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نام اثر

)به نام کردگار(

عّطار نیشابوری

الهی نامه

ستایش

مجازاً همه هستی آفریننده  مجازاً مقدار کم   

افــاک1 هفــت  کــردگاِر  نــام  ــاکبــه  ــی خ ــرد آدم از کف ــدا ک ــه پی ک
  تضاد 

قلمرو زبانی عبارت ]شعرم را آغاز می کنم[ به قرینة معنوی از آخر بیت حذف شده است.

بخشش و نیکویی نظر در کار کردن: به کنایه لطف و عنایت کردن   

ــن2 ــا ک ــار م ــود را ی ــل خ ــی، فض ــناله ــا ک ــر در کار م ــک نظ ــت، ی ز رحم
  جناس 

قلمرو زبانی فراوانی لغات عربی؛ الهی، فضل، رحمت، نظر

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

پنهــان3 و  پیــدا  هــر  رّزاِق  نــادانتویــی  و  دانــا  هــر  خــّاِق  تویــی 
*تضاد  * تلمیح به  

هو الرّزاق
   تضاد  

قلمرو زبانی دانا و نادان از نظر رابطة معنایی تضاد دارند و ساختمان هر دو »وندی« است.

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

زبانــم4 و  کام  تــو،  ز  گویــا  نهانــمزهــی  آشــکارا، هــم  تویــی هــم 
*تضاد  مراعات نظیر           *  

هم آشکارا هم نهانم پارادوکس )متناقض نما( کام: مجازاً دهان، زبان
واج آرایی روی /م/

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

کردگار: بسیار کننده، فّعال، دانسته
افالک: جمع فلک، آسمان، چرخ

فضل: بخشش، کرم، نیکویی، افزونی، کمال، دانش
 فاضل، فضیلت، افضل، تفضیل

رزّاق: روزی دهنده
 رزق، ارزاق

خاّلق: آفریننده، ُمبدع
 خلق، خالق، مخلوق

زهی: آفرین، چه بسیار خوب
کام: سقف دهان

که  آسمان  هفت  خداوند  نام  به 
آفرید  خاک  مشتی  از  را  انسان 

]شعرم را آغاز می کنم[.
آفرینش انسان توسط خداوند از خاک

خدایا بخشش خود را همراه ما کن 
به  لطفی  نظر  رحمت،  روی  از  و 

ما کن.
بخشندگی و رحمت الهی

و  موجودات  همة  روزی دهندة  تو 
آفرینندة دانا و نادان )همه کس( 

هستی.
روزی دهندگی و آفرینندگی خداوند

گویا  تو  لطف  از  که  خوب  چه 
شده ام، تو جسم و جان من هستی.

همة هستی من از خداست.
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آشکار8 چهره  به کنایه آشکار کردن   

ُرخســارچــو در وقــِت بهــار آیــی پدیــدار 5 ز  پرده بــرداری  حقیقــت، 

قلمرو زبانی آیی )آمدن( در معنی شدن )از افعال اسنادی(

پدیدار و رخسار هر دو از نظر ساختمان »مرکب« هستند.
شکل مرتب شدة بیت:

چون در وقت بهار پدیدار آیی )شوی( حقیقتاً پرده از رخسار برمی داری.
مفعول مسند   

روشنایی

ــاک6 ــوی خ ــدازی س ــت ان ــروِغ روی عجایــب نقش هــا ســازی ســوی خــاکف
مجازاً هستی اضافة استعاری   

قلمرو زبانی عجایب نقش ها: ترکیب مقلوب )نقش های عجایب(

به آن خاطر

از آنــش رنگ هــای بی شــمار اســتُگل از شــوِق تــو خنــدان در بهــار اســت7
)شاعر علت  تعلیل  و حسن  مکنیه(  )استعاره  تشخیص 

شکفته شدن گل ها را عشق به خدا می داند(
حسن تعلیل )شاعر دلیل رنگارنگ بودن گل ها را عشق 

به خدا می داند(

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

یقیــن دانــم کــه بی شــک، جــاِن جانــیهــر آن وصفــی کــه گویــم، بیــش از آنی8
  جناس 

قلمرو زبانی بیش در معنی بیش تر، اسم تفضیل بدون ونِد /تر/ آمده است. /ی/ در وصفی /ی/ نکره 

و در آنی و جانی /ی/ بدل از فعِل هستن است.
مفعول فعل »دانم«، جملة »جان جانی« )جان جان هستی( است.

  تضاد 

ــینمی دانـــــم، نمی دانـــــم، الهـــی9 ــه خواه ــی، آنچ ــو دان ــی و ت ــو دان ت
  تکرار  تکرار  تکرار  تکرار 

قلمرو زبانی هنگام معنی کردن /می/ به ابتدای افعال دانی و خواهی افزوده می شود. »آنچه« ضمیر مبهم 

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

 عجب، تعّجب

وقتی در فصل بهار جلوه گر می شوی 
آشکار  را  خود  سیمای  حقیقت  در 

می کنی.
تجلّی خدا در همه جا )در فصل بهار(

روشنی چهرة خود را بر خاک می اندازی 
و نقش های عجیبی از خاک می آفرینی.
آفرینش خدا )تجلّی خدا در هستی(

گل ها در بهار از شوق تو می شکفند 
و از عشق به تو است که رنگارنگ 

و متنوع می گردند.
آفرینش خدا )تجلّی خدا در هستی(

از هر توصیفی که از تو کنم فراتری، 
یقین دارم که بدون شک جان جان ها 

هستی.
1- خداوند غیرقابل توصیف است.
2- هستی همة جان ها از خداست.

خدایا من هیچ نمی دانم اما تو در 
مطلق  دانای  بخواهی  که  چه  هر 

هستی.
نقص دانش بشری و دانای کل 

بودن خداوند



درس یکم: چشمه 
کارگاه متن پژوهی 

گنج حکمت: خالصة دانش ها
درس دوم: از آموختن، ننگ مدار

کارگاه متن پژوهی
روان خوانی: خسرو 
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10
چشمه

نیما یوشیج
)علی اسفندیاری(

درس یکم

سریع تشخیص )استعاره مکنیه(  غوغا کنان   

ــدا1 ــنگی ج ــمه ز س ــی چش ــت یک ــاگش ــا، تیزپــ ــه زن، چهره نمــ ُغلغلــ
تیزپا: کنایه از سریعچهره نما: کنایه از خودنما

قلمرو زبانی غلغله زن، چهره نما و تیزپا هر سه از نظر ساختمان، مرکب هستند.

تشبیه تشبیه   

ــدفگه بــه دهــان، بــر زده کف، چــون صدف2 ــر ه ــه رود ب ــری ک ــو تی گاه چ
   جناسکف به دهان زدن کنایه از مستی 

تیر و هدف: تناسبدهان داشتن چشمه تشخیص )استعاره مکنیه(

قلمرو زبانی ادات تشبیه مثل: چون، چو، مانند، همچون و... حرف اضافه محسوب می شوند، 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  

ــم3 ــا من ــه، یکت ــن معرک ــت: دری ُگلبــن و صحــرا، منــمگف تــاج ســِر 
من تاج سرم: تشبیه و کنایه از سرور و عزیز بودنچشمه گفت: تشخیص )استعاره مکنیه(

قلمرو زبانی حذف همزه در ترکیب درین

یکتا و گلبن هر دو واژه های مرکب هستند.
تشخیص )استعاره مکنیه( به کنایه به استقبال آمدن و پذیرا شدن   

ــن4 ــوش م ــبزه در آغ ــَدَوم، س ــون بِ ــنچ ــر دوش م ــر و ب ــر س ــد ب ــه زن بوس
        جناس

قلمرو زبانی ترتیب اجزای جمله:

چون بدوم، سبزه در آغوش من بر سر و بر دوش من بوسه می زند.
مفعول متمم  متمم  نهاد   

غلغله زن: شور و غوغا کنان
چهره نما: خودنما، در حال خودنمایی

تیزپا: سریع، شتابنده
معرکه: میدان جنگ، جای نبرد

یکتا: بی نظیر، تنها
گلبن: بوتة گل، گل سرخ، بیخ بوتة گل

چشمه ای از دل سنگ جوشید و با غوغا 
و خودنمایی و سرعت جاری شد.

غرور و خودنمایی

خود  در  صدف  همچون  گاهی 
تیری،  همچون  گاه  و  می پیچید 

مستقیم می رفت.

من  هستی،  عرصة  این  در  گفت 
و  گل  بوتة  سرور  و  دورانم  یگانة 

صحرا هستم.
غرور و تکبّر

اگر به سرعت جاری شوم سبزه ها 
با شوق مرا در آغوش می گیرند و 

پذیرای همة وجود من می شوند.
غرور و تکبّر
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مــاه ببینــد رخ خــود را بــه مــنچــون بگشــایم ز ســر مــو، ِشــَکن5
   مراعات نظیر   

مو داشتن چشمه و رخ داشتن ماه: تشخیص )استعاره مکنیه(
مصراع اول کنایه از صاف و زالل شدن

قلمرو زبانی استفاده از دو واژة قدیمی شِکَن و رُخ

مجازاً زمین مروارید درخشان    

ــاک6 ــه خ ــد ب ــه در افت ــاران ک ــرة ب تابنــاکقط ُگهــر  بــس  بدمــد  زو 
موقوف المعانی تلمیح به باور عامیانه که مروارید را قطرة باران می دانستند که در دل صدف می افتد 

به کنایه به مقصد رسیدن به کنایه شرمسار شدن  خجالت   

ــرد7 ــان ب ــه پای ــو ب ــن، ره چ ــر م از خجلــی ســر بــه گریبــان بــرددر ب
خجالت کشیدن قطرة باران )تشخیص و استعاره مکنیه(   جناس

قلمرو زبانی ره به پایان بردن و سر به گریبان بردن افعال کنایی مرکب هستند.     

استعاره از قطره های باران  
زینت  

استعاره از گل و سبزه  
بــاغ ز مــن صاحــب پیرایــه شــدابــر ز مــن، حامــل ســرمایه شــد8

تشخیص )استعاره مکنیه(  

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

شایستگی با  روشنی، اثر   

برازندگــی9 و  رنــگ  همــه  بــه  زندگــیُگل  مــن  پرتــو  از  می کنــد 
 واج آرایی روی صامت /گ/

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
رخ: صورت، چهره

تابناک: نورانی
خجل: شرمنده، خجلی )شرمندگی(

 خجالت

پیرایه: زیور، زینت
برازندگی: شایستگی، لیاقت

پرتو: فروغ، روشنی، اثر

وقتی پیچ و تاب موی خود را باز 
می شوند(  آرام  )امواجم  می کنم 
]چون آینه ای می شوم[ که ماه چهرة 

خود را در من می بیند.
غرور و تکبّر

خاک  روی  وقتی  که  باران  قطرة 
می افتد از او مرواریدهای درخشان 

برمی آید...

من  به  وقتی  باران[  قطرة  ]آن 
برسد از خجالت سرافکنده می شود.

غرور و تکبّر

ابر  از  که  )بارانی  ابر  دارایی 
و  من  وجود  برکت  از  می بارد( 

زیبایی باغ به خاطر من است.
غرور و تکبّر

گل ها با آن همه رنگارنگی و زیبایی 
من  وجود  برکت  از  شایستگی  و 
به  گل ها  )زندگی  می کنند.  زندگی 

من وابسته است.(
غرور و تکبّر
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استعاره از آسمان12 ریشه و بنیاد  برابری   

نیلوفــری10 پــردة  ایــن  بُــِن  کیســت کنــد بــا چــو منــی همســری؟در 

قلمرو زبانی کلمات بن و همسری واژگانی قدیمی هستند.

∅( ساخته شده است. کیست به لحاظ ساختمان از )که + است + 
حذف حرف وابسته ساز /که/ در مصراع دوم هم نکته ای قابل ذکر است: کیست ]که[ با چو منی همسری کند؟

به کنایه بی خبر شیوه، روش  سرچشمه   

ــرور11 ــده از غ ــت ش ــط آن مس ــن َنَم رفــت و ز مبــدأ چــو کمــی گشــت دورزی
از غرور مست شدن استعارة مکنیه

موقوف المعانی )غرور به شرابی تشبیه شده که مست کننده است( 

قلمرو زبانی واژة نمط در فارسی کنونی استفاده نمی شود.

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.

سهمگین  

خروشــنده ای12 بحــر  یکــی  جوشــنده ایدیــد  نــادره  ســهمگنی، 
    مراعات نظیر  

موقوف المعانی  
قلمرو زبانی کلمات خروشنده و جوشنده صفت فاعلی و از نظر ساختمان »وندی« هستند.

سهمگن: مخفف سهمگین

به کنایه بسیار بلند به کنایه بسیار ترسناک  به کنایه حالت خشم و تهدید   

ــر13 ــرده ک ــک ک ــرآورده، فل ــره ب دیــده سـیـــه کــرده، شـده َزهره درنع
گوش داشتن فلک، نعره زدن چشمه: تشخیص )استعاره مکنیه(

بیت دارای اغراق است.
مصراع دوم تشخیص )استعاره مکنیه(

 

بُن: ریشه، بنیاد
نیلوفری: صفت نسبی، منسوب به نیلوفر

به رنگ نیلوفر، الجوردی
پردة نیلوفری: آسمان الجوردی

همسری: برابری

نمط: شیوه، روش
مبدأ: سرچشمه، محل شروع
سهمگن )سهمگین(: ترسناک

زهره: کیسه صفرا

روی  )در  آسمان  پردة  زیر  در 
من  با  می تواند  کسی  چه  زمین( 

رقابت کند؟

مست  که  چشمه  آن  همین گونه 
از  کمی  وقتی  و  رفت  بود  غرور 

سرچشمه دور شد...

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

صدای ]امواج دریا[ گوش آسمان 
را کر می کرد )خیلی بلند بود( بسیار 

با ابهت و ترسناک بود.
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13 تشبیه درست، دقیق  آزاد    

زلزلــه14 یکــی  ماننــد  بــه  داده تنــش بــر تــن ســاحل، یَلــهراســت 
تن داشتن دریا: تشخیص )استعاره مکنیه(

قلمرو زبانی امروزه »راست« در معنای مخالف دروغ یا سمت راست می آید. در اینجا به معنای »دقیق و 

درست« آمده است.
»به مانند« حرف اضافة مرکب و کلمة زلزله متمم عبارت است.

وقتی غوغا   

بدیــدچشــمة کوچــک چــو بــه آ نجــا رســید15 دریــا  هنگامــة  همــه  وان 
موقوف المعانی چشمه دید: استعاره مکنیه 

قلمرو زبانی چشمة کوچک )گروه نهادی( آن همه هنگامة دریا )گروه مفعولی(

/بـ/ در ابتدای ماضی ساده )بدید( کاربردی از دستور تاریخی است.

به کنایه فاصله گرفتن مهلکه  به کنایه نجات دادن   

کشــدخواســت کــزان ورطــه، قــدم درکشــد16 برتــر  حادثــه  از  خویشــتن 
موقوف المعانی  

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 می شود.(

اما مجازاً شنونده  حس آمیزی   

ــد17 ــوش مان ــره و خام ــان خی ــک چن کــز همــه شــیرین ســخنی، گــوش ماندلی
شیرین سخنی: کنایه از جذاب بودن سخنان

قلمرو زبانی »شیرین سخنی« ترکیب وصفی مقلوب و از نظر ساختمان کنونی واژه ها »وندی - مرکب« 
است.1

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

راست: دقیق، درست
یَله: رها، آزاد

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

ورطه: زمین پست، مهلکه، هالکت
لیک: اما

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

درست همانند یک زلزله، آزاد و 
رها ]گویی[ بر ساحل تکیه زده بود.

چشمة کوچک وقتی آنجا رسید و آن 
غوغای دریا را دید...

فاصله  هالکت  از  که  خواست 
حادثه  این  از  را  خودش  و  بگیرد 

نجات بدهد.

اما چنان خیره و ساکت ماند که با 
آن همه شیرین زبانی که داشت 

فقط محو صدای دریا شد. )1(
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قلمرو زبانی 

1 معنای واژه های مشّخص شده را با معادل امروزی آنها مقایسه کنید.

نیلوفــری پــردة  ایــن  بــن  کیســت کنــد بــا چــو منــی همســری؟در 

همسری در گذشته به معنای برابری و امروزه در معنی همسر بودن به کار می رود.

زلزلــه یکــی  ماننــد  بــه  داده تنــش بــر تــن ســاحل یلــهراســت 

راست در گذشته به معنای دقیق و درست نیز به کار می رفت. امروزه بیشتر در معنی سمت راست به کار می رود.

2 بیت زیر را بر اساس ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی، مرتّب کنید و نام اجزای آن را مشّخص نمایید.

پــا«»گشــت یکــی چشــمه ز ســنگی جــدا تیــز  چهره نمــا،  زن،  غلغلــه 

یک چشـمه غلغـله زن، چهـره نـما، تیـزپـا از سنـگی جـدا گـشـت.
فعل اسنادی مسند  متمم  قید  قید  قید  نهاد   

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

آن همه هنگامة دریا

قلمرو ادبی 

1 هر یک از بیت های زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید.

مــاه ببینــد رخ خــود را بــه مــنچــون بگشــایم ز ســر مــو، شــکن
ــدفگه بــه دهــان، بــر زده کف، چــون صدف ــر ه ــه رود ب ــری ک ــو تی گاه چ

آرایه ها در متن درس مشّخص شده اند.

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

انسان های متکّبر و خودخواه که چون از افکار و عوالم دیگر بی خبرند خود را از همه برتر می بینند.
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15 3 آمیختن دو یا چند حس، در کالم را »حس آمیزی« می گویند؛ مانند »از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر«؛ به جای 

»شنیدن سخن«، »دیدن سخن« آمده است.

نمونه ای از کاربرد این آرایة ادبی را در سرودة نیما بیابید.

کز همه شیرین سخنی، گوش ماند.

سخن شنیده می شود اما سخن شیرین، یعنی سخن را چشیده!

4 هر 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 می گویند. کلمه ای که در معنای غیر حقیقی به کار رفته باشد، »مجاز« نامیده می شود. مثال:

سعدیتــا نباشــد در پــِس دیــوار، گــوشپشــت دیــوار آنچــه گویــی، هــوش دار

سعدیهیــچ کس مــی نپســندم که بــه جای تــو بودتــا تــو را جــای شــد ای ســرو روان در دل من،

همان طور که می دانید، »گوش« اندام شنوایی است و در این معنا، »حقیقت« است و نمی تواند در پِس دیوار بیاید؛ شاعر در 

بیت اّول، به مفهوم مجازی »گوش«، یعنی؛ »انساِن سخن چین« تأکید دارد.

اکنون به بیت دوم توّجه نمایید.

»سرو«، در لغت، نام گونه ای 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.

نیلوفـــری پـــردة  ایـــن  بُــن  کیســت کنــد بــا چــو منــی همســری؟در 
مجاز )استعاره( از آسمان  

ــد ــوش مان ــره و خام ــان خی ــک چن کــز همــه شــیرین ســخنی، گــوش ماندلی
مجازاً شنونده  

قلمرو فکری 

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

دانست که تا چه اندازه حقیر و گرفتار غرور کاذب و کوتاه فکری بوده است.

2 معنای بیت زیر را به نثر روان بنویسید.

ــر ــرده ک ــک ک ــرآورده، فل ــره ب ــره در«»نع ــده َزه ــرده، ش ــیه ک ــده س دی

در متن درس هست.
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3 سرودة زیر از سعدی است، محتوای آ ن را با شعر نیما مقایسه کنید.16

ــد ــری چکی ــاران ز اب ــره ب ــی قط ــدیک ــا بدی ــای دری ــو پهن ــد چ ــل ش خج
مراعات نظیر      تشخیص )استعاره مکنیه( 

ــتمکــه جایــی کــه دریاســت مــن کیســتم؟ ــن نیس ــه م ــا ک ــت حّق ــر او هس گ
   جناسهست و نیست  تضاد  

ــدچــو خــود را بــه چشــم حقــارت بدیــد ــان پروری ــه ج ــارش ب ــدف در کن ص
به کنایه کوچک دیدن کنار: آغوش، آغوش داشتن صدف تشخیص )استعاره مکنیه( 

ــد ــت ش ــت کاو پس ــدی از آن یاف ــد.بلن ــت ش ــا هس ــت ت ــتی کوف در نیس
پارادوکس پارادوکس  اضافة استعاری 

قطرة باران به سبب فروتنی مروارید شد )با ارزش گشت( اما چشمه به سبب غرورش متحیر و نابود شد.

4 دوست دارید جای کدام یک از شخصیت های شعر نیما )چشمه، دریا( باشید؟ برای انتخاب خود دلیل بیاورید.

پاسخ به عهدة دانش آموزان عزیز است.
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نام اثر

خالصة دانش ها

محمدی اشتهاردی

داستان های صاحبدالن

گنج حکمت

متن درس خالصه شده است.
1 دانشمند گفت: خالصة دانش ها چیست؟

چوپان گفت: پنج چیز است:

مجازاً سخن راست  

2 تا راست، تمام نشده، دروغ نگویم.
   تضاد

مجازاً مال حرام  

3 تا مال حالل تمام نشده، حرام نخورم.

   تضاد

4 تا از عیب و گناه خود، پاک نگردم، عیب مردم نگویم.

به کنایه کمک خواستن از دیگران  

5 تا روزی خدا تمام نشده، به در خانة دیگری نروم.

به کنایه مردن، وارد بهشت شدن  

6 تا قدم به بهشت نگذاشته ام، از هوای نفس و شیطان غافل نباشم.

اضافة تشبیهی صفت  قسم به خدا   

7 دانشمند گفت: حّقا که تمام علم را دریافته ای. هر کس این پنج خصلت را داشته باشد از آب حقیقت علم و حکمت، 

سیراب شده است.
قلمرو زبانی متن ساده اّما واژگان عربی در متن زیاد است.

خصلت: خوی و صفت )چه نیک چه بد(حّقا: سوگند به حق، سوگند به خدا

دعوت به راست گویی و پرهیز از دروغ

دعوت به تحصیل روزی حالل

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

تنها از خدا روزی بخواهیم.

هوای  و  شیطان  مراقب  همیشه 
نفس باشیم.
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نام اثر

از آموختن، ننگ مدار

عنصرالمعالی

قابوس نامه

درس دوم

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

تا ]جایی که[ می توانی از نیکی کردن دست نکش و خودت را خوب و نیکوکار به مردم نشان بده.

2 چون نمودی به خالِف نموده، مباش. به زبان، دیگر مگو و به دل، دیگر مدار، تا گندم نمای 

جو فروش نباشی. 
وقتی ]خودت را خوب[ نشان دادی برخالف آنچه نشان دادی نباش. سخنی را نگو در حالی که قلباً باور 

دیگری داری تا فریب کار و دورو نشوی.
گندم نمای جو فروش تمثیل و کنایه از فریب کار و دورو

3 و 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 
]دیگران[ بی نیاز می شود.

تلمیح به حدیث نبوی: حاسبوا قبل أْن تحاسبوا )به حساب خود برسید پیش از آنکه به حساب شما رسیدگی شود(

4 و اگر غم و شادیت بَُود، 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 

به مردم نشان نده.
عمل 2 لف و نشر   1  2  1  

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

* تضاد  *    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: بی نیاز
 غنی، استغنا، غنا

فعل: عمل

نیکی کردن به مردم

ریاکار نباش

توصیه به عدل و انصاف

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

توصیه به داشتن ظرفیت روحی باال
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19     تضاد
6 بدان کوش که به هر مُحالی، از حال و نهاد خویش بِنَگردی، که بزرگان به هر حقّ و باطلی از جای نشوند،

کنایه از عصبانی شدن  

سعی کن که به خاطر هر دروغ )یا چیزهای ناممکن( آرامش خود را از دست ندهی چرا که انسان های بزرگ به خاطر هر حق و باطلی عصبانی 
و دگرگون نمی شوند.

7 و هر شادی که بازگشِت آن به غم است، آن را شادی مشُمر،
   تضاد

و هر شادی ]سطحی[ را که منتهی به غم می شود شادی ]حقیقی[ به حساب نیاور.

8 و به وقت نومیدی امیدوارتر باش و نومیدی را در امید، بسته دان و امید را در نومیدی.

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(
← پارادوکس هنگام ناامیدی، امیدوار بودن 

نزدیکان  ً خصوصا شایستگی  فک اضافه)1(  تباه   

9 رنج هیچ کس ضایع مکن و همه کس را به سزا، حق شناس باش؛ خاّصه قرابت خویش را؛

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

10 چندان که طاقت باشد با ایشان نیکی کن

تا جایی که می توانی به آنها نیکی کن
شیفته بزرگان   

11 پیران قبیلة خویش را حرمت دار، ولیکن به ایشان موَلع 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. )تعصب کور به آن ها پیدا نکن( تا 

همان طور که علم و کمال آن ها را می بینی، عیب آن ها را نیز بتوانی ببینی..1

ُمحال: دروغ، بی اصل، ناممکن
ضایع: تباه، تلف

سزا: شایسته، سزاوار، پاداش
خاّصه: خصوصاً

قرابت: خویشی و خویشاوندی، نزدیکی
 قرب، قریب )نزدیک(

قدر: اندازه، ارزش
 تقدیر، مقدر

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

1( در ابیات و متون گذشتة فارسی گاهی به کمک /را/ فک اضافه مضاف الیه پیش از مضاف می آمد.
فلک را سقف بشکافیم: سقِف فلک را بشکافیم.

ما را نظر به قدرت پروردگار اوست: نظِر ما به قدرت پروردگار اوست.
همه کس را به سزا حق شناس باش: حق شناِس همه کس به سزا باش.

خاّصه قرابت خویش را ]حق شناس باش[: خاّصه حق شناس قرابت خویش ]باش[

توصیه به داشتن ظرفیت روحی باال

به دنبال شادی حقیقی باش.

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

توصیه به حق شناسی

نباید تعصب کور به کسی داشت.



فارسی پایة دهم

12 و اگر از بیگانه ناایمن شوی، زود به مقدار ناایمنی، خویش را از وی ایمن گردان20

و اگر از بیگانه احساس ناامنی کردی، سریعاً به همان اندازه ای که حس ناامنی کردی خودت را از او در 
امان نگه دار. 

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

از یاد گرفتن خجالت نکش تا از ننگ نجات یابی.

وژیگی اهی زبانی متن
1 آمدن واژگان عربی در متن مثل: خالف، مستغنی، محال، حق، باطل، غم، ضایع، خاّصه، قرابت، طاقت، حرمت، مولع، عیب 

و ایمن
2 ساختمان واژگان:

وندی: نیکی، نموده، شادی، شادان، اندوهگین و ...
مرکب: گندم نما، جو فروش، خویشتن، حق شناس و ...

وندی - مرکب: نیکی کردن، نیکوکاری
3 روابط معنایی کلمات:

کاربرد بسیار تضاد: غم و شادی، شادان و اندوهگین، نیک و بد، حق و باطل، امید و ناامیدی، عیب و هنر
4 جمالت متن ساده و کوتاه هستند.

5 در بحث دستور تاریخی در افعال امر گاهی تکواژ /بـ/ بر سر افعال دیده نمی شود؛ 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 ...

6 حذف 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[

رَسته: اسم مفعول از َرستن

مراقب رفتار بیگانگان باش.

به دنبال یادگیری باش
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قلمرو زبانی 

1 معنی واژه های مشّخص 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.
قرار داد وجود   

2 در متن درس، سه گروه کلمة متضاد بیابید.

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

حرمت: حریم، احترام، حرم
مقدار: قدر، تقدیر، مقّدر

مستغنی: استغنا )بی نیازی(، َغنا )توانگری(، َغنی )ثروتمند(
4 واژه، از نظر »ساخت« چهار نوع است:

 ساده: یک جزِء معنادار که به تنهایی به کار می رود.
 وندی: از یک جزِء معنادار و یک یا چند وند تشکیل شده است.

 مرّکب: از دو یا چند جزِء معنادار ساخته می شود.
 وندی - مرّکب: از ترکیب دو جزِء معنادار و یک یا چند وند ساخته می شود.

اکنون از متن درس، واژگان مناسب بیابید و مانند نمونه در نمودار زیر قرار دهید.

ساخت واژه

وندی-مرّکبمرّکب وندی ساده

شاد
گل
نیک

ناشاد
گل ها
نیکی

دلشاد
گلرخ

نیکوکار

شادکامی
گلسازی
نیکوکاری


