موضوع اصلي درس :آشنايي با قسمتي از کليله و دمنه که مفهوم همکاري و دوستي را بيان مي کند.
تاريخ ادبيات:
٭ کليله و دمنه :يکي از آثار ارزشمند نثر فارسي کليله و دمنه ابوالمعالي نصر هللا منشي است اين اثر
مشتمل بر حکمت و معارف بشري است که بر زبان تمثيل و در قالب داستان بيان مي شود .داستان ها از
زبان حيوانات به ويژه دو شغال به نام هاي «کليله» و «دمنه» نقل مي گردد .اصل کتاب کليله و دمنه
هندي بوده است.
ّ
مقفع ،ترجمه ي پهلوي اين اثر را به عربي و نصر هللا منشي متن عربي آن را به فارسي برگرداند و
ابن
بر آن نکته هاي فراوان افزوده است .کليله و دمنه کتابي تعليمي و در بردارنده ي آيات ،روايات ،اشعار
فارسي و عربي و نکته هاي اخالقي و اجتماعي بسيار است.

شرح درس (کبوتر مطوقه)
م َت َّ
* آورده اند که در ناحيتِ کشمير ُ
ر زاغ چون
عکس
زه بود که از
رياحين او ،پَ ِ
صََيدي خوش و مرغزاري نَ ِ
ِ
ِ
م طا ُووس به پر زاغ مانستي
ُدم طا ُووس نمودي و در پيش جمال او د ِ
وليک از ُدو ِد او بر جانش داغي
د َرفشان الله در وي ،چون چراغي
ِ
چو بر شاخ زمرد جام باده
شقايق بر يکي پاي ايستاده
معني) :حکايت کرده اند که در سرزمين کشمير شکارگاهي خوش آب و هوا و چمن زاري با صفا بود که از
انعکاس گياهان آن دشت ،پر سياه زاغ مانند دم طاووس زيبا مي شد و در مقابل زيبايي آن دشت دم زيباي
طاووس مانند پر زاغ ،سياه و کم ارزش به نظر مي رسيد.
ّ
معني بيت اول) :گل الله در آنجا چون چراغي مي درخشيد اما از دود آن چراغ ،درون الله سياه ديده مي
شد.
معني بيت دوم) :گل شقايق بر ساقه ي خود طوري ايستاده بود که گويي جام شراب سرخ بر شاخه اي
زمرد رنگ و سبز قرار گرفته باشد.
واژگان و توضيحات
رياحين :سبزي ها
ناحيت :ناحيه ،سرزمين
جمال :زيبايي
کشمير :ناحيه اي بين هند و پاکستان
ُ
م َت َ
ِد َرفشان :روشن و نوراني
صيَّدي :شکارگاه
مرغزار :دشت و چمن زار
زه :با صفا
نَ ِ
باده :شراب

شقايق و الله :دو گل سرخ رنگ
ُزم ّرد :سنگ قيمتي

آرايه هاي ادبي:
پر زاغ به ُدم طاووس و بالعکس تشبيه شده است /الله به چراغ تشبيه شده است.
داغ :استعاره از سياهي درون الله /بيت دوم تشبيه مرکب دارد شقايق بر روي ساقه تشبيه شده به قرار
گرفتن جام شراب سرخ بر شاخه اي زم ّرد رنگ.
ايستادن شقايق :تشخيص است.
* و در وي شکاري بسيار و اختالف صيادان آنجا متواتر؛ زاغي در حوالي آن بر درختي بزرگ َ
گشن خانه
شن جامه ،جالي بر گردن و عصايي
لخ ِ
داشت نشسته بود و چپ و راست مي نگريست ناگاه صيادي بدحا ِ
در دست ،روي بدان درخت نهاد .بترسيد و با خود گفت :اين مرد را کاري افتاد که مي آيد و نتوان دانست که
ن کسِ ديگر من باري جاي نگه دارم و مي نگرم تا چه کند.
د من دارد يا از آ ِ
قص ِ
معني):
1ـ در آن چمن زار شکار بسيار بود وصيادان پي در پي رفت و آمد مي کردند.
2ـ زاغي در آن حوالي بر درختي بزرگ و پرشاخ و برگ النه داشت .نشسته بود و اطراف را نگاه مي کرد.
3ـ ناگهان صيادي بدترکيب با لباسي خشن و نامرتب و دامي بر دوش و عصايي در دست به طرف آن
درخت روي نهاد.

4ـ زاغ ترسيد و با خود گفت :اين مرد کاري دارد که به اينجا مي آيد و معلوم نيست قصد شکار مرا دارد يا
ديگري را .در هر حال من در اين جا مي مانم و مي بينم که چه خواهد کرد.
واژگان
بد حال :خشن
اختالف :رفت و آمد
جال :دام و تور
متواتر :پي در پي
َ
باري :در هر حال
گشن :انبوه

 ¤صياد پيش آمد و جال باز کشيد و َ
حبَه بينداخت و در کمين بنشست .ساعتي بود؛ قومي کبوتران برسيدند
َ
سرِ ايشان کبوتري بود که او را ُ
و َ
عت او روزگار گذاشتندي .چندان که
مطَوِقه گفتندي و در طاعت و مطاو ِ
ُ
دانه بديدند ،غافل وار فرود آمدند و جمله در دام افتادند و صياد شادمان گشت و گزاران به تک ايستاد ،تا
ايشان را در ضبط آرد و کبوتران اضطرابي مي کردند و هر يک خود را مي کوشيد .مطوّقه گفت :جاي
ص خود شناسند و حالي صواب آن
مجادله نيست؛ چنان بايد که همگان استخالص ياران را مهم تر از تخل ّ ِ
باشد که جمله به طريق تعاون قوّتي کنيد تا دام از جاي برگيريم که رهايش ما در آن است.
معني ):
1ـ شکارچي جلوتر آمد ،و دام را گستراند ،دانه انداخت و پنهان شد ،م ّ
دتي گذشت.
2ـ گروهي از کبوتران رسيدند و رئيس آنان کبوتري بود که او را ُ
مطَّوقه مي گفتند و در طاعت و فرمان بري
او روزگار را سپري مي کردند.
3ـ همين که دانه را ديدند غافالنه و بي خبر پايين آمدند و همه در دام افتادند و صياد خوشحال شد و با ناز و
شادي شروع به دويدن کرد تا آنها را گرفتار کند.
4ـ کبوتران بي قراري مي کردند و هر يک براي رهايي خود تالش مي کرد.
5ـ ُ
مطَّوقه گفت :جاي بحث و جدال نيست بايد به گونه اي کار کنيد که همگان رها کردن ياران را مهم تر از
خالصي خود بدانند.
 6ـ و اکنون درست آن است که همه از راه همياري نيرويي به کار ببريد تا دام را از جا برداريم زيرا رهايي ما
در اين کار است.
واژگان
تگ :دويدن
جال :دام
َ
مجادله :جدال و ستيزه
حب ّه :دانه
قومي :گروهي
َ
سر :رئيس
َّ
ُ
مطوقه :طوقدار
مطاوعت :فرمان بري
ُ
گرازان :جلوه کنان و با ناز راه رفتن

همگنان :همگان
تخلص :رهايي
استخالص :رها کردن
صواب :صالح و درست
تعاون :همياري

 ¤کبوتران فرمان وي بکردند و دام برکندند و سر خويش گرفت .و صياد در پي ايشان ايستاد ،بر آن اميد که
خر درمانند و بيفتند .و زاغ با خود انديشيد که بر اثر ايشان بروم و معلوم گردانم فرجام کار ايشان چه
آ ِ
باشد .که من از مثل اين واقعه ايمن نتوانم بود .و از تجارب براي دفع حوادث سالح توان ساخت.
بر اثر :به دنبال ـ فرجام :پايان
سر خويش گرفت :يعني خويش گرفتند به قرينه شناسه ي فعل قبل ،شناسه گرفت حذف شده است.
معني):
1ـ کبوتران فرمان او را پذيرفتند و دام را برداشتند و راه خود را پيش گرفتند و رفتند.
2ـ و صياد به دنبال آنها مي رفت و مي نگريست به اميد آنکه سرانجام خسته مي شوند و مي افتند.
3ـ و زاغ با خود فکر کرد که به دنبال آنها بروم و معلوم کنم که پايان کار آنوها چه شود زيرا من از مانند اين
حادثه در امان نيستم.
4ـ و از تجربه ها براي براي خود با حوادث مي توان سالح ها درست کرد.
مطَّوقه چون بديد که صياد در قفاي ايشان است ،ياران را گفت « :اين ستيز روي در کار ما به ج ّ
¤و ُ
د است
و تا از چشم او ناپيدا نشويم دل از ما نگيرد .طريق آن است که سوي آباداني ها و درختستان ها رويم تا از

نظر او ما منقطع گردد .نوميد و خايب بازگردد که در اين نزديکي موشي است از دوستان من! او را بگويم تا
اين بندها را ب ُبرد ».کبوتران اشارت او را امام ساختند و راه بتافتند و صياد بازگشت.
واژگان
خايب :نا اميد
قفا :پشت ،پشت گردن
اشارت :دستور
ستيزه روي :گستاخ و پر رو
جد :ج ّ
به ّ
اِمام :راهنما و الگو
دي
راه بتافتند :راه را کج کردند
منقطع :بريده ،قطع شده
معني):
َّ
1ـ و ُ
مطوقه چون ديد که صياد به دنبال آنها است به دوستان گفت« :اين فرد گستاخ و جنجال طلب در
گرفتار کردن ما جدي است و تا از نظر او پنهان نشويم دست از سر ما بر نخواهد داشت».
2ـ راه آن است که به سوي مکان هاي آباد و پر شاخ و درخت و سر سبز برويم تا چشم او از ديدن ما عاجز
شود و نا اميد و مأيوس برگردد زيرا که در اين نزديکي موشي است که با من دوستي دارد به او مي گويم
تا اين بندها را ببرد .کبوتران دستور او را الگو و راهنما دانستند و راه کج کردند و صياد برگشت.
ُ ¤
مطَّوقه به مسکن موش رسيد .کبوتران را فرمود که « :فرود آييد» فرمان او نگاه داشتند و جمله
َّ
بنشستند و آن موش را ِزبرا نام بود ،با َ
شر احوال
خر ِد بسيار گرم و سرد روزگار ديده و خير و
دهاي تما و ِ
مشاهدت کرد .و درآن مواضع از جهت گريز گاه روز حادثه صد سوراخ ساخته و هر يک را د ديگري راه
سبِ مصلحت بداشتهُ .
ح َ
گشاده و تيمار آن را فراخورِ حکمت و بر َ
مطَّوقه آواز داد که « :بيرون آي» زبرا
پرسيد که« :کيست؟» نام بگفت؛ بشناخت و به تعجيل بيرون آمد.
واژگان
تيمار :مواظبت
مسکن :خانه
َ
تعجيل :شتاب
دها :زيرکي و هوش
مواضع :جاي ها

معني):
1ـ به خانه موش رسيد به کبوتران دستور داد که « :فرود بياييد ».فرمان او را پذيرفتند و همه فرود آمدند و
خرد و هوش تمام و خوب و بد روزگار را ديده نيکي ها و زشتي ها حال ها و
آن موش نامش ِزبرا بود .با ِ
اوضاع را مشاهده کرده.
2ـ و در آن جاي ها براي فرار در روز حوادث صد سوراخ و النه ساخته بود و هر يک را در ديگري راه داده و
مناسب دانش و مطابق مصلحت از آنها مواظبت مي نمودُ ،
مطَّوقه آواز داد که« :بيرون بيا».
زبرا پرسيد که کيست؟
ُ
مطَّوقه نامش را گفت :زبرا شناخت و با عجله بيرون آمد.

 ¤چون او را در بند بال بسته ديده ،زه آب ديدگان بگشاد و بر رخسار جوي ها براند و گفت :اي دوست عزيز و
رفيق ،تو را در اين که افگند؟
جواب داد که «:مرا قضاي آسماني در اين ورطه کشيد» موش اين بشنود و زود در بريدن بندها ايستاد که
ُ
مطَّوقه بدان بسته بود .گفت « :اي دوست ،ابتدا از بريدن بند اصحاب اولي تر» .گفت « :اين حديث را مکررّ
مي کني؛ مگر تو را به نفسِ خويش حاجت نمي باشد و آن را بر خود حقّي نمي شناسي!»
واژگان
زه آب :آبي که از سنگي يا زميني مي جوشد.
ورطه :گرداب
موافق :همراه
التفات :تو ّ
جه
قضا :تقدير
آرايه هاي ادبي:
بند بال :اضافه تشبيهي ـ زه آب ديده :اضافه تشبيهي (چشمه چشم) ـ بر رخسار جوي ها  :...اغراق است
معني):

1ـ وقتي او را گرفتار بال ديد اشک از چشم جاري کرد و بر چهره اش ريخته شد و گفت « :اي دوست عزيز و
يار همراه چه کسي تو را در اين رنج گرفتار کرد؟»
2ـ جواب داد که تقدير آسماني مرا در اين گرداب افکند موش شنيد و سريع شروع کرد به بريدن بندهايي
که ُ
مطَّوقه به آن بسته بود.
3ـ ُ
مط َّوقه گفت« :اوّل بند دوستانم را باز کن» موش به اين حرف توجهي نکرد و گفت« :اي دوست ابتدا بند
دوستان را باز کني بهتر است ».گفت « :اين حرف را باز تکرار مي کني مگر تو به وجود خودت نياز نداري و
وجود تو بر تو حقي ندارد؟»
ّ
تکفل کرده ام ،و ايشان را از آن روي بر من
 ¤گفت « :مرا بدين مالمت نبايد کرد که من رياست اين کبوتران
ّ
حقي واجب شده است .و چون ايشان حقوق مرا به طاعت و مناصحت بگزاردند و به معونت و مظاهرت
ايشان از دست صياد بجستم ،مرا نيز از عهده ي لوازم رياست بيرون بايد آمد و مواجب سيادت را به ادا
رسانيد .و من مي ترسم که اگر از گشادن عقده هاي من آغاز کني ملول شوي و بعضي از ايشان در بند
بمانند و چون من بسته باشند ـ اگر چه ماللت به کمال رسيده باشد ـ اهمال جانب من جايز نشمري و از
ضمير بدان رخست نيابي و نيز در هنگام بال شرکت بوده است ،در وقت فراق موافقت اولي تر و الّطاعنان
مجال وقيعت يابند».
واژه نامه و توضيحات
ملول :خسته
مالمت :سرزنش
ّ
ماللت :خستگي
تکفل :عهده دار شدن
اهمال :سستي
ضمير :درون
رخصت :اجازه
فراغ :آسايش
طاعنان :بدگويان
وقيعت :سرزنش

مناصحت :اندرز دادن
معونت :ياري
مظاهرت :پشتگرمي
مواجب :علت ها  ،موجبات
سيادت :سروري
عقده ها :گره ها
معني):
1ـ گفت :با اين کار نبايد مرا سرزنش کني زيرا که من رياست اين کبوتران را پذيرفته ام و به همين دليل
 2ـ و چون آنها حق مرا با طاعت و پند و اندرز پذيري به جا آوردند و با ياري و پشت گرمي آنان از دست صياد
نجات يافتم من نيز بايد از عهده ي کارهاي رياست بر آيم و سبب سروري خود را به انجام رسانم« .من نيز
بايد وظيفه خود را انجام دهم»
3ـ و مي ترسم اگر اول گره هاي مرا باز کني خسته شوي برخي از آنان گرفتار بمانند تا من بسته باشم
هر چند که خسته شده باشي سستي در حق مرا صحيح نمي داني و دلت به آن راضي نمي شود.
4ـ و همچنين در وقت بال و گرفتاري با هم بوده ايم در وقت آسايش همراهي بهتر است وگرنه سرزنش
کنندگان فرصت بدگويي پيدا مي کنند.
 ¤موش گفت« :عادت اهل مکرمت اين است و عقيدت ارباب مودّت بدين خصلت پسنديده و سيرت ستوده
در مواالت تو صافي تر گردد و ثقت دوستان به کرم عهده تو بيفزايد» و آن گاه به ّ
جد و رغبت بندهاي ايشان
تمام ببريد و ُ
مطَّوقه و يارانش مطلق و ايمن بازگشتند.
واژگان
مواالت :دوستي ها
اهل مکرمت  :جوانمردان
ثقت :اعتماد
ارباب مودّت :دوست داران
مطلق :رها
خصلت :خلق و خو
معني):
1ـ موش گفت « :روش جوانمردان همين است و نظر دوستان به اين خلق و خوي پسنديده و باطن پاک
(تو) در دوستي تو پاک تر مي شود( .بيشتر شيفته ي دوستي تو مي شوند) و اعتماد دوستان به
بزرگواري و پيمان داري تو بيشتر مي شود».
َّ
2ـ و آن وقت با ج ّ
ُ
ديت و ميل فراوان بند آنها را باز کرد و مطوقه و دوستانش رها و آسوده برگشتند.

کارگاه درس پژوهی

به جد  :جدی

 -1غافل وار:از سر غفلت

-2توسط دانش آموز

-3دام برکندند و سر خویش گرفت

-4انسان با تجربه (گرم وسرد روزگار چشيده )

 -5پر زاغ  :مشبه
دم طاووس  :مشبه

چون  :ادات تشبيه
مانستی  :ادات

ناميد شدن (دل بر گرفتن )

دم طاووس  :مشبه به
پر زاغ  :مشبه به

-6معنی در شرح درس گفته شد.

 -7توسط دانش آموز

با سپاس فراوان و آرزوی سالمتی
رسولی نيا دبير فارسی و نگارش(هنرستان تالش )

