورد تقلید شاعران پس از نظامی قرار گرفته است.
از  فرهاد  با  مناظرٔه خسرو  منظومه اند.  این  مقلدان  مشهورترین  از  بافقی  و وحشی  دهلوی  امیرخسرو 
خاکساری  نمونٔه  فرهاد  و  قدرت  مظهر  است. خسرو  نظامی  شیرین  و  منظومٔه خسرو  بخش های  زیباترین 
و پاک بازی است و سرانجاِم این مناظره، عجز و ناتوانی خسرو از مناظره و پرسیدن. کاربرد شیؤه مناظره 
یا سؤال و جواب در ادبیات فارسی سابقه ای طوالنی دارد. در شعر فارسی، اسدی توسی را مبتکر این 
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فن دانسته اند. جز نظامی، سعدی، حافظ و خواجوی کرمانی و از معاصران، ملک الّشعرا بهار و پروین 
اعتصامی بیش از دیگران از این شیوه بهره جسته اند. استادانه ترین نمونه های معاصر مناظره، مناظرات زیبا 
و آموزندٔه پروین اعتصامی است.مناظرٔه فرهاد با خسرو، آمیزه ای شگفت و بدیع از ایجاز و رسایی و زیبایی 

و نشانگر استادی و توانایی شاعر بزرگ گنجه است. 
)کتاب زبان و ادبیات فارسی دورهٔ پیش دانشگاهی، 1396: 28(

کجایی؟ کز  گفتش  بار  آشنایی1نخستین  ملک  داِر  از  بگفت 
فروشند2بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند؟ جان  و  خرند  انده  بگفت 
بگفت از عشق بازان این عجب نیست3بگفتا جان فروشی در ادب نیست
بگفت از دل تو می گویی، من از جان4بگفت از دل شدی عاشق بدین سان؟
بگفت آن گه که باشم خفته درخاک5بگفتا دل زمهرش کی کنی پاک؟

1ــ قلمرو زبانی: دارملک: پایتخت/ آشنایی: عشق، دوستی/ نخستین: صفت شمارشی تربیتی/ نخستین بار: گروه قیدی / »ش«در گفتش: متّمم 
 قلمرو ادبی: دارملک آشنایی: تشبیه

قلمرو فکری: ابتدا خسرو به او گفت : تو اهل کجا هستی؟ فرهاد در پاسخ گفت: از سرزمین عشق و دوستی هستم.
2ــ قلمرو زبانی: صنعت: کار، پیشه 

 قلمرو ادبی: خرند و فروشند: تضاد و مراعات نظیر/ انده خریدن: کنایه از تحّمل کردن غم واندوه/ جان فروختن: کنایه از جان فشانی کردن 
قلمرو فکری: خسرو گفت: شغل مردم آنجا چیست؟ فرهاد در پاسخ گفت: جانشان را در راه عشق می فروشند و در مقابل، غم و اندوه عشق را 

می خرند؛ یعنی غم معشوق را با جان و دل خریدارند.
3ــ قلمرو زبانی: بگفتا: »الف« مناظره است. »الف« پایان کلمه بر دو نوع است:

ب( یا اضافی است؛ مانند: گفتا  الف( یا حرف اصلی کلمه است؛ مانند نوا 
اگر »الف« اضافی باشد، درآن صورت می تواند یکی از معانی زیر را داشته باشد:  

1( الف  دعا: منشیندا 2( الف ندا: خدایا 3( الف واسطه : کشاکش 4( الف مناظره:گفتا 5( الف  تفخیم  و تعظیم: بزرگا مردا 6( الف مبالغه: خوشا 
7( الف حرف قسم: حّقا، ربّا و.. / مرسوم: رایج/ این: ضمیر اشاره در نقش نهادی و مرجع ضمیر، »یاد نکردن از شیرین« است.

قلمرو ادبی: جان فروشی: کنایه از جان دادن، جان فشانی کردن
قلمرو فکری: خسرو گفت: جان دادن دور از ادب است و مرسوم نیست. فرهاد در پاسخ گفت: این کار )جان دادن( از عاشقان عجیب نیست. 

4ــ قلمرو زبانی: از دل: از صمیم قلب، از ته دل، واقعًا / می گویم: فعل مضارع اخباری و حذف به قرینٔه معنوی در جملٔه پنجم/ بدین سان: به 
این گونه 

قلمرو ادبی: دل و جان : مراعات نظیر/ سان و جان: جناس ناهمسان اختالفی 
قلمرو فکری: خسرو گفت: آیا از صمیم دل عاشق شده ای؟ فرهاد گفت: تو می گویی كه من از صمیم دل عاشق شده ام ولی من سراسر وجودم عشق 

به اوست.
5 ــ قلمرو ادبی: پاک و خاک: جناس ناهمسان اختالفی/ دل از مهر كسی پاک كردن: کنایه از فراموش كردن عشق كسی/ در خاک خفتن: كنایه 

از مردن 
قلمرو فکری: خسرو گفت: كی از عشق شیرین صرف نظر می كنی؟ )فراموشش می کنی؟( فرهاد در پاسخ گفت: زمانی كه مرده باشم. )فقط مرگ 

می تواند عشق شیرین را از من جدا سازد.(
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1ــ قلمرو زبانی: بیچاره فرهاد: تركیب وصفی مقلوب/ قلمرو ادبی: مصراع دوم: استفهام انكاری
قلمرو فکری: خسرو گفت: شیرین متعّلق به من است، دیگر به فكر او نباش. فرهاد در پاسخ گفت: مِن بیچاره این كار را هرگز نمی توانم  نكنم. 

)هرگز نمی توانم او را فراموش کنم.(
2ــ قلمرو زبانی: صواب : درست/ ثواب: پاداش نیكو، اجر

قلمرو ادبی: جواب و صواب: جناس ناهمسان اختالفی/ جواب و پرسیدن: تضاد و مراعات نظیر
قلمرو فکری: زمانی كه خسرو در جواب دادن به فرهاد عاجز و ناتوان شد، مصلحت ندید بیشتر از او سؤال كند.

3ــ قلمرو زبانی: »ی« در خاكی و آبی » ی« نسبت است./ »ی« : در حاضرجوابی »ی« مصدری است. 
قلمرو ادبی: خاكی و آبی: تناسب، تضاد و مجاز از كل موجودات 

قلمرو فکری: خسرو به یاران خود گفت: از بین تمام موجودات كسی را این گونه حاضرجواب ندیده ام.
٤ــ شرح ابیات این غزل برگرفته است از دکتر استعالمی، با اندکی دخل و تصرف

٥ ــ قلمرو زبانی و فکری: بی خبر: کسی که از عوالم عاشقان حق ــ نه به تعلیم و ارشاد و نه از راه دل ــ آگاه نشده است./ صاحب خبر: عارف و 
دل آگاه/ راهرو: در کالم صوفیان سالک راه حق است./ راهبر: کسی است که دیگران را در راه حق هدایت می کند و صوفیان به او پیر یا مراد یا مرشد یا 

شیخ می گویند. در اینجا راهبر کسی است که راه را به پایان برده.
٦ــ قلمرو زبانی: هان: )شبه جمله( هشیار باش، آگاه باش./ ادیب: معلّم

قلمرو فکری: پسر: منظور سالک و راهرِو بی تجربٔه بی خبر/ پدر: منظور رهبر و مرشد صاحب خبر 
ادیب عشق: کسی است که سالک را برای درک اسرار غیب می پرورد و آنگاه اسرار را به او می آموزد تا روزی به مقام راهبری و کمال برسد و 
کارآزموده گردد. این تعبیر در کالم حافظ همان معنایی را به ذهن می آورد که از تعبیرهایی چون پیر مغان، پیر میخانه، پیر میکده، پیر می فروش، خضر راه، 

مرغ سلیمان و مسیح دم در می یابیم.
٧ــ قلمرو ادبی: مس وجود: اضافٔه تشبیهی/ کیمیای عشق: اضافٔه تشبیهی

قلمرو فکری: مِس وجود، هستی ماّدی و این جهانی ماست که عاشق جاه و مال و جلوهٔ ناپایدار این زندگی است و کیمیای زر، روح متعالی است که جلؤه 
این جهانی ندارد و نمی خواهد، اّما درکی از عالم معنا دارد. در کالم صوفیان این تبدیل مس به زر، برگرفته از آرزوی نابرآوردهٔ کیمیاگران است و جست وجوی 
آنها برای عاملی که فلزات کم بها را را به زر تبدیل کند؛ و اکسیر و آنچه مس وجود ما را زر می کند، عشق و کشش درونی ما برای رسیدن به آن مرتبٔه متعالی است.

٨  ــ قلمرو زبانی: »ت« در خواب وخورت: مفعول/ قلمرو ادبی: خواب و خور: مجاز از زندگی ماّدی
قلمرو فکری: رسیدن به خویش: یعنی آن مرتبٔه فکری و روحانی که انسان دریابد او را برای خواب وخور نیافریده اند. شاعر می گوید: دلبستگی انسان 

به تعلّقات او را از شأن و منزلتش دور کرده است. زمانی می تواند به کمال برسد که از زندگی مجازی رها گردد.

فرهاد1بگفت او آِن من شد زو مکن یاد بیچاره  کند  کی  این،  بگفت 
صوابش2چو عاجز گشت خسرو در جوابش پرسیدن  بیش  نیامد 
آبی و  خاکی  کز  گفت  یاران  حاضرجوابی3به  بدین  کس  ندیدم 

شعر خوانی

در مکتب حقایق4
شوی صاحب خبر  که  بکوش  بی خبر!  شوی؟5ای  راهبر  کی  نباشی،  راهرو  تا 
عشق ادیب  پیش  حقایق،  مکتب  شوی6در  پدر  روزی  که  بکوش  پسر  ای  هان 
شوی7دست از مِس وجود، چو مرداِن ره بشوی زر  و  بیابی  عشق  کیمیای  تا 
کرد دور  عشق  مرتبٔه  ز  خورت  و  آنگه رسی به خویش که بی خواب و خور شوی8خواب 
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اوفتد جانت  و  دل  بـه  حق  عشق  نور  شوی1گر  خوب تر  فلک  آفتاب  کز  ِبالله، 
مبر گمان  شو،  خدا  بحِر  غریِق  دم  تر شوی2یک  موی،  یک  به  بحر،  هفت  آب  کز 
شود خدا  نور  همه  سرت  تا  پای  شوی3از  سر  و  پا  بی  چو  ذوالَجالل،  راه  در 
نظر منظر  َشَوَدت  اگر  خدا  زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی4وجـــه 
شود زبر  و  زیر  چو  تـو  هستی  شوی5بنیاد  زبر  و  زیر  که  هیچ،  مدار  دل  در 
حافظا است،  وصال  هوای  سرت  در  شوی6گر  هنر  اهل  درگِه  خاک  که  باید 

1  ــ قلمرو زبانی: ِبالله: بای سوگند 
قلمرو ادبی: از آفتاب خوب تر شدن: کنایه از رسیدن به جایی که زیباترین و درخشنده ترین جزء این عالم مادی به نظر انسان نیاید.

قلمرو فکری: نور عشق حق: منظور همان کیمیای عشق در بیت سوم است.
٢ــ قلمرو زبانی: ترشدن: آلوده شدن/ هفت بحر: هفت دریای بزرگ در جهان شناسی قدماست که عبارت اند از : دریای عمان ــ دریای احمر ــ 

دریای بربر ــ دریای اقیانوس ــ دریای روم ــ دریای اسود ــ دریای اخضر.
قلمرو ادبی: بحر خدا: استعاره از معرفت حق 

قلمرو فکری: در اینجا هفت بحر یعنی تمام این دنیای مادی که عاشقاِن حق، خود را آلودٔه آن نمی کنند. شاعر می گوید: اگر عاشق حق باشی و غرق 
دریای معرفت الهی گردی، شک نکن، زیراکه یک موی وجود تو آلودٔه این دنیا نخواهد شد.

٣  ــ قلمرو ادبی: کنایه: از پای تا سر: کنایه از همٔه وجود، مراعات نظیر و تضاد 
قلمرو فکری: بی پاوسرشدن در راه حق؛ یعنی چنان حالی که عاشق به داوری یا به مالمت دیگران توجه نداشته باشد.

٤ــ قلمرو ادبی: وجه خدا: جلوه یا تجلّی حق؛ و تعبیری است برگرفته از قرآن: »فاَیَْنما تَُولّوا فَثَمَّ َوْجُه الله« )سورٔه بقره، آیٔه ١١5(
قلمرو فکری: صاحب نظر: در کالم حافظ کسی است که عالم معنا را درک می کند. معنی: اگر تو در همه حال رضای خدای را پیش گیری به یقین 

به بصیرت و آگاهی خواهی رسید. / منظر نظر: جناس ناهمسان افزایشی
٥ ــ قلمرو ادبی: کنایه: در دل مدار هیچ؛ یعنی نگران این زندگی دنیایی نباش./ زیر و زبر: تضاد 

قلمرو فکری: هستی تو: در متن یعنی هستی فردی و دلبستگی های این جهانی تو. اگر توجه تو از عالیق دنیایی دور شود، تازه آغاز زندگی روحانی 
و معنوی تو خواهد بود.

٦ــ قلمرو فکری: اهل هنر:  در کالم حافظ یعنی آگاهان  و صاحبدالن  که عالمی ورای این هستِی مادی را می شناسند. 
قلمرو فکری: در این بیت، حافظ به خود و در واقع به طالبان حقیقت می گوید که صاحبدالن باید راه وصال حق را بر تو بگشایند. 

که تـاج تکبّـر بینـداختنـد    سعدی                       به دولت کسانی سر افراختند 
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طرح درس روزانه
استان: … عنوان درسی: مست و هُشیار  پایه: دوازدهم  مادۀ درسی: فارسی 3 

زمان: 90 دقیقه آموزشگاه: …  تهّیه کننده: … 

موضوع اصلی: ادبیات تعلیمی

هدف کلی: آشنایی با اشعار تعلیمی و آموزه های اخالقی

١ــ آشنایی بیشتر با آموزه های اخالقی در آثار ادب فارسی )علم(
٢ــ درک وخوانش شعر با لحن مناسب )عمل(

3ــ تقویت هنجارهای اخالقی مناسب با توجه به متن درس )باور(
4ــ ارج نهادن به الگوهای اخالق دینی، ملی و اجتماعی )اخالق(

5  ــ توانایی درک آموزه های زبانی و ادبی متن درس )تفّکر(
6 ــ کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزهٔ قلمروهای زبانی، ادبی و فکری )عمل(

7ــ توانایی درک پیام های آموزشی و اخالقی متن درس )تفّکر(
8  ــ توانایی ادراک درست مفهوم درس برای پاسخ دادن به پرسش های متن پژوهی )عمل(

هدف های 
آموزشی

فعالیت های 
قبل از 
تدریس

عملکرد دانش آموزان در این درس

1ــ ادبّیات تعلیمی را بشناسند.
2ــ معنی و مفهوم متن درس را بدانند.

3ــ شعر را با لحن مناظره و اندرزی بخوانند.
4ــ در پرسش و پاسخ و بحث کالسی شرکت کنند.

5  ــ در مورد شاعر اطالعاتی ارائه دهند.
6ــ از مفهوم درس به آموزه های اخالقی برسند.

7ــ نمونه ای از دیگر اشعار مناظره یا غیرمناظره که ارتباط معنایی با درس دارد، بخوانند.
8  ــ دربارهٔ پژوهش محوری درس دوم )مناظره، تزویر و پرهیز از ریا و...( نظر دهند.
9ــ کارگاه متن پژوهی را با شاهد مثال های دیگری از متن درس گسترش ببخشند.

10ــ برای تمرین و تکرار، آموزه های زبانی و ادبی درس گذشته را در متن درس به کار گیرند.

انتظارات
عملکردی

از دانش آموزان انتظار می رود قبل از شروع درس، عملکردهای زیر را داشته باشند:
1ــ آموزه های سه قلمرو خوانده های گذشته را در متن درس تشخیص دهند.

2ــ مفاهیم بارز درس را یاد بگیرند.
 اجرای درست احکام دین

 پرهیز از ریا و تظاهر
 احترام به شأن اجتماعی شهروندان

 ترسیم فقر اجتماعی
 تناقض گفتار و عملکرد عامالن حکومتی

3ــ عبارات مهم درس را به نثر روان بازگردانی کند.

عملکرد ورودی
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الگوی ایفای نقش و نمایش، دریافت مفهوم، بحث گروهی و... روش یاددهی 
و یادگیری

فعالیت های 
حین تدریس 

)فرایند
یاددهی 
یادگیری(

کتاب درسی، کتاب دیوان شعر پروین اعتصامی، عکس، فیلم های کوتاه مرتبط با محتوا و 
پیام درس، پایگاه های اطالع رسانی مناسب و ... .

وسایل کمک 
آموزشی

زمان فعالیت 
دانش آموز فعالیت معلم

١0
توّجه و دّقت و 
همراهی الزم 

با معلم

از دانش آموزان بخواهیم در هر جلسه با نوشتن بیتی در وصف 
خدا، کالس را شروع کنند تا دبیر آن را بخواند. آنگاه با اجرای 
آداب مرسوم کالس داری )احوال پرسی با آنان و حضور و غیاب(
قبل از تدریس، نمونه متن های کوتاهی تهّیه می کنیم که به مفهوم 
درس نزدیک باشد. آنها را بر روی تخته می نویسیم یا با نمایش 
از روی اسالیدهای تهّیه شدهٔ آموزشی، فرصت هم اندیشی برای 
نظر  یک  به  نمونه ها  خواندن  با  تا  می کنیم  فراهم  دانش آموزان 

مشترک برسند.
و  شاعر  دربارٔه  دانش آموزان  احتمالی  پرسش های  به  پاسخ 

محتوای درس

ایجاد 
ارتباط و 

انگیزه سازی

10

پاسخ 
دانش آموزان 
به سؤاالت 
تشخیصی

بعد از ایجاد ارتباط، ارزشیابی آغازین را انجام می دهیم و از چند 
دانش آموز در مورد ادبّیات تعلیمی پرسش می کنیم و در صورت 
نیاز به آنان توضیحات الزم را می دهیم تا زمینه برای تدریس آماده 

شود و نیز یک یا دو پرسش در حوزهٔ سه قلمرو مطرح می کنیم.

ارزشیابی 
آغازین

40

پاسخ به 
سؤاالت 

معلم، توّجه به 
کتاب، تخته 

و اسالیدهای 
قابل نمایش 

ویدئو 
دانش آموزان 

اظهارنظر 
می کنند.

١ــ ابتدا معلّم متن درس را با لحن مناظره می خواند )یا می توان دو 
نفر را برگزید که نقش محتسب و مست را ایفا کنند و بیت های درس 
را بخوانند.( آنگاه پرسش هایی از مطالب اصلی درس طرح می کند.
با  تا  می کند  فراهم  دانش آموزان  برای  هم اندیشی  فرصت  2ــ 

خواندن مجدد شعر به یک پاسخ برسند.
3ــ بعد از هم اندیشی، همه می توانند هدفمند و با رعایت نوبت، 
مفاهیم به دست آمده را با توجه به پرسش های معلم بیان کنند. هدف 
برانگیختن اطاّلعات قبلی دانش آموز برای فهم بهتر مفاهیم درسی 

است.  
4ــ بعد از خواندن متن حتماً به چند مفهوم مهّم درس اشاره کنند.

5  ــ برخی از آموزه های درس قبل را در متن پیدا کنند.
6ــ معادل های معنایی برخی واژگان را ذکر کنند.

7ــ معلّم اشتباهات دانش آموزان را در زمینٔه قلمروها و مفاهیم 
اصالح می کند.

فعالیت معلم
و

دانش آموز
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5
تعامل 

دانش آموز و 
دبیر

فکری،  آموزه های  مجدد  یادآوری  و  درس  مهّم  مفاهیم  مرور 
زبانی و ادبی جمع بندی

12

پرسش ها 
کوتاه پاسخ و 
کتبی خواهد 
بود یا شفاهی 

و پاسخ با 
دانش آموز 

معلّم چند پرسش درسی را که از قبل طرح کرده است در کالس 
پاسخ  پرسش ها  به  می خواهد  دانش آموزان  از  و  می کند  مطرح 

دهند:
ــ معادل معنایی واژه های )محتسب، غرامت، حّد، گریبان( را 

در نمونه ابیات غیر از متن درس بنویسید.
ــ موارد زیر را بررسی کنید:

 جهش ضمیر در بیت 8 
 کارکرد »را« در ابیات 3 ،4 و5 
ــ ویژگی های مناظره را بنویسید.

ارزشیابی 
تکوینی

فعالیت های 
بعد از 
تدریس

10

دانش آموزان 
به پرسش ها 

پاسخ خواهند 
داد.

یادگیرنده باید بتواند در ارزشیابی به سؤاالت زیر پاسخ دهد:
ــ شاعر در کدام گزینه به نابسامانی اوضاع اجتماع تأکید دارد؟

الف( گفت: آگه نیستی کز سر درافتادت کاله
گفت: در سر عقل باید، بی کالهی عار نیست!

ب( گفت: نزدیک است والی را سرای، آنجا شویم
گفت: والی از کجا در خانه خّمار نیست؟

ــ معنی واژه های »خّمار« و »داروغه« را با توّجه به ابیات زیر 
بنویسید.

الف( همه از سلسلٔه عشق تو دیوانه شدند
همه از نرگس مخمور تو َخّمار شدند

ب( به داروغه و شحنٔه جان بگوی
که دزد هوا را به زندان کنند

و ...

ارزشیابی 
پایانی 

3

کارگاه  سؤاالت  به  بگیرند،  یاد  را  درس  بعد  جلسٔه  برای 
متن پژوهی پاسخ دهند و در تقویت آن از متن های کوتاه تعلیمی 
دیگر در سه قلمرو درس نمونه هایی را انتخاب و تمرین کنند. 
سه مفهوم مهّم درس داده شود و ابیات فرامتنی مرتبط با آنها از 

دانش آموز خواسته شود.

تکلیف دهی
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درس سوم              
آزادی و دفتر زمانه

درس چهارم
ادبّیات بومی )1(

درس پنجم       
دماوندیه

کارگاه متن پژوهیکارگاه متن پژوهی

روان خوانی      
جاسوسی که االغ بود!

گنج حکمت 
خاکریز

فصل دوم: ادبّیات پایداری
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عنوان: آزادی 
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.



88

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.



92

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.



93بخش دوم: بررسی درس ها

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. 



96

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  



103بخش دوم: بررسی درس ها

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

درس هفتم

قالب متن: نثر تاریخی
درون مایه: عشق، عاشق، محبت و معشوق

قلمرو زبانی 

1ــ معادل معنایی واژه
2ــ واژگان مهّم امالیی

چهار  جمله  اجزای  3ــ 
جزئی

قلمرو ادبی

آرایه های  بررسی  1ــ 
و  تشبیه  )کنـایه،  ادبـی 

سجع(
2ــ بررسی نماد در متن

قلمرو فکری

دریـافت  و  درک  1ــ 
پیام متن

2ــ ارتباط معنایی متن  
درس با متن های دیگر

نمایۀ درس
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هدف های آموزشی 

1 آشنایی با جلوه هایی از ادبیات منثور غنایی )در حقیقت عشق و تمهیدات( )علم(

2 دریافت عشق و زیبایی و رسیدن به یک جهان بینی مثبت در زندگی ) تفکر و باور(
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٤ خوانش متن درس با لحن مناسب و توانایی درک مفاهیم متن درس )عمل( 
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ماه  کتاب   .)1378( فرهاد صابر.  منظر شیخ اشراق.  از  اسفندیار  حماسی  اسطورهٔ  عرفانی  قرائت   22

ادبیات و فلسفه، ش28.
بر غربت غربی شهاب الدین سهروردی. پرویز عباسی داکانی.  23 قربت شرقی و غربت غربی، شرحی 

)1377(. فصلنامٔه فلسفه، ش4. 
2٤ مجموعٔه مصّنفات شیخ اشراق. یحیی بن حبش سهروردی؛ هانری کربن. )1388(. )دورٔه 4 جلدی(. 
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عاطفه نصیری نصر. )1394(. فصلنامٔه حکمت معاصر. دورٔه 6. شمارٔه 4. 
2٦ منتخبی از مقاالت فارسی دربارٔه شیخ اشراق. حسین سیدعرب. )1378(. تهران: نشر شفیعی. 

چاپ اول.
آثار و شیوهٔ شیخ اشراق. منوچهر مرتضوی. )1351(. دانشکده ادبّیات و علوم انسانی  به  2٧ نظری 

تبریز. ش103. 
و  عرفانی  ادبّیات   .)1388( خسروی.  حسین  سهروردی.  تمثیالت  در  خورشید  نماد  به  نگاهی   2٨

اسطوره شناختی.س 5. ش 15.

تحلیل متن درس 

در حقیقت عشق1
بدان که از جملٔه نام های ُحسن2، یکی »جمال«3 است و یکی »کمال«4. و هرچه موجودند، از روحانی و 
جسمانی،5 طالب کمال اند، و هیچ کس نبینی که او را به جمال میلی نباشد، پس چون نیک اندیشه کنی، همه 
نوشته شده و  دوازده فصل  در  که  »مونس العشاق« شیخ شهاب الدین سهروردی است  دیگر رسالٔه  نام  )در حقیقت عشق(«  »فی حقیقة العشق  1ــ 
درحقیقت داستانی جمالی دربارٔه زیبایی و عشق است. سهروردی ماجرای زیبایی و عشق را با دیدگاهی جمالی در مونس العشاق مطرح نمود که بعدها 
به عنوان یکی از بزرگان زیبایی پرستی در کتاب »مجالس العشاق« کمال الدین گازرگاهی شناخته شد. در زیبایی پرستی سماع، رقص و دست برافشاندن جایز 
است و سهروردی نیز به پیروی از مکتب جمال به دفاع از سماع در آثار خود پرداخته است. در مکتب سهروردی عرفان و فلسفه مکمل یکدیگرند و عشق 
باالترین درجٔه محبت است. از دیگر اندیشه های مهّم سهروردی در عالم عرفان، محترم شمردن اندیشه های مخالف و ادیان دیگر است و به نوعی به تسامح 

و تساهل قائل است. او عشق مجازی را وسیله ای برای رسیدن به عشق حقیقی می داند.
منظور  ُحسن:  نام های   / احدیت«.  ذات  »کمال  یعنی  تصّوف  اصطالح  در  فروغ.  زیبایی،  یعنی  لغت  در  ُحسن:  فکری:  و  زبانی  قلمرو  2ــ 

اسماء الُحسنی )نام های خداوند( است. همٔه اوصافی که جایز است به خدا نسبت داده شوند، »صفات اللّٰه« نامیده می شوند.  
3ــ قلمرو زبانی: جمال: در لغت یعنی زیبا بودن. در قرآن کریم، واژٔه جمال یکبار در سورٔه نحل، آیه 6 به کار رفته است. صفات الله به طورکلی به 
دو بخش تقسیم می گردند: صفات سلبیه: که نشانٔه سلب چیزهایی از خدا هستند که موجب کمال و نشانٔه تنزیه و تقدیس خداست؛ مانند آیات: »اَل تَأُْخُذُه 

ِسَنٌة َواَل نَْوٌم« )72( او را نه چرتی فرامی گیرد نه خوابی. »ُقْل هَُو اللَّـُه أَحٌد« )73( بی همتا است، همتا و شریک ندارد.
صفات ثبوتیه: که سلب جزء مفهوم آنها نیست؛ نه در لفظ نه در معنا. صفات ثبوتیه، گاه به عنوان صفات فعلیه که بر کارهای خدا داللت می کنند؛ 
ُر« )75( و گاه مانند صفات هفتگانه »حیات، قدرت، علم، اراده، کالم، سمع و بصر« به صفات وجودیه و صفات معانی  مانند: »هَُو اللَّـهُ الَْخاِلُق الْبَاِرئُ الُْمَصِوّ

از آنها نام می برند.
قلمرو فکری: در نزد عرفا، جمال الهی هیچ گاه جدای از جالل نبوده و جالل خدایی عین جمال وی می باشد و هر جمالی را جالل است و در پس 

پردهٔ هر جالل، جمالی هست.
٤ــ قلمرو زبانی و فکری: کمال: در لغت یعنی کامل و تمام شدن و در اصطالح تصّوف کامل شدن سالک است در ذات و صفات، به این معنی که صوفی 
معتقد است که »اساس عالم بر ترّقی و کمال موجودات گذاشته شده است و آنچه در زمین و آسمان هاست به طرف مقصد و غایتی معلوم ــ که حّد کمال اوست ــ 
رهسپار است.« )فرهنگ فارسی، معین: کمال( البته این موضوع که آیا صوفی )انسان( می تواند با مجاهده به کمال خود برسد، در میان صوفیان محل اختالف است.
قلمرو فکری: در عرفان اسالمی، علت آفرینش نه سود بردن خالق است و نه بهره رساندن به مخلوق بلکه سبب اصلی آفرینش، حّب حق به کمال است.
  ٥ــ قلمرو ادبی و فکری: روحانی و جسمانی: تضاد. منظور اینکه همٔه موجودات در مسیر تکامل گام برمی دارند و می خواهند به تکامل خود دست 

یابند. این امر ذاتی است و در فطرت هر موجودی، »کمال جویی« است. 
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طالب حسن اند1 و در آن می کوشند که خود را به حسن رسانند و به ُحسن ــ که مطلوب همه است ــ دشوار 
می توان رسیدن؛ زیرا که وصول به حسن ممکن نشود، ااّل به واسطٔه عشق2 و عشق هرکسی را به خود راه 

ندهد و همه جایی مأوا نکند3 و به هر دیده روی ننماید. 4
محبّت چون به غایت رسد، آن را عشق خوانند5. و عشق خاص تر از محبّت است؛ زیرا که همه عشقی 
محبّت باشد اما همه محبتی عشق نباشد. و محبت خاص تر از معرفت6 است؛ زیرا که همه محبتی معرفت باشد 
اما همه معرفتی محبت نباشد. پس اول پایه معرفت است و دوم پایه محبت و سّیم پایه عشق. و به عالِم عشق 

ــ که باالی همه است ــ نتوان رسیدن تا از معرفت و محبت دو پایٔه نردبان7 نسازد.
شهاب الدین سهروردی

سودای عشق8
ایثار10 عشق  بکند و خود را  نباشد و ترک خود  با خود  نهادن کسی را مسلّم شود9 که  در عشق قدم 

1 ــ قلمرو زبانی و فکری: نیک: درست و کامل، دقیق. در اینجا قید است. همه زیبایی را دوست دارند و خواهان آن هستند.
2 ــ قلمرو فکری: رسیدن به خدا ممکن نیست مگر به یاری عشق. / عشق: خوِد شیخ در ادامه، عشق را تعریف می کند و می گوید: محبت، چون 

سرشار شود و از حد درگذرد، تبدیل به عشق می شود. صوفیه معتقدند که اساس جهان بر عشق نهاده شده است:
 به عشق است ایستاده آفرینش           نظامیگر اندیشه کنی از راه بینش 

و حیات یعنی جنب وجوشی که همٔه اجزای هستی را فراگرفته، حاصل عشق است: یکی میل است با هر ذره رقاص / کشان هر ذره را تا مقصدی خاص. 
ارتباط معنایی با ابیات زیر:

را حسن  حریم  زد  در  بر  حلقه  صائبدر رگ جان هر که را چون زلف پیچ وتاب هستمی تواند 
نصیب نمی گردد  را  ناقص بصیرت  هر  شود؟عشق  کی  همدم  خفاش  با  عالم تاب  صائبمهر 

3ــ قلمرو زبانی: مأوا: پناهگاه / مأوا نکند: سکونت نکند. 
4 ــ قلمرو فکری: 

هوشنگ ابتهاجالیق صحبت بزم تو شدن آسان نیست صبر بر داِغ دل سوخته باید چون شمع 

٥ــ قلمرو زبانی: غایت: نهایت / آن را محبت خوانند: چهار جزئی با مفعول و مسند
٦ــ معرفت: شناخت، علم شناخت، ابزار تفّکر

٧ ــ محّبت: خواجه عبدالله انصاری می گوید: »محبت آن است که قلب سالک فقط به محبوب تعلق گیرد، در بذل جان برای محبوب و منع از توّجه 
به غیرمحبوب.« )شرح منازل السائرین: 218(

٨   ــ این بخش از درس به نقل از تمهیدات به تصحیح عفیف عسیران، ص97ــ112. پیش از این در ادبّیات فارسی 2، دورٔه پیش دانشگاهی آمده بود. 
9ــ قلمرو زبانی: مسلّم شود: مقرر شود، مشّخص شود / کسی را: رای حرف اضافه

10 ــ قلمرو زبانی: ایثار: بذل و بخشش کردن، دیگری را بر خود ترجیح دادن. در اصطالح تصّوف مقّدم داشتن دیگران و ترجیح دادِن آنها بر 
خود در کّل امور.

قلمرو فکری: ارتباط معنایی با:
نیست حائل  هیچ  معشوق  و  عاشق  تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیزمیان 
نهی وجود  سر  بر  قدم  نهییک  ودود  در  بر  دگر  سناییوان 
خویشتنم از  بی خبر  او  از  دارم  خبر  منم تا  که  نیاید  آواز  من  ز  وجودش  سعدیبا 
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کند. عشق، آتش است، هرجا که باشد، جز او رخت، دیگری ننهد1. هرجا که رسد، سوزد و به رنگ خود 
گرداند2.

نیست3در عشق کسی قدم نهد ِکش جان نیست سامان  در  عشق  به  بودن  جان  با 
نزدیک  به  باشد  به خدا رسند، فرض  آن  به واسطٔه  به خدا رسیدن فرض است و البد هرچه  ای عزیز، 

طالبان. عشق، بنده را به خدا رساند، پس عشق از بهر این معنی فرِض راه آمد.4
کار طالب آن است که در خود جز عشق نطلبد. وجود عاشق از عشق است؛ بی عشق چگونه زندگانی 

کند؟! 5
و  ارزد  بهتر  زیرکِی جهان  می شناس.6 سودای عشق7 از  بی عشق  ممات  و  می شناس  از عشق  حیات 
دیوانگی عشق بر همه8 عقل ها افزون آید. هرکه عاشق نیست، خودبین و پرکین باشد و خودرای بود؛ عاشقی 

بی خودی و بی رایی باشد.9
است برنایی  هرکجا  پیر،  عالم  عاشق بادا که عشق خوش سودایی است10در 

1ــ قلمرو ادبی: عشق آتش است: تشبیه / رخت نهادن: کنایه از اقامت کردن
قلمرو فکری: عشق مانند آتش سوزنده است و هر جا که باشد جز خود به هیچ چیز و هیچ کس اجازهٔ اقامت نمی دهد و به هر کجا که برسد آنجا را می سوزاند.

2ــ قلمرو زبانی: فرض: واجب و ضروری 
3ــ قلمرو فکری: کسی می تواند به میدان عشق وارد شود )عاشق باشد( که ترک جان گوید. نمی توان هم باجاِن خود بود و هم عاشق بود.

4ــ قلمرو زبانی: طالب: عاشق، سالک / از بهر این: به این خاطر
قلمرو فکری: ای عزیز به خدا رسیدن واجب است و به ناچار در نزد عاشقان، هرچیزی که بتواند انسان را به خدا نزدیک کند در این راه واجب است.

5ــ قلمرو ادبی: عاشق و عشق: اشتقاق و جناس ناهمسان افزایشی / بی عشق چگونه زندگانی کند: پرسش انکاری
قلمرو فکری: وظیفٔه انسان عاشق آن است که در وجود خود فقط در پی عشق باشد. زندگی عاشق به عشق بستگی دارد و بدون عشق هرگز نمی تواند 

زنده بماند.
ارتباط معنایی با: 

کنیدهر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق نماز  من  فتوای  به  نمرده  او  حافظبر 
فسرده ست شد  خالی  عشق  کز  مرده ستکسی  عشق  بی  بود  جان  صد  نظامیگرش 

6ــ قلمرو زبانی: می شناس و می یاب: فعل امر مستمر/ ممات: مرگ
استبی عشق زیستن را جز نیستی، چه نام است تمام  دلم  کار  نباشی  اگر  حسین منزوییعنی 

7ــ قلمرو زبانی: سودا: اندیشه، خیال، فکر باطل، معامله و گاهی به معنای عشق. در متن به معنای دیوانگی است.
نیست سودا  در  تو  زلف  با  که  نیست  سر  نیستهیچ  پا  در  سلسله اش  این  که  نیست  دل  فروغیهیچ 

قلمرو فکری: دیوانگی عشق از زیرکی و هوشیاری این جهانی بهتر است.
8   ــ قلمرو زبانی: »همه« در اینجا صفت است؛ همچنان است در عبارت های پسینی که در این متن آمده است: »همه جهان، آتش بیند.«، »عشق، 

همه خود آتش است«.
9ــ قلمرو زبانی: بی رایی: مترادف بی خودی. مقابل خودرایی 

10ــ قلمرو زبانی: عالم پیر: این دنیا / برنا: جوان، ظریف، نیک؛ متضاد پیر
قلمرو فکری: در این جهان، هرجا جوانی و نیکویی است، آرزو می کنم که عاشق باشد؛ که عشق زیباترین و بهترین کاالیی می تواند باشد که از بازار 

دنیا باید خرید.
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ای عزیز، پروانه، قوت1 از عشِق آتش خورد، بی آتش قرار ندارد و در آتش وجود ندارد تا آنگاه که آتش 
عشق او را چنان گرداند که همه جهان آتش بیند؛ چون به آتش رسد، خود را بر میان زند. خود نداند فرقی 

کردن میان آتش و غیرآتش، چرا؟ زیرا که عشق، همه خود آتش است. 
ــ گفت: »ِاذا َاَحبَّ اللُّٰه َعبْدًا َعِشَقُه و َعِشَق َعلَْیِه فََیقوُل َعبْدی  این حدیث را گوش دار که مصطفی ــ 
أنَت عاِشقی و ُمِحبّی، و َانا عاشٌق لََک و ُمِحبُّ لََک ِاْن َاَرْدَت َاْو لَْم تُِرَد. گفت: »او بندٔه خود را عاشق خود 

کند، آنگاه بر بنده عاشق باشد و بنده را گوید: تو عاشق و محّب مایی و ما معشوق و حبیب توایم.« 2
تمهیدات، عین القضات

آگاهی های فرامتنی

کتاب »فی حقیقة العشق« یکی از عمیق ترین نگارش های سهروردی دربارٔه عشق و زیبایی است. او مانند 
موالنا عشق را در تمام هستی جاری می داند. 
 جوشش عشق است کاندر می فتادآتش عشق است کاندر نی فتاد

اندیشه های شیخ اشراق دربارٔه عشق و جمال با اندیشه های عطار و ابن عربی نزدیکی فراوانی دارد و این 
اندیشه ها را در شهود اشراقی خود تجربه کرده است. عشق به حق که در نهایت عشق به جمال اعلی است. 

ـ 39( )ن. ک. به مقالٔه عرفان سهروردی و زیبایی پرستی، افراسیاب پور، صص13ـ
جمال اولین نور صادر است که مهم ترین عنصر مکتب جمالی است و سهروردی با استناد به آیٔه »اللّٰه 
همٔه  آن،  تبع  به  و  می آفریند  را  زیبایی، عشق  این  می داند.  نوراالنوار  را  و االرض« خدواند  نور الّسموات 

موجودات عاشق جمال حق هستند و میل دارند به سوی آن زیبایی مطلق در حرکت باشند.
٭ ٭ ٭

برجستٔه  و  از چهره های مشهور  و شوریده،  هـ. ق.( عارف شیفته  )525 ــ492  عین القضات همدانی 
است  عمیقی  و  دردآلود  و سخنان  گدازها  و  »تمهیدات« وی حاوی سوز  است.  ایرانی  عرفان  و  تصوف 
و  ظاهربینی ها  و  سطحی اندیشی ها  کج فهمی ها،  حال  درعین  و  او  روح  عظمت  و  ژرف بینی  ترجمان  که 
قشری نگری های زمانٔه اوست. عین القضات به سبب همین نوشته ها مورد رشک و اتهام و تکفیر قرار گرفت 
و در سال 525 به دار کشیده شد. نوشته اند یک هفته قبل از این ماجرا کاغذی به یکی از مریدان خود داد 

و چون پس از قتل و سوزاندن، نامه را گشودند این رباعی را در آن نوشته دیدند:
1 ــ قلمرو زبانی: قوت: روزی 

ُّها الَّذیَن آَمنوا َمْن یَْرتَدَّ ِمنْکُْم َعْن دیِنِه فََسْوَف یَاِْتی اللُّه  2ــ در حقیقت تفسیر »یُِحبُُّهْم و یُِحبّونَُه« است که بخشی از آیٔه 54 از سورٔه مائده می باشد: »یا َای
ِبقوٍم یُِحبُُّهْم و یُِحبّونَُه« )ای اهل ایمان، هرکه از شما از دینش برگردد، به زودی خدا قومی را می آورد )به جای شما برمی گزیند( که آنها را دوست دارد و 

آنها نیز خدا را دوست دارند.(
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وان هم به سه چیز کم بها خواسته ایمما مرگ و شهادت از خدا خواسته ایم
بوریا خواسته ایمگر دوست چنان کند که ما خواسته ایم نفت و  ما آتش و 

)ادبّیات فارسی دورهٔ پیش دانشگاهی، 1391 :152(

کارگاه متن پژوهی

آموزۀ قلمرو زبانی: اجزای جمله
خواندیم که فعل جمله عالوه بر نهاد، گاه به اجزای دیگری چون: مسند، متّمم و مفعول نیاز دارد. در 
جمله هایی که با فعل اسنادی )است، بود، شد، گشت، گردید( ساخته می شوند، »مسند« وجود دارد؛ مانند: 

 عشق، همه خود آتش است. )آتش: مسند(
 تو عاشق و محّب مایی. )عاشق: مسند و محب، معطوف به مسند(

 عشق بر همه عقل ها افزون آید. )آید در معنی »است« کاربرد دارد و افزون، مسند است( 
گاه می توان با برخی از فعل ها جمله هایی ساخت که عالوه بر مسند، دربردارندٔه مفعول یا متّمم نیز باشند؛ 

یعنی این گروه فعل ها قابل تأویل به افعال اسنادی هستند؛ مانند جمله های زیر:
 محبّت چون به غایت رسد، آن را عشق خوانند. )عشق: مسند / آن: مفعول( 

 خاطرات تلخ و شیرین پیمانٔه آدمی را پر می سازند. )پر: مسند / پیمانه: مفعول( 
 در بیکران هستی چگونه خود را دانای کل می پنداری؟ )دانای کل: مسند / خود: مفعول( 

 همه جهان آتش بیند. )آتش: مسند / همه جهان: مفعول(
 اهالی محل به او نسیم شمال می گفتند. )نسیم شمال: مسند / او: متّمم(

 ایرانیان به شاهنامٔه فردوسی حماسٔه ملّی می گویند. )حماسٔه ملّی: گروه مسندی / شاهنامٔه فردوسی: 
گروه متّممی( 

می توانیم با تأویل فعل ها بگوییم: »آن عشق است. / پیمانٔه آدمی پر است. / خود دانای کل هستی. / همٔه 
جهان آتش است. / او نسیم شمال بود. / شاهنامٔه فردوسی حماسٔه ملّی است.«

عمدهٔ مصدرهای این گروه عبارت اند از: 
»گردانیدن« و فعل های هم معنی آن؛ مثل »نمودن، کردن، ساختن« 

»نامیدن« و فعل های هم معنی آن؛ مثل »خواندن، گفتن، صدا کردن، صدا زدن«
»شمردن « و فعل های هم معنی آن؛ مثل »به شمار آوردن، به حساب آوردن«

»پنداشتن« و فعل های هم معنی آن؛ مثل »دیدن، دانستن، یافتن«
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شعرخوانی

صبح ستاره باران1
بیداری ستــاره، در چشِم جــویبــاران 2ای مهربان تر از برگ در بـوسه های بـاران
بـــاران 3آیینٔه نگـــاهت، پیـوند صبح و ســاحل ستاره  صبح  گاه گـاهت،  لبخند 
جنــونم خــاموشی  هـوایت  در  که  فریادها برانگیخت از سنگ کـوهساران 4بازآ 
کاین گونه فرصت از دست دادند بی شماران 5ای جویباِر جاری! زین سایه برگ مگریز

»بیرون نمی توان کرد حّتی به روزگاران« 6گفتی: »به روزگاران مهری نشسته« گفتم:5
1ــ این شعر لحن تغزلی دارد؛ یعنی سرشار است از احساسات و عواطف و چون محتوای آن بیان حال عاشقی است که درد فراق دارد، کالم لحنی 
آرام و حزین و عاشقانه به خود می گیرد. از این حیث با درس ششم )نی نامه( وضعیتی یکسان پیدا می کند؛ زیرا محتوای آن نیز درد فراق است اما چون مثنوی 
عرفانی است لحن آن اندکی محکم تر و به اصطالح حماسی تر ادا می شود. شاعر در این سروده از عشق انسانی سخن می گوید و پیوستگی اش را به طبیعت 
نشان می دهد و حتی ماندگاری ابدی را در عشق و محبّت می بیند. هر چهار عنصری که شاعر در این بیت به کار گرفته؛ یعنی برگ، باران، ستاره و جویبار، به 

صورت استعاری )تشخیص( به کار آمده اند. / برگ در ادبّیات ما و به ویژه در ادبّیات معاصر، نماد لطافت و مهربانی است؛ چنان که در این شعر معروف سهراب:
مادری دارم بهتر از برگ درخت / دوستانی، بهتر از آب روان / و خدایی که در این نزدیکی است

2ــ قلمرو ادبی: شاعر در مصراع اول با بهره گیری ازتشبیه برتر، عشق خود را لطیف تر از برگ های باران خورده می داند و در مصراع دوم انعکاس 
ستاره را در جویبار به تصویر کشیده است.  

بوسه های باران: برخورد قطرات باران با برگ؛ اضافٔه استعاری / چشم جویباران: اضافه استعاری 
3ــ قلمرو ادبی: آیینٔه نگاهت: اضافٔه تشبیهی

قلمرو فکری: در آیینٔه نگاه تو صبح و ساحل به هم گره خورده اند. لبخند تو همچون صبح روشنی بخش است. 
٤ــ قلمرو ادبی: خاموشی جنونم: متناقض نما )پارادوکس( 

قلمرو فکری: برگرد که در هوای بازآمدنت به ظاهر ساکت ولی مانند مجنونی آشفته و سراسیمه ام، آن چنان که از سنگ هم ناله بر می خیزد. »کز سنگ 
ناله خیزد روز وداع یاران« )سعدی(

٥ ــ قلمرو زبانی: جویبار جاری: ترکیب وصفی / قلمرو ادبی: فرصت از کف دادن: بیهوده سپری کردن 
قلمرو فکری: انسان های بسیاری این گونه فرصت را از دست دادند که از سایٔه برگ گریختند و به دیگران یاری نرساندند. پس تو جویبار جاری 

باش و حیات بخش.
٦ ــ شاعر در سرودن این شعر به غزل زیر از سعدی نظر داشته و بخش هایی از یک بیت را تضمین کرده است:

بهاران                               در  ابر  چون  بگرییم  تا  یارانبگذار  وداع  روز  خیزد  ناله  سنگ   کز 
امیدوارانهر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد  قطع  باشد  سخت  که  داند 
چشمم                               آب  احوال  بگویید  ساربان  بارانبا  روز  به  محمل  نبندد  شتر  بر  تا 
حسرت            آب  دیده  در  را  ما  گناهکارانبگذاشتند  چشم  قیامت  در  چو  گریان 
از بس که دیر ماندی چون شام روزه دارانای صبح شب نشینان جانم به طاقت آمد
هزارانچندین که برشمردم از ماجرای عشقت از  یک  اال  نگفتم  دل  اندوه 
روزگارانسعدی به روزگاران مهری نشسته در دل به  اال  کرد  نمی توان  بیرون 
غمگسارانچندت کنم حکایت شرح این قدر کفایت به  اال  گفت  نمی توان  باقی 

قلمرو ادبی: مهر بر دل نشستن: کنایه از عاشق شدن 
قلمرو فکری: عشق تو را که بر دلم نشسته است، نمی توانم فراموش کنم حّتی با گذر زمان.
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یادگاران 1پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند گونه  زین  را  زندگی  دیواِر 
ماند تو  و  من  از  بعد  محبّت  نغمٔه  باران2 وین  و  باد  آواِز  است  باقی  زمانه  در  تا 

محمدرضا شفیعی کدکنی

آگاهی های فرامتنی 

و  افکار  تجربه ها،  از  بسیاری  بازتاب  شعر،  زیبایی شناختی  عناصر  از  یکی  به عنوان  شعری  تصویر 
و  نیست  آگاهانه  همیشه  نمادین،  واژه های  از  برخی  اساس، شکل گیری  همین  بر  است.  آدمی  احساسات 
به طور ناخودآگاه از دل واژه ها بیرون می زند. در ادبّیات به ویژه شعر، نماد در کنار هنجارگریزی های شاعرانه 
چنان تشّخصی به شعر می بخشد که پایٔه اصلی شعر قرار می گیرد. در شعر شاعران معاصر، این هنر زبانی 

بسیار به چشم می خورد. 
شفیعی کدکنی در شعر خود از انواع مختلف هنجارگریزی استفاده کرده است. در این شعر، شاعر به 
کمک عناصر زیبایی شناختی مانند تشبیه، پارادوکس، حس آمیزی و تشخیص، واژه ها و ترکیبات زیادی را 

به صورت هنجارگریزی واژگانی و معنایی تصویرسازی کرده است.

1ــ قلمرو زبانی: نقش بستند: تصویر کردند / بیت دارای دو جمله است. جملٔهاول دوجزئی ناگذر )بودند( و جملٔه دوم سه جزئی گذرا به مفعول 
)یادگاران دیوار زندگی را نقش بستند.(

قلمرو ادبی: دیوار زندگی: اضافٔه تشبیهی / مراعات نظیر: نقش و دیوار
قلمرو فکری: پیش از این عشق نقش خورده بود و دیوار زندگی با عّشاق بسیاری به یادگار مانده است.

2ــ قلمرو زبانی: ماند: مضارع اخباری )می ماند( / مصرع اول یک جملٔه دوجزئی و مصرع دوم یک جملٔه سه جزئی گذرا به مسند است. / تا: حرف 
ربط وابسته ساز / قلمرو ادبی: آواز باد و باران: اضافٔه استعاری 

قلمرو فکری: آهنگ عشق و محبت بعد از مردن من و تو تا َابد خواهد ماند؛ مادامی که هستی در طبیعت جاری است. ارتباط معنایی با ابیات زیر:
عشق به  شد  زنده  دلش  آنکه  نمیرد  ماهرگز  دوام  عالم  جریدٔه  بر  است  ثبت 

حافظ
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فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی

درس هشتم 
از پاریز تا پاریس

 درس نهم 
شب کویر

کارگاه متن پژوهیکارگاه متن پژوهی

روان خوانی
بوی جوی مولیان

گنج حکمت 
سه َمرکب زندگی
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عنوان: از پاریز تا پاریس

درس هشتم

نوع ادبی و قالب متن: ادبیات سفر، نثر معاصر
درون مایه: کسب تجربیات زندگی

قلمرو زبانی 

روابط معنایی واژه
قلمرو ادبی

بررسی آرایه های ادبی 
موجود در متن

قلمرو فکری

دریافت محور فکری و 
پیام درس

نمایۀ درس
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هدف های آموزشی

1 آشنایی با محتوای ادبیات سفر و زندگی )علم( 

2 آشنایی با نویسندگان این حوزٔه ادبیات )علم( 

3 آشنایی با واژگان و ترکیب های جدید متن درس )علم (

4 توانایی بررسی آموزه های قلمروهای زبانی، ادبی و فکری در متن درس )عمل(

5 استفاده از تجربیات موفق دیگران در زندگی )عمل(

6 دریافت برخی از آموزه های برجستٔه اجتماعی و اخالقی از محتوای درس )تفکر(

7 آشنایی با نثر مناسب برای نگارش ادبیات سفر )علم( 

روش های یاددهی و یادگیری 

شروع کالس با بازگویی مختصر چند خاطره )از زبان معلم و دانش آموز(، روش پرسش و پاسخ.
 

رسانه های آموزشی 

کتاب درسی، کتاب بخارای من ایل من از بهمن بیگی، نمایش فیلم مرتبط با زندگی ایل )مناسب با محتوای 
درس(، برجسته سازی برخی از جمله های ادبی و نوشتن آنها بر روی تخته، تهیٔه نگاره های مناسب با عنوان 

سفر 

منابع تکمیلی

1 از پیر خرد تا پیر مغان حافظ. مریم رضائیان؛ افسانه غفوری. )1390(. فصلنامٔه پژوهش های نقد 

ادبی و سبک شناسی. دورٔه 2.شمارٔه 6.

مجلٔه   .)1382( پایمرد.  منصور  حافظ.  اشعار  در  ایرانی  فرهنگ  رمز  کلیدی ترین  مغان  پیر   2

حافظ پژوهی. به کوشش جلیل سازگارنژاد. شیراز. مرکز حافظ شناسی.
3 تطبیق پیر مغان حافظ با کهن الگوی پیر خردمند یونگ. مصطفی گرجی و دیگران. )1391(. مجلٔه 

ادبّیات عرفانی و اسطوره شناختی. دورٔه 8. شمارٔه 28.
4 مالحظاتی دربارٔه مثل »از چاله به چاه افتادن« نامٔه فرهنگستان. احمد کتابی. )1384(. پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات اجتماعی. 3/7 .
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تحلیل متن درس

از پاریز1 تا پاریس
بروم. عصر  به سیرجان  پیموده  را  راه  فرسخ2  ده  می بایست  ناچار  نداشت.  ابتدایی  پاریز كالس ششم 
از پاریز با »االغ تور« راه می افتادیم؛ سه فرسخ كوهستانی آب و آبادی داشت اّما از »كّران3« به بعد هفت 
فرسنگ تمام بیابان ریگزار بود. آب از این ده برمی داشتیم و صبح، هنگام »چریغ4 آفتاب« كنار »قنات حسنی« 
در شهر سیرجان اتراق5 می كردیم. نخستین سفر من، شهریور ماه 1316 شمسی برای كالس ششم دبستان 

چنین انجام گرفت. ده فرسنگ راه را دوازده ساعته می رفتیم.
از كالس سوم دبیرستان ناچار می بایست به كرمان برویم؛ بنابراین بعد از دو سه سال ترک تحصیل كه 
دوباره وسایل فراهم شد، 35 فرسنگ راه بین سیرجان و كرمان را دو شبه با كامیون طی كردیم. دو سال 
دانش سرای مقّدماتی6 طی شد. ادامٔه تحصیل در تهران پیش آمد. این همان سفری است كه هنگام مراجعه 
به بانک اعتبارات ایران برای من تداعی7 شد؛ زیرا آن روز سیصد تومان پول مجموعاًًً تهّیه كرده بودم كه به 

تهران بیایم و این، مخارِج قریب8 شش ماه من بود.
تا تهران همراه یک  به من سفارش شد كه بردن سیصد تومان پول  به رفسنجان9 آمدم،  وقتی از پاریز 
محّصل10 خطرناک است! ناچار باید از یک تجارت خانٔه معتبر به تهران حواله11 گرفت. به سفارش این و 
آن به تجارت خانٔه »امین« مراجعه كردم. اتاقی بود با یک میز و دو صندلی؛ پیرمرد الغر ــ كه بعدًا فهمیدم 
امین صاحب تجارت خانه است ــ پشت میز نشسته بود. هیچ باور نداشتم اینجا یک تجارت خانه باشد. 
گفتم: »حوالٔه سیصد تومان برای تهران الزم دارم. او گفت: بده؛ پول را بده.« خجالت دهاتی مانع شد 

1ــ قلمرو زبانی: نام یکی از دهستان های خوش آب وهوای شهرستان استان کرمان که در سال 1380 در زمرٔه شهر قرار گرفت و آبادی پاریز مرکز 
شهر پاریز است.

2ــ قلمرو زبانی: فرسخ معّرب فرسنگ، واحد اندازه گیری مسافت و تقریباً نزدیک به شش کیلومتر است.
3ــ قلمرو زبانی: نام روستایی در دهستان سعادت آباد بخش پاریز از شهرستان سیرجان در استان کرمان.

٤ــ قلمرو زبانی: تلّفظ محلّی »چراغ« نزد مردم سیرجان. چریغ آفتاب: به قول پاریزی ها یعنی دمیدن آفتاب، طلوع آفتاب، صبح زود.
٥ ــ قلمرو زبانی: اتراق کردن: ساکن شدن، ماندن در جایی

٦ــ قلمرو زبانی: دانش سرای مقدماتی: مرکز تربیت معلِم دوران گذشته که هدف آن، آموزش و تربیت معلم برای دورٔه ابتدایی بود. دورٔه تحصیالت 
دانش آموختگان آنجا دوساله و چهارساله بود و شرط ورود به دانش سرای مقدماتی داشتن تحصیالت سه سال اول متوسطه بود.

٧ــ قلمرو زبانی: تداعی شدن: پیش آمدن 
٨ــ قلمرو زبانی: نزدیک

9ــ قلمرو زبانی: یکی از شهرستان های شمال غربی استان کرمان که از مهم ترین فعالیت های اقتصادی آن کشت پسته است
10ــ قلمرو زبانی: دانش آموز 

11 ــ قلمرو زبانی: نوشته ای که دریافت کننده به موجب آن ملزم به پرداخت پول یا مال به دیگری است.
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بگویم شما كه هستید؟ بی اختیار سیصد تومان را دادم. پیرمرد از داخل كازیٔه1 روی میز یک پاكت كهنه 
را كه از جایی برایش رسیده بود، برداشت. كاغذ مثلّث روی پاكت را ــ كه برای چسباندن در پاكت به 
كار می رود ــ پاره كرد. روی آن حوالٔه سیصد تومان به تهران نوشت و امضایی كرد و به من داد. امضای 
امین داشت اّما نه نشانٔه تجارت خانه داشت، نه كاغذ بزرگ بود نه ماشین تحریر و نه ماشین نویس و نه ثبت 

و نمره؛ هیچ و هیچ... .
نخستین روزی كه از پاریز خارج شدم )1316( سیرجان را آخر دنیا حساب می كردم، و امسال )1349( 
روزی  و  باشد  عمری  كه  دارد  استبعادی2  چه  اّما  دیده ام  را  عالمی  كه  است  این  گمانم  رفتم،  اروپا  به  كه 
خاطراتی از سفر ماه هم بنویسم! آرزوها پایان ندارد. آدمی به هر جا می رود، گمان می كند به غایت القصوای3 

مقصود خود رسیده است؛ در صورتی كه دنیا بی پایان است.
عبور هواپیما از روی دریای مدیترانه همیشه آدمی را غرق دریای تصّورات تاریخی می كند؛ البّته توّقف 
ما در اّمان و آتن4 بیش از نیم ساعت طول نكشید و به قول بیرجندی ها، در این دو شهر تنها یک »سرپَری«5 
زدیم. از اّمان به بعد تغییر زمین آشكار شد. سواحل شرقی مدیترانه از زیباترین نواحی عالم است. بیشتر راه 
را از روی دریا گذشتیم. جزیره های كوچک و بزرگ، مثل وصله های رنگارنگ بر طیلسان6 آبی مدیترانه 

دوخته شده است. 
فرودگاه آتن، نوساز و مربوط به دوران حكومت سرهنگ هاست و مثل اینكه مردم هم از این حكومت 
و  هزار  دو  كه  آتن،  یعنی  عالم،  دموكراسی7  مهد  كه  است  روزگار  شوخی  دیده اند.  چشمگیری  چیزهای 
هشتصد سال قبل حّتی برای آب خوردن در شهر هم، مردم رأی می گرفتند و رأی می دادند، از بیم عقرب 

1 ــ کازیه: )واژهٔ دخیل، فرانسوی( جاکاغذی، جعبٔه چوبی یا فلزی روباز که برای قراردادن کاغذ، پرونده یا نامه ها روی میز قرار می دهند.
2ــ قلمرو زبانی:  دور دانستن، بعید شمردن چیزی. چه استبعادی دارد: چرا بعید و دور باشد )بعید نباشد(.

3 ــ قلمرو زبانی: غایت القصوا: کمال مطلوب
٤ــ قلمرو زبانی: اّمان: به عربی عّمان گویند. پایتخت کشور اردن است. / آتن: پایتخت کشور یونان که نام آن را از آتنا ایزدبانوی خرد و جنگ 

و الهٔه نگهبان این شهر گرفته اند.
٥ــ قلمرو زبانی: َسرپَری: وقتی مرغی از اوج، یک لحظه به زمین می نشیند و دوباره برمی خیزد، این توقف کوتاه را سرپرزدن می گویند. مثالً قرقی 

هنگام شکار کبک این چنین می کند. )به نقل از دکتر رضایی، استاد دانشگاه(
٦ــ قلمرو زبانی: طیلسان: نوعی باالپوش ضخیم و بدون آستین که تار آن ابریشم و پودش از پنبه بود و باالی بدن، کتف ها و پشت را می پوشانید. 

مفرد طیالسه عربی است. / قلمرو ادبی: از جهت رنگارنگی جزیره ها را به طیلسان تشبیه کرده است.
٧ــ قلمرو زبانی: واژٔه دموکرسی از زبان یونانی گرفته شده و به مفهوم حکومت مردم است. برابری حقوق انسان ها، آزادی عقیده، آزادی مطبوعات 

و آزادی بیان و برگزاری انتخابات آزاد از قوانین این نوع حکومت است.
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جّرارهٔ دموكراسی قرن بیستم، ناچار شده به مار غاشیٔه حكومت سرهنگ ها پناه ببرد.1 
زبان حال  به  آن  دود خوردٔه  باروهای  و  قطور2  دیوارهای  قدیمی،  است  ایتالیا، شهری  پایتخت  رم، 
بازگو می كند كه روزگاری از فراز همین برج ها، فرمان به سواحل دریای سیاه داده می شده و كرانه های 
را  روم  امپراتوری  چراغ  آخرین  نمی ماند.4  رو  یک  به  همیشه  دنیا  اّما  تیبر3  رود  كرانٔه  از  خط  فرات، 

1 ــ قلمرو زبانی: عقرب جراره: نوعی از خبیث ترین عقرب ها که زرد باشد و گاه رفتن دم به زمین کشد .)منتهی االرب، به نقل از لغت نامٔه دهخدا(.
گشتند مار و کژدم جراره      ناصر خسروو اکنون که هشیار شدم، بر من

غاشیه: اسم و مؤنث غاشی که جمع آن غواشی است. غاشیه، از مصدر »غشاوة« به معنی پوشاندن )فراگیرنده( است. )لسان العرب، 1411ق، ج1۵، 
ص127.( این واژه به معانی زیر نیز آمده است:

1ــ نام سورهٔ هشتاد و هشتم قرآن است که پس از سوره اعلی آمده و 26 آیه دارد. 
2ــ زین پوش، پوشش زین

3ــ روز قیامت
4ــ جامه ای نگارین یا ساده که چون بزرگی از اسب پیاده می شد بر زین می پوشیدند.

5 ــ زین پوش چرم که بدان نیام شمشیر را از زیر قبضه تا بن شمشیر درگیرند.
6 ــ به معنای حوادثی است که همه را در برمی گیرد.

»ابوالقاسم رازی را دید بر اسبی قیمتی برنشسته و ساختی گران افکنده از اندود و غاشیه ای پر نقش و نگار.« )تاریخ بیهقی( 
در متن درس مراد از مار غاشیه همان مار قیامت و رستاخیز است؛ ماری که در جهنم و طبقات هفتگانٔه آن )جحیم، جهنم، سقر، سعیر، لظی، هاویه، 
خطمه، سکران، سجین و ویل( به سر می برد تا مایٔه عذاب گنهکاران باشد. مفسران معتقدند: سخن از قیامت در این سوره، سبب شده که یکی از نام های 
قیامت، غاشیه محسوب شود. علت انتخاب این نام برای قیامت نیز به دلیل حوادثی است که همه را در برمی گیرد. بعضی گفته اند: نامگذاری روز قیامت به 
غاشیه، به خاطر آتشی است که چهره های کفار و مجرمان را می پوشاند. / مار غاشیه: در تفسیر أطیب البیان ذیل آیه 21 سوره نبأ و آیه 36 سورٔه نازعات آمده 
است که در جهنم یک مار غاشیه است که مالئکه عذاب آن را به صحرای محشر می آورند. این مار در کمین کافران است و آتش از دهانش شعله می زند؛ 

دهان خویش را باز می کند و اهل خود را می بلعد. )اطیب البیان، 378ش، ج13: 309 و 383(.
قلمرو ادبی: از عقرب جراره به مار غاشیه پناه  بردن، ضرب المثل است.

قلمرو فکری: از عقرب جّراره به مار غاشیه پناه بردن: بدترشدن پیوستٔه اوضاع و از بدتر به بد پناه بردن. به مفهوم ضرب المثل های زیر نزدیک است:
از چنگ دزد درآمدن و به چنگ رّمال افتادن / از ترس باران به آب چاه َجستن / از زیر باران برخاستن و در زیر ناودان نشستن / از چاه برون آمدن و در دام افتادن:

آه کز چاه برون آمد و در دام افتاد    حافظدر خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ

برون آمد ز گو در چاه افتاد         عطاردل مسکین من گمراه افتاد

 نظیر همین مفهوم را می توان در حکایت 32 باب دوم گلستان سعدی مشاهده کرد؛ از چنگ گرگ رها شدن و در چنگ قّصاب افتادن: 
بزرگی  را  گوسپندی  گرگیشنیدم  دست  و  دهان  از  رهانید 
بمالید حلقش  بر  کارد  بنالیدشبانگه  وی  از  گوسپند  روان 
ربــودی در  گـرگم  چنگال  از  بودیکه  گرگ  خود  عاقبت  دیدم  چو 

2ــ قلمرو زبانی: کلفت، ضخیم
3ــ به یونانی: تیبریس. رودی در ایتالیا که از رم عبور کرده وارد دریای تیره نین می شود و طول آن 403 هزارگز است. .

4ــ قلمرو ادبی: دنیا به یک رو نمی ماند: ضرب المثل: اوضاع دائم به یک حال نمی ماند و هم معنی با مثل: در همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد. 
حافظ گوید: 

دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخوردور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت
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موسولینی1 روشن كرد كه چند صباحی تا حبشه2 و قلب افریقا نیز پیش راند اّما همه می دانیم كه »دولت 
از  معموالً  ثروتمند،  آدم های  مانند  هم  بزرگ  »امپراتوری های  كه  گفته اند  خوش  چه  بود.  مستعجل«3 

سوء  هاضمه می میرند«.4
دیوارهای كهن روم كه هنوز طاق ضربی۵ دروازه های آن باقی است، حكایت از روزگاران گذشته دارد. 
یک روز دنیایی به روم چشم داشت و از آن چشم می زد6 اّما امروز به جای همٔه آن حرف ها، وقتی اعتصاب 
كارگران فقیر ماهیگیر و كشتی ساز ایتالیا را می بینیم، باید این شعر معروف خودمان را تكرار كنیم )گویا از 

حاج میرزا حبیب خراسانی7 است(:
نهادند نام  كی اش  كه  كیانی  نهادند8كاووس  نام  كی اش  بود؟  كجا  بود؟  کی 
نهادند9خاكی است كه رنگین شده از خون ضعیفان نام  ری اش  و  بغداد  كه  ملک  این 

1ــ موسولینی: بنیتو آندره آموسولینی روزنامه نگار، سیاستمدار و رهبر ایتالیای فاشیست طی دوران جنگ جهانی دوم بود.
قلمرو ادبی: چراغ امپراتوری: اضافٔه تشبیهی. امپراتوری: مشبّه، چراغ: مشبّه به

2ــ حبشه: سرزمینی قدیمی در شرق قارٔه افریقا که شامل کشورهای کنونی اتیوپی، اریتره، جیبوتی و سومالی است. در هنگام ظهور اسالم، حبشه 
یکی از ممالک بزرگ و قدرتمند جهان به شمار می آمد و سرزمین وسیعی را دربرداشت.

3ــ قلمرو زبانی: مستعجل: شتابان / قلمرو ادبی: قلب افریقا: استعارهٔ مکنیه و تشخیص
قلمرو ادبی: چراغ امپراتوری: اضافٔه تشبیهی. امپراتوری: مشبه / چراغ: مشبه به

4ــ قلمرو زبانی: سوء هاضمه: بدگواری، اختالل هضم؛ هاضمه: یکی از نیروهای بدن که وظیفٔه آن گوارش غذاست.
قلمرو فکری: امپراتوری های بزرگ هم مانند آدم های ثروتمند، معموالً از سوء هاضمه می میرند: یعنی از افراط در کارها از بین می روند؛ همان طورکه 
ثروتمندان از پرخوری می میرند. )خودشان، عامل افول و مرِگ خود هستند.( امپراتوری های بزرگ، دائم به فکر گسترش قلمرو خود هستند و از درون 

مملکت خود بی خبر می مانند، هم ازاین رو، نابسامانی درون مملکت خودشان آنها را از بین می برد؛ یعنی عامل مرگ انسان های بزرگ خودشان هستند.
5ــ طاق: سقفی به شکل قوس که روی اتاق، درگاه، پل و غیره سازند. / طاق ضربی: سقف ضربدری روی دیوار

6 ــ قلمرو ادبی: دنیایی: مجاز / چشم داشتن بر کسی یا چیزی: کنایه از امیدوار بدان کس یا بدان چیز بودن

 سراسر همه بر تو دارند چشم      فردوسیسپاهست چندین پر از درد و خشم
کنایه: از آن چشم می زد: از آن فرمان می برد، از آن می ترسید.

7 ــ حاج میرزا حبیب خراسانی: عالم و شاعر خراسانی )1266 ــ 1327 هـ.ق.(. دیوان کامل اشعارش به طبع رسیده است؛ غزلّیات وی شور و 
حالی مخصوص دارد.

8 ــ قلمرو زبانی: کی: به فتح ک، شاه / کیانی: کیانیان، دومین سلسلٔه پادشاهی اسطوره ای ایرانی بعد از پیشدادیان 

ز نخچیر گور و گوزن ژیان       فردوسیبدان ایزدی جاه و فر کیان
 کاووس کیانی: پادشاه جنجالی کیانی. کی= که وی= کاوی: »نزد هندوان مفهوم حكیم و عارف و شاعر داشت در نزد ایرانیان غیر از عنوان فرمانروای 

كاهن كه گاه مفهوم سركردهٔٔ دیو پرست را نیز دربرگیرد… « )تاریخ مردم ایران، ایران قبل از اسالم، زرین كوب:20(
قلمرو ادبی: کی در مصراع اول با کی مصراع دوم: جناس تام

قلمرو فکری: کاووس کیانی که او را کی کاوس نامیده اند چه وقت و کجا پادشاهی می کرد که به این نام نامیده شد؟ او را پادشاه خواندند؟
9ــ قلمرو زبانی: ُملک: آنچه در تصرف باشد. قلمرو

قلمرو فکری: این سرزمینی که آن را بغداد و ری می خوانند ]بیهوده به دست نیامده[ چه بسیار بیچارگانی که جانشان را در این راه از دست داده اند. 
)همیشه در طول تاریخ در این سرزمین ها، خون ضعیفان را ریخته اند.(
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شد عیان  تاک  از  و  آمد  عجین  خاک  نهادند1با  نام  می اش  كه  شاهان  دل  خون 
یكی چوب دید  تن  و  بر سر  تیغ جفا  تا شد تهی از خویش و نی اش نام نهادند2صد 
گاهی كه  بود  ما  دم سردی  و  نهادند3دلگرمی  نام  دی اش  گاه  و  مردادمه 
یافت مغان  پیر  نفس  از  طریق  نهادند4آیین  نام  پی اش  فرخنده  كه  خضر  آن 

با راه آهن به بروكسل پایتخت بلژیک می رفتیم. در بین راه در كشور فرانسه یک ایستگاه وجود داشت 
كه دسته گلی تازه در كنار بنایی یادبود نهاده بودند و بر باالی آن با خّط درشت و بسیار روشن۵ نوشته شده 
بود: »در اینجا چهل و هشت هزار نفر در برابر سپاه نازی6 ایستادند و همه كشته شدند.«، و در آخر آن این 

جمله به زبان فرانسه نوشته شده بود: »این مطلب را هیچ وقت فراموش نكنید!«
من بعد از خواندن این مطلب متوّجه شدم كه دنیا عجیب فراموشكار است! بیست سی سال پیش چه كارها 
كرده كه امروز اصاًل به خاطر نمی آورد! اّما نه، تاریخ فراموشكار نیست.7 در كنار بروكسل، كوه و تّپه های 

1 ــ  قلمرو زبانی: عجین: سرشته/ تاک: درخت انگور. »تو گفتی خرده مینا بر خاکش ریخته است و عقد ثریا از تاکش درآویخته.« )گلستان 
سعدی(/ می: شراب / نهاد جمله: »خون دل شاهان« است.

قلمرو ادبی: خون به می تشبیه شده / بیت، حسن تعلیل دارد. )علت مست کنندگِی می )شراب( را خوِن دل شاهان می داند که بر خاک ریخته شده 
است و انگور از آن روییده و می هم که از انگور است.(

قلمرو فکری: خوِن دل شاهان که با خاک سرشته شد و درخت انگور از آن رویید، تبدیل به می )شراب( شد. )این آب مست کننده که آن را »می« نام 
نهاده اند، در حقیقت، خوِن دل شاهان است که بر خاک ریخته شده(.

2 ــ قلمرو زبانی: تیغ: شمشیر / مراعات نظیر: سر و تن، چوب و نی / قلمرو ادبی: جفا به شمشیر تشبیه شده / چوب: مجاز از درخت نی. / تلمیحی 
هم به امر »ریاضت« صوفیانه و عارفانه دارد که باید با تحمل رنج ها و جفاها، از خود تهی شد. 

 قلمرو فکری: اگر تکه چوبی نی نامیده شد به راحتی نبوده است بلکه بسیار شمشیر ستم را  بر سر و جسم خود تحمل کرد و از درون خالی شد تا نی شد. 
3ــ قلمرو ادبی: بیت حسن تعلیل دارد. / گرم و سرد: تضاد / مراعات نظیر: مرداد و دی و مه/ دلگرمی: کنایه از امیدواری. / َدم سردی: کنایه از 

یأس و ناامیدی، افسردگی / دلگرمی و دم سردی: تضاد.
قلمرو فکری: اگر ماه ها نام خاصی به خود گرفتند و مرداد و دی شدند به این دلیل بوده كه ماه مرداد، گرما و رشد و زایش خود را از نفس گرم 

)امیدواری( ما دارد و ماه سرد دی، سردی و افسردگی خود را از یأس و ناامیدی ما.
4ــ قلمرو زبانی: پیرمغان: »کلمه پیر از اصل اوستایی parya/paro به معنی پیشین است. در لغت فارسی این کلمه معنای سال خورده، معمر و 
شیخ را گویند.« )فرهنگ معین،1388: 884(. به پیشوایان دین زرتشتی نیز پیر مغان می گفتند. در تصوف از کلمٔه پیر، معانی شیخ، مراد، مرد کامل اراده 

می شود. 
دیگری گو برو و نام من از یاد ببر         حافظدولت پیرمغان باد که باقی سهلست

قلمرو فکری: خضر پیامبر که او را خضر فرخنده پی نامیدند به واسطٔه دعای پیر مغان بوده است.
5 ــ قلمرو زبانی: خّط درشت و بسیار روشن: بسیار وابستٔه وابسته است؛ یعنی قیِد صفت.

6 ــ سپاه نازی: نازی نام حزب سیاسی است که بین سال های 1919 تا 1945 در آلمان فعالیت داشتند )حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان(. 
آخرین رهبر حزب آدولف هیتلر نام داشت و تمام تأکید او بر قدرت متمرکز در یک دولت و یک حزب واحد و اصالح نژاد ملّت آلمان بود و بعدها نازیسم هم 

به مجموعه ایدئولوژی های حزب نازی اطالق شد.
7ــ قلمرو ادبی: فراموشکار بودن و به خاطر نیاوردن دنیا: تشخیص و استعاره مکنیه
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بسیاری وجود داردكه »واترلو«1 خوانده می شوند. این همان جایی است كه جنگ عظیم ناپلئون روی داد 
و سرنوشت او را تعیین كرد. یک تّپٔه یادگاری بزرگ كه حدود پنجاه متر ارتفاع دارد، در آنجا برپاست كه 
اطراف آن را چمن كاشته اند و بر باالی آن مجّسمٔه شیری را نهاده اند. خواهید گفت: »این تّپه چگونه پیدا 
شده؟« زنانی كه در جنگ های ناپلئونی شوهر و اقوام خود را از دست داده بودند، هر كدام یک َطَبق2 پر از 
خاک كرده اند و در اینجا ریخته اند. مجموع این طبق های خاک، این تّپه را به وجود آورده است تا ما به 

باالی آن برویم و محّوطٔه 3 میدان را تماشا كنیم.
عالوه بر آن، یک »پانوراما«4 در اینجا ساخته شده كه از شاهكارهای هنری است. یک چادر بزرگ كه 
قطر آن از پنجاه متر بیشتر است، در وسط زده اند. بر دیوارٔه آن از اطراف، منظرٔه جنگ واترلو را به صورت 
نّقاشی مجّسم كرده اند. تمام میدان به خوبی نّقاشی شده؛ یک طرف سرداران ناپلئون با سپاهیان منظّم، در آن 
گوشه، توپخانه، در جای دیگر سپاهیان دشمن و باالخره ناپلئون در آن دور دست بر اسب سفید، متفّكر، به 
دورنمای جنگ می نگرد. چند شعاع كم نور خورشید از پس ابرها این نكته را بازگو می كند كه روزی آفتابی 

نیست.5 وحشت ناپلئون از بارندگی است كه توپخانٔه او را از تحّرک باز خواهد داشت.
جالب آنكه راهنمای ما می گفت: »تمام این مناظر6 براساس تعریف ویكتورهوگو از میدان جنگ ــ در 
جلد دوم كتاب بینوایان ــ ساخته شده؛ یعنی نّقاش و طّراح همان توصیفات ویكتورهوگو را نّقاشی كرده اند.« 

من شاید حدود 35 سال پیش این شرح را در پاریز خوانده بودم. حاال دوباره در ذهنم مجّسم می شد.
وقتی در پاریس بودم، یک روز، نامه ای از پاریز به پاریس به نام من رسید. نامه را آقای هدایت زاده، معلّم 
كالس سوم و چهارم ابتدایی من، برایم نوشته بود به یاد گذشته ها و خاطرات پاریز و خواندن بینوایان ویكتورهوگو.
این معلّم شریف باسواد سفارش كرده بود كه اگر سر قبر ویكتورهوگو رفتم، از جانب او فاتحه ای7 برای این 
نویسندهٔ بزرگ طلب كنم. این نامه مرا به فكر انداخت. متوّجه شدم كه قدرت قلم این نویسنده تا چه حد بوده 
است كه فرهنگ و تمّدن فرانسوی را حّتی در دل دهات دورافتادهٔ ایران مثل پاریز، هم فرا برده است. كاری كه 
نه سپاه ناپلئون می توانست بكند و نه نیروی شارلمانی8 و نه سخنرانی های دوگل9.          باستانی پاریزی

1ــ نام آخرین نبرد ناپلئون بناپارت بود که در سال 1815 میالدی، بین سپاه فرانسه و سپاه ائتالف هفتم انجام گرفت و به این علت واترلو نام گرفت که 
نبرد در دشت واترلو در کشور بلژیک امروزی رخ داد.

2ــ قلمرو زبانی: سینی 
3ــ قلمرو زبانی: هر جای محصور و محدود، پهنه، جایگاه

4 ــ قلمرو زبانی: معادل فارسی آن »سراسرنما« است. هرگونه دورنمای سراسری از یک فضا را پانوراما گویند.
5 ــ قلمرو ادبی: بازگو کردن ابر: تشخیص و استعاره مکنیه / مراعات نظیر: خورشید، ابر، شعاع و آفتابی

6ــ قلمرو زبانی: مناظر: جمع منظره
7ــ قلمرو زبانی: دعای خیر برای مرده )خواندن سورٔه حمد و توحید برای مرده(

8ــ کارل بزرگ یا شارلمانی به عنوان مؤسس امپراتوری مقدس روم شناخته شد و از نظر اروپایی ها، پدر کشورهای فرانسه و آلمان است.
9ــ ژنرال مارشال دوگل، رئیس جمهور فرانسه بود که در جنگ جهانی دوم فرماندهی نیروهای آزاد فرانسوی را بر عهده داشت.
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کارگاه متن پژوهی
آموزۀ قلمرو زبانی: وابسته های وابسته

در سال گذشته خواندیم که گروه اسمی از یک »هسته« و یک یا چند »وابسته« تشكیل می شود که می تواند 
صفت، اسم یا ضمیر باشد. بعضی از وابسته ها نیز می توانند وابسته ای داشته باشند. وابستٔه وابسته انواعی 

دارد:
الف(مضاف الیِه مضاف الیه: اسم + اسم + اسم

در برخی از گروه های اسمی، »مضاف الیه«، وابستٔه »هسته« قرار می گیرد؛ آنگاه این مضاف الیه، خود، 
وابسته ای از نوع »اسم« )در نقش مضاف الیه( می پذیرد.

این »مضاف الیه« با »مضاف الیِه« همراه خود، یک جا وابستٔه »هسته« محسوب می شود؛ نمونه:
خویشوصلروزگار اشتیاق درد شرح  

            هسته              مضاف الیه          مضاف الیه             هسته              مضاف الیه          مضاف الیه  

مجنون عشق   قصه های 
هسته                 مضاف الیه        مضاف الیه

ب( صفِت مضاف الیه: اسم + اسم + صفت / اسم + صفت + اسم
داده  توضیح  »صفت«  یک  به كمک  است،  »هسته«  وابستٔه  كه  »مضاف الیه«  اسمی،  گروه  نوع  این  در 

می شود؛ نمونه:
ساختمان  پرخون  نمای  ایِن   راه   حدیث  
 هسته      مضاف الیه       صفت                        هسته       صفت      مضاف الیه

اعتصاب   كارگران     فقیر   ماهی گیر و   كشتی ساز
   هسته    مضاف الیه  صفت   صفت     صفت )معطوف(
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گنج حکمت

سه َمرکب1 زندگی2
نقل است که از او ]ابراهیم ادهم3[ پرسیدند که روزگار چگونه می گذرانی؟ گفت: »سه َمرکب دارم؛ بازبسته4؛ 
چون نعمتی پدید آید، بر َمرکب ُشکر۵ نشینم و پیش او باز شوم و چون بالیی پدید آید، بر َمرکب صبر6 نشینم و 
پیش باز روم و چون طاعتی پیدا گردد، بر َمرکب اخالص7 نشینم و پیش روم.«                    تذکرة االولیا، عّطار

ریز پیام های متن 

می توان گفت که این، ویژگِی همٔه عارفانی است که به تسلیم محض در برابر ارادٔه پروردگار رسیده اند. 
نه سختی ها آنها را از راه بازمی دارند و نه خوشی های دنیایی این توان را دارند که در ثبات شخصیتی آنها 
رخنه ایجاد کنند. درعین حال این نسخه ای می تواند باشد برای انسان امروزی گرفتار در چنگال مدرنیته و 

وامانده از قافلٔه زندگی.

ح استاد استعالمی، ص 102 نقل شده است. در نسخٔه نیکلسون، چهار مرکب زندگی آمده است )»َمرکب توبه« حذف  1ــ این متن از نسخة مصحَّ
شده(: »و چون معصیتی پدید آید بر َمرکب توبه نشینم«. )ن.ک. تذکرة االولیا، به اهتمام نیکلسون، ابراهیم ادهم(

2ــ قلمرو زبانی: از مصدر ُرکوب است در تمام معانی. برنشستنی از ستور. )منتهی االرب به نقل از لغت نامٔه دهخدا(. اغلب به معنی اسب کاربرد دارد.
قلمرو ادبی: مرکب زندگی: اضافٔه تشبیهی: زندگی: مشبّه، مرکب: مشبّه به

 سناییراه بر آسمان و َمرکب صبرمعرفت آفتاب و هستی ابر
3ــ از عارفان مشهور و بزرگ قرن دوم هجری که گویند بزرگ زاده ای بود که ناگهان به فقر و زهد روی آورد و بعد از سفر به خانٔه کعبه با بزرگانی چون 

فضیل عیاض و سفیان ثوری هم مشرب شد. سلسلٔه ادهمّیه در طریقت به او می رسد.
4ــ قلمرو زبانی: باز بسته )بازداشته(: یعنی رام شده و فرمانبردار

5 ــ قلمرو ادبی: اضافٔه تشبیهی: شکر: مشبّه، مرکب: مشبّه به
6 ــ قلمرو ادبی: اضافٔه تشبیهی: صبر: مشبّه، مرکب: مشبّه به

7ــ قلمرو زبانی: اخالص: پاک داشتن دل، ارادت صادق. در اصطالح تصّوف، آن است که سالک در عمل خود شاهدی جز خدا نطلبد. فرق 
اخالص و صدق: 1ــ صدق اصل است و اخالص فرع و تابع آن 2ــ اخالص پس از دخول در عمل شروع می شود. )فرهنگ فارسی، معین(

قلمرو ادبی: اضافٔه تشبیهی: اخالص: مشبّه، مرکب: مشبّه به 
قلمرو فکری: ابراهیم می گوید: سه مرکب دارم، فرمانبردار. اگر خداوند به من نعمتی دهد بر اسب شکرگزاری می نشینم و جلو می روم؛ یعنی قدردان 

و سپاسگزار نعمت های خدا هستم و این سپاسگزاری بدین گونه است که از آن نعمت ها درست و در جای خود بهره بگیرم. چنان که گفته اند: 
بگرفتن دسِت ناتوان است شکرانـٔه بـازوی تـوانـا 

بر َمرکب صبر نشینم: شکایت و ناله و زاری نمی کنم بلکه به خدا پناه می برم. در اصطالح تصّوف »ترک شکایت کردن از بالهاست و انتظار فرج و 
گشایش از حق داشتن.«

وقتی به نعمت و رفاه می رسم، بر مرکب شکر سوار می شوم )شکرگزارم( و این شکر مرا به درگاه خدا می رساند. )به خدا نزدیک می کند(؛ چو بالیی 
پیش می آید، بر آن بال صبر می کنم و با صبر پیش می روم؛ و چون فرصت طاعت و بندگی پیش می آید، دل از هرچه غیر اوست پاک می کنم و تنها به حق 

می پردازم و به پیش می روم.
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عنوان: کویر

درس نهم

قالب متن: نثر معاصر 
درون مایه: روی آوردن به معنویات، دوری از نگاه تجملی 

به زندگی، توّجه به فلسفۀ واالی زندگی و…

قلمرو زبانی 

1ــ معنی واژه
2ــ اهّمیت امالیی واژه ها

و  ساده  جمله های  3ــ 
مرکب

4ــ نقش دستوری واژه

قلمرو ادبی

آرایه های  بررسی  1ــ 
استعاره،  )تشبیه،  ادبی 

تلمیح، تشخیص و…(
و  سفرنامه  تفاوت  2ــ 

حسب حال

قلمرو فکری

1ــ دریافت محور فکری 
نویسنده در متن درس

مفهومی  ارتباط  2ــ 
برجستۀ  نکات  از  برخی 

درس با متون دیگر 

نمایۀ درس
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اهداف آموزشی

1 آشنایی با گونه ای دیگر از ادبیات معاصر سفر و زندگی )علم(

2 آشنایی با سبک نویسندگی و نثر ادبی دکتر علی شریعتی )علم(

3 دریافت و توانایی درک پیام های فرهنگی، اخالقی و فلسفی متن درس و عمل به آن )تفکر و عمل(

٤ آشنایی با واژگان و ترکیب سازی های برجستٔه ادبی متن )علم(

٥ توانایی شناسایی آموزه های قلمروهای زبانی، ادبی و فکری در متن درس )عمل(

روش های یاددهی و یادگیری 

استفاده از روش های پژوهش محوری دربارهٔ نویسندهٔ داستان، گروه بندی، همیاری گروهی، قصه خوانی، 
پرسش و پاسخ.

رسانه های آموزشی 

کتاب درسی، کتاب کویر از دکتر علی شریعتی، تهیٔه اسالیدهای آموزشی مناسب دربارٔه کویر شریعتی و…

منابع تکمیلی

1 اسطوره پردازی در کویر دکتر علی شریعتی. دکتر محمد آهی و دیگران. )1393(. فصلنامٔه ادبیات 

حماسی. سال1. شمارٔه 2. 
2 بررسی فرم در کویر دکتر شریعتی با تکیه بر برجسته سازی. مهین عبدالحی. )1391(. اولین کنگرٔه 

علمی بین المللی فرهنگ، زبان و ادبّیات. دانشگاه فرهنگیان. پایگاه سیویلیکا.
3 بررسی تطبیقی اندیشه های استاد مطهری و دکتر شریعتی. عبدالرضا یوسفی میانجی. )1390(. مجلٔه 

کیهان فرهنگی. شمارٔه 175. 
٤ تأّملی در نقش دکتر شریعتی در پیدایش و رواج سمبلیسم اجتماعی در عرصٔه شعر فارسی. حسین 

جواد  کوشش  به  شریعتی.  دکتر  بازشناسی اندیشه های  همایش  مقاالت  مجموعه   .)1380( قبادی.  علی 
میزبان. 3 جلد. چاپ اول. دانشگاه فردوسی مشهد.

٥ تأثیر غرب گرایی بر ظهور اندیشٔه انقالب اسالمی در نظریٔه سیاسی شریعتی. علیرضا صدرا؛ محمدرضا 

شمیسا. )1395(. فصلنامٔه سیاست. دورٔه 46. شمارٔه 3.
٦ تفّکر دکتر علی شریعتی؛ از چند رشته ای تا میان رشته ای. سید رضا شاکری. )1392(. فصلنامٔه 
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مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی. دورٔه پنجم. شمارٔه 2.
٧ تحقیقی دربارٔه تأثیر افکار دکتر علی شریعتی بر روی گروهی از دانشجویان دانشگاه شیراز. پرویندخت 

تدین. )1395(. پایان نامه دولتی. وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری. دانشگاه شیراز.
همایش  مقاالت  مجموعه  مزینانی.  شریعتی  عبدالکریم  قرآن.  از  شریعتی  برداشت  و  تلّقی   ٨

دانشگاه  اول.  چاپ   .)1379( جلد.   3 میزبان.  جواد  کوشش  به  شریعتی.  دکتر  بازشناسی اندیشه های 
فردوسی مشهد.

9 رمز در سه اثر نمادین شریعتی )کویر، هبوط، انسان(. مهیار علوی مقدم. )1391(. نشریٔه ادبّیات 

پایداری. دانشکدٔه ادبّیات و علوم انسانی کرمان. دورٔه 3. شمارٔه 6.
10 سبک و ایده در آثار شریعتی. محمود فتوحی. مجموعه مقاالت همایش بازشناسی اندیشه های دکتر 

شریعتی. به کوشش جواد میزبان. 3 جلد. )1379(. چاپ اول. دانشگاه فردوسی مشهد.
11 کویر؛ تجربٔه مدرنیته ایرانی )بازخوانی و تفسیر کویر شریعتی(. فرامرز معتمد دزفولی. )1387(. چاپ 

اول. تهران: قلم.
12 هبوط در کویر. )مجموعه آثار 13( علی شریعتی. )1387(. چاپ بیست و ششم. تهران: چاپخش.

تحلیل متن درس 

کویر
چشمٔه آبی سرد که در تموز سوزان کویر، گویی از دل یخچالی بزرگ بیرون می آید. از دامنٔه کوه های 
شمالی ایران به سینٔه کویر سرازیر می شود و و از دل ارگ مزینان سر بر می دارد. از اینجا درختان کهنی که 
سالیانی دراز سر بر شانه هم داده اند، آب را تا باغستان و مزرعه مشایعت می کنند1. درست گویی عشق آباد 
کوچکی است2 و چنان که می گویند، هم بر انگارٔه عشق آبادش ساخته اند، مزینان از هزار و صد سال پیش، 

1ــ قلمرو زبانی: تموز: نام ماه اول تابستان و ماه دهم از سال رومیان که آفتاب در برج سرطان )چهارمین برج فلکی از دایرةالبروج( قرار می گیرد. 
کلمٔه سرطان به معنی خرچنگ است.

دی می بینند  گرم  تموز  مولویدر شعاع شمس می بینند فیدر 

مشایعت: هم قدم شدن با کسی، از پی مسافر رفتن، همراهی با مهمان برای خداحافظی/ ارگ: قلعه وحصاری کوچک که در میان قلعه ای بزرگ باشد.
قلمرو ادبی: کنایه: از دل چیزی برون آمدن: جوشیدن/ سربرداشتن: سربلند کردن/ استعارٔه مکنیه و تشخیص: سینٔه کویر، دل یخچال، دل ارگ 

مزینان و سر بر شانٔه هم دادن درختان 
یا نقشٔه ساختارش مانند  بر انگارٔه عشق آبادش ساخته اند: اندازه  ناتمام مانده باشد./ هم  یا نقشی که کشیدن آن  2ــ انگاره: اندازه و مقیاس، طرح 

عشق آباد است.
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هنوز بر همان مهر و نشان است که بود1….
تاریخ بیهق2 از شاعران و دانشمندان و مردان فقه و حکمت و شعر و ادب و عرفان و تقوایش یاد می کند، 
در آن روزگاری که باب علم بر روی فقیر و غنی، روستایی و شهری باز بود و استادان بزرگ حکمت و فقه 
و ادب، نه در » ادارات« که در غرفه های مساجد یا مدرس های مدارس می نشستند3 و شاگرد بود که همچون 
جویندٔه تشنه ای می گشت و می سنجید و باالخره می یافت و سر می سپرد، نه به زور »حاضر و غایب«، بل به 

نیروی ارادت و کشش ایمان.
صحبت مزینان بود. نزدیک هشتاد سال پیش، مردی فیلسوف و فقیه که در حوزٔه درس مرحوم حاجی 
ماّلهادی اسرار ــ آخرین فیلسوف از سلسلٔه حکمای بزرگ اسالم ــ مقامی  بلند و شخصّیتی نمایان داشت4، 
به این ده آمد تا عمر را به تنهایی بگذارد. بعد از حکیم اسرار، همٔه چشم ها به او بود که حوزٔه حکمت را او 
گرم و چراغ علم و فلسفه و کالم را او که جانشین شایستٔه وی بود، روشن نگاه دارد؛۵ اّما در آستانٔه میوه دادن 
درختی که جوانی را به پایش ریخته بود و در آن هنگام که بهار حیات علمی و اجتماعی اش6 فرا رسیده بود، 
ناگهان منقلب شد. شهر را و گیرودار شهر را رها کرد و چشم ها را منتظر گذاشت و به دهی آمد که هرگز 
در انتظار آمدن چون او کسی نبود. وی جّد پدر من بود. من هشتاد سال پیش، نیم قرن پیش از آمدنم به این 
جهان، خود را در او احساس می کنم؛ در نگاه او نشانی از من بوده است… و اّما جّد من، او نیز بر شیؤه 
پدر رفت. به همین روستای فراموش باز آمد و از زندگی و مردمش کناره گرفت و به پاکی و علم و تنهایی و 
بی نیازی و اندیشیدن وفادار ماند؛7 که این فلسفٔه انسان ماندن در روزگاری است که زندگی سخت آلوده است 

1ــ قلمرو ادبی: بر همان مهر و نشان است که بود: ضرب المثل است برگرفته از این بیت حافظ:  
 )غزل 213(حّقٔه ِمهر بدان ُمهر و نشان است که بودگوهر مخزن اسرار همان است که بود

2 ــ قلمرو زبانی: نام کتاب تاریخی از ابوالحسن زید بیهقی معروف به ابن فندق که در قرن پنجم نگارش یافته است.
3ــ قلمرو زبانی: فقه: علم احکام شرعیه، علمی است که از فروع عملی احکام شرع بحث می کند. مبنای این علم بر استنباط احکام است از کتاب 

و سنّت و به سبب همین استنباط، محّل  اجتهاد است./ حکمت: فلسفه و به ویژه فلسفٔه  اسالمی
غرفه: باالخانه بر کنار بام، حجره بر بام / َمدرس: جای درس گفتن/ قلمرو ادبی: باب علم: اضافٔه استعاری 

4ــ مرحوم شریعتی در حاشیٔه این مطلب افزوده اند: »به نقل مرحوم فقیه سبزواری و نیز حکیم سبزواری بزرگ، مرحوم آخوند مالمحمدکاظم خراسانی 
معروف که هم در مشروطیت و هم در حکمت نامی ترین مرد قرن اخیر است و نویسندٔه کفای ة االصول، در سفر عتبات، حکمت را نزد وی آموخته است و جز 

او در فلسفه استادی نداشته و استعداد شگفتش او را در این رشته تا بدین پایه رسانده است.« )شریعتی137:1328(
5  ــ قلمرو زبانی: حوزه: ناحیه، طرف

 قلمرو ادبی: چشم به کسی بودن: انتظار داشتن/ چراغ علم و فلسفه و کالم: اضافٔه تشبیهی؛ علم و فلسفه و کالم، مشبّه؛ چراغ: مشبّه به/ چیزی را 
گرم داشتن و چراغ را روشن نگه داشتن: کنایه از پر رونق نگه داشتن و ارزشمند کردن/ مراعات نظیر: گرم، چراغ و روشن

6 ــ قلمرو ادبی: بهار حیات علمی و اجتماعی: اضافٔه تشبیهی
7ــ قلمرو فکری: عبارت آخر ارتباط معنایی دارد با شعر: در کف ها کاسٔه زیبایی/ بر لب ها تلخِی دانایی/ شهر تو در جای دگر/ ره می بر با پای دگر  

سهراب سپهری
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و انسان ماندن سخت دشوار.1 پس از او عموی بزرگم که برجسته ترین شاگرد حوزٔه ادیب بزرگ2 بود، پس 
از پایان تحصیل فقه و فلسفه و به ویژه ادبیات،  باز راه اجداد خویش را به سوی کویر پیش گرفت3 و به مزینان 
بازگشت. آن اوایل سال های کودکی، هنوز پیوند ما با زادگاه روستایی مان برقرار بود و برخالف حال، پامان به 
ده باز بود و در شهر، دستگیر، نه پاگیر، بلکه دست وپاگیر نشده بودیم4 و هر سال تابستان ها را به اصل خود، 

مزینان برمی گشتیم و به تعبیر امروزمان »می رفتیم«.
بود؛  شورانگیزی  و  عزیز  لحظٔه  خوب تری!  پایان  چه  و  خوبی  آغاز  چه  مدارس!  پایان  تابستان،  آغاز 
لحظه ای که هر سال از نخستین دم بهار، بی صبرانه چشم به راهش بودیم و آن سال ها، هر سال انتظار پایان 
می گرفت و تابستان وصال، درست به هنگام، همچون همه ساله، امید بخش و گرم و مهربان و نوازشگر می آمد 

و ما را از غربت زندان شهر به میهن آزاد و دامن گسترمان، کویر می بُرد؛ نه، باز می گرداند.5 
  … در کویر، گویی به مرز عالم دیگر نزدیکیم و از آن است که ماوراء الطّبیعه را ــ که همواره فلسفه از آن 
سخن می گوید و مذهب بدان می خواند6 ــ در کویر به چشم می توان دید، می توان احساس کرد و از آن است 
که پیامبران همه از اینجا برخاسته اند7 و به سوی شهرها و آبادی ها آمده اند. »در کویر خدا حضور دارد!«8 
این شهادت را یک نویسندٔه رومانیایی داده است که برای شناختن محّمد و دیدن صحرایی که آواز پِر جبرئیل 
همواره در زیر غرفٔه بلند آسمانش به گوش می رسد9 و حّتی درختش، غارش، کوهش، هر صخرٔه سنگش و 
سنگریزه اش آیات وحی را بر لب دارد و زبان گویای خدا می شود ، به صحرای عربستان آمده است و عطر 

1ــ قلمرو زبانی: سخت آلوده و سخت دشوار: سخت وابستٔه وابسته، قیِد صفت 
 قلمرو فکری: در دورانی که زندگی دنیایی سخت پایبند می کند، ترک آن و دل نبستن به آن بسیار دشوار است.

2ــ حوزۀ ادیب بزرگ: حوزٔه درس ادیب نیشابوری، بزرگ ترین مرکز ادبی خراسان و شاید هم سراسر ایران بود و نام آورانی چون ملک الشعرا بهار، 
مدّرس رضوی، ادیب خویی و بسیاری دیگر از بزرگان ادب فارسی پروردهٔ همان حوزه هستند.

3 ــ قلمرو ادبی: راه کسی را پیش گرفتن: کنایه از دنبال کردن روش و طریقه
4ــ قلمرو ادبی: کنایه: دست وپاگیر شدن: ایجاد دردسر کردن

با مهربانی و گرمی  و…:  منتظر بودن، انتظار کشیدن/ تابستان وصال: اضافٔه تشبیهی/ آمدن تابستان  کنایه از  قلمرو ادبی: چشم به راه بودن:  5 ــ 
تشخیص، استعاره مکنیه/ آمدن گرم: حس آمیزی/ تشبیه: کویر به میهنی آزاد تشبیه شده است.

6ــ قلمرو زبانی:حیات: زندگی/ ماوراءالطبیعه: مابعدالطبیعه، متافیزیک، عالم معقوالت، خارج از طبیعت/ توضیح 1 :  بعضی این ترکیب را به ضّم 
 همزه خوانند ولی در اصل مفتوح است زیرا ظرف است و فتحه عالمت نصب آن می باشد.)دکترخیام پور؛ نداب، 10 :1ص38( توضیح2: ترکیب مذکور 

لغًة صحیح است ولی مستعمل قدما »مابعدالطبیعه«  است.«  )فرهنگ فارسی، معین(
قلمرو ادبی: فلسفه: مجاز از فیلسوفان/ مذهب: مجاز از اهل دین، علمای مذهبی

7ــ قلمرو فکری: بیشتر پیامبران از سرزمین های کویری هستند.
8  ــ قلمرو ادبی: در کویر خدا حضور دارد:  تضمین )نقل قول از نویسندٔه رومانی(

9ــ قلمرو زبانی: غرفه: باالخانه، اتاقی که باالی اتاقی دیگر بنا شده باشد./ غرفٔه بلند: ترکیب وصفی
نویسندٔه رومانیایی: منظور کنستانتین ویرژیل گئورگیو است که دربارٔه پیامبر کتابی نوشت به نام »محمد پیغمبری که از نو باید شناخت.«/ آواز پر جبرئیل 

نام رساله ای است از شیخ شهاب الدین سهروردی و موضوع آن دربارٔه حکمت و معرفت است.
قلمرو ادبی: غرفٔه بلند آسمان: اضافٔه استعاری )آسمان همچون عمارتی است که غرفه و اتاق دارد.(



146

الهام را در فضای اسرارآمیز آن استشمام کرده است.1
… آسمان کویر، این نخلستان خاموش و پر مهتابی2 که هرگاه مشت خونین و بی تاب قلبم3 را در زیر باران های 
غیبی سکوتش می گیرم 4 و نگاه های اسیرم۵ را همچون پروانه های شوق6 در این مزرع سبز آن دوست شاعرم7 
رها می کنم، ناله های گریه آلود آن روح دردمند وتنها را می شنوم. 8 ناله های گریه آلود آن امام راستین و بزرگم9 
را که همچون این شیعٔه گمنام و غریبش، در کنار آن مدینٔه پلید10 و در قلب آن کویر بی فریاد، سر در حلقوم چاه11 

می برد و می گریست. چه فاجعه ای است در آن لحظه که یک مرد می گرید!.. چه فاجعه ای!…
مثل هر شب در سایه  نیز  آن شب  هنوز کودکی هفت هشت ساله.  و من  بود  تابستان  آرام  نیمه شب    
روشن غروب، دهقانان با چهارپایانشان از صحرا باز می گشتند و هیاهوی گلّه خوابید و مردم شامشان را که 
خوردند، به پشت بام ها رفتند؛ نه که بخوابند، که تماشا کنند و از ستاره ها حرف بزنند، که آسمان، تفّرجگاه12 

مردم کویر است و تنها گردشگاه آزاد و آباد کویر.
آن شب نیز من خود13 را بر روی بام خانه گذاشته بودم و به نظارٔه14 آسمان رفته بودم؛ گرم تماشا و غرق در 

1 ــ قلمرو زبانی: استشمام: بوییدن و با عطر تناسب دارد. 
 قلمرو ادبی: درختش، غارش، کوهش و… زبان گویای خدا می شود: تشبیه: مشبّه: درخت،… ؛ مشبه به: زبان خدا/ تلمیح به آیٔه قرآنی: »یسبّح 
لله ما فی الّسموات و ما فی االرض.« نیز دارد./ عطر الهام: اضافٔه تشبیهی/ درخت و غار و… آیات وحی را بر لب دارد: تشخیص، استعارٔه مکنیه/ عبارت 

»و از آن است که پیامبران همه از اینجا برخاسته اند«: حسن تعلیل
قلمرو فکری: مرتبط با مفهوم: »جهان، قرآن مصّور است/ و آیه ها در آن/ به جای آنکه بنشینند، ایستاده اند.«                   سلمان هراتی
 »من نمازم را وقتی می خوانم/ که اذانش را باد گفته باشد سرگل دستٔه سرو/ من نمازم را پی تکبیرةاالحرام علف می خوانم/ پی قدقامت موج« 

سهراب سپهری                                
2ــ آسمان کویر این نخلستان خاموش و پرمهتابی:  تشبیه / نخلستان خاموش و پرمهتابی:  پارادوکس )متناقض نما(

3ــ قلمرو ادبی: مشت بی تاب قلب:  اضافٔه تشبیهی 
ـ  قلمرو ادبی: باران های سکوت:  اضافٔه تشبیهی  4 ـ

5  ــ قلمرو ادبی: نگاه های اسیر:  تشخیص
6ــ قلمرو ادبی: پروانه های شوق:  اضافٔه تشبیهی

7ــ قلمرو ادبی: مزرع سبز:  تلمیح دارد به این بیت حافظ که آسمان را به تصویر کشیده است:
نو َمِه  و داس  دیدم  یادم از کشتٔه خویش آمد و هنگام درومزرع سبز فلک 

8  ــ قلمرو زبانی: گریه آلود:  صفت مفعولی مرّخم/ ناله های گریه آلود:  ناله هایی که با گریه و ضّجه همراه باشد.
9ــ آن امام راستین:  منظور حضرت علی  است.

10ــ مدینۀ پلید:  منظور شهر کوفه است. نویسنده از آن رو مدینه را پلید می خواند که علی  در آنجا همدمی  برای خود نتوانست بیابد؛ پس سر 
در چاه می کرد و با چاه درد خویش می گفت.

11ــ قلمرو ادبی: قلب کویر:  اضافٔه استعاری و تشخیص/ حلقوم چاه:  اضافٔه استعاری و تشخیص/ تلمیح دارد به ماجرای سخن گفتِن  حضرت 
امیر با چاه که در ادب فارسی جلؤه بسیار یافته است.

12ــ قلمرو زبانی: تفرجگاه:  گردشگاه
13ــ قلمرو ادبی: خود: مجاز از وجود خود

14ــ قلمرو زبانی: نظاره:  ِنظارت، نگریستن، تماشا
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این دریای سبز معلّقی که بر آن مرغان الماس پَر، ستارگان زیبا و خاموش، تک تک از غیب سر می زنند.1 
آن شب نیز ماه با تأللؤ پر شکوهش از راه رسید و گل های الماس شکفتند و قندیل زیبای پروین سر زد2 و آن 
جاّدٔه روشن و خیال انگیزی که گویی یک راست به ابدیّت می پیوندد: » شاهراه علی«، » راه مّکه«! که بعدها 
دبیرانم3 خندیدند که: »نه جانم، کهکشان!« و حال می فهمم که چه اسم زشتی! کهکشان؛ یعنی از آنجا کاه 
می کشیده اند و اینها هم کاه هایی است که بر راه ریخته است! شگفتا که نگاه های لوکس مردم آسفالت نشین 
شهر، آن را کهکشان می بیند و دهاتی های کاه کش کویر، شاهراه علی، راه کعبه، راهی که علی از آن به کعبه 

می رود. کلمات را کنار زنید و در زیر آن، روحی را که در این تلّقی و تعبیر پنهان است، تماشا کنید.4
چنین بود که هر سال که یک کالس باالتر می رفتم و به کویر برمی گشتم، از آن همه زیبایی ها و لّذت ها و 
نشئه های5 سرشار از شعر و خیال و عظمت و شکوه و ابدیّت پر از قدس و چهره های پر از »ماورا« محروم تر  
می شدم6 تا امسال که رفتم، دیگر سر به آسمان بر نکردم و همه چشم در زمین که اینجا… می توان چند حلقه 
چاه عمیق زد و… آنجا می شود چغندرکاری کرد… ! و دیدارها همه بر خاک و سخن ها همه از خاک7 ! 
ـ  قلمرو ادبی: گرم چیزی بودن: کنایه از مشغول وسرگرم بودن/ دریای سبز معلّق: استعاره از آسمان و نیز تلمیح به باور گذشتگان که آسمان را  1 ـ

به رنگ سبز می پنداشتند. 
حافظیادم از کشته خویش آمد و هنگام درومزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو

مرغان الماس پَر: استعاره از ستارگان/ الماس پَر: استعاره از پرتو و نور ستارگان/ الماْس پر: تشبیه درون واژهای )پِر مانند الماس(. به نظر می رسد اگر 
خوانش آن به صورت تتابع اضافات باشد، مناسب تر است: مرغاِن الماْس پِر ستارگاِن زیبا و خاموش، که در این صورت، اضافٔه تشبیهی است )ستارگان زیبا 

و خاموش به مرغان الماس پر مانند شده اند(. در متن اصلی، ویرگول نیامده./ سرزدن: کنایه از طلوع کردن
 قلمرو فکری: آن شب من نیز از وجود مادی خود چشم پوشیدم و غرق در عالم معنویت شدم و به تماشای آسمانی نشستم که معنویت الهام می کرد.

2ــ قلمرو زبانی: تأللؤ: درخشش، درخشندگی/ قندیل: مشعل، چراغ آویز، چراغدان/ پروین: چند ستارٔه درخشان که در یک جا به صورت خوشه 
جمع شده، خوشٔه پروین/ گل های الماس شکفتند: گل های الماس: استعاره از ستارگان/ شکفتن گل های الماس: کنایه از پدیدار شدن ستارگان/ قندیل 

زیبای پروین سر زد: قندیل پروین: اضافٔه تشبیهی/ سرزد: تابید.
3ــ قلمرو ادبی: دبیران: در اینجا نماد عالمانی است که تنها از منظر علمی به قضایا می نگرند.

4 ــ قلمرو ادبی: جادٔه روشن وخیال انگیز: استعاره از کهکشان/ یک راست: مستقیم / نگاه های لوکس مردم… استعاره مکنیه )نگاه مردم به کاالیی 
»e« لوکس تشبیه شده است.(/ نگاه های …: واج آرایی: تکرار مصّوت

قلمرو فکری: نویسنده بین نگاه های تجملی مردم شهری و نگاه سادٔه مردم روستایی تفاوت قائل می شود و واژه ها را برای رساندن معنا کافی نمی داند 
و برای رسیدن به معنویات آنها را ناتوان می داند و معتقد است باز نمودن امور معنوی در عالم معانی صورت می گیرد. ارتباط معنایی با ابیات زیر:

نیست هیچ  ظاهر  زیبای  بیار صورت  زیبا  سیرت  برادر  سعدیای 
است دل  در  نظرمان  همی گوید  استحق  ِگل  و  آب  آن  که  صورت  بر  مولوینیست 
بَُود معنی گذارهرکه در بند صورت باشد، به معنی کی رسد؟ آید،  انوریمرد گر صورت پرست 
راستی نبینی  خود  از  صورتی  مرد  تو  سناییمرد معنی باش و گام از هر دو کشور درگذارتا 

5  ــ نشئه: سرخوشی، مستی
6ــ قلمرو زبانی: ماوراء: پشت سر، آنچه در پشت چیزی قرار دارد./ قدس:  پاکی

7ــ قلمرو زبانی: ماوراء: چند حلقه چاه: حلقه: ممّیز 
قلمرو ادبی: چهره: مجاز از شخصیت/ دیدار: مجاز از نگاه / قلمرو فکری: منظور از چهره های پر از ماورای شخصّیت های دینی و معنوی 

چون حضرت علی است. 
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که آن عالم پر شگفتی و راز، سرایی سرد و بی روح شد، ساختٔه چند عنصر! و آن باغ پر از گل های رنگین 
و معطّر شعر و خیال و الهام و احساس ــ که قلب پاک کودکانه ام همچون پروانه شوق در آن می پرید1 ــ 
در سموم سرد این عقل بی درد و بی دل پژمرد2 و صفای اهورایی3 آن همه زیبایی ها که درونم را پر از خدا 
می کرد، به این علم عددبین مصلحت اندیش آلود؛4 و من آن شب، پس از گشت وگذار در گردشگاه آسمان، 
تماشاخانٔه زیبا و شگفت مردم کویر، فرود آمدم و بر روی بام خانه، خسته از نشئٔه خوب و پاک آن »اسرا« در 

بستر خویش به خواب رفتم. 5 
علی شریعتی،کویر

درنگی کوتاه در محتوای درس 

 دو محور اساسی اندیشٔه نویسنده در درس، مطرح کردن فرهنگ و تمّدن ایرانی  ــ  اسالمی و بازگشت 
به خویشتن با زبان نمادین است. 

 خود او در جایی از کویر می نویسد: »کویر هم جهان من است و هم تاریخ من و هم میهن من و هم دل 
من،… خویشتن غریب من و باالخره داستان من. « )کویر:256(

 کویر »این تاریخی است که در صورت جغرافیا ظاهر شده است. کویر نه تنها نیستان من و ماست که 
نیستان ملّت ماست و روح اندیشه و مذهب و عرفان و ادبی بینش و زندگی و سرگذشت همٔه ماست.« ) همان: 

ـ  278( 277ـ
1ــ  قلمرو ادبی: عالم پرشگفتی و راز: استعاره از آسمان/ آن عالم… سرایی سرد و بی روح شد: تشبیه: مشبّه: آن عالم، مشبه به: سرا/ سرد و بی روح 

بودن : کنایه از دلپذیر نبودن/ باغ : استعاره از آسمان
 گل های رنگین و معطّر شعر و خیال و الهام و احساس: اضافٔه تشبیهی )شعر و خیال و الهام و احساس: مشبّه، گل: مشبه به( 

 قلب همچون پروانه: تشبیه/ پروانه و پریدن: مراعات نظیر
قلمرو فکری: نویسنده از اینکه نگاه مردم به زندگی، جزئی و علمی شد و از معنویت ها دور گشت، ناراحت است. 

2 ــ قلمرو زبانی: َسموم: باد گرم و زهرآگین و خفقان آور
قلمرو ادبی: َسموم سرد: متناقض نما / َسموم سرد این عقل: اضافٔه تشبیهی/ عقل بی درد و بی دل: تشخیص/ بی دل: بدون معنویّت قلب پاک… 

پژمرد: استعاره مکنّیه )قلب به گلی تشبیه شده است که پژمرده است(
قلمرو فکری: عقل بی درد و بی دل: عقل بی احساس و بی عاطفه. عقل در ادب فارسی و به ویژه در ادب عرفانی ما،  مصلحت اندیش تصویر شده است 
که در برابر عشق )احساس و عاطفه(  قرار می گیرد. به این عقل در اصطالح »عقل معاش« می گویند که زندگی و منافع این جهانی را در نظر می گیرد و با آن 

عقل که به »عقل محمدی« معروف شده متفاوت است.
3 ــ قلمرو زبانی: اهورایی: صفت نسبی، منسوب به اهورا )اهورامزدا(، خدایی

»در اوستا اهُور و در وید برهمنان َاسوَر،  هر دو از ریشٔه  َاسو که به معنی سرور و موالست، می باشد. در نزد هندوان َاسوَر غالباً ازبرای پروردگاران 
بزرگ استعمال شده است… در اوستا هم کلمٔه اهور به معنی بزرگ و سرور آمده است…« )اوشیدری1371: 19(

4ــ قلمرو ادبی: علم عددبین مصلحت اندیش: تشخیص و استعارٔه مکنیه
قلمرو فکری: نویسنده از اینکه نگاه مردم به زندگی جزئی و علمی شد و از معنویت ها دور گشت، ناراحت است. 

5   ــ قلمرو زبانی: اسرا: در شب سیر کردن و معانی دیگر آن: معراج پیامبر اسالم / نام هفدهمین سورٔه قرآن کریم 
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با توجه به آنکه بیدادگری بر همه چیره است، آسمان )راه رهایی از تقدیر شوم ابدی( سبز   در کویر 
و  )بیدادگری  کویر  آفتاب  گرفتار خشونت  را  روز  ایران(  )مردم  کویر  مردم  این رو،  از  است؛  تیره  زمین  و 
زورگویی حکومت( و هر روز در آرزوی رسیدن شب های ستاره باران کویر و سخن گفتن از آرزوهای محال 

خود هستند. )ن.ک: معتمد دزفولی،1387: 91(
 »کویر این هیچستان پر اسرای شب که در آن دنیا و آخرت روی درروی هم اند.« )کویر: 281(

و کمال  معرفت  بودن و جویای  به خویشتن خویش، جویای حقیقت  بازگشت   معنای رمزی درس 
انسانی بودن است.

 کویر جایگاه واقعی است که هر انسانی می تواند خود را در آن بازشکافی کند.
 کویر نمادی از دنیای بی ارزش به معنی مرگ و جهان پس  ازمرگ )آخرت( است. 

 فلسفٔه عرفانی نویسنده که در کویر توصیف شد در حقیقت بیانگر اندیشٔه زیرساختی صوفیگری ایرانی 
است.

 نویسنده با نگاه علمی همٔه اضطراب های جهان مدرن را به تمسخر می گیرد؛ علمی که احساس مذهبی 
را از ادراک و فهم بشری  دربارٔه عالم و آفریده هایش باز می دارد.

 شریعتی بسیار به خود می بالد از اینکه به خانواده ای مذهبی از دانشمندان زاهدی تعلق دارد که زندگی 
در انزوا، یعنی مزینان را انتخاب کرده اند.

کارگاه متن پژوهی 

آموزۀ قلمرو زبانی: وابسته های وابسته
 صفِت صفت: برخی صفت ها، صفت های همراه خود را بیشتر معّرفی می کنند و دربارٔه ویژگی های آنها 

)درجه و اندازه( توضیح می دهند؛ مانند: 
رنگ   قهوه ای   سیر

هسته     صفت    صفت
قید ِ صفت: کلمه ای است که دربارهٔ  اندازه و درجٔه صفت همراه خود توضیح می دهد؛ مانند:

فضای  بسیار  دلپذیر           هوای  نسبتاً  پاک 
هسته     قید    صفت           هسته    قید  صفت 

آموزهٔ قلمرو ادبی: خاطره نویسی، سفرنامه و حسب حال
و  )فراگنر،1377: 27(  فرد«  زندگی  از  یا قسمتی  آمده است: »شرح حال  مفهوم خاطره  و  معنی  در   
»تصویری ماندنی در ذهن که آیینٔه واقعیت است ولی تمام نما نیست و رنگ و خیال عاطفه پذیرفته است.« 
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خاطرات  از  نوعی  را  )اتوبیوگرافی ها(  زندگی نامه ها  خود  یوسفی  غالمحسین   )18:1382 )حسینی نژاد، 
می داند: » خاطره عبارت از هر چیزی که از روی قصد و آگاهی نوشته شده و مقصود از آن، معّرفی عمل 

و اندیشٔه صاحب اثر است.« )1380: 361( 
کتاب  مثالً  می آید؛  به شمار  زندگینامه  زیرمجموعه های  و  گونه ها  از  یکی  خاطره نویسی  تعاریف،  این  با 

اسرارالتوحید از ساختاری خاطره گونه برخوردار است که به شرح زندگی ابوسعید پرداخته است. 
خاطره نویسی به مفهوم عام آن از اواسط دورٔه قاجار در ایران شکل گرفت و به دالیلی چون رویارویی 
ایرانیان با غرب و آشنایی با فرهنگ و ادب اروپایی ها و… رواج یافت. نخستین اثر خاطره نویسی به شیؤه 
امروزی، سفرنامٔه میرزا صالح شیرازی است که به دستور عباس میرزا برای فراگیری علوم و فنون جدید 
به اروپا فرستاده شد. در دوره های بعد این گونٔه ادبی در بین سیاستمداران گسترش بیشتری یافت؛ مانند 

»خاطرات و خطرات حاج مخبرالسلطنٔه هدایت«، »حیات یحیی« ) زندگینامه ای در قالب خاطره( و… 
در زندگینامه، نویسنده به شرح حال، حوادث و رویدادهای زندگی خویش و یا دیگری می پردازد و در آن 
چگونگی وقوع حوادث، زمان و مکان و حّتی علت حوادث را شرح می دهد. بدین ترتیب زندگینامه به صورت 
یک نوع مستقل ادبی در می آید که شایستٔه توجه است؛ مانند کتاب »شرح زندگانی من« اثر عبداللّٰه مستوفی.

سفرنامه نوعی گزارش سفر و سیاحت است که خاطرات نویسنده را نیز در برمی گیرد؛ مانند »خسی در 
میقات جالل آل احمد« یا »سفرنامٔه ناصر خسرو« و… این  قبیل آثار از این جهت که حاوی خاطرات هستند، 

به نوعی می توانند در زمرٔه خاطره نویسی نیز جای بگیرند. 
تفاوت های خاطره نویسی، زندگینامه و سفرنامه: 

 زندگینامه مربوط به همٔه زندگی فرد است، حال  آنکه خاطره نویسی تنها به برهه ای از زندگی مربوط 
می شود.

 ویژگی روایی در خاطره نویسی بسیار پررنگ تر از زندگینامه است. صداقت بیان از ویژگی های مهّم آن 
است که بدون آن خاطره ارزش خود را از دست می دهد.

 در خاطره نویسی، به جزئیات پرداخته می شود و دارای نثر صمیمانه و نزدیک به زبان محاوره است ولی 
در زندگینامه به دلیل وسعت مطالب و حوادث، جزئیات چندان جایگاهی ندارند.

 در سفرنامه نویسی نویسنده به قصد خاطره نویسی نمی نویسد.
 سفرنامه ها حاوی اطالعاتی دربارهٔ سفر، مسافر و توصیف اماکن و شهرها است.

 در سفرنامه نویسی نویسنده از خود کمتر سخن می گوید و بیشتر به شرح ماجراها و توصیف مکان ها    
می پردازد. 

 در خاطره نویسی حوادث حتماً زمینٔه سفر ندارد ولی در سفرنامه شخص سیاحتگر هر بار با صحنٔه 
تازه ای روبه رو می شود و حوداث حول محور آن شکل می گیرد.
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 سفرنامه نویسی از نظر زمانی قدمت دارد.
با زندگینامه و سفرنامه«  به خاطره نویسی و مقایسٔه آن  به مقالٔه »نگاهی  )برای اطالعات بیشتر نگاه کنید 

محمدرضا ایروانی.1386. مجلٔه زبان و ادبیات فارسی. سال3. شمارٔه 8.(

روان خوانی            

بوی جوی مولیان1
من زندگانی را در چادر با تیر تفنگ شیهٔه اسب آغاز کردم. در چهار سالگی پشت قاش2 زین نشستم. 
چیزی نگذشت که تفنگ خفیف به دستم دادند. تا ده سالگی حّتی یک شب هم در شهر و خانه شهری به سر 
نبردم.3 ایل ما در سال دو مرتبه از نزدیکی شیراز می گذشت. دست فروشان و دوره گردان شهر بساط شیرینی 
و حلوا در راه ایل می گستردند. پول نقد کم بود. مزٔه آن شیرینی های باد و باران خورده و گرد وغبار گرفته 

را هنوز زیر دندان دارم.4 
از شنیدن اسم شهر قند در دلم آب می شد5 و زمانی که پدرم و سپس مادرم را به تهران تبعید کردند6، تنها 
فرد خانواده که خوشحال و شادمان بود، من بودم؛ نمی دانستم که اسب و زینم را می گیرند و پشت میز و 
نیمکت مدرسه ام می نشانند. نمی دانستم که تفنگ مشقی قشنگم را می گیرند و قلم به دستم می دهند.7 پدرم 
تبعید شد. دار و ندار ما هم  تبعید شد. مادرم هم زن مهّمی نبود. او هم اشتباهاًً  مرد مهّمی نبود. اشتباهاًً 

اشتباهاًً به دست حضرات دولتی و ملّتی به یغما  8 رفت.
برای کسانی که در کنار گواراترین چشمه ها چادر می افراشتند، آب انبار آن روزی تهران مصیبت بود. 
برای کسانی که به آتش سرِخ بَن و بلوط خو9 گرفته بودند، زغال منقل و نفت بخاری آفت بود.10 برای مادرم 
که سراسر عمرش را در چادر باز و پر هوای عشایری به سر برده بود، تنّفس در اتاقکی محصور دشوار و 

1ــ قلمرو ادبی: بو ایهام دارد: 1ــ رایحه 2ــ آرزو و امید/ تلمیح به شعر رودکی/ بو و جو: جناس ناهمسان اختالفی
2ــ قلمرو زبانی: شیهه:  آواز اسب، بانگ اسب/ قاش: برجستگی جلوی زین اسب که از چوب، شاخ یا فلز سازند.

3ــ قلمرو زبانی: خفیف: سبک/ قلمرو ادبی: در جایی به سر بردن : سپری کردن، ماندن در جایی
4ــ قلمرو ادبی: مزهٔ چیزی را زیر دندان داشتن: کنایه از احساس خوبی از آن ) غذا( در خاطر داشتن / باد و باران خورده: کنایه از کثیف بودن

5 ــ قلمرو ادبی: قند در دل آب شدن: کنایه از میل شدید به چیزی داشتن
6 ــ قلمرو زبانی: تبعید کردن: از محل سکونت خارج کردن

7ــ قلمرو زبانی: تفنگ مشقی: تفنگ بادی که برای تمرین و مشق تیراندازی به کار می رود.
8 ــ قلمرو زبانی: حضرات دولتی: مقامات دولتی/ یغما: تاراج، غارت/ قلمرو ادبی: داروندار: کنایه از تمام مال و ثروت 

9ــ قلمرو زبانی: بَن و بلوط: نام دو درخت/ آفت: بال 
10ــ قلمرو فکری: یعنی آن گرما که حاصل سوختن چوب بن و بلوط است، گرمای طبیعی دارد و به جان می نشیند؛ حال آنکه گرمای حاصل از زغال 

منقل و نفت، گرمای مصنوعی دارد و در اصطالح عوام نمی چسبد )خوش نمی افتد(.
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جان فرسا بود.1 برایش در حیاط چادر زدیم و فقط سرمای کشنده و برف زمستان بود که توانست او را به 
چهار دیواری اتاق بکشند. من در چادر مادرم می خوابیدم. یک شب دزد لباس هایم را برد. بی لباس ماندم 
و گریستم. یکی از تبعیدهای ریزنقش، لباسش را به من بخشید. باز هم بلند و گشاد بود ولی بهتر از برهنگی 
بود. پوشیدم و به راه افتادم. بّچه های کوچه و مدرسه خندیدند. ما قدرت اجارٔه حیاط دربست نداشتیم… 
غّصٔه مادر و سرگردانی من و بّچه ها حّد و حصر2 نداشت. پس از ماه ها انتظار یک روز سر و کلّه اش پیدا 
که  پدری  همان  است.  پدر  که  دادیم  تشخیص  از صدایش  فقط  بود.  دیده  نبود. شکنجه  شناختنی  شد. 
اسب هایش اسم و رسم داشتند. همان پدری که ایلخانی قشقایی بر سفرٔه رنگینش می نشست.3 همان پدری 

که گلّه های رنگارنگ و ریز و درشت داشت و فرش های گران بهای چادرش زبانزد ایل و قبیله بود.4
پدرم غّصه می خورد. پیر و زمین گیر می شد. ۵ هر روز ضعیف و ناتوان تر می گشت. همه چیزش را از 
دست داده بود. فقط یک دلخوشی برایش مانده بود؛ پسرش با کوشش و تالش درس می خواند. من درس 
می خواندم. شب و روز درس می خواندم. به کتاب و مدرسه دل بستگی داشتم. دو کالس یکی می کردم. 
و  می گفتند  تبریک  پدرم  به  و خیابان  آشنایان کوچه  و  مأموران شهربانی  تبعیدی ها،  اّول می شدم.   شاگرد 
از آیندٔه درخشانم برایش خیال ها می بافتند.6 سرانجام تصدیق گرفتم. تصدیق لیسانس گرفتم. یکی از آن 
تصدیق های پر رنگ و رونق روز. پدرم لیسانسم را قاب گرفت و بر دیوار گچ فرو ریختٔه اتاقمان آویخت و 
همه را به تماشا آورد. تصدیق قشنگی به شکل مربع مستطیل بود. مزایای قانونی تصدیق7 و نام و نشان مرا با 

خطّی زیبا بر آن نگاشته بودند. آشنایی در کوچه و محلّه نماند که تصدیق مرا نبیند و آفرین نگوید.
پیرمرد دلخوشی دیگری نداشت. روز و شب با فخر و مباهات8، با شادی و غرور به تصدیقم می نگریست 

و می گفت: »جان و مالم و همه چیزم را از دست دادم ولی تصدیق پسرم به همٔه آنها می ارزد.«
  پس از عزیمت رضا شاه ــ که قبالً رضاخان بود و بعدًا هم رضاخان شد ــ9 همٔه تبعیدی ها رها شدند و 
به ایل و عشیره10 بازگشتند و به ثروت از دست رفته و شوکت گذشتٔه خود دست یافتند. همه بی تصدیق بودند؛ 
1ــ قلمرو زبانی: عشایر: درلغت جمع عشیره به معنی قبیله است و به همٔه افرادی که به جامعٔه عشایری تعلق دارند، عشایر گفته می شود. قبایل عشایری 

جامعٔه نسبتاً خودکفایی دارند و زیرساختار اجتماعی آنها کامالً متفاوت با زندگی شهری است./ محصور: حصار شده، محدود/ جان فرسا: نابود کننده
2ــ قلمرو زبانی: حّد وحصر: حّد و اندازه

3ــ قلمرو زبانی: ایلخانی: خان ایل، رئیس ایل/ قشقایی: معروف به ایل قشقایی که از قبیله های مختلفی هستند، کرد، لر، عرب و ترک.
 قلمرو ادبی: پیدا شدن سروکله: کنایه از آشکار شدن چیزی/ اسم و رسم داشتن: کنایه از معروف بودن

4ــ قلمرو ادبی: زبانزد بودن: کنایه از معروف، مشهور بودن
5 ــ قلمرو ادبی: زمین گیر: کنایه از ناتوان 

6 ــ قلمرو ادبی: خیال بافتن: استعاره مکنیه و کنایه از سیر کردن در رؤیاها 
7ــ قلمرو زبانی: تصدیق: گواهینامه، مدرک/ مزایا: جمع مزیت، برتری ها

8 ــ قلمرو زبانی: مباهات: فخر کردن
9ــ بزرگی و اعتبارش موقتی بود و زود هم آنها را از دست داد.

10ــ قلمرو زبانی: عشیره: طایفه، ایل
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به جز من. همه شان زندگی شیرین و دیرین را از سرگرفتند.1
  چشمه های زالل در انتظارشان بود. کوه های مرتفع و دشت های بی کران در آغوششان کشید. باز زین 
و برگ را بر گردٔه کََهرها و کَُرندها نهادند و سرگرم تاخت و تاز شدند2. باز در سایٔه دالویز چادرها و در دامن 
معطّر چمن ها سفره های پر سخاوت ایل را گستردند و در کنارش نشستند. باز با رسیدن مهر، بار سفر را 

بستند و سرما را پشت سر گذاشتند و با آمدن فروردین، گرما را به گرمسیر سپردند و راه رفته را باز آمدند.3
در میان آنان فقط من بودم که دودل و سرگردان و سردر گریبان بودم. بیش از یک سال و نیم نتوانستم از 
مواهب خداداد و نعمت های طبیعت بهره مند شوم. لیسانس داشتم. لیسانس نمی گذاشت که در ایل بمانم. مالمتم 
می کردند که با این تصدیق گران قدر، چرا در ایل مانده ای و عمر را به بطالت می گذرانی؟! باید عزیزان و کسانت 
را ترک گویی و به همان شهر بی مهر، به همان دیار بی یار، به همان هوای غبار آلود، به همان آسمان دودگرفته 
بازگردی و در خانه ای کوچک و کوچه ای تنگ زندگی کنی و در دفتری یا اداره ای محبوس و مدفون شوی تا 
ترّقی کنی.4 چاره ای نبود.حّتی پدرم که به رفاقت و همنشینی من سخت خو گرفته بود و یک لحظه تاب جدایی ام 

را نداشت، گاه فرمان می داد و گاه التماس می کرد که تصدیق داری، باید به شهر بازگردی و ترّقی کنی!
در  ــ درست  را  گرفتارم  و خانوادٔه  نوجوان  برادر  پیر،  پدر  ماندم.  دیدار عزیزانم محروم  از  بازگشتم؛ 
موقعی که نیاز داشتند ــ از حضور و حمایت خود محروم کردم. درد تنهایی کشیدم. از لطف و صفای یاران 
و دوستان دور افتادم. به تهران آمدم. با بدنم به تهران آمدم. ولی روحم در ایل ماند. در میان آن دو کوه سبز 

و سفید، در کنار آن چشمٔه نازنین، توی آن چادر سیاه، در آغوش آن مادر مهربان.5
  در پایتخت به تکاپو افتادم و با دانشنامٔه رشتٔه حقوق قضایی، به سراغ دادگستری رفتم تا قاضی شوم و 

درخت بیداد را از بیخ و بن براندازم. دادیاری در دو شهر ساوه و دزفول به من پیشنهاد شد.6 
1ــ قلمرو زبانی: دیرین: قدیمی، صفت نسبی/ شوکت: شدت هیبت، هیبت و قدرت و قوت 

قلمرو ادبی: کنایه ها: دست یافتن به چیزی: رسیدن به آن/ از سر گرفتن: شروع کردن 
2ــ قلمرو زبانی: مرتفع: بلند/ بی کران: بی انتها/ برگ: آذوقه، توشه/ زین و برگ: ابزار مربوط به چهارپا برای سوارکاری/ گُرده: پشت گردن 

کََهر: رنگ سرخ مایل به تیرگی )مخصوص اسب و استر(، در اینجا مطلِق اسب
 کُرند: اسبی که رنگ او میان زرد و بور باشد. )سمند و ابرش نیز نام گونه هایی از اسب است.(

3ــ قلمرو زبانی: دالویز: دلنشین ، دلپذیر/ پرسخاوت: سخاوتمند، بخشنده/ بازآمدن: برگشتن/ دامن معطّر چمن: اضافٔه استعاری/ مراعات نظیر: 
زیبایی که بین واژه ها برقرار شده است: کبک، هوا، چمن، آهو و…، مهر و فروردین/ تضاد: سفربربستن و بازآمدن، گرما و سرما 

قلمرو فکری: نویسنده دراین بند به ییالق و قشالق ایل اشاره دارد که با فرارسیدن پاییز به نقاط گرمسیری می روند و با شروع بهار راِه رفته را به 
سمت نقاط سردسیری برمی گردند.

4 ــ قلمرو زبانی: مواهب: جمع موهبت، بخشش ها/ بطالت: بیهودگی/ دیار بی یار: سرزمینی که دوست و خویشاوندی در آن نباشد./ مالمت: سرزنش 
قلمرو ادبی: کنایه ها: دو دل: مردد، شک دار/ سر در گریبان: متفکر و سرگردان/ یار و دیار: جناس ناهمسان اختالفی/ مهر ایهام تناسب دارد: 

ـ     محبّت  2ــ خورشید که با هوا و آسمان تناسب دارد. 1ـ
5 ــ قلمرو فکری: نویسنده حسرت زندگی در ایل را دارد و روح تنهای خود را با سیر در ایل و یادآوری خاطراتش تسلی می بخشد. 

6ــ قلمرو زبانی: تکاپو: تالش، جست وجو/ دانشنامه: مدرک تحصیلی/ دادیار: مقام و پُستی در دادگستری/ بیخ و بن: اصل و ریشه، پایه/ 
قلمرو ادبی: از بیخ و بن برانداختن: کنایه از نابود کردن/ درخت بیداد: اضافٔه تشبیهی
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سری به ساوه زدم و دربارٔه دزفول پرس وجو کردم. هر دو ویرانه بودند. یکی آب و هوایی داشت و دیگری 
آن را هم نداشت. دلم گرفت و از ترّقی عدلیه چشم پوشیدم و به دنبال ترّقی های دیگر به راه افتادم. تالش 
کردم و آن قدر حلقه به درها کوفتم تا عاقبت از بانک ملّی سر در آوردم و در گوشٔه یک اتاق پر کارمند، 
بودم.  افق ها  بال  تیز  شاهین  پرداختم.  مردم  محاسبات  تفریق  و  به جمع  و  آوردم  به دست  میزی  و  صندلی 

زنبوری طفیلی شدم و به کنجی پناه بردم.1
بیش از دو سال در بانک ماندم و مشغول ترّقی شدم. تابستان سوم فرا رسید. هوا داغ بود. شب ها از 
گرما خوابم نمی برد. حیاط و بهار خواب نداشتم. اتاقم در وسط شهر بود. بساط تهویه به تهران نرسیده بود. 
شاید هنوز اختراع نشده بود. خیس عرق می شدم. پیوسته به یاد ایل و تبار بودم. روزی نبود که به فکر ییالق 
نباشم و شبی نبود که آن آب و هوای بهشتی را در خواب نبینم. در ایل چادر داشتم؛ در شهر خانه نداشتم. 
در ایل اسب سواری داشتم؛ در شهر ماشین نداشتم. در ایل حرمت و آسایش و کس و کار داشتم؛ در شهر 

آرام و قرار و غم خوار و اندوه گسار نداشتم.2
نامه ای از برادرم رسید، لبریز از مهر و سرشار از خبرهایی که خوابشان را می دیدم: »… برف کوه هنوز 
آب نشده است. به آب چشمه دست نمی توان برد. ماست را با چاقو می بریم. پشم گوسفندان را گل وگیاه 
رنگین کرده است. بوی شبدر دوچین هوا را عطرآگین ساخته است. گندم ها هنوز خوشه نبسته اند. صدای 
کمانه،  قلّه های  در  دری  و خال انداخته اند. کبک  کبک ها، خط  نمی شود. جوجه  قطع  دم  یک  بلدرچین 
فراوان شده است. بیا، تا هوا تر و تازه است، خودت را برسان. مادر چشم به راه توست. آب خوش از 

گلویش پایین نمی رود.«3  نامٔه برادر با من همان کرد که شعر و چنگ رودکی با امیر سامانی!4
1ــ قلمرو زبانی: عدلیه: دادگستری/ طفیلی: میهمان ناخوانده 

قلمرو ادبی: کنایه ها: گرفتن دل: ناراحت و غمگین شدن/ از چیزی یا کسی چشم پوشیدن: صرف نظرکردن/ حلقه به درکوفتن: رفتن پیش هر کسی 
و هر جایی/ سر از جایی درآوردن: به مقصد معلومی رسیدن/ تشبیه: شاهین تیزبال، مشبّه: م در بودم 

2ــ قلمرو زبانی: بهارخواب: بالکن، تراس / تبار: خاندان، خویشاوندان/ ییالق: جایی خوش آب وهوا که تابستان به آنجا روند./ قشالق: جایی گرم 
که زمستان به آنجا روند./ حرمت: آبرو، احترام، ارزش/ اندوه گسار: غم خورنده، غم خوار

3ــ قلمرو زبانی: عطرآگین: خوش بو/ بلدرچین: نام پرنده ای است، بدبده/ خّط و خال: لّکه و نشانه هایی در بدن/ کبک دری: نوعی کبک که در 
دّره ها زندگی می کند./ کمانه: نام محلی است.

 قلمرو ادبی: کنایه ها: گندم ها هنوز خوشه نبسته اند: هنوز نرسیده اند./ آب خوش از گلویش پایین نمی رود: آرامش ندارد./ جوجه کبک ها، خّط 
و خال  انداخته اند: بزرگ شده اند.

4ــ اشاره به ماجرایی از زمان حکمرانِی نصربن احمد سامانی دارد که در چهار مقالٔه نظامی  عروضی سمرقندی این گونه آمده است: »چنین آورده اند نصربن 
احمد که واسطٔه عقد آل سامان بود، و اوج دولت آن خاندان ایام ملک او بود، واسباب تمّتع و علل ترفّع در غایت ساختگی بود، خزاین آراسته و لشکر جّرار 
و بندگان فرمان بردار، زمستان به دارالملک بخارا مقام کردی و تابستان به سمرقند رفتی یا به شهری از شهرهای خراسان. مگر یک سال نوبت هری بود. به 

فصل بهار به بادغیس بود، که بادغیس خّرم ترین چراخوارهای خراسان وعراق است. قریب هزار ناو هست پر آب وعلف، که هر یکی لشکری را تمام باشد…« 
نصربن احمد برجسته ترین و قدرتمندترین پادشاه سامانیان بود. همه چیز در دوران حکومت او مهّیا بود. خزانه ها مرتّب و منظّم و سپاهیان فراوان و 
خدمت گزاران همه مطیع و فرمان بردار بودند. در فصل زمستان در شهر بخارا که پایتخت بود اقامت می کرد و در تابستان به شهر سمرقند یا یکی از شهرهای 
خراسان می رفت. اتفاقاً یک سال نوبت اقامت در هرات بود. در فصل بهار در بادغیس که از سرسبزترین چراگاه های خراسان و عراق عجم است، اقامت
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آب جیحون فرو نشست؛ ریگ آموی پرنیان شد؛ بوی جوی مولیان مدهوشم کرد. فردای همان روز، 
ترّقی را رها کردم. پا به رکاب گذاشتم و به سوی زندگی روان شدم. تهران را پشت سر نهادم و به سوی بخارا 

بال و پر گشودم. بخارای من ایل بود.1
بخارای من، ایل من،  محّمد بهمن بیگی2

ریزپیام های درس

 نمی دانستم که اسب و زینم را می گیرند و پشت میز و نیمکت مدرسه ام می نشانند. نمی دانستم که تفنگ 
مشقی قشنگم را می گیرند و قلم به دستم می دهند.

 در ایل چادر داشتم؛ در شهر خانه نداشتم. در ایل اسب سواری داشتم؛ در شهر ماشین نداشتم. در 
ایل حرمت و آسایش و کس و کار داشتم؛ در شهر آرام و قرار و غم خوار و اندوه گسار نداشتم.

…  

کرد. امیر بسیار از هرات خوشش آمد و به جای یک سال، چهار سال در آنجا ساکن شد. لشکریان هرچند خواستند شاه را راضی به رفتن کنند، موفق 
نشدند. سرانجام چاره را در این دیدند که دست به دامان رودکِی شاعر شوند. به او گفتند: »پنج هزار دینار تو را خدمت کنیم اگر صنعتی بکنی که پادشاه از 

این خاک حرکت کند، که دل های ما آرزوی فرزند همی برد و جان ما از اشتیاق بخارا همی برآید.« 
رودکی قبول کرد؛ زیرا رگ خواب امیر در دستش بود و کامالً با سلیقٔه او آشنایی داشت. فهمید که با کالم منثور نمی تواند در او تأثیر بگذارد؛ در 
نتیجه قصیده ای سرود و زمانی  که امیر به نشاط پرداخته بود، وارد شد و بعد از پایان نوازندگِی نوازندگان، چنگ به دست گرفت و در پردٔه عّشاق )نام نوایی( 

شروع به خواندن این قصیده کرد: 
همی آید  مولیان  جوی  همیبوی  آید  مهربان  یار  یاد 
او درشتی های  و  آموی  همیریگ  آید  پرنیان  پایم  زیر 
همیآب جیحون از نشاط روی دوست آید  میان  تا  را  ما  خنگ 
زی دیر  و  باش  شاد  بخارا  همیای  آید  شادمان  تو  زی  میر 
بوستان بخارا  و  است  سرو  همیمیر  آید  بوستان  سوی  سرو 

 »چون رودکی به این بیت رسید، امیر چنان منفعل گشت که از تخت فرود آمد و بی موزه پای در رکاب خنگ نوبتی آورد، و روی به بخارا نهاد، چنان که رانین 
و موزه تا دو فرسنگ در پی امیر بردند و به برونه، و آنجا در پای کرد، و عنان تا بخارا هیچ باز نگرفت، و رودکی آن پنچ هزار دینار، مضاعف از لشکر بستد.« 

1ــ قلمرو زبانی: مدهوش کردن: از خود بی خود کردن 
 قلمرو ادبی: پا به رکاب گذاشتن: کنایه از حرکت کردن

بال و پر گشودن: استعارٔه مکنیه و کنایه از بسیار خوشحال شدن/ بخارا: استعاره از ایل
2ــ »محمد بهمن بیگی )متولد1299ــ فارس( نویسندٔه معاصر از عشایر فارس و شیفتٔه ایل قشقایی است. او دوره های کودکی ونوجوانی خود و 
فرازوفروِد تاریخ معاصر ایل قشقایی را در قالب داستانی به نام »بخارای من، ایل من« )چاپ 1368( به نگارش درآورده است. نثر این کتاب، روان و طنزآمیز 

است و ما را با فرهنگ ایل قشقایی آشنا می کند.« )ادبیات فارسی 3، 1387 :157(
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طرح درس روزانه
مادۀ درسی: فارسی 3                    پایه: دوازدهم                      عنوان درس: کویر                       استان: …

تهیه کننده: …                 آموزشگاه: …                                                                 زمان: 90 دقیقه

راهبرد موضوع اصلی: ادبیات سفر و زندگی 

هدف کلی:آشنایی با متن کویر به عنوان نمونه ای از ادبیات خاطره نویسی

1ــ آشنایی با ادبیات سفر و زندگی و نمونه نثر معاصر )علم( 
2ــ درک صحیح و خوانش روان نثر متن درس با لحن مناسب )عمل( 

3ــآشنایی با واژگان و ترکیب سازی های برجستٔه ادبی متن )علم (
4ــ کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزٔه قلمروهای زبانی، ادبی و فکری 

)عمل(
5ــ توانایی درک پیام های آموزشی و اخالقی متن درس )تفکر(

معاصر  نثر  و  سنتی  نثر  شباهت های  و  تفاوت ها  وجوه  بیان  در  دانش آموز  توانایی  6ــ 
)عمل(

اهداف 
آموزشی

فعالیت های قبل 
از تدریس

عملکرد دانش آموزان در این درس  

1ــ ادبیات حسب حال نویسی، خاطره نویسی، سفرنامه نویسی را بشناسند.
2ــ برخی از مفاهیم مهّم عبارات درس را بفهمند.

3ــ متن را با لحن روایی و خاطره گویی بخوانند.
4ــ در پرسش و پاسخ و بحث کالسی شرکت کنند.

5ــ محورهای اساسی اندیشٔه نویسندٔه متن را بازیابی کنند.
6ــ از مفهوم درس به آموزه های اخالقی برسند.

7ــ دربارٔه درس دوم )سفرنامه نویسی( تحقیق کنند.
8 ــ کارگاه متن پژوهی را با شاهد مثال های دیگری از متن درس گسترش دهند.

9ــ ترکیب ها و واژه های خوش آهنگ متن درس را پیدا کنند و خود واژه های دیگری 
جایگزین نمایند.

انتظارات
عملکردی

از دانش آموزان انتظار می رود قبل از شروع درس، عملکردهای زیر را داشته باشند:
1ــ آموزه های سه قلمرو درس گذشته را در عبارات درس تشخیص دهند. 

2ــ مفاهیم بارز متن درس را یاد بگیرند.
 ارزشمند شمردن فرهنگ و تمدن ایرانی ــ اسالمی 

 بازگشت به خویشتن با زبان نمادین 
 نویسنده با نگاه علمی همٔه اضطراب های جهان مدرن را به تمسخر می گیرد.

 و …
 3ــ برخی از عبارات مهّم درس را معنی کنند.

عملکرد ورودی
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بحث گروهی، پرسش و پاسخ )با توّجه به حجم درس(
روش 

یاددهی و 
یادگیری

فعالیت های حین 
تدریس)فرایند

یاددهی ــ 
یادگیری(

کتاب درسی، کتاب کویر ، تهّیٔه عکس هایی از نقاط کویری، اسالیدهای مرتبط با محتوا 
و پیام درس، پایگاه های اطالع رسانی مناسب و… 

وسایل کمک 
آموزشی

زمان فعالیت 
دانش آموز فعالیت معلم

12
توّجه و دّقت و 
همراهی الزم 

با معلم

ادبیات  از  بیتی  یا  عبارت  خواندن  الف(  کالس:  شروع 
تحمیدّیه و اجرای آداب مرسوم کالس داری )حضور و غیاب 

و احوال پرسی(
ب( نوشتن پیامی برای بهتر زیستن و بهتر بودن. 

بیشتر در تدریس، دربارٔه سفر و آداب  برای ایجاد جّذابیت 
سفر رفتن صحبت می کنیم و به دانش آموزان فرصت می دهیم 
متن  تدریس  به  تا  کنند  آن صحبت  مشکالت  و  سفرشان  از 

درس نزدیک شویم. 

ایجاد 
ارتباط و 

انگیزه سازی

10

پاسخ 
دانش آموزان 
به سؤاالت 
تشخیصی

ابتدا با ارزشیابی آغازین، از چند دانش آموز در مورد ادبّیات 
سفر و زندگی و نویسندگان آن که خوانده اند، پرسش می کنیم 
و در صورت نیاز به آنان توضیحات الزم را می دهیم تا زمینه 
برای تدریس آماده شود و یا یک ــ  دو پرسش در حوزٔه سه 

قلمرو که دارای آموزه های جدید است، مطرح می کنیم.

ارزشیابی 
تشخیصی

40

پاسخ به 
سؤاالت معّلم،

با توّجه به 
کتاب

دانش آموزان 
اظهارنظر 
می کنند.

1ــ بند به بند را دبیر یا گروه ها می خوانند و جاهایی از متن که 
نیاز به درنگ و هم اندیشی دارد، به آنان فرصت هم اندیشی داده 
می شود. همه باید قادر باشند به پرسش های معّلم پاسخ دهند. 

بعد از خواندن عبارات متن، حتمًا به چند مفهوم مهّم درس 
می شود.  تکمیل  معّلم  توضیحات  با  مفاهیم  و  کنند  اشاره 
نخلستان  این  کویر،  »آسمان  مانند:  عباراتی  نمونه  )برای 
خاموش و پر مهتابی که هرگاه مشت خونین و بی تاب قلبم را 
در زیر باران های غیبی سکوتش می گیرم و نگاه های اسیرم را 
همچون پروانه های شوق در این مزرع سبز آن دوست شاعرم 

رها می کنم.« 
به ویژه زبانی در هنگام آموزش در  ۵ــ آموزه های سه قلمرو 

متن با نمونه هایی از درس آموزش داده شود.
6ــ دبیر دانش آموزان را در رسیدن به پاسخ درست سؤاالت 
حجم  به  توّجه  )با  می کند.  هدایت  قلمرو  سه  آموزه های  و 

درس و زمان تدریس(

فعالیت 
معلم و 

دانش آموز
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5
تعامل 

دانش آموز و 
دبیر

مرور مفاهیم مهّم درس و یادآوری مجدد آموزه های زبانی، 
ادبی و فکری  جمع بندی

10

نمونه 
پرسش هایی 
کوتاه  پاسخ 
از قبل آماده 
شده است. 
دانش آموز 

کتبی یا شفاهی 
پاسخ خواهد 

داد.

کالس  در  کرده ایم  تعیین  قبل  از  که  را  درسی  پرسش  چند 
مطرح می کنیم و از دانش آموزان می خواهیم به آن پرسش ها 

پاسخ دهند:
»آن شب نیز من خود را بر روی بام خانه گذاشته بودم و به 
نظارٔه آسمان رفته بودم؛ گرم تماشا و غرق در این دریای سبز 
خاموش،  و  زیبا  ستارگان  الماس َپر،  مرغان  آن  بر  که  معّلقی 

تک تک از غیب سر می زنند.«
1ــ منظور از دریای سبز معّلق چیست؟

2ــ چند ترکیب وصفی و اضافی به کار رفته است؟
 3ــ نوع ادبی متن »کویر« را مشّخص کنید:

الف( سفرنامه ب( حسب حال 

ارزشیابی 
تکوینی

فعالیت های بعد 
از تدریس

10

دانش آموزان 
به پرسش ها 

پاسخ خواهند 
داد.

به سؤاالت زیر پاسخ  پایانی  بتواند در ارزشیابی  باید  یادگیرنده 
دهد:

در  را  مشایعت«  و  نظاره  مابعدالّطبیعه،  »تموز،  معانی  1ــ 
نمونه های زیر بنویسید.

ــ مشایعت به نسیم بهار باید کرد )صائب(
 ــ زمستان و تموز از ما جدا شد )سعدی( 

ــ و از آن است که ماوراءالّطبیعه را که همواره فلسفه از آن 
سخن می گوید.

ــ به نظارٔه آسمان رفته بودم.
2ــ مفهوم عبارت زیر را بنویسید.

»کلمات را کنار زنید و در زیر آن، روحی را که در این تلّقی 
و تعبیر پنهان است، تماشا کنید.«

3ــ عبارت زیر را از دید آرایه های ادبی بررسی کنید.
»آن شب نیز ماه با تأللؤ پرشکوهش از راه رسید و گل های 

الماس شکفتند و قندیل زیبای پروین سر زد.«

ارزشیابی 
پایانی 

3

ــ برای جلسه بعد درس را بخوانند ، به سؤاالت کارگاه متن  
پژوهی پاسخ دهند.

انتخاب  را  »کویر«  کتاب  دیگر  از بخش های  ــ یک قسمت 
کنند و آموزه های اخالقی مشترک آن را با آموزه های فکری 

متن بنویسند.
ــ با جست وجو در وبگاه مقاالت، جدیدترین مقاالت دربارٔه 

کتاب »کویر« را بیابند.

تکلیف دهی
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فصل پنجم: ادبیات انقالب اسالمی

درس دهم
فصل شکوفایی

درس یازدهم 
آن شب عزیز

کارگاه متن پژوهیکارگاه متن پژوهی

شعرخوانی 
شکوه چشمان تو

گنج حکمت 
 تیرانا
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عنوان: فصل شکوفایی

درس دهم

قالب شعر: غزل نمادین
درون مایه: تالش و امید به پیروزی

قلمرو زبانی 

وابسته هـای  تمرین  1ــ 
)مضـاف الیـِه  وابستـه 

مضاف الیه( 
واو  انواع  بررسی  2ــ 

)ربط و عطف(

قلمرو ادبی

و  شعر  قالب  مقایسۀ  1ــ 
مفهوم آن با شعر »نی نامه«

2ــ تمرین کاربرد آرایه ها 
)نماد،  درس  متن  در 

تشخیص و…(

قلمرو فکری

مفـاهیـم  دریـافـت  1ــ 
نمادهای درس

2ــ ارتباط معنایی ابیات 
با اشعار برون متنی

نمایۀ درس
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هدف های آموزشی 

1 آشنایی بیشتر دانش آموزان با ادبیات انقالب اسالمی و شاعران انقالب )علم(

2 ایجاد نگرش مثبت به باورهای انقالب اسالمی و دستاوردهای آن )ایمان(

3 ایجاد انگیزه و امید به وحدت و تالش برای رسیدن به پیروزی )اخالق(

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

٥ توانایی اندیشه در کلمات کلیدی متن و دریافت پیام و تحلیل متن و نکته های کلیدی متن )تفکر و عمل(

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

روش های یاددهی و یادگیری

روش روشن سازی طرز تلقی، روش تدریس کارایی گروه، روش تدریس بحث گروهی، روش تدریس 
پرسش و پاسخ و…

رسانه های آموزشی 

 کتاب درسی، مجموعه آثار سلمان هراتی، تهّیٔه عکس هایی از شاعر و دوران انقالب، نمایش فیلمی  از 
رخدادهای انقالب، بهره گیری از پایگاه های اطالع رسانی مناسب و… 

منابع تکمیلی 

1 آب در سماور کهنه ) گزیده اشعار(. سلمان هراتی. )1388(. چاپ سوم. تهران: نشر تکا )توسعه 

کتاب ایران(.
2 از آسمان سبز. سلمان هراتی. )1388(. تهران: سورٔه مهر.

3 از این ستاره تا آن ستاره. سلمان هراتی. )1387(. تهران: سورٔه مهر.

٤ امام زمان   نوستالژی آینده گرا در اشعار سلمان هراتی. احمد غنی پور. )1389(. نشریّٔه ادبّیات 

دینی. شمارٔه اّول.
٥ بررسی انتظار به عنوان عنصر پایداری با تکیه بر شعر قیصر امین پور و سلمان هراتی. )1390(. نشریٔه 

ادبیات پایداری. دورٔه 3. شمارٔه 5. 
٦ بررسی محتوایی و تصویری شعر سلمان هراتی در مجموعٔه آسمان سبز. غالمرضا رحمدل. )1389(. 

فصلنامٔه علمی  و پژوهشی کاوشنامه. سال یازدهم. شمارٔه 20. 
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لیندا نیک آیین. )1394(. نشریٔه زیبایی شناسی  ٧ بررسی نمادها در اشعار سلمان هراتی. ماه نظری؛ 

ادبی. دورٔه ششم. شمارٔه 25. 
٨ بررسی نوآوری در اشعار سلمان هراتی در پرتو استعارٔه مفهومی. اسماعیل ذاکری؛ زهره مالکی. 

)1396(. بوستان ادب پژوهی شعر. 
9 تحلیل ساختار و زیبایی اشعار آوایی سلمان هراتی. برات محمدی. )1395(. نشریٔه زیبایی شناسی 

ادبی. دورٔه 7. شمارٔه 27. 
10 جلوه های پایداری و تعّهد در شعر سلمان هراتی و سمیح القاسم. فائزه پسندی؛ تقی  اژه ای. )1396(. 

فصلنامٔه کاوشنامٔه ادبّیات تطبیقی. دورٔه 7. شمارٔه 26. 
11 جلوه های ادب پایداری در شعر سلمان هراتی. علیرضا کریمی الری. )1389(. نشریٔه رشد.

12 در باغ های ناممکن )گزیده اشعار(. سلمان هراتی. )1389(. تهران: چاپخانه سپهر.

13 دری به خانٔه خورشید. سلمان هراتی. )1376(. چاپ دوم. تهران: سروش.

1٤ گزیدهٔ شعر جنگ و دفاع مقدس. حسن حسینی. )1381(. تهران: سورٔه مهر.

شعر  دفتر  تهران:  هراتی.)1390(. چاپ چهارم.  سلمان  هراتی.  سلمان  شعرهای  کامل  مجموعه   1٥

جوان.
دانشگاه  تهران:   .)1389( ربیع پور.  هدی  )پایان نامه(.  هراتی.  سلمان  اشعار  صورت گرایانٔه  نقد   1٦

تهران. دانشکدٔه ادبّیات. 
1٧ نقد و بررسی اشعار و نوستالژی در اندیشه های سلمان هراتی. محمد فرهادی؛ رضا عبادی. )1393(. 

تهران. 
1٨ نگاهی به کاربرِد وجوِه افعال در اشعار سلمان هراتی. فاطمه مدّرسی؛ قاسم مهرآور. )1393(. ادبّیات 

پارسی معاصر. دورٔه 4. شمارٔه 3.



163بخش دوم: بررسی درس ها

تحلیل متن درس 

فصل شکوفایی ما1
تو2دیروز اگر سوخت ای دوست، غم برگ و بار من و تو و  من  بهار  بوی  باغ،  از  می آید  امروز 
غیر از شب آیا چه می دید چشمان تار من و تو؟3آنجا در آن برزخ سرد در کوچه های غم و درد
بودم و یک چمن داغ باغ من  تو4دیروز در غربت  و  من  آیینه دار  دشت،  در  خورشید  امروز 

1ــ این شعر با عنوان »یک چمن داغ« در مجموعه شعر سلمان هراتی آمده است. او در این شعر، آینده ای درخشان را نوید می دهد که ناشی از باور عمیق شاعر 
به انقالب اسالمی است. بهره گیری از نمادهایی چون خورشید، دریا، رود، باغ و… به باورهای انقالبی او وجهه روشنی می بخشد. هراتی شاعری نوپرداز است و 
تعداد قابل  توجهی از اشعار او در قالب سپید است اّما تعدادی محدود شعر نیمایی نیز دارد که تنوع اوزان در آن دیده می شود. در این شعر، توازن آوایی بین واژه ها 

و هماهنگی وزن و محتوا بارز است. شاعر به ساختار آوایی کالم توّجه دارد و از تکرار واژه های ردیف )من و تو( برای تأکید بیشتر اشعار خود استفاده می کند.
2ــ قلمرو زبانی: سوخت: فعل ماضی ساده در معنی متعدی »سوزان.« جملٔه سه جزئی است. غم برگ و بار من و تو را سوخت./ دوست: منادا/  

دیروز و امروز : قید زمان
قلمرو ادبی: تضاد: دیروز و امروز/ تشخیص: غم  سوخت./ مراعات نظیر: برگ و بار و سوخت؛ بهار، باغ و برگ / برگ و بار: استعاره از آرزوها 

و امیدها/ بوی می آید: حّس آمیزی/ بهار: استعاره از پیروزی و انقالب/ واج آرایی: صامت »ب«/ بار و بهار: جناس ناهم سان افزایشی 
قلمرو فکری: ای دوست، اگر غم ظلم و ستم، دیروز برگ و بار من و تو را سوزاند ]هراسی نیست؛ چرا که[ امروز بوی بهار پیروزی به مشام می رسد. 

شاعر در جای دیگری می گوید:
اینک به یمن شما جان گرفته استتا لحظه های پیش دلم گور سرد بود
می دمند اشراق  و  معنی  می شودگلبوته های  آغاز  حادثه  بهار  هراتیآنک 
امیدهاست بسی  نومیدی  مولویاز پس ظلمت بسی خورشیدهاستبعد 

3ــ قلمرو زبانی: برزخ: در لغت یعنی فاصل میان دو چیز، چنان که میان دنیا و آخرت را برزخ می گویند؛ در اینجا فاصل میان دوران طاغوت و 
انقالب اسالمی، یعنی دوران گذر.

کاربرد دو کلمٔه پرسشی در یک جمله اشتباه نگارشی است. آیا، چه؟/ کل بیت یک جمله است. 
قلمرو ادبی: بیت استفهام انکاری دارد./ برزخ سرد: استعاره از ایران استبداد زده/ شب: نماد ظلم و ستم/ کوچه های غم و درد: اضافٔه تشبیهی: 
غم و درد: مشبّه، کوچه: مشبّه به/ مراعات نظیر: شب و تاریکی/ واج آرایی: صامت»د«/ سرد و درد: جناس ناهمسان اختالفی/ سرد: ایهام دارد: 1ــ سرد 

)چون فصل زمستان، انقالب پیروز شد( 2ــ بی روح و افسرده
قلمرو فکری: در آن سرزمیِن همچون برزخ در آن کوچه هایی که یادآور غم و درد ما بود، چشمان من و تو جز ظلم و ستم چه چیز را دیده بود؟ هیچ 

چیز. ارتباط معنایی با شعر زیر:
با این سکوت و تیرگی یکدست سوسوی دوردست چراغی هست، در انتهای این شب بی هنگام؟آیا در این زمان پر از بن بست، 

4ــ قلمرو زبانی: بیت سه جمله دارد. دیروز من… بودم و یک چمن داغ بود. ]حذف فعل بود به قرینٔه لفظی[ / امروز... آیینه دار من و تو است. 
]حذف فعل است به قرینٔه معنوی[ / دیروز و امروز: قید زمان 

 یک چمن داغ: با داغ بسیار. چمن در اینجا »ممّیز« واقع شده./ آیینه دار: آن که آیینه در پیش دارد تا عروس و جز او خود را در آن بیند. در اینجا 
و به ویژه در ادبیات معاصر یعنی انعکاس دهنده. چنانچه شاعر دیگری )امیری اسفندقه( گوید:

 »آیینه دار غیرت تنهاترین شهید / یادآور شهادت سردار بی سپاه«
 قلمرو ادبی: دیروز و امروز: تضاد/ خورشید: استعاره از انقالب و حرکت/ دشت: استعاره از  وطن/ خورشید آیینه دار: تشبیه/ باغ و چمن و 

دشت: مراعات نظیر 
قلمرو فکری:  دیروز در غریبی باغ خزان زده بودم و پر از داغ و حسرت بودم اّما امروز خورشید پیروزی در دشت طلوع کرده که همه جای وطن 

آیینه دار من و تو و تجلّی حضور ما خواهد بود.
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باران سمت  بیا  من  با  غربت،  و  غباریم  تو1غرق  و  من  انتظار  در  اینجا،  است  جویبار  صد 
تو2این فصل فصل من و توست فصل شکوفایی ما و  من  بهار  اینک  بخوانیم  گل  با  برخیز 
سپردیم جان  اگر  برخیز  سحرخیز،  نسیم  این   در باغ می ماند ای دوست، گل یادگار من و تو3با 
بی قرارم و  بی تابم  امیدوارم،  رود  تو4چون  و  من  قرار  جای  دریا،  سوی  می روم  من 

سلمان هراتی

گنج حکمت

تیرانا5
گشاده  داعیه ای  کمتر  به  زبان  آنکه  بی  ــ  بارور  درختان  با  همانند  که  آموختم  طبیعت  از  من  تیرانا!   

1ــ قلمرو زبانی: بیت سه جمله است. 
 قلمرو ادبی: واج آرایی صامت »غ«/  باران : نماد رویش و سبزی/ جویبار: نماد حرکت/ مراعات  نظیر: جویبار و باران 

بارانی داریم که خود را شست وشو دهیم. جویباران بسیاری منتظر ماست. شاعر  به  نیاز  باغ خزان زده هستیم  پر از غربت و غبار  قلمرو فکری: 
می گوید: ما دچار پراکندگی هستیم؛ به جویبار وحدت بپیوندیم. شاعر در جای دیگری می گوید:

» هم بدین سبب به رود زد / تا غباِر تاخِت ستمگراِن دهر را / در گذار آب شست وشو دهد.../ در فضاِی پاِک چشِم روشنت / محو می شود غروب 
می کند.«                   هراتی  

2ــ قلمرو زبانی: مصرع اول دو جمله است. 
قلمرو ادبی: مراعات نظیر: فصل، شکوفایی، گل و بهار/ تشخیص و استعاره مکنیه: بخوانیم با گل

قلمرو فکری: این دوره، فصل شکوفایی من و توست که به انتظار بهار بوده ایم. برخیز هم نوا با گل نغمه سرایی کنیم که بهار من و تو می آید. شاعر 
در شعر دیگر خود می سراید:

»بخوان به نام آب/ كه رود دنبالٔه آواز توست/ بگو بهار! بهار!«، »باور كنیم دست های بهار آورد امام را/ بهار ادامٔه لبخند اوست.«        
3ــ قلمرو زبانی: یادگار: واژٔه دو تلّفظی/ نسیم سحرخیز: ترکیب وصفی: صفت فاعلی مرخم/ می ماند: مضارع اخباری، جاوید است.

قلمرو ادبی: مراعات نظیر: نسیم، گل و باغ/ جان سپردن: کنایه از مردن
گل: استعاره از انقالب و تجلّیات آن، خاطرات و مبارزه/ نسیم: نماد حرکت  

قلمرو فکری: همراه با این نسیم سحرگاهی برخیز ]قیام کن[ و همراه شو. اگر در این راه مبارزه مردیم ]هراسی نیست.[ ای دوست، گل به یادگار از 
من و تو خواهد ماند.

پاکز خورشید و از آب و از باد و خاک گفتار  و  نام  تبه  فردوسینگردد 
4ــ قلمرو زبانی: مصراع اول سه جمله است. 

قلمرو ادبی: چون رود: تشبیه/ رود و دریا: مراعات نظیر
 قلمرو فکری: مانند رود که امید رسیدن به دریا را دارد من نیز امید رسیدن به دریا را دارم که به یکدیگر بپیوندیم.

شد پیدا  عشق  دریای  آبی  دور  هراتیچو رود زمزمه کردیم و یک نفس رفتیمز 
5 ــ تیرانا: فرزند خیالی است که برخی از نویسندگان در عرصٔه نویسندگی، برای خود خلق می کنند و با او به گفت وگو می نشینند و مضامین نوشتار 

خود را در قالب این گفت وگو می ریزند. نظیر »امیل« ژان ژاک روسو و »احمد« عبدالرحیم طالبوف تبریزی.                                       
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آفرین.1  یا  سپاسگزاری  به  چشمداشتی  هیچ گونه  بی  دستی،  گشاده  سراپا  و  باشم  کرامت  سراسر  ــ   باشم 
تو نیز تیرانا! گشاده دستی و کرامت را از درختان میوه دار بیاموز و از بوستان و پالیز که به هر بهار سراپا 
شکوفه باشی و پای تا سر گل و با هر تابستان از میوه های شیرین و سایٔه دلپذیر، خستگان راه را میزبانی کریم 

باشی و پای فرسودگان آفتاب زده را نوازشگری درمان بخش دردها.2
ایثار  به مهر که پاداش هر زخمٔه سنگی را دست های کریم تو میوه ای چند شیرین  نه همین مهربانی را 
کند.3تو اگر آن مایٔه کرامت را از مادر به میراث می داشتی، می بایست همانند با درختان بارور، بخشندگی 
ابر، گوهر.4  تو زرافشانی می کند و  بر سر  بامداد  باشی؛ سپاس خورشید را که هر  ایثار را سراپا دست   و 
تیرانا! اگرم هیچ در سرنوشت از آزادگی بهره ای باشد، همینم از آفریدگار سپاسگزاری بس که بدین سعادتم 

رهنمون بود تا هرگز فریب آزاده مردم را از خویشتن بتی نسازم.5
                                                                                                                                                                    تیرانا، مهرداد اوستا

آگاهی های فرامتنی

می کرد.  تخلّص  » رعنا «  نام  به  که  خوش ذوقی  شاعر  اوستا «  » مهرداد  به  مشهور  رحمانی  محمدرضا 
نخستین مجموعٔه شعر او با عنوان »از کاروان رفته« به چاپ رسید. »تیرانا« نخستین بار در سال 52 چاپ 
1ــ قلمرو زبانی: داعیه: خواهش و اراده و در متن درس، اّدعا / گشاده باشم: ماضی التزامی/ کرامت: سخاوت، جوانمردی، احسان، بزرگواری، 

بخشندگی و نیز بزرگوار داشتن کسی
قلمرو ادبی: زبان به چیزی گشودن: سخن گفتن/ گشاده دستی: کنایه از سخاوت داشتن و بخشش کردن/ چشمداشت: کنایه از توقع و انتظارداشتن
2ــ قلمرو زبانی: پالیز: بوستان و در متن، با بوستان رابطٔه معنایی ترادف دارد. / خستگان را و آفتاب زده را: را در کاربرد حرف اضافٔه برای/ 

آفتاب زده: صفت مفعولی/ نوازشگر: صفت فاعلی/ درمان بخش: صفت فاعلی
قلمرو ادبی: از درختان … بیاموز: استعارهٔ مکنیه و تشخیص/ مراعات نظیر: بوستان، گل، شکوفه، بهار، درختان و…/ پای تا سر: کنایه از همٔه وجود 

قلمرو فکری: بند با بیت زیر ارتباط معنایی دارد:  
راگشاده دار دل و دست را که لنگر سنگ  فالخن  بادبان  شیوه شود  دو  صائبازین 

3ــ قلمرو زبانی: مهربانی را و هر زخمٔه سنگی را: را در کاربرد حرف اضافٔه برای/ میوه ای چند شیرین: چند: صفت مبهم
٤ــ قلمرو زبانی: و ابر، گوهر…: ]بخشی از[ فعل به قرینٔه لفظی حذف شده است. ]گوهر افشانی می کند.[ 

باران/  از  استعاره  گوهر:  خورشید/  زّرین  نور  از  استعاره  زر  خورشید/  پراکندن  نور  زرافشانی کردن:  طبیعت/  از  استعاره  مادر:  ادبی:  قلمرو 
مراعات نظیر: خورشید، بامداد و ابر/ دست باشی: به کنایه بخشنده باشی. 

٥ ــ قلمرو زبانی: م در اگرم و همینم: ضمیر جهشی، اگر در سرنوشتم… و همین از آفریدگارم…
قلمرو ادبی: کنایه: از خویشتن بت ساختن؛ یعنی مغرور شدن/ ز خویشتن بتی نسازم: از احساس و عالقٔه مردم آزاده، نسبت به خود، سوءاستفاده 

نکنم و خود را در نگاه آنها بزرگ نگردانم )چون بتی مایٔه پرستش قرار ندهم(.
قلمرو فکری: نویسنده از خدای شاکر است که سعادت بزرگی به او بخشیده تا با تعریف و تمجید مردم به خود مغرور نگردد.

است نگین  زیر  جهان  ملک  استگرت  زمین  زیر  تو  جای  آخر  عطاربه 
اعتبار به  مجازی  جاه  ز  مشو  نیستِغّره  نزد خدا اعتبار  به  امیر خسرو دهلویکاین جاه را 
گیرِغّره مشو به نعمت و دل در جهان مبند اعتبار  او  نعمت  و  ملک  فخر  امیرمعزیاز 
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شد تا مقدمه ای بر مجموعه شعر »شراب خانگِی ترِس محتسب خورده« باشد. 
تیرانا نثر منثور شاعرانه است. شاعر در این کتاب از متون کهن فارسی مانند تاریخ بیهقی بهره برده است. 
در واقع، این کتاب را می توان شرح اندیشه ها و دغدغه های نویسنده دانست. اوستا در » تیرانا « ستایشگِر 
طبیعت و زیبایی های آن است و دل چرکین از همٔه دنیای مدرن، انسان ها را دوباره به طبیعتی فرامی خواند 
کتاب  این  در  اوستا  هنر  است.  شده  سپرده  فراموشی  به  امروز  مدرن  زندگی  سرگشتگی های  میان  در  که 

ترکیب سازی واژگانی است.   
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عنوان: آن شب عزیز

درس یازدهم

قالب متن: داستان 
درون مایه: جنگ، ایمان به خداوند، دفاع مقدس، شهادت طلبی، 

حفظ میهن و رشادت دالوران جنگ

قلمرو زبانی 

1ــ مـرور آموختـه های 
و  افعال  )زمان  گذشته 

رابطۀ معنایی واژگان( 
ضمـایـر  شنـاسایی  2ــ 
پیوسته و گسسته و مرجع 

آنها
واژگان  شناسایی  3ــ   

مهم امالیی 

قلمرو ادبی

فضا  سـازی  تشخیـص 
نویسنده در متن داستان

قلمرو فکری

درس  محتوای  بررسی 
با شعرهای مرتبِط  برون  

متنی

نمایۀ درس
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هدف های آموزشی 

1  آشنایی بیشتر با مضامین ادبیات انقالب اسالمی  و نویسندگان انقالب )علم(

2  ایجاد نگرش مثبت به ارزش های دفاع مقدس و انقالب اسالمی )ایمان(

3  تقویت گزینش الگوهای مناسب رفتاری در مبارزه و جنگ با دشمن )اخالق(

٤  برجسته کردن رفتارهای دلیرانه و شهادت طلبانٔه الگوهای انقالبی در برابر ظلم و تجاوز دشمن )اخالق(

٥  توانایی خوانش متن درس با لحن روایی و داستانی )عمل(

٦  توانایی دریافت پیام و تحلیل داستان )تفکر و عمل(

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

روش های یاددهی و یادگیری

روش تدریس کارایی گروه، روش تدریس بحث گروهی، روش تدریس پرسش و پاسخ و…

رسانه های آموزشی 

دانش آموزان رزمنده،  از  تهّیٔه عکس هایی  ماریا«،  نوار صوتی، مجموعه داستان »سانتا  کتاب درسی،   
نمایش فیلم های برجستٔه دفاع مقّدس، اسالیدها و تصویرهایی مرتبط با سیدمهدی شجاعی و آثار او و….

منابع تکمیلی

1 آسیب شناسی ادبیات انقالب. محمدعلی گودینی. )1387(. کتاب ماه ادبّیات سال دوم. شمارهٔ 22. 

با تکیه بر مجموعه داستان های کوتاه سانتاماریا. فاطمه  2 بررسی جایگاه زن در آثار مهدی شجاعی 

مدرسی و دیگران. )1393(. فصلنامٔه تخّصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی. سال هفتم. شمارٔه سوم. 
شمارٔه پیاپی 25. 

3 بررسی ادبّیات انقالب اسالمی. سید مهدی شجاعی. )1387(. شمارٔه 136. 

دو  بر  تکیه  )با  شجاعی  مهدی  سید  و  امیرخانی  رضا  کوتاه  داستان های  عناصر  مقایسٔه  و  بررسی   ٤

مجموعه داستانی ناصر ارمنی و سانتاماریا(. حمیده امیر حاجلو و دیگران. )پایان نامه(. )1392(. وزارت 
علوم و تحقیقات و فناوری. دانشگاه زابل. دانشکده ادبّیات و علوم انسانی. 

٥ چشم انداز ادبّیات انقالب اسالمی. فاطمه سّتاری.)1387(. کتاب ماه ادبّیات سال دوم. شمارهٔ 22.

٦ حرف هایی که کهنه نمی شوند )مجموعه مقاالت(. سیدمهدی شجاعی. )1389(. تهران: کتاب نیستان. 
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7 سانتاماریا )مجموعه داستان(. سید مهدی شجاعی. )1383(. چاپ پنجم. تهران: انتشارات کتاب 

نیستان. 
8 طوفان دیگری در راه است. سید مهدی شجاعی. )1387(. شمارٔه 32. 

9 یاد و خاطره رفاقت ها همیشه باقیست. سید مهدی شجاعی. )139۵(. شمارٔه 206. 

تحلیل متن درس 

آن شب عزیز
من را هم گفتید که بروم، همه را گفتید، اّما نمی شد آقا! نمی توانستم، شما عصبانی شدید، داد زدید، دستور 
دادید، گفتید که دستور می دهید، اّما باز هم من نتوانستم بروم، بقّیه توانستند، بقّیه رفتند، اّما من نتوانستم آقا! دست 
خودم نبود، پاهایم سست شده بود، قلبم می لرزید، عرق کرده بودم، قّوت اینکه قدم از قدم بردارم نداشتم. …. 
مدیر را کالفه کردم بعد از رفتن شما، از بس سراغ شما را از او گرفتم. می گفت نمرات ثلث سوم را که داده اید، 
رفته اید آقا! بی خبر و می گفت برای گرفتن حقوقتان هم حّتی سر نزده اید، احتمال می داد که جبهه رفته باشید 
 ولی یقین نداشت، من هم یقین نداشتم، تا وقتی با چشم های خودم ندیدم که بر باالی تّل1 خاکی ایستاده اید چفیه2

 بر گردن و کُلت بر کمر و برای بّچه ها صحبت می کنید، یقین نکردم.
آفتاب، چشم هایتان را می زد، برای همین دستتان را بر چشم های درشت تان که در نور آفتاب جمع شده 
بود، حمایل کرده بودید3، دست دیگرتان را هم به هنگام صحبت کردن تکان می دادید، با یک سال و نیم پیش 
فرق زیادی نکرده بودید. وقتی یقینم شد که خودتانید، نزدیک بود بی اختیار به سویتان خیز بردارم و فریاد 

بزنم: آقای موسوی! من موّحدی ام، شاگرد شما.
ولی این کار را نکردم، بر خودم مسلّط شدم و پشت ردیف آخر، گوشه ای کز کردم. شما هم مرا دیدید، 
معلوم است که دیدید، ولی اینکه همان دم شناخته باشیدم مطمئن نیستم. چون کم تغییر نکرده ام!4 من در این 
یک سال و نیم  گذشته، بزرگ شده ام، قد کشیده ام و به قول شما مرد شده ام۵، یادم رفت برای چه کاری آمده 

بودم، آنقدر جذب دیدار شما شده بودم که فراموش کردم برای رساندن پیغام به گُردان6 شما آمده ایم.
1ــ قلمرو زبانی: تّل: تپه 

2ــ قلمرو زبانی: چفیه: شالی که رزمندگان اغلب به گردن داشتند و امروزه نماد رزمنده و بسیجی بودن است.
3ــ قلمرو زبانی حمایل کردن: حمایل، ِج ِحماله و َحمیله. در اصل یعنی آنچه به شانه و پهلو آویزند؛ مانند شمشیر و جز آن. در اینجا منظور قرار دادن 

دست به صورت کج و موّرب در جلوی چشم است.
4ــ قلمرو ادبی: کنایه: کم تغییر نکرده ام: بیشتر تغییر کرده ام.

5 ــ قلمرو زبانی: قدکشیدن: کنایه از بزرگ شدن/ مرد شدن: کنایه از بالغ و کامل شدن
6ــ قلمرو زبانی: گردان: یک رستٔه نظامی است. رسته های نظامی از کوچک به بزرگ در کشور ما بدین گونه است:

دسته )سرجوخه(، گروه )گروهبان و استوار(، گروهان )ستوان و سروان(، گردان )سرگرد(، هنگ )سرهنگ(، تیپ )سرتیپ(، لشکر )سرلشکر(، سپاه )سپهبد(
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از  نمی افتاد.  کالمتان  از  شوخی  و  طنز  کالس،  مثل  و  می زدید1  حرف  پرشور  و  گرم  کالس،  مثل 
صحبت هایتان پیدا بود که حمله در کار است. … به کلّی فراموشم شد که در کجاییم. گفتم: 

ــ »آقا اجازه! ما دلمان خیلی تنگ شده بود برایتان.«
البّته  بلند خندیدند. من  خندیدید، شما و دیگرانی که در اطراف ما ایستاده بودند و حرف مرا شنیدند، 

خجالت کشیدم از بّچگی خودم ولی شما نجاتم دادید؛ گفتید: 
ــ دل من هم همین طور، اّما بدی دل من این است که در این جور موارد حّتی از خود من هم اجازه 
نمی گیرد. خجالت من در خندٔه بّچه ها و خودم گم شد. دست مرا گرفتید و از میان بّچه ها در آمدیم. از حال 

و روز سؤال کردید و من خبر قابل عرض نداشتم. پرسیدم اگر اشتباه نکنم بوی حمله می آید؟
گفتید: از شامٔه قّوی شما تشخیص بوی حمله غریب نیست.2

گفتم: فکر می کنید امام حسین ما را دوست داشته باشد؟
گفتید: چرا که نه، شما عاشق حسینید و حسین بیش از هرکس دوست داشتن را می فهمد و قدر می داند.
گفتم: پس در این حمله مرا هم با خود همراه می کنید. نه برای جنگیدن، برای با شما همراه بودن، برای 
التماس4  بوی  که  من  اصرارهای  می رفتید3 ولی  طفره  و  می آوردید  بهانه  نمی پذیرفتید،  گرفتن.  یاد  جنگ 
می داد، عاقبت شما را متقاعد کرد. مقّدمات کار بسیار زودتر از آنچه من و شما تصّور می کردیم انجام شد. 

بّچه ها بعد از شام پراکنده شدند، هر کدام به سویی رفتند. …
تپّه ای  میانٔه دو  نفهمیدم چقدر از سنگرها فاصله گرفته ایم.  بودم که  پنهان کاری خودم  آنقدر مراقب 
که در کنار هم برآمده بود، جای دنجی بود5برای خلوت کردن با خدا. همین گمان مرا به سوی آن دو تّل 
خاک کشانید. پیدا بود که پیش از این، سنگر دیده بانی یا انفرادی دشمن بوده است. زمزمٔه لطیف و سبک 
و مالیم6شما گمان مرا تأیید کرد. می بایست هر چه زودتر مخفی گاهی پیدا کنم که از هر دیدرسی در امان 
بمانم. جز گودالی که از کنجکاوی گلولٔه توپ در خاک فراهم آمده بود7، کجا می توانست مخفیگاه من 
باشد در زمانی که ماه داشت سربلند از پشت ابرهای تیره بیرون می آمد؟8 ولی عمق گودال آنقدر نبود که 
بتواند جثّٔه آدمی  را ایستاده یا نشسته در خود بگیرد. سجده بهترین حالتی بود که می توانست مرا با خاک 

1ــ قلمرو ادبی: گرم و پرشور حرف زدن: کنایه از گیرا و باجذبه و هیجان انگیز سخن گفتن/ حرف گرم: حّس آمیزی
2 ــ قلمرو زبانی: شاّمه: قّؤه بویایی/ غریب: عجیب و جای شگفتی

3ــ قلمرو زبانی: طفره رفتن )= یا طفره زدن(: کوتاهی کردن و تأخیر در کار، سر دواندن، در رفتن
4ــ قلمرو ادبی: بوی التماس: حّس آمیزی

5ــ قلمرو زبانی: جای ِدنج: جای خلوت، محل فارغ و بی مزاحم
6ــ قلمرو ادبی: زمزمٔه لطیف و سبک و مالیم: حّس آمیزی

7ــ قلمرو ادبی: کنجکاوی گلولٔه توپ در خاک: فرو رفتِن گلولٔه توپ در خاک
8ــ قلمرو ادبی: ماه: تشخیص )به قرینٔه سربلندی و بیرون آمدن(
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هم سطح و یکسان کند.1
صدایی که می آمد حزین ترین و عاشقانه ترین لحنی بود که در عمرم شنیده بودم. دعای کمیل می خواندید، 
از حفظ هم؛ پیدا بود که از حفظ می خوانید، آنجا که شما نشسته بودید، جای برافروختن روشنی نبود مگر 
چقدر فاصله بود تا نیروهای دشمن. از لحنتان پیدا بود که راز و نیاز و مناجات دارد به انتها می رسد. اّول سر 
را از گودال در آوردم و اطراف را پاییدم،2 خبری نبود، یا اگر بود به چشم نمی آمد، آرام از گودال درآمدم، 
دوباره اطراف را برانداز کردم3 و راه بازگشت را پیش گرفتم، از همان مسیر که آمده بودم. می بایست پیش 

از شما به سنگرها می رسیدم….
ولی نپرسیدید. با هم به سوی موضع4،  راه افتادیم. شما که یقیناً راه را بلد بودید. وقتی به موضع رسیدیم 
بّچه ها که گوشه و کنار پراکنده بودند دور شما جمع شدند و شما را در میان گرفتند. چند نفری زمان حمله 
را از شما پرسیدند. گفتید: خیلی نباید مانده باشد. گفتند: فرصت خوابیدن هست؟ خسته بودند. شب قبل 

نخوابیده بودند. باران بی امان باریده بود و سنگرها را آب برداشته بود.
اگر  و  بگیرم  یاد  که جنگیدن  بودم  آمده  نباید شد.…  اّما سیر خواب  باشد  گفتید: فرصت چُرتی شاید 
شما را پیدا نمی کردم ناکام می ماندم. منّورهایی5 که گاه و بی گاه می آمد، چهرٔه بّچه ها را مشّخص می کرد اّما 
منّور خواستن از خدا در چنان وضع و حالتی حماقت محض بود.6 از رّد صدای شما می بایست پیدایتان 
می کردم. راه تنگ و باریک بود و پیشی گرفتن از بّچه ها سخت مشکل. َمعبَر7 تمام شد و وارد محّوطه پیش 

روی خاکریزهای دشمن شدیم، اّما هنوز از شما نشانی نبود.
تیربارها، دوشکاها،8 تک تیرها و رگبارها همه تالش شان این بود که بّچه ها را از نزدیک شدن به خاکریز 

باز دارند. اّما فاصله بّچه های بی حفاظ لحظه به لحظه با خاکریز کمتر می شد. … 
آن قسمت خاکریز را که بیشتر آتش به پا می کرد، نشانه رفتم و یک خشاب فشنگم را درست در همان 
نقطه آتش، خالی کردم و با خاموش شدن آن آتش که تیربار به نظر می آمد، نیرو گرفتم و بّچه ها هم که انگار از 

1ــ قلمرو ادبی: جملٔه کنایی و ایهامی است؛ معنی ظاهری آن این است که من با سجده کردن با خاک هم سطح می شدم و دیده نمی شدم اّما معنی کنایی 
و ایهامی آن، این است که من با سجده خود را چون خاک در برابر عظمت خالق، پست و کوچک می کردم. برابر است با جمله ای که در فارسی دهم از شهید 

آوینی آمده است:  »خاک مظهر فقر مخلوق در برابر َغنای خالق است.«  و نزدیک به این بیت منسوب به پهلوان پوریای ولی:
فیضی طالب  اگر  آموز  هرگز نخورد آب ز مینی که بلند استافتادگی 

2ــ قلمرو زبانی: پاییدن: نگاهبانی کردن. زیر نظرداشتن
3ــ قلمرو زبانی: براندازکردن یا وراندازکردن: برآوردکردن، سنجیدن

4ــ قلمرو زبانی: موضع: قرارگاه. در زبان عربی، اسم مکان است بر وزن َمفَعل )َمْوَضع( یعنی جای وضع و قرار
5 ــ قلمرو زبانی: منّور: در لغت یعنی روشن، نورانی )اسم مفعول در زبان عربی(. گلوله هایی که در شب با پرتاب آنها، روشنایی ایجاد می کنند.

6ــ قلمرو زبانی: حماقت محض: نادانی و جهالت کامل
7ــ قلمرو زبانی: معبر: گذرگاه، اسم مکان بر وزن َمْفَعل یعنی محل عبور

8  ــ قلمرو زبانی: دوشکا: اسلحه ای قوی که  بزرگ تر و قوی تر از تیربار است.
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دست آن ذلّه1 شده بودند تکبیر گفتند…. غوغایی به راه انداخته بودید. چشم و گوشتان همه جا کار می کرد و 
آتشتان هم لحظه ای خاموش نمی شد. معلوم نبود آن همه خشاب را از کجا می آوردید.2….

یک لحظه فکر کردم که اگر قرار بود شما فقط کار یک نفر را انجام بدهید سرنوشت حمله چه می شد؟ 
چه معلّم عجیبی!…. دوباره به من تشر زدید3 که بروم، سرتان را روی زمین بگذارم و بروم، من می خواستم 

دستورتان را اطاعت کنم اّما نتوانستم، باور کنید که نتوانستم.
شما شهادتین گفتید4 و یکبار دیگر امام زمان را صدا زدید و خاموش شدید. آخرین کالمتان یا مهدی بود. 

افتخارم این است که خودم با پای لنگ شما را به خط رساندم و بیهوش شدم.
و حاال دل خوشی ام به این است که هر روز صبح با این یک پا و دو عصا به اینجا بیایم. گرد قاب عکس تان 
را پاک کنم. سنگ تان را بشویم، گلدان تان را آب بدهم و خاطراتم را با شما مرور کنم. هر روز چیزهای 

بیشتری از آن شب عزیز یادم می آید. به همین زنده ام آقا!
سانتا ماریا، سید مهدی شجاعی

تأملی در متن درس

داستان  از طریق یک رخداد بارز شکل گرفته و با استفاده از حدیث نفس داستان به پیش می رود. داستان 
کوتاه تک محوری است.

  رزمندگان شخصیت ساده و بی تکلفی دارند.
 باگذشت و جان نثار هستند.

 متکی به ایمان معنوی اند.
   با تکیه بر ایمان به خدا در مقابل دشمن جنگیدند.

 فروتنی راه رسیدن به خداست.
 در مقابل ظلم و ستم ایستادگی می کنند.

 نیروی ایمانشان بر صنعت و تمدن غلبه دارد.
  تاریخ سازاِن آینده اند.

1ــ قلمرو زبانی: ذلّه: به تنگ آمدن. همان واژٔه »ذلّت« )پست شدن، کوچک شدن، خوار و خفیف شدن( که تبدیل به اصطالح عامیانه شده است.
2ــ قلمرو ادبی: آن همه خشاب را از کجا می آوردید: معنایی کنایی دارد؛ یعنی آن همه نیرو و قدرت را از کجا می آوردید؟!

3ــ قلمرو زبانی: تََشر: کلمه ای که از روی خشم به کسی گفته شود؛ پرخاش، عتاب/ تشر زدن: عتاب کردن، تندی کردن
4 ــ قلمرو زبانی: شهاَدتَْین: تثنیٔه شهادت. دو صیغٔه »اشهد ان ال اله ااّل اللّه« و »اشهد اّن محمدًا رسول اللّه«. این دو صیغه را معموالً هنگام شهادت 

و رحلت یا وارد شدن به دین اسالم بر زبان می آورند.
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شعرخوانی

شکوه چشمان تو1
پگاه؟12 در  است  ماه  بریدٔه  سِر  این  شامگاه؟3آه،  خورشیِد  بریدٔه  سِر  نه!  یا 

راه؟4خورشید، بی حفاظ نشسته به روی خاک؟ بین  افتاده  مالحظه  بی  ماه  یا 
زود صبح  خورشید،  دیدن  به  آمده  خورشیدرفته است سر شب سراغ ماه5ماه 
ای محسِن شهید من، ای ُحسِن بی گناه6ُحسِن شهادت از همه حُسنی فراتر است
ِکشد شرمندگی  و  ببیند  را  تو  نیاید برون ز چاه7ترسم  یوسف، بگو که هیچ 
آورند محضر  در  که  نیست  نیاز  گواه8شاهد  گردنت  رگ  عشق  دادگاه  در 

1ــ بیت شعر با شبه جمله )آه( آغاز می شود و جمله به صورت پرسشی آمده است؛ بنابراین ترکیب لحن شبه جمله )صوت( با لحن پرسشی مناسب است. 
بیت دوم و سوم را با ترکیب لحن پرسشی و لحن توصیفی و روایی می توان زیباتر ادا کرد. برای بیت چهار ترکیبی از لحن تعلیمی و منادایی مناسب است. 

ادامٔه بیت ها را هم می توان با لحنی تغّزلی و عاشقانه ادا کرد.
2ــ قلمرو زبانی: پگاه: صبح زود/ آه: شبه جمله، صوت

3ــ قلمرو ادبی: تضاد: پگاه و شامگاه/ بیت تجاهل العارف دارد.
سر ماه و سِر خورشید: اضافٔه استعاری و تشخیص/ مراعات نظیر: ماه و خورشید

به سربریدگی آن تعبیر می کند.(  آیا این شهید سربریده همچون ماهی است كه در پگاه طلوع كرده است؟ )شاعر تصویر هالل ماه را  قلمرو فکری: 
یا خورشید سربریده است به هنگام غروب؟ )به احتمال، شاعر، هالل ماه را با پیکر بی سِر شهید مطابقت می دهد(؛ یا نه، خورشید است به هنگام غروب. 

)خورشید، به هنگام غروب خونین و سرخ رنگ است، چنان که شهید.(
4ــ قلمرو زبانی: بی حفاظ: درست و بعینه 

قلمرو ادبی: خورشید استعاره از شهید ُحججی 
قلمرو فکری: بی مالحظه: ماه زیباست و بی مالحظگی در مورد زیبارو یعنی زیبایی خود را آشکارا در معرض دید قرار دادن. 

نهادهر كه داد او حسن خود را در مزاد رو  او  سوی  بد  قضای  مولویصد 
پیکر شهید، گویی خورشید است که بعینه روی خاک قرار گرفته است. یا ماه است که بی آنکه مالحظٔه زیبایِی خود را بکند، خود را آشکار ساخته است.

٥ ــ قلمرو زبانی: صبح زود، احتماالً اشاره به زمان شهادت شهید دارد که صبح بوده است.
٦ــ قلمرو زبانی: حسن: زیبایی

قلمرو فکری: زیبایِی شهادت، از همٔه زیبایی ها فراتر و ارجمندتر است و تو ای محسِن شهید، آن شهید زیبای من هستی. 
7ــ قلمرو ادبی: بیت، تلمیح دارد به داستان حضرت یوسف / می ترسم: ایهام دارد: 1ــ یقین دارم.  2ــ واهمه دارم.

قلمرو فکری: یوسف که خود در زیبایی مثل است، می ترسم با تجلّی زیبایِی تو، از زیبایِی خویش شرمنده شود؛ پس ای یوسف، خود را آشکار 
نکن. 

8  ــ قلمرو ادبی: دادگاه عشق: اضافٔه تشبیهی
قلمرو فکری: نیازی به حضور شاهد و گواه نیست؛ زیرا در دادگاه عشق، رِگ گردِن تو، خود گواهی خواهد داد که در راه عشق شهید شده ای. شاعر 

به ویژگی های عاشق شهادت بودن، اسارت و شرافت شهید اشاره دارد.
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اشارتی زینب  به  تو  اسارت  از اشتیاق کیست که چشمت کشیده راه؟1دارد 
پیک؟ کدام  آیا  می رسد  دوردست  ای مسلم شرف، به کجا می کنی نگاه؟2از 
آخرت نفس های  است  زندگی  پناه3لبریز  تو  آغوش  به  گرم  مرگ  آورده 
قتلگاه4یک کربال شکوه به چشمت نهفته است گودال  مجّسِم  روضٔه  ای 

 امیری اسفندقه

1ــ قلمرو ادبی: اسارت و اشارت: جناس ناهمسان اختالفی/ چشمت کشیده راه: ترکیب کنایی است؛ یعنی به راه چشم دوخته شده است؛ به راه 
می نگری و منتظر هستی./ بیت، تلمیح دارد به واقعٔه عاشورا و اسارت حضرت زینب، خواهر گرامی امام حسین ؛ می گویند چون حضرت زینب 
 به سر بریده امام حسین ، سِر  برادر را بر نیزه دید، از شّدت اندوه سِر خویش بر کجاؤه شتر زد. این بیت اشاره دارد به این نگاه عاشقانٔه حضرت زینب

که بر نیزه می رفت.
، محو تماشای سِر برادر شده بود، تو از اشتیاق چه کسی است  قلمرو فکری: این اسارت تو ما را به یاد اسارت حضرت زینب می اندازد؛ زینب

که این گونه محو تماشا شده ای؟
2ــ قلمرو ادبی: به قرینٔه »پیک« و »مسلم«، بیت تلمیح دارد به ماجرای »مسلم بن عقیل« فرستادٔه امام حسین  به سوی کوفیان.

3 ــ قلمرو ادبی: لبریز زندگی است نفس های آخرت: متناقض نما )پارادوکس(.
قلمرو فکری: نفس های آخر تو، نشانه مرگ تو و پایان کار تو نیست بلکه امید زندگی است، برای همین است که مرگ به تو پناه آورده است تا پایان 

کار نباشد و از شهادت تو، زندگی بگیرد.
4 ــ قلمرو ادبی: بیت تلمیح دارد به واقعٔه عاشورا و گودال قتلگاه که پیکر مطّهر امام حسین  در آن افتاد و در آنجا به شهادت رسید. نیز با توجه 

به قرینٔه »روضه« اشاره ای دارد به روضه خوانی در سوگ حضرت. 
قلمرو فکری: شاعر عظمت حادثٔه کربال را در شهادت شهید حججی تصویر می کند و می گوید: تو زنده کنندٔه عظمت و شکوه حادثٔه کربالیی. تو تجّسم 

بخش گودالی هستی که سر مبارک امام حسین  در آن قرار داشت. )پیکرت، گویی روضه خوانی است که واقعه گودال قتلگاه را به تصویر می کشد.(
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فصل ششم: ادبیات حماسی

درس دوازدهم 
گذر سیاوش از آتش

  درس سیزدهم 
خواِن هشتم

کارگاه متن پژوهیکارگاه متن پژوهی

شعرخوانی 
ای میهن!

گنج حکمت 
به جوانمردی کوش
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عنوان: گذر سیاوش از آتش

درس دوازدهم

قالب شعر: مثنوی 
درون مایه: دفاع از نجابت زن و مرد ایرانی، بیان فرهنگ 

و اندیشۀ ایرانی، بیان آیین مّلی گذر از آتش   

قلمرو زبانی 

1ــ رابطـۀ معنـایـی 
واژه ها

2ــ شیوۀ بالغی
3ــ جهش ضمیر

4ــ وابسته های وابسته

قلمرو ادبی

1ــ  استفهام انکاری
آرایه هـای  بـررسی  2ــ 

ادبی کنایه و مجاز 
ویـژگی هـای  بیـان  3ــ 

حماسه در متن درس

قلمرو فکری

1ــ درک مـتـن و 
عبارت ها 

2ــ بازگـردانی نظم به 
نثر روان

نمایۀ درس
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هدف های آموزشی

1 آشنایی با نمونه ای از داستان های حماسی دورٔه پهلوانی شاهنامٔه فردوسی )علم(

٢ آشنایی با برخی از کارکردهای اجتماعی متن درس و تداوم آن در جامعه با بهره گیری از مضامین »گیاه 

خون سیاوشان« و »سوگ سیاوش« )باور(
٣ تقویت توانایی استنباط پیام ها و نکته های برجستٔه متن )تفکر(

تجلّی  به عنوان  سیاوش  شخصیت  کردن  برجسته  و  ایرانی  آیین های  در  سیاوش  موقعیت  به  توجه   ٤

فرهنگ ایرانی )تفکر(
٥ تقویت توانایی خوانش متن درس با لحن و آهنگ مناسب )عمل(

٦ تقویت برخی از محورهای اخالقی مهم مانند نجابت در زندگی )اخالق(

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

روش های یاددهی و یادگیری

الگوی پیش سازمان دهنده، ایفای نقش و...

رسانه های آموزشی 

کتاب درسی، شاهنامٔه فردوسی، نوار صوتی خوانش متن درس، تهیٔه عکس های مربوط به زمینه های 
قهرمانی و ملّی حماسه به کمک دانش آموزان مانند تصویر چهرهٔ سیاوش و گذر او از آتش، نمایش فیلم ها 

و پویانمایی های مرتبط با آیین ملّی ایرانیان دربارٔه آتش، بهره گیری از پایگاه های اطالع رسانی مناسب و...

منابع تکمیلی

1 از اسطوره تا تاریخ. مهرداد ، بهار. )1377(. تهران: چشمه.

دانشکده  پژوهشنامٔه   .)1372( امامی.  نصرالله  شاهنامه،  بیانی  زبانی  ساختار  تا  سعدی  چالش  از   ٢

ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه شهید بهشتی. بهار و تابستان، شمارٔه 12 و13.
چاپ   .)1383( سرامی(.  قدمعلی  شاهنامه.  داستان های  رنج  خار )شکل شناسی  تا  گل  نگ  ر از   ٣

چهارم.  تهران:  نشر علمی و فرهنگی.
٤ اسطوره های ایرانی. وستا سرخوش کرتیس.)1373(. ترجمه عباس مخبر. تهران: نشر مرکز.

بنیاد  بنیـان اساطیری حماسه ملی ایـران. بهمن سرکاراتی. )1357(. شاهنـامه شناسی. انتشارات   ٥
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شاهنـامه شنـاسی.
٦ پژوهشی در اساطیر ایران. مهرداد بهار. )1378(. تهران: آگه.

٧ تأمالتی دربارٔه منابع و شیوهٔ کار فردوسی. سجاد آیدنلو. )1383 (. نشریٔه دانشکده ادبّیات و علوم 

انسانی. تبریز.
٨ جایگاه سیاوش در اساطیر. نسرین شکیبی ممتاز. ) 1389(. متن شناسی ادب فارسی. دورٔه 2. 

شمارٔه 1.  
٩ جستاری چند در فرهنگ ایران. مهرداد بهار. )1373(. تهران: نشر فکر روز.

10 حماسٔه ملی ایران. تئودور نولدکه. )1384(. ترجمه بزرگ علوی. تهران: انتشارات نگاه. 

11 حماسه سرایی در ایران. ذبیح الله صفا. ) 1368(. چاپ چهارم. تهران: امیرکبیر. 

1٢ زندگی و مرگ پهلوان در شاهنامه. محّمدعلی اسالمی ندوشن. )1348(. انجمن آثار ملی.

1٣ سوگ سیاوش. شاهرخ مسکوب. )1386(. چاپ هفتم. تهران: خوارزمی.

1٤ سیاوشان. علی حصوری. )1378(. تهران: نشر چشمه.

نشریٔه   .)1386( دیگران.  و  غالمی  ذوالفقار  اسالم(.  از  )پس  ایران  داستانی  تاریخ  در  سیاوش   1٥

پژوهش های ادبی. دورٔه 4. شمارٔه 17. 
1٦ شاهنامه )دوره 9 جلدی چاپ مسکو(. ابوالقاسم  فردوسی. )1378(. به کوشش سعید حمیدیان. 

تهران: ققنوس.
1٧ شاهنامه و موضوع نخستین انسان. جالل خالقی مطلق. )1362(. ایران نامه، جلد2.  شمارٔه 2.

1٨ فردوسی پژوهی. منوچهر اکبری. )1390(. تهران: خانه کتاب. 

1٩ کارنامٔه شاهان در روایات ایران  باستان. آرتورکریستین سن. )1350(. ترجمٔه باقر امیرخانی و بهمن 

سرکاراتی. تبریز: انتشارات خورشید.
٢0 کیانیان. آرتورکریستین سن. )1381(. ترجمٔه ذبیح الله صفا. تهران: علمی و فرهنگی.

٢1 نامٔه باستان. میرجالل الدین کزازی. )1390(. جلد سوم. چاپ سوم. تهران: انتشارات سمت. 

٢٢ نخل گردانی )از ایران چه می دانم؟(. علی، بلوکباشی. )1380(. دفتر پژوهش های فرهنگی.
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گذر سیاوش از آتش1
جهان1    شاه  به  موبد٢  گفت  نهـان٣چنین  نمـــاند  سپهبد  درد  که 

سبوی٤چو خواهی که پیدا کنی گفت و گوی بـر  را  سنگ  زدن  بباید 
ارجمند هست  فرزند،  چند  هر  یابــد گــــزند5که  دل شــاه از اندیشــه 
ــران7وزیـن دخـتـر شــــاه هـــامــاوران6 ــر ک ــه دیگ ــتی ب ــه گش پراندیش

1ــ سیاوش: واژهٔ سیاوش در اوستا به صورت واژه مرکب »syavarshan« آمده که از دو بخش )syava سیاه( و )arshan نر، گشن( تشکیل شده است؛ 
روی هم رفته می توان آن را »دارندهٔ اسب نرسیاه« معنی کرد. سیاوش از جمله شخصّیت هایی است که قبل از ظهور و حضور در عرصٔه شاهنامه در محیط رازآلود 
اسطورهٔ خدایی خاص با کارکردی ویژه تلقی می شود؛ در واقع او یکی از پر استعدادترین چهره های اسطوره ای ـ حماسی ایران است که مراحل تدریجی گذر از 
مقام خدایی و رسیدن به مرتبٔه انسانی را پیموده است. در جهان اسطورهٔ گیاه و باروری ارتباط نزدیکی با انسان و زندگی انسانی دارد، به گونه ای که به رابطه ای 
تنگاتنگ و متقابل میان بشر و نبات منجر شده است. سیاوش در اسطوره خدای گیاهان است، او باید بمیرد تا سرسبزی و طراوت به طبیعت برگردانده شود؛ این 
باور در حماسٔه ملی نیز به نوعی راه یافته و آن وقتی است که پس از شهادت از خونش گیاه »خون سیاوشان« می روید. این گیاه تقویت کنندهٔ باورهایی است که او 
را ایزد نباتی می داند. گیاه »خون سیاوشان« یا »پرسیاوشان« که در ارتباط با سیاوش از این تقابل اسطوره ای بهره برده  است، گیاهی رمزآمیز است که پس از کشته 
شدن سیاوش از خون او می روید. این گیاه به طور حتم کارکردی اسطوره ای دارد؛ زیرا در روایات اساطیری ایران جایگاه خاّصی به خود اختصاص داده است، 
چنان که در زندگی کیومرث، زرتشت، سیاوش، کیخسرو و آیین مهر دیده می شود. )نک. مقاله جایگاه سیاوش در اساطیر. نسرین شکیبی،1٣89: 108-10٢ (

٢ــ قلمرو زبانی: موبد: در اینجا به معنی روحانی مشاور در امور سلطنت  
٣ــ قلمرو زبانی: سپهبد: بزرگ سپاه، فرماندهٔ سپاه، سپه ساالر. منظور کی کاوس. )سپه )سپاه( + بَـد )بزرگ((

قلمرو ادبی: جهان و نهان: جناس ناهمسان اختالفی / شاه، موبد و سپهبد: مراعات نظیر 
قلمرو فکری: درد سپهبد: منظور تهمت سودابه به سیاوش است. موبد به شاه گفت که این درد )راز( برای همیشه نمی تواند پنهان بماند ]پس باید 

برای آن راهی پیدا کرد[.
٤ــ قلمرو زبانی: گفت وگوی: حقیقت ماجرای سیاوش و سودابه، پنهان کاری / سبو: کوزٔه آب از جنس سفال / سنگ و سبو: در ادب فارسی دو 

چیز مخالف و مقابل هم، مانند سنگ و شیشه، آتش و پنبه، َمرَوزی و رازی./ خواهی و پیدا کنی: به ترتیب مضارع اخباری و التزامی 
 قلمرو ادبی: سنگ را بر سبوی زدن: کنایه از آزمایش کردن

»سنگ را بر سبو زدن: خطر کردن، تحّمل زیان نمودن« )دبیرسیاقی، 1٣81، 8 : 68(. »زدِن سنگ بر سبوی استعاره ای تمثیلی است از خطر کردن و بیم 
و پروا را به کناری نهادن... بیهقی نیز نوشته است: »... گفتند: فردا سنگ به سبو خواهیم زد تا چه پدید آید، هرچند سود ندارد.« )کزازی1٣90: ٢65(

قلمرو فکری: اگر می خواهی حقیقت آشکار شود، باید خطر را بپذیری و به آزمایش )سیاوش و سودابه( بپردازی. 
5 ــ قلمرو زبانی: گزند: آزار، آسیب/ اندیشه: بدگمانی، اندیشه در معنی » فکر « است؛ مانند بیت های زیر:

صد جهان گردد به یک َدم سرنگوناز یـک انـدیـشه که آیـد در درون
مولویزان سبب خستِه دل و غم پیشه اندجمله خلقان ُسخرٔه اندیشه انــد

قلمرو ادبی: دل: مجاز از وجود 
قلمرو فکری: هرچند فرزند )سیاوش( عزیز است اما بدگمانی نسبت به او دل شاه را آزرده خواهد کرد.

6 ــ قلمرو زبانی: هاماوران: هاماور: نام قبیله ای ساکن یمن )قبیلٔه حمیر+ آن( پسوند مکان. به عقیدٔه » نلدکه«، منظور همان سرزمین غرب ایران است 
که اعراب َحمیر می گفته اند. )فرهنگ فارسی، هاماوران(

7ــ قلمرو زبانی: به دیگر کران: از طرف دیگر، از دیگر سوی/ اندیشه: هراسیدن. در این بیت به معنای فکر نیست بلکه هم معنی با اندیشه در ابیات زیر:  
آتش ز  نیندیشد  پروانه  استکه  عار  اندیشه  را  مولویکه جان عشق 
ببرحافظ اندیشه کن از نازکی خاطر یار فریاد  و  ناله  این  درگهش  از  حافظبرو 

قلمرو ادبی: پراندیشه گشتن: کنایه از نگران و مضطرب شدن
قلمرو فکری: و از سوی دیگر، دختر شاه هاماوران )سودابه( موجب نگرانی شاه شده است. توضیح: کی کاوس پس از اینکه شاه هاماوران را شکست 

می دهد، عالوه بر گرفتن باج و خراج، دخترش سودابه را نیز به همسری می گیرد.
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گـذشت1ز هر در سخن چون بدین گونه گشت5 بباید  را  یکی  آتش  بـر 
بلند چـرخ  ســوگند  است  ــزند2چنین  ــد گـ ــان نیای ــی گناهـ ــر ب ــه بـ ک
خواند پیش  را  سودابه   ، نشاند3جهاندار  گفتن  به  سیاووش  با  همی 
هـردوان از  ایمن  گفت  نــه گــردد مــرا دل ، نــه روشــن روان4سرانجام 
کند پیــدا  تیز  کـــآتش  کند5مگـر  رسوا  زود  را  کـــــرده  گنه 

پیش10 سودابه  آورد  پاسخ  که من راست گویم به گفتار خویش...6 چنین 
ُدرست بـاید  کــرد  را  کــه ایــن بــد بکــرد و تباهــی بجســت7سیاووش 

1ــ قلمرو فکری: چون کار به اینجا رسید و مقّصر پیدا نشد، ناچار یکی از آن دو )سودابه یا سیاوش( باید برای اثبات بی گناهی خود از آتش عبور کند.
در فرهنگ معین چنین آمده است که ایرانیان از ظلمت و هر آنچه ظلمانی بود، بیزار و گریزان بودند و از دیرباز و در دیریاز تاریخ باستان، بدان گونه که 
از آبشخور باورهای ملی و دینی ادوار کهن حکومتی و اقوام آریایی ناشی می شود، تفّوق غایی نور و روشنی بر تاریکی اهریمنی به یکی از خصال بنیادین 
دین و آیین کهن و باستانی ایرانیان دگرگون شد. آزمودن آتش، خود را در معرض گزندهای آن قرار دادن و گذر از درون آن، به دلیل اثبات پاک سرشتی 
و ایزدخواهی و یا اینکه نهادی پاک، چونان نهاد پاک آتش داشتن، جایگاه و ارج برین و فوق العاده پیدا کرد؛ زیرا به حقیقت، آیین و مسلک مزدیسنایی یا 
اهورامزدایی، میراث ازمنٔه دیرین و ادواری است که در آن هندیان و ایرانیان و حتی هندواروپاییان حیات مشترک داشتند و ایرانیان، افکار و نظریات دیرین 

را در جامٔه اندیشه های نوین و پیوندی با باورهای ساکنان باستانی این سرزمین پذیرا شدند )معین، 1٣٣8: ٣7(
٢ــ قلمرو ادبی: چرخ بلند: استعاره از آسمان/ تشخیص: سوگند چرخ  بلند /  بیت دارای تمثیل است.

 قلمرو فکری: آسمان )روزگار= سرنوشت( چنین رقم زده است که آتش بی گناهان را نمی سوزاند. اشاره دارد به باور پیشینیان که آتش از آنجا که 
خود مقّدس و پاک است، پس بی گناهان را نمی سوزاند. 

پروردگار لطف  از  ری  دا سعدیکـه بـاشـد گنـهـکاری امـیـدوار؟عجب 
٣ــ قلمرو ادبی: به گفتن نشاند: کنایه از روبه رو کرد.

 قلمرو فکری: کاووس شاه، سودابه را پیش خود فراخواند و او را با سیاوش روبه رو کرد.
٤ــ قلمرو زبانی: هر دوان: هر دوی آنها / »را« نشانٔه فّک اضافه )دِل من ایمن نگردد(.

 قلمرو ادبی: »ایمن نگردیدِن دل« و »روشن نگشتِن روان« کنایه از آرامش نیافتن و بدگمانی است. / روان روشن: حّس آمیزی
قلمرو فکری: سرانجام ]پس از رو در رو کردن آنها[ کاووس به هر دوی آنها گفت که:  »دل من و رواِن روشِن من از هر دو آسوده و ایمن نمی گردد.« 

)من هنوز آسوده خاطر نشده ام و از بدگمانی رها نگشته ام.( 
5  ــ قلمرو زبانی: »مگر« شاید، امید است. / پیدا کند: آشکار کند یا روشن و مشخص کند.

قلمرو ادبی: تشخیص: آتش پیدا کند./ اشاره به زمینه ملّی حماسه که ایرانیان آتش را پاک و مقّدس می دانستند.
قلمرو فکری: شاید آزمایش آتِش شعله ور مشخص کند و گناه کرده را زود رسوا سازد.

6ــ قلمرو زبانی: ترتیب اجزای جمله: من راست گویم به گفتار خویش: من به گفتار خویش راست گو هستم.
قلمرو فکری: سودابه چنین پاسخ داد که من در گفته های خود راست و صادق هستم. )من راست می گویم.(

7ــ قلمرو زبانی: »را« در »سیاوش را« از ویژگی های سبکی است، شاید بتوان »را«ی اختصاص نامید. پس سیاوش نهاد جمله است و نه مفعول. 
)نیز ن.ک کزازی1٣90: ٢66( 

قلمرو فکری: سیاوش باید اثبات کند که بد نکرده است و تباهی نجسته است. )همان: ٢66( در کتاب های درسی پیشین، سیاوش را به اشتباه مفعول 
گرفته اند؛ از این رو به غلط معنی شده است که: باید سیاوش را اصالح و تنبیه کرد.
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زمین شاه  گفت  جـوان  پور  کـه رایـت چـه بینـد کنـون اندریـن؟1به 
شهریار کای  گفت  چنین  که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار2سیاووش 
ــپرم3 ــود بس ــش بـــ ــوه آت ــر کـــ ازیــن، تنِگ خوار اســت اگــر، بگذرم4اگ

کی 15 کاووس  جان  شد  اندیشه  ــی5پر  ــک پـ ــودابٔه  نی ــرزند و ســ ز فــ
نابکار شود  گــر  یکی  دو  شهریار؟6کزین  مرا  خواند  که  پس  آن  از 
مغز و  خون  باشدم  زن  و  فرزند  نغز!7 چو  کار  شود  بیرون   ، بیش  را  که 
ــردار، دل ــت ک ــن زش ــه کزی ــان ب بشــویم کنــم چـــــارٔه دل گســــل8هم

1 ــ قلمرو فکری: شاه خطاب به پسر جوانش می گوید: نظر تو دربارٔه حرف های سودابه چیست؟
٢ــ قلمرو زبانی: خوار: در اینجا یعنی ساده و آسان / »را« در »مرا« نشانٔه حرف اضافه است. )برای من(

 قلمرو فکری: سیاوش چنین گفت: که ای شهریار، رفتن به دوزخ و تحمل آتش آن برای من از شنیدن این تهمت آسان تر است.
٣ــ قلمرو زبانی: بسپَـَرم: زیر پا بگذارم، پایمال کنم. / تنگ: تنگٔه آتش/ تنگ: نام جایی است که در گذشته تنگِی آن آوازه ای داشته است؛ چرا که 

گذشتن از آن دشوار بوده. )بر پایٔه خوانش دکتر کزازی(
٤ــ این نحو، خوانِش دکتر کزازی است. در کتاب های درسی پیشین بدین گونه آمده است: ازین تنگ، خوار است اگر بگذرم. 

قلمرو ادبی: کوه آتش: اضافٔه تشبیهی 
قلمرو فکری: بر پایٔه خوانش دکتر کزازی: »سیاوش به کاووس می گوید: اگر کوه آتش در برابرم باشد، آن را به پای درخواهم نوشت و از این کوه، 

حتی اگر در دشوارِی گذار، ماننِد تنِگ خوار باشد، خواهم گذشت.« )کزازی 1٣90: ٢67( 
سعدیکه مـردن به از زنـدگـانـی به ننـگگـریـز از کفـش در دهـان نهـنـگ

بر پایٔه خوانش در کتاب های درسی پیشین: اگر کوهی از آتش در برابرم باشد زیر پا می گذارم و اگر قرار بر عبور از میان آتش باشد، برای من آسان است.
5  ــ قلمرو زبانی: اندیشه: ترس / نیک پی: صفت، خجسته، نیک نژاد

قلمرو ادبی: پراندیشه شدن: نگران شدن/ جان: مجاز از وجود / جناس ناهمسان اختالفی: ِکی و ِپی
قلمرو فکری: کی کاووس از فرزند خود )سیاوش( و از همسر نیک نژاد خود )سودابه( به شدت نگران شد. 

6ــ قلمرو زبانی: نابکار: گناهکار/ که : ضمیر پرسشی/ بیت دارای یک جمله مرکب هسته و وابسته است. اگر یکی از ... شود از آن پس چه 
کسی...  می خواند. جملٔه وابسته دارای فعل ربطی است. 

قلمرو ادبی: مصراع دوم: استفهام انکاری 
قلمرو فکری: اگر یکی از این دو گناهکار شناخته شود، دیگر پس از این چه کسی به من شهریار )پادشاه( می گوید. )از آن پس من دیگر لیاقت پادشاهی 

را نخواهم داشت.(
7ــ قلمرو زبانی: »َ م« در »باشدم« جهش ضمیر و مضاٌف الیه )خون و مغِز من باشد(. / نغز: نیکو. شگفت / بیش: دیگر، از آن پس  

قلمرو ادبی: بیرون شدن کار: کنایه از انجام گرفتن کار، سر زدن، در وجود آمدن، صادر شدن / نغز و مغز: جناس ناهمسان اختالفی / لّف و نشر 
)مرتب(: لّف1: فرزند، لّف ٢: زن ، نشر 1: خون، نشر٢: مغز  / مصراع دوم: استفهام انکاری

قلمرو فکری: آنگاه که آدمی گرفتار زن و فرزند است و مغزی آشفته و ناآرام دارد، هرگز کاری سنجیده و درست از وی سرنخواهد زد.)کزازی،1٣90: ٢68( 
وقتی زن و فرزند، هر دو مثل خون و مغز )دو عنصر اصلی بدن( برایم باارزش هستند، ) چه می توان کرد؟( برای چه کسی حادثه ای شگفت تر از این پیش 

خواهد آمد.
8 ــ قلمرو زبانی: زشت کردار: ترکیب وصفی مقلوب )کرداِر زشت( / دل گسل: دل آزار، دلخراش، تلخ و ناگوار. صفت جانشین موصوف )چاره 

دل گسل( / فعل در مصرع اول »دل بشویم« است. 
قلمرو ادبی:  کنایه: دل شستن: خود را رها کردن، قطع امید کردن

قلمرو فکری: بهتر است خود را از این بدگمانی نجات دهم و برای این رویداد تلخ چاره ای بیابم.
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سخن نیکو  سپهدار  آن  گفت  مکـن1چه  شهریاری  بددلی  بـــا  که 
ســـاروان20 تا  فــرمود  دستور  کاروان٢به  صد  دشت،  از  آرد  هیون 

کـوه دو  هیزم  دشت  بر  گــروه3نهادند  هم  شده  نظاره  جهانی 

1ــ قلمرو زبانی: بد دلی: بدگمانی، دل چرکینی/ قلمرو ادبی: بیت تمثیل دارد.
 قلمرو فکری: آن سردار نیکوسخن، چه سنجیده گفت که با بدگمانی به دیگران، پادشاهی نکن. برای این بیت نیز پیش از این و در کتاب های درسی 

پیشین، معنِی ناروایی آورده شده بود:
دکتر کزازی در تحلیل این دو بیت )16و 17(  می آورد: »پرسش ها هنری است: نخستین از سِر انکار است و دومین به پاس جای دادِن سخن در یاد و 
نهاد شنونده، شیؤه فردوسی است در بازگفتِن سخنان نغز و ناب و اندرزها، نخست پرسشی را در کار می آورد تا ذهن و اندیشٔه شنونده را آمادٔه شنیدن سخن 

گرداند؛ سپس آن گفتٔه نغز را بازمی گوید.« )کزازی،1٣90: ٢68(
»بددل در معنی بیمناک و بزدل است بدان سان که در بیت های زیر: 

بوددِر نـام جـسـتـن دلـیری بــود سیری  به  بددل  ز  نه  زما
سبـب پیـری آمـد وگـر بـددلیدرنـگ آوریـدی تو از کاهلـی

اما بر پایٔه بافتار معنایِی سخن، چنان می نماید که استاد »بددلی« را در معنای بدگمانی و دل چرکینی به کار برده است که امروز نیز در همین معنی به کار 
می رود. منوچهری نیز در این بیت، واژه را در همین معنی به کار برده است:

)کزازی،1390: 268(از بــددلی و بــدی و بـدمـهــریبریـده، چـو طبـع مؤمـن از مرتـد
ستور« شده است.  ٢ــ قلمرو زبانی: دستور: وزیر، رایزن / »دستور در پهلوی دستَورdastwar به معنی رایزن و وزیر است؛ این واژه در تازی »الدُّ
» ور« در این واژه، ستاکی است که در فعل های بردن و آوردن کاربرد دارد. این پساوند در پاره ای از واژه ها در پارسی، به »اور« دگرگون شده است. این 
ریخت را، افزون بر دستور، در گنجور و مزدور و آزور نیز می توان دید... »دست« نیز در این واژه ستاکی ... در معنی »دانستن« است. بر این پایه، معنای 
ریشه ای و بنیادین »دستور« دانا و آگاه است... همین ستاک دست را در واژٔه »دستان« نیز می توانیم یافت که نامی شده است زال زر را . زال در شاهنامه 

به زیرکی و دانایی پرآوازه است.« )کزازی،1٣90: ٢69(
این واژه در گذر زمان به معانی زیر به کار رفته است: 

اجازه و فرمان:  
برد نور  از  رونقی  بی  بردکار چو  دستور  دستوری  به  نظامیقصه 
فردوسیبگویم سخن پیشت ای رهنمونگر ایدونکه دستور باشد کنون

وزیر: 
فردوسیتـو شـه را هـنـر نـیز بـسیار دانچـو دسـتور باشد چنین کاردان

 دستور زبان :  
اقبالدل ز دسـتـور کـهـن پـرداخـتیتـو کـه طرح دیـگری انـداختـی

 هیون: اسب و شتر بزرگ 
عنصریبـه گـوش جـنـگ نـمایـد هـمـی خـیـال و دوالچو جنـگ آورد و یـون )زین پوش( فـکـند بر او

ساروان: ساروان: گونٔه کهن تر ساربان، شتربان، شتردار/ صد کاروان هیون: کاروان: ممّیز 
قلمرو ادبی: کاروان و ساروان: جناس ناهمسان اختالفی و مراعات نظیر 

قلمرو فکری: کاووس به وزیر خود فرمان داد تا صدکاروان شتر از دشت بیاورد. 
٣ــ قلمرو زبانی: هم گروه: با همدیگر، گرد هم/ دو کوه هیزم: کوه: ممّیز، وابسته وابسته/ نظاره: نگریستن و تماشا کردن 

»در نظاره او ] مرغزار [ آسمان چشم حیرت گشاده.« )کلیله و دمنه( 
قلمرو ادبی: مصرع دوم: اغراق / جهان مجاز از جهانیان، نشانٔه بسیاری و انبوهی نظارگیان

قلمرو فکری: هیزم بسیاری در دشت آماده شد و جمعّیت بسیاری برای تماشای آنجا جمع شدند.
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شاه بفرمود  موبد  به  پس  آن  سیاه1وز  نفت  ریزند  چوب  بر  که 
فروز آتش  مــرد  صد  دو  روز2بیامد  به  آمد  شب  گفتی  دمیدند 

شدند24 بریان  دشت  همه  شدند3 سراسر  گریان  خندانش  چهر  آن  بر 
پدر پیش  بـــه  بیامد  سر4سیاوش  بــه  نهاده  زّرین  ُخود  یکی 
سپید های  جامه  بـا  و  امید5 هشیوار  پــر  دلی  خنده  ز  پر  لبی 
سیاه برنشسته  تازی ای  ماه6یکی  به  برآمد  نعلش  خاک  همی 
خویشتن بر  کافور  کفن7پـــراگنده  ساز  و  رسم  بود  چون  چنان 

1ــ قلمرو فکری: شاه به موبد دستور داد که بر روی چوب ها نفت سیاه بریزند. )چوب ها را آتش بزنند.(
٢ــ قلمرو زبانی: دو صد: دویست نفر / آتش فروز: صفت فاعلی مرّخم 

 قلمرو ادبی: گفتی شب آمد به روز: اغراق و کنایه از تاریک شدن هوا
قلمرو فکری: دویست نفر برای روشن کردِن آتش پیش رفتند و آن قدر در آتش دمیدند که از شدِت دوِد بلند شده، گویی روز به شب تبدیل شد. 

٣ــ قلمرو زبانی: »َ ش« در سیاوش، مضاف الیه/  چهرخندان: ترکیب وصفی/ بریان و گریان: نقش مسندی دارند.
قلمرو ادبی: تضاد: خندان و گریان / دشت: مجاز از مردم / بریان شدند: کنایه از اینکه غمگین شدند. / بریان و گریان: جناس ناهمسان اختالفی

قلمرو فکری: همٔه مردم حاضر در دشت از این آزمایش غمگین و ناراحت بودند و همه بر آن چهرٔه خندان و معصوم و بی گناه سیاوش گریان بودند. 
)مردم می دانستند که سیاوش بی گناه است پس بر بی گناهی او می گریستند.(

٤ــ قلمرو زبانی: خود: کالهخود جنگی / خود زّرین: ترکیب وصفی/ مصرع دوم قید حالت برای فعل »بیامد« در مصرع اول است.
 قلمرو فکری: سیاوش درحالی که کالهخود طالیی به سر داشت، )آماده و مجّهز بود( به پیش پدر )کی کاووس( آمد. 

5 ــ قلمرو زبانی: هشیوار: هشیار/ در هر دو مصراع فعل به قرینٔه معنوی حذف شده است: فعل »بود« در مصراع اول و فعل »داشت« در مصراع 
دوم/  کل بیت قید حالت برای فعل  »بیامد« در بیت پیشین. 

قلمرو ادبی: »پوشیدِن جامٔه سپید، به هنگام گذر از آتش هم می تواند نمادی از پاکی و بی گناهی سیاوش باشد، هم نشانی از آنکه سیاوش آمادهٔ مرگ 
است و آن را به جان می خرد.« )کزازی(

قلمرو فکری: این بیت نیازمند توضیحی است و معنی به اصطالح تحت اللفظی آن ما را از ژرفناکی هنر حکیم توس دور خواهد کرد. فردوسی در 
این بیت برای قهرمان خود، چهار صفت و ویژگی می آورد: هشیار است، جامه هایی سپید پوشیده، لبخند به لب دارد و بسیار امیدوارانه گام پیش می نهد. 

از آمیختن این ویژگی ها، به چه شخصّیتی می توان رسید؟ جوانی آزاده، وارسته و آزاد و رها که چون به خود ایمان دارد، بی باکانه پذیرای اتّفاقات است.
6ــ قلمرو زبانی: تازی: تازنده، اسب عربی/ دکتر کزازی توضیح داده اند که: »تازی را که در پهلوی تازیگ )tazig( بوده است، هم می توان در معنی 
اسب تازنده و تیْزپوی دانست و هم در معنی اسب عربی؛ اسبان عربی، در نژادگی و رهواری، آوازه داشته اند.« )کزازی،1٣90: ٢7٢(. توضیح دیگر این 

که نام این اسب »بهزاد« بوده است و پس از سیاوش به فرزند او کیخسرو می رسد.
قلمرو ادبی: ماه: مجاز از آسمان/ مصراع دوم: اغراق و کنایه از سرعت و تاخت و تاز اسب

قلمرو فکری: بازگردانی: ]بر یک اسب تازِی سیاه برنشسته که خاک نعلش بر آسمان برآمد.[ سیاوش بر اسبی تازنده )یا، عربِی( 
سیاه نشسته بود که از حرکت قدرتمندانه و باهیبِت آن )اسب(، خاک به آسمان برمی خاست. توضیح اینکه در اینجا بحِث سریع رفتن و تاخت و تاز کردن 

اسب سیاوش مطرح نیست بلکه به هیبت و با شکوه گام برداشتِن اسب است که چون هیونی می رفت.
7ــ قلمرو زبانی: کافور: ماده ای خوشبو و سفیدرنگ است که چون خاصّیت ضد عفونی دارد، به هنگام کفن و دفن، بر اجساد مردگان می زنند.

قلمرو فکری: سیاوش به همان صورت که رسم کفن و دفن است، به خودش کافور زده بود. )مشتاقانه خود را برای مرگ آماده کرده بود.( شاعر در 
بیت پسینی همین داستان، این معنی را آشکارتر می سازد:

نـه بر کـوه آتـش همی رفت شـاهتو گفتی به مینو همی ُجسـت راه
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باز29 کاووس  پیش  شد  که  گه  نماز1 بدان  بردش  باره،  از  آمد  فرود 
دید شرم  پر  کاووس  شـاه  دید2 رخ  نرم  پسر  با  گفتنش  سخن 
مــدار انده  گفت  بدو  روزگار3سیاووش  گردش  بود  سان  کزین 
مراست بهایی  و  شرم  ز  پر  مراست4 سِر  رهایی  گناهم  بی  اگر 
گناه هستم  کار  زین  که  ایدون  نگاه5ور  نــــدارد  آفرینم  جهان 

دهش34 نیکی  یزدان  نیروی  تپش6به  نیابم  آتش  کوه  کزین 
بتاخت تندی  به  را  سیه  بساخت7 سیاووش  آتش  جنِگ  دل  تنگ  نشد 

1ــ قلمرو زبانی: باز شد: باز آمد./ باره: اسب / قلمرو ادبی: نماز بردن: کنایه از تعظیم کردن
قلمرو فکری: آن هنگام که پیش کی کاووس باز آمد، از اسب پیاده شد و رسم احترام و تعظیم به جا آورد.  

٢ــ قلمرو زبانی: شاه کاووس: »شاه« شاخص )وابستٔه پیشین( 
قلمرو ادبی: شرم و نرم: جناس ناهمسان اختالفی/ سخن گفتِن نرم: حّس آمیزی / نرم سخن گفتن: کنایه از مهربانی کردن

قلمرو فکری: سیاوش پدرش را بسیار شرم زده دید، چون متوّجه شد که با او به نرمی و مهربانی سخن می گوید.
٣ــ قلمرو زبانی: گردش روزگار: سرنوشت، تقدیر 

قلمرو فکری: سیاوش به پدرش گفت که از این مسئله ناراحت و شرم زده مباش؛ زیراکه این کار سرنوشت است ]و تو مقّصر نیستی.[  فردوسی در 
داستان »رستم و سهراب« همین معنی را می پرورد: ارتباط معنایی با بیت های زیر: 

کاراز این خویشتن کشتن اکنون چه سود ودنی  ب این  و  رفت  چنین 
سناییکو دل آزرده ای کز تیغ او مجروح نیستضربت گردون دون آزادگان را خسته کرد

٤ــ قلمرو زبانی: بهایی: ارزشمند و پربها / صفت نسبی/ پر از شرم و بهایی: به نظر، در اینجا نمی توان »و« را واو عطف دانست و بلکه »واو همراهی« 
درست  است؛ یعنی وجودی شرم زده اما واال و ارجمند دارد که نمی خواهد به گناه آلوده شود. 

قلمرو ادبی: بهایی و رهایی: جناس/ سر: مجاز از وجود
قلمرو فکری: این بیت را باید قرینه و ادامٔه دو بیِت پیشین دانست که سیاوش با این لحن گفتار، پدرش را دلداری می دهد که: تو نباید شرم زده باشی 
و بلکه این من هستم که شرمنده ام و اگرچه گناهی نکرده ام اما به عنوان فرزند شما، باید در رفتار و سلوکم بیشتر دّقت می کردم شاید در آن صورت، دیگر 
این داستان پیش نمی آمد. معنی نهایی: وجودی شرم زده اّما واال و ارجمند دارم ]که آن را با گناه آلوده نمی سازم[ پس اگر بی گناه باشم ]که هستم[ حتماً از 

این آتش رهایی می یابم. 
5 ــ قلمرو زبانی: ور ایدون: و اگر چنانچه / ایدون: چنین، این چنین، این گونه، اکنون / ضمیر »َ م« در »هستم« نهاد و در جهان آفرین مفعولی است. 

)جهان آفرین مرا نگاه ندارد(.
قلمرو فکری: و اگر چنانچه مرا گناهی هست، خداوند مرا از آتش نگه نمی دارد ]و آتش مرا می سوزاند[.

6ــ قلمرو زبانی: نیکی دهش: نیکی دهنده / تپش: اضطراب ناشی از گرمی و حرارت/ دهش: deh-eš ]= پهلوی dahišn = دهشت= داشن ← 
دادن )ِامص.( بخشش، کرم، عطا )فرهنگ فارسی، معین(

قلمرو ادبی: کوه آتش: اضافٔه تشبیهی )وجه شبه: بلندی و بسیاری(/ اغراق / کنایه: تپش یافتن: هراسیدن
قلمرو فکری: به نیروی یزدان نیکی دهنده، هیچ نگرانی و اضطرابی از این آتش ندارم ]و در کمال آرامش و اطمینان از آن می گذرم[.

7ــ قلمرو زبانی: سیه: بهزاد، اسب سیاه رنگ سیاوش/ هم از این رو برخی، سیاوش را به معنی »دارندٔه اسب سیاه« می دانند./ بساخت: آماده و 
مهیا شد.

قلمرو ادبی: تنگ دل شدن: کنایه از ناراحت و غمگین شدن/ تاخت و ساخت: جناس ناهمسان اختالفی/ مراعات نظیر: سیه و بتاخت
قلمرو فکری: سیاوش اسب سیاه رنگش را به سرعت به سوی آتش راند؛ غمگین و دل چرکین نبود بلکه خود را برای جنگ با آتش آماده کرد.  
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کشید بر  همی  زبانه  سو  هر  ندید1 ز  سیاوش  اسپ  و  ُخود  کسی 
زخون پر  دیدگان  با  دشت  برون٢یکی  آتش  ز  آید  کی  او  تا  که 

غو38 برخاست  بــدیدند  را  او  نو٣چو  شاه  برون  آتش  ز  آمد  که 
سوار قبای  و  اسپ  آمد  کنار٤چنان  اندر  داشت  سمن  گفتی  که 
بود یزدان  پاک  بخشایش  بود5چو  یکسان  آب  و  آتش  دم 
گذشت هامون  به  آتش  کوه  از  دشت6چو  ز  و  شهر  ز  آمد  خروشیدن 
بـــرانگیختند لشکر،  ریختند7سواران  درم  پیشش  دشت  همه 

1ــ قلمرو زبانی: خود: کاله خود و در اینجا می تواند مجاز از شخص سیاوش نیز باشد.
قلمرو فکری: آتش از هر سو شعله ور بود، به گونه ای که کسی سیاوش و اسبش را نمی دید ]و آنها در آتش ناپدید بودند[.

٢ــ قلمرو ادبی: دشت: مجاز از مردم دشت/ دیدگان پر از خون )خون گریستن(: کنایه از غم و اندوه بیش از اندازه
قلمرو فکری: مردم حاضر در آن دشت از شدت اندوه خون گریه می کردند و چشم به راه بودند تا سیاوش از آتش بیرون بیاید.

٣ــ قلمرو زبانی: شاه نو: سیاوش، سیاوش را از آنجا که فرزند شاه بود و شایستگی شاهی داشت، شاه نو گفته اند./ َغْو:  نعره کشیدن در متن  بانگ و فریاد   
غو نوبدان مژده از دیده بان خاست   سپهدار  پیش  اسدیدویدند 
قلمرو ادبی:  َغْو و نَْو: جناس ناهمسان اختالفی 

قلمرو فکری: چون سیاوش را دیدند، فریاد برآوردند که شاه نو، به سالمت، از آتش بیرون آمد.
٤ــ قلمرو زبانی: قبا: نوعی لباس بلند مردانه / سمن )یاسمن(: گلی است سفید رنگ و خوشبو. در اینجا مطلق گل. 

. / سمن در کنار داشتن: کنایه از  قلمرو ادبی: بیت با توجه به قرینه های »سمن در کنار داشتن«، تلمیح دارد به ماجرای به آتش افکندن ابراهیم 
آرامش و تندرستی و آسیب ندیدن/ به ویژگی خرق عادت حماسه اشاره دارد.

قلمرو فکری: اسب و لباس سیاوش آنچنان سالم و پاک بود که گویی او از میان آتش نگذشته، بلکه از میان گل ها گذشته است. 
سیاووشانندز آتش نفس فسونگر به سالمت گذرند سر  سبک  سواران  محمود شاهرخیاین 

زیان نبود  را  ابراهیم  مولویهر که نمرودی است گو می ترس از آنآتش 

قاآنیآتش نمرودیان شد بر تنش برد و سالمشه سالم عام کرد آن لحظه کابراهیم وار
5 ــ قلمرو زبانی: پاک یزدان: ترکیب وصفی مقلوب )یزداِن پاک( / َدم: دما، گرما

قلمرو ادبی: بیت دارای تمثیل است. / آتش و آب: تضاد و تناسب
قلمرو فکری: چون بخشایش خداوند پاک شامل حال کسی شود گرمای آتش برای او مانند آب سرد می شود. 

رجیمدام سخت است مگر یار شود لطف خدا زشیطان  صرفه  نبرد  آدم  حافظورنه 

خویش توانایی  به  کس  نرسد  پیشجایی  داری  رحمتش  چراغ  تو  سعدیاال 
سعدیبیداد و داد و رّد و قبول اختیار اوستیار من آن که لطف خداوند یار اوست

6 ــ قلمرو زبانی: هامون: دشت/  قلمرو ادبی: تشبیه: کوه آتش / شهر و دشت: مجاز از مردم حاضر در شهر و دشت/ مراعات نظیر: هامون، 
دشت و شهر

قلمرو فکری: چون سیاوش به سالمت از کوه آتش گذشت و به دشت آمد، فریاد شادی و همدردی مردم بلند شد.
7ــ قلمرو زبانی: برانگیختند: به هیجان آمدند. نیز می توان آن را در معنی گذرا به مفعول دانست؛ یعنی اسب های خویش را برانگیختند. )تازاندند(/ 

درم )درهم(: سکٔه نقره / قلمرو ادبی: دشت: مجاز از مردم دشت  
قلمرو فکری: سواران لشکر به هیجان درآمدند )یا به نشانٔه شادمانی اسب تاختند( و مردم حاضر نیز سیاوش را سّکه باران کردند.   
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جهان43 اندر  بــد  شادمانی  مهان1یکی  میان  و  کهان  میان 
دگــــر را  یکی  مژده  داد  ــر2 همی  ــه دادگـــ ــر بی گن ــود ب ــه بخش ک
موی خشم  از  سودابه  همی ریخــت آب و همی َخســت روی3همی کَند 
پاک سیاووش  شد  پدر  پیش  خاک4چو  نه  و  گرد  نه  آتش  نه  دود  نه 
شاه کاووس  اسپ  از  آمد  ســپاه5 فرود  پیــاده  ســپهبد  پیــاده 

گرفت48 بر  در  تنگ  را  اندرگرفت6سیاووش  پوزش  بد  کردار  ز 
شاهنامه، فردوسی

تحلیل و ریز پیام های درس

این داستان را می توان در محورهای زیر به نقد نشست: 
 دفاع از نجابت زن و مرد ایرانی؛

 سوگند و آزمایش گذشتن از آتش و آزمایش »َور«؛
 تقدیر )بودنی(.

ایرانی  و  ایران  نماِد  دفاع می کند: رستم،  ایرانی  مرِد  نجابت  از  که نخست  باید گفت  نجابت  در محور 

1ــ قلمرو زبانی: بُد: مخفف بود / ِمهان: بزرگان /ِکهان: کوچکان، افراد کوچک 
قلمرو ادبی: جهان: مجاز از مردم جهان / جهان و مهان و کهان: مجاز از همه، جناس ناهمسان اختالفی و تضاد / واج آرایی: تکرار صامت های 

»م« و »ن« و مصوت بلند »ا« / قلمرو فکری: همٔه مردم از کوچک و بزرگ شاد بودند.  
٢ــ قلمرو زبانی: »را« حرف اضافه )یکی به دیگری مژده می داد(. / دگر: نهاد جمله است. / قلمرو فکری: مردم به همدیگر مژده می دادند که خداوند 

دادگر، بی گناه را بخشید.  
محتشم کاشانیبخشـش مقرون به تشـریف شه صاحبقرانتا که از امداد صاحب مژده بخشش رسید

٣ــ قلمرو زبانی: َخستن: زخمی و مجروح ساختن /  آب: اشک، نیز می تواند در معنی عرق باشد.
قلمرو ادبی: موی کندن: کنایه از شدت خشم و اندوه / موی و روی: جناس ناهمسان  و مراعات نظیر 

قلمرو فکری: سودابه از شّدت خشم و اندوه، موی خود می کند و می گریست )یا عرق شرم می ریخت( و بر چهرٔه خود چنگ می انداخت.
٤ــ قلمرو زبانی: شد: فعل خاص در معنی رفت است. /  قلمرو ادبی: پاک: ایهام دارد: 1ــ تمیز ٢ــ بی گناه / پاک و خاک: جناس ناهمسان 

اختالفی/ واج آرایی: تکرار صامت های »پ« و »ش«
قلمرو فکری: چون سیاوش، پاک و بی آنکه دودی و آتشی و گردی و خاکی بر روی و لباسش بنشیند، پیش پدرش رفت.

5 ــ قلمرو ادبی: سپهبد و سپاه: اشتقاق و مراعات نظیر 
قلمرو فکری: منظور از سپهبد کاووس شاه است. کاووس شاه و همٔه سپاه همراه او به نشانٔه احترام از اسپ پیاده شدند.  

6 ــ قلمرو زبانی: تنگ: قید/ در بر گرفت: آغوش گرفت. /  اندر گرفت: شروع کرد.    
قلمرو فکری: منظور از کردار بد، بدگمانی شاه نسبت به سیاوش/ پوزش اندر گرفت: شروع به عذرخواهی از او کرد. 

شاه سیاوش را محکم در آغوش گرفت و از بدگمانی در حق او پوزش خواست. 



187بخش دوم: بررسی درس ها

است که سیاوش در دستگاه فرهنگ و اندیشٔه او پرورش می یابد. بنابراین آنچه از سیاوش سر می زند، تجلّی 
فرهنگ ایرانی است.

در حوزٔه دفاع از نجابت زِن ایرانی نیز باید گفت که این داستان به طریق تضاد معنایی، با  برجسته کردن 
سودابه و خیانت های او، از نجابت زن ایرانی دفاع می کند. می دانیم که جایی در شاهنامه نیست که در آن 

خیانتی از زن ایرانی سر بزند و اگر خیانتی ببینیم از سودابه است که غیر ایرانی )انیرانی( است.
در محور »سوگند و گذشتن از آتش« هم باید گفت: درست است که این مسئله از دیدگاه جامعٔه واقع گرای 
برایش  امروز، ظاهرًا سخیف می نماید؛ چه، آتش در تقدیرش جز سوزاندن نیست، پس گناهکار و بی گناه 
تفاوتی نمی کند و َمثَل است که »آتش خشک و تر را باهم می سوزاند«. اّما اگر انسان را فارغ از این آمیغ ها 
و وابستگی ها ببینیم، آنگاه به باورهایی پاک نیز باور پیدا می کنیم. در حوزٔه باور ایرانی، سهراب شکی ندارد 

به اینکه او پاک است، پس در امان است؛ چنانچه ابراهیم با آن طمأنینه در آتش می رود.
اما در حوزه اینکه این آزمایش چگونه بوده است، دوستان و همکاران می توانند به منابع متعددی رجوع 

کنند از جمله ) نامٔه باستان از دکتر کزازی:275(
او، جوالنگاه  شاهنامٔه  و  است  ایرانی  ِخَرد  نمایندٔه  اگرچه  فردوسی  است.  »تقدیر«  بحث  سرانجام  و    
خردورزی ایرانی است، اما او نیز تقدیر را می پذیرد، بدان سان که خرد و اختیار را پذیرفته است. پس از این 

حیث او را »اعتزالی« دانستن خطاست، چه او زمین وجود بشر را جوالنگاه هر دو نیرو می داند.

آگاهی های فرامتنی

سیاوش  است.  سیاوش«  فردوسی»سوگ  شاهنامٔه  داستان های  غم آلودترین  و  شورانگیزترین  از  »یکی 
فرزند کاووس، شاه خیره سر کیانی است که پس از تولّد، رستم او را به زابل برده، رسم پهلوانی، فرهیختگی 
و رزم و بزم بدو می آموزد. در بازگشت، سودابه، همسر کاووس شاه، به سیاوش دل می بندد اما او که آزرم و 
حیا و پاکدامنی و عفاف آموخته است، تن به گناه نمی سپارد و به همین دلیل از جانب سودابه مّتهم می شود. 

سیاوش برای اثبات بی گناهی خویش از آتش می گذرد و از این آزمایش، سرفراز بیرون می آید. 
پس از چندی، برای دور ماندن از وسوسه های سودابه و خیره سری های کاووس، داوطلبانه از جانب 
پدر برای مقابله با افراسیاب به سوی توران زمین می رود. افراسیاب گروگان هایی را به نزد او می فرستد و 
سیاوش صلح را می پذیرد. از دیگرسو، کاووس از سیاوش می خواهد که گروگان ها را بکشد اما سیاوش 
نمی پذیرد و به توران پناه می برد. در آنجا با جریره دختر پیران ویسه )وزیر خردمند افراسیاب( و فرنگیس، 
از فرنگیس، کیخسرو زاده می شود. سیاوش دو شهر  افراسیاب ازدواج می کند. از جریره فرود و  دختر 
»گنگ دژ« و »سیاوش کرد« را در توران بنا می نهد. پس از مدتی به تحریک گرسیوز ]برادر افراسیاب[ میانٔه 
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افراسیاب و سیاوش به تیرگی می گراید و سرانجام خون او در غربت و بی گناهی ریخته می شود.« )زبان و 
ادبیات فارسی 1 و 2، پیش دانشگاهی، 1388(

گنج حکمت 

در جوانمردی کوش1
یکی را2 از ملوک َعَجم3 حکایت کنند که دست تطاول4 به مال رعّیت5 دراز کرده بود و جور و اذیّت6 
آغاز کرده تا به جایی که خلق از َمکاید فعلش7 به جهان برفتند8 و از کُْربَت جورش9 راه غربت گرفتند.10 چون 

رعیت کم شد، ارتفاع والیت نقصان پذیرفت و خزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردند.11
خواهد مصیبت  روز  فریادرِس  گو در ایّام سالمت به جوانمردی کوش1٢هرکه 
برود ننوازی  ار  گوش،  به  حلقه  لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش13بندٔه 

باری به مجلس او در، کتاب شاهنامه همی خواندند در زوال مملکت ضّحاک و عهد فریدون.14وزیر، َمِلک 
 را پرسید: »هیچ توان دانستن که فریدون که گنج و ُملک و َحَشم نداشت چگونه بر او مملکت مقّرر شد؟«15
1ــ گلستان، شرح خزائلی، باب اول، حکایت6 و شرح خطیب، حکایت6 و نیز کلّیات سعدی، به اهتمام محمدعلی فروغی،ص43. نثر مّزین به سجع است. 

٢ــ قلمرو زبانی: یکی را: از یکی )حرف اضافه به معنی »از«(
٣ــ قلمرو زبانی: ملوک: ِج َمِلک، پادشاه / َعَجم: غیر عرب، ایرانی / ملوک عجم: شاهان ایران

٤ــ قلمرو زبانی: تطاول:  بیداد، درازدستی، تجاوز / دست تطاول:  اضافٔه اقترانی
5ــ قلمرو زبانی: رعّیت: عموم مردم / کرده:  کرده بود. )حذف فعل کمکِی »بود« به قرینٔه لفظی(

6ــ قلمرو زبانی: جور: ستم / جور و اذیّت:  رابطٔه معنایی ترادف
7ــ قلمرو زبانی: َمکاید: ِج مکیده و مکیدت. بدسگالی و مکر و کید
قلمرو فکری: مکاید فعل: کیدها و مکرهایی که در کارهای او بود.

8ــ قلمرو فکری: به جهان برفتند: به گوشه ای از عالم گریختند و مهاجرت کردند.
9ــ قلمرو زبانی: کُربت: اندوه نفس گیر/ کربت جور:  اندوه ستم، مانند »مکاید غربت«

10ــ قلمرو فکری: راه غربت گرفتند:  از اندوه ستم و عذاب آن پادشاه از کشور خود مهاجرت کردند و در دیار دیگری غریب شدند.
11ــ  قلمرو زبانی: ارتفاع: درآمد، حاصل زراعت،  باج و خراج دولت از حاصل امالک 

قلمرو فکری: ارتفاع والیت نقصان پذیرفت:  درآمد کشور کم شد.
1٢ــ قلمرو ادبی: روز مصیبت و ایام سالمت:  تضاد

قلمرو فکری: هرکه می خواهد در روزهای سختی و مصیبت به فریاد او برسند و یاری اش کنند،  باید در روزهای خوشی و سالمت، جوانمرد و بخشنده باشد.
1٣ــ قلمرو زبانی: حلقه به گوش:  بندٔه زرخرید، برده )صفت مرکب( / لطف کن لطف:  تکرار برای تأکید

قلمرو فکری: بندة  حلقه به گوش تو هم که باشد، اگر مورد نوازش و محبت تو قرار نگیرد از پیش تو می گریزد؛   پس تا می توانی لطف کن که به لطف 
تو بیگانه هم باشد،  بنده  و یاریگِر تو می شود.

1٤ــ قلمرو زبانی: باری،  خالصه / به مجلس او در:  دو حرف اضافه برای یک متّمم )در مجلس او(
15ــ قلمرو زبانی: َحَشم:  چاکران و کسان. ج: احشام / مقّرر شد:  ثابت و معّین و مسلّم شد./ هیچ:  قید پرسش

قلمرو فکری: هیچ توان دانستن:  آیا می توان دانست؟ 
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 گفت: »آن چنان که شنیدی خلقی بر او به تعّصب گرد آمدند و تقویت کردند و پادشاهی یافت.«1  گفت: 
»ای َمِلک، چون گرد آمدِن خلق، موجب پادشاهی است، تو مر خلق را پریشان برای چه می کنی، مگر سِر 

پادشاهی نداری؟«2
و  آیند  بَرو گرد  تا  باید  کََرم  را  پادشه  باشد؟«3 گفت:  َمِلک گفت: »موجب گردآمدِن سپاه و رعّیت چه 

رحمت، تا در پناه دولتش ایمن نشینند و تو را این هر دو نیست.«4 
چوپانینکند  جـــورپیشه5   سلطــانی گرگ  ز  نیاید  که 
پای دیوار ُملک خویش بکنْدپادشاهی که طرح ظلم افکند6

گلستان، سعدی

1ــ قلمرو زبانی: تعّصب: پشتی کردن و یاری دادن و عصبیت کردن؛ یعنی به خویشی و هم نژادی دوستی ورزیدن.
٢ــ قلمرو زبانی: َمر: از ادات تأکید مفعولی در قدیم. امروزه کاربردی ندارد./ مگر: قید تأکید است به معنی همانا. / پریشان کردن: پراکنده و متفرق 

کردن و از خود دور ساختن.
 قلمرو ادبی: سِر پادشاهی داشتن: کنایه از خیال و اندیشٔه پادشاهی داشتن / سر: مجاز از فکر و اندیشه

٣ــ قلمرو فکری: پادشاه گفت:  چه چیزی موجب می شود که سپاه و مردم به پادشاه بپیوندد و او را یاری کنند؟
٤ــ قلمرو زبانی: پادشه را کرم باید و رحمت باید: »باید« به قرینٔه لفظی از جملٔه دوم حذف شده است. / ایمن: بی ترس و بیم و آسوده دل. صفت به 

تصّرف فارسیانه، ممال از آمن، اسم فاعل عربی از مصدر امن و امان به معنی بی ترس و بیم گشتن. 
قلمرو فکری: وزیر گفت: پادشاه باید بخشندگی و بزرگواری داشته باشد تا مردم و سپاه دور او جمع شوند و باید مهربانی و گذشت و رحمت داشته 

باشد تا در پناه دولت او، در امان و آسوده دل باشند، و تو هیچ کدام از این دو ویژگی را نداری.
5 ــ قلمرو زبانی: جورپیشه: ستمگر. صفت مرکب از دو اسم / »ی« در سلطانی، یای مصدری است. 

قلمرو فکری: ستمگر نمی تواند پادشاهی کند، همچنان که گرگ نمی تواند چوپانی کند./ اسلوب معادله )مصراع دوم در حکم مثال و مصداقی برای 
مصراع اول است(.

6  ــ قلمرو فکری: طرح ظلم افکند:  ظلم را بنا نهاد./ معنی: پادشاهی که ظلم را بنا کرد درحقیقت با این کار پادشاهی خود را از بین برد.
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عنوان:  خوان هشتم

درس سیزدهم

قالب شعر: نوی نیمایی
لحن خوانش: روایی ـ حماسی 

درون مایه: بیان مظلومیت قهرمانان، بیان ناجوانمردی در زندگی، 
دالوری های رستم )جهان پهلوان(

قلمرو زبانی 

1ــ بررسی معادل تضاد 
معنایی

2ــ بـررسی ویژگی های 
شعر  اخوان

قلمرو ادبی

بـررسی آرایه های نمـاد، 
تشبیه، استعاره و...

قلمرو معنایی

1ــ دریافت ریزپیام های 
درس 

به  نظم  بازگـردانی  2ــ 
نثر روان

نمایۀ درس
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هدف های آموزشی
1 آشنایی بیشتر دانش آموزان با ادبّیات حماسی به ویژه در شعر نو )علم(

٢ آشنایی با برخی از ویژگی های برجستٔه اخالقی قهرمانان حماسه و نمونه سازی آنها در جامعٔه عصر)علم(

٣ تقویت روحیٔه مبارزه در راه وطن و جنگ با نامردمی ها )باور(

٤ تقویت توانایی استنباط پیام ها و نکته های برجستٔه متن )تفکر(

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

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

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

روش یاددهی و یادگیری

ایفای نقش، الگوی پیش سازمان دهنده ، مطالعٔه گروهی و هم یاری و...

رسانه های آموزشی 

به کمک دانش آموزان،  به هفت خان/  خوان رستم  تهیٔه عکس های مربوط  نوار صوتی،  کتاب درسی، 
بهره گیری از پایگاه های اطالع رسانی مناسب و...

منابع تکمیلی 

1 آخر شاهنامه. مهدی اخوان ثالث. )1382(. تهران: نشر زمستان.

٢ آن گاه پس از تندر. منتخب هشت دفتر شعر. مهدی اخوان ثالث. )1390(. تهران: نشر سخن. 

٣ تحلیل گفتمانی شعر خوان هشتم و آدمک مهدی اخوان ثالث. طاهر جعفری. )1395(. تحقیقات 

جدید در علوم انسانی. سال دوم. شمارٔه چهارم.
٤ بررسی شعر خوان هشتم اخوان ثالث از نظر روایت داستانی. داوود اکبری. )1395(. کنگرهٔ بین المللی 

زبان و ادبّیات.
نژاد  این شعر. صغری سلمانی  ماندگاری  راز  و  »خوان هشتم«  در  هنجارگریزی  نمودهای  بررسی   ٥

مهرآبادی. )1394(. فنون ادبی. سال هفتم. شمارٔه 2. )پیاپی 13(.
٦ بررسی عناصر روایت در شعر خوان هشتم و آدمک اخوان ثالث. محمدرضا حاجی آقا بابایی؛ نرگس 

صالحی. )1397(. دورٔه 10. شمارٔه 1 و شمارٔه پیاپی 35. 
٧ خوان هشتم، بررسی شعری از مهدی اخوان ثالث. اسداللّه، محّمدزاده. )1387(. آموزش زبان و 
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ادبّیات فارسی. دورٔه 21. شمارهٔ  3. 
علوم  و  ادبّیات  دانشکدٔه  فصل نامٔه   .)1388( عدیوی.  قنبری  هشتم. عباس،  خوان  از  گذر   ٨

انسانی. سال4. شمارٔه 14 و 15.
٩ قّصٔه غمگین غربت؛ تأملی بر شعر خوان هشتم و آدمک، سرودٔه مهدی اخوان ثالث. محّمدحسن، 

مالحاجی آقایی. )1376(. آموزش زبان و ادبّیات فارسی، شمارٔه 45. 

تحلیل متن درس 

خوان هشتم1
یادم آمد، هان،2

داشتم می گفتم: آن شب نیز
َسورِت3 سرمای دی بیدادها می کرد.

و چه سرمایی! چه سرمایی!
باْدبرف و سوز وحشتناک4

لیک، خوش بختانه آخر، سرپناهی یافتم جایی5
گرچه بیرون تیره بود و سرد، همچون ترس،

قهوه خانه گرم و روشن بود، همچون شرم6...

1ــ مهم ترین مضمون اجتماعی شعر این است که همواره در طول تاریخ، در جامعه ناجوانمردی بوده و پهلوانان  جوانمرد مرگ با عّزت را بر زندگی 
با ذلّت برگزیدند.

قلمرو زبانی: خوان: مرحله
٢ــ قلمرو زبانی: هان: شبه جمله در معنی هشدار و آگاهانیدن / داشتم می گفتم: ماضی مستمر

٣ــ سورت: sawrat شدت اثر، تندی و تیزی / بیداد:  ستم / »ها«  در بیدادها، نشانٔه تکثّر است یعنی »بسیار بیداد می کرد«.
قلمرو ادبی: دی: مجاز از زمستان / بیداد کردن سرمای دی:  تشخیص و کنایه از سرمای شدید / مراعات نظیر: باد برف و سوز، کوالک، سرما، دی

٤ــ قلمرو زبانی: باد برف: کوالک، برف که با باد تند و سرد همراه باشد. واژه سازی باد برف و سوز وحشتناک
قلمرو فکری: باد همراه با برف و سوز می وزید. اشاره به فضای خفقان جامعه دارد.

5ــ قلمرو زبانی: لیک: لیکن حرف ربط است./ خوشبختانه و آخر: قید 
قلمرو فکری:  لیک، خوشبختانه، آخر )سرانجام(  جایی سرپناهی یافتم.

6ــ قلمرو ادبی: تشبیه: بیرون )مشبّه( + ترس )مشبّه به( + تیره و سرد )وجه شبه( + همچون )ادات تشبیه(/ مصراع بعدی قهوه خانه )مشبّه( + شرم)مشبّه 
به( + گرم و روشن )وجه شبه( + همچون )ادات تشبیه(. 

گرم و شرم: جناس / شرِم گرم و روشن:  حّس آمیزی / تیره و روشن، سرد و گرم:  تضاد / دو واژه سرد و گرم، ایهام نیز می تواند داشته باشد: سرد:1ـ مقابل 
گرم ٢ـ صمیمی نبود / گرم : 1ـ مقابل سرد ٢ـ بامهر و صمیمی بود. 

تصویر سازی شاعر در به کارگیری واژگان و آرایٔه تشبیه در آغاز، زمینٔه داستانی خاّصی را ایجاد می کند که از نظر ادبی، قدمای علم بدیع به آن براعت 
استهالل می گفتند.
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همِگنان را خون گرمی بود.1
قهوه خانه گرم و روشن، مرد نّقال آتشین پیغام2

راستی، کانون گرمی3 بود...
مرد نّقال ــ آن صدایش گرم، نایش گرم،4

آن سکوتش ساکت و گیرا،5
و َدمش، چونان حدیث آشنایش گرم،...6

راه می رفت و سخن می گفت.
چوب دستی َمنتشا مانند در دستش،7

مست شور و گرم گفتن بود.8
صحنٔه میدانک خود را   
تند و گاه آرام می پیمود.9

همگنان خاموش،
ِگرد بر ِگردش، به کردار صدف بر گرد مروارید،

پای تا سر گوش:10
به معنی »در«  / »را«: حرف اضافه  به صورت مفرد در زبان فارسی دیده نشده است.(  )این کلمه  ِج همگن. همگی،  قلمرو زبانی: همگنان:  1ــ 

)در   همه،  خون گرمی بود(.
قلمرو ادبی: خون گرم بودن : کنایه از شاد و صمیمی بودن

٢ــ قلمرو ادبی و زبانی: آتشین پیغام: کنایه از گرم و جذاب بودن کالم / ترکیب وصفی مقلوب
٣ــ قلمرو زبانی: راستی: به راستی،نقش  قید تأکیدی دارد. / کانون:  جمع، محفل، انجمن

قلمرو ادبی: گرم: ایهام دارد: 1- مهربانی و صمیمیت 2- گرم در برابر هوای سرد / کانون نیز می تواند ایهام داشته باشد: 1- محفل  2- آتشدان
٤ــ قلمرو زبانی و ادبی: نّقال: نقل و داستان گو/  صدای گرم و نای گرم: حّس آمیزی / نای: گلو/  مجاز از صدا

5ــ سکوت و ساکت: اشتقاق
قلمرو فکری: سکوِت نقال، ساکت و گیرا بود. سکوت نقال، دیگران را به سکوت و اندیشیدن وا می داشت.

6ــ قلمرو ادبی: َدم: نفس مجازًا حرف و حدیث / دمش...: تشبیه: دم )مشبّه( + حدیث آشنا )مشبّه به( + گرم )وجه شبه( + چونان )ادات(
قلمرو فکری: حدیث آشنا: منظور داستان مرگ رستم

7ــ قلمرو زبانی: منتشا: مأخوذ از نام شهر منتشا. عصایی مخصوص از چوب ستبر و گره دار که درویشان و قلندران با خود دارند.
قلمرو ادبی: چوب دستی منتشا مانند: تشبیه، مشّبه: چوب دستی/ مشّبه به: منتشا / ادات تشبیه: مانند

8  ــ قلمرو زبانی: شور: شور آفرینی، شور و حرارت سخن
قلمرو ادبی: مست شور و گرم گفتن بود: کنایه از اینکه با عشق و حرارت بسیار سخن می گفت.

9ــ قلمرو زبانی: »ک« در میدان: کاف تصغیر )میداِن کوچک(/  تند و گاه آرام: قید.
10ــ قلمرو ادبی: گرد بر گردش...: تشبیه )تشبیه مرکب( همگنان گرد بر گردش )مشبّه( + صدف بر گرد مروارید )مشبّه به( + خاموش و پای تا سر 
گوش )وجه شبه( + به کردار )ادات( / مراعات نظیر: صدف و مروارید/ پا ، سر وگوش / پا تا سر گوش: مجازًا کل وجود و کنایه از دّقت بسیار / واج آرایی 

صامت های »گ ، د ، ر«
قلمرو فکری: همان گونه که صدف، مروارید را احاطه می کند؛ حاضران قهوه خانه نیز مرد نّقال را احاطه کرده بودند و  با تمام وجود به سخنان او 

گوش فرا می دادند.
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»هفت خوان را زادسرو مرو،...
یا به قولی »ماخ ساالر« آن گرامی مرد1

آن هریؤه خوب و پاک آیین روایت کرد؛
خوان هشتم را

من روایت می کنم اکنون،
من که نامم »ماث«2...

همچنان می رفت و می آمد
همچنان می گفت و می گفت و قدم می زد...

»قّصه است این، قّصه، آری قّصٔه درد است3
شعر نیست،4

این عیار مهر و کیِن مرد و نامرد است5   
بی عیار و شعِر محِض خوب و خالی نیست6

هیچ ــ همچون پوچ ــ عالی نیست7

1ــ قلمرو زبانی: هفت خوان: نام هفت مرحلة خطرناک که رستم برای رهایی کی کاوس و همراهانش از آن مراحل گذشت و سرانجام در آخرین مرحله 
با کشتن دیو سپید و شکستن طلسم افراسیاب آنها را نجات داد. )در درس دماوندیه نام هفت خوان رستم آمده است.(

قلمرو زبانی: زاد سرو مرو: آزاد سرو سیستانی، مؤلف کتاب »اخبار رستم« / ماخ ساالر:  مرزبانی در شهر هرات به نام »ماخ«، راوی هفت خوان رستم
قلمرو زبانی: گرامی مرد: ترکیب وصفی مقلوب )مرِد گرامی(/  هریوه: صفت نسبی، منسوب به هرات، هراتی، اهل هرات/ پاک آیین: کسی که روش 

و سیرتی پاک و بی آالیش دارد.
٢ــ قلمرو زبانی: ماث: عالئم اختصاری» م در مهدی ــ ا در اخوان ــ ث در ثالث «

٣ــ قلمرو زبانی: قّصه است این: این، قّصه است: جملٔه سه جزئی گذرا به مسند
قلمرو فکری: درست است که این قّصه است اما قّصٔه درد است ]و نمی توان از آن گذشت[. منظور از قّصٔه درد،  بیان روایت مرگ ناجوانمردانٔه رستم 
به دست شغاد و مکراندیشی نامردمانی که خالی از تعّهد اجتماعی اند. بیان قّصٔه حماسی که به موضوعی نمادین تبدیل شده است و رستم نماد همه پهلوانانی 

است که در جامعه دیگر مورد احترام و ارزش نیستند و با خدعه از میان رفته اند.
 قلمرو ادبی: می رفت و می آمد: تضاد/  واژه آرایی واژٔه قّصه و واج آرایی صامت »س«

٤ــ قلمرو فکری:  قّصٔه من تنها شعر نیست که با آراستن و به اصطالح با آب و تاب دادن بدان، شنیدنی شود. یادآور این بیت از نظامی است:
او فِن  در  و  مپیچ  شعر  اودر  احـسـِن  اوسـت  اکـذب  چـون 

5ــ قلمرو زبانی: عیار: ابزار سنجش، سنگ محک. 
قلمرو ادبی: مهر و کین، مرد و نامرد: تضاد / مهر و کیِن مرد و نامرد: لف و نشر مرتّب )مهِر مرد و کینٔه نامرد(

قلمرو فکری: این داستان، اندازٔه مهِر یک مرد )رستم( و کینٔه یک نامرد )شغاد( را بیان می کند و افشاکنندٔه خیانت نامردان است.
6ــ قلمرو فکری: شعر محض: شعری که تنها برای زیبایی سروده شود. شاعر می گوید: شعر من شعری بی عیار و خالی از معنا و ژرفا و تنها برای 

آرایش و هنری ساختن نیست بلکه هدفمند و با محتوا و دارای تعّهد اجتماعی است. 
7ــ قلمرو فکری: هیچ همچون پوچ ...: شعری که هیچ باشد مانند پوچ خالی، البّته که عالی نیست و اعتباری ندارد. 

قلمرو ادبی: هیچ، همچون پوچ: تشبیه، وجه شبه آن: »عالی نیست« / واج آرایی: تکرار صامت »چ«/ عالی و خالی: جناس ناهمسان اختالفی
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این گلیم تیره بختی هاست1
خیِس خون داغ سهراب و سیاوش ها،2

روکش تابوت تختی هاست...«3
اندکی استاد و خامش ماند...

پس هماوای خروش خشم،
با صدایی مرتعش، لحنی َرَجزمانند و درد آلود،4

خواند: / »آه،  /  دیگر اکنون آن، ِعماِد تکیه و اّمید ایرانشهر،5
شیرمرِد عرصٔه ناوردهای هول،6...

پور زال زر، جهان پهلَْو7
آن خداوند و سوار رخش بی مانند،...

آن که هرگز ــ چون کلید گنج مروارید ــ
گم نمی شد از لبش لبخند،8

خواه روز صلح و بسته مهر را پیمان،
1ــ قلمرو زبانی:  مرجع »این«، »قّصه« است؛ یعنی این قصه، قصٔه تیره بختی هاست. 

قلمرو ادبی: گلیم تیره بختی: اصطالحی است برگرفته از مثل معروفی که به صورت های گوناگون تجّلی یافته از جمله این بیت از حافظ:
سیاهبه آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد تند  باف که  را  کسی  بخت  گلیم 

٢ــ قلمرو زبانی: خون داغ: خونی که هنوز هم گرم و تازه است. / »ها« در »سیاوش ها«، نشانٔه جمع نیست و نشانة مانند است؛ یعنی مانند سیاوش و 
سهراب /  نهاد این جمله را نیز می توان هم »قّصه« گرفت و هم »گلیم«.

قلمرو ادبی: تلمیح به داستان سیاوش و سهراب/ داغ ایهام دارد: 1ــ درد و غّصه  ٢ــ خون داغ و گرم / خیس خون بودن: کنایه از تازه و داغ بودن 
 قلمرو فکری:  این شعر من، بیانگر نامردی های مردم زمانه است و روایت مرگ مظلومانٔه پهلوانانی چون سهراب و سیاوش است. شعر من حماسٔه 

ملی است. 
٣ــ قلمرو ادبی: تشبیه: مشبّه: این قصه / مشبّه به: روکش تابوت/ تلمیحی دارد به زندگی جهان پهلوان، غالمرضا تختی / با توجه به قرینٔه »تیره بختی«، 
سهراب و سیاوش و تختی را باید نماد مردانی دانست که به ناروایی و ناجوانمردی کشته شده اند که نشانه ای از تیره بختِی تاریخ این سرزمین است. شاعر 

با اشاره به زندگی این پهلوانان، زمینه را برای بیان تراژدی رستم فراهم می کند که وی نیز چون آنها به ناجوانمردی، به دست برادر خود  کشته می شود.
٤ــ قلمرو زبانی: استاد: مخّفف ایستاد/  مرتعش: لرزان. / رجز:  شعر یا سخنی است که به هنگام نبرد در مقام فخرفروشی و ضعیف کردن روحیٔه 

دشمن، ایراد می شود. / لحن رجز مانند: لحن دشمن کوب و باشکوه/ دردآلود:  صفت مفعولی مرّخم )دردآلوده(
5ــ قلمرو زبانی: ِعماد: ستون، تکیه گاه / ایرانشهر: شهر )کشور( ایران

6ــ قلمرو زبانی: ناورد: نبرد / هول: ترس و وحشت، هولناک / شیرمرد: منظور رستم
7ــ قلمرو زبانی: پور: پسر، فرزند / زال زر: زال، پدر رستم و فرزند نیرم )نریمان( زال را از آنجا که تمام موی تِن وی سپید بود، زال زر گفته اند./ 
جهان پهلو: جهان پهلوان، پهلوان جهان / خداوند: دارنده، صاحب و مالک / رخش: نام اسب رستم که رنگش بور )سرخ یا سرخ مایل به قهوه ای( بود./ 

در عبارت »آن سوار رخش بی مانند« وابستٔه وابسته داریم. سوار= هسته/ رخش= وابسته، مضاف الیه/ بی مانند= وابستٔه وابسته، صفِت مضاف الیه
8  ــ قلمرو ادبی: چون کلید گنج مروارید:  تشبیه لبخند به کلید و دندان به مروارید/  لبخند از لبش گم نمی شد: کنایه از اینکه همیشه خندان بود. /

مروارید: استعاره از دندان / گنج: استعاره از دهان / مراعات نظیر: گنج و مروارید/  لب و لبخند
قلمرو فکری: هرگز لبخند از لِب رستم مانند کلید گنج مروارید گم نمی شد، )همچنان که با کلید دِر گنجینٔه مروارید باز می شود و مرواریدها نمایان می گردند، 

دهان رستم نیز چون گنجینه ای است که با لبخند زدِن وی باز می شود و دندان هایش که چون مرواریدند، آشکار می گردند(. 
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خواه روز جنگ و خورده بهر کین سوگند1
آری اکنون شیر ایران شهر

تهمتن گُرد سجستانی2
کوِه کوهان، مرِد مردستان3

رستِم دستان4
در تِگ تاریْک ژرِف چاه پهناور،5

ِکشته هر سو بر کف و دیواره هایش نیزه و خنجر،6
چاه غْدِر ناجوانمردان7 /   چاه پستان، چاه بی دردان،

چاه چونان ژرفی و پهناش، بی شرمیش ناباور8
و غم انگیز و شگفت آور«.

آری اکنون تهمتن با رخش غیرتمند،
در بِن این چاِه آبش زهر شمشیر و ِسنان، گم بود9

پهلوان هفت خوان، اکنون 
 طعمٔه دام و دهان خوان هشتم بود.10

1ــ قلمرو زبانی: خواه: حرف ربط مزدوج / را: فّک اضافه ) پیماِن مهر( متضاد واژه های صلح و جنگ در اشعار زیر آورده شده است:
الف( شوق رقابتی است/ در بین واژه ها/ و عبارت ها/ و هرکدام می خواهند/ معنای صلح را/ مرادف اول باشند.   صفارزاده

ــ خواه روز جنگ و خورده بهر کین سوگند
ب( با اهل فنا دارد هرکس سر یکرنگی  باید که به رنگ شمع از رفتن سر خندد         بیدل

 قلمرو فکری: خواه روز صلح که برای مهر پیمان بسته، خواه روز جنگ که برای کین )انتقام( سوگند خورده.
قلمرو ادبی: تضاد: صلح و جنگ / مهر و کین

٢ــ قلمرو زبانی: تَهمتن: تهم )نیرومند، تنومند(+ تن ، نیرومند، قوی اندام. لقب رستم/ گُرد: یل، پهلوان، دلیر/ سجستانی: سیستانی
٣ــ قلمرو زبانی: کوه کوهان: استوارترین کوه ها / مرد مردستان: جوانمردترین مرِد سرزمین جوانمردان/  شاعر واژه سازی می کند.

 قلمرو ادبی: شیر و کوه کوهان: استعاره از رستم
٤ــ قلمرو زبانی: رستم دستان: رستم، پسِر زاِل دستان. دستان، لقب زال است.

5ــ قلمرو زبانی: تگ: ته، زیر/ ترتیب اجزای مصراع بدین گونه است: در تِگ چاِه ژرِف پهناور، آوردن دو صفت برای چاه. ترکیب وصفی مقلوب/  
قلمرو ادبی: کف و دیوارهایش نیزه و خنجر می تواند لّف و نشر مرتّب داشته باشد. 

6ــ قلمرو زبانی: ِکشته: کاشته
قلمرو فکری: شغاد بر کف و دیواره های چاهی که در راه رستم کنده بود، نیزه و خنجر کاشته بود.

7ــ قلمرو زبانی: غدر: خیانت، بی وفایی، فریب
8ــ قلمرو ادبی: تشبیه: می توان گفت: بی شرمی چاه چونان ژرفی اش ناباور بود.

قلمرو فکری: چاهی که بی شرمی آن، مانند عمق و پهنایش، باور نکردنی بود.
9ــ قلمرو زبانی: ِسنان: سْرنیزه. ج َاِسنَّه 

 قلمرو فکری: اکنون، رستم با رخش ِ غیرتمنِد خود، در بِن چاهی که آِب آن، زهِر شمشیر و سنان بود، گم شده بود. خوانش این مصراع بدین گونه 
مناسب تر است: در بِن این چاه آبش زهِر شمشیر و سنان گم بود.

10ــ قلمرو ادبی: طعمه بودن: کنایه از در اختیاِر خود نبودن و گرفتار بودن/ مراعات نظیر: دام و طعمه/ شمشیر و سنان/ چاه و آب/ جناس ناهمسان 
اختالفی: هفت و هشت / اضافٔه استعاری و تشخیص: دهان خوان هشتم 

قلمرو فکری:  خوان هشتم: منظور خوانی که خوِد رستم، گرفتاِر آن می شود)چاه( و اکنون شاعر راوی آن شده است.
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و می اندیشید
که نبایستی بگوید هیچ1

بس که بی شرمانه و پست است این تزویر2
چشم را باید ببندد تا نبیند هیچ... 

بعد چندی که گشودش چشم
رخِش خود را دید / بس که خونش رفته بود از تن،

بس که زهِر زخم ها کاریش3
گویی از تن حّس و هوشش رفته بود و داشت می خوابید4

او / از تِن خود ــ بس بتر5 از رخش ــ
بی خبر بود و نبودش اعتنا با خویش. 6

رخش را می دید و می پایید / رخش، آن طاق عزیز، آن تای بی همتا7
رخش ِ رخشنده8

با هزاران یادهای روشن و زنده9...

1ــ قلمرو زبانی: هیچ: ضمیر مبهم
٢ــ قلمرو زبانی: تزویر:  نیرنگ، منافقی و دو رویی، فریب کاری / این تزویر بی شرمانه و پست است . جملٔه سه جزئی دارای مسند

 قلمرو فکری:  رستم چون در چاه افتاد ]و فهمید که به نیرنگ در چاه افتاده است[ با خود اندیشید که دیگر در اینجا نباید چیزی بگوید چرا که این 
نیرنگ، کاری بس پست و بی شرمانه است؛ ]پس پاسخ این نیرنگ برادر را باید به گونه ای دیگر دهد.[ ارتباط معنایی با بیت های زیر:

این خون جگر این هجران و  رشرح  دگ وقت  تا  بگذار  زمان  مولویاین 
داندسوز دل یعقوب ستمدیده ز من پرس سوخته  سوختگان  دل  سعدیکاندوه 

٣ــ قلمرو زبانی: جهش ضمیر: گشودش چشم. چشمش را گشود. /  کاری: عمیق، مؤثّر / بس که زهِر  زخم ها کاری بود. »ضمیر متصل »ش« در 
»کاریش« متعلق به »زخم ها« است؛ یعنی زخم هایش، جهش ضمیر دارد. 

قلمرو فکری:       صدای شیهٔه رخش دگر نمی آید  /  کجاست رستم دستان که زخم ها کاریست          نصرالّله مردانی
٤ــ قلمرو ادبی: حس و هوش از تن رفتن: کنایه از ضعف و ناتوانی و درماندگی/ داشت می خوابید: کنایه از مردن

5ــ قلمرو زبانی: بتر: بدتر. فرایند واجی ادغام. در شعر به ضرورت وزن »بََتر« خوانده می شود.
6ــ قلمرو فکری: توّجهی به خودش نمی کرد.

7ــ قلمرو زبانی: طاق: تک، یکتا و بی مانند. مقابل جفت / تا: مترادف طاق، یکی 
 قلمرو ادبی: واج آرایی) تکرار صامت »ط=ت«( در واج آرایی چون ارزش موسیقایی واج مطرح است و از آنجا که برخی حروف مانند »ت، ط« در 

زبان فارسی، مخرج مشترک دارند و یکسان تلفظ می شوند، یکی حساب می شوند. / متناقض نما: تای بی همتا
8  ــ قلمرو زبانی: رخشنده:  درخشنده در کار و یاری رستم. )توّجه داشته باشید که رنگ اسب، مورد نظر نیست و آن گونه که پیش از این نیز آوردیم 

رنگ اسب او بور بوده است نه سفید.(
مانند خیال شیرین(/  آمیزی است؛  نیز، حس  انتزاعی  که درآمیزی حس های  باشید  داشته  )توّجه  آمیزی  زنده: حّس  و  اد روشن  ی ادبی:  قلمرو  9ــ 

یاد   زنده: به کنایه تازه و فراموش نشدنی
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گفت در دل: »رخش! طفلک رخش!1
آه!« / این نخستین بار شاید بود

کان کلید گنج مروارید او گم شد2
ناگهان انگار/  بر لِب آن چاه... 

سایه ای را دید
او شغاد آن نابرادر بود3

که درون چه نگه می کرد و می خندید
و صدای شوم و نامردانه اش در چاه سار گوش می پیچید4...

باز چشم او به رخش افتاد ــ اما... وای!5  /  دید،
رخشِ  زیبا، رخش ِ غیرتمند  /  رخش ِ بی مانند،6

با هزارش یادبوِد خوب خوابیده است
آن چنان که راستی گویی7

آن هزاران یادبود خوب را در خواب می دیده است...
بعد از آن تا مدتی تا دیر، 

یال و رویش را 
هی نوازش کرد و هی بویید و بوسید

رو به یال و چشم او مالید...

1ــ قلمرو زبانی: »ک« در »طفلک« کاف تحبیب )دوست داشتن و مهربانی(
٢ــ قلمرو زبانی: آه: شبه جمله 

قلمرو ادبی: کلید گنج مروارید: استعاره از لبخند)پیش از این نیز آورده بود و به مناسبت تکرار کرده است.(
قلمرو فکری: رستم همیشه لبخند به لب داشت و این نخستین بار بود که دیگر نمی توانست لبخند بزند.

٣ــ قلمرو ادبی: نابرادر: ایهام دارد: 1ــ برادر ناتنی 2ــ ناجوانمرد
٤ــ قلمرو ادبی: چاه سار گوش: اضافٔه تشبیهی )گوشِ  مانند چاه(.  گوش= مشبّه / سار: ادات / چاه: مشبّه به / وجه شبه= می پیچید/ مراعات نظیر: 

صدا، گوش و می پیچید
5  ــ قلمرو زبانی: وای: شبه جمله در معنای افسوس

قلمرو ادبی: چشم: مجاز از نگاه
6ــ قلمرو زبانی: سه ترکیب وصفی 

قلمرو ادبی: تشخیص: رخش غیرتمند
7ــ قلمرو زبانی: جهش ضمیر: هزارش یادبود خوب:  هزار یاد بود خوبش/ راستی: به راستی: قید

قلمرو ادبی: کنایه: خوابیده است: مردن
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مرِد نقال از صدایش ضّجه می بارید1
و نگاهش مثل خنجر بود:2

»و نشست آرام، یال رخش در دستش،
باز با آن آخرین اندیشه ها سرگرم:...3

جنگ بود این یا شکار؟ آیا  4
میزبانی بود یا تزویر؟«

قّصه می گوید که بی شک می توانست او اگر می خواست
که شغاد نابرادر را بدوزد ــ هم چنان که دوخت ــ

با کمان و تیر
بر درختی که به زیرش ایستاده بود

و بر آن بر تکیه داده بود
و درون چَه نگه می کرد5

قّصه می گوید  
این برایش سخت آسان بود و ساده بود

آن چنان که می توانست او، اگر می خواست،
کان کمند شصت خم خویش بگشاید6

و بیندازد به باال بر درختی، گیره ای، سنگی 
و فراز آید

1ــ قلمرو زبانی: تا : حرف اضافه / ضّجه: ناله و فریاد 
قلمرو ادبی: نابرادر ایهام دارد: 1- برادر ناتنی 2- ناجوانمرد / ضّجه می بارید:  استعاره )ضّجه به باران مانند شده که می بارید( و کنایه از بسیار 

اندوهناک بود./ جناس ناهمسان اختالفی: بویید و بوسید / مراعات نظیر: رو و چشم
٢ــ قلمرو ادبی: نگاهش مثل خنجر بود: تشبیه

٣ــ قلمرو فکری: آخرین اندیشه ها: منظور آن یادبود و خاطراتی که با رخش داشته است.
٤ــ قلمرو فکری: آیا  این جنگ بود یا شکار بود؟ یعنی نه جنگ بود و نه شکار! بلکه تزویر بود. / میزبانی: اشاره دارد به اینکه برادر ناتنی اش، شغاد، 

رستم را به مهمانی و شکار خواسته بود حال اینکه با نیرنگ و فریبکاری او را در دام انداخت.
5ــ قلمرو زبانی: بر آن بر: دو حرف اضافه برای یک متّمم از ویژگی های سبکی شاهنامه است. / سخت آسان: وابستٔه وابسته،  قیِد صفت / فراز   آید: 

مضارع التزامی  
قلمرو ادبی: تشخیص: قّصه می گوید / می توانست او اگر می خواست: یادآور ضرب المثل خواستن توانستن است . 

قلمرو فکری: داستان بدین گونه است که رستم با تیری که به سوی شغاد پرتاب می کند تیر از درخت عبور می کند و شغاد را که درخت باالی چاه را 
برای خود حفاظ ساخته بود، به آن می دوزد.) به کنایه کشت.(

6ــ قلمرو زبانی: کمند شصت خم:  کنایه از بلند بودن کمند
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ور بپرسی راست، گویم راست
قّصه بی شک راست می گوید،

می توانست او، اگر می خواست.
لیک...             

  در حیاط کوچک پاییز در زندان، اخوان ثالث

آگاهی های فرامتنی

مجموعٔه  نشر  با  اخوان  است.  )م.امید(  ثالث  اخوان  مهدی  نیمایی،  شعر  رهروان  موفق ترین  از  »یکی 
»زمستان« در سال 1335 نشان داد که در شعر حماسی و اجتماعی به شکل تازه ای از بیان دست یافته است.
»خوان هشتم« از مجموعٔه »در حیاط کوچک پاییز، در زندان« انتخاب شده است. او در این شعر با 
زبانی روایی، حماسی و با ویژگی های سبک خراسانی، پایان غم انگیز کشته شدن رستم و رخش را به دست 
شغاد ــ برادر ناتنی رستم ــ از زبان نّقال باز می گوید. رستم پهلوان حماسی شاهنامه، سرفراز و پیروز از 
هفت خوان گذشته، اینک در بُن چاه نیرنگ و غدر نابرادر افتاده است و...« )زبان و ادبّیات فارسی عمومی 

پیش دانشگاهی،1391: 107( 
برخی از ویژگی های شعر اخوان عبارت اند از:

رستم  مردستان،  مرد  کوهان،  کوه  هول،  ناوردهای  عرصٔه  خوش آهنگ:  ترکیبات  و  واژه سازی  الف( 
دستان 

ب( کاربرد کلمات کهن یا آرکائیسم و ساختارهای نحوی کهن: تاریک ژرف چاه پهناور، می دیده است، 
آتشین پیغام، هریوهٔ پاک آیین، بر آن بر و...

تصویرسازی است. خوان  برای  هنری شاعر  اصلی ترین شگرد  در جایگاه  روایت  تکنیک  از  استفاده 
هشتم بیان خاطره ای است از راوی در یک شب سرد زمستانی. حکایت مرد نّقالی که از  ناجوانمردی و 
غدر سخن می گوید و در نقل حکایتش با زبان بسیار تلخی از اوضاع زمان خود انتقاد می کند. راوی داستان 
خود در این تصویرسازی روایت مشارکت دارد و در حقیقت راوی درون داستانی است. مرد نّقال هم در 
نقش راوی درون داستانی است و هم برون داستانی. وقتی خود در صحنٔه داستان حضور دارد و بخشی 
از داستان را روایت می کند راوی درون داستانی است اّما هنگامی که شاعر خود را در آن می بیند و جایی 
کامالًً آشکار می کند که نامش» ماث« است و در  قالب مرد نّقال اندیشه های خود را بیان می کند، راوی برون 

داستانی است.  
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زمان و مکان روایت در این داستان محدود است؛ فضای قهوه خانه و زمان تقویمی که اشاره به مرگ 
تختی دارد از طریق الفاظ و عبارات به خوبی برای مخاطب قابل درک است. 

مرد نّقال ــ آن صدایش گرم، نایش گرم، /  آن سکوتش ساکت و گیرا،/ و َدمش، چونان حدیث آشنایش 
گرم،... اگرچه زمان روایت در برخی از صحنه ها مانند مرگ رستم یا مرگ رخش طوالنی است اّما با توّجه 

به نوع نگاه شاعر در داستان متغّیر است.
شاعر در این شعر گاهی با تک گویی های درونی )حدیث رستم با خود در زمان حال( و گاه با روایت دانای 
کل ) روایت در گذشته( به بیان درد و رنج های مردم زمانٔه خود می پردازد و آن چنان با صالبت این ذهنّیت 

خود را روایت می کند که امکان شنیدن صدای مخالف از سوی مخاطب فراهم نمی شود. 

شعرخوانی

ای میهن
بود لبریز از عشقت، وجـودم میهن ای میهن1تنیده نام تو در تار و پودم، میهن ای میهن
فـدای نــام تو، بود و نبودم میهن ای میهن٢تو بـودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
به هر حالت که بودم با تو بودم میهن ای میهن3به هر مجلس به هر زندان به هر شادی به هر ماتم
به سوی تو بود روی سجودم میهن ای میهن4اگر مستم اگر هوشیار اگر خوابم اگر بیدار
من این زیبا زمین را آزمودم میهن ای میهن5به دشت دل گیاهی جز گل رویت نمی روید

ابوالقاسم الهوتی

                                          

1ــ قلمرو زبانی: تنیدٔه: بافته
قلمرو ادبی: میهن: تکرار )واژه آرایی(

قلمرو فکری: ای میهن، نام تو در تار و پودم تنیده و وجودم لبریز از عشق توست. 
٢ــ قلمرو ادبی: بود و نبود: تضاد و مجاز از همه

قلمرو فکری: ای میهن، تو، زندگی مرا از نابودی و بیهودگی رهانیدی و بدان معنا بخشیدی؛ پس بود و نبودم ) همٔه آنچه دارم( فدای تو باشد.
٣ــ قلمرو ادبی: مجلس و زندان، شادی و ماتم: تضاد و مجاز از همه حال 

٤ــ قلمرو ادبی: تضاد: مست و هشیار ــ خواب و بیدار
5ــ قلمرو ادبی: دشت دل: اضافٔه تشبیهی/ گل رو: اضافٔه تشبیهی/  زیبازمین: استعاره از وطن، ایران

قلمرو فکری: ای میهن، در دل من تنها زیبایِی تو جای گرفته است.
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فصل هفتم: ادبیات داستانی

درس چهاردهم
سی مرغ و سیمرغ

درس پانزدهم
ادبیات بومی )٢(

  درس شانزدهم 
کباب غاز

کارگاه متن پژوهیکارگاه متن پژوهی

روان خوانی 
ارمیا

گنج حکمت 
کالن تر و اولی تر
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عنوان: سی مرغ و سیمرغ

درس چهاردهم

قالب متن: داستان تمثیلی، نثر تحلیلی و شعر)قالب مثنوی(
درون مایه: عرفان، بیان وادی های هفت گانهٔ سیر و سلوک، 

لزوم داشتن راهبر و مراد، کثرت در وحدت

قلمرو زبانی 

مـعـنـایـی  روابـط  ١ــ 
واژگان

٢ــ اجزای جمله 
نقش هـای  بـررسی  ٣ــ 

تبعی 

قلمرو ادبی

١ــ بـررسـی نـمـادهـا و 
تلمیحات درس

کـاربـرد  بـررسـی  ٢ــ 
تشبیه  ادبـی  آرایـه های 

و استعاره و…

قلمرو فکری

معنی  دریافت  و  ١ــ درک 
بیـن  مشتـرک  مفاهیـم  و 

بیت ها
وادی هـای  بـررسـی  ٢ــ 
هفت گانۀ عشق در متن درس           
با  درس  متن  مقایسۀ  ٣ــ 

درس نی نامه

نمایۀ درس
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هدف های آموزشی 

١ آشنایی با نمونه ای از ادبیات داستانی ــ تمثیلی، مثنوی منطق الطّیر عطّار )علم(

٢ آشنایی با سیمرغ به عنوان یک عنصر اساطیری حماسی و عرفانی )علم(

٣ تقویت باور رسیدن به اهداف واال با گذر از سختی های زندگی )ایمان(

4 دریافت مراحل هفت گانٔه سیر و سلوک عرفانی با توجه به آموزه های تعلیمی متن درس ) تفکر( 

5 کاربست آموزه های محتوایی درس، در زندگی روزمره و عمل به آن )اخالق و عمل(

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

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

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

روش های یاددهی و یادگیری 

روشن سازی طرز تلقی، روش کارایی گروه، روش ایفای نقش و...  

رسانه های آموزشی

کتاب درسی، کتاب منطق الطّیر عطّار، نوار صوتی خوانش متن، تهّیٔه عکس هایی از پرندگان مطرح در 
درس، نوشتن ابیات مهم دربردارندٔه هفت وادی عشق و برجسته سازی نمادهای مهّم درس با پویانمایی هایی 

از پرندگان، بهره گیری از پایگاه های اطالع رسانی مناسب و…

منابع تکمیلی

١ اسطورٔه سیمرغ عطّار در آینٔه مرغ بزرگ باخ. نرگس محمدی؛ صالحه غضنفری. )1391(. نشریٔه 

ادبّیات عرفانی و اسطوره شناختی )زبان و ادبّیات فارسی( دورٔه 8. شمارٔه 27. 
٢ بررسی هفت وادی منطق الطّیر و مقایسٔه آن با مثنوی معنوی. محمد طایر قدسی. )1382(. پایان نامٔه 

دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
٣ تحلیل کهن الگوی »خویشتن« در منطق الطّیر عطّار. لیال غالم پور آهنگر کالیی و دیگران. )1395(. 

سال 49. شمارٔه 194. 
منطق الطّیر  و  فردوسی  شاهنـامٔه  )براساس  عرفان  به  حماسه  از  گذر  در  سیمرغ  اسطورهٔ  تحّوالت   4

عطّار(. علی دهقان؛ دادرس محمدی. )1391(. نشریٔه عرفانیات در ادب فارسی )ادب و عرفان )ادبستان((. 
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دورٔه 3. شمارٔه 10. 
5 چندآوایی در متون داستانی. ژاله کهنمویی. )1383(. پژوهشنامٔه زبان های خارجی دانشگاه تهران. 

ش1۶. 
6 دیدار با سیمرغ. تقی پورنامداریان. )1382(. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

7 روابط تصویری ــ بینانشانه ای سیمرغ با نظام ادبی آن در منطق الطّیر عطّار. مینا دوستی. )1394(. 

فصل نامٔه علمی نگارینٔه هنر اسالمی. شمارٔه ششم. 
8 شخصّیت پردازی در منطق الطّیر و الهی نامٔه عطّار. ربابه باقری. )1390(.پایان نامٔه کارشناسی ارشد 

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری. دانشگاه تربیت معلم. سبزوار. دانشکدٔه ادبّیات و علوم انسانی.
فروزانفر.  بدیع الزمان  نیشابوری.  عطّار  محمد  فریدالدین  شیخ  آثار  تحلیل  و  نقد  و  احوال  شرح   9

)1374(. چاپ دوم. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
١0 فراز و فرود عطّار در مقدمه منطق الطّیر. شکراللّٰه پورالخاص و دیگران. )139۶(. سامانٔه نشریات 

علمی زبان و ادبّیات فارسی. سال 25. شمارٔه 82 .
١١ مقایسٔه سیمرغ منطق الطّیر عطّار با آلیس در آن سوی آینٔه کارول بر اساس نظریٔه تقارن آینه ای. مسعود 

روحانی؛ لیال غالم پور. )1392(. مجلٔه مطالعات ادبّیات کودک. دانشگاه شیراز. دورٔه 4 . شمارٔه 2 .
١٢ منطق الطّیر. شیخ فریدالدین عطّار نیشابوری. سید صادق گوهرین. )1378(. چاپ پانزدهم. تهران: 

علمی و فرهنگی.
تهران:  کدکنی.  شفیعی  محمدرضا  تصحیح   .)1387( نیشابوری.  عطّار  فریدالدین  منطق الطّیر.   ١٣

سخن.
١4 منطق الطّیر عطّار و منطق الطّیر استرالیا. محمد تّوالیی. )1377(. مجموعه خالصٔه مقاالت ششمین 

همایش زبان و ادبّیات فارسی. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
١5 منطق الطّیر عطّار و منطق الطّیر سلیمانی. محمدجاوید صباغیان. )1382(. دانشگاه فردوسی مشهد، 

دانشکده ادبّیات و علوم انسانی. دورٔه 43 . شمارٔه 143.
بالغی.  و  ادبی  پژوهش های  مسعودی فرد.  جلیل  عطّار.  منطق الطّیر  در  سلوک  مراحل  و  موانع   ١6

)1392(. دورٔه 1. شمارٔه 4. 
١7 نقد کهن الگویی منطق الطّیر عطّار. فرزانه محمدی. )1391(. پایان نامٔه دولتی وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری. دانشگاه یاسوج. دانشکده ادبّیات و علوم انسانی.
محمدعلی  و  جلیل  محمدپرنگ؛  نیشابوری.  عطّار  منطق الطّیر  در  عرفان  وادی  هفت  بر  نگاهی   ١8

خالدیان. )1393(. کنگرٔه ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسالمی. گرگان.
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تحلیل متن درس

سی مرغ و سیمرغ
جهان1 مرغان  کردند  نهان1َمجمعی  و  آشکارا  بودند  آنچه 

نیست خالی هیچ شهر از شهریار2جمله گفتند این زمان در روزگار
بیش از این بی شاه بودن راه نیست3چون بَود کاقلیم ما را شاه نیست؟

هدهد4 که پرندٔه دانایی بود و افسری5 بر سر داشت، گفت: ای یاران، من بیشتر از همٔه شما جهان را 
گشته ام و از اطراف و اکناف۶ گیتی آگاهم. ما پرندگان را نیز پیشوا و شهریاری است. من او را می شناسم. 
نامش سیمرغ7 است و در پس کوه قاف،8 بلندترین کوه روی زمین، بر درختی بلند آشیان دارد. در خرد و 

١ــ قلمرو زبانی: مجمع: محل اجتماع. مجمعی کردند: در جایی جمع شدند.
قلمرو ادبی: آشکارا و نهان: تضاد/ جهان و نهان: جناس ناهمسان اختالفی

قلمرو فکری: همٔه مرغان جهان در جایی جمع شدند.
٢ــ قلمرو زبانی: جمله: همه/ شهریار: پادشاه 

قلمرو فکری: همگی گفتند که در این روزگار هیچ شهری )کشوری( نمی تواند خالی از شهریار و پادشاه باشد. )حتمًا باید شهریاری باشد که مردم 
را رهبری کند.(

٣ــ قلمرو زبانی: چون: بر وزن خون، چگونه/ اقلیم: سرزمین، کشور/ راه نیست: جایز نیست، درست نیست. اقلیم ما را: رای مالکیت  
 قلمرو ادبی: شاه و راه: جناس ناهمسان اختالفی / راه و را : جناس ناهمسان افزایشی

قلمرو فکری: چگونه است که برای اقلیم ما شاهی نیست؟ در این روزگار، بی شاه بودن، درست نیست.
4ــ قلمرو زبانی و ادبی: هدهد: شانه   به سر. در اینجا نماد راهبر و راهنماست؛ به مناسبت اینکه این پرنده در قّوت بینایی و حّدت نظر مثل است. 

نیز از آنجا که هدهد در قرآن کریم به عنوان پیک سلیمان آمده است، عطار او را در این اثر خود به عنوان رهبر جماعت مرغان به تصویر کشیده است:
شده هادی  هدهد  ای  در حقیقت پیک هر وادی شدهمرحبا 

»گاهی کلمٔه »هدهد« به معنای وسیع تری استعمال می شود و در این استعمال کبوتر و پرندگان شبیه به آن را هم هدهد می گویند و بنابراین، بعید نیست که 
مراد از آن »حمام زاجل« باشد که از روزگار بابلی ها تاکنون در این وظیفه استخدام می شود. این کلمه در آیٔه بیستم از سورٔه نمل استعمال شده.« )توضیحات 

منطق الطّیر، گوهرین،1374: 296(
5  ــ قلمرو زبانی: افسر: تاج 

6  ــ قلمرو زبانی: اکناف: ِج کََنف؛ گوشه و کنارها، اطراف
7ــ قلمرو زبانی و ادبی: سیمرغ: »پرنده ای است که آن را سیمرغ و عنقا خوانند و عنقای مغرب همان است و آن را به سبب آن عنقا گویند که 
گردن او بسیار دراز بوده است و کنایه از محاالت و چیزی که فکر بدان نرسد و اشاره به ذات باری تعالی هم هست.« )برهان( »... در مذهب زرتشت و آثار 
صوفیان ایران به حکیمی روحانی و یا کامل ترین وجود بشری تعبیر شده و عارفان کامل خاّصه شیخ فریدالدین عطّار او را منبع فیض و سرچشمٔه هستی یا 

وجود باری تعالی تصور کرده اند...« )گوهرین1374: 315(
8  ــ قلمرو زبانی: کوه قاف: »این کوه گرداگرد  زمین کشیده شده است و نام آن در قرآن آمده است و مفّسرین آن را کوهی می دانند محیط بر زمین 
و گویند از زبرجد سبز است و سبزی آسمان از رنگ اوست و اصل و اساس همٔه کوه های زمین است و بعضی گفته اند فاصلٔه این کوه تا آسمان به مقدار 
قامت آدمی است و برخی دیگر آسمان را بر آن منطبق می دانند و زمره ای گمان کرده اند که در پس او عوالم و خالیقی اند که تعداد آن را جز خدای تعالی 
نمی داند و آفتاب از این کوه طلوع و غروب می کند و آن را قدما البرز می نامیده اند.« )معجم البلدان، 7/ 15(/ بلندترین كوه روی زمین: نقش تبعی بدل دارد. 
قلمرو ادبی: »حاصل کالم آنکه »قاف«... اصل و اساس و پایٔه همٔه بلندی های جهان و منزلگاه ایزد و مهر و فروغ و روشنی و صفا بوده است و در 
قرآن کریم مظهر قدوسیت گردیده و در اساطیر با ذوالقرنین که به مطلع و مغرب شمس رسید، سخن گفته است. صوفیان هم که همیشه این گونه امور را با 
تعبیرات دلکش خود به صورت خاصی در می آورند، »قاف« را سرزمین دل و سرمنزل سیمرغ جان و حقیقت و راستی مطلق دانسته اند که همٔه سعی سالک 

صرف رسیدن به آن می شود.« )گوهرین،1374: 309(
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با خردمندی و زیبایی، شکوه و جاللی  توان کرد زیباتر است.  از هرچه گمان  نیست؛  او را همتایی  بینش 
بی مانند دارد و با خرد و دانش خود آنچه خواهد، تواند. ... این همه نقش و نگار که در جهان هست، 
هریک پرتوی از آن پر است!1 شما که خواستار شهریاری هستید، باید او را بجویید و به درگاه او راه یابید 

و بدو مهرورزی کنید. 
را شگرف ره  این  باید  مردی  زانکه ره دور است و دریا ژرِف ژرف2شیر 

پرندگان چون سخنان هدهد را شنیدند، جملگی مشتاق دیدار سیمرغ شدند و همه فریاد برآوردند که ما 
آماده ایم؛ ما از خطرات راه نمی هراسیم؛ ما خواستار سیمرغیم! 

نتواند  نتواند کرد و آن که بدو رو آرد، بدو  هدهد گفت: » آری آنکه او را شناسد دوری او را تحّمل 
رسید.«  برخی از مرغان از همراهی باز ایستادند و زبان به پوزش گشودند. بلبل3 گفت:  » من گرفتار عشق 
گلم. با این عشق، چگونه می توانم در جست وجوی سیمرغ این سفر پرخطر را بر خود هموار کنم؟« هدهد 
به بلبل پاسخ گفت: »مهرورزی تو بر گل، کار راستان و پاکان است اّما زیبایی محبوب تو چند روزی بیش 

نیست.«
زوال4گل اگر چه هست بس صاحب جمال گیرد  هفته ای  در  او  حسن 

طاووس5 نیز چنین عذر آورد که من مرغی بهشتی ام، روزگاری دراز در بهشت به سر برده ام. مار با من 
آشنا شد؛ آشنایی با او سبب گردید که مرا از بهشت بیرون کنند. اکنون آرزویی بیش ندارم و آن این است که 
بدان گلشن خّرم بازگردم و در آن گلزار باصفا بیاسایم. مرا از این سفر معذور دارید که مرا با سیمرغ کاری 

عجب1  ــ ای  سیمرغ  کار،  جلوه گر بگذشت بر چین، نیمه شبابتدای 
پری وی  از  فتاد  چین  میان  کشوریدر  هر  شد  پرشور  الجرم 
برگرفت پر  آن  از  نقشی  هرکه دید آن نقش کاری درگرفتهرکسی 
اطلبوا العلَم ولَو بالّصین ازینْْستآن پر اکنون در نگارستان چینْْست
عیان او  پّر  نقش  نگشتی  جهانگر  در  نبودی  غوغا  همه  این 
اوست فّر  از  صنع  آثار  همه  جمله انمودار نقش پّر اوست...این 

(عطار١٣74: 4١)
2ــ قلمرو زبانی: باید: الزم است./ شگرف: دراینجا صفت »شیرمرد« است؛ یعنی شیرمردی شگرف./ ژرِف ژرف: بسیار ژرف

قلمرو فکری: شیرمردی شگفت انگیز، برای این راه الزم است، زیرا راهی دور است و وادی های آن بسیار ژرف و سخْت پیمودنی است.
3ــ قلمرو ادبی: بلبل: نمونٔه مردمان جمال پرست و عاشق پیشٔه مجازی است.

4ــ قلمرو زبانی: جمال: زیبایی. مترادف با حسن/ هفته ای: در زمان اندکی/ زوال: نابودی
قلمرو فکری: گل اگرچه صاحب زیبایی بی مانندی است اّما آن زیبایی، بسیار زودگذر است.

5 ــ قلمرو ادبی: طاووس: در اینجا نماد و نمونٔه اهل ظاهر است که تکالیف مذهب را به امید مزد، یعنی به آرزوی بهشت و رهایی از عذاب دوزخ 
انجام می دهند.
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نیست. هدهد پاسخ گفت: »بهشت جایگاهی خرم و زیباست اّما زیبایی بهشت نیز پرتوی از جمال سیمرغ 
است. بهشت در برابر سیمرغ چون ذره در برابر خورشید است.«

باز؟1هر که داند گفت با خورشید راز ذّره  یک  از  ماند  تواند  کی 
آن گاه بط2 با قبای سفید سر از آب بیرون کرد و چنین خواست که من به آب چنان خو گرفته ام که بی آن 
زندگی نتوانم کرد. پس چگونه می توانم از بیابان های خشک و بی آب بگذرم؟ 3 این کار از من برنیاید. پس 
باز4 شکاری که شاهان او را روی شست می نشاندند و با خویشتن به شکار می بردند، چنین گفت: »من بسیار 
کوشیده ام تا روی دست شاهان جا گرفته ام. پیوسته با آنان بوده ام و برای آنان شکار کرده ام. چه جای آن 
است که من دست شاهان بگذارم5 و در بیابان های بی آب و علف در جست وجوی سیمرغ سرگردان شوم؟ 

آن به که مرا نیز معذور دارید.« 
زان که عشقش کار هر مردانه نیست۶عشق بر سیمرغ جز افسانه نیست
به سر آن مرغان دیگر سر  از  بی خبر7بعد  مشتی  گفتند  عذرها 

اّما هدهد دانا یک یک آنان را پاسخ گفت و عذرشان را رد کرد و چنان از شکوه و ِخَرد و زیبایی سیمرغ 

1  ــ قلمرو ادبی: خورشید و ذره:  رابطٔه خورشید با ذره مانند رابطٔه دریا و شبنم است./ هر دو بیت به تنهایی، حکم مثل را دارند. 
قلمرو فکری: هرکه بتواند با خداوند ارتباط برقرار کند دیگر به عشق های مجازی توّجهی ندارد. معنی و مفهوم این بیت همان است که در بیت پیش 

آمد و با بیت های پیش و پس از خود که در متن اصلی آمده قرابت معنایی دارد:
عظیم دریای  است  حق  الّنعیمحضرت  جّنات  است  ُخرد  قطرٔه 
بَود دریا  را  که  هر  باشد  بودقطره  سودا  بَود  دریا  جز  چه  هر 
یافت راه  می توانی  دریا  به  شتافت؟چون  باید  چرا  شبنم  یک  سوی 
وانک جان شد، عضو را با او چه کارهرکه کل شد جزو را با او چه کار؟
ببین کلّی،  کُل  مرد  هستی  تو  کل طلب، کل باش، کل شو، کل گزینگر 

(عّطار١٣74: ب8٣4 ــ8٣9)
2ــ قلمرو ادبی: بّط: در اینجا نماد مردمان عابد و زاهد که همٔه عمر گرفتار وسواس طهارت و شست وشو هستند.

3ــ قلمرو ادبی: چگونه... بگذرم: پرسش انکاری
4ــ قلمرو ادبی: باز: نمونٔه مردم درباری و اهل قلم است که به علت نزدیکی به شاه همیشه بر خود فخر و مباهات می نمایند و به دیگران تکبر می فروشند 

و از سپهداری و کله داری خویش سوءاستفاده می نمایند.
5ــ قلمرو ادبی: دست شاهان : نماد مقام و منصب

6  ــ قلمرو زبانی: افسانه: در اینجا داستانی است که بر پایٔه اغراق و دروغ نهاده شده باشد. امر موهوم/ مردانه: مردانگی، جسارت
قلمرو ادبی: خرابی ایهام دارد: 1ــ ویرانه 2ــ مستی/ رنج و گنج: جناس 

قلمرو فکری: در خرابه ها با رنج زندگی می کنم؛ زیرا که شنیده ام گنج در خرابه هاست./ عشق بر سیمرغ خیال است و موهوم؛ زیرا که هر عاشقی که 
اّدعای عاشقی دارد، نمی تواند گنجایش عشق او را داشته باشد.

7ــ قلمرو زبانی: مشتی: گروهی، نقش بدلی دارد./ سربه سر: پشت هم، پیاپی؛ نقش قیدی دارد.
قلمرو فکری: بعد از آن پرنده های دیگر هرکدام پیاپی عذرهایی برای نرفتن به سوی سیمرغ آوردند، چون بی خبر و غافل بودند.
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سخن راند که مرغان جملگی شیدا و دل باخته1 گشتند؛ بهانه ها فراسو نهادند2 و خود را آماده ساختند تا در 
طلب سیمرغ به کوه قاف سفر کنند. ... آنگاه برای انتخاب راهبر و پیشوا که در راه آنان را رهنمون شود، 
قرعه زدند.3 قضا را4 قرعه به نام هدهد افتاد. پس بیش از صد هزار مرغ به دنبال هدهد به پرواز در آمدند. راه 
بس دور و دراز و هراسناک بود، هرچه می رفتند پایان راه پیدا نبود. هدهد به مهربانی به همه جرئت می داد 

اّما دشواری های راه را پنهان نمی ساخت.5 
است ره  در  وادی  هفت  را  ما  چون گذشتی هفت وادی، درگه است۶گفت 
کس راه،  زین  جهان  در  کس7وانیامد  آگاه  آن  فرسنگ  از  نیست 

طلبوادی اّول: وادی  به  آیی  فرو  تعب8چون  صد  زمانی  هر  آید  پیشت 
انداختن بایدت  اینجا  باختن9ُملک  در  بایدت  اینجا  ِملک 

1ــ قلمرو زبانی: شیدا و دل باخته: رابطٔه معنایی ترادف
2  ــ قلمرو زبانی: فراسو نهادند: کنار گذاشتند. 

3ــ قلمرو زبانی: قرعه: نصیب، بهره. قرعه به نام کسی افتادن: بهره و کار او را مشخص کردن
4ــ قلمرو زبانی: قضا را: از قضا

5 ــ قلمرو زبانی: دشواری های راه را پنهان نمی ساخت: جملٔه چهار جزئی مفعول ــ مسندی
6ــ قلمرو زبانی: وادی: »وادی در لغت به معنی رودخانه و رهگذر آب سیل؛ یعنی زمین نشیب هموار کم درخت که جای گذشتن آب سیل باشد و 
صحرای مطلق آمده است. )لطایف( در اصطالح شیخ عطّار مراحلی است که سالک طریقت باید طی کند و طی این مراحل را به بیابان های بی زینهاری تشبیه 
کرده است که منتهی به کوه های بلند و بی فریادی می شود که سالک برای رسیدن به مقصود از عبور از این بیابان های مخوف و گردنه های مهلک ناگزیر 
است و آن را به وادی ها و عقبات سلوک تعبیر کرده است... عطّار در مصیبت نامه پنج وادی تصّور کرده است و در منطق الطّیر هفت وادی.« )گوهرین 

1374: 333و 334(
ما را هفت وادی: رای مالکیت: ما هفت وادی در راه داریم. 

قلمرو فکری: هدهد گفت برای ما هفت وادی در راه است،+ ما هفت وادی در راه داریم+ اگر بتوانیم از این هفت وادی بگذریم به درگاه سیمرغ می رسیم.
7ــ قلمرو زبانی: فرسنگ، واحد اندازه گیری مسافت/ وانیامد: برنگشت: فعل پیشوندی

قلمرو فکری: هیچ کس در جهان از این راه برنگشته است. به همین دلیل کسی از مسافت آن آگاهی ندارد. 
نیستبحریست بحر عشق که هیچش کناره نیست چاره  بسپارند  جان  آنکه  جز  حافظآنجا 

8   ــ قلمرو زبانی و فکری: طلب: »در لغت به معنی جستن است )المصادر( و در اصطالح صوفیان »طالب« سالکی است که از شهوت طبیعی و لذات 
نفسانی عبور نماید و پردهٔ پندار از روی حقیقت براندازد و از کثرت به وحدت رود تا انسان کاملی گردد. )لطایف( آن را گویند که شب و روز به یاد خدای تعالی 
باشد در هر حالی )کشف( در حقیقت »طلب« اولین قدم در تصّوف است و آن حالتی است که در دل سالک پیدا شود تا او را به جست وجوی معرفت و تفّحص 
در کار حقیقت وامی دارد. »طالب« صاحب این حالت است و مطلوب هدف و غایت و مقصود سالک است.« )گوهرین1374: 334( / تََعب: رنج و درماندگی 

9ــ قلمرو زبانی: ُملک: پادشاهی و فرمانروایی/ ِملک: مال و آنچه در تصرف ماست.
قلمرو ادبی: ُملک انداختن: کنایه از پادشاهی و قدرت را رها کردن/ ِملک باختن: کنایه از رها کردِن آنچه داریم./ ُملک و ِملک: جناس ناهمسان 

حرکتی/ ُملک درباختن: کنایه از دست دادن و کوچک شمردن
قلمرو فکری: معنی دو بیت وادی طلب: آنگاه که به وادی طلب درآیی، هر زمان، با سختی ها و درماندگی های بسیار روبه رو می شوی. در این مرحله 

است که باید از قدرت و پادشاهی بگذری و نیز باید هرچه را در تصّرف توست، همگی رها کنی. 
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1  ــ قلمرو فکری: وادی عشق: »بزرگ ترین و سهمناک  ترین وادی است که صوفی در آن قدم می گذارد. معیار سنجش و مهم ترین رکن طریقت 
است. عشق در تصّوف مقابل عقل در فلسفه است.« )گوهرین،1374 :334( 

قلمرو ادبی: آتش: استعاره از عشق/ غرق آتش شدن: کنایه از وجودی سراسر آمیخته به عشق داشتن
قلمرو فکری: بعد از وادی طلب، وادی عشق پدیدار می شود، آنکه بتواند به این وادی برسد، سراسر وجودش را عشق فرا می گیرد.

2  ــ قلمرو زبانی: گرم رو: آن که با شور و حرارت مسیر سلوک را می پیماید، مشتاق. صفت فاعلی مرّخم 
 قلمرو ادبی: عاشق آن باشد...: تشبیه: مصراع دوم، وجه شبه آن است./ مراعات نظیر: آتش، گرم رو و سوزنده

قلمرو فکری: عاشق باید مانند آتش باشد که با اشتیاق پیش می رود، تأثیرگذار است و عصیانگر )جز معشوق از کسی فرمان نمی برد(.
3ــ قلمرو زبانی: ت در بنمایدت: جهش ضمیر: بعد از آن پیش نظرت بنماید./ بنماید: آشکار می شود، مضارع اخباری/ معرفت را وادی ای بی پا 
و سر: رای فّک اضافه: وادِی بی پا و سِر معرفت/ وادی معرفت: معرفت نزد علما همان علم است و هر عالم به خدای تعالی عارف است و هر عارفی عالم 
ولی در نزد این قوم، معرفت صفت کسی است که خدای را به اسما و صفاتش شناسد و تصدیق او در تمام معامالت کند و نفی اخالق رذیله و آفات آن نماید 

و او را در جمیع احوال ناظر داند... )گوهرین1374: 336(  
قلمرو ادبی: بی پا و سر: کنایه از بی انتها و بی پایان. امروزه می گویند اول و آخر آن ناپیداست.

4ــ قلمرو زبانی: ره عالی صفت: راه ارزشمند سیر و سلوک
قلمرو ادبی: آفتاب معرفت: اضافٔه تشبیهی/ صدر و قدر: جناس ناهمسان اختالفی/ صدر: مجازًا مقام و مرتبه

قلمرو فکری: این ره عالی صفت: منظور همان وادی معرفت است. آنگاه که معرفت در وجود پیدا شود، در این زمان است که هرکسی به قدر و ارزش 
واقعی خود آگاه می شود و به آن مقام واالی خود پی می برد. بیت زیر اشاره به وادی معرفت دارد:

هاتف اصفهانیجلؤه آب صاف در گل و خارچشم بگشا به گلِستان و ببین
5  ــ قلمرو زبانی: وادی استغنا: در لغت به معنی بی نیازی است و در اصطالح، بی نیازی از خلق است و نیازمندِی مطلق به حق./ دعوی: ادعا، 

دشمنی/ درو: مخفِف در او
فردوس(/  و  عّلیین  جّنت النعیم،  جّنت المأوی،  جّنت،  دارالقرار،  دارالسالم،  )ُخلد،  بهشت  طبقٔه  قسمت  زبانی: هشت جنت: هشت  قلمرو  6  ــ 

هفت دوزخ: درکات هفت گانٔه جهّنم )سقر، سعیر، لطی، حطمه، جحیم، جهّنم و هاویه(/ هر دو مصرع سه جملٔه اسنادی است.
قلمرو فکری: آنکه به مرحلٔه استغنا و بی نیازی برسد دیگر برای او هم بهشت و هم جهنم مرده است و او به آنها توّجهی ندارد و تنها به معشوق توّجه 

دارد.

پدیدوادی دوم: آید  عشق  وادی  این  از  رسید1بعد  کانجا  کسی  شد  آتش  غرق 
بود آتش  چون  که  باشد  آن  بود2عاشق  سرکش  و  سوزنده  رو،  گرم 

نظروادی سوم: پیش  بنمایدت  آن  از  سر3بعد  و  پا  بی  وادی ای  را  معرفت 
معرفت آفتاب  بتابد  صفتچون  عالی  ره  این  سپهر  از 
خویش قدر  بر  شود  بینا  یکی  باز یابد در حقیقت صدر خویش...4 هر 

بـودوادی چهارم: استغنا  وادی  این  از  بود5 بعد  معنا  نه  و  دعوی  درو  نه 
هفت دوزخ همچو یخ افسرده ای است 6 هشت جّنت نیز این جا مرده ای است
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آیدتوادی پنجم: توحید  وادی  این  از  آیدت1بعد  تجرید  و  تفرید  منزل 
کنند در  بیابان  زین  چون  کنند2روی ها  بر  گریبان  یک  از  سر  جمله 

آیدتوادی ششم: حیرت  وادی  این  از  آیدت3بعد  حسرت  و  درد  دائم  کار 
جایگاه این  رسد  چون  حیران  راه4مرد  کرده  گم  و  مانده  تحّیر  در 

فناوادی هفتم: و  است  فقر  وادی  این  از  روا5بعد  گفتن  سخن  اینجا  بود  کی 
تو جاوید،  سایٔه  هزاران  تو۶صد  خورشید،  یک  ز  بینی  شده  گم 

آمدند و بسیاری در  پا در  از  برخی در همان نخستین منزل  این همه سختی وحشت کردند.  از  مرغان 
دومین منزل به زاری زار جان سپردند7 اّما آنان که هّمت یارشان بود، پیش تر می رفتند. روزگار سفر، سخت 
دراز شد. این عّدٔه قلیل چون بر باالی کوه آمدند، روشنایی خیره کننده ای دیدند اّما از سیمرغ خبری نبود.

زود سیمرغ  آن  کردند  نگه  بی شک این سی مرغ آن سیمرغ بود8...چون 

1  ــ قلمرو زبانی و فکری: تفرید: یگانه کردن و در اصطالح صوفیه، تحّقق بنده است به حق؛ به طوری که حق، عین قوای بنده باشد./ تجرید: در 
لغت به معنای تنهایی گزیدن و در اصطالح صوفیه، خالی شدن قلب سالک است از آنچه جز خداست. 

بود این  توحید  گرد  گم  او  در  بود تو  این  تفرید  تو،  کن  کم  عّطار، منطق الّطیرگم شدن 
وادی توحید: توحید در اصطالح اهل حقیقت، تجرید ذات الهی است از آنچه فهم و گمان آدمی تصّور می کند.

قلمرو ادبی: واج آرایی: تکرار صامت »ت« و مصّوت »ی«
قلمرو فکری: پس از وادی استغنا، وادی توحید آشکار می شود. در این مرحله است که تو خود را از آنچه غیرحق است پاک می کنی و در حق گم 

می شوی و لحظه به  لحظه بیشتر در وجود حق فرو می روی و با او یکی می شوی.
2ــ قلمرو زبانی: درُکنند: فعل پیشوندی، بیرون آورند

قلمرو فکری: اگر از این بیابان )توحید( بگذرند، همه به وحدت و یگانگی می رسند. )بیت بیانگر وحدت وجود است.(
3ــ قلمرو زبانی و فکری: ت در بایدت: متّمم/ وادی حیرت: »سرگردانی و در اصطالح اهل اللّٰه امریست که وارد می شود بر قلوب عارفین در موقع 

تأّمل و حضور و تفّکر آنها که آنها را از تأّمل و تفّکر حاجب گردد.«    فرهنگ مصطلحات عرفا
قلمرو فکری: پس از وادی توحید، وادی حیرت پیش می آید؛ در این وادی، وجودت را سراسر درد و حسرت فرا می گیرد.

4ــ قلمرو ادبی: کنایه: گم كرده راه: اوج حیرت و سرگردانی/ حیران و تحّیر: اشتقاق
قلمرو فکری: سالک سرگردان، چون به وادی حیرت می رسد، دائم حیران است و راه گم کرده.

5 ــ قلمرو زبانی: فنا: نیست شدن و در اصطالح سقوط اوصاف مذمومه است.
قلمرو ادبی: پرسش انکاری: كی بود اینجا سخن گفتن روا: ...روا نیست.

قلمرو فکری: وادی فقر: فقر، درویشی باشد؛ در اصطالح صوفیه، فنای فی اللّٰه و نیستِی سالک و بیرون آمدن از صفات خود است و این نهایت 
سیر و مرتبٔه کامالن است.

6  ــ قلمرو فکری: صدهزاران موجود را خواهی دید که از یک خورشید به وجود آمده و گم شده اند.
7  ــ قلمرو ادبی: کنایه: جان سپردند: مردند./ از پا در آمدند: ناتوان شدند. 

قلمرو فکری: وقتی آن سی مرغ از خود باخبر شدند، دیدند که به صورت سیمرغ نمود یافته اند. )به حضرت حق رسیده اند و وجودی خدایی  8ــ 
یافته اند؛ چون قطره، آنگاه که به دریا می پیوندد دیگر قطره نیست، دریاست.(
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تمام سیمرِغ  دیدند  را  بود خود سیمرغ، سی مرِغ مدام1...خویش 
دوام بر  آخر  گشتند  او  والّسالم2محو  شد  گم  خورشید  در  سایه 

ابیات درس برگرفته از منطق الّطیر، عّطار نیشابوری

آگاهی های فرامتنی 

منطق الطّیر عطّار یک حماسٔه عرفانی است. این اثر عطّار بیشتر در خدمت بیان فکر و اندیشه به مریدان 
است. اگرچه داستان سفر مرغان ریشه در گذشته دارد اّما عطّار مبتکر خاّلقی است که با آوردن مضامینی 
چون عبور از هفت وادی عشق، سیمرغ از سی مرغ و ورود به دیگر ابعاد هستی و نیز آینٔه تجلّی سیمرغ 
و خلق و  رابطٔه حق  از  بیان ممکن  لطیف ترین  منظومه  این  در  پوشانید.  آن  به  تازه ای  لباس  پرنده  در سی 

دشواری های راه سلوک عرضه شده است. ) شفیعی کدکنی،1389: 34 و 35(
»در مقدمٔه منطق الطّیر، ساختار کلی خطاب ها شامل دوازده پرنده است از هدهد تا باز. عطّار در معّرفی 
پرندگان، دوازده پرنده را در تقابل با دوازده پیامبر از سلیمان تا ذوالقرنین توصیف کرده است که در براعت 
استهالل داستان دارای خّط ویژه اند. بعد از خطاب ویژٔه این دوازده مرغ توصیفی از مجمع مرغان جهان 

آغاز  می شود.« ) شفیعی کدکنی،1389: 177(
شاعر در اول داستان دیدهٔ سیمرغ بین را دارای دلی چون آینه می داند:

نیستت  گر  سیمرغ  بین  نیستت دیدٔه  منّور  آیینه  چو  دل 
نگرهست آن آیینه دل در دل نگر دل  در  او  روی  ببینی  (1099 و 1096)تا 

مجمع مرحلٔه زمینه چینی داستان است که به دنبال شهریاری برای خود هستند. در داستان بیان هفت شهر 
عشق، مرحلٔه بحران داستان است و طی مراحل هفت گانه و رسیدن به مرحلٔه هفتم، اوج داستان و گره گشایی 
است. داستان بیانگر تأّمل در اسرار خلقت، مدارج روحی انسان و دیدگاه شاعر نسبت به حقیقت هستی 
و  جست وجوی کمال مطلوب است. بعد از رسیدن به پایان وادی سیر و سلوک پرده از حقیقت برداشته 

می شود که همٔه این حوادث در خواب اتّفاق افتاده است.

1  ــ قلمرو فکری: خود را سیمرغ تمام دیدند؛ یعنی کاماًل در وجود حضرت حق فانی شدند و آن سیمرغ، درحقیقت همان سی مرغی بودند که به حق 
پیوسته بودند. )بیانگر وحدت در کثرت است(

2ــ قلمرو زبانی: محو: فنای بنده است در ذات حق تعالی 
قلمرو فکری: آنها برای همیشه در ذات حق محو شدند؛ مانند سایه که وجودش از خورشید است و اگر خورشید نباشد، سایه هم نیست.
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محّققان و مفّسران رسیدن سی مرغ را به جایگاه سیمرغ نماد اتّحاد میان حق و خلق می دانند:
آمدید اینجا  مرغ  سی  شما  آمدید چون  پیدا  آیینه  این  در  سی 
زمان هم ز عکس روی سی مرغ جهان  آن  دیدند  سیمرغ  چهرٔه 
ماندند تحّیر  غرق  همه  ماندندآن  تفّکر  در  بی تفّکر 

گنج حکمت

کالن تر و اولی تر!1
اشتری و گرگی و روباهی از روی مصاحبت مسافرت کردند و با ایشان از وجِه زاد و توشه، ِگرده ای2 
بیش نبود. چون زمانی برفتند و رنج راه در ایشان اثر کرد، بر لب آبی نشستند و میان ایشان از برای ِگرده 
خوردن  ِگرده  بدین  بیشتر،  زاد  به  ایشان  از  کدام  هر  که  گرفت  قرار  آن  بر  آخراألمر  تا  مخاصمت3 رفت. 

اولی تر.4 
گرگ گفت: »پیش از آن که خدای ــ تعالی ــ این جهان بیافریند، مرا به هفت روز پیش تر مادرم بزاد!«.5 
روباه گفت: »راست می گویی؛ من آن شب در آن موضع حاضر بودم و شما را چراغ فرا می داشتم و مادرت 
را اعانت می کردم!«۶ اشتر چون مقاالت7 گرگ و روباه بر آن گونه شنید، گردن دراز کرد و ِگرده برگرفت و 
بخورد و گفت: »هر که مرا بیند، به حقیقت داند که از شما بسیار کالن ترم و جهان از شما زیادت دیده ام و 

بار بیشتر کشیده ام!« 8
سندبادنامه، ظهیری سمرقندی

1ــ سندبادنامه، ظهیری سمرقندی، به سعی و اهتمام احمد آتش، »داستان گرگ و روباه و اشتر« ، 49و 50.
2ــ  قلمرو زبانی: زاد و توشه: مترادف. گرده ای: یک قرص نان

3ــ قلمرو زبانی: با یکدیگر دشمنی کردن
4ــ قلمرو زبانی و فکری: زاد: در اینجا یعنی سّن و سال. آخِر کار موافقت کردند که هرکدام از ایشان به سّن و سال از دیگری بیشتر باشد به خوردن 

نان هم اولی تر و مستحق تر است.
5 ــ قلمرو فکری: من هفت روز جلوتر از این جهان زاده شده ام )آفرینش من بر آفرینش این جهان مقّدم است(.

6  ــ قلمرو زبانی: موضع: جایگاه/ اعانت: یاری کردن
7  ــ  قلمرو زبانی: مقاالت: بحث و گفت وگوها

8  ــ قلمرو زبانی: کالن تر: بزرگ تر 
قلمرو ادبی: جهان از شما زیاد دیده ام: کنایه از اینکه بیشتر از شما عمر داشته ام. )جهان دیده به معنی با تجربه نیز هست.( 
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درس پانزدهم

درس آزاد )ادبیات بومی٢(

ادبیات بومی چیست؟
ادبّیات بومی، خاّص اقلیم ویژه است در معنای خاص، ادبیاتی است که در منطقه ای خاص به وجود آمده 
و دارای شرایطی، چون وحدت اوضاع جغرافیایی، مشابهت وضع زراعی و معیشتی، وحدت گویش محلی، 
تشابه آیین و مراسم، اعیاد ملی و مذهبی، تشابه در مناسبات اقتصادی، نحؤه سپری کردن اوقات فراغت، 

وحدت زبان و تاریخ و... باشد. 
پیدایش داستان های اقلیمی در داستان نویسی معاصر ایران، با رمان »روز سیاه کارگر« )1305( از احمد 
خدادادهٔ کرِد دینوری یا تیموری رقم می خورد و میرعابدینی آن را ردیف رمان های اجتماعی قرار می دهد و آن 
را پدیدهای استثنایی در رمان اجتماعی آن دوره می خواند )نک: میرعابدینی،1387،صص242ــ244(. اّما 
این رویکرد به طورجدی از دهٔه 1335 با قلم بزرگ علوی و اعتمادزاده آغاز می شود و در دهٔه چهل و پنجاه 
آبادی، احمد محمود، علی اشرف درویشیان، غالمحسین ساعدی  نویسندگانی چون محمود دولت  آثار  در 
و... به شکوفایی می رسد. بحث و بررسی و نقد ادبیات اقلیمی و تقسیم بندی آنها، پیشینٔه طوالنی ندارد. 
نخستین بار محمدعلی سپانلو در مقالٔه »گزارشی از داستان نویسی یکسالٔه انقالب« )1358( از تأثیر اقلیم و 
جغرافیای محیطی بر ادبیات داستانی سخن گفته است. او در مقاالت مختلف خود با بررسی آثار داستانی بومی 
و اقلیمی و ذکر ویژگی ها و نمایندگان خاص هر یک، نام سبک بر آنها می نهد. )سپانلو، 137۶، ش121ــ122، 

صص۶2ــ۶4(. 
حسن میرعابدینی نیز جزو منتقدینی است که در کتاب »صد سال داستان نویسی ایران« بدون نام گذاری 
اختصاص  بومی  نویسندگان  به  اقلیمی«  و  روستایی  عنوان»ادبّیات  با  را  بخشی  مکتب مشخصی  یا  سبکی 
داده اند. یعقوب آژند در مقالٔه »وضع ادبّیات داستانی در قبل و بعد از انقالب« )13۶9( و نیز قهرمان شیری 

در کتاب »مکتب های داستان نویسی در ایران« )1387( به بررسی رمان های اقلیمی پرداخته اند.
بومی، فرهنگ و معتقدات مردمی و  اقلیمی از جهت داشتن یک محیط  بررسی ویژگی های رمان های 
آداب و رسوم، پوشش ها و زبان محلّی می تواند خواننده را به گفتمان مطرِح دوره نزدیک سازد و سبک های 

بومی را بهتر بشناسد؛ چرا که جغرافیا سبک می آفریند )نک.سپانلو، 1358، س1. ش1، ص 8(. 
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کارگاه متن پژوهی 

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی 

قلمرو فکری 
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عنوان: کباب غاز

درس شانزدهم

قالب متن: داستان طنزآمیز، نثر معاصر 
درون مایه: انتقاد همراه با طنز، شکست در زندگی، نتیجهٔ 

رفتار خود آدمی است.

قلمرو زبانی 

1ــ بررسی واژگان امالیی 
2ــ حرف ربط یا پیوند

 

قلمرو ادبی

کنـایه هـای  بـررسی  1ــ 
متن درسی

سبـکی  شیـوه هـای  2ــ 
نویسنده

قلمرو فکری

1ــ دریافت پیام  متن 
برخی  معنایی  ارتباط  2ــ 
ابیات  با  متن  عبارات  از 

فرامتنی

نمایۀ درس
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هدف های آموزشی 

١ آشنایی با محتوای داستان های اجتماعی در قالب طنز )علم(

٢ کاربست آموزه های محتوایی درس در زندگی روزمره )اخالق(

٣ تقویت مهارت دریافت پیام و تحلیل متن )تفکر( 

4 تقویت و رشد درست رفتارهای اخالقی و اجتماعی در زندگی )ایمان(

5 تقویت توانایی خوانش متن درس با لحن داستانی )عمل(

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

روش های یاددهی و یادگیری

روش ایفای نقش، روش سازی طرز تلقی، روش کارایی گروه و...  

رسانه های آموزشی 

کتاب درسی، کتاب، نوار صوتی، عکس، بهره گیری از پایگاه های اطالع رسانی مناسب و... 

منابع تکمیلی

تهران:   .)1383( بی نیاز.  فتح الله  ایران(.  معاصر  ادبّیات  تنهایی)  تاروپود  در  قصری  ادبیات   ١

قصیده سرا. 
٢ بررسی ادبّیات امروز، استعالمی. )1350(. تهران: انتشارات رز.

٣ بررسی عناصر مؤثّر بر طنز در داستان کباب غاز محمدعلی جمالزاده. رعنا جوادی. اولین کنفرانس 

ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبّیات.
 .)1395( دیگران.  و  موپاسان. شهرزاد الجوردی  و  کوتاه جمالزاده  داستان های  تطبیقی  بررسی   4

ادبّیات معاصر جهان. دورٔه 21. شمارٔه 1. 
5 برگزیدٔه آثار سیدمحمدعلی جمالزاده. محمدجعفر پوینده. )1382(. چاپ دوم. تهران: انتشارات 

سخن و شهاب ثاقب. 
دیگران.  و  هاشمیان  لیال  »باختین«.  دیدگاه  براساس  غاز«  »کباِب  داستان  در  دگرمفهومی  تحلیل   6

)1392(. فصلنامٔه مطالعات ادبّیات تطبیقی. دوره 7. شماره 28.
7 تحلیل و بررسی کباب غاز. عباد پوراصل. )1387(. رشد آموزش زبان و ادب فارسی. شمارٔه8۶. 
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8 چهل داستان کوتاه ایرانی. حسن ذوالفقاری. )1387(. تهران: نشر نیما.

9 داستان نویسان معاصر ایران. محّمد قاسم زاد. )1383(. تهران: هیرمند.

١0 داستان نویس های نام آور معاصر ایران. جمال میرصادقی. )1382(. تهران: نشر اشاره. 

١١ داستان و ادبّیات. جمال میرصادقی. )1383(. تهران: انتشارات آیٔه مهر.

١٢ روایت شناسی داستان های کوتاه محمد علی جمالزاده. رحمان مشتاق مهر و دیگران. )1387(. سال 

51 . شمارٔه مسلسل 207. 
١٣ سرگذشت و کار جمالزاده، مهرداد مهرین. )1342(. تهران: نشر معرفت. 

١4 کالبدشکافی بیست داستان کوتاه فارسی. حسن اصغری. ) 139۶(. تهران: نشر ورا. 

و  غالمرضا  غاز.  کباب  داستان  انسانی  شخصیت های  تحلیل  در  غیر انسانی  شخصیت های  نقش   ١5

دیگران. )139۶(. رشد آموزش زبان و ادب پارسی. شمارٔه120.

تحلیل متن درس

کباب غاز
شب عید نوروز بود و موقع ترفیع رتبه.1 در اداره با هم قطارها قرار و مدار2 گذاشته بودیم که هرکس، 
اّول ترفیِع رتبه یافت، به عنوان ولیمه3 کباب غاز صحیحی4 بدهد، دوستان نوش جان نموده،5 به عمر و عّزتش 
دعا کنند. زد و ترفیع رتبه به اسم من درآمد. فورًا مسئلٔه میهمانی و قرار با رفقا را با عیالم که به  تازگی با هم 
عروسی کرده بودیم، در میان گذاشتم. گفت: »تو شیرینی عروسی هم به دوستانت نداده ای و باید در این موقع 
درست جلوشان درآیی۶ ولی چیزی که هست چون ظرف و کارد و چنگال برای دوازده نفر بیشتر نداریم یا 
باید باز یک دست دیگر خرید و یا باید عّدهٔ میهمان بیشتر از یازده نفر نباشد که با خودت بشود دوازده نفر.«

گفتم: »خودت بهتر می دانی که در این شب عیدی مالّیه از چه قرار است7 و بودجه ابدًا اجازٔه خریدن 
خرت و پرت تازه نمی دهد و دوستان هم از بیست و سه  چهار نفر کمتر نمی شوند. گفت: »تنها همان رتبه های 

١ــ قلمرو زبانی: ترفیع: باالبردن/ ترفیع رتبه:  باال رفتن درجه و حقوق کارمند دولت با توجه به سوابق و سنوات خدمت او است.
٢ــ قلمرو زبانی: قرار و مدار: به این نوع ترکیب ها که در آنها لفظ دوم اغلب بی معنی است و برای تأکید لفظ اول می آید »مرّکب اتباعی« یا َاتباع 

می گویند. نظایر دیگر در این متن:  خرت و پرت، پرت و پال
٣ــ  قلمرو زبانی: ولیمه: طعامی که در مهمانی و عروسی دهند./ هم قطار: هم ردیف، همکار

4ــ قلمرو زبانی: صحیح: درست و حسابی
5  ــ قلمرو ادبی: نوش جان نمودن: کنایه از خوردن و میل کردن

6  ــ  قلمرو ادبی: درست جلوشان درآیی:  کنایه از اینکه درست پذیرایی کنی،  جبران کنی.
7ــ قلمرو زبانی: مالیه: درآمد، وضع مالی
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باال را وعده بگیر و مابقی را نقدًا خط بکش و بگذار سماق بمکند.«1 گفتم: »ای بابا، خدا را خوش نمی آید. 
این بدبخت ها سال آزگار2 یک بار برایشان چنین پایی می افتد3 و شکم ها را مّدتی است صابون زده اند4 که 
کباب غاز بخورند و ساعت شماری می کنند.5 چه طور است از منزل یکی از دوستان و آشنایان یک  دست 

دیگر ظرف و لوازم عاریه۶ بگیریم؟«
بعد از عروسی  اّول  بیرون کن که محال است در میهمانی  با اوقات تلخ گفت: »این خیال را از سرت 
بگذارم از کسی چیز عاریه وارد این خانه بشود؛ مگر نمی دانی که شکوم ندارد7 و بّچٔه اّول می میرد؟« گفتم: 
»پس چاره ای نیست جز اینکه دو روز مهمانی بدهیم. یک روز یک دسته بیایند و بخورند و فردای آن روز 

دسته ای دیگر.« عیالم با این ترتیب موافقت کرد.
بر غاز معهود،8 آش  اینک روز دوم عید است و تدارک پذیرایی از هر جهت دیده شده است. عالوه 
بّرٔه ممتاز و دو رنگ پلو و چند جور خورش با تمام مخلّفات رو به راه شده است.9 در  جو اعال و کباب 
»جوان  و گفت:  وارد شد  عیالم  که  بودم  و مشغول خواندن  بودم  داده  لم  تازه ای  نرم  و  گرم  تخت خواب 
است.11«  شده  شرفیاب  مبارکی  عید  برای  و  توست  تنی  پسرعموی  می گوید  آمده  نام  مصطفى  دیالقی10 
مصطفی پسرعموی دختردایی خالٔه مادرم می شد. جوانی به سّن بیست و پنج یا بیست و شش؛ آسمان ُجل و 
بی دست و پا و تا بخواهی بدریخت و بدقواره.12 هر وقت می خواست حرفی بزند، رنگ می گذاشت13 و مثل 

اینکه دسته هاون برنجی در گلویش گیر کرده باشد، دهنش باز می ماند و به ِخرِخر می افتاد.
به زنم گفتم: » تو را به خدا بگو فالنی هنوز از خواب بیدار نشده و شّر این غول بی شاخ و ُدم را از سر 

١ــ قلمرو زبانی: وعده بگیر: دعوت کن
قلمرو ادبی: خط بکش: کنایه از اینکه نادیده بگیر./ سماق مکیدن: کنایه از بی بهره ماندن، انتظار بیهوده کشیدن.

٢ــ قلمرو زبانی: آزگار: زمانی دراز، به طور مداوم، تمام و کامل
٣ــ قلمرو ادبی: پایی می افتد: کنایه: فرصتی پیش می آید.

4  ــ  قلمرو ادبی: شکم ها را صابون زده اند: کنایه: دل خوش کرده اند، به خود وعده داده اند.
5  ــ قلمرو ادبی: ساعت شماری کردن: کنایه از بی صبرانه منتظر ماندن

6ــ قلمرو زبانی: عاریه: آنچه از کسی برای رفع حاجتی بگیرند و پس از رفع نیاز آن را پس دهند. امانتی
7  ــ قلمرو زبانی: شکوم: شگون، مبارکی و میمنت. چیزی را به فال نیک گرفتن/ قلمرو ادبی: اوقات تلخ: حس آمیزی

8ــ  قلمرو زبانی: معهود: بر عهده، عهده دار، عهد بسته. در اینجا وعده داده شده.
9ــ قلمرو زبانی: مخّلفات: از اصطالحات آشپزی است؛ یعنی آنچه در کنار غذای اصلی به مشتری ارائه می شود.

 قلمرو ادبی: روبه راه شدن: کنایه از آماده شدن
١0ــ  قلمرو زبانی: دیالق: دراز قد

١١ــ قلمرو زبانی: شرفیاب شدن: مؤّدبانٔه »آمدن«. برابر با: شرف حضور یافتن. به خدمت رسیدن
١٢ــ قلمرو زبانی: ُجل: پاالن، پوشش چهارپایان

اندامش  آن   که  بد قیافه،  بدقواره:  بی عرضه/  و  ناتوان  از  کنایه  بی دست وپا:  ندارد./  که هیچ  آن   فقیر.  و  بی چیز  از  کنایه  آسمان ُجل:  ادبی:  قلمرو 
متناسب نیست.

١٣ــ قلمرو ادبی: رنگ می گذاشت: رنگ می باخت. رنگش می پرید. کنایه از ترسیدن و وحشت کردن
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ما بَکن.«1 گفت: » به من دخلی ندارد!2 ماشاءالله هفت قرآن به میان3 پسرعموی خودت است. هرگلی هست 
به سر خودت بزن.«4 دیدم چاره ای نیست و خدا را هم خوش نمی آید این بیچاره که البد از راه دور و دراز 
با شکم گرسنه و پای برهنه به امید چند ریال عیدی آمده، ناامید کنم. پیش خودم گفتم: »چنین روز مبارکی 
صلٔه ارحام نکنی، کی خواهی کرد؟«5 ِلهذا۶ صدایش کردم، سرش را خم کرده وارد شد. دیدم ماشاء الله، 
قدش درازتر و تک و پوزش کریه تر7 شده است. گردنش مثل گردن همان غاز مادرمرده ای8 بود که در همان 
ساعت در دیگ مشغول کباب شدن بود؛ مشغول تماشا و ورانداز این مخلوق کمیاب و شیُء عجاب9 بودم که 
عیالم هراسان وارد شده، گفت: »خاک به سرم، مرد حسابی، اگر این غاز را برای میهمان های امروز بیاوریم، 
برای میهمان های فردا از کجا غاز خواهی آورد؟ تو که یک غاز بیشتر نیاورده ای و به همٔه دوستانت هم وعدٔه 
کباب غاز داده ای!« دیدم حرف حسابی است و بد غفلتی شده؛ گفتم: »آیا نمی شود نصف غاز را امروز و 

نصف دیگرش را فردا سر میز آورد؟«
گفت: »مگر می خواهی آبروی خودت را بریزی؟ هرگز دیده نشده که نصف غاز سر سفره بیاورند. تمام 
ُحسن کباب غاز به این است که دست نخورده و سر به ُمهر روی میز بیاید.«10 حّقاً که حرف منطقی بود و هیچ 
برو برگرد نداشت.11 در دم ملتفت َوخامت امر12 گردیده و پس از مدتی اندیشه و استشاره13 چارٔه منحصر به 
فرد14 را در این دیدم که هرطور شده یک غاز دیگر دست و پا کنیم.15 به خود گفتم: »این مصطفی گرچه 
زیاد کودن است ولی پیدا کردن یک غاز در شهر بزرگی مثل تهران، کشف آمریکا و شکستن گردن رستم 
که نیست؛1۶ البد این قدرها از دستش ساخته است.« به او خطاب کرده گفتم: »مصطفی جان، البد ملتفت 

١ــ قلمرو ادبی: این غول بی شاخ و دم: استعاره از مصطفی. معنی کنایی نیز دارد؛ یعنی کسی که ظاهرش مانند غول است اّما شاخ و دم غول را 
ندارد و نمی تواند آزار برساند./ از سِر ما بکن: کنایه: ما را نجات بده، ما را آزاد کن.

٢ــ قلمرو ادبی: به من دخلی ندارد: کنایه: به من مربوط نمی شود.
٣  ــ قلمرو زبانی: هفت قرآن به میان: برای پرهیز از بدی یا دور شدن از مصیبت، این جمله به صورت دعا به کار می رفت. برابر با: بال به دور!

4  ــ قلمرو ادبی: هر گلی هست به سِر خودت بزن:  َمَثل و کنایه از اینکه هر کاری کردی برای خودت کردی.
5  ــ قلمرو زبانی: صلٔه ارحام: به دیدار نزدیکان رفتن و احوال پرسی کردن. نیکی کردن به نزدیکان و اقوام

6ــ قلمرو زبانی: ِلهذا: ِل )برای( + هذا )این(. برای این منظور، بنابراین. قید مختص است.
7  ــ قلمرو زبانی: تک و پوز: دک و پوز. سر و وضع، قیافٔه ظاهری/ کریه: زشت

8ــ قلمرو ادبی: مادرمرده: کنایه از بدبخت و بیچاره/ گردنش... غاز مادرمرده: تشبیه
9ــ قلمرو ادبی: شی ٌء عجاب: تلمیح به سورٔه ص، آیٔه 5 دارد: »اّن هذا َلشی ٌء عجاب«، برای بیان شگفتی به کار می رود.

١0ــ قلمرو ادبی: سربه ُمهر: کنایه از دست نخورده
١١ــ قلمرو ادبی: بروَبرگرد نداشت: بی ُبروَبرگرد، کنایه از قطعی و حتمی بودن

١٢ــ قلمرو زبانی: وخامت: بدعاقبت بودن، بدفرجامی.
١٣ــ قلمرو زبانی: استشاره: مشورت کردن، رایزنی

١4ــ قلمرو زبانی: منحصربه فرد: مخصوص، ویژه
١5ــ قلمرو ادبی: دست وپا کردن: کنایه از فراهم کردن

١6ــ قلمرو ادبی: کشف آمریکا و شکستن گردن رستم: کنایه از کار بسیار سخت و دشوار
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شده ای1 مطلب از چه قرار است. می خواهم امروز نشان بدهی که چند مرده حاّلجی2 و از زیر سنگ هم 
شده3 یک عدد غاز خوب و تازه به هر قیمتی شده، برای ما پیدا کنی.« مصطفی، ابتدا مبلغی سرخ و سیاه شد4 
و باألخره صدایش بریده  بریده از نی پیچ حلقوم5 بیرون آمد و معلوم شد می فرمایند: »در این روز عید، قید غاز 

را باید به کلّی زد و از این خیال باید منصرف شد؛ چون که در تمام شهر یک دکّان باز نیست.«
با حال استیصال۶ پرسیدم: »پس چه خاکی به سرم بریزم؟«7 با همان صدا و همان اطوار،8 آب دهن را 
میهمانی را پس می خواندید.«9 گفتم:  بود  برده گفت: »والله چه عرض کنم، مختارید؛ ولی خوب  فرو 
»خدا عقلت بدهد یک  ساعت دیگر مهمان ها وارد می شوند؛ چه طور پس بخوانم؟« گفت: »خودتان را 
بزنید به ناخوشی و بگویید طبیب قدغن کرده10 از تختخواب پایین نیایید.« گفتم: »همین امروز صبح به 
چند نفرشان تلفن کرده ام، چه طور بگویم ناخوشم؟« گفت: »بگویید غاز خریده بودم، سگ برد.« گفتم: 
»تو رفقای مرا نمی شناسی، بچه قنداقی که نیستند،11 خواهند گفت می خواستی یک غاز دیگر بخری و 
اصال پاپَی می شوند12 که سگ را بیاور تا حسابش را دستش بدهیم.« گفت: »بسپارید اصاًل بگویند آقا 
منزل تشریف ندارند و به زیارت حضرت معصومه رفته اند.«. دیدم زیاد پرت و پال می گوید؛ گفتم: »مصطفی 
می دانی چیست؟ عیدی تو را حاضر کرده ام. این اسکناس را می گیری و زود می روی که می خواهم هر 
چه زودتر از قول من و خانم به زن عمو جانم سالم برسانی و بگویی ان شاء الله این سال نو به شما مبارک 
باشد و هزارسال به این سال ها برسید.«13 معلوم بود که فکر و خیال مصطفی جای دیگر است. بدون آنکه 
باشد شیوه ای  دنبالٔه افکار خود را گرفته، گفت: »اگر ممکن  باشد،  به حرف های من گوش داده  اصالً 
سوار کرد14 که امروز مهمان ها دست به غاز نزنند، می شود همین غاز را فردا از نو گرم کرده دوباره سر 

سفره آورد.« ...

١ــ قلمرو زبانی: ملتفت: متوّجه، آگاه.
٢ــ قلمرو ادبی: چندمرده حاّلجی: کنایه از اینکه چه اندازه توانایی داری و می توانی از عهدٔه کار بر آیی.

٣ــ قلمرو ادبی: از زیر سنگ پیدا کردن: کنایه از انجام کار بسیار دشوار
4ــ قلمرو ادبی: سرخ و سیاه شدن: کنایه از خجالت کشیدن

5ــ قلمرو زبانی: نی پیچ: نی و شلنگ قلیان/ قلمرو ادبی: نی پیچ حلقوم: اضافٔه تشبیهی
6  ــ قلمرو زبانی: استیصال: درماندگی

7  ــ قلمرو ادبی: چه خاکی به سرم بریزم: کنایه: چه کاری بکنم؟ چه چاره ای بیندیشم؟
8ــ قلمرو زبانی: اطوار: ِج طور، حرکات و رفتار بی مزه، ادا و اطوار

9  ــ قلمرو زبانی: میهمانی را پس می خواندید: دعوت را پس می گرفتید.
١0ــ قلمرو زبانی: قدغن: ممنوع

١١ــ قلمرو ادبی: بچه قنداقی: کنایه از ساده لوح و زودباور
١٢ــ قلمرو ادبی: پاِپی شدن: کنایه از در امری اصرار ورزیدن

١٣ــ قلمرو ادبی: هزار سال به این سال ها:  کنایه از آرزوی عمر طوالنی کردن
١4ــ قلمرو ادبی: شیوه سوار کردن: کنایه از تدبیر و راه حّلی اندیشیدن
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رفته رفته سر ِدماغ آمدم1 و خندان و شادمان رو به مصطفی نموده گفتم: »اّولین بار است که از تو یک کلمه 
حرف حسابی می شنوم ولی به  نظرم این گره فقط به دست خودت گشوده خواهد شد.2 باید خودت مهارت به 
خرج بدهی که احدی از مهمانان درصدد دست زدن به این غاز برنیایند.«. مصطفی هم جانی گرفت و گرچه 
هنوز درست دستگیرش نشده بود که مقصود من چیست، آثار شادی در َوَجناتش3 نمودار گردید. بر تعارف و 
خوش زبانی افزوده، گفتم: »چرا نمی آیی بنشینی؟ نزدیک تر بیا. روی این صندلی مخملی پهلوی خودم بنشین. 

بگو ببینم حال و احوالت چه طور است؟ چه کار می کنی؟ می خواهی برایت شغل و زن مناسبی پیدا کنم؟« 
مصطفی قد دراز و کج و ُمعَوجش4 را روی صندلی مخمل جا داد و خواست جویده  جویده از این بروز 
َمَحبّت و دل بستگِی غیرمترّقبٔه5 هرگز ندیده و نشنیده سپاسگزاری کند ولی مهلتش نداده گفتم: »استغفراللّٰه۶، 
این حرف ها چیست؟ تو برادر کوچک من هستی. اصالً امروز هم نمی گذارم از اینجا بروی. امروز باید ناهار 
را با ما صرف کنی. همین اآلن هم به خانم می سپارم یک دست از لباس های شیک خودم هم بدهد بپوشی و 
نونوار که شدی،7 باید سر میز پهلوی خودم بنشینی. چیزی که هست، ملتفت باش وقتی بعد از مقّدمات، آش 
جو و کباب بّره و برنج و خورش، غاز را روی میز آوردند، می گویی ای بابا، دستم به دامنتان، دیگر شکم ما 
جا ندارد. این قدر خورده ایم که نزدیک است بترکیم. کاه از خودمان نیست، کاهدان که از خودمان است.8 
از طرف خود و این آقایان استدعای عاجزانه دارم بفرمایید همین طور این دوری9 را برگردانند به اندرون و 
اگر خیلی اصرار دارید، ممکن است باز یکی از ایّام همین بهار، خدمت رسیده از نو دلی از عزا درآوریم10 
ولی خدا شاهد است اگر امروز بیشتر از این به ما بخورانید، همین جا بستری شده وبال جانت می گردیم؛11 
مگر آنکه مرگ ما را خواسته باشید. آن وقت من هرچه اصرار و تعارف می کنم، تو بیشتر امتناع می ورزی و 

١ــ قلمرو ادبی: سردماغ آمدن: کنایه از سرحال شدن
٢ــ قلمرو ادبی: گره: استعاره از مشکل / این گره فقط به دست خودت گشوده خواهد شد: کنایه: این مشکل به دست خودت حل می شود.

٣ــ قلمرو زبانی: وجنات: ِج وجنه، رخسار
4ــ قلمرو زبانی: ُمْعَوج: در زبان عربی اسم مفعول است از مصدر ِاْعوجاج به معنی کج و ناراست.

5ــ قلمرو زبانی: غیرمترّقبه: غیرمنتظره، ناگهانی )مترّقب: در زبان عربی اسم فاعل است به معنی نگرنده، انتظار کشنده(
6ــ قلمرو زبانی: استغفرالله: شبه جمله یعنی از خدا آمرزش می خواهم.

7  ــ قلمرو ادبی: نونوار: کنایه: تازه پوش و شیک پوش
8  ــ قلمرو ادبی: کاه از خودمان نیست کاهدان که از خودمان است:  َمَثل و کنایه از اینکه باید در خوردن، اندازه را نگه داشت؛ نباید در خوردن 

از اندازه گذشت. ارتباط معنایی با: 
مکن  لبریز  طعام  از  شکم  گر کاه نباشد از تو، کاهدان از توستدیگ 
بر خویش تّرحمی که این جان از توستبسیار مخور که نان هراسان از توست
9ــ قلمرو زبانی: َدْوری: بر وزن فوری، بشقاب بزرگ و مقّعر
١0  ــ قلمرو زبانی: دلی از عزا درآوردن:  کنایه از سیر خوردن

١١ــ قلمرو زبانی: وبال:  عذا ب، سختی
قلمرو ادبی: وبال جانت می شویم: کنایه از اینکه مایٔه دردسر و سختی و عذاب می شویم.
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به هر شیوه ای هست مهمانان دیگر را هم با خودت همراه می کنی.«.
مصطفی که با دهان باز و گردن دراز حرف های مرا گوش می  داد، گفت: »خوب دستگیرم شد.1 خاطر  جمع 
باشید که از عهده برخواهم آمد. دو ساعت بعد مهمان ها بدون تخلّف، تمام و کمال دور میز حلقه زده که ناگهان 
مصطفی با لباس تازه و جوراب و کراوات ابریشمی ممتاز و پوتین جیر2 بّراق، خرامان وارد شد؛ خیلی تعّجب 

کردم که با آن قد دراز، چه حّقه ای به کار برده که لباس من این طور قالب بدنش درآمده است.3
آقای مصطفی خان با کمال متانت،4 تعارفات معمولی را برگزار کرده و با وقار و خونسردی هرچه تمام تر، 
از جوان های فاضل و الیق  یکی  به عنوان  را  او  قرار گرفت.  میز  به سر  به جای خود، زیردست خودم، 
پایتخت به رفقا معّرفی کردم و چون دیدم به خوبی از عهدٔه وظایف مقّررٔه خود برمی آید، قلباً مسرور شدم و 

در باب آن مسئلٔه معهود، خاطرم داشت به کلّی آسوده می شد.
به  قصد ابراز رضایت مندی، تعارف کنان گفتم: آقای مصطفی خان، نوش جان بفرمایید چه دردسر بدهم؟ حاال 
دیگر چانه اش هم گرم شده و در خوش زبانی و حّرافی و شوخی و بذله و لطیفه، نوک جمع را چیده و متکلّم  وحده 
و مجلس آرای بالمعارض شده است.5 به مناسبت صحبت از سیزده عید بنا کرد به خواندن قصیده ای که می گفت 
همین دیروز ساخته. فریاد و فغان مرحبا و آفرین به آسمان بلند شد. دو نفر از آقایان که خیلی اّدعای فضل و 
کمالشان می شد، مقداری از ابیات را دو بار و سه بار مکّرر خواستند. یکی از حّضار چنان محظوظ گردیده 
بود که جلو رفته جبهٔه6 شاعر را بوسیده گفت: »ای واللّه، حقیقتاً استادی« و از تخلّص7 او پرسید. مصطفی به 
رسم تحقیر، چین به صورت انداخته8 گفت: »من تخلّص را از زواید و از جملٔه رسوم و عاداتی می دانم که باید 
متروک گردد، ولی به اصرار یکی از ادیبان کلمٔه »استاد« را اختیار کردم اّما خوش ندارم زیاد استعمال کنم.« همٔه 

حّضار یک صدا تصدیق کردند که تخلّصی بس بجاست و سزاوار حضرت ایشان است.9 

1ــ قلمرو ادبی: خوب دستگیرم شد: کنایه از اینکه کاماًل متوّجه قضیه شده ام.
2ــ قلمرو زبانی: جیر:  نوعی پوست دباغی شدهٔ  نرم که از آن رویٔه کفش و چیزهای دیگر می سازند.

3ــ قلمرو ادبی: قالب بدن درآمدن: کنایه از اندازه و مناسب بودن
4ــ قلمرو زبانی: متانت:  وقار،  سنگینی

5ــ قلمرو زبانی: متکّلم وحده:  گوینده به تنهایی/ ِبالُمعارض:  بی رقیب/ مجلس آرا:  صفت فاعلی مرّخم
قلمرو ادبی: نوک جمع را چیده:  کنایه از این که به دیگران اجازٔه حرف زدن نمی داد. 

قلمرو فکری: متکلم وحده و مجلس آرای بالمعارض شده بود: تنها خودش حرف می زد و مجلس و جمع را به تنهایی اداره می کرد و پیش می برد.
6  ــ قلمرو زبانی: محظوظ: برخوردار/ جبهه: پیشانی

7  ــ قلمرو زبانی: ای والله: شبه جمله در مقام تحسین، آفرین، درود/ تخّلص:  در اصطالح یعنی نام شعرِی  شاعر
8  ــ قلمرو ادبی: چین به صورت انداختن: کنایه از ناراحت شدن، قیافه گرفتن

9  ــ قلمرو زبانی: حضرت: در اینجا برای بزرگداشت و تکریم آمده است؛ یعنی بزرگوار، آقا 
قلمرو فکری: عبارت »مصطفی به رسم تحقیر... خوش ندارم زیاد استعمال کنم.« با بیت زیر ارتباط معنایی دارد:

جوهریان با  که  بود  بی خردی  ابوسعید ابوالخیرالف از گهری زنی که در کان تو نیستاز 



224

در این اثنا صدای زنگ تلفن از سرسرای عمارت بلند شد. ... حاال آش جو و کباب بّره و پلو و چلو و 
مخلّفات دیگر صرف شده است و موقع مناسبی است که کباب غاز را بیاورند. دلم می تپد. خادم را دیدم قاب 

بر روی دست وارد شد و یک  رأس غاز فربه1 و برشته در وسط میز گذاشت و ناپدید شد. 
شش دانگ2 حواسم پیش مصطفی است که نکند بوی غاز چنان مستش کند که دامنش از دست برود،3 
ولی خیر، الحمدالله هنوز عقلش به جا و سرش توی حساب است.4 به محض اینکه چشمش به غاز افتاد رو 
به مهمان ها نموده گفت: »آقایان تصدیق بفرمایید که میزبان عزیز ما این یک دم را دیگر خوش نخواند.5 آیا 
حاال هم وقت آوردن غاز است؟ من که شخصاً تا خرخره خورده ام و اگر سرم را از تنم جدا کنید،6 یک لقمه 

هم دیگر نمی توانم بخورم. ... 
مهمان ها در مقابل تظاهرات شخص ِشخیصی7 چون آقای استاد، دو دل مانده بودند و گرچه چشم هایشان 
به غاز دوخته شده بود، جز تصدیق حرف های مصطفی و بله و البّته گفتن چاره ای نداشتند. دیدم توطئٔه ما دارد 
می ماسد.8 دلم می خواست می توانستم صدآفرین به مصطفی گفته، از آن تاریخ به بعد زیر بغلش را بگیرم و برایش 
کار مناسبی پیدا کنم، .... کار داشت به دلخواه انجام می یافت که ناگهان از دهنم در رفت که آخر آقایان، حیف 
نیست که از چنین غازی گذشت که شکمش را از آلوی بَـَرغان9 پرکرده اند؛ هنوز این کالم از دهن خرد شدٔه10 ما 
بیرون نجسته بود که مصطفی مثل اینکه غفلتاً فنرش در رفته باشد،11 بی اختیار دست دراز کرد و یک کتف غاز 
را کنده به نیش کشید و گفت: »حاال که می فرمایید با آلوی بَـَرغان پر شده، روا نیست بیش از این روی میزبان 

محترم را زمین انداخت12 و محض خاطر ایشان هم شده یک لقمٔه مختصر می چشیم.«
دیگران که منتظر چنین حرفی بودند، فرصت نداده مانند قحطی زدگان به جان غاز افتادند13 و در یک 

1ــ قلمرو زبانی: رأس: سر، واحد شمارش/ فربه: چاق / 
قلمرو ادبی: دلم می تپد: کنایه از ترسیدن و اضطراب داشتن

2ــ قلمرو ادبی: شش دانگ: کنایه از کامل و همه
3ــ قلمرو ادبی: دامن از دست رفتن: کنایه از بی اختیار شدن/ برگرفته از سخن سعدی در دیباچٔه گلستان: »بوی گلم چنان مست کرد که دامنم 

از دست برفت.«
4ــ قلمرو ادبی: سرش توی حساب بود: کنایه: حواسش جمع بود.

5ــ قلمرو ادبی: خوش نخواند: کنایه از اینکه کار خوبی نکرد.
6  ــ قلمرو ادبی: کنایه ها: تا خرخره خوردن: پرخوری کردن/ اگر سرم را از تنم جدا کنید: اگر مرا بکشید

7  ــ قلمرو زبانی: شخیص: بزرگ، باشخصیت
8ــ قلمرو زبانی: توطئه:  نقشه کشیدن، زمینه سازی، مقدمه چینی/ ماسیدن:  سفت و سخت شدن،  گرفتن 

قلمرو ادبی: توطئٔه ما دارد می ماسد: نقشٔه ما دارد می گیرد.
9  ــ قلمرو زبانی: َبَرغان: منطقه ای در کرج کنونی که آلوی آن شهرت دارد.

10ــ قلمرو زبانی: دهن خرد شده:  اصطالحی است که در مقام نفرین آورند؛ یعنی ای کاش دهانم خرد می شد و این حرف را نمی گفتم.
11ــ قلمرو ادبی: کنایه: فنرش در رفته باشد: بی اختیار شدن

12ــ قلمرو ادبی: روی میزبان محترم را زمین انداخت: کنایه از رد کردن خواهش کسی
13ــ قلمرو ادبی: به جان کسی افتادند: کنایه از حمله کردن به کسی
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به عالم وجود ننهاده  به زبان خودمانی چنان کَلَکش را کندند که گویی هرگز غازی قدم  به هم زدن،  چشم 
بود!1 هر دوازده تن، تمام و کمال و راست و حسابی از سر نو مشغول خوردن شدند و به چشم خود دیدم که 
غاز گلگونم، لَخت لَخت طعمٔه این جماعت کرکس صفت شده، در گورستان شکم آقایان ناپدید گردید.2 مرا 
می گویی از تماشای این منظرٔه هولناک آب به دهانم خشک شده3 و به جز تحویل دادن خنده های زورکی و 

خوش آمدگویی های ساختگی کاری از دستم ساخته نبود.
در همان بحبوحٔه4 بخوربخور، صدای تلفن بلند شد. بیرون جستم و فورًا برگشته رو به آقای استادی 
نموده گفتم: » آقای مصطفی خان، وزیر داخله پای تلفن است و اصرار دارد با خود شما صحبت بدارد.« 
یارو حساب کار خود را کرده،5 بدون آنکه سر سوزنی۶ خود را از تک و تا بیندازد، دل به دریا زده7 و به 
دنبال من از اتاق بیرون آمد. به مجّرد اینکه از اتاق بیرون آمدیم، در را بستم و صدای کشیدٔه آب نکشیده ای،8 
گفتم:  بست.  نقش  استادی  آقای  گل انداختٔه  صورت  روی  بر  دعاگو  انگشت  پنج  و  گردید  طنین انداز 
»خانه خراب، تا حلقوم بلعیده بودی،9 باز تا چشمت به غاز افتاد، دین و ایمان را باختی10 و به منی که چون 
باز  ناز شستت باشد.«12 و  ِد بگیر که این  تویی را صندوقچٔه سّر11 خود قرار داده بودم، خیانت ورزیدی؟ 
کشیدٔه دیگری نثارش کردم با همان صدای بریده  بریده و زبان گرفته و ادا و اطوارهای معمولی خودش که در 
تمام مّدت ناهار اثری از آن هویدا نبود، نفس زنان و هق هق کنان گفت: »پسرعمو جان، من چه گناهی دارم؟ 
مگر یادتان رفته که وقتی با هم قرار و مدار گذاشتیم، شما فقط صحبت از غاز کردید، کی گفته بودید که توی 

شکمش آلوی بََرغان گذاشته اند؟ تصدیق بفرمایید که اگر تقصیری هست با شماست نه با من.«
به  قدری عصبانی شده بودم که چشمم جایی را نمی دید. از این بهانه تراشی هایش داشتم شاخ درمی آوردم.13 
بیرون کشیده  مانند موشی که از خمرٔه روغن  این جوان نمک نشناس را  باز کرده و  بی اختیار دِر خانه را 

١ــ قلمرو ادبی: در یک چشم به هم زدن: کنایه از زمان بسیار اندک/ کلکش را کندن: کنایه: از بین بردن و در متن یعنی خوردن/ به عالم وجود 
ننهاده بود: کنایه از اینکه آفریده نشده بود.

٢ــ قلمرو زبانی: َلخت َلخت:  پاره پاره، تکه تکه /  قلمرو ادبی: جماعت کرکس صفت:  تشبیه/ گورستان شکم: تشبیه
٣ــ قلمرو ادبی: آب به دهانم خشک شده بود:  کنایه از ترس و وحشت و تعّجب

4ــ قلمرو زبانی: بحبوحه: میان،  وسط
5ــ قلمرو زبانی: یارو:  برای تحقیر می آورند. »و« در آن برای تحقیر است./ قلمرو ادبی: حساب کار خود را کردن: کنایه از دانستن و آگاه شدن

6ــ قلمرو ادبی: کنایه ها: سِر سوزن: اندکی، خود را از تک و تا انداختن: خونسردی خود را از دست دادن
7  ــ قلمرو ادبی: دل به دریا زدن: کنایه از خطر را پذیرفتن

8  ــ قلمرو ادبی: سیلی آب نکشیده: کنایه از محکم بودن سیلی
9ــ قلمرو ادبی: خانه خراب: کنایه: بدبخت و بیچاره/ تا حلقوم بلعیده بودی: کنایه از اینکه بیش از اندازه خورده بودی.

١0  ــ قلمرو ادبی: دین و ایمان را باختن: کنایه: عهد و پیمان را فراموش کردی. خیانت کردی.
١١ــ قلمرو ادبی: صندوقچٔه سّر خود قرار داده بودم:  کنایه: محرم اسرار خود می دانستم.

١٢ــ قلمرو ادبی: ناز شستت باشد: کنایه: مزد هنرمندی ات باشد.
١٣ــ قلمرو ادبی: شاخ درآوردن:  کنایه از بسیار شگفت زده شدن و تعجب کردن
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باشند،1 بیرون انداختم و قدری برای به جاآمدن احوال در دور حیاط قدم زده، آن گاه با خندٔه تصّنعی،2 وارد 
اتاق مهمان ها شدم. دیدم چپ و راست مهمان ها دراز کشیده اند. گفتم: »آقای مصطفی خان خیلی معذرت 
خواستند که مجبور شدند بدون خداحافظی با آقایان بروند. وزیرداخله، اتومبیل شخصی خود را فرستاده 

بودند که فورًا آنجا بروند و دیگر نخواستند مزاحم آقایان بشوند.«
همٔه اهل مجلس تأّسف خوردند و از خوش مشربی و فضل و کمال او چیزها گفتند و برای دعوت ایشان 
به مجالس خود، نمرٔه تلفن و نشانی منزل او را از من خواستند و من هم از شما چه پنهان، بدون آنکه خم به 

ابرو بیاورم،3 همه را غلط دادم.
فردای آن روز به خاطرم آمد که دیروز یک دست از بهترین لباس های نودوز خود را به انضمام مایَحتوی،4 
یعنی آقای استادی مصطفی خان، به دست چالق شدٔه خودم از خانه بیرون انداخته ام، ولی چون که تیری که 
از شست رفته5 باز نمی گردد، یک بار دیگر به کالم بلندپایٔه » از ماست که بر ماست«۶ ایمان آوردم و پشت دستم 

را داغ کردم7 که تا من باشم دیگر پیرامون ترفیع  رتبه نگردم.8 

١ــ قلمرو زبانی: خمره:  کوزه/ قلمرو ادبی: مانند موشی که...: تشبیه
٢ــ قلمرو زبانی: تصّنعی: ساختگی، مصنوعی

٣ــ قلمرو ادبی: خم به ابرو آوردن: کنایه: خونسردی خود را از دست دادن
4ــ قلمرو زبانی: ما یحتوی: آنچه در آن است.

5ــ قلمرو ادبی: چون تیری که از شست رفته باشد: مثل و کنایه از کاری که از دست خارج شده و دیگر قابل جبران نباشد. برابر با: آب رفته به 
جوی بازنمی گردد. ارتباط معنایی با بیت زیر:

دهن به  نیاید  باز  دگر  گفته  سعدیاول اندیشه کند مرد که عاقل باشدسخن 
برگرفته از داستانی که ناصرخسرو در  نتیجٔه عملکرد خودمان است.  به ما می رسد  یعنی هر آنچه  َمَثل؛  بر ماست:  6ــ قلمرو ادبی: از ماست که 

قطعه ای آن را پرورده است: 
برخاست شهری  در  به  عقابی  بیاراستگویند  پرواز  به  پر  طمع  بهر  وز 
کمانی سخت  ازین  گوشه  یکی  ز  راستناگه  برو  بگشاد  بد  قضای  ز  تیری 
جگردوز تیر  آن  آمد  عقاب  بال  وز ابر مر او را به سوی خاک فرو خواستدر 
دید برو  خویش  پر  کرد  نگه  تیر  گفتا: »ز که نالیم؟ که از ماست که بر ماست«زی 

عبارت با ابیات زیر تناسب معنایی دارد:

نیست گرگ  از  ِگله  را  ما  می کندگّلٔه  شبان  بیداد  همه  سعدیاین 

ندارم گرد  دل  آیینٔه  بر  درد  دارم گله از چشم خود از درد ندارماز 
زان سخت تر  من  دل  بر  آشنایینیاید  در  بر  حلقه  کوبد  مسعود سعدکه 

7  ــ قلمرو ادبی: پشت دست را داغ کردن: کنایه از عبرت گرفتن، توبه کردن
8ــ قلمرو فکری: عبارت »تا من باشم دیگر پیرامون ترفیع  رتبه نگردم« با ابیات زیر تناسب معنایی دارد:

ما  دست  زلف  آن  در  راه  چگونه  صائبجایی که شانه می گزد از دور پشت دستیابد 
می کشم آه  و  می گزم  دست  حافظآتش زدم چو گل به تن لخت لخت خویشازبس که 
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کارگاه متن پژوهی 

آموزۀ زبانی: حرف ربط 
حرف ربط یا پیوند از نظر ساختمان بر دو نوع است: ساده و غیرساده؛ مانند:

اگر، اّما، ولی، لیکن، یا، پس، تا، چون، خواه، زیرا، که و... )ساده( و وقتی که، همان طورکه، زیراکه، 
همین که، تااینکه و... )غیرساده(

بشنوم گفتنش  و  ببینم  رفتنش  از پای تا به سر همه سمع و بصر شدمتا 
(سعدی)

همین که قهرماناِن داستان به سرچشمه رسیدند با صحنٔه بسیار شگفت انگیزی روبه رو شدند.
حرف ربط یا پیوند از نظر کاربرد، دو گونه است:

الف( پیوندهای وابسته ساز که همراه با جمله های وابسته به کار می روند و شامل دو بخش پایه )هسته( و 
پیرو )وابسته( است؛ مانند: که، چون، تا، اگر، زیرا، همین که، گرچه، با اینکه، تا اینکه

ــ گرچه چشم هایشان به غاز دوخته شده بود، جز تصدیق حرف های مصطفی و بله و البّته گفتن چاره ای 
نداشتند. 

جز تصدیق حرف های مصطفی و بله و البّته گفتن چاره ای نداشتند. )جملٔه هسته یا پایه( گرچه ]حرف ربط 
وابسته ساز[، چشم هایشان به غاز دوخته شده بود. )جملٔه وابسته یا پیرو(

ــ یک ریز تعارف و اصرار می کردم که محض خاطر من هم شده فقط یک لقمه میل بفرمایید. عبارت 
»یک ریز تعارف و اصرار می کردم« هسته و جملٔه بعد از »که« وابسته است.

ب( پیوندهای هم پایه ساز که بین دو جملٔه همپایه به کار می رود؛ مانند: اّما، ولی، لیکن، و، یا...
ــ درجٔه دوم آنکه، وی را همچون خویشتن دارد و مال میان خویش و وی مشترک داند. 

ــ دیروز یک دست از بهترین لباس های نودوز خود را از خانه بیرون انداخته ام، ولی چون که تیری که 
از شست رفته باز نمی گردد.

آگاهی های فرامتنی

محمد علی جمال زاده در سال1274ش. در خانواده ای روحانی در اصفهان به دنیا آمد. در هفده سالگی 
برای تحصیل به بیروت رفت و سپس رهسپار پاریس شد. او نخستین مجموعٔه داستان های کوتاه ایرانی را 
تحت عنوان »یکی بود یکی نبود« در سال1300 منتشر کرد. به اعتبار همین کتاب، جمال زاده را آغازگر 
از  گوشه هایی  داستان ها  این  در  دانسته اند.  داستان نویسی  پدر  و  فارسی  معاصر  نثر  در  واقع گرایی  سبک 
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آکنده از ضرب المثل ها و  نثری ساده، طنزآمیز و  با  انتقادی و  به صورتی  ایرانیان در دورٔه مشروطه  زندگی 
اصطالحات عامیانه بیان شده است.

بعضی دیگر از آثار جمال زاده عبارت اند از: دارالمجانین، سر و ته یک کرباس، تلخ و شیرین، هفت 
کشور، شورآباد، راه آبنامه، قصه های کوتاه برای بچه های ریش دار و قصٔه ما به سر رسید. )ادبّیات فارسی، 

)30 :2،1387
داستان کباب غاز فشرده و چکیدٔه ضرب المثل »از ماست که بر ماست« است. این داستان دارای توصیفی 
خنده دار از واقعیتی نه چندان دور است که راوی از طریق سوم شخص روایت می کند. نویسندٔه داستان 
با قدرت فکرخوانی  را  ایدئولوژی فکری خود  و  تیپ  اّما  ندارد  داستان حضور  به طورمستقیم در  اگرچه 
ذهن شخصیت ها در متن کامالً آشکار می کند و به کمک زباِن عامه و با ویژگی های سبکی خاّص خود به 
تصویر می کشد و با خواننده ارتباط ایجاد می کند. نویسنده با توصیف شخصیت مصطفی که شخصیت بدل 
یک واقعیت است، زبان طنز در متن داستان را فراهم می کند. اگرچه نویسنده، شخصیتی که برای مصطفی 
)در ابتدا دست وپاچلفتی( در نظر می گیرد، در حّد و اندازٔه او نیست و به عنوان یک تیپ شخصیتی بسیار 
ناتوان تر از جایگاهی که داشته به او بخشیده شده است اّما مصطفی در طول مسیر داستان ثابت می کند که 

مانند نویسنده نمی اندیشد و انگاره های ذهنی او، بازنمایی فکر راوی نیست. 
دهد.  توضیح  را  جزئیات  همٔه  که  می داند  خود  وظیفٔه  »او  می نویسد:  کتاب  این  دربارٔه  صادقی  میر 
گرفتار  را  نویسنده  که  تله ای است  و هجو است، در حکم  لحن طنزآمیز  به  اغلب  اگرچه  توضیحات  این 
زبان خطابی مقاله نویسی می کند. اغلب داستان هایش از جمله کباب غاز را بر اساس درون مایه ای خاص 
می نویسد. در ضمن آنکه می خواهد او را سرگرم کند، می خواهد چیزی هم به او یاد بدهد و درونمایه به 
با طبیعت داستان نویسی و  القا کند و این موضوع  پیامی را  پایان داستان  گونه ای ارائه شده است که در 
اغراق،  تشبیه،  از  بیان طنز  برای  نویسنده  )میرصادقی،1382: 34ــ33(  فاصله دارد.«  واقعیت داستان 
تضاد، القاب غیرمتعارف، طعنه و کنایه ازیک سو و ساخت شخصیتی، لحن داستانی و نثر عامیانه از سوی 

دیگر بهره می برد. 

ویژگی های نثر جمال زاده:
 استفاده از اشارات مذهبی در پروراندن مضامین طنزآمیز 

 استفاده از عبارات ناآشنا 
 کاربرد کلمات، تعبیرات و اصطالحات عامیانه، ضرب المثل ها

 ساخت صرفی و نحوی، لهجه ها برای رونق داستان 
 استفاده از طنز و انتقاد اجتماعی 
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روان خوانی

ارمیا
چند بار بگویم اسم آقا سهراب صلوات دارد ها. اللّهم صلّی علی... ارمیا و سهراب می خندیدند. صدای 
تانک دیگری از دور می آمد. به صدا توّجهی نمی کردند. هر سه روحّیه گرفته بودند. ارمیا از نشانه گیری 

دقیق سهراب تعریف می کرد. مصطفی که تا آن موقع ساکت نشسته بود، آرام گفت:
ــ و ما َرَمْیَت ِاْذ َرَمْیَت و لکنَّ اللَه َرَمی.1

ــ آقا مصطفی چی چی فرمودید؟ یک دفعه زدی کانال دو. ارمیا جان، ترجمه کن ببینم. ارمیا خنده اش 
را خورد. آرام سری تکان داد. ...

ــ جّل الخالق!2 یعنی ما هر بار آقا ارمیا را صدا می زنیم داریم می گوییم شما دو تا مرد تیر بزنید! بی خود 
نیست با کالشینکف3 می خواست برود تانک بزند. ... برخاست. آیه را زیر لب تکرار کرد و فریادی کشید 
و شلیک کرد. صدای غّرش تانک نزدیک تر می شد. موشک به شنی4 تانک نخورد. اطراف تانک خاک 

غلیظی به هوا می رفت. سهراب به سرعت موشک دیگری را داخل سالح جا انداخت...
ــ سهراب گل کاشتی، ای وللّٰه.5 

ــ پیرمرِد هیکلی، خیلی به درد می خورد. مردٔه فیل صد تومن است، زنده اش هم صد تومن!؟ ۶
ــ دود هنوز هم از کُنده بلند می شود.7 ......

١ــ قلمرو فکری: بخشی از آیٔه 17،  سورٔه انفال. ای رسول! و تو، تیر نینداختی آنگاه که تیر انداختی، بلکه خدا تیر افکند. داستان ارمیا، تفسیر آیٔه 
17 از سورٔه انفال است؛ اینکه پشت ارادٔه انسان اراده ای دیگر است که تا او نخواهد هیچ اتفاقی نمی افتد؛ و آنکه اراده اش را به ارادٔه حق متصل می گرداند، 
دیگر این اراده، خدایی است که 313 سرباز اسالم را بر سه برابر نیروی دشمن پیروز می گرداند. پس آنگاه که تو تیر انداختی، تیر را تو نینداختی که خدا 
تیر را انداخت؛ چون تو وصل به خدا بودی و تیر را در راه خدا می انداختی و برای خدا. »سهراب« داستاِن ما نیز نشانه گیری اش دقیق است، چون وصل 
به اراده ای قوی تر است. در مدل اسطوره ای اش، آرش می تواند با تیری که پرتاب می کند از قلمرو کشورش دفاع کند؛ چون پیوسته است به یزدان پاک. 
رستم تیرش درست بر چشم اسفندیار می نشیند؛ چون به حق است. نتیجٔه سخن می شود مضمون بیت سنایی که: هرآنچه هست، همه را از یزدان بدان و نه 

از ارکان )آب، خاک، باد و آتش(؛ زیرا کوتا ه بینی است اثری زیبا را که خرد انسان می آفریند، تو از نیروی دست بدانی.
٢ــ قلمرو زبانی و فکری: َجّل الخالق: بزرگ و با شکوه است خداوند. شبه جمله است در مقام تعّجب.

٣ــ قلمرو زبانی: کالشینکف: سالحی سبک محسوب می شود، ساختٔه کشور روس و مخترعی به نام »کالشنیکف«.
4ــ قلمرو زبانی: شنی: چرخ و زنجیرهای متحّرک تانک

5  ــ قلمرو ادبی: گل کاشتی: کنایه از اینکه کار بزرگی کردی.
و  فقر  و چه در وضع  ثروت  و  غنا  در حال  و خانواده دار چه  »مردم صاحب شخصیت  یعنی  فیل...: ضرب المثل است؛  مردٔه  ادبی:  قلمرو  6  ــ 
مسکنت، عّزت و احترام خود را حفظ می کنند. این مثل ازآن رو پیدا شده که فیل تا زنده است قیمتی است؛ وقتی هم بمیرد عاج هایش به بهای گران به 

فروش می رود.« ) امینی:421(
کار  و  از جوانان می فهمند  بهتر  باشد  آموخته هرچه  تجربه  و  آزموده  و  یعنی »اشخاص کهنسال  المثل است؛  ادبی: دود ...: ضرب  قلمرو  7ــ 

می کنند... همانند: تیغ کهنه جوهر دارد.« ) امینی: 291 و 292(
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از  نیرویی که داشت می دوید. هر  تمام  با  پایش درمی رفت و سکندری می خورد.  زیر  از  گاهی سنگی 
گاهی صدای تیر یا انفجاری او را به خود می آورد. اگر چه نمی ترسید اّما او را وهم گرفته بود.1 ایستاد. 
چشم هایش را تنگ کرد و به جلو نگاه کرد، تا جایی که چشم کار می کرد هیچ کس دیده نمی شد. نفس گرفت2 

و دوباره با تمام سرعت دوید. .....
حاال چه طوری ببریمش تا سر جاده؟ ببین، تو درازی و بدبار. من هم باید اسیر بشوم چون برنامه ریزی 
کرده بودم... باید شهید می شد... ببین چند تا خوز درست کرده.3 چه چیزهایی می گفت... خوب شد تو 
شهید نشدی مصطفی، من چه جوری شما دو تا را می بردم تا سر جاده ... آقا سهراب خیلی سنگین است؛ 
البته اسمش صلوات دارد. اللهم صلّی علی... چرا صلوات نمی فرستی مصطفی؟ بفرست دیگر! اللهم صلّی 

علی ... خیلی سنگین است. وقتی داریم می بریمش، شاید توی خاک های جنوب فرو برویم...

1  ــ قلمرو زبانی: وهم: تصّور غلط، پنداشت
قلمرو فکری: او را وهم گرفته بود: خیال های نادرست در ذهنش جا می گرفت.

2ــ قلمرو فکری: نفس گرفت: نفس تازه کرد.
3ــ قلمرو زبانی: خوز 
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فصل هشتم: ادبیات جهان

درس هفدهم 
خندۀ تو

  درس هجدهم 
عشق جادوانی

کارگاه متن پژوهیکارگاه متن پژوهی

روان خوانی 
آخرین درس

گنج حکمت 
مسافر
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عنوان: خندۀ تو

درس هفدهم

نوع و قالب ادبی: شعر غنایی 
درون مایه: عشق و محّبت وشادمانه زیستن

قلمرو زبانی 

1ــ دریافت معنای واژه
2ــ انواع نشانۀ »ان«

 

قلمرو ادبی

ادبی  آرایه های  بررسی 
)تشبیه، کنایه، مجاز، نماد، 

مراعات نظیر(

قلمرو فکری

دریافت  بیت ها،  درک  1ــ 
پیام متن

2ــ مضمون یابی

نمایۀ درس
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هدف های آموزشی 

1 آشنایی با پابلو نرودا و سرودهٔ »خندهٔ تو« )علم(

٢ توانایی مطالعه و خواندن آثار ارزشمند ادبیات جهان با لحن مناسب )عمل(

٣ پرورش روحیٔه بهره گیری مناسب از آثار ادبی برجستٔه جهان )اخالق(

٤ تقویت باور عشق به زیستن و شادمانه زندگی کردن )ایمان(

٥ تقویت توانایی مطالعٔه تطبیقی آثار ادبی و سنجش محتوای آنها )تفّکر(

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

٧ تقویت مهارت دریافت پیام و تحلیل متن و نکته های کلیدی شعر )تفّکر(

روش های یاددهی و یادگیری

 روش تدریس کارایی گروه
 روش تدریس بحث گروهی

 روش تدریس پرسش و پاسخ و...

رسانه های آموزشی

 کتاب درسی، کتاب شعر »هوا را از من بگیر خنده ات را نه!«، بهره گیری از پایگاه های اطالع رسانی مناسب 
و...

منابع تکمیلی 

1 پابلو نرودا، شاعر، شهروند آزاد جهان. رامین موالیی. )1378(. نشریٔه گلستانه. شمارۀ 13.

٢ پابلو نرودا، جادوگر زمین جادویی. ابراهیم میرهاشم زاده. )1352(. مجلٔه کتاب امروز. 

٣ هوا را از من بگیر خنده ات را نه )گزینٔه شعرهای عاشقانه(. پابلو نرودا. )1394(. ترجمٔه احمد پوری، 

با ویراستاری کاظم فرهادی. چاپ بیست وششم. تهران: چشمه. 
٤ وداع. پابلو نرودا. )1369(. مترجم: رکن الدین خسروی. مجلٔه چیستا. شمارٔه
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تحلیل متن درس 

خندۀ تو1
نان را از من بگیر، اگر می خواهی،

هوا را از من بگیر، اّما
خنده ات را نه. 2

گِل سرخ را از من مگیر
سوسنی را که می کاری...3

از پس نبردی سخت باز می گردم
 با چشمانی خسته

که دنیا را دیده است
بی هیچ دگرگونی،

اّما خنده ات که رها می شود
و پروازکنان در آسمان مرا می جوید4

تمامی درهای زندگی را 
به رویم می گشاید.5
عشق من، خندهٔ تو

در تاریک ترین لحظه ها می شکفد6
و اگر دیدی به ناگاه خون من 

بر سنگ فرش خیابان جاری است7

1ــ نرودا در این شعر با نگاه و بینشی هنری به زندگی می نگرد. او حیات زیبا و ملموسی را به ما نشان می دهد. حیاتی که  ما را از وابستگی های خویش 
می رهاند و به هستِی دل نشینی  پیوند می دهد که پاسخ رنج و شادی، عشق و هجران، وصال و حرمان انسان هاست. شعر نرودا تصویری از بینش و نگرش او 

به زندگی، عشق و شادمانه زیستن است.
2ــ قلمرو ادبی: نان و هوا: نان، مجاز از خوردنی و هوا مجاز از تنفس؛ و مجموعاً مجاز از زندگی و نماد زندگی 

3ــ گل سرخ، نماد خنده است و خنده نیز خود نماد عشق و محبت است و شاعر در اینجا می گوید حیات بدون عشق معنایی ندارد.
4ــ قلمرو ادبی: تشخیص: رها شدن خنده و جستن او شاعر را

5ــ قلمرو ادبی: درهای زندگی: استعاره
6ــ قلمرو زبانی: تاریک ترین لحظه ها: منظور لحظه های ناامیدی است/ قلمرو ادبی: خنده: استعاره )خنده به گلی تشبیه شده است که 

می شکفد(.
7ــ قلمرو ادبی: تشخیص: به روی ماه خیابان و... خندیدن
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بخند؛ زیرا خندهٔ تو برای دستان من شمشیری است آخته1
خندهٔ تو، در پاییز

در کنارهٔ دریا
موج کف آلوده اش را 

باید برفرازد2
و در بهاران3، عشق من،
خنده ات را می خواهم 

چون گلی که در انتظارش بودم،4
گل آبی، گل سرِخ کشورم که مرا می خواند.5 

بخند بر شب6
بر روز، بر ماه،

بخند بر پیچاپیِچ خیابان های جزیره،
اّما آنگاه که چشم می گشایم و می بندم،
آنگاه که پاهایم می روند و بازمی گردند،

نان را، هوا را،
روشنی را، بهار را،7

1 ــ قلمرو زبانی: آخته: از غالف درآمده، برهنه / قلمرو ادبی: تشبیه: خنده: مشبّه، شمشیری: مشبّه به، آخته: وجه شبه
قلمرو فکری: در هنگام مرگ من نیز بخند؛ خندهٔ تو برای من مانند شمشیری است که من با آن بر دشواری ها غلبه می کنم.

موج  وجه شبه:  است.  شده  تشبیه  دریا  به  )خنده  تشبیه  برفرازد:  باید  را/  کف آلوده اش  موج  دریا/  کنارٔه  در  پاییز/  در  تو  خندٔه  ادبی:  قلمرو  2ــ 
کف آلوده اش را باید برفرازد(. مرجع ضمیر »ش«، »دریا« است. البّته به لحاظ معنایی، موج کف آلوده چون وجه شبه است و وجه مشترک خنده و دریا، اگر 

بگوییم »ش« به هر دوی آنها برمی گردد، بی ربط نیست. )در هر دو صورت در معنی خللی وارد نمی شود(. 
قلمرو فكری: خندهٔ تو مانند دریا باید مّواج و توفانی باشد. )به جنبش و قدرت خنده در زندگی اشاره دارد.(

3ــ قلمرو زبانی: »ان« در بهاران نشانٔه زمان
4  ــ قلمرو ادبی: تشبیه: خنده مانند گلی است.

5ــ قلمرو فكری: گل آبی و گل سرخ کشورم که مرا می خواند: گل آبی و گل سرخ، اشاره دارد به پرچم کشور شیلی که از دو نوار قرمز و آبی شکل 
گرفته و نوار سفید دیگری بر باالی آن دو است. رنگ آبی نماد آسمان و اقیانوس آرام است و رنگ قرمز نماد خون های ریخته شده برای استقالل کشور. 
شاعر خود در پی گل سرخ است و آنگاه مطلوب خود را با مطلوب کشورش که در پرچم آن آمده، درمی آمیزد تا بگوید من و کشورم در پی یک مطلوبیم./ 
معنی: و در بهاران...: بهار، منتظر گل است، چون با آن معنا پیدا می کند؛ من نیز به هنگام بهار منتظر شکوفایِی خندٔه تو هستم، خندٔه تو که در پرچم کشورم 

با دو گل آبی و سرخ )دو نوار آبی و سرخ( نقش بسته است. )وجود من با کشورم معنا می یابد.(
6ــ قلمرو ادبی: تشخیص: خندیدن به روی شب، ماه و خیابان

7ــ قلمرو ادبی: تضاد: می روند و باز می آیند، می گشایم و می بندم
قلمرو فکری: نان، هوا، روشنی، بهار: عناصر حیات هستند. شاعر این عناصر را در برابر »خنده« قرار می دهد تا بگوید که حیات بی خنده )عشق( 

معنایی ندارد؛ گواینکه بی آنها می توان زیست اما بی عشق نمی توان.



236

از من بگیر
اما خنده ات را هرگز

تا چشم از دنیا نبندم.1 
         پابلو نرودا    

ابیات فرامتنی که با متن درس ارتباط معنایی دارند:

خندیده امتو مست مست سرخوشی من مست بی سر سرخوشم بی دهان  من  خندان لبی  عاشق  مولویتو 

نگشاید پسته  چو  لب ها  گشایش  از  خندیدندل  وار  غنچه  دل  ته  از  است  صائبخوش 

می شود خّرم  عشق  بهار  از  حسن  می شودگلشن  گرداند شبنم  بلبل رنگ چون  صائباشک 

بود تو  عشق  غرض  سرشتند  که  آدم  نیستخاک  آدم  نشد  تو  عشق  ره  خاک  که  هاللیهر 

تو چیست کابین  دهر  عروس  به  منستگفتم  کابین  تو  خرم  دل  خّیامگفتا 

آگاهی های فرامتنی 

خنده،  عصارهٔ حیات است، حیات در رستگاری. شاعر این مؤلفه را هستٔه شعر خود قرار داده و همٔه 
لذت های زندگی و آمال و آرزوهای شاعرانه اش را در قالب آن ریخته است. 

دیگر نیازی به شمشیر و جنگ نیست. وقتی می توان با خنده )عشق و محبت به همنوع( بر دشمنی ها غلبه 
کرد و پیش رفت دیگر چه نیازی به جنگ است؟ درحقیقت، خنده آن فرج و موعودی است که شاعر انتظار 

آن را می کشد و امیدوار است با ظهور آن، حیاِت رستگاری آغاز شود.

کارگاه متن پژوهی

آموزۀ قلمرو زبانی: نشانۀ »ان« 
در زبان فارسی دو نشانٔه جمع وجود دارد: »ها، ان« در واژه هایی ازقبیِل: سبزه ها، درختان، گیاهان، 

زمینی ها و...  
 نشانٔه جمع »ها« از »ان« کاربرد بیشتری دارد و فّعال تر است: گل ها، گیاه ها، دیوارها و... 

 نشانٔه جمع »ان« در شعر و نثر ادبی کاربرد بیشتری دارد: درختان را آب دادم. 

1ــ قلمرو ادبی: کنایه: چشم از دنیا بستن: مردن
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 کلماتی که با »ها« و »ان« جمع بسته می شوند، در زبان فارسی کاربرد یکسانی ندارند و معموالً شکل »ها« 
رایج تر است. جملٔه »درخت ها را آب دادم« رایج تر است تا »درختان را آب دادم.«

گاهی »ان« نشانٔه جمع نیست بلکه پسوندی است که به شکل های گوناگون کاربرد دارد که عبارتند از:
الف( پسوند زمان: پاییزان، بامدادان، شامگاهان، سحرگاهان

ب( پسوند مکان: گیالن، دیلمان، باختران، خاوران
پ( پسوند شباهت:کوهان، ماهان

ت( پسوند قیدساز: شادان، خواهان، خندان  
ث( پسوند نسبت: کاویان، بابکان

گنج حکمت

مسافر 
دلم می خواهد بر بال های باد1 بنشینم و آنچه را که پروردگار جهان پدید آورده، زیر پا گذارم تا مگر روزی به 
پایان این دریای بی کران2 رسم و بدان سرزمین که خداوند سرحّد جهان خلقتش قرار داده است3، فرود آیم. از 
هم اکنون، در این سفر دور و دراز، ستارگان را با درخشندگی جاودانی خود می بینم که راه هزاران ساله را در 
دل افالک4 می پیمایند تا به سرمنزِل غایِی5 سفر خود برسند اّما بدین حد اکتفا نمی کنم و همچنان باالتر می روم. 

بدانجا می روم که دیگر ستارگان افالک را در آن راهی نیست. 
در یک جاّدهٔ خلوت، رهگذری به من نزدیک می شود؛ می پرسد:  »ای مسافر، بایست! با چنین شتاب به 
کجا می روی؟« می گویم: »دارم به سوی آخر دنیا سفر می کنم. می خواهم بدانجا روم که خداوند آن را سرحّد 
دنیای خلقت قرار داده است و دیگر در آن ذی حیاتی6 نفس نمی کشد«. می گوید: »اوه،7 بایست؛ بیهوده رنج 

سفر بر خویش هموار مکن. مگر نمی دانی که داری به عالمی بی پایان و بی حّد و کران قدم می گذاری؟« 

1ــ قلمرو زبانی: کاربرد زمان فعل ها: مضارع التزامی: بگذارم، بنشینم، رسم، آیم؛ مضارع اخباری: می بینم، می پیمایند، اکتفا نمی کنم و می روم.
قلمرو ادبی: بال های باد: باد استعاره از پرنده ای که دارای بال است. زیر پا گذاشتن: کنایه از طی کردن

2ــ قلمرو ادبی: دریای بی کران:  استعاره از جهان آفرینش
3ــ قلمرو زبانی: سرحد: مرز

4ــ قلمرو زبانی افالک: ِج فلک، آسمان ها 
 قلمرو ادبی: دل افالک:  تشخیص

5  ــ قلمرو زبانی: غایی: نهایی
قلمرو فکری: از زمین بگذرم و به آسمان برسم.

6ــ قلمرو زبانی: ذی حیات: جاندار. ذی: دارنده و صاحب
7ــ قلمرو زبانی: اوه: صوت )شبه جمله( برای بیان شگفتی و تعجب
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ای فکر دور پرواز من1، بال های عقاب آسایت2 را از پرواز بازدار و تو ای کشتی تندرو خیال من3، همین جا 
لنگر انداز4؛ زیرا برای تو بیش از این اجازه سفر نیست.

یوهان کریستف فریدریش شیللر5

1ــ قلمرو ادبی: ای فکر دورپرواز من:  تشخیص. غیرانسان اگر مخاطب قرار گیرد، تشخیص )استعاره( است.
2ــ قلمرو ادبی: بال های عقاب آسا: تشبیه. بال های فکر در دورپروازی به عقاب تشبیه شده است.

3 ــ قلمرو ادبی: کشتی تندرو خیال من: اضافٔه تشبیهی/ کشتی: مشبّه به، خیال: مشبّه
4  ــ قلمرو ادبی: لنگرانداز: کنایه: بایست، توقف کن.

5ــ »یوهان کریستف فرید ریش شیللر )1759ــ 1805 میالدی( از بزرگ ترین شعرای آلمانی است. او در طول عمر کوتاه خود آثار فراوانی خلق کرد. 
برخی او را با گوته، شاعر بزرگ آلمانی، هم سنگ و برابر می دانند. سروده های شیللر شهرت بسیار دارند.«  )ادبیات فارسی )1(، 1382(
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عنوان: عشق جاودانی

درس هجدهم

نوع و قالب ادبی: ادبیات جهان و غزل وارۀ غنایی
درون مایه: جاودانگی عشق

قلمرو زبانی 

1ــ بررسی شبکۀ معنایی 
واژه ها

 2ــ انواع حذف 

قلمرو ادبی

بررسی آرایه های تشخیص، 
استعاره و پرسش انکاری

قلمرو فکری

1ــ پیام های متن
2ــ درک درون مایۀ متن ها

نمایۀ درس
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هدف های آموزشی 

1 آشنایی با نمونه هایی از افکار و اندیشٔه جهانی از طریق مطالعٔه آثار ادبی )علم(

٢ تقویت مهارت خواندن متون مشهور ادبی با لحن مناسب )عمل(

٣ توانایی تطبیق مفاهیم و ارزش های متون ادبیات جهان با ادبیات ایران )تفکر(

٤ تقویت نگرش مثبت نسبت به مطالعٔه آثار برجستٔه ادبیات جهان و تأّمل در مفاهیم آنها )باور(

٥ رعایت اخالق پژوهشی در حوزهٔ زندگی فردی، منطقه ای و جهانی )اخالق(

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

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

روش های یاددهی و یادگیری

روش تدریس اعضای گروه، روش پرسش و پاسخ، روش بحث گروهی، روش کارایی گروه و... 

رسانه های آموزشی

از  بهره گیری  برون مرزی،  ادبی  آثار  نمونه  از  عکس  تهّیٔه  شکسپیر،  غزل واره های  کتاب  درسی،  کتاب 
پایگاه های اطالع رسانی مناسب و...

منابع تکمیلی 

1 آشنایی با شکسپیر. جی. بی هریسن. )1974(. ترجمٔه منوچهر امیری. تهران: انتشارات سروش.

٢ باروک و استحالٔه باورهای مذهبی در هملت: ویلیام شکسپیر. محسن حنیف؛ محمد حنیف. )1394(. 

نشریٔه هنرهای زیبا. دورهٔ 20. شمارهٔ 1.   
٣ بررسی آثار شكسپیر و مقایسٔه آن با شاهنامه فردوسی. سیدجعفر حمیدی. )1380(. پژوهش نامٔه علوم 

انسانی شمارهٔ 31.  
)1390(. فصلنامٔه  کمالی.  و محمدرضا  امامی  نصرالله  و شکسپیر.  مارکس  آرای  تطبیقی  بررسی   ٤

حکمت و فلسفه. دورهٔ 7 . شمارهٔ 28. 
٥ بررسی ترجمٔه استعاره در غزل های شکسپیر. سمیرا نکوییان. )پایان نامه(. )1390(. دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد تهران مرکزی. دانشکدهٔ زبان های خارجی.
٦ بررسی تطبیقی مدایح سعدی و ویلیام شکسپیر. اسماعیل شفق؛ طیبه میرزایی. )1393(. پژوهش نامٔه 

ادب غنایی دورهٔ 12. شمارهٔ 23.  
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٧ بررسی تطبیقی الگوهای پارادوکسیکال در غزل های شکسپیر و حافظ. زهره تائبی نقندری؛ بابک 

بهرامیان.  دومین همایش رویکردهای میان رشته ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه.
8 رومئو و ژولیت. ویلیام شکسپیر. )1382(. ترجمٔه عالءالدین پازارگاری. تهران: شرکت انتشارات 

علمی و فرهنگی.
9 زندگی نامٔه ویلیام شکسپیر. پیتر لویی پیتر. )1970(. ترجمٔه وحید ایرانی. تهران: انتشارات سخن.

10 سّنت های شعر عاشقانه در غزل واره های سیدنی، اسپنسر و شکسپیر. رسول شیری. نشریٔه علمی و 

پژوهشی دانشکدهٔ ادبیات.
سال  بخارا.  هنری  و  فرهنگی  ماهنامٔه   .)1391( قانعی.  مریم  مترجم  شكسپیر.  از  غزل  سه   11

چهاردهم. شمارٔه 86. 
1٢ غزل به غزل: برگردان منظوم و سپیدغزل های ویلیام شکسپیر. مترجمان: کاظم مسکنی؛ نعمت الله 

شموسی. )1394(. آزند.
1٣ غزل واره ها. ویلیام شکسپیر. )1396(. ترجمه و تفسیر امید حبیب زاده. تهران: انتشارات نیلوفر.

1٤ مقایسٔه عشق در غزل های سعدی و شکسپیر. اسماعیل شفق؛ نوشین بهرامی پور. )1389(. نشریٔه 

پژوهشنامٔه ادب غنایی. دورهٔ 8 .  شمارهٔ 14. 
1٥ مقایسٔه خسرو و شیرین با رومئو و ژولیت. لیال جوادپور. )1389(. مجلٔه ادبی هیچستان.

1٦ موازنٔه ادبی مضمون عشق، و اعتبار آن در غزلیات سعدی و سونت های شکسپیر. زهرا صابری نیا . 

)1394(. کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی.
1٧ نقد و بررسی کتاب دو شاهکار ادبیات جهان: رومئو و ژولیِت ویلیام شکسپیر و لیلی و مجنوِن 

نظامی گنجوی. اثر علی اصغر حکمت. )1394(. فصلنامٔه فرهنگی پیمان. شمارهٔ 72. سال نوزدهم.

تحلیل متن درس

عشق جاودانی
آیا چیزی در مخّیلٔه1 آدمی می گنجد، که قلم بتواند آن را بنگارد،

اّما جان صادق2 من آن را برای تو ترسیم نکرده باشد؟3
چه حرف تازه ای برای گفتن مانده است، یا چه چیز تازه ای برای نوشتن،4

1ــ قلمرو زبانی: ُمَخّیله:  مرکز خیال، قوه ای که موجب تخیل شود.
2ــ جان صادق: منظور وجود لبریز از عشق راستین است.

3ــ قلمرو ادبی: پرسش انکاری است. 
قلمرو فکری: هرآنچه در قوهٔ خیال آدمی در مورد عشق است و قلم توانسته آن را بنویسد، مِن شاعر، همه را در حّق تو )ای عشق( گفته ام.

4ــ قلمرو فکری: ارتباط معنایی با: یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب/ کز هر زبان که می شنوم نامکرر است   حافظ  



242

که بتواند عشق مرا یا سجایای1 ارزشمند تو را بازگو کند؟
هر روز باید ذکری واحد را مکّرر بخوانم،

و آنچه را قدیمی2 است، قدیمی ندانم: »که تو از آِن منی، و من از آِن تو«3
درست مانند نخستین باری که نام زیبای تو را تالوت کردم.

این گونه است که عشق جاودانی همواره معشوق را جوان می بیند،4
و نه توّجهی به گرد و غبار و جراحات پیری دارد،5

و نه اهّمیتی به چین و شکن های ناگزیر سالخوردگی می دهد،
بلکه همواره عشق قدیم را موضوع صحیفٔه شعر خود می گرداند،6

و نخستین احساس عشق را در جایی می جوید که خود در آنجا به دنیا آمده است،
همان جا که شاید اینک دست زمان و صورت ظاهرش، مرده نشانش بدهند.7

غزل واره ها، شکسپیر

آگاهی های فرامتنی 

غزل وارۀ شکسپیر
اوج  نمایشنامه نویسی  و  درام  با  نامش  و  بود  انگلستان  درام نویس  شاعر  بزرگترین  شکسپیر     ویلیام 
این زمینه  او در  آثار مهّم  از  برخی  تاریخی است.  تراژدی، کمدی و  او  نمایشنامه های  گرفت. مضامین 

1  ــ قلمرو زبانی: سجایا:  ِج سجّیه. طبایع، ُخلق ها، خوی ها
2ــ قلمرو زبانی: قدیم:  در اینجا معنی اصطالحی آن در فلسفه مورد نظر است: »موجودی که مسبوق به زمان نباشد...« )فرهنگ فارسی، معین(/ 

عشق قدیم: همان عشق جاودانی که ازلی و ابدی است.
3ــ قلمرو فکری: با گفتِن این ذکر )این سخن( که: »تو از آِن منی و من از آِن تو«، من، عشق را از قدیم بودن خارج می کنم. )عشق را در قالب 

»تو« و »من« می آورم و من و تو قدیم نیستیم(.
4ــ قلمرو فکری: ارتباط معنایی:       

می کنممن به پیری هم جوانی می کنم زندگانی  با  عشق ها 
مهدی سهیلی تا نفس دارم جوانی می کنمدم غنیمت دانم ای پیری برو
بی تدبیر را پیر  این  پنجه کردن پیر رابا جوانی سرخوشست  باشد با جوانان  سعدیجهل 

5ــ قلمرو زبانی و ادبی: گرد و غبار: در اینجا و در ادبیات ما اغلب مجاز از سفیدی موی و گذشت عمر و پیری است، چنانچه صائب گوید:  
موست   نه  کند  آنچه سفیدی  من  گردی است مانده بر رخم از رهگذار عمر بر چهرٔه 

6  ــ قلمرو زبانی: صحیفه: دفتر یا كتاب شعر 
قلمرو فکری: عشق بن مایٔه شعر و هستی است.

7ــ قلمرو ادبی: دست زمان: استعارٔه مکنیه 
قلمرو فکری: اگرچه سن تقویمی و ظاهرش نشان از پیری می دهد اّما او جوان است و در طلب عشق قدیمی.
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عبارتند از: هملت، مکبث، اتللو و شاه لیر. 
او در کنار اشعار غنایی خود، سروده های کوتاهی دارد که به »غزل واره« معروف است. مجموعه سروده های 
کوتاه او حدود 154 غزل واره است که زمان، عشق، زیبایی عمده ترین مضامین آنها را تشکیل می دهند. برخی 
از غزل واره های شکسپیر در داشتن مضامین مشترک با غزلیات سعدی و حافظ می تواند قابل مقایسه باشد. 
غزل واره های شکسپیر به مضامین ملموس و واقعی »این جهانی« می پردازد و با زبانی پرابهام و گاه طنزآمیز، 
اّما غزل های کالسیک  بیان می کند  این جهانی  ملموس  پدیده های  دربارهٔ  را  اندیشه هایی ژرف  و  احساسات 

ایرانی بینشی عرفانی از هستی به دست خواننده می دهد.
غزل واره، معادل انگلیسی واژٔه )sonnet( است. شعر کوتاهی که  از 14 مصراع تشکیل شده است. 
را مطرح   دارد، موضوع اصلی خود  نام   )octave( که  اول  در هشت مصرع  معموالً  در غزل واره،  شاعر 
می کند و بعد از ارائٔه نظر خود در بارٔه جنبه های مختلف آن به نتیجه گیری می پردازد. گاه این نتیجه گیری در 

دو مصراع آخر نشان داده می شود. غزل واره ها مشّخصات خاص خود را دارند. 
ستایش  عشق،  فردی،  احساسات  چون  درون مایه هایی  با  شکسپیر  و  اسپنسر  سیدنی،  غزل واره های 
معشوق و اخالقیات معروف است. غزل واره های شکسپیر با طرح قافیٔه مخصوص مناسب زبان انگلیسی به 
صورت دسته های شش یا هشت مصرعی تقسیم بندی می شوند. عشق مطرح در غزل واره های شکسپیر از 
جنس یونانی و افالطونی است. او معتقد است عشق تعالی بخش و هدایتگِر عاشق سرگردان این دنیایی است.
بسیاری از منتقدان غزل واره های شکسپیر معتقدند که او این غزل را تحت تأثیر آخرین غزل وارٔه منظومٔه 
فناناپذیر  و  ابدی  که  است  غزل واره  این  اصلی  مضمون  عشق  است.  سروده  سیدنی  استالی  و  استروفل 

توصیف شده است. 
این تکرار هیچ گاه کهنه  با  نتیجه می رسد که عشق مداوم تکرار می گردد و  این  به  این شعر  شکسپیر در 
نمی شود. در این معنا، عشق به رغم جراحاتی که پیری و گذشت زمان بر چهرهٔ معشوق وارد می آورد، همواره 
تر و تازه است؛ چراکه با گذشت زمان، عشق ازلی و ابدی که در وجود عاشق و معشوق جا گرفته است، هیچ 
تغییری نمی کند و شاعر می خواهد عشق را در همان جایی که نخستین بار آن را دیده بود در وجود معشوق 
بازآفرینی کند. )نک: 1ــ غزل واره ها. ویلیام شکسپیر. ترجمه و تفسیر امید حبیب زاده 2ــ سّنت های شعر 

عاشقانه در غزل واره های سیدنی، اسپنسر و شکسپیر. رسول شیری(
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روان خوانی

آخرین درس
آن روز مدرسه دیر شده بود و من بیم آن داشتم که مورد عتاب معلم واقع گردم1. علی الخصوص که معلّم 
گفته بود درس دستور زبان خواهد پرسید و من حتی یک کلمه از آن درس نیاموخته بودم. به خاطرم گذشت 
که درس و بحث مدرسه را بگذارم و راه صحرا پیش گیرم2. هوا گرم و دلپذیر بود و مرغان در بیشه زمزمه ای 
داشتند. این همه، خیلی بیشتر از قواعد دستور، خاطر مرا به خود مشغول می داشت اما در برابر این وسوسه3 

مقاومت کردم و به شتاب، راه مدرسه را پیش گرفتم.
بود،  دیوار  بر  که  را  اعالنی4  و  ایستاده اند  آنجا  جماعتی  دیدم  می گذشتم،  کدخدا  خانٔه  پیش  از  وقتی 
می خوانند. دو سال بود که هر خبر مالل انگیز )ی( که برای ده می رسید، از اینجا منتشر می گشت. از این رو 
من ــ بی آنکه در آنجا توقفی کنم ــ با خود اندیشیدم که »باز برای ما چه خوابی دیده اند؟«5 آنگاه سر خویش 

گرفتم6 و راه مدرسه در پیش و با شتاب تمام، خود را به مدرسه رساندم.
در مواقع عادی، اوایل شروع درس، شاگردان چندان بانگ و فریاد می کردند که غلغلٔه آنها به کوی و برزن7  
می رفت... بانگ و همهمٔه8 شاگردان، آهسته و آرام به اتاق درس درآیم و بی آنکه کسی متوجه تأخیر ورود من 
گردد. بر سر جای خود بنشینم اما برخالف آنچه من چشم می داشتم9 آن روز چنان سکوت و آرامش در مدرسه 
بود که گمان می رفت از شاگردان در جای خویش نشسته بودند و معلم با همان چوب رعب انگیز10 که همواره 
در دست داشت، در اتاق درس قدم می زد. الزم بود که در را بگشایم و در میان آن آرامش و سکوت وارد اتاق 

1ــ قلمرو زبانی: بیم: ترس/ عتاب: سرزنش )ارزش امالیی دارد(/ بند اول، متن مناسبی برای تمرین زمان افعال است: دیر شده بود، نیاموخته بودم، 
گفته بود: ماضی بعید/ خواهد پرسید: آینده/ گذشت، بود، گرفتم، داشتند و...: ماضی ساده/ بگذارم، پیش بگیرم: مضارع التزامی/ مشغول می داشت: 

ماضی استمراری 
قلمرو ادبی: مدرسه: مجازًا زمان مدرسه 

2ــ قلمرو زبانی: درس و بحث مدرسه را بگذارم: درس و بحث مدرسه را رها کنم./ راه صحرا در پیش گرفتن: به دشت و صحرا رفتن
3ــ قلمرو زبانی: بیشه: جنگل ، نیزار/  وسوسه: اندیشٔه بد  

4ــ قلمرو زبانی: اعالن: آگهی
5ــ قلمرو ادبی: برای کسی خواب دیدن: کنایه از نقشٔه شومی برای کسی كشیدن

6ــ قلمرو زبانی: راه مدرسه در پیش ]گرفتم[ بخشی از فعل به قرینٔه لفظی حذف شده است. 
قلمروادبی: سِر خویش گرفتن: کنایه از دنبال کار خویش رفتن

7  ــ قلمرو زبانی: غلغله: بانگ، فریاد، شور، هیاهو/ کوی و برزن: رابطٔه معنایی ترادف
8  ــ قلمرو زبانی: بانگ و همهمه: رابطٔه معنایی ترادف

9  ــ قلمرو ادبی: چشم داشتن: کنایه از انتظار و توقع داشتن
10  ــ قلمرو زبانی: رعب انگیز: ترسناک، هراس آور
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شوم. پیداست که تا چه حد از چنین کاری بیم داشتم و تا چه اندازه از آن شرم می بردم اما دل به دریا زدم1 و به 
اتاق درس وارد شدم؛ لیکن معلّم، بی آنکه خشمگین و ناراحت شود، از سر مهر نظری بر من انداخت و با لطف 

و نرمی گفت:2 »زود سرجایت بنشین؛ نزدیک بود درس را بی حضور تو شروع کنیم.«
از کنار نیمکت ها گذشتم و بی درنگ بر جای خود نشستم. وقتی ترس و ناراحتی من فرو نشست و خاطرم 
تسکین یافت،3 تازه متوّجه شدم که معلّم با لباس ژندٔه4 معمول هر روز را بر تن ندارد و به جای آن، لباسی را 
که جز در روز توزیع جوایز یا در هنگامی که بازرس به مدرسه می آمد نمی پوشید، بر تن کرده است. گذشته از 
آن، تمام اتاق درس را ابّهت و شکوهی5 که مخصوص مواقع رسمی است فرا گرفته بود... جماعتی را از 
مردان دهکده دیدم که نشسته بودند. کدخدا و مأمور نامه رسانی و چند تن دیگر از اشخاص معروف در آن 
میان جای داشتند و همه افسرده و دل مرده6 به نظر می آمدند، پیرمردی که کتاب الفبای کهنه ای همراه داشت، 
آن را بر روی زانوی خویش گشوده بود و از پس عینک درشت و ستبر7 به حروف و خطوط آن می نگریست.
هنگامی که من از این احوال غرق حیرت بودم، معلّم را دیدم که بر کرسی8 خویش نشست و سپس با همان 
صدای گرم اّما سخت9 که هنگام ورود با من سخن گفته بود، گفت: »فرزندان، این بار آخر است که من به شما 
درس می دهم، دشمنان حکم کرده اند10 که در مدارس این نواحی، زبانی جز زبان خود آنها تدریس نشود. معلم 
تازه فردا خواهد رسید و این آخرین درس زبانی ملی شماست که امروز می خوانید. از شما خواهش دارم که به 
درس من درست دّقت کنید.«... آری این آخرین درس زبان ملّی من بود. مجبور بودم که دیگر آن را نیاموزم 
و به همان اندک مایه ای که داشتم قناعت کنم. چه قدر تأسف خوردم که پیش از آن ساعت های درازی را از 
عمر خویش تلف کرده و به جای آنکه به مدرسه بیایم، به باغ و صحرا رفته و عمر به بازیچه به سر برده بودم.11 
کتاب هایی که تا همین دقیقه در نظر من سنگین و مالل انگیز می نمود، دستور زبان و تاریخی که تا این زمان به 
سختی حاضر بودم به آنها نگاه کنم، اکنون برای من در حکم دوستان کهنی بودند که ترک آنها و جدایی از 

1  ــ قلمرو ادبی: دل به دریا زدن: کنایه از جرئت کاری را  پیدا کردن، نترسیدن و شجاعت به خرج دادن
2  ــ قلمرو ادبی: با لطف و نرمی گفتن: حس آمیزی/ از سر مهر نظری بر کسی انداختن : کنایه از مهربانانه به کسی نگاه کردن

3ــ قلمرو زبانی: فرونشست: فعل پیشوندی: ]ترس[ از بین رفت، آرام گرفت.
قلمرو فکری: خاطرم تسکین یافت: فکرم آرامش یافت.

4ــ قلمرو زبانی: ژنده: کهنه، فرسوده، قدیمی 
5  ــ قلمرو زبانی: ابّهت و شکوه: رابطٔه معنایی ترادف

6ــ  قلمرو زبانی: افسرده و دل مرده: رابطٔه معنایی ترادف
7ــ قلمرو زبانی: ستبر: کلفت 

8ــ قلمرو زبانی: کرسی:  صندلی؛ با حفظ معنای گذشته معنای جدید نیز پذیرفته است. رشتٔه تخصصی دانشگاهی: کرسی ادبیات دانشگاه تهران
9ــ قلمرو ادبی: صدای گرم اّما سخت: حس آمیزی/ صدای گرم: کنایه از دلنشین بودن صدا

10ــ قلمرو فکری: دشمنان حکم کرده اند: آلمانی ها فرمان داده اند. 
11  ــ قلمرو ادبی و فکری: »ساعت های درازی را از عمر خویش تلف کرده« با عبارت کنایی »عمر به بازیچه به سر برده بودم« رابطٔه معنایی دارد. 
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آنها به سختی ناراحت و متأثّرم می کرد.1 دربارهٔ معلّم نیز همین گونه می اندیشیدم. اندیشٔه آنکه وی فردا ما را 
ترک می کند و دیگر او را نخواهم دید، خاطرات تلخ تنبیهاتی را که از او دیده بودم و ضربات چوبی را که از او 

خورده بودم، از صفحٔه ضمیرم یکباره محو کرد.2 ...
در این اندیشه ها مستغرق3 بودم که دیدم مرا به نام خواندند. می بایست که برخیزم و درس را جواب بدهم. 
راضی بودم تمام هستی خود را بدهم تا بتوانم با صدای رسا و بیان روشن درس دستور را که بدان دشواری 
بود، از بر بخوانم4 اّما در همان لحظٔه اول درماندم و نتوانستم جوابی بدهم و حتی جرئت نکردم سر بردارم و به 

چشم معلم نگاه کنم.  در این میان، سخن او را شنیدم که با مهر و نرمی5 می گفت:
     فرزند، تو را سرزنش نمی کنم؛ زیرا خود به قدر کفایت متنبّه6 شده ای. می بینی که چه روی داده است. 
آدمی همیشه به خود می گوید، وقت باقی است، درس را یاد می گیرم اّما می بینی که چه پیشامدهایی ممکن است 
روی دهد. ... با این همه، فرزند، تنها تو در این کار مقّصر نیستی. همٔه ما سزاوار مالمتیم. پدران و مادران 
نیز در تربیت و تعلیم شما چنان که باید اهتمام نورزیده اند و خوش تر آن دانسته اند که شما را دنبال کاری بفرستند 
تا پولی بیشتر به دست آورند. من خود نیز مگر در خور مالمت نیستم؟7 آیا به جای آنکه شما را به کار درس 
وادارم، بارها شما را سرگرم آبیاری باغ خویش نکرده ام و آیا وقتی هوس شکار و تماشا به سرم می افتاد، شما 

را رخصت نمی دادم تا در پی کار خویش بروید؟  8
آن گاه معلّم از هر دری سخن گفت و سرانجام سخن را به زبان ملّی کشانید و گفت: »زبان ما در شمار 
شیرین ترین و رساترین زبان های9 عالم است و ما باید این زبان را در بین خویش همچنان حفظ کنیم و هرگز 
آن را از خاطرنبریم؛ زیرا وقتی قومی به اسارت دشمن درآید و مغلوب و مقهور10 بیگانه گردد، تا وقتی که 
زبان خویش را همچنان حفظ کند، همچون کسی است که کلید زندان خویش را در دست داشته باشد.11 
آن گاه کتابی برداشت و به خواندن درسی از دستور پرداخت. تعّجب کردم که با چه آسانی آن روز درس را 

1 ــ قلمرو ادبی: مالل انگیز: اندوهبار 
 قلمرو ادبی: کتاب ها... در حکم دوستان کهن بودند: تشبیه 

2ــ قلمرو ادبی: صفحٔه ضمیر: اضافٔه تشبیهی/ خاطرات تلخ: حس آمیزی/ از صفحٔه ضمیرم محو شد: کنایه از اینکه فراموش کردم.
3  ــ قلمرو زبانی: در این اندیشه مستغرق بودم: غرق فکر بودم. 

4 ــ قلمرو ادبی: بیان روشن: حس آمیزی
قلمرو زبانی: از بر خواندن: از حفظ خواندن

5ــ قلمرو ادبی: نرم گفتن : حس آمیزی 
6ــ قلمرو زبانی: به قدِر کفایت متنبّه شده ای: به اندازٔه کافی آگاه و هوشیار شده ای. 

7ــ قلمرو زبانی: اهتمام: تالش ورزیدن در کاری/ قلمرو ادبی: من خود نیز مگر در خور مالمت نیستم: پرسش تأکیدی
8ــ قلمرو زبانی: رخصت: اجازه/ قلمرو ادبی: شما را رخصت نمی دادم تا در پی کار خویش بروید: پرسش تأکیدی 

9ـ قلمرو ادبی: شیرین ترین زبان: حس آمیزی 
10ــ قلمرو زبانی: مغلوب و مقهور: رابطٔه معنایی ترادف  

11ــ قلمرو ادبی: تشبیه: حفظ زبان ملّی مانند در دست داشتن کلید زندان خود است.
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می فهمیدم... گفتی که این مرد نازنین می خواست پیش از آنکه ما را وداع کند و درس را به پایان برد، تمام 
دانش و معرفت خویش را به ما بیاموزد و همٔه معلومات خود را در مغز ما فرو کند.1 

چون درس به پایان آمد، نوبت تحریر و کتابت2 رسید. معلّم برای ما سرمشق هایی تازه انتخاب کرده بود 
به گوشٔه  نیاکان، زبان ملی« به چشم می خورد. این سرمشق ها که  بر باالی آنها عبارت »میهن، سرزمین  که 
میزهای تحریر ما آویزان بود، چنان می نمود که گویی در چهارگوشٔه اتاق، درفش ملی ما را به اهتزاز3 درآورده 
باشند، نمی توان مجسم کرد که چه طور همٔه شاگردان در کار خط و مشق خویش سعی می کردند و تا چه حد 
در سکوت و خموشی4 فرو رفته بودند. بر بام مدرسه کبوتران آهسته می خواندند و من در حالی که گوش به 
ترنم5 آنها می دادم، پیش خود اندیشه می کردم که آیا اینها را نیز مجبور خواهند کرد که سرود خود را به زبان 

بیگانه بخوانند؟
گاه گاه که نظر از روی صفحٔه مشق خود برمی گرفتم6 معلم را می دیدم که بی حرکت برجای خویش ایستاده 
است و با نگاه های خیره و ثابت، پیرامون خود را می نگرد؛7 ... نهالی چند که وی در هنگام ورود خویش 
در باغ غرس8 کرده بود، اکنون درختانی تناور شده بودند. چه اندوه جانکاه9 و مصیبت سختی بود که اکنون 
این مرد می بایست تمام این اشیای عزیز را ترک کند و نه تنها حیاط مدرسه بلکه خاک وطن را نیز وداع ابدی 

گوید....   
    در آخر اتاق، یکی از مردان معّمر دهکده که کتاب را بر روی زانو گشوده بود و از پس عینک ستبر 
خویش در آن می نگریست، با کودکان هم آواز گشته بود و با آنها درس را با صدای بلند تکرار می کرد. صدای 
وی چنان با شوق و هیجان آمیخته بود که از شنیدن آن بر ما حالتی غریب دست می داد و هوس می کردیم که در 
عین خنده گریه سر کنیم.10 دریغا! 11خاطرهٔ این آخرین روز درس همواره در دل من باقی خواهد ماند. در این 
اثنا وقت به آخر آمد و ظهر فرارسید و در همین لحظه، صدای شیپور سربازان بیگانه نیز که از مشق و تمرین12 
باز می گشتند، در کوچه طنین افکند. معلم با رنگ پریده از جای خویش برخاست، تا آن روز هرگز وی در نظرم 

1  ــ قلمرو ادبی: معلومات خود را در مغز ما فروکند : کنایه از آموختن همٔه علم موجود
2  ــ قلمرو زبانی: تحریر و کتابت: رابطٔه معنایی ترادف 

3ــ قلمرو زبانی: درفش: پرچم، بیرق، َعلَم/ اهتزاز: به حرکت و جنبش درآوردن
4  ــ قلمرو زبانی: سکوت و خموشی: رابطٔه معنایی ترادف 

5ــ قلمرو زبانی: ترنّم: آواز خوش، زیر لب آواز خواندن 
6 ــ قلمرو ادبی: نظر از چیزی برگرفتن: کنایه از نگاه نکردن 

7ــ قلمرو ادبی: با نگاه های خیره و ثابت، پیرامون خود را می نگرد : تناقض یا پارادوکس 
8ــ قلمرو زبانی: غرس کردن: کاشتن، کاشتن درخت و نهال/ باغ و نهال و درخت: رابطٔه معنایی تضّمن 

9ــ قلمرو زبانی: چه: صفت تعجبی/ جانکاه: صفت فاعلی مرّخم  
10ــ قلمرو ادبی: گریه و خنده در اینجا تضاد دارد نه تناقض. در عین خنده گریستن امری است ممکن و ملموس.

11ــ قلمرو زبانی: دریغا: شبه جمله 
12ــ قلمرو زبانی: مشق و تمرین: رابطٔه معنایی ترادف 
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چنان پرمهابت1 و با عظمت جلوه نکرده بود. گفت:
»دوستان، فرزندان، من ... من..«اّما بغض و اندوه، صدا را در گلویش شکست. 2 نتوانست سخن خود 
را تماشا کند. سپس روی برگردانید و پاره ای گچ برگرفت و با دستی که از هیجان و درد می لرزید، بر تختٔه سیاه 

این کلمات را با خطی جلی3 نوشت: »زنده باد میهن!«...                                                     
قّصه های دوشنبه، آلفونس دوده

آگاهی های فرامتنی

به سال  و  زاده شد  به سال 1840  فرانسه،  نامدار  نویسندگان  از   )Alphonse Daudet( دوده  آلفونس 
1897 درگذشت. از کتاب های وی که به فارسی برگردانده شده است، »نامه های آسیاب من« و »قّصه های 
ترجمٔه دکتر عبدالحسین زرین کوب  از کتاب »قصه های دوشنبه«  برد. داستان زیر  نام  دوشنبه« را می توان 
انتخاب شده است. نویسنده در این داستان، احساسات میهن دوستانه را به شکلی زیبا از زبان کودکی دبستانی 

بیان کرده است.
تحلیل درون متنی

این متن آموزه ها و نکات دقیقی دارد که به برخی از آنها اشاره می شود:
 هوا گرم و دلپذیر بود و مرغان در بیشه زمزمه ای داشتند. این همه خیلی بیشتر از قواعد دستور، خاطر 

مرا به خود مشغول می کرد. 
در بحث آموزش، اغلب، فراموش می کنیم که کتاب و کالس بخشی از دانش ها و مهارت ها را در خود 

دارند و می توانند به دانش آموزان انتقال دهند. در بیشتر موارد، به قول سهراب:
 »باید کتاب را بست/ باید بلند شد/ در امتداد وقت قدم زد/ گل را نگاه کرد/ ابهام را شنید...« 

)سپهری،1374: 428(
 زبان ملّی: دستور زبان و تاریخی که تا این زمان به سختی حاضر بودم به آنها نگاه کنم، اکنون برای من 

در حکم دوستان کهنی بودند که ترک آنها و جدایی از آنها به سختی ناراحت و متأثّرم می کرد.
 وقتی قومی به اسارت دشمن درآید و مغلوب و مقهور بیگانه گردد، تاوقتی که زبان خویش را همچنان 

حفظ کند، همچون کسی است که کلید زندان خویش را در دست داشته باشد.
 میهن، سرزمین نیاکان، زبان ملی.

 تعّجب کردم که با چه آسانی آن روز درس دستور را می فهمیدم. هرچه می گفت به نظرم آسان می نمود.
1ــ قلمرو زبانی: پرمهابت: با هیبت، با شکوه، باابّهت 

2ــقلمرو ادبی: صدا در گلویش شکست: کنایه از اینکه بغض کرد.  
3  ــ قلمرو ادبی: جلی: ویژگی خطّی که درشت و واضح باشد و از دور دیده شود.
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  نیایش
آتش افـروز ده  سینه ای  سوز1الهی  همه  دل  وان  دلی  سینه  آن  در 
نیست2هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست گل  و  آب  از  غیر  افسرده  دل 
دردپرورد درونی  کن  درد3کرامت  برون  و  درد  درون  وی  در  دلی 
روایی را  کـالمم  ده  سوزی  گدایی4به  آتش  کند  گرمی  کزان 

نـه5 جبین  بر  عشقی  داغ  را  ده5دلم  آتشین  بیانی  را  زبانم 
روشنایی فکرم  راه  گدایی6ندارد  دارم  پرتوی  لطفت  ز 
پـرتوانداز نبود  تو  لطف  راز7اگر  گنجینٔه  کجا  و  فکـر  کجا 

1ــ قلمرو زبانی: الهی: منادا/ ده: بده، فعل امر/ آتش افروز: صفت فاعلی مرّخم/ فعل ]باشد[ از آخر مصرع دوم به قرینٔه معنوی حذف شده است. 
قلمرو ادبی: آتش: استعاره از عشق/ سینه: مجاز از وجود

قلمرو فکری: الهی! به من وجودی شعله ور از عشق عطا کن و در این وجود، دلی به من عنایت کن که همه سوزوگداز عشق تو باشد. مفهوم: خدایا 
مرا عاشق کن.

2ــ قلمرو زبانی: »را«: رای اختصاص/ نیست اول: فعل خاص در معنی »وجود ندارد« است.
قلمرو ادبی: افسرده: ایهام تضاد دارد: 1ــ افسرده و بی حال 2ــ یخ زده و منجمد )با توجه به »سوز«( / آب و گل: مجاز از وجود دل/ واج آرایی 

صامت »س«/ دل و گل: جناس ناهمسان اختالفی
قلمرو فکری: )این بیت، معنی بیت پیش را تکمیل می کند.( هر دلی که سوزوگداز عشق تو را نداشته باشد، دل نیست و افسرده و مرده است و دل 

افسرده هم البّته به ظاهر دل است و درحقیقت مرده است.) عشق ارزشمند و حیات بخش است.( ارتباط معنایی با:
به مرده  تو  عشق  به  زنده  نیست  که  بههرکس  افسرده  از  زنده دالن  پیش  مرده  صائبخود 
مرد تن  در  زنده  است  عشق  به  نیستدل  عاشق  که  دلی  باشد  سناییمرده 
نیست انسی  تواش  باالی  و  صورت  با  ماندهرکه  انسان  به  باالش  که  سعدیحیوانیست 

3ــ قلمرو زبانی: دردپرورد: صفت مفعولی مرّخم/ کرامت کن: ببخش. 
قلمرو ادبی: درون و برون: تضاد و مجاز از همه و سراسر/ درْدپرورد: پرورده و به وجودآمده از درد/ درد: تکرار/ واج آرایِی صامت »د«/ دل: 

مجازًا وجود
قلمرو فکری: )این بیت با بیت اول تناسب معنایی دارد.( درون و باطنی به من ببخش که هر لحظه درد عشق مرا زیادتر کند و مرا عاشق تر سازد و در 

این درون، دلی قرار ده که سراسر درد عشق باشد.
4ــ قلمرو زبانی: روایی: رونق، شایستگی/ مصراع دوم: اغراق/ مراعات نظیر: آتش، سوز و گرمی/ گدایی کند: فعل مضارع التزامی  

قلمرو فکری: آن چنان سوزی به من بده که حتی از آتش هم سوزنده تر باشد.
5  ــ قلمرو زبانی: دلم را: »را«  نشانٔه فّک اضافه )داِغ عشقی بر جبیِن دلم نه(. داغ نهادن: نشان کردن. بنده ها و برده ها را داغ می نهادند تا با آن 

نشان شناخته شوند./ جبین: پیشانی
قلمرو ادبی: جبین دل: تشخیص و استعاره/ مصراع اول: کنایه از اینکه مرا عاشق همیشگی و جاودانی خود کن. مرا بندٔه همیشگی خود ساز.

بیان آتشین:  حّس آمیزی و کنایه از سخن گرم و گیرا و جّذاب/ ده و ِنه: جناس ناهمسان اختالفی 
قلمرو فکری: مرا عاشق همیشگی خود قرار ده و زبانم را به یمن سوزوگداز عشق، گیرایی و جذابیت ببخش.

6ــ قلمرو فکری: اگر اندیشٔه انسان به خدا نپیوندد، راه به جایی نمی برد. نظامی می گوید:
ده رهایی ام  خود  ظلمت  دهاز  آشنایی ام  خود  نور  با 

7ــ قلمرو فکری: اگر لطف تو شامل حال ما نشود و از نور خود دل ما را روشن نگردانی، دیگر فکر ما نمی تواند به رازهایی از حکمت آفرینش پی 
ببرد.
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پیچ در  پیچ  امید  ایـن  راه  هیچ1به  دگر  می باید،  تو  لطف  مرا 
فرهاد و شیرین، وحشی بافقی2

1ــ قلمرو زبانی: به: معنی حرف اضافٔه »در« می دهد./ می باید: الزم است.
قلمرو ادبی: راه پیچ َدرپیچ: کنایه از راه دشوار و سخت عشق

قلمرو فکری: بازگردانی: به راه این امید پیچ َدرپیچ برای من لطف تو می باید و دیگر هیچ ]نمی باید[. در این راه سخت عشق، تنها به لطف و عنایت 
تو نیازمندم تا آن را به پایان برم.

2ــ دربارٔه وحشی بافقی در تحمیدیٔه فارسی2 از کتاب راهنمای معلّم فارسی2 سخن به میان آمده است. از ویژگی های منظومٔه فرهاد و شیرین می توان 
به موارد زیر اشاره کرد:

1ــ سادگی و روانی شعر
2ــ صمیمیت زبان شعر

3ــ سوزوگداز عاطفی و دلنشین بودن شعر
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٤0  کزازی، میرجالل الدین. نامٔه باستان. )1390(.  جلد سوم )داستان سیاوش( . چ ششم. تهران: 

سمت.
٤1   ـــــــــــــ.  ترجمه رسالٔه قشیریه. )1374(. تهران . علمی و فرهنگی.

٤٢  گروه مؤلفان.)85ــ93(.کتاب های زبان و ادبیات فارسی. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.

٤٣  معین، محمد. فرهنگ فارسی. )1375(. چ نهم. تهران: امیرکبیر.

٤٤   معتمد دزفولی، فرامرز.)1387(.کویر؛ تجربٔه مدرنیته ایرانی) بازخوانی و تفسیر کویر شریعتی(. چاپ 

اول. تهران: قلم. 
٤٥   مولوی، جالل الدین محمد بن محمد. کلیات شمس تبریزی. )1384(.  چ هجدهم. تهران: امیرکبیر.

ــــــــــــ . مثنوی معنوی. ) 1371(. مطابق نسخٔه تصحیح شدهٔ رینولد نیکلسون. چ دوم، تهران:  ٤٦  ـ 

نگاه و نشر علم.
٤٧   ـــــــــــــ . مثنوی معنوی. )1382(. به اهتمام توفیق سبحانی. چاپ سوم. روزنه.

٤8   ـــــــــــــ. . فیه ما فیه. تصحیح و حواشی بدیع ازمان فروزانفر چاپ چهارم تهران امیر کبیر .

 ٤9  میر صادقی، جمال. )1382(.داستان نویس های نام آورمعاصر ایران. تهران: اشاره.   
٥0  میرعابدینی، حسن.)1387(. سیر تحول ادبّیات داستانی و نمایشی. تهران: انتشارات فرهنگستان 

زبان و ادب فارسی.   
٥1  نرودا، پاپلو. شعرهای عاشقانه. )هوا را از من بگیر خنده ات را نه(. )1394(. ترجمٔه احمد پوری و با 

ویراستاری کاظم فرهادی. تهران: چشمه
٥٢  نصرالله منشی، ابوالمعالی. کلیله و دمنه. )1383(.  تصحیح و توضیح مجتبی مینوی. چ بیست و 

ششم. تهران: امیرکبیر.
٥٣  نظامی گنجوی. خمسٔه نظامی. بر اساس نسخٔه سعدلو و مقابله با نسخٔه آکادمی شوروی با تصحیح 

وحید دستگردی، تصحیح سامیه بصیر مژدهی.بازنگریستٔه بهاءالدین خرمشاهی.) 1383(. تهران: انتشارات 
دوستان.

٥٤  وحشی بافقی، کمال الدین. دیوان وحشی بافقی. )1392(. با مقدمٔه سعید نفیسی. تهران: ثالث.
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مجّلت

1  افراسیاب پور، علی اکبر. عرفان سهروردی و زیبایی پرستی. )1387(. فصلنامٔه تخّصصی عرفان. سال 

چهارم. شمارهٔ 16.  
٢  ایروانی، محمدرضا. نگاهی به خاطره نویسی و مقایسٔه آن با زندگی نامه و سفرنامه. )1386(. مجلٔه زبان 

و ادبیات فارسی. سال3. شمارهٔ 8. 
٣  حسن زاده كریم آباد، داود. مراتب قرب در عرفان اسالمی. )1391(. سال اول. ش 4. 3.   

٤  جوکار نجف. عملکرد محتسب و بازتاب آن در برخی از متون ادب فارسی.)1387(. پژوهشنامٔه علوم 

انسانی. ش57.  
٥  سپانلو،محمدعلی.)1376(.داستان نویسی معاصر مکتب ها و نسل هایش. آدینه. شمارهٔ 121ــ122.

جدید. سال  دورهٔ  آزاد.  اندیشٔه  انقالب،  داستان نویسی یک سالٔه  از  گزارشی   .)1358( ٦  ــــــــــــ 

اول،شمارهٔ یک. 
٧  شکیبی ممتاز، نسرین.  جایگاه سیاوش در اساطیر .) 1389( . متن شناسی ادب فارسی . دورهٔ 2 .شمارهٔ 1.

8  شیری، رسول. سّنت های شعر عاشقانه در غزل واره های سیدنی، اسپنسر و شکسپیر. نشریٔه علمی و 

پژوهشی دانشکدهٔ ادبّیات و زبان های خارجی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
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