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       ستايش               ملكا ، ذكر تو گويم

 تاریخ ادبیات
حكيم سنايي غزنوي شاعر و عارف قرن ششم مي باشد. وي نخستين 
عاشقانه در  با شعر  را  اصطالحات صوفيانه  و  افكار  كه  است  كسي 
التحقيق،  طريق  الحقيقه،  حديقه  مثنوي  شامل  وي  آثار  آميخت. 

سيرالعبادالي المعاد و كارنامه بلخ مي باشد. 

واژه نامه
تحفه: هديه ، ارمغان پوییدن: تالش ، رفتن 

جالل: بزرگواري ثنا: ستايش ، سپاس 
روي: چاره ، امكان جود: بخشش، سخاوت 
وهم: پندار ، تصور شبه: مانند،مثل 

َملِك: پادشاه ، خداوند عّز: ارجمندي، مقابل ذلّ 

معنی ابیات
ملكا ، ذكر تو گويم
ملــكا، ذكر تو گویم كه توپاكي و خدایي

نروم جز به همان ره كه توام راه نمایي   
من  خداي  و  پاك  تو  كه  زيرا  مي كنم  ستايش  را  تو  خدايا  معني: 

هستي. جز به همان راهي كه مرا رهنمود كردي، نمي روم.
همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم

همه توحید تو گویم كه به توحید سزایي     
معني: تنها به درگاه تو روي مي آورم و فقط فضل و بخشش تو را 
طلب مي كنم. فقط تو را به يگانگي مي ستايم كه شايسته توحيد هستي.

تو حكیمي تو عظیمي تو كریمي تو رحیمي
تــو نماینــده فضلي تو ســزاوارثنایي  

معني: تو دانا، با عظمت و بخشنده و مهرباني. تو جمع همه خوبي ها 
هستي و شايسته ستايش هستي.

نتوان وصف تو گفتن كه تو درفهم نگنجي
نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نیایي  

معنی: تو را نمي توان توصيف كرد زيرا در فهم ما انسان ها نمي گنجي و 
نمي توان كسي را به تو مانند كرد، زيرا تو از خيال و تصور ما بيرون هستي.

همــه عّزي و جاللي ، همــه علمي و یقیني
همه نوري و سروري همه جودي و جزایي  

معني: خداوندا تو سراسر بزرگي و جالل هستي و سرشار از علم و 
يقين هستي. سراسر نور و شادي و بخشش و پاداش هستي.

همه غیبي تو بداني،همه عیبي تو بپوشي
همه بیشي تو بكاهي،همه كمي تو فزایي  

همه  و  الغيوب(  )عاّلم  مي داني  را  غيب ها  همه  تو   ، خدايا  معني: 
به  شدن ها  زياد  و  كم  همه  و  العيوب(  )ستّار  مي پوشاني  را  عيب ها 

دست توست )اشاره به قدرت مطلق خداوند(

لب و دندان سنایي همه توحید تو گوید
مگر از آتش دوزخ بَُودش روي رهایي  

معني: سنايي با تمام وجود تو را حمد و ستايش مي كند و اين اميد را 
دارد كه از آتش دوزخ رهايي يابد.

حكیم سنایي غزنوي

       درس اول             ُشكرِ نعمت

درسنامه
1- جهش ضمیر:گاهي اوقات در زبان ادبي، شاعر يا نويسنده بنا به 
ضرورت وزن يا به منظور زيباسازي و تاكيدي كه برقسمتي از جمله 
دارد، دست به جا به جايي ضمير پيوسته مي زند كه به اصطالح به 

آن جهش ضمير يا رقص ضمير مي گويند.
مثال: بوي گل چنان مستم كرد ←  بوي گلم چنان مست كرد

2- در ادبيات فارسي هر يك از اجزاي كالم در صورت وجود قرينه 
مي تواند حذف شود. اگر حذف به دليل تكرار و براي پرهيز از تكرار 
يا  خواننده  اگر  اما  گويند  قرینه«  به  »حذف  را  آن  صورت  گيرد، 
به  »حذف  ببرد،  پي  بخش حذف شده  به  مفهوم سخن  از  شنونده 

قرینه معنوي« است.
مثال: 

الف( از نمايشگاه چه خبر؟ حذف به قرينه معنوي: از نمايشگاه چه 
خبر داري؟

ب( مريم به نمايشگاه آمد و مهسا هم دنبالش. حذف به قرينه لفظي: 
مريم به نمايشگاه آمد و مهسا هم به دنبالش آمد.

 تاریخ ادبیات
گلستان اثر سعدي در سال )656 هـ . ق( نوشته شده است. نثر آن 
مسّجع و آهنگين است و داراي حكايات كوتاه و امثال و حكم فراواني 
است. در اين نوع نثر آرايه هايي چون استعاره ، تشبيه و سجع وجود 
از بهترين نمونه هاي تحميديه است. بهترين  دارد. ديباچه گلستان 

تصحيح هاي گلستان از دكتر يوسفي و دكتر خطيب رهبر است.

واژه نامه
انابت: توبه ، پشيماني اعراض: روي گردان 

باسق: بلند انبساط: خودماني شدن 
بنان: سرانگشت بنات: دختران 

جسیم: خوش اندام تتّمه: باقي مانده 
صفوت: برگزيده حلیه: زيور 

فایق: برگزيده فاحش: آشكار 
منّت: سپاس ، شكر قسیم: صاحب جمال 

وسیم: داراي نشان پيامبري مطاع: فرمانروا 
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َوَجل، كه طاعتش موجب قربت است و به شكر  منّت خداي را، َعزَّ
اندرش مزیدنعمت

معني: ستايش مخصوص خداوند بلند مرتبه اي است كه اطاعت از 
او موجب زيادي  از  او مي شود و سپاس گزاري  به  نزديكي  او سبب 

نعمت مي شود.
ِح  هر نفسي كه فرو مي رود، ُمِمدِّ حیات است و چون بر مي آید،ُمفِرّ
نعمتي  برهر  و  است  موجود  نعمت  دو  نفسي  هر  در  پس  ذات. 

شكري واجب. 
معني: هرنفسي كه به درون مي رود )َدم( ياري رساننده زندگي است 
است. پس در هر  )بازدم( شادي بخش  بيرون مي آيد  زماني كه  و 

نفس دو نعمت وجود دارد و سپاس از هرنعمتي هم واجب است.
از دست و زبان كه برآید          كز عهده شكرش به درآید؟

كه  طور  آن  را  خداوند  سپاس  و  شكر  نمي تواند  هيچكس  معني: 
سزاوار است به جاي آورد.

ُكوُر« »اِعَملُوا آَل داُوَد ُشكراً َو َقلیُل ِمن ِعباِدَي الشَّ
معني: اي خاندان داوود شكرگزار باشيد و عده كمي از بندگان من 

شكرگزارند.
بنده همان به كه ز تقصیر خویش 

آورد ه خداي  درگا بــه  عذر   
معني: بنده بهتر است كه به خاطر گناهانش به درگاه الهي توبه كند. 

ورنه، سزاوار خداوندي اش         كس نتواند كه به جاي آورد
معني: وگرنه كسي قادر نيست آن گونه كه شايسته خداوند است 

شكرگزاري كند.
باران رحمت بي حسابش همه را رسیده و خواِن نعمت بي دریغش 

همه جا كشیده
معني: رحمت بي كران خداوند همانند باراني به همه رسيده و نعمت 

بي مضايقه خداوند مانند سفره اي همه جا پهن شده است 
پرده ناموِس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه روزي به خطاي 

ُمنَكر نبُرد
معني: آبروي بندگان را به خاطر گناه آشكارشان نمي ريزد و روزي 

آن ها را به خاطر گناهان زشتشان قطع نمي كند.  
فّراِش باِد صبا را گفته تا فرِش زمّردین بگسترد و دایه ابِر بهاري 

را فرموده تا بناِت نبات در مهِد زمین بپرورد
معني: خداوند به باد صبا دستور داده تا گل ها و سبزه ها را شكوفا و 
سرسبز كند و به ابر بهاري دستور داده تا مانند دايه اي كه به فرزند 
شير مي دهد، گياهان را مانند دختراني در گهواره زمين پرورش دهد. 
درختان را به خلعت نوروزي قباي سبز ورق در برگرفته و اطفال 

شاخ را به قدوم موسم ربیع كالِه شكوفه بر سرنهاده.
معني: خداوند لباس سبزي را از گل وبرگ به درختان پوشانده و 
بهار برسر شاخه هاي  به خاطر آمدن فصل  مانند كالهي  را  شكوفه 

كوچك قرار داده است. 

به  خرمایي  تخم  و  شده  فایق  شهِد  او  قدرت  به  تاكي  ُعصاره 
تربیتش نخل باسق گشته.

معني: شيره درخت انگور به قدرت الهي به عسل خالص تبديل شده 
و دانه خرمايي به نخلي بلند تبديل شده است. 

ابر و باد و مه و خورشید و فلك دركارند
تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري  

به  را  تو روزي ات  تا  آفرينش در تالش هستند  تمام جهان  معني: 
دست آوري و از ياد خداوند غافل نشوي. 

همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار
شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبري  

معني: همه پديده هاي هستي مطيع تو هستند و انصاف نيست كه تو 
از خداوند اطاعت نكني. 

در خبر است از َسروِر كاینات و َمفخِر موجودات و رحمت عالمیان 
و َصفَوِت آدمیان و تَتّمه َدوِر زمان ، محمد مصطفي، َصلَّي اهلل َعلَیُه 

و آلِه َوَسلَّم
معني: در حديثي از سرور جهانيان و افتخار موجودات و مايه رحمت 
جهانيان و برگزيده آدميان و آخرين پيامبر، حضرت محمد مصطفي 

كه سالم و درود خداوند بر او و خاندانش باد آمده است. 
َقسیُم َجسیُم نَسیُم َوسیم شفیع ُمطاُع نَبِّي كریم 

معني: او شفاعت كننده ، فرمانروا ، پيام آور، بخشنده، صاحب جمال، 
خوش اندام، خوش بو و داراي نشان پيامبري است. 

جي بَِجمالِِه بَلَغ الُعلي بَِكمالِه، َكَشَف الدُّ
َحُسنَت َجمیُع ِخصالِِه ، َصلُّوا َعلَیِه َو آلِِه  

معني: به واسطه كمال خود به مرتبه بلند رسيد و با جمال نوراني 
خود، تاريكي ها را برطرف كرد. همه صفات و خصلت هاي او زيباست. 

بر او و خاندانش درود بفرستيد. 
چه غم دیواِر اّمت را كه دارد چون تو پشتیبان؟

چه باك از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتیبان؟   
معني: اّمتي كه پشتيباني مانند تو دارند، اندوهي ندارند. مانند پيروان 
پيامبرشان  و  كشتيبان  چون  نداشتند  ترسي  دريا  امواج  از  كه  نوح 

حضرت نوح بود.
هر َگه كه یكي از بندگان گنهكار پریشان روزگار، دست انابت 
او  تعالي در  ایزد  َوَعال بردارد،  به درگاه حق َجلَّ  امید اجابت  به 

نظر نكند 
معني: هرگاه يكي از بندگان گناهكار بداقبال به اميد قبولي توبه اش 

به درگاه خداوند بلند مرتبه بيايد، خداوند به او نمي نگرد.
بازش بخواند؛ باز اعراض فرماید

روي  او  از  خداوند  اما  مي زند،  را صدا  خدا  دوباره  بنده  آن  معني: 
برمي گرداند.

بار دیگرش به تضّرع و زاري بخواند
معني: بار ديگر خداوند را با زاري و التماس صدا مي زند.

حق، ُسبحانَُه و تعالي فرماید:یا َمالئَكتي َقد استَحیَیُت ِمن َعبدي و 
لَیَس لَُه َغیري َفَقد َغَفرُت لَُه

از  بلند مرتبه مي فرمايد: اي فرشتگانم ، من  معني: خداوند پاك و 
بنده خود شرم دارم و او غير از من پناهي ندارد. پس او را بخشيدم
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دعوتش اجابت كردم و امیدش برآوردم كه از بسیاري دعا و زاري 
بنده همي شرم دارم

معني: خواسته اش را پذيرفتم و آرزويش را برآورده كردم كه من 
از دعا و التماس زياد بنده ام شرمگين مي شوم.

َكَرم بین و لطف خداوندگار
گنه بنده كرده ست و او شرمسار  

معني: لطف و مهرباني خداوند را ببين كه بنده اش گناه كرده و او 
شرمگين شده است.

عاكفان كعبه جاللش به تقصیر عبادت معترف كه: ما َعبَدناَك َحقَّ 
ِعباَدتَِك، و واصفان ِحلیه جمالش به تحیّر منسوب كه : ما َعَرفناَك 

َحقَّ َمعِرَفتَِك.
معني: گوشه نشينان بارگاه پرشكوهش به كوتاهي خود در عبادت 
را  تو  توست  شايسته  كه  آنچنان  مي گويند:  و  مي كنند  اعتراف 
نپرستيديم و توصيف كنندگان زيور جمال الهي دچار حيراني شده اند 

و مي گويند: تو را چنان كه شايسته توست نشناختيم.
گر كسي وصِف او زمن پرسد

بي دل از بي نشان چه گوید باز؟  
معني: اگر كسي وصف خداوند را از من بپرسد من عاشق و دل از 

دست داده چگونه از خداي بي نشان سخن بگويم.
ــتگان آواز برنیاید ز ُكش عاشقان ُكشتگاِن معشوق اند  

فرد  از  و  هستند  معشوق  خدايي  و  كشتگان  حقيقي  عاشقان  معني: 
كشته شده صدايي درنمي آيد.

یكي از صاحب دالن سر به َجیِب مراقبت فرو برده بود و در بحر 
مكاشفت مستغرق شده؛ آن گه كه از این معاملت باز آمد، یكي 
از یاران به طریِق انبساط گفت:»از این بوستان كه بودي، ما را چه 

تحفه كرامت كردي؟«
معني: يكي از عارفان در حالت تفكر و تأمل عارفانه فرو رفته بود 
و درپي دست يافتن به حقايق و اسرار الهي بود. هنگامي كه از اين 
حالت عرفاني بيرون آمد، يكي از دوستان به حالت خودماني به او 
گفت: از اين حالت عرفاني كه بودي چه هديه اي برايمان آورده اي؟

گفت:»به خاطر داشتم كه چون به درخِت گل رسم، دامني پُر كنم 
كه  كرد  مست  چنان  ُگلم  بوي  برسیدم،  چون  را.  اصحاب  هدیه 

دامنم از دست برفت!«
معني: گفت در نظر داشتم كه وقتي به معارف الهي دست يافتم ، 
به  اما وقتي  بياورم.  براي دوستان  به عنوان هديه  را  از آن  بهره اي 
حقيقت دست يافتم، عطر آن مرا چنان شيفته خود كرد كه اختيارم 

را از دست دادم.
اي مرِغ سحر! عشق زپروانه بیاموز

كان سوخته را جان شد و آواز نیامد  
معني: اي مرغ سحر عشق ورزي را از پراونه بياموز كه جان خود را 

فداي معشوق )شمع( كرد و صدايي از او شنيده نشد.
این مّدعیان در طلبش بي خبران اند

كان را كه خبر شد، خبري باز نیامد  
معني: كساني كه ظاهراً ادعاي شناخت الهي را دارند غافل هستند زيرا 
عاشقان حقيقي كه به شناخت خدا پي برده اند اين راز را فاش نمي كنند
گلستان، سعدی

          

كارگاه درس پژوهی
1 جدول زیر را به كمك متن درس كامل كنید.

واژه معادل معنا 

وسيمداراي نشان پیامبري

مفّرحشادي بخش

انابتبه خداي تعالي بازگشتن

بريدن وظيفه روزيقطع كردن مقّرري

2 از متن درس براي كاربرد هر یك از حروف زیر، سه واژه 
مهم امالیي بیابید و بنویسید.

ح ) سبحان ، استحييت ، حليه(
ق )قسيم ، قدوم ، تقصير(
ع )عّزوجّل ، عذر ، مطاع(

3 در كدام قسمت از متن درس،»جهش ضمیر« دیده مي شود؟ 
دلیل خود را بنویسید.

بوي گلم چنان مست كرد: بوي گل چنان مستم كرد.

4 به عبارت هاي زیر توجه كنید:
الف( همنشین نیك بهتر از تنهایي است و تنهایي بهتر از همنشین بد.

ب( آرزو گفت:»از نمایشگاه كتاب چه خبر؟«
در عبارت »الف«، فعل جمله دوم، ذكر نشده است اما خواننده یا 
شنونده از فعل جمله اّول مي تواند به فعل جمله دوم، یعني »است« پي 
ببرد. در این جمله، حذف فعل به »قرینه لفظي« صورت گرفته است.

در عبارت »ب«، جاي فعل»داري«یا »دارید« در جمله دوم خالي 
است اما هیچ نشانه اي در ظاهر جمله، شنونده را به وجود »فعل« 
راهنمایي نمي كند، تنها از مفهوم عبارت مي توان دریافت كه فعل 
»داري« یا »دارید« از جمله دوم حذف شده است؛ در این جمله، 

حذف به »قرینه معنوي« صورت گرفته است.
هریك از اجزاي كالم در صورت وجود قرینه مي تواند حذف شود. 
اگر حذف به دلیل تكرار و براي پرهیز از تكرار صورت گیرد، آن را 
»حذف به قرینه لفظي« گویند اّما اگر خواننده یا شنونده از مفهوم 

سخن به بخش حذف شده پي ببرد،»حذف به قرینه معنوي« است.
در متن درس، نمونه اي براي كاربرد هر یك از انواع حذف بیابید.

حذف به قرينه لفظي: در هر نفسي دو نعمت موجود است و بر هر 
نعمتي شكري واجب.

حذف به قرينه معنوي: باران رحمت بي حسابش همه را رسيده.
      

5 واژه هاي مشخص شده ، نماد چه مفاهیمي هستند؟

اي مرغ سحر! عشق ز پروانه بیاموز
كان سوخته را جان شد و آواز نیامد  

مرغ سحر: عاشق مدعي             پروانه : عاشق حقيقي
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6 با توجه به عبارت هاي زیر به پرسش ها پاسخ دهید. 
باران رحمت بي حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بي دریغش 

همه جا كشیده.
فّراش باد صبا را گفته تا فرش زمّردین بگسترد و دایه ابر بهاري 

را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.
الف( آرایه هاي مشترك دو عبارت را بنویسید.

در عبارت اول باران رحمت و خوان نعمت و در عبارت دوم فراش 
بادصبا، دايه ابر بهاري ، بنات نبات و مهد زمين اضافه تشبيهي هستند.

ب( قسمت مشخص شده بیانگر كدام آرایه ادبي است؟
فرش زمردين استعاره از سبزه ها و چمن ها مي باشد.

 
7 معني و مفهوم عبارت هاي زیر را به نثر روان بنویسید.

ما   : كه  معترف  عبادت  تقصیر  به  جاللش  كعبه  عاكفان  الف( 
َعبَدناَك حقَّ ِعباَدتَِك.

گوشه نشينان بارگاه پرشكوهش به كوتاهي خود در عبادت اعتراف 
مي كنند و مي گويند آن چنان كه شايسته توست تو را نپرستيديم.

ب( یكي از صاحبدالن سر به َجیب مراقبت فرو برده بود و در بحر 
مكاشفت مستغرق شده.

يكي از عارفان در حالت تفكر و تأمل عارفانه فرو رفته بود و در پي 
دست يافتن به حقايق و اسرار الهي بود.

 
8 مفهوم كلّي مصراع هاي مشخص شده را بنویسید.

الف( 
ابر و باد و مه و خورشید و فلك در كارند

تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري  
تا تو رزق و روزي ات را به دست آوري و با بي خبري و جهل از آن 

استفاده نكني و از ياد خدا غافل نباشي.
ب( 

چه غم دیوار امت را كه دارد چون تو پشتیبان
چه باك از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتیبان؟  

مسلمانان كه پشتيباني مانند تو دارند، غم و اندوهي ندارند
پ( 

گر كسي وصف او ز من پرسد
بي دل از بي نشان چه گوید باز؟  

نمي توانم از خداوند بي نشان سخني بگويم.

گنج حكمت: گمان

 تاریخ ادبیات
به  از اصل هندي كه در دوران ساساني  كليله و دمنه كتابي است 
فارسي ميانه ترجمه شد. كليله و دمنه كتابي پندآموز است كه در آن 
حكايت هاي گوناگون )بيشتر از زبان حيوانات( نقل شده است. كليله و 
دمنه اي كه امروزه به فارسي موجود است، ترجمه ابوالمعالي نصراهلل 
را  باب هايي  نكرد.  اصل  از  پيروي  به  مقيد  را  او خود  است.  منشي 
حذف كرد و باب هايي را به آن افزود. مهم ترين كتاب نصراهلل منشي 

همان نثر و شيوه هاي بيان است. 

شعرخوانی
در مكتب حقايق

اي بي خبر، بكوش كه صاحب خبر شوي
تا راهرو نباشي كي راهبر شوي؟  

معني: اي بي خبر از اسرار غيب كوشش كن تا از آنها باخبر شوي. 
زيرا تا زماني كه راه را نرفته اي ، نمي تواني راهنما بشوي.

در مكتب حقایق پیش ادیب عشق 
هان اي پسر ، بكوش كه روزي پدر شوي  

نزد  حقايق،  مكتب  در  كه  كن  تالش  و  باش  آگاه  پسر!  اي  معني: 
آموزگار عشق، روزي به مقام راهبري برسي و با تجربه شوي.

دست از مس وجود چو مردان ره بشوي
تا كیمیاي عشق بیابي و زر شوي  

معني: مانند مردان راه عشق، مس بي ارزش وجودت را رها كن و 
به كيمياي عشق برسي و وجودت  تا  بردار  تعلقات مادي  از  دست 

طالشود.
خواب و خورت ز مرتبه خویش دور كرد

آن گه رسي به خویش كه بي خواب و خور شوي  
معني: دلبستگي هاي دنيوي تو را از منزلت انساني دور كرده است. 
زماني به مقام حقيقي خود مي رسي كه همه تعلقات مادي را رها كني.

گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد
باهلل كز آفتاب فلك خوبتر شوي  

معني: اگر نور عشق خداوند بر دل و جانت بتابد، سوگند به خدا كه 
از آفتاب آسمان هم زيباتر و پرنورتر خواهي شد.

یك دم غریق بحر خداشو گمان مبر
كز آب هفت بحر به یك موي تر شوي  

معني: يك لحظه در درياي عشق خدايي غرق شو و فكر نكن كه آب 
هفت دريا بتواند يك موي تو را تر نمايد.

از پاي تا سرت همه نور خدا شود
در راه ذوالجالل  چو بي پا و سر شوي  

معني: اگر در راه خداي بلند مرتبه قدم برداري و فاني شوي، تمام 
وجودت غرق نور عشق الهي خواهد شد.

وجه خدا اگر شودت منظر نظر
زین پس شكي نماند كه صاحب نظر شوي  

معني: اگر قدم برداشتن در راه خدا و رضاي او مورد توجه تو باشد، 
به يقين از اين پس داراي بصيرت و آگاهي خواهي شد.

بنیاد هستي تو چو زیر و زبر شود
در دل مدار هیچ كه زیر و زبر شوي  

معني: اگر در راه عشق خدا وجودت زير و زبر شود، از اين دگرگوني 
بيمي به خود راه نده.

گر در سرت هواي وصال است حافظا
باید كه خاِك درگه اهل هنر شوي  

معني: اي حافظ! اگر در آرزو و اشتياق رسيدن به معشوق هستي، 
بايد كه در برابر اهل فضيلت و كمال ، فروتن باشي.



9

درك و دریافت
1 براي خوانش این شعر ، چه نوع آهنگ و لحني را برمي گزینید؟ 

دلیل خود را بنویسید.
لحن  شعر تعليمي )اندرزي( است. در اين لحن خواننده تالش مي كند 
با گويشي آرام و آهسته در دل شنونده نفوذ كند و نكات مهم خوب 

زيستن را به مخاطب خود القا كند.

2 مفهوم مشترك هر یك از گروه بیت هاي زیر را بیان كنید.

الف( بیت هاي سوم و پنجم)عشق به خداوند باعث ارزشمندي وجود 
انسان مي گردد(

ب( بیت هاي ششم و نهم)هنگامي كه انسان به مقام فناي حق برسد، 
زندگي معنوي و روحاني او آغاز مي شود(

       درس دوم   خاطره نگاري

درسنامه
ترين گونه هاي  از عام ترين و صميمانه  يكي  و  ادبي  انواع  از  خاطره 
در  كه  را  وقايعي  يا  ها  صحنه   ، آن  در  نويسنده  كه  است  نوشتار 
زندگي اش روي داده و در آنها نقش داشته يا شاهدشان بوده است، 

شرح مي دهد.
حال  عين  در  و  ترين  تكلف  بي  ساده ترين،  از  يكي  نگاري  خاطره 

موثرترين راه ها براي انتقال احساسات خود به ديگران است.
در خاطره نويسي بايد به نكات زير توجه نمود:

بودن  برجسته  به  نگاري  خاطره  در  موضوع  اهميت  موضوع:   -1
رويدادهاست. موضوع خاطره نبايد و نمي تواند روزمّرگي هاي زندگي باشد.

2- راوي یا زاویه دید: روايت كننده خاطره ، گاه خود در شكل گيري 
رويداد و موضوع نقش دارد و گاه فقط ناظر و شاهد آن رخداد است.

3- شروع مناسب: شروع مناسب تأثير خاصي برنگاه مخاطب دارد 
و او را به خواندن ادامه متن ترغيب مي كند.

نمونه هاي زیر مي تواند آغازي مناسب براي خاطره نویسي 
باشد:

1ـ شروع خاطره براساس زمان
2ـ شروع خاطره براساس مكان

3ـ شروع خاطره براساس رویدادي خاطره انگیز

برساير  نگاري  خاطره  امتياز  نوشته:  زبان  و صمیمیت  سادگي   -4
قالب  از   ، خاطره  نويسنده  ندارد  لزومي  كه  است  آن  نوشتن  انواع 

مشخصي پيروي كند.

در برگرداندن زبان گفتار به نوشتار اصول زیر را رعایت مي كنیم:
1ـ متن یكپارچه گفتاري را در نوشتار به چند بند تبدیل مي كنیم
2ـ بسیاري از تكیه كالم ها و تكرارها را حذف یا جایگزین مي كنیم.

فعالیت 1
در دو بند زیر خاطره پیش گفته با دو زاویه دید، نوشته شده است. 

این دو بند را بخوانید و با هم مقایسه كنید.
بود  قرار  مي نهاد.  پاي  سالگي  بیست  آستانه  به  امشب  »جوان 
دوم  سال  كم  كم  بگیرند؛  تولد  جشن  برایش  خوابگاه  بچه هاي 
به امشب بود و  دانشگاه را پشت سر مي گذاشت. تمام حواسش 
دانشگاه  كوي  سرویس  اتوبوس  به  را  خود  زودتر  مي كرد  سعي 

برساند كه ...«
»بیست سالم بود ؛ قرار بود بچه هاي خوابگاه براي من جشن تولد 
بگیرند؛ كم كم سال دوم دانشگاه را پشت سر مي گذاشتم. تمام 
حواسم به امشب بود و سعي مي كردم زودتر خودم را به اتوبوس 

سرویس كوي دانشگاه برسانم كه ...«
اما در متن دوم  در متن اول راوي فقط ناظر و شاهد خاطره است 

راوي در شكل گيري رويداد و موضوع خاطره نقش دارد.

فعالیت 2
، به نظر  آیا جز مواردي كه براي شروع خاطره نگاري شمردیم 
شما شیوه دیگري نیز وجود دارد كه بتواند آغازگر مناسبي براي 

نوشتن خاطره تلقي شود؟ نمونه بیاورید.
1- استفاده از وضعیت هوا: » سه روز متوالي برف باريده بود«

پاريس  دانشگاه  در  خواندن  درس   « مقدمه:  یك  از  استفاده   -2
فرصت علمي مناسبي است اما در غربت روزها سخت مي گذرد. در 

دانشگاه پاريس درس مي خواندم...«
3- معرفي یك شخصیت:» موجود عجيبي بود، اسمش رضا بود...«

4- يادش بخير آن روزها ...
5- در خاطرم هست كه ...

كارگاه نوشتن

 تمرین 1
به پیوست كتاب مراجعه كنید و متن »روزها«، نوشته محمد علي 

اسالمي ندوشن را بخوانید و به سوال هاي زیر پاسخ دهید.
سایر  از  »خاطره«  عنوان  به  را  نوشته  این  ویژگي ها،  كدام  الف( 

قالب ها مجزا مي كند؟
سادگي و صميميت زبان نوشته، داشتن ابتدا و انتها ، مشخص بودن 

مكان وزمان، برجستگي حوادث، واقع گرايي
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ب( متن را باتوجه به معیارهاي زیر بررسي كنید.
موضوع: كالس پنجم

زاویه دید: اول شخص 
شروع : براساس مكان

بدون  به گونه اي صميمي و  سادگي و صمیمیت زبان: متن خاطره 
هيچ تكلّفي نوشته شده است.

مثل نویسی
را  آن  و  كنید  انتخاب  را  یكی  سپس   . بخوانید  را  زیر  َمثَل های 

گسترش دهید. 
ـ از دل برود هر آن كه از دیده برفت.

ـ باز فیلش یاد هندوستان كرد.
ـ به پایان آمد این دفتر حكایت همچنان باقي.

از دل برود هر آن كه از ديده برفت:
را  خود  نزديكان  انسان ها  چگونه  كه  مي انديشم  خود  با  هميشه 
برايت  سال ها  كه  مادري  و  پدر  مي شود  مگر  مي كنند؟  فراموش 
زحمت كشيده اند يا خواهر و برادري را كه تمام دوران كودكي ات 
آمد  و  رفت  عدم  يا  جدايي  يك  از  بعد  را  بوده اند  ات  بازي  هم 
فراموش كنی؟ به نظر من بُعد مكان اهميت زيادي ندارد. خيلي ها 
هستند كه از ديده رفته اند اما در دلمان هنوز جاي خودشان را دارند. 
در واقع برخي چنان در قلب و روح آدمي نفوذ مي كنند كه هيچگاه 

فراموش نمي شوند.
 

       درس سوم              دماونديه

درسنامه
1- آرایه حسن تعلیل: حسن تعليل آوردن علتي ادبي و ادعايي است 
اين علت  قانع كند.  بتواند خواننده را  به گونه اي كه   ، امري  براي 
مبتني برتشبيه است و هنر آن زشت يا زيبا نمودن چيزي است. با 
وجود اين حسن تعليل، واقعي، علمي يا عقلي نيست اما مخاطب آن 

را از علت  اصلي دلپذيرتر مي يابد.
مثال: 

رسم بد عهدي ایام چو دید ابر بهار
گریه اش برسمن و سنبل و نسرین آمد  

توضیح: در اينجا حافظ بارش باران بر سبزه زاران را ناشي از گريه 
ابربهاري به دليل بد عهدي روزگار مي داند.

، به كار  بيان است و آن  از فن  استعاره قسمتي  2- آرایه استعاره: 
بردن لفظ يا عبارتي است به جاي عبارت ديگر براساس شباهت بين 
آن دو. در واقع مي توان گفت استعاره همان تشبيه است كه مشبه يا 

مشبه به آن حذف گرديده است.
مثال: »گريه ابر بهاري« يك استعاره است كه زير ساخت آن چنين 

جمله اي است:
»ابر بهار مانند انسان مي گريد« از اين زير ساخت مشبه به حذف شده 

و تنها مشبه و ويژگي پايه محذوف باقي مانده است.

 تاریخ ادبیات
محمد تقي بهار ملقب به ملك الشعراي بهار شاعر، اديب ، سياستمدار 
و روزنامه نگار معاصر ايراني است. وي شش دوره نماينده مجلس 
و  عالي  سراي  دانش  و  ادبيات  دكتري  دوره  استاد  سال ها  و  شد 
دانشكده ادبيات بود. از معروف ترين آثار او مي توان به ديوان اشعار 

و سبك شناسي در سه جلد اشاره نمود. 

واژه نامه
بگسل: نابود كن ارغند: خشمگين ، قهرآلود 

ستوران: حيوانات چارپا خاصه اسب، استر و خر 
سعد: خوشبختي  سریر: تخت پادشاهي 
شرزه: خشمگين  سفله: فرومايه 

معجر: سرپوش، ، روسري ضماد: دارو، مرهم 
گرزه: ويژگي نوعي مار سمي و خطرناك 

معنی ابیات
دماوند ای  گیتي  گنبد  بند      اي  در  پاي  سپید  دیو  اي 

اي  هستي.  گرفتار  و  اسير   ، سپيد  ديو  مثل  كه  دماوند  اي  معني: 
دماوندي كه همانند بام جهان برافراشته هستي.

از سیم به سر یكي ُكلَه ُخود         زآهن به میان یكي كمربند

)برف(  نقره  جنس  از  سپيد  جنگي  كالهي  تو  دماوند،  اي  معني: 
ميانه كوه(  برسرگذاشته اي و كمربندي آهني)صخره ها وسنگ هاي 

به كمر بسته اي.
بند دل  چهِر  بر،  ا به  بنهفته  تا چشم بشر نبیندت روي       

معني: براي اينكه چشم انسان ها تو را نبيند، چهره زيباي خود را 
پشت ابرها پنهان كرده اي.

ستوران        وین مردم نحس دیو مانند، َدم  از  وارهي  تا 

معني: براي اينكه از همنشيني مردم نادان و شوم ديو سيرت رها شوي...
پیوند كرده  سعد  اختر  با  پیمان      بسته  سپهر  شیر  با 

معني: با آفتاب پيمان بسته اي و با سياره مشتري پيوند و ارتباط 
برقرار كرده اي.

چون گشت زمین زجور گردون
ســرد و سیه و خموش و آوند،  

معني: هنگامي كه زمين از ستم روزگار اين گونه خفه و واژگون و 
ساكت گرديد...

بنواخت ز خشم برفلك مشت
آن مشــت تویي تو اي دماوند  

معني: زمين از شدت خشم ، مشتي بر فلك كوبيد كه تو آن مشت هستي.
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