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(به نام کردگار)
نام اثر
الهی نامه

ع ّطار نیشابوری
آفریننده

مجازا ً مقدار کم

مجازا ً همه هستی

 1بــه نــام کــردگا ِر هفــت افــاک کــه پیــدا کــرد آدم از کفــی خــاک به نام خداوند هفت آسمان که
تضاد انسان را از مشتی خاک آفرید
[شعرم را آغاز میکنم].
قلمرو زبانی عبارت [شعرم را آغاز میکنم] به قرینة معنوی از آخر بیت حذف شده است.
آفرینش انسان توسط خداوند از خاک
نظر در کار کردن :به کنایه لطف و عنایت کردن

بخشش و نیکویی

 2الهــی ،فضــل خــود را یــار مــا کــن ز رحمــت ،یــک نظــر در کار مــا کــن خدایا بخشش خود را همراه ما کن
و از روی رحمت ،نظر لطفی به
جناس
ما کن.
قلمرو زبانی فراوانی لغات عربی؛ الهی ،فضل ،رحمت ،نظر
بخشندگی و رحمت الهی

«کردن» در معنای گردانیدن جملة چهار جزئی مفعول و مسند ساخته است

ّ
خــا ِق هــر دانــا و نــادان
اق هــر پیــدا و پنهــان تویــی
 3تویــی ّ
رز ِ
تو روزیدهندة همة موجودات و
تضاد
به
تلمیح
*تضاد
*
آفرینندة دانا و نادان (همه کس)
هو الر ّزاق
هستی.
قلمرو زبانی دانا و نادان از نظر رابطة معنایی تضاد دارند و ساختمان هر دو «وندی» است.
روزیدهندگی و آفرینندگی خداوند

/ی /در هر دو مصراع به جای فعل اسنادی (هستی) آمده است.
سقف دهان

آفرین

 4زهــی گویــا ز تــو ،کام و زبانــم
مراعات نظیر
کام :مجازا ً دهان ،زبان
قلمرو زبانی

تویــی هــم آشــکارا ،هــم نهانــم چه خوب که از لطف تو گویا
شدهام ،تو جسم و جان من هستی.
*تضاد
*
همة هستی من از خداست.
هم آشکارا هم نهانم پارادوکس (متناقضنما)
واجآرایی روی /م/

«زهی» واژة قدیمی و معادل امروزی آن «آفرین یا چه خوب» است.

کردگار :بسیار کننده ،ف ّعال ،دانسته

خلق :آفرینندهُ ،مبدع
ّ

فضل :بخشش ،کرم ،نیکویی ،افزونی ،کمال ،دانش

زهی :آفرین ،چه بسیار خوب

افالک :جمع فلک ،آسمان ،چرخ

فاضل ،فضیلت ،افضل ،تفضیل

ر ّزاق :روزی دهنده
رزق ،ارزاق

خلق ،خالق ،مخلوق

کام :سقف دهان
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آشکار
ِ
وقــت بهــار آیــی پدیــدار
 5چــو در

به کنایه آشکار کردن

چهره

حقیقــت ،پردهبــرداری ز ُرخســار

قلمرو زبانی آیی (آمدن) در معنی شدن (از افعال اسنادی)
پدیدار و رخسار هر دو از نظر ساختمان «مرکب» هستند.

وقتی در فصل بهار جلوهگر میشوی
در حقیقت سیمای خود را آشکار
میکنی.
تجلّی خدا در همه جا (در فصل بهار)

شکل مرتب شدة بیت:

چون در وقت بهار پدیدار آیی (شوی) حقیقتاً پرده از رخسار برمیداری.
مسند

مفعول

روشنایی

 6فـ
ـروغ رویــت انــدازی ســوی خــاک
ِ
مجازا ً هستی
اضافة استعاری
قلمرو زبانی

عجایب نقشها :ترکیب مقلوب (نقشهای عجایب)

ـوق تــو خنــدان در بهــار اســت
ُ 7گل از شـ ِ
تشخیص (استعاره مکنیه) و حسن تعلیل (شاعر علت
شکفته شدن گلها را عشق به خدا میداند)
قلمرو زبانی

ـب نقشهــا ســازی ســوی خــاک
عجایـ

روشنی چهرة خود را بر خاک میاندازی
و نقشهای عجیبی از خاک میآفرینی.
آفرینش خدا (تجلّی خدا در هستی)

به آن خاطر
از آنــش رنگهــای بیشــمار اســت
حسن تعلیل (شاعر دلیل رنگارنگ بودن گلها را عشق
به خدا میداند)

/است /در مصراع اول فعل اسنادی و در مصراع دوم در معنی وجود داشتن فعل ناگذر است.

گلها در بهار از شوق تو میشکفند
و از عشق به تو است که رنگارنگ
و متنوع میگردند.
آفرینش خدا (تجلّی خدا در هستی)

ـان جانــی
 8هــر آن وصفــی کــه گویــم ،بیــش از آنی یقیــن دانــم کــه بیشــک ،جـ ِ
از هر توصیفی که از تو کنم فراتری،
جناس
یقین دارم که بدون شک جان جانها
قلمرو زبانی بیش در معنی بیشتر ،اسم تفضیل بدون ون ِد /تر /آمده است/ .ی /در وصفی /ی /نکره هستی.
 -1خداوند غیرقابل توصیف است.
و در آنی و جانی /ی /بدل از فعلِ هستن است.
 -2هستی همة جانها از خداست.

مفعول فعل «دانم» ،جملة «جان جانی» (جان جان هستی) است.

تضاد
خدایا من هیچ نمیدانم اما تو در
 9نمیدانـــــم ،نمیدانـــــم ،الهـــی تــو دانــی و تــو دانــی ،آنچــه خواهــی هر چه که بخواهی دانای مطلق
تکرار
تکرار
تکرار
تکرار
هستی.
قلمرو زبانی هنگام معنی کردن /می /به ابتدای افعال دانی و خواهی افزوده میشود« .آنچه» ضمیر مبهم نقص دانش بشری و دانای کل
بودن خداوند

و مفعول فعل «خواهی» است در عین حال عبارت «آنچه خواهی» ،خودش مفعول فعل «دانی» است.
قلمرو فکری شعر :نگرش شاعر در تمام ابیات عرفانی است.
پدیدار :نمایان ،آشکار ،ظاهر

رخسار :چهره ،روی

فروغ :روشنایی ،پرتو

از آن :به آن خاطر

عجایب :جمع عجیب
تعجب
عجبّ ،

درس یکم :چشمه
کارگاه متن پژوهی
گنج حکمت :خالصة دانشها
درس دوم :از آموختن ،ننگ مدار
کارگاه متن پژوهی
روان خوانی :خسرو
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درس یکم

چشمه

نیما یوشیج
(علی اسفندیاری)
غوغا کنان

تشخیص (استعاره مکنیه) سریع

ُ
 1گشــت یکــی چشــمه ز ســنگی جــدا غلغلــــهزن ،چهرهنمــــا ،تیزپــــا چشمهای از دل سنگ جوشید و با غوغا
تیزپا :کنایه از سریع
چهرهنما :کنایه از خودنما
و خودنمایی و سرعت جاری شد.
غرور و خودنمایی
قلمرو زبانی غلغلهزن ،چهرهنما و تیزپا هر سه از نظر ساختمان ،مرکب هستند.
تشبیه

تشبیه
 2گه بــه دهــان ،بــر زده کف ،چــون صدف
کف به دهان زدن کنایه از مستی
دهان داشتن چشمه تشخیص (استعاره مکنیه)

گاه چــو تیــری کــه رود بــر هــدف
جناس
تیر و هدف :تناسب

قلمرو زبانی ادات تشبیه مثل :چون ،چو ،مانند ،همچون و ...حرف اضافه محسوب میشوند ،بنابراین دو
کلمة صدف و تیر در بیت متمم هستند.
ترتیب اجزای جمله:
گه [چشمه] چون صدف کف بر دهان بر زده بود و گاه [چشمه] چو تیری که بر هدف رود بود
گروه متممی (جانشین گروه مسند)
مسند
میدان نبرد استعاره از عرصة هستی
 3گفــت :دریــن معرکــه ،یکتــا منــم
چشمه گفت :تشخیص (استعاره مکنیه)

قلمرو زبانی حذف همزه در ترکیب درین
یکتا و گلبن هر دو واژههای مرکب هستند.
تشخیص (استعاره مکنیه)
ـد َوم ،ســبزه در آغــوش مــن
 4چــون بِـ َ

گاهی همچون صدف در خود
میپیچید و گاه همچون تیری،
مستقیم میرفت.

گفت در این عرصة هستی ،من
تــاج ســ ِر ُگلبــن و صحــرا ،منــم
یگانة دورانم و سرور بوتة گل و
من تاج سرم :تشبیه و کنایه از سرور و عزیز بودن
صحرا هستم.
غرور و تکبّر
به کنایه به استقبال آمدن و پذیرا شدن
بوســه زنــد بــر ســر و بــر دوش مــن اگر به سرعت جاری شوم سبزهها
با شوق مرا در آغوش میگیرند و
جناس
پذیرای همة وجود من میشوند.
غرور و تکبّر

قلمرو زبانی ترتیب اجزای جمله:
چون بدوم ،سبزه در آغوش من بر سر و بر دوش من بوسه میزند.
متمم متمم مفعول
نهاد
غلغله زن :شور و غوغا کنان

چهرهنما:

خودنما ،در حال خودنمایی

تیزپا :سریع ،شتابنده

معرکه :میدان جنگ ،جای نبرد

یکتا :بینظیر ،تنها

گلبن :بوتة گل ،گل سرخ ،بیخ بوتة گل
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استعاره از موج
َ
 5چــون بگشــایم ز ســر مــو ،شِ ــکن مــاه ببینــد رخ خــود را بــه مــن وقتی پیچ و تاب موی خود را باز
مراعات نظیر
میکنم (امواجم آرام میشوند)
مو داشتن چشمه و رخ داشتن ماه :تشخیص (استعاره مکنیه)
[چون آینهای میشوم] که ماه چهرة
خود را در من میبیند.
مصراع اول کنایه از صاف و زالل شدن
غرور و تکبّر
قلمرو زبانی

استفاده از دو واژة قدیمی شِکَن و رُخ

مروارید درخشان
		
مجازا ً زمین
قطرة باران که وقتی روی خاک
 6قطــرة بــاران کــه در افتــد بــه خــاک زو بدمــد بــس ُگهــر تابنــاک
میافتد از او مرواریدهای درخشان
موقوفالمعانی
تلمیح به باور عامیانه که مروارید را قطرة باران میدانستند که در دل صدف میافتد
برمیآید...

به کنایه به مقصد رسیدن
 7در بــر مــن ،ره چــو بــه پایــان بــرد
جناس
قلمرو زبانی

به کنایه شرمسار شدن
خجالت
[آن قطرة باران] وقتی به من
از خجلــی ســر بــه گریبــان بــرد برسد از خجالت سرافکنده میشود.
خجالت کشیدن قطرة باران (تشخیص و استعاره مکنیه)
غرور و تکبّر

ره به پایان بردن و سر به گریبان بردن افعال کنایی مرکب هستند.
زینت
استعاره از گل و سبزه

استعاره از قطرههای باران
دارایی ابر (بارانی که از ابر
 8ابــر ز مــن ،حامــل ســرمایه شــد بــاغ ز مــن صاحــب پیرایــه شــد میبارد) از برکت وجود من و
زیبایی باغ به خاطر من است.
تشخیص (استعاره مکنیه)
غرور و تکبّر
قلمرو زبانی

کلمات حامل و صاحب در بیت نقش مسند دارند و هر دو عربی هستند.

روشنی ،اثر
شایستگی
با
گلها با آن همه رنگارنگی و زیبایی
ُ 9گل بــه همــه رنــگ و برازندگــی میکنــد از پرتــو مــن زندگــی و شایستگی از برکت وجود من
زندگی میکنند( .زندگی گلها به
واج آرایی روی صامت /گ/
من وابسته است).
غرور و تکبّر
قلمرو زبانی در بیت خبری از واژگان بیگانه نیست .برازندگی و زندگی هر دو «وندی» هستند.

واژة زندگی در مصراع دوم مفعول است.
ِشکَن :پیچ و خم زلف

پیرایه :زیور ،زینت

تابناک :نورانی

پرتو :فروغ ،روشنی ،اثر

رخ :صورت ،چهره

خجل :شرمنده ،خجلی (شرمندگی)
خجالت

برازندگی :شایستگی ،لیاقت
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ریشه و بنیاد

استعاره از آسمان

ــن ایــن پــردة نیلوفــری
 10در ب ُ ِ

برابری
کیســت کنــد بــا چــو منــی همســری؟ در زیر پردة آسمان (در روی
زمین) چه کسی میتواند با من
رقابت کند؟

قلمرو زبانی کلمات بن و همسری واژگانی قدیمی هستند.
کیست به لحاظ ساختمان از (که  +است  ) ∅ +ساخته شده است.
حذف حرف وابستهساز /که /در مصراع دوم هم نکتهای قابل ذکر است :کیست [که] با چو منی همسری کند؟
به کنایه بیخبر

شیوه ،روش

 11زیــن َن َمــط آن مســت شــده از غــرور
از غرور مست شدن استعارة مکنیه
(غرور به شرابی تشبیه شده که مست کننده است)

سرچشمه

ـدأ چــو کمــی گشــت دور
رفــت و ز مبـ
موقوفالمعانی

قلمرو زبانی واژة نمط در فارسی کنونی استفاده نمیشود.
واژة آن ،در این بیت ضمیر اشاره و در نقش نهاد آمده است.
واژة «مست شده» از نظر ساختمان وندی  -مرکب و صفت مفعولی است.

 12دیــد یکــی بحــر خروشــندهای

سهمگین
ســهمگنی،

نــادره

جوشــندهای
مراعات نظیر
موقوفالمعانی

قلمرو زبانی

همینگونه آن چشمه که مست
غرور بود رفت و وقتی کمی از
سرچشمه دور شد...

دریای خروشانی را دید که ترسناک
و در جوش و خروش بیهمتا بود...

کلمات خروشنده و جوشنده صفت فاعلی و از نظر ساختمان «وندی» هستند.

سهمگن :مخفف سهمگین
به کنایه بسیار بلند

 13نعــره بــرآورده ،فلــک کــرده کــر
گوش داشتن فلک ،نعره زدن چشمه :تشخیص (استعاره مکنیه)
بیت دارای اغراق است.

بُن :ریشه ،بنیاد

نیلوفری :صفت نسبی ،منسوب به نیلوفر
به رنگ نیلوفر ،الجوردی

پردة نیلوفری :آسمان الجوردی
همسری :برابری

به کنایه حالت خشم و تهدید به کنایه بسیار ترسناک صدای [امواج دریا] گوش آسمان
دیــده سـیـــه کــرده ،شـده َزهره در را کر میکرد (خیلی بلند بود) بسیار
با ابهت و ترسناک بود.
مصراع دوم تشخیص (استعاره مکنیه)

نمط :شیوه ،روش

مبدأ :سرچشمه ،محل شروع

سهمگن(سهمگین) :ترسناک
زهره :کیسه صفرا

فصل ا ّول ـ ادبیات تعلیمی
درست ،دقیق

آزاد

تشبیه

 14راســت بــه ماننــد یکــی زلزلــه
تن داشتن دریا :تشخیص (استعاره مکنیه)

داده تنــش بــر تــن ســاحل ،یَلــه درست همانند یک زلزله ،آزاد و
رها [گویی] بر ساحل تکیه زده بود.

قلمرو زبانی امروزه «راست» در معنای مخالف دروغ یا سمت راست میآید .در اینجا به معنای «دقیق و
درست» آمده است.
«به مانند» حرف اضافة مرکب و کلمة زلزله متمم عبارت است.
غوغا

وقتی
 15چشــمة کوچــک چــو بــه آنجــا رســید
چشمه دید :استعاره مکنیه

وان همــه هنگامــة دریــا بدیــد
موقوفالمعانی چشمة کوچک وقتی آنجا رسید و آن
غوغای دریا را دید...

قلمرو زبانی چشمة کوچک (گروه نهادی) آن همه هنگامة دریا (گروه مفعولی)
/بـ /در ابتدای ماضی ساده (بدید) کاربردی از دستور تاریخی است.
مهلکه

به کنایه نجات دادن

به کنایه فاصله گرفتن

ـه ،قــدم درکشــد خویشــتن از حادثــه برتــر کشــد
 16خواســت کــزان ورطـ
خواست که از هالکت فاصله
موقوفالمعانی

بگیرد و خودش را از این حادثه
نجات بدهد.
قلمرو زبانی کلمات ورطه ،قدم و حادثه واژگان عربی هستند.

خواست :فرآیند کاهش (واو در این کلمه تلفظ ندارد .به این نوع واو در ادبیات واو معدوله گفته میشود).
حسآمیزی

اما
 17لیــک چنــان خیــره و خامــوش مانــد
شیرین سخنی :کنایه از جذاب بودن سخنان
قلمرو زبانی

مجازا ً شنونده

کــز همــه شــیرین ســخنی ،گــوش ماند اما چنان خیره و ساکت ماند که با
آن همه شیرین زبانی که داشت
فقط محو صدای دریا شد)1( .

«شیرین سخنی» ترکیب وصفی مقلوب و از نظر ساختمان کنونی واژهها «وندی  -مرکب»

است.

1

از نظر قلمرو فکری شعر پندآموز و در نکوهش غرور و تک ّبر است.

راست :دقیق ،درست
یَله :رها ،آزاد

جمعیت مردم
هنگامه :غوغا ،داد و فریاد ،شلوغی،
ّ

ورطه :زمین پست ،مهلکه ،هالکت

لیک :اما

 )1یا شاید بتوان گفت تکه بزرگش گوشش شد! یعنی با پیوستن به دریا تنها گوش چشمه باقی ماند( .چیزی از چشمه باقی نماند).

13

14

قلمرو زبانی

 1معنای واژههای مشخّ ص شده را با معادل امروزی آنها مقایسه کنید.
در بــن ایــن پــردة نیلوفــری

کیســت کنــد بــا چــو منــی همســری؟

همسری در گذشته به معنای برابری و امروزه در معنی همسر بودن به کار میرود.
راســت بــه ماننــد یکــی زلزلــه

داده تنــش بــر تــن ســاحل یلــه

راست در گذشته به معنای دقیق و درست نیز به کار میرفت .امروزه بیشتر در معنی سمت راست به کار میرود.
 2بیت زیر را بر اساس ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی ،مرتّب کنید و نام اجزای آن را مشخّ ص نمایید.
«گشــت یکــی چشــمه ز ســنگی جــدا

غلغلــه زن ،چهرهنمــا ،تیــز پــا»

یک چشـمه غلغـلهزن ،چهـرهنـما ،تیـزپـا از سنـگی جـدا گـشـت.
نهاد

قید

قید

قید

متمم مسند فعل اسنادی

 3در بیت پانزدهم ،کدام گروه اسمی ،در جایگاه مفعولی قرار دارد؟

آن همه هنگامة دریا
قلمرو ادبی

 1هر یک از بیتهای زیر را از نظر آرایههای ادبی بررسی کنید.
چــون بگشــایم ز ســر مــو ،شــکن

مــاه ببینــد رخ خــود را بــه مــن

گه بــه دهــان ،بــر زده کف ،چــون صدف

گاه چــو تیــری کــه رود بــر هــدف

ّ
مشخص شدهاند.
آرایهها در متن درس

توجه به شعر نیما« ،چشمه» نماد چه کسانی است؟
 2با ّ

متکبر و خودخواه که چون از افکار و عوالم دیگر بی خبرند خود را از همه برتر میبینند.
انسانهای
ّ

فصل ا ّول ـ ادبیات تعلیمی
آمیختن دو یا چند حس ،در کالم را «حسآمیزی» میگویند؛ مانند «از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر»؛ به جای 15
3
«شنیدن سخن»« ،دیدن سخن» آمده است.
نمونهای از کاربرد این آرایة ادبی را در سرودة نیما بیابید.

کز همه شیرینسخنی ،گوش ماند.
سخن شنیده میشود اما سخن شیرین ،یعنی سخن را چشیده!
 4هر واژه ،یک معنای اصلی و یک یا چند معنای غیر اصلی دارد؛ به معنای اصلی واژه ،معنای حقیقی و به معنای غیر اصلی
آن ،معنای مجازی میگویند .کلمهای که در معنای غیر حقیقی به کار رفته باشد« ،مجاز» نامیده میشود .مثال:
پشــت دیــوار آنچــه گویــی ،هــوشدار

پــس دیــوار ،گــوش
تــا نباشــد در
ِ

سعدی

تــا تــو را جــای شــد ای ســرو روان در دل من،

هیــچ کس مــی نپســندم که بــه جای تــو بود

سعدی

همانطور که میدانید« ،گوش» اندام شنوایی است و در این معنا« ،حقیقت» است و نمیتواند در ِ
پس دیوار بیاید؛ شاعر در
ِ
«انسان سخنچین» تأکید دارد.
بیت ا ّول ،به مفهوم مجازی «گوش» ،یعنی؛
توجه نمایید.
اکنون به بیت دوم ّ
«سرو» ،در لغت ،نام گونهای درخت است ،ولی شاعر ،آن را در معنای دیگری به کاربرده است ،یعنی؛ «سرو» در اینجا،
« َمجاز» است.
در شعر این درس دو نمونه َمجاز بیابید و مفهوم هر یک را بنویسید.
در بُــن ایـــن پـــردة نیلوفـــری
مجاز (استعاره) از آسمان

کیســت کنــد بــا چــو منــی همســری؟

لیــک چنــان خیــره و خامــوش مانــد

کــز همــه شــیرین ســخنی ،گــوش ماند
مجازا ً شنونده

قلمرو فکری

 1پس از رسیدن به دریا ،چه تغییری در نگرش و نحوة ّ
تفکر «چشمه» ایجاد شد؟

دانست که تا چه اندازه حقیر و گرفتار غرور کاذب و کوتاه فکری بوده است.
 2معنای بیت زیر را به نثر روان بنویسید.
«نعــره بــرآورده ،فلــک کــرده کــر

در متن درس هست.

دیــده ســیه کــرده ،شــده زَهــره در»

فارسی پایة دهم
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 3سرودة زیر از سعدی است ،محتوای آن را با شعر نیما مقایسه کنید.
یکــی قطــره بــاران ز ابــری چکیــد
مراعات نظیر
کــه جایــی کــه دریاســت مــن کیســتم؟

خجــل شــد چــو پهنــای دریــا بدیــد
تشخیص (استعاره مکنیه)
گــر او هســت ح ّقــا کــه مــن نیســتم

هست و نیست تضاد
چــو خــود را بــه چشــم حقــارت بدیــد
به کنایه کوچک دیدن
بلنــدی از آن یافــت کاو پســت شــد
پارادوکس

جناس
صــدف در کنــارش بــه جــان پروریــد
کنار :آغوش ،آغوش داشتن صدف تشخیص (استعاره مکنیه)
در نیســتی کوفــت تــا هســت شــد.
اضافة استعاری

پارادوکس

قطرة باران به سبب فروتنی مروارید شد (با ارزش گشت) اما چشمه به سبب غرورش متحیر و نابود شد.
 4دوست دارید جای کدامیک از شخصیتهای شعر نیما (چشمه ،دریا) باشید؟ برای انتخاب خود دلیل بیاورید.

پاسخ به عهدة دانشآموزان عزیز است.

فصل ا ّول ـ ادبیات تعلیمی
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گنج حکمت خالصة دانشها
نام اثر
داستانهای صاحبدالن

محمدی اشتهاردی

 1دانشمند گفت :خالصة دانشها چیست؟

متن درس خالصه شده است.

چوپان گفت :پنج چیز است:
مجازا ً سخن راست

 2تا راست ،تمام نشده ،دروغ نگویم.

دعوت به راستگویی و پرهیز از دروغ

تضاد
مجازا ً مال حرام
دعوت به تحصیل روزی حالل

 3تا مال حالل تمام نشده ،حرام نخورم.
تضاد

تالش برای اصالح خود و پرهیز از
بدگویی دیگران و غیبت کردن

 4تا از عیب و گناه خود ،پاک نگردم ،عیب مردم نگویم.
به کنایه کمک خواستن از دیگران

تنها از خدا روزی بخواهیم.

 5تا روزی خدا تمام نشده ،به در خانة دیگری نروم.
به کنایه مردن ،وارد بهشت شدن

همیشه مراقب شیطان و هوای
نفس باشیم.

 6تا قدم به بهشت نگذاشتهام ،از هوای نفس و شیطان غافل نباشم.
قسم به خدا

صفت

اضافة تشبیهی

 7دانشمند گفت :ح ّقا که تمام علم را دریافتهای .هر کس این پنج خصلت را داشته باشد از آب حقیقت علم و حکمت،
سیراب شده است.
قلمرو زبانی

متن ساده ا ّما واژگان عربی در متن زیاد است.

ح ّقا :سوگند به حق ،سوگند به خدا

خصلت :خوی و صفت (چه نیک چه بد)

فارسی پایة دهم
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درس دوم از آموختن ،ننگ مدار
نام اثر

قابوسنامه
عنصرالمعالی

 1تا توانی از نیکی کردن میاسا و خود را به نیکی و نیکوکاری به مردم نمای.

نیکی کردن به مردم

تا [جایی که] میتوانی از نیکی کردن دست نکش و خودت را خوب و نیکوکار به مردم نشان بده.
 2چون نمودی به خالفِ نموده ،مباش .به زبان ،دیگر مگو و به دل ،دیگر مدار ،تا گندم نمای
جو فروش نباشی.

ریاکار نباش

وقتی [خودت را خوب] نشان دادی برخالف آنچه نشان دادی نباش .سخنی را نگو در حالی که قلبا ً باور
دیگری داری تا فریب کار و دورو نشوی.
گندم نمای جو فروش تمثیل و کنایه از فریبکار و دورو
 3و اندر همه کاری داد از خویشتن بده ،که هر که داد از خویشتن بدهد ،از داور مستغنی باشد.

در همة کارها عدالت و انصاف داشته باش ،زیرا هر کس عدالت و انصاف داشته باشد از قضاوت

توصیه به عدل و انصاف

[دیگران] بینیاز میشود.
أن تحاسبوا (به حساب خود برسید پیش از آنکه به حساب شما رسیدگی شود)
تلمیح به حدیث نبوی :حاسبوا قبل ْ
 4و اگر غم و شادیت ب ُ َود ،به آنکس گوی که او تیمار غم و شادی تو دارد و اثر غم و شادی
پیش مردمان ،بر خود پیدا مکن.

اگر غمگین یا شاد بودی ،به کسی بگو که غمخوار و مراقب تو در غم و شادی باشد و غم و شادی خود را

حاالت روحی خود را تنها به دوستان
مورد اطمینان خود نشان بده.

به مردم نشان نده.
1

2

1

 2لف و نشر

عمل

 5و به هر نیک و بد ،زود شادان و زود اندوهگین مشو ،که این فعلِ کودکان باشد.
تضاد *

توصیه به داشتن ظرفیت روحی باال

* تضاد

به خاطر هر [اتفاق] خوب یا بد زود شاد و زود غمگین نشو ،چرا که این (زود تحت تأثیر قرار گرفتن)
کار کودکان است.
میاسا :آرام نگیر

آسودن ،آسایش

نمای :نشان بده

نمودن ،نمایش

داد :عدل ،انصاف ،عطا کردن ،بخشش ،فریاد

تیمار :خدمت و غمخواری ،پرستاری ،فکر ،اندیشه
مستغنی:بینیاز

غنی ،استغنا ،غنا

فعل :عمل

فصل ا ّول ـ ادبیات تعلیمی
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تضاد

 6بدان کوش که به هر مُحالی ،از حال و نهاد خویش بِنَگردی ،که بزرگان به هر حقّ و باطلی از جای نشوند،

توصیه به داشتن ظرفیت روحی باال

کنایه از عصبانی شدن

سعی کن که به خاطر هر دروغ (یا چیزهای ناممکن) آرامش خود را از دست ندهی چرا که انسانهای بزرگ به خاطر هر حق و باطلی عصبانی
و دگرگون نمیشوند.
ِ
مشمر،
 7و هر شادی که
بازگشت آن به غم است ،آن را شادی ُ

به دنبال شادی حقیقی باش.

تضاد

و هر شادی [سطحی] را که منتهی به غم میشود شادی [حقیقی] به حساب نیاور.
 8و به وقت نومیدی امیدوارتر باش و نومیدی را در امید ،بسته دان و امید را در نومیدی.

 -1توصیه به امید در اوج ناامیدی
 -2داشتن ظرفیت روحی باال

هنگام ناامیدی امید خود را بیشتر کن و ناامیدی را در امید و امید را در ناامیدی بدان (هنگامی که ناامید
شدی بدان که امیدی هست و هنگامی که بسیار امیدوار بودی بدان که احتمال ناامید شدن هست پس
با ثبات و تعادل باش)
هنگام ناامیدی ،امیدوار بودن ← پارادوکس
تباه

خصوصا ً نزدیکان

فک اضافه( )1شایستگی

خاصه قرابت خویش را؛
 9رنج هیچ کس ضایع مکن و همه کس را به سزا ،حقشناس باش؛
ّ

توصیه به حقشناسی

رنج و زحمت هیچ کس را تباه نکن و با شایستگی قدرشناس همه کس باش به خصوص نزدیکان خویش.
ارزش

 10چندان که طاقت باشد با ایشان نیکی کن

تا جایی که میتوانی به آنها نیکی کن
بزرگان

شیفته

 11پیران قبیلة خویش را حرمتدار ،ولیکن به ایشان مو َلع مباش تا همچنان که هنر ایشان همی بینی ،عیب
نیز بتوانی دید.

تضاد

به بزرگان قوم خود احترام بگذار ،اما شیفته و عالقمند به آنها نشو( .تعصبکور به آنها پیدا نکن) تا

نباید تعصب کور به کسی داشت.

همانطور که علم و کمال آنها را میبینی ،عیب آنها را نیز بتوانی ببینی..

1

ُمحال :دروغ ،بیاصل ،ناممکن

قرابت :خویشی و خویشاوندی ،نزدیکی

سزا :شایسته ،سزاوار ،پاداش
خاصه :خصوصاً
ّ

قدر :اندازه ،ارزش

ضایع :تباه ،تلف

قرب ،قریب (نزدیک)
تقدیر ،مقدر

 )1در ابیات و متون گذشتة فارسی گاهی به کمک /را /فک اضافه مضافالیه پیش از مضاف میآمد.
ِ
سقف فلک را بشکافیم.
فلک را سقف بشکافیم:
ما را نظر به قدرت پروردگار اوست :نظ ِر ما به قدرت پروردگار اوست.
شناس همه کس به سزا باش.
همه کس را به سزا حقشناس باش :حق
ِ
خاصه حقشناس قرابت خویش [باش]
خاصه قرابت خویش را [حقشناس باش]ّ :
ّ

مولَع :شیفته ،بسیار مشتاق ،حریص ،آزمند
هنر :علم و معرفت و دانش و کمال

فارسی پایة دهم
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 12و اگر از بیگانه ناایمن شوی ،زود به مقدار ناایمنی ،خویش را از وی ایمن گردان

و اگر از بیگانه احساس ناامنی کردی ،سریعا ً به همان اندازهای که حس ناامنی کردی خودت را از او در

مراقب رفتار بیگانگان باش.

امان نگهدار.
 13و از آموختن ،ننگ مدار تا از ننگ َرسته باشی.

به دنبال یادگیری باش

از یاد گرفتن خجالت نکش تا از ننگ نجات یابی.

وژیگیاهی زبانی متن

خاصه ،قرابت ،طاقت ،حرمت ،مولع ،عیب
 1آمدن واژگان عربی در متن مثل :خالف ،مستغنی ،محال ،حق ،باطل ،غم ،ضایعّ ،

و ایمن
 2ساختمان واژگان:

وندی :نیکی ،نموده ،شادی ،شادان ،اندوهگین و ...
مرکب :گندمنما ،جو فروش ،خویشتن ،حقشناس و ...
وندی  -مرکب :نیکی کردن ،نیکوکاری
 3روابط معنایی کلمات:
کاربرد بسیار تضاد :غم و شادی ،شادان و اندوهگین ،نیک و بد ،حق و باطل ،امید و ناامیدی ،عیب و هنر
 4جمالت متن ساده و کوتاه هستند.
 5در بحث دستور تاریخی در افعال امر گاهی تکواژ /بـ /بر سر افعال دیده نمیشود؛ نما (بنما) ،کوش (بکوش) ،دان (بدان) و ...
در افعال نهی تکواژ منفی کنندة /مـ /به جای /نـ /به کار رفته است؛ میاسا ،مباش ،مگو ،مدار و ...
 6حذف قسمتی از جمله به قرینة لفظی:
به هر نیک و بد زود شادان [مشو] و زود اندوهگین مشو.
نومیدی را در امید ،بسته دان و امید را در نومیدی [بسته دان]

َرسته :اسم مفعول از َرستن
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قلمرو زبانی

 1معنی واژههای مشخّ ص شده را بنویسید.

کتابی که در او داد سخن آرایی توان داد.

فعل ماضی سوم شخص مفرد از مصدر دادن

انصاف

عشق شوری در نهادِ ما نهاد.
وجود

قرار داد

 2در متن درس ،سه گروه کلمة متضاد بیابید.

غم و شادی ،شادان و اندوهگین ،حق و باطل
 3سه همخانواده در مقابل هر واژه بنویسید.

حرمت :حریم ،احترام ،حرم
مقدر
مقدار :قدر ،تقدیرّ ،

مستغنی :استغنا (بینیازی)َ ،غنا (توانگری)َ ،غنی (ثروتمند)
 4واژه ،از نظر «ساخت» چهار نوع است:
ساده :یک جز ِء معنادار که به تنهایی به کار میرود.

وندی :از یک جز ِء معنادار و یک یا چند وند تشکیل شده است.

مر ّکب :از دو یا چند جز ِء معنادار ساخته میشود.

وندی  -مر ّکب :از ترکیب دو جز ِء معنادار و یک یا چند وند ساخته میشود.
اکنون از متن درس ،واژگان مناسب بیابید و مانند نمونه در نمودار زیر قرار دهید.
ساخت واژه
ساده

وندی

مر ّکب

وندی-مر ّکب

شاد
گل
نیک

ناشاد
گلها
نیکی

دلشاد
گلرخ
نیکوکار

شادکامی
گلسازی
نیکوکاری

