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درس یکم: چشمه
کارگاه متن پژوهی

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

کارگاه متن پژوهی 
روان خوانی: دیوار 



در ایـن فصـل، متن هایـی را می خوانیـم کـه در آنها شـاعر یا نویسـنده، 
خواسته اسـت موضـوع و مفهومی رفتـاری، اخالقی یا مسـئله ای اجتماعی و 
پندآمـوز را به شـیوۀ اندرز بازگو کنـد؛ برای این کار از داسـتان یا حکایت در 
قالب شـعر و نثر بهره گرفته اسـت؛ به این گونه آثار ادبی، »ادبیات تعلیمی« 

می گویند.
اثـر تعلیمـی، اثری اسـت که با هـدف آمـوزش و تعلیـم، موضوع هایی از 
حکمت، اخالق، مذهب یا دانشـی از معارف بشری را بیان می کند. آثار  تعلیمی 
می تواننـد تخیّلیـ    ادبی باشـند تا مسـئله ای را به صورت روایی یا نمایشـی 
بـا جّذابیت بیشـتر ارائـه دهند. از این گونـه آثار ادبی، به ویـژه در کتاب های 
درسـی و ادبیـات کـودک و نوجوان بهره می گیرند. بسـیاری از شـاهکارهای 
ادبـی )قابوس نامـه، کلیلـه و دمنه، گلسـتان، بوسـتان، مثنوی  معنوی و…( و 

برخـی آثار طنز، جنبـٔه تعلیمی دارند.

ادبیات تعلیمی 



دـا1 �ب ی 
گ

� س�ف رف  مـــــــه  ــ�ش �پ ی 
ک

� �ی �ت  �ش
ا�گ رف    �پ �ی �ت ما،  هرـه     �ف �پ ن ،  له     رف ل�ف

�فُ

ون صد�ف �ف ،  �پ
ده �ک ر رف به دهان ، �ب ه �

هد�ف�گ ر  �ب رود  �که  رـی  �ی
�ت و  �پ گاه 

م 
م�ف ا  �ت

�ک �ی معرـ�که ،  ن  �ی رد  �ت :  �ف م �گ
م�ف صحرـا،  و  ن   �ب ل

ُ
گ سِر  ا�بِ  �ت

من و�ش 
�ف اآ رد  ه  رف س�ب  ، َوم  دَ �بِ ون   من �پ

ش
ر دو� ر �رـ   و   �ب د �ب �ف وسه رف �ب

چشمـــه 

ی 1
رس

فا

13



ن5
کَ
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 قلمرو زبانی 
1  معنای واژه های مشّخص شده را با معادل امروزی آنها مقایسه کنید.

نیلوفـری پـردة  ایـن  بـن  کیسـت کند با چو منی همسری؟در 
 داده  تنـش  بـر  تن  سـاحل،  یلهراسـت بـه ماننـد یکـی زلزلـه

2    بیـت زیـر را بـر اسـاس ترتیـب اجـزای جملـه در زبـان فارسـی، مرتّـب کنیـد.  
تیــزپا«»گشت یکی چشمه ز سنگی جدا   غلغلـه زن   ، چهره نمـا    ، 

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

مــاه ببینــد رخ  خــــود را  بـه مـــن چون بگشـایم ز ســر مــو، شـکن
گــاه چـو تیـــری کـه رود بر هـــدف گه به دهـان، بر زده کف، چون صدف

2 با توّجه به شعر نیما، » چشمه « نماد چه کسانی است؟                
3  آمیختن دو یا چند حس و یا یک حس با پدیده ای ذهنی )انتزاعی(، در کالم را »حس  آمیزی«   

می گویند   .
نمونه: »حرف هایم مثل یک تّکه چمن روشن بود.«

در این نمونه، سپهری از» روشن بودن حرف« سخن گفته است. »روشن بودن« امری 
دیدنی و »حرف«، شنیدنی است. شاعر در این مصراع، دو حّس بینایی و شنوایی را با هم 

آمیخته است.
  نمونه ای از کاربرد این آرایۀ ادبی را در سرودة نیما بیابید.

4   هر واژه امکان دارد در معنای حقیقی و یا معنای غیر حقیقی به کار رود. به معنای حقیقی واژه،   
» حقیقت« و به معنای غیر حقیقی آن، »مجاز« می گویند. » حقیقت«، اّولین و رایج ترین معنایی 
است که از یک واژه به ذهن می رسد. » مجاز«، به کار رفتن واژه ای است در معنی غیر حقیقی؛ 
به شرط آنکه میان معنای حقیقی و معنای غیر حقیقی واژه، ارتباط و پیوندی برقرار باشد؛ مثال:

گوش پشت دیوار آنچه گویی،  هوش دار دیوار،  پِس  در  نباشد  سعدیتا 

کارگـاه  متــن پژوهــی
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 همان طور که می دانید، »گوش« اندام شنوایی است و در این معنا، »حقیقت« است و نمی تواند در 
پِس دیوار بیاید؛ شاعر در این بیت به مفهوم مجازی »گوش«، یعنی »انساِن سخن چین« تأکید دارد.

اکنون به دو بیت زیر توّجه نمایید:
نیست بوستان  و  باغ  سِر  را  ما  آن جاست  تفّرج  تویی  که  سعدیهرجا 
حافظفتنه انگیز جهان نرگس جادوی تو بود         عالَم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت

 در بیت اّول، واژة »سر« در مفهوم مجازی »قصد و اندیشه« به کار رفته است. »سر« محل و 
جایگاه » اندیشه« است. 

در بیت دوم، مقصود شاعر از واژة »نرگس«، معنایی غیر حقیقی، یعنی »چشم« است. آنچه که 
»گل نرگس« و »چشم« را به هم می پیوندد و اجازه می دهد تا یکی به جای دیگری به کار رود، 

»شباهت« میان آن دو است.
  در شعر این درس، دو نمونه »َمجاز« بیابید و مفهوم هر یک را بنویسید.

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

2  معنی و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید.

»نعره برآورده، فلک کرده کر                    دیده سیه کرده، شده َزهره در«
3  سرودة زیر از سعدی است، محتوای آن را با شعر نیما مقایسه کنید.

خجـل شـد چـو پهنـای دریـا بدیـدیکـی قطـره بـاران ز ابـری چکیـد
گـر او هسـت حّقـا که مــن نیسـتمکـه جایی که دریاسـت من کیسـتم؟
صـدف در کنـارش بـه جـان پروریـدچـو خـود را بـه چشـم حقـارت بدید
َدِر نیسـتی کوفـت تـا هسـت شـــدبلنـدی از آن یافـت کاو پسـت شـد

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

در آبگیری سه ماهی بود: دو حازم، یکی عاجز. 
از قضا، روزی دو صّیاد بر آن گذشتند و با یکدیگر 
میعاد نهادند که دام بیارند و هر سه را بگیرند. 
ماهیان این سخن بشنودند؛ آنکه حزم زیادت 
داشت و بارها دست برد زمانۀ جافی را دیده بود، 
سبک روی به کار آورد و از آن جانب که آب در 
می آمد، برَفْور بیرون رفت. در این میان، صّیادان 

برسیدند و هر دو جانب آبگیر محکم ببستند.

دیگری هم که از پیرایۀ خرد و ذخیرت تجربت 
بی بهره نبود، با خود گفت: » غفلت کردم و فرجام 
کار غافالن چنین باشد و اکنون وقت حیلت است. 
هر چند تدبیر در هنگام بال  فایدة بیشتر ندهد؛ با 
این همه عاقل از منافع دانش هرگز نومید نگردد و در دفع مکاید دشمن تأخیر صواب 
نبیند. وقت ثبات مردان و روز فکر خردمندان است.« پس خویشتن مرده کرد و بر 
روی آب می رفت. صّیاد او را برداشت و چون صورت شد که مرده است، بینداخت. 

به حیلت خویشتن در جوی افکند و جان به سالمت برد.

و آنکه غفلت بر احوال وی غالب و عجز در افعال وی ظاهر بود، حیران و 
سرگردان و مدهوش و پای کشان، چپ و راست می رفت و در فراز و نشیب 

می دوید تا گرفتار شد. 

کلیله و دمنه، ترجمۀ نصراهلل منشی

پیرایۀ خرد
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