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حوزه های فرعیمثل نویسیکارگاه نوشتنفعالیتمتن و تصویر 

ـ محتوای دانشی 
برای شناخت عناصر 
خاطره نویسی با ذکر 

مثال های مختلف 

ـ مقایسۀ زاویۀدید 
در دو متن روایتی

ـ بیان آغاز های 
متفاوت برای خاطره

ـ تشخیص عناصر 
خاطره

ـ تولید خاطره
ـ مرحلۀ تحلیل و 
ارزیابی نوشته ها 

براساس سنجه های 
داده شده

بازآفرینی یک مثل 
)ترجیحاً در قالب 

خاطره( با استفاده 
از شیوه های 
نگارش خالق

ـ یادگیری حدود و 
ثغور شکسته نویسی 

ـ آموزش تبدیل 
گفتار به نوشتار

درس دوم

خاطره نگاری
نمایٔه درس

ایدة کلیدی: تقویت قدرت تفکر و خالقیت با خاطره نگاری 

اهداف

دانش آموز بتواند:
 با خواندن خاطرۀ آغازین کتاب )فردی یا گروهی(، نگرش مثبتی نسبت به خاطره نویسی 

پیدا کند و شخصاً آن را ارائه کند.
و  مناسب«  دید«، »شروع  زاویۀ  و  »  راوی  دیگری» موضوع«،  یا  متن خاطرۀ خود  در   

»سادگی و صمیمیت« را به منزلۀ عناصر اصلی یک خاطره شناسایی و ارزیابی کند. 
 با جانشینی آغاز های متفاوت برای خاطره، تفکر خالقانه و مبتکرانۀ او پرورش یابد.

 در متن خاطرۀ خود» موضوع«، » راوی و زاویۀ دید«، » شروع مناسب« و » سادگی 
و صمیمیت« را به منزلۀ عناصر اصلی یک خاطره به کار ببرد.
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 در نوشتن خاطره، هیجانات و احساسات و رفتار و عملکرد خود را با دقت بیان کند. 
 به نقد و ارزیابی جامعی از خاطرات دوستان خود بپردازد.

برای  روشی  نیز  و  خالقیت  تقویت  برای  راهی  مثابۀ  به  خاطره نگاری  ضرورت  به   
خودشناسی بیشتر پی ببرد و دفترچه ای مختص به خاطرات روزانۀ خود اختصاص دهد.

 با استفاده از شیوه های نگارش خالق، مثل را، در قالب خاطره بازآفرینی نماید.
 عناصر ضروری خاطره نویسی را در متن خاطرۀ خود به کار ببرد.

با رعایت حدود شکسته نویسی و معیارهای تبدیل   مهارت تبدیل گفتار به نوشتار را 
گفتار به نوشتار عماًل نشان دهد. 

روش هاي پیشنهادی تدریس
 

تلفیقی از پیش سازمان دهنده و همیاری گروهی:
اساس این شیوه بر یادگیری از طریق همیاری است و فرصت الزم را برای تالش اساسی 
بیشتر  بود  معتقد  پیاژه  می آورد.  فراهم  آموزشگاهی  گوناگون  اهداف  به  رسیدن  به منظور 

آموخته های ما حاصل تعامل با دیگران است.

مراحل اجرا:
1 بیان هدف: معلم به منزلۀ مهندس آموزش، به شیوۀ پیش سازمان دهنده با فراخواندن 
اطالعات پیشین دانش آموزان، مرتبط ساختن آنها با دانش جدید و ارائۀ مفاهیم نو، طرح 
امر، معلم می تواند  این  برای تحقق  ایجاد مي کند.  را در ذهن دانش آموزان  اولیۀ گفت وگو 
یا  و  از قبل  آمده است، ذکر خاطره ای  برایش پیش  روز  اتفاقی که همان  بیان  با  را  بحث 
فراخواندن خاطره ای از دانش آموزان شروع کند. طبیعی است که در خاطرات معلم عناصر 
مورد نظر درس گنجانده شده است. اما، در خاطرات دانش آموز برای دست یافتن به هدف 
)وجود عناصر ضروری در خاطره(، هدایت پنهان معلم ضروری است. این کار به صورت های 
داشته  فعال  مشارکت  دانش آموز،  در خاطره گویی  می تواند  معلم  ممکن می شود؛  متفاوتی 
به  با طرح سؤال هایی در تکمیل ساختار خاطره، آن گونه که مد نظر کتاب است،  باشد و 
دانش آموز کمک کند یا در پایان خاطره ابتدا مجال را به آنها بدهد تا به موشکافی اجزای 
خاطرۀ دوستشان بپردازند و سپس با طرح سؤاالتی که منجر به درک عناصر غایب خاطره 

می شود، هدف خود را نهایی نماید. 
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٢ سازماندهی و آرایش کالس: در این مرحله، دانش آموزان گروه بندی می شوند. بهتر 
امکانات  و  اگر فضا  باشند؛  تعامل داشته  با هم  به صورت دایره وار  یادگیری  است گروه های 
نمود.  استفاده  برای گروه بندی  نیمکت های همجوار  از  ندهد، می توان  را  اجازه  این  کالس 
سپس معلم با معیارهایی که در نظر دارد به گروه بندی دانش آموزان می پردازد. این معیار 
ممکن است بر مبنای احترام به نظر و خواست دانش آموزان باشد، یا با در کنار هم قرار دادن 

دانش آموزان با انگیزه و بی انگیزه و... .
٣ ارائۀ مواد آموزشی: خاطرۀ اول درس در قالب کتاب یا صفحۀ نمایش ارائه می شود 

و در کالس خوانده می شود.
و  از عناصر  بررسی هر یک  معلم  این مرحله،  در  از اعضا:  ٤ تفهیم وظیفۀ هر یک 
ویژگی های خاطره را به عهدۀ یکی از گروه ها قرار می دهد تا در ضمن هم خوانی، مستنداتی از 
 متن را در راستای وجود یا عدم آن عنصر )  موضوع، زاویۀ دید، شروع، سادگی و صمیمیت زبان(

در خاطرۀ ابتدای درس استخراج و مکتوب کنند. 
ارائۀ گزارش تحلیلی گروه ها توسط اعضای آن برای کل کالس و بحث و گفت وگو   ٥

پیرامون گزارشات تحلیلی.
٦ جمع بندی و اجماع نسبی بر سر ویژگی های خاطره و تحلیل عناصر آن، با تسهیل گری 

معلم.
7 انجام فعالیت های اول و دوم کتاب در گروه.

روش تدریس قضاوت عملکرد
این روش در راستای کسب و تقویت مهارت ارزیابی، مقایسه، تجزیه و تحلیل می باشد. در 
تمام درس های کتاب نگارش، قضاوت عملکرد به صورت برجسته و هدفمند مشاهده می شود، 
به نحوی که در پایان همۀ درس ها، معیارهای ارزیابی در جدولی ارائه شده است. از مزایای 
این روش این است که ترکیبی از فعالیت فردی و مشارکت گروهی است. مراحل اجرای این 

الگو به صورت مختصر به این ترتیب است: 
1 کار فردی: از دانش آموزان می خواهیم به صورت فردی تمرین دوم کارگاه نوشتن را 
انجام دهند؛ این تمرین خاطره نویسی است. پس از آماده شدن متن هاي دانش آموزان، به دو 
شکل مي توان کار را ادامه داد: یک روش این است که هر دانش آموز متن خود را براي کل 
کالس بخواند؛ روش دیگر این است که متن هاي دانش آموزان را در گروه ها توزیع کنیم تا 

یک متن به صورت گروهي خوانده شود.
٢ کار گروهی: پس از خواندن متن به هر یک از روش هاي مرحلۀ قبل، بررسي متن هر 
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دانش آموز در گروه، براساس جدول معیارهاي ارزیابي تمرین سوم انجام خواهد شد. بدیهي 
است دانش آموزان ضمن تحلیل متن خاطرۀ سایر هم کالسي هایشان، به یادگیري عمیق تري 

دست مي یابند.

درنگی در قلمرو فعالیت ها

در بخش فعالیت ها، درهم تنیدن مهارت های تفکر در محتوای دروس مد نظر است، چرا 
که فعالیت های هر درس در راستای پرورش دو یا چند مهارت در دانش آموزان تدوین شده 
است. بنابراین در بخش درنگی بر فعالیت ها، سعی می شود پیشنهاداتی در زمینۀ کاربرد نوع 

مهارت در هر فعالیت داده شود. 
فعالیت اول: در این فعالیت دانش آموز قرار است مقایسه ای میان دو زاویۀ دید داشته 
باشد. در واقع هدف، پرورش قدرت مهارت مقایسه در دانش آموزان است. مقایسه کردن برای 
تعامل با محیط، امری اساسی است. یافتن تفاوت ها و تشابهات به یادگیرنده در سازمان دهی 
اطالعات پیشین و اطالعات جدید کمک می کند. دانش آموزان در کتاب نگارش یک با شیوۀ 

سنجش و مقایسه )در نوشته های ذهنی( آشنا شده اند.
فعالیت دوم: در فعالیت دوم، مهارت تفکر مبتکرانه مدنظر است. تفکر مبتکرانه به معنای 
متفاوت فکرکردن، خالق بودن، داشتن دید متمایز و به شیوه های نو عمل نمودن است که 
دانش آموز، صرفاً با تکیه بر قدرت تفکر خود می تواند به آن دست یابد. این امر نیازمند یک 
دانش پایه در دانش آموز است که متن درس با معرفی عناصر خاطره نویسی، این دانش اولیه 
را در اختیار او قرار داده است و در این فعالیت، زمانی که از او می خواهیم آغازهای مناسب 
متفاوت با نمونه های درس برای یک خاطره ذکر کند با اندکی تفکر در می یابد که عناصر 
دیگر خاطره نویسی مانند موضوع، شخصیت و... نیز می توانند در صدر یک خاطره و در محور 

اصلی بیان قرار گیرند و آغاز های مناسب خاطره با صدرنشینی آنها شکل بگیرد. 

کارگاه نوشتن )1(

از دانش آموزان می خواهیم کارگاه نوشتن یک را در منزل انجام دهند و در جلسۀ بعد 
همراه داشته باشند تا با دوستانشان به ارزیابی آنها بپردازیم.
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مثل نویسی

هر مثل، یک حافظۀ تاریخی پشت سر خود دارد، که از لحظۀ آفرینش و جاری شدن 
آن بر ذهن و زبان شاعر یا نویسنده تا لحظۀ قبول عام و خاص یافتن و ماندگار شدن در 
دل تاریخ را، در بر می گیرد. بنابراین مثل ها همچون آینۀ فرهنگی یک ملت هستند که نوع 
اندیشیدن، طرز نگاه آنها به مسائل، ارزش های پایدار و نگاه ارزیابانۀ یک ملت را در دل تاریخ 
فرهنگی تثبیت می کنند. با تعبیۀ این گنجینه های فکری، زبانی و فرهنگی در کتاب درسی، 
دانش آموزان را با گذشته و حال خود مرتبط می سازیم و با فرصت بازآفرینی مثل، نخست این 
مجال برای آنان ایجاد می شود که با نگاه نقادانه به این فرهنگ، در پی اصالح احتمالی آنها 
برآیند و دوم اینکه با انتخاب  سنجیدۀ مثل ها، دانش آموز با روش های خالقانه، پیوندی میان 
موضوع درس و مثل ایجاد می کند. به عنوان نمونه، مثل های با موضوع یاد و خاطره را )فیلش 
یاد هندوستان کرده، از دل برود هر آن که از دیده برفت و به پایان آمد این دفتر حکایت 
همچنان باقی است( در قالب خاطره نویسی بازآفرینی می نماید و در ادامه با سنجه های پایان 

درس، متن های همدیگر را مورد ارزیابی قرار مي دهند. 
روش پیشنهادی در بازآفرینی مثل: معلم با کشیدن نمودار خورشیدی در مرکز تخته 
از دانش آموزان بخواهد در مورد مثل مورد نظر، به شیوۀ بارش فکری تمام ذهنیات خود را 
بیرون بریزند. پس از تکمیل نمودار و دریافت نظرات تمام دانش آموزان، هر یک از آنها فرایند 
نوشتن خاطره را با در نظر گرفتن عناصر خاطره نویسی آغاز می کنند و در پایان زمان داده 
شده به صورت اتفاقی یا انتخابی یا به هر شیوۀ دیگری تعدادی از تولیدات دانش آموزان در 

کالس مورد ارزیابی قرار می گیرد. 

دانش فرامتنی )1(: بازآفرینی

است.  نوجوان  و  کودک  به  کهن  متون  ارائۀ  و  اقتباس  موفق  راه های  از  یکی  بازآفرینی 
میان  شباهت یابی  مسیر  از  نویسندگان  گاه  کهن،  داستان های  برخی  بازآفرینِی  در 
عناصر»  پیش اثر« با عوامل موجود در زندگی طبیعی بشر، راه نفوذ به آفرینش اثر نو را پیدا 
کرده اند. آرمان آرین در کتاب »پارسیان و من« )1385( از این شیوه بهره گرفته است و در 
فصل »  دشت پارسه نوجوان امروز« به کمک شباهت، همتای نوجوانان دورۀ فریدون می شود. 
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همذات پنداری راه دیگر برای بازآفرینی متون کهن است که آرین در »پارسیان و من« به آن 
توجه داشته است؛ در این داستان زمانی که خانوادۀ پسر از دست ضحاک آسیب می بینند، 
پسر مانند فریدون به جنگ ضحاک می رود. آتوسا صالحی در »  فرزند سیمرغ« از گفت وگو 
و ارتباط انسان با عوامل غیرانسانی )سیمرغ( برای بازآفرینی استفاده کرده است. نمونه هایي 
از این بازآفرینی ها در افسانۀ سیمرغ و روایت های متعددش را در آثار ابوعلی سینا، فردوسی، 

ناصرخسرو، عطار و مولوی و... به شکل های مختلف می توان دید )حجازی، 1395: 193(. 
با توجه به مثال ها می بینیم که بازآفرینی به معنای آفرینشی دیگر است؛ شاعر یا نویسنده 
آزاد است با حفظ عناصر و خطوط کلی، محتوا و ساخت داستان را بر اساس درون مایه ای از 

نو دگرگون کند. راز غنای میراث ادبی کهن ما در همین از نو ساختن ها است. 
پس از انجام مثل نویسي، به بخش خاطره گویي و خاطره نویسي مي پردازیم. براي انجام 
متن  و  کنند  آن گفت وگو  دربارۀ  بخوانند،  را  کتاب  بخش  این  گروه،  در  دانش آموزان  آن، 
گفتاري آن را به نوشتاري تبدیل کنند. معلم با نظارت بر کار گرو ه ها نکات الزم را براي آنها 

توضیح مي دهد.

دانش  فرامتنی )2(: شکسته نویسی

و  می شود  یافت  پراکنده ای  غالباً  و  مختلف  نظرات  آن،  میزان  و  شکسته نویسی  دربارۀ 
منتشر  این باره  در  ادبیات  و  زبان  فرهنگ،  متولیان رسمی  امر  از جانب  دستورالعمل کلی 
نشده است که همچون دستور خط فارسی آن را مالک و معیار عمل قرار دهیم. یکي از 
واژه ها  )راهنمای شکستن  »اصول شکسته نویسی«  باره  این  در  مفید  و  کتاب هاي مختصر 
این  است. در  فارسی  زبان  تجربۀ  با  ویراستار  اثر علی صلح جو،  داستانی(  در گفت وگو های 
شدن  قاعده مند  برای  راهنمایی  مثابۀ  به  کتاب  این  در  که  اصولی  به  موجز،  بسیار  بخش 

شکسته نویسی پیشنهاد داده اند و معقول و منطقی به نظر می رسد، اشاره می شود. 
به نحوی  براساس کتاب »  اصول شکسته نویسی«، شکستن کلمات در سطحی حداقلی 
که شکل متعارف کلمه را دگرگون نسازد و تنها سر نخی برای نشان دادن گفت وگوها باشد، 
اشکالی ندارد. اما باید برای جلوگیری از سلیقه ای عمل کردن به فکر تدوین اصولی باشیم 
و حتی واژگان شکسته شده را مانند زبان انگلیسی در مدخل فرهنگ هایمان نیز وارد کنیم.
زبان گفتار و زبان معیار )به منزلۀ شکل رسمی نوشتار( دارای نحو ]دستور زبان[ خاص 
است.  نوشتار  نحو گفتار در  به کارگیری  اصلی شکسته نویسی  اصول  بنابراین  خود هستند. 
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مبنای نظری نویسنده در این کتاب » قاعدۀ کاهش الگوی هجایی« است به این معنا، چنانچه 
تعداد هجاهای واژه ها در شکل گفتاری و نوشتاری یکسان باشد آنها را باید کامل نوشت، اما 
در خواندن می توان شکسته خواند بنابراین اصل واژه هایی مانند نان، ماست، هست، بخوابم 
و... که در تلفظ دچار کاهش هجایی نمی شوند، باید همین طور نوشته شوند، اما واژه هایی 
مانند برم )شکل شکستۀ بروم(، هندونه )شکل شکستۀ هندوانه( و امثال اینها که مشمول 
قاعدۀ کاهش هجایی می شوند ایرادی ندارد شکسته نوشته شوند. واژه های تک هجایی که 
شکسته خوانده می شوند نیز نباید شکسته نوشته شوند. مثاًل »هنوز هم دیر نیست« را نباید 

به صورت »هنوزم دیر نیست« نوشت. 
کتاب» اصول شکسته نویسی« بر این باور است که نباید شکسته نویسی در حدی باشد که 
حافظۀ بصری خواننده را نادیده بگیرد. ضمن آنکه: از آنجا که هنوز تفاوت های لهجه ای پا 
بر جا هستند، اگر بخواهیم واژه هایی مانند جان، میدان و .. را شکسته بنویسیم آن قزوینی، 
همدانی و... را که این واژه ها را همین گونه تلفظ می کنند به زحمت و دردسر انداخته ایم. 
پس ما ابتدا گفت وگوها را، شکسته )عیناً همان گونه که تلفظ می شوند( می نویسیم، سپس 
کلمات آن را، براساس قاعدۀ کاهش الگوی هجایی، از شکسته به ناشکسته تبدیل می کنیم، 
به این ترتیب نحو گفتار )جابه جایی اجزای جمله در گفتار( راهنمایی می شود که ذهن و 

زبان خواننده را به سمت شکسته خوانی،که مورد نظر نویسنده بوده است، سوق می دهد. 
استاد علی صلح جو به صورت خاص دربارۀ برخی گروه های باز و بستۀ واژگان پیشنهاد هایی 

را مطرح نموده است که تیتروار به آنها اشاره می نماییم:
 اصل کلی دربارۀ همۀ فعل ها، اسم ها و ضمایر همان قاعدۀ کاهش الگوی هجایی است. 
این ها،  امثال  و  بنویسید(  جای  بنویسین)به  بفرمایید(،  جای  بفرمایین)به  نوشتن  بنابراین 

توصیه نمی شود.
 ضمیر های ملکی پیوسته که با واژه های مختوم به الف می آیند، شکسته نوشته می شوند: 
غذاهایم )غذاهام(، صدایم )صدام( و ... . ضمیر های من، تو، او، ما، شما، ایشان )آنها( وقتی با 
حروف اضافه به ویژه» به« می آیند شکل گفتار و نوشتارشان متفاوت می شود. به تو )به ات(، به 
او )به اش( به من )به ام( نوشته می شود. )صورت های به ات، به اش، به ام و... بهتر از شکل های 

بهت، بهش و بهم( می باشد.
 نشانۀ جمع را حتماً کامل بنویسید.

 افعال»است« و »نیست« را، شکسته ننویسد ضمن آنکه مشمول کاهش هجا نمی شوند، 
در برخی از لهجه ها مانند قزوینی و اصفهانی کامل تلفظ می شوند.

مثاًل  باشد،  لهجه شخصیت پردازی شده  اساس  بر  داستان  از شخصیت های  یکی  اگر   
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نویسنده یک خراسانی را از راه لهجه اش معرفی کند باید به همان صورت لهجه اش را نوشت 
مثاًل »مودونم« به جای»می دانم«. 

 حذف کامل»است« در ماضی نقلی، که در محاوره اتفاق می افتد خالی از اشکال است. 
 شکل »را« و »از« را نباید در نوشتار تغییر داد. 

است(،  چه ات  جای  چته؟)به  چه(،  جای  چی)به  ندارد:  اشکالی  واژه ها  این  کاربرد   
چطوری)به جای چگونه(، چه جوری)به جای چگونه(، چون)  به جای زیرا(، برای اینکه)به جای 
زیرا(، کیستی )به جای کی هستی(، کیه؟ )به جای چه کسی است(، چیه )به جای چیست یا 

چی است(. 

پی نوشت
 در اصطالِح اقتباس پیش اثر هر نوع متن مکتوب، مصور، یا هر آنچه که در فرهنگ 
شفاهی منقول قرار گرفته است و در جریان خلق دوباره از آن استفاده می شود، می تواند یک 

پیش اثر باشد )جاللی، 1395: 53(.
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اهداف

 آشنایی بیشتر با ادبیات پایداری و نمونه آثار مرتبط با آن )دماوندیه بهار( )علم(
 ایجاد نگرش مثبت به مفهوم پایداری و لزوم مبارزه در برابر دشمن )اخالق(

 توانایی خوانش متن درس با لحن و آهنگ مناسب )عمل(
 تقویت مهارت دریافت پیام و تحلیل شعر و نکته های کلیدی متن )تفکر(

 توانایی کاربرد آموزه های سه قلمرو )عمل(
 توانایی پاسخ به پرسش های کارگاه متن پژوهی )عمل(

درس سوم

دماوندیه
نمایٔه درس

قلمرو زبانی
ـ معادل معنایی واژه ها

ـ تمرین و بررسی 
ترکیب های اضافی و وصفی

قلمرو ادبی
ـ بررسی قالب شعر و آرایه های 
استعاره،  تعلیل،  ادبی )حسن 

نماد، تشبیه و...(

قلمرو فکري
ـ درک و دریافت پیام شعر 

ـ درک مفهوم شعر و ارتباط 
معنایی آن با متن

قالب: قصیده
درون مایه: طرح مسائل سیاسی، دعوت به قیام و پایداری در برابر بی عدالتی
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روش های یاددهی و یادگیری

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

رسانه های آموزشی 

کتاب درسی، دیوان اشعار محّمدتقي بهار، نوار صوتی، عکس، فیلم های مرتبط با ادبیات 
پایداری، بهره گیری از پایگاه های اطالع رسانی مناسب و... 
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8 تحلیل گفتماني قصیدۀ دماوندیۀ دوم »بهار« با تکیه بر واژگان متقابل، قطب بندي ها، 
 .)1393( ساماني.  رحیم خاني  احمد  خسروي،  حسین  ضمني.  داللت های  و  پیش فرض ها 
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9 تحلیل ساختار دماوندیّۀ ملک الّشعرای بهار با تکیه بر کارکرد نمادین زبان. )1395(. 
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تخصصی کنفرانس های کشور(.
10 تطبیق سبک شناسانه و بالغی اقتفای پرتو در قصاید»پر او« و »دیار آشنا« از قصاید 
 .)1394( حسنی.  عباس  یوسفی؛  هادی  بهار.  ملک الشعرای  »سپیدرود«  و  »دماوندیه« 

فصلنامۀ پژوهش های ادبی و بالغی دورۀ 3. شماره 4 . پیاپی 12.
11 دیوان اشعار. محّمدتقی بهار )ملک الّشعرا(. به اهتمام چهرزاد بهار. )1380(. دو جلدی. 

ویرایش دوم. تهران: انتشارات توس.
1٢ سبک شناسی. محمدتقی بهار. )1369(. دورۀ سه جلدی. چاپ پنجم. تهران: انتشارات 

امیرکبیر.
1٣ سبک شناسی الیه ای اشعار پرتو کرمانشاهی )الیه های آوایی و بالغی و ایدئولوژیک( 
فریبا هّمتی، میرجالل الّدین کزازی و دیگران. )1396(. فصلنامۀ تخّصصی سبک شناسی نظم 

و نثر فارسی )بهار ادب(. سال دهم. شمارۀ چهارم. شمارۀ پیاپی 38. 
1٤ شرح و احوال بهار به قلم او در مقدمۀ بهار بر تاریخ تطّور شعر فارسی. به کوشش تقی 

بینش. )1334(. مشهد. 
1٥ شعر بهار. محمد شفیعی کدکنی. )1374(. مجلۀ آینده. سال دهم. شمارۀ 10 و 11. 
1٦ صور خیال در شعر فارسي. محمدرضا شفیعي کدکني. )1366(. چاپ سوم. تهران: 

آگاه. 
فصلنامۀ   .)1393( ذوالفقاری.  محسن  بهار.  شعر  در  اصالت  زیبایی شناسی  و  نقد   17

زیبایی شناسی ادبی. دورۀ 5.  
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تحلیل متن درس 

دماوندیّه1
پای دربند1 سپید2  دیو  دماوند3ای  ای  گیتی  گنبد  ای 

ُخود ُکلَه  یکی  سر  به  سیم  کمربند4از  یکی  میان  به  آهن  ز 

روی نبیندت  بشر  چشم  دل بند5تا  چهر  ابر،  به  بنهفته 

ستوران َدم  از  وارهی  مانندتا  دیو  نحس  مردم  وین 

1ـ دماوند در لغت به معنی بخار معلّق است. َدم )ِمه، بخار( + آوند )آویزان، معلق(. این درس با همین عنوان در کتاب زبان و 
ادبیات فارسی پیش دانشگاهی سابق آمده بود.

2ـ دیو سپید در این بیت با نگاه مثبت با رنگ سفیدي که به او نور و تقّدس می دهد، با دماوند یکي دانسته شده است ولی در 
بیت چهارم، شاعر صفت نامبارکي نحس بودن را با نگاه کلی به دیو نسبت داده است که قابل تأمل است. 

دیو سپید، نام دیوي است که با رستم جنگید و نام یک خان از هفت خانی است که رستم پشت سر گذاشته بود.هفت خوان رستم 
به ترتیب عبارت اند از: 

خوان اول: کشتن رخش شیری؛ خوان دوم: بیابان بی آب و علف؛ خوان سوم: جنگ با اژدها؛ خوان چهارم: کشتن زن جادو؛ خوان 
پنجم: جنگ با اوالد دیو و گرفتار کردن او؛ خوان ششم: جنگ با ارژنگ دیو و خوان هفتم: جنگ با دیو سپید. 

3ـ 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 قرینۀ معنوی حذف شده است.

قلمرو ادبی: تشخیص: خطاب »ای« به دیو و گنبد گیتی/ پای دربند: کنایه از زندانی، گرفتار/ دیِو سپید و گنبد گیتي: استعاره 
از کوه دماوند/ بیت تلمیح به هفت خوان رستم دارد./ اغراق: در ارتفاع و بلند شمردن کوه دماوند 

قلمرو فکری: اي دماوند، اي بلندترین بام گنبدي شکل جهان، اي کوه 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 قلّۀ آن اشاره می کند.

4ـ قلمرو زبانی: سیم: نقره/ ُکله 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: 1( کمر  2( میان کوه
قلمرو فکری : کاله خودي از برف سپیدرنگ نقره ای بر سر گذاشته اي و صخره های دامنۀ کوه تو مانند کمربندي آهني است که 

به کمر بسته ای. مفهوم: شاعر قصد دارد دماوند را به شکل مبارزی محکم و مجّهز نشان دهد.  
5ـ 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 چهرۀ زیبای تو را نبینند )شاید ازآن رو که زیباست و مردم به او آسیب می رسانند( با ابر چهرۀ 

زیبای خود را پوشانده ای. ارتباط معنایی با بیت زیر:
ملک جهان به دیدن روی جهانیانآزادگی گزین که نیرزد به نزد خلق
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پیمان5 بسته  سپهر،  شیر  پیوند1با  کرده  سعد  اختر  با 

آوند،چون گشت زمین ز جور گردون و  و خموش  سیه  و  سرد 

دماوند2بنواخت ز خشم بر فلک مشت ای  تو  تویی  مشت  آن 

روزگاری درشِت  مشِت  افکند3تو  پس  قرن ها  گردِش  از 

شو آسمان  بر  زمین  مشِت  چند4ای  ضربتی  بنواز  وي  بر 

1ـ قلمرو زبانی: وارهی: از مصدر وارهیدن، رها و خالص شدن/ ستوران: چهارپایان/ اختر: ستاره/ شیر سپهر: شیر فلک، یکی از 
بروج دوازده گانۀ فلکی که اعراب آن را اسد و لِیث نیز گوید )لغت نامۀ دهخدا(؛ ترکیب اضافی است.

آفتاب شیر  برج  از  سر  برزد  آبچو  دریای  به کردار  شد  فردوسیزمین 
اختر سعد: اختر نیک، ستاره ای که آثار فرخنده و خجسته دارد. مقابِل اختر نحس که زحل است . اختر سعد، منظور مشتری 
نام  از زمین ششمین است و  از هفت ستارۀ سیار در علم هیئت قدیم که در دوری  نام یکی  است که سعد اکبر است. »مشتری 

فارسی اش برجیس و در علم نجوم سعد اکبر است...«)فرهنگ نظام(/ اختر سعد: ترکیب وصفی 
قلمرو ادبی: دم: سخن، آواز که ایهام دارد: 1ـ سخن، بانگ 2ـ کنار، پهلو/ ستوران: استعاره از مردم نادان وکم فهم/ تشبیه: 
مردم دیومانند: مردم: مشّبه، دیو: مشّبه 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. براي اینکه از نفس شوم مردم دیوسیرت رها شوي، با شیر 

آسمان، یعنی خورشید، هم پیمان شده ای و با ستارۀ سعد، مشتری، پیمان بسته اي. )به ارتفاع کوه اشاره دارد.(
2ـ قلمرو زبانی: جور: ظلم و ستم/ جورگردون: ترکیب اضافی/ آوند: آویزان، معلّق/ گردون: آسمان/ بیت ششم، جملۀ 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: مشّبه، مشت: مشّبه به/ مراعات نظیر: نواختن و مشت/ زمین: مجازاً مردم زمین
قلمرو فکری: وقتی که زمین از دست ستم روزگار این چنین سرد و خاموش و معلّق در فضا ماند از خشم و ناراحتي مشت 

محکمی بر چهرۀ آسمان کوبید، اي دماوند آن مشتی که کوبیده شد، تو هستي.
3ـ 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: مجازاً مردم روزگار/ تشبیه: تو مشّبه، مشت: مشّبه به 

قلمرو فکری: ]شاعر مشت را نشان اعتراض می داند و می گوید:[ اي دماوند تو مشت سنگین مردم زمانه هستی که بر اثر گذشت 
روزگاران به جاي مانده اي. شاعر در این بیت به قدمت کوه دماوند نیز اشاره دارد. 

4ـ قلمرو زبانی: شو: در معنی رفتن/ ضربتی چند: ترکیب وصفی مقلوب/ چند: صفت مبهم پیشین
قلمرو ادبی: مشت زمین: دماوند به عنوان مشت، نماد مردم زمین است./ تضاد: زمین وآسمان، مشت و بنوازد/ زمین: مجازاً مردم 

قلمرو فکری: ای دماوند که مثل مشت زمین هستی به آسمان برو و بر چهرۀ آسمان چند ضربۀ محکم بزن.
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روزگاری10 مشت  نه  تو  نی  خرسند1نی  گفته  ز  نَیم  کوه  ای 

زمینی فسردۀ  قلب  چند2تو  یک  نموده  ورم  درد،  از 

نشیند فرو  ورم  و  درد  کردند3تا  ضماد  آن  بر  کافور 

زمانه دل  ای  منفجر  مپسند4شو  نهفته  خود  آتش  وان 

افسرده مباش، خوش همی خند5خامش منشین، سخن همی گوی

1ـ 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 مجازاً مردم روزگار/ ای کوه: تشخیص

قلمرو فکری: نه نه، اي دماوند! تو مشت محکم روزگار نیستي. من از گفتۀ خود خشنود نیستم؛ زیرا مشت نشان اعتراض است 
و کوه در موضع قیام نیست. 

2ـ قلمرو زبانی: فسرده: یخ زده / ورم: آماس، توّرم / یک چند: مدتی )قید است(. 
قلمرو ادبی: فسرده: ایهام دارد: 1ـ یخ زده و منجمد 2ـ افسرده/ مراعات نظیر: درد، ورم، فسرده/ مصرع اول تشبیه دارد. / زمین: 
مجازاً 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 دیدۀ مردم زمین هستی که مدتی است از سِر درد و رنج، برجسته شده ای.

3ـ قلمرو زبانی: ضماد: پماد، درمان، مرهم )ارزش امالیی دارد.(/ کافور: ماّده ای معّطر و سفید رنگ/ تا: برای آنکه، حرف ربط 
وابسته ساز 

قلمرو ادبی: کافور: استعاره از برف/ حسن تعلیل: شاعر نشستن برف روی قلّۀ کوه را برای فرونشاندن درد و ورم کوه می داند. 
ورم: استعاره از برآمدگی کوه

قلمرو فکری: براي آنکه درد و ورم تسکین یابد، مرهمي از کافور بر آن نهاده اند.
4ـ قلمرو زبانی: شو: فعل ربطی/ قلمرو ادبی: زمانه: مجازاً 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 کن و آتش خشم خود را پنهان نکن. مفهوم: توصیۀ شاعر به آزادی خواهان 

جامعه برای قیام. این بیت با دو بیت زیر از اقبال الهوری مفهوم مشترکی دارد: 
بوستاني شاخسار  بر  چه خوش می گفت مرغ نغمه خوانيسحر 

داری سینه  اندر  هرچه  فغانيبرآور  آهي،  ناله اي،  سرودي، 
و نیز با ابیات: 

عارف قزوینیبرون شد از پرده راز، تو پرده پوشی چرا؟دال خموشی چرا چو خم نجوشی چرا
5ـ قلمرو ادبی: تضادها: سخن گفتن و خاموشی، خندیدن و افسرده بودن 

]ای کوه[ سکوت خود را بشکن و حرف بزن، ناراحت و غمگین مباش و خوشحال باش. مفهوم: اعتراض کردن
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را15 درون  آتش  مکن  زین سوخته جان، شنو یکی پند1پنهان 

داری نهفته  دل  آتش  سوزد جانت، به جانت سوگند2گر 

بشنو سپید،  سر  مادِر  فرزند3ای  بخت  سیاه  پنِد  این 

معجر سپید  این  سر  ز  اورند4بركش  كبود  یکی  به  بنشین 

1ـ قلمرو زبانی: یکی پند: یکی صفت مبهم 
قلمرو ادبی: سوخته جان: كنایه از شاعر رنج دیده/ مراعات نظیر: آتش و سوخته/ آتش: استعاره از خشم درون و غم 

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

فعل  مضاف الیه/  جان:  دو  هر  در  »ت«  )می سوزاند(/  اخباری  مضارع  سوزد:  التزامی/  مضارع  داری:  نهفته  زبانی:  قلمرو  2ـ 
می كنم.( یاد  می خورم/  سوگند  است.)  شده  حذف  معنوی  قرینه  به  دوم  مصرع  در  می كنم«  »یاد  یا  »می خورم« 

قلمرو ادبی: آتش: استعاره از خشم و اعتراض/ سوزد جانت: كنایه از نابودی/ مراعات نظیر: آتش و سوزد
قلمرو فکری: اگر خشم درون خود را پنهان كني و آن را بیرون نریزي، به جانت قسم می خورم كه شعله هاي آتش ظلم، وجودت 

را مي سوزاند. مفهوم: سفارش به قیام و اعتراض نسبت به استبداد 
3ـ قلمرو زبانی: مادر: منادا/ مادرسرسپید: تركیب وصفی/ این پنِد سیاه بخت فرزند: سه تركیب وصفی: این پند، پند فرزند، 

فرزند سیاه بخت )وصفی مقلوب( كه منظور خود شاعر است.
 قلمرو ادبی: مادر: استعاره از دماوند كه نمادی از آزادی خواهان و افراد انقالبی است./ سر: مجازاً موی سر/ سرسپید: استعاره از 

برف/ سیاه بخت: به كنایه بدبخت/ سپید و سیاه: تضاد/ مراعات نظیر: مادر و فرزند، پند و بشنو  
قلمرو فکری: اي مادر كهن سال، نصیحت این فرزند سیاه بخت خود را گوش بده .

اَوَرند: تركیب وصفی  آبِی سیر/ كبود  نیلی رنگ،  ِمعَجر: روسری/ كبود:  4ـ قلمرو زبانی: سپید معجر: تركیب وصفی مقلوب/ 
مقلوب/ اورند: به فتح »   ر« بر وزن » سوگند«: مکر و فریب و خدعه؛ َفّر و شکوه؛ اورنگ و تخت و تاج و افسر )لغت نامه(

بود بهرام  اختر شاه  از  فردوسی كه با فر و اَورند و بانام بودهم 
قلمرو ادبی: سپید معجر: استعاره از برف است./ معجر از سر كشیدن: كنایه از ترک درماندگی و سستی/ اورند: مجازاً شأن و 

شوكت و تخت شاهی/ بر اورند نشستن: كنایه از به دست گرفتن / سپید و كبود: تضاد / مراعات نظیر: سر و ِمعجر
قلمرو فکری: روسري سفید خود را از سر بازكن؛ یعنی سازش با حکومت را رها كن و قیام كن و با شکوه و جالل بر تختي 

شاهانه بنشین. مفهوم: توصیه به حركت كردن و اعتراض و ارتباط معنایی با بیت زیر: 
مسعود سعد سلمانبه فّر و بسطت )قدرت( بر دیدۀ زمانه نشینز قدر و قدرت بر تارک سپهر خرام
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گرزه اژدهای  چو  ارغند1بگرای  شیِر  شرزه  چو  بخروش 

تزویر20 اساِس  این  پی  ز  پیوند2بفکن  و  نژاد  این  ز هم  بگسل 

باید که  بنا  این  بن  ز  برکند3برَکن  ظلم  بنای  ریشه،  از 

بستان سفله  بی خرداِن  خردمند4 زین  مردِم  دِل  )بهار(داِد 

1ـ قلمرو زبانی: بگرای: فعل امر از مصدر گراییدن: آهنگ کن، حمله کن./ َگرزه: نوعی مار که سری بزرگ دارد، کفچه مار/
َگرزه بهل مار  و نقش  دلنرمی  زهرۀ  و  بین  دنبال  اوحدیزهر 

شرزه: خشمناک، زورمند/ شرزه شیر: ترکیب وصفی مقلوب
نجوییبس کن خاقانیا ز مدحت دونان شرزه  شیر  خلق  سگان  ز  تا 

نشوییتا به چنین لفظ نام سفله نرانی گرزه  مار  کام  خضر  آب  ز 
اَرغند: خشمگین، غضبناک، دلیر، شجاع )در نقش دستورِی صفت(

انبوه بیشۀ  چون  کشتی  از  شود  ارغندبندر  نر  شیر  چو  غّرنده ،  کشتی  بهارهر 
قلمرو ادبی: تشبیه: تو مشّبه، اژدها: مشّبه به/ تو: مشّبه، شیر: مشّبه به/ گرزه و شرزه: جناس ناهمسان اختالفی/ مراعات نظیر: 

اژدها و شیر/ مصراع دوم واج آرایی: تکرار صامت »ش«
قلمرو فکری: مانند اژدهاي زهرناک حمله ور شو و زهرت را بریز. مانند شیر شجاع و خشمگین فریاد برآور و حرکت کن. 

مفهوم: دعوت به مبارزه با استبداد حاکم بر جامعه. ارتباط معنایی با بیت زیر:
نمود نتوان  گفتارها  این  فرخی یزدیاز ره کردار باید دفع این گفتارهادفع 

2ـ قلمرو زبانی: بفکن و بگسل: فعل امر از مصدرهای افکندن وگسلیدن )گسستن(: بیفکن و جدا کن
قلمرو ادبی: اساس تزویر: اضافۀ استعاری/ کنایه: از پی افکندن و از پی گسستن: نابودی، از بین بردن

قلمرو فکری: پایه و شالودۀ این همه مکر و فریب و اصل و تبار اهل ستم و ریا را از ریشه برکن.
3ـ قلمرو ادبی: بنا در مصراع اول: استعاره از ظلم/ بنای ظلم: اضافۀ تشبیهی/ کنایه: از بن برکندن و از ریشه برکندن: نابودی 

و ویرانی/ مصراع اّول واج آرایی: تکرار صامت »ب« و »ن« 
قلمرو فکری: خانۀ ظلم و ستم را از پایه خراب کن؛ زیرا ظلم و ستم را باید از ریشه َکند. ارتباط معنایی با ابیات زیر:

بکن ملک  باغ  ز  ظالم  سلسله̈ الذهب، جامیشاخ ظلم از درخت دین بشکنبیخ 

بکن پاک  خود  دل  از  ظلم  بشکنبیخ  سیاست  به  ظالم  سبحه̈ االبرار، جامیشاخ 

هاللی جغتاییاساس ظلم فکند و بنای داد نهادخوشا کسی که در این عالم خراب آباد
4ـ قلمرو زبانی: بی خردان سفله: ترکیب وصفی/ سفله: پست و فرومایه

شهریاریا که محتاج فرومایه شود مرد کریمدردناک است که در دام شغال افتد شیر
منظور از بی خردان، طبقۀ حاکم بر جامعه، مسئوالن و حاکمان ستمگر آن روزگار است./ داد: حق، انصاف

 »e« قلمرو ادبی: بی خرد و خرمند: تضاد/ مصراع دوم: واج آرایی؛ تکرار صامت»د« و مصوت
قلمرو فکری: حّق مردم دانا و آگاه جامعه را از این جاهالن پست فطرت بستان. مفهوم: ظلم ستیزی و دادخواهی
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دانش فرامتنی

»محمدتقی ملک الشعرا بهار)1330ـ 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 
از زیباترین قصاید زبان  بهار  ادبی گذشته سروده است. قصیدۀ دماوندیۀ دوم ملک الشعرای 
فارسی است. شاعر پیش از این قصیده، در سال 1300 دماوندیۀ اول خود را با مطلع زیر سرود 
که هرگز موفقیت دماوندیۀ دوم را نیافت.« )زبان و ادبیات فارسی عمومی پیش دانشگاهی، 

.)81: 1393
افشان شوای کوه سپیدسر، درخشان شو وزو، شراره  مانند 

»شادروان بهار در یادداشت های خود راجع به این قصیده چنین می نویسد: در سال1301 
شمسی گفته شد. در این سال به تحریک بیگانگان هرج ومرج قلمی  و اجتماعی و هّتاکی ها 
در مطبوعات و آزار 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
برقرار  انسان  و  دماوند  کوه  بین  زیبایی  پیوند  نماد،  به  روی آوردن  با  شعر  این  در  بهار 
کرده است. ویژگی های ظاهری دماوند، وجوه اشتراک بسیاری با مخاطبان قصیدۀ او دارد 
و او بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعي و دردهای مردم روزگار خود را با توصیف همین 

پدیده های طبیعی بیان می کند:
 ایستاده و مرتفع است: ای گنبد گیتی ای دماوند.../ با شیر سپهر بسته پیمان و...

 دماوند قدمت هزاران ساله دارد: از گردش قرن ها پس افکند...
 می تواند آتشفشان کند: شو منفجر ای دل زمانه...

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

خاکریز
در لحظات اّول عملّیات که خطوط دشمن شکسته شد، پشت سر نیروهاي ما ارتفاعات 
موسوم به »کلّه قندي«1 بود که دشمن با استقرار سالح هاي زیادي، قلّه را در دست داشت. 
شهید ساجدي2 با توّجه به اینکه نسبت به همۀ مسائل آگاهي داشت، روحّیۀ خود را نباخته، 
احداث یک خاکریز دو جداره را تنها راه حل مي دانست. با توّجه به امکانات محدود مهندسي 
و دید و تسلّط دشمن، قبول و اجراي این طرح خیلي سخت بود. به ویژه که الزم بود در 
فاصلۀ زماني شب تا سپیده دم اجرا و احداث مي گردید ولي ایشان به اجراي این طرح ایمان 

داشت و با قاطعّیت مي گفت: »خاکریز را صبح تحویل مي دهیم.«
عملّیات احداث خاکریز شروع شد. آن شب برادران جهاد و در رأس آنها شهید ساجدي 
آرام و قرار نداشتند. در اّولین دقایق صبح، احداث این خاکریِز هشت، نه کیلومتري به پایان 
مي رسید و خاکریزي که با کمک دو نیروي مهندسي شروع شده بود، تقریباً در وسط به هم 
رسیدند و اتمام خاکریز روحّیۀ عجیبي در بین برادران جهادگر و رزمنده ایجاد کرد اّما این 
کار شهید ساجدي را راضي نمي کرد. او پیش بیني مي کرد که با توّجه به تسلّط دشمن بر 
ارتفاعات روبه رو و ارتفاعات پشت، امکان زیر آتش گرفتن بّچه ها مي رفت؛ به همین دلیل، 
مرحلۀ دوم کار را شروع کرد. خاکریزي به طول چند کیلومتر در پشت خاکریز اّول که از آن 

به عنوان خاکریز دو جداره یاد مي شود، احداث نمود.
آن روز با تدبیر حساب شدۀ شهید ساجدي، رزمندگان توانستند در برابر نیروهاي دشمن 

مقاومت کرده و به پیروزي برسند.                          
                      روایت سنگرسازان 2، عیسي سلماني لطف آبادي

1ـ 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 در عملیات والفجر3، آزاد گردید . 

نشانه هایی از جنگ، هنوز در سنگرها و شیارهای کله قندي قابل مشاهده است. 
2ـ 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 در حالی که این شهید بزرگوار برای بازدید از فعالیت های ایثارگران جهاد سازندگی در مناطق 
جنگی، در حال تردد در جاده های ناامن جبهه های غرب بود، در پی کمین ضِدانقالبیون و هم سنگران صدام جنایتکار، شربت شهادت 

نوشید.
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حوزه های فرعیشعرگردانیکارگاه نوشتنفعالیتمتن و تصویر 

دانشی  محتوای  ـ 
برای شناخت  ضروری 
با  ادبی  نگارش  عناصر 
ذکر مثال های مختلف 

ـ تبدیل جملۀ زبانی به 
جملۀ ادبی

ـ تبدیل متن زبانی به 
ادبی متن 

ـ نگارش تابلوی تبلیغی 
در قالب دو جملۀ نثر 

ادبی و نثر زبانی

متن  دو  بررسی  ـ 
اصلی  عناصر  براساس 
و  )خیال  ادبی  نثر 
انتخاب  و  احساس 

مناسب( واژگان 
ـ تولید نثر ادبی

و  تحلیل  مرحلۀ  ـ 
ارزیابی نوشته ها براساس 
شده داده  سنجه های 

از  غزل  یک  بازنویسی 
عراقی  فخرالدین 

ـ شناسایی عناصری که 
در خدمت خیال انگیزی 
احساس  تجلی  و  متن 
می گیرند  قرار  آن  در 

)... و  ادبی  )آرایه های 
بر»چگونه  تأمل  ـ 
گفتن« با انتخاب واژگان 
و  حس  که  مناسبی 
بر  در  را  الزم  اطالعات 

ند. بگیر

درس چهارم

نگارش ادبی )1(: نثر ادبی
نمایٔه درس

ایدة کلیدی: پرورش قدرت خالقیت با تکیه بر نگارش ادبي

اهداف

دانش آموز بتواند:
 با بررسی عناصر ادبی در متن، قدرت تفکر و تحلیل خود را بیازماید و ارتقا بخشد. 

 یک جملۀ زبانی را به یک جملۀ ادبی تبدیل نماید. 
 یک متن زبانی را به یک متن ادبی تبدیل کند.

 با نگارش در قالب متن ادبی به تخلیۀ احساسات خود بپردازد.
 در مورد تفاوت های دو متن، آگاهانه تر و با اشاره به معیارهای الزم انتخاب واژه )افعال، 

مترادفات و...( و خیال)آرایه ها( صحبت نماید.
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 با استفاده از معیارهاي ارزیابي، به نقد نوشتۀ هم کالسي هاي خود بپردازد.
 با آفرینش ادبی به تقویت اعتماد به نفس خود بپردازد.

ارشادی  و  تبلیغی  موقعیت های  در  بیشتری  تأثیرگذاری  به  ادبی  نثر  از  بهره گیری  با   
دست یابد. 

 با پرورش قدرت خالقۀ خود در نوشتن پیام های تبلیغاتی و مانند آن مهارت ارتباط مؤثر 
را بیاموزد.

 با نوشتن پیام تبلیغاتی ادبی، اعتماد به نفس الزم را برای حضور در سایر رابطه های 
اجتماعی به دست آورد.

 ضمن خوانش صحیح یک شعر، آن را با بیانی نو، بازآفرینی یا بازگردانی نماید. 
 به ارزیابی منطقی و سنجیده از تولیدات خود و دوستانش بپردازد.

روش هاي پیشنهادي تدریس

 الگوی ساخت گرایی
ساخت گرایان بر اهمیت محیط یادگیری، تجربۀ مستقیم فراگیر در ساخت و شکل گیری 
معنا تأکید دارند. آنان بر این باور هستند که با وادارکردن فراگیران به تفکر دربارۀ خود و 
محیط شان تجسم معناداری از دنیای بیرون برای آنان به وجود می آید. این روش تدریس 
دارای مفاهیمی کلیدی است که در رأس آنها »ساخت« قرار می گیرد. ساخت به معنای شبکۀ 
در هم تنیده از مفاهیمی است که یک حادثه، یک رخداد، یک نظام دانشی و مواردی از این 
دست را معنادار می سازد. مفهوم دیگر»واقعیت« است، واقعیت معنایی است که شخص آن 

را از جهان می سازد، واقعیتی خارج از ذهن انسان وجود ندارد. 
»دانش سازی یا ساخت دانش« کلید واژۀ دیگر این الگو است. دانش سازی به معنی تولید 
ذهنی اطالعات است که باید توسط خود فراگیر ساخته شود. این روش دارای چهار مرحلۀ 

اساسی است. مراحل اجرای تدریس عبارت اند از:
1 مرحلۀ برقراری ارتباط مؤثر یا درگیرکردن فراگیر: در این مرحله معلم می تواند 
با طرح سؤاالتی در زمینۀ مسائل مرتبط، مثاًل بیان تفاوت نثر ادبی و نثر زبانی، دانش پیشین 

دانش آموزان را فراخواند. 
٢ کاوش: منظور از کاوش در نظام ساخت گرایی، جست وجوی راه هایی است که فراگیر 
با آن به دانش سازی برسد. برای تحقق این امر دانش آموزان را به متن آغازین کتاب ارجاع 
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می دهیم، تا با کاوش در متن، ویژگی های متن ادبی و زبانی را مقایسه و استخراج نمایند. 
٣ مرحلۀ تشریح: پس از بررسی متن، دانش آموزان به توصیف و تشریح یافته های خود 

از متن بررسی شده می پردازند. 
٤ گسترش یا شرح و بسط: در این مرحله، از دانش آموزان مي خواهیم به صورت گروهي 
دو عنصر»خیال و احساس« و »انتخاب واژه هاي مناسب« را بخوانند، با پاسخ به فعالیت های 

یک و دو کتاب به بسط نمونه های داده شده بپردازند و اهداف مورد نظر را تحقق بخشند. 
٥ ارزشیابی: معلم رفتار دانش آموزان را طي فرایند یاددهي ـ یادگیري رصد مي کند و 
ارزشیابي حین آموزش صورت مي گیرد. به عالوه معلم از دانش آموزان مي خواهد تمرین اول 

کارگاه نوشتن را به عنوان تکلیف در منزل انجام دهند.

ـ روش  بدیعه پردازی
بدیعه پردازی یا بدیع نگاری از شیوه هایی است که به مفهوم سازی انتزاعی دانش آموزان 
کمک مي کند. دانش آموز با این شیوه به آفرینندگی می رسد که باالترین طبقۀ مهارت های 
روش  این  با  است،  قیاس  بدیعه پردازی  در  استفاده  مورد  عام  روش  می شود.  تلقی  ذهنی 
راه  ورود ذهن های  بند و منطق نمی تواند  و  وارد می کنیم که قید  به دنیایی  را  دانش آموز 
خالق آنان را به جهان ذهنی نوین شان سد کند. در حقیقت وقتی که راه حل ها، با شیوه های 
قدیمِی ابراز ما فی الضمیر برای برخورد با مسائل جدید کافی نباشد، در چنین شرایطی از 
بدیعه پردازی استفاده می کنیم؛ در این الگو ما به سوی جهانی حرکت می کنیم که قدری 
غیرمنطقی است. عنصر اصلی در این روش استفاده از قیاس ها است تاحدی که آن قدر با آنها 
دست و پنجه نرم می کنند که از مقایسه های استعاری بیشتر و بیشتر لذت می برند )جویس 

و دیگران، 1396: 117و116(.

 مراحل اجرای الگو
با دقت  از دانش آموز می خواهیم  انتخاب موضوع،  از  پس  توصیف شرایط موجود:   1
توصیف  به  و صفات،  کلیدی  نکات  فهرست کردن  با  زمستان«  برفی  و  در»یک صبح سرد 
دقیقی از آن بپردازند. از آنها مي پرسیم برف یا زمستان آنها را یاد چه مي اندازد؟ الزم است 

مطالبي که گفته مي شود روي تخته نوشته شود.
٢ مرحلۀ قیاس مستقیم: در اینجا از دانش آموزان می خواهیم با بهره گیری از شیوۀ»این 
همانی« میان عناصر موجود در عبارت»یک روز برفی زمستان« با دیگر پدیده ها، موجودات 
و اعضای جهان هستی رابطۀ همانندی پیدا کنند و مکتوب نمایند. در واقع مي توان پرسید 
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برف یا زمستان مانند چیست؟ مطالب روي تخته نوشته مي شود:
 برف، مادر )زال( سفید موی زمین است .

 برف، برگ سفید و برندۀ زمین است. 
 برف، چراغ شب های زمستان است. 

 برف، شکوفۀ فصل بی شکوفۀ زمستان است.
 برف، خواهر خواندۀ باران است.

 برف، آب می شود تا در دل دریا زندگی جاری باشد. 
 برف، اقتدار زمستان است. 

 زمستان، مانند کلبۀ سرد تاریک است.
 زمستان، مانند برگۀ سفیدی است که هر چه در آن بکاریم در بهار سر بر می آورد.

 زمستان، مانند ماشین برفی سفیدی است که...
 زمستان، عروس سفیدپوش فصل های سال است...

 برف، مانند لباس سفیدی بر تن زمستان است که ...
 برف، مروارید گران بهای آسمان است.

 برف، با کشتن شکوفه ها، نامۀ سیاه است.
 برف »کجباری«1 است که به منزل می رسد.

 برف، »موسیقی منجمد« است. )شمس لنگرودی(
 گوهر سیماب سان برف، نردبان برف،... )کمال اصفهانی(

 برف »امید سپید« )شاملو(
 برف »مهرۀ تابنده«، »نیروهای نورانی« )مشیری(

 »گنجور باغ و بوستان«، »جامۀ سپید پرهیزگاری« )پروین اعتصامی(
 برف »پاک و دوشیزه«، »نثار شاهوار آسمانی« )اخوان(

و  مجانست  احساس،  موضوع  با  بیشتر  هرچه  دانش آموز  شخصي:  قیاس  مرحلۀ   ٣
بود؛  خواهد  موفق تر  موضوع  به  راجع  اندیشه اش  و  احساس  برون ریزی  در  کند،  نزدیکی 
بنابراین از او می خواهیم عضوی از موضوع شود یا اصاًل خود موضوع باشد و احساسش را از 
بودن در آن شرایط بیان کند. به آنها مي گوییم تصور کنند یک صبح برفي هستند و از زبان 

او جمله اي بگویند. جمله ها روي تخته نوشته شوند.
 من یک صبح برفی زمستان ام که ارمغانم برای دانش آموزان، تعطیلی های پیش بینی 

نشده است.
1ـ اخوان ثالث به دلیل مورب باریدن برف آن را »کجبار« می نامد. 
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 من یک صبح زمستانی ام، که شوالیی از برف بر تن کرده ام.
 قبای سفید برف برازندۀ وجود من است.

 من سراپا پاکی و سفیدی هستم. 
 تو مثل منی برف راه می روی و آب می شوی )شمس لنگرودی(

 از زبان برف )پروین اعتصامی(: 
آموزگاری«»مرا هر سال گردون می فرستد پی  از  گلزار  به 

باشد جامۀ پرهیزگاری«»سپیدم زان سبب کردند در بر که 

نیاری«»نثارم گل، رهاوردم بهار است هرگز  مرا  رهاورد 
٤ تعارض فشرده: در این بخش از دانش آموزان می خواهیم تا عبارت های متناقض یا 
یا  فشرده  تعارض های  متضاد  واژگان  با  کنند.  پیدا  تخته  روي  مطالب  از  را  متضاد  واژگان 
متناقض  نماهای بکر بسازند و آنگاه یا با انتخاب یکی از آنها در مورد موضوع اولیه، به نوشتن 

بپردازند یا تعدادی از آنها را در نوشتۀ خود به کار ببرند. 
به عنوان مثال برف: سپید سیاه نامه، چراغ خفتۀ شب های زمستان و... .

٥ پس از طي مراحل پیشین باید تولید و نگارش خالق اتفاق افتد. 
در ادامه دانش آموزان با روش قضاوت عملکرد که در درس اول توضیح داده شد، به نقد 
نوشته هاي دوستان خود مي پردازند. الزم است به دانش آموزان تذکر دهیم ابتدا ویژگي هاي 

مثبت نوشته ها را بگویند و بعد به نکات منفي بپردازند.

دانش هاي فرامتنی

نثر،  نوع  این  در  است.  زیبایی  خلق  است  نوشتاری  نثر  از  متفاوت  که  ادبی  نثر  هدف 
ادبی  و  بالغی  بیانات  از طریق  احوال  و  اوصاف  بیان  به  را  بیشتر می خواهد خود  نویسنده 
توضیح  یا  مطلب  نفی  قضیه،  اثبات  واقعه،  فقط شرح  قصدش  دیگر  بیان  به  کند،  سرگرم 
موضوع نیست، بلکه مطلبی ولو کوچک برای او کافی است تا بر آن شاخ و برگ نهد و آن را 
به شعر، مثل، تشبیهات، استعارات و کنایات بیاراید و در مجموع، اثری هنری به وجود آورد و 
خواننده را مجذوب هنرنمایی های خود کند. در واقع در این نوع نثر، عناصر اغراض و معانی 
شعری وجود دارد و از سویي در قدرت ایجاد تغییرات، شکوه معانی و تصورات و نقش ها، 
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قواعد سبک و انشا، موسیقی كلمات و جمله ها، گرمی  و شور احساسات، عظمت و زیبایی 
خیال و تركیب آن با شعر شریک است )رستگار فسایی، 1390: 8  ـ106(.

اگر در دورۀ معاصر به دنبال نمونۀ نابی از نثر ادبی باشیم، می توانیم شواهد قابل توجهی را 
در ادبیات داستانی و نمایشی خود بیابیم. رمان از این منظر پروندۀ ضعیف تری دارد، اگر چه 
رمان  در  مثاًل  فارسی مشاهده می كنیم.  رمان  در شاهکار های  را  زیبایي  ادبی  توصیف های 
كلیدر نویسنده شب را به زیبایي توصیف كرده است: »خورشید رفته بود و زردی خونین خود 
را بر فلق به جای گذاشته بود... سینۀ روز دمادم رنگ می گذاشت و رنگ برمی داشت... شب 
آرام و پر صالبت بر همۀ آسمان دمید و ستاران تک و توک پراكنده و دور از هم، پاره های 
خنجر، روی از پرده به در آوردند.« یا در توصیف رباط قدیمی  می نویسد: »رباط كهنه، در 
سینۀ تپه، بر بلندای قلعه چمن نشسته بود، كهنه، شکسته، خسته، پهلوانی بر پیکره ای با 
كاله خودی از مفرغ، برگستوانی از حلب، بی نیزه، بی اسب، بی سنان، شکسته دست، بریده 

پای، كالغان تخمل چشم هایش را از كاسه به در آورده بودند.« 
اما صاحب نظران داستان كوتاه را خویشاوند شعر دانسته اند و غالب داستان های كوتاه موفق 
با بیانی شاعرانه شکل گرفته اند. از نامبردارترین پیروان این شیوه می توان هوشنگ گلشیری، 
داستان نویس  و  شاعر  نجدی  بیژن  برد.  نام  را  دیگر  نفر  ده ها  و  نجدی  بیژن  ترقی،  گلی 
معاصر است كه احاطه اش بر دنیای شعر، داستان هایش را جذاب تر نموده است، استعاره ها و 
تشبیهات زیبایي در داستان های او دیده می شود. با هم آغاز درخشان روز اسب ریزی او را از 

مجموعۀ »یوزپلنگانی كه با من دویده اند« می خوانیم: 
باریک  لکۀ  دو  داشت.  را  گندم  زردی  گردنم  روی  ریخته  موهای  بود.  سفید  »پوستم 
تنباكویی الی دست هایم بود. فکر می كنم بوی اسب بودنم از روی همین لکه ها به دماغم 

می خورد.«
گلی ترقی یکی دیگر از غنایی نویسان دو دهۀ اخیر ایران بوده است)پاینده، 1389: 76(. 

بخشی از داستان كوتاه درخت گالبی او را با هم می خوانیم:
»باغ انباشته از تپش و نجوا و زمزمه است. لبریز از هیاهوی حیاتی مغرور. درختان فاتح 
و خوشبخت، شاخه های سرشار خود را به سوی من و دنیا دراز كرده اند ـ همه جز درخت 
گالبی كه با بدنی خاموش و دست هایی خالی میان آن همه ولوله و رشد و رویش ایستاده 
و گوشش بدهکار به مالمت این و آن نیست. نگاهش می كنم ـ این بار با چشمانی جوینده 

و كنجکاو.« 
و  احساس  از: خیال،  عبارت اند  به آن هویت می بخشند،  ادبی  نثر  عناصری كه در یک 

انتخاب واژه های مناسب.



103 بخشدوم:بررسیدرسها

الف( خیال و احساس 
خیال چیست؟ خیال حاصل نوعی هشیاری است كه ذهن ادیب در برابر مفاهیم عادی و 
ارتباطات معمولی زندگی پیدا می كند. خیال و احساس هر كسی رنگ تجربه های خود او را 

دارد و بسیاری از خصایص روحی افراد را می توان از نوشته های آنها دریافت. 

ب( انتخاب واژه های مناسب
گزینش واژگان مناسب، از خطیرترین امور یک نویسندۀ موفق است كه از دیرگاه مورد 
توجه اهل نقد و نظر بوده است؛ عبدالقاهر جرجانی )قرن پنجم( در دالئل اعجاز می گوید: 
»هیچ كلمه ای به خودی خود نه خوب است و نه بد، این در مجموعۀ تركیبی كالم است كه 

ما احساس خوب یا بد بودن می كنیم.« 
ابزار  از  یکی  نثر،  و چه  ادبیات، چه شعر  در  واژه  انتخاب  بگوییم  اگر  نیست  اغراق آمیز 
با  داروگ«،  ابری  روزان  شاعِر»قاصد  یوشیج،  نیما  است.  ادیبان  آفرینش سبک های خاص 
و  وحشی«  سفید  شاعِر»اسب  آتشی،  منوچهر  و  شمال  طبیعت  جنس  از  واژگانی  گزینش 
منظومۀ »خلیج و خزر«، با انتخاب كلماتی از نوع طبیعت جنوب، سبک خاص خود را ایجاد 
كرده اند. »سووشون« سیمین دانشور، جامه ای از لهجۀ شیرین شیرازی را بر تن دارد و برخی 
از آثار منیرو روانی پور هم رنگ و بوی بوشهر را می پراكنند. تصویرسازی ها در شعر شاعران 
تصویر گری چون منوچهری و خاقانی، یا نویسندگانی چون بیژن نجدی هم با انتخاب همین 

واژگان و در خدمت گرفتن آرایه های ادبی صورت گرفته است.

درنگی در قلمرو فعالیت ها 

فعالیت:
1 طراحی فعالیت هایی از این دست را باید در زیرمجموعۀ تقویت تفکر انعطاف پذیر در 
دانش آموز قرار داد. فرایندی كه در حقیقت به دنبال یافتن شیوه های نوي تفکر و مهارت های 
مورد نیاز برای زندگی در جامعۀ اطالعات محور است.  تفکر انعطاف پذیر زمینه ای برای كمک 
به افراد به منظور یافتن راه های نو، شنیدن، دیدن و انجام دادن پدید می آورد. دانش آموز در 
اینجا از چارچوب كلیشه های زبان معیار و تفکر عام و رسمی خارج می شود و با نگاه متفاوت 
به پدیده ها، به دنبال الگوی جدیدی برای تبدیل شدن به انسانی خالق است. این بخش 
می تواند صرفاً با طرح سؤاالتی در چارچوب همان شیوۀ تدریس پیشنهادی )بدیعه پردازی( 
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به طرح ایده برسد، یا با روش ساختن گرایی آغاز گردد و تداوم یابد. 
انعطاف پذیر دیگرگون  تفکر  پرورش  دنبال  به  نیز در سطحی گسترده تر  دو  فعالیت   2
دیدن پدیده ها در دانش آموز است. در واقع دانش آموز در فعالیت اول این مهارت را در سطح 
جمله كسب می كند و در فعالیت دوم، در سطحی گسترده تر و پیچیده تر به آن دست پیدا 

می كند. شیوۀ پیشنهادی برای این بخش باز همان استفاده از قیاس می باشد.
در ادامه، دانش آموزان ابتدا با اشتراک گذاری پاسخ هایی كه به كارگاه شماره یک داده اند، 
ضمن ارزشیابی آنها باید مروری بر آموخته های هم داشته باشند و برای ورود به تمرین 2 

كارگاه نوشتن آماده شوند. 
در ادامه به كاربرد نثر ادبی در زندگی روزمره و تعیین تکلیف فعالیت سوم كتاب پرداخته 
می شود و شعرگردانی محور كار قرار می گیرد. بهترین شیوه برای پرورش متن های تبلیغی 
در قالب نثر ادبی، همان استفاده از قیاس و بدیعه پردازی است. به این ترتیب كه ابتدا، با 
استفاده از روش تدریس»كاج«، دانش آموزان به نوشتن یک نثر زبانی دربارۀ كاالی ایرانی 
هدایت می شوند و در ادامه با استفاده از روش قیاس و ذهنی كردن مفاهیم عینی، متن را در 

قالب نثر ادبی بازنویسی نمایند و در نهایت به ارزیابی متن های هم بپردازند. 
می دانند.  انتقادی  تفکر  زیرمجموعۀ  را  ارتباط  برقراری  توانایی  نقش  صاحب نظران،   3
فعالیت سه، به نحو آگاهانه ای بر این اساس شکل می گیرد و میان درس و محیط پیرامون 

دانش آموزان، ارتباط ملموس تری برقرار مي كند. 

شعرگردانی: 
با وزن، آهنگ و لحن آن منتقل می شود،  از معنا در شعر،  از آنجا كه بخش عمده ای 
باید  از آن  بلند توسط معلم است و پس  با صدای  اول خوانش آن  برای درک شعر، گام 
مهم  گام  یابند.  مهم دست  این  به  گروهی  یا همخوانی  فردی  به صورت  هم  دانش آموزان 
بعدی ادراک و كشف معنا و هستۀ مركزی شعر است كه در اینجا با استفاده از ساده سازی 
می توان به آن رسید. به این ترتیب كه دانش آموزان را هدایت می كنیم تا با كشف رابطه 
در آرایه های ادبی كه در شعر به كار رفته اند، آنها را به شکل اولیۀ خود برگردانند و سپس 
با تصویر سازی های جدید، قریحۀ خود را در مقابل شاعر بسنجند. در اینجا حتی می توان 
به »نقیضه پردازی« روی بیاورند. نقیضه یا پارودی به نظیره پردازی طنزآمیز گفته می شود. 
اولیۀ  مواد  كردن  مهیا  در  خالقیت  پرورش  روش های  سایر  و  بدیعه پردازی  خوشه سازی، 

نقیضه پردازی مؤثر خواهند بود. 
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دانش هاي  فرامتنی 

شعر گردانی: رستاخیز کلمات1
به  و  احساس اند  و  دارای خیال  دو  هر  كه  است  این  در  ادبی  نثر  و  اشتراک شعر  وجه 
امثال  و  ردیف  قافیه،  وزن،  عدم  یا  وجود  در  دو  آن  تمایز  اما  حساس اند.  واژگان  انتخاب 
آن است. گزینش یک غزل غنایی در پایان درس نثر ادبی كه به نوعی اوج بدیعه پردازی 
تدبر در  و  تأمل در خوانش  به  فراخواندن دانش آموز  برای  است، دستاویزی بسیار مناسب 
نگارش است. در شعرگردانی هدف این است كه با مقایسۀ ساختار و هنجار حاكم بر شعر 
هم به تفاوت های فرم و ساختار و شیوۀ بیان در شعر و نثر آشنا شویم و هم مهارت تبدیل 
این ساختار ها به هم را كسب كنیم. در واقع در شعرگردانی ما در مرزی میان بازنویسی و 
بازگردانی ایستاده ایم. نه آن قدر پایبند بازنویسی هستیم كه راه خالقیت  های دانش آموز بسته 

شود و نه بی محابا دست به گزینش عناصر در شعر می زنیم. 

پي نوشت
شمس لنگرودی شعر زیبایی دربارۀ برف دارد با عنوان »تو مثل منی برف« كه در پی می آید. 

تو مثل منی برف
راه می روی و آب می شوی

 
با علمی لدنّی

پنبه بر جراحت سال می گذاری
می بینم اسفند را عصازنان

به سوی بهار می رود

تو مثل منی برف
آتش را روشن می كنی

تا در هرمش بمیری
یاس های تابستانی ادای تو را در می آورند

پروانه ها كه تو را ندیدند
عاشق او می شوند

1ـ شفیعی كدكنی شعر را »رستاخیز كلمات« می نامد.
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نکند سرنوشت مرا جایی دیده ای برف

ببین زمین به چه روزی درآمد
تو کرک بال مالئکی

طوری بنشین که زمین چند روزی به شکل اول خود درآید

کاش می توانستی تابستان ها بباری
تا با تن پوشی از برف

برابر خورشید عشوه ها می کردیم

حس می کنم که لشکری از بهشتید
می آیید آدم و حوا را به خانۀ اول عودت دهید

لشکری از آب
بر ما که نوادۀ آتشیم

حاشا حاشا
من که ندیده ام بشود کاری کرد

به شادی مردم اعتماد مکن برف
تا می باری نعمتی

چون بنشینی به لعنت شان دچاری
 

چیزی در سکوت می نویسی
همه مان را گرفتار حکمت خود می کنی

ما که سفید خوانی های تو را خوب می شناسیم
تو چقدر ساده ای که بر همه یکسان می باری

تو چقدر ساده ای که سرنوشت بهار را روی درخت ها می نویسی
که شتک ها هم می خوانند

آخر ببین چه جهان بدی شد
آفتاب را
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داور تو قرار داده اند
و تو با پایی لرزان به زمین می نشینی

پیداست که می شکنی برف

تا َقدرت را بدانند
با سنگریزه و خرده شیشه فرود آ

فکر می کنم سرنوشت مرا جایی دیده ای برف
آب شو

آب شو! موسیقی منجمد! 
و بیا و ببین

رنج را تو کشیدی
به نام بهار

تمام می شود.
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اهداف

 آشنایی با جلوه هایی از ادبیات منثور غنایی )در حقیقت عشق و تمهیدات()علم(
 دریافت عشق و زیبایی و رسیدن به یک جهان بینی مثبت در زندگی )تفکر و باور(

 تفکر و تعّمق در عرفان و اندیشه های عرفانی )باور و ایمان(
 خوانش متن درس با لحن مناسب و توانایی درک مفاهیم متن درس )عمل( 

 کاربست برخی از آموزه های قلمروهای زبانی، ادبی و فکری در متن درس )عمل(
 شناختن واژگان مهّم امالیی و فراگیری معانی لغات مهّم درس )علم( 

درس پنجم

در حقیقت عشق
نمایٔه درس

قلمرو زبانی 
ـ معادل معنایی واژه
ـ واژگان مهّم امالیی

ـ اجزای جمله چهارجزئی

قلمرو ادبی
ادبـی  آرایـه های  بـررسی  ـ 

)کنایه، تشبیه و سجع(
ـ بررسی نماد در متن   

قلمرو فکری
ـ درک و دریافت پیام متن

ارتباط معنایی متن درس  ـ 
با متن های دیگر

قالب متن: نثر تاریخی
درون مایه: عشق، عاشق، محبت و معشوق     

روش های یاددهی و یادگیری

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

کتاب درسی، کتاب مونس العشاق و تمهیدات، انتخاب عبارات مهم و نوشتن آن به صورت 
پیام، استفاده از لوح های فشردۀ صوتی و...
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20 فرهنگ اصطالحات آثار شیخ اشراق. سیدمحمدخالد غفاری. )1380(. تهران: انجمن 
آثار و مفاخر فرهنگی.

آیسک. )1392(. ج1.   پرندگان در شعر عرفانی. مجتبی گلی  نمادشناسی  21 فرهنگ 
مشهد: سخن گستر و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد. 

22 قرائت عرفانی اسطورۀ حماسی اسفندیار از منظر شیخ اشراق.  فرهاد صابر. )1378(. 
كتاب ماه ادبیات و فلسفه، ش28.

پرویز  سهروردی.  شهاب الدین  غربی  غربت  بر  شرحی  غربی،  غربت  و  شرقی  قربت   23
عباسی داكانی. )1377(. فصلنامۀ فلسفه، ش4.    

24 مجموعۀ مصّنفات شیخ اشراق. یحیی بن حبش سهروردی، هانری كربن. )1388(. )دورۀ4 
جلدی(. چاپ چهارم. جلد سوم. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

سهروردی.  شهاب الدین  شیخ  اشراقی  حکمت  در  ادعیه  و  نیایش  ها  مبانی  و  منابع   25
محسن حبیبی و عاطفه نصیری نصر. )1394(. فصلنامۀ حکمت معاصر. دورۀ 6. شمارۀ 4. 

26 منتخبی از مقاالت فارسی دربارۀ شیخ اشراق. حسین سیدعرب. )1378(. تهران: نشر 
شفیعی. چاپ اول.

27 نظری به آثار و شیوۀ شیخ اشراق. منوچهر مرتضوی. )1351(. دانشکده ادبّیات و علوم 
انسانی تبریز. ش103.    

ادبّیات  به نماد خورشید در تمثیالت سهروردی. حسین خسروی. )1388(.  28 نگاهی 
عرفانی و اسطوره  شناختی. س5. ش 15.
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تحلیل متن درس 

در حقیقت عشق1
بدان كه از جملۀ نام های ُحسن2، یکی »جمال«3 است و یکی »كمال«4. و هرچه موجودند، 
از روحانی و جسمانی،5 طالب كمال اند، و هیچ كس نبینی كه او را به جمال میلی نباشد، پس 
چون نیک اندیشه كنی، همه طالب حسن اند6 و در آن می كوشند كه خود را به حسن رسانند 
و به ُحسن ـ كه مطلوب همه است ـ دشوار می توان رسیدن؛ زیرا كه وصول به حسن ممکن 

1ـ »فی حقیق̈ه العشق )در حقیقت عشق(« نام دیگر رسالۀ »مونس العشاق« شیخ شهاب الدین سهروردی است كه در دوازده 
فصل نوشته شده و درحقیقت داستان جمالی دربارۀ زیبایی و عشق است. سهروردی ماجرای زیبایی و عشق را با دیدگاهی جمالی در 
مونس العشاق مطرح نمود كه بعدها به عنوان یکی از بزرگان زیبایی پرستی در كتاب »مجالس العشاق« كمال 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 درجۀ 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.
2ـ قلمرو زبانی و فکری: ُحسن: در لغت یعنی زیبایی، فروغ. در اصطالح تصّوف یعنی »كمال ذات احدیت«./ نام های ُحسن: 

منظور اسماء الُحسنی )نام های خداوند( است. همۀ اوصافی كه جایز است به خدا نسبت داده شوند، »صفات اهلل« نامیده می شوند.  
3ـ قلمرو زبانی: جمال: در لغت یعنی زیبا بودن. در قرآن كریم، واژۀ جمال یکبار در سورۀ نحل، آیۀ 6 به كار رفته است. 
صفات اهلل به طوركلی به دو بخش تقسیم می گردند: صفات سلبیه: كه نشانۀ سلب چیزهایی از خدا هستند كه موجب كمال و نشانۀ 
تنزیه و تقدیس خداست؛ مانند آیات: »اَل تَْأُخُذُه ِسَن̈هٌ َواَل نَْوٌم«)72( او را نه چرتی فرامی گیرد نه خوابی. »ُقْل ُهَو اللَّـُه أَحٌد«)73( 

بی همتا است، همتا و شریک ندارد.
صفات ثبوتیه: كه سلب جزء مفهوم آنها نیست؛ نه در لفظ نه در معنا. صفات ثبوتیه، گاه به عنوان صفات فعلیه كه بر كارهای 
ُر«)75( و گاه مانند صفات هفتگانه »حیات، قدرت، علم، اراده، كالم، سمع  خدا داللت می كنند؛ مانند: »ُهَو اللَّـُه الَْخالُِق الَْباِرُئ الُْمَصِوّ

و بصر« به صفات وجودیه و صفات معانی از آنها نام می برند.
قلمرو فکری: در نزد عرفا، جمال الهی هیچگاه جدای از جالل نبوده و جالل خدایی عین جمال وی می باشد و هر جمالی را 

جالل است و در پس پردۀ هر جالل، جمالی هست.
4ـ قلمرو زبانی و فکری: كمال: در لغت یعنی كامل و تمام شدن و در اصطالح تصّوف كامل شدن سالک است در ذات و صفات، 
»  به این معنی كه صوفی معتقد است كه اساس عالم بر ترّقی و كمال موجودات گذاشته شده است و آنچه در زمین و آسمان هاست 
به طرف مقصد و غایتی معلوم ـ كه حّد كمال اوست ـ رهسپار است.« )فرهنگ فارسی،  معین:  كمال( البته این موضوع كه آیا صوفی 

)انسان(  می تواند با مجاهده به كمال 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 كمال است.
5ـ قلمرو ادبي و فکری: روحانی و جسمانی: تضاد. منظور اینکه همۀ موجودات در مسیر تکامل گام برمی دارد و می خواهند به 

تکامل خود دست یابند. این امر ذاتی است و در فطرت هر موجودی، »كمال جویی« است. 
6 ـ قلمرو زباني و فکری: نیک: درست و كامل،  دقیق. در اینجا قید است. همه زیبایی را دوست دارند و خواهان آن هستند.
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نشود، ااّل به واسطۀ عشق1 و عشق هرکسی را به خود راه ندهد و همه جایی مأوا نکند2 و به 
هر دیده روی ننماید. 3

محّبت چون به غایت رسد، آن را عشق خوانند4. و عشق خاص تر از محّبت است؛ زیرا که 
همه عشقی محّبت باشد اما همه محبتی عشق نباشد. و محبت خاص تر از معرفت5 است؛ 
زیرا که همه محبتی معرفت باشد اما همه معرفتی محبت نباشد. اول پایه معرفت است و 
دوم پایه محبت و سّیم پایه عشق. و به عالِم عشق ـ که باالی همه است ـ نتوان رسیدن تا 

از معرفت و محبت دو پایۀ نردبان6 نسازد.    
شهاب الدین سهروردی

سودای عشق
در عشق قدم نهادن کسی را مسلّم شود7 که با خود نباشد و ترک خود بکند و خود را ایثار8 

تعریف می کند و  را  ادامه، عشق  یاری عشق./ عشق: خودِ  شیخ در  به  نیست مگر  به خدا ممکن  1ـ قلمرو فکری: رسیدن 
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:  
نظامیبه عشق است ایستاده آفرینشگر اندیشه کنی از راه بینش

          
و حیات یعنی جنب وجوشی که همۀ  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 زد حریم حسن  در  بر  حلقه  صائبدر رگ جان هر که را چون زلف پیچ وتاب هستمی تواند 
شود؟عشق هر ناقص  بصیرت را نمی گردد نصیب کی  همدم  خفاش  با  عالم تاب  صائبمهر 

2ـ قلمرو زبانی: مأوا: پناهگاه/ مأوا نکند: سکونت نکند. 
3 ـ قلمرو فکری: صبر بر داِغ دل سوخته باید چون شمع     الیق صحبت بزم تو شدن آسان نیست     هوشنگ ابتهاج

4ـ قلمرو زبانی: غایت: نهایت/ آن را محبت خوانند: چهار جزئی با مفعول و مسند
5 ـ معرفت: شناخت، علم شناخت ابزار تفّکر

6 ـ محّبت: خواجه عبداهلل انصاری می گوید: »محبت آن است که قلب سالک فقط به محبوب تعلق گیرد، در بذل جان برای 
محبوب و منع از توجّه به غیرمحبوب.« )شرح منازل السائرین: 218(

7ـ قلمرو زبانی: مسلّم شود: مقرر شود، مشّخص شود/ کسی را : رای حرف اضافه
8ـ قلمرو زبانی: ایثار: بذل و بخشش کردن، دیگری را بر خود ترجیح دادن. در اصطالح تصّوف مقّدم داشتن دیگران و ترجیح 

دادنِ  آنها بر خود در کّل امور.
قلمرو فکری: ارتباط معنایی با:

حافظتو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیزمیان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست
نهی وجود  سر  بر  قدم  نهییک  ودود  در  بر  دگر  سناییوان 
منمتا خبر دارم از او بی خبر از خویشتنم که  نیاید  آواز  من  ز  وجودش  سعدیبا 
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عشق کند. عشق، آتش است، هر جا که باشد، جز او رخت، دیگری ننهد.1 هرجا که رسد، 
سوزد و به رنگ خود گرداند. 2

با جان بودن به عشق در سامان نیست3در عشق کسی قدم نهد ِکش جان نیست
ای عزیز، به خدا رسیدن فرض است و البد هرچه به واسطۀ آن به خدا رسند، فرض باشد 
به نزدیک 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
حیات از عشق می شناس و ممات بی عشق می شناس.6 سودای عشق7 از زیرکِی جهان 
بهتر ارزد و دیوانگی عشق بر همه8 عقل ها افزون آید. هرکه عاشق نیست، خودبین و پرکین 

1 ـ 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 اجازۀ اقامت نمی دهد و به هر 

کجا که برسد آنجا را می سوزاند.
2ـ قلمرو زبانی: فرض: واجب و ضروری 

3ـ قلمرو فکری: کسی می تواند به میدان عشق وارد شود )عاشق باشد(  که ترک جان گوید. نمی توان هم با جاِن خود بود و 
هم عاشق بود.

4ـ 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.
5ـ قلمرو ادبی: عاشق و عشق: اشتقاق و جناس ناهمسان افزایشی/ بی عشق چگونه زندگانی کند: پرسش انکاری

قلمرو فکری: وظیفۀ 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  نظامیگرش صد جان بود بی عشق مرده ستکسی            
6  ـ قلمرو زبانی: می شناس و می یاب: فعل امر مستمر/ ممات: مرگ 

قلمرو فکری: زندگی عاشق در وجود عشق است و مرگ او زمانی است که عشق نداشته باشد.
حسین منزوییعنی اگر نباشی کار دلم تمام است بی عشق زیستن را جز نیستی، چه نام است     

7ـ قلمرو زبانی: سودا:  اندیشه، خیال، فکر باطل، معامله و گاهی به معنای عشق. در متن به معنای دیوانگی است.
فروغیهیچ دل نیست که این سلسله اش در پا نیستهیچ سر نیست که با زلف تو در سودا نیست

قلمرو فکری: دیوانگی عشق از زیرکی و هوشیاری این جهانی بهتر است.
8ـ قلمرو زبانی: »همه« در اینجا قید است؛ همچنان است در عبارت های پسینی که در این متن آمده است: »همه جهان، 

آتش بیند.«، »عشق، همه خود آتش است.«



114

باشد و خودرأی بود؛ عاشقی بی خودی و بی رایی باشد.1
است برنایی  هركجا  پیر،  عالم  عاشق بادا كه عشق خوش سودایی است2در 

ای عزیز، پروانه، قوت3 از عشِق آتش خورد، بی آتش قرار ندارد و در آتش وجود ندارد تا 
آنگاه كه آتش عشق او را چنان گرداند كه همه جهان آتش بیند؛ چون به آتش رسد، خود 
را بر میان زند. خود نداند فرقی كردن میان آتش و غیر آتش، چرا؟ زیراكه عشق، همه خود 

آتش است. 
این حدیث را گوش دار كه مصطفی  گفت: »اِذا اََحبَّ اهلُل َعْبداً َعِشَقُه و َعِشَق َعلَْیِه 
َفَیقوُل َعْبدی أنَت عاِشقی و ُمِحّبی، و اَنا عاشٌق لََک و ُمِحبُّ لََک اِْن اََرْدَت اَْو لَْم تُِرَد«. گفت: 
او بندۀ خود را عاشق خود كند، آنگاه بر بنده عاشق باشد و بنده را گوید: تو عاشق و محّب 

مایی و ما معشوق و حبیب توایم. 4
تمهیدات، عین القضات

دانش هاي فرامتنی

كتاب»فی حقیق̈ه العشق« یکی از عمیق ترین نگارش های سهروردی دربارۀ عشق و زیبایی 
است. او مانند موالنا عشق را در تمام هستی جاری می داند. 

جوشش عشق است كاندر می فتادآتش عشق است كاندر نی فتاد
نزدیکی  ابن عربی  و  عطار  اندیشه های  با  و جمال  دربارۀ عشق  اشراق  اندیشه های شیخ 
فراوانی دارد و این اندیشه ها را در شهود اشراقی خود تجربه كرده است. عشق به حق كه 
زیبایی پرستی،  و  سهروردی  عرفان  مقالۀ  به  )ن.ک.  است  اعلی  جمال  به  عشق  نهایت  در 

افراسیاب پور، صص39ـ13(.
با  سهروردی  و  است  جمالی  مکتب  عنصر  مهم ترین  كه  است  صادر  نور  اولین  جمال 

1ـ قلمرو زبانی: بی رایی: مترادف بیخودی. مقابل خودرایی /  در اصل بی راهی، یعنی گمراهی
2ـ  قلمرو زبانی: عالم پیر:  این دنیا/ برنا:  جوان، ظریف، نیک؛ متضاّد پیر 

قلمرو فکری: در این جهان، هرجا جوانی و نیکویی است، آرزو  می كنم كه عاشق باشد؛ كه عشق زیباترین و بهترین كاالیی 
می تواند باشد كه از بازار دنیا باید خرید.

3ـ قلمرو زبانی: قوت:  روزي
4ـ در حقیقت تفسیر »یُِحبُُّهْم و یُِحّبونَُه« است كه بخشی از آیۀ 54 از سورۀ مائده می باشد: »یا اَیُّها الَّذیَن آَمنوا َمْن یَْرتَدَّ ِمْنُکْم 
َعْن دیِنِه َفَسْوَف یَاْتِی اهلُل بِقوٍم یُِحبُُّهْم و یُِحّبونَُه« )ای اهل ایمان، هركه از شما از دینش برگردد، به زودی خدا قومی  را می آورد )به 

جای شما برمی گزیند( كه آنها را دوست دارد و آنها نیز خدا را دوست دارند.(
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استناد به آیۀ »اهلل نور الّسموات و االرض« خداوند را نوراالنوار می داند. این زیبایی، عشق را 
می آفریند و به  تبع آن، همۀ موجودات عاشق جمال حق هستند و میل دارند به سوی آن 

زیبایی مطلق در حرکت باشند.
*****

ـ   . ق.( عارف شیفته و شوریده، از چهره های مشهور  عین القضات همدانی)525  ـ 492 ه
سخنان  و  سوزوگدازها  حاوی  وی  »تمهیدات«  است.  ایرانی  عرفان  و  تصوف  برجستۀ  و 
دردآلود و عمیقی است که ترجمان ژرف بینی و عظمت روح او و در عین  حال کج فهمی ها، 
سطحی اندیشی ها و ظاهربینی ها و قشری نگری های زمانۀ 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:
وان هم به سه چیز کم بها خواسته ایمما مرگ و شهادت از خدا خواسته ایم

ما آتش و نفت و بوریا خواسته ایمگر دوست چنان کند که ما خواسته ایم

کارگاه متن پژوهی

آموزة 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( 

گاه می توان با برخی از فعل ها جمله هایی ساخت که عالوه بر مسند، دربردارندۀ مفعول یا 
متّمم نیز باشند؛ یعنی این گروه فعل ها قابل تأویل به افعال اسنادی هستند؛ مانند جمله های 

زیر:
 محّبت چون به غایت رسد، آن را عشق خوانند. )عشق: مسند/ آن: مفعول( 

 خاطرات تلخ و شیرین پیمانۀ آدمی را پر می سازند. )پر: مسند/ پیمانه: مفعول( 
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 در بیکران هستی چگونه خود را دانای كل می پنداری؟ )دانای كل: 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(
مسندی/  گروه  ملّی:  )حماسۀ  می گویند.  ملّی  حماسۀ  فردوسی  شاهنامۀ  به  ایرانیان   

شاهنامۀ فردوسی: گروه متّممی( 
می توانیم با تأویل فعل ها بگوییم: »آن عشق است./ پیمانۀ آدمی پر است./ خود دانای كل 
هستی./ همۀ جهان آتش است./ او نسیم شمال بود./ شاهنامۀ فردوسی حماسۀ ملّی است.«

عمدۀ مصدرهای این گروه عبارت اند از: 
»گردانیدن« و فعل های هم معنی آن؛ مثل »نمودن، كردن، ساختن« 

»نامیدن« و فعل های هم معنی آن؛ مثل »خواندن، گفتن، صدا كردن، 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«

گنج حکمت

آفتاب جمال حق 
پادشاهی به درویشی گفت: كه آن لحظه كه تو را به درگاه حق، تجلّی و قرب1 باشد، مرا2 
یاد كن. گفت: چون من در آن حضرت3 رسم و تاب4 آفتاب آن جمال5 بر من زند، مرا از خود 

1ـ 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 كه شایستگی مالقات حق را به دل پیدا كنند. ج. تجلّیات )فرهنگ فارسی، معین(/ قرب: نزدیکی مقابل بُعد/
جامی دربارۀ 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 گاهی یکی باشد و گاهی دیگری، بلکه معاً معاً به هر دو قرب و احکام آن متحّقق باشند. این را مرتبه جمع الجمع و قاب ِقوسین 
َّما یُبایُِعوَن اهللَ یَُد اهللِ َفْوَق أَیِْدیِهْم« )فتح: 10(. اشارت به این مرتبه است؛ و یا به  َِّذیَن یُبایُِعونََک إِن و مقام كمال خوانند و آیت »إِنَّ ال
هیچ یک از این احوال سه گانه مقّید نیستند، بلکه مر ایشان راست كه به هریک از قربین ظاهر شوند و به جمع بینهما نیز بی تقّید به 
هیچ یک از این احوال، و این را مقام احدیت جمع و مقام أو أدنی خوانند و اشارت به این است »َو ما َرَمْیَت إِْذ َرَمْیَت َو لِکنَّ اهللَ َرمی« 
)انفال: 17(. این مقام به اصالت خاص خاتم الّنبّیین  است و به وراثت و كمال متابعت، كمل اولیاء را از این حّظی است. « )أشع̈ه 

اللمعات،1383: 47ـ46(. )نک: مقالۀ مراتب قرب در عرفان اسالمی از داود حسن زاده كریم آباد، 1391. سال اول، ش 4(.
2ـ قلمرو زبانی: را در معنی حرف اضافۀ از )از من یاد كن.(

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

5  ـ قلمرو ادبی: آفتاب جمال: اضافۀ تشبیهی/ جمال: زیبایی. در اینجا مطلِق جمال حق )نک »درحقیقت عشق«، درس هفتم(
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یاد نیاید، از تو چون یادکنم؟ اّما چون حق تعالی بنده ای را برگزید و مستغِرق1 خود گردانید، 
هرکه دامن او بگیرد2 و ازو حاجت طلبد3، بی آنک آن بزرگ، نزد حق یادکند4 و عرضه دهد، 

حق آن را برآرد. 5
فیه ما فیه، مولوی

1  ـ قلمرو زبانی: مستغرق:  آنکه سخت سرگرم امری و مسئله ای است. در تداول به صیغۀ 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. 
2ـ قلمرو ادبی: دامن کسی را گرفتن: به کنایه، متوّسل شدن به کسی 

3  ـ قلمرو زبانی: بطلبد: فعل مضارع التزامی 
4ـ قلمرو زبانی: کند: فعل مضارع التزامی

5ـ 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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شعرخوانی

صبح ستاره باران1

جویباران2ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران چشِم  در  ستاره،  بیداری 

ساحل و  صبح  پیوند  نگاهت،  باران3آیینۀ  ستاره  صبح  گاهگاهت،  لبخند 

جنونم خاموشی  هوایت  در  که  کوهساران4بازآ  سنگ  از  برانگیخت  فریادها 

کاین گونه فرصت از دست دادند بی شماران5ای جویباِر جاری! زین سایه برگ مگریز

»بیرون نمی توان کرد حّتی به روزگاران«6گفتی: »به روزگاران مهری نشسته«گفتم:5
1ـ 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 محّبت 
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.

2ـ قلمرو ادبی: شاعر در مصراع اول با بهره گیری از تشبیه برتر، عشق خود را لطیف تر از برگ های باران خورده می داند و در 
مصرع دوم انعکاس ستاره را در جویبار به تصویر کشیده است. 

3ـ قلمرو ادبی: آیینۀ نگاهت: اضافۀ تشبیهی
قلمرو فکری: در آیینۀ نگاه تو صبح و ساحل به هم گره خورده اند. لبخند تو همچون صبح روشنی بخش است.

4ـ 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(
5   ـ 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 سایۀ برگ گریختند و به دیگران یاری نرساندند. پس 
تو جویبار جاری باش و حیات بخش.

6ـ 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 
باشد  چشیده  روزی  فرقت  شراب  کو  امیدوارانهر  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 
آمد به طاقت  از بس که دیر ماندی چون شام روزه دارانای صبح شب نشینان جانم 
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یادگاران1پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند زین گونه  را  زندگی  دیواِر 

ماند تو  و  من  از  بعد  محّبت  نغمۀ  باران2وین  و  باد  آواِز  است  باقی  زمانه  در  تا 

محمدرضا شفیعی کدکنی

دانش های فرامتنی 

تصویر شعری به عنوان یکی از عناصر زیبایی شناختی شعر، بازتاب بسیاری از تجربه ها، 
افکار و احساسات آدمی است. بر همین اساس، شکل گیری برخی از واژه های نمادین، همیشه 
آگاهانه نیست و به طور ناخودآگاه از دل واژه ها بیرون می زند. در ادبّیات به ویژه شعر، نماد 
در کنار هنجارگریزی های شاعرانه چنان تشّخصی به شعرمی بخشد که پایۀ اصلی شعر قرار 

می گیرد. در شعر شاعران معاصر، این هنر زبانی بسیار به چشم می خورد. 

عشقت ماجرای  از  برشمردم  که  هزارانچندین  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 ترا که بر دلم نشسته است، نمی توانم فراموش کنم جز ]حتی[ با گذر زمان

1ـ قلمرو زبانی: نقش بستند: تصویر کردند/ بیت دارای دو جمله است. جملۀ اول دوجزئی ناگذر )بودند( جملۀ دوم سه جزئی 
گذرا به مفعول )یادگاران دیوار زندگی را نقش بستند.(

قلمرو ادبی: دیوار زندگی: اضافۀ 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.

2ـ قلمرو زبانی: ماند: مضارع اخباری )می ماند(/ مصرع اول یک جملۀ دوجزئی و مصرع دوم یک جملۀ سه جزئی گذرا به مسند 
است./ تا: حرف ربط وابسته ساز / قلمرو ادبی: آواز باد و باران: اضافۀ استعاری 

قلمرو فکری: آهنگ عشق و محبت بعد از مردن من و تو تااَبد خواهد ماند؛ مادامی که هستی در طبیعت جاری است. ارتباط 
معنایی با ابیات زیر:

ماهرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق دوام  عالم  جریدۀ  بر  است  ثبت 

حافظ


