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بهار، فرزند طبیعی زمستان است؛ پس 
زمستان را سپاس که این فرزند زیبا را در 
دامان پرورده اس��ت. هرچه گل و شکوفه 
و چشمه ره آورد سخاوت آسمان اند؛ پس 
آس��مان را س��پاس که طبق طبق گل و 

سبدسبد شکوفه مان بخشید. 
بادها را س��پاس که ابر آوردند و به مدد 
گریة ابرها، لبخند خاک و تبسم غنچه ها 
را سبب ش��دند. و »او« را سپاس که ابر 
و باد و مه و خورش��ید به اش��ارت او بهار 
بارور می آورن��د و تنها با اجازه و رخصت 
او چش��مه ها جوش و روده��ا خروش و 

خاک ها بانگ نوشانوش دارند. 
بهار آمده است؛ فصل انقالب و اعتدال، 
فصل تقلب حال و س��ال، فصل سفره و 
لبخن��د و صمیمیت و هفت س��ینی که 
ش��ین های  شوق و ش��عف و شیرینی و 
شمع و شادی و شکر و شکفتن را همراه 

می آورد. 
بهار خوب ترین فرصت خداس��ت برای 
درس آموزی و برای ما که معلمیم بهترین 
فرصت ب��رای آنکه کم��ی »دانش آموز« 
ش��ویم و پای درس بهار، نکته های نغز و 

پرمغز بیاموزیم. 
ع��دد ُقدس��ی هف��ت را ب��ه تیمن و 
تبرک ب��رای طرح هفت آم��وزه از بهار 
بهانه می س��ازیم و می دانیم بیش از این 
درس ه��ا و عبرت ها و تأمل ه��ا از ]در[ 
بهار می توان داش��ت و همین است که 
هفتمین درس را به ش��ما وامی گذاریم 
تا ش��ما را نیز در این س��رمقالة بهارانه 

شریک و همراه کرده باشیم. 

درس اول 
خداون��د در معرف��ی به��ار دو واژه را 

شاخص می کند: 
1. رحمت، 2. حیات. 

فانظ��ر ال��ی آث��ار رحم��ة  ا      هلل کی��ف ُیحی 
االرض بعد موته��ا اِّن ذالک لُمحِی الموتی 
و ُه��َو عل��ی ُکِلّ ش��یٍء قدی��ر؛ به��ار جلوة 
»رحمت خداس��ت« آیین��ه ی مهربانی 
ح��ق و »حی��ات گاه« و جان یابی دوباره 
آفرینش. در پیش��انی آیه، »دعوت نامة« 
خدا به نظر و نگاه نیز تأمل آفرین اس��ت؛ 
بهار »جشنوارة نگاه«، »بهشت تماشا« و 
فرصت چش��م گردانی و یافتن است. بهار 
فصل به کارگیری چشم هایی است که به 
مرخصی رفته اند! پایان تعطیلی نگاه است 

و آغاز دیدن و عبرت و درس آموزی. 

درس دوم 
اگر بهار، تماشاگه رحمت خداست و انسان 
نیز باید صبغة خدا بگیرد، چرا ما در بهار با 
»رحمت« همراه نشویم؟ اصالً چرا همیشه 
با رحمت نباشیم تا همیشه »بهار« باشد؟ 
چ��را رحمت را متن رفتار خود نس��ازیم تا 
»حیات« در  قدم های ما بشکفد؟ هرکس 
رحمت بیابد، نفس رحمانی می یابد؛ در هر 
قدمش گل سر برمی آورد، در هر تبسمش، 
شکوفه طلوع می کند و در هر جا باشد، بهار 
مهمان زمین می شود. راستی آیا ما نسبت به 
خودمان »رحمت« داریم؟ ابوذر، یار بزرگ 
پیامبر – که پیامبر درباره اش فرمود زمین 
در بر نگرفته و آس��مان بر سر کسی سایه 
نینداخته که راس��تگوتر از ابوذر باشد – در 
نامه ای به ابودرداء نوش��ت: »ای ابودرداء به 
بهترین و نزدیک ترین دوستی که می شناسی 
رحمت آور و س��تم مکن.« ابودرداء منظور 
ابوذر را درنیافت و به او نوشت »مگر ممکن 
است انسان به بهترین و نزدیک ترین دوست 
ستم روا دارد« و ابوذر نوشت »نزدیک ترین 
و بهترین دوست تو »خودت« هستی؛ اگر 
خ��ودت را جهنمی نکنی ب��ه نزدیک ترین 
دوس��ت رحم��ت آورده ای. راس��تی ما به 
خودمان رحمت تقدیم می کنیم؟ در آستانة 
بهار بپرسیم چقدر جهنم به ما نزدیک است 
و چقدر بهشت دور! از خود بپرسیم در سالی 
که گذشت رفتار »جهنمانه« ما بیشتر بود یا 
رفتار بهشتی مان. رفتار ما »مقبول« بود یا 
مردود؟ در کالِس س��الی که گذشت، ما در 
فهرست مردودین بودیم یا قبولی ها؟ قبول 

باشد اگر قبول شده ایم!  

آموزش زبان و ادب فارسی
ــمارة 3/بـهـــار 1392 ــ ــ شـ

2



درس سوم 
بهاران از باران مدد می گیرد تا »حیات« 
را هم��راه آورد. درخت و س��بزه و گل به 
یُم��ن قدم ب��اران، خاک را می ش��کافند 
و می ش��کفند. ما نیز نیازمن��د بارانیم تا 
بشکفیم، تا پوس��تة خاک را رها کنیم و 
از تاریکزار سرد خاک، سمت باز و گرم و 
روشن آسمان را طی کنیم. باران نردبان 
گل است؛ ریس��مانی است که از آسمان 
آویزان می ش��ود تا درختان بدان چنگ 

زنند و باال بیایند. 
ب��اراِن ج��ان م��ا محب��ت و معرفت 
خداس��ت. اگر به این عروة الوثقی چنگ 
زنیم، مس��افر آس��مان خواهیم بود. اگر 
دان��ه، خوابش بگی��رد و از ب��اران بهره 

نگیرد، گناه باران چیست؟ 
به��ار، زمان باران خوردن و باران دیدن 
است؛ زیر باران معرفت و محبت درآییم. 
به قول سهراب: چترها را باید بست / زیر 

باران باید رفت. 

درس چهارم 
»قلب« و »بصر« مقص��د اصلی تحول 
بهارانه ان��د. از مقل��ب »قل��وب و االبصار« 
می طلبی��م که »قلب« دیگ��ر گونه بتپد 
و چش��م دیگرگونه ببیند. راستی تا حاال 
قلب ما برای چه چیزهایی ضربان و آهنگ 
تندتر می یافت و چشم ما حیرت و حسرت 
تماشای چه چیزهایی را داشت و اینک در 
س��ال جدید چه باید بخواهیم و چه باید 
ببینیم و مهم تر از آن، چه نخواهیم و چه 
نبینیم. بهار، تنظیم دوبارة »قلب« و »نگاه« 
اس��ت؛ هم تغییر در عواطف و احساسات 
الزم است و هم در اندیشه ها و باورها؛ هم 
نگرش و هم دانش، باید تازه ش��ود و این 

رسالت بزرگ بهارانة ماست. 

درس پنجم 
بهار، فصل تکاپوست؛ دانه ای که پیشانی 
س��جده بر خاک نهاده است، دیوارة خاک 
را می شکافد و به شوق تماشای خورشید 
س��ر از خاک برم��ی آورد. آب فرو رفته در 
کام خ��اک از آوندهای نازک درختان باال 
می آی��د ت��ا در هیئت برگ و ب��ار خود را 
بنمایاند. شاخه ها میزبان پرندگانی می شود 
که پرش��ور و جس��ت و خیزکنان تدارک 
النه می بینند و تش��کیل خان��واده. ذرات 
عالم در بهار، سرشار جنبش و جوشش و 
کوشش اند و چرا ما در بهار چنین نباشیم؟ 
بهار، فصل »همت عالی« است و همت 
عالی شرط کمال و وصال و به قول حافظ 
ذره را ت��ا نب��ود هم��ت عال��ی حاف��ظ 
طالب چشمه خورش��ید درخشان نشود 

درس ششم 
یادمان باش��د بهار نمی پای��د و خیلی 
زود فرص��ت به فصل دیگر می بخش��د. 
فصل ه��ا می آین��د و می گذرن��د و تنها 
آن��ان که هوش��مند و فرصت ش��ناس و 
پاس��دار زمان اند، این لحظه های عزیز را 
درمی یابند. اغتنام فرص��ت، هنر بزرگی 
اس��ت و به تعبیر موالی ایمان و اندیشه 
– عل��ی )ع(- الُفرُص��ُة َتُم��رُّ َمرَّ الّس��حاِب 
فانَتِهزوا ُفَرَص الخیِر ؛ فرصت ها به ابرهایی 
می مانند که با شتاب از آسمان زندگی تان 
می گذرند. به دامنشان بیاویزید تا بر شما 
ببارند و زندگی ش��ما کویرانه و س��رد و 

خاموش نماند. 
بهار را دریابیم که کوتاه عمر و گریزپاست. 

درس هفتم... 

باقی بقایتان، همة لحظه هایتان بهارانه باد. 

آموزش زبان و ادب فارسی
ــمارة 3/بـهـــار 1392 ــ ــ شـ

3



 لیال لطفی 

میزگردبررسی شیوه های تقویت 
انشا و نگارش در مدارس کشور

اشـــــــــــــــــــاره

ی کنونـی 
، در فضـا

ت فارسـی
حلیلگـران ادبیـا

گاه ت
از نـ

ی از بهترین راهکارهـای بهبود وضع 
آموزش وپـرورش یکـ

ش آموزان اسـت. 
ش، »تشـویق« دان

ـا و نگار
کالس های انش

 و »اگر«های کمتری نسـبت به سـایر 
ه »اما«

ها مبحثی ک
تن

س کشـور 
ـا و نگارش در مدار

راهکارهای تقویت درس انش

اه درس انشا به رغم اهمیتش 
ن دلیل که جایگ

دارد. شاید به ای

درواقـع، اهمیت این 
ر پایین ترین سـطح خود قـرار دارد. 

د

ل مانده 
ن از دید برنامه ریزان آموزشـی مغفو

درس آن چنـا

ت و انشـا 
 از »تشـویق« برای دبیران ادبیا

که راهکاری بهتر

باقـی نمانده اسـت. نشسـت حاضـر در مـورد محورهای 

س کشـور اسـت. 
ـا و نگارش در مدار

تقویت انش
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دروس انشا و نگارش به رغم اهمیت باالیی که از دید کارشناسان 
فن در بین دروس کشور دارند، در عرصة آموزش مدارس مغفول 
مانده ان��د. راهکارهای تقویت این دروس از طریق روش تدریس 
در مدارس محور اصلی این نشست است. براین اساس، در آغاز 
می خواهیم ب��ه معانی این دروس بپردازید و از اهمیت تدریس 

آن ها در مدارس کشور صحبت کنید. 
سـیدبهنام علوی مقدم، زبان ش��ناس و مؤلف: بنده می خواهم 
پیش از ورود به این بحث در مورد اینکه »انشا چیست« صحبت 
کنم. »انش��ا« کلمه ای اس��ت در باب افعال و در لغت به معنی 
»آغاز کردن و آفریدن« و در اصطالح به معنی »خلق و آفرینش 
اثر ادبی« اس��ت. همان طور که می دانید، هر زبانی شامل چهار 
مهارت صحبت کردن، گوش دادن، خواندن و نوشتن است. در 
این میان، شناختی ها و فراشناختی ها معتقدند که زبان و تفکر  
دو روی یک س��که اند و تفاوتی با ه��م ندارند؛ آن ها وجه تمایز 
انس��ان و حیوان اند و سبب می شود که انس��ان با گذشتگان و 
معاصران خود ارتباط برقرار کند. در نهایت نیز به انس��ان عصر 

اتم و نانو تبدیل شود. 

در این میان، انش��ا ارتباطی ناگسستنی با مهارت چهارم، یعنی 
نوشتن، دارد. اگر بخواهیم انشا را تعریف کینم، باید بگوییم که 
اوج مهارت نوش��تن یا جنبة هنری یک نوش��ته اس��ت و بدین 
ترتیب تفاوت بین انش��ا و نگارش بروز می کند. وقتی می گویم 
نگارش، بیش��تر مهارت نوشتن مدنظر است، اما وقتی می گویم 
انش��ا، در واقع غی��ر از اینکه فضای الزم ب��رای ارتباط را فراهم 
می کن��م، به نوعی خالقی��ت و آفرینش زیبای��ی را نیز در نظر 
می گیرم. تعریفی که برخی برای نگارش در مقابل انشا می آورند، 
بر این اصل مبتنی است که نگارش آموختنی اما انشا آفریدنی 
اس��ت. انش��ا زمانی به وجود می آید که ما پدیده ای را به درون 
خودمان ببریم و بتوانیم آن را بازآفرینی کنیم و از زبان خودمان 
آن را به عنوان نس��خه ای بی بدیل عرضه نماییم. بر این اساس، 
می توان گفت انشا نوشته ای است عیارمند؛ همان طور که طال و 
ادبیات عیار دارند. توجه کنید نس��بتی که ادبیات با زبان دارد، 
همان نس��بت را انشا با نگارش دارد. در نتیجه، هرچقدر انسان 
مبتکرانه و بی بدیل تر بنویسد، نوشتة او عیاری باالتر دارد و هر 
اثر ادبی که عیار باالتری داشته باشد، ماندگارتر است؛ همان طور 
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که نوشتة بزرگان شعر و ادبیات ایران کماکان ارزشمند است. 
محمدرضا سـنگری، سردبیر: انشا و نگارش یکی از مهم ترین و 
جدی ترین مباحث در عرصة آموزش مدارس کشور است. همة 
اس��تادان فن مرزبندی س��اد ه ای بین این دو واژه قائل اند؛ البته 
برخی معتقدند انش��ا خودش نگارش اس��ت اما از دید بنده هر 
نگارش��ی انشا نیست. معموالً وقتی صحبت از نگارش می شود، 
نوشته ای عادی و معمولی مدنظر است، ولی انشا نوشته ای است 
که در آن فکر و اندیش��ه پرورش یافته اس��ت. در قرآن نیز این 
کلمه زمانی که خداوند از خلقت انسان سخن می گوید، به کار 
برده ش��ده اس��ت. حضرت خالق بعد از اینکه مراحل خلقت را 
مطرح می کند، می فرماید: »ثُمَّ اَنشأناُه َخلَقاً اَخٌر«؛ درواقع، زمانی 
که روح دمیده می ش��ود، کلمة انشا بیان می گردد. در حقیقت، 
انشا متنی اس��ت که روح دارد؛ متنی زنده و تأثیرگذار که روح 
انسان را چنگ بزند و با خودش همراه کند. در حالی که نگارش 
می تواند متنی عادی و معمولی باشد. البته این تفسیر اعتباری 
اس��ت و ش��اید برخی دوستان انش��ا و نگارش را یکی بدانند یا 

نگارش را معادل فارسی انشا بخوانند. 

در فضای آموزشی کنونی جایگاه درس انشا را چطور ارزیابی می کنید؟ 
غالمرضا عمرانی، مؤلف کتاب های درسی: متأسفانه به رغم اهمیت 
درس انش��ا جایگاه آن در مدارس ما از آنچه باید باش��د، پایین تر 
اس��ت. اگرچه این واحد درس��ی به ظاهر هم طراز با سایر دروس 
است، اهمیت آن از دید برنامه ریزان مغفول مانده است و آن را در 
سطح کاردستی و نقاشی دورة ابتدایی می بینند. با همین نگرش 
نیز تصور می کنند هر معلمی با هر میزان دانشی می تواند سر این 
کالس بیاید و کار را به سامان برساند؛ در حالی که این تصور باطلی 
اس��ت. اگر محقق، معلم و نویس��ندة کتاب ما خودش استاد فن 
نباشد، نه کتابی صحیح نوشته می شود، نه کالس خوبی تشکیل 
می گردد و نه دانش آموزی که ما می خواهیم تربیت می شود. پس 
باید ابتدا اهمیت این مادة درس��ی برای برنامه ریزان تبیین شود. 
من و ش��ما که دست اندرکار این امر هس��تیم، آن را با گوشت و 
پوست خود درک می کنیم، اما آ ن ها به ترسیم چشم انداز از سوی 
ما نیاز دارند تا این مادة درسی را درک کنند و به خروش بیایند. 
آن ها باید بدانند اگر ما امروز اندک اعتباری در دنیای پیش��رفته 
داریم، به خاطر صنعت، کشاورزی، ورزش و هنرمان نیست بلکه 

سنگری: معموالً وقتی صحبت از نگارش می شود، نوشته ای عادی و معمولی 
مدنظر است، ولی انشا نوشته ای است که در آن فکر و اندیشه پرورش یافته است. در 

قرآن نیز این کلمه زمانی که خداوند از خلقت انسان سخن می گوید، به کار برده شده است

حسـینی نژاد: متأسـفانه ما در زمینة تدریس انشـا وضع خوبی نداریم. در آموزش وپرورش 
اکثـر دبیـران خـوب ادبیات فارسـی نیز گرایشـی بـه تدریس درس انشـا ندارنـد. آن ها 
عمدتـاً خواهـان آمـوزش دسـتور، متـن، شـعر یـا آرایه هـا بـه دانش آمـوزان هسـتند
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به خاطر نویسندگانی همچون حافظ، سعدی و بیهقی است. ما 
به خاطر آن ها هس��تیم و آن ها به خاطر قلمش��ان. اگر آن ها نیز 
قلمی نداشتند، هیچ نبودند. بنابراین، باید ابتدا اهمیت این مادة 
درس��ی برای برنامه ریزان آموزشی کشور روشن شود. در غیر این 
صورت، تقویت این مادة درسی در مدارس از طریق اصالح روش 
تدریس همچون نمازی بدون وضو، اذان و اقامه است. همان طور 
که نماز خواندن مقررات و مقارناتی دارد، انشا و نوشتن نیز مقررات 
و مقارناتی دارد که باید رعایت ش��ود و اگر نش��ود، در همچنان 
بر همین پاشنه ای که سال هاست می چرخد، باقی می ماند. البته 
سال هاست ما فریاد می زنیم که به این درس توجه کنیم؛ حداقل 
بنده 15 س��ال است که می گویم این پایة همة دروس است، اما 
کس��ی توجهی نمی کند. البته در این مدت دبیران و معلمان ما 
آنچه در توان داش��ته اند، عرضه کرده اند. نتیجة آن هم وضعیت 
کنونی است یعنی هیچ. بنابراین، باید ابتدا اهمیت این درس تبیین 

شود تا از پایه روی آن کار کرد. 
سیدحسین محمدی حسینی نژاد، مدرس و مؤلف: بنده همچون 
اس��تاد عمرانی معتقدم ابتدا باید مسائل و معضالت برنامه ریزی 
درسی و کتاب های درسی مرتفع شود و سپس به بررسی وضعیت 
شیوة تدریس بپردازیم؛ زیرا متأسفانه ما در زمینة تدریس انشا وضع 
خوبی نداریم. در آموزش وپرورش اکثر دبیران خوب ادبیات فارسی 
نیز گرایش��ی به تدریس درس انش��ا ندارند. آن ها عمدتاً خواهان 
آموزش دس��تور، متن، ش��عر یا آرایه ها به دانش آموزان هس��تند. 
دلیل این موضوع نیز هنوز کامالً مش��خص نیست؛ شاید به دلیل 
آموزش ندیدن یا به دلیل حجم باالی کتاب های نگارش��ی باشد. 
اغلب دبیران می گویند حجم باالی کتاب های نگارش��ی فرصت 
پرداختن به انش��ا را از ما می گیرد، اما واقعیت این اس��ت که اگر 
جایگاه و اولویت انشا مشخص شود، معلم ما می تواند از فرصت های 
محدود کالس هم اس��تفاده کند. البته در دورة راهنمایی آمادگی 
دبیران برای آموزش بیش از دورة دبیرستان است. معموالً دبیران 
دبیرستان تصور می کنند دانای کل هستند و به بازآموزی نیازی 
ندارند. با این وضع، اگر ما بتوانیم دبیران نیمه عالقه مند و عالقه مند 
را تشویق و راهکارهایی را برای آن ها ارائه کنیم تا در زمان تدریس 
استفاده کنند، می توانیم تا حدودی جرقه هایی را در ذهن و اندیشه 
دانش آموزان ایجاد کنیم و در واقع، آن ها را به درس انشا عالقه مند 
س��ازیم؛ زیرا فرصت اندک است و ما مجبوریم در البه الی دروس 
دستور، نگارش و ادبیات به انشا بپردازیم. روشی که خود بنده سر 

کالس های درسم دنبال می کردم. 
چنگیزی، مدرس: طبق بررسی ای که بنده انجام داده ام، در حال 
حاضر در کتاب شش��م ابتدایی، تعداد تمرین های نگارشی آن از 
بین 194 تمرین – شامل تمرین های زبان شناسی، دستور، امال و 
نگارش – 106 تمرین است؛ یعنی 54 درصد کتاب های ابتدایی 
وزن نگارش��ی دارند. در کتاب سوم راهنمایی نیز از 109 تمرین 
55 تمرین مختص نگارش است؛ یعنی 50 درصد تمرین ها وزن 

نگارش��ی دارند. در کتاب های سوم دبیرستان شرایط نامساعدتر 
می شود و از بین 117 تمرین فقط 44 تمرین به نگارش اختصاص 
دارد. در واق��ع، 37 درصد تمرین ه��ا به نگارش می پردازند. نکتة 
اسفبار این است که وقتی دانش آموز وارد دانشگاه می شود، از 136 
واحد درس��ی فقط 4 واحد آن ب��ه نگارش اختصاص دارد؛ یعنی 

مؤلفان ما فقط 3 درصد به نگارش اهمیت می دهند. 
علوی مقدم: متأس��فانه در ش��رایط کنونی فضای آموزش انشا 
ایده ال نیست. آیا دبیری که عالقه مند، خالق و آفریننده نیست، 
می تواند فردی خالق و آفریننده را تحویل جامعه دهد؟ پاسخ قطعاً 
»نه« است؛ همان طور که فردی که رانندگی یا موسیقی بلد نیست 
نمی تواند رانندگی و موسیقی آموزش دهد. یکی از معضالتی که 
ما در کالس درس با آن مواجهیم، این اس��ت که دبیر انشا بدون 
آموزش کافی و بدون داشتن خالقیت درونی یا اکتسابی تدریس 
می کند. همان طور که می دانید، خالقیت دو بعد درونی و اکتسابی 
دارد و اگر دبیری اولی را ندارد، باید دست کم دومی را بیاموزد تا 
بتواند کالس درس انشا را به خوبی مدیریت کند. بنابراین، ابتدا 
باید خود دبیر آموزش ببیند و خالقیت های ذاتی و ذهنی اش را 

تقویت کند و سپس به دانش آموزان درس بدهد. 

در حـال حاضر وضع آموزش دبیران ادبیات و به ویژه انشـا را 
چطور ارزیابی می کنید؟ 

عبادتی، مدرس ادبیات: یکی از مش��کالت آموزشی ما این است 
که در مقولة انشا آموزش های ضمن خدمت علمی نیست. بیشتر 
معلمان و مدرس��ان این کالس ه��ا از ش��یوه های تجربی خود یا 
شیوه هایی که در چند کتاب محدود داخلی و خارجی آمده است، 
استفاده می کنند. شاید به روش های اجرایی مختلفی که منجر به 
خلق یک نوش��تة ادبی یا غیر ادبی می شوند، پرداخته شود، اما از 
زاویة علمی به این موضوع نگاه نمی کنند. برای نمونه، کس��ی که 
در ای��ن حوزه به نقش هوش کالمی، نقش و تأثیر هوش هیجانی 
در خلق یک نوش��ته آشنا باشد، بهتر می تواند به آموزش بپردازد. 
حت��ی می تواند راهکارهای ابتکاری را در حین آموزش دنبال کند. 
اکنون زمان آن رسیده که معلم بداند از نظر علمی چه عناصری در 
خلق یک نوشته دخیل است. یکی از این عناصر تصویرهای ذهنی 
افراد اس��ت که یکی از راه های شناخت تیپ های شخصیتی آنان 
تلقی می شود. با این روش معلم می تواند درک کند برای دانش آموز 
انزواطل��ب، مهرطلب یا برتری جو از چه راهکارهایی بهره ببرد تا او 
اندیشه هایش را روی کاغذ بیاورد. بنده تصور می کنم دبیران ما باید 
راه های به تجسم کشیدن مفاهیم انتزاعی را نیز بدانند. بر این اساس، 
ب��ر »آموزش دبیران« تأکید می کنم و معتقدم که فقط با آموزش 
می توان به دبیران کمک کرد که بتوانند در زمان کوتاه در مدارس 
بهترین بازده را داشته باشند. زمان تدریس واقعاً محدود است، اما 

دبیران ما باید بتوانند اقدامی برای بهبود کیفیت انجام دهند. 
ادامة مطلب در شمارة آینده



شيما ملکيان 
کارشناس ارشد زبان و ادب فارسی و 

دبير دبيرستان های زنجان

مقدمه
اس��طوره جزء نظام اجب��اری تصویرات 
و تص��ورات مذهبی اس��ت. ما ب��ه ناچار 
باید به اس��طوره اعتقاد پیدا کنیم؛ چون 
اسطوره برخالف افسانه در عالم جاویدان 

و سرمدی تصویر شده است. 
اسطوره نقل کنندة سرگذشتی قدسی و 
مینوی و راوی واقعه ای است که در زمان 
نخستین، زمان شگرف بدایت همه چیز 
رخ داده است. بیانی است که ژرف ساخت 
آن حقیقت و تاریخ در نظر مردمان باستان 
و رو ساخت آن افسانه است. اسطوره های 
ایرانی قصه ها و داستان هایی کهن هستند 
که موجودات خارق العاده یا ماوراء طبیعی 
را شامل می ش��وند. این اسطوره ها که از 
گذشتة افسانه ای ایران بر جای مانده اند، 
دیدگاه های جامعه ای را منعکس می کنند 

که در آغاز به آن تعلق داشته اند. 

بیش��تر اطالعات دربارة ایرانیان باستان، 
خدایان آن ها و دنیایی که خلق کرده اند، در 
متون مذهبی زردشتیان ثبت شده است. 

اس��طوره های موج��ود در آن بخ��ش از 
اوستا، که یشت ها نامیده می شود، شامل 
افسانه های بس��یار کهن ماقبل زردشتی 
است که احتماالً به دوران کفرکیشِی هند 

و اروپایی تعلق دارد. 
در یش��ت ها اس��طوره هایی ک��ه منش��أ 
ماقبل زردش��تی دارند و نوعی ایدئولوژی 
کفرکیشی را منعکس می کنند، در قالب 
سرودهایی دربارة خدایان گوناگون توصیف 
شده اند. برای مثال، یشت پنج یا آبان یشت 
به ایزد بانو اَْرَدَوْی سور آناهیتا و یشت 14، 
که بهرام یشت است، به نام خدایی به نام 
ورثرغنه و یشت ده یا مهر یشت به توصیف 

خدایی به نام میترا پرداخته است. 
این مقاله کوشش��ی اس��ت در جهت باز 
نم��ودن اصطالح اس��طوره، ماهیت آن و 
شناخت اساطیر ایرانی که پیوندی نیز با 
درس کاوة دادخواه )ادبیات کالس چهارم 

دبیرستان( دارد. 
آب دریا را اگر نتوان کشید 

هم به قدر تشنگی باید چشید 

چکیده
نوش��تة حاضر پژوهشی است در باب چیستی اس��طوره و ُجستاری کوتاه در معرفی اساطیر 
ایرانی که به صورت تحقیق کتابخانه ای صورت گرفته و شامل مقدمه، چیستی اسطوره، ماهیت 
اس��طوره، پیدایش اسطوره، اس��طوره های ایرانی - آناهیتا- میترا و آتر، ورثرغنه و نگاهی به 
اسطوره های شاهنامه است. اسطوره برخالف افسانه در عالم جاویدان و سرمدی تصویر شده 
است. اسطوره نقل کنندة سرگذشتی قدسی و مینوی است و اساطیر هر قوم برای انسان عصر 
اساطیری به مثابه پلی است میان او و پدیده های جهان پیرامونش که از طریق ذهنی پیوند 
او را با جهان برقرار می سازند. اسطوره برای جهان هستی رمز و رازها و نیروهای مافوق بشری 
قائل می شود. اسطوره ها و افسانه های ایرانی نیز بازتاب استمرار یک سنت قدیمی در فرهنگ و 
زبان این مرز پرگوهرند. این اسطوره ها که از گذشتة افسانه ای ایران بر جای مانده اند، نه تنها در 
ادب فارسی نقش مهمی ایفا کرده اند بلکه وارد هنرهای دیداری نیز شده اند. در متون مذهبی 

زردشتیان و شاهنامه اسطوره و افسانه های ایرانی به تصویر کشیده شده است.

کلید واژه ها:
اسطوره، اساطیر ایرانی، آناهیتا، میترا، اهوره مزدا، اَتر.
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بقیة مطلب در وبگاه نشریه
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1. تعریف نماد 
در کتب لغت و فرهنگ های فارسی چندین معنا برای نماد آمده 
است؛ معانی ای چون »ظاهر شدن«، »نمایان گردیدن«، »اظهار 

و وانمود غرض« و... )فرهنگ آنندراج( 
ای��ن معانی به اندازه ای ناق��ص و مختصرند که هیچ کمکی در 
شناخت واژة »نماد« و »نمادگرایی« به ما نمی کنند. اگر بخواهیم 
اطالعات بیش��تری دربارة این واژه به دست آوریم، به ناچار باید 
به کلم��ات مترادف آن مراجعه کنی��م. واژه هایی چون »رمز«، 
»مظهر«، »نشانه«، »عالمت«، »اشاره«، »ِسّر«، »ایما«، »َمَثل«، 
»نما«، »نمود«، »نماینده« و... اما این واژه ها نیز در معنی لغوی 
خ��ود کمکی به ما نمی کنند و باید ب��ه معنای اصطالحی آنها 

رجوع کنیم. 
»قدامة بن جعفر « )وفات 337 ه.ق( دربارة »رمز« به عنوان یک 
اصطالح در کتاب »نقدالّنثر« گفته است: »گویندگان آن گاه که 
می خواهند مقصود خود را از کافة مردم بپوشانند و فقط بعضی 
را از آن آگاه کنند، در کالم خود رمز به کار می برند. بدین سان 
برای کلمه یا حرف، نامی از نام های حیوانات، پرندگان، وحوش و 
یا اجناس دیگری یا حرفی از حروف معجم را رمز قرار می دهند 
 و کس��ی را ک��ه بخواهد مطلب را بفهم��د، آگاهش می کنند.« 
)پور نامداریان، 1367: 3( به عبارت دیگر، )رمز عبارت اسـت از هر 
عالمت، اشاره، کلمه یا کلماتی که بر مفهوم ظاهری داللت کند. 
اصطالح »نماد« اصطالحی جدید است و اینک چند تعریفی را 

که دربارة نماد ارائه شده است، نقل می کنیم.( 
محمود فتوحی در کتاب »بالغت تصویر« دربارة نماد این گونه 
می گوید: »نماد بیانگر کلیات و مفاهیم بزرگ به وسیلة موضوعات 
جزئی اس��ت اما این موضوعات و تصاویر جزئ��ی چنان زنده و 

جاندارند که ذهن را تسخیر می کنند.« )فتوحی، 1385: 161( 
»نماد بهترین تصویر ممکن برای تجسم امور نسبتاً ناشناخته ای 
است که نمی توان آنها را به شیوة روشن تر نشان داد.« )دالشو،1364، 9( 
»نم��اد همه چیز را توضیح می دهد، فرد را به س��وی مفهومی 
گسیل می دارد که این مفهوم در ماورا هم غیرقابل ادراک است 
یا ابهام پیش فرضی دارد و هیچ کلمه ای در هیچ یک از زبان های 

رایج نمی تواند آن را کامل بیان کند.« )شوالیه، 1378: 34( 
»نماد چیزی است و عموماً شیئی کم و بیش عینی که جایگزین 

چند چیز دیگر شده و بدین علت بر معنایی داللت دارد.«
)الفورگ رنه و آلندی رنه، 1374: 13(

آنچه در تعریف »نماد« بیان شده، همچنان چند پهلو و ناگشوده 
باقی مانده است اما شناخت نمادها برای هر فرد الزم و ضروری 
است و به تعبیر استاد کزازی »برای آگاهی از آنچه در ناخودآگاه 
می گذرد، به ناچار باید زبان نمادها را دانست و از آنها راز گشود.« 
 »symbol« همان طور که می دانید نماد را معادل لغت فرانسوی
پذیرفته اند و صاحب نظرانی که به تعریف س��مبل پرداخته اند، 

با دید وس��یع تری به آن نگریس��ته و آن را عالوه بر »ش��یء یا 
موجودی که معرف موجودی مجرد است« )معین، 1375: 1918(، 

شامل عالمت های قراردادی و اختصاری نیز دانسته اند. 
»سمبل بر آن است تا معموالً اموری را عینی کند« )شمیسا،  1373: 190( 
»سمبل شیئی از جهان شناخته شده است که به چیزی از جهان 
ناش��ناخته اش��اره می کند و معنی چیزی بیان ناشدنی را بیان 

می کند.« )یونگ، 1378: 425( 
اما اگر خواسته باشیم تعریفی مختصر و مفید از نماد ارائه دهیم، 
بای��د بگوییم که نماد عبارت اس��ت از هر گفتار یا تصویری که 
عالوه بر معنای آشکار و صریح خود،  معانی کنایه ای و پوشیده 

نیز در خود دارد. 
اریک فروم تعریف جامعی از زبان نمادین )سمبلیک( ارائه کرده 
اس��ت که با بیان آن این گفتار را به پایان می بریم. او می گوید: 
»زبان س��مبلیک زبانی است که تجربیات درونی و احساسات و 
افکار را به ش��کل پدیده های حس��ی و وقایعی در دنیای خارج 
بیان می کند و درس��ت مثل این است که انسان به انجام کاری 
مش��غول بوده یا واقعه ای که در دنیای مادی اشیا برایش اتفاق 
افتاده باش��د.« )اریک فروم، 1349: 2( اریک فروم معتقد است که 
»زبان س��مبلیک زبانی است مستقل که شاید بتوان آن را تنها 

زبان جهانی و همگانِی نژاد انسانی تلقی کرد.« 
در هر حال، کاربرد واژة سمبل در زبان - به ویژه در حوزة ادبیات 
- س��بب پدید آمدن زبانی خاص به این نام و همچنین مکتبی 

ادبی با عنوان »سمبلیسم« شده است. 

2. تاریخچة نمادها و سمبل ها 
نماده��ا تاریخی به درازای تاریخ انس��ان ها دارند. نقاش��ی ها و 
سنگ نوشته هایی که از انسان های اولیه در غارها به یادگار مانده، 
نش��ان دهندة این مطلب است که انس��ان های اولیه بسیاری از 

مفاهیم را به کمک نمادها به یکدیگر انتقال می داده اند. 
نمادها در طول تاریخ حضوری محس��وس داش��ته اند. در یونان 
قدیم که مهد فالسفة بزرگ است، به نمادها و سمبل ها اهمیت 
خاص��ی می داده اند و دلی��ل این ادعا نظری��ة »ُمُثل« افالطون 
است. پس از این نظریه بود که نمادها وارد بحث ها و درس های 

فیلسوفان و دانشمندان شدند. )یونگ، 1378: 28( 
اگر از دیدگاه اس��المی به نماد نگریسته شود، باید گفت که پس 
از رحلت پیامبر اکرم)ص( عده ای از مسلمانان، که عده ای از آنان 
شیعیان بودند، برای قرآن معانی باطنی قائل شدند و کشف این 
معانی را به امام معصوم اختصاص دادند. از اینجا بود که رمزها و 
نمادها به علوم اس��المی راه پیدا کردند. الزم به ذکر است که در 
خود قرآن نیز نمادها حضوری محسوس و عینی دارند. برای مثال، 
یوسف نماد و اُسوة زیبایی و مریم نماد و اُسوة پاکی و سکوت است. 
بقیة مطلب در وبگاه نشریه



دکتر محبوبه خراسانی
استاد راهنما
افسانه اخوت

کارشناس ارشد زبان 
و ادب فارسی 
و دبیر دبیرستان های 
نجف آباد اصفهان

چکیده
اخالق یکی از آموزه های دین است که در جای جای زندگی بشر اهمیت 
فراوان دارد تا جایی که در قرآن مجید در س��ورة حجرات و سوره های 
دیگر به آن پرداخته شده است. همچنین شاعران و نویسندگان بزرگ 
این مرز و بوم در اش��عار و آثار خود به اخالقیات توجه بس��یاری نشان 
داده و اصطالحات و مفاهیم اخالقی را به کار برده اند. به جهت اهمیت 
مطلب در این مقاله مختصری به اخالق و اهمیت آن و اخالق قبل و بعد 

از اسالم و تأثیری که در شعر و ادبیات داشته است، پرداخته می شود.

کلید واژه ها:
اخالق، ادبیات، شاعران، نویسندگان، اسالم.

تعریف اخالق
اخالق در لغت جمع واژة »ُخلق« اس��ت. ُخلق صفتی را گویند 
که در نفس انس��ان رسوخ دارد و موجب آن می شود که افعالی 
لق  متناسب با آن، بدون نیاز به تفکر و تأمل از او صادر  شود. َخُ
همان ملکه اس��ت که در مقابل حال ق��رار دارد. حال بر خالف 
ملکه، کیفیت نفسانی س��ریع الزوالی است که می تواند پس از 

ممارست و تمرین، ملکة انسان گردد. )طوسی، 1369: 101(
ابن مس��کویه می گوید: »ُخلق همان حالت نفس��انی است که 
انسان را به انجام کارهایی دعوت می کند؛ بی آنکه نیاز به تفکر و 

اندیشه داشته باشد«. )ابن مسکویه، 1381: 15(
ب��ه تعبیر مرح��وم نراقی، اخالق عبارت اس��ت از: دانش 
صفات مهلکه و منجیه و چگونگی متصف شدن و گرویدن 
به صفات نجات بخش و رها شدن از صفات هالک کننده.
 )مصباح، 1381: 18( 
ارسطو معتقد بود که انسان به طور طبیعی واجد خلق و 
خوی های خاصی نیست؛ هرچند طبیعت او با هیچ خلق 
و خویی هم ناسازگار نیست، بلکه می تواند بنا به خواست 
خود و ب��ا مداومت و تمرین، مل��کات خاصی را در خود 
پرورش دهد و نیز معتقد اس��ت، اشرار به تأدیب و تعلیم 

اخیار می شوند و تکرار موعظه و نصیحت تأثیر دارد. 
)طوسی، 1386: 104(

اهمیت اخالق
نق��ش و اهمیت مکارم اخ��الق در تعالی معنوی انس��ان ها بر 
هیچ کس پوشیده نیست؛ هم چنان که رسول گرامی اسالم نیز 
هدف از بعثت خویش را تتمیم مکارم اخالق معرفی می نماید: 
»اِنّما بُِعثُت اِلُتَِمَم َمکارِم اآلخالق« من مبعوث شده ام که اخالق 
حس��نه را به اتمام رس��انم. اولیای گرامی اسالم نیز برای آنکه 
پیروان خویش را به راه خودس��ازی و تزکیة نفس سوق دهند، 
آنان را به آموختن عل��م اخالق موظف نموده و فرا گرفتن این 
علم را که از پایه های اساسی سعادت اجتماع است بر سایر علوم 

مقدم داشته اند. )فیض کاشانی، 1365: 1(
بی تردید اخالق در اس��الم دارای اهمیت فراوانی است و عالوه 
ب��ر آنک��ه از ارکان اس��الم و در ردیف عقاید و احکام به ش��مار 
می آید، عامل پیوند انس��ان به پروردگارش نیز می باشد و همانا 
این پیوند مقصود اصلی در ایجاد انس��ان است. دیگر آنکه آیین 
مقدس اسالم در تمام زمینه ها جز با شیوة اخالقی، تمام و کامل 
نمی گردد و نیز این علم از دانش هایی است که به انسان و حاالت 
گوناگون او و س��ایر علوم و معارف انس��انی اهتمام می ورزد. از 
فضیلت ها و مکارم انسانی چگونگی به دست آوردن آن و نحوة 
آراستن نفس به آن صفات نیک، از رذیلت ها و صفات ناپسند و 
چگونگی دوری جستن از آن ها و بازداشتن نفس از آلوده شدن 
و نیز آثار گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاس��ی آن 

بحث و گفت و گو می کند. )مظاهری، 1388: 12(
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در اهمیت علم اخالق می توان گفت که وجود انسان به گونه ای 
ضعیف و ناقص آفریده شده است؛ به گونه ای که باید خود، ابعاد 
هستی خویش را ش��کل دهد و به کمک قدرت اندیشه و ارادة 
خویش استعدادهای مختلفش را شکوفا سازد و به کمال الیق 
خود برس��د. اخالق، استعدادی است که در وجود انسان نهفته 
است و برای آنکه انسان به کمال الیق خود برسد، باید این جنبه 

از وجودش را نیز شکوفا سازد )امید، 1381، 166(. 

اخالق پیش از اسالم 
با نگاهی گذرا به اخالق پیش از اس��الم درمی یابیم که با وجود 
کتاب مقدس��ی مانند اوس��تا که مجموعه ای از تعالیم اخالقی 
است و تمدن دیرین و روحیات ایران پیشین را یادآور می سازد، 
اخ��الق از مقوله های مورد توجه در ایران باس��تان بوده اس��ت. 
گات ها مهم ترین قس��مت اوستا، نخستین کتابی است که بشر 
را به ش��اهراه وحدت راهنمایی کرده است. در تعلیمات زرتشت 
مقصود از خلقت و نتیجة زندگانی این است تا هر فردی در آبادی 
جهان و شادمانی جهانیان کوشیده است، خود را به وسیة اندیشه، 
پندار و گفتار و کردار نیک، قابل عروج به عالم روحانی و رسیدن 
ب��ه اوج کمال و س��عادت جاودانی نماید. همچنین محس��نات 
اخالقی از قبیل راستی و درستی، امانت، تواضع، رحم و شفقت 
     و... نمونه هایی از تعالیم مزدیسنا و اخالق ایران باستان است.
)ایرانی، 1361: 5( 

در سلسله های متعدد موجود در ایران باستان نیز تعالیم اخالقی 
وجود داشته اند. سلسلة ساسانیان که بر سر دو راهی میان دنیای 
یونان و روم از یک سو و چین و هند از سوی دیگر قرار داشت، 
روزگاری دراز مرکز مبادالت معنوی و مادی بود. تمایالت ایران 
دوس��تی که در ای��ن دوره حکم فرما بود، ب��ه کمک و همراهی 
مذهب ملی کش��ور، آیین زردشت و روحانیون پارسی به وجود 

آمد، رواج پیدا کرد و این تمایالت در ادبیات پرورش یافت.
 )اینوسترانتسف، 1351: 15(

ادبیاتی که جنبة اخالقی دارد، شامل تعلیمات اخالقی، دعوت به 
کار نیک، اندرزها و رهنمودهایی برای داشتن یک روش صحیح 
زندگی و همیش��ه همراه با گفتارهای��ی دربارة دین و اصول آن 
اس��ت. این گونه نوش��ته هایی را که تعدادشان نسبتاً زیاد است، 
هندرز )اندرز( یا پندنامک می نامیدند. کتاب پندنامک زرتشت 

شامل دستورهای اخالقی همراه با تعلیمات دینی است.
 )ریپکا، 1354: 68(

بنابراین، رساله های اخالقی و آموزشی به صورت اندرز و وصیت، 
گ��روه مخصوص��ی از آثار ادبی را تش��کیل می دهد. از بررس��ی 
تألیف های مش��ابه در ادبیات ایرانی در دورة ساسانی می توان به 
چگونگی پیدایش آن پی برد. نمونه ای از این نوع اندرزنامه ها را که 
به صورت ادبی تنظیم یافته و مربوط به دورة قبل از اسالم است، 

در کتاب عهد اردشیر یا پندنامة خسرو انوشیروان می توان دید.
)اینوسترانتسف، 1351: 34(
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زهرا غیاثی 
دانشجوی کارشناسی ارشد 

زبان و ادب فارسی و دبیر ادبیات 
دبیرستان های ورامین

چکیده
 )minimal( امروز طرح جدال داستان کوتاه و داستانک
ب��ودن ی��ا نب��ودن بس��یاری از حکایت های ایران��ی برای 
پژوهش��گران و عالقه مندان جذاب است و محققان سعی 
دارند این متون را با س��اختارهای نوین ادبی مورد بررسی 

قرار دهند. 
در بسیاری از آثار کالسیک فارسی مانند گلستان سعدی، 
بهارس��تان جامی و اسرارالتوحید داس��تان هایی مشاهده 
می شود که با تحلیل و تطبیق می توان برخی از ویژگی های 

ساختار مینی مال را در آن ها یافت. 
در این مقاله س��عی ش��ده اس��ت با بررس��ی تع��دادی از 
حکایت های گلستان سعدی، آن ها را در ساختارهای نوین 

ادبی داستان کوتاه کوتاه، یعنی داستانک، معرفی کنیم. 
با توجه به تحلیل های انجام شده در این حکایات، مشخص 
ش��د که هرچند در آثار کالسیک فارس��ی داستان کوتاه 
و مینی مالیستی – به ش��کلی که امروزه در غرب تعریف 
ش��ده است – وجود ندارد، اّما با مقایسه و تحلیل برخی از 
این ویژگی ها می توان در حکایت های گلستان نمونه های 

چشمگیری از آن ها را مشاهده کرد. 
روش تحقیق: نظ��ری بوده و بر پایة مطالعات کتابخانه ای 

صورت گرفته است.

کلید واژه ها:
ساختار، ادبیات کالسیک، مینی مالیسم، گلستان.

اخالقی که از اندرزنامه های کهن نش��أت می گیرد پیچیده، ظریف 
و چنان سرشار اس��ت که می توان مطالعة مضامین ادبیات فارسی 
س��ده های نخستین را براس��اس آن اس��توار کرد. نقش اصلی این 
مجموعه ها، برانگیختن نوعی نگرانی و حّدت بخش��یدن به آن، بر 
حذر داش��تن وجدان از خواب آلودگی و متقاعد کردن آن است به 
اینکه راحتی و آرامش واقعی در این بیداری است. این اندرزنامه ها 
نطفة اصلی اندیشه ای اخالقی است که در سراسر ادبیات فارسی به 

چشم می خورد. )فوشه کور، 1377، 23(

اخالق پس از اسالم آوردن ایرانیان 
پس از برافتادن دولت ساسانیان اشاعة تاریخی اسالم در ایران آغاز 
ش��د و همگام با آن، عربی نیز که زبان متن های مقدس بود رونق 
یافت و ایرانیان به تدریج آیین پیامبر اسالم)ص( را پذیرفتند. )ریپکا، 

)63 :1354
ایران در نتیجة جنگ های نهصدس��اله با روم و فتور و کهولت دین 
مزدیسنا و انقالب فکری و سیاسی که ایجاد شده بود، روی به ضعف 
نهاد و با آنکه ایرانیان زودتر از رومیان ایستادگی و رشادت به خرج 
دادن��د، زودتر از آن ها منقرض گردیدند اما فرهنگ و تمدنش��ان از 
میان نرفت. دولت اس��الم پایتختی به وجود آورد و درباری ساخت 
که از حیث سازمانی اخالقی و مادی به مراتب طبیعی تر و استوارتر 
از عهد پیشین بود و ادبیاتی به وجود آورد که صد یک آن را در عهد 

ساسانیان نداشت. )بهار، 1349: 142(
در تکوین اصول اخالقی اس��الم س��ه عنصر مؤثر وجود داشته که 
مورد توجه قرار گرفته است: در درجة اول اصول اخالقی مذکور در 
کتاب مقدس قرآن است. در درجة دوم یک رشته مدارک اخالقی 
که بس��یار متنوع و در عین حال مبهم است؛ مانند: امثله، کلمات 
حکیمانه، حکایات، افسانه های منظوم که در حقیقت سلسله ای از 
مطالب اخالقی فلسفی است که غالباً هیچ گونه ارتباطی با یکدیگر 
ندارند و از حیث محل و تاریخ پیدایش گوناگون اند و در درجة سوم، 

سنت اخالقی یونانی قرار گرفته است. )اینوسترانتسف، 1351: 30(
در دورة اولیة رونق علوم در اس��الم، تألیف های یونانی ترجمه شده 
اس��ت. عالوه ب��ر ترجمة برخی تألیفات اخالق��ی یونانی مخصوصاً 
تألیفات ارس��طو یک رش��ته آثار با اسامی ساختگی مؤلفان به این 
سنت ارتباط داده می شود که رابطة آن با علوم یونانی فقط ظاهری 
است و حتی طرف داران اصل تفوق تأثیر یونانی آن آثار را در گروه 
دوم آثار قرار داده اند که در علم اخالق اس��المی تأثیر داشته است؛ 
یعنی، گروه »آثار حکمت شرق« نوع وصایای ساختگی که به ارسطو 
و فیثاغورث و دیگران نسبت داده می شود. ابن مسکویه به نوعی از 
مدارک ایرانی مانند، پندنامه ه��ا و اندرزنامه ها اتکا می نماید که به 
هیچ وجه جزو ادبیات اندرزآمیز مجمل و نامفهوم و مبهم نبوده بلکه 
نام برده به آثاری استناد می کند که جنبة کتاب های مربوط به تعالیم 
مذهبی را داشته و از این رو معرف اصول مشخص اخالقی، دیانتی 

یعنی اصول اخالق پارسی است. )همان: 31( یه
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مشخصات داستان های مینی مالیستی را چنین برشمرده اند: 
 داشتن طرح ساده و سرراست؛ 

 محدودیت در زمان و مکان؛ 
 بیان روایت در زمان حال؛ 
 نشان دادن واقعة بیرونی؛ 

 نداشتن داللت های معنایی بسیار زیاد؛ 
 بیان نشدن داستان به زبان و تحریر تصویری؛ 

 اس��تفاده از حداقل عناصر داس��تانی )بیش��تر از گفت وگو و 
دیالوگ استفاده می شود( )موحد، 1372( 

با نگاهی به آثار کالسیک ایران، در بسیاری از این آثار از جمله 
اس��رارالتوحید، بهارس��تان جامی و گلستان س��عدی می توان 
خصیصه های ساختار مینی مالیستی را یافت. گلستان، شاهکار 
پرآوازة سعدی شیرازی ما را بر آن داشت که در این مقاله تعدادی 
از حکایت هایی را که می توانند قابل تطبیق با ساختارهای نوین 

ادبی داستانک )minimal( باشند، معرفی کنیم. 
1. درویش��ی مستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد. حجاج یوسف 
را خبر کردند. بخواندش و گفت دعای خیری بر من کن. گفت: 
خدایا جانش بستان. گفت از بهر خدا این چه دعاست؟ گفت این 

دعای خیر است تو را و جمله مسلمانان را. 
ای زبردسِت زیردست آزار 
گرم تا کی بماند این بازار؟ 

به چه کار آیدت جهان داری 
مردنت به که مردم آزاری                           )باب اول، حکایت 11( 
2. عبدالق��ادر گیالنی را – رحم��ة  ا      هلل - در حرم کعبه دیدند روی 
برحصب��ا نهاده همی گف��ت: ای خداوند ببخش��ای! و گر هر آینه 
مستوجب عقوبتم در قیامتم نابینا برانگیز تا در روی نیکان شرمسار 

نشوم. 
روی بر خاِک عجز، می گویم           هر سحر گه که باد می آید: 
ای که هرگز فراُمش�ت نکنم           هیچت از بن�ده یاد می آید؟
)باب دوم، حکایت 3(  

3. درویش��ی در قاع بسیط گم شده بود و قوت و قوتش به آخر 
آمده و درمی چند بر میان داش��ت. بسیار بگردید و ره به جایی 
نبرد و عاقبت هالک شد. طایفه ای برسیدند و درم ها دیدند پیش 

رویش نهاده و بر خاک نبشته: 
گر همه زّر جعفری دارد 
مرد بی توشه برنگیرد گام 
در بیابان فقیر سوخته را 

شلغم پخته به که نقرة خام                      )باب سوم، حکایت 18( 
4. ناخوش آوازی به بانگ بلند قرآن همی خواند. صاحب دلی بر 
او بگذش��ت. گفت تو را مش��اهره چند است؟ گفت هیچ. گفت: 
پس این زحمِت خود چندین چرا همی دهی؟ گفت از بهر خدا 

می خوانم. گفت از بهِر خدا مخوان. 
گر تو قرآن بدین نمط خوانی 

ببری رونق مسلمانی                             )باب چهارم، حکایت 14( 
5. ی��اد دارم که در ایام پیش��ین من و دوس��تی، چون دو بادام 
مغز در پوس��تی، صحبت داشتیم. ناگاه اتفاق غیبت افتاد. پس 
از مدت��ی بازآمد و عت��اب آغاز کرد که در ای��ن مدت قاصدی 
نفرستادی. گفتم: دریغ آمدم که دیدة قاصد به جماِل تو روشن 
گردد و من محروم.                                )باب پنجم، حکایت 8(

6. پیرمردی را گفتند: چرا زن نگیری؟ گفت: با پیرزنانم عیشی 
نباشد. گفتند جوانی بخواه؛ چون مکنت داری. گفت مرا که پیرم 
با پیرزنان الفت نیست. پس او را که جوان باشد با من که پیرم 
چه دوستی صورت بندد؟                        )باب ششم، حکایت 8( 
7. هندویی نفط ان��دازی همی آموخت. حکیمی گفت تو را که 
خانه نیین است، بازی نه این است.            )باب هفتم، حکایت 13( 

منابع 
1. موحد، ضیاء؛ سعدی، تهران، انتشارات طرح نو، 1372.

2. سعدی؛ گلستان، غالمحسین یوسفی، تهران، خوارزمی، 1384. 
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مرضیه مکاریان 
دبیر ادبیات و 
کارشناس ارشد زبان 
و ادبیات فارسی  
خمینی شهر

مقدمه
ش��اهنامه، اثر معروف ابوالقاس��م فردوس��ی، متعلق به اواخر قرن 
چهارم هجری و در بردارندة روایات اس��اطیری، پهلوانی و تاریخی 
از عهد کیومرث تا پایان روزگار یزدگرد سوم ساسانی است. این اثر 
به لحاظ بیان رویدادها و وقایع تاریخی ایران آن زمان سند مهمی 

برای ایرانیان محسوب می شود. 
ایلیاد و ادیسه دو اثر بزرگ یونان است که هومر آن ها را به فرهنگ 
و ادبیات غنی یونان هدیه کرده است. هومر، شاعر مشهور یونانی، 
در ای��ن منظومه ها، آداب و رس��وم، مش��اغل، بناهای مس��کونی، 
ابزارهای کار و س��الح های یونانیان باس��تان را به تصویر کش��یده 
اس��ت. اهمیت رویدادها، وقایع و عقاید یونانیان ذکر شده در این 
آث��ار در مطالعة تاریخ یونان در قرون نهم تا یازدهم قبل از میالد 
به قدری فراوان اس��ت که این دورة پرشکوه را »دورة هومر« 

)Homerie age( نامیده اند. 
دربارة فرهنگ و ادبیات ایران و یونان کتاب های بسیاری 
نوش��ته شده و صدالبته در مورد زن به عنوان عامل 
تأثیرگذار در فرهنگ نیز مطالبی در این کتاب ها 
درج شده اس��ت. نگارنده در این تحقیق در 
نظر دارد با مطالعة این سه اثر حماسی، 
مقام و شخصیت زنان برجسته را در 
ای��ن آثار مورد پژوه��ش و نقد قرار 
دهد و نیز با نگاهی مقایسه وار، از طرفی 
به فرهنگ و تاریخ سنتی ایران در شاهنامه 
و از ط��رف دیگر به فرهنگ یون��ان در ایلیاد و 
ادیسه، تفاوت ها و ارزش های مقام و شخصیت زن 

را در این دو فرهنگ آشکار کند. 
البته هدف آن نیست که تک تک شخصیت های زنانه در 
این آثار به طور فردی مورد بررسی قرار گیرند بلکه با نگاهی 
کلی به چگونگی مقام و شخصیت زن در فرهنگ آن زمان ایران 
به عنوان یک کش��ور اس��المی و سنتی و یونان به عنوان کشوری 
اروپای��ی تفاوت ها و ارزش مقام زن در این دو فرهنگ مش��خص 
می گردد. ش��اهنامة فردوسی و ایلیاد و ادیسة هومر به عنوان آثار 
حماس��ی و به یمن جلوه گاه پهلوان��ی و رزم آوری قهرمانان خود 
دارای شخصیت های بزرگ مردانی هستند که زندگی و مرگشان 
نم��اد آزادی و افتخار اس��ت. ب��ا این اوصاف، نبای��د زنان بزرگ و 
برجسته را نادیده گرفت که با آگاهی و خردمندی خویش نقشی 

اساسی در جریان این حماسه ها ایفا کرده اند. 

نقش و شخصیت زنان در شاهنامة فردوسی 
فردوسی، این سرایندة یادنامة اقوام ایرانی، گزارشگر احوال قدرت ها 
در دوره ای تاریخی اس��ت. او زنان و مردان را در رابطه با قدرت و 
ان��واع موازنه های��ش توصیف می کند و در ای��ن میان، نقش زن را 
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نادی��ده نمی گیرد و تأثیر زنان را در دگرگونی های اجتماعی و 
سیاسی آشکار می سازد. 

ش��اهنامه برخالف شهرتی که نزد اش��خاص ناآشنا پیدا کرده 
اس��ت، یک کتاب ضدزن نیست و در تمام دوران پهلوانی – از 
س��ودابه که بگذریم – یک زن پتیاره در آن دیده نمی ش��ود. 
برعک��س، در همین دوره تع��دادی زن بس��یار بزرگوار دیده 
می ش��ود که نظیر آن ها از لحاظ ف��داکاری و دالویزی نه تنها 
در دیگر آثار فارسی بلکه در آثار بزرگ باستانی سایر کشورها 
نی��ز به ندرت دیده می ش��ود. اکثر زنان ش��اهنامه نمونه های 
ب��ارز زن تمام عیار ایرانی هس��تند که در عی��ن برخورداری از 
فرزانگی و بزرگ منشی از جوهر زنانگی و زیبایی به نحو سرشار 
بهره مندند. حتی زنان خارجی ک��ه به ایرانیان می پیوندند، از 
صمیم قلب ایرانی می شوند و جانب نیکی را – که جانب ایران 
است – می گیرند. )ندوشن، 1372: 5-144( آن ها زیبایی ظاهری 

و شرم و حیا را توأمان دارند. 

به سه چیز باشد زنان را بهی 
که باشند زیبای تخت مهی 

یکی آنکه با شرم و با خواسته ست 
که جفتش بدوخانه آراسته ست... 

سوم آن که باال و رویش بود 
به پوشیدگی نیز مویش بود          )شاهنامه، 1383: بیت 534 و 532( 

ٌزن در ش��اهنامه عامل انسجام قلمروهای حکومتی است. در 
ازدواج درون گروهی عامل پایداری قدرت اس��ت و در ازدواج 
برون گروهی نقش مؤثری در جذب، دفع و حذف قدرت دارد. 
زن در ش��اهنامه گاهی به عنوان مظهر ج��ادو و فریب کاری 
ظاه��ر می گ��ردد و زمانی به عن��وان عامل تأثیرگ��ذار روابط 
سیاسی وارد صحنة داستان می ش��ود. )یوسفی، 1382: 19-20( 
زنانی چون فرانک – مادر فریدون – که زمینه س��از قیام کاوه 
بود، کتایون – همس��ر گشتاس��ب و مادر اسفندیار، سیمین 
دخ��ت مادر رودابه – که با درایت خود س��رزمین و مردمش 
را از هالک��ت نج��ات داد و ... هر ک��دام در دالوری، وفاداری 
و سیاس��ت کمتر از قهرمانان مرد در ش��اهنامه نبوده اند، در 
ش��اهنامه برای آن که نطفة قدرت بسته شود، باید نمایندگان 
ق��درت در تمامی قلم��رو حکومت هم پیوند باش��ند. بر این 
اس��اس، زن در خانة ش��وهر نقش دوگانة همس��ر و نمایندة 
خاندان پدر را می یابد. در شاهنامه از کیومرث تا یزدگرد سوم 
تمامی ش��اهان، فرزندانی از زوج های درون گروهی هستند یا 
در جایی دیگر فردوس��ی دو دختر جمش��ید را که مدت هزار 
س��ال همخوابة ضحاک بوده اند، ج��وان و زیبا نگه می دارد تا 

از فری��دون بارور ش��وند و جهان میان س��ه فرزندی که این 
سه خواهر می زایند، تقسیم گردد. بنابراین، مشاهده می شود 
که فردوسی سلس��له های سلطنتی ایران را با رشتة زناشویی 
و هم گوهری به یکدیگر می پیون��دد و با ازدواج درون گروهی 
دوامش��ان تضمین می ش��ود. در اینجا رابطة زن و مرد از نوع 
رابطة عاطفی، جنسی نیست بلکه رابطة قدرت هایی است که 

از طریق زن با یکدیگر پیوند می خورند. )ندوشن، 1372: 362(
فردوس��ی در داس��تان بیژن و منیژه رابطة دو قدرت ایران و 
چین و تأثیر انتخاب زن را در پیروزی یک قدرت و شکس��ت 
قدرت دیگر باز می نماید. اسیر شدن بیژن و رفتن رستم برای 
نج��ات او و آمدن منیژه به ایران ب��ه جنگی می انجامد که به 
عمر سلطنت افراسیاب و دستگاه وی پایان می دهد. شاهنامه 
در می��ان نقش های مختلف زن، در ایج��اد و اتصال با قدرت 
کانونی انتقال برخورد و تضاد به درون هس��تة مرکزی قدرت 
به نقش زن از طریق همسر و روابط جنسی توجه می کند. در 
داستان سیاوش و س��ودابه جاذبة جنسی زن به عنوان عامل 
ایجاد تضاد و برخورد میان فرزند و پدر به کار گرفته می شود. 
س��ودابه با ابراز عالقه به س��یاوش دو هدف دارد: اول اینکه با 
ایجاد دش��منی بین کاووس و سیاوش، می تواند کاووس را از 
میان بردارد یا با از میان برداشتن سیاوش، به قدرت بیشتری 
دس��ت یابد. سودابه با داش��تن یک فرزند پسر می تواند عامل 
پیون��د و ادغام قدرت های ایران و هاماوران باش��د. در نتیجه، 
می توان گفت ازدواج درون گروهی باعث دوام قدرت می شود 
و ازدواج برون گروهی باعث افزایش قدرت. در سراسر شاهنامه 
زن به عنوان پایة اصلی این ازدواج نقش مهمی ایفا می کند. 

زن نژادة ایرانی در سراس��ر شاهنامه یک تصویر بیش ندارد و 
صفات او نیز متعالی اس��ت، منتها با ش��دت و ضعف در افراد: 
آخته قد، مش��ک موی، کمان ابرو، کمندگیسو، سیمین قلم، 
غنچه لب، گلرخ، س��یم ساق، سیمین ساعد و نرم اندام است. 
بهش��تی است پر از رنگ و بوی، وفادار، مهربان، خویشتن دار، 

خردمند و پارسا. )ندوشن، 1372: 29(
تصاویر زن در ش��اهنامه از  قالب کلی تصاویر ذهنی فردوسی 
مس��تثنی نیس��ت. فردوس��ی زنان را در زیبایی به ستارگان، 
خورش��ید و م��اه همانن��د می کن��د و این غنی تری��ن منبع 
الهام فردوس��ی در ساختن تصویر زن اس��ت. مانند ترکیبات 
خورشیدرو، خورشید کابلستان، سهیل یمن، گیتی فروز، ماه 

تابنده، ماه رخ و... )رستگار فسایی، 1369: 336(
فردوس��ی در جای جای نامة باس��تان از دالوری و هوش��یاری 
زنان، به ویژه زنان ایرانی، سخن به میان آورده و آنان را همپای 
م��ردان وارد اجتماع کرده و مق��ام و منزلتی بس واال به آن ها 

بخشیده است.
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محمدعلی گلستانی
كارشناس ارشد و دبير 
زبان و ادب فارسي 
دبيرستان ها و مدارس 
پيش دانشگاهي 
عجب شير

چکيده
نگارنده در اين مقاله كوشيده است با تحليل كلي داستان و جمع آوري 

نظريات مختلف، مشخص كند كه نهاد فعل »بود« در بيت 
»غمي بود رستم بيازيد چنگ 

گرفت آن بر و يال جنگي پلنگ«
در درس س��وم ادبيات فارسي )1( سال اول دبيرستان، رستم است يا 

سهراب.

کليدواژهها:
شاهنامة فردوسي، حماسه، رستم، سهراب، غمي.

مقدمه
در مورد حماس��ة رستم و س��هراب، كه از تراژدي هاي ماندگار، 
باشكوه و شورانگيز شاهنامة خداوند سخن، حكيم توس است، 
آثار فراواني به رش��ته تحرير درآمده اس��ت اما در شرح بعضي 
ابيات از جمله بيت مورد بحث همة آنها با هم اختالف نظر دارند 
كه البته اين امر در ادبيات فارس��ي و مسائل علمي ديگر عادي 
و از بديهيات اس��ت. بنابراين ما مي خواهيم با اس��تفاده از آراي 

صاحب نظران در اين مورد به يك نتيجة قابل قبول برسيم.

متناصلي)بحثوبررسي(
مي دانيم كه وقتي س��هراب به ده س��الگي رس��يده بود كسي 
نمي توانست با وي زورآزمايي كند. او خيلي شجاع و تنومند بود؛ 
تا جايي كه براي نبرد حريف مي خواست و در فكر آن بود كه با 
برداشتن كاووس و افراسياب از تخت شاهي پدرش )رستم( را به 
جاي آنها به حكومت بنشاند. بنابراين، معلوم مي شود كه ترس و 

غم اصاًل در وجود سهراب از ابتدا معنايي ندارد.
در اين ميان دو نبرد بين رستم و سهراب روي مي دهد؛ در نبرد

اول س��هراب بر رستم پيروز مي شود اما رستم با حيله و نيرنگ 
خود را نجات مي دهد. بعد از اين جنگ، رستم كه ديگر حساب 

خودش را كرده، ترس و غم تمام وجودش را گرفته است.
و زان آب چون شد به جاي نبرد
پر انديشه بودش دل و روي زرد

و اگر مي بينيم رستم در نبرد دوم پيروز مي شود، از ضعف و ترس 
سهراب نيس��ت بلكه همان طور كه در بيت هاي زير مي بينيم، 
روزگار و سرنوشت دست و بازوي سهراب را بسته است و زمانه 
به ياري رستم آمده و بخت موافق اوست كه پشت دلير جوان را 

)سهراب( خم كند و اال رستم توانايي اين كار را ندارد: 
سرافراز سهراب با زور دست 
تو گفتي سپهر بلندش ببست
غمي بود رستم؛ بيازيد چنگ

گرفت آن بر و يال جنگي پلنگ
خم آورد پشت دلير جوان
زمانه بيامد نبودش توان!

نكتة بعدي اين است كه »غمي بود رستم« يك جملة سه جزئي 
گذرا به مس��ند اس��ت كه در آن نهاد )رستم(، مسند )غمي( و 
بود )فعل ربطي( و معني مصراع چنين اس��ت: »رستم غمگين 
بود دستش را دراز كرد و... . اگر نهاد را سهراب بدانيم، جمله از 
معني و مفهوم مي افتد و اصل بيت و داستان زير سؤال مي رود. 
دليلي هم ندارد كه بگوييم س��هراب غمگين بود رستم دستش 
را دراز ك��رد؛ زيرا در اين صورت، بيت ه��اي قبل و بعد از آن از 
مفهوم مي افتند: از جمله: چون رس��تم غمگين بود، سهراب به 

او مي گويد: 
بدو گفت كين بر من از من رسيد

زمانه به دست تو دادم كليد
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ن با از دست 
غمگين بود

دادن رخش و شكست 

ن نبرد از 
در اولي

ز نبرد 
س ا

سهراب و تر

ز تهمينه 
دوم و جدايي ا

در ذات و سرشت 

رستم رخنه كرده بود

تو زین بي گناهي، که این گوژ پشت
مرا بر کشید و به زودي بکشت...

با توجه به توضیحات باال نظر استادان گرامي را بررسي مي کنیم.
جعفر شعار و حسن انوري در غمنامة رستم و سهراب و غالمعلي 
فالح در رستم و سهراب ابتدا مرقوم فرموده اند که سهراب نهاد 
است و بعد نوشته اند ش��اید رستم نهاد باشد. در کتاب فارسي 
عمومي »پی��ام نور« »ویرگ��ول« بین »بود و رس��تم« آمده و 

فرموده اند که مسندالیه در غمي بود، »سهراب« است.
همین طور در کتاب داس��تان رس��تم و س��هراب ب��ه اهتمام: 
س��یدمحمد دبیر س��یاقي )ص 111( بین فعل گشت و رستم 
ویرگول گذاشته شده اما دربارة نهاد توضیحي نوشته نشده است.
در کت��اب ادبیات فارس��ي )1( و در بعضي از کتاب ها؛ بیت بدون 
نشانه آمده و توضیحي دربارة آن نوشته نشده است. در دیگر آثاري 
که در مورد رستم و سهراب نگاشته شده اند، از جمله نامة باستان 
میرجالل الدین کزازي، حماسة رستم و سهراب منصور رستگار 
فسایي، شاهنامة فردوسي براساس چاپ مسکو به ویراستاري کاظم 
عابدیني مطلق و بس��یاري از آثار دیگر، بعد از »غمي بود رستم« 

ویرگول گذاشته شده و در همة آنها نهاد جمله رستم است.

نتیجة کلي
با توجه به اصل و پیشینة داستان و جمع بندي کلي آراي سازنده 
و صائب و قابل استفادة استادان فن که با نوشتن آثار ارزنده چراغ 
راهنماي ما مي شوند، به جرئت مي توان گفت که نهاد فعل »بود« 
در »غمي بود رس��تم، بیازید چنگ/ گرف��ت آن بر و یال جنگي 
پلنگ« رستم است؛ چرا که غمگین بودن با از دست دادن رخش 
و شکست در اولین نبرد از سهراب و ترس از نبرد دوم و جدایي از 

تهمینه در ذات و سرشت رستم رخنه کرده است.
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رضا قاسم زاده 
کارشناس ارشد زبان 
و ادب فارسی و دبیر 
دبیرستان ها و مدرس 
دانشگاه آزاد هادیشهر 
و جلفا

دنیای غزلیات موالنا 
قالب غزل پس از پشت سر نهادن فراز و نشیب های فراوان و رها 
گش��تن از اسارت تغزل، در دو مسیر عاشقانه و عارفانه و گاه با 
ترکیبی از آن دو، به حرکت پرجوش و خروش خود در گلش��ن 
ادبیات فارسی ادامه داد و در نهایت، به وسیلة موالنا، غزل عارفانه 
به اوج کمال نائل آمد. شور و حالی که در غزلیات موالنا به چشم 
می خورد، فراتر از غزلیات عارفانة دیگر شاعران است. ما بر آنیم 
که در این مقال به بررس��ی وجوه تمایز و برتری ها و شگردهای 
خاص موالنا در غزل سرایی بپردازیم؛ صفاتی که در ممتاز گشتن 

غزلیات او و تأثیر کالمش نقش اساسی داشته اند. 
اس��تاد جالل الدین همایی بر این عقیده است که »غزل سرایی 
مولوی برای نمایش ش��عر و شاعری نبوده و در ساختن غزل به 
هیچ وجه جنبة تصنع شاعرانه نداشت، بلکه غزلیاتش انگیختة 
حالت جذبه و شور و هیجان روح و مولود احساسات تند و جوش 
و خروش عمیق عاش��قانه بوده و بیش��تر این نغمه های موزون 
را برای حالت رقص و س��ماع صوفیانه و ش��اید هم بعضی را در 

حالت پایکوبی و دست افشانی ساخته است و بدین جهت در اکثر 
غزلیاتش بحور و اوزانی از قبیل هزج و رجز به کار رفته است که با 
حالت رقص و سماع و دف و کف حلقات ذکر و مجالس پر حال و 
شور آن جماعت مناسب است.« )شفیعی کدکنی، موسیقی شعر: 573( 
تقی  پورنامداریان نیز اعتقاد دارد که »غزلیات موالنا حسب حال 
و بیان سّر دلدادگی اوست که نه در حدیث دیگران بلکه به زبانی 
تقریباً غیرمتعارف بیان شده است. غیر از غزلیات، بقیة آثار موالنا 

جنبة تعلیمی و درسی دارند.« )پورنامداریان، 1375: 60( 
علی دش��تی در توصیف دیوان شمس می گوید: »دیوان شمس 
دریاست. آرامش آن زیبا و هیجان آن فتنه انگیز است. مثل دریا 
پر از موج، پر از کف و پر از باد است. مثل دریا جلوه گاه رنگ های 
بدیع و گوناگون است. دیوان شمس، دیوان شعر نیست، غوغای 
یک دریای متالطم و طوفانی است. انعکاس یک روح ناآرام و پر 

از هیجان و لبریز از شور و جذبه است.« )دشتی، 1386: 23( 
موالنا خود نیز معتقد است که باید غزل را از قالب کلمات و الفاظ 

بیرون آورد و جامة جان بر قامت آن دوخت. چنان که گوید: 

       سخن موالنا
  

ن دلنشین و 
 آن چنا

ت که 
با حالوت اس

سالیان 
با گذشت 

نها از 
دراز نه ت

ن کاسته 
حالوت آ

 با کشف 
نشده بلکه

اسرار و رموز 

و پیچیدگی های 

ش، حالوت آن 
شعر

صدچندان 

شده است 

چکیده: کالم موالنا در غزلیات، در حقیقت زاییدة شادمانی و آرامش او 
در حضور شمس و ناله و زاری هایش در غیاب پیر خود است. او با کسی 
سخن نمی گوید بلکه شور و سوز درون و دل اوست که موجب تراوش 
غزل های زیبا و دلنشین می گردد. غزل هایش تبرکی از حلقه های سماع اند 
که در اوقات سرمستی و بی خودی بر زبان جاری شده اند و همین، سبب 
دشواری فهم غزل وی می گردد. اگر مواردی از قبیل تشبیه های نوین، 
هنجارگریزی های شاعرانه، وفور تلمیحات تاریخی و دینی، پیچیدگی زبان 
نمادین و نیز اندیشه های خاص عرفانی را نیز به آن ها اضافه کنیم، این 
دشواری دو چندان می شود و به یقین صید اندکی از حقایق مکنون آن ها 

غواصی ها و پژوهش های عمیق و طوالنی مدت را می طلبد. 
قالب غزل یکی از محبوب ترین قالب های شعری در ادبیات فارسی است 
که مورد عنایت اکثر شعرای ایرانی قرار گرفته است و کمتر شاعری را 
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تا چند غزل ها را در صورت حرف آری 
بی صورت حرف از جان بشنو غزلی دیگر 

)کلیات شمس، غ 1028، ب 11( 

عوامل جذابیت سخن موالنا 
دی��وان غزلیات و مثن��وی معنوی موالنا دو جویبار ش��یرین و 
گوارایی هس��تند که الی األبد، کام تش��نگان معرفت و ره پویان 
حقیقت را س��یراب خواهند نمود. بی تردید بعد ما نیز تا زمانی 
که ارادة ازلی بر دوام جهان باشد، کالم دلنشین موالنا، بر اریکة 
دل ها نشسته و حکمران اقلیم عشق و معرفت خواهد بود. سخن 
موالنا آن چنان دلنشین و با حالوت است که با گذشت سالیان 
دراز نه تنها از حالوت آن کاس��ته نش��ده بلکه با کشف اسرار و 
رموز و پیچیدگی های شعرش، حالوت آن صدچندان شده است. 
عالمه محمدتقی جعفری، فیلسوف و متفکر بزرگ جهان اسالم 
و مولوی  ش��ناس برجسته و معاصر ایرانی، علل جذابیت سخن 

موالنا را چنین برشمرده اند: 

1. او به آیات قرآن مجید و روایات ائمه اطهار استناد کرده است. 
2. از معارف متنوع بشری و الهی اطالعات فراوان دارد. 

3. دریافت های ش��هودی را در قالب مثال ها و داس��تان ها قابل 
فهم کرده است. 

4. از اعماق دل و جان خود سخن می گوید. 
5. در حال خود آگاهی، حقایق را دریافت نموده و بیان کرده است. 

6. حقایق را در زبان تمثیل بیان کرده است. 
7. در بیان حقایق باال ساده گوست. 

8. در هم شکنندة تمام ناامیدی هاست. 
9. ماده و معنی را آشتی می دهد. 

10. انسان را در جاذبة کمال ربوبی قرار می دهد. 
11. میان معارف بنیادین در مغز مولوی با حاالت شهود روحانی 

ارتباط برقرار است. 
12. بینش های علمی محض در درون مولوی هماهنگ اند. 

13. اندیشة موالنا از حّد معمول بشر برتر است. 
14. به بیان حقایق عشق می ورزد.              )جعفري, 1382: 21(

می توان یافت که در این قالب به سخن سرایی نپرداخته باشد. غزل بعد 
از پیدایش خود، در مسیر عاشقانه و عارفانه و تلفیقی به حیات خود در 
عرصة ادبیات پرش��ور ایران ادامه داده و در هر شاخه به وسیلة شاعران 
چیره دس��ت و سخن پرداز با طی  فراز و نش��یب های فراوان به مرحلة 
کمال رس��یده است. در ادبیات معاصر نیز شاخة جدیدی از آن با طرح 
مسائل اجتماعی و میهنی پا به عرصة وجود نهاده است. غزل عارفانه که 
با پیش گامی شاعرانی چون سنایی آغاز شده بود، با موالنا به اوج کمال 
خویش نایل ش��د. در این مقاله به بحث و بررسی در موضوعاتی چون 
عوامل جذابیت سخنان موالنا، نمادگرایی و تصویرپردازی، مرگ ستایی، 
حقیقت گویی، ش��ادی گرایی، غم ستیزی، س��ماع، راز خموشی، برخی 
از تناقض گویی ها و هنجارش��کنی های لفظ و معنوی و ... در ش��عر او 

پرداخته ایم که از نظر می گذرد.
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سنت شکنی های موالنا در غزل 
قالب غ��زل یک��ی از محبوب ترین قالب های ش��عری در میان 
ش��اعران بوده و تعداد ابیات آن از پنج تا شانزده – هفده متغیر 
بوده اس��ت اما موالنا در دیوان شمس این رسم و آیین ادبی را 
زی��ر پا نه��اده و تعداد ابیات غزلیات وی از دو، س��ه بیت تا 82 
بیت است. در تاریخ ادبیات ایران چنین سنت شکنی ای از کسی 
جز موالنا مشاهده نشده است. ما دلیل این سنت شکنی را شور 
و هیجان و غلبة احواالت درونی ش��اعر می دانیم که در هنگام 
س��رودن شعر بر وی عارض می شده است. برای مثال، غزل زیر 
تنها در دو بیت و در وزن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن، 

بحر هزج مثمن سالم سروده شده است. 
زهی سر گشته در عالم، سر و سامان که من دارم 

زهی در راه عشق تو، دل بریان که من دارم 
و گر در راه بازار غم عشقت خریدارم 

به صد جان ها بنفروشم، ز عشقت آنچه من دارم 
)کلیات شمس، غزل 1442( 
غزل زیر در سه بیت و در وزن فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن، 

بحر رمل مثمن مشکول سروده شده است: 
نظری به کار من کن که ز دست رفت کارم 
به کسم مکن حواله که به جز تو کس ندارم 

چه کمی در آید آخر به شراب خانة تو 
اگر از شراب وصلت ببری ز سر خمارم 

چو نیم سزای شادی ز خودم مدار بی غم 
که در این میان همیشه غم توست غمگسارم  )همان، غزل 1627( 
بیت زیر مطلع یکی از طوالنی ترین غزل های اوست که 82 بیت 
را شامل می شود و در وزن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن، بحر 

رمل مثمن محذوف، سروده است. 
ای ز تو مه پای کوبان وز تو زهره دف زنان 

می زنند ای جان مردان عشق ما بر دف زنان  )همان، غزل 1940( 
تعداد ابیات غزلیات موالنا بستگی به میزان شور و غلیان عشق و 
جوش و خروش باطن او دارد و بستگی به امواج خروشانی دارد که 
از دریای مواج دل او برخاسته و به سوی ساحل ره می پیماید. گاهی 
این امواج چنان نرم و لطیف اند که بسیار آرام به ساحل می رسند 
و خاموش می شوند و گاهی نیز چنان خروشنده و توفنده اند که 
ساحل را هم در هم می کوبند و آرام نمی گیرند. اگر موالنا در پایان 
بسیاری از غزلیاتش سکوت و خموشی نمی گزید، بی تردید تعداد 
ابیات غزلیات وی بیشتر از وضعیت موجود می گشت. در برخی 
از غزلیات با اینکه موالنا به ظاهر شعر را به پایان برده ولی مدعی 

است که هنوز چند بیت یا نیم غزلی از سخنانش مانده است: 
بماند نیم غزل در دهان و ناگفته 

ولی دریغ که گم کرده ام سر و پا را           )همان، غ 212، ب 22( 
باقی این غزل را ای مطرب ظریف 

زین سان همي شمار که زین سانم آرزوست       )همان، غ 441، ب 23( 

نمادگرایی در غزلیات موالنا 
بسیاری از غزلیات موالنا دارای ساختار و زبان نمادین است و به 
جرأت می توان گفت که بدون آش��نایی با زبان نمادین و جایگاه 
واژگان در ادبیات نمادین نمی توان از این نوع غزلیات موالنا بهره ای 
برد. زبان نمادین موالنا تا حدود زیادی غزلیات وی را رمزآلود کرده 
و محتوای پیام و کالم وی را در هاله ای از ابهام و دش��واری قرار 
داده است. شاید به سبب همین دشواری است که سخن شناسان 
و ادیبان از نزدیک شدن به حوزة غزلیات وی اجتناب کرده اند. در 
غزل موالنا، هر یک از مظاهر حیات چون آفتاب و ماه و ستاره و 
بحر و بر و جانداران و گیاهان و نباتات و... نماینده و مظهر خصلت 
یا صفاتی است که موالنا آن را اراده نموده و در برخی موارد، یک 
واژه در معانی نمادین متفاوت پدیدار گش��ته است. برای نمونه، 
»شیر« در نمادهای مختلفی چون حق تعالی، پیامبر اکرم )ص(، 
حضرت علی )ع(، قضای الهی، قطب، عش��ق، عاشق، عقل، نفس 
اّماره، صالح الدین و... به کار رفته اس��ت. کتاب »فرهنگ نمادها 
و نشانه ها در اندیشة موالنا« نوشتة محقق اندیشمند آقای علی 
تاجدینی ارزش��مندترین اثری اس��ت که در این زمینه، چاپ و 
منتشر شده است و انصافاً این اثر گران سنگ، تأثیر چشمگیری در 
فهم غزلیات موالنا و گره گشایی ابیات رازآلود موالنا خواهد داشت. 

تناقض گویی در غزل موالنا 
پارادوکس یا تناقض در اصطالح ادبی سخنی را گویند که دربرگیرندة 
معنا و مفهومی مخالف باشد. همچون: دولت فقر، از تهی سرشار، شب 
روش��ن و ... اما هدف شاعر از کاربرد آن، بیان واقعیت ها و حقایقی 
اس��ت که در عمق کالم وی نهفته است و می خواهد با بهره گیری 
از ش��یوة تناقض گویی، بر تأثیر س��خن و اهمیت کالمش بیفزاید. 
عبداالمیر چناری در رساله ای با عنوان »متناقض نمایی در غزل های 
مولوی« با پیشنهاد »متناقض نما« برای این گونه تصاویر، در تعریف 
آن می نویس��د: »متناقض نمایی در بالغت، بیانی ظاهراً متناقض با 
خود یا مهمل اس��ت که میان دو امر متضاد جمع کرده باش��د، اما 
در اصل دارای حقیقتی باشد که از راه تفسیر یا تأویل بتوان به آن 
دست یافت.« )چناری،  چکیده( تناقض گویی یا متناقض نمایی در 
کالم، یکی دیگر از ویژگی های غزل موالناست و ویژگی سبکی وی 
به شمار می آید. وی با ایجاد پارادوکس ها در میان الفاظ و عبارات، بر 

شیوایی و زیبایی سخن خود و ُحسن تأثیر آن افزوده است. 
غریو و نالة جان ها ز سوی بی سویی 

مرا ز خواب جهانید دوش وقت دعا             )همان، غ 224، ب 6( 
چو اندر نیستی هستت و در هستی نباشد هست 

بیامد آتشی در جان بسوزانید هستش را        )همان، غ 68، ب 4( 
چاره ای نبود جز از بیچارگی 

گرچه حیله می کنیم و چاره ها                   )همان، غ 177، ب 7( 
زین واقعه مدهوشم، با هوشم و بی هوشم 

هم ناطق و خاموشم، هم لوح خموشانم    )همان، غم 1466، ب 3( 

دكتر قاسم صحرايي
استاد ادبيات دانشگاه لرستان 

علي محمدي نژاد
كارشناس ارشد و دبير ادبيات دبيرستان هاي لرستان 
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دكتر قاسم صحرايي
استاد ادبيات دانشگاه لرستان 

علي محمدي نژاد
كارشناس ارشد و دبير ادبيات دبيرستان هاي لرستان 

ه ذیل چهار 
مقال

در این 

عنوان به بررسی 

گونه هایی از تغییر 

و تحول در معانی 

بیهقی 
ی تاریخ 

واژه ها

می پردازم. نخست 

واژه هایی که از چند 

ک معنی 
ها ی

معنی آن 

متروک شده است و 

امروزه در آن معنی 

رد ندارد و واژه به 
کارب

ی دیگر 
ک یا چند معن

ی

استعمال می شود

چکیده
زبان مجموعه ای نظام مند و به هم پیوسته است که در عین یکپارچگی 
و تشکل، پیوسته در حال تکامل و دگرگونی و پویایی است. این تکامل 
و دگرگون��ی و پویایی و تحول در واژگان هر زبان نیز جاری اس��ت. به 
همین سبب است که در مطالعة تاریخی هر زبان در کنار واژه هایی که از 
قدیم االیام تاکنون معنای خود را حفظ کرده اند، به واژه هایی برمی خوریم 
که در گذشته در معنایی به کار رفته اند و امروز به معنای دیگری به کار 
می روند یا واژه هایی که اصوالً وجود نداشته و در دوره های اخیر ساخته 
شده اند. همچنین برخی واژه ها در متون کهن مشاهده می شوند که در 

نوشته های امروزی اثری از آن ها نیست و متروک شده اند. 
نگارندة این مقاله درصدد است تا تحول معنایی واژه های زبان فارسی را 
با تکیه بر تاریخ بیهقی که یکی از کهن ترین متون نثر فارسی در قرن 
پنجم هجری است، بررسی کند. در این تحقیق واژه های این اثر مکتوب 
فارس��ی به تفکیک از نظر حفظ معنای گذش��تة واژه در زبان امروز یا 
تحول آن در گرفتن معنای جدید به همراه معنای گذشته یا نداشتن 
کاربرد واژه در معنای گذشته و پذیرفتن معنای جدید یا متروک شدن 
کلی آن ها در زبان فارس��ی امروز و نظایر آن ها بررس��ی می ش��ود. این 
پژوهش مبین میزان و چگونگی تحول و تکامل در واژه های زبان فارسی 

و ابعاد و گونه های آن در یک مطالعة تاریخی است.

کلید واژه ها:
تاریخ بیهقی، تحول معنایی واژه، زبان فارسی، واژگان فارسی.

مقدمه
با نگاهی به فرهنگ های لغت زبان فارسی به فهرستی گاه طوالنی 
از معانی واژه ها برمی خوریم. این معانی متعدد، همه به یک باره 
از زمان پیدایش آن واژه ها در زبان فارسی فهمیده نمی شده اند. 
به بیان دیگر، ممکن اس��ت واژه ای برای بیان یک معنی خاص 
در زبان فارسی ساخته شده باشد؛ پس از آن به دالیلی همچون 
خاصیت پویایی زبان یا برخ��ی عوامل بیرونی، معانی جدیدی 
برای همان واژه شکل گرفته باشد و این گونه است که مثاًل برای 
هر ک��دام از واژه هایی همچون: »پیش«، »بار«، »پیچیدن« در 
لغت نامة دهخدا و فرهنگ لغت معین بیش از ده معنی ذکر شده 
است و البته امکان افزوده شدن معانی جدید به آن ها هم به مرور 

زمان وجود دارد. به هر حال با بررسی متون موجود در دوره های 
تاریخی، به این نتیجه می رسیم که زبان فارسی از نظرگاه های 
متع��ددی همچون تلفظ، صرف و نحو و واژگان و معانی واژگان 

تغییر یافته است )ابوالقاسمی، 1379: 14(. 
تغیی��ر و تحوالت زبان،  گاه��ی درونی اس��ت و گاهی بیرونی. 
تحوالت درونی زبان، در درون آن و بدون دخالت عوامل خارجی 
انجام می پذیرد. همچنان ک��ه کاربردهای مجازی و اصل »کم 
 کوش��ی« معانی جدیدی را برای برخی واژه ه��ا پدید می آورد. 
تحوالت بیرونی زبان، تحوالتی است که بر اثر عوامل خارجی از 

جمله زبان های بیگانه انجام می گیرد )همان: 15 و 35- 34(. 
تحوالت معنایی در واژگان زبان فارسی به صورت های گوناگونی 
همچون تخصیص معنایی، توسیع معنایی و تغییر معنایی رخ داده 
است )صفوی: 1383: 196 – 195(. مثالً در تاریخ بیهقی »جامه« هم 
به معنی فرش و گستردنی و هم به معنی لباس به کار رفته است. 
اما این واژه براساس اصل تخصیص معنایی امروز فقط با معنی دوم 
آن یعنی لباس به کار می رود ولی واژة »کوش��ش« که در تاریخ 
بیهقی در معنی جنگ به کار رفته اس��ت، دچار توسیع معنایی 
شده و امروز در معنی هرگونه تالش و کار به کار می رود. از سوی 
دیگ��ر، واژة »مهمات« که در تاریخ بیهقی به معنی کارهای مهم 
به کار رفته است، امروز بیشتر در معنی تجهیزات جنگی به کار 
می رود. نکتة قابل ذکر آن اس��ت که هنگام طرح چندمعنایی در 
سطح واژه، باید به دو نوع چند معنایی همزمانی و در زمانی توجه 
داش��ته باشیم. هر واژه می تواند در یک مقطع زمانی چند معنی 

داشته باشد یا در طول زمان معانی متفاوتی بیابد )همان: 113(. 
با این حال در این مقاله ذیل چهار عنوان به بررسی گونه هایی از 
تغییر و تحول در معانی واژه های تاریخ بیهقی می پردازم. نخست 
واژه هایی که از چند معنی آن ها یک معنی متروک شده است و 
امروزه در آن معنی کاربرد ندارد و واژه به یک یا چند معنی دیگر 
استعمال می شود. البته در اینجا قصدم احصای همة معانی واژه ها 
نیست. بلکه فقط به یک معنی متروک و یک معنی متداوِل آن 
نظر داشته ام. پس از آن از واژه هایی سخن گفته ام که معنی قدیم 
خود را حفظ کرده اند و به دالیلی امروزه معانی جدید هم یافته اند. 
دستة دیگر، واژه هایی هس��تند که دچار تحول و تغییر معنایی 
شده اند و معنی کهن آن ها استعمال ندارد )حق شناس، 1385: 102(. 
به بیان دیگر، معنی قدیم این واژه ها متروک ش��ده اس��ت و در 
زبان امروز فارسی به معنی جدیدی غیر از آنچه در تاریخ بیهقی 
استعمال شده اند، به  کار می روند. البته این تحقیق فقط به تاریخ 
بیهقی و فارس��ی امروز نظر دارد وگرنه با بررسی متون دوره های 
پس از عصر بیهقی می توان به زمان متروک ش��دن معانی کهن 
این گون��ه واژه ها و نیز پیدایش معنایی جدید برای آن ها پی برد. 
در پایان هم از واژه هایی سخن گفته ام که در تاریخ بیهقی کاربرد 

داشته اند اما امروزه کاربردی ندارند و متروک شده اند. 
 دنباله مطلب در وبگاه نشریه
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نوشین استادمحمدی 
کارشناس ارشد 
زبان و ادب فارسی و 
مدرس دانشگاه آزاد محالت

چکیده
نظامی با س��رودن مثنوی خسرو و شیرین، تصویری روشن و ستوده از 
سیمای شیرین ترسیم نموده و چنان تأثیری در اذهان خوانندگان نهاده 
که صدها شاعر با وسوسة کسب چنان شهرت و محبوبیتی به تقلید از 
خسرو و شیرین نظامی همت گماشتند، اما هیچ یک از این مقلدان قادر 
به ترسیم دقیق چهرة شیرین نبوده اند. نظامی همچون نگارگری که با 
حوصلة تمام تصویری بی نقص می نگارد، شیرین را به طور برجسته ترسیم 
می کند. در این مقاله کوشش به عمل آمده است تا با تبیین دقیق چهرة 

شیرین به پیش نمونه های این شخصیت در ذهن نظامی نیز پی ببریم.

کلید واژه ها:
نظامی گنجوی، شیرین، خسرو، پیش نمونه ها.

»شیرین«
برخی از مورخان ایرانی و عرب، شیرین را به علت اعتقاد به دین 
ترسایی رومی دانسته اند، اما چون نامش ایرانی است قول سبئوس 
)sebeas( مورخ ارمنی که عقیده داشت او از مردم خوزستان بوده 

است، قابل قبول به نظر می رسد. )بصاری، 1350: 24(
در کتب قدیمی مانند غ��رر اخبار ملوک الفرس، روض��ة  الصفا و 
همچنین شاهنامة فردوسی، ش��یرین از مردمان اصیل و از زنان 
بزرگ زاده دانسته نشده است. )ریاحی، 1376: 85( بلکه نویسندگان 
این کتب، او را زنی می دانند که خس��رو در هنگام جوانی پیش از 
آنکه به سلطنت برسد، به واسطة زیبایی و جمال فریبنده اش او را 
معشوق خویش قرار داده و بیشتر اوقات با او به سر می برده است. 

خسرو پس از رسیدن به شاهی شیرین را فراموش می کند 
تا اینکه شیرین روزی که شاه قصد شکار داشته است، 

آرایشی به کمال می کند 

و در غرفه ای خود را در منظر خس��رو قرار می دهد. چون چشم 
خسرو به شیرین می افتد، عشق خاموشش دوباره زنده می شود. 
پس او را به یکی از کاخ های خود می فرستد و اراده می کند که 

موافق آیین او را زن رسمی خود کند. )شهابی، 1366: 70( 
در ترجمة تاریخ طبری آمده است: »و کنیزکی بود شیرین نام 
که اندر همة ترک و روم از آن صورت زیباتر نبود. پرویز بفرمود 
تا آن کنیزک را نیز صورت کردند برای سنگ و ... پرویز فرمود تا 
وصف آن کنیزک بنوشتند و به روم کسی فرستاد و به ترکستان 
و اندر همه جهان تا یکی چون او بیارند و نیافتند کسی مانند او.

)بلعمی، ج 2، ص 1090 و 1091( 
براس��اس این گزارش از ترجم��ة تاریخ طبری می توان حدس زد 
که توصیف خسرو پرویز در نامه های عجیب او از زنی کامل عیار 
با بیانات ریدک خوش آرزو )غالمی که مورد توجه و لطف فراوان 
پرویز بود( و گفت وگوی او با پادشاه دربارة زیباترین و مطبوع ترین 
زن در یک رسالة پهلوی درج گردیده است، بسیار شباهت دارد و 
می توان گفت که آن توصیف در مورد شیرین صادق است. »بهترین 
زن آن است که پیوسته در اندیشة مهر و محبت مرد باشد. دل او را 
بخواهد و طبع به او مایل باشد. مطبوع ترین آن نه باید خیلی مسن 
و ن��ه خیلی جوان، نه خیلی بزرگ و نه خیلی کوچک، نه خیلی 
الغر و نه خیلی فربه باش��د، اما از حیث اندام و هیئت نیکوترین 
زنان کسی است که سیمایی دل پذیر و طبعی جاذب، باالیی میانه، 
سینه ای فراخ و سر و سرین و گردنی خوش ساخت داشته باشد... 
و گیسوانش دراز و سیاه و مایل به سرخی باشد و ... و کم بگوید 
و بسیار محبوب باشد و هرگز گستاخ سخن نراند«. )بصاری، 
1350: 31(  در تاریخ از عشق شیرین به فرهاد و فرهاد به 

شیرین نیز مطالبی نوشته اند. 
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»و این کنیز »ش��یرین« آن بود که فرهاد برو عاشق شد، پرویز 
فرهاد را عقوبت کرد و به کوه کندن فرستاد«. )بلعمی، ج 2: 1091( 
با نگاهی به آثار ش��اعرانة غیر از اثر نظامی چنین برمی آید که 
شیرین )همچنان که از نظر تاریخی( از خاندانی اشرافی نبوده 
است؛ همچنین این زن زیبا کیش زردشتی نداشته و به همین 
علت، ازدواج خس��رو با او مخالفت و خشم بزرگان و موبدان را 

برانگیخته است. )ریاحی، 1376: 88( 
در شاهنامه نیز می خوانیم که بزرگان پس از نکاح خسرو پرویز 
با ش��یرین به دیدار شاه نمی روند. روز چهارم خسرو همگان را 
احضار می کند و با نمایشی تمثیلی از تشتی که یک بار با خون 
و بار دیگر با گالب عبیر پر می شود، ازدواج با شیرین را توجیه 

می کند، که اگر شیرین مانند این تشت خون بود: 
کنون تشت ِمی شد به مشکوی ما 

بدین گونه بویا شد از بوی ما 
و بدین گونه بزرگان را از این وصلت راضی نگه می دارد. 

زن در ادبیات غنایی 
قابلی��ت اصلی زنان ای��ن گروه، زیبایی جس��مانی و همچنین 
جذابیت آن هاس��ت؛ به ترتیبی که در اعّم موارد، شاعر یا راوی 
داس��تان به منظور اشاره به چنین ش��خصیتی از واژة معشوقه 
اس��تفاده می کند اما زنان در ادبیات کالس��یک ما، تنها زمانی 
چه��ره ای مثبت، محبوب و دوست داش��تنی دارند که یا از تبار 
شاهان و پاکان باشند یا عامل رشد و پیشرفت شخصیت مرد 

داس��تان گردند. ش��یرین در داستان خسرو و شیرین هر 
دوی این خصائل را داراس��ت. نظامی به صراحت به 

شاهزاده بودن شیرین اشاره کرده؛ زیرا »با اصل 

و نس��ب بودن و خانواده دار بودن یک زن، نش��انه ای اس��ت که 
می ت��وان با تکیه بر آن از خوب بودن و مطابق با عرف و هنجار 
بودن زن اطمینان حاصل کرد. )به نقل از حسین زاده، 1383: 56- 53( 
ش��خصیت شیرین از نظر ادبیات داستانی، شخصیتی پویاست. 
به عبارتی، او در جریان داس��تان دس��تخوش تغییر و تحوالت 
عمده ای می ش��ود. عل��ل این تغییر و تحوالت نیز در راس��تای 
اهداف داستان نویسی اس��ت. همچنین آنچه از کلیت داستان 
می توان نتیجه گرفت این است که شخصیت شیرین در ابتدای 
داستان شخصیتی ساده است« این نوع شخصیت ها هرگاه ظاهر 
شوند، به سهولت بازشناخته می شوند و دیدة عاطفی خواننده به 
خوبی ایش��ان را تشخیص می دهد )یوسفی، 1352: 110(، ولی در 
سیر داس��تان این گونه نمی ماند؛ تا جایی که باید اذعان داشت 
که شیرین ش��خصیتی بسیار پیچیده و اس��تثنایی در ادبیات 

مردساالرانة قدیم ایران است. )حسین زاده، 1383: 76( 

پیش نمونة شخصیت شیرین 
پرفروغ ترین چهرة داستان خسرو و شیرین، بی تردید »شیرین« 
است. نظامی در یک سیر صعودی و متعالی شخصیت شیرین 
را چنان پرداخت می کند که بعد از او هر شاعری تحت تأثیر و 
عاجز از هرگونه آفرینش مش��ابهی بوده است. »قهرمان واقعی 
سرتاس��ر منظومه و نقطة مرکزی آن، بی گمان خسرو نیست، 
بلکه شیرین است. قهرمان شعف انگیز ساحتی کامل و عالی دارد 
و تأثیر آن بر کل داس��تان غیرقابل انکار است. عواملی چند در 
صورتگری پیش نمود )prototype( شیرین دخیل اند که 

در اینجا بدان ها اشاره می کنیم. 
 دنباله مطلب در وبگاه نشریه
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تحت 
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شابهی بوده است 
م
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سیده مانلی هاشمیان
دانشجوی رشتة زبان 
و ادب فارسی،
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

چکیده
اگرچه بیش��تر داس��تان های کلیله و دمنه از زبان حیوانات )فابل( بیان 
شده اند، هدف اصلی نویسندگان آن بررسی و نقد شخصیت ها و تیپ های 
انس��انی اس��ت. هدف این مقاله بررسی نحوة ساختن این شخصیت ها و 
تیپ ها در داستان »شیر و گاو« است که درونی انسانی دارند. از آنجا که 
کنش ها، حاالت و عادات اجتماعی و سیاسی مختلف دوران کهن و قوم 
ایرانی در ترجمة فارسی کلیله و دمنه نمود پیدا کرده اند، بر آن شدیم که 
با استفاده از تحلیل درونی و فرد به فرد اشخاص داستانی، دیدی جامع در 
باب آن روزگار به دست آوریم. بنابراین تحلیل، همة شخصیت های داستان 
»شیر و گاو« ایستا و اکثر آن ها تیپ هستند. داستان در بی زمانی و در یک 
جنگل رخ می دهد. زبان مرتبط با شخصیت های داستانی اغلب به گونه ای 
پندآمیز است. همچنین، کنش در داستان منطبق با ویژگی های فردی هر 

شخصیت و برخاسته از عوامل روان شناختی افراد داستان است.

کلید واژه ها:
تیپ، شخصیت، فابل، کنش.

مقدمه
ام��روزه آوازة کلیله و دمنه به عنوان اثر بی بدیل مش��رق زمین، 
پهن��ة گیتی را درنوردیده اس��ت. این کتاب ش��امل دانش ها و 
حکمت های فراوانی اس��ت که در زمان های گذش��ته گردآوری 
ش��ده است و امروزه از آن به صورت یک منبع عملی و اخالقی 
استفاده های بسیار می شود. ساختار این اثر به گونه ای است که 
در خالل داستان های بیان شده از زبان حیوانات و گاه انسان ها 
به مواردی از نقد اجتماعی و سیاسی برمی خوریم. در متون دیگر 
ادبی، این گونه کنایات به افراد اول مملکتی و حکومتی، به این 
وضوح و عمق، کمتر مشاهده می شود. گاه این کنایات به قدری 
نشان دارند که هدف اصلی نویسنده به وضوح نمایان می شود و 
رذالت های نفس��انی و لغزش های اجتماعی و کارکردهای غلط 
سیاس��ی آن روزگار ب��ه راحتی به م��ا رخ می نمایانند و از پردة 

فراموشی و نسیان به درمی آیند. 
بیش��ترین جوالنگاه نویسنده در بیان هدف اصلی خود، در خلق 
شخصیت ها نمودار می شود. با توجه به این مسئله، در این مقاله 

سعی نگارنده بر این بوده است که به بررسی و تحلیل شخصیت ها 
و تیپ ه��ای داس��تان بپ��ردازد. در حقیقت، ش��خصیت پردازی 
و تیپ س��ازی داس��تان »ش��یر و گاو«، بر مبنای دس��ته بندی 
شخصیت ها، زبان، مکان و زمان آن ها، کنش، ویژگی های فردی، 

رویکرد اجتماعی و سیر روایت شخصیت ها صورت می پذیرد. 
شناخت ساختار شخصیت ها و تیپ ها و همچنین پی بردن به 
چگونگی ایجاد آن ها در داس��تان »ش��یر و گاو«، که به صورتی 
حیوانی و باطنی انس��انی درآمده اند، اولویت اصلی این تحقیق 
اس��ت. پژوهشی مستقل و آکادمیک در این باره صورت نگرفته 
اما به صورت پراکنده در کتاب ها به آن ها اش��اره شده است. از 

جملة این کتاب ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
1. بیش��اب، لئوناردو؛ درس هایی دربارة داستان نویسی، مترجم: 

محسن سلیمانی، چاپ اول، مؤسسة انتشارات سوره، 1378. 
2. تقوی، محمد؛ حکایت های حیوانات در ادب فارس��ی، چاپ 

اول، تهران، انتشارات روزنه، 1376. 
3. میرصادق��ی، جمال؛ عناصر داس��تان، چ��اپ پنجم، تهران، 

انتشارات سخن، 1385. 

شخصیت پردازی و تیپ سازی در داستان »شیر و گاو« 
)خالصة قصه( دو شغال به نام کلیله و دمنه در دربار شیر زندگی 
می کردند. دمنه از توجه شیر به گاو ناراحت می شود و به سبب 
حسادت، زمینة قتل گاو را فراهم می کند. کلیله سعی می کند 
با نصیحت، او را از این کار منصرف کند، اما سرانجام گاو به قتل 
می رسد. اتفاقاً پلنگ به نقشة دمنه پی می برد و این توطئه را به 
مادر شیر می گوید و به این ترتیب دمنه به سزای عمل خویش 

می رسد و از بین می رود. 

شیر 
سلطان جنگل و ستمگر است. او خواهان حفظ وضعیت موجود 
است. شخصیت او ایستاست1. »شخصیت ایستا، شخصیتی در 
داستان است که تغییر نکند یا اندک تغییری را بپذیرد. به عبارت 
دیگر، در پایان داس��تان همان باش��د که در آغاز بوده اس��ت و 

در داســـتان »شیر و گاو« 
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حوادث داستان بر او اثر نکند یا اگر تأثیر بکند، تأثیر کمی باشد« 
)میرصادقی، 1385: 93-94(. ایستایی شخصیت او به این دلیل است 
که ظلم و دیکتاتوری او تا پایان داستان همراه اوست. شخصیت 
ش��یر در این داستان، ش��خصیتی نمادین نیز هست شخصیت 
نمادین »شخصیتی است که به نویسنده امکان می دهد مفاهیم 
اخالقی یا کیفیت های روحی و معنوی را به قالب عمل درآورد. 
فرد نمادین کسی است که عمل و گفتارش در مجموع خواننده 
را به مفاهیمی فراتر از خودش راهنمایی کند« )داد، 1378: 104(. 
»شیر، نماد اشخاص دهشتناک است« )لوفلر – دالشو، 1386: 163(. 
»شیر، نماد عظمت، اقتدار، دلیری، انرژی، شهامت اخالقی، عدالت، 
قانون، قدرت نظامی، ش��اه درندگان، بی رحمی، سفاکی، جنگ، 

حفاظت، نگهبان، سلطنت و نور است« )کوپر، 1379: 234- 236(. 
همچنین »شیر، مظهر قدرت و توان و نیروست« )یاحقی، 1375: 280(. 
زبان ش��یر در سرتاسر داستان فخیم و استوار است؛ به گونه ای 
که مخاطب گمان می کند این س��خنانی که از زبان شیر بیان 

می شود، از انسانی نقل می گردد. 
مکان زندگی شیر جنگل است؛ جنگلی که عالوه بر سرسبزی، 
نماد جنگ و نزاع و درگیری اس��ت ک��ه حیوانات درنده در آن 
تحت سلطة یک قدرت برترند و مفهوم نمادین آن کاماًل با این 
حکایت ارتباط دارد: »و در حوالی آن مرغزار ش��یری بود و با او 
وحوش و س��باع بسیار، همه در متابعت و فرمان او و او جوان و 
رعنا و مس��تبد به رای خویش« )منش��ی، 1383: 61(. در سرتاسر 
داستان در مورد شخصیت شیر به زمان خاصی اشاره نمی شود و 

می توان گفت بی زمانی در این داستان وجود دارد. 
از جمل��ه روش های��ی که ب��ا اس��تفاده از آن ها می ت��وان به 
شخصیت داستان پی برد، ارزیابی عمل و کنش شخصیت در 
داس��تان است. در شخصیِت ش��یر، هراس، دودلی و ضعف در 

تصمیم گیری موج می زند:
1. در فرس��تادن دمنه به نزدیک گاو و بررس��ی ام��ور او: »چون 
از چش��م شیر غایب گشت ش��یر تأملی کرد و از فرستادن دمنه 
پش��یمان شد و با خود گفت: در امضای این رای، مصیب نبودم، 
چه هر که بر درگاه ملوک بی جرمی جفا دیده باشد...« )همان: 71(. 

2. ه��راس و ترس او از صدای گاو ش��نزبه(. »چندان که بانگ 
ش��نزبه به گوش او رسید هراس��ی بدو راه یافت و نخواست که 
س��باع بدانند که او می بهراس��د بر جای ساکن می بود، به هیچ 

جانب حرکت نمی کرد« )همان: 61(. 
3. بعد از کش��ته شدن ش��نزبه، اندوهگین و پشیمان می گردد 
»چون آثار پش��یمانی در وی ظاهر گش��ت و دالیل آن واضح و 

بی شبهت شد...« )همان: 124(.  
این گونه کنش های ش��یر نشان دهندة شخصیت ترسو و ضعیف 
اوس��ت. با توجه به ویژگی های فردی در شخصیت شیر خشم و 
غضب به چشم می خورد. روان شناسان این جنبه از شخصیت را 
»سایه« یا »جنبه تاریک شخصیت« نامگذاری می کنند: »آرکی 
تایپ سایه، مسئول نمایان ساختن تمایالت گناه آلود بشر، پیدایش 
و تظاهر رفتارهای ناخوشایند افکار، خواسته ها و احساسات ناپسند 
اجتماعی است« )شاملو، 1388: 51(. در حقیقت، این خشم و غضب 
ک��ه از جمله گناهان بزرگ اس��ت، از نیروهای ناخودآگاه ش��یر 
محسوب می شوند که به دلیل سرکوب نشدن، این گونه با شدت 
عمل می کنند. شیر از نظر شخصیتی، شخصیتی صفراوی دارد: 
»فرد صفراوی که تحت انقیاد طبع صفراست، به سادگی عصبانی، 

بی حوصله، سرسخت و کینه توز می شود« )سسیگر، 1374: 102(. 
با توجه به رویکرد اجتماعی باید به این مطلب اش��اره کرد که 
چون ش��یر بر اریکة قدرت س��وار است، بعد از کشته شدن گاو 
)شنزبه(، احساس گناه و خطر می کند. البته این احساس خطر 
از سوی شنزبه نیس��ت: »نگرانی او از داوری مردم و انتقاد آنان 
اس��ت. به این دلیل که می خواهد در کشتن گاو اسناد و دالیل 
محکمی داشته باشد تا موقعیت اجتماعی او بحرانی نشود و این 

درواقع اقدامی محافظه کارانه است« )اطمینان: 1386: 19(. 
بنابراین، شیر با محافظه کاری تالش می کند تا دالیل منطقی برای 
محاکمة دمنه پیدا کند. شیر به مادر می گوید: »بازگوی از کدام 
کس ش��نودی، تا آن مرا در کشتن دمنه بهانه ای باشد.«  )منشی، 
1383: 155( بر مبنای سیر روایت، شیر شخصیتی متزلزل و ترسو 

دارد که قادر به تصمیم گیری های درست نیست. 
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چند گزینة ادبیـ  عرفانی
)برگرفته از نقدالّنصوص جامی(

نورالدی��ن عبدالرحمان جام��ی )817- 
898ق( چهرة برجس��تة علم و ادب قرن 
نهم، که او را خاتم الشعراء نیز خوانده اند، 
عالوه  بر آثار ادبی )بهارس��تان، منشآت، 
هفت اورنگ، دیوان اش��عار( و علوم نقلی 
)تفس��یر، ترجمة چهل حدیث، شواهد 
الّنب��ّوه، نفحات األن��س و...(، در عرفان و 
حکمت، به خص��وص در حکمت نظری، 
نیز آثاری به جای گذاشته است. از جملة 
این آثار »نقد النصوص فی ش��رح نقش 
الفصوص« اس��ت، که آمیخته ای از زبان 
عربی و فارسی است )عمدتاً عربی است(. 
جام��ی در ای��ن کتاب بیس��ت و هفت 
»فِص« کتاب »فصوص الِحَکم« ش��یخ 
اکبر، محی الدین محمود بن علی بن عربی 
)متّوفا به س��ال 628 ق( معروف به »ابن 
عربی« را، که هر یک به یکی از پیامبران 
الهی که نامشان در قرآن آمده، اختصاص 
یافته است، به اختصار بررسی و نقد کرده 
و از ش��روح دیگر ب��ر فصوص الحکم نیز 
کمک گرفته و آن را در س��ال 863 ق به 
پایان رس��انده است. مؤسسة مطالعات و 
تحقیقات فرهنگی این کتاب را با مقدمه 
و تصحیح و تعلیق��ات ویلیام چیتیک و 
پیش گفتار سیدجالل الدین آشتیانی در 
س��ال 1370 چاپ و منتشر کرده است. 
آنچه مالحظه می کنید گزیده هایی از نظم 
و نثر فارسی مندرج در این مجموعه است، 
ب��ا این توضیح که مطالب داخل قالب ها 

تماماً از تهیه کنندة این گزیده هاست. 

خدای بی نشان
آن ه��ا ک��ه در معرف��ت یگانه ان��د و در 

بی نشانی نشانه، از بی نشانِی ذات چنین 
نشان باز داده اند: 

ای آن که به جز تو نیست در هر دو جهان
برتر ز خیالی و مبّرا ز گمان،

هرچند که عین هر نشانی، لیکن
این است نشانَت که تو را نیست نشان)ص 27(

انسان، عالَِم اکبر
جمی��ع آنچ��ه در عالَم اس��ت مفّصاًل، 
مندرج است در نش��ئت انسان ُمجماًل. 
پس انسان »عالَِم صغیر ُمجمل« است 
از روی ص��ورت و عالَ��م »انس��اِن کبیِر 
مفّصل«. اّما از روی مرتبه، انسان »عالَِم 
کبیر« است و عالَم، »انساِن صغیر«؛ زیرا 
که خلیفه را استعالس��ت بر ُمستخلٌَف 
علیه ]بر آنچه خلیفه بر آن اِشراف دارد[.

انسان، میوة هستی
نشانندة درخت تا نخست مالحظة میوه 
نکند درخت ننش��اند؛ و چون مالحظة 
میوه کرد و درخت نشانْد تا ساِق درخت 
بلند نشود و شاخه ها نجهانَد و برگ بیرون 
نیارد و شکوفه نکند میوه ندهد. پس میوه 
در »مرتبة علم« بر این ها مقّدم است و در 
»مرتبة وجود« از همه مؤّخر و بر همین 
قیاس است. بنی آدم با سایر اجزای عالَم.

نخستیِن فکرت، پسیِن شمار
تویی، خویشتن را به بازی مدار )فردوسی(

َس اهللُ ِسرَّ ناِظِمِه  َو فی کتاِب المثنوی َقدَّ
]خداوند تربت سراینده اش را پاک دارد[:

ظاهراً آن شاخ، اصل میوه است
باطناً بهر ثمر شد شاخ »هست«

گر نبودی میل و امیِد ثمر
کی نشاندی باغبان بیِخ شجر

پس به معنی آن شجر از میوه زاد
گر به صورت از شجر بودش واِلد )ص101(

محسن اعال 
کارشناس زبان و 
ادبیات فارسی – دبیر 
دبیرستان های نور

چکیده
در این نوشته برآنیم که با مثال هایی از صائب، 
نگاه گوناگون این ش��اعر را به جفت واژه های 
»صدف و گوهر« نش��ان دهیم و ضمناً توجه 
خوانندگان گران مایه را به این نکته جلب کنیم 
که جفت واژه های دیگر این شاعر یا هر شاعر 
دیگری را می توان از نظر سیر دگرگونی و روند 

تکاملی آن ها بررسی کرد. 
به دعوی چون صدف مگشای لب را 

اگر پُر گوهر ارزنده باشی 
صائب، آوازهای ُسرمه ای، محمدی، غزل 109، ص246.

کلید واژه ها:
صدف و گوهر، جفت واژه ها، و نقش مایه.

سودابه فرهادی 
دانشجوی کارشناسی 
ارشد زبان و ادبیات 
فارسی و دبیر 
دبیرستان های 
کرمانشاه

چکیده
هدف مقاله بررس��ی عناصر داستانی مشترک 
)پیرنگ، حقیقت مانندی، شخصیت، درون مایه، 
موض��وع، صحنه، کان��ون تمرک��ز، زاویة دید، 
گفت وگو، سبک، عمل داس��تانی، تمثیل( دو 
داس��تان کوت��اه، یعنی گردن بن��د اثر گی دی 
مو پاس��ان و هدیة س��ال نو اثر سیدنی پورتر 
مع��روف به اُ. هن��ری، اس��ت. روش تحقیق از 
نوع کتابخانه ای است و پژوهشگر از کتاب های 
گوناگون به عنوان منبع استفاده کرده اما مرجع 
اصلی، کتاب ادبیات داس��تانی نوش��تة جمال 
میرصادقی بوده است. نتیجه ای که می توان در 
پایان تحقیق گرفت این است که بررسی عناصر 
داستانی باعث می شود که اضافه های زیان آوری 
که اثر را در بر می گیرد کنار  رود و میزان قدرت 

و تأثیر آن مشخص شود.

کلید واژه ها:
گی دو موپاس��ان، اُ.ِهنری، عناصر داس��تانی 

مشترک، تأثیر و تأثر.

نگاه صائب به صدف و گوهر

بررسی عناصر داستانی 
مشترک دو داستان گردن بند

از دی موپاسان 
و هدية سال نو از اُ.هنری 

یه
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انسان موجودی دووجهی
انس��ان مرآتی س��ت ذات وجهی��ن ]دارای دو 
وج��ه[، در یک رویش خصایِص ربوبیت پیدا و 

در دیگر رویش نقایِص عبودیت هویدا. 
چ��ون ب��ه خصای��ِص ربوبیت نگ��ری، از همة 
موج��ودات بزرگوارتر اس��ت، و چ��ون نقایِص 
عبودی��ت ش��مری، از همة کائن��ات خوارتر و 

بی مقدارتر.
چون در خود از اوصاف تو یابم اثری

حاشا که بود نکوتر از من دگری
وان دم که فتد به حال خویشم نظری

در هر دو جهان نباشد از من بتری

انسان، سائلی عجول
س��ائلی که اس��تعجال طبیعی- ک��ه به حکم 
کاَن اإلنس��اُن َعُجوالً ]س��ورة اس��راء، آیة 11: 
انسان همواره ش��تاب زده است[ در وی مرکوز 
اس��ت- باعث می گردد او را تا از حق � سبحانَه 
و تعال��ی- چیزی می طلبد ]بطلبد[ و ُملَتمس 
خ��ود می خواهد ]بخواه��د[ و حال آنکه هنوز 
وقت رسیدن آن مطلوب نرسیده است، هر آینه 
از ِسرِّ »أأَْلُموُر َمرهَونٌه بِأَوقاتِها« ]تحّقق کارها در 
گروِ آن است که اقدام در زمان مناسب آن ها، و 
نه شتاب زده، صورت گیرد[ غافل است و سؤال 

از پیش از وقت، بی حاصل.
چو پیش از وقت در کاری شتابی
ز جست وجو به جز ِحرمان نیابی

نشان میوه پیدا نیست بر شاخ
میفکن سنگ سوی شاخ، گستاخ    )ص120(

مناجات پایانی
...یارب به کمال بی نیازیت
یا رب به وفور کارسازیت

کز راقِم این خجسته دفتر
وز ناظِم این ستوده گوهر

گر شد حرفی به سهو مرقوم
یا خود َخَزفی ز جهل منظوم

منویس به لوِح اعتبارش
در ِسلِک عمل مکن شمارش

از بزم صفا به شادمانی
یک جام حواله کن به جامی
زان جام، ُمدام مست و والِه 
داَرش بِمَحّمٍد و آلِه )ص282(

کتاب نقُد النُّصوص، فی شرح نقش الفصوص
نوشتة  عبدالرحمن بن احمد جامی

با مقدمه و تصحیح و تعلیقات ویلیام چیتیک و پیشگفتار سیدجالل الدین آشتیانی، تیراژ 2000 نسخه، تاریخ انتشار 1370
ناشر: مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1370، چاپ اول 1356، چاپ دوم 1370

چاپخانة شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 519 صفحه
بها: 1800 ریال با جلد شمیز، با جلد گالینگور 2300 ریال

دکتر حسین داودی
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زنده یاد دکتر حسن احمدی گیوی در اول 
بهمن 1306 شمسی در شهر گیوی استان 
اردبیل چشم به جهان گشود. دورة ابتدایی 

را در مدرسة ناصری خلخال گذراند. 
پ��س از اخذ مدرک کارشناس��ی ارش��د 
در رش��تة فلسفه موفق به گرفتن مدرک 
دکتری در رش��تة زبان و ادبیات فارسی از 
دانشگاه تهران شد. گیوی که از شاگردان 
اس��تاد بدیع الزمان فروزانفر و از دوستان 
مرح��وم محم��د معی��ن ب��ود، از ابتدای 
شکل گیری لغت نامة دهخدا به مدت چهار 
دهه با آن مؤسس��ه همکاری داش��ت که 
حاصل آن تدوی��ن 24 جلد از 222 جلد 
آن بود. وی تألیف کتاب »دستور تاریخی 
فعل« را در س��ال 1342 آغ��از کرد. این 
کتاب که رس��الة دکترای او نیز محسوب 
می شود، در سال 1344 عنوان کتاب برتر 
س��ال را نصیب خود کرد. کتاب یادشده 
پس از سه دهه و در قالب دو جلد ارائه شد. 
دکتر احمدی گیوی مؤلف بیش از پنجاه اثر 
گران قدر اس��ت که از آن جمله می توان به 
کتاب های آیین پژوهش و مرجع شناسی، 
از فن نگارش تا هنر نویس��ندگی، دستور 
تطبیق��ی زبان ترکی و فارس��ی، دس��تور 
تاریخی فعل، شوریده و بی قرار، گزیدة اشعار 
و مقاالت دهخدا و ادب و نگارش اشاره کرد. 

ای��ن نویس��نده و پژوهش��گر و اس��تاد 
پیش کسوت زبان و ادب فارسی سرانجام 
صبح روز سه ش��نبه 26 اردیبهش��ت ماه 
1391، در هشتادوپنج سالگی بر اثر ایست 

قلبی در منزلش دار فانی را وداع گفت. 

آثار استاد
گرچ��ه م��دارج دانش��گاهی اش را تا اخذ 
مدرک فوق لیسانس فلسفه و علوم تربیتی 
پی می گیرد اما قریحة ادبی و ذوق شعر و 
شاعری، که از عنفوان جوانی در او متبلور 
بوده است، حسن احمدی گیوی را ترغیب 
به تحصیل در زبان و ادب فارسی می کند. 
آن چنان که رس��الة دکترای خویش را با 
موضوع »دستور تاریخی فعل« به نگارش 
درم��ی آورد و در س��ال 1344 از رس��الة 
دکت��رای خود دفاع می کن��د اما موضوع 
»فعل« بعد از آن احمدی گیوی را رها نکرد 
و به مهم ترین دغدغة پژوهشی او بدل شد.
در خ��الل این س��ال ها احمدی گیوی در 
مؤسسة دهخدا زیر نظر استاد محمد معین 
مشغول به کار بود و تحقیق و تفحص در 
زبان و ادب فارسی را به جد دنبال می کرد: 
»از س��ال چهل تا امروز یعنی حدود 45 
س��ال اس��ت که من در مؤسسة لغت نامة 
دهخدا کار می کنم و 24 جلد از 222 جلد 
مجموعه لغت نامه دهخدا را من نوشته ام؛ 
یعنی، بیش از دیگر همکاران این مؤسسه، 
مجلدات لغت نامه را تألیف کرده ام.« با این 
حال احمدی گیوی مهم ترین اثر خویش 
را همان دس��تور تاریخی فع��ل می داند. 
ای��ن کتاب مش��تمل ب��ر 1965 صفحه 
اس��ت و برخی از فصول مه��م آن به این 
شرح اند: »تعریف فعل و کلیات«، »اقسام 
فعل به اعتبار زم��ان« )که یکی از فصول 
اصلی کتاب است(، »اقسام فعل به اعتبار 

مفعول«، »اقس��ام فعل به اعتبار فاعل«، 
»اقس��ام فعل به اعتبار ساختار«، »اقسام 
فعل به اعتبار نقش«، »اقسام فعل به اعتبار 
صرف«، »اقس��ام فعل به اعتب��ار وجه«، 
»اقسام فعل از جهات گوناگون«، »مفردات 
فع��ل«، »فعل و گفتنی ه��ای ناگفته«. از 
دیگر آثار مهم احمدی گیوی کتاب »آیین 
پژوهش و مرجع شناس��ی« است. حسن 
احمدی گیوی اثری با عنوان زبان و نگارش 
فارس��ی نیز نگاشته اس��ت. او دربارة زبان 
فارس��ی دیدگاه های تازه ای دارد و معتقد 
است: »زبان فارسی یکی از زبان های مهم 
خانوادة زبان های هند و اروپایی اس��ت. با 
وجود پژوهش های دامنه داری که در زمینة 
تاریخ زبان فارسی و زبان های ایرانی میانه 
و باس��تان انجام گرفته، هنوز به درستی 
نمی دانیم زبان فارسی دنبالة مستقیم کدام 

یک از زبان های ایرانی میانه است. 
از این زبان که از نیمة سدة سوم، آثاری از 
آن در دست است و از آن تاریخ به بعد روز 
به روز گسترش یافته و آثار بی شماری در 
آن آفریده شده، در حیطة فرهنگ آسیایی 
و بلک��ه جهانی تبدیل به زبانی ش��ده که 
شاهکارهای جهانی آفریده است، چنان که 
کمتر زبانی از زبان های زندة موجود می توان 
سراغ داشت که در این پهنه با زبان فارسی 
برابری کند.« احمدی گیوی دربارة قواعد 
دس��تور زبان فارس��ی و تاریخ تدوین آن 
می گوید: »کهن ترین قواعد دستور زبان از 
شبه قارة هند است که 500 سال پیش از 
میالد مسیح برای زبان سانسکریت تدوین 
ش��ده و پژوهش هایی ارزشمند از صرف و 
نحو به ویژه »پانینی« که در قرن 4 قبل از 
میالد می زیسته، سخت مشهود است. اما 
دانشمندان و پژوهشگران ایرانی، در زمینة 
زبان خود کوشش و اندیشة کمتری به کار 

به مناسبت 
درگذشت استاد دکتر 
حسن احمدی گیوی

جواهر مؤذنی
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بسته اند؛ به طوری که بحث جنبی دربارة 
مطالب دستوری زبان فارسی از سدة هفتم 
بیشتر نیست و کهن ترین مأخذی که در 
آن به برخی از صرف و اش��تقاق فارس��ی 
اش��ارت رفته، کتاب »المعجم فی معاییر 
اشعار العجم« شمس قیس رازی است که 
حدود سال 630 ه. ق تألیف شده است و 
نگارش کتاب مستقل دستوری برای زبان 

فارسی از سدة 13 فراتر نمی رود.« 
دستور زبان فارسی نیز عنوان اثر دیگری 
از حس��ن احمدی گیوی به همراه دکتر 
حسن انوری اس��ت که در خرداد 1364 
در دو جلد انتش��ار یافت و به سرعت به 
یکی از منابع مهم درسی و پژوهشی بدل 
شد. این کتاب، مجموعه ای جامع و مفید 
از اصول و قواعد دس��تور زبان نوشتاری 
امروز است که شاهدها و مثال هایی بسیار 

از این زبان را در بر دارد. 
»دستور مجموعة قواعدی است که از زبان 
استخراج می شود. ما حتی در مثال هایی 
که آوردیم، از زبان روز اس��تفاده کردیم. از 
بزرگانی همچون صادق هدایت، جمال زاده، 
دکتر اس��المی ندوشن، اس��تاد مطهری 
و نویس��ندگان برتر ایران نمون��ه آوردیم. 
استادان بزرگواری که پیش از ما به نگارش 
دستور زبان فارسی اهتمام ورزیده اند، تنها 
به ش��عر و نثر قدم��ا می پرداختند؛ حال 
آنکه باید توجه داشت که قواعد دستوری 
در ش��عر بس��یار متفاوت اس��ت.« حسن 
احمدی گیوی شاعر نیز هست: »شعرهای 
من بیشتر در قالب کالسیک سروده شده، 
البته شعر آزاد هم دارم، اما شعر سپید اصاًل 
نگفتم و نمی توانم بگویم. اشعار من عموماً 
در قالب غزل نیست. در مجموع دو – سه 
غزل دارم که این غزل ها هم به یاد عزیزانم 
سروده شده است. شعرهای من بیشتر یا 

قطعه هستند یا قصیده. عموماً شعرهایم 
مل��ی و میهن��ی، سیاس��ی و اجتماعی و 
انتق��ادی و مبارزات��ی و انقالبی اند. چه در 
جریان انقالب و چه بعد از انقالب اشعاری 
که سروده ام، همه را در یک جلد گردآوری 
کرده ام.«  او به محتوای سخن ایمان دارد تا 
قالبی که با آن شعر سروده شده است: »از 
حضرت محمد)ص( پرسیدند عقیدة شما 
دربارة شعر چیست. ایشان فرمودند: »شعر 
سخن است و سخن، خوب و بد دارد«. اگر 
در شعر سعدی یک سخن سست دیدید، 
نمی توانی��د بگویید چون این س��خن را 

سعدی گفته پس خوب است. حتی 
گم نام ترین ش����اعر هم می تواند 

سخن تازه و دلنشینی بگوید.

او ب��ه خطر تحریف زبان فارس��ی نگاه قابل 
توجه��ی دارد: »خطری که م��ن برای زبان 
فارسی احساس می کنم، خیلی مربوط به صدا 
و سیما و نهادهای مشابه نیست. اصل خطر به 
دلیل زبان های علمی دنیاست که با اختراعات 
فراوان��ی که صورت می گی��رد وارد مملکت 
می شود، این زبان علمی به سرعت با فارسی 
درآمیخته می شود. ما به دلیل کمبود بودجة 
تحقیقاتی برای اهل فرهنگ و تحقیق تاب 
مقاومت در برابر این هجوم گسترده نداریم. در 

نتیجه، این طور بی رحمانه تهدید می شویم.«
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نازنین بهداروند
کارشناس ارشد زبان و 
ادب فارسی و مدرس 
دانشگاه پیام نور 
مسجد سلیمان

چکیده
نیایش در ادبیات منظوم و منثور ایران  زمین گونه ای ادبی در نخستین 
آثار مکتوب فارسی تاکنون است. نثر معاصر، به خصوص پس از انقالب 
اس��المی، به دلیل داشتن فضای گستردة ادبی مرتبط با نیایش فصل 

جدید و درخشانی برای این گونة ادبی است. 
نویس��ندگان برجس��ته ای همچون آیت اهلل حس��ن زادة آملی، شهید 
مصطفی چمران، حجت االس��الم محدثی و س��یدمهدی شجاعی در 

این گونة ارزشمند ادبی توانمندی و جلوة بیشتری دارند.

کلید واژه ها:
نیایش، اوستا، سجع و خواجه عبداهلل، عصر مشروطه، محتوای نیایش ها 

در نثر انقالب اسالمی.

مقدمه
نیایش عمیق ترین و روح نوازترین راه ارتباط انسان با محبوب ازلی 
است. فرصتی است که انسان زمینی را از مناسبات زندگی مادی 
رهایی می بخش��د و معنویت را نصیب جان او می کند. آنگاه که 
مولود خاکی از تنگنای زمین غریبانه می نالد و تنها پناهگاه خود را 
قدرت الیزال الهی می داند، کدام ریسمان را محکم تر از مناجات و 
نیایش به درگاه خداوند می شناسد؟ این غم غربت همواره محصول 
تفکر و اندیشة اندیش��مندان، عارفان و شاعران بوده است که به 
دنبال احس��اس تنهایی و روی آوردن به جانب مقصود به نیایش 
کردن می پردازند. حاصل این پیوند زیبا در ادبیات فارس��ی گونة 
ادبی عرفانی و معنوی نیایش نامه است که بخش قابل مالحظه ای 
را در بر گرفته است. بسامد این نوع ادبی در شعر فارسی نسبت 
به نثر بیشتر اس��ت، اما همین متون باقی مانده به حق جزو آثار 

ماندگار، زیبا و فصیح زبان فارسی هستند. 

اولی��ن اثر مکت��وب ایرانیان که بخش وس��یعی از آن ش��امل 
نیایش است کتاب اوستاس��ت که اکثر نیایش های آن طوالنی 
و دربردارندة خواس��ته های مادی است. اثر قابل مالحظة دیگر 
الهی نامة خواجه عبداهلل اس��ت که بستر آفرینش سجع در علم 

بدیع شده است. 
تکیة اصلی این مقاله به نیایش در دورة انقالب اس��المی است. 
زباِن ساده، ترکیبات نو، تشبیهات مفصل و چندبعدی مضامین 

از ویژگی های مهم ادبیات این عصر است. 

معانی لغوی نیایش 
در لغت نام��ة دهخدا نیایش به معنی »دعا، آفرین و تحس��ین، 
دعایی که از روی تضرع و زاری کنند، س��تایش و تحسین و...« 

آمده است )دهخدا، ذیل واژة نیایش(. 
در فرهنگ فارسی معین نیز این معانی برای نیایش آمده است: 
»پرستش و عبادت، دعا و آفرین و...« )معین، ذیل واژة نیایش(. 
در فرهنگ نامة ادبی فارسی نیز آمده است: »مناجات نامه نوشتة 
منظوم و منثوری که در آن ها شاعر یا نویسنده با تضرع و زاری از 
خداوند یاری می جوید و برای رسیدن به نیک بختی به او متوسل 

می شود.« )انوشه، 1381: ذیل نیایش(. 

نیایش در دورة معاصر 
در این دوره نیایش منثور با رگه های باریکی از قلم علی شریعتی، 
که به این گونة ادبی پرداخته است، آغاز می شود. در نیایش های 
ش��ریعتی، صرف نظر از متن زیبای نیایش ها، نظریه های بسیار 
عمیق فلس��فی و مس��تندی دربارة نیایش با تکیه بر صحیفة 
گران قدر سجادیه دیده می شود. در این نیایش ها رسالتی عمیق 

دنبال می شود.
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از جمله بیان مسئولیت های انسانی، جهاد، تالش و سازندگی، تفکر 
عمیق و مذهب گرایی اصیل بدون سطحی نگری هایی که به نوعی 
به صوفی گری مبدل ش��ده اند. به هر حال روح ناآرام این متفکر و 
ش��ناخت عمیقی که ریش��ه در باورها و اعتقاداتش داشت، بیانگر 
اختالف س��لیقة ژرفی است که وی با متفکران هم عصر خود دارد. 
محورهای اصلی ای که می توان از متن نیایش های شریعتی استخراج 

نمود، بسیار گسترده، عمیق و اصوالً فلسفی هستند؛ از جمله: 
- معنویت و شعور: شریعتی توانایی فعلی و رشد علمی را الزمة 
زندگی می داند اما معتقد است که توجه افراطی به این توانایی ها 
انسان را از زیبایی های عرفانی و معنوی بازمی دارد: »خدایا، رشد 
عقلی و علمی، مرا از فضیلت تعّصب، احس��اس و اشراق محروم 

نسازد« )شریعتی، 1383: 111(. 
- اخالص در عبادت: زنده یاد شریعتی همواره در آرزوی داشتن 
ایمانی مطلق و اطاعتی محض نسبت به پروردگار خویش است. 
او همچون انسان های عصر خود، که یوغ بندگی انسان های دیگر 
را بر دوش می کش��ند، نیست؛ چه اطاعت کردن و سر به فرمان 
حاکم��ان بردن را نوعی پرس��تش و بندگی غیرخدایی می داند. 
پس با بیان واژة »مطلق« هدفش تنها اطاعت و عبادت خداوند 
یکتاست و رهایی از اسارت انسان هایی که خود را حاکمان مطلق 
می دانستند. از طرفی نیز با بیانی محکم تر و با استفاده از آهنگ 
خاصی که از کلمة »عصیان« برمی آید، نهایت جبهه گیری خود را 
در مقابل آن ها بیان می کند: »خدایا، مرا در ایمان، اطاعت مطلق 

بخش تا در جهان، عصیان مطلق باشم« )شریعتی، 1383: 112(. 
- آزادگی و عرفان: جامعه ای که شریعتی در آن زندگی می کند، 
دچار نوعی صوفی گری است؛ به گونه ای که مذهب گرایی اصیل 
و معنویت را در زندگی انسان ها کم رنگ ساخته و این از نظرگاه 
اندیشمندی چون او نوعی )بیماری( است. در نظر شریعتی صوفی 
نمایان اسیر قوانین بی رنگ  و بو و صرفاً ظاهری شده اند و زمانة او 
را از عرفان واقعی دور ساخته اند. پس با زبانی گالیه آمیز می گوید: 
»خدایا، جامعه ام را از بیماری تصوف و معنویت زدگی شفابخش، 
تا به زندگی و واقعیت بازگردد و مرا از ابتذال زندگی و بیماری 
واقعیت زندگی نجات بخش، تا به آزادی، عرفان و کمال معنوی 

برسم« )شریعتی، 1383: 114(. 

نیایش در دورة پس از انقالب اسالمی 
وقوع حادثة عظیم و معنوی انقالب اسالمی فصل جدیدی در تاریخ 
ایران گشود. چنین هنگامة پرشوری با رهبری خردمندانة حضرت 
امام خمینی)ره( ادبیات ما را نیز با فضای جدیدی آشنا ساخت. به 
عبارت دیگر، چون این انقالب شکوهمند بر پایة عقاید و معارف 
اسالمی بنا شده است، تجلی آن را نیز در ادبیات مشاهده می کنیم. 

علم و فرهن��گ و هنر در نظر مردم پررنگ تر می ش��ود، اصول 
اخالقی و اس��المی محکم تر و خودس��ازی و خودباوری بیشتر 
می شود. تعهد و مسئولیت پذیری، حمایت از مظلومان، دفاع از 
میهن اس��المی، ایثار و جانبازی و اش��تیاق به شهادت در روح 
مردم ریش��ه می دواند و پس از عب��ور از دوران پرافتخار جنگ 
تحمیلی نیز س��ازندگی و روح امی��دواری در زندگی مردم موج 
می زند. »نخس��تین تحول عظیم ادبی در انقالب اسالمی ساده 
و بی تکلف ش��دن نثر فارسی است، به گونه ای که مطالب عالی 
معارف اس��المی و دینی و سیاس��ی و فرهنگی در زبان ساده و 
صریح گفته و نوشته می شود، بسیاری از کلمات، مفاهیم حقیقی 
و تازه یافته و از صورت تخیلی و شاعرانه بیرون آمده است؛ مانند 
جبهه، جنگ، شهید، شهادت، ایثار، تعاون، مسئولیت، خواست 

مردم، خدمت اجتماعی و ملی و نظایر آن ها. 
البته به تناس��ب مفاهیم و موضوعات تازه لغات و ترکیبات تازه 
هم پیدا شده است؛ مانند والیت فقیه، مجلس شورای اسالمی، 
انقالب فرهنگی، اقتصاد وابس��ته، خودکفایی، ابرقدرت، رکعت 

عشق، بسیج و بسیجی، آزادگان و...« )سمت، 1373: 313 و 312( 
واضح اس��ت که نیایش های این دوره نیز بی بهره از این خطوط 
فکری نیستند. نیایش نامه ها دیگر تنها یک موضوع ادبی نیستند 
بلکه یک روش تعلیم و تربیت صحیح اسالمی، معنوی و عرفانی 

هستند و جاذبه های ادبی، علمی و تاریخی آن ها بسیار است. 
نیایش در این دوره پیام برخاس��ته از جان ش��یفتة انسان برای 
معبود اس��ت. وسیله ای است برای تهذیب نفس و تعالی روح و 
فزونی معارف و آویزه ای اس��ت برای پیوند با هم نوع و راه کمال 
علم و هنر. این نیایش ها ابعاد اجتماعی را محکم تر می س��ازند. 
نیایش نامه نویس��ان ای��ن دوره به هیچ وجه قصد اب��راز فضل و 
اندیشمندی ندارند و معترف اند که این نیایش ها تنها زبان دل و 

روح مشتاق آنهاست. 
نیایش های این دوره دیگر تنها بیان درخواست ها، ستایش محض 
یا راز دل گفتن با محبوب جان ها نیس��ت و همة ابعاد نیایش را 
در پی دارد. به س��خن دیگر نیایشگر این دوره نویسنده، متفکر، 
عارف، ادیب و موعظه گری است که تمام وظایف خود را در این 
حیطه ها به خوبی انجام داده اس��ت. نیایش نامه نویس این عصر 
دنیا را مانند یک شاعر لطیف یا غمگین، نگران کننده و ناراضی 
نمی داند و تمام گلة او از این است که دنیا او را از محبوب حقیقی 
دور کرده اس��ت، علم برای او وسیلة کسب معاش نیست و هنر 
راه رس��یدن به شهرت نیست، بلکه وسیله ای است برای تلطیف 
روح و دستمایه ای برای رسیدن به وصال. توجه به مقام والیت، 
موضوع معراج روح، نیایش برای ظهور و فرج امام غایب )عج( جزء 

محوری ترین درون مایه های نیایش های این دوره هستند. 
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حکیمه دانشور
کارشناس ارشد زبان 
و ادب فارسی و 
رئیس تربیت معلم 
شهید باهنر کرمان

مقدمه
مالبمانعل��ی راجی کرمانی متخلص به فردوس��ی ثانی ش��اعر 
حماسه سرایی اس��ت که در قرن دوازدهم زندگی می کرد. ابتدا 
مذه��ب او زرتش��تی بود ام��ا در اثر عنایت حض��رت علی )ع( 

بیماری اش شفا یافت و بعد از آن به دین اسالم مشرف شد. 
او به خاطر شعرهایش مورد توجه حکام روزگار خویش، از جمله 
فتحعلی شاه قرار گرفت. حملة حیدری از آثار برجا ماندة اوست. 
شعر وی پخته، روان و با صالبت است. از سوی دیگر، در همین 
قرن و در عهد س��لطنت شاه جهان حملة حیدری دیگری نیز 
نوش��ته شده که از باذل مشهدی اس��ت. شاعری که خاندانش 
از مشهد به هندوس��تان مهاجرت می کنند و باذل در همان جا 
ب��ه دنیا می آید و در همان جا نیز از دنیا می رود. ابیاتی از جنگ 
عمربن عبدودباعلی)ع( از دیوان حملة حیدری باذل مشهدی، 
در کتاب ادبیات فارسی سال دوم دبیرستان آمده است. نگارنده 

در این مقاله کوش��یده است ابیاتی را که این دو شاعر در مورد 
این جنگ سروده اند، مقایسه کند. 

راجی کرمانی 
مالبمانعلی کرمانی متخلص به راجی )فردوسی ثانی( از شاعران 
و حماسه سرایان اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزده است. 
ابتدا دین او زرتشتی بود و در آغاز به شال بافی اشتغال داشت. 

در م��ورد او نقل می کنند که به بیم��اری صعب العالجی مبتال 
می ش��ود و به خاطر فقر مال��ی و نبود امکان��ات از معالجت او 
عاجز و مأیوس می ش��وند؛ از آنجا که زرتش��تیان ارادت خاصی 
به سیدالش��هدا دارند، در یک روز عاشورا هنگامی که راجی در 
خانة خود صدای دس��ته جات عزاداری را می ش��نود، از خانوادة 
خویش می خواهد که او را به کوچه ببرند. خانواده اش وی را برای 
ش��رکت در مراسم عزاداری به تکیه ای که در حوالی منزل او و 
محل برگزاری مراسم تعزیه داری بوده است می برند. مالبمانعلی 

چکیده
در یک نگاه کلی این گونه به نظر می رسد که حماسه های مصنوعی به تقلید از حماسه های طبیعی ساخته و پرداخته 
می شوند، ولی به خاطر جایگاه تاریخی و داشتن قهرمانان دینی و مذهبی چهرة افسانه ای و اسطوره و ملی خود را از 
دست می دهند. از آنجا که قهرمانان مذهبی دارای تقدس اند، بیان هر مسئله و واقعه ای که به دور از جنبة تاریخی باشد 
خود حماسه را تحت الشعاع قرار می دهد و از واقعیت دور می سازد. نیز از صالبت سخن می کاهد و خرق عادت و اسطوره 
را از حماسه می گیرد. حماسه های دینی هم هر جا واقعاً به تاریخ تبدیل می شوند، جوهر شعری و قوت و عظمت خود 
را از دست می دهند. در تاریخ آنچه اهمیت دارد، راست بودن آن است و در حماسه پیش از هر چیز دیگر اهمیت در 
شگفت انگیزی است و راست نمایی )زرین کوب، 1363: 207(. این واقعیتی است که هرگز حماسة مصنوعی را نمی توان همپایة 
حماسة طبیعی دانست اما در بین حماسه های مصنوع شاید بتوان به راستی ادعا کرد که راجی حقیقتاً فردوسی ثانی 
است. »گرچه مالبمانعلی نیز به عنوان شاعر به صحت و سقم روایات توجهی نداشته است و به عنوان شاعری که حماسه 
مذهبی را به رشته نظم کشیده از مآخذ و منقوالت شفاهی بهره گرفته و گاه با تخیل شاعرانه آن ها را پرورده است و کم 
و بیش آن را در کارگاه نظم خویش برساخته« )راجی کرمانی؛ 1383، ج 1، 26( »اما جزالت کالم راجی در جای جای حملة 
حیدری قابل مشاهده است، لیکن آنجا که پای مفاخره به میان می آید، اوج کالم او دیدنی تر است« )راجی کرمانی؛ 1383، 

ج1، 33( و سبک آمیخته از گونة حماسی – غنایی، عرفانی او بر زیبایی سخنش می افزاید.

کلید واژه ها:
حمله حیدری، باذل مشهدی، راجی کرمانی، حماسه مصنوع.
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با مشاهدة صحنه های عزاداری تحت تأثیر قرار می گیرد و منقلب 
می شود و گریة زیادی می کند؛ به نحوی که از حال می رود و در 
حال بیهوشی موالی متقیان را در خواب می بیند که خطاب به 
او می فرماید: »بمان، بلند شو«. در این هنگام او به هوش می آید 
و احساس می کند که بهبودی حاصل نموده و سالم است و بلند 
می ش��ود و در حالت انقالب روحی که به او دس��ت داده است، 
شروع به عزاداری می کند و به دین اسالم مشرف می شود و نام 

خویش را به بمانعلی تغییر می دهد. )دانشور؛ 1375: 258( 
بعد از این ماجرا احوال وی را به ابراهیم خان ظهیرالدوله حاکم 
کرمان، گزارش دادند. ابراهیم خان او را خواست و مورد توجه و 
نوازش قرار داد. پس از خرابی کرمان به عتبات عالیات مسافرت 
کرد و سپس به یزد آمد و از آنجا به کرمان بازگشت و بی نهایت 
مورد نوازش والی وقت قرار گرفت. در این تاریخ آرامشی بر کرمان 
حکم فرما شده و عده ای از شعرا و نویسندگان و خط نویسان عهد 
زندیه در این خطه گرد آمده بودند. ابراهیم خان ظهیرالدوله به 
آنان توجه خاصی داشت. راجی در میان اقران به فردوسی ثانی و 
حکیم کرمانی اشتهار یافت و مورد احترام دیگران بود؛ به طوری 
که ابراهیم خان در سفری که به تهران نموده بود، او را به پیشگاه 
فتحعلی شاه آورد و به وی معرفی کرد و گویند: »شاه در جلسة 
اول به این مصرع که خود گفته بود وی را آزموده و خواست که 
راجی مصراع دوم آن را بگوید »در جهان چون یوسف اما کس 
ندید« راجی فی البداهه می گوید: »حس��ن آن دارد که یوسف 

آفرید« )دانشور؛ 1375: 260( 
»در کتاب هایی ماند حدیقه الش��عرا از سید احمد دیوان بیگی 
ش��یرازی از ادبای قرن س��یزدهم، مجمع الصفا )از بزرگ ترین 
تذکره های فارس��ی عهد ناصرالدین شاه( از رضاقلی خان هدایت 
شاعر و نویسندة مشهور قرن سیزدهم، روز روشن مولوی مظفر 
حسین متخلص به صبا، تذکرة شبستان از محمدعلی حسنی 
حس��ینی مدرس و چند آثار دیگر به نام و زندگی راجی اشاره 

شده است.« )راجی کرمانی؛ 1383، ج 1: 5-7( 
»کتاب حملة حیدری با بیش از سی هزار بیت بر وزن شاهنامه 
فردوس��ی و دیوان اشعار شامل قصاید، غزلیات و غیره از آثار به 

جای مانده از اوست که با این بیت آغاز می گردد: 
به نام خداوند دانای فرد     که از خاک، آدم پدیدار کرد 

و ش��امل ابیاتی در وصف آفرینش موج��ودات، در اوصاف جناب 
ابوطالب و زندگی علی )علیه الس��الم( و ساقی نامه و نیز اشعاری 
درمورد حوادث کربال به نام کربالئیات که عمده این ابیات در مورد 
داستان حضرت قاسم، پسر امام حسن)ع( است. راجی این داستان 
را با ابیاتی در مورد حمد و ستایش خداوند این گونه آغاز می کند: 

به نام خداوند دانای راز 
سخن گستر از سخن بی نیاز...        )راجی کرمانی؛ 1383 ج 2: 177( 

باذل مشهدی 
»می��رزا محمدباذل، ملقب ب��ه رفیع خان، ناظ��م اصلی حملة 
حیدری است. نس��ب او به خواجه شمس الدین محمد صاحب 
دیوان جوینی می رسید و خاندانش پیش از انتقال به هندوستان 

در مشهد به سر می بردند. 
عم��ش میرزامحمدطاهر ملقب به وزیرخان در عهد س��لطنت 
ش��اه جهان از مشهد به هند رفت و در ش��مار مالزمان اورنگ 
زیب عالم گیر درآمد. میرزا دو برادر داشت: نخست میرزا محمد 

سروقد و دوم میرزا محمود. 
میرزامحمدباذل پسر همین میرزامحمود مشهدیست که در شاه 
جهان آباد والدت یافت و در س��ال 1123 به دهلی بازگشت و در 
همان جا درگذش��ت. وی شعر می سرود و به عادت شاعران زمان 
بیشتر به غزل گویی اشتغال داشت اما شهرتش  به سبب منظومة 
حملة حیدری است که بیست وچهار هزار بیت آن را سرود و باقی را 
میرزا ابوطالب فندرسکی اصفهانی تمام کرد.« )صفا؛ 1363، ج 5، 591(
دنباله مطلب در وبگاه
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علی اصغر فیروزنیا
مدرس دانشگاه آزاد بجنورد

چکیده
نویسنده با ارائة شواهدی از متون، این نظر را مطرح می کند که کنایة 
مورد نظر در درس »حملة حیدری«، به معنای خشم نیست بلکه در 

مفهوم مقاومت و پایداری به کار رفته است.

کلید واژه ها:
کنایه، دندان، خاییدن، خشم، مقاومت.

در خودآزمایی درس س��وم از کتاب ادبیات فارس��ی)2( )حملة 
حیدری( چنین آمده اس��ت: »عبارت کنایی دن��دان به دندان 

خاییدن یعنی چه؟« )ادبیات فارسی 2: 14(
در پاسخ به پرس��ش یاد شده، برخی چنین گفته اند: »خشم و 

عصبانیت« )کتاب گاج ادبیات فارسی 2: 51(
و »نهایت خشم را نشان دادن، عصبانیت و خشم« 

)دروس طالیی دوم دبیرستان: 14(
و »بخایید دندان به دندان: کنایه از خشم و عصبانیت« 

)مجموعة طبقه بندی شدة آموزش ادبیات فارسی کنکور: 211(
اما با مراجعه به متون دینی و ادبی به پاسخی دیگر، که دقیق تر 
هم هست، دست می یابیم. حضرت علی)ع( در توصیه به محمد 
حنفیه در رعایت آداب جنگ، چنین فرموده است: »َعضَّ َعلی 

ناِجِذَک: دندان ها را برهم فشار« )نهج البالغه، 1378: 15(
ترجمة زنده نام فیض االسالم هم از همان عبارت چنین است:

»دندان روی دندان بنه )سختی های جنگ را بر خود هموار کن(«
)نهج البالغه 1351: 62(

امیرحسن یزدگردی از تواریخ صدر اسالم چنین نقل کرده است: 
»از ابورافع، که ازجمله موالی حضرت رسول اکرم صلي اهلل علیه و 
آله بود، روایت کنند که در حین کارزار به ضربت مرد یهودی سپر 
از دست حضرت رها شد و بر زمین افتاد، لکن ایشان به هیچ روی 

خویشتن از جای نبرده، در نبرد با آن فاسقان دندان افشردند.« 
)زیدری نسوی، 1385: 226(

عالمه دهخدا نیز در لغت نامه آورده است:
»دندان افشاردن ]َد اَ َد[ )مص مرکب( دندان فشردن � مقاومت 

و پافشاری کردن« )دهخدا، ج 23، 1373: 271(
و نیز: »دندان به دندان فشردن کنایه از صبر و تحمل بر متاعب 

شدید است: 

از بس فشرده ام به هم از جور روزگار
دندان من چو بخیه به دندان نشسته است« کلیم )همان، ج 23: 267(
در تاریخ بیهقی هم آمده است که اسماء به پسرش، عبداهلل بن 
زبیر می گوید: »دندان افشار با این فاسقان: در برابر این نابکاران 

مقاومت و پایداری کن« )بیهقی، 1382: 139(
همچنین تأمل در بیتی که پیش از این کنایه در حملة حیدری 

آمده است، ما را در فهم کنایة مورد نظر یاری می رساند:
»سپر بر سر آورد شیر اله     علم کرد شمشیر آن اژدها« 

)ادبیات فارسی 2: 13(
عکس العمل طبیعی بدن در مقابل درد و ضربة شدید، دندان ها را 
بر هم فشردن است تا درد و ضربه قابل تحمل تر باشد؛ همان طور 
که در داستان »گلدس��ته ها و فلک« از زنده یاد جالل آل احمد 
آمده است: »... خودش نشست لب پاشوره و پایش را یکهو کرد 
توی آب. دیدم که چشم هایش را بست و دندان هایش را به هم 

فشار داد...« )ادبیات فارسی 3: 52(
پ��س با توجه به مطالب مذکور، جواب دقی��ق آن خودآزمایی، 

مقاومت و پایداری کردن است.
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نامه ای به خدا 
یک روز کارمند پستی که به نامه هایی که آدرس نامعلوم دارند 
رسیدگی می کرد، متوجه پاکتی شد که روی آن با خطی لرزان 
نوشته شده بود: »نامه ای به خدا«. با خودش فکر کرد بهتر است 

نامه را باز کند و بخواند. 
در نامه این طور نوشته شده بود: 

خدای عزیزم، بیوه زنی 83 س��اله  هستم که زندگی ام با حقوق 
ناچیز بازنشس��تگی می گذرد. دیروز یک نفر کیف مرا که 100 
دالر در آن بود دزدید. این تمام پولی بود که داشتم و تا پایان ماه 
باید خرج می کردم. یکشنبة هفتة دیگر عید است و من دو نفر از 
دوستانم را برای شام دعوت کرده ام؛ اما بدون آن پول نمی توانم 
چیزی بخرم. هیچ کس را هم ندارم تا از او پول قرض بگیرم. 
تو ای خدای مهربان تنها امید من هستی. به من کمک کن... 
کارمند ادارة پس��ت خیلی تح��ت تأثیر قرار گرفت و نامه را 
به س��ایر همکارانش نش��ان داد. نتیجه این شد که همگی 
جیب های خود را جست وجو کردند و هر کدام چند دالری 
روی میز گذاشتند. در پایان هم 96 دالری را که جمع شده 

بود، برای پیرزن فرستادند. 
کارمندان ادارة پست از اینکه توانسته بودند کار خوبی انجام 
دهند، خوشحال بودند. تعطیالت عید به پایان رسید و چند 
روزی از این ماجرا گذشت تا اینکه نامة دیگری از آن پیرزن 

به ادارة پست رسید. روی پاکت نامه نوشته شده بود: 
نامه ای به خدا. 

هم��ة کارمندان با کنجکاوی جمع ش��دند تا نامه را باز 
کنند و بخوانند. مضمون نامه چنین بود: 

خدای عزیزم، چگون��ه می توانم از کاری که برایم انجام 
دادی تشکر کنم. به لطف تو توانستم شامی عالی برای 
دوس��تانم مهیا کنم و روز خوبی را با آن ها بگذرانم. من 

به آن ها گفتم که چه هدیة خوبی برایم فرستاده ای. 
البته چه��ار دالر آن کم بود که مطمئنم کارمندان از 

خدا بی خبر ادارة پست آن را برداشته اند. 

برای فروش1
برای فروش: کفش بچه، هرگز پوشیده نشده. 

ارنست همینگوی 

آخرین انسان روی زمین2
آخرین انسان تنها در اتاقش نشسته بود که ناگهان در زدند. 

از بستگان خدا 
کودکی با پای برهنه بر روی برف ها ایس��تاده بود و با 

حسرت به ویترین مغازه ای نگاه می کرد. 
زن��ی که از کنارش عبور می کرد، او را دید و به رویش 
لبخند زد. سپس با مهربانی دستش را گرفت و با خود 
ب��ه داخل مغ��ازه برد و برایش لب��اس و کفش خرید. 

کودک پرسید: شما خدا هستید؟ 
زن پاسخ داد: نه، من فقط یکی از بنده های خدا هستم. 

کودک گفت: می دانستم با او نسبتی داری! 

پی نوشت 

1. For Sale: Baby Shoes, Never Worn
ارنس��ت همینگوی این داستان شش کلمه ای را برای شرکت در یک 
مسابقة کوتاه ترین داستان کوتاه نوشت و برندة مسابقه نیز شد. وی این 
داس��تان کوتاه را بعد از شرط بندی با یکی از دوستانش که ادعا کرده 

بود با شش کلمه نمی توان داستان نوشت، نوشته است. 

2. The last man on earth is sitting alone in his 
room and all of a sudden a knock on the door. 

این داستان که کوتاه ترین داستان ترسناک دنیا 
خوانده می شود، نویسندة مشخصی ندارد. 

انتخاب: جواهر مؤذنی
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زینت مشایخ
کارشناس ارشد 
زبان و ادبیات 
فارسی و مدرس 
مراکز تربیت معلم 
و پیش دانشگاهی 
نوشهر

چکیده
از آنجا که بحث اجزای اصلی جمله از بحث های 
مهم کتب زبان فارسی از اول تا سوم دبیرستان 
است، نویسندة این سطور بر آن شده است کل 
مباحث موردنظر سه پایه را در جدول نموداری 
مقابل به صورت فشرده نمایش دهد. در جهت 
نی��ل به هدف مقاله، با مطالع��ه و پژوهش به 
جمالت خاصی که در کتب دبیرستان مبهم 
بوده اند، اش��اره شده اس��ت. این جدول جهت 
نص��ب در کالس های زبان فارس��ی به عنوان 

وسیلة کمک آموزشی کارگشاست.

کلید واژه ها:
جمله، اجزای اصلی، زبان فارسی. 

منابع 
1. عمرانی، غالمرضا و سبطی، هامون؛ زبان فارسی 
راهبردهای یاددهی- یادگیری، جلد دوم، انتشارات 

مبتکران، 1384. 
2. اکبری ش��لدره ای، فریدون، شیری، علی اکبر و 
عمرانی، غالمرضا؛ کتاب معلم زبان فارس��ی )1(، 
چاپ سوم، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی 

ایران »سهامی خاص«,، 1384. 
3. وحیدیان کامیار، تقی و عمرانی، غالمرضا؛ دستور 

زبان فارسی )1(، چ1، انتشارات سمت، 1379. 
4. ذوالفقاری، حسن و شیری، علی اکبر؛ کتاب معلم 
زبان فارسی )2(، موسسة فرهنگی فاطمی، 1383. 

5. عزتی پور، احمد و اس��ماعیل، محس��ن؛ کتاب 
معلم زبان فارسی)3(، چاپ چهارم، نشر کتاب های 

درسی ایران، 1384. 
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مرتضی شوشتری 
کارشناس ارشد زبان 
و ادب فارسی و دبیر 
دبیرستان های کرج

چکیده
زبان شناسان پرداختن به قرائت صحیح بر پایة واحدهای زبر زنجیری 
گفتار )تکیه، آهنگ، مکث( را از اهداف کلیدی آموزش زبان پارس��ی 
می دانند. بدیهی است واحدهای زبر زنجیری به عنوان مکمل واحدهای 
زنجی��ره ای کالم، در قرائت صحیح و متعاق��ب آن درک متون نقش 
اساسی دارند. نظر به این مهم، نگارندة این سطور بر آن است با تشریح 
مبانی فوق و ارائة الگویی مناس��ب در این خصوص، از خرمن سرسبز 
ادب پارسی دامنی گل تقدیم اصحاب فضل و ادب کند. امید که مقبول 

طبع نازک اندیشان و اصحاب خرد واقع گردد.

کلید واژه ها:
واحدهای زنجیره ای، زبر زنجیری، تکیه، آهنگ، درنگ )مکث(.

آهنگ: در تبیین و تش��ریح آهنگ و ماهی��ت آن آورده اند که 
»آهنگ عبارت است از تغییراتی که در زیر و بمی صدا در گفتار 

پیوسته – جمله – رخ می دهد. 
ماهیت آهنگ جنبة فیزیکی دارد. باال رفتنش مربوط به افزایش 
تدریجی کش��ش تار آواهاست که با ش��روع سخن همراه است 
و پایین آمدنش موجب ش��ل ش��دن کامل تار آواها می شود و 
هم زمان با پایان یافتن سخن است. نقش اصلی آهنگ گفتار در 
زبان های نواخت دار ظاهر می شود اما در زبان هایی چون فارسی و 
انگلیسی، نقش آن تنها بیان دید گوینده است؛ زیرا به وسیلة این 
تغییرات زیر و بمی، می توان جملة خبری را به جملة سؤالی یا 
امری مبدل کرد. همچنین، به این وسیله می توان احساس های 
مختلف از  قبیل تعصب یا خشم و رضایت را بیان نمود. آهنگ 
در جمله موجب پدید آمدن معنی ضمنی ویژه ای برای آن جمله 
می شود؛ یعنی، اگر زنجیرة یکسانی از واژه ها، که صورت نحوی 
جمله ای درست  را دارد، با چند آهنگ متفاوت گفته شود، هر 

آهنگ خاص معنی ضمنی ویژه ای به همراه خواهد داشت. 
آهنگ خصوصیتی است که مربوط به  قرارداد یک زبان نیست، بلکه 
زاییدة س��اختمان طبیعی تن و روان همة انسان هاست. آهنگ در 
زبان ها متفاوت بوده و یکی از مشخصه های اصلی هر زبان است.« 

نش��انه های آهنگ نما: »روش های گوناگونی برای ثبت آهنگ 
گفتار وجود دارد. در یکی از روش ها، با قرار دادن نش��انه های 
آهنگ نم��ا در خط معمولی با خط فونتیک، آهنگ را نش��ان 
می دهند. نشانه های آهنگ نما عبارت اند از: )( نشانة افتان، 
 )( ،نشانة خیزان – افتان )( ،نشانة خیزان )(
نش��انة افتان – خیزان – افتان(، )( نش��انة خیزان – 

افتان – خیزان است«. 

جایگاه آهنگ در نثر فارسی 
- پرسشی کردن جمله: 

این عمل به دو طریق انجام می گیرد: 
1. پرسشی کردن واژه های پرسشی؛ مانند: آیا حسین را دیدی؟ 
در نثر امروز معموالً یک کلمة پرسشی در جمله می آید نه بیشتر. 
آهنگ این نوع جمالت خیزان است و جواب این نوع پرسش ها 

اغلب »آری« یا »نه« است. مانند: حسن را دیدی؟ آری. 
در جملة امری، هر جمله را می توان با کلمات پرسشی مانند آیا، 

چرا، چگونه، به صورت پرسشی درآورد. 
2. پرسش کردن با آهنگ؛ مانند: »نرفتی؟« 

یا »باز هم درس نخواندی؟« 

جایگاه آهنگ در نظم فارسی 
موسیقی یا آهنگ شعر دامنة پهناوری دارد. از آنجا که دامنة هنر 
به معنای اعم و موسیقی به معنای اخص در ذات و فطرت آدمی 
نهفته است، می توان گفت عواملی که آدمی را به جست وجوی 
موسیقی کشانده اند، همان کشش هایی هستند که او را به سخن 
گفتن وا داش��ته اند. این پیوند مبارک موسیقی و شعر تأثیرات 
چشمگیری بر حوزه قرائت نظم و نثر گذاشته است که به برخی 

از آن ها از زبان استاد شفیعی کدکنی می پردازیم. 
»1. لذت موس��یقایی به وجود می آورد و این در طبیعت آدمی 
اس��ت که خواه ناخواه از آن لذت می ب��رد. از طرف دیگر، زبان 
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عاطفه همیش��ه موزون اس��ت؛ زیرا آدمی در انفعاالت روحی، 
تکیه ها و ترجیح هایی دارد که آهنگشان متفاوت است. 

2. میزان ضربه ها و جنبش ها را منظم می کند. 
3. به کلمات خاص هر ش��عر تأکید می بخشد و امتیازی از نظر 

کشش کلمات ایجاد می کند.« 
آنچ��ه در فرایند قرائت نظم در زبان پارس��ی اهمیت دارد، در 
دو حوزة موس��یقی بیرونی و موس��یقی درونی قابل تحلیل و 

بررسی است. 
موس��یقی بیرونی، ک��ه همان وزن عروضی اس��ت، براس��اس 
کش��ش ها و تکیه ها به وجود می آید. اس��تاد شفیعی در حوزة 
گروه موسیقایی، که زبان شعر را از زبان روزمره به اعتبار آهنگ 
و توازن امتیاز می بخش��ند، آورده اند: »وقتی مجموعة آوایی به 
لح��اظ کوتاه و بلندی مصوت ها یا ترکیب صامت ها و مصوت ها 
از نظام خاصی برخوردار باشند، نوعی موسیقی به وجود می آید 
ک��ه آن را وزن می نامی��م و اهل هر زبانی وزن ش��عر خود را در 
تناسب هایی خاص احساس می کنند که اهل زبان دیگر ممکن 

است آن تناسب را احساس نکنند.« 
دیگر مجموعة آوایی از این رهگذر، قافیه است که به تعبیر استاد 
شفیعی »صامت ها و مصوت هایی هستند که در وسط یا آخر و 
حتی اول قس��مت می توانند تناس��ب دیگری هم داشته باشند 
که خود صورت دیگری از موس��یقی شعر اس��ت و آن را قافیه 

می خوانیم.« 
ردیف از نظر ایشان تکمیل موسیقی قافیه است یا شکل غنی تر 
ش��دة قافیه. عالوه بر این ها، اگر صامت ها و مصوت ها به تناسب 
خاص تکرار ش��وند، خود جلوة دیگری از موس��یقی را به وجود 
می آورند که پیش��ینیان در مبحث جناس ه��ا به تفصیل از آن 

سخن گفته اند. 
نکتة اخیر همان موسیقی درونی است که از هماهنگی و نسبت 
ترکیب��ی کلمات و طنین خاص هر حرف در مجاورت با حروف 

دیگر به وجود می آید.

درنگ 
درنگ، توقفی کوتاه در زنجیرة گفتار است که ممکن است برای 
دم فرو بردن، تأکید یا پرهیز از آمیختگی واژه های پیاپی باشد. 
بررسی گفتار از لحاظ درنگ نشان دهندة آن است که حدود 40 
تا 50 درصد از گفتارهای خلق الساعه را سکوت یا درنگ تشکیل 
می دهد. هر چند که این نس��بت به نظر شنونده به این زیادی 
نیست؛ چون انس��ان به قدری سرگرم شنیدن موضوعات مورد 

گفت وگوست که به سکوت های بین گفتار کمتر توجه دارد. 
درنگ های گفتار بر دو نوع اس��ت: 1. درنگ تنفس��ی، 2. درنگ 

تأملی. 

1. درنگ تنفسی 
درنگ ها در زنجیرة گفتار در حالی که نسبتاً روشن هستند اما تعداد 
وقوعشان کم اس��ت؛ زیرا هنگام حرف زدن میزان تنفس کاهش 
پیدا می کند و فقط 0/05 از خألهای بین گفتار را درنگ تش��کیل 
می دهد. درنگ های تنفس��ی معموالً در مرزها یا مقاطع دستوری 
بین جمله پیش می آیند؛ هرچند این امر چندان الزامی هم نیست. 

درنگ تأملی 
از این نوع درنگ ها به نکات بیش��تری می توان دست یافت؛ زیرا 
تعداد آن ها در گفتار زیاد اس��ت و برخالف درنگ های تنفس��ی 
که برای رس��اندن هوا به شش ها صورت می گیرند، این درنگ ها 
هیچ گونه هدف فیزیولوژیکی را دنبال نمی کنند. درنگ های تأملی 
معموالً بین یک سوم تا نصف زمان گفتار انسان را اشغال می کنند. 
گفتاری که فاقد این نوع درنگ است، یا قبالً تمرین شده است یا 

گویندة آن یک مشت عبارات را از روی عادت تکیه می کند. 
همگی زبان شناسان بر این نکته توافق دارند که گوینده معموالً 
بین بندهای جمالت، درن��گ تأملی نمی کند بلکه درون آن ها 

»درنگ« می نماید. 
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عبدالرزاق امیری 
کارشناس ارشد زبان 
و ادب فارسی و دبیر 
دبیرستان های شیراز

چیس��تانی دربارة »قلم« دارد که در بیت اول آن چهار بار و هر 
بار در نهایت زیبایی و استادی از آرایة پارادوکس استفاده کرده 

و این روش او در ادبیات فارسی بی سابقه است. 
لنِگ دونده است، گوش نی و سخن یاب 
گنِگ فصیح است، چشم نی و جهان بین 

تیزی شمشیر دارد و روش مار 
کالبد عاشقان و گونة غمگین              )دیوان اشعار رودکی، 107( 

معانی گوناگون پارادوکس 
 )paradoxum( و در )paradox( متناقض نم��ا یا پارادوک��س
اس��ت که منش��أ آن هم واژه ای یونانی )paradoxon( است و 
 )Doxa( به معنی »مقابل« یا »متناقض با« و )para( مرکب از

به معنی عقیده در نظر )فرهنگ »وبستر«: 1029(. 
در همین فرهنگ برای پارادوکس این معانی ذکر شده است: 

1. عبارتی که در تناقض با عقیدة عموم باشد. 
2. عبارتی که متناقض، باورنکردنی یا پوچ به نظر می رس��د، اما 

ممکن است در واقع درست باشد. 

پیشینة بحث پارادوکس یا متناقض نمایی
دربارة پارادوکس یا متناقض نمایی تا بیست وسه سال پیش، هیچ 
مقاله یا کتابی چاپ و تألیف نشده بود. در زبان فارسی در کتب 
بالغی قدما از این آرایة ادبی س��خنی به میان نیامده است؛ در 
حال��ی که در کتب بالغت غربی��ان از دیرباز بحث های مفصلی 
در این زمینه مطرح بوده اس��ت و معاصران در اثر آش��نایی با 
مبحث »متناقض نمایی« در کتب بالغت غربیان، آن را در زبان 
فارسی مطرح کرده اند. روزبهان بقلی شیرازی در کتاب »شرح 
شطحیات« )تألیف 570 ه. ق( بسیاری از سخنان متناقض نمای 
عرف��ا را با تکیه ب��ر مبانی دینی، به خصوص ق��رآن و حدیث، 
تفسیر و تأویل کرده اما از »متناقض نمایی« سخن نگفته است. 
نخستین بار، متناقض نمایی در بالغت فارسی را استاد شفیعی 
کدکنی در کتاب »شاعر آینه ها« مطرح کرد. این کتاب که تاریخ 
مقدمة آن سال 1362 ه� . ش است، در سال 1366 منتشر شد. 
ش��فیعی کدکنی در این کتاب، ضمن بحث از ویژگی های شعر 
»بیدل«، »تصویرهای پارادوکسی« را یکی از ویژگی های سبکی 

او معرفی می کند و چنین می نویسد. 

چکیده
پارادوکس یا متناقض نمایی یا تناقض، آرایة ادبی شناخته ای است که 
نخستین بار استاد شفیعی کدکنی در کتاب »شاعر آیینه ها« از آن یاد 
کرده است. ما در این مقاله به روش تحلیلی و تحقیقی، به معانی لغوی 
این آرایة ادبی، نام های دیگر، پیشینه و تفاوت آن با آرایة تضاد )طباق( 
پرداخته ایم. انواع پارادوکس را از نظر ساختاری بررسی و نمونه های این 
آرایه را در ادبیات فارسی دورة دبیرستان و پیش دانشگاهی جمع آوری 
کرده ایم. در پایان، برای تفهیم و یادگیری بیشتر این آرایة ادبی به ذکر 

نمونه هایی از آن در دیگر آثار ادبی پرداخته ایم.

کلید واژه ها:
پارادوکس، تناقض، متناقض نمایی، تضاد، آرایة ادبی.

»... اصطالحی که من ساخته ام، ]تصویرهای پارادوکسی[ نه در 
ادبیات قدیم خودمان وجود داشته است )یعنی کتب بالغی( و نه 

در ادبیات فرنگی تا آنجا که من جست وجو کرده ام(... . 
عبدالکریم سروش در مقالة »تعمیم صنعت طباق با استفاده از 
عکس و نقض و عدم تقارن در شعر سعدی« )1364 ه� . ش( از 

پارادوکس در شعر سعدی سخن به میان آورده است. 
محمد راس��تگو نیز در مقالة »خالف آمد در ش��عر فارسی« در 
سال 1368 در مجلة کیهان فرهنگی )سال ششم، شمارة نهم( 
به گستردگی از این آرایة ادبی سخن گفته است. )وی در کتاب 
»هنر سخن آرایی، فن بدیع« نیز از این آرایة ادبی نام برده و آن 

را به اختصار توضیح داده است. 
اما نخس��تین شاعری که از این آرایة ادبی استفاده کرده، استاد 
شاعران و نخستین شاعر بزرگ زبان فارسی، رودکی است. وی 
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آشتی و سازش آن ها را می بینم. همین، یعنی رویارویی با چیزی تازه 
و بی سابقه، چیزی خالف انتظار، چیزی خالف عرف و عادت زمینه 
می شود تا به شگفتی و شیفتگی افتیم. باری، این شیوة شیرین را از 
این روی »خالف آمد« و »خالف آورد« می نامیم که با یکی از باورها 
و پذیرفته های عرفی، عقلی، شرعی و ... ما در خالف و ناسازی است 
و از این روی »ستیزآمیزی« می گوییم که دو چیز ناساز و هم ستیز 

را با هم می آمیزد و آشتی می دهد )راستگو، 1376: 205، 204( 
برای مثال، وقتی »سعدی« آن »غایب حاضر« می فرماید: 

هرگز حدیث حاضر غایب شنیده ای 
من در میان جمع و دلم جای دگر است 

هی��چ فردی نمی تواند هم حاضر باش��د و هم غای��ب اما وقتی 
آن را تفس��یر می کنیم، یعنی او جس��ماً حاضر است ولی فکر و 
ذکرش جای دیگری است؛ بنابراین، حاضِر غایب است و همین 
عنوانی که این حقیر برای سعدی به کار برده »غایِب حاضر« هم 
پارادوکس اس��ت؛ یعنی، جسم »س��عدی« در بین ما نیست اما 
نام و شهرت و آوازة او در بین ماست و همیشه هم خواهد بود. 
دنباله مطلب در وبگاه نشریه

به یک جو نمی رود، آشتی دهد، برآمیزد، انباز سازد و دمساز نماید. 
به دیگر س��خن، چیزی بگوید وارونه و خالف آنچه می شناسیم و 
پذیرفته ایم و بدان خو کرده ایم. مثالً آنچه ما دربارة دم عیس��وی 
می دانی��م و می شناس��یم و پذیرفته ایم، درمانگری، ش��فادهی و 

زندگی بخشی است اما آنگاه که از زبان حافظ می شنویم: 
این قصة عجب شنو از بخت واژگون 

ما را بکشت یار به انفاس عیسوی 
جا می خوریم و ش��گفت زده می مانیم؛ زیرا از او چیزی شنیده ایم 
درست وارونة آنچه می شناختیم و بدان خو کرده بودیم. چیزی که 
هرگز انتظار شنیدنش را نداشتیم – کشته شدن با نفس عیسوی- 
دو چیزی که تاکنون آن ها را ناساز و متضاد می پنداشتیم و اینک 

4. در بالغت، سخنی است که متناقض با خود و نامعقول به نظر 
می رس��د اما می توان آن را از طریق تفس��یر یا تأویل، به سخن 

دارای معنی با ارزش تبدیل کرد. 

تعریف پارادوکس یا متناقض نمایی در اصطالح ادبی )بدیع( 
نقیض هر حکمی، نفی آن است؛ برای مثال، نقیض گزارة »هوا 
س��رد است« چنین است: »هوا س��رد نیست«. هیچ علمی دو 
گزارة متناقض را با هم نمی پذیرد. ادبیات نیز مانند دیگر علوم، 
دو قضیة متناقض را نمی پذیرد اما گاهی شاعران و نویسندگان 
دو صف��ت متناقض را چن��ان با هنرمندی و هوش��مندی در 
ترکیب س��خن خویش به کار می برند که ]ما[ آن س��خن را با 

لذت بسیار می پذیریم؛ 
لذتی که توأم با تفکر و تالش ذهنی است و از این روی در خاطر 
پایدارتر می ماند )شرق الدین، 1381: 41( شاید بهترین شرح و توضیح 
پارادوکس از محمد راستگو باشد: »پارادوکس، که ما آن را »خالف 
آمد«، »خالف آورد« و »ستیزآمیزی« می نامیم، آن چنان است که 
سخنور پدیده هایی را که در ستیزند و با هم نمی آمیزند و آبشان 

3. عبارتی که واقعاً با خود متناقض و از این رو غلط است. 
4. ش��خص، موقعیت، عم��ل و جز این ها که به نظر می رس��د 
ویژگی های متناقض یا ناسازگاری دارد. در فرهنگ بیست جلدی 
»آکس��فورد« )ص 185( معانی مختلفی برای متناقض نما ذکر 

شده است که مهم ترین آن ها را ذکر می کنیم: 
1. در منط��ق، عبارت یا قضیه ای اس��ت که از یک مقدمة قابل 
قبول تشکیل ش��ود و به رغم آن که عقالنی به نظر می رسد، به 
نتیجه ای نادرست و منطقاً غیرقابل قبول با خود منجر می شود. 
2. غالب��اً متناقض نما برای قضیه یا بیانی به کار می رود که عمالً در 
تناقض با عقل و حقیقت محقق و بنابراین اساساً مهمل و کاذب است. 
3. در نقد ادبی، بیان یا قضیه ای است که به ظاهر متناقض با خود، 
نامعقول و مخالف با فهم عمومی است؛ هرچند وقتی که خوب برسی 

یا توضیح داده شود، ممکن است اساس درستی داشته باشد. 
ستین شاعری که از 

نخ

تفاده 
ة ادبی اس
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بهیاد صدیق پور 
کارشناس ارشد زبان 
و ادب فارسی و دبیر 
دبیرستان های تهران 

مقدمه
ب��رای ورود ب��ه بحث، مرور بعض��ی از تعاریف و 
توضیحات برای فهم بهتر و دقیق تر، اجتناب ناپذیر 

است. 

تقسیم بندی 
اگر بخواهیم تشبیه را براساس »وجه شبه« تقسیم 

کنیم، این همانندسازی یا مفرد است یا مرکب. 
منظور نگارنده در این مقاله، همان تشبیه مرکب 
به مرکب اس��ت که تمثیل و پیوسته هم خوانده 

شده است. 
با کمال احتیاج از خلق استغنا خوش است 
با دهان تشنه مردن بر لب دریا خوش است

 »صائب«
سیروس شمیسا دربارة وجه شبه مرکب می گوید: 
»هنری ترین وجه ش��به است و از مشبه به مرکب 
اخذ می شود که هیئت حاصل )ایماژ، تصویر، تابلو( 
از امور متعدد است و فقط اذهان ورزیده و مأنوس به 
شعر قادر به لذت بردن از آن اند و بدین لحاظ ممکن 
اس��ت ذهنی جزئیات بیش��تری را نسبت به ذهن 

دیگر، از تصویر دریابد. )شمیسا، 1370: 101 و 102( 
سر از البرز برزد قرص خورشید 

چو خون آلوده دزدی سر ز مکمن »منوچهری«
تعریف: تشبیه مرکب، تشبیهی است که در آن 
وجه شبه از دو یا چند چیز که با هم آمیخته اند 
گرفته می ش��ود یا هیئتی به هیئت دیگر مانند 
می ش��ود. به بیان دیگر، تش��بیه مرک��ب تابلو و 
تصویری اس��ت ذهنی که چندچیز در به وجود 

آمدن آن توأمان نقش داشته اند. 
پس هیئتی است حاصل از امور متعدد و منتزع 

از چند چیز گوناگون.
خیال قامتت برطرف چشمم 

چو سروی بر لب جویی نماید    »شمس مغربی« 
= تص��ور و تصویر قد و قامت تو در کنار چش��م 
من مانند درخت سروی است که در کنار رودی 

جای دارد. 
طبق گفتة سیروس شمیس��ا در کتاب ارزشمند 
»بیان«، س��اختمان تش��بیه مرکب به دو بخش 

تقسیم می شود: مرکب اسمی و فعلی. 

چکیده
غرض از نوش��تن این مقاله، توضیح و تشریح 
بیشتر تشبیه مرکب و درک بهتر آن و بررسی 
ساختاری آن است که کمتر دربارة آن اندیشیده 
و نوشته شده است. امید که این وجیزه، مقبول 

افتد و به کار آید. 
نگارنده می کوش��د در نوشتة خویش، پاسخ و 

مثالی برای هر یک از پرسش های زیر بیابد: 
1. آی��ا تش��بیهات مرکب، همگی به ش��کل 

یکسانی ظاهر می شوند؟ 
2. این تشبیه می تواند در یک مصراع، تک بیت 

و یا در دو بیت ظاهر شود؟ 
3. آیا در میان تشبیه مرکب، تشبیه مفرد هم 

دیده شده است؟ 
4. آیا می توان در این تش��بیه، برای »مشبه«، 

دو »مشبه به« بیاید؟ 
5. آیا تش��بیه مرکب چهار رکنی در یک بیت 

می توان یافت؟ 
6. آیا هر دو مصراع ش��عری، می تواند تشبیه 

مرکب داشته باشد؟ 
7. در یک تشبیه مرکب، معموالً چند جزء به 

چند جزء از یک هیئت تشبیه می شوند؟ 
8. آیا در اش��عار سبک نیمایی، تشبیه مرکب 

جایی دارد؟ 
9. آی��ا می توان بخش بندی های دیگری چون 
موضوع و محتوا یا تصویرس��ازی برای آن در 

نظر گرفت؟ 
10. به نظر شما یک ش��اعر در شعر خود، چند 

تشبیه مرکب می تواند بیاورد؟ 
11. آیا این آرایه، تنه��ا در حوزة نظم کاربرد 

دارد یا در عرصة نثر نیز به کار می آید؟

کلید واژه ها:
تش��بیه مرکب، تش��بیه تمثیل، وجه ش��به، 

تصویرسازی.
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ساختمان تشبیه مرکب 
1. مرکب اسمی: دو جزئی )با نشانه های: بر، در، گرد، پیش و پس( 

2. مرکب فعلی: الف( سه جزئی     ب( چهار جزئی 

مطابق بخش بندی ایش��ان، مرکب اسمی ترکیب دو جزء اسم 
است با دو جزء اسم که آن دو یا »بر« هم اند یا »در / اندر« هم اند 

و یا »گرد« هم و یا »پیش و پس« هم، مثال برای هر کدام: 
1( »بر« هم: یعنی یکی از 2 جزء رو یا باالی دیگری است: 

درفش کاویانی بر سر شاه 
 2             1          

چو لختی ابر کافتد بر سر ماه                               »نظامی« 
 2   1         

2( »در« هم: یعنی یکی از اجزا داخل دیگری است: 
آن شاخه های نارنج اندر میان ابر 
 2           1           

چون پاره های اخگر اندر میان دود                             »بهار«
 2                       1              

3( »گرد« هم: یکی از اجزا پیرامون جزء دیگر است: 
حرف های خط موزون تو پیرامن روی 
 2               1                   

گویی از مشک سیه بر گل سوری رقم اند                 »سعدی« 
 2                1                

4( »پیش و پس« هم: یکی از اجزا کنار جزء دیگری است: 
هالل عید برون آمد از سپهر کبود 

 2      1    
چو شمع زرین پیش زمردین محراب             »عمعق بخارایی«

   2       1          
تذکر: گاه ارتباط با اجزای یک تش��بیه مرکب اس��می، مرتب و 

منظم نیست: 
شقایق بر یکی پای ایستاده 

2   1   
چو بر شاخ زمرد جام باده                            »کلیله و دمنه«

 2          1             
برخی از تشبیهات مرکب فعلی، در هیئتی سه جزء به سه جزء 

مانند می گردد: 
عنان بر گردن سرخش فکنده 

 3    2         1  
چو دو مار سیه بر شاخ چندن                          »منوچهری«

 2              1          
توضیح: جزء سوم »مشبه به« که حلقه زدن است، محذوف است. 

نکته: گاه این ارتباط اجزای تشبیه، نامرتب و پراکنده است: 
گشوده سوی چمن نیم خفته نرگس، چشم 

3         2           1  

چنان محب که دزدیده بنگرد به حبیب          »قطران تبریزی«
 3              2           1          

بعضی از تشبیهات مرکب فعلی 4 جزئی: 
ابر از هوا بر گل چکان ماند به زنگی دایگان 

 1                4     3      2     1
در کام رومی بچگان، پستان نور انداخته                   »خاقانی« 

 4     2     4            3               
تذکر: گاهی تشبیه مرکب، مخلوطی از سه جزئی و چهار جزئی 

است؛ یعنی مثاًل مشبه سه جزئی و مشبه به چهار جزء دارد: 
بر کشید  روز آمد و عالمت مصقول 

3         2       1 
وز آسمان شمامة کافور بردمید 

      1     2      3 )مشبه( 
گویی که دوست قرطة شعر کبود خویش 

2          1    
تا جایگاه ناف به عمدا فرو درید                   »کسایی مروزی« 

 4                     3        
تفاوت تشبیه دو جزئی اسمی با سه یا چهار جزئی فعلی از نظر 
تصویر در این است که اگر تشبیه اسمی را به نقاشی ارائه کنیم، 
می توان آن را مصور اما تش��بیه فعلی فقط در ذهن، قابل تصور 

است. )شمیسا، 1370: 74 تا 79( 
خال بنفشه گون به رخ آتشین منه 

بر برگ الله، نافة قیر این چنین منه                      »بابافغانی« 
تشبیه مرکب تنها سهم شعر فخیم سنتی ما نیست بلکه شاعران 
نواندیش و پیر و شعر نیمایی ما نیز از این آرایه بی بهره نبوده و در 
شعر خویش – البته نه به وسعت ادب کهن – از آن بهره برده اند: 

- کاشکی همچو حبابی بر آب/ 
در نگاه تو رها می شدم از بود و نبود              »حمید مصدق« 

- و سرانجام، تو در فنجانی چای فرو خواهی رفت/ 
مثل قایق در آب                                        »فروغ فرخزاد« 
- خطی ز نور روی سیاهی است: / گویی بر آبنوس درخشید زر 

سپید »سهراب سپهری« 
- همگنان خاموش/ 

گرد بر گردش به کردار صدف بر گرد مروارید  »مهدی اخوان ثالث« 
تذکر: معموالً تمام ارکان تش��بیه به علت گس��تردگی این نوع 
تشبیه در یک تشبیه مرکب جای نمی گیرد و حداکثر، طرفین 
تش��بیه و ادات تشبیه آورده می شوند ولی پیش آمده است که 

تمام ارکان تشبیه )ارکان اربعه( در بیتی جمع شده اند: 
چو سهم رایتت بیند ُمعادی زود بگریزد 

چو اهریمن که بگریزد ز سهم آیت فرقان         »عمعق بخارایی« 
مزین است خراسان ز فّر او امروز 

چنان که بود مزین ز رای او غزنین                      »امیر معزی«

معموالً تمام ارکان 

شبیه به علت 
ت

ی این نوع 
ردگ

گست

شبیه 
شبیه در یک ت

ت

مرکب جای نمی گیرد و 

شبیه 
داکثر، طرفین ت

ح

شبیه آورده 
و ادات ت

ی پیش 
می شوند ول

ت که تمام 
آمده اس

شبیه )ارکان 
ارکان ت

ر بیتی جمع 
ه( د

اربع

شده اند

دنباله مطلب در وبگاه نشریه
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یوسف خوش نویس 
کارشناس ارشد زبان 
و ادب فارسی 
مدرس دانشگاه آزاد 
و پیام نور 
و دبیر دبیرستان ها 
و مراکز پیش دانشگاهی 
گله دار فارس

مقدمه
پیش از اینکه به اصل موضوع یعنی واکاوی استعارة مکنیه در کتاب 
آرایه های ادبی سال سوم متوسطه رشتة علوم انسانی بپردازیم، ابتدا 
استعاره را در لغت و در اصطالح ادبی به طور مختصر معنی می کنیم 

و آن گاه آن را شرح می دهیم. 
اس��تعاره در لغت مصدر باب استفعال است یعنی عاریه خواستن به 
امانت گرفتن و در اصط��الح ادبی یعنی امانت گرفتن لغتی به جای 
لغت دیگر؛ زیرا شاعر در استعاره، واژه ای را به عالقة مشابهت به جای 

واژة دیگری به کار می برد. )شمیسا، 1376: 153( 
می ت��وان گفت که اس��تعاره از درون تش��بیه بی��رون می آید؛ بدین 
معنی که از جملة تش��بیهی، مشبه، وجه شبه و ادات تشبیه را حذف 
می کنیم به نحوی که مشبه به باقی بماند. به این »مشبه به« استعاره 
می گویند. پس استعاره، گشتاری از جملة تشبیهی است. به اصطالح، 
ژرف ساخت هر استعاره یک جملة تشبیهی است؛ مثاًل ژرف ساخت 
»سرو«، که اس��تعاره از »قد بلند« است، چنین بوده است: »قد او از 
نظر بلندی مانند سرو است«. پس از اخذ استعاره از تشبیه، می توان 
آن را با قرینه ای در کالم به کار برد. »سروی را دیدم که می خرامید« 

)همان: 154( 
اس��تعاره درواقع همان تشبیه فشرده اس��ت؛ یعنی تشبیه را آن قدر 
خالصه و فش��رده می کنیم تا فقط »مش��به ب��ه« از آن باقی بماند. 
همان ط��ور که می دانیم، در اس��تعاره ادعای یکس��انی و این همانی 
وجود دارد؛ مثاًل وقتی ش��اعری می گوید: »خورشید گل زرد است« 
دقیقاً می خواهد بگوید که نام دیگر »خورش��ید«، »گل زرد« اس��ت. 
او نمی خواهد بگوید که خورشید مثل گل زرد است. بلکه می خواهد 
بگوید که اصاًل خورشید همان گل زرد است؛ یعنی، یک نام خورشید، 

گل زرد است. )همان( 
البته قدما استعاره را به گونه ای دیگر تعریف کرده اند. »استعاره عبارت 
اس��ت از آن که یکی از دو طرف تش��بیه را ذکر و طرف دیگر را اراده 
کرده باشند« )همایی، 1376: 250( یا در کتاب فرهنگ اصطالحات ادبی 
این گونه آمده اس��ت: »اس��تعاره از انواع مجاز است و عبارت است از 
اضافت )نسبت( مشبه به یا مستعار به مشبه یا مستعارمنه که با عالقه 
باشد. پس اگر مشبه به ذکر و مشبه ترک شود، استعارة مصرحه است 
و اگر عکس شود استعارة مکنیه. به عبارت دیگر، استعاره چنان است 
که لفظی را به مناسبت کمال شباهت در یکی از صفات به جای لفظی 
دیگر به کار برند.« )داد، 1375: 24(. ما با توسل به همین معنِی استعاره 
از دیدگاهِ قدما، خواهیم گفت که به کار بردن استعارة مکنیه به عنوان 

استعاره درست نیست. 

چکیده
در این مقاله، به بررسی استعارة مکنیه – که در 
کتاب آرایه های ادبی سال سوم متوسطه آمده 
است – پرداخته ایم. سعی ما در این مقاله بر این 
اس��ت که با توضیح و بیان مثال هایی از کتاب 
آرایه، به این نتیجه برس��یم که اساس��اً به کار 
بردن استعارة مکنیه با توجه به معنی استعاره 
– استعمال لفظ در غیر معنای حقیقی – کار 
درستی نیست و به جای آن، پیشنهاد می شود 
از صور خیال دیگر همانند جان بخش��یدن به 
اشیا1 )تشخیص(، جان دار انگاری2 )آنیمیسم( 

و تجسم انگاری3 استفاده شود.

کلید واژه ها:
استعاره، استعارة مکنیه، صور خیال، 
تشخیص، آنیمیسم، تجسم انگاری، 

آرایه های ادبی سال سوم.
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دما دربارة 
گرچه نظر ق  

ل ادبی 
سائ

سیاری از م
ب

متین و استوار است و 

ما امری 
ها بر 

احترام آن 

ب، نمی توان 
ت واج

اس

 را که این بزرگان 
هر چه

سائل 
دربارة بعضی م

ن هیچ 
ی گفته اند، بدو

ادب

چون و چرایی پذیرفت



قرینه در استعاره 
وجود »قرینه« در جمله ای که استعاره 
در آن به کار رفته، الزامی است. قرینه 
را می توان به زبان س��اده سرنخ معنی 
کرد: »یعنی نش��انه ای در س��خن که 
ذهن شنونده را از معنای حقیقی کلمه 
منصرف می س��ازد و به سوی معنای 
اس��تعاری آن می برد« )نوروزی، 1380، 
434(. پس قرینه، راه تشخیص استعاره 
بودن واژه اس��ت وگرن��ه به هیچ وحه 
نمی توان فهمید که واژة مورد نظر در 
معنای حقیقی خود به کار رفته است 

یا در معنای مجازی. 
ب��رای مث��ال، وقتی کس��ی می گوید: 
شیری دیدم که در جبهه می جنگید، 
از روی واژه های��ی مث��ل »جبه��ه« و 
»جنگیدن« - که قرینه اند – می توان 
استنباط کرد که »ش��یر« در معنای 
حقیق��ی خود – نام حی��وان – به کار 
نرفته اس��ت. پس، ش��یر در این مثال 
اس��تعاره از »رزمنده« است؛ یعنی نام 

دیگر شیر، رزمنده است. 

انواع استعاره 
همان طور که می دانیم، قدما در کتب بالغی به چند نوع استعاره اشاره کرده اند. 

تقسیم بندی استعاره ها بدین گونه است: 
1. اس��تعارة مصرحة مجرده، 2. اس��تعارة مصرحة مرش��حه، 3. استعارة مصرحة 

مطلقه، 4. استعارة مکنیه )کنایی(. 
در همة این اس��تعاره ها فقط »مشبه به« ذکر می شود، به جز نوع آخر که در آن 

مشبه نیز ذکر می گردد. 
گرچه نظر قدما دربارة بسیاری از مسائل ادبی متین و استوار است و احترام آن ها 
بر ما امری اس��ت واجب، نمی توان هر چه را که این بزرگان دربارة بعضی مسائل 
ادب��ی گفته اند، بدون هیچ چون و چرایی پذیرفت. زیرا امکان اش��تباه و خطا در 

بعضی از گفتارهای آنان وجود دارد. 
به نظر ما یکی از اشتباهات ایشان دربارة همین استعارة مکنیه است که به طور 

مفصل به آن خواهیم پرداخت. 
همان طور که بیان شد، بنا به تعریِف معناِی »دقیِق« استعاره – عاریت گرفتن و 
امانت خواستن واژه ای در غیر معنای حقیقی – با کمی دقت نظر در می یابیم که 
در همة انواع اس��تعاره این معنی )مجاز بودن واژه( صحت دارد و کاماًل با معنای 

استعاره مطابقت می کند مگر استعارة مکنیه. 
برای یادآوری فرمول های سه گانة4 انواع استعارة مصرحه را در زیر می آوریم: 

1. استعارة مجرده: مشبه به + مالیمات مشبه 
2. استعارة مرشحه: مشبه به + مالیمات مشبه به 

3. استعارة مطلقه: مشبه به + مالیمات مشبه و مشبه به 
حال آن که فرمول استعارة مکنیه چنین است. 

مشبه + یکی از مالیمات مشبه به 
دنباله مطلب در وبگاه نشریه

ِف معناِی 
بنا به تعری

ِق« استعاره 
»دقی

ت گرفتن 
– عاری

 امانت خواستن 
و

واژه ای در غیر معنای 

ی دقت 
 با کم

حقیقی –

یابیم که 
نظر در می 

در همة انواع استعاره 

ی )مجاز 
این معن

بودن واژه( صحت 

ً با معنای 
 کامال

دارد و

طابقت 
استعاره م

می کند مگر استعارة 

مکنیه 
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چکيده

 را در اثر خویش به کمال برساند، کنایه 
ه کارگیری آن می تواند نقش خیال انگیزی

اعر یا نویسنده با ب
ی از عواملی که ش

یک

اعر یا نویسنده نیازی نمی بیند که 
در گفتار است. جایی که ش

است. کنایه یکی از صورت های بیان پوشیده و اسلوب هنری 

یرد و با اندک بهره گیری از عناصر جنبی، بیشترین معنی را به 
مطلب را آشکار و واضح بیان کند، از زبان کنایه کمک می گ

 دورة متوسطه بسیار سطحی و مبتدی 
ت القا را به زبان می بخشد. آرایة کنایه در کتاب های

کلمه می دهد و بیشترین قدر

ه را از دیدگاه های مختلف بررسی کند و نگاهی جامع تر 
معرفی شده است. از این رو این مقاله بر آن است که آرایة کنای

عار بزرگان ادب فارسی ارائه شود و همراه با 
دازد. در این بررسی سعی شده است برای انواع کنایه، مصادیقی از اش

بدان ان

شواهد کافی، بحث گسترش یابد.

دواژهها:
کلي

کنایه، انواع کنایه، خاستگاه کنایه، ساختار دستوری کنایه.

مقدمه

ت. درواقع، شعر 
در هنرهای ادبی صنعت کنایه اس

از جمله آرایه های مهم و قابل طرح 

ود، نیازمند فنون 
ر نیز مانند هنرهای دیگری برای برقراری ارتباط با مخاطبان خ

و نث��

در موارد بس��یاری به مجاز 
دارد. کنایه 

و ابزارهایی هس��تند که یکی از آن ها کنایه نام 

ت دارد و این ش��باهت به اندازه ای است که با وجود 
تعارة مرکب ش��باه

و خصوصاً اس��

ن قرار دارند، باز 
عاره در آ

تعریف های مش��خص و محدوده های خاصی که کنایه و اس��ت

دارد. از این رو 
ن مورد اختالف نظر وجود 

هم بین خواص و استادان بزرگ ادبیات در ای

ار کوتاه 
ارد و از آنجا که در کتاب آرایه های ادبی تعریفی بسی

کنایه جای بحث بسیار د

و گذرا از آن شده است، ضرورت آشنایی با این آرایه، شناخت انواع آن و وجوه شباهت 

ستعاره بیش از پیش احساس می شود. 
آن با مجاز و ا

دکتر سعید قشقایی

استاد راهنما

مرضیه راستی کردار

دبیر ادبیات فارسی دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی فسا 

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

کنایه: »کنایه در لغت به معنی پوش��یده س��خن گفتن اس��ت و در اصطالح س��خنی 

 اگر گوینده جمله ای را چنان 
د، بنابراین،

ک و دور باش
ی دو معنی نزدی

اس��ت که دارا

د، از کنایه 
دور منتقل گرد

ده از معنی نزدیک به معن��ی 
کار برد که ذهن ش��نون

به 

ده کرده است؛ مانند: دس��ت درازی که کنایه از تجاوز و طمع کاری به مال 
اس��تفا

ی را اگر به صورت 
ی از معان

دیگران اس��ت.« )همایی، 1374: 255( درواقع »بس��یار

ت و گاه مس��تهجن و زشت به نظر می رسد 
عادی بیان کنیم، لذت بخش نیس��

و مؤثر بیان کرد« )شفیعی 
اما از طریق کنایه می توان آن را به روش��ی دلنشین 

ه تقریباً یکس��ان اند اما 
د از کنای

کدکنی، 1385: 141(. تعریف های قدیم و جدی

بعضی کلی ترند که جای انگشت نهادن بر آن ها نیست و بعضی به جزئیات 

هم توجه کرده اند؛ مانند س��یروس شمیسا که می گوید: »کنایه عبارت یا 

ز ایراد نیست؛ 
جمله ای است« )شمیسا، 1373: 226( که این تعریف خالی ا

مفرد )= یک 
زیرا کنایه فقط جمله و عبارت نیست بلکه به صورت لفظ 

ب )ترکیب وصفی یا اضافی( نیز ظاهر می شود. 
ی( یا مرک

واژه ا

د و منافاتی با حقیقت ندارد 
فرق کنایه با مجاز: »اول اینکه کنایه تضا

« واقعاً منظور 
ر تعبیر »طویل النجاد

و هیچ موردی نیست از اینکه د

ر »رعینا 
د اما در مجاز چنین نیست؛ مثالً د

بلندی شمش��یر باش��

م؛ زیرا باران قابل چرا و 
الغیث« نمی توانیم معنی حقیقی را بپذیری

 گفتار براساس انتقال از الزم 
ه در کنایه

ت. دوم اینک
چریدن نیس

ز ملزوم به الزم اس��ت.« 
جاز انتقال ا

ه ملزوم اس��ت ولی در م
ب

)شفیعی کدکنی، 1385: 142( 

عارة مرکب 
عارة مرکب: »فرق کنایه و است

فرق کنایه با است

ت؛ بنابراین در جمله، 
تعارة مرکب مجاز اس

این است که اس

ود دارد که به خواننده می گوید جمله 
قرینة صارفه ای وج

ه کار نرفته است، مانند »تکیه بر 
در معنی اصلی خود ب

ا در کنایة قرینة 
آب زدن« که امری معمول اس��ت ام

ه بر معنای ثانوی داللت داش��ته باش��د 
صارفه ای ک

وجود ندارد. عدم توجه به این مطلب یعنی وجود 

ن بر معنای ظاهری 
نداشتن قرینه و امکان حمل آ

س��بب شده اس��ت که در کتب سنتی بسیاری 

 ذکر کنند.« 
 را کنای��ه

س��تعاره های مرکب
از ا

)شمیسا، 1385: 289( 

س��تعارة تمثیل: 
ف��رق کنای��ة مرکب ب��ا ا

س��تعارة تمثی��ل، عالقه می��ان ظاهر 
در ا

ن و معنای پوش��یده آن ش��باهت 
س��خ

اس��ت. به عبارت دیگ��ر: »جملة گفته 

ستعار منه است
شده، مش��به به یا م
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مقدمه

ت. درواقع، شعر 
در هنرهای ادبی صنعت کنایه اس

از جمله آرایه های مهم و قابل طرح 

ود، نیازمند فنون 
ر نیز مانند هنرهای دیگری برای برقراری ارتباط با مخاطبان خ

و نث��

در موارد بس��یاری به مجاز 
دارد. کنایه 

و ابزارهایی هس��تند که یکی از آن ها کنایه نام 

ت دارد و این ش��باهت به اندازه ای است که با وجود 
تعارة مرکب ش��باه

و خصوصاً اس��

ن قرار دارند، باز 
عاره در آ

تعریف های مش��خص و محدوده های خاصی که کنایه و اس��ت

دارد. از این رو 
ن مورد اختالف نظر وجود 

هم بین خواص و استادان بزرگ ادبیات در ای

ار کوتاه 
ارد و از آنجا که در کتاب آرایه های ادبی تعریفی بسی

کنایه جای بحث بسیار د

و گذرا از آن شده است، ضرورت آشنایی با این آرایه، شناخت انواع آن و وجوه شباهت 

ستعاره بیش از پیش احساس می شود. 
آن با مجاز و ا

دکتر سعید قشقایی

استاد راهنما

مرضیه راستی کردار

دبیر ادبیات فارسی دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی فسا 

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

کنایه: »کنایه در لغت به معنی پوش��یده س��خن گفتن اس��ت و در اصطالح س��خنی 

 اگر گوینده جمله ای را چنان 
د، بنابراین،

ک و دور باش
ی دو معنی نزدی

اس��ت که دارا

د، از کنایه 
دور منتقل گرد

ده از معنی نزدیک به معن��ی 
کار برد که ذهن ش��نون

به 

ده کرده است؛ مانند: دس��ت درازی که کنایه از تجاوز و طمع کاری به مال 
اس��تفا

ی را اگر به صورت 
ی از معان

دیگران اس��ت.« )همایی، 1374: 255( درواقع »بس��یار

ت و گاه مس��تهجن و زشت به نظر می رسد 
عادی بیان کنیم، لذت بخش نیس��

و مؤثر بیان کرد« )شفیعی 
اما از طریق کنایه می توان آن را به روش��ی دلنشین 

ه تقریباً یکس��ان اند اما 
د از کنای

کدکنی، 1385: 141(. تعریف های قدیم و جدی

بعضی کلی ترند که جای انگشت نهادن بر آن ها نیست و بعضی به جزئیات 

هم توجه کرده اند؛ مانند س��یروس شمیسا که می گوید: »کنایه عبارت یا 

ز ایراد نیست؛ 
جمله ای است« )شمیسا، 1373: 226( که این تعریف خالی ا

مفرد )= یک 
زیرا کنایه فقط جمله و عبارت نیست بلکه به صورت لفظ 

ب )ترکیب وصفی یا اضافی( نیز ظاهر می شود. 
ی( یا مرک

واژه ا

د و منافاتی با حقیقت ندارد 
فرق کنایه با مجاز: »اول اینکه کنایه تضا

« واقعاً منظور 
ر تعبیر »طویل النجاد

و هیچ موردی نیست از اینکه د

ر »رعینا 
د اما در مجاز چنین نیست؛ مثالً د

بلندی شمش��یر باش��

م؛ زیرا باران قابل چرا و 
الغیث« نمی توانیم معنی حقیقی را بپذیری

 گفتار براساس انتقال از الزم 
ه در کنایه

ت. دوم اینک
چریدن نیس

ز ملزوم به الزم اس��ت.« 
جاز انتقال ا

ه ملزوم اس��ت ولی در م
ب

)شفیعی کدکنی، 1385: 142( 

عارة مرکب 
عارة مرکب: »فرق کنایه و است

فرق کنایه با است

ت؛ بنابراین در جمله، 
تعارة مرکب مجاز اس

این است که اس

ود دارد که به خواننده می گوید جمله 
قرینة صارفه ای وج

ه کار نرفته است، مانند »تکیه بر 
در معنی اصلی خود ب

ا در کنایة قرینة 
آب زدن« که امری معمول اس��ت ام

ه بر معنای ثانوی داللت داش��ته باش��د 
صارفه ای ک

وجود ندارد. عدم توجه به این مطلب یعنی وجود 

ن بر معنای ظاهری 
نداشتن قرینه و امکان حمل آ

س��بب شده اس��ت که در کتب سنتی بسیاری 

 ذکر کنند.« 
 را کنای��ه

س��تعاره های مرکب
از ا

)شمیسا، 1385: 289( 

س��تعارة تمثیل: 
ف��رق کنای��ة مرکب ب��ا ا

س��تعارة تمثی��ل، عالقه می��ان ظاهر 
در ا

ن و معنای پوش��یده آن ش��باهت 
س��خ

اس��ت. به عبارت دیگ��ر: »جملة گفته 

ستعار منه است
شده، مش��به به یا م

 م��ورد نظر، 
 و معن��ای پوش��یده و

می باش��د.  مس��تعاٌرله  ی��ا  مش��به 

ل، معن��ای ظاهری 
��تعارة تمثی

در اس

ا در کنایة 
مورد قبول نیس��ت، ام

چندان 

مرکب، شباهتی میان ظاهر سخن )مکنٌی 

ه( و معنای پوشیده آن )مکنی عنه( وجود 
ب

ن��دارد. همچنین، معنای ظاه��ری آن مانند 

معنای پوش��یدة آن پذیرفتنی است. استعارة 

تی��ر از کمان چو رفت نیاید به 
تمثیلی مانند: »

شس��ت باز« و کنایة مرکب مانند: »انگش��ت به 

دندان گرفتن« )نوروزی، 1376: 497( 

کنایه از حیث داللت مکنٌی به، به مکنی عنه: 

م(: »کنایه از موصوف آن است 
1. کنایه از موصوف )اس

که یک یا چند صفت یا لقب از موصوفی را بگویند و خود 

اده کنن��د؛ مثالً به جای نام خدا بگویند 
آن موص��وف را ار

د »ام القری«. بی نشان 
»بی نشان« یا به جای شهر مکه بگوین

دا و ام القری، لقب ش��هر مکه است.« )نوروزی، 1376: 
صفت خ

مبر اکرم 
4( یا ترکیب »پنج نوبت زن شریعت« از صفات »پیا

99

)ص(« در بیت: 

پنج نوبت زن شریعت پاک 

چاربالش نِِه والیت خاک )هفت پیکر، 1383، 6( 

ت، »در این نوع کنایه، مکنی به، صفتی اس��ت که 
2. کنای��ه از صف

باید از آن متوجه صفت دیگری )مکنی عنه( شد؛ مثالً از سیه گلیم، 

بدبخت و از س��یه کاس��ه، کثیف و بخیل را می توان فهمید.« )شمیسا، 

رمانبردار« 
»نرم گردن« کنایه از »مطیع و ف

2( یا مانند: عبارت 
76 :1373

در بیت: 

د ار تو کایی به جوش 
دو شخص ایمن ان

ی نرم گردن، یکی سفته گوش )شرف نامه، 1381: 63( 
یک

3. کنای��ه از فع��ل: این نوع کنایه از رایج ترین نوع آن اس��ت که در آن »فعل یا 

( در معنای فعل یا مصدر یا جمله ای دیگر )مکنی 
مصدری یا جمله ای )مکنی به

ه کار رفته باشد؛ مثالً دست کفچه کردن که کنایه از گدایی کردن است.« 
عنه( ب

2( یا عبارت »دل از کف رفتن« کنایه از »عاشق شدن« در بیت: 
)شمیسا، 1385: 76

مرا عمرها دل زکف رفته بود 

بر این شخص و جان بر وی آشفته بود )بوستان، 1359: 157( 

ادامه مطلب در وبگاه نشریه 

کنایه در موارد 

بسیاری به مجاز 

و خصوصاً استعارة 

مرکب شباهت دارد 

و این شباهت 

به اندازه ای است 

که با وجود 

تعریف های مشخص 

و محدوده های خاصی 

که کنایه و استعاره 

در آن قرار دارند، 

باز هم بین خواص 

و استادان بزرگ 

ادبیات در این مورد 

اختالف نظر وجود دارد
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   اگر به فرهنگ ها 

ه کنیم، 
مراجع

ه تلفظ 
یابیم ک

درمی 

واژة »خشن جامه« 

ت مذکور 
در عبار

 دمنه به 
کلیله و

از 

شکل »َخَشن جامه« 

ت، نه 
صحیح اس

»َخِشن جامه« 
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علی اصغر فیروزنیا 
کارشناس ارشد زبان و ادب فارسی 
و دبیر دبیرستان های بجنورد

چکیده
نویسندة مقاله با ذکر شواهدی تلفظ کلمة »َخِشن جامه« را در درس 
»کبوتر طوق دار« نادرس��ت می داند و ش��کل صحیح آن را به صورت 

»َخَشن جامه« مطرح می کند.

کلید واژه ها:
َخِشن، َخَشن، َخِشن جامه، َخَشن جامه.

در درس »کبوتر طوق دار« )مندرج در ادبیات فارسی 3( چنین 
آمده است: »ناگاه صّیادی بدحاِل َخِشن جامه، جالی بر گردن و 

عصایی در دست، روی بدان درخت نهاد.« 
)ادبیات فارسی 3، 1389: 107( 
اگر به فرهنگ ها مراجعه کنیم، درمی یابیم که تلفظ واژة »خشن 
جامه« در عبارت مذکور از کلیله و دمنه به شکل »َخَشن جامه« 

صحیح است، نه »َخِشن جامه«. 
در اینجا شواهدی را برای تأیید این نظر نقل می کنیم. 

1. »َخَشن xašan: گیاهی است از انواع بوریا که از آن جامه بافند 
و درویشان پوشند.« )معین، 1371، ج 1: 1425( 

2. »خش��ن ]َخ َش[ )اِ( گیاهی باش��د ک��ه از آن جامه بافند و  
فقیران و درویشان پوش��ند.« )برهان قاطع(، )از ناظم االطباء(. 

)فرهنگ جهانگیری(. جامة ساخته شده از خشن: 
بر کش مسیح غم زِ دل، پیش که صبح بر کشد 

این خشن هزار میخ از سر چرخ چنبری                       خاقانی
ای که تو را به ز خشن جامه نیست 

حکم بر ابریشم و بادامه نیست                                   نظامی 
ترکیب: خشن پوشیدن: جامه ای که از گیاه خشن بافته باشند، 

در بر کردن. )ناظم االطباء(« )دهخدا، 1336، ج 12: 589( 

3. »خش��ن – به فتح اول بر وزن چمن، گیاهی باشد که از آن 
جامه بافند و فقیران و درویشان پوشند.« )تبریزی، 1379، 342( 

4. »خش��ن پوش: آن که جامة بافته ش��ده از گیاه خشن در بر 
کرده باشد.« )گلچین معانی، 1381، ج 1: 334( 

5. »َخَش��ن / kashan/ یک نوع گیاهی که از آن جامه می بافند 
و آن را کم بغالن ]تهی دستان و فقیران[ و َقّشاقان می پوشند.«

 )شکوری، 1384، ج 1: 697( 
غیاث الدین محمد رامپوری هم تلفظ واژة خشن را در  فارسی به 
فتحتین و در آخر نون، ذکر کرده است و کلمة مشابه آن را در 

عربی به فتح اول و کسر ثانی آورده است. 
)ر.ک. به غیاث اللغات، 1363: 333(

ضمناً واژة »بدحال« در عبارت منقول از کلیله و دمنه، با تعریف 
واژة »َخَشن جامه« پیوند دارد. )ر.ک. به لغت نامة دهخدا( 1336، ج 

6: 737، ذیل لغت »بدحال«( 
پس با عنایت به نکات یاد شده، قرائت کلمة مورد نظر به صورت 
»َخَشن جامه« بر شکل دیگر آن یعنی »َخِشن جامه« ترجیح دارد. 

منابع 
1. معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، )6 جلد(، چاپ هشتم، تهران، امیرکبیر، 1371. 
2. دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه، )30 جلد( انتشارات مجلس شورای ملی، 1336(. 

3. تبریزی، محمدحسین؛ برهان قاطع، چاپ اول، تهران، نیما، 1379. 
4. شکوری، محمدجان؛ فرهنگ فارسی تاجیکی، تصحیح محسن شجاعی، 2 

جلد، چاپ اول، تهران، فرهنگ معاصر، 1384. 
5. غیاث الدین محمد رامپوری؛ غیاث اللغات، چاپ اول، تهران، امیرکبیر، 1363. 
6. گلچین معانی، احمد؛ فرهنگ اشعار صائب، )2 جلد(، چ3، امیرکبیر، 1381. 
7. گروه مؤلفان؛ ادبیات فارسی )3( )شاخة نظری به استثنای رشتة ادبیات و علوم 
انسانی(، چاپ دوازدهم، تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، 1389. 



آموزش زبان و ادب فارسی
ــمارة 3/بـهـــار 1392 ــ ــ شـ

49

1. تلفظ واژگان
- گوش پند نیوشان آواز او َشنوده )shanude( )ادبیات1 درس 
اول( تلفظ درس��ت آن ُش��نوده )shonude( اس��ت. )نیز ر.ک 

ادبیات 3، درس ششم( 
- ز ت��ن خون و ُخوی )xoy( را ف��رو ریختند. )ادبیات 1 درس 
س��وم( در حالی ک��ه تلفظ این واژه بر وزن »ِمی« اس��ت. )واژه 

نامک: ذیل واژة »خوی«( 
- جولقّیی سربرهنه می گذشت )ادبیات 1، درس هفتم( جولقی، 
»julaghi« تلفظ شده در حالی که تلفظ آن »jowlaghi« است. 
- خرامان )xaraman( بش��د س��وی آب روان )ادبیات 1 درس 

سوم(؛ تلفظ صحیح آن )xoraman( است. 
- که به ما َسوا )masava( فکندی همه سایة هما را )ادبیات 2 

درس اول(؛ تلفظ صحیح آن ماِسوا )maseva( است. 
- به دو چش��م خون فش��انم، ِهله )hele( این نس��یم رحمت 

)ادبیات 2 درس اول(؛ تلفظ صحیح آن َهله )hale( است. 
- ب��ه دع��ای مس��تمندان )mostamandan( ک��ه ز جان ما 
بگردان، ره آفت قضا را )ادبیات 2 درس اول(؛ این واژه دو تلفظی 
اس��ت اما می دانیم که تلفظ دو هجایِی این نوع واژگان، وجهة 

ادبی بیشتری دارد و بهتر است در متون ادبی آن ها را دو هجایی 
 .)mostmandan( :تلفظ کنیم

- لیکن )likan( جز علی )ع( کسی اعالم آمادگی نمی کند. )ادبیات 
2، درس سوم(؛ لیکن ممال »لکِن« عربی و تلفظ آن )liken( است. 
- باز چو کشتی شکست نوبت وصل و لَقا )lagha( است. )ادبیات 
2، آواز عش��ق(؛ لِقا مصدر دوم باب مفاعله اس��ت و به کسر اول 

)legha( تلفظ می شود. 
- به هر جانب ک��ه روی آری، َدَرفش )darafsh( کاویان بینی. 
)ادبیات 2، درس س��یزدهم(؛ تلفظ درست درفش به کسر اول 

)derafsh( است. 
- صفوت آدمی��ان و تََتّم��ة )tatamme( دور زمان )ادبیات 3، 

درس اول(؛ تلفظ صحیح آن )tatemme( است. 
- دامنی پر کنم َهدیة )hadiyye( اصحاب را )ادبیات 3، درس 
اول(؛ مرحوم محمدمعین ذیل این واژه نوشته است: »این کلمه 
را فصیحان فارس��ی به فتح اول و س��کون دوم و تخفیف سوم 

])hadye([  آورده اند.« 
- ای ط��اق نهم َرواق باال )ravagh( باال )ادبیات 3، درس اول(؛ 

تلفظ صحیح آن )revagh( است. 

 سرانجام بعد از سالیان بسیار و در واپسین سال های حضور کتب 
ادبیات فارسی در چرخة آموزش، کتاب گویای »ادبیات فارسی« 
و البته چند درس دیگر، از طرف سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزش��ی به بازار عرضه ش��د. نگارندة این سطور، که تجربه ای 
در ای��ن عرصه دارد، به عنوان ناظر علم��ی بر تولید 9 عدد نوار 
کاست شامل قرائت اشعار کتب ادبیات فارسی دورة راهنمایی و 
دبیرستان در ادارة کل آموزش وپرورش استان آذربایجان شرقی، 
ضمن عرض تبریک و آرزوی توفیق برای تمامی دست اندرکاران 
تهیة این اثر و ارج نهادن به تالش های آنان، با این باور که نفس 
چنی��ن کاری از ضرورت های انکارناپذیر فرایند آموزش اس��ت، 
جهت ت��داوم و ارتقای طرح با معیارهای علمی و هنری، نکاتی 
را ک��ه حاصل تأمل و دقت در این اثر اس��ت، به محضر ارجمند 

پدیدآورندگان آن و همچنین دوس��تداران ش��عر و ادب پارسی 
تقدیم می کند. بدیهی است هر وسیله و ابزار کمک آموزشی، باید 
از نظر اعتبار علمی و دانشی در سطحی باالتر از مخاطبانش – در 
این مورد دبیران و دانش آموزان – باشد تا آنان این اثر را به عنوان 
راهنما و گره گش��ای مشکالت خود بپذیرند. نکتة مهم دیگر در 
تولید چنین اثری، پاسخگویی به این سؤال مهم است که: »هدف 
از تهیه و تولید آن چیس��ت؟« ارائة تلفظ درس��ت واژگان، آشنا 
کردن مخاطبان با لحن درست کالم، رعایت تکیه ها، نشان دادن 
ظرافت ه��ا و زیبایی های متون ادبی یا هم��ة این موارد؟ در زیر، 
قرائت متون بخشی از کتب ادبیات عمومی متوسطه را از منظر 
صحت و اعتبار و تأمین اهداف مورد نظر محک می زنیم و داوری 

نهایی دربارة آن را به خوانندگان می سپاریم. 

سیله و ابزار 
هر و

ک آموزشی، 
کم

عتبار 
باید از نظر ا

و دانشی در 
علمی 

ی باالتر از 
سطح

طبانش – در 
مخا

 دبیران و 
این مورد

ش آموزان – باشد 
دان

ن اثر را 
ن ای

ا آنا
ت

ن راهنما و 
به عنوا

گره گشای مشکالت 

ود بپذیرند. 
خ

م دیگر در 
ة مه

نکت

تولید چنین اثری، 

پاسخگویی به این 

ت که: 
ل مهم اس

سؤا

 تهیه و 
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تولید آن چیست؟

رحیم تبریزی کندلجی
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رة 
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 )kelile( 22 در »آورده ان��د« صفحة )kalile( »واژة »کلیل��ه -
تلفظ شده است. 

- بانگ و غریو و َهزاَهز )hazahaz( برخاست )ادبیات 3، درس 
ششم(؛ تلفظ صحیح آن »hazahez« است. 

- چیزی را که در او کراهّیت��ی )karahiyyati( نبود... )ادبیات 
3، درس شش��م(؛ تلفظ درس��ت ای��ن واژه ب��ه تخفیف »ی«  

)karahiyat( است نه به تشدید آن. 
- و آنچ��ه دارم از اندک مایه حطام دنیا حالل اس��ت و َکفایت 
)kafayat( اس��ت... )ادبیات 3، درس ششم(؛ تلفظ صحیح آن 

»kefayat« است. 
- س��رانجام گفت ایَم��ن )iman( از هر دوان )زب��ان و ادبیات 
پیش دانش��گاهی درس پنجم(؛ ایِمن ممال آِمن عربی اس��ت و 

»imen« تلفظ می شود. 
- این پیر زِندیق )zendigh( آمد. )زبان و ادبیات پیش دانشگاهی، 

درس هفتم(؛ تلفظ این واژه »zandigh« است. 

2. خطاهای دستوری و نحوی 
- بی ادب تنها نه خود را داش��ت بد/ بلکه آتش در همه آفاق زد 

)ادبیات 2، درس اول( 
مصرع اول به صورت جملة وابسته و به صورت متصل به مصراع 
بعدی قرائت ش��ده است. حال آن که در پایان مصراع اول درنگ 

کامل الزم است. 
- نوای گرم نی از آتش��ین نفسی اس��ت )ادبیات 1 درس اول(. 
»ی« در آتش��ین نفس��ی به صورت »ی« مصدری قرائت شده 

است؛ در حالی که »ی« وحدت و نکره است. 
به سهراب گفت ای یل شیر گیر/ کمند افکن و گرد و شمشیر 
گیر )ادبیات 1، درس سوم(؛ »کمند افکن« باید با نقش منادایی 

قرائت گردد. 
- کز رخ نوربخش او نور نثار می رس��د )ادبیات 1، ش��عِر حفظ 
کنیم(؛ »نثار« به صورت مضافٌ الیه )نورِ نثار( قرائت شده است 

در حالی که بعد از »نور« درنگ کوتاهی رعایت می شود. 
- ز قلب سپاه، اندر آشفت توس )ادبیات 2، درس دوم(؛ »اندر« 
به عنوان حرف اضافة دوم برای واژة »قلب« قرائت ش��ده است 
)ز قلب س��پاه اندر، آشفت توس(. حال آن که اندر پیشوند فعل 

است  اندر آشفت. 
- هم��ه آرزویم اما، چه کنم که بس��ته پای��م )ادبیات 2، درس 
هجدهم(؛ »بسته« به صورت فعل و »پا« با نقش مفعولی قرائت 
شده است. حال آن که »بسته پا« صفتی است در نقش مسند و 

»َ- م« مخفف فعِل »هستم« است بسته پا هستم. 
- و امی��ر از آن جهان آمده، به خیمه فرود آمد. )ادبیات 3، درس 
ششم(؛ »از آن جهان آمده« بعد از نقش نمای اضافه و به صورت 
گروه وصفی برای »امیر« قرائت شده است. به نظر می رسد این نوع 
قرائت با سبک تاریخ بیهقی و متون آن دوره تناسبی نداشته باشد. 

قرائت صحیح آن اس��ت که بعد از »امیر« درنگ کنیم؛ در این 
صورت، »آمده« فعل وصفی است. کاربرد فعل وصفی در متون 
این دوره بس��امد نسبتاً زیادی دارد. یک نمونه از این کاربرد در 

همین درس »کشتی پر شده، نشستن و دریدن گرفت«. 
- زندگان��ی خواجه عمی��د دراز باد )ادبیات 3، درس شش��م(؛ 
»خواجه« به صورت ش��اخص قرائت شده است. گویی »عمید« 
اسم یکی از شخصیت های تاریخ بیهقی است. در قرائت صحیِح 
این عبارت، »عمید« صفت است برای »خواجه«  خواجة عمید. 
البته در کتاب درس��ی »ی« میانجی بعد از »خواجه« نیامده و 

احتماالً خطای رسم الخّطِی کتاب دلیل این قرائت بوده است. 
- بشکست داغ دیر یاسین پشت ما را )ادبیات 3، درس هشتم(؛ 
»پش��ت« به سکون آخر و با فک اضافه قرائت شده است. البته 
این قرائت مسبوق به سابقه است و از زمان تألیف کتاب درسی 
و تش��کیل کالس های توجیهی، از ط��رف مؤلفان محترم رواج 
یافته است. ظاهراً این قرائت نوعی توجیه یا سرپوش گذاشتن بر 

»ایراد قافیه «ای است که شاعر مرتکب شده است. 
آیا بهتر نیس��ت جمله را مطابق نقش های نحوی آن بخوانیم و 
ایراد قافیه را هم بپذیریم؟ در این قرائت، ایراد قافیه »غلّو« را با 
تن دادن به ایراد و عیبی بزرگ تر پنهان کرده اند و آن این است 
که با وارد کردن یک س��اخت نحوی کهن در ش��عری امروزی، 
متن را دچار اضطراب سبک شناختی و زبان شناختی نموده اند. 

- همه بیش��ی تو بکاهی، همه کّمی تو فزای��ی )زبان و ادبیات 
فارس��ی پیش دانش��گاهی، درس دوم(؛ »ی« در »بیش��ی« و 
»کّمی« به صورت »ی« مصدری قرائت شده است. حال آن که 

نشانة نکره و وحدت است. 
- ک��ه من راس��ت گویم ب��ه گفتار خوی��ش )زب��ان و ادبیات 
پیش دانش��گاهی، درس پنجم(؛ »راست« با نقش قیدی قرائت 
ش��ده اس��ت. این قرائت با وج��ود صّحت، با توجیه دس��توری 
و معنای��ی مصراع تناس��ب چندانی ن��دارد. ظاهراً بهتر اس��ت 

»راست گو« + »َ- م« بخوانیم. 
- دمیدن��د گفتی، ش��ب آمد ب��ه روز )زبان و ادبیات فارس��ی 
پیش دانش��گاهی، درس پنجم(؛ بعد از »گفتی« درنگ کرده اند 
در نتیجه قیِد »گفتی« متعلق به فعل »دمیدند« قرائت ش��ده 
است. حال آن که محل درنگ بعد از »دمیدند« است؛ بنابراین، 

»گفتی« قیدی است متعلق به جملة بعد از خود. 

3. خروج از وزن عروضی
- مگر ای سحاب رحمت تو بباری ار نه دوزخ ... )ادبیات، درس 
اول(؛ هم��زة »ارنه« در قرائت ابقا و موجب خروج از وزن ش��ده 

است. حال آن که قرائت صحیح آن با حذف همزه است. 
- به گرز گران دست برد اشکبوس )ادبیات 2، درس دوم(؛ قرائت 
»اشکبوس« با ابقای همزه موجب نادرستی وزن شعر شده است. 

قرائت صحیح این مصراع با حذف همزة »اشکبوس« است. 
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4. عدم رعایت تکیه ها و درنگ ها 
- ما را آن ده که آن به )ادبیات 2، درس اول( در قرائت کتاب گویا، 
تکیه روی »به« )آخرین واژة عبارت( است. حال آن که در قرائت 

صحیِح این عبارت، تکیه روی واژة »آن« در هر دو جمله است. 
- از او خواس��ت دس��توری اما ندید )ادبیات 2، درس سوم(؛ در 
قرائ��ت کتاب گویا تکیه روی هجای ما قبل آخر »دس��توری« 
اس��ت. در این قرائت معنی مصراع چنین می شود: »از او امری/ 
فرمانی خواس��ت اما ندید« در قرائت صحیح، تکیه روی هجای 

پایانی »دستوری« است. 
- در لشکرگاه می گشت. )ادبیات 2 آورده اند، ص 27(؛ در قرائت 
کتاب گویا تکیه روی »گاه« است و بعد از »لشکرگاه« درنگ هم 
رعایت نش��ده است. در قرائت صحیح بعد از »لشکرگاه« درنگ 

رعایت می شود و تکیه روی هجای اول »می گشت« است. 
- ورنه س��زاوار خداوندی اش )ادبی��ات 3، درس اول(؛ در قرائت 
این عبارت بهتر است بعد از »ورنه« درنگ کنیم و هجای پایانی 
»ورن��ه« را با تکیه ادا کنیم. ح��ال آن که هیچ درنگ و تکیه ای 

رعایت نشده است. 
- این مدعیان در طلب��ش بی خبران اند )ادبیات 3، درس اول(؛ 
بعد از »مدعیان« درنگ الزم اس��ت. در حالی که در کتاب گویا 

بدون رعایت درنگ قرائت شده است. 
- گفت که شاید بود که فروشندة این جادو بوده است. )ادبیات 
3، آورده ان��د، ص 22(؛ در قرائت کتاب گویا هجای اول واژة 
»ش��اید« با تکیه ادا ش��ده اس��ت که در این صورت معنای 
قیدی از آن اس��تنباط می شود. حال آنکه در متون کهن، 
این واژه اغل��ب کاربرد فعلی دارد و با تکیة هجای پایانی 

قرائت می شود. 
- در باب عدم رعایت تکیه و درنگ به این موارد بسنده 

می کنم. متأسفانه بسامد این خطا بسیار است. 

5. لحن
بدیه��ی اس��ت که لح��ن قرائت اش��عار 
حماس��ی با اش��عار غنایی، تعلیم��ی و... 
متفاوت اس��ت. حتی می ت��وان گفت در 
یک شعر ممکن است ابیات و قسمت های 

مختلف، لحن های متفاوتی 
را اقتض��ا کنند. برای نمونه، بیت مطلع و 

بیت میانی غزلی 
از حافظ را می آورم تا معلوم گردد که لحن 

در قرائت یک 
ش��عر و اجزای مختل��ف آن چه جایگاه و 

اهمیتی دارد! 
- شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهان 
که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان... 

- با صبا در چمن الله سحر می گفتم 
که شهیدان که اند این همه خونین کفنان 

بیت مطلع با لحنی تند و سرش��ار از حرکت ادا می ش��ود که با 
محتوای آن نیز هماهنگ است؛ در حالی که بیت بعدی با لحنی 
آرام و سنگین قرائت می شود که باز هم با محتوای آن هماهنگی 
کامل دارد. این در حالی اس��ت که در کتاب گویا بیشتر اشعار 
– اعم از تعلیمی، حماس��ی و غنایی – با لحنی یکسان و مشابه 
قرائت شده اند. شاید مهم ترین ایراد وارد بر این اثر، همین باشد. 
به عنوان نمونه ای از موارد بس��یار، بخش نخس��ِت »رزم رستم و 
اشکبوس« را مالحظه فرمایید که گویندة زن آن را با لحنی خبری 

قرائت کرده است و به هیچ روی، حس حماسی را القا نمی کند. 

موسیقی متن
از اظهارنظر در این باب خودداری می کنم اما انتظار دارم دوستان 
اهل فضل که در هر دو زمینة ادبیات و موسیقی صاحب دانش 
و ذوق و تجربه اند، »کتاب گویا« را از این منظر در معرض نقد 

و داوری قرار دهند.
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فرشاد مرادی 

دانشجوی دکترای زبان و ادب 

گاه پیام نور 
فارسی و مدرس دانش

قروة کردستان

مقدمه

ش آموزان نیز 
قریر« می کنند و دان

ها را »ت
ا و عبارت 

ت، معنی بیت ه
سال هاس��ت که همکاران رش��تة ادبیا

ی و آثار 
گفته های آنان را بی کم و کاس��ت می نویس��ند و به یاد می سپارند. نگاهی گذرا به تالش های علم

ض را پیشه نکردند، 
وباره گویی مح

ه تنها خود حفظ و د
زرگواران، ن

ش و ادب نشان می دهد که آن ب
بزرگاِن دان

ن آموزش و 
ی از بنیان های نوی

 با آگاه
ار باز داش��ته اند؛ گویی

نیز از این ک
ش و ادب را 

بلکه خواهندگان دان

گاه نو به آموزش، جای گزینی 
ن برافروخته اند. ن

راراه آیندگا
ود و دیگران، چراغی ف

نهادینه کردِن آن ها در خ

ار و درون مایة کتاب های درسی و به 
دگرگونی در ساخت

 کاربردی به جای تکرار طوطی وار، 
ِت درونی و

دریاف

کار دارند، 
 با آموزش سرو

ش از همه
ت. معلمان، که بی

ش را در پی داش
ی آموز

ی در روش ها
دگرگون

تبع آن، 

غاز کتاب های 
د. در آ

ش گیرن
ب در پی

ی آموزشی کتا
ناگزیرند شیوه های نوینی برای دستیابی به هدف ها

اره بر این نکته 
ب آموزش همو

ن، با بیان روش های مناس
ش آموزا

 با دبیران و دان
ی و در بخش سخنی

درس

ب، نیروی 
ِی مبتنی بر حفظ مطال

یز از روش های سّنت
ع و پره

ی متنو
تأکید شده است که باید با ارائة روش ها

شیوة معمول، راهکارهای 
شتار کاستی های 

رد. در این نو
ش آموزان تقویت ک

را در دان
 و نوآوری 

آفرینندگی

ت وار آمده است. 
ش، فهرس

 کارگیری این رو
 کاربردِی به

تاوردهای
ش معنی و دس��

ی آموز
ش��نهادی برا

پی

در روش های موجود 

معلم نه خود وقت کافی 

برای اندیشیدن در معانی 

گوناگون ابیات را دارد 

و نه به دانش آموزان 

اجازه می دهد روخوانی 

و روان خوانی را تمرین 

کنند. این در حالی 

است که دانش آموزان 

دورة ابتدایی، که 

خود به روخوانی 

متون می پردازند، در 

روان خوانی و درک کلی 

متون از دانش آموزان 

دوره های راهنمایی و 

دبیرستان موفق ترند

چکیده

ی و دبیرستان ها 
س راهنمای

س ادبیات فارسی در مدار
شیوة رایج در تدری

ش آموزان است. 
نثور کهن برای دان

ت و متون م
ریر معنی ابیا

ی بر تق
مبتن

ش و ارائة شیوه ای پیشنهادی 
این نوشتار به بررسی کاستی های این رو

ة مورد نظر نویسندگان کتاب های درسی است – برای 
– که همان شیو

پردازد.
منثور می 

ت و متون 
س ابیا

تدری

ی، آموزش، نوشتن.
عر، معن

کلید واژه ها: ش
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3. یک نواخت��ی کالس و خس��تگی جس��می و ذهن��ی شود تا نمرة قبولی را کسب کنند. ُمنَزل می دانند که باید دقیقاً در برگه های امتحانی نوشته از یک بیت یا نوشته را ندارند. آن ها گفته های معلم را وحِی فرصتی برای اندیشه در معانی دیگر و استنباط های گوناگون دانش آموزانی که با این شیوه معنای ابیات را حفظ می کنند، معانِی گوناگون از سوی دانش آموزان؛ 2. جلوگیری از نگرش های متنوع به ابیات و عبارات و بیان دانش آموز نهادینه می شود. معلم امکان تصحیح و یادآوری وجود ندارد، غلط نویسی در غلط های امالیی در نوشته های آنان زیاد است و چون برای قافلة نوشتن معانِی تجویزی است. به همین سبب، تعداد در این ش��یوه، تنها دغدغ��ة دانش آموزان ج��ا نماندن از دانش آموزان به سبب شتاب در نوشتن معنی؛ 1. بس��امد باالی غلط های امالیی و نگارشی در کتاب های کاستی های شیوة رایج 
5. پرحجم ش��دن کتاب درسی به سبب نگارش معانی در واژه ها در فرهنگ ها و واژه نامه هاست – تجربه کنند. ابتدایی تری��ن اصول پژوهش را – ک��ه همانا یافتن معنی می ش��ود. در نتیج��ة این ام��ر، دانش آم��وزان نمی توانند مؤلف��ان از آوردن ای��ن واژه نام��ه نیز عم��اًل نادیده گرفته پایانی کتاب های ادبیات ش��ده است. به این ترتیب، هدف تقریرِی معلم س��بب بی توجهی دانش آم��وزان به واژه نامة واژه نام��ة پایانی کتاب های ادبیات اس��ت. نوش��تن معانی اصلی تری��ن علت این ناتوانی، ع��دم مراجعة دانش آموز به نمی توانند حروف الفبای فارس��ی را ب��ه ترتیب نام ببرند. متأس��فانه بیش��تر دانش آموزان تا پایان دورة دبیرس��تان بیگانگِی آنان با کارهای پژوهشی؛ 4. ناتوان��ی دانش آم��وزان در بهره گی��ری از واژه نامه ه��ا و ادبیات را به خسته کننده ترین کالس ها تبدیل می کند. وادار کردن دانش آموزان به نوشتن معانی تجویزی کالس دانش آموزان؛ 

6. ناتوان��ی دانش آموز در روخوان��ی و روان خوانی متون آنان از مرور درس ها – حتی در شب امتحان – می شود. متون بخوانند و به خاطر بسپارند که این امر سبب دل زدگی عالوه بر متن اصلی کتاب، نوشته های خود را نیز از البه الی دانش آم��وزان برای آمادگی در آزمون های پایانی مجبورند بین سطرها؛ 
اس��ت که دانش آموزان دورة ابتدایی، که خود به روخوانی می دهد روخوانی و روان خوانی را تمرین کنند. این در حالی معان��ی گوناگون ابیات را دارد و نه ب��ه دانش آموزان اجازه در این روش معلم نه خود وقت کافی برای اندیش��یدن در نظم و نثر؛ 

مت��ون می پردازن��د، در روان خوانی و درک کل��ی متون از 
دانش آموزان دوره های راهنمایی و دبیرستان موفق ترند.

7. بی به��ره بودن دانش آموزان – به ویژه در س��ال س��وم و 
پیش دانشگاهی – از دریافت نکات حاشیه ای و زیباشناسی 

متون نظم و نثر؛ 
8. تبدیل ش��دن کالس ادبیات به کالس امال و خس��تگی 
معلم به س��بب دوباره گویِی نوش��ته های پیش��ین خود که 
سالیان سال از روی آن ها معنی ابیات را برای دانش آموزان 

خوانده است؛ 
9. بدبینی و تردید دانش آموزان نسبت به توان علمی معلم؛ 
به سبب تکیه معلم به معانیِ از پیش نوشته شده، این اندیشه 
در ذه��ن دانش آموز تقویت می گردد که اگر کتاب از معلم 
گرفته شود، نمی تواند بیت را معنی کند یا اگر همان کتاب را 
به یکی از دانش آموزان بدهد، وی نیز می تواند معانی نوشته 

شده را روخوانی و برای دانش آموزان تکرار کند. 

راهکار پیشنهادی برای آموزِش معنی 
1. جمع خوانی ابیات با نظارت معلم؛ 

این کار سبب ایجاد روحیة نشاط و شادی در کالس می شود 
و فضای عاطفِی متناسب با هر درس را فراهم می آورد و به 

دریافت معنی کمک می کند. 
2. بی��ان معنی ابیات و عبارات از س��وی دانش آموزان و به 

نوبت؛ 
معلم ب��ا راهنمایی خود، دانش آموزان را به اندیش��یدن در 
معن��ی ابیات و عبارات وامی دارد و پس از ش��نیدن معنی، 

دربارة درستی یا نادرستی آن گفت وگو می کند. 
الزم ب��ه یادآوری اس��ت که برخی ابی��ات و جمله ها – که 
تعدادشان به ده درصد هم نمی رسد – نیاز به تأکید دارند و 
معلم به تشخیص خود می تواند بر این گونه ابیات و عبارات 
بیشتر تأکید کند. همچنین، نوشتن معنی واژه هایی که برای 
دانش آموزان مشکل است و در کتاب نیز معنی نشده است، 
اشکال ندارد. البته به مرور زمان دانش آموزان خود به خود از 

نوشتن معانی ساده و غیرضروری پرهیز می کنند. 

متأسفانه بیشتر دانش آموزان تا پایان دورة 

دبیرستان نمی توانند حروف الفبای فارسی را به 

ترتیب نام ببرند. اصلی ترین علت این ناتوانی، 

عدم مراجعة دانش آموز به واژه نامة پایانی 

کتاب های ادبیات است



3. با جلوگیری از نوش��تن معن��ِی واژه های 
ش��ماره دار،  عبارت ه��ای  و  س��تاره دار 
دانش آموزان ناگزیر می ش��وند واژه نامة پایان 
کتاب و توضیحات پایان درس ها را بخوانند. 
ای��ن کار، اعتماد به نف��س را در آنان تقویت 
می کند و س��بب دل گرمی و امیدواری آنان 
می شود. به این ترتیب، آن ها می توانند معنی 
واژه ها و عبارت های بی س��تاره و بی شماره را 

نیز حدس بزنند. 

دستاوردهای این شیوه 
1. زای��ش اندیش��ه های ن��و در دانش آموز و 
دریافت معنی با به کارگیری شیوة کارِ گروهی 

و پرسش و پاسخ؛ 
2. کمک به دانش آموزان گوشه گیر برای بیان 

اندیشه های خود؛ 
3. جلوگیری از خستگی دانش آموز و معلم به 

سبب تنوع در شیوة ادارة کالس؛ 
4. رواج روش آموزش سقراطی و کارگروهی 

به جای سخنرانی؛ 
5. کاه��ش غلط ه��ای امالی��ی و نگارش��ی 
دانش آموزان به سبب بی نیازی آنان از نوشتن 
گفته های معلم و پرهیز از رواج تندنویس��ِی 

همراه با بی دقتی؛ 
6. آش��نایی دانش آم��وز با گام ه��ای آغازین 

پژوهش. 

سخن پایانی 
نگارنده خود در مدارس پسرانه و دخترانة شهر 
و روس��تا این شیوه را به کار برده و با مقایسة 
کالس هایی که با روش س��نتی و با این روش 
معنی ش��عر را آموخته اند، دریافته اس��ت که 
می��زان قبولی دانش آموزانی ک��ه با این روش 
معنی شعر را یاد می گیرند در آزمون های نهایی 
و کالسی به مراتب بیشتر از دیگر دانش آموزان 
است. به همین جهت، دغدغة کاهش میزان 

قبولی را نیز نداشته است. 

 ابیات و 
برخی

ا نیاز به 
جمله ه

تأکید دارند و 

ص 
معلم به تشخی

ود می تواند بر 
خ

 ابیات 
این گونه

ت بیشتر 
و عبارا

د کند
تأکی

صابر معصومی
کارشناس ارشد و دبیر 

زبان و ادب فارسی 
دبیرستان های خلخال

چکیده
فعالیت های آموزش��ی در سایة فناوری و ابزار و وسایل آموزشی به 
منظور یاددهی و یادگیری بیشتر، بهتر و عمیق تر صورت می گیرد. 
همچنین با استفاده از تجربیات علمی و عملی می توان به این مهم 
دست یافت. »معلم« به عنوان زمامدار کالس با ایجاد فضای مناسب 
آموزشی و فراهم نمودن تجهیزات به خوبی می تواند به اهداف اصلی 
آموزش، که همانا پیش��رفت و بهبود کیفیت آموزش است، دست 
یابد. اس��تفاده از چارت ها و تصاویر، گام مهمی در جریان آموزش 
است. با این روش می توان مسائل و مفاهیم انتزاعی را، که یادگیری 
آن ها برای فراگیرندگان دشوار است، به صورت انتفاعی و تجسمی 
درآورد و یادگیری را سرعت و تداوم بخشید. درس »کالس نقاشی« 
از ادبیات فارس��ی )1( سال اول متوسطه از جمله مفاهیم انتزاعی 

است که با استفاده از تصویر به آن دست یافته ایم.

کلید واژه ها:
تدریس، یاددهی و یادگیری، مفاهیم انتزاعی، کالس نقاشی، تصاویر.

مقدمه
در آموزش وپ��رورش، با توجه ب��ه برنامه های از پیش تعیین 
ش��ده، عمده تری��ن فعالیت ها و چالش ه��ا در زمینة آموزش 
صورت می گیرد. اگر برای هر یک از این فعالیت ها حد و مرز 
مشخصی قائل شویم، چه بسا تمام فعالیت ها قرین موفقیت و 
پیشرفت خواهد شد. پس الزم است که با برنامه ریزی منظم 
و دقیق در عرصة آموزش، از تجربیات علمی و عملی صاحبان 
اندیش��ه بهره ببریم. در این میان آنچه حائز اهمیت اس��ت، 
نقش معلم در هدایت و رهبری فضای آموزشی است. اوست 
که با ایجاد ش��رایط مناسب و مس��اعد برای یادگیری نقش 
ایفا می کند؛ بنابراین برای ایفای چنین نقشی باید صالحیت 
الزم را داشته باشد تا به کارآمدی نظام آموزشی یاری رساند. 
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همچنین فضاهای آموزش��ی و فعالیت های یاددهی و یادگیری 
باید از شرایط الزم برخوردار باشند تا یادگیری مفید و مؤثر، که 

همان یادگیری پایدار و تغییر در رفتار است، تحقق یابد. 
مسئلة دیگر در ارتباط با این موضوع مسئلة تدریس و اجرای 
آن اس��ت. از تدریس تعاریف مختلفی ش��ده اس��ت؛ از جمله 
اینکه همکاری متقابلی اس��ت که بین معلم و شاگرد و محتوا 
در کالس درس جری��ان دارد.« )ش��عبانی، 1387: 103( بنابراین، 
فعالیت معلم  و نحوة اجرای آن در کنار محتوا، روش و وسایل 
آموزش��ی اهمیت بسیار دارد. محتوا همان مفاهیمی است که 
ب��ه فراگیرندگان یاد داده می ش��ود. در مورد روش و وس��ایل 
آموزش��ی باید گفت که معلم با بهره گیری از روش ها و وسایل 
الزم، زمینه را برای یادگیری ش��اگردان فراهم می کند. از آنجا 
که یادگی��ری مفاهیم انتزاعی و ذهنی به مراتب دش��وارتر از 
مس��ائل و مفاهیم عینی و تجسمی اس��ت، الزم است در این 
زمینه با به کارگیری روش ها و وس��ایل الزم در فرایند آموزش 

به اهداف آموزشی رسید. 
تحقیقات نشان می دهد که وسایل آموزشی مناسب در انتقال و 
تفهیم مفاهیم نقش مؤثری دارند. آن ها »سبب ایجاد عالقه در 
امر یادگیری ش��اگردان می شوند، مفاهیم آموزشی را سریع تر و 
صریح تر بیان می کنند و موجب تکامل و افزایش عمق و میزان 
یادگیری می گردند.« )هم��ان منبع: 189 – 190( برای نمونه 
می توان به »تصاویر یا پوس��ترهای آموزشی« اشاره کرد. آنچه 
در این تصاویر به کار گرفته می ش��ود، همان محتوای آموزشی 
است که دانش آموز با توجه به آن می تواند مفاهیم انتزاعی را به 
راحت��ی به صورت انتفاعی درآورد. برای مثال، در کتاب ادبیات 
فارسی )1( درس شانزدهم »مسجد جلوه گاه هنر اسالمی« به 
برخی از اصطالحات هنر اس��المی برمی خوریم که جز با توسل 
به تصاویر و نمونه های عینی آن ها نمی توانیم در تفهیم و انتقال 

مطالب توفیق یابیم. 

ل��ذا ما برای تس��هیل در ام��ر آموزش، بر آن ش��دیم که درس 
ش��انزدهم ادبیات فارسی )1( را، که نمونه ای از مفاهیم انتزاعی 
در آن به کار رفته اس��ت، به شیوة استفاده از تصاویر آموزشی، 

مورد بررسی قرار دهیم. 
الزم ب��ه یادآوری اس��ت ک��ه در ای��ن روش تفاوت های فردی 
دانش آموزان نی��ز در خور توجه اس��ت. درواقع، می توان گفت 
که در ای��ن روش میزان بهره گیری و دریافت محتوا برای همة 
فراگیرندگان یکسان است. به همین جهت در این نوع کارکردها 

می توانیم به موفقیت بیشتری نائل شویم. 
درس ش��انزدهم با عنوان »کالس نقاشی« یک خاطره است و 
قسمتی از آن به توصیف نقاشی اسب و نحوة طراحی آن مربوط 
می شود. در این درس اصطالحات و واژگان نامأنوس و ثقیلی به 
کار رفت��ه که یادگیری آن برای اکثر دانش آموزان و حتی برای 
برخی همکاران دشوار است. از جمله واژگانی: »َوَقب«، »آُخره«، 
»یال«، »غارب«، »ُگرده« و »ُکلّه«. وقتی به جملة »دست معلم 
از َوَقب حیوان روان ش��د؛ فرود آمد.« می رس��یم، در وهله اول 
تصور و تجسم مطلب برای دانش آموزان دشوار است اما با دیدن 
تصویر این مش��کل بر طرف می ش��ود و ماهیت موضوع بر آنان 

آشکار می گردد. 
برای این بخش از درس مذکور، تصویری از اس��ب را به کمک 
رایان��ه طراحی کرده ایم تا ش��اید بتوانیم گامی در جهت بهبود 

کیفیت آموزشی برداریم. 

منابع 
1. شعبانی، حسن؛ مهارت های آموزشی و پرورشی، جلد اول )روش ها و فنون 

تدریس(، چاپ بیست ودوم، تهران، انتشارات سمت، 1387. 
2. ادبیات فارسی )1( سال اول متوسطه، چاپ نهم، تهران، شرکت چاپ و نشر 

کتاب های درسی ایران، 1384. 
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از ادبیات فارسی 1



چکيده

در بیِت بنده همان به که ز تقصیر خویش/ عذر به درگاه خدای آورد، واژة تقصیر باید کوتاهی در عبادت معنی شود 

نه گناه. در بیت مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر/ ما هم چنان در اوِل وصف تو مانده ایم نیز منظور از واژة 

مجلس همان کتاِب گلستان یا مقدمة آن است و نباید به معنی عمر در نظر گرفته شود. برای معنا کردن بیت 

بترس از جهان دار یزدان پاک/ خرد را مکن با دل اندر مغاک، حرف اضافة با باید در مفهوم به همراهِ لحاظ شود 

تا بتوان مصراع دوم را درست و دقیق معنا کرد. همچنین، جهتِ ارائة معنایی مناسب براِی بیت )نبرم از تو امید 

ای نگارین! / که تا از من نبرد جاِن شیرین( باید به دو نکته توجه خاص نمود: یکی حروف ربط که تا و دیگر 
توجه به معنای نهفته در دو بیِت ذکر شده پس از آن. 

کارشناس ارشد زبان و ادب فارسیامیر ترکمندی
 و مدرس مراکز پیام نور بیجار

مقدمه

نگارندة این مقاله کوشیده است تا با استدالل های روشن و قریب به ذهن، 

چهار نکتة مهِم درسی در کتاب ادبیاِت فارسِی سوم ریاضی را توضیح دهد. 

به این امید که همکاران محترم رش��تة زبان و ادبیات فارسی در صورت 

پذیرفتن توضیحات این حقیر، معنا و مفهومی واحد را به دانش آموزان 

خود ارائه نمایند. 
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درس اول/ صفحة یک 
»بنده همان به که ز تقصیر خویش/ عذر به درگاه خدای آورد 

ورنه سزاوار خداوندی اش/ کس نتواند که به جای آورد« 
در مصراع اوِل بیت نخس��ت، واژة تقصیر به معنای کوتاهی در 
عبادت به کار رفته است و نباید آن را گناه معنی کرد. قرینه های

مؤیّد این س��خن یکی اینکه آوردن »ورن��ه« در آغازِ بیِت دوم 
بیانگِر ارتباط مستقیم میان مفاهیم نهفته در دو بیت باالست و 
نباید هر بیت را به صورت مس��تقل و بدون توجه به بیت دیگر 
معنا نمود. همچنین با توجه به اینکه منظورِ ش��اعر از س��زاواِر 



دنبالة مطلب در وبگاه نشریه
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خداون��دی اش همانا عبادِت در خور و س��زاوارِ خداوند اس��ت، 
بنابراین منظور از تقصیر نیز کوتاهی در عبادت خداوند است. 

دلیِل دیگر، اینکه س��عدی – علیه الرحمه – در ادامة س��خِن 
خویش )صفحة دو، س��طر 19( بارِ دیگ��ر واژة تقصیر را دقیقاً 
در مفهوم کوتاهی در عبادت به کار برده اس��ت: »عاکفاِن کعبة 
جاللش به تقصیِر عبادت معترف که: ما َعَبدناَک حقَّ ِعباَدتَِک«. 
معنی دو بیت: با توجه به اینکه هیچ انسانی قادر نیست عبادتی 
را که شایستة ذات اقدس خداوندی است به جا بیاورد، بنابراین 
ب��رای بندگان هم��ان بهتر که به خاط��ر کوتاهی های خود در 
عبادت خداون��د، به درگاه او توبه کنند و عذرِ تقصیر بخواهند؛ 

زیرا عبادتی که شایستة اوست، از عهدة بندگان برنمی آید. 

درس اول / صفحة سه 
»مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر 

ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم« 
در بیِت باال واژة مجلس به معنای کتاب، نوشته و سخن به کار 
رفته اس��ت و در نهایت، منظورِ سعدی همان کتاب گلستان و 
مجالس سخنوری خود است؛ بنابراین، نباید آن را در مفهوم عمر 
به حس��اب بیاوریم. زیرا با توجه به ادامة مصراع »به آخر رسید 
عمر« اگر »مجلس تمام گشت« را هم به معنی تمام شدن عمر 
در نظر بگیریم به نوعی در کالِم س��عدی قائل به نوعی حش��و 

شده ایم که با بالغِت او مغایرت دارد. 
توضیِح دیگر اینکه در بیش��تِر مواقع، نویسندگان مقدمة کتاِب 
خود را زمانی می نویس��ند که کارِ تدوین و نوشتن کتابشان به 
پایان رس��یده باشد. نویسنده پس از خاتمة نگارِش اثر خود، در 
مقدمة آن انگیزه، هدف و محتوای مطالب مطرح شده در نوشتة 
خود را بیان می کند. سعدی نیز مانند بسیاری از نویسندگان در 
مقدمة گلستان به بیان هدف و انگیزة خود برای تحریر این کتاب 
گران سنگ و همچنین مضامین، مطرح شده در آن می پردازد، 
بنابراین، مقصود س��عدی – رحمت اهلل علیه – از »مجلس تمام 
گشت« همان به پایان رسیدن کتاِب گلستان و به عبارت دیگر، 
به پایان رسیدِن سخنان خود او در مقدمة این اثر ارزشمند است 
و با توجه به دالیل ذکر شده در باال نمی توان آن را به معنای »به 

پایان رسیدن عمر« دانست. 
معنی بیت: باالخره این کتاب )گلس��تان یا مقدمة گلستان( به 
پایان رسید و عمِر ما نیز در حاِل به پایان رسیدن است اما هنوز 

نتوانسته ایم تو را آن گونه که هستی، توصیف و ستایش کنیم. 

درس دوم/ صفحة یازده/ رزم رستم و اسفندیار 
»بترس از جهان دار یزدان پاک   خرد را مکن با دل اندر مغاک« 
در توضیحاِت کتاِب ادبیات برای مصراِع دوِم این بیت به اشتباه 
این معنی ذکر شده است: عقل و احساسات خود را تباه مکن و 
برخالِف عقل و احس��اِس خود عمل نکن. درواقع در توضیحاِت 
کتاب حرف اضافة »با« به معنِی »و« لحاظ شده است؛ در حالی 
که می بایس��ت به معنایِ »به همراهِ« در نظر گرفته می شد. در 

تش��ریح مفهوم ای��ن بیت ذکر یک نکتة مه��م و تدقیق در آن 
الزامی اس��ت و آن اینکه اتفاقاً اس��فندیار در مواجهه با رس��تم 
گرفتارِ احساسات اس��ت و دقیقاً براساِس احساسات و در عین 
ح��ال برخالِف عقل و خرد عمل می کند. بنابراین، رس��تم از او 
می خواه��د که عقل و خ��رد خود را به همراهِ احساس��اتش در 
تاریکی و ضالل فرو نبرد. با توجه به آنچه گفته شد، حرف اضافة 
»ب��ا« در جملة »خرد را مکن ب��ا دل اندر مغاک« به معنی »به 
همراه« است؛ یعنی، احساسات تو در تاریکی و ضالل قرار دارد. 
پس تالش کن مانِع آن ش��وی که عقل و خردت هم به همراه 
احساساتت در تاریکی فرو رود و به عبارت دیگر تالش کن عقل 

و خرد و منطقت گرفتار احساساتت نشود. 
الزم به ذکر اس��ت که فردوس��ی در ادامه نی��ز یک بار دیگر بر 
بی خردانه عمل کردن اس��فندیار تأکید می کند و معتقد است 
که او در مقابله با رستم عقل و خرد را کنار گذاشته و براساس 

احساساتش رفتار می کند: 
»تو با من به بیدادکوشی همی    دو چشم خرد را بپوشی همی« 
معنی بیت: از خداوند و آفریدگارِ پاک بترس و عقل و خرد خود 

را گرفتار احساساِت نادرست خویش مکن. 

درس ویس و رامین / صفحة 96 
»نبّرم از تو امید ای نگارین

که تا از من نبرد جان شیرین« 
ارائة یک معنا و مفهوِم دقیق برای این بیت – طوری که جامِع 
لفظ و معنی باشد – در گرو دو نکته است: یکی توجه به حرف 
رب��ط »که« در ابتدای مصراع دوم و دیگر توجه به دو بیتی که 

پس از این بیت ذکر شده است. 
در بسیاری از موارد دیده شده است که همکاراِن محترِم ادبیات 
ب��دوِن توجه به این دو نکته، معنایی س��اده و س��طحی، که با 
محت��وای اصلی این بیت همخوانی ندارد، ارائه می کنند و اغلب 
آن را این گونه معنی می کنند: ای معش��وِق زیبای من! تا زمانی 
که زنده هستم از وصالِ دوبارة تو ناامید نخواهم شد. در حالی که 
شاعر مفهومی غیر از آنچه ذکر شد، بیان می کند و آن این است: 
ای معشوق زیبای من! هیچ گاه از وصال مجدد تو نا امید نخواهم 
شد تا بتوانم پیوسته زنده بمانم و روح و جانم مرا ترک نگوید؛ چرا 
که امید وصال تو به من تواِن زندگی می بخشد. در معنی کردن 
بیت باال باید به حرف ربط »که« توجه ویژه ش��ود که به همراه 
حرف ربط »تا« برای تعلیل و در مفهوِم »برای اینکه و به خاطر 
اینکه« به کار رفته است و شاعر به وسیلة آن می خواهد در ادامه، 

دلیِل قطع امید نکردن ویس از وصال رامین را توضیح بدهد. 
نکتة دیگری که برای معنی کردِن دقیِق این بیت باید به آن توجه 
شود، تدقیق در بیت بعدی است که شاعر در آن به صراحت این 
نکته را بیان می کند که دلیِل آنکه تا این لحظه زنده مانده ام، این 

است که هنوز از وصال معشوق قطع امید نکرده ام. 
»مرا تا عشق صبر از دل براندست
به این امید جان من بماندست« 



اشرف روشندل پور 
دانشجوی کارشناسی 
ارشد زبان و ادب 
فارسی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد دزفول

مقدمه
یکی از عوامل مهم و مؤثر در پیشرفت نظام آموزش وپرورش هر 
کشور، محتوای کتاب های درسی و برنامه ریزی درست برای نیل 

به اهداف آموزشی و تربیتی است. 
کتاب های ادبیات دورة متوس��طه براس��اس انواع ادبی تنظیم 
شده اند که عبارت اند از: ادبیات حماسی، ادبیات غنایی، ادبیات 
تعلیمی و ادبیات نمایش��ی. نیز در هر کتاب ادبیات، فصل های 
مختلفی گنجانده شده است. برخی از این فصل ها در هر چهار 
کتاب ادبیات )1(، )2(، )3( عمومی و )3( تخصصی مشترک اند 
اما برخی از آن ها مانند ادبیات تمثیلی، ادبیات انتقادی و ادبیات 

توصیفی فقط مختص کتاب ادبیات )3( تخصصی است. 
در این مقاله منظور نگارنده از ادبیات تمثیلی، فصلی اس��ت که 
در کت��اب ادبیات )3( تخصصی به این موضوع پرداخته اس��ت 
وگرنه در برخی از دروس دیگر کتاب های ادبیات دورة متوسطه، 
مطالب به صورت حکایت و تمثیل بیان شده اند. در اینجا دروس 
فصل ادبیات تمثیلی را در س��ه بخش س��اختار، تحلیل و نقد، 
بررسی کرده و ضمن بیان نکات مثبت و منفی هر درس، جایگاه 

این نوع ادبی را در کتاب یاد شده مشخص نموده ایم. 

ارائة محتوای اصلی 
تمثیل در آثار بزرگان زبان و ادب فارسی نقش بسیار برجسته و 
مؤثری دارد و قسمت عمدة بسیاری از متون منظوم عرفانی ما 
به صورت تمثیل اس��ت. بزرگانی چون مولوی و عطار در دو اثر 
ارزشمند مثنوی و منطق الّطیر، مسائل را به شیوة تمثیل بیان 
کرده اند. این روش به نوعی الهام گرفته از آیات قرآنی است؛ زیرا 
در قرآن کریم برای محس��وس شدن برخی مسائل، مطالب به 

شیوة تمثیل بیان شده اند. 
سیروس شمیس��ا در کتاب »بیان« خود آورده است که تمثیل 
از ارتباطی دوگانه بین مش��به و مشبٌه  به به وجود می آید و بیان 
حکایتی اس��ت که یک معنای ظاه��ری دارد اما مقصود گوینده 
معنای کلی تر دیگری اس��ت. قهرمانان حکایت تمثیلی ممکن 
است افراد انسانی )تمثیل غیرحیوانی( یا جانوران )تمثیل حیوانی( 
باشند. این قسم اخیر، معروف ترین نوع تمثیل است و فرنگیان به 
آن فابل می گویند. مثالً در کتاب »کلیله و دمنه«، که عالی ترین 
مجموعة فابل در ادبیات فارسی است، هر یک از حیوانات مظهر 

یک طبقه از افراد هستند. )شمیسا، 1372، 209- 205( 
همچنین این نویسنده در کتاب »انواع ادبی«، فابل را در حقیقت 

چکیده: کتاب درسی در تحقق اهداف آموزشی نقش مهمی دارد. 
درواقع، اهداف آموزش وپرورش حتی اگر مشخص، دقیق، عالی و جامع 
باشند، بدون وجود محتوایی خوب و مناسب تحقق نخواهند یافت. در 
این مقاله سعی شده است ادبیات تمثیلی به کتاب ادبیات تخصصی پایة 
سوم دبیرستان، در سه بخش ساختار، تحلیل و نقد، بررسی کاستی ها و 
نکات مثبت در هر درس پرداخته شود. در بخش ساختار، ابیات درس با 
منبع اصلی مقایسه شده و قسمت های حذف شده مشخص گردیده اند. 
در بخش تحلیل، چگونگی آغاز درس و نیز متن درس و اهمیت آن و 
در بخش نقد، جایگاه درس، نکات مثبت و منفی آن، و تناسب با اهداف

 فصل و زمان تدریس بررسی شده است. این بررسی روشن می سازد که 
مؤلفان محترم کتاب، در فصل ادبیات تمثیلی از کتاب های ارزشمندی 
چون منطق الطیر و مثنوی نمونه های بس��یار مناس��بی را برگزیده اند 
اما الزم اس��ت ب��رای رفع ابهامات برخی ابیات و نیز نزدیک تر ش��دن 
دانش آموزان به اهداف درس، ضمن بازنگری بخش های منتخب، حجم 

مطالب هر دو درس این فصل را با زمان تدریس متناسب سازند. 

کلید واژه ها:
کتب درسی، ادبیات دورة متوسطه، ادبیات تمثیلی، مثنوی، منطق الطیر.
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داستان کوتاهی معَرفی می کند که به شیوة تمثیلی نوشته شده 
اس��ت. در فابل، نویس��نده یک اصل اخالقی یا رفتاری را بیان 
می کن��د؛ به این صورت که معموالً در پای��ان آن، راوی یا یکی 
از قهرمانان، آن اصل اخالقی را در یکی دو جملة کوتاه پرمعنا، 
که جنبة ارس��ال المثلی دارند، بیان و به اصطالح نتیجه گیری 
می کند. همچنین این نویسنده دو نوع دیگر تمثیل را پارابل یا 

مثل گویی و اگزمپلوم یا داستان – مثال عنوان می کند. 
)شمیسا، 1373: 252- 250( 
به نظر می رسد که بزرگان زبان و ادب فارسی به سه دلیل در آثار 
خود از تمثیل اس��تفاده کرده اند: 1. گاهی درک مسائل عرفانی 
و اخالقی بسیار دش��وار و سخت است و شاعران و نویسندگان 
برای طرح آن مسائل از شیوة تمثیل استفاده می کنند. 2. گاهی 
در برخی از آثار، نویس��ندگان جرئت نداش��ته اند که مطالب را 
بی پ��رده و صریح بیان کنند و از ترس اینکه مبادا بازخواس��ت 
ش��وند، آن مطالب را از زبان حیوانات و به ش��یوة تمثیل بیان 
کرده اند. 3. دلیل س��وم اینکه شاید چون انسان ها به طور کلی 
از ش��یوة نصیحت مستقیم گریزان اند، برخی مسائل را به شیوة 
تمثیل مطرح کرده اند و این گونه بیان بر مخاطبان تأثیر بیشتری 

داشته است. 
ب��ه دلی��ل اهمیت فراوان دو اث��ر مثنوی و منطق الّطی��ر، از این آثار 
نمونه هایی در کتاب های ادبیات دورة متوس��طه درج شده است که 
البته فقط در کتاب ادبیات )3( تخصصی تحت عنوان فصل »ادبیات 

تمثیلی« آمده اند. در اینجا به بررسی دروس این فصل می پردازیم. 

الف – ساختار دروس 
کت��اب ادبیات )3( تخصصی ش��امل یازده فصل می ش��ود که 
ادبیات تمثیلی، فصل هش��تم کتاب و ش��امل دو درس »سی 
مرغ و سیمرغ« و »طوطی و بازرگان« است. درس بیست ویکم 
این کتاب با عنوان »س��ی مرغ و س��یمرغ«، درواقع خالصه ای 
از منطق الّطیر عطار اس��ت که عمده ترین اندیشه های عرفانی 
به ش��یوة تمثیل در آن مطرح شده اند )در صفحة 120 کتاب 
درس��ی(. در مجموع، این داس��تان در منبع اصلی و براساس 
تصحیح صادق گوهرین مش��تمل بر 3838 بیت است و البته 
بای��د گفت که در البه الی داس��تان، قصه ه��ای کوتاه دیگری 

مطرح شده است. 
شروع داستانی در منبع اصلی با این ابیات است: 

مرحبا ای هدهد هادی شده 
در حقیقت پیک هر وادی شده 

ای به سر حّد سبا سیر تو خوش 
با سلیمان منطق الطیر تو خوش 

)عطار نیشابوری، 1382: 25( 
داستان مورد نظر در منبع اصلی با این بیت به پایان رسیده است: 

این زمان باری سخن کردم تمام 
کار باید، چند گویم والّسالم                               )همان: 246( 
اما اولین بیت درس، بیت ش��مارة 681 داس��تان و آخرین بیت 
آن، بیت ش��مارة 4236 اس��ت. در مجموع، 53 بیت از داستان 
در درس آمده و معنای برخی از ابیات به صورت روان و س��اده 
ذکر شده است. این سطور، بین ابیات درس پیوستگی معنایی 

مناسبی برقرار کرده اند. 
قال��ب اش��عار منطق الّطیر، مثن��وی و در بحر »رمل مس��ّدس 
محذوف« اس��ت که مناس��ب با طرح مضامین پندآموز عارفانه 

است. 
همچنین شعر »طوطی و بازرگان« بیست ودومین درس کتاب 
ادبیات )3( تخصصی و دومین قس��مت فصل ادبیات تمثیلی، 
در صفحة 128 کتاب درس��ی آمده اس��ت. این داستان که در 
بردارندة مفاهیم عرفانی بس��یار ارزش��مندی است، یک نمونه 
تمثیل غیرحیوانی اس��ت و از دفت��ر اول مثنوی موالنا با عنوان 
»قصة بازرگان که طوطی او را پیغام داد به طوطیان هندوستان« 

انتخاب شده است. 
اصل داس��تان براساس مثنوی نیکلس��ون 365 بیت است که از 
بیت شمارة 1547 شروع می شود و تا بیت شمارة 1912 خاتمه 
می یابد اما فقط 70 بیت از آن در کتاب درسی درج گردیده است. 
ش��روع داستان در مثنوی و در کتاب درسی بیت شمارة 1547 

به قرار زیر است: 
بود بازرگان و او را طوطی ای 

در قفس محبوس زیبا طوطی ای 
)مولوی، 1376: 1/76( 

آخرین بیت درس، بیت شمارة 1847 است: 
جان من کمتر ز طوطی کی بود؟ 
جان چنین باید که نیکو پی بود 

اما آخرین بیت داستان در مثنوی این گونه است: 
سال ها تو سنگ بودی دل خراش 

آزمون را یک زمانی خاک باش 
)همان: 94( 
وزن این شعر »فاعالتن فاعالتن فاعلن« و در بحر »رمل مسّدس 
محذوف« اس��ت. نکات مبهم و دش��وار هر درس، در قس��مت 

توضیحات آن شرح داده شده است. 
موالنا در ضمن این داس��تان، داس��تان های دیگری در مثنوی 
آورده است که برخی از آن ها عبارت اند از: 1. صفت اجنحة طیور 
عقول الهی، 2. تفسیر قول فریدالّدین عطار – قّدس اهلل سّره، 3. 
تعظیم ساحران بر موسی علیه الّسالم و... این شیوة طرح داستان 
در داس��تان، که اپیزود نامیده می شود، درواقع برگرفته از شیوة 

قرآن کریم است. 
دنباله مطلب در وبگاه نشریه 

ر آثار بزرگان 
تمثیل د

ب فارسی 
زبان و اد

سیار برجسته و 
ش ب

نق

ی دارد و قسمت 
مؤثر

سیاری از 
عمدة ب

رفانی 
ن منظوم ع

متو

ما به صورت تمثیل 

رگانی چون 
ت. بز

اس

مولوی و عطار در دو 

 مثنوی و 
اثر ارزشمند

ل را 
سائ

منطق الطیر، م

ل بیان 
به شیوة تمثی

ش به 
د. این رو

کرده ان

ی الهام گرفته از 
نوع

آیات قرآنی است
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اشاره
انس��ان های موفق هم��واره از موقعیت های س��اده فرصت های 
طالیی می س��ازند. فرصت س��ازی یک معلم موف��ق عبارت از 
تصحیح نگرش و تعالی هویتی انس��انی دانش آموزان است. این 
دیدگاه معصومه زینلیان، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 
از اس��تان چهارمحال بختیاری، شهرس��تان بروجن است. او با 
حدود 26 سال سابقة کار در آموزش وپرورش کارنامه ای پربار از 
نگارش مقاالت آموزشی دارد؛ از جمله مقالة ساختار گروه فعلی، 
راه های تشخیص فعل ساده از مرکب، ترجمة مکبث شکسپیر و 
تألیف کتاب کمک آموزشی تاریخ ادبیات ایران و جهان )به کمک 
یکی از همکاران( که در مرحلة ویراستاری است، و بسیار مقاالت 
دیگر. این مدرس مدرسه و دانشگاه بزرگ ترین موفقیت خود را 
برقراری پیوند عاطفی با دانش آموزانش می داند؛ ارتباطی که با 

گذشت سالیان متوالی همچنان پابرجاست... . 
او می گوی��د ک��ه ب��ا ادبی��ات زندگ��ی می کن��د و دل در گرو 

دانش آموزانش دارد. 

به نظر شما علت چنین علقه و ارتباطی چیست؟ آیا می تواند 
عالقه مندی وافر شما به ادبیات علت اصلی باشد؟ 

ی��ک دلیل می تواند عالقة من به درس ادبیات باش��د، اما دلیل 
مهم تر، توفیق الهی است. من با 26 سال سابقة کار، هر روز وقتی 
می خواهم برای تدریس به مدرس��ه یا دانش��گاه بروم، با خودم 
تک��رار می کنم که جهد، بی توفیق ندهد هیچ ثمری! این جمله 
متعلق به جالل الدین همایی اس��ت. همواره به هنگام خروج از 
منزل می گویم خدایا تسلط بر ادبیات حرکتی، کالمی و ادبیات 
علم��ی را از تو می خواهم. یعنی یقیناً اصل توکل بر خداس��ت. 
من به طور ملموس حس کرده ام روزهایی که با این جمله وارد 

کالس می شوم، چقدر در کارم موفق ترم. 

به نظر شـما یک معلم موفق چگونه معلمی است؟ حاال به طور 
خاص یک معلم موفق ادبیات! 

یک بخش به ادبیات علمی برمی گردد که معلم باید از نظر علمی 
غنی باشد، اما بخش دیگر و مهم تر ادبیات انسان شناسی و اخالق 
عملی است. ادبیات علمی دو رویه است؛ یک جا علم می آموزد و 

جای دیگر، ادبیات زندگی را به دانش آموزان یاد می دهد. 

منظورتان بیشتر آموزه ها و تعالیم اخالقی و عرفانی موجود در 
ادبیات است؟ 

ه��م محتوای ادبیات و هم رفتار و عملکرد معل��م ابزار کار ما در 
ادبیات فکرهای لطیف است. لذا یک معلم در درجة اول باید مهارت 
ارتباط داشته باشد تا علم ادبیات. اگر معلم مهارت ارتباطی نداشته 
باشد، علم او مورد استفاده قرار نمی گیرد. تجربة 26 سال کار من 
نشان می دهد که اگر معلم با مهارت به دل و قلب دانش آموز راه 
یابد، او به مرور به درس معلم، که ادبیات باشد، عالقه مند می شود. 

چطور یک معلم می تواند دل دانش آموزان را تسخیر کند؟ 
در درجة اول باید تفاوت های فردی آن ها را بشناسد. همین طور 
از میزان درک و اس��تعداد هر دانش آموز آگاه باشد؛ چون درک 
همه از مطالب یکسان نیست. از انگیزه های آنان نیز باید اطالع 
یابد؛ چون تفاوت های فردی، درک و انگیزه ها در نهایت به بعد 

عاطفی انسان بازمی گردد. 

در حقیقت شما می خواهید بگویید که اگر انتظار معلم مبتنی 
بر استعدادها و توانایی های دانش آموزان باشد، ارتباط منطقی 

و مناسبی برقرار می شود؟ 
دقیقاً؛ اگر هر فرد به طور صحیح شناخته شود، ارتباط الزم برقرار 
می ش��ود. وقتی دانش آموز به واسطة برقراری ارتباط مناسب به 
موضوع درس عالقه مند شد، دیگر خود به خود به حرکت می افتد. 

به جز برقراری ارتباط مناسـب بـا دانش آموز، معلم موفق چه 
ویژگی های دیگری دارد؟ 

معلم باید بداند که معلمی ش��غل نیس��ت بلکه وسیله ای برای 
ارش��اد دانش آموزان و آگاهی دادن به آنان اس��ت. خصوصاً این 
نکته در ادبیات به دلیل محتوایش پررنگ تر اس��ت. اگر ش��ما 
تاریخچة ادبیات را نگاه کنید، برای مثال دورة شعر نیمایی کاماًل 
تربیتی اس��ت. اگر دید معلم این ش��د که دانش آموز با خواندن 
ش��عر حافظ اخالق عملی اش ارتقا یابد و دید و نگرشش تغییر 
کند، این ش��یوه می تواند درس ادبی��ات را به یک حالوت ادبی 
تبدیل کند، و ااّل فراگیری چند لغت جدید می تواند توسط خود 

دانش آموز صورت پذیرد. 
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شـما خودتان برای رسـیدن به اهدافی که ذکر کردید، از چه 
روش هایی در تدریس استفاده می کنید؟ 

من س��عی می کنم تدریس را با طرح کلیات و ارائة مفهوم کلی 
آغ��از کنم. من این نکت��ه را در کالس های ضمن خدمت خیلی 
توصیه کرده ام که اول مفاهیم را به دانش آموزان بگویند. مثالً اگر 
درس شعر حافظ است، مفهوم کلی شعر را برای دانش آموزان بیان 
کنند. در حقیقت، ابتدا و انتهای جاده را به دانش آموز نشان دهند، 
دانش آموز خود در مسیر حرکت خواهد کرد؛ یعنی خود به خود 

شعر را معنی می کند، مگر جایی که معنی چند لغت را نداند. 

از چه ابزارها و رسـانه های کمک آموزشـی در کالس استفاده 
می کنید؟ 

من س��ال 76 از بچه ها خواس��تم تمام ش��عرهای کتاب دورة 
پیش دانش��گاهی را روی س��ی دی بخوانند و البت��ه هر کدام با 
آهنگ خاص خود. مثاًل درس سیاوش با آهنگ حماسی و شعر 
حافظ با آهنگ عرفانی ضبط شد. آن سی دی هنوز باقی است. 
قبل از تدریس سی دی را می گذارم تا دانش آموزان گوش کنند. 
همین طور دانش آموزانی بودند که متن کتاب را خواندند. از این 

کارها در طول تدریس زیاد انجام داده ام. 

بد نیست مروری هم بر کتاب های درسی داشته باشیم؛ به نظر 
شما کتاب های درسی ادبیات چه معایبی دارند؟ 

نظر ش��خصی من این اس��ت که یک مقدار مباحث زبان فارسی 
حالت تکراری دارد، که چندان نیاز نیست. مثل فعل ساده و مرکب 
که در هر س��ه کتاب وجود دارد، اما به بعضی از مباحث اساسی 
نظیر انواع متمم به صورت گذرا اشاره شده است. نکتة بعد اینکه 
در کتاب دوم و س��وم متون سنتی کمی وجود دارد که ای کاش 
از این لحاظ وزین تر می بود، اما کتاب پیش دانشگاهی تلفیقی از 

ادبیات سنتی و معاصر است و بسیار کتاب مناسبی است. 

آیا کتاب های درسی حسن خاصی دارند؟ 
این کتاب ها فرزندان ما را با ادبیات هش��ت س��ال دفاع مقدس 
و نی��ز ادبیات انقالب آش��نا می کنند و این بزرگ ترین حس��ن 

کتاب های ماست. 

مجلة رشد آموزش زبان و ادب فارسی را چگونه می بینید؟ 
آیا نظر خاصی دربارة محتوای این مجله دارید؟ 

من مشترک این مجله هستم و از مطالبش استفاده می کنم. به 
نظرم اگر مقاالت مجله با مطالب کتاب درس��ی مطابقت داشته 

باشد، بهتر است. 
برای مثال، کتاب درس��ی، تک واژ فعل رفته اس��ت را بر مبنای 
زبان ساختاری می گوید، اما نویس��ندة مقاله ای در مجله آن را 
بر مبنای دستور تاریخی می گوید و این مسئله غالباً معلمان را 
دچار مشکل و سردرگمی می کند. من فکر می کنم نیاز و مطالبة 

عموم معلمان مطالعه محتوایی همسو با کتاب درسی است. 

لطفاً یکی از آثار شاخص خودتان را معرفی کنید. 
چون من در گروه استان هستم، دیدم اکثر دبیران ما در بحث 
س��اختار گروه فعلی و بحث س��اده و مرکب دچار مشکل اند. 
پس آمدم بین زبان فارس��ی تاریخی و زبان فارسی ساختاری، 
که اکنون مبنای کتاب درسی اس��ت، مقایسه ای انجام دادم؛ 
یعنی، ساختار فعل را با توجه به دیدگاه تاریخی و نیز دیدگاه 
س��اختاری بررس��ی کردم که بخش هایی از این کار به صورت 
مقاله در مجلة پویه و نیز رش��د ادب فارس��ی به چاپ رسیده 
است. سپس آن بخش از کار را که به تدریس معلم در کالس 
کمک می ک��رد، به صورت جزوه به مناطق هفده گانة اس��تان 
فرستادیم که با استقبال بسیار زیادی از جانب همکاران استان 
ما و بوش��هر مواجه ش��د و به عنوان جزوة کمک آموزش��ی در 

مناطق مورد استفاده قرار گرفت. 

این جزوه دقیقاً به چه مواردی اشاره داشت؟ 
من در جزوه صرفاً راه های تشخیص فعل ساده از مرکب را بیان 
کردم که مورد نیاز دانش آموز و معلم بود و به صورت تجربی به 

آن رسیده بودم. 
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علی اصغر فیروزنیا 
کارشناس ارشد زبان و ادب فارسی 
و دبیر ادبیات دبیرستان های بجنورد
علم و ادب پیشه کن ای هوشیار 

تا که وطن بر تو کند افتخار 
تا به کی ای در صدف تن نهان؟ 

گوهر خود را بنما آشکار 
چشمه صفت از دل خارا بجوش 

رود صفت راه به دریا سپار 
ابر شو از سینة دریا برآ 

بر سر صحرای جگر تشنه بار 
مهِر فلک، دیده به تو دوخته است 

قله صدا می کندت ای سوار 
میهن ما مهد چو فردوسی است 

مانده ز مردان کهن یادگار 
زانوی غم در بِر تو تا به چند 
خیز و قدم در ره مردان گذار 
توشة ره، راستی است و خرد 

اهل رهی گر تو بیا و بیار 

حسین معیاری
کارشناس ارشد زبان و ادب فارسی 

و دبیر ادبیات دبیرستان های تهران و شهرری
همین که سرو بر انبوه عاشقانه رسید، 

از اوج سبز آمیز، از آسمان لبریز، 
صبور گشت و صمیمانه سر به زیر انداخت 

کبوتری چابک، 
که طوق رنگ به رنگش غریب و زیبا بود، 

در امتداد طلوع ستارگان گم شد 
سحر صدای غرور، 

که خانه خانة تن را به خواب می بازید، 
شکست و لرزش احساس را به جان آویخت 

به پیشگاه کریم، سکوت گویان شد. 

سیدفضل اهلل طباطبایی ندوشن )امید( 

چند هایکو 
دریا 

آفتاب قرآن/ با دل های یخ زده/ دریا می سازد 

اگر 
اگر امروز / بیش��تر تالش کنی��م/ اگرهای فردا / 

کمتر خواهد شد 

کوکو 
کوکو/ مرغی که هیچ گاه/ به گم شده اش/ 

نخواهد رسید 

صراط مستقیم 
راه علی / همیشه/ صراط مستقیم است/ 

بی انصافی نیست/ که در میان کوچة چپ/ 
نام علی را می آوریم؟! 

نماز 
نماز، نیازی / که »بی نیاز« نیازی/ به آن ندارد. 

دورباعی 
هستیم اگرچه بیمة اهل البیت 

خوردیم بسی ولیمة اهل البیت 
صد شکر خدا که باز هم لبریزیم 

از مرحمت کریمة اهل البیت 

هر نقطه که بنگری پالک افتاده 
صد غرقه به خون چاک چاک افتاده 
در وصف شلمچه باید این گونه سرود: 

یک قطعه از آسمان به خاک افتاده 
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چکیده
نویس��نده معتقد است که در کتاب درسی ادبیات فارسی )عمومی( سال چهارم 
متوسطه، توضیح بیت هشتم غزل »اکسیر عشق« از سعدی، کامل نیست و سعی 

دارد تا این بیت را درست و کامل معنی کند.

کلید واژه ها:
وفا، مجموع، خرسند، مدح شبیه به ذم، لف و نشر.

در کتاب ادبیات فارس��ی )عمومی( 1 و 2 س��ال چهارم متوسطه مؤلفان 
محترم کتاب درسی در توضیح بیت: 

بیزارم از وفای تو، یک روز و یک زمان 
مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم 

از غزل »اکسیر عشق« سعدی نوشته اند: 
)نسبت به تو وفادار نبوده ام؛ اگر یک روز آسوده و آرام زندگی کرده باشم.( 
درس��ت است که در اینجا س��خن از وفاداری به معشوق است اما به نظر 
می رسد که این توضیح نمی تواند معنای کاملی را به ذهن خواننده انتقال 
دهد و در او لذت ادبی ایجاد کند. به گمان من، زیبایی این بیت آن است 
که شاعر در ضمن غزل گفتن و دّر سفتن، که انتظار می رود از وفاداری و 
دلدادگی خود به معشوق، سخن بگوید، با زیبایی هرچه تمام تر، خواننده 
را غافلگیر می کند. در مصرع اول با مدح ش��بیه به ذم، به گونه ای سخن 
می گوید که گویی شاعر از وفاداری به معشوق، اظهار بیزاری کرده است. 
اینجاست که سحر کالم سعدی، با لف و نشری مرتب، چنان مصرع دوم 
را به مصراع اول پیوند می دهد که خواننده را متحیر می کند. پس آن گاه 
که این تحیر فرو می نشیند و جای خود را به تعمق می دهد، خواننده، به 

چنان وجد و لذتی می رسد که بارها به خوانش آن می نشیند. 
بنابراین، اگر این بیت را چنین معنی کنیم زیباتر و خیال انگیزتر خواهد بود: 
»اگر از پیمان عشقی که با تو بسته ام؛ یک روز آسوده خاطر و فارغ باشم؛ یا 

یک لحظه از عشق تو قانع بشوم، از آن روز و آن لحظه بیزارم.« 

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي 
 ) به صورت ماهنامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ( :

مجله هاي بزرگسال عمومي 
 )به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند(:

 )به صورت فصلنامه و   چهارشماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند(:

مجله هاي رش��د عمومي و تخصصي، براي معلمان، مديران، مربيان، مشاوران 
و كاركن��ان اجرايي م��دارس، دانش جويان مراكز تربيت معلم و رش��ته هاي 
دبيري دانش��گاه ها و كارشناس��ان تعليم و تربيت تهيه و منتش��ر مي شوند. 

 4 ش��مارة  شمالي،س��اختمان  ايرانش��هر  خياب��ان  ته��ران،  نش�اني:   
آموزش وپ��رورش ، پالك 266، انتش��ارات و تکنولوژی آموزش��ی. 

 تلفن و نمابر:  88301478 � 021

مجله هاي رشد توسط دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
  س���ازمان پژوه���ش  و برنامه ريزي آموزشي وابس���ته به 
وزارت آموزش  و پرورش تهي����ه و منتش����ر مي شوند:

دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

 رشد آم�وزش ابت��دايي  رشد آموزش راهنم�ايي تحصيلي  رشد تکنولوژي 
آموزشي  رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 رش�د برهان راهنمايي )مجله رياضي براي دانش آموزان دورة راهنمايي تحصيلي( 
 رشد برهان متوسطه )مجله رياضي براي دانش آموزان دورة متوسطه(  رشد آموزش قرآن 
 رشد آموزش معارف اسالمي  رشد آموزش زبان و ادب فارسي  رشد آموزش هنر  
رشد آموزش مشاور مدرسه  رشد آموزش تربيت بدني  رشد آموزش علوم اجتماعي 
 رش�د آموزش تاريخ   رش�د آموزش جغرافيا  رش�د آموزش زبان  رشد آموزش 
رياضي   رشد آموزش فيزيك  رشد آموزش شيمي   رشد آموزش زيست شناسي   
رشد آموزش زمين شناسي  رشد آموزش فني و حرفه اي  رشد آموزش پيش دبستاني

مجله هاي بزرگسال و دانش آموزي تخصصی

)براي دانش آموزان آمادگي و پاية اول دورة دبستان(

)براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دورة دبستان(

)براي دانش آموزان پايه هاي چهارم، پنجم و شش�م دورة دبس�تان(

)براي دانش آموزان دورة راهنمايي تحصيلي(

)براي دانش آموزان دورة متوسطه و پيش دانشگاهي(

 حسین نظریان 
کارشناس ارشد زبان و ادب فارسی 

و دبیر ادبیات دبیرستان های دلفان لرستان
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ــندگان محترم، چنان چه مقالة ارسالي شرايط زير را نداشته  قابل توجه نويس
ــي  ــد آموزش زبان و ادب فارس ــود.فصلنامة رش ــد، پذيرش و داوري نمي ش باش
حاصل تحقيقات پژوهشگران و متخصصان زبان و ادبيات فارسي به ويژه دبيران 
ــت در نگارش مقاالت نکات زير رعايت شود: ــمند اس ــان است. خواهش و مدرس
•1. مقاالت ارس��الي بايد در چارچوب اهداف مجلة رش��د آموزش زبان و ادب فارسي و 
متناس��ب و مرتبط با س��اختار و محتواي كتاب هاي درس��ي باشدو به طور مستقيم 
و غير مس��تقيم در جهت گش��ايش گره ها و گسترش مباحث كتاب هاي درسي يا ارائة 
روش هاي مناسب تدريس هريك از مواد آموزشي زبان و ادب فارسي در دورة متوسطه 
و پيش دانشگاهي باشد.)طبق اهداف( •2. اگر مقاله به تصوير، طرح نمودار و جدول نياز 
دارد، پيش نهاد يا ضميمه گردد و محل قرار گرفتن آن ها در حاش��ية مطلب مشخص 
شود.•3. نثر مقاله به فارسي روان، ساده و سالم باشد و به دور از هرگونه تكلف و تصنع 
يا سره نويسي افراطي، به فارسي معيار نوشته شودو در انتخاب واژه هاي علمي و فني 
دقت ش��ود. •4. مقاله هاي ترجمه ش��ده با متن اصلي هم خواني داشته باشد و متن 
اصلي نيز ضميمة مقاله باشد.•5. اهداف مقاله و چكيدة نظريه و پيام آن در چند سطر 
در ابتداي آن بيايد.•6. معرفي نامة كوتاهي از نويسنده همراه يك قطعه عكس و سياهة 
آثار وي پيوست باشد.•7. هيئت تحريريه در رد، قبول،ويرايش فني و محتوايي و كاهش 
حجم آزاد است.•8. آراي مندرج در مقاله ها، مبين نظر دفتر انتشارات كمك آموزشي 
و هيئت تحريريه نيس��ت و مسئوليت پاسخ گويي به پرسش هاي خوانندگان، با خود 
نويسنده يا مترجم است.•9. مقاالت رد شده بازگردانده نمي شود.•10. اصل مقاله براي 
بررسي به هيئت تحريريه تحويل شود. از ارسال تصوير آن خودداري كنيد.•11. مقاالت 
نبايد در هيچ يك از نش��ريات چاپ شده باش��د.•12. مقاالتي كه در زمينة راهبردهاي 
ياددهي- يادگيري نوشته و ارسال شوند، در اولويت بررسي و چاپ اند. خواهشمند است 
جهت گيري مقاالت به سوي ش��يوه هاي آموزش زبان  ادبيات و نو آوري هاي آموزشي 
باش��د.•13. مقالة پژوهشي حاوي يك مسئلة علمي، نظر انديشه، پيام و يا دعوي و 
دست كم روش تازه اي است، حاصل تحقيق پژوهنده و به روشي علمي و منطقي بيان 
و اثبات مي ش��ود.•14. عنوان، نام و نشاني: صفحة اول عنوان مقاله و نام نويسنده يا 
نويسندگان عنوان شغلي يا علمي و نام و نشاني كامل صفحة دوم نيز با عنوان و چكيدة 
مقاله آغاز گردد.•15. مقاله روي كاغذ )يك رو( در صورت امكان تايپ شود. حجم مقاله 

نبايد از 15 صفحة A4 24 سطري بيش تر باشد.•
ساختار مقاله: چكيده �� مقدمه �� متن)طرح مقدمات،بحث(�� نتيجه گيري 
�� پي نوش��ت �� منابع  چکيده: حداكثر ده س��طر ،شامل مسئلة تحقيق، روش كار 
و نتايج به دس��ت آمده، به فارسي همراه كليدواژه  ها  مقدمه:شامل طرح موضوع 
يا مسئلة تحقيق، ضرورت و پيشينة تحقيق  نمودارها و شکل ها:اين بخش از 
مقاله بايد تا حد امكان به صورت آماده براي چاپ ارائه ش��ود و تا حد امكان جاي 
آن ها در متن اصلي مشخص شود. مندرجات جدول ها بايد روشن و آشكار باشد و 

شماره گذاري جدول ها نيز به ترتيبي باشد كه در متن مي آيد.    
ــيوة ارجاع در ذكر منابع و مآخذ در پايان مقاله ، الگوي زير بايد اعمال شود: ش

  كتاب:نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، نام كتاب، نام مترجم يا مصحح، تعداد 
جلد، نوبت چاپ،محل چاپ، ناشر، تاريخ نشر  مجالت:نام خانوادگي، نام نويسنده، 
عنوان مقاله، نام نشريه، دورة مجله، شمارة مجله.  از مجموعه ها:نام خانوادگي 
نويس��نده، نام، عنوان مقاله، نام مجموعه ياكتاب، نام و نام خانوادگي تدوين كنندة 
مجموعه،  محل نشر: ناشر، تاريخ نشر، شمارة صفحه، ابتدا و انتهاي مقاله.   
پايگاه هاي وب:نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، عنوان موضوع، نام و نشاني 
پايگاه اينترنتي با قلم ايتاليك ، تاريخ آخرين بازنگري در پايگاه.  ارجاعات:تمام 
ارجاعات بايد در داخل متن دقيقاً به اين صورت بيايد.نام خانوادگي، نويسنده، سال 
نشر:ش��ماره صفحه: زرين ك��وب،1375:14(  پي نوشت: در پاي صفحات مقاله 
هيچ گونه توضيحي نوشته  نمي شود و هرگونه توضيحي با شماره به پي نوشت  كه 

در پايان مقاله و پيش از منابع و مآخذ مي آيد منتقل مي گردد.  
ــه: •1. ايجاد زمينة مناس��ب ب��راي تقوي��ت مهارت ها و  ــداف كلي مجل اه
صالحيت ه��اي حرفه اي معلمان•2. كمك به ارتق��اي دانش معلمان در زمينة اصول 
و مبان��ي آموزش و پرورش•3. معرفي راهبرده��ا، رويكردها و روش هاي آموزش زبان و 
ادب فارس��ي•4. كمك به ارتقاي دانش معلمان نسبت به محتواي كتاب هاي درسي 
•5. ايجاد زمينة مناس��ب براي هم انديش��ي و تبادل نظر بين معلمان، كارشناسان و 
برنامه ريزان درسي، براي بهبود يا رفع تنگناهاي آموزشي•6. افزايش آگاهي معلمان از 
كاربردهاي گوناگون زبان و ادب فارسي در زندگي، با تاكيد بر محتواي كتاب هاي درسي
•7. تش��ويق معلمان به انجام دادن كارهاي پژوهشي در زمينه هاي علمي ،آموزشي
•8. آشنا كردن معلمان با تازه ترين دستاوردهاي علمي در زمينه زبان و ادب فارسي

•9. آشنا كردن معلمان با مباحث ادبي، بالغي وتاريخي به منظور دانش افزايي و تقويت 
ديدگاه هاي ارزش��ي، آموزش��ي • 10. افزاي��ش آگاهي هاي معلمان درب��ارة رخدادهاي 
علمي،آموزش��ي زبان و ادب فارس��ي در ايران وجهان •11. آش���نا س��اختن معلمان با

 مهمترين مسائل و سؤاالت موجود درحوزة عل���مي  آموزشي.

      
 هزينة اشتراك يکساله مجالت عمومي )هشت شماره(: 120000 ريال
 هزينة اشتراك يکساله مجالت تخصصي )چهار شماره(: 80000 ريال

  نشاني: تهران، صن�دوق پستي  امور مشتركين: 5/111 59 16
www.roshdmag.ir                                                      :وبگاه مجالت رشد  
  اشتراك مجله:                            14� 77339713/ 77335110 /   77336656�021

 نام مجالت  در خواستي:
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگي:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيالت: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاريخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشاني كامل پستي:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان:   . . . . . . . . . . . . . . شهرستان:  . . . . . . . . . . . . . . . . . استان: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختي:  مبلغ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فيش:  شمارة 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پستي:  شمارة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پالك: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   در صورتي  كه قباًل مشترك مجله بوده ايد، شمارة اشتراك خود را ذكر كنيد:

                  
      

                                     امضا:

نحوة اشتراك:
حساب  شماره  به  اشتراك  مبلغ  واريز  از  پس  مي توانيد  شما 
39662000 بانك تجارت، شعبة سه راه آزمايش كد 395، در وجه 

شركت افست از دو روش زير، مشترك مجله شويد: 
1.  مراجعه به وبگاه مجالت رشد؛ نشاني:  www.roshdmag.ir و تکميل 

برگة اشتراك به همراه ثبت مشخصات فيش واريزي. 
2. ارسال اصل فيش بانکي به همراه برگ تکميل شدة اشتراك با پست 

سفارشي )كپي فيش را نزد خود نگه داريد(.

برگ اشتراك مجله هاي رشد
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