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پیشگفتار

سخنی با دبیران دانشور 

خداوندا درِ توفیق بگشای...
هدف از تألیف سه گانة کتاب فارسی و نگارش )ویژة مدارس استعدادهای درخشان( 
را می توان در دو سطح طبقه بندی کرد: در نخستین سطح، تقویت شّم زبانی و ادبی 
)ایجاد ملکة درک و دریافت(، تحلیل متن، التذاذ ادبی و نگارش خّلقانه را در نظر 
داشته ایم و در دومین سطح، افزایش دلبستگِی دانش آموزان به زبان و ادبیات فارسی.
رویکرد ما برای برآوردن این هدف، غناَافزایی بر محتوای دو کتاب »فارسی« و 
»نگارش« دورة اول متوسطه بوده است. غناافزایی را به دو موضوع گسترش می دهیم 
ادبی،  و  زبانی  موضوع های  به  ژرفابخشی  آید:  پدید  روشن تر  تصویری  آن،  از  تا 

جذابیت آفرینی در آموزش زبان و ادبیات فارسی.  
برخی از روش هایی را که در هر سه کتاب در راستای رویکردِ پیش گفته به کار 

بسته ایم، می توان چنین برشمرد: 
کتاب  متن های  با  به اصل همسویی  پایبندی  نثر(:  و  متنی )شعر  افزوده های   •
فارسی، ما را از گزینش ذوقِی متن های افزوده بازداشته و به کندوکاو باریک بینانه در 
آثار ادب کهن و امروز واداشته است. آگاهانه از پدید آوردن کتابی که دربرگیرندة 
افزودگی ها  پیوند  رشتة  و  کرده   پرهیز  باشد،  ادبی  متون  از  کشکول گونه  گزیده ای 
را ـ از تک بیت گرفته تا شعر و حکایت و داستان ـ با درس های کتاب فارسی و 
افزودگی ها در کتاب هفتم کم حجم تر است و در  مهارت ها همواره نگاه داشته ایم. 
کتاب هشتم و نهم پردامنه تر. البته در همین کتاب نهم نیز بیشینة پیوست های متنی را 
از بوستان سعدی برگزیده ایم که آیتی در سادگی و سلست است؛ نه از آثار پیچیده 
و مغلق که طرح آن ـ دست کم در دورة اول متوسطه ـ از مقولة آموزش زودهنگام 
)پیش آموزی( است. در حاشیه نویسی بر این قبیل متن ها، گاه به تفصیل گراییده ایم 
تا از یکسو دبیر گرفتار توضیح ریزه کاری های لغوی نشود و به جای آن، در کلس 
تفاوت های  و  تناسب ها  و  ادبی  بن مایه های  به  پرداختن  برای  بسنده  فرصت  درس 
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مفهومی فراهم آید؛ و از سوی دیگر، دانش آموز وادار شود تا از رهگذر آموخته هایی 
که دانستنی ها در اختیارش گذاشته اند )از قبیِل درست خوانی بر پایة وزن، ساماندهِی 
بیت، جابه جایِی ضمیر، رای گسست اضافه، رای تبدیل فعل اسنادی، اضافة تشبیهی و 
جز اینها(، در کنار سرنخ ها و روشنگری های پانوشت ها، خود به معنا پی برد و بتواند 
آن را ساده و روان بر قلم آورد. در این میان، شکیبایِی دبیر و پرهیز او از معنا کردِن 
یکباره و املگونة بیت و عبارت، به شکل گیرِی گام به گامِ معنی در ذهن می انجامد و 

کلیدهای فهم متن را یک به یک در دسترس دانش آموز می گذارد. 

• آموزش سادة وزن شعر: در داستان سیاوش از فارسی هفتم، شیوة سادة تشخیص 
وزن شعر را به میان آوردیم و در پیش گفتار کتاب فارسی هشتم از تأثیر شناخت وزن 
ابزاری  عنوان  به  را  گفتیم. درعین حال، جادوی وزن  بر درست خوانی سخن  شعر، 
بسیار کارآمد در جّذابیت بخشی به آموزش ادبیات قلمداد کردیم و افزودیم که دبیر 
به هیچ آموزش مستقیمی در کلس  نیاز  با تکرار و شنیدار می تواند بدون  چگونه 
درس، شّم ناخودآگاه تشخیص وزن را در ذهن دانش آموز بیدار کند و رفته رفته آن 
را نیرو بخشد. به همین دلیل است که در کتاب حاضر، موضوع وزن شعر را با همان 

بنیادِ شنیداری، به قلمرو شعر نو گسترش داده ایم.
در اینجا خاطرنشان می کنیم که طرح هرگونه اصطلح عروضی یا روی آوردن به 
تقطیع، با روند آموزش شنیدارِی وزن ناسازگاری دارد و از مقولة نقض غرض است. 
وزن شعر را تنها باید با واداشتن دانش آموز مستعّد دورة اّول متوسطه به گوش فرادادن 
و دریافتِن تدریجِی ضرباهنگ و موسیقی شعر  آموزش داد؛ وگرنه باید یکسره از خیر 
آن گذشت. نیز پرهیز از طراحِی هرگونه پرسش وزن شعر در آزمون های تشریحی و 
چهارگزینه ای، سبب می شود که یافتن وزن به دغدغة دانش آموز بدل نشود و برایش 

نه مایة دل نگرانی، بلکه تمرینی دلخواه و خوشایند جلوه کند1.

• در آموزش آرایه های ادبی، به جای شیوة رایج ـ یعنی فروکاستن آرایه ها به 
قالِب فرمول های فشرده، در پاره ای جزوه ها یا درسنامه ها ـ با الگوبرداری از کتاب 
»آرایه های ادبی« )پایة سوم رشتة علوم انسانی( کوشیده ایم تا با واکاوِی نمونه هایی 
که از متن درس های کتاب فارسی یا افزوده های متنِی همین کتاب برگزیده ایم، به 
چیستِی آرایه ها دست یابیم. برای مثال، به رغم پیچیدگِی »َمجاز«، با بهره گیری از دو 
واژة پاره متن تذکرة      االولیاء، پلی میان معنای اصلی و مجازِی واژه بسته ایم و بدون نیاز 
به اصطلح »علقه های مجاز«، فرایند پیدایِی مجاز را در زبان نشان داده ایم و آنگاه با 
1ـ البته می توان برای تشویق دانش آموزان علقه مند، از پرسش های امتیازی وزن شعر در آزمون بهره جست یا 

فعالیت های کوتاه کلسی ـ مثًل در قالب مسابقه ـ پیش بینی و طراحی کرد.
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آوردن تمرینی از فرهنگ بزرگ سخن، دانش آموز را به جست وجوی معانِی مجازِی 
لغت »َدم« واداشته ایم. بدین سان می توانیم از بررسِی کاربرد مجاز در زبان، به مجاز در 
شعر راه یابیم و سرانجاْم استعاره را که در صورت و ژرف ساخت به مجاز ماننده تر از 

تشبیه است، به عنوان خیال انگیزترین زیرمجموعة مجاز آموزش دهیم. 
نمونه های  به  ـ  آزمون های چهارگزینه ای  به ویژه  ـ  آزمون ها  در  باید  که  پیداست 
سادة زبانی و ادبی بسنده کرد و از پیش کشیدن نمونه های پایان ناپذیِر مجاز و دیگر 

آرایه ها در قالب بیت های بغرنج به جد خودداری ورزید.

• خوشه واژه: در کتاب های درسِی فارسی، از هم ریشگِی واژه های مشتّق عربی در 
فارسی، با اصطلح »هم خانواده« تعبیر شده است. آموزِش هم خانواده، از جست وجوی 
ـ  فارسی  املی  در  می شود.  امکان پذیر  عربی  لغات  در  مشترک  اصلِی  حرف  سه 
چنان که در بخش های پایانِی داستان سیاوش )کتاب هفتم( آورده ایم ـ از آشنایی با 
بر  بار واژه سازی یکسره  امروزه  بدانیم که  باید  اما  ناگزیریم؛  هم خانواده های عربی 
دوِش اشتقاق و ترکیب فارسی قرار گرفته و بایسته است که دانش آموزان از رهگذر 
شناخِت هم خانواده های فارسی، با توانایِی دستگاه واژه سازِی زبان فارسی هرچه بیشتر 
عربی  واژه های  به  فارسی،  کتاب های  در  هم خانواده  اصطلح  چون  شوند.  آشنا 
اختصاص یافته است، در کتاب های استعدادهای درخشان اصطلح »خوشه واژه« را 
برگزیده ایم. در خوشه واژه سازی می توان از هر دو فرایند اشتقاق و ترکیب، جداگانه 
یا همزمان سود برد و بن های ماضی و مضارع را به کار گرفت. برای نمونه، واژه هایی 
از قبیل آرایش، آرایه، آراسته، آراستگی، آرایشگاه، آرایشگری، آرایه گر )= دکوراتور(، 
گل آرایی... )از خوشه واژة آراستن( و واژه هایی مانند سرشناس، ناشناس، ناشناخته، 
شناسه، شناساگر )= معّرف، در دانش شیمی(، شناسایی، خودشناسی، زبان شناسی، 

ناشناخته، جامعه شناختی... )از خوشه واژه شناختن(.1
نباید در هم خانواده سازِی عربی از سه حرف اصلی فراتر رویم و ذهن دانش آموز 
اول متوسطه را در درس فارسی، درگیر دشواری های اعلل عربی کنیم و برای مثال، 
ایذا  و  موذی  استیضاح،  و  واضح  انقضا،  و  قاضی  تأسی،  و  اُسوه  درک همریشگِی 
پیچیده سازِی هم خانواده های  به جای  بهتر است  بلکه  باشیم؛  داشته  انتظار  او  از  را 
عربی در تمرین ها و آزمون ها، با تأکید بر خوشه واژه های فارسی، گسترش واژگانی 
بر بنیادِ سازوکارهای واژه سازی در زبان فارسی را برجسته سازیم. بدین سان، حتّی 
وقتی دانش آموز با وام واژه ای عربی چون »توقف« روبه رو می شود، ذهن او گذشته 
توقف سنج  توقّف ناپذیر،  )=پارکینگ(،  توقفگاه  سوی  به  متوقف«  وقفه،  »وقف،  از 
1ـ البته در این کتاب، پس از آموزش دو گونة مصدر در زبان فارسی )منظم و نامنظم(، مبنای خوشه واژه سازی 

را بن مضارع می گیریم.    
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)=پارکومتر( نیز راه می برد یا زمانی که »توسعه« را با »وسعت« هم خانواده می گیرد، 
واژه هایی چون »توسعه طلبی« و »توسعه یافته« و »توسعه یافتگی« را هم پیش چشم 
دستگاه  با  عربی  وام واژه های  سازگارِی  فرایند  دانش آموز  که  است  این گونه  دارد. 
صرفیِ فارسی را فرامی گیرد. گذشته از این، چیرگی بر ساخِت خوشه واژه ها، ذهن 
دانش آموز را با الگوهای گوناگون اشتقاق و ترکیب، و ظرافت ها و امکانات هریک، 

خوگر می کند و گنجینة فّعال واژگان ذهنِی او را َغنا می بخشد. 

برای  را  ادبی  کتاب های  حجم  از  بهره گیری  هشتم،  کتاب  پیش گفتار  در   •
جذابیت بخشی به آموزش تاریخ ادبیات، توصیه کردیم. اکنون می افزاییم که اگر فضا 
و امکانات مدرسه یاری کند، می توان گامی دیگر برداشت و در اتاقی جداگانه، آثار 
ادبی را در پس زمینة سده های تاریخی به نمایش گذاشت؛ بدین شیوه که گرداگرد 
آثار  و  تندیس  میز  دیوار چیده شود و روی هر  بر  تکیه داده  میزهایی  اتاقی،  چنین 
شاعران و نویسندگان یک سده از تاریخ ادبیات فارسی قرار گیرد. برای نمونه، بر 
و  منشی  نصراهلل  کلیله ودمنة  و  محمدبن منّور  اسرارالتوحید  میز سدة ششم هجری، 
و حدیقة  انوری  و  خاقانی  دیوان  و  نظامی  گنج  پنج  و  عروضی  نظامی  چهارمقالة 
سنایی با تندیس یا تصویری از هر نویسنده یا شاعر جای گیرد و پاره ای ویژگی های 
نقش  آویخته است،  میز  کنار  دیوارِ  به  مقّوایی که  بر  زندگینامه اِی هریک  یا  سبکی 
بندد و با تصویر یا نمونکی از بناهای به یادگارمانده از آن دوران یا نقشه ای تاریخی 
از آن روزگار همراه شود. در دو سوی این میز، دو میز سدة پنجم و هفتم جایگیر 
می شود و دورة معاصر نیز میز بزرگی را از آِن خود می کند. بدین سان دبیر می تواند 
هرچند هفته یک بار، دانش آموزان را به »اتاق تاریخ ادبیات« فراخواند و در فضایی 
نمایشگاه گونه به آموزش حافظه محورِ تاریخ ادبیات، بُعد و ژرفای تجربی و شناختی 
پیاپی و شاعران و نویسندگان هر  از سده های  نمایشگاه، چشم اندازی  این  ببخشد. 
یادسپارِی  جای  به  و  می کند  عرضه  را  ادبی  برجستة  آثار  از  مجموعه ای  و  عصر 
کوتاه مّدت نام فلن شاعر و بهمان اثر، زمینه ساز شناختی ماندگار از تاریخ ادبیات 

فارسی می شود.

منسجم ترین  و  برجسته ترین  سخن  بزرگ  فرهنگ  و  فرهنگستان  با  آشنایی   •
سامان  بخش  در شش  دیگری  و  هفت  در  یکی  که  سه گانه اند  کتاب های  دانستنِی 
یافته اند. در »آشنایی با فرهنگستان« خواسته ایم دانش آموزان را که در آینده متخصصان 
علم و فنّاوری خواهند بود، تا اندازه ای با ضرورت و شیوه های دقیِق واژه گزینی در 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی آشنا کنیم و آنان را به پذیرش و کاربرد واژه های 
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علمِی فارسی ـ که الزمة ارتقای زبان فارسی به زبان علم روز است ـ برانگیزیم.
فارسی  فرهنگ  معتبرترین  و  روشمندترین  امروز،  تا  را  سخن«  بزرگ  »فرهنگ 
بهره گیرِی  تا  پّله پّله  و  آغاز کرده  آشنایِی ساده  از  فرایندی سه ساله،  در  می شناسیم. 
میان  از  ادبی  لغت  دقیق  معنِی  یا  لغت  ترکیبات  از فرهنگ )جست وجوی  حرفه ای 

انبوه معانی( پیش رفته ایم.

• هدف از بخش نگارش کتاب حاضر ـ در پِی محتوای دو پایة پیشین ـ تشویق 
دانش آموزان و انگیزه بخشی به آنان برای گام نهادن در پهنة نگارش خّلقانه است. 
اما هم زمان هر  به کتاب نگارش وفادارند؛  این بخش، جملگی  درس های ششگانة 
ظرفیتی را به کار می گیرند تا با گشودن افق های تازه و به میان آوردن برداشت های 
نگارشی  خّلقیت  برای  را  راه  و  دهند  گسترش  را  نگارش  کتاب  درس های  نو، 
دانش آموزان  که  است  فضایی  نیازمند  نوآوری،  و  خّلقیت  بی گمان  هموار  سازند. 
ـ  نگارشی  فّعالیت های  ازاین رو  بزنند.  خطا  و  آزمون  به  دست  بی دغدغه  آنجا  در 
به ویژه دست گرمی های آغازیِن هر درس ـ به گونه ای طرح ریزی شده اند که چونان 
آزمایشگاه، میدانی برای آزمون و خطای دانش آموز باشند. هر نوشته ـ حتّی برای 
کارآزموده ترین و مجّرب ترین نویسندگان ـ در ُحکِم آزمایشی نوآیین است که کمال 
بخشیدن و به ثمر رساندِن آن، حوصلة فراوان می طلبد. بساِن هر آزمایشی، هرچند 
دارد،  نگارش  نهایِی  فراوردة  از  مشّخص  ذهنیتی  و  انتظار  آغاز،  از  پیش  نویسنده 
با واژه ها ـ برهم نهادن، جایگزین ساختن،  از کلنجار رفتن  تنها پس  نتیجة کار،  اما 
پس وپیش کردن  و دنبال  کردِن سرنخ های آنها ـ روشن می شود. در رونِد نوشتن و 
آزمودن، چه بسا محیط کار )کاغذ( ـ مانند تصّوری که از آزمایشگاه های علمی داریم 
ـ شلوغ و آشفته شود و اثر قلم خوردگی های چندین باره بر آن پدیدار گردد؛ ممکن 
یا  نسازد؛  برآورده  را  آزمونگر  نویسندة  ـ خشنودِی  باید  ـ چنان که  کار  ثمرة  است 
آزمایش آغازین به آزمون های دیگر بینجامد. به هررو در چنین فضای آزمایشگاهی و 
در کشاکش های نوشتن و لغزاندن قلم بر کاغذ است که نویسنده از آزمون و خطای 
خود نکته ها می آموزد و تجربه ها می اندوزد. بنابراین باید در چنین آزمایش هایی، تأکید 
ما نه تنها بر فراوردة نهایی )نوشتة پیراسته(، بلکه بر فراینِد نوشتن باشد. گفت وگو 
دربارة فراینِد نوشتن، نقش برجسته ای در پایداری و ماندگارِی آموخته های برخاسته 
از آزمایش و خطا دارد و همواره می باید در کلْس مجالی برای بازگویِی این قبیل 

تجربه های دانش آموزی فراهم آورد. 
***

است؛  یک دست تر  و  کمینه گراتر  پیشین،  کتاب  دو  از  نهم،  کتاب  بخش بندِی 
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به گونه ای که طیف گستردة محتوای افزوده را در دو بخش با نشانوارة  و  
1 و  تعبیه  گنجانده ایم و تمرین ها را به ترتیب در نشانواره های  ، 
کرده ایم. از این میان، استثنائًا تمرین های یکسره دستوری را با نشانوارة »نوشتنی« در 

پایان نشانده ایم و برچسب  را در کنارش آورده ایم.

تمرین های  و  بخش ها  یک یِک  در  یادگیری  یاددهی ـ  فرایند  درسِت  شکل گیرِی 
نباید  ازاین رو  است.  دبیر  همه جانبة  نظارِت  و  اشراف  گرِو  در  سه گانه،  کتاب های 
دانش آموزان  به  وقت،  تنگِی  جمله  از  دلیلی  به  را  کتاب  از  بخشی  هیچ  فراگیرِی 
شمرده  خانه  در  دانش آموز  تکلیف  گرچه  هم  تمرین ها  به  پاسخ گویی  واگذاشت. 
دانش آموزان  با مشارکت  در کلس  تمرین2  از حّل  نباید  آن،  دنباِل  به  اما  می شود، 
غفلت ورزید. در ارزشیابِی نوبت اول و دوم، در هریک از مواد سه گانة درسی زبان 
و ادبیات فارسی، سهم نمرة کتاب حاضر، 5 نمرة مستمر و 5 نمرة پایانی از 20 نمره 

است.3
انگیزه بخش گروه  و  عالمانه  توصیه های  از  نیز  کتاب  این  تدوین  در  خوشبختانه 
زبان و ادب فارسی دفتر تألیف و نکته سنجی های ارزندة همکاران مرکز مّلی پرورش 
به  را  گران قدر  دبیران  بوده ایم.  برخوردار  کشور  سراسر  در  درخشان  استعدادهای 
پاس همراهِی همدالنه شان در آموزش بهینة این مجموعه کتاب، سپاس می گزاریم و 
همچنان درخواست داریم که کژتابی و کاستی یا سودمندی و کارآمدِی بخش های 

گوناگون کتاب را با نویسندگان در میان بگذارید.4
 

نیم رسـید نتوا لـی  ن مقصد عا مـا بـدا
هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند     

1ـ زیربخِش »نوشتنی« گاه در پارة دوم کتاب )نگارش(، رنگ نگارش خّلقانه به خود می گیرد و ماهیتی دیگرسان 
می پذیرد.    

2ـ با توّجهی دوچندان به تمرین های اندیشیدنی 
3ـ به عبارت دیگر، سهم پارة فارسِی این کتاب، در هریک از دو ماّدة درسِی »خواندن فارسی و درک متن« و 
»املی فارسی«، 5 نمرة مستمر و 5 نمرة پایانی و سهِم پارة »نگارش« نیز در ماّدة درسِی »نگارش«، 5 نمرة مستمر 

و 5 نمرة پایانی از 20 نمره در هر دو نوبت است.   
4ـ از راهِ رایانامه ای که نشانِی آن را در واپسین برگ کتاب خواهید یافت.
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پیشگفتار
سخنی با دانش آموزان گران قدر

مدارس  )ویژة  فارسی  کتاب های  سه گانة  از  سومین  دارید،  روی  پیِش  که  کتابی 
پیشین،  کتاب  دو  با  سنجش  در  کتاب  این  ساختار  است.  درخشان(  استعدادهای 
ساده تر و شسته رفته تر، و محتوایش گسترده تر و پرمایه تر است. یکایک درس های 
دارند  همسویی  نهم(  )پایة  »فارسی«  از  درس  همان  با  حاضر،  کتاب  فارسِی  پارة 
»نگارش«  آغازیِن  درس  با شش  نیز  کتاب  این  نگارش  پارة  درس های ششگانة  و 
)پایة نهم( هماهنگ اند. افزون برایْن نکته هایی برگرفته از درس هفتم و هشتم کتاب 

نگارش، در دو درس پنجم و دومِ این پاره به میان آمده است.
و  دارند  یا   نشانوارة   پاره،  دو  هر  در  کتاب  محتوایِی  افزوده های   •
به جز  ،  و  گنجانده شده اند.  نشانوارة   به ترتیب در سه  تمرین ها 

بخش های یکسره دستوری که در پایان هر درس جای گرفته اند.
• گاهی مقصود از تمرین »نوشتنی« در پارة »نگارش« فراتر از پارة »فارسی« است 

و مفهوم نگارش خّلقانه از آن برمی آید.
برای  میدانی  و  باشید  داشته  چشم  پیش  همواره  را  »اندیشیدنی«  تمرین های   •
پاسخ  یک  تنها  پرسش هایی  چنین  در  گاه  بدانید!  خود  اندیشة  َمرکِب  جوالن دهِی 
اما درست و سنجیده  از پاسخ های گوناگون،  با طیفی  درست نداریم؛ بلکه چه بسا 
نباید  البته  می نگرند.  موضوع  به  متفاوت  از چشم اندازی  هریک  که  شویم  روبه رو 

ساده انگارانه تصور کرد که هر پاسخی به چنین پرسش هایی پذیرفتنی است! 
• افزوده های متنی )از شعر و نثر( در پارة »فارسی«، هم در بخش »خواندنی« جای 
گرفته اند و هم در تمرین های »اندیشیدنی«. پانوشت های متن ها را به دقت بخوانید و 
بکوشید معنای بیت ها و عبارت ها را خود گام به گام به دست آورید؛ نه آنکه از دبیرتان 
بخواهید معنا را املوار برایتان بگوید و شما بنویسید. آموخته هایی از قبیِل سامان دهِی 
بیت، جابه جایِی ضمیر، رای گسسِت اضافه، رای تبدیل فعل اسنادی، کة چرایی و جز 
اینها را به کار بگیرید. پس از آنکه معنا را دریافتید، به تناسب ها و تفاوت های مفهومِی 

این افزوده ها با درس های کتاب فارسی بیندیشید.
بزرگ  »فرهنگ  و  فرهنگستان«  با  »آشنایی  به  دانستنی،  افزوده های  میان  در   •
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با  »آشنایی  دهید.  اهّمیت دوچندان  ـ  است  دو ساِل سپری شده  دنبالة  که  ـ  سخن« 
فرهنگستان« رفته رفته شما را با ضرورت ها و شیوه های واژه گزینِی علمی آشنا می کند 
و از داوری های ناآگاهانه بازمی دارد. »فرهنگ بزرگ سخن« نیز شما را در بهره گیرِی 

حرفه ای از معتبرترین فرهنگ فارسِی امروز یاری می رساند.
• فعّالیت های نگارشِی بخش »نگارش« کتاب حاضر ـ از جمله دست گرمی های 
آغاز هر فصل ـ زمینه ای  فراهم می آورد تا مهارت های نگارشی تان را با شیوه هایی 
از قبیِل بازی های نگارشی و تحلیل متن پرورش دهید. بسیاری از فّعالیت های کتاب 
به شما انگیزه می دهد تا با واژه ها بازی کنید. این بازی ها را جّدی بگیرید؛ زیرا در 
مسیر همین بازی ها است که می آموزیم واژه های گوناگون و ترکیب های رنگارنگ 
چه ظرفیت هایی پدید می آورند، چه معناهایی خلق می کنند و چگونه هم نوعان خود 
)واژگان دیگر( را فرامی خوانند تا معنایی را که در سر دارند، شکل دهند و بپرورند. 
پیشه شان  که  کسانی  قلِم  به  می خوانید  متن هایی  کتاب،  از  بخش  این  در  همچنین 
نویسندگی ا ست. در خواندن این متن ها، از درون مایه و پیامی که داستان ها و نوشته ها 
به  پیام،  بر  نورزید. علوه  غفلت  می کنند،  منتقل  به خواننده  و  می پرورند  در خود 
نیز  بازی های زبانی ـ شگردهای روایت و چگونگِی کاربرد واژگان و ترکیب ها و 
سازه های تصویری که نویسندگان با َملِط لغت ها می سازند ـ دقّت کنید. در دنیای 
فنّاورِی امروز، فرایندی هست که با نام »مهندسی معکوس« شناخته می شود. در رونِد 
با تجزیة گام به گام  تا  این مهندسِی پیچیده، دانشمندان و مهندسان کوشش می کنند 
و بررسی و واکاوِی اجزای یک دستگاهِ کامل که در اختیارشان قرار گرفته است، به 
سازوکار و عملکرد آن پی برند؛ به گونه ای که بر پایة این شناخت، بتوانند نمونة تازه ای 
از چنین دستگاهی تولید کنند. شما هم وقتی متن های کتاب حاضر را می خوانید، 
متن سردرآورد و  خود را مهندسی تصّور کنید که می خواهد کنجکاوانه از زیروبَمِ 
شگردهای نهفته در آن را کشف کند و این کشف و دریافت را دستمایه ای قرار دهد 
تا بتواند نمونه ای مشابه در آینده بیافریند. در پِی خواندِن هر متن، برداشت خود را 
با دبیر و هم کلسی ها در میان بگذارید و بکوشید تا هربار از یافته هایتان در بافِت 

نوشته هایتان بهره برید.
• از راهِ رایانامه ای که نشانِی آن در آخرین برگ کتاب یاد شده است، می توانید 

دیدگاه های خود را دربارة این کتاب با ما در میان بگذارید.

شادبَهر و دوستکام باشید! 
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5.psd

ستایش

وند جان و خرد هب انم خدا
 

برنگذرد« نخستین  اندیشه  برتر  نام خداوند جان و خرد/ کزین  »به  1ـ 

بیت شاهنامه است1. 

به نظر شما چرا فردوسی شاهنامه را با نام خداوند »جان« و »خرد« آغاز 

کرده و از میان صفات گوناگون خداوند بر جان آفرینی و خردبخشِی او 

تکیه کرده است؟

فردوسی پیوند جان و خرد را در قالب این بیت از دیباچه چگونه نشان 

داده است ؟
تو  بی  چشم،  شادان،  جهاْن  نَسپَری3  خرد، چشم جان است؛ چون بنگری2 

 

1_ با نام خداوند جان و خرد ]شاهنامه را آغاز میکنم[؛ زیرا اندیشة انسان نمی تواند از این فراتر 
رود )بنابراین در ستایش خداوند سخنی بیشتر از اینکه او خداوند جان و خرد است، نمی توان 

گفت(.
2_دقّت و تأّمل کنی 

3_ جهان سپَردن: روزگار گذراندن
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رهنمای1« روزی دهِ  خداوند  جای/  خداوند  و  نام  »خداوند  بیت  از  دوم  مصراع   2ـ 

 یادآور کدام نام های خداوند است و چرا فردوسی این دو را در کنار هم نشانده است؟ 

3ـ مفهوم بیت دیباچة شاهنامه را با این بیت ناصرخسرو مقایسه کنید:

نه داناســت آن کو تواناســت بر زر تواناســت بــر دانــش خویــش دانــا 

آیا بیت دیباچه با مفهوم بیت زیر در تقابل است؟ چرا؟

چون کــه دانســتم، توانایــی نبــود تا توانســتم، ندانســتم چه ســود؟ 

4ـ می دانیم که فردوسی در تاریخ ادبیات فارسی از لقب »حکیم« برخوردار بوده است: 

حکیم ابوالقاسم فردوسی. بر پایة بیت های دیباچه و شناختی که از شاهنامه دارید، بگویید 

چرا ایرانیان چنین لقبی را برازندة فردوسی دانسته اند.

1_ خداوندی که دارندة همة نام ها و همة جای هاست )به همه چیز هستی بخشیده و جایی برای هریک معیّن کرده( 
خداوندی که روزی می دهد و راه درست را نشان می دهد. شاید در این بیت »نام« و »جای« دارای معنایی متضاد 
و ناساز باشند؛ بدین صورت که مقصود از »جای« )=  مکان(، جهان ماّدی باشد ولی »نام«، جهان معنا و ماورا را 

برساند که حواس انسان تنها »نام« آن را می شنود و از درک آن ناتوان است.

 
تندیس فردوسی ساختة ابوالحسن صدیقی

میدان فردوسی شهر رم ایتالیا
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برخی پژوهشگران، شاهنامه را »ِخَردنامه« خوانده اند. با وجود این، وصِف موجودات 

و پدیده ها و رویدادهای شگفت انگیز و خردگریز در داستان های شاهنامه فراوان است. از 

این میان، فشردة داستان »اَکوان دیو« را در پی می آوریم و با هم می خوانیم. هرچند ماجرای 

رستم و اَکوان دیو در روزگار پادشاهِی کیخسرو رخ داده است، اما گمان می رود فردوسی 

آن را پیش از دیگر بخش ها و داستان های شاهنامه سروده باشد.

در زمان کیخسرو جانوری پدید می آید و خود را به شکل گورخری1 زردرنگ که خّطی 

سیاه از یال تا ُدم بر تن دارد، درمی آورد و به گّلة اسبان شاه حمله می کند و اسبان را از 

پای در می آورد. کیخسرو پی می برد که این جانور گورخر نمی تواند باشد، زیرا گورخر از 

اسب زورمندتر نیست. بنابراین رستم را به کشتن جانور می فرستد و به او هشدار می دهد 

که خود را از آن حفظ کند؛ شاید که اهریمن باشد. رستم پس از سه روز جست وجو در 

چراگاه اسبان، اَکوان را در هیئت2 گورخری می یابد و به دنبال او اسب می تازد و می کوشد 

تا با کمند گرفتارش کند و نزد شاه ببرد؛ ولی همین که کمند می افکند، گورخر از چشمش 

ناپدید می شود و رستم درمی یابد که این جانور، گور نیست و اکوان دیو است. گویا دانایان 

می دانسته اند که اکوان دیو در آن دشت مأوا3 دارد. گور یک بار دیگر در برابر چشمان رستم 

پدیدار می شود، اما تا رستم با کمان خود به سوی گور نشانه می رود، اثری از او به جای 

نمی ماند. پس از سه روز پیاپی تاخت وتاز در دشت، رستْم خسته و تشنه و گرسنه در کنار 

چشمه ای فرود می آید و به خواب می رود.

ــر5ِ او رســید ــا ب ــاد شــد4 ت یکــی ب چـــو اَکـــوانش از دور خفـــته بدید 

1_ در شاهنامه مقصود از »گور«، گور ایرانی است که بومِی ایران است و به جای خط های 
راه راه سیاه و سفید، بدنی به رنگ قهوه اِی روشن یا نخودِی یک دست دارد. همین جانور 

است که دراصل »گورخر « نام دارد و نام درست گور راه راهِ آفریقایی، گور اسب است.
2_ شکل

3_ خانه، مسکن
4_ در شتاب و سرعت، مانند بادی شد

5_ نزدِ، پیِش
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ــه گــردون برافراشــتش ز هامــون ب ِــرد بُبـــرید و بـــر داشتـــش  زمیــــن گـ

ســِر پُرخــرد پُــر ز پیــکار شــد غمی1 گشت رستم چو بیـــدار شـــد 

چنیــن گفــت اَکــوان کــه: »ای پیلتن، چـو رستـم بجـنبید بر خـویشــتن، 
کجــات آیــد افگنــدن اکنــون هــوا3 یکـــی آرزو کـــن2  کـــه تا از هــــوا، 

کجــا خواهــی افتــاد، دور از گروه؟« سوی آبت انـــدازم ار4سوی کـــوه؟ 
ــد5 ــه دی ــِو وارون ــِف دی ــوا در ک ه چـــو رستـــم به گفـــتار او بنـــگرید 

تــن و اســتخوانم نیایــد بــه کار »گر اندازدم ـ گفت ـ بر کـوهسـار، 

ســازدم« ماهیــان  ســینة  کفــن،  بـــه دریــــا بِـــْه آیـــد گـــر انــــدازدم 

یکــی داســتانی زده  اســت اندریــن6، چنین داد پاسخ  که: »دانای چـــین 
بــه مینــو8 نبینــد روانــش ســروش9 که: »در آب هر کو بر آوْرد هـوش7 

خرامــش12 نیایــد بــه دیگــر ســرای« به زاری10، بمانَد هم ایدر11 به جـای 

دلیــر« مــردِ  چنــگاِل  ببیننــد  بــــه کوهـــم بیــــنداز تا ببـــر و شیر 

ــو ــا َغری ــوی دری ــر س ــرآوْرد ب ب ز رستم چـــو بشنید اَکـــواِن دیــــو، 

کــه انــدر دو گیتــی نیابــی نهفــت13« »به جـایی بخواهم فگندنْتـ  گفـت 

ســاختش ماهیــان  ســینة  کفــن  به دریـــای ژرف، انـــدر انداخـتـــش 

1_ غمگین و بیتاب
2_ یکی آرزو کن: یک آرزو کن، آرزویی کن

3_ »هوا« در مصراع دوم به معنِی »خواست و آرزو« است. آرزویی کن و بگو که خواست تو چیست. از هوا تو را 
به کجا بیندازم؛ در آب یا بر کوه؟ )هوا در دو مصراع گرچه تکرار شده، اما با معنای متفاوت به کار رفته است و 

بنابراین می تواند در جایگاه قافیه قرار گیرد(
4_ اَر ـ که کوتاه شدة »اگر« است ـ گاه در شاهنامه )از جمله در این بیت( به معنِی »یا« است.

5_ دید که خواست، خواسِت دیِو بدکار و نامبارک است.
6_ در این باره، َمثَلی زده است.

7_ هوش برآوردن: مردن )کنایه(
8_ بهشت
9_ فرشته

10_ گریه و غّصه، در اینجا: خواری
11_ بر وزِن »دیگر«، اینجا

12_ خراَمش نیاید: او را خرام نیاید، نمی تواند بخرامد. )َخرامیدن یا ُخرامیدن، در اینجا یعنی رفتن(
13_ مخفی گاه
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ســبُک2، تیــغ تیــز از میــان3 برکشــید هـمان کـز1 هـوا سـوی دریـا رسید، 

ــگ6 اوی ــد4 سرگشــته5 از چن ببودن نهـنـگـان چـو کـردند آهنـگ اوی 

به دیگر، ز دشــمن همی ُجســت راه به دسـت چـپ و پای، کـرد آشـناه7 

چنین باشــد آن کــو بَُود مــردِ جنگ بـــه کـــارش زمـــانی نیـامـــد درنـــگ 

برآمــد بــه هامــون و خشــکی بدیــد ز دریـا، به مـردی، به یک  سـو کشید 

را بنــده  تــِن  بــد  از  رهانیــده  ســتایـــش گـرفـــت آفـریننـــده را 
بیــان9 ببــِر  بنْهــاد  بــِر چشــمه  برآســود و بگـشاد ُگـردی  مـیـان8 
دَژم11 شــیِر  بپوشــید  را  زره  کـــمند و ِسلیـــحش10 چو بفگنْـــدنَم، 
بــر آن دیــِو بدگوهــر آشــفته بــود13 بدان چـشمه آمـد کـجا12 خفـته بود 

به  تا  می گذارد  رخش  پِی  در  سر  پیاده  و  نمی بیند  چشمه  کنار  در  را  رخش  رستم 
و  می یابد  َچراگاه  در  را  رخش  است.  اَفراسیاب  اسبان  َچراگاه  که  می رسد  َمرغزاری14 
چهل  با  همراه  و  افراسیاب  سرکردگِی  به  تورانیان  چون  و  می گیرد  را  افراسیاب15  گّلة 

بُنه شان16 و  پیل ها  و  می دهد  شکست  را  آنان  می آیند،  تعقیبش  به  جنگی  سپید   پیل 
 را به غنیمت می گیرد. سپس به چشمه ای که نزدیک آن به اکوان برخورده بود، بازمی گردد. 

1_ همان که: به محض اینکه )امروزه »همین که« می گوییم(
2_ به سرعت، چاالک

3_ نیام، غلف
4_ شدند )در اینجا، بودن: شدن(

5_ درمانده، بیچاره )در اینجا(
6_ پنجه؛ در اینجا، ُمراْد قدرِت دست و پنجه است.

7_ شنا
8_ ُگردی میان: میاِن )کمربنِد( ُگردی )پهلوانی(؛ کمربند پهِن چرمین که پهلوانان بر کمر می بستند.

9_ رزم جامة رستم که برخی می پنداشتند از پوست ببر بوده است.
10_ »ِسلیح« فارسی شدة »سلح« است که در آن، مصوت /آ/ به /ای/ تبدیل شده است. نمونه هایی ماننِد بلیَْ←بلی، 

ولـَْکن← ولیکن که در فارسی هشتم )ویژة استعدادهای درخشان( دیدید، از این دست است
11_ ُدَژم یا دَِژم: خشمگین

12_ »کجا« در برخی بیت های شاهنامه ـ از جمله این بیت ـ به معنِی »که« کاربرد داشته است.
13_ آشفتن: خشمگین شدن

14_ َمرغ )سبزه(+ زار، سبزه زار
15_ بزرگترین پادشاه توران و دشمن بزرگ ایرانیان در شاهنامه

16_ توشة سفر، در اینجا: اسباب و سازوبرگ سپاه
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»نگشــتی ـ بــدو گفت ـ ســیر از نبرد؟  1 دگرباره اکـــوان بـــدو بازخـــورد

به دشــت آمــدی باز، پیچــان2 به جنگ؟« نهنــگ  یــا و چنــِگ  ر ســتی ز د بَر
ــو4 ــی َغری ــیِر جنگ ــرآوْرد چــون ش ب یـــو،  رِ د 3 چــو بْشــنید گفتــا تََهْمتــن

بیفگنْــد و آمــد میانــش بــه بنــد ن کمنــد  د پیچــا 5 بُْگشــا ک ز فِتــرا

برآهیخــت7 و چــون پُتــِک آهنگــران، بپیچیـــد6 بر زیـــن و گـــرزِ گـــران 
ســر و مغزش از گرز رســتم بَِخســت8 بزد بر سر دیـــو، چـــون پیِل مست 

ــرش ــی س ــد جنگ ــت و بُبْری برآهیخ فرود آمـــد، آن آبگـــون9 خـــنجرش 
کیــن10 روزِ  پیــروزِی  بــود  کــزو  همی خواند بر کردگـــار آفــــرین 

ــپاس ــزدان س ــدارد ز ی ــو ن ــی ک کس 11 مــردمِ بــد شنـــاس  تــو َمــر دیــو را

ــی ــُمَرش ز آدم ــمر َمْش ــوان ش ز دی هِ مردمــی  هــر آن کــو گذشــت از َر

در  »گفتاورد  نمونه  یک  دیو،  اَکوان  داستان  )نقلِ قول های(  گفتاوردهای  میان  از  1ـ 

گفتاورد« و یک نمونه »تک گویی« بیابید. 

1_ بخوانید: َخْرد
2_ با حالت اضطراب و بی قراری به سبب درد، ناراحتی یا خشم 

3_ تَْهم یا تََهم )=نیرومند و چاالک(+ تَن: دارای تن چاالک و ورزیده )در بیت، برای نگه داشِت وزن تنها می توان 
این واژه را با زبَِر »ه« خواند(

4_ واژة فارسی به معنِی خروش و صدای بلند که از حلقوم انسان و جانوران بیرون می آید.
5_ تسمه یا نوار چرمی که از جلو یا عقب زین اسب آویزان می کردند و چیزی را ـ از جمله کمند یا گرز ـ با آن 

به زین می بستند.
6_ چرخید

7_ بیرون کشید. )»آهیختن« و مصدر دیگِر آن، »آختن« به معنِی بیرون کشیدن است. »برآهیخت و« را در این بیت 
و دو بیت پس از آن، بخوانید: »برآهیُت« یا »برآهیخُت« را با /ای/ کوتاه بخوانید.(

8_ از مصدر »َخستن«، زخمی و مجروح شد.
9_ مانند آب در درخشانی و شّفافیت، تیز و برنده

10_ جنگ
11_ در َسبِْک کهن شعر فارسی، گاه مفعول دو نشانه داشته است؛ یعنی »َمر« پیش از مفعول می آمده است و »را« 

پس از آن. مر دیو را= دیو را.
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2ـ در دو بیت زیر ضمیرهای جابه جاشده را به جایگاه نخستین  خود بازگردانید.

کجــات آید افگنــدن اکنــون هوا ز هــوا  یکــی آرزو کــن کــه تــا ا

کفــن، ســینة ماهیــان ســازدم  1 نــدازدم بــه دریــا بـِـْه آیــد گــر ا

3ـ شعر را آهنگین بخوانید و بر پایة »َت« و »تَن«، وزن شاهنامة فردوسی را پیدا کنید. 

ناهمسان  ]=نسخه های خّطِی[ گوناگون،  بیت های شاهنامه در دست نویس های  )ُشمارِ 

است؛ اما بیشتِر دست نویس ها دارای کمابیش پنجاه هزار بیت اند. بنابراین شاهنامه نزدیک 

به یکصدهزار مصراع دارد و وزن یکایک مصراع ها، همان است که شما می یابید.( 

1ـ معنِی بیت های گفتاورد در گفتاوردی را که در بخش »جستنی« یافته اید، به فارسِی 

امروزی بنویسید.

2ـ معنای واژه، ترکیب و مصراع هایی را که در متن زیرشان خط کشیده ایم، بنویسید.

شاهنامه  وزن  آیا  است.  لحن حماسی  غالب،  لحن  شاهنامه،  بیت های  در خواندن  1ـ 

تا  می خوانید  را چگونه  اَکوان  داستان  بیت های  می رساند؟  یاری  لحن  این  پیدایش  به 

ضرباهنِگ حماسی حفظ شود؟

 2ـ از رونِد رویدادهای این داستان، چه ویژگی هایی از شخصیت اَبَرپهلوان ایران، رستِم دستان2

1_ ضمیرهایی که به پایان فعل ها می پیوندند و نقش مفعول دارند، جابه جاشده یا جهش یافته به شمار نمی روند؛ زیرا 
این الگو، در زبان عادی و معیار، کاربرد بسیار دارد: دیدمت، آوردمش، ترساندمتان... 

2_ َدستان، نامِ دیگر یا لقِب »زال« در شاهنامه است. رستِم َدستان یعنی رستم، فرزند زال.
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 درمی یابید؟ 

3ـ بزرگ نمایی و اغراق، ویژگِی همیشگِی داستان های حماسی است. از دیِد شما دلیل 

اغراق آمیزبودن چنین داستان هایی چیست و در کدام بخش از داستان اکوان دیو، اغراق 

نمایان تر است؟

 

4ـ فردوسی در بخشی از دیباچة شاهنامه، دربارة داستان های کتاب خود این دو بیت را 

سروده است:

بــه یکســان، َرِوْشــن2ِ زمانــه مــدان تو این را دروغ و َفســانه1 مدان 
دگــر بــر رهِ رمــز معنــی بــرد3 از او هرچــه انــدر خــوَرد بــا خــرد 

مفهوم بیت های باال چگونه میان خردگرایِی فردوسی و داستان های شاهنامه سازگاری 

برقرار می کند؟ ارتباط میان بیت های پایانِی داستان اَکوان با این دو بیت  چیست؟

1_ داستان تخیّلی و به دور از واقعیت
2_ َرِوْشن، صورت کهن تِر واژة »روش« است.

3ـ تو این کتاب را دروغ و افسانه نپندار، و خیال نکن که همواره روش و گردش روزگار یکسان بوده است )چه بسا 
رویدادهایی که در گذشته رخ داده و امروزه اثری از آنها نیست. نباید بپنداریم که روزگار همیشه بر این قاعده بوده 
است که ما می بینیم(. هرچه از آن )=شاهنامه( با خرد سازگار است و جور درمی آید ]، چه بهتر![؛ باقی، رمزگونه و 

نمادین است و بر پایة رمز، معنا پیدا می کند.  
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فصل اول

زیبایی آفرینش
طریِق  از  هنرمندان،  و  می کنند  گفت وگو  خوانندگان  با  واژگان  رهگذر  از  نویسندگان 
آفریده های هنری پیامشان را به مخاطبان می رسانند. خداوند ـ یگانه هنرمند طبیعت و برترین 
نویسندة خلقت ـ  به زبان زیبای آفرینش با بندگانش سخن می گوید. بنابراین، باریک بینی و 
دقّت در زیبایی های آفرینش، ما را یاری  می دهد تا پیام خالق جهان را درک کنیم. درس های 
دربارة  خواندن  می کند.  آفرینش  زیبایی های  متوّجِه  پیش،  از  بیش  را  ما  ذهن  فصل  این 
زیبایی های آفرینش ـ آن هم در قالب شعر و نثر لطیف فارسی ـ البتّه بسیار سودمند است؛ 
اّما اگر می خواهیم بیش از این به خالقمان نزدیک شویم، می باید در طبیعت گام برداریم و 
بی واسطه زیبایی هایش را  تجربه کنیم. چراکه طبیعت به زبان خداوند سخن می گوید: درخت، 

غزِل سبز خداوند است و کوه، قصیدة استوار و بلندش. با خواندن شعر خداوند ـ با دقّت در 
رشد آهسته و پیوستة  درخت و عشق  ورزیدن به سکوت و زمزمة کوهستان ـ  می آموزیم که 
طبیعت در راه رسیدن به کمال همواره در تکاپوست، اما هرگز شتاب نمی کند و برای اینکه 

دیگران را تحت تأثیر قرار دهد، فریاد برنمی آورد.
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ر کند و لیل و نهار«  • بیت »پاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز1/ ماه و خورشید مسخَّ
به آیات 38 سورة یس و 33 سورة ابراهیم اشاره دارد. این دو آیة شریفه را در قرآن کریم 

بیابید و بگویید هر بخش از بیت، برگرفته از کدام آیه است.

1ـ در بیت »که تواند که دهد میوة اَلوان از چوب/ یا 

که داند2 که برآرد گل صدبرگ3 از خار؟« واژة »اَلوان« 

معنای  دراصْل  و  است  »لون«  شکستة  جمِع  که  ـ 

رنگارنگ دارد ـ با چه معنایی به کار رفته است؟

2ـ در بیت »این همه نقش عجب بر درودیوار وجود4/

هرکه فکرت نکند، نقش بَُود بر دیوار«، عبارت »نقش 

1ـ تقدیر، از ریشة »َقْدر« )=اندازه( است و معنِی »اندازه گیری و تعیین« دارد. فرمان الهی با اندازه گیرِی دقیق و 
مقدار معیّن برای هر پدیده جریان می یابد. بر پایة این تقدیر و اندازه گیری، نصیب و »قسمِت« )=بخش( هرکس از 
سرنوشت به او داده می شود. ازاین  رو تقدیر معنای فرمان خداوند را نیز می رساند. تقدیر عزیز را می توان در این 

بیت »فرمان استوار« معنا کرد.
2ـ دانستن در اینجا به معنِی »توانستن« آمده است؛ داند: تواند، می تواند.

3ـ گل صدبرگ: گل صدپَر، نوعی گل سرخ با گلبرگ های پُرپَر  
4ـ هستی مانند خانه ای تصّور شده که بر در و دیوارِ )سراسِر( آن، تصویرهای شگفت آور نقش بسته است.

گل صدبرگ

  درس اول 

        آفرینش همه تنبیه خداوند دل است
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بر دیوار بودن« کنایه از چیست؟ 

3ـ معنِی دو واژه ای را که زیرشان خط کشیده ایم، بنویسید.

همـه گویند و یکی گفتـه نیاید ز هزار   تا قیامت سخن اندر کرم و رحمت او 

4ـ تفاوت معنایِی »که« را در بیت های پایین بررسی کنید.

دل نـدارد کـه نـدارد به خداونـد اقرار آفرینـش همـه تنبیـِه خداونـد دل اسـت 

یا که داند که برآرد گِل صدبرگ از خار؟ که توانـد که دهد میوة اَلـوان از چـوب؟ 

راسـتی کن که به منزل نرسـد کج رفتار  سـعدیا راسـت ُروان گوی سـعادت بردند 

»دانستنی«  کنید: بخش  )نگاه  میدان« چیست؟  این  و  »این گوی  َمثَِل  کنایِی  معنای  5ـ 

همین درس(

1ـ با توجه به معنای »خداوند« در مصراِع »آفرینش همه تنبیِه خداوند دل است«، چه 

معنی و مفهومی از این دو بیت بوستان درمی یابید؟

خداونـِد بُسـتان نگـه کـرد و دید یکی بر سـِر شـاخ، بُن می برید 

نه با من، که با نفِس خود1 می کند«  بگفتـا: » گـر ایـن مـرد بـد   می کنـد 

2ـ برخی بخش های کتاب »کّلیات سعدی« بدین قرار است: گلستان، بوستان، غزل ها، 

قصیده ها، قطعه ها، رباعی ها، رساله های نثر. چرا چنین نامی را بر مجموعه آثار سعدی 

نهاده اند؟ چرا کلیات سعدی را نمی توان »دیوان سعدی« نام داد، اما مجموعه آثار حافظ 

را »دیوان حافظ« می نامیم؟

1ـ بخوانید: َخد
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3ـ مصراع »بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار« یادآور اصطلح »هوای گرگ و میش« 

یعنی هوای تاریک و روشن است. به نظر شما چگونه از این اصطلح چنین معنایی 

برمی آید؟  

4ـ معنِی واژة »تسبیح« در مصراع »کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند« با همین واژه 

در بیِت صائب تبریزی، شاعر نام آور سدة یازدهم هجری، چه تفاوتی دارد؟ 

که آخر می شود2، چندان که یک تسبیح گردانی َمنِْهـ  زِنهار 1ـ  دل بر ُمهلِت صدسالة دنیا 

کدام یک از این دو،  نخستین معنِی واژه بوده است و چگونه در معنِی دوم نیز کاربرد 

یافته است؟

دربارة معنای بیت صائب بیندیشید و بگویید »ُمهلِت صدسالة دنیا« چه ارتباطی با »یک 

تسبیح گردانی« دارد.  

5ـ مقصود از »مرغان سحر«3 در قصیدة سعدی کدام پرنده است؟ آیا در تصنیف4 مشهور 

»مرغ سحر« از ملک الّشعرای بهار نیز روی سخن با همین پرنده است؟ در کدام مصراِع 
1ـ هان! آگاه باش!

2ـ که آخر می شود: زیرا به پایان می رسد )»کة« عّلت یا چرایی(
3ـ هرچند در ادب فارسی گاهی »خروس« را »مرغ سحری« یا »مرغ صبح« نامیده اند، اما هیچگاه از آن به »مرغ 

نکرده اند.  تعبیر  سحر« 
4ـ تصنیف، شعری است که برای خواندن با موسیقی سروده می شود. »ترانة« امروزی نوع جدیدی از تصنیف است.
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تصنیف می توان به مقصود از مرغ سحر پی برد؟

6ـ میان مفهوم این دو بیت از دو قصیدة سعدی چه پیوندی برقرار است؟

آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار خبرت هست که مرغان سحر می گویند: 
انسانی نیست1 َحیَوان را خبر از عالَم  خفتگان را چه خبر زمزمة مرغ سحر؟ 

7ـ مفهوم بیت پایانِی قصیدة سعدی را با بیت های زیرین مقایسه کنید.

کس ندیدم که گم شد از رهِ راست راسـتی موجب رضای خداسـت 
سعدی

کـردگار از  تـو، ظفـر  از  راسـتی  راسـتی آور که شـوی رسـتگار 
نظامی

از بیت زیرین چه  با درنظرداشِت اصطلح های »چوگان بازی« )بخش »دانستنی«(،  8ـ 
مفهومی درمی یابید؟

کس به میدان درنمی  آید، سواران را چه شد؟  گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند 
حافظ

1ـ آگاهی از »پرسش انکاری« و »رای تبدیل فعل اسنادی« به فهم درست بیت یاری می رساند.
تندیس سعدی در خانة زینت الملک، شیراز
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در فارسی هشتم با پایه های )ارکان( چهارگانة تشبیه آشنا شدید و خواندید که پایه های 

سوم )وجه َشبَه( و چهارم )ادات تشبیه( حذف  پذیرند، اما تشبیه بدون پایه های اول )مشبَّه( 

و دوم )مشبّهٌ به( شکل نمی گیرد.

هرگاه مشبّه و مشبّهٌ به )دو طرف تشبیه( به صورت یک ترکیب اضافی درآید، آن ترکیب 

را »اضافة تشبیهی« می نامیم.

در اضافة تشبیهِی »حّقة یاقوِت انار«، انار )مشبّه( به حّقة یاقوت )مشبّهٌ به( تشبیه شده 

»حّقه«  می گذاشتند،  عطر  یا  قیمتی  اشیای  جواهر،  آن،  در  که  را  کوچکی  ظرف  است. 

می نامیدند.1 یاقوت سنگ قیمتی یا جواهری است به رنگ های سرخ و زرد و کبود و سفید. 

نوعی از یاقوت سرخ به نام یاقوِت ُرّمانی از گونه های دیگر مرغوب تر بوده است. سعدی 

انار را به ظرف جواهری تشبیه کرده که پر از دانه های یاقوت مانند است.2 

»گوی«  به  »سعادت«  بردند«،  سعادت  گوی  راست روان  »سعدیا،  مصراع  در  همچنین 

ایرانِی  ورزش  در  است.   شده  تشبیه  توپُر(  و  سخت  ماّدة  از  فشرده  و  کوچک  )توپی 

»چوگان بازی« دو گروه از سوارکاران با چوگانی در دست می کوشند تا گوی را از میان 

میدان بربایند. سعدی با نیروی تخیّل خود، »سعادت« را مانند »گویـ«ـی پنداشته است که 

در میدان زندگی افکنده اند و تنها راست روان )درستکاران( می توانند این گوی را با خود 

ببرند و از خوشبختی برخوردار شوند.

1ـ علوه بر ایْن ُحّقه، کاسه یا پیالة کوچکی بوده است که وقتی شعبده بازان و تردستان قدیم در کوی و برزن 
معرکه می گرفتند، آن را به تماشاگران نشان می دادند تا از خالی بودنش مطمئن شوند، سپس آن را وارونه روی 
سفرة چرمین می گذاشتند و زمانی که برمی داشتند، چند مهره از زیر آن پدیدار می شد و بینندگان را به شگفتی و 
تحسین وامی داشت. نصیب شعبده باز، سّکه هایی بود که برخی تماشاگران بر همان سفرة چرمین می انداختند. از 

همین جاست که »حّقه باز« معنِی فریبکار و نیرنگ باز نیز گرفته است.
2ـ ترکیب »]حّقة[ یاقوت انار« یادآورِ یاقوِت رّمانی نیز هست؛ زیرا »ُرّمان« در عربی معنِی انار دارد. 
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بیت هایی که در پی می آید، برگرفته از باب هشتم از باب های دهگانة بوستان سعدی 
است که »در شکر بر عافیت« نام دارد. هماهنگِی این بخش از بوستان سعدی را با قصیدة 
سعدی بررسی کنید و بیت هایی را نشان دهید که در مقایسه میان دو شعر از پیونِد مفهومی 

برخوردارند.  
گفتار اندر گزاردِن شکر نعمت ها

گیتی فـروز2 مِهـِر  و  روشـن  َمـِه  شب از بهِر1 آسایِش توست و روز 
کـه َسـّقای ابر آبـت آرد به دوش4 اگر تشـنه مانی، ز سـختی مجوش3 

بهـار بسـاِط7  همی گسـترانَد   6 ر 5 هـم ز بهـر تـو فـّراش وا َصبـا
کام9 و  مغـز  و  دیـده  تماشـاگِه8  ز خـاک آوَرد رنـگ و بـوی و طعـام 

تواَنـد سـرای  سـقِف  َقنادیـِل11  خـور و مـاه و پرویـن10 بـرای تواَنـد 

زر از کان14 و برِگ تر از چوب خشک ز خارت ُگل آورد و از نافه12 ُمشک13 
که َمحَرم به اَغیار نتوان گذاشـت15 به دسِت خودت چشم و ابرو نگاشت 

1ـ از بهِر: از برای، برای، به خاطِر 
2ـ مِهر گیتی فروز: خورشیِد روشنی بخِش جهان

3ـ بی تاب و ناراحت نشو
4ـ َسّقا: کسی که معموالً از درون َمشک آب می فروشد و به دیگران می نوشاند. که سّقای ابر...: زیرا ابر مانند َسّقایی 

بر دوش خود برایت آب می آورد.
5ـ نسیم لطیف و خنکی که در بامداد فصل بهار از سمت شمال خاوری می وزد. 

6ـ فّراش )فرش گسترنده(+ وار )مانند(: مانند آنکه فرش پهن می کند. 
7ـ فرش، گستردنی

8ـ گردشگاه
9ـ از درون خاک، گیاهان و گل هایی را می رویاند که رنگشان چشم نواز است، بویشان هوش ُرباست و غذایی که 

از آنها حاصل می شود، خوش گوار است.
10ـ دسته ای از شش یا هفت ستارة درخشان در صورت فلکِی ثور، خوشة پروین، ثریّا

11ـ جمِع َقندیل، چراغ ها
12ـ کیسة کوچکی که در زیر شکم نوعی آهوی نر قرار دارد و از آن، مشک بیرون می آید. زیستگاه این آهو در 

سرزمین های ُختَن و تبّت )در باختر چین( و قرقیزستان بوده است. 
13ـ ماّده ای با عطر نافذ و پایدار که از نافه به دست می آید. نوع تازة آن، روغنی و قهوه ای رنگ است و وقتی 
خشک شود، رنگ قهوه اِی تیره مایل به سیاه پیدا می کند. این ماّده به ُمشک تاتار )تبّتی(، مشک ختن و مشک قرقیزی 

شهرت داشته است. مِشکی یا ُمشکی منسوب به همین ماّده است.  
14ـ معدن

15ـ با دست خود، چشم و ابروی تو را نقش کرد؛ زیرا کار محرم )انسان( را نمی توان به غیر واگذار کرد )اَغیار: 
ِج غیر(. اشاره است به آیاتی از قرآن کریم، از جمله: »]خداوند[ شما را به نیکوترین صورت ها برنگاشت« )64/3( 
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پـروَرد چنیـن  نعمـت  اَلـواِن2  بـه   1 د َر و نیـن پـر ز و نا نـا کـه ا ا تو
که ُشکرش نه کارِ زبان است و بس بـه جـان گفـت بایـد نََفـس بـر نََفـس3 
کـه می بینـم اِنعامت از گفـْت بیش خدایا دلم خون شد و دیده ریش4 
کـه فـوِج6 مالیـک7 بـر اوِج فلـک نگویم َدد و دام و مــور و َسَمک5 

گفته انـد یکـی  بیَورهـزاران8  ز  هنوزت سـپاس اندکی گفتــه اند 
بـه راهـی کـه پایـان نـدارد مپوی9 برو سعدیا دســت و دفتر بشوی 

1ـ نازنین پروردن: به ناز و نعمت پروردن، عزیز داشتن
2ـ انواع، اقسام )در اینجا(

3ـ در هر نفس باید از دل و جان خداوند را شکر گفت.
4ـ ریش شدن: زخمی شدن؛ دل خون شدن و دیده ریش شدن، کنایه از سخت آزرده شدن است.

5ـ ماهی
6ـ بر وزِن موج؛ گروه، دسته

7ـ مالیکه، جمِع شکستة »َمَلک« و »َمْلَک«، فرشتگان
8ـ بیور )بر وزِن »دیگر«(: هزار؛ بیورهزاران: هزارهزاران، میلیون ها 

9ـ از مصدر پوییدن، نرو. راه بی پایان، شکری است که سزاوار خداوند باشد.

نافه و مشک

آهوی ختن
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ســفر
 حکایت

• آس، دو سنگ به شکل استوانه است که بر روی هم می گذارند. سنگ زیری ثابت 
است و سنگ رویی بر محورِ میله ای می چرخد و گندم و دانه های دیگر را ُخرد و نرم 

و تبدیل به آرد می کند. آسیاب، آسی است که با نیروی آب می گردد. آسیا، کوتاه شدة 

آسیاب است و این دو واژه )آسیاب، آسیا( گذشته از معنای اصلی، در مورد هر نوع 

آس هم به کار رفته اند؛ ماننِد آسیاب بادی که در گذشته به آن، »آسباد« نیز می گفتند. 

همچنین »دستاس« )آسیای دستی( و »خراس« )آسی که گردش آن با نیروی خر یا 

چارپایان دیگر بوده است(.
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نظر  به  ساده  امروزه  که  ـ  »آسمان«  واژة 

می رسد ـ از ترکیب »آس« و جزء »مان« )به 

معنای همانندی( ساخته شده است. زیرا مردم 

روزگار باستان می پنداشتند که جنس آسمان ـ 

که همچون سقفی سخت بر فراز زمین جای 

گرفته ـ از سنگ است. 

• این یک َمثَل قدیمی است که می گوید: نان از زیر سنگ درمی آید، و اشاره ای است 
گندم در میان کشتزاران از زیر  اّوالً  به مشّقتی که آدم برای تهیّة نان متحّمل می شود؛ 

سنگ ها و کلوخ ها سبز می شود و بعداً باید برود زیر سنگ آسیا و آرد شود، و آن وقت 

توی دکان سنگکی، روی سنگ داغ بپزد و به دست خریدار برسد، در واقع کّل مسیر او 

از زیر سنگ است. اصوالً این ضرب المثل، بیشتر ناظر بر سنگ زبرین آسیاست که آرد 

از زیر آن خارج می شود.

• معموالً وقتی آب کم بود، بارها در نوبت می ماندند؛ و از همین جا بود که َمثَِل معروف 
»آسیا به نوبت« وارد ادب فارسی شده است. در موارد کم آبی، بارهای گندم را به ردیف 

و به نوبت در کنار آسیا می چیدند و خرها را بازمی گرداند و یکی دو روز بعد که نوبت 

آنها می شد، بازمی گشتند و بار را که آرد شده بود، می بردند.1 

1ـ آسیای هفت سنگ، ص173
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بر پایة شناختی که از ویژگی های آسیا به دست آورده اید، مفهوم َمثَل ها و بیت های پایین 

را بررسی کنید.

• ریش در آسیا سفید کردن
• آب ها از آسیاب افتادن

• دِل همچو سنگت ای دوست به آب چشم سعدی
عجـب اسـت اگـر نگـردد، کـه بگـردد آسـیابی 

سعدی

ــا ــر، بی ــن آخ ــم ببی ــو را ه آِب ج • چون بدیدی گـــردِش سنْگ آسیا، 
را بــاد  بنگــر  خــاک،  میــان  در  خاک را دیـــدی برآمـــد در هوا 

مثنوی موالنا

التّوحید، پیر »زباِن حال« آسیاب را  • خواندید که در حکایت برگرفته از کتاب اسرار 
بازگو کرد. زبان حال، نشان دهندة حالت و صفت درونِی یک موجود است؛ مثًل اگر 

نشانة گرسنگی یا خستگی در چهرة کسی آشکار باشد، او بی آنکه سخن بگوید، با زبان 

حال می گوید که گرسنه یا خسته است. در ادب فارسی شاعران با نگاه هنرمندانه به 

ویژگی های پنهان اشیای پیرامونی، آنها را هم با زبان حال به سخن درآورده اند تا اندیشه 

و پیام خود را به صورتی خیال انگیز به مخاطبان برسانند.

در حکایت منظومی که از »اسرار نامة عّطار نیشابوری« در پی آورده ایم، این بار پیر از 

زبان حال شتر سخن می گوید. به نظر شما شتر در اینجا نماد چه کسانی است و چه 

اندرز یا هشداری درون حکایت نهفته است؟

ــد اُشــتُر چشم بســته کــه می گردی َخراســـی دیـــد روزی پیرِ خـــسته 
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کــه تــا دیــری از آن بــا هــوش آمد2  1 بــزد یــک نعــره و در جــوش آمــد
ــر4 ــی پ ــاِن3 حــال بُْگشــاد از دل زف به یاران گفت کین سرگشــته اُشــتر 

مگــر5 ـ گفتم که ـ پیمودم بســی ره  ز ســحرگه تــا شــبانگه  کــه رفتــم ا

کــه چندیــن رفتــه، بــر گامِ نخســتم چو بُْگشــادند چشــمم، شــد درســتم 

1ـ درجوش آمدن: از خود بیخود شدن 
2ـ که مّدت زیادی گذشت تا به هوش آمد )با: به(. ناگهان حقیقتی بر پیر کشف می شود و گشایشی روحانی برای 

او پدید می آید و مدتی از خودبیخود می ماند و سپس به خود می آید.   
3ـ َزفان یا ُزفان، صورت دیگری از »زبان« است. 

4ـ آزرده، ناراحت و گله مند )در اینجا(
5ـ شاید
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1ـ در عبارت »خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر و در وی نمی گنجد«، 

ضمیر »وی« به »چشم« بازمی گردد. در فارسِی کهن، ضمیرهای »او« و »وی« برای جاندار 

و بی جان ـ هردو ـ به کار می رفته است. 

پنج نمونة دیگر در متن درس جست وجو کنید که ضمیر »وی« به بی جان بازگردد.

2ـ در گروه »نوشابة تگری« واژة »تگری« چه معنایی دارد 

و نسبت یافته به کدام واژة به کاررفته در متن درس است؟ 

• مفهوم این بیت ناصرخسرو را با توّجه به ضمیرهای به کاررفته بنویسید. 
گوشت ار َگنده شود، او را نمک درمان بَُود

چون نمک َگنده شود، او را به چه درمان کنند؟

  درس دوم 

        عجایب ُصنع حق تعالی
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1ـ بر پایة معنای واژة »دیبا«، مفهوم َمثَل گونة این بیت سعدی چیست؟
دیبا نتوان بافت از این پشم که رِشتیم1 خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم 

است.  سعادت  کیمیای  کتاب  از  بخشی  فشردة  حق تعالی«،  ُصنع  »عجایب  درس  2ـ 

عبارت پایین، دنبالة حذف شدة کدام جملة درس است و مقصود از آن چیست؟

»که اگر به سنگ سخت گرفته نبودی، به یکبار بیرون آمدی تا جهان غرق کردی یا پیش 

از آنکه َمرغ2 به تدریج آب خوردی، برسیدی3«.

3ـ در جمله هایی از قبیِل »در زمین نگاه کن که چگونه بساط تو ساخته است« و »در 

مورچه نگاه کن که به وقت خویش غذا چون جمع کند«، از فعل »نگاه کن« چه معنایی 

برداشت می شود؟ از »نظر کنی« در جملة »این همه آیات حق تعالی است که تو را فرموده 

است تا در آن نظر کنی« چطور؟

4ـ مدهوش، واژة عربی به معنای سرگشته، سرگردان و حیران است )چنان که در متن 

درس به همین معنا آمده است(، اما در فارسی علوه بر این، معنِی »بیهوش« هم از آن 

دریافت می شود. چرا چنین تغییری در معنِی واژه پدید آمده است؟ 

معنای واژة »رویّه« نیز در زبان عربی »اندیشه و تأّمل« بوده، ولی در فارسی به معنِی 

»سبْک و روش« کاربرد یافته است. چرا؟

5ـ در بنِد پایانِی »عجایب ُصنع حق تعالی« خواندیم: »و َمثَِل4 تو چون مورچه ای است 

1ـ رشتن= ریسیدن: تبدیل پنبه یا پشم به نخ
2ـ سبزه

3ـ رسیدن: تمام شدن، پایان یافتن
4ـ حالت، وضعیت
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که در قصر َملِکی سوراخی دارد؛ جز غذای خویش و یاران خویش چیزی نمی بیند؛ و از 

جمال صورت قصر و بسیارِی غلمان و َسریِر ُمْلِک وی، هیچ  خبر ندارد«. می دانیم که 

»َملِک« به معنای »پادشاه« و »ُمْلک« به معنای »پادشاهی، سلطنت1« است. در کتاب فارسی 

خوانِش »ُملک« برگزیده شده است. آیا اگر ترکیب را به صورت »َسریِر َملِِک وی« بخوانیم، 

همچنان معنارسان است؟ چرا؟  

6ـ بنِد پایانِی درس »عجایب ُصنع حق تعالی« )برگرفته از کیمیای سعادت( را با این 

بند از همان کتاب مقایسه کنید و بگویید نویسنده چگونه از تمثیل مورچه در هریک برای 

رساندن مقصود خود بهره جسته است. 

• َمثَِل ایشان چون مورچه ای است که بر کاغذی می رود و کاغذ را می بیند که سیاه 
می شود و بر وی نقشی پیدا می آید. نگاه کند، َسِر قلم بیند، شاد شود و گوید: »حقیقت 

این کار بشناختم؛ این نّقاشی، قلم می کند«. و این، مثاِل طبیعی2 است که هیچ چیز ندانست 

کات3، جز درجِت بازپسین4. پس مورچة دیگری بیامد که چشم وی فراخ تر5 بود و  از محرِّ

مسافت دیدار وی بیشتر بود. گفت: »غلط کردی6؛ من این قلم 

ری می بینم و َورای7 وی چیزی دیگر همی بینم که این  را مسخَّ

نّقاشی وی می کند«؛ و بدین شاد شد و گفت: »حقیقت این 

است که من بدانستم که نّقاْش انگشت است نه قلم، و قلم 

ِر انگشت است«. و این، مثاِل منّجم است که نظر وی  مسخَّ

ولکن  کواکب 9اند،  ِر  مسخَّ طبایْع8  که  بدانست  بکشید،  بیشتر 

1ـ ُملک همچنین معنای سرزمین، کشور، مملکت نیز دارد.
2ـ نسبت یافته به »طبیعت«؛ کسی که اصالت را به ماّده می دهد و وجود خدا را انکار می کند. 

3ـ حرکت دهنده ها، به حرکت درآورنده ها
4ـ درجت بازپسین: آخرین درجه

5ـ بازتر
6ـ اشتباه کردی )غلط کردن در فارسِی کهن، توهین آمیز نبوده است(.

7ـ باالتر از
8ـ جمِع طبیعت؛ در باورِ پیشینیان، چهار طبیعت یا چهار عنصر عبارت اند از: خاک، باد، آب، آتش

9ـ جمِع کوکب؛ ستارگان
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ِر فریشتگانند و به درجاتی که َورای آن بَُود، ره نیافت1. ندانست که کواکب نیز مسخَّ

قوِس ُقَزح که امروزه به آن »رنگین کمان« می گوییم، گاه در فارسِی کهن »تیراژه« نیز 

ل بر ابرها  نامیده شده است. قوس در عربی به معنای کمان است و ُقَزح را فرشتة موکَّ

و  ابرهاست(  از  باران  ریزش  و  مأمور جابه جایی  و  که عهده دار  فرشته ای  )یعنی  دانسته 

را  آن  نیز  فارسی  در شعر  کرده اند؛ همچنان که  تصّور  او  رنگارنگ  کمان  را  رنگین کمان 

»کمان رستم« یا »کمان سام« نامیده اند.

1ـ ره نیافت: پی نبرد
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پرواز
شعرخوانی

1_ ارتباط درون مایة شعر »پرواز« را با بیت زیر بررسی کنید.

یا تن رسد به جانان2 یا جان ز تن برآید دست از طلب1 ندارم تا کام من برآید 
حافظ

2_ چرا شاعر در نخستین بیت »پرواز«، گفتاورد )نقل قول( را در مصراع اول آورده و 

از گوینده و شنونده در مصراع دوم نام برده است؟ این جابه جایی در ترتیب گوینده و 

گفتاورد، در بیت سوم با بیت اول چه تفاوتی دارد و به چه دلیل صورت گرفته است؟

1ـ جست وجو یا تلش برای یافتن چیزی یا کسی
2ـ محبوب، معشوق 
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 خانة پدری و آرامگاه نیما یوشیج در روستای یوش، مازندران


