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حوزه های فرعیحکایت نگاریکارگاه نوشتنفعالیتمتن و تصویر 

دانشی  محتوای  ـ 
برای  ضروری 
اجزای  شناخت 
یک مقاله )فهرست 
منابع، چکیده،کلید 
مثال های  با  واژه( 

روشن و  عینی 

پایانی  منابع  ارزیابی  ـ 
درسی کتاب 

ـ تولید یک نوشته برای 
شده  ارائه  که  مقاله ای 

است.
ـ تحلیل قضاوتی کلیدواژۀ 

مقالۀ داده شده

ـ مقایسۀ فهرست منابع 
کتاب های درسی با هم

ـ تکمیل اجزای مقاله ای 
که در درس قبل نوشته اند 
و  کلیدواژه  )چکیده، 

منابع(
ـ ارزشیابی مقالۀ دوستان 
خود بر اساس معیارهای 

پایانی درس

سایر بازآفرینی یک حکایت  با  آشنایی  ـ 
صحیح  شیوه های 
منابع نویسی در پژوهش

معرفی  و  شناسایی  ـ 
در  اول  دست  منابع 

پژوهش
پایگاه های  معرفی  ـ 
علمی و پژوهشی معتبر 
قابل ارجاع در پژوهش

درس دوازدهم

مقاله نویسی )2(
نمایٔه درس

ایدة کلیدی: تقویت مهارت مسئله یابی و حل مسئله در قالب مقاله نویسی

اهداف

دانش آموز بتواند:
 به ضرورت وجود چکیده و نقش آن در پژوهش پی ببرد.

 چکیدۀ مستدل و منطقی پژوهش را تدوین کند.
 به فهم درستی از انتخاب کلید واژه در پژوهش برسد و برای یک پژوهش کلیدواژه 

بنویسد.
 شیوۀ صحیح منبع نویسی و ارجاع در یک مقالۀ علمی را بیاموزد.
 به صورت عملی نمونه هایی از منبع نویسی صحیح را ارائه نماید. 
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 قدرت نقد شیوه های منبع نویسی در آثار دیگران را پیدا کند. 
 توانایی و مهارت خود در زمینۀ نقد اجزای مقاله )چکیده، کلیدواژه و منبع نویسی( را 

عماًل محک بزند.
 به بازنویسی حکایت درس یا حکایت دیگری از پریشان قاآنی بپردازد.

 با حکایت نگاری درک خود از فرهنگ غنی بومی را غنا ببخشد.
 با حکایت نگاری قدرت نگارش خالقانۀ خود را تقویت نماید. 

روش هاي تدریس

 نقشة مفهومی
تفکر مفهومی از کاربردهای آموزشی نظریۀ یادگیری معنی دار کالس آزوبل است و نوعی 
طراحی گرافیکی است که روابط مفاهیم موجود در یک مطلب را ترسیم می کند )درتاج و 
کرد نوقابی، 1395: 289(. منظور از نقشۀ مفهومی، رسم شبکه ای از روابط، میان عناصر 

متن است. 

مراحل اجرا: 
و  مطالعه می کنند  فردی  به صورت  را  زیر آب«  مقالۀ »سنگي  متن  فراگیران  ابتدا   1

مفاهیمی که به نظرشان در متن، کلیدی هستند را استخراج می نمایند.
با  اصلی  مفاهیم  بر روی  و  اشتراک می گذارند  به  را در گروه ها  استخراجی  مفاهیم   2

مباحثه به توافق می رسند. این مفاهیم می توانند بین سه تا ده واژه باشند و کلید واژه متن 
به حساب می آیند. 

3 هر گروه موظف می شود در مورد هر کلید واژه، یک جملۀ هدایتگر و کاماًل مفهومي 

با تکیه بر مقالۀ پیش بنویسند. 
و  توضیح  مورد  در  و  اشتراک می گذارند  به  با هم  را  نوشته شده  فراگیران جمالت   4

تبیینی که از واژگان داشته اند به توافق می رسند )در مورد توضیحات به توافق می رسند، 
طبیعی است که جمالت با هم متفاوت خواهند بود(.

5 گروه ها با در کنار هم قراردادن جمالت و با رعایت ساختار چکیده متن خود را نهایی 

می کنند.
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6 در پایان نوبت به ارزشیابی و داوری نهایی متن های گروه ها می رسد که منطبق بر 

معیارهای اصولی که کتاب ارائه کرده است این امر محقق خواهد شد. در اینجا دانش آموزان 
در گروه مباحث مربوط به چکیده و کلیدواژه ها که در کتاب آمده را مي خوانند و پس از 

گفتگو دربارۀ آنها، با استفاده از معیارهاي کتاب به ارزیابي تولید خود مي پردازند.
از دانش آموزان مي خواهیم تمرین )2( کارگاه نوشتن )بخش چکیده و کلیدواژه( را در 

منزل انجام دهند.

 بحث گروهي
آموزش با روش بحث گروهی دارای مراحلی به شرح زیر است:

انتخاب موضوع بحث: موضوعاتی که افراد را مشتاق و بحث گروهی را فعال و پرتحرک 
می سازند، انتخاب های مناسب هستند. موضوعات بحث برانگیز باعث افزایش سطح عالقه و 
در نتیجه میزان مشارکت دانش آموزان در فعالیت های گروهی می شوند و نیاز دانش آموزان 
برآورده می سازند و همچنین سطح درک و فهم  را  با نظرات مخالف و گوناگون  به مقابله 
دانش آموزان از منطق، اطالعات و موقعیت خود را باال می برند. موضوع مورد بحث منبع نویسي 
است که براي جالب شدن موضوع معلم از تمرین)1( کارگاه نوشتن استفاده مي کند و از 
و  بگذارند  میز  روي  را  دارند  همراه  روز  آن  که  درسي  کتاب هاي  مي خواهد  دانش آموزان 

فهرست منابع آنها را ببینند، آنها را با هم مقایسه کنند و دربارۀ آن گفتگو کنند. 
که  است  خوب  گروهی،  بحث  شروع  از  قبل  بحث:  برای  مشترک  زمینة  یافتن 
دانش آموزان برای بحث آماده شوند. برای این منظور معلم می تواند از دانش آموزان بخواهد 

تا دربارۀ موضوعی مطالعه کنند، یا فصلی از کتاب را بخوانند. 
در  که  سخنرانی  روش  برخالف  گروهی:  بحث  جلسة  در  افراد  نشستن  چگونگي 
اعضای گروه به صورت  آن معلم مقابل افراد کالس قرار می گیرد، در بحث گروهی معموالً 
دایره ای در کنار هم می نشینند و معلم نیز مانند اعضا، جایی از این دایره قرار می گیرد و با 

اعضا تماس چشمی دارد.
هدایت جریان بحث: نقش معلم در بحث گروهی باید به حداقل برسد تا دانش آموزان 
فرصت بیشتر برای شرکت در بحث داشته باشند. بهترین روش این است که معلم بعد از 
معرفی موضوع به صورت شنونده ای در آید و سکوت کند و به عنوان رئیس جلسه نظم جلسه 

و نوبت افراد را حفظ کند. 
زمانی که بحث به بن بست می رسد یا از مسیر خود خارج می شود، معلم باید بحث را 
هدایت کند. برخی از معلمان ریاست جلسه را نیز خود به عهده نمی گیرند و این کار را به 
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یکی از اعضای کالس واگذار می کنند، زیرا معتقدند که ادارۀ جلسۀ بحث، فرصت گوش دادن 
کامل را از آنها می گیرد و سبب می شود که دانش آموزان به جای خطاب به یکدیگر، مرتباً 

معلم را مورد خطاب قرار دهند.

درنگی در قلمرو فعالیت ها

فعالیت ها:
1 دانش آموز باید منابع انتهای کتاب را بررسی نماید و به ترتیب ارائۀ مطلب، در معرفی 

منبع توجه نماید. به نظر می رسد این نوع یادگیری و کسب مهارت را باید »یادگیری کشفی 
معنادار« تلقی کرد. در این روش، یادگیرنده خود سعی در کشف مطلب دارد و یا کوشش 
نائل گردد )اکبری شلدره و  از حل مسئله و یادگیری موضوع  به راه های جدیدی  مي کند 
همکاران، 1390: 59(. در واقع طی این فعالیت به دانش آموزان این فرصت داده می شود تا 
براساس اصول اولیۀ »قاعده آموزی« )سیف، 1392: 377(. به تمرین اصول آموخته شده و 

تقویت و تثبیت آنها بپردازد.
2 در قالب تکلیف چکیده نویسی براي تقویت درک مفاهیم کلیدی یک متن و پرورش 

اصول  اینکه  به  توجه  با  است.  دانش آموزان  خالصه نویسی  و  استنباط  تأمل،  مهارت های 
چکیده نویسی در کتاب درسی آمده است، این فعالیت نیز در بطن خود نوعی قاعده  آموزی 

را نیز پوشش می دهد. 
3 مباحثه و گفت وگو، زمینه ساز پرورش تفکر انتقادی است. در طی بحث های گروهی، 

دانش آموزان اصول، تعاریف و مفاهیم را از راه استدالل می آموزند، همیاری و مشارکت را 
تجربه می کنند، یادگیری عمیق صورت می گیرد و رغبت دانش آموزان برای قرارگرفتن در 

فضای آموزش و یادگیری دوچندان می شود. 

منبع نویسی های رایج

روبه رو  منبع نویسی  و  ارجاع  برای  متعددی  شیوه نامه های  با  جهان  و  ایران  در  چه  اگر 
کلی همۀ  به طور  نیست.  زیاد  با هم چندان  آنها  تفاوت  که  است  این  واقعیت  اما  هستیم، 
ارجاعات، دو شیوۀ متفاوت پیشنهاد کرده اند  برای مستندسازی نقل قول ها و  شیوه نامه ها 
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که بر اساس تفاوت در روش تحقیق و مواد رشته های علمی با هم فرق دارند که در اینجا 
به  ارجاع  از: سبک  است  عبارت  که  می کنیم  اشاره  ارجاع  شیوۀ  مشهورترین  و  معمول  به 

)نویسنده، تاریخ انتشار: شماره صفحه(. 
مثال: )محمدی، 1395: 33( که نام نویسنده اثر، محمدی است و کتاب یا مقالۀ ایشان 
در سال 1395 تألیف شده است و عدد 33 هم صفحۀ اثر را مدنظر دارد. بسته به اینکه اثر 
چند نویسنده داشته باشد، شیوۀ ارجاع متفاوت می شود. برای توضیحات بیشتر می توانید به 

کتاب های روش مقاله نویسی مراجعه نمایید. 
در مورد شیوۀ ذکر منابع هم اختالفات جزئی وجود دارد. رایج ترین شکل را در دستورالعمل 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی می بینیم. با این وجود، بهتر است وقتی مقاله ای می نویسیم 
درمورد انتخاب دستورالعمل منبع نویسی و شیوۀ ارجاع، به سایت مجلۀ مورد نظر مراجعه و 

»راهنمای نویسندگان« را مرور کنیم. 
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اهداف

 آشنایی با محتوای داستان های اجتماعی در قالب طنز )علم(
 کاربست آموزه های محتوایی درس در زندگی روزمره )اخالق(

 تقویت مهارت دریافت پیام و تحلیل متن )تفکر( 
 تقویت و رشد درست رفتارهای اخالقی و اجتماعی در زندگی )ایمان(

 تقویت توانایی خوانش متن درس با لحن داستانی )عمل(
فکری  و  ادبی  زبانی،  قلمروهای  حوزۀ  در  درس  متن  محتوایی  آموزه های  کاربست   

)عمل( 

درس سیزدهم

کباب غاز
نمایٔه درس

قلمرو زبانی
ـ بررسی واژگان امالیی 

ـ حرف ربط یا پیوند

قلمرو ادبی
متن  کنایه های  بررسی  ـ 

درسی
ـ شیوه های سبکی نویسنده

قلمرو فکري
ـ دریافت پیام متن 

از  برخی  معنایی  ارتباط  ـ 
عبارات متن با ابیات فرامتنی 

قالب متن: داستان طنزآمیز، نثر معاصر 
درون مایه: انتقاد همراه با طنز، شکست در زندگی، نتیجۀ رفتار خود آدمی است.
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روش های یاددهی و یادگیری

روش ایفای نقش، روش سازی طرز تلقی، روش کارایی گروه و...  

رسانه های آموزشی 

کتاب درسی، کتاب، نوار صوتی، عکس، بهره گیری از پایگاه های اطالع رسانی مناسب و... 

منابع تکمیلی 

 .)1383( بی نیاز.  فتح اهلل  ایران(.  معاصر  )ادبّیات  تنهایی  تاروپود  در  قصری  ادبیات   1
تهران: قصیده سرا. 

٢ بررسی ادبّیات امروز، استعالمی. )1350(. تهران: انتشارات رز.
٣ بررسی عناصر مؤثّر بر طنز در داستان کباب غاز محمدعلی جمال زاده. رعنا جوادی. 

اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبّیات.
٤ بررسی تطبیقی داستان های کوتاه جمال زاده و موپاسان. شهرزاد الجوردی و دیگران. 

)1395(. ادبّیات معاصر جهان. دورۀ 21. شمارۀ 1. 
٥ برگزیدۀ آثار سیدمحمدعلی جمال زاده. محمدجعفر پوینده. )1382(. چاپ دوم. تهران: 

انتشارات سخن و شهاب ثاقب. 
6 تحلیل دگرمفهومی در داستان »کباِب غاز« براساس دیدگاه »باختین«. لیال هاشمیان 

و دیگران. )1392(. فصلنامۀ مطالعات ادبّیات تطبیقی. دوره 7. شمارۀ 28.
٧ تحلیل و بررسی کباب غاز. عباد پوراصل. )1387(. رشد آموزش زبان و ادب فارسی. 

شمارۀ 86. 
8 چهل داستان کوتاه ایرانی. حسن ذوالفقاری. )1387(. تهران: نشر نیما.
٩ داستان نویسان معاصر ایران. محّمد قاسم زاد. )1383(. تهران: هیرمند.

10 داستان نویس های نام آور معاصر ایران. جمال میرصادقی. )1382(. تهران: نشر اشاره. 
11 داستان و ادبّیات. جمال میرصادقی. )1383(. تهران: انتشارات آیۀ مهر.

1٢ روایت شناسی داستان های کوتاه محمدعلی جمال زاده. رحمان مشتاق مهر و دیگران. 
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)1387(. سال 51 . شمارۀ مسلسل 207. 
13 سرگذشت و کار جمال زاده، مهرداد مهرین. )1342(. تهران: نشر معرفت. 

14 کالبدشکافی بیست داستان کوتاه فارسی. حسن اصغری. ) 1396(. تهران: نشر ورا . 
غاز.  کباب  داستان  انساني  تحلیل شخصیت هاي  در  غیرانساني  نقش شخصّیت هاي   15

غالمرضا و دیگران. )1396(. رشد آموزش زبان و ادب پارسی. شمارۀ 120.

تحلیل متن درس

کباب غاز
شب عید نوروز بود و موقع ترفیع رتبه1. در اداره با هم قطارها قرار و مدار2 گذاشته بودیم که 
هرکس، اّول ترفیِع رتبه یافت، به عنوان ولیمه3 کباب غاز صحیحی4 بدهد، دوستان نوش جان 
نموده5، به عمر و عّزتش دعا کنند. زد و ترفیع رتبه به اسم من درآمد. فوراً مسئلۀ میهمانی 
و قرار با رفقا را با عیالم که به  تازگی با هم عروسی کرده بودیم، در میان گذاشتم. گفت: 
 »تو شیرینی عروسی هم به دوستانت نداده ای و باید در این موقع درست جلوشان درآیی6

 ولی چیزی که هست چون ظرف و کارد و چنگال برای دوازده نفر بیشتر نداریم یا باید باز 
یک دست دیگر خرید و یا باید عّدۀ میهمان بیشتر از یازده نفر نباشد که با خودت بشود 

دوازده نفر.«
گفتم: »خودت بهتر می دانی که در این شب عیدی مالّیه از چه قرار است7 و بودجه ابداً اجازۀ 
خریدن خرت و پرت تازه نمی دهد و دوستان هم از بیست و سه  چهار نفر کمتر نمی شوند.« 
گفت: »تنها همان رتبه های باال را وعده بگیر و مابقی را نقداً خط بکش و بگذار سماق بمکند.«8 

1ـ قلمرو زبانی: ترفیع: باالبردن/ ترفیع رتبه:  باال رفتن درجه و حقوق کارمند دولت با توجه به سوابق و سنوات خدمت او است.
2ـ قلمرو زبانی: قرار و مدار:  به این نوع ترکیب ها که در آنها لفظ دوم اغلب بی معنی است و برای تأکید لفظ اول می آید »مرّکب 

اتباعی« یا اَتباع می گویند. نظایر دیگر در این متن:  خرت و پرت، پرت و پال / هم قطار: هم ردیف، همکار
3ـ قلمرو زبانی: ولیمه:  طعامی که در مهمانی و عروسی دهند.

4ـ قلمرو زبانی: صحیح: درست و حسابی
5  ـ قلمرو ادبی: نوش جان نمودن: کنایه از خوردن و میل کردن

6  ـ قلمرو ادبی: درست جلوشان درآیي:  کنایه از اینکه درست پذیرایی کنی،  جبران کنی.
7ـ قلمرو زبانی: مالیه:  درآمد، وضع مالی

8  ـ قلمرو زبانی: وعده بگیر: دعوت کن
قلمرو ادبی: خط بکش:  کنایه از اینکه نادیده بگیر./ سماق مکیدن: کنایه از بی بهره ماندن،  انتظار بیهوده کشیدن.
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گفتم: »ای بابا، خدا را خوش نمی آید. این بدبخت ها سال آزگار1 یک بار برایشان چنین پایی 
 می افتد2 و شکم ها را مّدتی است صابون زده اند3 که کباب غاز بخورند و ساعت شماری می کنند4.
عاریه5 لوازم  و  ظرف  دیگر  دست  یک   آشنایان  و  دوستان  از  یکی  منزل  از  است   چطور 

 بگیریم؟«
با اوقات تلخ گفت: »این خیال را از سرت بیرون کن که محال است در میهمانی اّول بعد 
از کسی چیز عاریه وارد این خانه بشود؛ مگر نمی دانی که شکوم ندارد6  از عروسی بگذارم 

 و بّچۀ  اّول می میرد؟« گفتم: »پس چاره ای نیست جز اینکه دو روز مهمانی بدهیم. یک روز 
یک  دسته بیایند و بخورند و فردای آن روز دست های دیگر.« عیالم با این ترتیب موافقت کرد.
بر غاز  از هر جهت دیده شده است. عالوه  تدارک پذیرایی  و  اینک روز دوم عید است 
معهود7، آش جو اعال و کباب بّرۀ ممتاز و دو رنگ پلو و چند جور خورش با تمام مخلّفات 
رو به راه شده است.8 در تختخواب گرم و نرم تازه ای لم داده بودم و مشغول خواندن بودم که 
عیالم وارد شد و گفت: »جوان دیالقی9 مصطفی نام آمده می گوید پسرعموی تنی توست و 
برای عید مبارکی شرفیاب شده است.10« مصطفی پسرعموی دختردایی خالۀ مادرم می شد. 
جوانی به سّن بیست و پنج یا بیست و شش؛ آسمان ُجل و بی دست و پا و تا بخواهی بدریخت 
هاون  دسته  اینکه  مثل  می گذاشت12و  رنگ  بزند،  می خواست حرفی  وقت  هر  بدقواره11.  و 

برنجی در گلویش گیر کرده باشد، دهنش باز می ماند و به ِخرِخر می افتاد.
به زنم گفتم: » تو را به خدا بگو فالنی هنوز از خواب بیدار نشده و شّر این غول بی شاخ و ُدم 

1ـ قلمرو زبانی: آزگار:  زمانی دراز، به طور مداوم،  تمام و کامل
2  ـ قلمرو ادبی: پایی می افتد: کنایه، فرصتی پیش می آید.

3  ـ قلمرو ادبی: شکم ها را صابون زده اند:  کنایه،  دل خوش کرده اند،  به خود وعده داده اند.
4ـ قلمرو ادبی: ساعت شماری کردن:  کنایه،  بی صبرانه منتظر ماندن

5  ـ قلمرو زبانی: عاریه:  آنچه از کسی برای رفع حاجتی بگیرند و پس از رفع نیاز آن را پس دهند. امانتی
6  ـ قلمرو زبانی: شکوم:  شگون، مبارکی و میمنت. چیزی را به فال نیک گرفتن

قلمرو ادبی: اوقات تلخ: حس آمیزی
7ـ قلمرو زبانی: معهود:  بر عهده، عهده دار، عهد بسته. در اینجا وعده داده شده.

8  ـ قلمرو زبانی: مخلّفات:  از اصطالحات آشپزی است؛ یعنی آنچه در کنار غذای اصلی به مشتری ارائه می شود.
قلمرو ادبی: روبه راه شدن: کنایه از آماده شدن

9 ـ قلمرو زبانی: دیالق: دراز قد
10ـ قلمرو زبانی: شرفیاب شدن:  مؤّدبانۀ  »آمدن«. برابر با:  شرف حضور یافتن. به خدمت رسیدن

11ـ قلمرو زبانی: ُجل:  پاالن، پوشش چهارپایان
قلمرو ادبی: آسمان ُجل:  کنایه از بی چیز و فقیر. آنکه هیچ ندارد./ بی دست وپا:  کنایه از ناتوان و بی عرضه/ بدقواره:  بد قیافه ، آنکه 

اندامش متناسب نیست.
12ـ قلمرو ادبی: رنگ می گذاشت:  رنگ می باخت. رنگش می پرید. کنایه از ترسیدن و وحشت کردن
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را از سر ما بَکن.«1 گفت: » به من دخلی ندارد!2 ماشاءاهلل هفت قرآن به میان3 پسرعموی 
خودت است. هرگلی هست به سر خودت بزن.«4 دیدم چاره ای نیست و خدا را هم خوش 
نمی آید این بیچاره که البد از راه دور و دراز با شکم گرسنه و پای برهنه به امید چند ریال 
عیدی آمده، ناامید کنم. پیش خودم گفتم: »چنین روز مبارکی صلۀ ارحام نکنی، کی خواهی 
کرد؟«5 لِهذا6 صدایش کردم، سرش را خم کرده وارد شد. دیدم ماشاء اهلل، قدش درازتر و تک و 
پوزش کریه تر7 شده است. گردنش مثل گردن همان غاز مادرمرده ای8 بود که در همان ساعت 
 در دیگ مشغول کباب شدن بود؛ مشغول تماشا و ورانداز این مخلوق کمیاب و شیُء عجاب9
 بودم که عیالم هراسان وارد شده، گفت: »خاک به سرم، مرد حسابی، اگر این غاز را برای 
میهمان های امروز بیاوریم، برای میهمان های فردا از کجا غاز خواهی آورد؟ تو که یک غاز 
بیشتر نیاورده ای و به همۀ دوستانت هم وعدۀ کباب غاز داده ای!« دیدم حرف حسابی است و 
بد غفلتی شده؛ گفتم: »آیا نمی شود نصف غاز را امروز و نصف دیگرش را فردا سر میز آورد؟«
گفت: »مگر می خواهی آبروی خودت را بریزی؟ هرگز دیده نشده که نصف غاز سر سفره 
بیاورند. تمام ُحسن کباب غاز به این است که دست نخورده و سر به ُمهر روی میز بیاید.«10 
حّقاً که حرف منطقی بود و هیچ برو برگرد نداشت.11 در دم ملتفت َوخامت امر12 گردیده و 
پس از مدتی اندیشه و استشاره13 چارۀ منحصر به فرد14 را در این دیدم که هرطور شده یک 
غاز دیگر دست و پا کنیم15. به خود گفتم: »این مصطفی گرچه زیاد کودن است ولی پیدا 

1  ـ قلمرو ادبی: این غول بی شاخ و دم: استعاره از مصطفی. معنی کنایی نیز دارد؛ یعنی کسی که ظاهرش مانند غول است اّما 
شاخ و دم غول را ندارد و نمی تواند آزار برساند./ از سِر  ما بکن: کنایه: ما را نجات بده، ما را آزاد کن.

2ـ قلمرو ادبی: به من دخلی ندارد:  کنایه: به من مربوط نمی شود.
3ـ قلمرو زبانی: هفت قرآن به میان:  برای پرهیز از بدی یا دور شدن از مصیبت، این جمله به صورت دعا به کار می رفت. برابر با:  

بال به دور!
4  ـ قلمرو ادبی: هر گلی هست به سِر خودت بزن:  َمَثل و کنایه از اینکه هر کاری کردی برای خودت کردی.

5  ـ قلمرو زبانی: صلۀ ارحام:  به دیدار نزدیکان رفتن و احوال پرسی کردن. نیکی کردن به نزدیکان و اقوام
6  ـ قلمرو زبانی: لِهذا:  ِل )برای( +  هذا )این(. برای این منظور، بنابراین. قید مختص است.

7ـ قلمرو زبانی: تک و پوز:  دک و پوز. سر و وضع، قیافۀ ظاهری/ کریه: زشت
8  ـ قلمرو ادبی: مادرمرده:  کنایه از بدبخت و بیچاره/ گردنش... غاز مادرمرده: تشبیه

9ـ قلمرو ادبی: شیٌء عجاب:  تلمیح به سورۀ ص، آیۀ 5 دارد: »اّن هذا لَشیٌء عجاب«، برای بیان شگفتی به کار می رود.
10ـ قلمرو ادبی: سربه ُمهر: کنایه از دست نخورده

11ـ قلمرو ادبی: بروبَرگرد نداشت: بی بُروبَرگرد، کنایه از قطعی و حتمی بودن
12ـ قلمرو زبانی: وخامت: بدعاقبت بودن، بدفرجامی

13ـ قلمرو زبانی: استشاره: مشورت کردن، رایزنی
14ـ قلمرو زبانی: منحصربه  فرد:  مخصوص، ویژه

15ـ قلمرو ادبی: دست  و پا کردن: کنایه از فراهم کردن
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کردن یک غاز در شهر بزرگی مثل تهران، کشف آمریکا و شکستن گردن رستم که نیست1؛ 
البد این قدرها از دستش ساخته است.« به او خطاب کرده گفتم: »مصطفی جان، البد ملتفت 
و  مرده حاّلجی3  که چند  بدهی  نشان  امروز  می خواهم  است.  قرار  از چه  مطلب  شده ای2 
از زیر سنگ هم شده4 یک عدد غاز خوب و تازه به هر قیمتی شده، برای ما پیدا کنی.« 
از نی پیچ حلقوم6 بریده  بریده  باألخره صدایش  ابتدا مبلغی سرخ و سیاه شد5 و   مصطفی، 

 بیرون آمد و معلوم شد می فرمایند: »در این روز عید، قید غاز را باید به کلّی زد و از این 
خیال باید منصرف شد؛ چون که در تمام شهر یک دّکان باز نیست.«

با حال استیصال7 پرسیدم: »پس چه خاکی به سرم بریزم؟«8با همان صدا و همان اطوار9، آب دهن 
 را فرو برده گفت: »واهلل چه عرض کنم، مختارید؛ ولی خوب بود میهمانی را پس می خواندید.« 10

گفتم: »خدا عقلت بدهد یک  ساعت دیگر مهمان ها وارد می شوند؛ چطور پس بخوانم؟« گفت: 
»خودتان را بزنید به ناخوشی و بگویید طبیب قدغن کرده11 از تختخواب پایین نیایید.« گفتم: 
»همین امروز صبح به چند نفرشان تلفن کرده ام، چطور بگویم ناخوشم؟« گفت: »بگویید 
 غاز خریده بودم، سگ برد.« گفتم: »تو رفقای مرا نمی شناسی، بچه قنداقی که نیستند،12

خواهند گفت می خواستی یک غاز دیگر بخری و اصالً پاپَی می شوند13 که سگ را بیاور تا 
حسابش را دستش بدهیم.« گفت: »بسپارید اصالً بگویند آقا منزل تشریف ندارند و به زیارت 
حضرت معصومه رفته اند.«. دیدم زیاد پرت و پال می گوید؛ گفتم: »مصطفی می دانی چیست؟ 
این اسکناس را می گیری و زود می روی که می خواهم هر چه  عیدی تو را حاضر کرده ام. 
زودتر از قول من و خانم به زن عمو جانم سالم برسانی و بگویی ان شاء اهلل این سال نو به شما 
مبارک باشد و هزارسال به این سال ها برسید.14« معلوم بود که فکر و خیال مصطفی جای 

1ـ قلمرو ادبی: کشف آمریکا و شکستن گردن رستم: کنایه از کار بسیار سخت و دشوار
2  ـ قلمرو زبانی: ملتفت: متوّجه، آگاه.

3ـ قلمرو ادبی: چندمرده حاّلجی:  کنایه از اینکه چه اندازه توانایی داری و می توانی از عهدۀ کار بیرون آیی.
4ـ قلمرو ادبی: از زیر سنگ پیدا کردن: کنایه، انجام کار بسیار دشوار

5  ـ قلمرو ادبی: سرخ و سیاه شدن:  کنایه از خجالت کشیدن
6ـ قلمرو زبانی: نی پیچ: نی و شلنگ قلیان
قلمرو ادبی: نی پیچ حلقوم:  اضافۀ  تشبیهی

7ـ قلمرو زبانی: استیصال:  درماندگی
8  ـ قلمرو ادبی: چه خاکی به سرم بریزم:  کنایه:  چه کاری بکنم؟ چه چاره ای بیندیشم؟

9ـ قلمرو زبانی: اطوار:  ِج طور، حرکات و رفتار بی مزه، ادا و اطوار
10ـ قلمرو زبانی: میهمانی را پس می خواندید:  دعوت را پس می گرفتید.

11ـ قلمرو زبانی: قدغن:  ممنوع
12ـ قلمرو ادبی: بچه قنداقی:  کنایه از ساده لوح و زودباور

13ـ قلمرو ادبی: پاپِی شدن: کنایه از در امری اصرار ورزیدن
14ـ قلمرو ادبی: هزار سال به این سال ها:  کنایه از آرزوی عمر طوالنی کردن
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دیگر است. بدون آنکه اصاًل به حرف های من گوش داده باشد، دنبالۀ افکار خود را گرفته، 
گفت: »اگر ممکن باشد شیوه ای سوار کرد1 که امروز مهمان ها دست به غاز نزنند، می شود 

همین غاز را فردا از نو گرم کرده دوباره سر سفره آورد.« ...
رفته رفته سر ِدماغ آمدم2 و خندان و شادمان رو به مصطفی نموده گفتم: »اّولین بار است 
که از تو یک کلمه حرف حسابی می شنوم ولی به  نظرم این گره فقط به دست خودت گشوده 
خواهد شد.3 باید خودت مهارت به خرج بدهی که احدی از مهمانان درصدد دست زدن به 
این غاز برنیایند.«. مصطفی هم جانی گرفت و گرچه هنوز درست دستگیرش نشده بود که 
مقصود من چیست، آثار شادی در َوَجناتش4 نمودار گردید. بر تعارف و خوش زبانی افزوده، 
گفتم: »چرا نمی آیی بنشینی؟ نزدیک تر بیا. روی این صندلی مخملی پهلوی خودم بنشین. 
بگو ببینم حال و احوالت چطور است؟ چه کار می کنی؟ می خواهی برایت شغل و زن مناسبی 

پیدا کنم؟« 
مصطفی قد دراز و کج و ُمعَوجش5 را روی صندلی مخمل جا داد و خواست جویده  جویده 
از این بروز َمَحّبت و دل بستگِی غیرمترّقبۀ6 هرگز ندیده و نشنیده سپاس گزاری کند ولی 
مهلتش نداده گفتم: »استغفراهلل7، این حرف ها چیست؟ تو برادر کوچک من هستی. اصاًل 
امروز هم نمی گذارم از اینجا بروی. امروز باید ناهار را با ما صرف کنی. همین اآلن هم به خانم 
می سپارم یک دست از لباس های شیک خودم هم بدهد بپوشی و نونوار که شدی8، باید سر 
میز پهلوی خودم بنشینی. چیزی که هست، ملتفت باش وقتی بعد از مقّدمات، آش جو و 
کباب بّره و برنج و خورش، غاز را روی میز آوردند، می گویی ای بابا، دستم به دامنتان، دیگر 
شکم ما جا ندارد. این قدر خورده ایم که نزدیک است بترکیم. کاه از خودمان نیست، کاهدان 
که از خودمان است9. از طرف خود و این آقایان استدعای عاجزانه دارم بفرمایید همین طور 

1ـ قلمرو ادبی: شیوه سوار کردن: کنایه از تدبیر و راه حلّی اندیشیدن 
2  ـ قلمرو ادبی: سردماغ آمدن:  کنایه از سرحال شدن

3ـ قلمرو ادبی: گره:  استعاره از مشکل/ این گره فقط به دست خودت گشوده خواهد شد:  کنایه: این مشکل به دست خودت حل می شود.
4ـ قلمرو زبانی: وجنات:  ِج وجنه، رخسار

5  ـ قلمرو زبانی: ُمْعَوج:  در زبان عربی اسم مفعول است از مصدر اِْعوجاج به معنی کج و ناراست.
6  ـ قلمرو زبانی: غیرمترّقبه:  غیرمنتظره، ناگهانی )مترّقب: در زبان عربی اسم فاعل است به معنی نگرنده،  انتظار کشنده(

7ـ قلمرو زبانی: استغفراهلل: شبه جمله یعنی از خدا آمرزش می خواهم.
8  ـ قلمرو ادبی: نونوار: کنایه: تازه پوش و شیک پوش

9ـ قلمرو ادبی: کاه از خودمان نیست کاهدان که از خودمان است:  مثل و کنایه از اینکه باید در خوردن، اندازه را نگه داشت؛ 
نباید در خوردن از اندازه گذشت. ارتباط معنایی با: 

مکن لبریز  طعام  از  شکم  گر کاه نباشد از تو، کاهدان از توستدیگ 

بر خویش تّرحمی که این جان از توستبسیار مخور که نان هراسان از توست
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این دوری1را برگردانند به اندرون و اگر خیلی اصرار دارید، ممکن است باز یکی از ایّام همین 
بهار، خدمت رسیده از نو دلی از عزا درآوریم2 ولی خدا شاهد است اگر امروز بیشتر از این 
به ما بخورانید، همین جا بستری شده وبال جانت می گردیم3؛ مگر آنکه مرگ ما را خواسته 
باشید. آن وقت من هرچه اصرار و تعارف می کنم، تو بیشتر امتناع می ورزی و به هر شیوه ای 

هست مهمانان دیگر را هم با خودت همراه می کنی.«.
مصطفی که با دهان باز و گردن دراز حرف های مرا گوش می  داد، گفت: »خوب دستگیرم شد.4 
خاطر جمع باشید که از عهده برخواهم آمد.« دو ساعت بعد مهمان ها بدون تخلّف، تمام و کمال 
 دور میز حلقه زده که ناگهان مصطفی با لباس تازه و جوراب و کراوات ابریشمی ممتاز و پوتین جیر5
 بّراق، خرامان وارد شد؛ خیلی تعّجب کردم که با آن قد دراز، چه حّقه ای به  کار برده که 

لباس من این طور قالب بدنش درآمده است.6
آقای مصطفی خان با کمال متانت،7 تعارفات معمولی را برگزار کرده و با وقار و خونسردی 
هرچه تمام تر، به جای خود، زیردست خودم، به سر میز قرار گرفت. او را به عنوان یکی از 
جوان های فاضل و الیق پایتخت به رفقا معّرفی کردم و چون دیدم به خوبی از عهدۀ وظایف 
به کلّی  باب آن مسئلۀ معهود، خاطرم داشت  و در  مسرور شدم  قلباً  برمی آید،  مقّررۀ خود 

آسوده می شد.
بفرمایید.  نوش جان  مصطفی خان،  آقای  گفتم:  تعارف کنان  رضایت مندی،  ابراز  به  قصد 
و حّرافی و شوخی  و در خوش زبانی  بدهم؟ حاال دیگر چانه اش هم گرم شده  چه دردسر 
 و بذله و لطیفه، نوک جمع را چیده و متکلّم وحده و مجلس آرای بال معارض شده است.8
 به مناسبت صحبت از سیزده عید بنا کرد به خواندن قصیده ای که می گفت همین دیروز 
ساخته. فریاد و فغان مرحبا و آفرین به آسمان بلند شد. دو نفر از آقایان که خیلی اّدعای 

1ـ قلمرو زبانی: َدْوری: بشقاب بزرگ و مقّعر
2ـ قلمرو زبانی: دلی از عزا درآوردن:  کنایه از سیر خوردن

3ـ قلمرو زبانی: وبال:  عذا ب، سختی
قلمرو ادبی: وبال جانت می شویم: کنایه از اینکه مایۀ  دردسر و سختی و عذاب می شویم.

4ـ قلمرو ادبی: خوب دستگیرم شد: کنایه از اینکه کاماًل متوّجه قضیه شده ام.
5  ـ قلمرو زبانی: جیر:  نوعی پوست دباغی شدۀ  نرم که از آن رویۀ کفش و چیزهای دیگر می سازند.

6  ـ قلمرو ادبی: قالب بدن درآمدن: کنایه از اندازه و مناسب بودن
7ـ قلمرو زبانی: متانت:  وقار،  سنگینی

8  ـ قلمرو زبانی: متکلّم وحده:  گوینده به تنهایی/ باِلُمعارض:  بی رقیب/ مجلس آرا:  صفت فاعلی مرّخم 
قلمرو ادبی: نوک جمع را چیده:  کنایه از اینکه به دیگران اجازۀ حرف زدن نمی داد. 

اداره  قلمرو فکری: متکلم وحده و مجلس آرای بالمعارض شده بود: تنها خودش حرف می زد و مجلس و جمع را به تنهایی 
و پیش می برد. می کرد 
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از  یکی  خواستند.  مکّرر  بار  سه  و  بار  دو  را  ابیات  از  مقداری  می شد،  کمالشان  و  فضل 
واهلل،  »ای  بوسیده گفت:  را  رفته جبهۀ1 شاعر  که جلو  بود  گردیده  حّضار چنان محظوظ 
 حقیقتاً استادی« و از تخلّص2 او پرسید. مصطفی به رسم تحقیر، چین به صورت انداخته3

 گفت: »من تخلّص را از زواید و از جملۀ رسوم و عاداتی می دانم که باید متروک گردد، ولی 
به اصرار یکي از ادیبان کلمۀ »استاد« را اختیار کردم اّما خوش ندارم زیاد استعمال کنم.« 
همۀ حّضار یک صدا تصدیق کردند که تخلّصی بس به جاست و سزاوار حضرت ایشان است.4 
بّره  ... حاال آش جو و کباب  بلند شد.  از سرسرای عمارت  اثنا صدای زنگ تلفن  این  در 
را  غاز  کباب  که  است  مناسبی  موقع  و  است  شده  صرف  دیگر  مخلّفات  و  چلو  و  پلو  و 
فربه5 غاز  یک  رأس  و  شد  وارد  دست  روی  بر  قاب  دیدم  را  خادم  می تپد.  دلم   بیاورند. 

 و برشته که در وسط میز گذاشت و ناپدید شد. 
شش دانگ6 حواسم پیش مصطفی است که نکند بوی غاز چنان مستش کند که دامنش 
از دست برود7، ولی خیر، الحمداهلل هنوز عقلش به جا و سرش توی حساب است.8 به محض 
اینکه چشمش به غاز افتاد رو به مهمان ها نموده گفت: »آقایان تصدیق بفرمایید که میزبان 
عزیز ما این یک دم را دیگر خوش نخواند.9 آیا حاال هم وقت آوردن غاز است؟ من که شخصاً 
تا خرخره خورده ام و اگر سرم را از تنم جدا کنید،10 یک لقمه هم دیگر نمی توانم بخورم. ... 
بودند  مانده  دو دل  استاد،  آقای  تظاهرات شخِص شخیصی11 چون  مقابل  در  مهمان ها 
و  بله  و  مصطفی  حرف های  تصدیق  جز  بود،  شده  دوخته  غاز  به  چشم هایشان  گرچه  و 

1ـ قلمرو زبانی: محظوظ: برخوردار/ جبهه: پیشانی
2ـ قلمرو زبانی: ای واهلل: شبه جمله در مقام تحسین، آفرین، درود/ تخلّص:  در اصطالح یعنی نام شعریِ  شاعر

3ـ قلمرو ادبی: چین به صورت انداختن: کنایه از ناراحت شدن، قیافه گرفتن
4  ـ قلمرو زبانی: حضرت: در اینجا برای بزرگداشت و تکریم آمده است؛ یعنی بزرگوار، آقا 

قلمرو فکری: عبارت »مصطفی به رسم تحقیر... خوش ندارم زیاد استعمال کنم.« با بیت زیر ارتباط معنایی دارد:

ابوسعید ابوالخیرالف از گهری زنی که در کان تو نیستاز بی خردی بود که با جوهریان

5  ـ قلمرو زبانی: رأس: سر، واحد شمارش/ فربه: چاق 
قلمرو ادبی: دلم می تپد: کنایه از ترسیدن و اضطراب داشتن

6  ـ قلمرو ادبی: شش دانگ: کنایه از کامل و همه
7  ـ قلمرو ادبی: دامن از دست رفتن: کنایه از بی اختیار شدن/ برگرفته از سخن سعدی در دیباچۀ گلستان: »بوی گلم چنان 

مست کرد که دامنم از دست برفت.«
8  ـ قلمرو ادبی: سرش توی حساب بود: کنایه: حواسش جمع بود.

9ـ قلمرو ادبی: خوش نخواند: کنایه از اینکه کار خوبی نکرد.
10ـ قلمرو ادبی: کنایه ها: تا خرخره خوردن: پرخوری کردن/ اگر سرم را از تنم جدا کنید: اگر مرا بکشید

11ـ قلمرو زبانی: شخیص: بزرگ، باشخصیت
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دارد می ماسد.1 دلم می خواست می توانستم  ما  توطئۀ  نداشتند. دیدم  البّته گفتن چاره ای 
صدآفرین به مصطفی گفته، از آن تاریخ به بعد زیر بغلش را بگیرم و برایش کار مناسبی پیدا 
کنم، ... کار داشت به دل خواه انجام می یافت که ناگهان از دهنم در رفت که آخر آقایان، 
حیف نیست که از چنین غازی گذشت که شکمش را از آلوی بََرغان2 پرکرده اند؛ هنوز این 
کالم از دهن خرد شدۀ3 ما بیرون نجسته بود که مصطفی مثل اینکه غفلتاً فنرش در رفته 
باشد،4 بی اختیار دست دراز کرد و یک کتف غاز را کنده به نیش کشید و گفت: »حاال که 
 می فرمایید با آلوی بََرغان پر شده، روا نیست بیش از این روی میزبان محترم را زمین انداخت5

و محض خاطر ایشان هم شده یک لقمۀ مختصر می چشیم.«
غاز  جان  به  قحطی زدگان  مانند  نداده  فرصت  بودند،  حرفی  چنین  منتظر  که  دیگران 
را کندند که گویی  َکلَکش  زبان خودمانی چنان  به  زدن،  به هم  در یک چشم  و  افتادند6 
هرگز غازی قدم به عالم وجود ننهاده بود!7 هر دوازده تن، تمام و کمال و راست و حسابی 
لَخت   لَخت طعمۀ  غاز گلگونم،  به چشم خود دیدم که  و  نو مشغول خوردن شدند  از سر 
این جماعت کرکس صفت شده، در گورستان شکم آقایان ناپدید گردید.8 مرا می گویی از 
تماشای این منظرۀ هولناک آب به دهانم خشک شده9و به جز تحویل دادن خنده های زورکی 

و خوش آمدگویی های ساختگی کاری از دستم ساخته نبود.
در همان بحبوحۀ10 بخوربخور، صدای تلفن بلند شد. بیرون جستم و فوراً برگشته رو به 
آقای استادی نموده گفتم: » آقای مصطفی خان، وزیر داخله پای تلفن است و اصرار دارد با 
خود شما صحبت بدارد.« یارو حساب کار خود را کرده،11 بدون آنکه سر سوزنی12 خود را از 

1ـ قلمرو زبانی: توطئه:  نقشه کشیدن، زمینه سازی،  مقدمه چینی/ ماسیدن:  سفت و سخت شدن،  گرفتن 
قلمرو ادبی: توطئۀ ما دارد می ماسد: نقشۀ ما دارد می گیرد.

2  ـ قلمرو زبانی: بََرغان: منطقه ای در کرج کنونی که آلوی آن شهرت دارد.
3  ـ قلمرو زبانی: دهن خرد شده:  اصطالحی است که در مقام نفرین آورند؛ یعنی ای کاش دهانم خرد می شد و این حرف را نمی گفتم.

4ـ قلمرو ادبی: کنایه: فنرش در رفته باشد: بی اختیار شدن
5ـ قلمرو ادبی: روی میزبان محترم را زمین انداخت: کنایه از رد کردن خواهش کسی

6  ـ قلمرو ادبی: به جان کسی افتادند: کنایه از حمله کردن به کسی
7ـ قلمرو ادبی: در یک چشم به هم زدن: کنایه از زمان بسیار اندک/ کلکش را کندن: کنایه: از بین بردن و در متن یعنی خوردن/ 

به عالم وجود ننهاده بود: کنایه از اینکه آفریده نشده بود.
8ـ قلمرو زبانی: لَخت لَخت:  پاره پاره، تکه تکه

قلمرو ادبی: جماعت کرکس صفت:  تشبیه/ گورستان شکم: تشبیه
9ـ قلمرو ادبی: آب به دهانم خشک شده بود:  کنایه از ترس و وحشت و تعّجب

10ـ قلمرو زبانی: بحبوحه: میان،  وسط
11ـ قلمرو زبانی: یارو:  برای تحقیر می آورند. »و« در آن برای تحقیر است.

قلمرو ادبی: حساب کار خود را کردن: کنایه از دانستن و آگاه شدن
12ـ قلمرو ادبی: کنایه ها: سِر سوزن: اندکی، خود را از تک و تا انداختن: خون سردی خود را از دست دادن
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تک و تا بیندازد، دل به دریا زده1 و به دنبال من از اتاق بیرون آمد. به مجّرد اینکه از اتاق بیرون 
آمدیم، در را بستم و صدای کشیدۀ آب  نکشیده ای،2 طنین انداز گردید و پنج انگشت دعاگو بر 
 روی صورت گل انداختۀ آقای استادی نقش بست. گفتم: »خانه خراب، تا حلقوم بلعیده بودی،3

 باز تا چشمت به غاز افتاد، دین و ایمان را باختی4 و به منی که چون تویی را صندوقچۀ سّر5 
خود قرار داده بودم، خیانت ورزیدی؟ ِد بگیر که این ناز شستت باشد.«6 و باز کشیدۀ دیگری 
نثارش کردم با همان صدای بریده  بریده و زبان گرفته و ادا و اطوارهای معمولی خودش که 
در تمام مّدت ناهار اثری از آن هویدا نبود، نفس زنان و هق هق کنان گفت: »پسرعمو جان، 
من چه گناهی دارم؟ مگر یادتان رفته که وقتی با هم قرار و مدار گذاشتیم، شما فقط صحبت 
از غاز کردید، کی گفته بودید که توی شکمش آلوی بََرغان گذاشته اند؟ تصدیق بفرمایید که 

اگر تقصیری هست با شماست نه با من.«
به  قدری عصبانی شده بودم که چشمم جایی را نمی دید. از این بهانه تراشی هایش داشتم 
شاخ درمی آوردم7. بی اختیار دِر خانه را باز کرده و این جوان نمک نشناس را مانند موشی 
که از خمرۀ روغن بیرون کشیده باشند،8 بیرون انداختم و قدری برای به جاآمدن احوال در 
دور حیاط قدم زده، آن گاه با خندۀ تصّنعی،9 وارد اتاق مهمان ها شدم. دیدم چپ و راست 
مهمان ها دراز کشیده اند. گفتم: »آقای مصطفی خان خیلی معذرت خواستند که مجبور شدند 
بدون خداحافظی با آقایان بروند. وزیرداخله، اتومبیل شخصی خود را فرستاده بودند که فوراً 

آنجا بروند و دیگر نخواستند مزاحم آقایان بشوند.«
همۀ اهل مجلس تأّسف خوردند و از خوش مشربی و فضل و کمال او چیزها گفتند و برای 
دعوت ایشان به مجالس خود، نمرۀ تلفن و نشانی منزل او را از من خواستند و من هم از شما 

چه پنهان، بدون آنکه خم به ابرو بیاورم،10همه را غلط دادم.
 فردای آن روز به خاطرم آمد که دیروز یک دست از بهترین لباس های نودوز خود را به انضمام 

1ـ قلمرو ادبی: دل به دریا زدن: کنایه از خطر را پذیرفتن
2ـ قلمرو ادبی: سیلی آب نکشیده: کنایه از محکم بودن سیلی

3  ـ قلمرو ادبی: خانه خراب: کنایه: بدبخت و بیچاره/ تا حلقوم بلعیده بودی: کنایه از اینکه بیش از اندازه خورده بودی.
4ـ قلمرو ادبی: دین و ایمان را باختن: کنایه: عهد و پیمان را فراموش کردی. خیانت کردی.

5  ـ قلمرو ادبی: صندوقچۀ  سر خود قرار داده بودم:  کنایه: محرم اسرار خود می دانستم.
6  ـ قلمرو ادبی: ناز شستت باشد: کنایه: مزد هنرمندی ات باشد.

7ـ قلمرو ادبی: شاخ درآوردن:  کنایه بسیار شگفت زده شدن و تعجب کردن
8  ـ قلمرو زبانی: خمره:  کوزه

قلمرو ادبی: مانند موشی که...: تشبیه
9ـ قلمرو زبانی: تصّنعی: ساختگی، مصنوعی

10ـ قلمرو ادبی: خم به ابرو آوردن:  کنایه: خون سردی خود را از دست دادن
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مایَحتوی1، یعنی آقای استادی مصطفی خان، به دست چالق شدۀ خودم از خانه بیرون انداخته ام، 
ولی چون که تیری که از شست رفته2 باز نمی گردد، یک بار دیگر به کالم بلندپایۀ »از ماست که بر 
 ماست«3 ایمان آوردم و پشت دستم را داغ کردم4 که تا من باشم دیگر پیرامون ترفیع  رتبه نگردم5. 

کارگاه متن پژوهی 

آموزة زبانی: حرف ربط 
حرف ربط یا پیوند از نظر ساختمان بر دو نوع است: ساده و غیرساده؛ مانند:

اگر، اّما، ولی، لیکن، یا، پس، تا، چون، خواه، زیرا، که و... )ساده( و وقتی که، همان طورکه، 
زیراکه، همین که، تااینکه و... )غیرساده(

1ـ قلمرو زبانی: ما یحتوی: آنچه در آن است.
2ـ قلمرو ادبی: چون تیری که از شست رفته باشد: مثل و کنایه از کاری که از دست خارج شده و دیگر قابل جبران نباشد. 

برابر با: آب رفته به جوی بازنمی گردد. ارتباط معنایی با بیت زیر:

سعدیاول اندیشه کند مرد که عاقل باشدسخن گفته دگر باز نیاید به دهن

3ـ قلمرو ادبی: از ماست که بر ماست: َمَثل؛ یعنی هر آنچه به ما می رسد نتیجۀ عملکرد خودمان است. برگرفته از داستانی که 
ناصرخسرو در قطعه ای آن را پرورده است: 

بیاراستگویند عقابی به در شهری برخاست پرواز  به  پر  طمع  بهر  وز 

راستناگه ز یکی گوشه ازین سخت کمانی برو  بگشاد  بد  قضای  ز  تیری 

جگردوز تیر  آن  آمد  عقاب  بال  وز ابر مر او را به سوی خاک فرو خواستدر 

گفتا: »ز که نالیم؟ که از ماست که بر ماست«زی تیر نگه کرد پر خویش برو دید
عبارت با ابیات زیر تناسب معنایی دارد:

نیست گرگ  از  ِگله  را  ما  می کندگلّۀ  شبان  بیداد  همه  سعدیاین 

ندارم گرد  دل  آیینۀ  بر  درد  دارم گله از چشم خود از درد ندارماز 

زان سخت تر  من  دل  بر  آشنایینیاید  در  بر  حلقه  کوبد  مسعود سعدکه 

که بر ما هرچه می آید هم از ماستاگر شادی است ما را گر غم از ماست

4  ـ قلمرو ادبی: پشت دست را داغ کردن: کنایه از عبرت گرفتن، توبه کردن
5  ـ قلمرو فکری: عبارت »تا من باشم دیگر پیرامون ترفیع  رتبه نگردم« با ابیات زیر تناسب معنایی دارد:

صائبجایی که شانه می گزد از دور پشت دستیابد چگونه راه در آن زلف دست ما 

حافظآتش زدم چو گل به تن لخت لخت خویشاز بس که دست می گزم و آه می کشم
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سعدیاز پای تا به سر همه سمع و بصر شدمتا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم

   
با صحنۀ بسیار شگفت انگیزی روبه رو  همین که قهرماناِن داستان به سرچشمه رسیدند 

شدند.
حرف ربط یا پیوند از نظر کاربرد، دو گونه است:

الف( پیوندهای وابسته ساز که همراه با جمله های وابسته به کار می روند و شامل دو بخش 
پایه )هسته( و پیرو )وابسته( است؛ مانند: که، چون، تا، اگر، زیرا، همین که، گرچه، با اینکه، 

تا اینکه... 
 گرچه چشم هایشان به غاز دوخته شده بود، جز تصدیق حرف های مصطفی و بله و البّته 

گفتن چاره ای نداشتند. 
جز تصدیق حرف های مصطفی و بله و البّته گفتن چاره ای نداشتند. )جملۀ هسته یا پایه( 
گرچه ]حرف ربط وابسته ساز[، چشم هایشان به غاز دوخته شده بود. )جملۀ وابسته یا پیرو(

میل  لقمه  فقط یک  اصرار مي کردم که محض خاطر من هم شده  و  تعارف  ریز   یک 
بفرمایید. عبارت »یک ریز تعارف و اصرار مي کردم« هسته و جملۀ بعد از »که« وابسته است.
ب( پیوندهای همپایه ساز که بین دو جملۀ همپایه به کار می رود؛ مانند: اّما، ولی، لیکن، 

و، یا...
 درجۀ دوم آنکه، وي را همچون خویشتن دارد و مال میان خویش و وي مشترک داند. 
 دیروز یک دست از بهترین لباس های نودوز خود را از خانه بیرون انداخته ام ولی چون 

که تیری که از شست رفته باز نمی گردد.

دانش هاي فرامتنی

محمدعلی جمال زاده در سال1274ش. در خانواده ای روحانی در اصفهان به دنیا آمد. در 
هفده سالگی برای تحصیل به بیروت رفت و سپس رهسپار پاریس شد. او نخستین مجموعۀ 
ایرانی را تحت عنوان »یکی بود یکی نبود« در سال1300 منتشر کرد.  داستان های کوتاه 
نثر معاصر فارسی و پدر  عتبار همین کتاب، جمال زاده را آغازگر سبک واقع گرایی در  ا بـه 
داستان نویسی دانسته اند. در این داستان ها گوشه هایی از زندگی ایرانیان در دورۀ مشروطه 
به صورتی انتقادی و با نثری ساده، طنزآمیز و آکنده از ضرب المثل ها و اصطالحات عامیانه بیان 

شده است.
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بعضی دیگر از آثار جمال زاده عبارت اند از: دارالمجانین، سر و ته یک کرباس، تلخ و شیرین، 
برای بچه های ریش دار و قصۀ ما به سر  هفت کشور، شورآباد، راه آب نامه، قصه های کوتاه 

رسید. )ادبّیات فارسی2،1387: 30(
داستان کباب غاز فشرده و چکیدۀ ضرب المثل »از ماست که بر ماست« است. این داستان 
دارای توصیفی خنده دار از واقعیتی نه چندان دور است که راوی از طریق سوم شخص روایت 
می کند. نویسندۀ داستان اگرچه به طورمستقیم در داستان حضور ندارد اّما تیپ و ایدئولوژی 
فکری خود را با قدرت فکرخوانی ذهن شخصیت ها در متن کاماًل آشکار می کند و به کمک 
ایجاد  ارتباط  با خواننده  با ویژگی های سبکی خاّص خود به تصویر می کشد و  زباِن عامه و 
زبان  است،  واقعیت  یک  بدل  توصیف شخصیت مصطفی که شخصیت  با  نویسنده  می کند. 
طنز در متن داستان را فراهم می کند. اگرچه نویسنده، شخصیتی که برای مصطفی )در ابتدا 
دست وپاچلفتی( در نظر می گیرد، در حّد و اندازۀ او نیست و به عنوان یک تیپ شخصیتی 
اّما مصطفی در طول مسیر  او بخشیده شده است  ناتوان تر از جایگاهی که داشته به  بسیار 
داستان ثابت می کند که مانند نویسنده نمی اندیشد و انگاره های ذهنی او، بازنمایی فکر راوی 

نیست. 
را  جزئیات  همۀ  که  می داند  خود  وظیفۀ  »او  می نویسد:  کتاب  این  دربارۀ  میرصادقی 
تله ای  در حکم  است،  هجو  و  طنزآمیز  لحن  به  اغلب  اگرچه  توضیحات  این  دهد.  توضیح 
است که نویسنده را گرفتار زبان خطابی مقاله نویسی می کند. اغلب داستان هایش از جمله 
کباب غاز را بر اساس درون مایه ای خاص می نویسد. در ضمن آنکه می خواهد او را سرگرم 
کند، می خواهد چیزی هم به او یاد بدهد و درون مایه به گونه ای ارائه شده است که در پایان 
داستان پیامی را القا کند و این موضوع با طبیعت داستان نویسی و واقعیت داستان فاصله 
تشبیه،  از  طنز  بیان  برای  نویسنده  34ـ33(  معاصر،1382:  نام آور  )داستان نویسان  دارد.« 
اغراق، تضاد، القاب غیرمتعارف، طعنه و کنایه ازیک سو و ساخت شخصیتی، لحن داستانی و 

نثر عامیانه از سوی دیگر بهره می برد. 

ویژگی های نثر جمال زاده:
 استفاده از اشارات مذهبی در پروراندن مضامین طنزآمیز 

 استفاده از عبارات ناآشنا 
 کاربرد کلمات، تعبیرات و اصطالحات عامیانه، ضرب المثل ها

 ساخت صرفی و نحوی، لهجه ها برای رونق داستان 
 استفاده از طنز و انتقاد اجتماعی 
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گنج حکمت

کالن تر و اولي تر!1
اشتری و گرگی و روباهی از روی مصاحبت مسافرت کردند و با ایشان از وجِه زاد و توشه، 
ِگرده ای2 بیش نبود. چون زمانی برفتند و رنج راه در ایشان اثر کرد، بر لب آبی نشستند و 
میان ایشان از برای ِگرده مخاصمت3 رفت. تا آخراألمر بر آن قرار گرفت که هر کدام از ایشان 

به زاد بیشتر، بدین ِگرده خوردن اولی تر.4 
گرگ گفت: »پیش از آنکه خدای تعالی این جهان بیافریند، مرا به هفت روز پیش تر مادرم 
بزاد!«5. روباه گفت: »راست می گویی؛ من آن شب در آن موضع حاضر بودم و شما را چراغ فرا 
می داشتم و مادرت را اعانت می کردم!« 6 اشتر چون مقاالت7 گرگ و روباه بر آن گونه شنید، 
گردن دراز کرد و ِگرده برگرفت و بخورد و گفت: »هرکه مرا بیند، به حقیقت داند که از شما 

بسیار کالن ترم و جهان از شما زیادت دیده ام و بار بیشتر کشیده ام!«8 
سندبادنامه، ظهیری سمرقندی

1ـ سندبادنامه، ظهیری سمرقندی، به سعی و اهتمام احمد آتش، »داستان گرگ و روباه و اشتر« ، 49و 50.
2ـ قلمرو زبانی: زاد و توشه:  مترادف. ج: ازداد / گرده ای: یک قرص نان

3ـ قلمرو زبانی: با یکدیگر دشمنی کردن
4ـ قلمرو زبانی و فکری: زاد:  در اینجا یعنی سّن و سال. آخِر کار موافقت کردند که هرکدام از ایشان به سّن و سال از دیگری 

بیشتر باشد به خوردن نان هم اولی تر و مستحق تر است.
5  ـ قلمرو فکری: من هفت روز جلوتر از این جهان زاده شده ام )آفرینش من بر آفرینش این جهان مقّدم است(. 

6  ـ قلمرو زبانی: موضع:  جایگاه/ اعانت: یاری کردن
7ـ قلمرو زبانی: مقاالت: بحث و گفت وگو

8  ـ قلمرو زبانی: کالن تر: بزرگ تر
قلمرو ادبی: جهان از شما زیاد دیده ام: کنایه از اینکه بیشتر از شما عمر داشته ام. )جهان دیده به معنی با تجربه نیز هست.(
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اهداف

 آشنایی با پابلو نرودا و سرودۀ »خندۀ تو« )علم(
 توانایی مطالعه و خواندن آثار ارزشمند ادبیات جهان با لحن مناسب )عمل(

 پرورش روحیۀ بهره گیری مناسب از آثار ادبی برجستۀ جهان )اخالق(
 تقویت باور عشق به زیستن و شادمانه زندگی کردن )ایمان(

 تقویت توانایی مطالعۀ تطبیقی آثار ادبی و سنجش محتوای آنها )تفّکر(
فکری  و  ادبی  زبانی،  قلمروهای  حوزۀ  در  درس  متن  محتوایی  آموزه های  کاربست   

)عمل(
 تقویت مهارت دریافت پیام و تحلیل متن و نکته های کلیدی شعر )تفّکر(

درس چهاردهم

خندۀ تو
نمایٔه درس

قلمرو زبانی
ـ دریافت معنای واژه

ـ انواع نشانۀ»  ان«

قلمرو ادبی
ـ بررسی آرایه های ادبی 

)تشبیه، کنایه، مجاز، نماد، 
مراعات نظیر(

قلمرو معنایی
ـ درک بیت ها، دریافت پیام 

متن
ـ مضمون یابی

نوع و قالب ادبی: شعر غنایی
درون مایه: عشق و محّبت و شادمانه زیستن
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روش های یاددهی و یادگیری

 روش تدریس کارایی گروه
 روش تدریس بحث گروهی

 روش تدریس پرسش و پاسخ و...

رسانه های آموزشی

کتاب درسی، کتاب شعر »هوا را از من بگیر خنده ات را نه!«، بهره گیری از پایگاه های 
اطالع رسانی مناسب و...

منابع تکمیلی 

1 شهروند آزاد جهان. پابلو نرودا، شاعر، رامین موالیی. )1378(. نشریۀ گلستانه. شمارۀ 
.13

2 جادوگر زمین جادویی. پابلو نرودا، ابراهیم میرهاشم زاده. )1352(. مجلۀ کتاب امروز. 
3 هوا را از من بگیر خنده ات را نه )گزینۀ شعرهای عاشقانه(. پابلو نرودا. )1394(. ترجمۀ 

احمد پوری، با ویراستاری کاظم فرهادی. چاپ بیست وششم. تهران: چشمه. 
4 وداع. پابلو نرودا. )1369(. مترجم: رکن الدین خسروی. مجلۀ چیستا. شمارۀ 68.
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تحلیل متن درس 

خندة تو1
نان را از من بگیر، اگر می خواهی،

هوا را از من بگیر، اّما
خنده ات را نه. 2

گِل سرخ را از من مگیر
سوسنی را که می کاری... 3

از پس نبردی سخت باز می گردم
با چشمانی خسته

که دنیا را دیده است
بی هیچ دگرگونی،

اّما خنده ات که رها می شود
و پروازکنان در آسمان مرا می جوید4

تمامی درهای زندگی را 
به رویم می گشاید.5
عشق من، خندۀ تو

در تاریک ترین لحظه ها می شکفد6
و اگر دیدی به ناگاه خون من 

بر سنگ فرش خیابان جاری است7

1ـ نرودا در این شعر با نگاه و بینشي هنري به زندگی می نگرد. او حیات زیبا و ملموسی را به ما نشان می دهد. حیاتی که ما 
را از وابستگی های خویش مي رهاند و به هستِي دلنشینی  پیوند می دهد که پاسخ رنج و شادي، عشق و هجران، وصال و حرمان 

انسان هاست. شعر نرودا تصویری از بینش و نگرش او به زندگی، عشق و شادمانه زیستن است.
2ـ قلمرو ادبی: نان و هوا: نان، مجاز از خوردنی و هوا مجاز از تنفس؛ و مجموعاً مجاز از زندگی و نماد زندگی

3ـ قلمرو ادبی و فکري: گل سرخ، نماد خنده است و خنده نیز خود نماد عشق و محبت است و شاعر در اینجا می گوید حیات 
بدون عشق معنایی ندارد.

4ـ قلمرو ادبی: تشخیص: رها شدن خنده و جستن او شاعر را 
5  ـ قلمرو ادبی: درهای زندگی: استعاره 

6  ـ قلمرو زبانی: تاریک ترین لحظه ها: منظور لحظه های ناامیدی است/ قلمرو ادبی: خنده: استعاره )خنده به گلی تشبیه شده 
است که می شکفد(.

7ـ قلمرو ادبی: تشخیص: به روی ماه خیابان و... خندیدن 
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بخند؛ زیرا خندۀ تو برای دستان من شمشیری است آخته1
خندۀ تو، در پاییز

در کنارۀ دریا
موج کف آلوده اش را 

باید برفرازد2
و در بهاران،3 عشق من،

خنده ات را می خواهم
چون گلی که در انتظارش بودم،4

گل آبی، گل سرِخ کشورم که مرا می خواند. 5
بخند بر شب6
بر روز، بر ماه،

بخند بر پیچاپیِچ خیابان های جزیره،
اّما آنگاه که چشم می گشایم و می بندم،
آنگاه که پاهایم می روند و بازمی گردند،

نان را، هوا را،
روشنی را، بهار را،7

1ـ قلمرو زبانی: آخته: از غالف درآمده، برهنه 
قلمرو ادبی: تشبیه: خنده: مشّبه، شمشیری: مشّبه به، آخته: وجه شبه

قلمرو فکری: در هنگام مرگ من نیز بخند؛ خندۀ تو برای من مانند شمشیری است که من با آن بر دشواری ها غلبه می کنم.
2ـ قلمرو ادبي: خندۀ تو در پاییز/ در کنارۀ دریا/ موج کف آلوده اش را/ باید برفرازد: تشبیه )خنده به دریا تشبیه شده است. وجه شبه: 
موج کف آلوده اش را باید برفرازد(. مرجع ضمیر »ش«، »دریا« است. البّته به لحاظ معنایی، موج کف آلوده چون وجه شبه است و وجه 

مشترک خنده و دریا، اگر بگوییم »ش« به هر دوی آنها برمی گردد، بی ربط نیست. )در هر دو صورت در معنی خللی وارد نمی شود(. 
قلمرو فکري: خندۀ تو مانند دریا باید مّواج و توفانی باشد. )به جنبش و قدرت خنده در زندگی اشاره دارد.(

3ـ قلمرو زبانی: »ان« در بهاران نشانۀ زمان 
4ـ قلمرو ادبی: تشبیه: خنده مانند گلی است.

5  ـ قلمرو فکري: گل آبی و گل سرخ کشورم که مرا می خواند: گل آبی و گل سرخ، اشاره دارد به پرچم کشور شیلی که از دو 
نوار قرمز و آبی شکل گرفته و نوار سفید دیگری بر باالی آن دو است. رنگ آبی نماد آسمان و اقیانوس آرام است و رنگ قرمز نماد 
خون های ریخته شده برای استقالل کشور. شاعر خود در پی گل سرخ است و آنگاه مطلوب خود را با مطلوب کشورش که در پرچم 
آن آمده، درمی آمیزد تا بگوید من و کشورم در پی یک مطلوبیم./ معنی: و در بهاران...: بهار، منتظر گل است، چون با آن معنا پیدا 
می کند؛ من نیز به هنگام بهار منتظر شکوفایِی خندۀ تو هستم، خندۀ تو که در پرچم کشورم با دو گل آبی و سرخ )دو نوار آبی و سرخ( 

نقش بسته است. )وجود من با کشورم معنا می یابد.(
6  ـ قلمرو ادبی: تشخیص: خندیدن به روی شب، ماه و خیابان

7ـ قلمرو ادبی: تضاد: می روند و باز می آیند، می گشایم و می بندم
قلمرو فکری: نان، هوا، روشنی، بهار: عناصر حیات هستند. شاعر این عناصر را در برابر »خنده« قرار می دهد تا بگوید که حیات 

بی خنده )عشق( معنایی ندارد؛ گو اینکه بی آنها می توان زیست اما بی عشق نمی توان.
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از من بگیر
اما خنده ات را هرگز

تا چشم از دنیا نبندم. 1 
پابلو نرودا

ابیات فرامتنی که با متن درس ارتباط معنایی دارند:

مولویتو عاشق خندان لبی من بی دهان خندیده امتو مست مست سرخوشی من مست بی سر سرخوشم

نگشاید پسته  لب ها چو  از گشایش  صائبخوش است از ته دل غنچه وار خندیدندل 

صائباشک بلبل رنگ چون گرداند شبنم می شودگلشن حسن از بهار عشق خّرم می شود

هاللیهر که خاک ره عشق تو نشد آدم نیستخاک آدم که سرشتند غرض عشق تو بود

تو چیست کابین  دهر  عروس  به  منستگفتم  کابین  تو  خرم  دل  گفتا  خّیام 

آگاهی های فرامتنی 

خنده،  عصارۀ حیات است، حیات در رستگاری. شاعر این مؤلفه را هستۀ شعر خود قرار 
داده و همۀ لذت های زندگی و آمال و آرزوهای شاعرانه اش را در قالب آن ریخته است. 

دیگر نیازی به شمشیر و جنگ نیست. وقتی می توان با خنده )عشق و محبت به همنوع( 
بر دشمنی ها غلبه کرد و پیش رفت دیگر چه نیازی به جنگ است؟ درحقیقت، خنده آن فرج 
و موعودی است که شاعر انتظار آن را می کشد و امیدوار است با ظهور آن، حیاِت رستگاری 

آغاز شود.

کارگاه متن پژوهی

آموزة قلمرو زبانی: نشانة »ان« 
در زبان فارسی دو نشانۀ جمع وجود دارد: »ها، ان« در واژه هایی ازقبیِل: سبزه ها، درختان، 

1ـ قلمرو ادبی: کنایه: چشم از دنیا بستن: مردن
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گیاهان، زمینی ها و... 
 نشانۀ جمع »ها« از »ان« کاربرد بیشتری دارد و فّعال تر است: گل ها، گیاه ها، دیوارها 

و... 
 نشانۀ جمع »ان« در شعر و نثر ادبی کاربرد بیشتری دارد: درختان را آب دادم. 

 کلماتی که با »ها« و »ان« جمع بسته می شوند، در زبان فارسی کاربرد یکسانی ندارند 
و معموالً شکل »ها« رایج تر است. جملۀ »درخت ها را آب دادم« رایج تر است تا »درختان 

را آب دادم.«
گاهی »ان« نشانۀ جمع نیست بلکه پسوندی است که به شکل های گوناگون کاربرد دارد 

که عبارت اند از:
الف( پسوند زمان: پاییزان، بامدادان، شامگاهان، سحرگاهان     

ب( پسوند مکان: گیالن، دیلمان، باختران، خاوران
پ( پسوند شباهت:کوهان، ماهان                   

ت( پسوند قیدساز: شادان، خندان 
ث( پسوند نسبت: کاویان، بابکان

گنج حکمت                                  

مسافر 
دلم می خواهد بر بال های باد1بنشینم و آنچه را که پروردگار جهان پدید آورده، زیر پا 
گذارم تا مگر روزی به پایان این دریای بی کران2 رسم و بدان سرزمین که خداوند سرحّد 
جهان خلقتش قرار داده است3، فرود آیم. از هم اکنون، در این سفر دور و دراز، ستارگان را 
با درخشندگی جاودانی خود می بینم که راه هزاران ساله را در دل افالک4 می پیمایند تا به 

1ـ قلمرو زبانی: کاربرد زمان فعل ها: مضارع التزامی: بگذارم، بنشینم، رسم، آیم؛ مضارع اخباری: می بینم، می پیمایند، اکتفا 
نمی کنم و می روم.

قلمرو ادبی: بال های باد: استعاره مکنیه، باد استعاره از پرنده ای که دارای بال است./ زیر پا گذاشتن: کنایه از طی کردن
2ـ قلمرو ادبی: دریای بی کران:  استعاره از جهان آفرینش

3ـ قلمرو زبانی: سرحد: مرز 
4ـ قلمرو زبانی: افالک: ِج فلک، آسمان ها 

قلمرو ادبی: دل افالک:  تشخیص
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سرمنزِل غایِی1 سفر خود برسند اّما بدین حد اکتفا نمی کنم و همچنان باالتر می روم. بدانجا 
می روم که دیگر ستارگان افالک را در آن راهی نیست. 

در یک جاّدۀ خلوت، رهگذری به من نزدیک می شود؛ می پرسد:  »ای مسافر، بایست! با چنین 
شتاب به کجا می روی؟« می گویم: »دارم به سوی آخر دنیا سفر می کنم. می خواهم بدانجا 
روم که خداوند آن را سرحّد دنیای خلقت قرار داده است و دیگر در آن ذی حیاتی2 نفس 
نمی کشد.« می گوید: »اوه3، بایست؛ بیهوده رنج سفر بر خویش هموار مکن. مگر نمی دانی که 

داری به عالمی بی پایان و بی حّد و کران قدم می گذاری؟«  
ای فکر دور پرواز من4، بال های عقاب آسایت5 را از پرواز باز دار و تو ای کشتی تندرو خیال 

من6، همین جا لنگر انداز7؛ زیرا برای تو بیش از این اجازه سفر نیست.
یوهان کریستف فریدریش شیللر8

لطف تو
آتش افروز ده  سینه ای  در آن سینه دلی وان دل همه سوز9الهی 

1ـ قلمرو زبانی: غایی: نهایی
قلمرو فکری: از زمین بگذرم و به آسمان برسم.

2ـ قلمرو زبانی: ذی حیات: جاندار. ذی: دارنده و صاحب
3ـ قلمرو زبانی: اوه: صوت )شبه جمله( برای بیان شگفتی و تعجب

4ـ قلمرو ادبی: ای فکر دورپرواز من:  تشخیص
5  ـ قلمرو ادبی: بال های عقاب آسا: تشبیه. بال های فکر در دورپروازی به عقاب تشبیه شده است.

6  ـ قلمرو ادبی: کشتی تندرو خیال من: اضافۀ تشبیهی/ کشتی: مشّبه به، خیال: مشّبه
7ـ قلمرو ادبی: لنگر انداز: کنایه: بایست، توقف کن.

8  ـ »یوهان کریستف فریدریش شیللر )1759ـ 1805 میالدی( از بزرگ ترین شعرای آلمانی است. او در طول عمر کوتاه خود 
آثار فراوانی خلق کرد. برخی او را با گوته، شاعر بزرگ آلمانی، هم سنگ و برابر می دانند. سروده های شیللر شهرت بسیار دارند.« 

)ادبیات فارسی )1(، 1382(.
9ـ قلمرو زبانی: الهی: منادا/ ده: بده، فعل امر/ آتش افروز: صفت فاعلی مرّخم/ فعل ]باشد[ از آخر مصرع دوم به قرینۀ معنوی 

حذف شده است. 
قلمرو ادبی: آتش: استعاره از عشق/ سینه: مجاز از وجود

قلمرو فکری: الهی! به من وجودی شعله ور از عشق عطا کن و در این وجود، دلی به من عنایت کن که همه سوزوگداز عشق 
تو باشد. مفهوم: خدایا مرا عاشق کن.
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دل افسرده غیر از آب و گل نیست1هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست
دردپرورد درونی  کن  دلی در وی درون درد و برون درد2کرامت 
روایی را  کـالمم  ده  سوزی  گدایی3به  آتش  کند  گرمی  کزان 
نه جبین  بر  عشقی  داغ  را  ده4دلم  آتشین  بیانی  را  زبانم 
روشنایی فکرم  راه  گدایی5ندارد  دارم  پرتوی  لطفت  ز 
پرتوانداز نبود  تو  لطف  راز6اگر  گنجینۀ  کجا  و  فکـر  کجا 

1ـ قلمرو زبانی: »را«: رای اختصاص/ نیست اول: فعل خاص در معنی »ندارد« است.
قلمرو ادبی: افسرده: ایهام تضاد دارد: 1ـ افسرده و بی حال 2ـ یخ زده و منجمد )با توجه به »سوز«( / آب و گل: مجاز از وجود 

دل/ واج آرایی صامت »س«/ دل و گل: جناس ناهمسان اختالفی
قلمرو فکری: )این بیت، معنی بیت پیش را تکمیل می کند.( هر دلی که سوزوگداز عشق تو را نداشته باشد، دل نیست و افسرده 

و مرده است و دل افسرده هم البّته به ظاهر دل است و درحقیقت مرده است.)عشق ارزشمند و حیات بخش است.( ارتباط معنایی با:

صائبخود مرده پیش زنده دالن از فسرده بههرکس که نیست زنده به عشق تو مرده به

مرد تن  در  زنده  است  عشق  به  نیستدل  عاشق  که  دلی  باشد  سناییمرده 

ماندهرکه با صورت و باالی تواش انسی نیست انسان  به  باالش  که  سعدیحیوانیست 
   

2ـ قلمرو زبانی: دردپرورد: صفت مفعولی مرّخم/ کرامت کن: ببخش. 
 قلمرو ادبی: درون و برون: تضاد و مجاز از همه و سراسر/ درْدپرورد: پرورده و به وجودآمده از درد/ درد: تکرار/ واج آرایِی صامت 

»د«/ دل: مجازاً وجود
قلمرو فکری: )این بیت با بیت اول تناسب معنایی دارد.( درون و باطنی به من ببخش که هر لحظه درد عشق مرا زیادتر کند 

و مرا عاشق تر سازد و در این درون، دلی قرار ده که سراسر درد عشق باشد.
3ـ قلمرو زبانی: روایی: رونق، شایستگی/ مصراع دوم: اغراق/ مراعات نظیر: آتش، سوز و گرمی/ گدایی کند: فعل مضارع التزامی 

قلمرو فکری: آن چنان سوزی به من بده که حتی از آتش هم سوزنده تر باشد.
4ـ قلمرو زبانی: دلم را: »را«  نشانۀ فّک اضافه )داِغ عشقی بر جبیِن دلم نه(. داغ نهادن: نشان کردن. بنده ها و برده ها را داغ   

می نهادند تا با آن نشان شناخته شوند./ جبین: پیشانی
قلمرو ادبی: جبین دل: تشخیص و استعاره/ مصراع اول: کنایه از اینکه مرا عاشق همیشگی و جاودانی خود کن. مرا بندۀ همیشگی 

خود ساز.
بیان آتشین:  حّس آمیزی و کنایه از سخن گرم و گیرا و جّذاب/ ده و نِه: جناس ناهمسان اختالفی 

قلمرو فکری: مرا عاشق همیشگی خود قرار ده و زبانم را به یمن سوز وگداز عشق، گیرایی و جذابیت ببخش.
5 ـ قلمرو فکری: اگر اندیشۀ انسان به خدا نپیوندد، راه به جایی نمی برد. نظامی می گوید:

دهاز ظلمت خود رهایی ام ده آشنایی ام  خود  نور  با 
6  ـ قلمرو فکری: اگر لطف تو شامل حال ما نشود و از نور خود دل ما را روشن نگردانی، دیگر فکر ما نمی تواند به رازهایی از 

حکمت آفرینش پی ببرد.
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پیچ در  پیچ  امید  این  راه  هیچ1به  دگر  می باید،  تو  لطف  مرا 
فرهاد و شیرین، وحشی بافقی2

1ـ قلمرو زبانی: به: معنی حرف اضافۀ »در« می دهد./ می باید: الزم است.
 قلمرو ادبی: راه پیچ َدرپیچ: کنایه از راه دشوار و سخت عشق

قلمرو فکری: بازگردانی: به راه این امید پیچ َدرپیچ برای من لطف تو می باید و دیگر هیچ ]نمی باید[. در این راه سخت عشق، 
تنها به لطف و عنایت تو نیازمندم تا آن را به پایان برم.

2ـ دربارۀ وحشی بافقی در تحمیدیۀ فارسی2 در کتاب راهنمای معلّم فارسی2 سخن به میان آمده است. از ویژگی های منظومۀ 
فرهاد و شیرین می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1( سادگی و روانی شعر
2( صمیمیت زبان شعر

3( سوز  وگداز عاطفی و دلنشین بودن شعر
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12 جویس، بروس، کالهون، امیلی و هاپکینز، دیوید )1396(. الگوهای یادگیری ابزارهایی 

برای تدریس، ترجمۀ محمود مهرمحمدی و لطفعلی عابدی، تهران: سمت.
محمد  تصحیح  جام(.  )آیینۀ  حافظ  دیوان   .)1387( محّمد.  الّدین  شمس  حافظ،   13

قزوینی. چ هشتم. تهران: انتشارات صدرا.
و  ویژگی ها  جدید(:  نوجوانان)ویراست  و  کودکان  ادبیات   .)1395( بنفشه  14 حجازی، 

جنبه ها، تهران: روشنگران و مطالعات زنان. 
15 خاقانی شروانی)1393(. دیوان اشعار، تهران: آگاه.

راهبردها،  )الگوها،  آموزش  نظریه های  رسول)1395(.  نوقابی،  کرد  فریبرز،   ، درتاج  16
روش ها و فنون(، تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی.

17 دهخدا، علی اکبر. لغت نامۀ دهخدا. )1377(.تهران: انتشارات دانشگاه. 
18 رابینسون، دیوید)1395(. نامه های چارلی چاپلین به دخترش، ترجمۀ مهشید ظریف، 
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تهران: سراج اندیشه.
1٩ رستگار فسایی، منصور)1390(، انواع نثر فارسی، تهران: سمت.

20 ریکو، گابریله. ال)1391(. نوشتن خالق، ترجمه: گروه مترجمان، تهران: آمه.
21 زرین کوب، غالمحسین. )1384(. تاریخ مردم ایران )1(. چ نهم. تهران: امیرکبیر.

22 زمانی، کریم. )1358(. شرح جامع مثنوی معنوی. دفتر اول. چ نهم. تهران: اطالعات.
23 سپهری، سهراب. )1374(. هشت کتاب. چ سیزدهم. تهران:  طهوری.

24 سعدی شیرازی، مصلح الدین عبداهلل. )1379(. بوستان. تصحیح و توضیح غالمحسین 
یوسفی. چ ششم. تهران: خوارزمی.

25 ـــــــــــــــ )1344(. گلستان سعدی. شرح محمد خزائلی. تهران: علمی.
26 ـــــــــــــــ )1370(. گلستان سعدی. به کوشش خلیل خطیب رهبر. چ ششم. 

تهران:  صفی علیشاه.
27 ـــــــــــــــ )1386(. کلیات سعدی. از روی قدیمی ترین نسخه های موجود. به 

اهتمام محمدعلی فروغی. چ چهاردهم. تهران: امیرکبیر.
خطیب رهبر.  خلیل  سعدی.  سخن  استاد  غزلیات  دیوان   .)1374( ـــــــــــــــ   28

چ هشتم. تهران: مهتاب.
2٩ سلمانی لطف آبادی، عیسی. )1388(. روایت سازان سنگر. تهران: نشر قلمرو فرهنگ.

اهتمام  و  به سعی  غزنوی.  سنایی  دیوان   .)1388( آدم.  بن  مجدود  غزنوی،  سنایی   30
محمدتقی مدرس رضوی. چ هفتم. تهران: سنایی.

تهران:  پنجم.  چاپ  داستان(.  )مجموعه  سانتاماریا   .)1383( مهدی.  سید  شجاعی،   31
انتشارات کتاب نیستان.

32 شریعتی، علی. )1371(. هبوط در کویر. چ پنجم. تهران: چاپخش.
33 شفیعی کدکنی، محمدرضا. )1377( در اقلیم روشنایی. چ دوم. تهران: آگاه.

34 شکسپیر. ویلیام. )1396(. غزلواره ها. ترجمه و تفسیر امید حبیب زاده. تهران: انتشارات 
نیلوفر.

35 صلح جو، علی. )1393(. اصول شکسته نویسی)راهنمای شکستن واژه ها در گفت وگوی 
داستان(، تهران: مرکز.

36 فرخزاد، فروغ)1383(. دیوان اشعار، تهران: آگاه.
37 طباطبایی، محمد حسین. )1392(. ترجمۀ تفسیر المیزان. ج 1. مترجم: سیدمحمد 

باقر موسوی همدانی. قم: موسسۀ مطبوعات دارالعلم.
و  تصحیح  و  اهتمام  به  محمد. سندبادنامه.  بن  علی  بن  محمد  38 ظهیری سمرقندی. 
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حواشی احمد آتش. تهران:  نقطه.
٣٩ عارف قزوینی، میزا ابوالقاسم. )1303(. دیوان میرزا ابوالقاسم عارف قزوینی. برلین.

٤0 عرب لو، احمد. )1396(. قصۀ شیرین و فرهاد. تهران: انتشارات مدرسه.
٤1 عطار نیشابوری، فریدالدین محمد. )1375(. تذکر̈ه األولیاء . از روی نسخۀ نیکلسون. 

چ پنجم. تهران: بهزاد.
٤٢ ـــــــــــــــ )1322هـ .ق(. تذکر̈ه األولیاء. به سعی و اهتمام رینولد الن نیکلسون. 

لیدن هلند.
و تصحیح سیدصادق گوهرین. چ  اهتمام  به  ـــــــــــــــ )1374(. منطق الطیر.   ٤٣

یازدهم. تهران: علمی و فرهنگی.
کدکنی.  شفیعی  محمدرضا  تصحیح  منطق الطیر.   .)1389(  . ـــــــــــــــــــ.   ٤٤

تهران: سخن.
٤٥ عین القضات، ابوالمعالی عبداهلل بن محمد. )1373(. تمهیدات. با مقدمه و تصحیح و 

تحشیه و تعلیق عفیف ُعَسْیران. چ چهارم. تهران: منوچهری.
٤6 غزنوی، احمدبن محمد. تَراِجم االَعاِجم. )1389(. به کوشش مسعود قاسمی و محمود 

مدبری. چ دوم. تهران: اطالعات.
٤٧ فردوسی، ابوالقاسم. )1380(. شاهنامه. بر اساس نسخۀ نه جلدی چاپ مسکو. چ دوم. 

تهران: ققنوس.
ــــــــــــ . )1385(. شاهنامه داستان های نامور نامۀ باستان. به اهتمام سیدمحمد  ـ  ٤8

دبیرسیاقی. چ چهارم. تهران: نشر قطره.
٤٩ ـــــــــــــ . )1369(. شاهنامه. چ هفتم. تهران: انتشارات امیرکبیر.

و  علمی  تهران:  دهم.  چاپ  شریف.  مثنوی  شرح   .)1380( الزمان.  بدیع  فروزانفر،   ٥0
فرهنگی.

٥1 کزازی، میرجالل الدین. )1390(. نامۀ باستان. جلد سوم )داستان سیاوش( . چ ششم. 
تهران: سمت

٥٢ ـــــــــــــ . )1374(. ترجمه رسالۀ قشیریه. تهران . علمی و فرهنگی.
٥٣ گروه مؤلفان.)85  ـ93(. کتاب های زبان و ادبیات فارسی. سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی.
٥٤ معین، محمد. )1375(. فرهنگ فارسی. چ نهم. تهران: امیرکبیر.

٥٥ معتمد دزفولی، فرامرز. )1387(. کویر؛ تجربۀ مدرنیته ایرانی )بازخوانی و تفسیر کویر 
شریعتی(. چاپ اول. تهران: قلم. 
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تبریزی. چ هجدهم.  56 مولوی، جالل الدین محمد بن محمد. )1384(. کلیات شمس 
تهران: امیرکبیر.

57 ـــــــــــــ. . مثنوی معنوی. )1371(. مطابق نسخۀ تصحیح شدۀ رینولد نیکلسون. 
چ دوم، تهران: نگاه و نشر علم.

58 ـــــــــــــ. . مثنوی معنوی. )1382(. به اهتمام توفیق سبحانی. چاپ سوم. روزنه.
ــــــــــــ. . فیه ما فیه. تصحیح و حواشی بدیع الزمان فروزانفر چاپ چهارم تهران:  ـ  5٩

امیرکبیر.
60 میر صادقی، جمال. )1382(. داستان نویس های نام آور معاصر ایران. تهران: اشاره.    

61 میرعابدینی، حسن.)1387(. سیر تحول ادبّیات داستانی و نمایشی. تهران: انتشارات 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی.  

62 نرودا، پابلو. )1394(. شعرهای عاشقانه. )هوا را از من بگیر خنده ات را نه(. ترجمۀ 
احمد پوری و با ویراستاری کاظم فرهادی. تهران: چشمه.

63 نصراهلل منشی، ابوالمعالی. )1383(. کلیله و دمنه. تصحیح و توضیح مجتبی مینوی. 
چ بیست و ششم. تهران: امیرکبیر.

نسخۀ  با  مقابله  و  سعدلو  نسخۀ  براساس  نظامی.  خمسۀ   .)1383( گنجوی.  نظامی   64
بازنگریستۀ  مژدهی.  بصیر  سامیه  تصحیح  دستگردی،  وحید  تصحیح  با  شوروی  آکادمی 

بهاءالدین خرمشاهی. تهران: انتشارات دوستان.
65 وحشی بافقی، کمال الدین. )1392(. دیوان وحشی بافقی. با مقدمۀ سعید نفیسی. 

تهران: ثالث.


