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VII

 پيشگفتار
 دانشجويان  گرامي 

ه  كه  دانشگاه  پيام نور در فاصلة  انتشارآزمايشي  آن  تا كـتابي  كـه  در دسـت  داريـد حاصـل  تجربه ايست  چند سال       
در اين  ميان  مؤلفان  گه گاه  در جريان اظهارنظرهاي  كتبي  همكاران  ناشناخته        . چـاپ  قطعي ، پشت  سر نهاده  است            

ژه  نظرها را بجا وصائب  كـه  بـه  تدريس  اين  متن  اشتغال  دارند، قرار گرفته اند و تاآنجا كه  مقدور بوده  ـ و به وي                            
 .يافته اند ـ در راه  رفع  نواقص  كتاب  و تأمين نظر اين  گراميان  كوشيده اند

امـا گفتـني  اسـت  كـه  كـتاب  از ويژگـي هايي  برخوردار است  كه  اگر با سليقه ها و زمينه هاي فرهنگي  و                      
زيرا . هار تأسف  وشرمندگي  كاري  نمي آيد    انديشـگي  بـرخي  مدرسـان  ارجمـند سازگار نباشد از مؤلفان  جز اظ                 

كـتب  و مـتون  درسـي  دانشـگاه  پيـام نـور جهـت  آموزش  از راه  دور، درچارچوب  خصوصيت ها و مقررات  و                         
شيوه هايي  تأليف  مي شود كه  در قراردادهاي  نخستين دانشگاه  و نشستهاي  اوليه  با مسئوالن ، مطرح  مي گردد و به                  

مدرس  گرانمايه اي  كه  افزودن  : براي  نمونه . نامـه هـايي  نوشـتاري  دراخـتيار مؤلفان  قرار مي گيرد            صـورت  آييـن      
چكيـده هـاي  دروس  را درآغـاز بخشـها زائـد مـي بيند بايد بداند كه  اين  نكته  دقيقاً در قرارداد تأليف  كتاب ، از          

تلقي  شده  است       » بيش  از حد نياز    « برخي  منتقدان ،      يـا توضـيحاتي  كه  گاه  از نظر          . مؤلـف  خواسـته شـده  اسـت           
درمذاكـره  بـا مسـئوالن ، ضـروري  عـنوان  شـده ، بـا ايـن  استدالل  كه  دانشجوي  دانشگاه  پيام نور بايد بتوانددر                                  

رح  دورتـرين  روسـتاهاي  ايـران  بـي نيـاز بـه  اسـتاد، كتب  فرهنگ  ودايرة المعارف  مشكل  خود را بارجوع  به  ش                            
 .باب هاي  كتاب  رفع  كند

بـنابراين  اسـتادان  و مدرسان  فاضل  و همكاران  ناديده ، بر ما ببخشايند و متون  را آنچنان  كه مركز تدوين               
دانشـگاه  پيـام نـور از مؤلفان  مي خواهد به  ديدة  قبول  بنگرند با اين  يادآوري  كه رهنمودهايشان  همواره  بر ايمان                  

 هد بودياريگر خوا

 ١٣٨٠تابستان  
 روان پور. شعار ـ ن . ج 



 

 
VIII

 راهنماي  مطالعه 
 دانشجوي  گرامي 

بخش  اول  گزيده اي  از سياست نامه ، و بخش  دوم گزيده اي  از         . كـتاب  حاضـر شـامل  دو گـزيدة  جداگانـه  است                 
يده  چهارقسمت ، متن ، شرح ، هر فصل  از اين  دو گز. قـابوس نامـه  اسـت  كـه  در يك  جلد گردآوري  شده  است       

 :قبل  از مطالعة  هر يك  از دو گزيده  به نكات  زير توجه  كنيد. چكيدة  متن  و خودآزمايي  را دربردارد

 بلندآنها، نخست  هر فصل  را با صداي        بـا توجـه  بـه  هـدف هـاي  آورده  شـده  و بـا تـأكيد بر                          . ١
  در جمله ها را كامالً رعايت  كنيد؛بخوانيد، و موارد مكث  يا پيوسته خواني 

 سعي  كنيد نخست  بدون  مراجعه  به  شرح ، برداشتي  كلّي  از موضوع  داشته  باشيد؛ .٣
 زير واژه ها يا جمله هاي  دشوار و نامفهوم  خط  بكشيد؛ .٣

ا را به  ذهن  بـا مراجعه  به  شرح  هر فصل ، پاسخ  پرسش هايي  را كه  برايتان  پيش  آمده ، بيابيد و آنه          .٤
 بسپاريد؛

در پايـان  برخي  از فصل ها فعاليت هايي  آمده  است  كه  انجام  آنها درك  مفاهيم  مطرح  شده در هر فصل  را       
 .براي  شما آسانتر مي سازد

اين  پرسش هانمونه اي  از . در پايـان  هـر فصـل  تعـدادي  پرسـش  به  عنوان  خودآزمايي  آورده  شده  است                            . ٦
پاسخ هاي  خود را يادداشت  كنيد، تا بدين وسيله  از ميزان موفقيت  خود در درك     . زمـون  پايـان  نيـم سـال  اسـت              آ

 .مفاهيم  آگاهي  يابيد
از آن  جـا كـه  هـدف  كلّي  و هدف هاي  رفتاري  تمام  فصول  كتاب  تقريباً يكسان  است ، لذااهداف  آورده                               . ٧

نوان  هدف هاي  كلّي  و هدف هاي  رفتاري  هر فصل محسوب  مي شود و انتظار                     شـده  در آغـاز هـر بخـش  بـه  عـ               
 .مي رود كه  دانشجو بتواند با مطالعة  هر بخش  به  هدف هاي  موردنظردست  يابد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
١

 بخش  اول 
 
 

 گزيده  سياست نامه 
 
 

 يادآوري 
ادب   « درمجموعة     ١٣٦٥مند دكتر جعفر شعار به  سال          گـزيدة  سياسـت نامـه  بـه  انـتخاب  و توضـيح  استاد دانش                   

از آن  جاكه  شيوة  تدوين  كتابهاي            . كتاب  حاضر منتخبي  است  از گزيدة  مزبور          . منتشـر گـرديده  اسـت        » فارسـي   
درسـي  بـه  مـنظور آموزش  از راه  دور، شرح  و توضيح  گسترده تري  راايجاب  مي كرد، چكيده اي  از هر فصل  و                                  

ـ  گزينش  . رخي  نكـته هـا را، كـه  از نظـر دريـافت  روشـن تـر مطـالب ،ياري كننده  بود، بر شرح  ايشان  افزوده ام                                ب
اميد است  كه  اين  نمونة  كوتاه  و فشرده  . بخـش هـاي  كـتاب  نيز به  نظر و سليقة  خود ايشان صورت  گرفته  است                  

ل  سياست نامه  برانگيزد تا گوهري  ديگر از گنجينة  ادب  فارسي     بـتواند دانشـجويان  گرامي  را به خواندن  متن  كام             
 .شناخته  آيد

 ايدون  باد
 نرگس  روان پور



 

 
٢

 نشانه ها
 

 :شماره : شمـ
 ):كتاب شناسي (جلد : ج 
 ).در واژه (جمع  : ج 

 ؛.....تا صفحة  ..... از صفحة  : صص 
 .مصاحب دايرة المعارف  فارسي  به  سرپرستي  : دايرة المعارف 

 نگاه  كنيد: −>
 .نشانة  جداساز كه  جداكنندة  شرح  واژه ها و جمله ها از يكديگر است /: 

 .نشانة  توضيح  بيشتر يا ترجمه  با بيان  مأخذ(): 
 نشانة  شرح  عبارت  و نيز شرح  عنوان  بخش ها؛: *

 فرهنگ  فارسي  معين ؛: فم 

 لغت نامة  دهخدا؛: لغت نامه 

 .ت  ديواني  عصر غزنوي ، از دكتر حسن  انوري اصطالحا: صط 

 جلوس : جلـ

 فوت : فتـ

 ميالدي : م 

 هجري  قمري : ق . هـ



 

 
٣

 هدف هاي  كلّي  درس 
 : آن  است  كه  دانشجوسياست نامه هدف هاي  كلّي  از خواندن  گزيدة  

 . آشنا شودسيرالملوك  يا سياست نامه با  .١

 .ا بشناسد و از عهدة  درك  مفاهيم  اين  نثر كهن  برآيدويژگي هاي  نثر قرن  پنجم  ر .٢

 .با شيوة  نگارش  و دريافت  زيبايي هاي  لغوي  و معنوي  نثر نظام الملك  آشنا شود .٣

 .نقاط  ضعف  و قوت  قلم  نويسنده  را تشخيص  دهد .٤

 .با مسايل  سياسي ، اجتماعي  و فرهنگي  دورة  سلجوقيان  آشنا شود .٥

چگونگـي  نظام  سازمان هاي  اداري ، طبقات  اجتماعي  و آداب  و رسوم  روزگار سلجوقيان  رابررسي  و تجزيه                  .٦
 .و تحليل  كند

انديشـة  مؤلّـف  را تجـزيه  و تحـليل  كـند و در نهـايت  در پذيـرش  يا رد مضامين  مطرح  شده  به قضاوت  و          .٧
 .ارزش يابي  پردازد

 
 هدف هاي  رفتاري 

 :شجوي  عزيز، انتظار مي رود بعد از مطالعة  اين  بخش  بتوانيددان

  را بدون  غلط ، سليس  و روان  بخوانيد؛سياست نامه متن   .١

بـا اسـتفاده  از معاني  داده  شده ، واژه ها، تعبيرات  و اصطالحات  بخش هاي  كتاب  را معني  كنيد ومعادل  آنها                                .٢
 نويسيد؛را به  زبان  فارسي  امروزي  ب

 نكته هاي  دستوري  را شناسايي  و از متن  استخراج  كنيد؛ .٣

 ويژگي هاي  نكات  دستوري  را پس  از استخراج  از متن ، شرح  دهيد؛ .٤

  ويژگي  نثر قرن  پنجم  را نام  ببريد؛٥، سياست نامه با آوردن  شواهدي  از  .٥

 اريد؛ويژگي هاي  نگارش  خواجه  نظام الملك  را برشم .٦

  مورد تجزيه  و تحليل  قرار دهيد؛سياست نامه انگيزة  خواجه  نظام الملك  را در نوشتن   .٧

 با آوردن  سه  نمونه  از متن ، نقاط  ضعف  و قوت  شيوة  نگارش  نويسنده  را بنويسيد؛ .٨

  سطر خالصه  كنيد؛١٠هر بخش  را در  .٩

 د و آن  را مورد تجزيه  و تحليل  قرار دهيد؛پيام  مؤلّف  را در هر بخش  مشخص  كني .١٠

١١.                تـلقّي  خواجـه  نظـام المـلك  را از شـيوة  كشـورداري  و آيين  پادشاهي  ارزش يابي  و در جهت پذيرش  يا رد
 .نظريات  خواجه  استدالل  كنيد



 

 
٤

 مقدمه 
دراين  كتاب  كه       . ر زيباي  فارسي  است        يكي  از متن هاي  مهم  تاريخي  و يكي  از آثا               سيرالملوك   يـا    سياسـت نامـه     

مشـتمل  بـر مسايل  حكومتي ، سياسي  و اجتماعي  دورة  سلجوقيان  است ، وضع حكومت ، سازمان  اداري ، طبقات              
 .اجتماعي  و آداب  و رسوم  روزگار به طور جامع  مطرح  گرديده است 

 
 نام  كتاب 

 حمداهللا  تاريخ گزيدة    ابن اسفنديار،    تاريخ  طبرستان    تابهايي  از قبيل       در همـة  نسـخه هاي  خطّي  موجود و نيز در ك              
 در زمانهاي     سياست نامه    آمده  است  وعنوان         سيرالملوك   عوفي  و جز آن ، نام  كتاب             جوامع الحكايات   مسـتوفي  و     

 را كه  شناخته تر از ياست نامه ساخيـر رايـج  شـده  اسـت  و اصـالت  ندارد، با اين  همه  ما در اين  گزيده همين  نام        
 . است  انتخاب  كرده ايم سيرالملوك عنوان  

 
 سبب  تأليف  كتاب 

 چـنين  برمي آيد كه  ملكشاه  سلجوقي  در اواخر سلطنت  خود ازچند تن  از      سياسـت نامـه     از مقدمـة  خواجـه  بـر          
از آل سلجوق  و نيك و بد امور جاري  و وزيـران  خواسـت  كـه  در بـاب  كشـورداري  و رسوم  پادشاهان  گذشته                     

كمـبودها بينديشند و دريافت هاي  خود را بنويسند و عرضه  كنند تا پادشاه  درآنها تأمل  كند و نقايص  را دريابد                      
همه  نوشتند و ملكشاه  از ميان  آنها نوشتة  .و كارهـا را بـه  قـاعدة  خويـش  و طـبق  فـرمان  ايـزدتعالي  انجام  دهد            

 باب  فراهم      ٢٩خواجه  اين  كتاب  را نخست  در           .   نظام الملك  را پسنديد و او را به  اتمام  آن  مأمورساخت                  خواجه
است ، بدان  افزود و ...) اسماعيليان  و مزدكيان  و ( باب  ديگر كه  دررد مخالفان  دولت      ١١كـرده  بـود، امـا سپس           

به  محمد مغربي ، كاتب  خصوصي  سلطان         ) ق  .� ه ٤٨٥( بغداد بود    آن  را در سـفر آخري  كه  وي  باملكشاه  عازم                
پـس  از قـتل خواجـه ، مغـربي  به  سبب  خروج  باطنيان  نتوانست  كتاب  را نشر كند تا آن  كه  كارها سامان                  . سـپرد 

شادروان  .گـرفت  ومحمدبـن  ملكشـاه  بـر تخت  سلطنت  نشست  و نسخة  كتاب  را براي  اين  سلطان  تحرير كرد                          
ميـنوي  معـتقد اسـت  كه  مسلّماً حتّي  اولين  نسخه اي  هم  كه  ابن  محمد مغربي  ناسخ ، براي سلطان  محمد تحرير                               
كـرده ، بـه  عيـن  عـبارت  نظام الملك  نبوده  و تغييرات  و اضافاتي  در آن  راه  يافته بوده  و از آن  روز تا عهد ما هم              

گفتني  است  كه مؤلّف  در رد مذاهب  باطل  از شايبة  تعصّب  بر  . ه اند، آن  را تغيير داده اند       كاتـبان  هـر چـند توانست       
 .كنار نمانده  است 

 
 زندگي نامة  مؤلّف 

پسر يكي  از دولتمردان عصر سلطان  محمود غزنوي  ) سيرالملوك  (سياست نامه ابوعـلي  حسن  ملقّب  به  نظام الملك  مؤلّف         
و چون  . شهرت  يافت » طوسي «ق  در يكي  از قراي  طوس  به  دنيا آمد و به همين  سبب  به                  .� ه ٤٠٨بـه  سـال        وي    . اسـت   

چغـري  سـلجوقي  بـر ِتـرمذ و بـلخ  غلبه  يافت  و حاكم بلخ  را به  وزيري  خود برگزيد، خواجه  نيز در خدمت  سلجوقيان               
هي  رسيد، خواجه  نظام الملك  را به  جاي  ابونصر كُندري  به  وزارت  برداشت  و               پس  از آن  كه  الب ارسالن به  پادشا           . درآمـد 



 

 
٥

در . كه  كشته  شد در وزارت الب ارسالن  و پسرش  ملكشاه  با نهايت  استقالل  و اقتداربر جا بود      .  ق   ٤٨٥ تا   ٤٥٦خواجـه  از   
گروهي  نيز قتل  وي  را به  اغواي   . سماعيلي  بوده است     بـاب  كشـته  شـدن  خواجه  چنين  شهرت  يافت  كه  قاتل  از فدائيان  ا                        

ملكشـاه  دانستند و چون  ملكشاه  نيز يك  ماه  بعد در بغداد به شكلي  مرموز درگذشت ، جمعي  گفتند كه  غالمان  نظاميه  به                          
و بدين  مذهب  سخت  دل بستگي  نظام الملك  سنّي  شافعي  بوده  . انـتقام  قـتل  مخـدوم  خـود، ملكشـاه  رامسموم  ساخته اند           

داشـته  اسـت ، واز ايـن  رو بـا استناد به  اخبار و احاديثي  كه  غالباً از طريق  اهل  سنّت  روايت  شده ، به  روافض  وفرقه هاي          
 .ديگر سخت  تاخته  است 

 
 آثار ديگر خواجه 

 دستورالوزاره نظام الملك  يا» وصاياي «ن  ، دو مكتوب  از خواجه  در دست  است  كه  عنواسياسـت نامـه   عـالوه  بـر     
 آثار الوزراي   متن اين  نامه ها در       . مخـاطب  ايـن  مكتوب ها پسران  خواجه ، فخرالملك  و مؤيدالملك  هستند                 . دارد

يكـي  مشـتمل  بـر پـند و اندرزهـاي  ديني  واخالقي ، و ديگري  شامل  روش       ). ٢١٦ تـا  ٢١١ص  (عقيـلي  آمـده      
 وصيت نامة  خواجه نسخه اي  عكسي  نيز دركتابخانة  مركزي  دانشگاه  به  عنوان                  . ارة  امور مردم  است       حكومت  و اد   

 .است 
 

 سياست نامه سبك نگارش  
شـيوة  نگارش  كتاب  چنان  است  كه  خواننده ، اگر هم  به  سبك  كهن  خو نداشته  باشد، به  آساني مفهوم  مطالب  را                          

 .درت  در برخي  جاها تعبيراتي  دشوار ديده  مي شوددرمي يابد و به  ن

نـثر كـتاب  زيـبا، روان ، ساده ، دلكش  و خالي  از تكلّف  و پيچيدگي  و نزديك  به  زبان  محاورة زمان  خود           
 اگر از چند مورد كه  وجود اضافات  وعطف  بيان هاي  مكرر،. واژه ها و تركيبات  نيكو در آن  فراوان  است          . اسـت   

عـبارت  را پيچيـده  و نازيـبا ساخته  است ، چشم  بپوشيم ، نثر كتاب  از فنون فصاحت  و بالغت  بهره مند است ، و                             
 .گاه  در جاي  جاي  كتاب  به  عباراتي  برمي خوريم  كه  در ايجازكم نظير است 

 
 ارزش  ادبي  و تاريخي 

 مشتمل  بر سرگذشت  پادشاهان  و اميران  وبزرگان  و نيز در زمـرة  مـتن هاي  كهن  فارسي ، آثار بسياري  هست  كه         
مسـايل  سياسـي  و اجـتماعي  اسـت ، امـا بـرخي  از آنهـا ايـن  امتياز را دارند كه نويسندگانشان  خود مصدر كار                       

، و عنصرالمعالي  تاريخ  بيهقي مصنّف    ) دبيـر عهـد محمود و مسعودغزنوي        (بـوده انـد؛ نظيـر ابوالفضـل  بيهقـي              
دراين  گونه  كتاب ها چون  مؤلّف  دبير سلطان  بوده  است  يا . قـابوس نامه   يكـاووس ، از امـراي  آل زيـار، مؤلّـف               ك

خـود كشـورداري  مـي كرده ، و به ريزه كاري ها و دقايق  امور از نزديك  آشنايي  داشته ، نكات  سياسي  و اجتماعي                   
 .فراوان  مندرج است 



 

 
٦

ورداري  و سازمان اداري  و آداب  و رسوم  ايران  در دورة سلجوقيان  است  كه                       موضـوع  كتاب ، سياست  كش       
اما از دو نكته  نبايد غفلت  . با بياني  دل نشين  همراه  با داستان هاي  آموزنده  و حكايات  لطيف  به  تحريرآمده  است                 

 :كرد

 است  و بي گمان  مسايلي در آن  آمده  كه  نخسـت  آن  كه  مطالب  كتاب ، اغلب  ديدگاه هاي  خود نظام الملك      
عالوه  بر اين ، خرافه ها و حكايات بي اصل  و مخالف  با اصل  . دور از حقيقـت  و بـر پايـة  تعصّـب  شديد اوست             

. ديـن  نيـز در ايـن  كـتاب  انـدك  نيست ؛ از قبيل  اطعام  فرعون  و زنده  ماندن  اوعلي رغم  محكوم  شدن  به  عذاب           
علّت  هم  آن  است  كه  خواجه  .   دوم  وجـود اشتباهات  تاريخي  است  كه  در خالل  مطلب  به چشم  مي خورد                 نكـتة 

مـي خواسـته  اسـت  كـتابي  تأليف  كند عبرت انگيز ونمايندة  راه  سياست  و كشورداري  و به  جنبة  تاريخي  توجه                                   
چه  بسا مطالبي  از كتابهاي  تاريخي  ديگر، بي آن  كه  به  درستي  و  نداشـته  و خود نيز مورخ  نبوده  است ؛ ازاين  رو                

 .نادرستي  آنها بينديشد نقل كرده  است 
 

 منابع  و مآخذ كتاب 
، تاريخ  اصفهان   :از جملة  آنهاست     . نظـام المـلك  حكايات  كتاب  را از منابع  گوناگون  گرفته  و به  قلم  آورده  است                          

 .تاريخ  برامكه  و   خلفاي  بني  عباس تاريخ، تاريخ  طبري 

 آمده  كه  شايد خواجه  اقتباس  كرده باشد، و همچنين  فرج  بعد از شدت   حكايـات  مشابهي  هم  در ترجمة            
 .تاريخ  بنا كتي است  حكاياتي  در 

از .  قرارگرفته  است  نظر به  اهميتي  كه  داشته  است  مورد اقتباس  نويسندگان  و دانشمندان  نيز                   سياست نامه   
كه  عيناً دراين  كتاب  ديده  مي شود و )  ق ٥٠٥: وفات ( تأليف  امام  غزّالي  نصيحة الملوك قـبيل  عـباراتي  از كـتاب       

البته  . آمده  است ) ٨٤ـ٨٢ص  (كه  درنصيحة الملوك  » راست  روشن » «بهـرام  گـور و وزيـر خاين     «نيـز حكـايت       
 .كه  منشأنصيحة الملوك  وسياست نامه  يك  كتاب  فارسي  ديگر بوده  باشدمي توان  احتمال  داد 

 جعفر شعار
 



 

 
٧
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 دادخواهي  و سيرت  نيكو ورزيدن 
 
 
 

 چكيده 
نظـام المـلك ، در ايـن  بخش ، در ستايش  دادگري  سخن  مي گويد و براي  ترغيب  پادشاه سلجوقي  به  فرمانروايي                                 

گذشتة  ايران  در كار كشورداري  يادمي كند و براي  اثبات  گفته هاي  خويش  داستان هايي           عادالنـه ، از شيوة  شاهان          
 .را نيز شاهد مي آورد

چـاره  نيسـت  پادشاه  را از آن  كه  هر هفته اي  دو روز به  مظالم  بنشيند و داد از بيدادگربستاند، و انصاف                                 
واسطه اي ، و چند قصّه كه  مهم تر بود بايد كه  عرضه  كنند و            بدهـد، و سـخنِ  رعيت  به  گوشِ  خويش  بشنود بي                 

در هـر يكي  مثالي  دهد، كه  چون  اين  خبر در مملكت پراكنده  شود كه  خداونِد جهان ، متظلّمان  و دادخواهان  را،      
و دستها كوتاه  دارند  در هفته اي  دو روز، پيشِ  خويش مي خواند و سخنِ  ايشان  مي شنود، همه  ظالمان  ِبشكوهند                        

چنان  خواندم  در كتب  پيشينيان  كه  بيشتر      . بيـدادي  كـردن  و دسـت  درازي  كردن  از بيم  عقوبت                   . و كـس  نيـارد     
ازملكانِ  عجم  دو كاني  بلند بساختندي ، و بر پشت  اسب  بر آن  جا بايستادندي ، تا متظلّمان  كه در آن  صحرا گرد                      

ا بديدندي  و داد هر يك  بدادندني ، و سببِ  اين ، چنان بوده  است  كه  چون  پادشاه  جايي    شـده  بودنـدي ، همـه  ر         
نشـيند كـه  آن  جايگاه  را در و درگاه  و دربند و دهليز و پرده  وپرده دار باشد، صاحب   غرضان  و ستمكاران  آن                              

چنان  انديشيد . لوك  به  گوش  گرانتر بوده  است شنودم  كه  يكي  از م. كـس  را بـاز دارنـد و پيش  پادشاه  نگذارند         
كـه  كسـاني  كـه تـرجماني  مي كنند و حاجبان ، سخن  متظلّمان  با او راست  نگويند، و او چون  حال  نداندچيزي                        

ا فرمود كه  متظلّمان  بايد كه  جامة  سرخ  پوشند و هيچ كس  ديگر سرخ  نپوشد ت     . فـرمايد كـه  موافق  آن  كار نباشد          
مـن  ايشـان  را بشناسـم  و ايـن  ملك  بر پيلي  نشستي ، و در صحرا بايستادي ، و هر كه  را با جامه ي  سرخ  ديدي                   
بفـرمودي  تـا جمله  را گرد كردندي ، پس  به  جايي خالي  بنشستي  و ايشان  را پيش  آوردندي  تا به  آواز بلند حال             

دادي  و اين  همه  احتياط  جواب  آن  جهان  را كرده اند تا چيزي  بر                     خويـش  مـي گفتـندي ، و او انصـاف ايشان  مي                
 .ايشان  پوشيده  نگردد

 شرح 
 .ِاعمال  و به  كار بردن  روش  نيكو: سيرت  نيكو ورزيدن 

 .مجلس  دادخواهي  ترتيب  دادن ، دادرسي : به  مظالم  نشستن . ١



 

 
٨

 .عرض  حال ، نامه : قصّه ./ ستمگر گرفتن داد دادن ، حق  ستمديده  را از : انصاف  دادن . ٢

 .فرمان : مثال . ٣

 .صاحب ، رئيس : »خداوند«. پادشاه  بزرگ : خداونِد جهان . ٤

نـتواند، جـرأت  نمـي كند، فعل مضارع  از        : نيـارد ./ »شـكوهيدن   «از مصـدر    . بترسـند، مـي ترسـند     : بشـكوهند . ٥
 .»يارستن «

 .من ،نظام الملك ، خواندم : خواندم ./ مجازات ، تنبيه : عقوبت ./ » مصدري ي + بيداد «ظلم ، ستم ، : بيدادي . ٦

 ).در اينجا ايراني (غير عرب ، : عجم ./ سكّو، صفّه ، دكّان : دوكان . ٧

 .سبب  اين  كار: = سببِ  اين ./ همة  متظلّمان  را: همه  را. ٨

 .راهرو:  دهليز/معبر، كوچه : دربند./ بارگاه ، ايوان  شاهي : درگاه . ٩

 :خدمت  سلطان  مي كرده ، از وظايف  او عبارت  بوده است ) دربار(كسي  بود كه  در درگاه  : پرده دار. ١٠

 باال بردن  پرده  هنگام  ورود و خروج  پادشاه  يا ديگر بزرگان ؛) الف 

 ابالغ  اوامر خصوصي  پادشاه  و فراخواندن  افراد؛) ب 

 .ار كساني  كه  مي خواسته اند به  حضور پادشاه  برسند و اعالم  از حال پادشاه  به  درباريان تفحص  از حال  و ك) ج 

يكـي  دانسـته اند ولي  بايد گفت  كه  به  خصوص در دورة    » حـاجب  «را اغـلب  در فرهـنگها بـا     » پـرده دار  
ي داده  است  ومقام  او از پرده دار         غـزنويان  حـاجب  يـك  نـوع  مأمور تشريفات  بوده  كه  كارهاي  مختلف  انجام  م                         

بزرگـتر بـوده  و احيانـاً در هـنگام  جشـن هـا و يا مواقع  بخصوص  ديگر كه  اهميت خاص  داشته ، پرده داري  به                                     
 .با غرض ،سودجو، غرض ورز: صاحب  غرض ./ »صط «. حجاب  سپرده  مي شده  است 

 .مانع  مي شوند: باز دارند. ١٠

 .در معني  صفت  مطلق  به  كاررفته  است » گرانتر«. گوشش  بسيار سنگين  بوده  است : است ... به  گوش  .  ١١

مترجمان  و :راست  نگويند ... كساني    ./ * بيـان  كـردن ، گزارش ، گردانيدن  از زباني  به  زبان  ديگر                 : تـرجماني   . ١٢
كساني  كه  «معطوف است  به  جملة     » جبان  حا«. (سـخن  دادخواهـان  بـا او راسـت  نگويند            ) پـرده داران    (حاجـبان     

 ).از قبيل  عطف  مفرد به  جمله » ترجمه  مي كنند

اينكه  دادخواه ،به  هنگام  دادخواهي ،         : (پوشند... بايد  ./ دادخـواه ، شـكايت كنـنده        : متظـلّم   ./ مناسـب   : موافـق   . ١٣
گاهي  نيز . ود،مدتها در ايران  رسم  بوده  است          جامـه اي  به  رنگ  يا جنس  مخصوص  پوشد و به  محل  دادرسي  بر                     

دادخواهـان  جامـه اي  از كـاغذ دربـرمي كـردند و بـه پـاي  عـلم  و نشـانه اي  كـه  بـراي  راهـنمايي  اين  جماعت                                    
 :حافظ گويد. برپامي داشتند، مي رفتند

 دكاغذين  جامه  به  خونابه  بشويم  كه  فلك رهنمونيم  به  پاي  علَم  داد نكر

 .معرفه  شده  است » اين «به وسيلة  » ملك «: اين  ملك . ١٤

 .»جاي «نه  صفت  براي  » نشستن «قيداست  براي  » خالي «تنها مي نشست ، : خالي  بنشستي . ١٦

 .پادشاهان  عجم كرده اند: كرده اند)./ رأي  اختصاص . (براي  احتياط ، محض  احتياط : را... احتياط  . ١٨
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 ١ي  خودآزماي
 در اين  بخش  چه  معنايي  دارد؟» قصّه «واژة   .١

 حديث ) ب  عرض  حال ) الف 

 خيال پردازي ) د داستان ) ج 

 چيست ؟» به  مظالم  نشستن «منظور از  .٢

 با ظالمان  نشستن ) ب  به  اميد ظالم  نبايد نشستن ) الف 

  دادن مجلس  دادخواهي  ترتيب ) د به  گمراهي  تن  در دادن ) ج 

 چيست ؟» شكوهيدن «معناي   .٣

 شكايت  كردن ) ب  ترسيدن ) الف 

 سرزنش  كردن ) د اظهار بزرگي  و جالل  كردن )ج 

 كدام  يك  از موارد زير از وظايف  پرده دار نبوده  است ؟ .٤

 .باال بردن  پرده  هنگام  ورود و خروج  پادشاه  با ديگر بزرگان ) الف 

 .صوصي  پادشاه  و فراخواندن  افرادابالغ  اوامر خ) ب 

 .نظارت  بر حسن  اجراي  مراسم  دربار پادشاه ) ج 

 .تفحصّ  از حال  و كار كساني  كه  مي خواستند به  حضور پادشاه  برسند) د

 چه  معنايي  دارد؟» دوكان « .٥

 معدن ) ب  نخ ريسان ) الف 

 سكّو) د دوگانه ) ج 

 كدام  يك  از معاني  زير درست  است ؟» دي  كردن  از بيم  عقوبت كس  نيارد بيدا«در عبارت   .٦

 .كسي  نمي تواند از ترس  عاقبت انديشان  به  ديگران  ظلم  كند) الف 

 .كسي  در مقابل  بيداد و ظلم  نمي تواند مقاومت  كند) ب 

 .كسي  نمي تواند از ترس  مجازات  به  ديگران  ستم  كند) ج 

 .بل  ستمگران  نبايد بترسدهيچكس  در مقا) د

 منظور از به  گوش  گرانتر بوده  است چيست ؟» يكي  از ملوك  به  گوش  گرانتر بوده  است «در عبارت   .٧

 .گوشش  بسيار سنگين  بوده  است ) الف 

 .به  حرف  كسي  گوش  نمي داده  است ) ب 

 .ت  مي كرده  است بيشتر در گوشي  صحب) د .شنوايي  او بسيار خوب  بوده  است ) ج 
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 بررسي  رفتار و عامالن  و وزيران 
 
 
 

 چكيده 
ت  از سوي  پادشاه  وچگونگي  اين  انتخاب ، در ايـن  بخـش  از سياسـت نامه  سخن  از گزينشِ  حاكمانِ  واليت  اس                

ستاندن  مالياتهاي  سنگين  از       . تا مشكل  هميشگي  تاريخ  يعني  فرمانروايان  بيدادگر و مردم تحت  ستم  تكرار نشود                   
 مـردم  بـي نـوا و آن  هـم  نه  به  سودخزانة  مملكت ، پيوسته  باري  بوده  است  طاقت فرسا بر دوش  مردم  و حاصل                                

آوردن  داستان  بهرام  گور ـ هر چند بدون ريشة  تاريخي  ـ از جهت      . آن تقسـيم  ميـان  حكّـام  واليات  و پادشاهان               
 .پند گرفتن  ملكشاه  سودمند است 

عمـال  را كـه  عمـلي  دهند، ايشان  را وصيت  بايد كرد تا با خلقِ  خداي  تعالي ، نيكو روندو از ايشان  جز                    
بــه  ارتفــاعي  نرســد، آن  مــال   ٣انند، و آن  نيز به  مدارا و مجاملت  طلب  كنند، و تا ايشان  را دست مالِ  حق  نست

نخواهـند، كه  چون  پيش  از وقت  خواهند، رعايا را رنج  برسدو درمگانة  ارتفاعي  كه  خواهد رسيد، از ضرورت                             
اگر كسي  از رعيت  درماند و به  گاو و تخم  حاجتمند               بـه  نيـم  درم  بفروشند، و از آن  مستأصل  وآواره  شوند؛ و                    

 .دارند، تا بر جاي  بماند و از خانة  خويش  به  غربت  نيفتد ٦گردد، او را وام  دهند وسبك بار

و از احوال  عامل  پيوسته  مي بايد پرسيد؛ اگر چنين  مي رود كه  ياد كرديم ، عمل  بر وي نگاه  دارد و اگر نه                       
 شايسته  بدل  كند، و اگر از رعيت  چيزي  ستده  باشد به  ناواجب  از وي  بازستانند و به  رعيت  باز دهند        بـه  كسان     

و پـس  از آن  اگـر او را مـالي  بمـاند از وي  بستانند و به خزانه  آرند و او را مهجور كنند و نيز عمل  نفرمايند تا                            
احوال  وزيران  و معتمدان  همچنين ، در ِسر مي بايد پرسيد، تا               و از   . ديگـران  عـبرت  گيـرند و دراز دسـتي نكنند            

شـغلها بـر وجـه خويـش  مـي رانـند يـا نـه ، كـه  صَالح  و فساد پادشاه  و مملكت  بدو باز بسته  باشد، كه  چون                   
 فارغ دل ، و وزيرنيك  روش  باشد، مملكت  آبادان  بود و لشكر و رعايا خشنود و آسوده  و با برگ  باشند وپادشاه                     

چـون  بـدروش  باشد، در مملكت  آن  خلل  تولّد كند كه  در نتوان  يافت  و هميشه  پادشاه  سرگردان  و رنجور دل              
 .بود و واليت  مضطرب 

 بهرام  گور و وزير خاين 
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كت  بـــه  ممـــل ١٨بهرام  گورهمه ي . چنين  گويند بهرام  گور را وزيري  بود، او را راست  رِوشن  خواندندي 
شب  و روز به  تماشا و شكار          دست  وي  نهاده  بود و بر او اعتماد كرده ، و سخن  كسي  بر وي  نشنودي  وخود

رعيت  بي ادب  «: و يكي  را كه  خليفه ي  بهرام  گور بود،اين  راست  روشن  او را گفت  كه . و شـراب  مشغول  بودي     
 شده اند، و اگر ماِلش  نيابند ترسم  تباهي  پديد آيد، و پادشاه  به  شراب  و              گشـته  است  از بسياريِ  عدل  ما، و دلير            

تو ايشان  را بمال ، پيش  از آن  كه  تباهي  پديد . شـكار مشـغول  گشـته است  و از كار رعيت  و مردمان  غافل  است        
هر كه  را گويم بگير، تو      .   را مال  ستدن       بدان  را كم  كردن  و نيكان        : آيـد،و اكـنون  بدان  كه  مالش  بر دو روي  بود               

پـس  هـر كه  را خليفه  بگرفتي  و بازداشِتي ، راست  رِوشن  خويشتن  را،رشوتي  بستدي  و خليفه  را                      . »همـي  گيـر    
تا هر كه  را در مملكت  مالي  بودو اسپي  و غالمي  و كنيزكي  نيكو بود و يا                       » اين  را دست  باز دار      «فـرمودي  كـه        

و در خزانه     . درويش  گشتند، و معروفان  همه  آواره  شدند           كي  و ضـيعتي  نيكـو داشت ، همه  بستد، و رعيت                مـل 
 .چيزي  گرد نمي آمد

خواست  كه لشكر خويش  را       . چـون  بـر ايـن  حديـث  روزگـاري  برآمد، بهرام  گور را دشمني  پديد آمد                      
پس  چيزي نديد، و از معروفان  و رئيسان  شهر .  خزانه  شد   بخششي  دهد و آبادان  كند و پيش  دشمن  فرستد، در             

. »چندين  سال  است  كه  فالن  و فالن ، خان  و مان  بگذاشته اند و به  فالن  واليت  شده اند           «: و رستاق  پرسيد، گفتند    
 .هيچ كس  از بيم  وزير، با بهرام  گور نمي يارست  گفت . »ندانيم «: گفتند» چرا؟«: گفت 

ديگر . هيچ  معلوم  نگشت  كه  اين  خلل  ازكجاست        . ام  گـور آن  روز و آن  شـب  در انديشه  همي  بود                  بهـر 
مقدار . روز بلند شد. انديشان  انديشان همي  رفت     . روز از دل  مشـغولي ، تـنها بـر نشسـت  و روي  به  بيابان  نهاد                     

ور برآورد و تشنگي  بر او غلبه  كرد و به  شربتي                گرماي  آفتاب ر   . شـش  هفت  فرسنگ  رفته  بود كه  خبر نداشت               
. »به  همه  حال  آن  جا مردم  باشد«: گفت . دودي  ديد كه  همي  برآمد    .در آن  صحرا نگاه  كرد      . آب  حاجتمند گشت     
.  كرده چون  نزديك  رسيد، رمه اي  گوسفند ديد خوابانيده  و خيمه اي  زده  و سگي  را بر دار . روي  بـدان  دود نهاد      

مـردي  از خيمه  بيرون  آمد و بر او سالم  كرد و مر او را فرود آوردو                 . رفـت  تـا نـزديك  خيمـه           . شـگفت مـاند   
نخست مرااز حال  اين  سگ  «:بهرام  گفت . ماحضـري  چيـزي  كـه  داشت  پيش  آورد و نشناخت  كه  او بهرام  است         

اين  سگ  اميني  بود از آنِ  من ، با رمة  «: ال  را بدانم  وجوان مرد گفت آگـاه  كن  پيش  از آن  كه  نان  خورم ، تا اين  ح         
گوسـفند، و از هنر او بدانسته  بودم  كه  با ده  مرد برآويختي ، و هيچ  گرگي  از بيم  او ِگرِد گوسفندان  من  نيارستي         

بــــــه   او گوسفندان  را به  چرا برد و . گشت ، و بسيار وقت ، من  به  شهر رفتمي  به  شغلي ، ديگر روز باز آمدمي 
هم چنين  هر . چندين گوسفندكم  آمد . روزي  گوسفندان  را بشمردم       . بر اين  روزگاري  برآمد     . سـالمت  باز آوردي      

چـند روز نگـاه  كـردمي ، چـندين  گوسـفند كـم  بـودي ، و ايـن  جـا كـس  هرگز دزد به  ياد ندارد و هيچ  گونه                 
حال  رمه ي  من  از اندكي  به      . ن  كـه  ايـن  گوسفندان  من  از چه  سبب  هر روز كمتر مي شود                     نمـي توانسـتم  دانسـت      

جـايي  رسـيد كه  چون  عامل  صدقات  بيامد و از من بر عادتِ  گذشته  صدقات  خواست  تمامي  رمه  را، آن  بقيتي                                
مگر اين  سگ  با گرگي  .  چوپاني  آن  عامل  مي كنم كـه  مانده  بود از رمة  من ، در سِركاِر صدقات  شد، و اكنون  من       

و قضا را روزي  به  دشت  رفته  بودم     . مـاده  دوسـتي گرفـته  بـود و جفـت  گشته  و من  غافل  و بي خبر از كار او                          
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 روي   چـون  بازگشـتم  از پسِ  بااليي  برآمدم  و رمه  را ديدم  كه  مي چريدند و گرگي  راديدم  كه                              . بـه طـلب  هيـزم        
 .من  در پسِ  خاربنان  بنشستم  و از پنهان  نگاه مي كردم . سوي  رمه  آورده ، مي پوييد

سگ  بر پشت  . چـون  سگ  گرگ  را ديد، پيش  او باز آمد و دم  جنبانيدن  گرفت ، و گرگ  خاموش بايستاد    
يكي  را از گوسفندان  بگرفت  .  تاخت او شـد و با او گرد آمد و به  گوشه اي  رفت  و بخفت ، و گرگ  د ميان  رمه                    

و من  چون  معاملت  سگ  با گرگ  بديدم ، آگاه  شدم  و بدانستم  كه                     . و بدريـد و بخـورد، و سـگ  هيچ  آواز نداد             
پس  اين  سگ  را بگرفتم  و از بهر خيانتي  كه  از وي  پديدار آمد، . تـباهي  كـار من  از بيراهي  كار سگ  بوده  است                

 .»... كردم  بر دار

چون  از آن  جا بازگشت ، همه ي  راه  در اين  حال  تفكّر مي كرد، تا . بهـرام  گـور را اين  حديث  عجب  آمد     
رعيت  ما رمه ي مااند و وزير ما امين  ما، و احوال مملكت  و رعيت  سخت  آشفته  و                «بـر انديشه ي  او بگذشت  كه            

تدبير من  آن  است  كه  از . رسم  با من  به  راستي نمي گويند و پوشيده  مي دارندبـا خـلل  مـي بينم ، و از هر كه  مي پ       
حـال  رعيـت  و راسـت  رِوشـن  بـر رسـم  چـون  بـه  جاي  خويش  باز آمد، نخست  روزنامه هاي  بازداشتگان  را                           

دمان  نه  نيك  رفته  است  و بدانست  كه  او با مر. سرتاسـر روزنامـه هـا همه  شناعتِ  راست  روشن  بود      . بخواسـت   
راست   «: پس  مثل  زدكه      . »ايـن  نـه  راسـت  روشن  است  كه  دروغ  وتاريك  است                     «: گفـت   . بيـدادي  كـرده  اسـت         

و من  » گفـته اند دانايان  كه  هر كه  به  نام  فريفته  شود به  نان  در ماند، و هر كه  به  نان  خيانت كند به  جامه اندر ماند                     
وزير را قوي دست  كرده ام ، تا مردمان  او را بر اين  جاه  و حشمت  مي بينند، از ترس  او سخن  خويش  با من            ايـن     

چاره ي  من  آن  است  كه  فردا، چون  وزير به درگاه  آيد، حشمتِ  او پيش  بزرگان  ببرم  و او را                        «: نمـي يـارند گفت      
ي  وي نهند و آن  گاه  زندانيان  را پيش  خود خوانم  و از احوال  ايشان  بر                    بـاز دارم ، و بفرمايم  تا بندي  گران  بر پا             

ما راست  رِوشن  را از وزارت  معزول  كرديم  و بازداشتيم  و نيز او را           ': رسـم  و نيـز بفـرمايم  تـا مـنادي  كنند كه                 
حال  خويش  ما را معلوم  كند تا      هـر كه  او را رنجي  رسيده  است  و دعوي  دارد بيايد و                   . شـغل  نخواهيـم فـرمود      

البد چون  مردمان  اين  بشنوند و چنان  كه  باشد معلوم  ما گردانند،اگر با مردمان  نيكو                      ` انصـاف  شما از او بدهيم        
رفـته  باشد و مال  ناحق  نستده  باشد و از او شكر گويند، او را بنوازم  و باز به سِر شغل  برم ، و اگر به  خالف  اين        

پس  ديگر روز ملك بهرامِ  گور بار داد، بزرگان  پيش  رفتند و وزير اندر آمد و              . »رفته  باشد او را سياست  فرمايم         
اين  چه  اضطراب  است  كه  در مملكت  ما    «: بهـرام  گـورروي  سـوي  او كرد، گفت             . بـه  جـاي  خويـش  نشسـت            

ويش  مي رسان ، و از عمارتِ  واليت  فارغ  مباش ، و ازرعيت                   افكـنده اي ؟ تو رافرموديم  ارزاق  مردمان  به  وقت  خ               
اكنون  نه  در خزانه  چيزي  مي بينم  و نه  لشكربرگي  دارد،                  . جـز خراجِ  حق  مِستان ، و خزانه  را به  ذخيره  آبادان دار                 

امشغول  كرده ام ، از كار تـو پنداري  بدان  كه  من  به  شراب  و شكار خود ر . و نـه  رعيـت  بـر جـاي  مـانده  اسـت                  
بفرمود تا او را بي حشمتي ، از جاي برداشتند و در خانه اي  بردند و بندي  گران              » !مملكت  و احوال  رعيت  غافلم         

مِلك  راست  رِوشن  را از وزارت  معزول  كرد و بر او خشم  : بـر پـاي  او نهـادند و بر دِر سراي  منادي  كردند كه                 
هـر كه  را از وي  رنجي  رسيده  است  و تظلّمي  دارد، بي هيچ  بيمي  و             . و را شـغل  نخواهدفـرمود      گـرفت  و نيـز ا      
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و سپس ، هم  در وقت  فرمود تا . »ترسـي ، بـه  در گـاه آيـند و حـال  خويـش  بـاز نمايند، تا مِلك  داد شما بدهد           
 تو را به  چه  جرم  بازداشتند؟«رسيدند كه  و يك يك  را مي پ. دِرزندان  باز كردند و زندانيان  را پيش  آوردند

راست  رِوشْن  او را بگرفت  و همة          . من  برادري  داشتم  توانگر، و مال  و نعمت  بسيار داشت                «: يكي  گفت    
با مخالفان  مِلك  مكاتبت  ': گفت `اين  مرد را چرا كشتي ؟'گفتند كه  . مـال  از وي  بسـتد و در زير شكنجه  بكشت     

من  باغي  داشتم  سخت  نيكو، «: ديگري  گفت . »و مرا به  زندان  كرد تا تظلم  نكنم  و اين  حال پوشيده  بماند              ` دارد
روزي  در باغ  من  آمد، او را به  دل      . و از پـدر مـرا ميـراث  مـانده ، و راسـت  رِوشْـن  پهلوي  آن  ضيعتي  ساخت                           

بگرفت  و در زندان  كرد، كه  تو دختر فالن  كس  را دوست               مرا  . خـريداري  كـرد و مـن  نفروخـتم            .خـوش  آمـد    
من  از 'اين  باغ  را دست  باز دار و قباله اي  به  اقرار خويش  بكن  كه  . مـي داري  و خيـانت  بر تو واجب  شده  است        

  و امروز پنج  سال  است  من  اين  اقرارنمي كنم` ايـن  بـاغ  بيزارم  و هيچ  دعوي  ندارم  و حقّ  و ملك  راست  رِوشْن         
 .تا در زندان  مانده ام 

من  مردي  بازرگانم ، و كار من  آن  است  كه  به  تر و خشك  مي گردم  و اندك  مايه  سرمايه                                «: ديگري  گفت    
 ِعقدي  مگر. دارم  و طـرايفي  كه  به  شهري  يابم  بخرم  و به  ديگر شهر برم  و بفروشم  و به اندكي  سود قناعت  كنم                     

مـرواريد داشـتم ، چون  بدين  شهر آمدم ، به  بها برداشتم  خبر به  وزير مِلك  شد، كس  فرستاد و مرا بخواند و آن                       
خود . چند روز به  سالم  او مي رفتم          . طويـلة  مـرواريد از من  بخريد، بي آن  كه  بها بداد، به  خزانة  خويش  فرستاد                      

روزي پيش وي  شدم ، . طاقتم  برسيد و بر سر راه  بودم         . قدي  مرواريد مي بايد داد     بـدان راه  نشـد كـه  مـرا بهاي  عِ             
خود . اگر آن  ِعقد شايسته  است  بفرماي  تا بهاش  بدهند و اگر شايسته  نيست ، باز رسانند كه  من  رفتني ام                   : گفـتم   

خيز : هار پياده  كه  در وثاق  من  آمدند گفتند          چون  به  وثاق  باز آمدم ، سرهنگي  را ديدم  باچ              . جـواب  مـن  باز نداد       
مرا بردند تا زندان      . با آن  عوانان  برفتم       . كـه  تـو را وزيـر مـي خوانـد شاد گشتم  گفتم  بهاي مرواريد خواهد داد                    

و اكنون  . فرمان  چنان  است  كه  اين  مرد را در زندان  كني  و بندي  گران  بر پايش  نهي   : زندانـبان  را گفتـند     . دزدان  
رئيس  فالن  ناحيتم  و هميشه  دِر خانه ي  من  بر «: ديگري  گفت . »سـالي  و نيـم  اسـت كـه  مـن  در زنـدان  مانده ام                 

ميهمانـان  و غُـربا و اهـل  علم  گشاده  بودي ، و مراعات  مردمان  و درماندگان  كردمي ، و صدقه  و خيرات  من  به                                     
ز پدران  چنين  يافته  بودم ، و هر چه  مرا از مِلك  وضياع  موروث  درآمدي ، همه ، در                          مسـتحقّان  پيوسته  بودي ، و ا        

وزير مرا  بگرفت  كه  تو گنجي  يافته اي ، و مرا به  شكنجه  و مطالبت  . ِاخـراجات  و مودت  مهمانان  صرف  كردمي   
درمگانه ، از ضرورت ، به  نيم  درم  مي فروختم  گـرفت  و به  زندان  باز داشت ، و من هر ملكي  و ضياعي  كه  داشتم                    

: ديگري  گفت . و امروز چهار سال  است  كه  در زندان  و بند گرفتارم  و بر يك  درم  قادري  ندارم   . و بـدو مي دادم      
 كرد، وزير مِلك  پدرم  را مصادره  كرد و در زير چوب و مطالبت  بكشت  و مرا در زندان               . مـن  پسر فالن  زعيمم        «

من  مردي  لشكريم  و چندين  سال  پدر مِلك  را : ديگري  گفت . و هفـت  سـال  اسـت  كـه  رنـج  زنـدان  مـي كشم                 
اندكي  نان  پاره  دارم  در . خدمـت  كـرده ام  و بـا او سـفرها كرده ، و چندين  سال  است  تا مِلك  را خدمت  مي كنم                      

امسال   .عيالكان  دارم ، و پار مواجب  من  نرسيد          «:  تقاضا كردم  و گفتم       امسال  وزير را   . پـار چيـزي  نرسـيد      .ديـوان   
ملك را هيچ  پيكاري  در «: گفت . »اطـالق  كـن  تـا بعضـي  به  وامخواه  دهم  و بعضي  در وجه  نفقات  صرف  كنم                        
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اگر نانت  .  شايد تو و مانند تو اگر در خدمت  باشيد و اگر نباشيد مي            . پيـش  نيسـت  كـه  بـه  لشكر حاجت  باشد               
اما تو را كدخدايي  كردن  . مرا كه  چندين  حق ِّ خدمت  باشدكار گل  نبايد كرد        «: گفـتم   . »مـي بـايد كـاِر گـل  كـن            

پادشـاه  بيـايد آموخـت ، كه  من  در شمشير زدن  استوارترم  از آن  كه  تو در قلم زدن ، كه  من  در گاهِ  شمشير زدن              
نم  و از فرمان  او نمي گذرم  و تو به  گاهِ  ديوان ، نان  از ما دريغ  مي داري  و فرمان  پادشاه  را            جان  فداي  پادشاه  مي ك       

. پيش نمي بري ، و اين  قدر نمي داني  كه  پادشاه  را چاكري  تويي ، چاكري  من  تو را آن  شغل  فرموده است  مرا اين                           
اگر پادشاه  را چون  من  كم  نيايد چون  تو هم  . ارم  و تو بي فرمان  فـرق  ميـان  مـن  و تو آن  است  كه  من  فرمان برد                    

اگـر فرماني  داري  كه  پادشاه  نام  من  از ديوان  پاك  كرده است ، بنماي  و االّ آنچه  پادشاه  به  ما ارزاني  داشته              . نيـايد 
كه  اگر من  نيستمي ، ديرستي  تا .  دارم برو كه چون شما را و پادشاه  را من  مي«: گفـت   . »اسـت  بـه  مـا مـي رسـان             

پـس  در روز، مرا به  حبس  فرستاد، و اكنون  چهار ماه  است  تا در زندان                    . »مغـزهاي  شـما كركسـان  خوردنـدي           
ديگر همه  آن  . كم  از بيست  مرد، خوني  و دزد و مجرم  برآمد. زيـادت  از هفتصـد مـرد زندانـي  بودنـد     .مـانده ام    

و چون خبر منادي  فرمودنِ  . وزيـر ايشـان  را به  طمع  محال  و ظُلم  و به  ناواجب  به  زندان  كرده  بود                        بودنـد كـه       
 .پادشاه ، مردمانِ  شهر و ناحيت  بشنودند، ديگر روز چندان  متظلّم  به  درگاه  آمدند كه  آن  را حد و منتها نبود

ا و بيدادي ها و ستمِ  وزير بر آن  جمله  ديد، با خويشتن  پـس ، چـون  بهـرامِ  گور حالِ  خلق  و بي رسمي ه         
اين  دليري  كه  با خداي  و خلق  خداي ، عزّ . فساد اين  مرد بيش  از آن  مي بينم  در مملكت ، كه  بتوان  گفت             «: گفت  

ن ، ژرف تر از اين  نگاه  در كار اي. و جـلّ ، و بـر من  كرده  است ، بيش  از آن  است  كه  اندر او  رسد انديشه ي  من                           
بفـرمود تـا بـه  سـراي  راست روشن  روند و خريطه هاي  كاغذ او همه  بيارند و خانه هاي  او را مهر                        . »بـايد كـرد   

 .برنهند

در آن    . چون  خريطه هاي  كاغذ او همه  بياوردند، فرو  مي نگريستند             . معـتمدان  برفتـند و همچنين  كردند        
پر از ملطّفه ها كه  آن  پادشاه  به  راست  روشن  فرستاده  بود كه  خروج  كرده  بود و قصد ميـان ، خـريطه هـا يافتـند      

اين  چه  آهستگي  است  «: مـلك  بهـرام  گور كرده ، و به  خطّ  راست  روشن  ملطّفه اي  يافتند كه  بدو نوشته  بود كه                         
و من  در هواخواهي  و بندگي  هر چه  ممكن               ` ا ببرد غفلت  دولت  ر    'كـه  مـِلك  مـي كـند؟ كه  دانايان گفته اند كه                   

چندين  كس  را چون  فالن  و فالن  و فالن  را، كه  سران  لشكرند سر بر گردانيده ام  ودر                         : گـردد بـه  جاي  آورده ام          
به بيگاري  بيعـت  آورده ام ، و بيشـتر لشـكر را بـي سـاز و بـرگ  كـرده ام ، و بعضـي  را به  محالي  نامزد كرده ام  و            

فرسـتاده ، و رعيـت  را بـي تـوش  و ضـعيف  حال  و آواره  كرده ام  و هر چه  در همه  روزگاربه  دست  آورده ام  به                             
سـوي  تـو و خزيـنة  تـو سـاخته ام ، كـه  امـروز هيچ  مِلكي  را چنان  خزينه  نيست ، و تاج  و كمر و جامة  مرصّع                                     

 است ، و من  از اين  مرد به  جان  ناايمنم ، و ميدان  خالي  است  و خصم  غافل  هر           سـاخته ام  كه  مثل  آن  كس  نديده              
 چه  زودتر بشتابد، پيش  از آن  كه  مرد از خواب  غفلت  بيدار شود

اين  خصم  را او بر من  آورده  است ، و به غرور او مي آيد،      ! زه  «: چون  بهرام  گور اين  نبشته ها بديد، گفت            
بفرمود تا هر چه  او را از خواسته  بود به  خزانه  آوردند، و . » بـد گوهري  و مخالفي  او هيچ  شك  نماند و مـرا در  

و هر چه  ازمردمان  به  رشوت  و به  ظلم  و به  ناحق  ستده  بود، بفرمود . بـندگان  و چهار پايان  او به  دست  آوردند        
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  و مدعيان  باز دادند، و سراي  و خان  و مان  او را با زمين  راست   تـا ملك ها و ضياع هاي  اوفروختند و به  مردمان            
 .كردند

اول  او را بر   . و آن  گـاه ، بفرمود تا بر دِر سراي  او داري  بلند بزدند و سي دار ديگر را پيش  آن  دار بزدند                           
ن او را و كساني  را كه  در بيعت  او پس  موافقا. دار كـردند هـم  چـنان  كه  آن  كُرد مر آن  سگ  را بر دار كرده  بود                       

اين  جزاي  كسي  است  كه  با مِلك  بد «: بودنـد همـه  را بـر دار كـردند، و هفت  روز فرمود تا منادي مي كردند كه             
انديشـد و با مخالفان  او موافقت  كند وخيانت  را بر راستي  برگزيند و بر خلق  ستم  كند و بر خداي  و خدايگان                  

 .»كنددليري  

چـون  ايـن  سياسـت  بكـرد، همة  مفسدان  از مِلك  بهرام  گور بترسيدند، و هر كه  را راست  رِوشْن  شغل                           
فـرموده  بود همه  را معزول  كردند و هرگز نيز عمل  نفرمودند، و هر كه  ر از شغل  باز كرده  بود و معزول  كرده ،                        

فان  را بل  كردعمل  فرمود، و همة  دبيران  و متصرد. 

چـون  اين  خبر بدان  پادشاه  رسيد كه  قصد بهرام  گور كرده  بود، هم  از آن  جا كه  رسيده بود، بازگشت  و   
: از آن  كـرده  پشيمان  شد و فراوان  مال  و طرايف  به  خدمت  فرستاد و عذرها خواست  و بندگي ها نمود و گفت                  

مرا وزير ملك  بر اين  راه  داشت ، از بس  كه  مي نوشت  و .   است هرگـز در انديشـة  مـن  عصـيان  مـلك  نگذشته            «
 .»كه  او گناهكار است  و پناهي  مي جويد ١٧٤و ظَنّ  بنده  گواهي  مي داد. كس  مي فرستاد

ملك  بهرام  عذر او بپذيرفت  و از سر آن  در گذشت ، و مردي  نيكو اعتقاد و خداي  ترس  را وزيري  داد،                              
 لشكر و رعايا همه  نظام  گرفت ، و شغل ها روان  شد، و جهان روي  به  آباداني  نهاد، و خلق  از جور و                 و كارهاي   

و مـلك  بهـرام  آن  مـرد را كـه  سـگ  بـر دار كـرده  بـود، بـه  وقت  آن  كه  از خيمه  بيرون  آمد و           . بيـداد ِبرسـت     
نان  و نمك  تو خوردم  و رنج ها و    «: داخت  و گفت     بازخواسـت  گشـت ، تيري  از تركش  بركشيد پيش  آن  مرد ان                 

بدان  كه  من  حاجبي ام  از حاجبان  . حقّي  تو را بر من  واجب  شد . زيـان هـا كـه  تـو را رسيده  است  معلوم  گشت                  
برخيزي  بايد كه  . مـلك  بهـرام  گور،و همة  بزرگان  و حاجبان  در گاه  او با من  دوستي  دارند، و مرا نيك  شناسند            

هر كه  تو را با اين  تير بيند، پيش  من  آرد، تا من  تو را حقّي  گزارم  كه  . و بـا ايـن  تيـر به  در گاه  ملك  بهرام  آيي             
 .و پس ، بازگشت . »بعضي  زيان هاي  تو را تالفي  باشد

ا خود ببر،كه  آن  سوار، با برخيز و به  شهر برو، و اين  تير ب   «: پـس  به  چند روز، زن  آن  مرد، مرد را گفت                
كند ما را امروز بسيار      ١٨٦اگرچه  اندك  مايه  نيكويي  با تو. آن  زينت ، بي گمان  مردي  توانگر و محتشم  بود

مرد برخاست  و به  شهر آمد و آن  شب  بخفت          . »باشـد، و هيچ  كاهلي  مكن  كه  سخن  چنان  كس  بر مجاز نباشد                   
چون  مردي  چنين  «: و بهرام  گور حاجبان  و اهل  در گاه  را گفته  بود كه                .  ملك  بهرام  شد     و ديگـر روز به  در گاه         

 .و چنين  به  در گاه  آيد و تير در دست  او ببينيد، او را پيش  من  آوريد

وز اي  آزاد مرد، كجايي ؟ كه  ما چند ر«: چـون  حاجـبان  او را بديدنـد بـا آن  تيـر، او را بخواندند، گفتند          
زماني  بود بهرام  گور      . »اين  جا بنشين ، تا ما تو را پيش  خداونِد اين تير بريم                . اسـت  تـا تـو را چشم  همي  داريم              

چشم  مرد بر ملك  . حاجبان  دست  اين  مرد گرفتند و به  بار گاه  بردند. بيـرون  آمـد و بر تخت  نشست  و بار داد       
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ر ملك  بهرام  بوده  است ، و من  خدمت  او چنان  كه  واجب  كردي  نتوانستم    آوخ ، آن  سوا    «: گفت  . بشناخت  . افـتاد 
 .نبايد كه  از من  كراهيتش  به  دل  آمده  است . كرد، و گستاخ وار با او سخن ها گفته ام 

: بهرام  گور روي  سوي بزرگان  كرد و گفت       . چـون  حاجـبان  او را پيـش  تخت  آوردند، ملك  را نماز برد                  
و قصة  سگ  و گرگ  با بزرگان  بگفت  و من  ديگر اين               » بب  بيـدار شدنِ  من  در احوالِ  مملكت  اين  مرد بود                سـ «

پس  بفرمود تا او را خلعت  بپوشانيدند و هفتصد گوسفند از رمه ها چنان  كه  او پسندد از . »مـرد را به  فال  گرفتم      
 .ِ  بهرام  گور باشد، صدقات  از او نخواهندميش  و بخته  بدو دهند بخشيده ، و تا زندگاني
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 .خوشحال ، آسوده  دل : سبك بار .٥

عامل بودن  او را     : عمل  بر وي  نگاه  دارد       ./ د از وضع  رفتار حاكم  مرتباً جويا شد         باي: پرسيد...  از احوال      * .٧
 .تثبيت  كند، او را در شغلش  ابقا كند

 .به طور ناروا، به  ناحق : به  ناواجب  .٨

 .شغل  دولتي  به  او ارجاع  نكنند: عمل  نفرمايند./ ديگر: نيز./ تبعيد كردن : مهجور كردن  .١٠

به طريق  و : بر وجه  خويش ./ كه  كارها را به  آن  طريق  كه  بايد انجام  مي دهند يا نه             : يـا نه    ... تـا   *  .١٢ و ١١
 .روش  خود

 .توشه ، آذوقه : برگ  .١٣

 .تدارك  و جبران  نمي توان  كرد: در نتوان  يافت  .١٤

 .حكومت  پريشان : واليت  مضطرب  .١٥

نيز آمده ، و مؤلف اين  كتاب  آن  را          ) ٨٤ـ٨٢صص    (غزالي    » نصيحة الملوك   «در  اين  حكايت      : چنين  گويند   .١٧
از مقايسة  دو روايت  معلوم  مي شود كه  منشأنصيحة الملوك  و سياست نامه  يك                      . بـه  گشتاسـب  نسبت  داده  است            

 ـ فت  ٤٢١ �جل(دشاه  ساساني    بهرام پنجم ، پانزدهمين  پا     : بهرام  گور  )/ اقبال  (كـتاب  ديگـر فارسـي  بوده  است              
وي  بـه  سـبب  عالقه  به  شكار گورخر به  بهرام  گور   . در دربـار مـنذر از پادشـاهان  عـرب تـربيت  شـد        ).  م   ٤٣٨

) اقبال . (اين  اسم  را بايد راست  رِوشن  خواند كه  امالي  قديم  راست  روش  است          :راست  رِوشن    ./ معـروف  است     
نظامي  هم در هفت       . آورده ، ظاهراً اشتباه  است       » دروغ  و تاريك     «ر اثناي  حكايت  مقابل  آن  را           و ايـن  كـه مؤلف  د        

 :خوانده » راست  روشن «پيكر 



 

 
١٨

 نامِ  خود كرده  زان  جريده  كه  خواست راست  روشن ، ولي  نه  روشن  و راست 

 )فم ، أعالم ، راست  روشن (
 .سخن  سخن چينان  درباره ي  وي  توجه  نمي كردبه  : سخن  كس  بر وي  نشنودي  .١٨

مأمور امنيت  شهر، كه  هم  قدرت  لشكري  و هم  قدرت  كشوري  داشته  و در حكم رئيس  شهرباني                        : خليفه   .١٩
 .در تاريخ  بيهقي  نيز در چند مورد به  اين  معني  به  كار رفته است . امروز بوده  است 

 .گستاخ  و جسور: دلير .٢٠

 .جزا، مجازات ، كيفر) »ماليدن «اسم  مصدر از : (مالش  .٢١

 .»ماليدن «گوشمال  بده ، فعل  امر از : بمال  .٢٢

بردو روي  ./ به  كار رفته  است ، در اينجا نيز ظاهراً به  همان  معناست             » و اما «گـاهي  در معـناي         : و اكـنون     .٢٣
 تبر دو وجه 

 ).ي  اختصاص رأ(براي  خويش ، : خويشتن  را .٢٤

 .رها كن ، آزاد بگذار: دست  باز دار .٢٥

 ).ضيعت  به  فتح  و كسر ضاد، هر دو درست  است . (زمين  زراعتي ، آب  و زمين : ضيعت  .٢٦

 .جمع  نمي شد: گرد نمي آمد./ سرشناسان : معروفان  .٢٧

 .بهرام  گور خواست : خواست ./ سخن ، موضوع : حديث  .٢٨

 .سراغ  گرفت : پرسيد./ ستا، معرب  روستاك رو: رستاق  .٣٠

 .نمي توانست  بگويد: نمي يارست  گفت  .٣٢

بر نشست ، : برنشست )./ ياِء مصدري + حاصل  مصدر از دل  مشغول     (تشـويق ، اضطراب ،      : دل  مشـغولي      .٣٤
 .سوار شد

 .ادامه  يافتن  آن : بلند شدن  روز .٣٥

 .باال مي آمد: همي  برآمد .٣٧

 .»ياِء نسبت + ماحضر «. غذاي  حاضري ، غذاي  موجود بي تدارك  قبلي : ماحضري  .٤٠

ياِءاستمراري  به  آخر » مي «در متن هاي  كهن  به  جاي  . بـرمي آويخـت ، جـنگ  و ستيز مي كرد       : برآويخـتي    .٤٣
 .در سطرهاي بعد» باز آمدمي «و » رفتمي «همچنين  است  . فعل  مي افزودند

 .نمي توانست  بگردد: تي  گشت نيارس .٤٣

 .گذشت ، سپري  شد: برآمد .٤٥

 .مأمور و متصدي : »عامل «مأمور جمع آوري  ماليات ، : عامل  صدقات  .٤٨

به  جاي  كسرة اضافه  است  » را«. صدقاتِ  تمامي  رمه  را خواست  : صـدقات  خواست  تمامي  رمه  را          .٥٠ و ٤٩
چون  ميزان  صدقات  برمبناي        . به  عنوان  صدقات  و ماليات  از دست رفت             : ات  شد  در سِر كار صدق   )./ فك  اضافه    (

 .نگو كه ، اتفاقاً: مگر./ تمامي  رمه  كه  سياهه برداري  شده  بود، به  حساب مي آمد



 

 
١٩

 .تپه اي : بااليي  .٥٢

 .پنهاني : از پنهان ./ بوتة  خار: خاربن ./ رفتن ، دويدن : پوييدن  .٥٣

 .انحراف : راهي بي .٥٨

 .تحقيق  كنم ، جويا شوم : بر رسم  .٦٣

دفتري  كه  در آن  وضع زندانيان  شرح             : »روزنامة  بازداشتگان    «. صـورت  وقـايع ، گـزارش  اعمال           : روزنامـه    .٦٤
 :شده  باشد، حافظ  گويد

 آبي  به  روزنامه ي  اعمال  ما فشان باشد توان  سترد حروف  گناه  ازو

 .زشتي ، طعنه  و سرزنش  : شناعت .٦٥

 .١٨. شمـ... بلكه  دروغ  : كه  دروغ  و تاريك  است )./ ياِء مصدري (بيداد و ستم ، ستمگري ، : بيدادي  .٦٦

 ).از مصدر يارستن . (نمي توانند بگويند، به  گفتن  جرأت  نمي كنند: نمي يارند گفت  .٧٠

 .باز داشت  كنم : باز دارم ./ ميان  ببرم احترام  و آبروي  او از : ببرم ... حشمت   .٧١

عربي است  نه  آن     » مناداة  «بر گرفته  و صورت  فارسي          » منادي  «ندا زدن ، جار زدن ،       : مـنادي  كـردن       .٧٣ و ٧٢
 .ديگر: نيز)./ بهرام  گور(من  : ما./ كه  اسم  فاعل  باشد

 .به  ما اطالع  دهد: كندما را معلوم  ./ ادعا، مأخوذ از دعوي  عربي : دعوي  .٧٤

 .مجازات ، تنبيه : سياست  .٧٧

 .داخل  شدن : اندر آمدن ./ دادن [ نزد شاه ]اجازة  حضور : بار دادن  .٧٨

 .آبادان  كردن : عمارت )./ كار برد قديم . (برسان : مي رسان ./ روزي ها، مقرري ها: ارزاق  .٨٠

 .مالياتي  كه  حق  آنهاست :  حق خراج ./ ماليات ، ماليات  ارضي : خراج  .٨١

 .دادخواهي : تظلّم  .٨٦

 .فوراً، در همان  لحظه : در وقت ./ بيان  كردن : باز نمودن  .٨٧

 ).به  يكديگر(نامه نويسي  : مكاتبت  .٩٢

 .پيشنهاد خريد كرد: خريداري  كرد .٩٥

 .رها كن : دست  باز دار./ ثابت  شدن : واجب  شدن  .٩٦

 ).خشكي  و دريا(بعضي  بر و بحر معني  كرده اند). تركيب  عطفي . (كنايه  از اندك  و ناچيز : تر و خشك .٩٩

 .جِ  طريفه ، چيزهاي  لطيف  و خوش  و پسنديده ، چيزهاي  نادر و كمياب : طرايف  .١٠٠

، به  معرض فروش       عرضه  كردن  براي  فروش        : به  بها برداشتن     ./ گـردن بـند   : ِعقـد ./ قضـا را، اتفاقـاً    : مگـر  .١٠١
 .گذاشتن 

 .رشته : طويله  .١٠٢

درزبان  متداول  (انگار نه  انگار، خود را به  آن  راه  نزد يا به  روي  خود نياورد          : خـود بدان  راه  نشد       .١٠٤ و ١٠٣
 .تمام  شد، به  آخر رسيد: برسيد)./ امروز



 

 
٢٠

ياء در آخر مصدر غالباً معني لياقت        . ِء ليـاقت    يـا + » رفـتن   «از  : رفتـني   ./ برگردانـند : بـاز رسـانند    .١٠٦ و ١٠٥
خانه ، اتاق ، ظاهراًاز اتاق  يا يتاق  تركي  گرفته  : وثاق ./ مسافرم : رفتني ام . مـي دهـد، مانند ديدني ، شنيدني  و گفتني         

سردار، فرمانده  : سرهنگ ./  لغت نامه ∇. در مـتن هـاي  كهن  فارسي  مكرراً در معني  اتاق  و منزل  آمده است         . شـده   
 .لشكر

 .مأمور اجراي  ديوان ). به  احتمال  مخفّف  اعوان (جِ  عوان  : عوانان  .١٠٨

 .غريبان ، جِ  غريب : غُربا .١١١

 .اين  شيوه  را از پدرانم  داشتم : بودم ... از پدران  *  .١١٢

./ آنچه  از راه  ارث  به  كسي برسد: وروث م./ جِ  ضـيعه ، زميـن  زراعـتي ، آب  و زميـن  و مانـند آن         : ضـياع    .١١٣
 .دوستي : مودت )./ جِ  اخراج (هزينه ها، مخارج  : اخراجات 

 .مطالبه ، درخواست  مال : مطالبت  .١١٤

 )ي  مصدري + قادر . (قدرت ، توانايي : قادري  .١١٦

: پدرم  را./  از راه  جريمه  و مجازات         گرفتن  اموال  كسي  يا مقداري  از آن          : مصـادره   ./ پيشـوا، مهـتر   : زعيـم    .١١٧
 .اموال  پدرم  را

زميني  كه  پادشاه  يا امير براي  گذراندن  معاش  به  چاكر خود مي دهد، جيره ،تيول ، شايد              : نان  پاره    ./ كه  : تـا  .١٢٠
  .پارسال: پار./دفتر حساب  دولتي : ديوان ./ همان  طعمه ي  عربي  باشد و با اقطاع  فرق  دارد

ــردن   .١٢٢ ــالق  ك ــرري     : اط ــتن  مق ــنايه  از پرداخ ــنجا ك ــردن ، در اي ــا ك ــي ./ ره ــمتي  : بعض ــي ، قس  .بخش

 .جِ  نفقه ، هزينه ، هزينه ي  زندگي  زن  و فرزندان : نفقات ./ طلبكار: وام خواه / 

لگي ،زمين  كندن  و عم: كاِر گل ./ از مصدر شاييدن  يا شايستن . فرقي  نمي كند. مناسـب  اسـت     : مـي شـايد    .١٢٤
 .شخم  زدن  و گل مالي 

ادارة  : كدخدايي ).كاربرد قديم (تو بايد ادارة  امور پادشاه  را بياموزي  : بـبايد آموخت  ... تـو را كدخدايـي      .١٢٥
 .امور، وزارت 

 .به  هنگام  محاسبه  و رسيدگي  به  حساب : به  گاهِ  ديوان  .١٢٧

 »ي  وحدت «.  چاكِر پادشاهيم ، برابريم هر دو: من ... چاكري  *  .١٢٨

اگر پادشاه  كساني  مانند من  بسيار داشته باشد،      : هم  نيايد  ... اگـر پادشـاه  را       ./ نافـرمان   : بـي فـرمان      .١٣٠ و ١٢٩
 .دربارة  تو نيز چنين  است 

 .مر در آمده ،كاربرد قديم بر سر فعل  ا» مي «. برسان : مي رسان )./ از مصدر نمودن . (نشان  بده : بنماي  .١٣١

دير = ديرستي  ./نمي بودم ، فعل  مضارع  التزامي ، كاربرد قديم      : نيستمي  ./ حفـظ  مـي كـنم        : مـي دارم     .١٣٣ و ١٣٢
اگر من  نمي بودم  خيلي  وقت           : خوردندي  ...اگر من     ./ * »استن  «وجه  التزامي  از      » استي  «مـي بـود، از مدتها پيش ،         

 .در همان  روز، در حال :در روز./ وراك  كركسان  شده  بودپيش  مغز شما خ

 .قاتل : خوني  .١٣٤



 

 
٢١

تكرار فرمان دادن  كه  ندا       : منادي  فرمودن    ./ به  ناحق ، بي سبب       : به  ناواجب    ./ در اينجا، ناروا  : محـال    .١٣٦ و ١٣٥
 .دادخواه ، شاكي : متظلّم ./ كنند و جار زنند، ندا دادن 

 . رفتار برخالف  عرف  و رسم :بي رسمي  .١٣٨

خانه هاي  او را با ./ منظور مدارك  و اسناد كتبي  است       : خريطه هاي  كاغذ   ./ كيسة  چرمي  يا پوستي       : خريطه   .١٤٢
 .درتداول  امروز» مهر و موم  كردن «اموالش  را توقيف  كنند، نزديك  به  معني  : مهر برنهند

نامة  كوچكي  كه  غالباً در كارهاي  فوري مي نوشته اند،              : ملطّفه  ./  كردن ، ديدن     نگاه  : فـرو نگريستن    . ١٤٥ الـي      ١٤٣
./ آن  پادشاه  كه  خروج  كرده  بود:كرده  بود... آن  پادشاه  ./ بـه  صـورت  مالطفه  نيز در متن هاي  كهن  ديده  مي شود   

 .طغيان  كردن ، از اطاعت  پادشاهي  خارج شدن : خروج  كردن 

 .كندي ، دير جنبي : هستگي آ .١٤٦

به  : به  محالي  نامزدكرده ام ./ مطيع  ساختن : در بيعت  آوردن   ./ منحرف  كرده ام     : سـر بـر گـردانيده ام         .١٤٩ و ١٤٨
 .باطل ، بي اصل : محال ./ كار باطلي  منسوب  كرده ام 

 .توشه ، و آذوقه : توش ./ كار بي مزد: بيگاري  .١٥٠

 .براي  تو: وبه  سوي  ت .١٥١

منظور بهرام   :مرد./ دشمن  : خصم  ./ ايمني  جاني  ندارم      : به  جان  ناايمنم      ./ * گوهـر نشـان     :  مرصّـع    .١٥٣ و ١٥٢
 .گور است 

امروزه  هم در چنين       . در اينجا جنبة  طنز دارد     . (آفـرين ، احسـنت ، از ادات  تحسـين            : زه  ./ نوشـته   : نبشـته    .١٥٥
 ).آفرين : و يا! چشمم  روشن ! ه به ب: مواردي  مي گوييم 

 )ياِء مصدري (مخالف  بودن ، دشمني  : مخالفي ./ فريب ، فريفتن : غرور .١٥٦

 .مال ، ثروت : خواسته  .١٥٧

 .يكسان  كردند. هموار كردند: راست  كردند .١٦٠ و ١٥٩

ربي  ايران ، عراق ، تركّيه  وسوريه           قومـي  آريايي  كه  در كوهستانهاي  غ          . آن  كـه  از قـوم  كـرد اسـت              : كُـرد  .١٦٢
 .زندگي  مي كنند، شمار آنان  به  هفت  ميليون  تن  مي رسد

: دليري  ./گان  پسوند نسبت     + » خـداي   «از  . پادشـاه ، صـاحب ، بـزرگ         : خدايگـان   ./ ايـزد تعـالي     : خـداي    .١٦٥
 .جسارت ، گستاخي 

 .ني  ندادندكار دولتي  ندادند، خدمت  ديوا: عمل  نفرمودند .١٦٧

./ جِ  متصرف ، كاردار، حاكم ، والي ،صاحب منصب     : متصّرفان  ./ بر كنار كردن    : بـاز كـردن  از شـغل          .١٦٩ و ١٦٨
 .عوض  كرد، تغيير داد: بدل  كرد

 .ج  طريفه : طرايف  .١٧١

 .نافرماني  به  پادشاه : عصيانِ  ملك  .١٧٢

 .كارها به  جريان  عادي  خود افتاد:   شدشغل ها روان./ جريان  يافتن : روان  شدن  .١٧٦



 

 
٢٢

 .تيردادن ، كيسه  يا جعبه اي  كه  تيرها را در آن مي گذارند: تركش ./ خواست  باز گردد: بازخواست  گشت  .١٧٨

 .پرده دار، دربان : حاجب ./ حقي  از آنِ  تو به  گردنم  افتاد: واجب  شد... حقي   .١٨٠

 . روزپس  از چند: به  چند روز .١٨٤

كمك  مالي  هر چند مختصر به  توبكند امروز : باشد... اگرچه  ./ * بـا حشـمت  و شكوه    : محتشـم    .١٨٦ و ١٨٥
 .مجازي  و دور از حقيقت  بودن : بر مجاز بودن ./ براي  ما بسيار مهم  است 

 .چند روز است  كه  منتظر توايم : داريم ...  چند روز * .١٩١

 .  گذشت زماني: زماني  بود .١٩٢

 .مي بايست ، شايسته  بود: واجب  كردي  .١٩٤

، اين  كلمه  درتداول  به  تشديد          »ي  «به  تخفيف      . (نفرت ، ناپسند داشتن     : كراهيت  ./ مبادا، نكند كه    : نبايد كه    .١٩٥
 ).تلفظ  مي شود» ي «

 .تعظيم  كردن : نماز بردن  .١٩٦

جامة  فاخركه  بزرگي  به         : خلعت  ./ ، سبب  خوشبختي  شمردن       )ظاهراً  (به  فال  نيك  گرفتن      : بـه  فال  گرفتن        .١٩٨
 .كسي  بخشد

 .»دهند«اهدايي ، رايگان ، قيد كيفيت  وابسته  به  : بخشيده ./ گوسفند نر سه  يا چهار ساله : بخته  .١٩٩
 

 ٢خودآزمايي  
 رات  زير است ؟در اين  بخش ، كدام  يك  از عبا» مهجور كردن «مترادف  واژه ي   .١

 دوري  گزيدن ) ب  تبعيد كردن ) الف 

 هجرت ) د ديوانه  پنداشتن ) ج 

 چه  معنايي  دارد؟» وثاق «واژه ي   .٢

 خانه ، اتاق ) ب  سر در خانه ) الف 

 طاقچة  خانه ) د نماي  عمارت ) ج 

 كدام  است ؟» خريطه «مترادف  واژه ي   .٣

  خراطي  شده )ب  كيسة  چرمي  يا پوستي ) الف 

 چوب  تراش  خورده ) د كاغذ ضخيم ) ج 

 است ؟» در سِر كاِر صدقات  شد«كدام  جمله  مترادف  جمله ي   .٤

 .در راه  صدقه  دادن  جان  باخت ) ب  .او كار را صادقانه  شروع  كرد) الف 

 .به  عنوان  ماليات  از دست  رفت ) د .به  فكر صدقه  دادن  افتاد) ج 

 چگونه  پسوندي  است ؟» درمگانه «در واژه ي  » نه گا« .٥

 قيدي ) ب  صفتي ) الف 



 

 
٢٣

 تشابه ) د نسبت ) ج 

 است ؟» يائي «چگونه  » دل  مشغولي » «ياي « .٦

 نسبت ) ب  وحدت ) الف 

 مصدري ) د نكره ) ج 



 

 
٢٤

 
 

٣ 
 
 

 انوشيروان  و زنجير عدالت 
 
 
 

 چكيده 
سخن در درستي  يا نادرستي  . ايد كمـتر كسي  نخوانده  يا نشينده  باشد        را شـ  » زنجيـر عـدل  انوشـيروان        «داسـتان     

افسـانه  نيسـت  بـلكه  سخني  است  زيبا در ستايشِ  داد، از سوي ملّتي  كه  در طول  تاريخ  پيوسته  بر او بيداد رفته                                      
 .است 

د و نوبتيان خفته ، از جرس ها        بعـد از هفـت  سال ، نيمروزي  كه  سراي  خالي  بود و مردمان  همه  رفته  بودن                         
بنگريد تا كيست  كه  به  تظلّم  آمده    «: در وقـت  دو خادم  را بفرستاد، گفت           . بـانگ  بخاسـت  و نوشـيروان  بشـنيد           

چون  خادمان  در سرايِ  بار آمدند، خري  را ديدندپير و الغر و گَرِگن  كه  از دِر سراي  اندر آمده  و پشت                               . »است  
هيچ  كس  به  «: خادمان  رفتند و گفتند   . له هـا مـي ماليد و از جنبشِ زنجير از جرس ها بانگ  مي آمد                انـدر آن  سلسـ     

خـري  الغـر و پيـر و گَـرِگن  از در انـدر آمـده  است ، و چون  آسيب  زنجير به  پشت            ٦تظلّم  نيامده  است ، مگر
 خويشتن  را در آن  زنجير مي مالداورسيده  است  او را خوش  آمده  است ، و به  سبب  خارشِ  گَر«. 

چون نيك  نگاه  كني ، اين          . اي  نادانـان ، كه  شماايد، نه  چنين  است  كه  شما مي پنداريد                  «: نوشـيروان  گفـت       
چنان  خواهم  كه  هر دو خادم  برويد، واين  خر را ميان  شهر بريد، و از . خـر هـم  بـه  داد خواسـتن  آمـده  اسـت          

 .»ر از هر كسي  بپرسيد و به  راستي  مرا معلوم كنيداحوال  اين  خ

خادمـان  از پيـشِ  مـلك  بيـرون  آمدنـد، و ايـن  خـر را در ميان  شهر و بازار آوردند و ازمردمان  پرسيدن                
 »هيچ  كس  هست  از شما كه  اين  خرك  را مي شناسد؟«گرفتند كه  

ــيد؟  ١٥چون «:گفتند» !هر كه  اين  خرك  را نشناسداي واهللا، كم  كس  است  در اين  ش«: همه  گفتند  شناسـ
اين  خرك  از آنِ  فالن  مرد گازُر است  و قُربِ  بيست  سال  است  تاما اين  خرك  را مي بينيم ؛                       «: گفتند. »بـر گوييـد   

ن  بود و كار تا جوا. هـر روز جامـه هـاي  مـردمان  بـر پشـت  او نهادي  و به  گازُران  بردي  و شبانگاه  باز آوردي                             
مـي توانسـت  كرد، علفش  مي داد، اكنون  كه  پير شد و از كار فروماند آزادش  كرد و از خانه  بيرون  كرد، و اكنون          
مـدت  يـك  سـال  اسـت  تـا نـامِ  آزادي  بـراين  خـرك  افـتاده  است ، و شب  و روز در محلّت ها و كوي  و بازار                     



 

 
٢٥

مگر دو شبان  روز است  كه  آب  و . لفي  و آبي  و مشتي  گياه  بدو مي دهندمـي گـردد، و هر كس ، مزِد خداي را، ع         
 .»و هرزه  مي گردد ٢١گياه  نيافته  است 

. چـون  هـر دو خـادم  از هر كه  پرسيدند همين  شنيدند، سبك  باز گشتند و معلوم  مِلك  نوشيروان  كردند                          
ه  دادخواستن  آمده  است ؟ اين محرك  را امشب  نيكو داريد، و       نـه  شما را گفتم  كه  اين  هم  ب             «: نوشـيروان  گفـت      

فـردا آن  مـرد گـازُر را با چهار مرد كدخداي  از محلّتِ  او با اين خرك  به  بار گاه  پيش  من  آريد، تا آنچه  واجب         
 .»آيد بفرمايم 

ــردند   وقتِ  بار خر را و گازُر را با چهار مرد كدخداي ، به. ديگر روز خادمان  چنين  كردند  . پيــــش  بــ
تـا ايـن  خـرك  جوان  بود و كار تو مي توانست  كرد،علفش  همي  دادي  و تيمارش               «: نوشـيروان  گـازر را گفـت         

مـي داشتي ، اكنون  كه  پير گشت  و از كار كردن  فروماند، از بهر آن كه  علفش  بايد دادن ، نام  آزادي  بر وي  نهادي                                
بفرمود تا چهل  ِدره اش  زدند  » بيسـت  سـاله ي  او كجا رود؟          ندي ؟ پس  حقّ  رنج  و خدمت و از درش  بيرون  را

تـا ايـن  خـرك  زنـده  باشـد،خواهم  كه  هر شبان  روزي ، چندان  كه  اين  خرك  كاه  و جو و آب  تواند              «: و گفـت    
 .»من  گردد، تو را ادبي  بليغ  فرمايم خورد، به  علمِ  اين چهار مرد، بدو مي دهي  و اگر تقصير كني  و معلوم  

 
 شرح 

 .فوراً: در وقت ./ زنگ : جرس ./ جِ  نوبتي ، نگهبان ، نگهبان  خيمه ، نقّاره چي : نوبتيان ./ ظهر: نيمروز .٢ و ١

 .جرب دار، آن  كه  بيماري  دارد: گرگن  .٤

 .جز آن  كه : مگر .٥

 ! نادانيدشما چه  سخت : اي  نادانان  كه  شماايد .٨

 .آري ، به  خدا سوگند: اي  واهللا .١٤

 .نزديك : قرب ./ رختشوي : گازر .١٥

 .پسوند مكان » ان «+ » گارز«از . جاي  شستن  جامه : گازران  .١٦

براي  پاداش  گرفتن از خدا، از : مزِد خداي  را   ./ خر به  ظاهر آزاد شده  است         : است  ... نام    ./  كه  : تـا  .١٩ و ١٨
 .  ثواب براي

 .ول  مي گردد: هرزه  مي گردد .٢١

 .فوراً: سبك  .٢٢

 .بزرگ  محلّه ، رئيس : كدخداي  .٢٤

بار دادن  تشريفات خاصي  داشته  كه           . (اجازة  دخول  به  حضور پادشاه ، به  تعبير امروز، اجازة  شرفيابي                 : بار .٢٦
 ). متن  كامل ∇. نامه  به  تفصيل شرح  داده  است خواجه  نظام الملك  آن  را در فصل  بيست  و هشتم  سياست 

 .غم خواري ، پرستاري  و مراقبت : تيمار داشتن  .٢٨

 .تازيانه : دره  .٣٠



 

 
٢٦

 .با اطالعِ ، با نظارتِ : به  علمِ  .٣١

دستور :يم فرما... تو را ./ * رسا و كامل   : بليغ  ./ به  اطالعِ  من  برسد      : معـلومِ  مـن  گردد      ./ كوتـاهي   : تقصـير  .٣٢
 .مي دهم  شديداً تنبيهت  كنند

 
 ٣خودآزمايي  

 چيست ؟» جرس «معناي  واژة   .١

 اذان ) ب  صدا، آواز) الف 

 زنگ ) د صداي  خروس ) ج 

 كدام  يك  از عبارتهاي  زير صحيح  است ؟ .٢

 .جمع  آن  است » گازران «گازر به  معناي  رختشوي  است  و ) الف 

 . رخت  شستن  است  و گازران  محل  رخت  شستن  است گازر به  معناي ) ب 

 .گازر به  معناي  كسي  است  كه  در رختشوي خانه  كار مي كند و گازران  جمع  آن  است ) ج 

 .گازر به  معناي  رختشوي  است  و گازران  محل  و جاي  شستن  جامه  است ) د

 :به  چه  معناست » ِدره  .٣

 تازيانه ) ب      پاره  شده) لف 

 دندانه دار شده ) د    زنجير) ج 

 چيست ؟» تو را ادبي  بليغ  فرمايم «منظور از جملة   .٤

 فرمان  مي دهم  كه  تو را تربيت  كنند) ب  دستور مي دهم  اديبانه  رفتار كنند) الف 

 زندفرمان  مي دهم  كه  از تو يك  اديب  بسا) د دستور مي دهم  شديداً تنبيهت  كنند) ج 

 چگونه  پسوندي  است ؟» گازران «در واژة  » ان « .٥

 پسوند مكان ) ب    پسوند جمع ) الف 

 پسوند شباهت ) د   پسوند زمان ) ج 



 

 
٢٧
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 قاضي  و خطيب  و محتسب 
 
 
 

 چكيده 
اين  پادشاه  بنابر. زيرا كه  موضوع  آن  جان  و مال مسلمانان  است . كـار داوري  و قضـا، كاري  است  بزرگ  و االهي          

بـايد كـه  در گـزيدن  قاضي ، ژرف نگر و باريك انديش باشد، به  دانش  و پارسايي  وي  مطمئن  گردد، او را از مال            
از اينها گذشته ، كار داوري  را همچون پادشاهان  . بـي نيـاز گـرداند تـا احـتمال  لغـزش  و خطـا در كار وي  نرود          

 .ن ، طمعِ  سوِء استفاده  از قدرت نكنندگذشته  از خويش  بياغازد تا دولتمردا

بـايد كـه  احوالِ  قاضيانِ  مملكت ، يگان  يگان  بدانند، و هر كه  از ايشان  عاِلم  و زاهد وكوتاه  دست  باشد،                
و . ديگـري  كه  شايسته  باشد بسپارند         او را بر آن  كار نگاه  دارند، و هر كه  نه  چنين  بود، او را معزول  كنند و به 

هـر يكـي  را از ايشـان  بـر اندازة  كفاف  او مشاهره اي  اطالق كنند تا او را به  خيانتي  حاجت  نيفتد، كه  اين  كاري             
مهمّ  و نازك  است ، از بهر آن  كه  ايشان  برخون ها و مال هاي  مسلمانان  مسلّط اند، چون  به  جهل  و طمع  و قصد،                                    

زم  شـود آن  حكـم  را امضا كردن  و معلوم  پادشاه  گردانيدن  و آن  كس  را                    حكمـي  كنـند، بـر حاكمـان  ديگـر ال            
و گماشتگان  بايد كه  دست  قاضي  قوي  دارند و رونقِ  دِر سرايِ  او نگاه دارند، و اگر                     . معزول كردن  و مالش  دادن        

 حاضركنند، كه  قضا، به  روزگار، تعـذّري  كـند و بـه  حكـم  حاضـر نشود، اگر محتشم  بود او را به  عنف  و كُره             
بـه  تـن  خويش  كرده اند و هيچ  كس  را نفرموده اند،از بهر آن  كه  تا جز راستي  نرود و هيچ       ) ص  (يـارانِ  پيغمـبر      

و به  همه  روزگار، ازگاهِ  آدم  عليه السالم  تاكنون ، در هر معاملتي  و در هر                      . كـس  پـاي  از حكـم  بار نتواند كشيد            
كي ، عـدل  ورزيده اند و انصاف  بداده و انصاف  بستده اند، و به  راستي  كوشيده اند تا ملكت  در خاندان  ايشان           مـل 

 .سال هاي  بسيار بمانده است 



 

 
٢٨

 دادرسي  پادشاهان  عجم 
  مر عامه  را چـنين  گويند كه  رسم  مِلكان  عالمِ  عجم  چنان  بوده  است  كه  روز مهرگان  و روز نوروزپادشاه   ١٥

بـار دادي ، و هيـچ  كـس  را بازداشت  نبودي  و پيش  به  چند روز، منادي فرمودي  كه  بسازيد فالن  روز را، تا هر                           
و حجـتِ  خويش  به  دست  آوردي ، و خصمان  كاِر                  ١٨كس  شغل  خويش  بساختي  و قصّه ي  خويش  بنوشتي 

اگر كسي  مر « مناديِ  مِلك  از بيرون  در بايستادي  و بانگ  كردي  كه                    خويش  را بساختندي  و چون  آن  روزبودي ،           
 .»كسي  را باز دارد ازحاجت  برداشتن ، در اين  روز مِلك  از خون  او بيزار است 

اگرآن  جا قصّه اي  . سـپس  مـلك  قصّـه هـاي  مـردمان  بستدي  و همه  پيش  بنهادي  و يك يك  مي نگريدي                         ٢١
از مـلك  بناليده  بودي ، موبد موبدان  را بر دست  راست  نشانده  بودي  ـو موبد موبدان  قاضي  القضاة                             بـودي  كـه        

: باشـد بـه  زبـان  ايشـان  ـ پس  ملك  برخاستي  و از تخت  به  زير آمدي  و پيش  موبد به  دو زانو بنشستي ، گفتي                                   
آن  گاه ، منادي  فرمودي  كردن  كه       . »هيچ  ميل  و محابا مكن        نخسـت  از همـة  داوري ها، داِد اين  مرد از من بده  و                   «
 .»هر كه  را با ملك  خصومتي هست ، همه  به  يك  سو بايستيد تا نخست  كار شما بگزارد«

هيـچ  گـناهي  نيسـت  نزديك  ايزد تعالي ، بزرگ تر از گناهِ پادشاهان ، و حق     «: پـس  مـلك  موبـد را گفـتي         ٢٧
هان  نعمتِ  ايزد تعالي  را، نگاه  داشتن  رعيت  است  و داد ايشان دادن  و دست  ستمكاران  از ايشان             گـزاردنِ  پادشـا    

پـس  چون  ملك  بيدادگر باشد، لشكر همه بيدادگر شوند و خداي  را، عزّ و جلّ  فراموش  كنند و         . كوتـاه  كـردن      
 رسد، و بس  روزگار برنيايد كه  جهان  ويران  شود و   كفران  نعمت  آرند، هر آينه  خذالن  وخشم  خداي  در ايشان                 

اكنون  اي  موبد، خداي  را  ين ، و    . ايشان  به  سبب شومي  گناهان  همه  كشته  شوند، و ملك  از خاندان  تحويل  كند                      
پس  . ن  تو كنم     نگر تا مرا بر خويشتن  نگزيني ؛ زيرا هر چه  ايزد تعالي ، فردا از من  پرسد، از تو پرسم  واندر گرد                         

اگر كسي  بر . موبـد بنگريستي ؛ اگر ميان  وي  و ميان  خصم  وي  حقّي  درست  شدي ،داد آن  كس  به  تمامي  بدادي         
مـلك ، باطل  دعوي  كردي  و حجتي  نداشتي ، عقوبتي  بزرگ  فرمودي  و منادي  فرمودي  كردن  كه ، اين  سزاي  آن                                  

 .ت  وي  عيب  جويد و اين  ِدليري  كندكس  است  كه  بر ملك  ومملك

چـون  مـلك  از داوري  بپرداختي ، باز بر تخت  آمدي  و تاج  بر سر نهادي ، و روي  سوي بزرگان  و كسان     
اكنون  . من  آغاز از خويشتن  بدان  كردم ، تا شما را طمع  بريده شود از ستم  كردن  بر كسي                  «: خـود كردي  و گفتي       

و هـر كه  به  وي نزديك تر بودي  آن  روز دورتر بودي  و هر كه        . »خصـمي  دارد خشـنود كـنيد       هـر كـه  از شـما         
 .قوي تر، ضعيف تر بودي 

يزدِگرد روش هاي پدران  بگردانيد، . از وقـتِ  اردشير تا به  روزگار يزدِگرد بزه گر، هم  بر اين  جمله  بودند               ٤٢
و مردمان  در رنج  افتادند و نفرين  و دعاي  بد متواتر     . تهاي  بد نهاد   و انـدر جهـان  بيـداد كردن  آذين  آورد، و سنّ              

اسـپي  برهـنه ، ناگـاه  اندر سرايِ  وي  آمد بر صفتي چنان  كه  هر كه  از بزرگان  حاضر بودند به  نيكويي  اين         . شـد 
 .خاموش  ايستاد بر كناِر ايوان اسپ  مقر آمدند، و همه  كوشيدند تا اورا بگيرند نتوانستند تا پيش  يزدِگرد آمد و 

. »شـما دور بايسـتيد كـه  اين  هديه اي  است  كه  خداي ، تعالي ، مرا فرستاده  است      «: پـس ، يزدِگـرد گفـت        
برخاسـت  نـرم نـرم  تا بِر اسپ  آمد و بشِ  اسپ  بگرفت  و دست  به  روي  اسپ فرو ماليد و هم  چنان  به  پشت  او     
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لُگام  بر سرش  كرد، و زين  بر . يزدِگردزين  و لُگام  خواست .  نجنبيد و خاموش  همي  بود    اسپ  هيچ    . فـرود آورد  
پشـتش  نهـاد، و تنگ  استوار كرد، و آن  گاه ، پس  اندر آمد و خواست  كه  پاردم  اندر افكند، اسب  ناگاه  جفته اي                                  

، و هيچ  كس  وي  را اندر نيافت ، و كس  ندانست  بـزد مـر او را و را بر سِر دل ،و بكشت  و سر از در بيرون  نهاد              
مردم  بر آن  متّقق  گشتند كه  اين  فرشته اي  بود، فرستادة  خداي ، تعالي ، كه  مارا از    . كـه  از كجـاآمد و بـه  كجا شد           

 .اين  ستمكار برهانيد
 

 شرح 
  است  كه  درروزهاي  جمعه  در دعا و ثنايي  » خطبه  «. سخنران ، واعظ ، كسي  كه  خطبه  مي خواند           :  خطيـب   

مسـاجد و امـاكن  مقـدس  خوانـده  مـي شـد و در آن  عالوه  بر حمد خدا و مدح پيامبر و اولياي  دين ، خليفه  يا                                
كسي  . سـلطان  وقـت  و گاه  هر دو مدح  مي شدند و اين ، يكي  از سنن  و رسوم  متداول  و بزرگ  حكومت ها بود                 

. هرشهري  خطيبي  داشته  و او يكي  از رجال  به  شمار مي رفته  است          . يب  ناميده  مي شد     كـه  خطـبه  مي خواند، خط        
ناظر اجراي احكام  ديني ، وظيفة  او رسيدگي  به  كار بازار و كوي  و برزن  و خريد و فروش  و                           : محتسب  )./ صط  (

ــرزن مــنع  از تقلّــبات  كســبه  و اصــناف  و نهــي  از مــنكر و مــنع  از كارهــاي  حــر  ــود، پاســبان  كــوي  و ب  .ام  ب

 ).صط (

فـاعل  جملـه  پادشـاهان  هسـتند كـه  خواجه  شيوه هاي  مملكت داري  را به  آنان توصيه                             : (بدانـند ... بـايد    .١
 ).مي كند

 .كسي  كه  از دست  درازي  به  مال  مردم  خودداري  كند: كوتاه  دست  .٢

باريك  و  : نازك  ./  رها كردن ، كنايه  از پرداختن  مقرري          :  اطالق  كردن     ./اجـرت  ماهانـه ، شهريه        : مشـاهره    .٤ و ٣
 .قاضيان : ايشان ./ حساس 

 .اجرا كردن : امضا كردن  .٦

 .قدرت  او راتقويت  كنند: دارند... دست  ./ * مأموران ، عامالن : گماشتگان ./ گوشمالي ، مجازات : مالش  .٧

ناپسند ) مقابل طوع   : (كُره  ./ درشتي ، شدت    : عنف  / باحشمت  و شكوه     : محتشم   ./ عذر آوردن ، امتناع   : تعذّر .٨
 .داشتن ، بي ميلي 

به  ./ ياران  پيامبر در زمان  گذشته  شخصاً قضاوت كرده اند: كرده اند... قضا ./ * در ايام  گذشته    : بـه  روزگار    .٩
 .شخصاً: تن  خويش 

مي آورند و اين  گونه  تأكيد به  تكرار درمتن هاي  » تا«يا» از بهر آن  كه « جاي  آن  امروز به   : از بهـر آن  كه  تا        .١٠
هيچ  كس  ./ تا جز بر طريق  درستي  و صالح  كاري انجام  نشود: نرود... از بهـر آن  كه   ./ * كهـن  ديـده  مـي شـود         

 .كسي  نتواند از حكم  شرعي  سر باز زند: كشيد

 .داِد مردم  را داده  و حق  ستم  ديده  را از ستمكار گرفته اند: بستده اند... انصاف   .١٢

 .ايرانيان : غير عرب ، در اين  جا: عجم  .١٤
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 مهر آغاز ١٦اين  جشن  از روز . مهم ترين  عيد ايرانيان  جنوب  غربي ، و جشن  آغاز زمستان  بود : مهـرگان    .١٥
روز . بوده ) خداي  نور آفتاب (مهر = اين  روز ظاهراً عيد ميترا . مهـر كه  رام  روز است  ختم  مي شد ٢١و بـه  روز   

در روز مهر از . شـانزدهم  هـر ماه  كه  به  مهر روز موسوم  است ، مخصوص به  نام  فرشته ي  فروغ  يعني  مهر است                             
انه  آدم  و حواي  آرياييان  در       به  نوشته ي  بنْدِهشن ، مشيا و مشي         . مـاه  مهـر ايـرانيان  جشن  بزرگي  بر پامي داشته اند               

جشن  مهرگان  به  مناسبت  كشته  شدن  ضحاك  و نشستن فريدون  به            » طبري  «به  گفتة      . چـنين  روزي  تولّد يافته اند       
بزرگ ترين جشن  ملّي  ايرانيان  كه  در نخستين         : نوروز./ ١٤٧نك  فم  و تاريخ  بلعمي ، ص             . تخـت  پادشاهي  است       

فردوسي  تأسيس  . سال  شمسي ، آن  گاه  كه روز و شب  برابر است ، آغاز مي شود      ) فروردين  (سـتين  ماه       روز از نخ  
 :اين  جشن  را به  جمشيد نسبت مي دهد و مي گويد

 به  فر كياني  يكي  تخت  ساخت چه  مايه  ِبدو گوهر اندر نشاخت 

  اوي جهان  انجمن  شد بِر تخت  اوي فرومانده  از فرة  بخت 

 به  جمشيد بر، گوهر افشاندندمر آن  روز را روز نو خواندند

 سر سالِ  نو هرمز فرودين بر آسوده  از رنجِ  تن ، دل  زكين 

 بزرگان  به  شادي  بياراستندمي  و جام  و رامشگران  خواستند

جهت  آن  راروز نو ناميدند     از اين     «: ابوريحـان  بيروني  نوروز را از رسمهاي  پارسيان  مي داند، و مي گويد                 
پادشاهان  در نوروز بر تخت مي نشستند و رسم  چنين  بود كه  پنج   ). ٢٥٣التفهيم  ص      (» كـه  پيشانيِ  سال  نو است          

و . روز حـاجت  مـردم  را روا مـي كـردند، عطاهاي  فراوان  مي دادند،و پس  از آن  به  عيش  و عشرت  مي نشستند                                
  است  كه  جمشيد مردم  رابشارت  مي داد به  بي مرگي  و تندرستي  و آموزندگي ، و گويند در               گفته اند كه  آن  روزي      

. نوروز در زمان  پادشاهان  ساساني  با مراسم  خاصّي  برگزار مي شد     . هميـن  روز بـود كـه  كيومـرث  ديو راكشت               
موي  هداياي  نوروز را از نو  معمول  نخسـتين  خـلفاي  اسـالم بـه  نـوروز اعتـنايي  نداشـتند ولي  بعدها خلفاي  ا                    

١٠ تا ٥بـني اميه هديه اي  در عيد نوروز به  مردم  ايران  تحميل  مي كردند كه  در زمان  معاويه  مقدار آن  به                              . كـردند 
ا اندكي  بعد اين  رسم  منسوخ  شد ولي  در تمام  اين  مدت  ايرانيان  جشن نوروز را بر پ                         . ميـليون  درهـم  مـي رسيد        

در نـتيجه ي  ظهـور ابومسـلم  خراسـاني  و روي  كـار آمدن  خالفت  عباسي  ونفوذ برمكيان  و ديگر       . مـي داشـتند   
گويندگان  درباره ي  آنها . وزراي  ايـراني  و تشكيل  سلسله هاي  طاهريان  و صفّاريان ، جشنهاي  ايرانيان رونق  يافت               

              درزمان  ما نيز جشن  نوروز بزرگ ترين  جشن  ملّي  . ن  كـردند قصـيده هـا پرداختـند و نويسـندگان  آنهـا را مـدو
 .فم  و لغت نامه ∇). خالصه  شده  از فم . (ايرانيان  به  شمار مي آيد

بوده   » را«در قديم  معموالً پيش  از مفعول  يامتِممي  مي آمده  كه  همراه                    » مر«. عامه  را  : مـر عامـه  را      .١٩ الي  ١٦
./ از چند روز پيش : پيش به  چند روز)/ اسم  مصدر (منع ، مانع      : بازداشت  ./    بـه  كـار مـي رفـته            اسـت ، و فـراوان     

براي  فالن  روز : بسازيد فالن  روز را./ جار زدن . فرمان  دادن  كه  منادا كنند و جار زنند، ندادادن     : مـنادي  فرمودن     
: منادي ./ چون  آن  روز مي رسيد: چون  آن  روز بودي     ./ ن  دليل ، برها  : حجت  ./عـرض  حال     : قصّـه   ./ آمـاده  شـويد    

 .نداكننده ، جارزننده 
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كشته   .(خونش  هدر است     : از خـون  او بيزار است        ./ * عـرضِ  حـاجت ، دادخواهـي         : حـاجت  برداشـتن       .٢٠
 ).خواهد شد

 .»نگريدن «مي نگريست ، ماضي  استمراري  از : مي نگريدي  .٢١

بناليده  ./ كه  باالترين  مقام  روحاني  در دين  زردشتي بود) روحانيون  زردشتي   ( رئيس  موبدان       :موبد موبدان    .٢٢
 .شكايت  شده  بود: بودي 

 .عجم ، ايرانيان : ايشان  .٢٣

 .پيش  از همة  داوري ها و قضاوت ها: نخست  از همة  داوري ها*  .٢٤

./ فرمان  مي داد تاجار زنند     : منادي  فرمودي  كردن      ./ عربي  » اة  محاب«از  . جانـبداري ، پـروا، مالحظه       : محابـا  .٢٥
 .شكايت  و طرفيت . ادعا: خصومت 

 .ادا كردن ، انجام  دادن : گزاردن  .٢٦

 .خواري : ِخذالن ./ همانا، قطعاً: هر آينه  .٣٠

 .منتقل  مي شود، به  دست  ديگران  مي افتد: تحويل  كند .٣٢

 .برتر نداني ، ترجيح ندهي : نگزيني )./ شبه  جمله  است  با كاربرد صوت  تنبيه . (، هان متوجه  باش : نگر .٣٣

 .جسارت ، گستاخي : دليري  .٣٧

 .فارغ  شدن ...: پرداختن  از  .٣٨

وي  پس  از غلبه  بر اردوان  پنجم ،آخرين              . مؤسس  سلسلة  ساساني      . اردشـير پاپكـان  پسـر پاپك         : اردشـير  .٤٢
سپس  به  . دو سال  پس  از اين  تاريخ ، تيسفون  راتسخير كرد     . اشـكاني ، سلسـلة  ساسـانيان  را بـنياد نهـاد             پادشـاه     

سپس  متوجه ارمنستان  شد و آن  ناحيه  را جزو ايران                . جـنگ  بـا روميـان  پـرداخت ؛ نصيبين  و حران  را فتح  كرد                   
مشهور )  م ٤٤١ ـ ٣٩٩(چهارمين  پادشاه  سلسلة  ساساني  :رديزدِگ./ او سرداري  مقتدر و پادشاهي  مدبر بود     . كـرد 

در حالي  كه  مورخين  رومي  او را       . ياد شده  است     ) گناهكار(» اثيم  «به  يزدِگرد بزه  كار، كه  در كتب اسالمي  به  نام                  
 ).فم . (عادل  ونيكوكار دانسته اند، زيرا تا حدي  از عيسويت  حمايت  مي كرد

 .آيين ، طريقه : سنّت ./ رسم  كرد: آيين ، آذين  آورد: آذين  .٤٣

)./ اين  حكايت  هيچ  گونه  صحت تاريخي  ندارد   . (بدان سان  كه     : بر صفتي  چنان  كه       ./ پياپي  : مـتواتر  .٤٥ و ٤٤
 .اقرار كردن : مقّر آمدن 

 .يال  اسب : بش  .٤٨

 .  بار را بر ستور مي بندندتسمه اي  كه  بدان: تنگ ./ دهنه ، افسار: لگام  .٥٠

./ رانكـي  اسـب ، چرمي  كه  بر زين  يا پاالن  مي دوزند و زير دم  اسب  يا پي ران  چهار پامي اندازند                         : پـاردم    .٥١
 .جفتك : جفته 
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 ٤خودآزمايي  
 كدام  يك  از واژه هاي  زير است ؟» مشاهره «معادل  واژة   .١

  شهروندي) ب     داراي  شهرت ) الف 

 شهرداري ) د   اجرت  ماهانه ، شهريه ) ج 

 چيست ؟» خذالن «معني   .٢

 گرفتن ) ب      خواري ) الف 

 گرفتاري ) د     سستي ) ج 

 چيست ؟» بش «منظور از  .٣

 ركاب ) ب     زين  اسب ) الف 

 افسار) د     يال  اسب ) ج 

 به  چه  معناست ؟» محتسب « .٤

 ليات مأمور ما) ب      حسابدار) الف 

 نگهبان ) د     پاسبان ) ج 

 كدام  يك  از جمله هاي  زير است ؟» نگر تا مرا بر خويشتن  نگزيني «معني  عبارت   .٥

 .نگاه  كن  كه  من  از تو برتر نيستم ) الف 

 .متوجه  باش  كه  كسي  بهتر از خويش  را انتخاب  نكني ) ب 

 .متوجه  باش  كه  مرا بر خود ترجيح  ندهي )ج 

 .نگاه  كن  كه  خودت  را از من  برتر نداني ) د

 چه  مفهومي  دارد؟» پادشاه  از خون  او بيزار است « .٥

 .پادشاه  از كشتن  او كراهت  دارد) ب   .كشته  خواهد شد) الف 

 .از سر نفرت  نبايد خون  كسي  ريخته  شود) د .ريختن  خون  او حالل  است ) ج 

 ري  است ؟از چه  مصد» بستدي «فعل   .٦

 ستودن ) ب    ستايش  كردن ) الف 

 ستدن ) د    ايستادن ) ج 
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٥ 
 
 

 عامل  و قاضي  و شحنه  و رئيس  و شرطِ  سياست 
 
 

 چكيده 
تأثيـر قصّـه  و افسـانه  بـر ذهـن  و روان  آدمـي  امري  است  انكارناپذير، چندان  كه  حتّي كتب  آسماني  سرشار از                                  

بـراي  آن  كـه  شـيوه ي  برقـراريِ  حكومتِ عدل  را عمالً نشان  دهد، از اين  ويژگي  سود                 مؤلّـف  نيـز      . تمـثيل انـد   
داسـتان  اميـري  هـوس ران  وستم پيشه  را شاهد مي آورد و صداي  نارساي  ستم ديدگان  را به  طريقي                               . مـي جويـد   

 . از بيدادگر ستانده  مي شودبه  گوش  خليفه  مي رساند و چنين  است  كه  داد) اذان بي هنگام (ابتكاري  
 

بـه  هر شهري  نگاه  كنند تا آن  جا كيست  كه  او را بر كاِر دين  شفقتي  است  و از ايزد،تعالي ، ترسان  است              
امانت  اين  شهر و ناحيت  در گردنِ  تو كرديم ، آنچه  ايزد، تعالي ، از       «و صـاحب  غـرض  نيست ، او را بگويند كه                

ـ         بايد كه  حال  عامل  و قاضي  وِشحنه  و محتِسب  و رعايا و خرد و بزرگ  مي داني  و          . و پرسيم   تـو پرسـد مـا از ت
. »مـي پرسي ، و حقيقتِ  آن  معلوم  ما گرداني ،و در سر وعالنيت  مي نمايي ، تا آنچه  واجب  آيد اندر آن  مي فرماييم    

 امانت  نپذيرند، ايشان  را الزام  بايد كرد و به  اكراه  ببايد                 و اگـر كسـاني  كه  بدين  صفت  باشند، امتناع  كنند و اين                   
 .فرمود

 
 حكايتِ  امير ترك  و سياستِ  معتصم 

و آن  چنان  بود كه  از خلفاي  بني عباس ، هيچ  كس  را آن  سياست  و هيبت  و آلت  وعدت  نبود كه  معتصم               .٩
هزار غالم  ترك  داشت ؛ و بسيار كس             گويند كه  هفتاد. س  نداشت را بود، و چندان  بنده ي  ترك  كه  او داشت  ك

مگر اميري  . »خدمت  را چون  تُرك  نيست «را از غالمـان  بـر كشيده  بود و به  اميري  رسانيده ؛ و پيوسته گفتي  كه        
 به  ديناري  پانصد با من  در بغداد كسي  را شناسي ، از مردم  شهرو بازار، كه «وكيـلِ  خويش  را بخواند و گفت  كه    

وكيل  انديشيد، از آشنايي  او را به  ياد آمد كه  در بازار » معاملـه  كـند، كه  مهم  مي بايد و به  وقتِ  ارتفاع  باز دهم ؟     
امير را . خـريد و فـروخت  بـاريك  كردي ، وششصد دينار زِر خليفتي  داشت  كه  به  روزگار به  دست  آورده  بود                             

 مردي  آشنا هست  كه  دكّان  به  فالن  بازار دارد، و من  گاه  گاه  به  دكّان  او مي روم  و با او داد و ستد                                 مـرا «: گفـت   
مگر كسي  بدو فرستي ، و او را بخواني ، و به  جايي نيكوش  بنشاني ، و هر . ششصـد دينار خليفتي  دارد    . مـي كـنم     
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ف  نمايي ، و پس  از نان  خوردن  سخن  سود و زيان  در ميان                سـاعت  تـلطّف  كـني ، و در وقتِ  خوان  با وي  تكلّ                  
 .»آري ، باشد كه  از تو شرم  دارد و از حشمت  تو ردنتواند كرد

اين  مرد . »زماني  رنجه  شو كه  با تو شغلي  دارم  فريضه  «اميـر همچـنين  كـرد، و كـس  بـدو فرسـتاد كـه                    
امير . چون پيش  وي  در رفت ، سالم  كرد. گز با اين  امير معرفت  نبود     و او را هر   . برخاست  و به  سراي  امير رفت          

امير پيشِ  وي  برخاست        » آري  «: گفتند» اين ، فالن كس  است ؟      «جـواب  داد، و روي  سوي  كسان  خويش  كرد كه                  
نت  و ديانتِ  تو، اي    من  آزاد مردي  و نيكو سيرتي  و اما          «: پس  گفت    .و فـرمود تـا او را بـه  جـايِ  نيك  بنشاندند               

و چنين  مي گويند كه ، در همه ي  . خواجـه ، از زبـان  هـر كسي بسيار شنيده ام  و تو را ناديده  فريفته ي  تو گشته ام              
چرا با ما گستاخي      «: پس  او را گفت      . »بـازار بغدادهيـچ  كـس  به  آزاد مردي  و نيكو معاملتي  اين  خواجه  نيست                       

و هر چه  » ري  نفـرمايي ، و خانه ي  ما را خانه ي  خود نداني ، و با ما دوستي  و برادري  نكني ؟ نكـني ، و مـا را كـا        
زماني  بود، خوان  . »همچنين است  و صد چندين  است «: اميـر مـي گفـت ، او خدمت  مي كرد؛ وآن  وكيل  مي گفت       

يش  چيزي  برمي گرفت  و پيش  او مي نهاد،     امير او را نزديك  خويش  جاي  كرد، و هر زمان  از پيش  خو                 . آوردنـد 
امير روي    . چـون  خوان  برداشتند، و دست  بشستند، و مردمان  بپراكندند، خواص  ماندند                . و تـلطّف  همـي  كـرد        

بدان  كه  مرا     «: گفت  . »امير بهتر داند  «: گفت  » داني  كه  تو را از بهِر چه  رنجه  كردم ؟             «: سـويِ  اين مرد كرد و گفت         
 ايـن  شهر دوستان  بسيارند، كه  هر اشارتي  كه  بديشان  كنم  از آن  نگذرند، و اگر پنج  هزارو ده  هزار از ايشان                        در

خواهم  در وقت  بدهند و دريغ  ندارند، از آن  كه  ايشان  را از معاملت  من فايده ي  بسيار بوده  است ، و هرگز كس                          
در اين وقت ، مرا آرزوي  چنان  افتاد كه  ميان  من  و تو دوستي  باشد               . است  در صحبت  و معاملت  من  زيان  نكرده              

هر چند كه مرا غريمان  بسيارند، اما مي بايد كه  در اين  حال  به  ديناري  هزار با من  معاملت  . و گسـتاخي هـا كنيم    
دستي  جامه  بر سر نهم ، و دانم  كه  تو را چندين  كني ، به  مدت چهار ماه  يا پنج  ماه ، كه  به  وقت  ارتفاع  باز دهم  و                 

فــرمان  «: كــرد، گفــت  مرد از شرم  و خُلقِ  خوش  كه  با او همي . »و اضعاف  اين  هست  و از من  دريغ  نداري 
همة  . فتن بامهتران  جز راست  نشايد گ. اميـر راست ؛ وليكن  من  از آن  دكّانداران  ِنيم  كه  مرا هزار و دو هزار باشد  

و اين  . سـرماية  مـن  ششصـد دينار است ، و در بازار بدان  دست  و پا مي زنم  و خريد و فروختي  باريك  مي كنم                      
 .»قدر به  روزگار و سختي  به  دست آورده ام 

ن  مـرا در خـزانه  زر درست  بسيار است  وليكن  اين  كار را، كه  مرا مي بايد،نشايد، مرا از اي                  «: اميـر گفـت     
چه  خيزد تو را از اين  داد و ستد باريك كردن ؟ آن  ششصد دينار به  من  ده  و     . معامـلت  مقصـود دوستي  توست         

وكيل  همي  . »قـباله  بـه  هفتصد دينار به  گواهي  عدول  از من  بستان ، تا به وقت  ارتفاع  با تشريفي  نيكو به  تو دهم          
: مرد گفت . »ي ، ازهمه ي  اركان  دولت  هيچ  كس  پاك  معامله تر از امير نباشد    تو هنوز امير ما را نمي شناس      «: گفـت   

 .آن  زر بداد و قباله  بستد. »اين  قدر كه  مرا هست  دريغ  نيست . فرمان  امير راست «

: گفت با خود . چـون  حالـه  فراز آمد به  ده  روز پس تر، مرد به  سالم  امير شد و به  زبان  هيچ  تقاضا نكرد                      
و همچنين  مي آمد، تا دو ماه از حاله  بگذشت  و زيادت  از          . »چـون  اميـر مرا بيند داند كه  به  تقاضاي  زر آمده ام                  «

 .و امير هيچ  در آن  راه  نشد كه  به  تقاضا مي آيديا مرا چيزي  به  وي  بايد داد. ده  بار امير را بديد
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امر بدن محقّر زر حاجت       «صّه اي  نبشت  و به  دست  امير داد كه                چـون  مرد بديد كه  امير تن  همي  زند، ق             
امير . »اگـر صـواب  بيند، اشارت  به  وكيل  فرمايد تازر به  خادم  تسليم  كند           . اسـت ، و از وعـده  دو مـاه  گذشـت               

در تدبير زر توام ، دل  مشغول  مدار و روزي  چند صبر كن ، كه  من  . تـو پـنداري  كه  من  از كار تو غافلم     «: گفـت   
 .»مهر كرده  به  دست  معتمدي  از آنِ  خويش  به  تو فرستم 

ديگر باره  به  سراي  امير شد، و قصّه اي  ديگر بداد و به             . ايـن  مـرد دو مـاه  ديگر صبر كرد و اثر زر نديد               
، و هيچ  سود نمي داشت ؛ و از و مرد هر دو سه  روز به  تقاضا مي رفت . امير هم  عشوه اي  چند بداد . زبـان  گفـت      

مردمانِ  شهر به  شفيع  انگيخت ، و به  قاضي  شد؛ و او را به  حكمِ  شرع                         . مرد درماند . حالـه  هشـت  مـاه  بگذشت           
و از دِر قاضي  . خوانـد؛ و هيچ  بزرگي  نماند كه  از بهِر وي  با امير سخن  نگفت  و شفاعت  نكرد، و سود نداشت     

د، اورا بـه  شـرع  نمي توانست  بردن ، و نه  آنچه  محتشمان  مي گفتند مي شنيد؛ تا از حاله  سالي  و    پـنجاه  كـس  آور      
 .نيم بگذشت 

مـرد عاجـز شـد، و بـدان  راضـي  گشـت  كـه  سـود بگذارد و از مايه  صد دينار كمتر بستاند هيچ  فايده           
ل  در خداي ، عزّ و جلّ بست ، و  به  مسجِد       د. اميـد از همـة  مهـتران  بـبريد و از دويـدن  سـير گشـت                     . نداشـت   

يارب ، تو فرياد «: فضلومند شد، و چند ركعت  نماز بكرد، و به  خداي ، تعالي ، بناليد، و زاري  مي كرد و مي گفت                     
د، مگر، درويشي  در آن  مسجد نشسته  بو. »رس ، و مرا به  حق ِّ خويش  باز رسان ، و داد من  از اين  بيدادگر بستان        

اي  شيخ ، تو را چه  «: چون  او از تضرع  فارغ  شد، گفت  . دلش  بر وي  بسوخت       .و آن  زاري  و نالـه ي  او مـي شنيد             
مرا حالي  پيش  آمده  كه  با مخلوق  گفتن  هيچ  سود                «: گفت  . »رنـج  رسـيده اسـت  كه  چنين  مي نالي ؟ با من  بگوي                    

اي  درويش ، «:گفت . »با من  بگوي ، كه  سبب ها باشد«: گفت . »  رسدمگـر خـداي ، تعـالي ، فـرياد مـن         . نمـي دارد  
خـليفه  مـانده  است  كه  او را نگفته ام ، ديگر با همه ي  اميران  و بزرگان  شهر گفته ام  و به  قاضي  رفته ام ، هيچ  سود                            

گر تو را سودي  ندارد، زياني  هم           ا. با من گفتني  است      «: درويش  گفت    » اگر با تو بگويم  چه  سود دارد؟        . نداشت  
هر كه  رادردي  باشد با هر كسي  بايد گفتن ، باشد كه  درمان  او از كمتر        : نشـنيده اي  كـه  حكميان  گفته اند          . نـدارد 

پس  اگر نباشد، از اين  حال  كه  . اگر حال  خويش  با من  بگويي ، باشد كه  تو را راحتي  پديد آيد  . كسـي  پديد آيد    
 .پس  ماجراي  خويش  با وي  بگفت . »راست  مي گويد«: مرد با خود گفت . »ي  هستي  در بماني در و

اي  آزاد مرد، اينك  رنج  تو را راحت  پديد آمد، چون  با من  بگفتي ، دل             «: چـون  درويـش  بشـنيد، گفـت           
هم اكنون  «: گفت » چه  كنم ؟«: گفت  . »سي  فارغ دار، كه  آنچه  من  با تو بگويم  اگر بكني ، هم  امروز با زَر خويش  ر                      

بـه  فـالن  محـلّت  رو، بـدان  مسجد كه  مناره اي  دارد، و درپهلوي  مسجد دري  است  و پسِ  آن  در، دكّاني  است ،         
پيرمـردي  آن  جـا نشسـته  اسـت ، مـرقّعي  پوشيده ، و كرباس  همي  دوزد و كودكي  دو در پيش  وي  نشسته اند و        

چون  . بر آن دكّان  رو، و آن  پير را سالم  كن ، و پيش  او بنشين ، و احوال  خويش  با وي  بگوي                           . ي دوزند چيزي  م  
 .»به مقصود رسي ، مرا به  دعا ياددار، و از اين  كه  گفتم  هيچ  كاهلي  مكن 

را شفيع  كردم ، و از اي  عجب ، همه ي  بزرگان  و اميران       «: با خود انديشه  كرد    . مـرد از مسـجد بيرون  آمد       
جهـت  مـن  سخن  گفتند و تعصّب  كردند، هيچ  فايده  نداشت ، اكنون  اين درويش  مرا پيش  پيري  عاجز رهنموني      
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وليكن  چه  كنم ؟ هر . مرا اين ، چون  مخَرقَه  مي نمايد.مـي كـند و مـي گويـد كـه  مقصـود تـو از او به  حاصل  آيد              
رفت  تا به  دِر آن  مسجد و بر آن           . » صالح  پديد نيايد از اين  بتَر نشود كه  هست              اگر. چگونـه  كـه  هسـت ، بروم           

از دست    . پير مرد چيزي  همي  دوخت        . ساعتي  بود  . دكّـان  شـد، و بـر آن  پيـر سالم كرد، و در پيش  او بنشست                     
 اول  تا آخر، با پير بگفت ، تا در مرد قصّة  خويش ، از» بـه  چـه  كـار رنجه  شده اي ؟           «: بـنهاد و آن  مـرد را گفـت           

: چون  پيرمرد درزي احوال  او بشنيد، گفت   . مسجد رفتن  و زاري  كردن  و آن  درويش  پرسيدن  و رهنموني  كردن                    
ما نيز در باب  تو با خصم  تو سخني  . كارهـاي  بـندگان ، خداي ، عزّ و جلّ ، راست  آرد، به  دست  ما سخني باشد       «

زماني  پشت  بدان  ديواِر نهْ  و ساكن  . دوارم  كـه  خـداي ، تعـالي ، راسـت  آورد و تو به مقصود رسي                     اميـ . گوييـم   
سوزن  از دست  بنه  و به  سراي  فالن  امير رو و بر دِر حجرة  خاصّ                    :پس ، از آن  دو شاگرد يكي  را گفت            . »بنشين  

شاگرد فالن  درزي  ايستاده  است  و          « كه  امير را بگويد كه          او بنشـين ، هر كه  در آن  جا شود يا بيرون  آيد، بگوي                  
استادم  سالم مي رساند و «چـون  تـو را بخواند و او را ببيني ، سالم  كن ، و آن  گاه  بگو كه                  . »بـه  تـو پيغـامي  دارد        

بلغ  هفتصد دينار، در حجتي  به  اقرار تو، به  م. مـي گويـد كـه  مـردي  از دسـت  تـو به  تظلّم  پيش  من  آمده  است                     
هـم اكنون  زر اين  مرد به  وي  رساني  به  تمام                    دست  دارد، و از حاله  يك  سال  و نيم  گذشته  است ؛ خواهم  كه 

 .و زود جواب  او به  من  آور. »و كمال  و او را خشنود كني  و هيچ  تقصير نكني  وتغافل  روا نداري 

ــه    رايِ  امير شد، و من  به  تعجب  فرو مانده  بودم  كه  هيچ اين  كودك  به  تك  خاست  وبه  س ــاه  بـ پادشـ
زماني  بود، كودك  باز آمد و        .كمترين  بندة  خويش  چنان  پيغام  ندهد كه  او بدان  امير، به  زبان  اين  كودك ، فرستاد                         

: امير از جاي  برخاست  و گفت        . ردم  امير را بديدم  و پيغام  گزا       : هـم  چـنان  كـه  فرمودي  كردم             «: اسـتاد را گفـت      
اينك  آمدم  و زر با خود        . `دارم ، چـنان  كـنم  كـه  تو فرمايي               سپاس 'سالم  و خدمت  من  به  استاد برسان  و بگو 

 .»و عذر تقصير باز خواهم  ودر خدمت  تو زر او را تسليم  كنم . مي آورم 

و بـــر بـــاالي   ابداري  و دو چاكر، و از اسب  فرود آمد، هنوز ساعتي  نگذشته  بود كه  امير مي آمد با رك
صُره اي  زر از چاكر بستد و .دكّـان  آمـد، و سـالم  كرد، و دست  پيرمرد درزي  را بوسه  داد، و پيش  وي  بنشست                    

وكيالن  اينك  زر، تا ظن  نبري  كه  من  زر اين  آزادمرد فرو خواستم  گرفت  و تقصيري  كه  رفت  از جهت  «: گفـت   
رفت  و  . »برو و از اين  بازار ناقدي  با ترازو بياور          «: و بسـيار عذر خواست ، و چاكري را گفت           . »بـود نـه  از مـن         
اين  پانصد دينار بايد كه  امروز از         «: امير گفت   . پانصد دينار خليفتي  بود    .زر نقد كرد و بر كشيد     . نـاقد را بيـاورد    

 در گاه  باز گردم ، او را بخوانم  و دويست  دينار ديگر بدو تسليم  كنم  و عذر  مـن  بسـتاند، و فـردا، چندان  كه  از            
پيرمرد . »گذشـته  بخواهـم  و رضـاي  او بجويـم  و چنان  كنم  كه ، فردا پيش  از نماز پيشين ، ثناگوي  پيش  تو آيد                               

زر در كنار . »چنين  كنم «: گفت .»ردي ايـن  پانصد دينار در كنار او ريز، و چنان  كن  كه  از اين  قول  بازنگ    «: گفـت   
دست  پيش  . مـن  كـرد، و دسـت  پير را بوسه  داد و برفت  و من  از شگفت  و خرمي  نمي دانستم  كه  بر چه  حالم                

من  بدان  «: گفتم » اين  چيست ؟«: درزي  گفت . كـردم  و ترازو را برداشتم  و صد دينار بر سختم  و پيش  پير نهادم                 
پيرمرد روي  تُرش  كرد . »ادم  كه  از سرمايه  صد دينار حقّ  سعيِ  توست ، و به  طوع  خويش  به  تو بخشيدم           رضـا د  

اكنون  برآسايم ، كه  به  سخني  كه  بگفتم  دل  مسلماني  از غم  و رنج  خالص  يافت ،                           «: و گره  بر ابرو افكند و گفت         
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برخيز و با اين  زر كه  يافتي  به  . كنم ، بر تو ظالم تر از اين  تُرك  باشم           كـه  اگـر يـك  حبه  از زر تو بر خود حالل                   
سـالمت  بـرو، و فـردا، اگر اين  دويست  ديناِر باقي  به  تو نرساند، مرا معلوم كن  و بعد از اين  به  دقت  معاملت ،                       

ذيرفت ، برخاستم  و از پيش  او چون  بسيار جهد كردم و چيزي  از من  نپ. »بـايد كـه  حـريف  خويـش  را بشناسي         
ديگر روز در خانه  نشسته  بودم ،        . شـادمان  بيـرون  آمـدم  و بـه  خانه ي  خويش  رفتم ، و آن  شب  فارغْ  دل  بخفتم                               

رفتم  به  . »امير مي گويد كه  يك  لحظه  به  سراي  من  رنجه  باش     «: چاشـتگاهي ، كسِ  امير به طلب  من  آمد و گفت               
ميـر، چـون  پيـش  وي  رفـتم ، برخاسـت  و مرا به  جايي  نيكو بنشاند و وكيالن  خويش  را دشنام  داد كه                 سـراي  ا   

كيسه ي  زر «: پس خزانه دار را گفت . تقصـير ايشان  كردند، و من  پيوسته  به  شغل  و خدمت  پادشاه  مشغول  بودم                      
زماني  «: خدمت  كردم ، و برخاستم  تا بروم ، گفت         .نهادو دويست  دينار برسخت  و به  دست  من               . »و تـرازو بياور   

خـوان  آوردنـد، چـون  طعـام  بخورديم  و دست  بشستيم ، امير چيزي  در گوش  خادمي  گفت  و خادم                                . »بنشـين   
ي  جبه اي  گران مايه  در من  پوشانيدند، و دستار. »درپوشان «: امير گفت . بـرفت  و در حـال  باز آمد وخلعت آورد       

 .قصب  بر سر من  بستند

قباله ي  من باز ده ، و همين    «: گفت  . »آري  «: گفتم  » به  دلِ  پاك  از من  خشنود گشتي ؟           «: پس  امير امر گفت      
چنين  كنم  كه  «: گفتم . »ساعت  نزد آن  پير شو و او را بگوي  كه  من  به  حقّ  خود رسيدم  و از فالن  خشنود گشتم            

برخاستم  و از سراي  امير نزد درزي  رفتم  و حال  با او بگفتم  . »ه  است  كه  فردا خبري  به  من  ده   او خـود مـرا گفت     
امير مرا بخواند و گرامي  داشت  و باقي زر بداد و اين  جبه  و دستار به  من  داد، و اين  همه  از بركت  سخن                            «كـه     

هر چند كه  گفتم  قبول  نكرد، و من  برخاستم  و به          »  بپذيري ؟  چه  باشد اگر دويست  دينار از من          . تـو مـي شناسم      
 .دلِ  شاد به  دكّان  آمدم 

: ديگـر روز بـره اي  و مـرغي  چند بريان  كردم  با طبقي  حلوا و كُليچه ، از بهِر پيرمرد درزي  بردم  و گفتم                            
 كه  از كسبِ حالل  من  است ، تا دلم  خوش  اي  شـيخ ، اگـر زر نمـي پذيـري ، ايـن  قدر خوردني  به  تبرك  بپذير،                    «

مرا به  «: پـس  پير را گفتم  . شـاگردان  را بـداد    دست  فراز كرد و از طعام  من  بخورد و .»پذيرفتم «: گفت . »گردد
ا اين  همه ي  بزرگان  و اميران  بغداد از بهِر من  ب   «: گفتم  . »بگوي  «:گفت  . »تو حاجت  است ، اگر روا كني ، تا بگويم            

اميـر سـخن  گفتـند، هيچ  سود نداشت ، و سخن  كس  نشنيد، و قاضي  در كار او عاجز ماند، چرا سخن  تو قبول       
كـرد و هـر چـه  گفـتي ، در وقـت  بـه  جـاي  آورد و زر مـن  بـداد؟ ايـن  حرمت  تو به  نزديك  او از كجاست ،                                        

گوش  دار تا «:گفت . »نه «: گفتم » رالمؤمنين  خبر نداري ؟تـو از احوال  من  با امي    «: گفـت   . »مـرابازگوي ، تـا بدانـم        
 .»بگويم 

بـدان  كـه  مـرا سـي  سال  است  تا بر مناره ي  اين  مسجد مؤذني  مي كنم  و كسب  من  از درزيگري          : گفـت   
مگر روزي ، .   است و در اين  كوچه  سرايِ  اميري      . است ، و هرگز ِميْ  نخورده ام  و كارهاي  ناشايسته  روا نداشته ام                  

نمـاِز ديگـر بكردم  و از مسجد بيرون  آمدم  تا بدين  دكّان  آيم ، امير را ديدم  مست  مي آمد و دست  در چادِرزني                                   
اي  مسلمانان ، مرا فرياد رسيد، كه  «: جـوان  زده  بـود و او را به  زور مي كشيد، و آن  زن  فرياد مي كرد و مي گفت                        

 ِنيم  و دختر فالن  كسم  و زن  فالن  مردم ، و خانه ي  من  به  فالن  محلّت  است ، و همه  كس  ستر             مـن  زن  اين  كاره         
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و صـالح  مـن دانـند، و ايـن  ترك  مرا به  زور و مكابره  مي برد تا با من  فساد كند، و نيز شويم  به  طالق  سوگند                        
و مي گريست  و هيچ  كس  به  فرياد او نمي رسيد، كه             . »و برآيم   خورده  است  كه  اگر شبي  از خانه  غايب  شوم  از ا                 

من  . هيچ  كس  با او سخن  نمي يارست  گفتن  . ايـن  تُـرك  سـخت  محتشـم  و بزرگ  بود، و ده  هزار سوار داشت                       
  بجنبيد، و مرا از آن  تغابن  حميت  دين. لخـتي  بـانگ  برداشـتم ، سـود نداشـت ، و زن  را بـه  خانه ي  خويش  برد         

و به  دِر سرايِ  امير شديم  و امِر معروف  كرديم  و فرياد                 . برفتم  و پيران  محلّت  را راست  كردم            . بـي صـبر گشـتم       
مسلماني  نمانده است ، كه  در شهر بغداد، بر بالينِ  خليفه ، زني  را به  كُرهْ  و مكابره  از راه  بگيرند و                          «برآورديم  كه      

اگر اين  زن  را بيرون  فرستي ، و اگر نه ، هم اكنون  به  در گاه  معتصم  رويم  و                     ! و بـا او فسـاد كنند      در خانـه  بـرند       
چون  تُرك  آواز ما بشنيد، با غالمان  از دِر سرايِ  خويش  به  در آمد، و ما را نيك  بزدند و دست  و    . »تظـلّم  كـنيم      

 .پاي  ما بشكستند

در . زماني  بود  . نماز بكردم   . وقتِ  نماِز شام  بود     . تيم  و متفرق  شديم       چـون  چـنان  ديديـم ، همـه  بگريخـ             
تا از شب  نيمي  بگذشت ، . از آن  رنج  و غيرت  مرا خواب  نمي برد. جامـه ي  خـواب  شـدم  و پهلو بر زمين  نهادم        

ن ، اكنون  كرده  باشد و در مـن  در تفكّـر مـانده  بـودم ، تـا بر انديشه ي  من  بگذشت  كه  اگرفسادي  خواست  كرد                            
نـتوان  يافت ، اين  بتَر است  كه  شوهر زن  به طالق  وي  سوگند خورده  است  كه  به  شب  از خانه  غايب  نباشد، من                 
شـنيده ام  كـه  ِسـيكي  خوارگـان ، چـون  مسـت  شـوند، خوابي  بكنند، چون  هشيار شوند ندانند كه  از شب  چند          

چون  تُرك  بشنود، پندارد كه       . دبيـر آن  است  كه  اكنون  بر مناره  شوم  و بانگ  نماز بلند بكنم                      مرات. گذشـته  اسـت      
من  . البد رهگذرش  بر دِراين  مسجد بود . دست  از اين  زن  بدارد واو را از سراي  بيرون  فرستد               . وقت  روز است     

چون زن  فراز آيد او را به  خانه ي       . ِر مسجد بايستم    چـون  بـانگ  نمـاز بگويـم ، زود از مـناره  فـرود آيـم  و بر د                       
 .شوهرش  برم ، تا باري  اين  بي چاره  از شوي  و كدبانويي  خويش  بر نيايد

چون  بانگ  . پـس  همچـنين  كـردم  و بـر مناره  رفتم  و بانگ  نماز كردم ، و اميرالمؤمنين  معتصم  بيدار بود             
هر كه  نيم شب  بانگِ  نماز كند، مفسد باشد، زيرا كه  هر كه           «: ك  شد و گفت      نماز، بي وقت  بشنيد، سخت  خشمنا       

 .»بشنود، پندارد كه  روز است ، راست  كه  از خانه  بيرون آيد، عسسش  بگيرد و در رنج  افتد

ذّن  برو و حاجب الباب  را بگوي  كه  من  همين  ساعت  خواهم  كه  بروي  و اين  مؤ    «خـادمي  را بفـرمود كه          
را بيـاوري ، كـه  نيـم شب  بانگ  نماز كرده  است ، تا او را ادبي  بليغ  فرمايم  چنان  كه  هيچ  مؤذّن  ديگر بانگ  نماز،                        

 .»بي وقت  نكند

چون  مرا ديد، بر دِر     . حاجب الباب  را ديدم  كه  با مشعله  مي آيد            . من  بر دِر مسجد ايستاده  بودم  منتظر زن            
چرا بانگ  نماز بي وقت  كردي ؟ كه  «:گفت . »آري «: گفتم » ايـن  بـانگ  نمـاز تو كردي ؟       «: فـت   مسـجد ايسـتاده  گ     

خـليفه  را سـخت  مـنكَر آمده  است  و بدين  سبب  بر تو خشم آلود شده  است  و مرا به  طلب  تو فرستاده  است  تا      
. »  مرا بدين  آورد كه  بانگِ  نماِز بي وقت  كردم      فرمان  خليفه  راست  وليكن  بي ادبي         «: مـن  گفتم     . »تـو را ادب  كـند      

» اين  كي  تواند بود؟«: گفت . »آن  كس  كه  از خداي  و از خليفه  نمي ترسد            «: گفتم  » ايـن  بي ادب  كيست ؟       «: گفـت   
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ر ادبي  كه  خليفه  اين  حالي  است  كه  جز با اميرالمؤمنين  نتوانم  گفتن ، اگر من  اين  به  قصد كرده  باشم ، ه                      «: گفـتم   
 .»بسم اهللا، بيا تا به  سراي  خليفه  شويم «: گفت . »فرمايد دونِ  حقّ  من  باشد

خادم  . آنچه  من  با حاجب الباب  گفتم ، با خادم  بگفت . چـون  بـه  دِر سـراي  رسيديم ، آن  خادم  منتظر بود          
چرا «: مرا گفت . خادم  مرا نزد معتصم  برد    . »من  آر  برو، او را نزد     «: خادم  را گفت     . بـرفت  و بـا معتصـم  بگفـت            

. چون  بشنيد، عظيم  بر آشفت . من  قصّه  آن  تُرك  و آن  زن ، ازاول تا آخر، بگفتم              » بـانگ  نمـاز، بـي وقت  كردي ؟          
ه  تو را    حـاجب الـباب  را بگـوي  كـه  با صدسوار به  سرايِ  فالن  امير رو و او را بگو كه  خليف                            «: خـادم  را گفـت       

مـي خواند، چون  او را به  دست  آوردي ، آن  زن  را كه  ديروز به  سراي  خود برده  بود بيرون  آور، و با اين  پيرمرد                 
خانـه ي  خويـش  فرسـت ، و شـوهرش  را بـه  در خوان  و بگوي  كه  معتصم  تو را                      و دو سه  مرد ديگر به 

بايد . حالي  كه  رفت  او را در آن  هيچ  گناهي  نبود           : ي كند و مي گويد    سالم  مي رساند و در باب  اين  زن  شفاعت  م              
. »ايـن  جا باش     زماني «: و مرا گفت » و اين  امير را زود پيش  من  آر. كه  او را نيكوتر از آن  داري  كه  مي داشتي 

اي  چنين  و چنين ، «: د، گفت چون  چشم  معتصم  بر وي  افتا. چـون  يك  ساعت  بود، امير را پيش  معتصم  آوردند       
از بـي حميـتي  مـن  در ديـنِ  مسـلماني  تـو را چه  معلوم  گشته  است  و يا از ظلم  من  بر كسي  چه  ديده اي ، و به                    
روزگـار مـن  چـه  خـلل  در مسلماني  آمده  است ؟ نه  من  همانم  كه  به  سوي  مسلماني  كه  در دستِ  روميان  اسير          

، از بغـداد برفـتم  و لشكر روم  را بشكستم  و قيصر را هزيمت  كردم  و شش  سال  بالِد روم  را همي                                 افـتاده  بـود    
كـندم ، و تـا قسـطنطنيه  را نكـندم  ونسـوختم  و مسـجِد جـامع  بـنا نكردم  و تا آن  مرد را از بنِد ايشان  نياوردم                                     

ا آب  مي خورند، تا تو را چه  زهره ي  آن  باشد كه ، بازنگشـتم ؟ امروز از عدل  و سهم  من  گرگ  و ميش  به  يك  ج      
در شهر بغداد بر سِر بالينِ  من ، زني  را به  مكابره  بگيري  و در سرايِ  خود بري  و فساد كني ، و چون  مردمان  امِر                       

 »!معروف  كنند ايشان  را بزني 

پس  بفرمود تا دو     . همچنين  كردند  . »محكم  ببنديد  جوالي  بياوريد و او را در جوال  كنيد و سِر جوال                «فرمود كه     
در . »يكي  از اين  سو بايستيد و يكي  از آن  سو، و او را مي زنيد تا خرد شود  «: چـوبِ  گچ  كوب  بياورند و گفت           

يا اميرالمؤمنين ، همه  «: گفتـند . حـال ، دو مـرد گـچ  كـوب  در نهـادند و چـندانش  بـزدند تـا خـردش  بكـردند                
 .فرمود تا جوال  را هم  چنان  سر بسته  ببردند و در دجله  انداختند. »ش  خرد گشت استخوان

اي  شـيخ ، بـدان  كـه  هر كه  از خداي ، عزّ و جلّ ، نترسد از من  هم  نترسد و آن  كه  از         «: پـس  مـرا گفـت        
و اين  مرد، چون  ناكردني  بكرد،         .خداي ، عزّ و جلّ ، بترسد خود كاري  نكند كه  او را به  دو جهان  گرفتاري  باشد                      

پس  از اين ، تو را فرمودم  كه  هر كه  بركسي  ستم  كند و يا كسي  را به  ناحق  برنجاند يا بر                   . جـزاي  خويش  يافت       
شـريعت  اسـتخفاف  كـند و تـو را معلوم  گردد، بايد كه  همچنين  بي وقت ، بانگ  نماز كني  تا من  بشنوم  و تو را                   

و آنگه  . » احوال  بپرسم  و با آن كس  همان  كنم  كه  با اين  سگ  كردم ، اگر همه  فرزند يا برادر من  باشد                     بخوانـم  و   
و از اين  احوال  همه ي  بزرگان  و خواص  خبر دارند، و اين  امير زر تو نه از               . مـرا ِصـلَتي  فـرمود و گسـيل  كـرد            

چه  اگر تقصير كردي ،من  در وقت  بر .  گچ  كوب  و دجله  باز دادحـرِمت  مـن  بـا تو داد بلكه  از بيم  آن  جوال  و                 
 .مناره  رفتمي  و بانگ  نماز كردمي ، و با او همان  رفتي  كه  با آن  ترك  رفت 

 



 

 
٤٠

 شرح 
مردي  محتشم  و وجيه ، از خانداني  بزرگ  كه  به  فرمان  سالطين  در هر شهر گمارده مي شد و ميان                      : رئيس  
حكم  : سياست )./ فم (ال  ديوان  واسطه  و ميانجي  بود و ديوانِ  رياست  تحتِ  تدبيِر وي قرار داشت ،                  مـردم  و عمـ     

 .راندن  بر رعيت  واداره  كردن  امور مملكت 

 .دل سوزي  و ترحم : شفقت ./ پادشاهان  بايد نگاه  كنند: نگاه  كنند .١

داروغه ، پاسبان  :شحنه ./ مأمور ديوان ، مباشر ماليات : عامل ./ اديم بر عهده ي  تو نه:  در گـردن  تـو كـرديم        .٣ و ٢
 .شهر و برزن 

بداني  وبپرسي ، وجه       : مي داني  و مي پرسي       ./  عنوان   ∇ بخش  چهارم       ∇ناظر اجراي  احكام  ديني         : محتسب   .٤
 .ي بنمايي  و بفرماييم به  معن» مي فرماييم «و » مي نمايي «همچنين  است  . اخباري  در معني  امري 

 .ظاهر كني ، گزارش  دهي : مي نمايي ./ آشكار: عالنيت  .٥

 .به  زور و ستم  بر كاري  داشتن ، مجبور كردن : اكراه ./ واجب  كردن . واداشتن : الزام  كردن  .٦

از اوالدعباس بن     ) ق.. هـ ٦٥٦ ـ   ١٣٢(دومين  سلسلة  خلفاي  اسالمي          . آل عـباس  يـا عباسيان        : بـني عـباس      .٩
اين  سلسله  به  كمك  ايرانيان ، كه  به سرداري  ابومسلم  خراساني  در                . مؤسـس  آن  عـبداهللا سفّاح  بود         . عبدالمطـلب   

 تن  بر ٣٦از خاندان  عبداهللا . برابـر جـور و بيـداد خلفاي  بني اميه  قيام  كردند، به  خالفت ممالك  اسالمي  رسيدند        
ابزار، لوازم  : آلت ./ شكوه ، وقار، ترس     : هيبت  ./   اسـالمي  و آسـياي غـربي  حكومـت  كـردند               قسـمتي  از ممـالك     

 .زندگي 

). ق  . هـ ٢٢٧ ـ   ١٧٩(ابواسحاق  محمدبن  هارون الرشيد       : معتصم  ./ وسـايل  زندگي     . سـاز و بـرگ      : عـدت    .١٠
مردي  پر   . ادرش  مأمون  به خالفت  رسيد       پس  از درگذشت  بر     . ق  . هـ ٢١٨هشـتمين  خـليفه ي  عباسي  كه  در سال                

را گشود وسي هزار اسير گرفت ، و شهر به  دست              ) آسياي  صغير  (عموريـه  از بـالد روم          . زور و كـم سـواد بـود       
شهر سامرا را بنا   . ق  . هـ ٢٢٢چون  در بغداد براي  لشكريانش جاي  كافي  نبود، در سال                 . سـپاهيان  او ويـران  شـد        

 .كرد

سست  (نرم گردن   . ناميدند» المعتصم  باهللا  «بر اسمش  افزوده  شد، و او را          » اهللا«خليفه اي  بود كه        نخسـتين     
 .داشت ) بنده ، غالم (هفتاد هزار مملوك  . و خوش خو بود) اراده 

 .مقرب  داشتن ، باال بردن  مقام  كسي : بركشيدن  .١١

 . چون  قوم  ترك  برازنده  نيست براي  خدمت  هيچ  قومي : نيست ... خدمت  را  .١٢

 .اتفاقاً: مگر .١٣

 .برداشت  محصول : ارتفاع ./ سخت  الزم  است : مهم  مي بايد. / پانصد دينار: ديناري  پانصد .١٤

از سـياق  عـبارت  چـنين  بـرمي آيـد كـه  مقصود داد و ستد جزئي  است  كه  از آن  سودي  اندك                     : بـاريك    .١٥
سكه ي  خلفامعموالً از سكه ي  عمال  و حكّامي  كه  . زر به  سكه ي  خليفه ي  وقت    : خليفتي  زر  ./ حاصـل  مـي شـود      

زر خليفتي  نوعي  «اجـازه ي  ضرب  سكه  داشتند، خالص تر و عيارش باالتر بوده  است  و به  گفته ي  اقبال  آشتياني                              



 

 
٤١

هت  عيار با زرهاي  ساير نواحي  تفاوت  داشته  مسـكوك  زر بـوده  اسـت منسـوب  به  دارالخالفه ي  بغداد كه  از ج             
 .به  مرور: به  روزگار./ »است 

 .تجمل  و پذيرايي  شايان  توجه ، رنج بر خود نهادن : تكلّف . / سفره ، غذا خوردن : خوان ./ مهرباني : تلطّف  .١٩

 .شكوه : حشمت  .٢٠

: عرفت ./ آن مرد: كاربرد قديم ، امروز مي گوييم » اين « با   معرفه  كردن  اسم      : اين  مرد  ./ الزم ، واجب    : فريضه   .٢٣
 .آشنايي 

 .رفت ، رسيد: در رفت  .٢٤

بدون  پروا و مالحظه  رفتار نمي كني ؟ به  تعبير امروز،خودماني               ) من  (چـرا بـا ما      : نكـني   ...  چـرا    .٢٩ و ٢٨
 نمي شود؟

 وردن تعظيم  كردن ، ِرسم  ادب  به  جاي  آ: خدمت  كردن  .٣٠

 .زماني  گذشت : زماني  بود .٣١

 .فوراً: در وقت  .٣٦

جِ  فارسـي  غريم  كه  هم  به معني  وام دار و هم  به معني  وام دهنده  است ، در اين  جا مقصود معني                    : غـريمان    .٣٩
 .هزار دينار: ديناري  هزار./ دوم  است 

يك  دست جامه  بر آن  : دستي  جامه  بر سر نهم       ./ زراعتي  برداشـت  محصول ، حقِ  انتفاعِ  محصولِ             : ارتفـاع    .٤٠
 .هزار دينار عالوه  مي كنم 

 .چند برابر، جِ  ِضعف : اضعاف  .٤١

 .هر طور امير بفرمايد: فرمان  امير راست  .٤٢

 .سكه ي  تمام  عيار: زر درست  .٤٦

./  پرداختِ  خراجِ  مقطوعي  به  ديوان مي شدسـند عقـد معاملـه ، قـراردادي  كـه  به  موجب  آن  تعهدِ        : قـباله    .٤٨
 .جمع  عدل ، شخص  شايسته  براي  گواهي  و شهادت : عدول 

سر : فراز آمدن ./عربي  به معني  سر رسيدن » حلّ «باشد از ) با تشديد الم  (موعـد، وقت ، شايد حالّة         : حالـه    .٥٢
 .رسيدن  موعد

 .ردبه  روي  خود نياو: در آن  راه  نشد .٥٤

 .نوشت ) عرض حالي (نامه اي  : قصّه اي  نبشت ./ به  سكوت  و خاموشي  گذراندن . امتناع  كردن : تن  زدن  .٥٦

 .فرمان  دهد: فرمايد... اشارت  )./ ناچيز(زر محقّر : محقّر زر .٥٧

 .ر مي كندتعبي» خادم «مرد وام دهنده  به  احترام  امير، از خود به  عنوان  . خدمتگزار: خادم  .٥٨

 .فريب ، خدعه ، وعدة  دروغ : عشوه  .٦٢

 .قرار داد) واسطه (شفيع  : به  شفيع  انگيخت  .٦٤

 .به  محكمه ي  شرع : به  شرع ./ از در گاه  قاضي  يا حاكم  شرع : از دِر قاضي  .٦٥



 

 
٤٢

 .بزرگان  و رجال : محتشمان ./ داراي  حشمت  و شكوه : محتشم  .٦٦

و » فضل «فضلومند تركيبي  است  از. اق  عـبارت  چـنين  بـرمي آيد كه  نام  مسجدي  بوده                  از سـي  : فضـلومند  .٧٠
 .نظير دانشومند) پسوند دارندگي (» ومند«

 .اتفاقاً: مگر .٧٢

 .ناله  و فرياد: تضرع  .٧٣

 .طرق  و وسيله هايي  مي تواند وجود داشته  باشد: سبب ها باشد .٧٥

 ).شايسته  و سزاوار گفتن : ي  لياقت + گفتن  . ( الزم  است  با من  بگويي :با من  گفتني  است  .٧٨ و ٧٧

 .كسي  بي مقدار، اين  تعبير را سعدي  نيز به  كار برده  است : كمتر كسي  .٧٩

 از اين  خاندان  بنده اي  پاك  شدكه  در پاي  كمتر كسي  خاك  شد

 )١٣٧بوستان ، تصحيح  مرحوم  قريب ، ص  (

وضع  تو بدتر از اين نخواهد : در نماني ... از اين  حال  .../ شـايد كه ، محتمل  است  كه            : اشـد كـه     ب ٨١ و ٨٠
 .شد كه  هست 

 .به  زر: با زر .٨٣

 .جامه ي  پاره پاره ي  به  هم  دوخته ، جامه ي  درويش : مرقّع  .٨٥

 .جانب داري ، حمايت  كردن : تعصّب  .٩٠

 .باطل ، دروغ ، نيرنگ  و فريب : مخرقه ./ ودحاصل  ش: به  حاصل  آيد .٩١

 ).ي  نسبت + مركب  از درز (خياط  : درزي  .٩٦

 .توانايي  ما در حد گفتن  سخني  است : باشد... به  دست  *  .٩٧

 .سند، دستخط ، قبض : حجت  .١٠٣

 .كوتاهي ، خطا: تقصير .١٠٥

 .غفلت  ورزيدن ، خود را به  غفلت  زدن : تغافل  .١٠٦

 :دويدن ، شتافتن ، منوچهري  گويد: به  تك  خاستن  .١٠٧

 چو هنگام  عزايم  زي  معزم به  تك  خيزند ثعبانان  ريمن 

فعل  ماضي  است  كه  در معني  مضارع  به  كاررفته  است  به          » آمدم  «). خواهم  آمد  (الساعه  آمدم      : اينك  آمدم     .١١١
 .وه  امروز معمول  است اين  شي. هت  محقق  الوقوع  بودن 

از ./ روي  داد: رفت . / مي خواستم  تصرف  كنم    : فـرو خواسـتم  گرفت       ./ كيسـة  زر و سـيم        : صـره    .١١٦ و ١١٥
 .از ناحيه ي ، از جانبِ : جهتِ 

 .صراّف ، كسي  كه  پول  سره  از ناسره  جدا كند: ناقد .١١٧

 .دند و عيار آن  بيشتر بودسكه ي  زر كه  خلفا مي ز: دينار خليفتي  .١١٨

 ).قيد حالت (ثناگويان  : ثناگوي ./ وقتِ  ظهر، نماِز ظهر: نماز پيشين  .١٢٠



 

 
٤٣

 .سنجيدن ، وزن  كردن : بر سختن ./ تعجب  و شادي : شگفت  و خرمي  .١٢٣ و ١٢٢

 .به  ميل  و اراده : به  طوع  .١٢٥

 .اطالع  بده : معلوم  كن  .١٢٩ و ١٢٨

./ عمامه ، پارچه اي  كه  به  دور سرمي پيچند           : دستار./ بـاالپوش  گشـاد و بلـند       : جـبه   ./ بپوشـان    : درپوشـان  .١٣٨
 .كتان  نرم  و نازك ، پارچه ي  ظريفي  از كتان  تُنَك  و نرم : قَصَب 

 .از صميم  قلب ، كامالً: به  دلِ  پاك  .١٤٠

 .نان  كوچك  شيرين : كُليچه  .١٤٧

 .ه  عنوان  بركت  بخشيدن ب: به  تبرك  .١٤٨

 .همراه  با فاعل  كاربرد قديم  است » را«. من  مؤذني  مي كنم : مؤذني  مي كنم ... مرا  .١٥٦

 .نماز عصر، هنگام  نماز عصر: نماز ديگر .١٥٨

 .عفيف  و صالح  بودن : ستر و صالح  .١٦١

 .شوهرم : شويم ./ ستيزه ، لجاج : مكابره  .١٦٢

 .مطلقه  باشم ، باز مانم : يم از او برآ .١٦٣

 .پاره اي : لختي ./ نمي توانست  بگويد: نمي يارست  گفتن  .١٦٥

از آن  تغابن  ...:مرا از آن  تغابن  / غيرت : حميت / زيانمند شدن : تأسـف ، افسـوس  خوردن    : تغـابن    .١٦٧ و ١٦٦
 .گرد آوردن ،آماده  كردن : ن راست  كرد)./ فكّ  اضافه  است » را«(حميتِ  دينِ  من  بجنبيد 

 .نفرت  و بيزاري ، بي ميلي : كُره )./ به  تعبير امروز(بيخ  گوش  خليفه  : بر بالين  خليفه  .١٦٨

 ...و اگر نه  ) يا چه  بهتر(اگر اين  زن  را بيرون  فرستي ، فبها ...: و اگر نه  ... اگر اين   .١٦٩

 .بسختي  كتك  زدند: نيك  بزدند .١٧٠

 .رختخواب : جامه ي  خواب . به  بستر رفتم : در جامه ي  خواب  شدم  .١٧٣

 .جبران  نتوان  كرد: در نتوان  يافت  .١٧٥

شرابي  كه  با جوشش  دو سوم  آن  بخار شده  و يك سوم  آن  به  جا     » سيكي  «. شـراب خوار  :  ِسـيكي خـواره      .١٧٦
 .مانده ، شراب  مثلّث 

 .اذان : بانگ  نماز .١٧٨

 .برسد: فراز آيد .١٨١

 .نيفتد: برنيايد .١٨٢

 »..بايد كه  همچنين  بي وقت  بانگ نماز كني  «قيد زمان  است  نه  صفتِ  نماز، به  قرينه ي  عبارت  : بي وقت  .١٨٤

 .به  محض  اين  كه : راست  كه  .١٨٥

: »عسسش  «). فم  .ي  مفرد استعمال  مي شود      جِ  عاسّ ، در فارسي  اين  كلمه  به معن            . (پاسبان ، شب گرد   : عسس   .١٨٦
 .پاسبان  او را



 

 
٤٤

 .معتصم : من  .١٨٧

 .كامل ، رسا: بليغ ./ نقل  قول  مستقيم  و غيرمستقيم  در هم  آميخته  است : بياوري  .١٨٨

 .قنديل  بزرگ  و مشبك  و پايه دار: مشعله ./ دربان ، پرده دار: حاجب الباب  .١٩٠

 .روازشت ، نا: منكر .١٩٢

 .حكمْ  حكمِ  خليفه  است : فرمان  خليفه  راست  .١٩٣

 ).پرسش  انكاري  است (چگونه  چنين  چيزي  ممكن  است ؟ : اين  ِكي  تواند بود؟ .١٩٥

 .باز برايم  كم  است : دون  حقّ  من  باشد .١٩٧

 .بر دِر خانه  بخواه : به  در خوان  .٢٠٤

 ).حالي  كه  پيش  آمد(ن  حالي  كه  رفت  او را در آ: آن ... حالي  كه   .٢٠٥

 .گذشت : بود .٢٠٧

 .امروز» فالن  فالن  شده «تقريباً معادل  . كنايه  از دشنام  است : چنين  و چنين  .٢٠٨

يكي  از كشورهاي  جنوبي  اروپا كه  سابقاً وسعت  زيادي داشت  و : روم ./ بـه  جهـت ، به  خاطر     : بـه  سـوي ِ      .٢١٠
روم  غربي  اكنون  . روم  شرقي  وروم  غربي ):  م ٣٩٥( تئودسـيوس  كـبير، به  دو قسمت  تقسيم  شد              پـس  از مـرگ       

) استانبول  كنوني (روم  شرقي  يابيزانس  كه  پايتخت  آن  قسطنطنيه  . كشـور ايتالياسـت  كـه  مركز آن  شهر رم  است           
 . محمد فاتح  منقرض  گرديدبا فتح  قسطنطنيه توسط  سلطان .  م ١٤٥٣بود و در سال  

 .ويران  كردم : همي  كندم ./ شكست  دادن : هزيمت  كردن ./ لقب  پادشاهان  روم : قيصر .٢١١

كايوس   (قسـطنطين  اول     . پايـتخت  امپـراطوري  بيـزانس         . اسـتانبول  فعـلي  در كشـور تـركيه            : قسـطنطنيه    .٢١٢
به  آن  جا منتقل  كرد و اين  شهر به نام  او قسطنطنيه  ناميده  شد                  پايتخت  امپراطوري  خود را       ) فالويـوس  اوليـوس      

 ).فم (

اين  جمله  اشاره  است  به  لشكركشي  معتصم  به  سرزمين هاي  متعلّق  به  روم  درآسياي  صغير،                           : بـاز نگشتم     .٢١٣
 اماآنچه  در اين  حكايت  آمده  ق  و گرفـتن  اسيران  بسيار از روميان ،       .� ه ٢٢٣و فـتح  قـلعه ي  عموريـه  در سـال                 

 .ترس ، بيم : سهم ./ است ، همه  از جمله ي  اشتباهات  تاريخي  مؤلّف  است  و هيچ كدام  درست  نيست 

 .كيسه : جوال  .٢١٦

 .به  شدت  فرود آوردند[ چوبهارا: ]در نهادند .٢١٨

 بغداد را مشروب  مي سازد و بافرات  يكي             نـام  شـطي  در آسـياي  داخلي ، كه  ديار بكر، موصل  و                  : دجلـه    .٢٢٠
 . كيلومتر طول  دارد٢٠٠٠گشته  شطّ العرب  را تشكيل  مي دهد و 

 .كار ناشايست : ناكردني  .٢٢٣

 .خوار داشتن : استخفاف  .٢٢٤

 .انعام ، بخشش  و جايزه ، صله : ِصلَت ./ اگر حتّي : اگر همه  .٢٢٦

 . كردن فرستادن ، روانه : گسيل  كردن  .٢٢٧
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 .به  تو: با تو .٢٢٨

 .بر سِر او همان  مي آمد كه  بر سِر آن  ترك  آمد: رفت ... با او *  .٢٢٩
 

 ٥خودآزمايي  
 چيست ؟» عالنيت «معني  واژه ي   .١

 اعالم  كردن ) ب    بر روي  چيزي  قرار گرفتن) الف 

 آشكار) د     علني  شدن ) ج 

  گزينه هاي  زير است ؟كدام  يك  از» غريم «معني  واژه ي   .٢

 خِشن ) ب     وام دهنده ) الف 

 خسارت دهنده ) د     واگذاركننده) ج 

 به  چه  معناست ؟» صُره « .٣

 ناسزا) ب     اصراركننده ) الف 

 كيسه ي  زر و سيم ) د     درست ) ج 

 چيست ؟» تغابن «معني  واژه ي   .٤

 افسوس  خوردن ) ب      زشت  شمردن) الف 

 زياده خواهي ) د    ت  كردن غفل) ج 

 چيست ؟» در جامه ي  خواب  شدم «منظور از جمله ي   .٥

 به  بستر رفتم ) ب   خود را براي  خوابيدن  آماده  كردم ) الف 

 خوابم  برد) د    لباس  خواب  پوشيدم ) ج 

 به  چه  معني  است ؟» در نتوان  يافت «در متن  اين  بخش   .٦

 .نمي توان  با او در افتاد) ب     پيدا كردنمي توان  او را ) الف 

 .نمي توان  جبران  كرد) د .   نمي توان  او را درك  كرد) ج 

 به  چه  معناست ؟» تن  زدن « .٧

 دست  به  هر كاري  زدن ) ب    تنه  زدن ) الف 

 فداكاري  كردن ) د  امتناع  كردن ) ج 

 چه  نوع  پسوندي  است ؟» فضلومند«در » ومند« .٨

 شباهت ) ب    دارندگي  ) الف

 مقدار) د    ِاتصّاف) ج 

 است ؟» يائي «چگونه  » گفتني «ياء در » اين  سخن  با من  گفتني  است «در جمله ي   .٩

 مصدري ) ب     لياقت) الف 



 

 
٤٦

 نكره ) د   نسبت ) ج 
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 پژوهش  كاِر دين  و شريعت 
 
 

 چكيده 
بايد . ررسي  احكام  و فرايض  دين  برمي انگيزد تاهمه ، به  كار دنيا نپردازدنويسـنده ي  سياسـت نامـه  پادشاه  را به  ب          

كـه  پادشـاه  بـه  سـخنان  و بـراهين  عـلماي  شـيعه  و سنّي  هردو توجه  كند تا مذهب  خويش  را با روشن بيني  و             
 .تگار تواند بودچنين است  كه  هم  در اين  جهان  و هم  در آن  جهان  رس. استواري  بر گزيده  باشد

 
بـر پادشـاه  واجـب  اسـت  در كـار دين  پژوهش  كردن ، و فرايض  و سنّت  و فرمان هاي خداي ، تعالي ، به               
جـاي  آوردن  و عـلماي  دين  را حرمت  داشتن  و كَفافِ  ايشان  از بيت المال پديد آوردن  و زاهدان  و پرهيزگاران                  

كه  در هفته  يك  بار يادو بار، علماي  دين  را پيشِ  خويش  راه  دهد و امرهاي        واجب  چنان  كند      . را گرامي  داشتن     
استماع  كند، و حكايات  پادشاهانِ  عادل  و           ) ص  (حـق ، تعـالي ، از ايشـان  بشـنود و تفسـيرقرآن  و اخباِر رسول                      

رغ  گرداند و گوش  و هوش  بديشان سپارد، قصـصِ  انـبيا عليِهمُ السالم  بشنود، و در آن  حال ، دل  از اَشغالِ  دنيا فا    
و بفـرمايد تـا فـريقَين  مناظره  كنند، و هر چه  او را معلوم  نشود باز پرسد، چون  دانست  به دل  بگمارد؛ كه  چون               
يك  چندي  چنين  كرده  شود خود عادت  گردد، و بس  روزگاري برنيايد كه  بيشتِر احكامِ  شريعت  و تفسير قرآن                  

بار رسول ، عليه السالم ، او را معلوم  گرددو حفظ  شود، راهِ  كار ديني  و دنياوي  و تدبيِر صواب  بر او گشاده                               و اخ 
و قوي  رأي  گردد و در عدل  و انصاف  بيفزايد و هوا و . شـود، و هيچ  بد مذهب  و مبتِدع  او را از راه  نتواند برد            

او كارهاي  بزرگ  برآيد و مادتِ  شر و فساد و فتنه  از روزگاردولت  او      و بر دست      . بدعت  از مملكت  او برخيزد      
مـنقطع  گـردد، و دسـت  اهـلِ  صـالح  قوي  شود، و مفسد نماند، و در اين  جهان نيك نامي  باشد و در آن  جهان                      

 .بت  بيشتر كندرستگاري ، و درجه ي  بلند و ثواب  بي شمار يابد و مردمان  در عهد او به  علم  آموختن  رغ



 

 
٤٨

 شرح 
جِ  فريضه ، واجبات  ازقبيل  نماز و        : فرايض  ./ پـي جويي  كردن ، جستجو و تحقيق  كردن            : پژوهـش  كـردن       .١

 .گفتار و كردار او: »سنّت  رسول  اكرم «. طريقه ، آيين : سنّت ./ روزه 

خزانه ي  كلّ  :بيت المال ./   را بس  باشد  معـاش  بـي نيـاز كنـنده ، آن  اندازه  روزي  و قوت  كه  انسان                     : كَفـاف    .٢
 .مملكت  در عهد خلفا

 .چنان  واجب  كند، واجب  است : واجب  چنان  كند./ برقرار كردن : پديد آوردن  .٣

 .داستانها، جِ  قصّه : قصص  .٥

 .به  علماي  دين : بديشان ./ كارها، امور، جِ  شغل : اَشغال  .٦

 ).تثنيه ي  فريق . (ن ، كنايه  است  از شيعه  و سنّي دو گروه ، طرفي: فريقين  .٧

 .مدت  زيادي  طول  نخواهد كشيد: بس  روزگاري  برنيايد./ به  خاطر بسپارد: به  دل  بگمارد .٩ و ٨

 .بدكيش ، ملِحد: بدمذهب ./ درست : صواب )./ صفت  نسبي (دنيوي ، اين  جهاني ، منسوب  به  دنيا : دنياوي  .١٠

آيين  نو،عقيده ي  نو : بدعت  ./ بدعـت  گذار در دين ، آورنده ي  رسم  و آيين  و عقيدة  تازه  در دين                       : بـتدع   م .١١
 .، خواهش  نفس ، عالقه )عربي ' هوي : (هوا./ كه  به  خالف  دين  باشد

 .ريشه ، اساس ، ماده : مادت  .١٢

 .تباهكار باقي  نمي ماند:  نماندمفسد./ درستكاران  قدرت  مي يابند: شود... دست  *  .١٣

» پادشاه «نهاِد اين  جمله  و بسياري  از عبارات  اين  بخش          : (ثـواب  بي شمار يابد     ./ پـاداش  اخـروي      : ثـواب    .١٤
 ).است 

 
 ٦خودآزمايي  

 چيست ؟» كفاف «معني  واژه ي   .١

 كفّه ها) ب     معاشِ  بي نيازكننده) الف 

 ِ بدون نياز به  فعاليت معاش ) د    افراد كارآمد) ج 

 كدام  يك  از گزينه هاي  زير است ؟» بدعت «مترادف  واژه ي   .٢

 اختراع  كردن ) ب     دور بودن ) الف 

 چيزهاي  نو خواستن ) د  آيين  نو، كه  به  خالف  دين  باشد) ج 

 است ؟» دست  اهل  صالح  قوي  شود«كدام  شرح  مترادف  جمله ي   .٣

 .لح طلبان  براي  روزي  دادن  باز مي شوددست  ص) الف 

 .درستكاران  قدرت  مي يابند) ب 

 .صلح طلبان  نااميد مي شوند) ج 

 .روزي  به  درستكاران  داده  مي شود) د
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 كدام  يك  از واژه هاي  زير است ؟» مادت «هم  معني  واژه ي   .٣

 ريشه ، اساس ) ب     مادگي ) الف 

  به  دست  آمده  باشدآنچه ) د    مادينه ) ج 
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  صاحب خبران  و كارآگاهان 
 
 

 چكيده 
رعيت  بايد بداند كه چشم  و گوش  پادشاه  پيوسته  بر . كارآگاهـان  و جاسوسان  از ضروريات  دستگاه  پادشاهي اند     

اماكاِر حساسِ  . هـر آنچـه  در ممـلكت  مـي رود بيـنا و شنواسـت  تاسـتمگران  از بيـم  وي  دست  از ستم  بدارند             
كـارآگهي  و صـاحب بـريدي را بـايد بـه  صـالحان  سـپرد تـا گـزارش هاي  نادرست  ندهند و هدفشان  برآوردنِ                                  

بايد كه  پادشاه  به  استناد اين  آگاهي ها بتواند كسي  را تشويق  و ديگري را تنبيه  كند بي آن  كه                              . اميالِ خويش  نباشد   
 .ل  آنان  مطلّع  شده  است  تا هيبت پادشاه  در دل  رعيت  قوي تر شودخود بدانند چگونه  وي  از عم

واجب  است  بر پادشاهان  از احوال  رعيت  و لشكر و دور و نزديك  خويش  بررسيدن ، و اندك  و بسيار،                            
:  و گوينداگـر نه  چنين  كند، عيب  باشد و بر غفلت  وخواركاري  و ستمكاري  حمل  كنند                . آنچـه  رود، بدانسـتن       

اگر مي داند و تداركي  و منعي  نمي كند،      . فسـاد ودرازدسـتي  كه  در مملكت  مي رود، يا پادشاه  مي داند يانمي داند                  
آن  اسـت  كـه  همچـون  ايشان  ظالم  است  و به ظلم  رضا داده  است ، و اگر نمي داند، پس  غافل  است  و كم دان ، و       

و به  همه  روزگار، پادشاهان ، در جاهليت  و .  البد به  صاحب بريد حاجت  آيد.ايـن  هـر دو معـني  نه  نيك است              
اسـالم  بـه همـه  شـهرها بـريد داشته اند، تا آنچه  مي رفته  است  از خير و شر از آن  بي خبر نبوده اند؛ چنان  كه اگر                                

 پانصد فرسنگ  پادشاه  را خبر بوده  است  و           كسي  مرغي  يا توبره اي  كاه  به  ناحق  ستده  است  از كسي ، به  مسافت ِ                        
آن  كـس  را ادب  فـرموده  اسـت ، تـا ديگـران  بدانسـتند كه  پادشاه  بيداراست  و به  همه  جاي ، كارآگهان  گذاشته                 
اسـت ، و همه ي  ستمكاران  دست ها كوتاه  كرده اند، ومردمان  در امن  و سايه ي  عدل  به  كسب  و عمارت  مشغول                    

بايد كه  اين  كار بر دست  و زبان  و قلم  كساني  باشد كه  بر . شـته انـد، وليكـن  ايـن  كاري  نازك است  و باغايله             گ
ايشـان  هيچ  گمانِ  بد نبود، و به  غرضِ  خويش  مشغول  نباشند، كه  صالح  و فساد مملكت  در ايشان بسته  است ،                                 

ــا،    از ِقبل  كسي  ديگر، و مزد و مشاهره ي  ايشان و ايشان  از ِقبل  پادشاه  باشند و نه   ــنه ، مهي ــه  از خزي ــايد ك ب
و نبايد كه  جز پادشاه  كسي ديگر بداند كه  ايشان  چه  مي نمايند، تا هر                  . مـي رسد تا به  فراخ  دلي  احوال  مي نمايند             

به  هر كسي  در خورِد او بي آگاهيِ  او، حادثـه اي  كـه  تـازه  شـود پادشاه  مي داند و آنچه  واجب كند مي فرمايد، و                   
چون  چنين  باشد، مردمان  پيوسته  بر طاعت             . ناگـاه  پـاداش  و مـالش  و نواخـت و پاداَفـراه  مـي رسـد از پادشاه                        

حـريص  باشـند و ازتـأديب  پادشـاه  ترسند، و كس  را زهره ي  آن  نباشد كه  در پادشاه  عاصي  تواند بود و يا بِد                                    



 

 
٥١

نديشـيدن ، كه  صاحب  خبر و منهي  گماشتن  از عدل  و بيداري  و قوي  رايي  پادشاه  باشدو آبادان  كردن                                اويـارد ا  
 .واليت 

 
 شرح 

كسي  كه  اخبار رابه  شخص ، : كارآگاه ./ مطلّع ، آگاه ، آن  كه  اخبار را به  رئيس  خود مي رساند               : صاحب خبر 
 ).مترادف  صاحب خبر(س ، منهي ، جاسو. مؤسسه  يا حكومتي  برساند

خواجه  ازآل سلجوق      : (بدانستن  ./ انجام  مي گيرد، واقع  مي شود       : رود./ تحقيق  كردن ، وارسيدن      : بررسـيدن    .١
يكـي  اين  كه  چون  از جاسوسي  و خبرچيني  متنفّر بوده اند،اجازه  نمي داند كه  وي  در                          : دو شـكايت  بـزرگ  دارد       
مـنهي  و صـاحب خـبر بگمـارد، تا هر چه  اتفاق مي افتد و هر چه  از مردم  مي شنوند و          نقـاط  مختـلف  ممـلكت           

مـي بينـند بـه  در گاه  سلطان  خبر بدهند، و ديگر اين  كه نمي گذاشته اند نظام الملك  برحسبِ  ميلِ  خود و بر وفقِ                       
 به  اديان  و مذاهب  ديگر داشتند، آزار و تعصّـب  شديدي  كه  در مذهب شافعي  داشت ، كليه ي  كساني  را كه  تعلق        

چرا : روزي  ابوالفضل  سگزي  از آلب ارسالن پرسيد«در موضوع  شكايت  اولي  خود او مي گويد كه    .تعذيـب  كـند    
چـون  مـن  صاحب خبري  نصب  كنم ، آن  كه  مرا دوستدارو يگانه  باشد، به  اعتماد                       : صـاحب خـبر نـداري  گفـت          

گي  خويش ، صاحب خبر را وزني  ننهد و رشوتي ندهند، و آن  كه  مخالف  و دشمن  بود، با او                      دوسـتداري  و يگان    
چـون  چنين  باشد،ناچار صاحب خبر هميشه  از دوستان  به  سمع  ما خبر بد   . دوسـتي  گيـرد و او را مـال  بخشـد            

  خوش تر، پس  به  اندك  رسـاند و از دشـمنان  خـبر نيـك ، دل  هـرروز بـر دوسـت  گران تر مي شود و بر دشمن               
و نظام الملك  بعد از نقلِ  . »روزگـار دوسـت  دورتـرمي شـود و دشـمن  نزديك تر، تا جاي  دوست  دشمن  بگيرد                

صاحب خبر و بريد داشتن  يكي  از قواعد ملك  است  وداشتن  آن  اولي تر    : ايـن اسـتداللِ  عاقل  پسند، باز مي گويد          
 ).٢٠٥ ـ ٢٠٤ مينوي ، نقد حال ، صص . (است 

 .تنبلي ، سستي : خوار كاري  .٢

 .از آن  است  كه ، به  علت  آن  است  كه : آن  است  كه ./ جبران ، دريافتن : تدارك  .٤

). فم  . (رئيس  پيكان  كه  مأمور اعالم  وقايع  شهر به  سلطان بود               : »صاحب بريد «. پيك ، چاپار  . نامـه بر  : بـريد  .٦
اشتن  صاحب بريد را از عدل  و بيداري  و قوت  رأي  پادشاه مي داند، زيرا وجود وي  مانع  خواجـه  نظام الملك ، گم    

هر شهري صاحب بريدي  داشته  كه  اخبار را به  وزير يا سلطان  . سـتمگري  حكّـام  و عمـال  و مردم  مي شده  است                
. ند كه  اخبار مهم  را مخفيانه  گزارش  نمايندصاحب بريدان  طيّ مراسمي  سوگند ياد مي كرده ا. ِانهـا مـي كرده  است      

تفـاوت  صـاحب بـريدو مـنهي  در آن  اسـت  كـه  مـنهي  به  منزله ي  جاسوسِ  مخفي  از ميان  طبقات  گوناگون ، از             
غالمـان  وكدخدايـان  تـا زنان  خدمتكار داخل  حرم  انتخاب  مي شده اند، در صورتي  كه  صاحب بريدان معموالً به                              

 ).از صط . (يله ي  پادشاه  تعيين  مي شده  و رسماً در شهرها و نواحي  به  انجام  وظيفه مي پرداخته اندوس
 .كيسه ي  بزرگ : توبره  .٨
 .ادب  كرده  است ، تنبيه  نموده  است : ادب  فرموده  است  .٩
 .باريك  و حساس : نازك ./ آباد كردن : عمارت  .١١



 

 
٥٢

 .اري ، آسيب  و گزندغائله ، دشو: غايله  .١٢
 .به ايشان : در ايشان ./ به  مصالح  خود نينديشند، به  فكر سود و زيان  خود نباشند: نباشند... به  غرض   .١٣
 .شهريه ، حقوق : مشاهره ./ از طرف ، از جانب : از ِقبل  .١٤
 .اوضاع  را گزارش دهند: نماينداحوال  مي ./ پردلي ، بي باكي : فراخ  دلي ./ خزانه ي  دولت : خزينه  .١٥
... مي داند ./ *پديد شود، به  ظهور رسد: تازه  شود./ ارائه  و عرضه  مي كنند، گزارش  مي دهند       : مـي نمايـند    .١٦

 ).مضارع  اخباري  به  جاي  التزامي ، كاربردقديم (» بداند و بفرمايد«به  جايِ  : مي فرمايد
بي آن  كه  خود اوخبر داشته  : بي آگاهيِ  او./ سزاوار او: درخورد او./  كندالزم  باشد، ايجاب     : واجـب  كـند     .١٧

 ).از مصدرنواختن (نوازش ، دلجويي  يا بخشش  و ِانعام  : نواخت ./ تنبيه : مالش ./ باشد
 .مجازات ، مقابل  پاداش : پادافراه  .١٨
يارد ./ اند نسبت  به  پادشاه  نافرماني  و عصيان كند           بتو: بود... در پادشاه     ./ * مجازات ، تنبيه    : تأديب   .٢٠ و ١٩

. داشتن  انديشه ي  نيرومند:قوي رايي ./ خبردهنده ، جاسوس : منهي ./ زيـرا كـه   : كـه  ./ بـتواند بينديشـد   : انديشـيدن   
 ).ي  مصدري + » قوي راي «حاصل  مصدر، از (
 

 ٧خودآزمايي  
 چيست ؟» خوار كاري «معني  واژه ي   .١

 سستي ، تنبلي ) ب   رهاي  كوچك  كردن ، خرده  كاري كا) الف 
 تحقير نمودن ) د     ضعيف  شمردن ) ج 
 كدام  يك  از معاني  زير است ؟» پادافراه «منظور از  .٢

 مجازات ) ب       پاداش ) الف 
 پاداش  الهي ) د      جرم ) ج 
 كدام  است ؟» منهي «معني   .٣

 نده نهي كن) ب       ندا دهنده) الف 
 جارچي ) د      خبردهنده ) ج 
 كدام  يك  از گزينه هاي  زير است ؟» از آن  است  كه «منظور از  .٤

 ...مال  آنهاست  كه  ) ب    …به  خاطر آنهاست  كه  ) الف 
 ...دليل  مال  آنها بودن  اين  است  كه  ) د    ...به  آن  علت  است  كه  ) ج 
 چگونه يايي  است ؟» قوي رايي «و » فراخ  دلي «در واژه ي  » ي « .٥

 ي  نكره ) ب      ي  وحدت ) الف 
 نسبت ) د     ي  مصدري ) ج 
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٨ 
 
 

 مشورت  با دانايان  و پيران 
 
 

 چكيده 
بهـره گيـري  از انديشه ها و اندوخته هاي  ذهني  ديگران ، نشانه ي  كمال  آدمي  است  نه نقص  وي ، در زندگي  فردي        

ـ      چه ، . ه  ويژه  امر مملكت داري ، با دانايانِ  معرفت آموخته  و پيرانِ  تجربه اندوخته  مشورت  بايد كرد                     و اجـتماعي  ب
پس  در انجام  كارهاي  سترگ  هر چه  نيرو بيشتر، نتيجه بهنجارتر،          . انديشـه ي  يـك  تنه  چون نيروي  يك  تنه  است                  

 .را بدان  امر مي فرمايد) ص (ست  كه  حتّي  پيامبراسالم  مشاورت  در نزد خداوند از چنان  حرمتي  برخوردار ا

چه ، هركس  را دانشي  . مشـاورت  كـردن  در كارهـا از قـوي رايي  مرد باشد و از تماميِ  عقل  و پيش بيني                          
 ، و يكي  بيشتر داند و يكي  كمتر، و يكي  دانشي  داند و هرگز كار نبسته  و نيازموده               : باشد و هر يكي  چيزي  داند       

يكـي  هـم  دانـش  داند و هم  كار بسته  و تجربه ها كرده ، مثل  اين  چنان  باشد كه  يكي  معالجتِ  دردي  و علّتي  از                  
كـتاب  طـب  خوانـده  باشد و نام  آن  داروهاهمه  به  ياد دارد و بس ، و يكي  نام  همه  داروها بداند و معالجت  آن                                

همچنين  يكي  باشد كه  سفرها بسيار كرده  .  كرده ، هرگز اين  با آن  برابر نباشد عـلّت  كـرده  باشد و بارها تجربت           
باشد و جهان  بيشتر ديده  و سرد و گرم  بيشتر چشيده  و در ميان  كارها بوده ، با آن  كس  برابر نتوان كرد اين  كس              

اين  معني  را . ده ، و يا ميانه  حال  باشدرا، كـه  هرگـز سـفر نكـرده  باشـد و واليـت ها نديده  و در ميان  كارها نبو         
و نيز يكي  را خاطري  تيزتر باشد و در           . »تدبير، همه ، با دانايان  و پيران  و جهان ديدگان  بايد كرد              «گفـته انـد كـه         

 .كارها زودتر تواند ديد، و يكي  كُند فهم ترباشد

ده  باشد و تدبير دو تنه  چون  زوردو مرده  و تدبير تدبير يك  تنه  چون  زور يك  مر«و دانايـان  گفته اند كه          
. و در هـر حـالي  نيروي  ده  مرده  بيشتر و قوي تر از نيروي  يك  مرده  باشد              . »ده  تـنه  چـون  زور ده  مـرده  باشـد               

ند كه  از و همه ي  جهانيان  متفّق ا. همچـنين  تدبير ده  كس  قوي تر از تدبير دو كس  باشد يا سهم كس  يا پنج  كس      
به  همه  دانش  كه  او را بود، از پس  هم   . نبوده  است    ) ص  (آدميـان  هيـچ  كـس  داناتر از پيغامبر ما محمدمصطفي                 

چـنان  بديـدي  كـه  از پيـش ، وآسمان ها و زمين ها و بهشت  و دوزخ  و لوح  و قلم  و عرش  و كرسي  و آنچه  در      
ردند و جبرئيل  عليه السالم  هر زمان  همي  آمد و وحي  همي آورد و از بوده  ايـن  هر دو ميان  است  بر او عرضه  ك         

وشاِورهم  «: و نـابوده  خـبر همي  داد ـ با چندين  فضيلت  و معجزات  كه  او را بود ايزد، تعالي ،او را همي  فرمايد       
او را . با يارانِ  خويش  تدبير كن يـا محمـد، چـون  كـاري  خواهـي  كـرد و يا مهمي  تو را پيش  آيد،                   » فـيِ االَمـر   



 

 
٥٤

چون  او بي نياز نبود ازتدبير و مشورت ، ببايد دانستن  كه  هيچ  آفريده  بي نياز نتواند . مشـورت  همي  فرمايد كردن    
 .بود

 
 شرح 

 .كمال ، تمام  بودن : تمامي  .١

 .نظير، مانند: مثَل  .٣

 .بيماري : علّت  .٤

 ).در تداول  امروز. ( دست اندر كار بوده :در ميان  كارها بوده *  .٧

براي  اين  :اين  معني  را  ./ ظاهـراً مـراد كسي  است  كه  نه  چندان  بي تجربه  باشد و نه  مجرب                         : ميانـه  حـال       .٩
 .مشورت ، راي زني : تدبير.../ معني ، به  جهتِ  

 .بصيرت ، درك : ديدن . دهدمي تواند درك  كند، تشخيص  : تواند ديد./ ذهن ، ضمير: خاطر .١٠

 ).صفت  مركب (به  اندازه ي  يك  مرد، يك  شخص ، : يك  مرده  .١٢

 .از پشت  سر به  همان  خوبي  مي ديده  كه  ازپيشِ  رو: پيش ... از پس  ./ با همه ، با وجود همه ي : به  همه  .١٦

و آن  به  صحيفه اي  تفسيرگرديده  كه  ) ٨٥/٢١  قرآن  كريم(لوحِ  محفوظ  است      » لوح  «: لـوح  و قـلم        .١٨ و ١٧
به  قلمي  تفسير ): ٦٨/١قرآن  كريم ،(» قلم «آنچـه  در جهـان  جـاري  و سـاري  مـي شـود، بر آن  نوشته  شده  است                   

مجازاً مقام  و : عرش ./ گـرديده  كـه  لـوح  بـا آن  نوشـته  شده  و نخستين  چيزي  شمرده  شده  است  كه  خدا آفريد       
در ميان  اين  هر دو،       : در اين  هر دو ميان       ./ * عرش  : كرسي  )./ تدبيِر امر (جايگاه  صدوِر امِر الهي        . جايگـاه  الهـي      

./ فرشته ي  وحي ، فرشته ي  مقربِ  خدا  : جبرئيل  ./ نشان  دادن    : عرضـه  كـردن      )./ در ميـان  زميـن هـا وآسـمان هـا           (
 ).ص (حضرت  محمد :او

 ).١٥٩آل عمران ، : قرآن  كريم : (االمروشاورهم  في  .٢٠
 

 ٨خودآزمايي  
 به  كدام  يك  از كلمات  زير نزديك تر است ؟» عرش «معني  كلمه ي   .١

 جايگاه ) ب      تخت ) الف 

 عرشه ) د     آسمان ) ج 

 چيست ؟» خاطر«معني  كلمه ي   .٢

 ضمير) ب      خطير) الف 

 جانب ) د     خاطره ) ج 

 :است ... در اين  بخش ، به  معني  » وح ل«واژه ي   .٣

 سنگ  نبشته ) ب     تخته  سياه ) الف 

 تاريخ ) د    لوح  محفوظ ) ج 
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 هم معني است ؟» تدبير يك  تنه  چون  زور يك  مرده  باشد«كدام  يك  از چهار تعبير زير با جمله ي   .٤

  .چاره انديشي  يك  نفره  همچون  زور يك  نفره  است) الف 

 .تدبير يك  فرد برابر با قدرت  مردانه ي  اوست ) ب 

 .مشورت  با يك  نفر مثل  زور يك  مرد است ) ج 

 .مشورت  با يك  فرد بيانگر توان  اوست ) د
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 بخش  دوم 
 
 

 گزيده  قابوس نامه 
 



 

 
٥٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشانه ها
 

 .هر شماره ، نشانة  سطري  از متن  بخش  مربوط  است 

) :/نشانة  فارق  است  كه  شرح  واژه ها و جمله ها را از يكديگر جدا مي كند) ب خط  مور. 

 .نشانة  شرح  معني  جمله  است ) ستاره : (*

 .مراجعه  كنيد: −>

 . كتاب نامه ∇فرهنگ  فارسي  دكتر محمد معين  : فم 

 . كتاب نامه ∇دايرة المعارف  فارسي  : دايرة المعارف 

  كتاب نامه ∇ني  اصطالحات  ديوا: صط 

 . كتاب نامه ∇متن  قابوس نامه  به  تصحيح  دكتر غالمحسين  يوسفي  : م . يو

 . كتاب نامه ∇گزيدة  قابوس نامه  به  كوشش  دكتر غالمحسين  يوسفي  : گ . يو

 .متن  قابوس نامه  به  تصحيح  سعيد نفيسي : نفيسي 

 .  به  منظور اختصارنشانة  بريده  شدن  مطلب  است) سه  نقطه ...: (

 .نشانه  توضيحات  دستوري  و گاه  توضيح  بيشتر يك  واژه  يا مطلب  است (): 

 .برابر است  با، مراد اين  است =: 

 .پيش  از نام  مأخذ، يعني  مطلب  عيناً نقل  نشده  است : از

ورب ، شمارة  فصل  ودست  چپ ، شمارة  ايـن  نشـانه  در موارد ارجاع  به  كار برده  شده ، دست  راستِ  خطّ  م             /: ->
 .شرح  واژه  است 

 )كتاب شناسي (جلد : ج 

 )در واژه (جمعِ  : جِ 



 

 
٥٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هدف هاي  كلّي  درس 
 :هدف  از خواندن  و بررسي  قابوس نامه  آن  است  كه  دانشجو

 . شودبا قابوس نامه  و نويسندة  آن  عنصرالمعالي  كيكاووس بن  اسكندر آشنا .١

 .با سبك  نثر قرن  پنجم  آشنا گردد و ويژگي هاي  اين  سبك  را تشخيص  دهد .٢

 .با شيوة  نگارش  عنصرالمعالي  آشنا شود و ويژگي هاي  نگارش  اين  نويسنده  را شناسايي نمايد .٣

 .زيبايي هاي  لفظي  و معنوي  نثر عنصرالمعالي  را دريابد .٤

 .عي  و اخالقي  قابوس نامه  را تشخيص  دهدمضامين  فرهنگي ، اجتما .٥

 .با فضاي  فرهنگي  حاكم  بر جامعة  روزگار نويسنده ، آشنا شود .٦

 .با آيين ها و سنّت هاي  كهن  ايراني  پيوند عاطفي  پيدا نمايد .٧

 .  قابوس نامه پيدا كندبا خواندن ، فهميدن  و تجزيه  و تحليل  اين  گزيده ، انگيزه اي  براي  مطالعة  متن  كامل .٨
 

 هدف هاي  رفتاري 
 :دانشجوي  عزيز، انتظار مي رود پس  از مطالعة  اين  بخش  بتوانيد

 .متون  آورده  شده  از قابوس نامه  را بدون  غلط ، به طور سليس  و روان  بخوانيد .١

ا را به  زبان  فارسي متداول          واژگـان ، تعـبيرات  و اصـطالحات  قـابوس نامـه  را معـني  كـنيد و معـادل  آنه                          .٢
 .بنويسيد

 .نكات  دستوري  را شناسايي  و از متن  حكايتهاي  آورده  شده  استخراج  كنيد .٣

 .ويژگي هاي  دستوري  را شرح  دهيد و آن ها را با اختصاصات  قرنهاي  ديگر مقايسه  نماييد .٤

 .يژگي  نگارش  عنصرالمعالي  اشاره  كنيد با آوردن  مثالهايي  از قابوس نامه  حداقل  به  دو و .٥

 .ويژگي هاي  نثر قرن  پنجم  را برشماريد و نثر اين  دوره  را از ادوار ديگر تميز دهيد .٦

 .هر فصل  را در ده  سطر به طور خالصه  بنويسيد .٧

 باميزانهاي  امروزين     نظريه هاي  فرهنگي ، اخالقي  و سياسي  نويسنده  را كه  در هر فصل  مطرح  شده  است                          .٨
 .بسنجيد
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 .پيام  عنصرالمعالي  را در هر فصل  بنويسيد و آنها را ارزيابي  نماييد .٩

 »كامياب  باشيد«

 .تأليف  دكتر جعفر شعار است » فرهنگ  امالئي « مبناي  رسم خطّ  كتاب ، شيوة  مندرج  در كتاب  *



 

 
٦٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه 

 زندگي  نامة  عنصرالمعالي 
اين  . ملقّب  به  عنصرالمعالي  از اميران  خاندان  زياربود. اووس بـن  اسـكندربن  قـابوس بـن  وشـمگيربن  زيار             كيكـ 

بر نواحي  شمالي  ايران  فرمانروايي  داشتند، به ظاهر فرمان  خلفاي                 . ق  . هـ ٤٣٤ تا   ٣١٦خـاندان  ايـراني نـژاد كه  از           
پس  از چيرگي  تركمانان  سلجوقي  .طة  تازيان  بر ايران  مبارزه  مي كردندعباسـي  را گردن  نهاده  بودند و باطناً با سل     

. بـر ايـران ، آل  زيـار تـنها بـه  عـنوان  اميـرزادگان  و مقـتدران  محـلّي  دربخشـي  از طبرسـتان  باقي  مانده  بودند                                  
ه  قسمت  محدودي       عنصـرالمعالي  نيـز همچون  پدرش  اسكندر حكومت  مستقلّي نداشت  و اميري  وي  منحصر ب                     

از آن  جا كه همسرش  دختر سلطان  محمود غزنوي  بود، وي  هشت  سال  در  . از گـرگان  و طبرسـتان  بـوده  است             
سال هايي  از عمر را نيز به  غزوه  در هندوستان  و مرزهاي  . دسـتگاه  سلطان  مودودبن  محمودبه  نديمي  به  سر برد   

. بوس نامـه  را در راهـنمايي  و انـدرز بـه  پسـرش ، گيـالن شاه ، نگاشته  است       عنصـرالمعالي  قـا  .روم  سـپري  كـرد   
او كه  در كودكي  و جواني  در دستگاه پدر، . آگاهي ،هوشمندي  و دانش  وي  در اين  كتاب  پرارزش  جلوه گر است                

اگري  ازدانشِ  آموزگاران  و از آموزشـهاي  ويـژة  اميـرزادگان  بـرخوردار بوده ، افزون  بر سواري ، تيراندازي  و شن         
از ايـن  رو گذشـته  از قـلم  توانـايي  كه  درنويسندگي  دارد در همة        . اسـتادان  زمـان  نيـز بهـره هـا گرفـته  اسـت                  

موضـوعات  چهـل  و چهارگانة  كتاب  از رموز مملكت داري  و آيين هاي جنگ  و سواري  و سپاهي گري  گرفته  تا                           
. شناسـي ، موسـيقي  و بازرگـاني  و جزايـنها بـا آگاهي  شگفت انگيزي  سخن  مي گويد              ادبيـات ، پزشـكي ، سـتاره         

عنصرالمعالي  از   . صداقت  و روشنگويي  و خيرانديشي  نويسنده چيزي  نيست  كه  طيّ  مطالعة  كتاب  دريافته  نشود                       
ز اشعار خويش  شاهد مي آورد ـ قـريحة  شـاعري  نيـز بـرخورداربوده  و در جايْ  جايِ  قابوس نامه  به  مناسبت ، ا               

كـاري  كـه  بعدهاسـعدي  در گلسـتان  كرده  است  ـ اما شعر عنصرالمعالي  شعري  است  متوسط ، و قابل  قياس  با                       
. تنها مرد حكومت  و سياست  در تاريخ ايران  نيست » امير دبير«هر چند اين   . نثرزيـبا، روان  و دلنشين  وي  نيست           

ي  اثري  از خود به  يادگار نهاده  است ، ولي  قابوس نامه  با توجه  به قدمت  و ويژگي هاي  آن ، در   كـه  در ادب  پارسـ       
رهنمودهاي مردي  آزموده  در زندگي  فردي ، سياسي  و             . گنجيـنة  زبـان  پارسـي  از ارزشـي  واال بـرخوردار است                  

گذشته  از همة  اينها فروتني  او كه  با همة   . اجـتماعي  در نهـايت  روشـني  و راستي  در نوشته هايش منعكس  است     
مي خواند، نمونه اي  از منش  آزادة  نياكانمان  به  » در دانش ، پياده «احاطـه  بـر دانشـهاي  روزگـار خويـش ، خودرا               
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ر دسـت  مـي دهـد، اگـر بيم  درازشدن  اين  مقدمه  نمي رفت  براي  همة  خصوصيات  اين  نويسندة  نيك  نفس  كه  د      
سراسـر كتاب متجلّي  است  شواهدي  آورده  مي شد، نمونه هايي  كه  نشان  مي دهد عنصرالمعالي  مردي  است پرمايه                   
و دانشـور، واقـع بين  و ميانه رو، مردم شناس  و آگاه  به  روان شناسي  فردي  و اجتماعي ،سياست پيشه  و دورانديش                

مة  اينها داراي  قلبي  رئوف  و به دور از سختدلي هاي  مردي  صاحب            بـا نگـاهي  ژرف  بـه  زندگـي ، و افزون  بر ه                 
 .قدرت 

 .بوده  است . ق . هـ٤٧٥تاريخ  درگذشت  عنصرالمعالي  به  احتمال  بسيار پس  از 
 

 زمان  تأليف  كتاب 
 .  گرفته است پايان. ق .� ه٤٧٥نگارش  قابوس نامه  به  تصريح  بسياري  از نسخه هاي  موجود كتاب ، در سال  

 
 نام  كتاب 

بـرخي  بـا توجـه  بـه  جملـه اي  كـه  در مقدمـة  بعضـي  نسـخه ها به  قلم  خود عنصرالمعالي  آمده  و با عنوان اين                                   
كتاب  «نسخه اي  نيزداراي  عنوان         . دانسته اند » نصيحت نامه   «بدان  اشاره  شده  است ، نام  اصلي  آن  را                » نصيحت نامه   «

است ، ولي  آنچه  مسلم  است  شهرت  كتاب  به  قابوس نامه  ازجهت  شهرت  نويسنده  بوده  است    » يِر كبير پـندنامه  ام   
 .»قابوس  دوم «به  

 .قابوس  نام  نياي  عنصرالمعالي  است 
 

 ارزش  قابوس  نامه 
شيريني  وجذابيت  بخشيده  پس  چيست  كه  پندنامة  عنصرالمعالي  را تا اين  حد          . »نصيحت  تلخ  است      «: مـي گويند  

گويا ماية  تلخي پند، چهرة  متفرعن  ناصح  باشد          . اسـت ؟ اين  راز با اندك  تعمقي  در بابهاي  كتاب  آشكار مي شود                  
نـه  نفسِ  نصيحت ، نكته اي  كه  نويسندة  قابوس نامه  با ظرافتي  هر چه تمامتر از عهدة  آن  بر آمده  است  زيرا كه  نه                                   

در اندرزگوييهـايش  به  فرزند كمترين  نشاني  ازبرتري طلبي ، مالمتگري  و معصوم نمايي  به  چشم  نمي خورد        تـنها   
بـلكه  وي  حـتّي  به  آساني  از خطاها ولغزشهاي  گذشتة  خويش  ياد مي كند و از سِر مهر، حاصل  آن  تجربيات  را             

 .باز داردپيش  روي  فرزندمي گذارد تا وي  را از تكرار آنها 

قـابوس نامـه  از ديدگـاه  زبـان  و ادبيـات  پارسـي  اثـري  اسـت  گرانبها، زيرا كه  سرشار است  ازواژه ها و                    
همچنين  گنجينه اي  است  ازمثلهاي  ساير و رايج          . تركيـبات  و تعـبيرات  زيـبايي  فارسـي  حـدود هزار سال  پيش                    

 ما نيز رسيده  است  چنانكه مي توان  از مجموع  اين  واژگان  و روزگـار خـود كـه  كاربـرد بـرخي  از آنهـا به  زمان                
 .امثال ، فرهنگي  در خدمت  پربار كردن  و غناي  زبان  فارسي  امروزفراهم  آورد

عنصـرالمعالي  هـر چـند مـردي  اسـت  فرهيخـته  و در مكـتب  زمـان  پـروريده ، براي  فضل فروشي  ِگرِد           
ارد به  جاي  آنها از واژه هاي  هنوز زندة  زبان  فارسي بهره  گيرد ولي  از آن  جا                         لغـات تـازي  نمي گردد و كوشش  د          

كـه  در همـه  كـاري  ميانـه رو اسـت  از زيـاده روي  در كاربرد كلمات  فارسي  سره ـ به  ويژه  مهجور ـ خودداري                                      
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نمونه اي  از اين  پارسي نويسي          ). ه  بخش  دبيريِ همين  گزيد     ∇ (مـي كند و فرزند را نيز در اين باره  هشدار مي دهد               
در اين  داستان  كوتاه  صد ).  بخش  پنجم  اين  گزيده ∇. (ديد»مرد درزي «بـه  دور از افـراط  را مي توان  در داستان                 

ناسي   سبك ش∇. (آن  هم  واژه هايي  كه  برابِر فارسي  نداشته  است . كـلمه اي ، تنها پنج  لغت  عربي  به  كاررفته  است           
 ).٢بهار ج  

بـه  هـر حال  نثر عنصرالمعالي  از تكلفّات  منشيانه  چون  به  كار بردن  واژه هاي  سنگين  و غيرضرور تازي ،    
عبارات  وي برخوردار از رواني  و ايجازي           . آوردن  سـجع  و صـنايع  و جملـه ها و لفظهاي  مترادف  بر كنار است                      

 .اي  نثر مرسل  قرن  چهارم  و پنجم يعني  همه  ويژگي ه. دلنشين  است 

از ديدگـاه  جامعـه شناسي  نيز قابوس نامه  آيينة  عادات  و رسوم  روزگار خويش  است  و به تعبير شادروان                              
 .٢سبك شناسي  ج  .»مجموعه اي  است  از تمدن  اسالمي  پيش  از مغول «ملك الشعراي  بهار 

  متفاوت  را در بر دارد مي توان  بسياري  ازپديده هاي  اجتماعي                   از آن  جـا كه  كتاب  چهل  و چهار موضوع             
عصـر را بـه  روشـني  در آن  ديـد، از آداب  معاشرت  و دوستي  و مهماني  وسوداگري  و گزينش  همسر گرفته  تا        

موضوع  بر لطف  و    دانشها و فنون  رايج  روزگار، كه  در هر باب  نيز عنصرالمعالي با آوردن  داستانهايي  به  تناسب                          
 .جاذبة  نوشته  خويش  افزوده  است 

ارزش  ادبـي  كـتاب  موجـب  اقتباس  اين  داستانها در آثار نويسندگان  و شعراي  بزرگ  ايران گرديده  است           
. كـه  از آن  ميـان  مـي تـوان  جوامـع الحكايـات  عوفـي  و حديقـة الحقيقة  سنايي  وسلسلة الذهب  جامي  را نام  برد                                   

م چـنين  قـابوس نامه  به  زبانهاي  بيگانه  چون  تركي ، فرانسوي ،انگليسي ، آلماني ، عربي ، ژاپني  و روسي  ترجمه                      هـ 
 .گرديده  است 

افـزون  بـر ايـنها پذيـرش  و اقـبال  مـردم  ايـن  سـرزمين  ِطيّ  ده  قرن  نسبت  به  قابوس نامه ،بزرگ ترين  و                            
 .اثر جاويدان  ادب  پارسي  است روشن ترين  داوري  در مورد اين  

 نرگس  روان پور

 ١٣٧٠تيرماه  
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 ديباچة  قابوس نامه 
 
 

 چكيده 
در ايـن  بخـش  از قـابوس نامه  كه  به  منزلة  پيشگفتار كتاب  است ، عنصرالمعالي  انگيزة خويش  را در تأليف  كتاب      

ضعف  پيري  و احساس  رسيدن  به  خطّ  پايان               :يد كه   بـراي  فـرزند خـود ـ گيـالن شـاه  ـ بيـان  مـي دارد و مي گو                      
زندگـي ، او را بـر آن  داشـته  تـا حاصل عمري  تجربه  را همچون  ميراثي  گرانبها در اختيار فرزند گذارد، زيرا كه                  

ين  عمر دوبايست  در ا«: نمـي خواهدپسـرش  بـه  بهـاي  سـپري  كـردن  عمر، سرانجام  به  اين  نتيجة  تلخ  رسد كه                 
 .»روزگار

هـر چـند كـه  احـتمال  مي دهد فرزند به  حكم  غرور جواني ، پند پدر را جدي نگيرد، او به  وظيفة  پدري                     
 .خويش  عمل  مي كند

آنگـاه  تـبار شـاهانه  خـود را كه  به  انوشيروان  ساساني  مي رسد، برمي شمرد تافرزند بهاي  گوهر خويش                             
هد كه  به  اصل  و گُهر بسنده نكند بلكه  با افزودن  دين  و دانش  و هنر، ارزش                         بشناسـد؛ امـا بـه  او هشـدار مـي د            

 .نَسبي  خويش  را واالتر كند

چـنين  گويـد جمـع كنـندة  ايـن  كـتابِ  پـندها، االميـر عنصـرالمعالي  كيكاووس بن  اسكندربن قابوس بن                               
ان  اي  پسر كه  من  پير شدم  و ضعيفي  و بي نيرويي  بد«: وشـمگير، مـوال اميرالمؤمنين ، با فرزند خويش  گيالن شاه      

و بي توشي  بر من  چيره  شد ومنشوِر عزل  زندگاني  را از موي  خويش  بر روي  خويش  كتابتي  همي  بينم  كه  اين                               
تم روي  پس  اي  پسر چون  نام  خويش  را در دايرة  گذشتگان  ياف. كـتابت  رادسـت  چـاره جويـان  ِبسـتُردن  نتواند             

چـنان  ديـدم  كـه  پيـش  از آن  كـه  نامـة  عزل  به  من  رسد نامه اي  ديگر در نكوهش  روزگار وسازشِ  كار و بيش                 
بهـرگي  جسـتن  از نيكنامي  ياد كنم  و تو را از آن  بهره  كنم  بر موجبِ  مهِرخويش ؛ تا پيش  از آن  كه  دست  زمانه              

و مبادا كه  دل  تو . ِ عقل  در سخن  من نگري ، فزوني يابي  و نيكنامي  در دو جهان تـو را نرم  كند تو خود به  چشم         
 .»از كار بستن  باز ماند كه  آنگه  ازمن  شرطِ  پدري  آمده  باشد

اگـر تـو از گفـتار مـن  بهرة  نيكي  نجويي ، جويندگان  ديگر باشند كه  شنودن  و كار بستن  نيكي ، غنيمت               
چه ، آتش  در دل  . سرشـتِ  روزگـار بر آن  است  كه  هيچ  پسر پنِد پدر خويش  را كاربند نباشد               دارنـد و اگـرچه        

و . از روي  غفلت ، پنداشتِ  خويش  ايشان  را بر آن  نهد كه  دانش  خويش  برتر از دانش پيران  بينند                        . جوانان  است    
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پس  آنچه  از . دران ، مرا نگذاشت  كه  خاموش  باشم اگـرچه  ايـن  سخن ، مرا معلوم  بود، مهر پدري  و دلسوزگيِ  پ        
موجـبِ  طـبع  خويـش  يافتم  در هر بابي  سخني  چند جمع  كردم  و آنچه  بايسته تر بود و مختصرتر، در اين  نامه                         

:  گفته انداگـر از تو كار بستن  خيزد، پسنديده  آمد واالّ من  آنچه  شرط  پدري  بود به  جاي آورده  باشم  كه                 .نبشـتم   
 .بر گوينده  جز گفتار نيست  چون  شنونده  خريدار نيست  جاي  آزار نيست 

و بـدان  اي  پسـر كـه  سرشـت  مـردم  چـنان  آمد كه  تكاپوي  كند تا از دنيا آنچه  نصيب او آمده  باشد به                               
چون  ساز .  ، بِر من  تويي گـرامي تـر كسِ  خويش  بماند و نصيب  من  از دنيا اين  سخن  گفتن  آمد وگرامي تر كس              

رحيـل  كـردم  آنچـه  نصـيب  مـن  بـود پيـشِ  تـو فرستادم  تاخود كامه  نباشي  و پرهيز كني  از ناشايست  و چنان            
زندگـاني  كـني  كـه  سـزايِ  تُخمـة  پـاك تُسـت  كه  تو را اي  پسر تُخمة  بزرگ  و شريف  است  وز هر دو طرف                                

جدت  ِملك  شمس المعالي  قابوس بن  وشمگير بود كه  نبيرة  آغشِ  وهادان        : ملوك  جهاني    كـريمُ الطّرفيني  و پيوستة       
آورده  اســت  و  و ابوالمؤيد بلخي  ذكر او در شاهنامه . بودو آغشِ  وهادان  ملك  گيالن  بود به  روزگار كيخسرو

. درم ، دخترملكزاده المرزبان بن  رستم بن  شروين  بود           ملك  گيالن  از ايشان  به  جدان  تو يادگار بماند و جدة  تو، ما                  
كـه  مصـنّفِ  مـرزبان نامه  است  سيزدهم  پدرش قابوس بن  قباد بود، برادر مِلك  انوشروان  عادل ، و مادر تو فرزند                               

اي  پسر هشيار پس  . مـِلكِ  غـازي  محمودبـن ناصرالدين  بود و جدة  من  فرزند مِلك  پيروزان ، مِلكِ  ديلمان  بود               
بـاش  وقدر و قيمت نژاِد خود بشناس  وز كمبودگان  مباش  هر چند من  نشان  خوبي  و روزبهي  اندرتو همي  بينم     

 .اين  گفتار بر شرطِ  تكثّر واجب  ديدم 

 اين  آگـاه  بـاش  اي  پسر كه  روِز رفتن  من  نزديك  است  و آمدنِ  تو بر اثِر من  زود باشد چه ، امروز تا در                     
سـرايِ  سپنجي ، بايد كه  بر كار باشي  و زادي  و پرورشي  را كه  سراي جاودان  را شايد، برداري  و سراي  جاوداني      
برتـر از سـراي  سـپنجي  اسـت  و زاِد او از ايـن  سراي بايد جست  كه  اين  جهان  چون  كشتزاري  است  كه  از او                   

 كس  درودة  خويش  در كشتزار نخورد بلكه  در آباداني  خورد و آباداني  اين  كاري  و از او ِدروي  از بد و نيك ؛ و           
و نيـك  مـردان  در اين  سراي ، همت  شيران  دارند و بد مردان  همتِ  سگان  و سگ         . سـراي ، سـرايِ  بـاقي اسـت           

و اين سرايِ  سپنجي  است  و نخجيرگاه  ت. همان جا كه  نخجير گيرد بخورد و شير چون  گيرد به  جاي  ديگر خورد              
پس  نخجير ايدر كن  تا وقت  خوردن به  سراي  باقي  آسان  تواني  خوردن  كه     . و نخجيـر تـو دانـش  و نيكي  است             

طـريقِ  سـزايِ  مـا بـندگان ، طاعت  خداي  است  عزّ و جلّ  و مانند آن  كس  كه  راه  خدايْ  تعالي  جويد و طاعت                                    
چون  آتشي بود كه  هر چند سرنگونش  كني  برتري  و فزوني  جويد و مانند آن  كس  كه  از              خـدايْ  تعـالي  جويـد         

پس  بر . راه  خـدايْ  تعالي و طاعت  او دور باشد چون  آبي  بود كه  هر چند باالش  دهي ، فروتري  و نگوني جويد                   
 . چهل  و چهارباب  نهاده  آمدو اين  كتاب  را... ' خويشتن  واجب  دان  شناختن  راه  ايزد تعالي 

 
 شرح 

)./ لقـب  مؤلـف  كتاب است         (اصـل  و مايـة  بلـنديها          : عنصـرالمعالي   ./ گـردآورنده ، مؤلّـف      : جمـع كنـنده      .١
  مقدمة  كتاب ∇كيكاووس بن  اسكندربن  قابوس بن  وشمگيربن  زيار 
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اين  گونه  كلمات  را كه  دو معني متضاد دارند . اين  واژه  به معني  سرور و آقا نيز هست         . (عـبد، بنده    : مـوال  .٢
اين  لقب  . (مراد،القائم باهللا عباسي  است . سرور مؤمنان ، خليفة  مسلمانان   : اميرالمؤمنين  / مي گويند   » لغـات  اضداد   «

لقب  را نخسـت  بـه  عمـربن  خطّـاب  داده  شد و پس  از او خلفاي عباسي  را بدين  لقب  خواندند، ولي  شيعه  اين       
 به : با./ يعني  فرمانبردار خليفة  عباسي : موال اميرالمؤمنين )./ فم . اطالق مي كنند) ع (تنها به  علي بن ابي طالب  

نامة  دولتي  :منشور./ ناتواني ، بي رمقي     : بي توشي   )./ يـاء مصدري    + ضـعيف     . (نـاتواني ، ضـعف      : ضـعيفي    .٣
 .تورهاي  غيرمحرمانه سرگشاده ، از قبيل  فرمان ها و دس

سپيد شدن  موي  خود را همچون  فرمان بركناري  از             : همـي  بينم     ... منشـور   ./ * نوشـتن ، تحريـر    : كـتابت    .٤
 .زندگي  تلقّي  مي كنم  كه  بر چهره ام  نوشته اند

 .پاك  كردن ، زدودن ، محو كردن ): تأكيد» ب «(+ ستُردن  = بستُردن   .٥

بيش  بهر گي      ./نكوهيدن ، سرزنش  كردن ، عيب  گفتن          : نكوهش  ./ مصلحت  چنان  ديدم      : روي  چـنان  ديدم        .٦
 .برخوردار شدن  هر چه  بيشتر: جستن 

عنصرالمعالي   .(تأديب  كند  : نرم  كند  ./ به  سبب  مهِر پدري  تو را از آن  بهره مند سازم                : خويـش   ... تـو را    *  .٨ و ٧
جمله اي عربي  از جد خود نقل  مي كند » حقّ  فرزند و حق  شناختن «س نامه  خـود در بـاب  بيسـت  و هفـتم  قـابو      

آن كس  را كه  پدر و مادر ادب  نكنند، گردش  شب  و : يعني » مـن  لم  يؤدبه االبوان  يؤدبه الملوان    «: بديـن  مضـمون      
 ).ادبش  خواهد كرد) زمان (روز 

... كه  آنگه    ./ * يعني  كار بستنِ  پندهاي  من         : كار بستن   ./ ي  بيشـي  و برتـري  پيدا كن        : فـزوني  يـابي       .١٠ و ٩
 .زيرا كه  در آن  ضورت  من  شرط  پدري  را در حقّ  تو به  جاي  آورده ام : باشد

 ).كاربرد قديم . (شنيدن = شنودن   .١١

 .غنيمت  مي شمارند: غنيمت  دارند .١٢

). بيان علّت . (زيرا كه : چه )./ صفت  فاعلي . كاربـندنده    (= بـه  كـار گيـرنده ، عمـل كنـنده             : كاربـند  .١٤ و ١٣
 .از روي  ناداني ، پنداِر آنان وادارشان  مي كند: نهد... از روي  ./ * پندار، خيال ، توهم ، وهم : پنداشت 

: يافتم ...آنچه  )./ * ي  مصدري + مـركّب  از دلسوزه   . (دلسـوزي ، مهـر و غمخـواري    : دلسـوزگي    .١٧ الي  ١٥
). كتاب  شاهان    : همچون شاهنامه   . (كتاب  : نامه  ./ الزم ، ضرور  : بايسته  ./ آنچـه  بـر مقتضـاي  ذوق  خـود پيدا كردم               

 :فردوسي  گويد

 يكي  نامه  بود از گهِ  باستان فراوان  بدان  اندرون ، داستان 

 :و فرخي 

 باغ چون مجلس كسري شده چون حوروپري

 ه پرنقش وصُور راغ چون نامة ماني شد

 .اگر پندهاي  مرا به  كار بندي : خيزد... اگر )./ * كاربرد قديم . (نوشتم : = نبشتم / 
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وظيفـة  گويـنده  تـنها، گفتن  است  اگر شنونده  پذيراي  آن  نباشد،جاي                      : نيسـت   ... بـر گويـنده       *  .١٩ و ١٨
 .رنجش  نيست 

كوشش  :تكاپوي  كند./ ن  است ، چنان  آفريده  شده  است   طـبيعت  انسـان  چنا      : سرشـت  مـردم  چـنان  آمـد           .٢٠
 .مي كند

كاربرد . صفت  تفضيلي  در مفهوم  صفت عالي          (گرامي تر؛ گرامي ترين       ./ براي  : به  ./ شده  باشد  : آمـده  باشـد     .٢١
. ر به  كار رفته  است به معناي  نهادن  و گذاشتن  در فارسي قديم  بسيا          » ماندن  «فعل    . بـنهد، بگذارد  : بمـاند )./ قديـم   

 :فرخي  گويد

 رفت  و ما را همه  بيچاره  بماندمن  ندانم  كه  چه  درمان  كنم  اين  را و چه  چار

 :و در تاريخ  بخارا

 .اين  گوسفندان  به  بخارا بمان  يا به  من  بفروش 

 
 )لغت نامه (
 .دة  كوچ  به  جهان  ديگر شدم چون  آما: كردم ... چون  ./ * كوچ ، كوچيدن ، رحلت : رحيل  .٢٢

 .درخور، شايسته : سزا./ نژاد، اصل  و نسب : تخمه ./ پرست 'خودسر، هوي : خود كامه  .٢٣

 .خويشاوند:پيوسته ./ نجيب  و كريم  باشد) هر دو(كسي  كه  از طرف  پدر و مادر : كريمُ الطّرفين  .٢٤

 .فرزندزاده : نبيره  .٢٥

سرزمين  واقع  در جنوب غربي  . به معناي  مسكن  قوم  گيل      ) ان  پسـوند مكـان       + يـل     مـركب  از گ    : (گيـالن    .٢٦
از : ابوالمؤيد بلخي   ./ سومين  پادشاه  كياني  كه  داستانش  در شاهنامة  فردوسي  آمده است                  : كيخسرو./ دريـاي  خزر   

گ  منثور كه  شاهنامة  مؤيدي  ناميده            شـاعران  و نويسـندگان  ايـران  در قرن  چهارم  هجري  و صاحب شاهنامه  بزر                     
 ).فم (نقل  گرديده  است  » تاريخ  سيستان «امروز از آن  جز قطعة  كوتاهي  برجاي  نيست  كه  در . مي شده 

 ).ان ، نشانه  جمع  فارسي + جد . (اجداد، نياكان : جدان ./ پادشاهي ، كشور: ملك  .٢٧

ز شاهزادگان  طبرستان  كه  كتاب  مرزبان نامه  را اواخر قرن  چهارم هجري  به  ا: مـرزبان بـن  رستم بن  شروين       .٢٨
زبـان  طبري  نوشته  است  و در اوايل  قرن  هفتم  هجري  يكي  از فضالي  عراق  عجم به  نام  سعدالدين  وراويني  آن                         

برخي  بين     (ف كننده ، نويسنده ،      تصني: مصنّف  )./فم  . (را بـه  زبـان  فارسـي  معمـول  عصـر خـود در آورده  اسـت                       
تصـنيف  و تـأليف  فـرق  گذارنـد در تصنيف  جنبة ابتكار نويسنده  آشكار است  و در تأليف  بيشتر از نوشته هاي                                

 ).فم . (ديگران  استفاده  مي شود

اوفرزند قباد . انوشـيروان ، لقـب  خسرو اول ، بيست  و يكمين  پادشاه  ساساني  ملقب  به  دادگر     : انوشـروان    .٢٩
در اينجا لقبي  است   كه  به  .(جنگجو، كسي  كه  در راه  دين  با كافران  جهاد كند: غـازي   ./ ساسـاني  اسـت      ) غـباد (

مراد، : محمودبن  ناصرالدين )./ سـبب  جـنگهاي  محمـود غـزنوي  كـه  اكثر رنگ  مذهبي  داشت ، به  اوداده  بودند                    
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كه  در گذشت ،     .) ق  .�ه (٤٢١ تا   ٣٨٧سلطان  محمود از     . اصرالدين سبكتكين   سلطان  محمود غزنوي  است  پسر ن        
 .به  استقالل  بر ايران  و ديگرمتصرفات  خود حكومت  كرد

به معني  جايگاه  ديلم ها كه  تيره اي  ايراني  بودندجدا از قوم  ) ان  پسوند مكان + مـركب  از ديـلم         : (ديـلمان    .٣٠
ردم  گيل  درآميختند و گيلكان  امروزي  فرزندان  و بازماندگان هر دو تيره اند در قديم  قسمت          ولي  بعدها با م    . گيل  

 ).ازفم (كوهستاني  گيالن  در ديلم  و مردم  آن  را ديلمان  مي گفتند 

 :جمع  كمبوده ، مردم  كم  ارزش ، دون ، اسدي  طوسي  در گرشاسب نامه  گويد: كمبودگان  .٣١

 ت وكمبوده ترزدرويش نادان دل خيره سركسي نيست بدبخ

 )از فم (

كه  دراين     . نيز باشد به معناي  مردم  گمنام         » گُمبودگان  «بـه  نظـر اسـتاد دكـتر يوسـفي  اين  واژه  مي تواند                   (
،روزبه  بودن ، نيكروزي ،      )ي  مصدري    + روزبه    : (روزبهي  )./ م  . صـورت  بـا مفهوم  عبارت  نيز سازگارتر است  يو             

 .شبختي خو

 ).بنويسم (الزم  ديدم  كه  به  تفصيل  برايت  سخن  بگويم  : ديدم ... اين  گفتار ./ * بسياري : تكثّر .٣٢

 .پس  از من  تو هم  چندان  نخواهي زيست : باشد... آمدن  ./ * به  دنبال : بر اثر./ درگذشتن ، مردن : رفتن  .٣٣

  كشاورزان  و دشت بانان  در سر غلّه زار و پاليز و امثال  آن  ازچوب  و                      خانه اي  كه   . عاريت ، عاريتي    : سـپنج    .٣٤
چـون  دنيـا پايدار نيست  و حكم  مهمانخانة  عاريتي  رادارد، آن  را نيز به  طريق                         : »سـراي  سـپنج      «. عـلف  سـازند    

كي  كه  در سفر با خود توشه ، خورا:زاد./ بكوشي ، جهد كني  : بـر كـار باشي      ./ اسـتعاره ، سـراي  سـپنج  گفـته انـد            
اين  واژه به معناي  غذا و خوراك  در متون  ادب  فارسي  كاربرد    . خوراك ، غذا  : پـرورش   ./ مـي بـرند، ذخيـرة  سـفر        

 :فراوان  داشته  است ، از آن  جمله  درشاهنامة  فردوسي 

 به  جز مغز مردم  مدهْ شان  خورش مگر خود بميرند از آن  پرورش 

 :يا

د مردمان راخورش ندارند چيزي  جز آن  پرورش ز ماهي  بو 

 )لغت نامه (

 .سراي  جاودان ، عالم  آخرت 

 ).سوم  شخص  مفرد مضارع  از مصدر شايستن (در خور است ، شايسته  است  : شايد .٣٥

 ).درويدن = از درودن  (درو كني  : دروي )./ از مصدر كاشتن . (بكاري : كاري  .٣٦

هيچ  : نخورد...كس  ./ * »كشتزار«مي گوييم ، مقابلِ       ) قريه ، خانه ، قرارگاه      ( امـروزه  آبـادي         آنچـه   : آبـاداني    .٣٧
 .كس  آنچه  را درو كرده  در همان  كشتزار نمي خورد، بلكه  در آبادي  مي خورد

 .بلندي نظر، سعة  صدر: همت  .٣٨

 .شكار: نخجير .٣٩

 ).يعني  در اين  جهان . (اينجا: ايدر .٤٠
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 .گرامي  است  و بزرگ  است : عزَّ و جل َّ./ راه  و روش  شايسته : طريق  سزا .٤١

تعالي  فعل  است  و خواندن واژة  خداي  يا    . (خداي ، كه  واال و برتر است         : خدايْ  تعالي    ./ شبيه ، نظير  : مانند .٤٢
الزم  به  يادآوري  است  كه  اين  ) نادرست  است ...عزَّ و جل َّ، تبارك  و        : ايـزد بـه  صورت  مضاف  به  عباراتي  چون               

 .تلقّي  شده  است ... و » جليل «و » عزيز»«متعال «عبارات  در فارسي  معادل  صفت  گرفته  شده  و به معناي  

 .به  سرازيري  و پستي مي گرايد: نگوني  جويد./ به  بلندي  و سربااليي  هدايتش  كني : باالش  دهي  .٤٥ و ٤٤

 .قرار داده  شد، ترتيب  داده  شد: نهاده  آمد .٤٦
 

 ١خودآزمايي  
 انگيزة  عنصرالمعالي  در تأليف  قابوس نامه  چه  بوده  است ؟ .١

 اندوختن  مال  و زر) ب     نصيحت  فرزند) الف 

 به  جاي  نهادن  اثري  از خويش ) د  پيروي  از فرمان  پادشاه  وقت ) ج 

 :  نصايح  و اندرزهايش  بدون  چون  و چرا مورد قبول  واقع  شودعنصرالمعالي  از اينكه .٢

 .ترديد دارد) ب     .مطمئن  است ) الف 

 .خوشحال  است ) د    .نااميد است ) ج 

 معني  عبارت  زير در كدام  گزينه  آمده  است ؟ .٣

 .»به  گرامي تر كسِ  خويش  بماند«

 .براي  عزيزترينِ  كس  خود بگذارد ) ب   .مانند خويشان  گرامي  او باشد) الف 

 .گرامي تر از هر كس  نگه  دارد) د   .از كسان  خود گرامي تر بدارد) ج 

معاني  درست  را از ستون  چپ  انتخاب  كنيد و در داخل  پرانتز جلو واژه هاي  مربوط  ستون سمت  راست                              .٤
 :بنويسيد

 اينجا) الف  (        )منشور . ١

 عاريت ) ب          )(رحيل   . ٢

 دون ) ج  (        )غازي   . ٣

 جنگجو) د (        )كمبود . ٤

 كوچيدن ) هـ (        )تكثّر   . ٥

 فرمان  سرگشاده ) و (         )ايدر   . ٦

 بسياري ) ز (         )سپنج  . ٧

 شكار) ح 

 دنبال ) ط 

 فعاليت 
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ربيت  و ارتباط  آن  با اصل  و نسب  فرد، با نظرية روان شناساني  كه  امروزه         نظر عنصرالمعالي  را در زمينة  تعليم  و ت          
 .به  عوامل  توارثي  در رشد شخصيت  انسان  معتقدند مقايسه  كنيد



 

 
٧٠
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 در فزونيِ  گهر از فزونيِ  خرد و هنر
 
 

 چكيده 
لي  را به شناساندن  ارزش  هنر و دانش  نويسـندة  قابوس نامه  در تأييد هشدارهاي  خويش  در پيشگفتار كتاب ، فص              

هنر را گرانبهاتر از گنج  مي نامد و همه  جا آن  را در          . اختصـاص  مـي دهـد و پسر را به  فراگيري  آنهابرمي انگيزد               
تـرادف  بـا دانـش  وخـرد به  كار مي برد و سرماية  خرد و دانش  و هنر را برتر و ارزنده تر از گوهِر اصل  ونسب                   

 . مبادا كه  فرزند به  پشت  گرمي  تبار خويش  از كسب  فرهنگ  و معرفت تن  زندمي داند

بـدان  اي  پسـر كـه  مردمِ  بي هنر دايم  بي سود بود، چون  مغيالن  كه  تن  دارد و سايه  نداردنه  خود را سود               
سب ، از حرمت  داشتنِ  مردم        كـند و نـه  غيـر را، و مـردم  اصـيل  و نسيب  اگرچه  بي هنر باشد از روي  اصل و ن                             

اما جهدبايد كرد تا اگرچه  اصلي  و گهري  باشي ، تنْ  گهر          . بـي بهره  نباشد؛ بتَر آن  باشد كه  نه  گهر دارد و نه  هنر                  
  وبدان  نام  كه  مادر و پدر نهد، همداستان  مباش  كه  آن  نام ، نشاني. باشـي  كـه  گوهِر تن  از گوهِر اصل  بهتر است    

نام  آن  باشد كه  تو به  هنر بر خويشتن  نهي  تا از نامِ  جعفر و زيد و عمر و عثمان  و علي  به  استاد و فاضل               . باشد
و بدان  كه  از . و حكيـم  اوفـتي كـه  اگـر مـردم  را بـا گوهـِر اصل ، گوهِر هنر نباشد، صحبتِ  هيچكس  را نشايد                      

 و چون  اين  بدانستي  زبان  را به  خوبي  و هنر آموخته  كن ، چه            …همـة هـنرها بهـترين  هـنر سـخن  گفتن  است                  
و با همة  هنر جهد كن  تاسخنِ  بر جاي  گويي  كه  سخنِ  نه              . هر كه  را زبان  خوشتر، هواخواهش  بيشتر         : گفـته اند  

 .بر جاي  اگرچه  خوب گويي ، زشت  نمايد

مگــوي  و تــا    پرهيز كن  و چون  باز پرسند، جز راست و سخن ، ناپرسيده  مگوي  و از گفتاِر خيره ... 
و بر سر مال    . نخواهـند كـس  را نصـيحت  مگـوي  و پـند مـده ، خاصّـه  كسـي  را كه  پند نشنود كه  اوخود افتد                                

و چنان  كه  به  سخن  خوب  بخل  نكني ، اگرطاقت  بود، به  عطاي  مال  هم  بخل  مكن  كه       ... هيچكـس  را پـند مده          
خود را جايي  ِنه  كه  اگر . و به  خويشتن ، در غلط  مشو       ... ردم ، فريفـتة  مـال  زودتـر شـود زانكه  فريفتة سخن                   مـ 

و بدان  كه  نيكي  كن  و نيكُوي  گوي  دو برادرند كه  پيوندشان  زمانه                       ... بجويـند همانجـا يابند تاشرمسار نگردي          
به جاي     اي  نيك  و بد هم  اندر اين  جهان  به  تو رسد، پيش  از آنكه نگسلدو بر نيك  كرده  پشيمان  مباش  كه  جز

و چون  تو با كسي  خوبي  كني ، بنگر كه  در وقت  خوبي  كردن  همچندان راحت  كه  بدان  كس  رسد،       . ديگـر روي    
ه  باشد، بنگر تا بر دل  در دل  تو خوشي  و راحت  پديد آيد و اگر با كسي  بدي  كني ، به چندان  رنج  كه  بدو رسيد                        
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چون  حقيقت ، بي ضُجرت  تو رنج  از تو به  كس  . تـو چـه  ضُـجرت  و گراني  برسد، از تو خود بر كسي  بد نيايد               
نرسـد و بـي خوشـيِ  تو راحت  ازتو به  كس  نرسد، درست  شد كه  مكافات  نيك  و بد هم  بدين  جهان  مي يابي ،                                      

  .پيش  از آنكه بدان  جهان  رسي

يا به  كار    : و اين  تو را به  دو چيز حاصل شود          . و تـن  خويـش  را بعـث  كن  به  فرهنگ  و هنر آموختن                     ... 
هيچ گنجي  بهتر از هنر نيست  و هيچ            «: و سقراط  گويد   . بسـتنِ  چيـزي  كه  داني ، يا به  آموختنِ  آن  چيز كه  نداني                      

پس   . »زرگوارتر ازدانش نيست  و هيچ  پيرايه  بهتر از شرم  نيست               دشـمن  بدتـر از خوي  بد نيست  و هيچ  ِعزّي  ب                
آموخـتن  را وقتي  پيدا مكن ، چه  در هر وقت  ودر هر حال  كه  باشي ، چنان  باش  كه  يك  ساعت  از تو در نگذرد            

و جهد كن  تا  ... ست    و بامـردم  نـادان  صـحبت  مكن  خاصّه  با ناداني  كه  پندارد كه  دانا                      ... تـا دانشـي  نيـاموزي          
سـتودة  خـلقان باشـي  و نگـر تـا سـتودة  جـاهالن  نباشـي  كـه  سـتودة  عـام  نكوهيـدة  خاص  بود چنان  كه  در                              

 :حكايتي شنودم 

از جملة  خاصّ  آن  شهر مردي  به  سالم  او اندر آمد و بنشست  و از                      . روزي  افالطون  نشسته  بود      : گويـند 
اي  حكيم  امروز فالن  مرد راديدم  كه  سخن  تو مي گفت  و تو :  در ميانة  سخن  گفت .هـر نـوع  سخن  همي  گفت          

افالطون  بزرگوار مردي است  كه  هرگز كس  چنو نبوده  است  و نباشد، : را دعـا و ثـنا همـي  گفـت  و مـي گفـت                
 و بگريست  و سخت  دلتنگ       افالطون  چون  اين  سخن  بنشنيد، سر فرو برد           . خواسـتم  كـه  شـكر او به  تو رسانم              

از تو مرا رنجي  : اي  حكيم  ازمن  چه  رنج  آمد تو را كه  چنين  تنگدل  گشتي ؟ افالطون  گفت                       : اين  مرد گفت     . شد
نرسـيد ولكـن مرا مصيبتي  از اين  بتر چه  بود كه  جاهلي  مرا بستايد و كار من  او را پسنديده  آيد؟ ندانم  كه كدام              

نه  كردم  كه  به  طبع  او نزديك  بود كه  او را آن  خوش  آمد و مرا بدان  بستود، تاتوبه  كنم  از آن  كار؛ و                            كـار جاهال  
اين  غم  مرا از آن  است  كه  مگر من  هنوز جاهلم ، كه  ستودة  جاهالن ،جاهالن  باشند و هم  در اين  معني  حكايت                                  

 .ديگر ياد آمد
 

 حكايت 
ديوانه اي  پيش  .حمدبـن  زكرياي  رازي  رِحمهُ اهللا مي آمد با قومي  از شاگردان  خويش     چـنين  شـنيدم  كـه  م         

. در هيچكـس  ننگريسـت  مگـر در محمدبن  زكريا و نيك  در اونگاه  كرد و در روي  او بخنديد                         . ايشـان  اوفـتاد    
چرا مطبوخ  : شاگردان  گفتند كه     . محمدبـن  زكـريا بـاِز خانـه  آمـد و مطـبوخ  افـتيمون  بفـرمود پختن  و بخورد                        

 از بهر آن  خندة  ديوانه ؛ كه  تا وي  ازجملة  سوداي  خويش ، جزوي  با من  نديد، با من  نخنديد: خوردي ؟ گفت 

و چـنين  سـخنها كـه  من  ياد كردم ، بخواني  و بداني  و بر فضل  خويش  چيره  گردي  آنگاه  به  فضل  و                           ... 
خويشتن  را از جملة  نادانان  ِشمر كه  دانا آنگه  باشي                 . باش  و مپندار كه  تو همه  چيز بدانستي            هـنر خويش  ِغره  م      

به  روزگار خسرو، اندر وقت  وزارت       : كـه  بـر دانـش  خويـش  واقـف  گـردي  چـنان  كه  در حكايت شنودم  كه                            
وي  را با .  بود و رسول  را بار دادخسروبنشسـت  چـنان  كـه  رسم  ملوك  عجم    . بزرجمهـر رسـولي  آمـد از روم        

اي  : رسـول  بارنامـه  همـي  بايست  كند به بزرجمهر، يعني  كه  مرا چنين  وزيري  است ، پيش  رسول  با وزير گفت                            
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خسرو از آن  طيره  شد و از رسول  خجل   ! نه  اي  خدايگان      : همـه  چيـز در عالم  تو داني ؟ بزرجمهر گفت              ! فـالن   
همه  چيز همگان  دانند و همگان هنوز از مادر : همـه  چيـز پـس  كـه  داند؟ بزرجمهر گفت        :  كـه    پرسـيد . گشـت   
 نزاده اند

و بوشكور بلخي  گويد و خويشتن         ... و سخت  دانا، كسي  باشد كه  بداند كه  نادان  است  و عاجز                   ... 
 :را به  دانش  بزرگ  در بيتي  بستايد و آن  بيت  اين  است 

  رسيد دانش  من كه  بدانم  همي  كه  نادانم تا بدانجا
 

 شرح 
بايد توجه   :هنر)./ از سييه   (از جهتِ ، به  سببِ         : از./ نـژاد، تـبار، اصـل  و نسب          ): گوهـر (= گهـر   ./ دربـارة   :  در *

 اين  كلمه  به  داشـت  كـه  ايـن  واژه  در نزد قدما معنايي  بسيار گسترده تر از امروز داشته  است  و باآنچه  امروزه  از         
اين  كلمه  در «: چنين  شرح  مي كند» هنر«عالّمه  دهخدا در لغت نامه  ذيل واژة        . ذهـن  مـي رسد متفاوت  بوده  است            

واقـع  بـه معـني  آن  درجـه  از كمـال  آدمـي  است  كه هشياري  و فراست  و فضل  و دانش  را دربردارد و نموِد آن                                  
در لغت نامه  به  قابليت ، لياقت ، كفايت  و توانايي  فوق العادة  » هنر«نيز، . » مي نمايد  صـاحب  هـنر را برتر از ديگران        

چنان  كه فردوسي  نيز » گهر«به  هر حال  با توجه  به  كاربرد اين  كلمه  در مقابل       . جسمي  ياروحي  معني  شده  است          
دريافته  مي شود كه عنصرالمعالي  به  همة  اين  مفاهيم    از قابوس نامه  چنين        » هنر برتر از گوهر آمد پديد     «مـي گويد    

در (چنان  كه  . وفرزند را به  اكتساب  آنها ترغيب  مي كند      . بـه  ويژه  قابليت هاي  جسمي  و روحي  نظر داشته  است                  
وي  را از هنر هر كه  تن  خويش  را مطيع  خويش  نتواند گردانيد            «: در جايي گويد  ...) هميـن  باب  در فزوني  گهر          

و همين  معني  در » از نفس پرور، هنرپروري  نيايد«: »گلسـتان  «كـه  يادآورگفـتة  سـعدي  اسـت  در         » بهـره  نباشـد    
 :»بوستان «

 خردمند مردم  هنر پرورندكه  تن  پروران  از هنر الغرند

به  شمار   » هنر« از شناگري  را براي  فرزند نوعي        » حـقّ  فـرزند و حـق  شـناختن            «عنصـرالمعالي  در بـاب         
را بهترينِ  هنرها » سخن  گفتن «مـي آورد نيـز همچـنانكه  مالحظـه  مـي شود در سطر دهم  همين  بخش ، نويسنده              

با توجه  به اين  نكات  شايد بتوان  در تعريف  هنر از ديد . امـا همـه  جا ميان  هنر و صنعت  فرق  مي نهد        . مـي نـامد   
مجموعه اي  است  از دانش  و خرد و هشياري  و نيز قابليت هاي  «=هنر: اي  رسيد كه عنصـرالمعالي  به  چنين  نتيجه         

اكتسـابي  جسـمي  و روحـي ،چـنان  كـه  فـنون  جـنگ  و شكار، سواري ، تيراندازي ، شنا، خوشنويسي ، شاعري ،                               
 .»نويسندگي  وسخنوري  را در برمي گيرد

 اصل  و نسب  به  ياري  خردو هنر[ ارزش ] بيشتر شدن  دربارة : در فزوني  گهر از فزوني  خرد و هنر/ 

به  كار » مردم «گاه  نيز فعلِ  جمع  براي  واژة  ). كاربرد قديم . (»مردم «اسـتعمال  فعـل  مفرد براي  واژة      : بـود  .١
ت  با خارهاي  درختچه اي  اس  . درخت  صمغ عربي     ): مادر غوالن   (مخفّـف  اُمّ  غيالن         = مغيـالن     ./ مـي رفـته  اسـت        
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مانند خار مغيالن  كه  تنه اش          : ندارد... چون    )./ * فم  (بـي شـمار از تيـرة  پـروانه واران  و از دسـتة  گـل  ابريشم ها                     
 .سايه اي  ندارد

 .داراي  نسب  عالي : نسيب ./ نجيب ، نژاده ، باگهر: اصيل  .٢

داراي تبار و نژاد    ). گوهري  : (= گهري  ). ت  نسبي    صف. ي  نسبت    + اصل    (اصيل    : اصـلي   )./ بدتـر : (= بـتر  .٤ و ٣
بايد كوشش  كني  تا هر چند كه  اصل و نسب  عالي  داشته  باشي  : بهتر است   : ... جهد)./ * صـفت  نسـبي      (بـزرگ     

 .چون  ارزش  آن از ارزش  تبار و نژاد بيشتر است ). گ . يو. (خود نيز ارزش  و شخصيتي  كسب  كني 

: باشد...  كه  آن       *./  در اينجا يعني  اكتفا نكن ، بسنده  نكن           : همداستان  مباش    . موافـق ، راضي     : ان  همداسـت  .٦ و ٥
)./ باء معيت  (همراه    : با./ به  وسيله  و به ياري  هنر        : به  هنر  ./ زيـرا كه  آن  نام ، تنها نشانه اي  است  براي  شناسايي  تو                  

نايل  ... كه  داري فراتر روي  و به  القابي  چون  استاد و فاضل  و ... جعفر و زيد و [ مثالً]تا از نامِ    : اوفـتي   ... تـا از    
 .شوي 

كه امروزه  فقط  يك        » شايستن  «فعل    . (شايسته  نيست ، درخور نيست       : نشايد./ همدمي ، همنشيني    : صحبت   .٧
و ترديد به كار مي رود در قديم  به  صورت هاي  آن  هم  به  عنوان  قيد شك  » شايد«صـيغه  از فعل  مضارع  آن  يعني    

و كنايه  است  از هر چيز    . هر سنگ  گرانبهاچون  ياقوت ، الماس  و فيروزه            : گوهر)./ مختلف  صرف  مي شده  است         
  به  كار بردن  جمع الجمع  اين  كلمه    . جوهر، معرب اين  واژه  است  و جمع  مكّسر آن ، جواهر              . (پـرارزش  و گرانبها    

زيرا كه  اگر انسان  عالوه  بر اصل  ونسب ،     : نباشد...  كه  اگر     *./ غـلطي  اسـت  مصطلح        » جواهـرات   «بـه  صـورت      
 ... گوهر گرانبهاي  هنر را نداشته  باشد 

 ).بيان  علت  يا تعليلي (زيرا كه  : چه ./ عادت  بده ، خو گر كن : آموخته  كن  .٩

 .به  نظر مي رسد: نمايد./ »نه  بر جاي «بر در برا. مناسب ، بجا: بر جاي  .١٠

 .بيهوده ، ياوه : خيره  .١١

: دربرابر خال. (گروه  مردم : مال./ به  تجربه  در خواهد يافت     [ سـرانجام   ]او خـود    : او خـود اوفـتد     .١٣ و ١٢
: عبارت  آمده  است در متن  به دنبال  اين  . (در حضور مردم  كسي  را نصيحت  نكن     : مـده   ... بـر سـر     )./ * خـلوت   

از كالم  منسوب  به  حضرت  . يعني  اندرز گفتن  در حضور جمع نوعي  سرزنش  است            » كه  النصح  عندالمال تقريع       «
 .تنگ  چشمي  وامساك  نمي كني : بخل  نكني )./ ع (علي  

زيرا كه  مردم  را از راه          : سخن  ... كه  مردم      ./ بخشش  : عطـا )./ در ايـنجا، از نظـر مـالي         (توانـايي     : طـاقت    .١٤
 .بخشيدن  مال  زودتر و آسان تر مي توان  شيفتة  خود كرد تا از طريق  سخن  چرب و نرم 

مراد آن   ).گ  .يو(دربـارة  ارزش  خود دچار اشتباه  نشو، فريفتة  خود نباش                 : بـه  خويشـتن  در غـلط  مشـو            .١٥
ارزش  ومقام  خود را آن  چنان  كه   : نگردي ... خود را ./ * ن خود را بزرگتر ـ از آنچه  هستي  تصور نك : اسـت  كه     

 .به  راستي  هست  به  مردم  اظهار كن  تا اگر پرس  و جو كردند، درستي سخنان  تو ثابت  گردد و شرمنده  نشوي 
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 دربارة  ديگران  كسي  كه: نيكُوي  گوي ./ نيكي : نيكويي = نيكُوي   )./ صفت  فاعلي    (نيكي كننده     : نيكـي  كـن       .١٦
قطع  : نگسلد./ آنكه  كردار و گفتارش  هر دو،نيك  است          : نيكـي  كـن  و نيكـوي  گوي            ./ سـخن  نيكـو مـي گويـد        

 ).از مصدر گسليدن (نمي كند، پاره  نمي كند 

 ).صفت  و موصوف  مقلوب (عملِ  نيك  : نيك  كرده  .١٧

 .ه همان  انداز: همچندان ./ جهان  ديگر: جاي  ديگر .١٨

به  اين معنا در ). از مصدر نگريستن  و نگريدن   (توجه  كن ، دقّت  كن          : بنگر./ آن  قـدر، آن  اندازه        :  چـندان    .٢٠
 :فردوسي  گويد. ادب  پارسي  كاربرد فراوان  دارد

 خرد چشم  جان  است  چون  بنگري تو بي  چشم ، شادان  جهان  نسپري 

 »شاهد از لغت نامه «

بنابراين   :]نيايد... از تو   ./ * آزار، آزردگي ، رنجيدگي  خاطر     : گراني  ./ مالل ، دلتنگي    : جرت  ضُـ ./ كـه   : تـا / 
 .از سوي  تو به  كسي  بدي  نرسد[ بكوش  تا

 .حقيقتاً، به  راستي : حقيقت  .٢١

 ).اعمّ  از خوب  يا بد(پاداش  و جزا، : مكافات ./ ثابت  شد، محقق  گشت : درست  شد .٢٢

وجودت  را به آموختن  دانش  : آموختن ... تن  ./ * دانش ، معرفت : فرهنگ ./ بينگيز، ترغيب  كن   :   كن    بعـث  .٢٤
 .و هنر برانگيز و ترغيب  كن 

. اهتمام  سقراط  بيشتر مصروف اخالق  بود  .). م  . ق   ٣٩٩:  ـ ف    ٤٧٠: و(فيلسـوف  معروف  يوناني         : سـقراط    .٢٥
 ).از فم . ( ، عفت ، عدالت  و خداپرستي  اصول  سقراطي بوده  است حكمت ، شجاعت: فضايل  پنجگانه 

 .عزّت ، ارجمندي : ِعزّ .٢٦

يعني  هميشه  .(براي  فراگيري  وقت  و زمان  خاصّي  تعيين  مكن        : مكن  ... آموختن    ./ * زينت ، زيور  : پيـرايه    .٢٧
 ).در حال  آموختن  باش 

. آدميان ، مردمان  :خلقان  ./ ستايش  شده ، مورد تحسين       : ستوده  ./ نكن  همنشيني  و معاشرت       : صـحبت  مكن      .٢٩
 ).نشانة  جمع  فارسي » ان «جمع  بستن  واژه  عربي  با . جمع  خلق (

مردم  : عام ).كة  تعليلي  يا بيان  علت  است (زيرا كه  : كه )./ از مصدر نگريستن  (زنهـار، بـرحذر باش        : نگـر  .٣٠
 ).صفت مفعولي  از مصدر نكوهيدن (سرزنش  شده  : نكوهيده ./ مردم  دانا و برگزيده : اص خ./ جاهل ، نادان 

درون  : اندرآمد.)./ م . ق ٣٤٧ ـ ٤٢٧(فيلسـوف  معـروف  يوناني  شاگرد سقراط  و استاد ارسطو         : افالطـون    .٣٢
 .آمد، داخل  شد

 .ستايش ، تمجيد: ثنا .٣٤

 .سپاس  كسي  را گفتن ، سپاسگزاري : شُكر./ چون  او، مانند او= چنو  .٣٥

دانشمند، : حكيم )./قيد است  براي  فعل  دلتنگ  شد    (بسيار  : سخت  ./ سر به  زير افكند    : سر فرو برد   .٣٧ و ٣٦
 .از سوي  من : = از من ./ فيلسوف 



 

 
٧٥

 ).ستودن = از مصدر ستاييدن  (ستايش  كند : بستايد./ رنج ، سختي ، اندوه : مصيبت  .٣٨

 .طبيعت ، ميل  و رغبت ، ذوق : بع ط .٣٩

همچنين  در :ياد آمد... و هم  / شايد : مگر./ اين  اندوه  من  از آن  جهت  است   :  ايـن  غـم  مرا از آن  است             * .٤٠
 ).گويندة  اين  عبارت  مؤلف  كتاب  است (اين  زمينه  داستان  ديگري  به  خاطرم  آمد 

در ري  به  دنيا آمد وهم  در آن  .) ق . هـ٣١٣ ـ ٢٥١(  و دانشمند معروف       طبيب: محمدبـن  زكـرياي  رازي         .٤٣
: قومي ./ خداي او را رحمت  كند: رحمه اهللا./ رازي  در طـبّ  و فلسفه  داراي  رسائل  متعدد است           . جـا درگذشـت     

 .گروهي 

: نيك  ./به  : در./  جز، غير از   به  : مگر./ در برابرشـان  ظاهـر شد، با آنان  مصادف  شد            : پيـش  ايشـان  اوفـتاد        .٤٤
 ).قيد است (بسيار، سخت  

: مانند. اين  كلمه  بدين  معني  الزم االضافه است            . (در اينجا حرف  اضافه  است  به معني  سويِ ، به  جانب ِ                : باِز .٤٥
ز تيرة  پيچكيان  كه        گياهي  ا  :افتيمون  ./ پخته  شده ، جوشانده ، دم  كرده          : = مطبوخ  )./ فم  . (بـاِز جـاي  خويـش  شـد         

دستورداد برايش  جوشاندة  افتيمون  آماده  كنند و           : بخورد... مطبوخ    )./ * فـم   . (داروي  جـنونش  مـي دانسـته انـد          
 .خورد

تا ازجنس  : نخنديد... تا وي   ./ * از نـوع ، از جـنس   : از جمـلة   ./ ماليخوليـا، خـبط  دمـاغ        : سـودا  .٤٧ و ٤٦
 .  نمي ديد، به  من  نمي خنديدبيماري  خود اندكي  در من

بر دانش  ومعرفت      : گردي  ... بر فضل     ./ * معرفت ، حكمت ، كمال      : فضل  ./ ذكر كردم ، نوشتم     : يـاد كـردم      .٤٨
 .احاطه  پيدا كني 

 .مغرور: غره  .٤٩

 .يعني  از اندازة  دانش  خويش  آگاه  شوي : گردي ... بر دانش  *  .٥٠

نام  وزير فرزانة انوشيروان       : بزرگمهر: = بزرجمهر./  فصل  اول     ∇. وان  ساساني  است      مـراد انوشير  : خسـرو  .٥١
يكي  ازكشورهاي  جنوبي  اروپا كه          : روم  ./ فرستاده ، سفير  : رسول  )/ بزرجمهـر معـرب  بزرگمهـر اسـت          . (دادگـر 

اكنون  . رومِ  غربي  تقسيم  شد ميالدي  به  دو قسمت روم  شرقي  و ٣٩٥سـابقاً وسـعت  زيـادي  داشـت  و در سال                
 .جلوس  كرد، بر تخت  نشست :بنشست ./ ايتاليا جانشين  كشور روم  قديم  است 

نازش  ومباهات  : بارنامه  كردن ./ اجـازة  ورود و شرفيابي  داد   : بـار داد  / پادشـاهان  ايـراني ،     : مـلوك  عجـم       .٥٢
اصل  : آورده  است » بارنامه كردن «يله  و دمنه  در توضيح          كل ٢٤١اسـتاد مينوي  در صفحة         . (كـردن ، تفاخـر كـردن        

فهرستي  است  از اشياء و مال التجاره اي  كه  بازارگان  وكاسب  از براي  فروختن  با كاروان  يا كشتي                             : معـني  بارنامه     
ي كرده اند و يا در ظاهـراً مرسـوم  بـوده  اسـت  كه  بعضي از تجار بارنامه اي  غيرواقعي  درست  م                      . حمـل  مـي كـند      

و بدين  طريق  به  تدريج          . مجـالس  و محافل  ادعا مي كرده اند كه فالن  قماشها و اجناس  و جواهر را در راه  داريم                         
بـه  معـني الف  و گـزاف  و ادعـا و نـازش  و غرور و مباهات  و تفاخر و باد و بروت  و اسباب  تجمل              » بارنامـه   «

 .ي  به  كار رفته  است وبزرگي  و احتشام  ظاهر



 

 
٧٦

 ).»اين  الفي  نيست  كه  مي زنم  و بارنامه اي  نيست  كه مي كنم «: در تاريخ  بيهقي  آمده  است 

 :و سعدي  گويد

 گر خاك  مرده  باز كني  روشنت  شودكاين  باِد بارنامه  نه  چيزي  است  در دماغ 

 »شواهد از لغت نامه «

مي بايست  به  وجود بزرگمهر تفاخر كند يعني  كه  من چنين  وزير                 ) خسرو(او  : وزيـري  است     ...  وي  را     * .٥٣
 .اي  بزرگمهر= اي  فالني  !: اي  فالن ./ دارم [ دانشمندي ]

 .خشمگين  شد: طّيره  شد./ پادشاه  بزرگ : خدايگان  .٥٤

 ).ارت  در معني  الزم  به  كار رفته است در اين  عب» زادن «فعل  . (متولّد نشده اند. زاده  نشده اند: نزاده اند .٥٦

از شـاعران  نيمـة  اول  قـرن  چهارم  است  از اشعار اوابيات                : بوشـكور بـلخي     ./ بسـيار دانـا   : سـخت  دانـا     .٥٧
كه  به  او » آفرين نامه «پراكـنده اي  در دسـت  اسـت  كه  بعضي  از قصايد اوست  و بعضي  ديگر از منظومه اي  به  نام                    

 ).فم . (داده اندنسبت  

[ در برابر مجهوالت  و نادانسته هاي جهان     ]خـود را مـي ستايد كه  به  ناداني  خود              : بسـتايد ...  خويشـتن      * .٥٨
 .آگاه  شده  است  و اين  آگاهي  را دانشي  بزرگ  تلقّي  مي كند

 
 

 ٢خودآزمايي  
   است ؟عنصرالمعالي  هنر را به  كدام  يك  از معاني  زير به  كار برده .١

 همة  قابليت هاي  جسمي  و روحي ) ب      اصل  و نسب ) الف 

 جنگ  و شكار) د      صنعتگري ) ج 

 به  چه  مفهومي  به  كار رفته  است ؟» تن گهر«در عبارت  زير  .٢

 ».جهد بايد كرد تا اگر اصلي  و گهري  باشي ، تن  گهر باشي «

 ه  به  جواهرآراست) ب     داراي  ارزش  شخصي ) الف 

 گرانبها) د     خوش  اندام ) ج 

 :يعني » بارنامه  كردن « .٣

 فهرست  اشياء را نوشتن ) ب  تجارت  كردن ) الف 

 حمل  كردن ) د نازش  و مباهات  كردن ) ج 

 كدام  يك  از گزينه ها در رابطه  با عنوان  اين  فصل  صحيح  است ؟ .٤

 .»نردر فزوني  گهر از فزوني  خرد و ه«

 .است » از سببيه «و از نظر دستوري  » از جهت «به  مفهوم  » از«) الف 

 .است » از تفضيلي «و از نظر دستوري  » از جهت «به  مفهوم  » از«) ب 

 .است » موصول «و از نظر دستوري  » مقايسه «به  مفهوم  » از«) ج 



 

 
٧٧

 .است » اضافه «و از نظر دستوري  عالمت  » به  علت «به  مفهوم  » از«) د

از » اگر مردم  را با گوهر اصل  گوهر هنر نباشد صحبت  هيچكس  رانشايد               ... «در عـبارت      » نشـايد «واژة     .٥
 چه  مصدري  است ؟

 .شايستن ) ب      .شايسته  بودن ) الف 

 .ب  و ج ) د      .شاييدن ) ج 

 شده  است ؟به  چه  معنايي  به  كار برده  » باز«در عبارت  زير واژة   .٦

 .»محمدبن  زكريا باِز خانه  آمد و مطبوخ  افتيمون  خورد«

 .به  طرفِ ) ب       .دوباره ) الف 

 .نزديك ) د      .درونِ ) ج 

 از نظر دستوري  چه  نوع  كلمه اي  است ؟» باز«در عبارت  فوق  واژة   .٦

 .حرف  اضافه ) ب      .حرف  ربط ) الف 

 .شانة  مفعولي ن) د     .حرف  عطف ) ج 

 به  چه  معنايي  به  كار برده  شده  است ؟» بعث  كردن «تركيب  » تن  خويش  را بعث  كن «در جملة   .٧

 .سرگرم  كردن ) ب       .ستودن ) الف 

 .برانگيختن ) د    .با خود ستيزه  كردن ) ج 

 فعاليت 

 .م  مقايسه  كنيدرا در شخصيت  انسان  با ه» اصل  و نسب «و » دانش  و هنر«اثر 

 به  عقيدة  شما كدام  يك  از عوامل  باال نقش  مهم تري  در تربيت  انسان  بازي  مي كند؟ .١

 عقيده  و نظريات  عنصرالمعالي  در اين  زمينه  چيست ؟ .٢
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٣ 
 
 

 در پيشي  جستن  از سخنداني 
 
 

 چكيده 
برخوردار است  وي  دراين  بخش  از كتاب ، به  نكاتي                 خـوب  سخن  گفتن ، در نظر عنصرالمعالي  از ارزشي  ويژه                  

بسـيار ظـريف  در آداب  سـخن  گفتن  اشاره  مي كند وبراي  اثبات  آنها داستانهايي  نيز به  عنوان  شاهد مي آورد اما              
دي  آن  در برابـر سـخن  نيـك  و بجاگفـتن ، بر اهميت  سكوت  و خاموشي  به  موقع  نيز تأكيد مي ورزد و در موار       

 .راهمپاي  سخنوري  و سخنداني  مي شمارد

خويشتن  را   . اما تو اي  پسر سخنگوي  باش  و دروغگوي مباش             . بايد كه  مردم  سخنگوي  و سخندان  باشد          
 ...و هر چه  گويي  راست  گوي  . به  راستگويي  معروف  كن  تا اگر وقتي  به  ضرورت ، دروغگويي ، از تو پذيرند

ه  مردم  نمايي  بر رويِ  نيكوترين  نماي  تا مقبول  بود و مردمان  درجة  توبشناسند كه  بزرگان  و سـخن  كه  ب     
و سخن  بود كه      ... خردمـندان  را بـه  سـخن  دانـند نه  سخن  را به  مردم ، كه  مردم  نهان  است  زير سخن  خويش                                    

دد و همان  سخن  به  عبارتي  ديگر توان  گفتن  كه  روح  تيره  بگويـند بـه  عـبارتي  كـه  از شنيدن  آن ، روح  تازه  گر                    
 .گردد

 
 حكايت 

چـنان  شـنودم  كه  هارون الرشيد خوابي  ديد، بر آن  جمله  كه  پنداشتي  كه  همة  دندانهاي او از دهان  بيرون                    
زندگاني  اميرالمؤمنين  : معبر گفت تعبير خواب  چيست ؟    : بامداد معبري  را بياورد و پرسيد كه         . افـتادي  بـه  يكبار      

اين  مرد را صد چوب        : هارون  گفت    . همـة  اقـرباي  تو پيش  از تو بميرند، چنانكه  كس  از توباز نماند                  ! دراز بـاد  
چون  همة  قرابات  من  پيش  از من ، جمله  بميرند پس  آنگه            . بـزنيد كـه  بدين  دردناكي  سخني  در روي  من بگفت                 

 باشم ؟من  كه  

بدين خواب  كه  اميرالمؤمنين        «: خوابگزار گفت   . خوابگـزاري  ديگر بياوردند و همين  خواب  با وي  گفت               
تعبير از آن  بيرون  نشد، «: هارون  گفت   . »ديـد، دليل  كند كه  خداوند، دراز زندگاني تر بود از همة  قرابات خويش                  

پس ، پشت  و روي  سخن  نگاه  بايد . »ين مرد را صد دينار بدهيدا. امـا از عـبارت  تـا عـبارت  بسـيار فـرق  است         
اگر گويي  و نداني ، چه     . داشت  و هر چه  گويي  بر رويِ  نيكوتربايد گفتن  تا هم  سخنگوي  باشي  و هم  سخندان                          
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دعوي كنندة  . تـو و چـه  آن  مـرغك كـه  او را طوطـك  خوانند كه  وي  نيز سخنگوي  است ، اما نه  سخندان  است                                   
بـي معني  مباش  و اندر همة  دعويها برهان ، كمترشناس  و دعوي  بيشتر، وبه  علمي  كه  نداني  دعوي  مكن  و از آن         
عـلم  نـان  مطَـلب ، كـه  غـرض  خويـش  از آن  علم  و هنربحاصل  تواني  كردن  كه  معلومِ  تو باشد و به  چيزي  كه           

 .نداني  به  هيچ  چيز نرسي 
 

 حكايت 
چـنان  كـه  گويـند كه  به  روزگار خسرو، زني  پيش  بزرجمهر آمد و از وي  مسئله اي  پرسيدو در آن  حال         

پس  تو كه  اين  : اين  زن  گفت .اي  زن  اين  كه  تو همي  پرسي ، من  ندانم             : بزرجمهـر سـِر آن  سخن  نداشت ، گفت            
بدان  چيز كه  دانم ، و بدانكه  ندانم  مِلك     :  مي خوري ؟ بزرجمهرگفت      ندانـي ، ايـن  نعمتِ  خدايگان  ما به  چه  چيز               

مـرا چيزي  نمي دهد، ور باور نداري ، بيا و ازملك  بپرس  تا خود، بدانچه  ندانم  مرا چيزي  همي  دهد يا نه ؟ و در    
هيـده  گردي   سـخن  گفـتن  و سـخن  گـزاردن ، آهسـتگي  عـادت  كـن  و اگـر از گـران  سـنگي  وآهسـتگي  نكو               

 .دوست تردار از آنكه  از سبكساري  و شتابزدگي  ستوده  گردي 

و بـه  دانسـتن  رازي  كـه  به  تو تعلّق  ندارد، رغبت  مكن  و جز با خود راز خويش  مگوي اگر بگويي ، آن         
نيكو بود از بيرون  و پيش  مردمان  با كس  راز مگوي  كه  اگرچه درون  سو سخنِ  . سـخن  را زان  پـس ، راز مخوان      

و سرد سخن  مباش  كه  سخنِ  سرد تخمي  . سـو، گمـان  به  زشتي  برند كه  آدميان  بيشتر به  يكديگربدگمان  باشند        
و هيچ  سخن  را مشكن  و مستاي  تا نخست  عيب  و هنِر آن  تو را معلوم  نگردد ... اسـت  كـه  از او دشمني  رويد       

تا از حد حكمت  بيرون  نباشي  و بر مستمع  . بـا خـاصّ ، خـاصّ  و با عام ، عام            و سـخن  يـك گونـه  مگـوي ،             ... 
مگر در جايي  كه  از تو در سخن  گفتن  دليل  و حجت  نشنوند آنگه  سخن  بر مراد ايشان  همي  گوي                     . وبال نگردد 

كمتِر آن  نماي  كه  داني  تا به  وقت   و اگرچه  سخندان  باشي ، از خويشتن          . تـا بـه  سـالمت  از ميان  قوم  بيرون  آيي                 
خاموشي ، دومْ  : و بسـياردان  و كم گوي  باش  نه كم دانِ  بسيار گوي  كه  گفته اند كه              . گفـتار و كـردار پيـاده  نمـاني           

 از آنكه  بسيار گوي  اگرچه  خردمند باشد، مردمانِ  عامه  او را از: سـالمت  اسـت  و بسـيار گفـتن ، دومْ  بيخـردي          
و اگرچه بيخرد كسي  باشد چون  خاموش  باشد مردمان  خاموشي  او را از جملة  عقل                      . جمـلة  بيخـردان  شناسـند       

و هـر چـندپاك  روش  و پارسا باشي  خويشتن  ستاي  مباش  كه  گواهيِ  تو بر تو، كس  نشنود و بكوش تا     . دانـند 
 ...ستودة  مردمان  باشي  نه  ستودة  خويش  

 باش  نه  يافه  گوي  كه  يافه  گويي  دومْ  ديوانگي  است  و با هر كه سخن گويي  همي نگر تا                      پـس  سخن گوي      
سـخن  تـو را خريدار هست  يا نه ؟ اگر مشتريِ  چرب يابي ، همي فروش  و گرنه  آن  سخن  بگذار و آن  گوي  كه                         

ه  سخنها و پندهاي  ملوك  و حكيمان  كه  پس  سخنهابشنو و قبول  كن  خاصّ. او را خـوش  آيد تا خريداِر تو باشد    
پس  سخن   . پند حكما و ملوك شنيدن  ديدة  خرد را روشن  كند كه  توتياي  چشمِ  خرد حكمت  است                        : گفته اند كه    

و از اين  سخن ها اندر اين  وقت  چند سخن نغز و نكته هاي  . اين  قوم  را به  گوش  دل  بايد شنودن  و اعتماد كردن                
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كه  كار بستن  سخن ها و پندهاي  آن پادشاه ، ما را واجب تر باشد كه  ما        ...   يـادم  آمد از قول  نوشروان  عادل               بديـع 
 ...از تخمة  آن  مِلكيم  

 
 شرح  

سببيه   :(از./ به  سبب  سخنداني      [ بر ديگران   ]دربـارة  برتـري  پيـدا كردن            : در پيشـي  جسـتن  از سـخنداني           
 ).است 

 ).٢/٢ ∇( انسان ، آدمي  :مردم  .١

 ).قيد است  براي  فعل  دروغ  گفتن (ناگزير : به  ضرورت ./ بشناسان ، مشهور كن : معروف  كن  .٢

: مقبول )./ وجه (به  نيكوترين  صورت  = بر روي  نيكوترين  ) از مصدر نمودن . (عرضـه  مـي كـني        : نمـايي    .٤
 سخني  كه  به  مردم  مي گويي  به زيباترين  وجه  ممكن  عرضه  كن  تا    :بـود ... سـخن     ./ * پذيرفـته  شـده ، پسـنديده         

: درجه . / در متون  قديمي  فارسي  بسيار ديده  مي شود»مردم «جمع  بستن  واژة     : (مردمان  ./ مـورد قـبول  واقع  شود       
 .مقام  و منزلت ، رتبه 

 :فردوسي  گويد). ن از مصدر دانستن  به  معناي  شناخت(مي شناسند : دانند .٦ و ٥

 ندانست  مرد جوان  زال  رابرافروخت  آن  خسروي  يال  را

مي پنداشتم  كه  هيچ  وليّ  نيست  خداي  را كه  من  او را ندانم  كه  تا شيخ  ابوبكركتّاني  را                 «: و در نـثر قديـم       
زيرا : به  مردم ... كه  بزرگان  )./ امه  شواهد از لغت ن   . (اسرارالتوحيد. »بديـدم  او مـرا بدانسـت  و من  او را ندانستم                

سخن  به  گوينده  وابسته  [ ارزشِ ]بزرگان  و دانشمندان  به  وسيلة  گفتارشان  شناخته مي شود، نه  آنكه                    [ ارزش ِ ]كـه     
اين  عبارت  ترجمة       . (يعـني  سخن  وگفتار آدمي ، شناسانندة  شخصيت  اوست              : خويـش   ...  كـه  مـردم         *./  باشـد 

پنهان  است  زير زبان  خود،      ) انسان  (يعني  مرد    » اَلْمرُء مخْبود تَحتَ  ِلساِنه      «: كه  .اسـت   ) ع  (فـتار حضـرت  عـلي          گ
و شعرايي  چون  رشيد وطواط ، عنصري  و مولوي  اين  معنا را به  شعرسروده اند از    . گفـتار انسـان معـرف  اوسـت          

 :مثنوي  مولوي 

 .م .ر زبان اين  زبان  پرده  است  بر درگاه  جان  يوآدمي  مخفي  است  در زي

 .خرم  و شادمان  شود: تازه  گردد/ 

 .آزرده  و مكدر شود: تيره  گردد

قيد . (بدين  شرح ،بدين ترتيب      : بر آن  جمله     .)./ ق  .١٩٣ ـ   ١٤٨(بزرگـترين  خليفة  عباسي         : هـارون الرشـيد   
 ).قيد شكّ  و ترديددومْ  شخص  مفرد ماضي  از پنداشتن . (گفتي ، مانا: پنداشتي )./ است  براي  فعل  خواب  ديدن 

. ياء در آخر اين  فعل ، يايي  است  كه  در قديم  در شرح  و بيان  رؤيا به  كارمي رفته  است                   : (بيـرون  افـتادي      
اين  يار در : مرحوم  بهار گويدو .ناميد» ياء نقل  رؤيا«نخسـتين  بـار عالّمه  دهخدا بدين  نكته  توجه  كرد و آن  را،     

فارسـي  بـه  معني  گويي  و تو گفتي  و نظير آن  است  و به  همة زمانهاي  فعل  مي پيوندد و تا قرن  ششم  در نظم  و                                    
 :مثال  از شاهنامة  فردوسي . نثر الحاق  آن  را به  آخر افعال  مراعات مي كرده اند
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 ان  شدندي  به  جنگش  دليرچنان  ديد در خواب  بهرامِ  شيركه  ترك

 سپاهش  سراسر شكسته  شدي بر او راه  پيكار بسته  شدي 

 :از تاريخ  بيهقي 

من  ايشان  رامي گرفتمي  . بـه  خواب  ديدم  كه  من  به  زمين  غور بودمي  و بسيار طاووس  و خروس  بودي               «
 .»لتيدندي و در زير قباي  خويش  مي كردمي  و ايشان  همي  پريدندي  و مي غ

 »شواهد از لغت نامه «

 .تعبيركنندة  خواب ، خوابگزار: معبر .١١

جملـه اي  اسـت  دعـايي  كه  به  هنگام  آغاز سخن  باخليفه ، ادا               : (زندگـاني  اميرالمؤمـنين  دراز بـاد         .١٣ و ١٢
: اقربا./  بخش  نخست     ∇زني) اينجا مراد هارون الرشيد است      . (خـليفة  مسلمانان     : اميرالمؤمـنين   ./ مـي شـده  اسـت        

از بستگانِ  تو كسي  باقي  نخواهد       : كس  از توباز نماند    ./ از آنِ  تو   : از تو )./ جمع  قريب    (نـزديكان ، خويشـاوندان        
 .در برابر من ، پيش  روي  من : در روي  من ./ ماند

اينجا به مفهوم     ). وندي  جمـع  قـرابت  كـه  خـود اسـم  مصدر است  به  معني  خويشي  و خويشا                        : (قـرابات ِ   .١٤
 :خويشان  به  كار رفته  است  نظامي  مي گويد

 من  كامده ام  در اين  خرابات پيوند بريدم  از قرابات 

 )شاهد از لغت نامه (

يعني  من  ديگر كسي نخواهم      ) پرسش  انكاري  است      : پـس  آنگاه  من  كه  باشم ؟          ./ همـه ، همگـي      : جملـه   / 
 .  خواهد بودبود، زندگيم  بيهوده

داللت   : دليل  كند  ...). /اين  خواب  كه        : امـروز مي گوييم     : (بديـن  خـواب  كـه  اميرالمؤمـنين  ديـد              .١٦ و ١٥
 ).كنايه  است  از هارون الرشيد(پادشاه  خليفه  : خداوند./ مي كند

طرز بيان ، : عبارت ./ م  ندارنديعني  مفهوم  هر دو تعبير يكي  است  و تفاوتي  با ه        : تعـبير از آن  بيرون  نشد        .١٧
 ...نيز به  معناي  تعبير كردن  خواب ، كالم  و جز آن  . طريقة  اداي  سخن 

... پس    ./  واحـد سـكة  طال بوده  است  و وزن  و بهاي  آن  در زمانها و مكانهاي  مختلف ، متفاوت                           : ديـنار  .١٨
توجه  داشت     ) كالم  و عبارت     (بايد هم  به  صورت  ظاهر سخن          بنابراين  ـ با توجه  به  حكايت  ياد شده  ـ               : داشـت   

 .آن ) مفهوم  و معناي (و هم  به  باطن  

اگر سخن  بگويي  ولي  نداني  كه چه  : خوانـند ... اگـر گويـي    )./ * توتـك  = طوطـي     : (= طوطـك    .٢٠ و ١٩
سخندان  : = نه  سخندان است ./ ود، نيست مـي گويـي ، فـرقي  ميـان  تـو و آن  مرغ  كوچك  كه  طوطي  ناميده  مي ش                         

 ).نفي  جمله  به  گونة  كاربرد قديم ، براي  تأكيد در نفي (نيست  

يعني  معموالً دردعوي ها دليل  : بيشتر... واندر ./ * ادعاي  پوچ  و بيهوده  مكن   : دعوي كنندة  بي معني  مباش         .٢١
 ).گ . يو(و برهان  كمتر است  و ادعا بيشتر 
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انتظار روزي خوردن     [ كه  نداري    ]از آن  دانش       : از آن  علم  نان  مطلب         ./ ادعـا نكـن     : دعـوي  مكـن       .٢٣ و ٢٢
زيرا كه  تنها از طريق  علم  و هنري  كه  بدان  آگاهي و احاطه داري ، مي تواني   : نرسي  ... كه  غرض      ./ * نداشـته  باش     

 .نمي داني ، به  هيچ  چيزنمي تواني  برسي به  مقصود دست يابي  و به  وسيله  آنچه  

: مسئله ./  فصل دوم ∇): بزرگمهر(= بزرجمهر ./  فصل  نخست ∇خسـرو انوشـيروان  ساسـاني       = خسـرو    .٢٥
 .مطلب ، قضيه 

ــه  آن  مســئله  را نداشــت ،   : ســر آن  ســخن  نداشــت  .٢٦ يعــني  در آن  وقــت  تصــميم  و قصــد پرداخــتن  ب
 :سعي  گويد. قصد و تصميم  داشتن : سِر چيزي  داشتن ./  مطلب  بپردازديانمي خواست  بدان 

 سِر آن  ندارد امشب  كه  برآيد آفتابي چه  خيالها گذر كرد و گذر نكرد خوابي 

آن   «امروزه  در چنين  مواردي  معموالًمي گوييم            . بر سر اسم  معرفه ، كاربرد قديم         » اين  «افزودن    : (اين  زن    / 
 .»زن 

: يا به تعبير امروز) گ . يو(براي  چه  از دستگاه  پادشاه  ما روزي  مي خوري ؟    : مي خوري ؟  ...  ايـن  نعمت        * .٢٧
 حقوق  مي گيري ؟

 .مخفّفِ  و اگر: ور./ به  سبب  آنچه  مي دانم :  بدان  چيز كه  دانم * .٢٨

./ سنگيني ، وقار:گران  سنگي ./  ، تأني   درنگ: آهستگي  ./ اداي  سخن ، سخن  گفتن        : سـخن  گـزاردن       .٣١ و ٣٠
چنانچه  به  سبب  كندي  و تأملي  كه  در :ستوده گردي ... اگر از ./ *بي وقاري ، عدم  متانت    : سبكسري  = سبكسـاري     

 .سخن  گفتن  داري  مورد انتقاد قرارگيري  ترجيح  بده  برآنكه  به  سبب  شتابزدگي  و سبكسري  ستايش  شوي 

گفتي  از [جز خود]اگر رازت  را با كسي       : مخوان  ... اگر بگويي     ./ * ناميدن ، تلقّي  كردن      : خوانـدن    .٣٤ و ٣٣
)./ يعني  ديگر اختيار حفظش  ازكف  تو به  در رفته  است (آن  بـه  بعـد ديگـر آن  مطلب  را جزو اسرار تلقي  نكن                

جانب  : درونسو و بيرونسو./ زيرگوشي  حرف  نزن : روزبه  تعبير ام. سـخن  پـنهاني  نگـو، نجوا نكن    : راز مگـوي   
زيرا هر چند كه  محتواي  : برند... كه  اگرچه  )./ * ايـنجا مـراد ظاهـر وباطن  است    . (داخـلي  و خـارجي  چيـزي          

خواهند پنداشت  كه  مطلب  ناخوشايندي  در مورد آنان  گفته  [ حاضر در جلسه ]سـخن  خوب  و نيك  باشد، مردم      
 .شودمي 

براي اشياء و   [ او]استفاده  از ضمير     (سخن ،   = او  ./ كسي  كه  با سخن  خود مردم  را برنجاند           : سـرد سـخن      .٣٥
 ).كاربرد قديم . غير جاندار

هيـچ  مطلـبي  را پيـش  از آنكـه  خـوب  يا بد بودنش  بر تو مسلّم  گردد، رديا                   : نگـردد ... هيـچ     *  .٣٩ الي  ٣٦
در ادبيات  قديم    .»عيب  «هـنر در اينجا به  معناي  فضيلت  و حسن  است  در برابر                  : نرعيـب  و هـ     ./ تحسـين  نكـن      

 :حافظ  گويد. فارسي  هنر در تقابل  با عيب ، بسيار به  كار رفته  است 

 عيب  مي  جمله  بگفتي  هنرش  نيز بگوي نفي  حكمت  مكن  از بهر دل  عامي  چند

 :و سعدي 

 ب  و هنرش  نهفته  باشدتا مرد سخن  نگفته  باشدعي
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 :و در تاريخ  بيهقي 

 .»عيب  و هنر اين  كارها باز نمود«

 )شواهد از لغت نامه (

بـا مـردم  دانا و فرهيخته  متناسب  دانش  آنان  و با مردم  عادي  و بي دانش  به مقتضاي        : نگـردد ...  سـخن      *
چه  اگر با مردم  دانا   (  شنونده  به  منزلة  عذاب نباشد           فهمشـان  سخن  بگو تا از دانايي  دور نباشي  و سخن  تو براي                 

                         و فاضـل ، عاميانـه  سـخن  بگويـي  همانقدر رنج  خواهند برد كه  بامردم  بي دانش ، سخن  عالمانه  و خارج  از حد
: ت  نشنوند  دليل  و حج   ./ دليل ، برهان    : حجت  ./ رنج ، عذاب ، سختي      :وبال  ./ جز، غير از  : مگر.)/ فهمشـان  بگويي     

مطابق  ميل  و : بر مراد ايشان ./ بـه  تعـبير امروز، مردم  منطقي  نباشند  . حاضـر بـه  شـنيدن  دليـل  وبـرهان  نباشـند            
) مراد خطري  است  كه  از جهل  آن  گروه  متوجه  توخواهد شد. (تا در خطر نيفتي : آيي ... تا ./ * خواسـت ايشـان     

  .و از دست  آنان  جان  به  در بري

ناتوان و كم مايه      : پياده  [./ فروتني  كن    . ]به  كمتر از آنچه  مي داني  تظاهر كن            : داني  ... از خويشتن     *  .٤٠ و ٣٩
 :درتاريخ  بيهقي  آمده  است . به  اين  معني  در آثار قديم  فارسي  بسيار به  كار رفته  است = اين  واژه  . و بي سواد

به  مردمان  نمايند كه  ايشان سواران اند          ... دن  تاريخ  اين  پادشاهان  مشغول  گردند            به  ران  [ آن  بزرگان    ]اگـر   «
 .١٢٨بيهقي ، فياض ، ص  » و من  پياده 

اين  جمله كه  شايد . خاموشـي  نوعي  سالم  ماندن  است  و پرگويي  نوعي  ناداني                 : بيخـردي   ...  خاموشـي      * .٤١
 :ست  از اين  قبيل مثلي  بوده  است  يادآور سخناني  ا

 اگر طوطي  زبان  مي بست  در كام نه  خود را در قفس  مي ديد و نه  دام 

 خموشي  پرده  پوش  راز آمدنه  مانند سخن  غماز آمد

 »وحشي «

كه  آن  نيز حاوي  همين  فكراست  كه   . نمونـه  ديگـر حكـايت  بازرگـان  و طوطي  است  در مثنوي  مولوي                     
 ).م .يو. (پر و بال  خوشرنگ  اسير قفس  كرده  است طوطي  را نطق  و 

: از جملة )/ صفت  و موصوف  مقلوب  است       : (بيخرد كس   ./ همگان  : عامة  مردمان    = مـردمان  عامه        .٤٤ الي  ٤٢
هـر انـدازه  پرهيزگار و ديندار باشي ،خودستايي  مكن  زيرا هيچكس              : نشـنود ... هـر چـند     ./ * از شـماِر، از ردة      

 .نخواهد پذيرفت ) از خود تمجيدمي كني (هادتي  را كه  تو به  سود خود مي دهي  ش

 .بيهوده  گويي  نوعي  ديوانگي است : يافه  گويي  دوم  ديوانگي  است ./ بي معني ، بيهوده : ياوه = يافه   .٤٦

در » همي فروش «  در مورد همچنين  است . صيغة  امر است  به  گونة  كاربرد قديم            . توجـه  كن     : همـي  نگـر     .٤٧
 ).بر سر فعل  ماضي  و مضارع  معني  استمرار مي دهد» همي «. (عبارت  بعد

 .مشتري  عالقه مند و مشتاق : مشتري  چرب ./ طالب ، خواهان  : خريدار./ كه : تا/ 

 .آن  مطلب  را رها كن : آن  سخن  بگذار .٤٨
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  كه  در كوره هاي  ذوبِ  سرب  و روي  به  دست  آيدو محلول                    اكسيد طبيعي  و ناخالص  روي      : توتيا .٥١ و ٥٠
در . آن  گـندزدايي  قوي  است  و در چشم  پزشكي  محلول  رقيق  آن  براي  شستشوي مخاط  و پلكها به  كار مي رود                

ك ها روي  پل) پودر(قديـم  اكسـيد ناخالص  مزبور را در جوش هاي  بهاره  وجوش هاي  تراخمي  به  صورت  گرد              
دانش  به  منزلة  توتياست  منتها نه  براي  چشم  ظاهر بلكه  براي  ديدة  عقل  و       : است  ...توتياي    )/ * فم  . (مـي پاشيدند  

 ).يعني  پادشاهان  و دانشمندان = (اين  قوم  ./ يعني دانش ، خرد را تقويت  مي كند. خرد

 . فصل  نخست ∇: نوشروان  عادل / تازه ، نو: بديع  .٥٢

./ كه  كتاب  براي  او تأليف شده  است           ) گيالنشاه  (و فرزندش     ) عنصرالمعالي  كيكاووس    (يعني  نويسنده      : ما .٥٣
 .ما از تبار آن  پادشاهيم : ما از تخمه  آن  ملكيم * 
 

 ٣خودآزمايي  
 :يعني » مردم  نهان  است  زير سخنِ  خويش « .١

 .مردم  مخفيانه  سخن  مي گويند) الف 

 . انسان  بايد راز خود را پنهان  دارد)ب 

 .سخن  انسان ، شناسانندة  شخصيت  اوست ) ج 

 .مردم  خود را پشت  گفتار خويش  پنهان  مي كنند) د

 :»سخن  گفتن «عنصرالمعالي  در مورد  .٢

 .انسان  را به  درنگ  و تأمل  سفارش  مي كند) الف 

 .  تشويق  مي كندخواننده  را به  پاسخ هاي  سريع  دادن) ب 

 .كندي  و آهستگي  در سخن  گفتن  را زشت  مي شمارد) ج 

 .شتاب  در گفتار را مي ستايد) د

ــتادي   « .٣ ــرون  اف ــان  بي ــدان هــايش  از ده ــه  دن ــارون  در خــواب  پنداشــتي  ك ــاء» «ه ــتادي » «ي ــرون  اف  »بي

 :در اين  عبارت 

 .ي  است ياء ماضي  استمرار) ب     .ياء مصدري  است ) الف 

 .ياء نقل  رؤياست ) د     .ياء خطابي  است ) ج 

 كدام  يك  از گزينه ها شرح  جملة  زير است ؟ .٤

 »توتياي  چشم  خرد، حكمت  است «

 .كشف  توتيا به  وسيله  حكمت  صورت  گرفته  است ) الف 

 .دانش  به  منزلة  توتيا براي  ديدة  عقل  و خرد است ) ب 

 .ا تقويت  مي كننددانش  خرد ر) ج 

 .ب  و ج ) د
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 :يعني » اندر همة  دعوي ها برهان  كمتر شناس  و دعوي  بيشتر« .٥

 .برهان  و استدالل  دعوا را بيشتر مي كند) الف 

 .معموالً در دعوي ها دليل  و برهان  كمتر است  و ادعا بيشتر) ب 

 .در ادعاها استدالل  ارزشي  ندارد) ج 

 . برهان  را بشناسي در دعواها بايد) د

 چگونه  فعلي  است ؟» همي  نگر«در عبارت  زير  .٦

 »!همي  نگر تا سخن  تو را خريدار هست  يانه «

 .ماضي  استمراري ) ب  .فعل  امر) الف 

 .ماضي  ملموس ) د .مضارع  استمراري )  ج

 .واژه هاي  زير را در اين  فصل  معني  كنيد .٧

 .معبر) ب       .دانستن ) الف 

 .يافه ) د     .گران  سنگي ) ج 
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 در ياد كردن  پندهاي  نوشين روان 
 
 

 اشاره 
 :در زبان  فارسي  چهار مجموعة  نصايح  منسوب  به  خسرو انوشيروان  پادشاه  ساساني موجود است 

وم  رساله اي  است  به     د. يكـي  هميـن  پـندنامه  اسـت  كه  عنصرالمعالي  آن  را در قابوس نامه  گنجانده است                          
كه  شامل  پرسش هايي  است  كه انوشيروان  از وزير خويش ، بزرگمهر كرده  و پاسخ هايي  كه  وي                  » ظفـرنامه   «اسـم     

اندرزخسرو «سوم  رسالة  كوچكي  است  به  نام              . تـرجمة فارسـي  آن  را بـه  ابـن سـينا نسبت  مي دهند                  . داده  اسـت     
خسرو پسر قَباد، كه  متن  پهلوي  آن  نيز در دست  است  وبه  زبانهاي  انگليسي ، گُجراتي  و                يعـني  انـدرز      » كواتـان   

اين  پندها را محمدبن  محمود » پند نامة  انوشيروان «چهارم  منظومه اي  است  باعنوان     . فارسـي  تـرجمه  شده  است          
ـ                  اين  منظومه  . ه  نظم  فارسي  در آورده  است بدايعـي  بـلخي  كـه  شـاعري اسـت  گمـنام ، ظاهـراً در قـرن  پـنجم  ب

نفيسي  . (نيز مشهور بوده  است ، گويا متن  پهلوي  اين  پندنامه  و رسالة  ظفرنامه يكي  بوده  است  » راحـةُ االنسان    «بـه   
 ).و دايرة المعارف 

ي  از آن  اندرزها شمار. عنصـرالمعالي  مـي خواهـد كـه  فرزند از پندهاي  انوشيروان  درس  زندگي بياموزد              
 :اين  است 

بـدان  كه  چنين  خوانده ام  از اخباِر خلفاي  گذشته  كه  مأمونِ  خليفه  رِحمهُ اهللا به  تربت نوشروان  عادل  شد،                              
آن  جـا كـه  دخمة  او بود ـ و آن  قصّه  دراز است  ـ اما مقصود اين  است  كه مأمون  در دخمة  او رفت ، اعضاهاي         

فت  بـر تخـتي  پوسيده  و خاك  شده  و بر فراِز تخت وي  بر ديوار دخمه ، خطّي  چند به  زر نبشته  بود به                    او را يـا   
به  . مـأمون  بفـرمود تـا دبيـران  پهلوي را حاضر كردند و آن  نبشته ها را بخواندند و ترجمه  كردند       . خـطّ  پهـلوي      

 .پس  از تازي  در عجم  معروف  شد. تازي 

تا من  زنده  بودم  همة  بندگان  خدايْ  تعالي  از عدل  من  بهره ور بودندو هرگز هيچ  كس                  : بود كه   اول  گفته      
اكنون  چون  عاجزي آمد هيچ  چاره  ندانستم  جز اينكه  . بـه  خدمـت  پيش  من  نيامد كه  از رحمت  من  بهره  نيافت       

رت  من كسي  بيايد، اين  لفظها بخواند و بداند، او نيز از من          ايـن  سـخنها بـر اين  ديوار نبشتم  تا اگر وقتي  به  زيا                  
محـروم  نمـانده  باشـد، ايـن  سـخنها و پـندهاي من  پايْ  مزد آن  كس  باشد و آن  پندها اين  است  كه  نبشته  آمده                           

 :است 
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 .تا روز و شب  آينده  و رونده  است  از گردش  حالها شگفت  مدار

 پشيماني  خورند كه  از آن  كار ديگري  پشيماني  خورده  باشد؟چرا مردمان  از كاري  

 .بپرهيز از ناداني  كه  خود را دانا ِشمرد

 .داد از خويشتن  بده  تا از داور مستغني  باشي  ١٥

 .اگر خواهي  راز تو دشمن  نداند، با دوست  مگوي 

 .اگر خواهي  كه  بي  گنج  توانگر باشي ، بسنده  كار باش 

 .از گرسنگي  بمردن  ِبهْ  از آنكه  به  نان  فرومايگان  سير شدن  ١٨

 .به  هر تخايلي  كه  تو را صورت  بندد، بر نامعتمدان  اعتماد مكن  و از معتمدان  اعتماد مبر

نهار بـه  خويشـاوندانِ  كـم  از خويـش ، محـتاج  بودن  مصيبتي  عظيم  دان  كه  در آب  مردن  ِبهْ  كه از فزغ  ز                                  ٢١
 .خواستن 

 .فاسقي  متواضع  اين  جهان  جوي ، بهتر از قُرايِ  متكبر آن  جهان  جوي 

 .نادان تر از آن  مردم  نَبود كه  كهتري  را به  مهتري  رسيده  بيند و همچنان  به  وي  به  چشم كهتري  نگرد ٢٤

 .كس  كه  آن  سخن  به  تو رسانَدهر كه  تو را بي گناهي  زشت  گويد، وي  را تو معذورتردار از آن  

 .هر چند دانا كسي  بود كه  با دانش ، وي  را ِخرد نيست ، آن  دانش  بر وي  وبال  بود

 .هر كسي  را كه  روزگار او را دانا نكند، هيچ  دانا را در آموزش  او رنج  نبايد بردن  كه  رنج و ضايع  بود

 اگر خواهي  كه  بي اندازه  اندهِگن نباشي ، حسود        .  نباشي ، كينه  مدار     اگـر خواهـي  كه  كم  دوست  و كم  يار              

 .مباش 

 .اگر خواهي  كه  در پسِ  قفايِ  تو نخندند، زير دستان  را باك  دار ٣٣

 .اگر خواهي  كه  از زيركان  باشي ، رويِ  خويش  در آينة  كسان  بين 

 .خويش  كاركن اگر خواهي  كه  بر قولِ  تو كار كنند، بر قول  

 .اگر خواهي  كه  برتر از مردمان  باشي ، فراخْ  نان  و نمك  باش  ٣٦

 .اگر خواهي  كه  در هر دلي  محبوب  باشي  و مردمان  از تو نفور نباشند، سخن  بر مراِدمردمان  گوي  

 .ادان مناظره  مكن اگر خواهي  كه  بر دلت  جراحتي  نيوفتد كه  به  هيچ  مرهم  بهتر نشود، با هيچ  ن ٣٩

چون  بخواني ، اي  پسر اين  لفظها را خوار مدار كه  از اين          . ايـن  اسـت  سـخنها و پندهاي  نوشروان  عادل               
زيرا كه  هم  سخنان  مِلكان  است و هم  سخن  حكيمان ؛ جمله  . سـخنها هـم  بـوي  حكمـت  آيـد و هم  بوي  ملك                 

 .چون  پير گردي ، به انديشيدن  حاجت  نيايد كه  پيران  چيزها دانند. جواني معلومِ  خويش  كن  و اكنون آموز كه  
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 شرح 
ــردن  * ــاد ك ــردن   :  ي ــل  ك ــتن ، نق ــر، گف ــين  روان ./ ذك ــيرين   : نوش ــان  ش ــيرين ، ج ــدة  روان  ش . دارن

انوشك  «لوي انوشـيروان ،انوشـروان ، نوشـيروان  گونـه هـاي  مختـلف  لقـب  پادشاه  ساساني  است  كه  از ريشة  په                          
نوشين   «اسـت  شادروان  استاد دكتر معين  در فرهنگ فارسي  ذيل  كلمة                   » داراي  روان  جـاويد     «بـه  معـني        » رووان  
 .»اسم  انوشروان  را به  خطا از اين  كلمه دانسته اند«: چنين  آورده  است » روان 

ردي  خطاب  مستقيم  نويسنده  است  به فرزندش              يادآوري  مي شود كه  چنين  موا        . (آگاه  باش  كه      : بـدان  كـه       .١
خـليفة  عباسـي ، پسر هارون الرشيد كه مادرش  ايراني  نژاد بود،       : مـأمون   ./ روايـتها، داسـتانها   : اخـبار )./ گيالنشـاه   

 ٥٧٩و مرگ خسرو اول  انوشيروان  در سال      )  ميـالدي    ٨٣٣ تـا    ٨١٣. (ق  .� ه ٢١٨ تـا  ١٩٨خالفـت  وي  از سـال           
 سال  پس  از مرگ  انوشيروان  بر سر خاك  وي  رفته        ٢٥٤ تا ٢٣٤ روي  داده  است ، بنابراين  مأمون  حدوداً             ميـالدي   

 .خاك ، گور، آرامگاه : تربت )./ نفيسي . (و در آن  زمان  هنوز دخمة  خسروانوشيروان  بر جاي  بوده  است 

. به  معني  رفتن  نيز به  كارمي رفته  است      » شدن  «يم    در فارسي  قد   (رفت    : شد./  فصل  اول     ∇نوشروان  عادل       .٢
سردابه اي  كه  جسد مردگان  : دخمه )./دقيقاً به  همين  معنا، كاربرد دارد   » آمد و شد  «امروز نيز در تركيب  مصدري         

اه  انوشيروان     مراد داستان  وچگونگي  رفتن  مأمون  است  به  آرامگ             : و آن  قصه  دراز است        ./ را در آن  مـي گذاردنـد       
 ).جملة معترضه . (كه  در اينجا موردنظر نيست 

كاربرد اين  نوع  جمع  يعني افزودن  نشانة  ). است » عضو«كه  خود جمع      » اعضا«جمع    (= اعضاها  ./ بـه   : در .٣
بوس نامه  هم  به  صيغه هاي  جمع  عربي  در نظم  و نثر قديم  فارسي  بسيارديده  مي شود و در قا                       » ها«جمـع  فارسي       

./ بديهي  است  به  كار بردن  چنين جمع هايي  از نظر دستور زبان  فارسي  نادرست  است                        . كمـابيش  ديـده  مـي شود        
 .باال: فراز

خط  و زبان دورة       : = پهلوي  ./ بـا طال نوشته  شده  بود       : بـه  زر نبشـته  بـود        ./ چـند خطّـي     = خطّـي  چـند       .٤
 .منشي نويسنده ، : دبير./ ساسانيان 

در ./ گاه  اسم  جمع  است  به معني ايرانيان        ) خصوصاً(، ايراني     )عموماً(غيـر عـرب       : عجـم   ./ عـربي   : تـازي    .٦ و ٥
 .ترجمة  عربي  آن  نزد ايرانيان  معروف شد...: از تازي  ./ * در ميان  ايرانيان : = عجم 

: بهره ور./  فصل  اول ∇: خـداي  تعالي  )./ سـت  فـاعل  عـبارت ، انوشـيروان  ساسـاني  ا         = (اول  گفـته  بـود         .٧
 .بهره مند، برخوردار

: عجز= عاجزي  ./ مهرباني  كردن ، شفقت  ورزيدن        : رحمت  ./ بـراي  اظهار چاكري  و بندگي         : بـه  خدمـت       .٩ و ٨
چاكري  نزد من  اتفّـاق  نيفتاد كه  كسي  براي  اظهارفرمانبرداري  و  : نيـافت  ... هرگـز  )./ * ي  مصـدري   + صـفت     (

مراد عجز و ناتواني  از گفتار و كردار         : (اكنون  چون عاجزي  آمد     / بيـايد و مـورد لطف  و مهرباني  من  قرار نگيرد             
اين  [ اگر: ]اين  لفظها بخواند و بداند[./ شخص  بزرگ  و محترم ]ديـدار كـردن   : زيـارت  )./ اسـت  پـس  از مـرگ        

 ).رت  نيز به  قرينه  عبارت  پيشين  شرطي  است اين  عبا.(كلمات  را بخواند و بفهمد

 .بي نصيب ، بي بهره : محروم  .١٠
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 .نوشته  شده  است : نبشته  آمده  است ./ حقّ القدم ، پاي  رنج ، حقّ الزحمه : پايْ مزد .١١

از ) ود راداردتا زمان ، گردش  خ(تـا وقـتي  كه  روز و شب  در پي  هم  مي آيند و مي روند                : مـدار ... تـا   *  .١٢
 :به  قول  حافظ . دگرگون  شدن  اوضاع  و احوال  تعجب  مكن 

 »...دائماً يكسان  نماند حال  دوران  «

مراد آن  است  كه  چراانسان  از       = باشد  ...  چرا   *./ افسـوس  خورنـد، پشـيمان  شـوند         : پشـيماني  خورنـد     .١٣
 مرتكب  شود و دچار پشيماني گردد؟تجربة  تلخ  ديگران  پند نگيرد و خود همان  خطا را 

به  عدالت  و انصاف  رفتار كن  و به  كسي  ستم روا مدار تا                : باشي  ... داد  ./ * بي نياز : مستغني  ./ قاضي  : داور .١٥
 .سروكارت  با قاضي  نيفتد

 »جز با خويشتن  راز مگوي «: نظير.  فصل  سوم ∇... اگر خواهي   .١٦

 ).صفت  فاعلي  مركب . (قانع ، راضي  شده ، خشنود شده : ربسند كا= بسنده  كار  .١٧

 .غذا، خوراك : نان ./ بخيل ، خسيس ، دون : جمع  فرومايه = فرومايگان   .١٨

گرفته  است  »انديشه «شادروان  سعيد نفيسي  اين  كلمه  را در اينجا به  مفهوم                (تكبر، تبختر   : تخـايل    .٢٠ و ١٩
: معتمدان ./ به  تصور در آمدن  و به انديشه  گذشتن : صـورت  بسـتن   .)/ ازگارتر اسـت  كـه  بـا مفهـوم  عـبارت  سـ          

كه  در ذهن      [ نادرستي  ]با هر انديشة      : مبر...  به  هر     *)./ معتمد اسم  مفهول  عربي  است         . (كسانيكه  مورد اعتمادند   
از آنان  كه  مورد اطمينان  تو بوده اند سلب  اعتماد      و  . تـو پديـد آيـد بـر آنان  كه  قابل  اعتمادنيستند اطمينان  مكن                   

 .مكن 

پناه  خواستن ، درخواست  ياري  ونجات  : زنهـار خواستن   ./ نوعـي  قورباغـه ، غـوك         : بـزغ   = وزغ    = فـزغ      .٢٢
 :نظير پند پيشين  است . كردن 

 :و يا» از گرسنگي  بمردن  به  از آنكه  به  نان  فرومايگان  سير شدن «

  آب  اندر شدن  غرقه چوماهي از آن  به  كز وزغ  زنهارخواهي به 

 )نظامي (

آخر كلمه  از نوعي  است  كه  در رسم الخط  قديم  درحالت  اضافه                 » ياء«شايد  (گـنهكار، ناراستكار    : فاسـق    .٢٣
نيز جمع  قاري     . ( پارسا طالب  اين  جهان ، دنياپرست ، قُراء مردعابد و          : اين  جهان  جوي      )./ گ  . يـو . مـي آورده انـد    

 ).است  به معناي  خوانندة  قرآن 

 فروتني  مي كند، [اظهار]گنهكار دنياپرستي  كه  احساس  شرمساري  دارد و : آن  جهـان  جـوي   ...  فاسـقي    *

 .بهتر از پرهيزگار طالب  آخرتي  است  كه  به  زهد خود مغرور است  و خود رابرتر از ديگران  مي پندارد

ايـنجا مـراد كسي  است  كه  از جهت  مقام  كوچكتر و كهتربوده       . يـاء نكـره     (+ كوچكـتر، خردتـر     : هـتر ك .٢٤
هيچكس  «: نادان تر از آن مردم  نَبود كه ./ بزرگتري ، سروري  و رياست ): ياء مصدري + مهتر = (مهـتري     )./ اسـت   

 .»...نادان تر از آن  شخص  نيست  كه  
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: معذور./ غيبت  كند، بدگويي كند: زشت  گويد./ ي آنكه  تقصير داشته  باشي ، بي سبب ب: بـي گـناهي     .٢٧ و ٢٦
آنكس  كه  از تو بي جهت  : رساند...هر كه  ./ كسـي  كه  براي  خطاي  خود عذري  دارد، آنكه  عذرش  پذيرفته  است         

نظير ). خبرچيني  مي كند   (و مي رساند،    بدگويـي  كـرده  باشد، عذرش  پذيرفته تر است  از كسي  كه  اين خبر را به  ت                       
 :گفتار سعدي  است  در بوستان 

 كسانيكه  پيغام  دشمن  برندز دشمن  همانا كه  دشمن ترند

آنكه  با وجود علم  و دانش ، عقل  وخردمندي              ./ * رنج ، عذاب  و گرفتاري       : وبـال   /بـا وجـوِد، همـراه ِ      : بـا  .٢٨
 ).چون  راه  بهره گيري  از دانش خود را تشخيص  نمي دهد(و عذاب  خواهد بود ندارد، آن  علم  برايش  ماية  رنج  

يـادآور بيت  معروف  رودكي  است  كه  گويا سرآغاز كليله  و دمنة منظوم  او  : (بـود ...  هـر كسـي      * .٣٠ و ٢٩
 ):بوده  است 

 )م . يو(هر كه  نامخت  از گذشت  روزگارنيز ناموزد ز هيچ  آموزگار 

 )تباه ، تلف ، بيهوده : ضايع )./ نياموخت : = خت نام. 

 .اندوهگين = اندهِگن   .٣١

يعني  آنان     (پروا و مالحظة  زيردستان  را داشته  باش           : زيردستان  را باك  دار     ./ پشت  سر تو   : پـسِ  قفـاي  تو       .٣٣
 ).را بي اهميت  و غيرقابل  اعتنا ندان 

 .به  نظر ديگران  دربارة  خود توجه  داشته  باش . گران  ببين خود را از چشم  دي: بين .. روي  *  .٣٤

 .عمل  كنند: كار كنند./ سخن ، گفتار: قول  .٣٥

 .بخشنده ، كريم . كسي  كه  سفرة  گسترده  دارد و مردم  را مهمان  مي كند: فراخ  نان  و نمك  .٣٦

 .مطابق  ميل  و خواست  مردم : ان بر مراد مردم./ رمنده . نفرت كننده ، گريزان : نفور .٣٨ و ٣٧

 ).افتادن = از مصدر اوفتادن  (نيفتد = نيوفتد  .٣٩

 .بحث  و مجادله : مناظره  .٤٠

بي اهميت  :خوار مدار./ سخن ، گفتار: لفظ  ./ خطـاب  مؤلف  است  به  فرزندش  گيالنشاه             !: اي  پسـر    .٤٢ و ٤١
اسم  . (پادشاهان : مِلكان ./ فرمانروايي  وپادشاهي : ملك )./ عليلي  است  ت(زيرا كه     : كه  ./ مـدان ، بي ارزش  تلقي  نكن          

 ).ان  عالمت  جمع  فارسي + مفرد عربي  

 .يادبگير، بياموز: معلوم  خويش  كن . / همه  را، همگي  را: جمله  .٤٣

 .سالخوردگان  بر اثر گذر عمر تجربه ها كسب  مي كنند: پيران  چيزها دانند .٤٤
 

 ٤آزمايي  خود
 انگيزة  انوشيروان  ساساني  در نوشتن  پندها بر ديوار آرامگاه  خود چه  بوده  است ؟ .١

 .جاودانگي ) الف 

 .ابراز دانايي  و برتري  عقلي ) ب 
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 .به  يادگار گذاشتن  اثري  در جهان ) ج 
 .بهره گيري  كساني  كه  به  ديدن  آرامگاه  او مي روند) د
 از پاسخ ها مفهوم  دقيق  جملة  زير آمده  است ؟در كدام  يك   .٢
 »به  هر تخايلي  كه  تو را صورت  بندد«

 .زماني  كه  دچار تكبر و غرور گردي ) ب   .با هر انديشه اي  كه  در ذهن  تو پديد آيد) الف 
 .با هر مخالفتي  كه  پيش  آيد) د     .وقتي  در تخيل  هستي ) ج 
 ». شرمنده  را بر زاهد متفرعن  ترجيح  مي دهدانوشيروان  گنهكار« .٣

 كدام  يك  از عبارتهاي  متن  مفهوم  جملة  فوق  را در بردارد؟
 .از گرسنگي  بمردن  به  از آنكه  به  نام  فرومايگان  سير شدن ) الف 
 .  به  چشم كهتري  نگردنادان تر از آن  مردم  نبود كه  كهتري  را به  مهتري  رسيده  ببيند و همچنان  به  وي) ب 
 .فاسقي  متواضع  اين  جهان  جوي  بهتر از قّراي  متكبر آن  جهان  جوي ) ج 
 .بپرهيز از ناداني  كه  خود را دانا شمرد) د
 »عاجزي «در واژة  » ياء» «اين  سخن ها نبشتم ... چون  عاجزي  آمد «: در عبارت  .٤

 .  است ياء مصدري) ب  .    ياء نسبت  است ) الف 
 .ياء وحدت  است ) د     .ياء نكره  است ) ج 
 به  چه معنايي  به  كار برده  شده  است ؟» باك  داشتن «در عبارت  زير تركيب   .٥
 »زيردستان  را باك دار«

 .مالحظه  كردن ) ب      .هراس  داشتن ) الف 
 .ب  و ج ) د     .اعتنا نمودن ) ج 
 صحيح  است ؟» قُرا«ير در رابطه  با واژة  كدام  يك  از پاسخ هاي  ز .٦

 .به معني  مرد عابد و پارسا و از نظر دستوري  مفرد است » قّرا«) الف 
 .به معني  خويشاوندي  و از نظر دستوري  جمع  است » قّرا«) ب 
 .به معني  مرد عابد و پارسا و از نظر دستوري  جمع  است » قّرا«) ج 
 .  و از نظر دستوري  مفرد است به معني  قاري» قّرا«) د
 در واژه هاي  كهتري  و مهتري ، چگونه يايي  است ؟» ياء«در عبارت  زير  .٧
 ».نادان تر از آن  مردم  نبود كه  كهتري  را به  مهتري  رسيده  ببيند«

 .مصدري  است » ياء«نكره  است ، و در مهتري  » ياء«در كهتري  » ياء«) الف 
 .مصدري  است » ياء«نسبت  است ، در مهتري  » ياء«ري  در كهت» ياء«) ب 
 .نكره  است » ياء«وحدت  است  و در مهتري  » ياء«در كهتري  » ياء«) ج 
 .مصدري  است » ياء«در هر دو، ) د

 فعاليت 
 .پنج  پند انوشيروان  را كه  اثر بيشتري  در ذهن  شما گذاشته  است  به  فارسي  روان  امروزي  بنويسيد



 

 
٩٢
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 در پيري  و جواني 
 
 

 چكيده 
در ايـن  بخش ، نويسنده  از ويژگي هاي  دوران  جواني  و روزگار پيري  سخن  مي گويدو فرزند را هشدار مي دهد                        
كـه  بـه  هـنگام  شـباب  فريب  نيروي  جسماني  را نخورد وبدان  مغرور نگردد و خود را از رهنمود پيران  بي نياز                               

ـ    . نپـندارد  آنگاه  از رنج  پيري  مي گويد . ژه  ياد خدا را ازخاطر دور ندارد كه  مرگ ، پير و جوان  نمي شناسد                بـه  وي
ونكـات  بسيار دقيقي  را كه  به  روزگار جواني  و پيري ، سخت  به  كار فرزند مي آيد به كوتاهي  بيان  مي دارد و در                                   

 .يرداثبات  گفته هاي  خويش  داستانهايي  را نيز گواه  مي گ

نگويم  كه  جواني  مكن ، لكن  جواني خويشتن دار باش  و از جوانان               . اي  پسر هر چند تواني  پير عقل  باش            
 .»الشّبابُ  نَوعٌ  ِمنَ الجنُون «: پژمرده  نباش  كه  جوان  شاطر، نيكو بود چنانكه  ارسطاطاليس مي گويد

بهرة خويش  به  حسبِ  . نخيزد و از جاهلي  بال خيزدو نيـز از جوانـان  جـاهل  مـباش  كـه  از شـاطري  بال        
و هر چند جوان  باشي ، خداي  را عزَّ ... طـاقت  خويش  از روزگار خويش  بردار كه  چون  پير شوي  خود نتواني                   

  هر زاد، بميرد و بدان  كه... و جـل َّ فراموش  مكن  و از مرگ  ايِمن  مباش  كه  مرگ  نه  به پيري  بود و نه  به  جواني              
 :چنانكه  شنودم 

 
 حكايت 

كه  به  شهر مرو درزيي  بود بر دِر دروازة  گورستان  دكّان  داشت ؛ و كوزه اي  در ميخي آويخته  بود و هوسِ          
آن  داشتي  كه  هر جنازه اي  كه  از آن  شهر بيرون  بردندي ، وي  سنگي  اندرآن  كوزه افكندي  و هر ماهي  حساب  آن                

تا روزگار . نگها بكردي  كه  چند كس  را بردند و باز كوزه  تهي كردي  و سنگ  همي  درافكندي  تا ماهي  ديگر              سـ 
همسايه  . مردي  به طلب  درزي  آمد و خبر مرگ  درزي  نداشت  دِر دوكانش  بسته  ديد                 . از قضا درزي  بمرد    . برآمد

و همة  نشست  و ... درزي  نيز در كوزه  افتاد     : مسايه  گفت    را پرسـيد كه  اين  درزي  كجاست  كه  حاضر نيست ؟ ه                
با پيران  نيز مجالست  كن  و رفيقان  ونديمانِ  پير و جوان  آميخته  دار تا جوانان  اگر در . خاسـت  بـا جوانـان  مدار     

نند كه  جوانان  ندانند    از آنكه  پيران  چيزها دا      . مسـتيِ  جوانـي  محـالي  كنـند و گويـند، پيران  مانع آن  محال  شوند                     
اگـرچه  عـادت  جوانـان  چنان است  كه  بر پيران  تماخُره  كنند از آنكه  پيران  را محتاج  جواني  بينند و بدان  سبب                      
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جوانـان  رانرسـد كه  بر پيران  پيشي  جويند و بي حرمتي  كنند ازيرا كه  اگر پيران  در آرزوي  جواني  باشند،جوانان             
  پيـري  باشند و پير، اين  آرزو يافته  است  و ثمرة  آن  برداشته ، جوان  را بتَر كه  اين  آرزو، باشد كه                        نيـز در آرزوي   

 ...دريابد و باشد كه  در نيابد 
 

 حكايت 
. چـنان  شـنودم  كـه  پيـري  صدساله ، گوژپشت ، سخت  دو تا گشته  و بر عكّازه اي  تكيه كرده  همي  رفت                              

اگر : پير گفت   . اي  شيخ ، اين  كمانك  به  چند خريده اي ؟ تامن  نيز يكي  بخرم                     : ره  وي  را گفت       جوانـي  بـه  تماخُـ       
اما با پيرانِ  نه  بر جايْ ، منشين  كه              . صـبر كـني  و عمـريابي ، خـود رايگـان  يكي  به  تو بخشند، هرچند بپرهيزي                       

كه  در وقت  پيري ، جواني  نزيبد چنان  كه  جوانان  را پيري              ... ْصـبحت  جوانانِ  بر جايْ ، بهتر كه  پيرانِ  نه  بر جاي                  
 ...پيري  كه  جواني  كند،در هزيمت ، بوق  زدن  باشد . كردن  نزيبد

و بـر پيران  هميشه  به  رحمت  باش  كه  پير بيماري  است  كه  كس  به  عيادت  وي  نرود وپيري  علّتي  است                                 
و همه  علّتي  كه  به  مردم  . ندانـد االّ مرگ ؛ از آنچه  پير از رنج  پيري  نياسايد تا نميرد كـه  هيـچ  طـبيب  داروي  آن            

. رسـد، اگر نميرد اندر آن  علّت ، هر روز اوميد بهتري  بود مگر علّت  پيري  كه  هر روز بتَر بود واميد بهتري  نبود         
ر ساله  هر روز بر زيادت  باشد به  قوت  و تركيب  و پس ، از         از آن  كـه  در كـتابي  خوانـدم  كه  مردم  تا سي  وچها                    

سـي  و چهـار سـاله  تـا بـه  چهل  سال  همچنان  بپايد، زيادت  و نقصان  نكند چنان  كه  آفتاب  ميان  آسمان  رسد،                                   
 .بطي ُءالسير بود تا فرو گشتن 

ي  بيند كه  پار نديده باشد و از پنجاه  سال  و از چهـل  سالگي  تا پنجاه  سالگي  هر سالي  در خويشتن  نقصان     
تـا بـه  شصت  سال  هر ماه  در خويشتن  نقصاني  بيند كه  در ماهِ  ديگر نديده باشد و از شصت  سال  تا هفتاد سال                
هـر هفـته  در خويشـتن  نقصـاني  بيند كه  هفتة  ديگر نديده باشد و از هفتاد سال  تا هشتاد سال  هر روز در خود                       

صـاني  بيـند كـه  دي  نديده  باشد، و اگر ازهشتاد بر گذرد هر ساعتي  دردي  و رنجي  بيند كه  در ساعتِ  ديگر                                نق
و حـد عمر چهل  سال  است  چون  چهل  سال  تمام  شد بر نردبانْ  پايه ، ديگر راه  نيست  همچنانكه     . نديـده  باشـد    

 .بررفتي ، فرود آيي 
 

 حكايت 
اجـبان  پـدرم  حاجـبي  بـود وي  را حـاجبْ  كامل  گفتندي ، پير بود و از هشتاد در                           چـنانكه  از جمـلة  ح       

اسب  را به  بها پسنديد . رايضي  اسبي  بياورد فربه  و نيكو رنگ  و درست قوايم . خواسـت  كه  اسبي  خَرد      . گذشـته   
فالن ، آن  اسب  را بخريد تو چرا  : من  او را گفتم    .نخريد. چون  دندانش  بديد، اسب  پير بود        . و بـه  بها فرو داشت        

او مردي  جوان  است  و ازرنج  پيري  خبر ندارد و اگر به  رنگ  و منظر اسب  ِغره  شود، معذور                            : نخـريدي ؟ گفت     
 .است  من  از رنج  پيري  و ضعف و آفت  او خبر دارم  اسبِ  پير خَرم ، معذور نباشم 

 مقام  كني  كه  به  پيري  سفر كردن  از ِخرد نيست  خاصّه كه  مرد، بينوا باشد كه                    اما جهد كن  تا به  پيري  به  يك  جا             
 .پس  با دو دشمن  سفر كردن نه  از دانايي  بود. پيري  دشمن  است  و بينوايي  دشمن  است 
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بي  بر تو رحمت  اما اگر وقتي  سفري  اوفتد و به  اضطراري  از خانة  خويش  بيفتي ، اگر ايزد تعالي  در غري                        
كـند و تو را در سفر، نيكويي  پديد آرد بيشتر از آنكه  در حضَر بوده  باشد،هرگز آرزوي  خانه  مكن  و زاد و بود             

زاد و بود آن  جاي  را شناس  كه  تو را نيكويي  بود هر چند .هم  آن  جا كه  نظامِ  كار خويش بيني  مقام  كن             . مطَـلَب   
 »وطنُ  االُمّ الثانيه ال«: كه  گفته اند

 
 شرح 

كسي  كه  اختيار نفس  خود رادر دست  : خويشتن دار./ مانند پيران ، مجرب  و عاقل  باشد:  پيـر عقـل  باش      .١
 .دارد و از ارتكاب  اعمال  ناپسند خودداري  مي كند، خوددار

ــرده  .٢ ــرده : پژم ــي نشــاط ، دلم ــه ./ ب ــراي  آنكــه ، : ك ــان  عــلت (ب ــه  بي ــلي ك ــا تعلي چــاالك  و : شــاطر).  ي
اوبرترين  .  پيش  از ميالد مي زيسته    ٣٢٢ تا   ٣٨٤حكيـم  نـامدار يوناني  كه  از           : ارسـطو = ارسـطاطاليس     ./بـي بـاك     

پس  از مرگ  استاد تربيت  اسكندر مقدوني  بدو سپرده  شد و تااواخر عهد اسكندر، ارتباط             . شـاگرد افالطون  بود    
) جز رياضي (برقـرار بـود، آثار ارسطو بسيار متنوع  و شامل جميع  معارف  و علوم  يوناني     ايـن  شـاگرد و اسـتاد         

فن  شعر، فن  خطابه ، كتاب        «است  و اصوالً شامل  منطّقيات ، طبيعيات ، الهيات و خلقّيات  است  كه  از آن  جمله  از                         
 ).فم : از(فه  پايه  گذار مكتب  مشّاِء است  ارسط  در فلس. بايد نام  برد» اخالق ، سياست ،مابعدالطبيعه 

عنصرالمعالي  اين  عبارت  را ازجهت  شور و           (جواني  نوعي  ديوانگي  است          : »الشَّـبابُ  نـوعٌ  ِمـنَ الجـنون           « .٣
 ).هيجاني  كه  الزمة  جواني  است  شاهد مي آورد و مرادش  بيخردي  نيست 

مطابقِ ، به  : به حسبِ ./ گرفتاري  پديد نمي آيد: بال نخيزد)./  مصدري ي  + شاطر  (چـاالك  بودن       : شـاطري    .٥ و ٤
تصرفي  است  كه  » با سين  ساكن «است ، صورت  متداول تر آن        » سين  مفتوح    «تـلفظ  درسـت  ايـن  واژه  با             (انـدازة     

نايي  خود از روزگار جواني  بهره برداري  به اندازة  توا: بردار... بهرة  )./ * فم : از. (ايـرانيان  در ايـن  واژه  كـرده انـد            
 .كن 

خداي  عزَّ  :ترتيب  امروزي  عبارت  چنين  است          = (خداي  را عزَّ و جل َّ فراموش  مكن             ./ * اگرچه  : هر چند  .٦
 ).و جل َّ را فراموش  مكن 

در اينجابه    » زادن  «فعل    . (دهـر كه  زاده  شد، به  دنيا آم          : هـر كـه  زاد     )./ صـيغة  امـر از دانسـتن         : (= بـدان    .٧
 ).صورت  الزم  به  كار رفته  است 

 :فردوسي  گويد  

 اگر شهريار است  اگر مرد خُردهر آنكس  كه  زايد ببايدشْ  مرد

. ي  نسبت +مركب  از درز . (خياط  دوزندة  لباس : درزي ./ يكـي  از چهار شهر بزرگ  خراسان  قديم     : مـرو  .٩
 .به  ميخي : در ميخي )./ نشانة  نكره (ي  + درزي   : درزيي). صفت  نسبي 
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در پايان  كلمه  ياءاستمرار     » ي  «. (مي بردند : بردندي  ./ داشت  [ بـه  ايـن  كار      ]عالقـه اي      : هـوس  آن  داشـتي         .١٠
» ي «وه  بر به  آخر ماضي  مطلق مي افزودند، گاه  عال» ي «در قديم  گاه  براي  ساختن  فعل  ماضي  استمراري                . اسـت   

 ).درمي افكند= » همي درافكندي «: مانند. نيز در آغاز آن  مي آوردند» همي «در پايان  فعل ، 

 .آن  سنگها را مي شمرد: حساب  آن  سنگها بكردي  .١١

: بمرد. / تا مدتي گذشت   : تا روزگار برآمد  ./ مي انداخت   [ كوزه  ]سنگ  در    : سـنگ  همي  درافكندي        .١٣ و ١٢
: امروز مي گوييم    . (كسي  آمد و درزي  راخواست        : آمد... مـردي     )./ * بـر سـر فعـل  نشـانة  تـأكيد اسـت               » ب  «(

 .از همسايه  پرسيد:همسايه  را پرسيد./ دكّان = دوكان  ). شخصي  به  سراغ  خياط  آمد

جزو امثال رايج  شده       »  افتاد خياط  هم  در كوزه       «امروزه  به  صورت        : اين  عبارت    : (درزي  نيز در كوزه  افتاد       .١٤
 ).است 

: مجالست ./ نداشته  باش   : مدار)./ »نشست  و برخاست     «: بـه  بيـان  امروز      (معاشـرت     : نشسـت  و خاسـت        .١٥
 .همنشيني 

از هر دو گروه پير و جوان  : آميخته دار... رفيقان  ./ * همنشين  شخصي  بزرگ ، همدم  و هم  صبحت           : نديم   .١٦
اگر عمل  ناروايي  بكنند يا :محالي  كنند و گويند./ بـاطل ، بيهـوده ، خطا و ناروا  : محـال   ./ اشـته  بـاش      دوسـتاني  د   

 .سخن  نابجايي  بگويند

 .از آن  روي  كه ، بدان  جهت  كه : از آنكه  .١٧

: وانان  را نرسدج./ پيران  را ريشخند مي كنند: بر پيران  تماخُره  كنند   ./ مسخرگي ، شوخي    : تماخُـره    .١٩ و ١٨
رسيدن  به معناي  حقّ داشتن  و مجازاً به معني  سزاوار بودن  و بجا                 . (جوانـان  را سزاوار نيست ، جوانان  حقّ  ندارند           

 :بودن  و نظم  و نثر فارسي  بسيار به  كار رفته  است 

 آخر رسدم  كه  باز پرسم كان  دلبر من  چه  نام  دارد

 »غني  كشميري «

 :رنامه  آمده  است و در اسكند

 »تو را چون  رسد طلب  پادشاهي  و دعوي  ملك  كردن ؟«

 )شواهد از لغت نامه (

 )»!به  تو نمي رسد كه  با او بلند حرف  بزني «: امروزه  هم  اين  معنا در زبان  فارسي  كاربرد دارد

  .زيرا كه= ازيرا كه  ./ سبقت  بگيرند، خود را برتر دانند: پيشي  جويند/ 

شايد، ممكن است ، احتمال       : باشد./ بدتر= بتر  ./ به  اين  آرزو رسيده  است         : ايـن  آرزو يافـته  است          .٢١ و ٢٠
 :فرخي  گويد! بدا به  حال  جوان : جوان  را بتر./ دارد

 تو را خوشا، كه  تو را هر كسي  به  جاي  من  است  مرا بتر، كه  مرا هيچ كس  به  جاي  تو نيست 

پير، اين  امتياز را نسبت  به  جوان  دارد كه  از دوران  جواني  برخوردار شده و آن  را            : درنيابد...  ايـن       پيـر  *
 .زيرا معلوم  نيست  كه  عمر طوالني  يابد و به  پيري برسد! پشت  سرنهاده ، بدا به  حال  جوان 
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 :اين  مضمون  را شاعري  چنين  سروده  است = حكايت   .٢٢

 اني  زره  ريشخندگفت  به  پيري  كه  كمانت  به  چند؟تازه  جو

 !پير بخنديد و بگفت اي  جوان چرخ  تو را نيز دهد رايگان 

 )نفيسي (

عصايي  با   :عكّازه  ./ بسيار خميده   : سخت  دو تا گشته      ./ خميده پشت   : قوزپشت  = كوژپشـت     = گوژپشـت      .٢٣
 .نوك  آهنين 

 . است  از قد خميده  و منحني  گشتة  پيرمردكنايه : كمانك ./ پير: شيخ  .٢٤

 .اگرچه  حذر كني ، اگرچه  نخواهي : هر چند بپرهيزي ./ عمر طوالني  پيدا كني : عمريابي  .٢٦ و ٢٥

هر دو كلمه صفت  (» نه  بر جاي «: آنكـه  بـه  مقتضـاي  شأن  يا سن  خود رفتار مي كند، در برابر   : بـر جـاي      .٢٧
همنشيني  جواناني  كه  رفتاري  متقضيِ  سنّ خود دارند بهتر از همدمي  : نه  بر جاي     ... ت    صحب)./ * مـركب  اسـت      

 ).رفتار واعمالي  نامتناسب  با سنّ  خويش  دارند(پيراني  است  كه  مالحظة  سنّ  و سال  خويش  را نمي كنند 

به  هنگام پيري ، رفتار      : نزيبد...  وقت     در)./ * »زيبيدن  «از مصدر   (زيبـنده  نيسـت ، شايسته  نيست            : نزيـبد  .٢٨
 .جوانان  را داشتن ، شايسته  نيست 

ناي  بزرگ ، كَرنَّا، كارناي ، شيپوري  كه  در قديم از شاخ                : بوق  ./ شكسـت  خـوردن  و فرار كردن          : هـزيمت    .٢٩
در هزيمت    ./ در آن مي دميدند   حيوانـات  مـي ساختند و به  هنگام  آغاز جنگ  و نيز گويا به  نشانة  پيروزي  و ظفر                          

 .مقصود نويسنده ،مضحك  و مسخره آميز بودن  اين  كار است . به  هنگام  شكست  و فرار شيپور نواختن : بوق زدن 

از آن  روي كه ، بدان  : از آنچه )./ از مصدر دانستن  به  همين  معني       . (نمي شناسد = ندانـد   ./ بيمـاري   : عـلّت    .٣١
 .تا نميرد نمي آسايد: نياسايد تانميرد)./ از مصدر آساييدن  و آسودن . (آسوده  نمي شود: يدنياسا./ سبب  كه 

هربيماري  كه  : بود... همه  علّتي  ./ * انسان  : مردم  )./ مصدري  (ي    + بهتر  = بهبود  : بهتري  ./ اميـد = اوميـد    .٣٢
ود آن  مي رود جزبيماري  پيري  كه  هر روز انسـان  دچـارش  شـود اگـر به  مرگ  منجر نشود، هر روز احتمال  بهب           

 ).است  و فعل  آن  به شيوة  متداول  زمان  مفرد آمده  است » مردم «فاعل  عبارت  : (اگر نميرد./ بدتر مي شود

(نزديك  به  همين  مضمون  امير خسرودهلوي  ). فـاعل  عـبارت  عنصرالمعالي  است   : (در كـتابي  خوانـدم      .٣٣
 :در مطلع  االنوار گويد.) ق .� ه٧٠٥ ـ ٧٥١

 عمر به  ده ، بازي  و ناداني  است بيست  شد آغاز پريشاني  است 

 از ورع  و زهد، ز سي  تا چهل هر چه  كني  خوي پذير است  دل 

 چون  ز چهل  پاي  فراتر نهي سكّه  محالست  كه  ديگر نهي 

 شست از پس  پنجاه  درآيد شكست واي  بدينگونه  كه  رفتي  به  

 از پس  هفتاد ِبهْ  افتاد، نيست حد بقا زانسوي  هشتاد نيست 

 !ور به  صد افتد حِد پايندگي مرگ  نكوتر ز چنان  زندگي 

 )نفيسي (
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هر روز از نظرنيرومندي  و      [ آدمي  : ]تركيب  ... هر روز   ./ * نهاد، اندام   : تركيب  ./ از لحاظ  نيرو   : بـه  قـوت       .٣٤
 . به  فزوني  است اندام  رو[ شكل گيري ]

انسان  از سي  وچهار تا چهل          : ]فرو گشتن   ... زيادت    ./ * كُندرو: بطي ِءالسير ./ ثابت  مي ماند   : بپايد .٣٦ و ٣٥
دچـار بيشـي  و كمـي  نمي شود مانند آفتاب  كه  وقتي  به  ميان  آسمان رسيد كُنْد سِير مي شود تا غروب                                [ سـالگي   

 .كند

 .پارسال ، سال  گذشته : پار./ ستي كمي ، كا: نقصان  .٣٧

 .ماه  جز آن ، ماه  پيش : ماه  ديگر .٣٨

 .ديروز: دي  .٤٠

٤١. عمر/ كرانه ، مرز: حد نقطة  اوج  زندگي : حد. 

همانگونه  كه     :فرود آيي   ... همچنانكه    ./ باال رفتي   : بررفتي  ./ پلة  نردبان    ): پاية  نردبان    (= نردبان  پايه       .٤٣ و ٤٢
 .بتدريج  رشد و كمال  يافته  بودي  دچار كاهش  و فرسودگي  مي شوي 

دردربارهاي  قديم  ). صط . (پـرده دار، دربان  و آنكه  مردمان  را از وارد شدن  باز مي دارد، نگهبان        : حـاجب    .٤٤
 مي كرده اند و يا واسطة  كسب     حاجبان  غالباً مقرب  بوده اند و دستورهاي  پادشاه  راابالغ              . عنوان  مقامي  بوده  است        

): مي گفتند(= گفتندي  )./ اسكندربن  قابوس (پدرمؤلف  كتاب    : پدرم  )./ م  . يو: از(اجـازه  ديدار با سلطان  بوده اند          
سنش  بيش     : از هشتاد در گذشته     ./ »حاجبي  «بود و سمتش      ) كامل  (يعني  نامش      :گفتندي  ... وي  را    ./ * مي ناميدند 
 .د بوداز هشتا

 .رام كنندة  ستوران  توسن ، مربي  است : رايض ./ بخرد= خرد  .٤٥

يعني  ستوري كه  چهار      » درست  قوايم    «جمـع  قائمـه  اسـت  به معني  يك  پا يا يك  دستِ  ستور، و                       : قوايـم    .٤٦
قيمت  را به  آخر : ت به  بها فروداش./ از نظر قيمت   : به  بها  )./ گ  . يو. (دسـت  و پـايش  بـي نقـص  و درست  باشد               

 ».امروزمي  گوييم  قيمت  تمام  كرد«. رسانيد، به  پايان  رسانيد

 .شخص غيرمعلوم : فالني = فالن  كس  : فالن ./ حاجب  كامل : او/ عنصرالمعالي  مؤلف  كتاب ، : من  .٤٧

 .فريفته : غِّره ./ ظاهر اسب : منظر اسب  .٤٨

[ اگر: ]اسب  پيرخَرم    )./ كاربرد قديم   . به  غير جاندار   » او«بازگشت  ضمير     (پيري  : او./ بـال، آسـيب     : آفـت    .٤٩
 ).جمله  شرطي  با حذف  نشانة  شرط (اسب  پير بخرم  

 :نشاط  اصفهاني  گويد  

 طاعت  از دست  نيايد گنهي  بايد كرددر دل  دوست  به  هر حيله  رهي  بايد كرد

 .اگر طاعت  از دست  نيايد: يعني   

 .نشان  عقل  نيست ، دور از عقل است : از خرد نيست ./ در پيري : به  پيري ./ اقامت  كني : مقام  كني  .٥٠

 :يادآور گفتة  نظامي  است : دشمن  است ... پيري   .٥١

 مخورجمله ،ترسم كه ديرايستي به پيرانه سر، بد بود نيستي 
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 ).نفي  عبارت  به  شيوة  قديم ، براي  تأكيد در نفي  (.از دانايي  نباشد، نيست : نه  از دانايي  بود .٥٢

از زادگاه  خوددور : از خانة  خويش  بيفتي / از روي  ناگزيـري   : بـه  اضـطرار    ./ پيـش  آيـد    : افـتد = اوفـتد    .٥٣
 .خداي ، كه  واالست : ايزد تعالي ./ بماني 

در شهر : حضَر./ر خوبي  و رفاه  به  وجود آورد    و براي  تو در سف     : آرد... تو را   ./ * رحم  كند  : رحمت  كند   .٥٤
 .»سفر«و ديار خود بودن ، در برابر 

 :گويد» حديقه «سنايي  در . آن  جا كه  انسان  در آن  زاد و در آن  بود: زاد و بود .٥٥

 آن  شنيدي  كه  در عرب  مجنون بود بر حسن  ليلي  او مفتون 

  راحت  و طرب  پنداشت ِحلّه  و زاد و بود خود بگذاشت رنج  را

 .م . يو.) ٩٣. مينوي  ص . كليله  و دمنه (

 صالح  كار: نظام  كار./ خواستار باز گشت  به  شهر و ديار مباش : زاد و بود مطلب / 

. هر جايي  كه  در آن  صالح  و رونق  كارت  باشد، همانجا را وطن خود بدان            : بـود ...  زاد و بـود      * .٥٧ و ٥٦
 :  يادآور اين  بيت  سعدي  است مفهوم  عبارت

 سعديا حبّ  وطن  گرچه  حديثي  است  شريف نتوان  مرد به  سختي  كه  من  اينجا زادم 

 .مادر دوم  آدمي  است [ همچون ]ميهن  ...: الوطن  
 

 ٥خودآزمايي  
 مراد عنصرالمعالي  از آوردن  جملة  عربي  زير در مورد جواني  كدام  است ؟ .١

 »بابُ  نوع  ِمنَ الجنون الشَّ«

 .شور و نشاط  جواني ) ب     .ديوانگي  جواني ) الف 

 .اختالل  عقل ) د     .بيخردي  جواني ) ج 

 :يعني » جوان  رابتر«در اين  فصل  اصطالح   .٢

 .جوان  داراي  غرور و سرمستي  است ) ب    .جوان  بهترين  وضع  را دارد) الف 

 !بدا به  حال  جوان )د    .ست براي  جوان  بدتر ا)ج 

 چيست ؟» اگر از خانة  خويش  بيفتي «: مفهوم  جملة  .٢

 .اگر در خانه  بماني ) ب  . اگر در خانه  خود زمين  بخوري ) الف 

 .اگر از زادگاه  خود دور بماني ) د   .اگر بيمار و زمين گير شوي ) ج 

   چه  كلمه اي  است ؟از نظر دستوري» همي  درافكندي «در عبارت  زير  .٤

 »...باز كوزه  تهي  كردي  و سنگ  همي  درافكندي  «

 .مضارع  التزامي ) ب     .ماضي  استمراري ) الف 

 .ماضي  ملموس ) د     .مضارع  اخباري ) ج 
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 چيست ؟» نزيبد«مصدر فعل   .٤

 .زيبايي ) ب      .زيبنده  بودن ) الف 

 .زيبندگي ) د      .زيبيدن ) ج 

 :يعني » پيرانِ  نه  برجاي « .٦

 .پيراني  كه  رفتار متناسب  با سنّ  خود ندارند) الف 

 .سالمنداني  كه  در وطن  خود نيستند) ب 

 .افراد مسنّي  كه  در اجتماع  جايي  ندارند) ج 

 .سالخوردگاني  كه  سست  رأي  و متزلزل  هستند) د
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 كردن  و مهمان  شدن  در مهمان 
 
 

 چكيده 
فرهنگ  ويژه  و . عنصـرالمعالي  در ايـن  بخـش  از كـتاب  فرزند رابا آداب  ميزباني  و نيز مهمان  شدن  آشنامي كند               

در اين  ميان عنصرالمعالي  به  نكته هاي  ظريفي  اشاره  مي كند كه  شايد         . نـاب  ايـراني  در اين  آيين ها جلوه گر است               
 .خودداري  از تعارف  بي اندازه  به  مهمان :  پندارند چون امروزه  برخي  آنها راره آورد غرب  مي

چـون  ميهمانـان  در خانـة  تـو آيند هر كسي  را پيشباز همي  رو و تقربي  همي  كن  اندرخور ايشان  و                                ... 
 .تيمار هر كسي  بسزا همي دار چنانكه  بوشكور بلخي  گويد

 ز تيمار مهمان  بروست ِكرا دوست  مهمان  بود، ور نه  دوست   ـ شب  و رو

يك  زمان  توقّف       .اگـر وقت  ميوه  بود پيش  از نان  خوردن  ميوه هاي تر و خشك  پيش  ايشان  ِنهْ  تا بخورند                           
بنشين  و با ما     «: و تو منشين  تا آنگاه  كه  مهمانانت  بگويند چون  يك  بار بگويند                 . كـن ، آنگاه  مردمان  را به  نان  بر            

و چون  يك  بار ديگر تكرار كنند بنشين  و با » .شايد بنشينم ؟ بگذاريت  تاخدمت  كنم «: تو گوي ، »مسـاعدت  كن   
 .اما فروِد همه  كس نشين  مگر مهماني  سخت  بزرگ  بود كه  نشستن  ممكن  نباشد. ايشان  نان  خور

نان  نيك  ! اي فالن «گوي  كه  هر ساعت  م. و عـذر مخـواه  از مهمـان ، كـه  عذر خواستن  طبع  بازاريان  بود               
هيچ  نمي خوري ، به  جان  تو كه  شرم  نداري ، من  خود سزاي  تو چيزي نتوانستم  كردن ، ِان شاَءاهللا بار ديگر  . بخـور 

كـه  ايـن  نه  سخنان  محتشمان  باشد لفظ  كسي  بود كه  به  سالها مهماني  يك  بار كند از   » .عـذر ايـن  بـاز خواهـم        
 . بازاريان ، كه  از چنين  گفتار، مردم  خودشرمزده  گردد و نان  نتواند خوردن  و نيم  سير از نان  برخيزدجمله 

و مـا را بـه  گيـالن  رسـمي  است  خوب ، چون  مهماني  را به  خوان  برند كوزه هاي  آب  و خوردني  را در                     
ا بروند، مگر يك  كس از دور بيايد از بهِر كاسه  نهادن     ميـان  خوان  بنهند و مهمانْ  خداي  و پيوستگان  او از آن  ج                  

را، تـا مهمانـان  چـنانكه  خواهـند نـان  بخورنـد، آنگـه  ميزبان  پيش آيد ـ و رسم  عرب  هم  اين  است  ـ و چون                                    
كو تعهد  مهمانان  نان  خورده  باشند بعد از دست شستن ، گالب  و عطر فرماي  و چاكران  و بندگانِ  مهمانان  را ني                           

و اگر چاكرانِ  تو خطايي  كنند، از ايشان  در گذار و پيش  مهمان  روي  . كـن  كـه  نـام  و نـنگ ،ايشـان  بيرون  برند                
اگر چيزي  تو را  ناپسنديده  آيد، بار  » اين  نيك  است  و آن  نه  نيك  است               «: تُـرش مكن  و با ايشان  جنگ  مكن  كه              
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  بار صبر كن  و اگر مهمانِ  تو هزار محال بگويد يا بكند از وي  بردار و حرمت      ديگـر مفـرماي  كـردن  و اين  يك           
 .وي  بزرگ  دار

اي  : وقـتي  معِتصـم  مجـرمي  را پيش  خويش  گردن  همي  فرمود زدن ، اين  مرد گفت             : چـنان  شـنيدم  كـه         
 كه  نخست  مرا به يك  شربت  آب  مهمان دار و                اميرالمؤمـنين  بـه  حـق ِّ خـداي  تعالي  و به  حق ِّ رسول  عليه السالم                        

آب  به  . او را آب  دهيد: معِتصم  برحكمِ  سوگند فرمود كه . آنگـه  هـر چه  خواهي  بفرماي  كه  سخت  تشنه  شده ام              
دم  بدين  يك       يا اميرالمؤمنين  مهمان  تو بو      » كَـثَّرهمُ اُهللا خَيراً   «: گفـت    مرد آب  بخورد و به  رسم  عرب . وي  دادند

شـربت  آب ، اكـنون  اگر به طريق  مردمي  مهمان  كشتن  واجب  كند، تو مرا بفرماي  كشتن  و اگر نه ، عفو كن  تا بر            
توبه  كن  پس ازاين  . تو را عفو كردم . راست  گفتي ، حق ِّ مهمان  بزرگ  است     : معِتصـم  گفت     . دسـت  توتوبـه  كـنم         

 .چنين  حركتِ  خطا نكني 

ا بـدان  كه  حق ِّ مهمان  نگاه  داشتن  واجب  است  ولكن  حقِ  آن  مهمان  كه  به حق شناسي  ارزد نه  چنانكه          امـ 
بدان  كه  اين  تقرب  با كه            . مهمـان  مـن  است         اين : هر قالّشي  را به  خانه  بري  و آنگه  چندين  تواضع  فرمايي  كه 

 .بايد كردن 

و چون  شوي  سخت گرسنه  مشو و .  هر كس  مشو كه  حشمت  را زيان  دارد        اگـر مهمـان  شـوي ، مهمـان           
و چون  در خانة  . سـير نيـز مشـو كـه  اگر نان  نتواني  خوردن  ميزبان  بيازارد و اگر به  افراط  خوري ، زشت  باشد                          

يتي  باشد در آن  خانه ، بر و اگر خانة  آشنايان تو باشد و تو را وال. ميـزبان  شـوي ، جـايي  نشين  كه  جاي  تو باشد          
اي  فالن ، اين  طَبق  بدان  جاي  ِنهْ  و اين  كاسه  فالن  جاي  ِنهْ          «: سر نان  كارافزايي  مكن ، با چاكرانِ  ميزبان  مگوي كه               

 !من  از اين خانه ام : يعني  كه 

كه  .  و چاكر خويش را زَلّه  مده مهمـانِ  فضـولي  مـباش  و بـه  نان  و كاسة  ديگران ، ديگران  را تقرب  مكن            
 »الَزَلَةُ ِذلَّة «: گفته اند

 
 شرح 

عالوه  بر فعل  ماضي  و مضارع ،بر سر فعل  نيز              » همي  «پيشوند  . (برو: همي  رو  ./ پيشواز= پيشباز  ./ به  : در .٢ و ١
هر كس  به  متقضاي  شأني  كه  دارد به  : تقربي  همي  كن  اندر خور ايشان          ./ نزديكي  : تقرب  ). افـزوده  مي شده  است        
 ).قيد مركب  است . (چنانكه  بايد، چنانكه  سزاواراست : بسزا./ لطف  كن  و نزديك  شو

./ هر كس  را در خور اوپذيرايي  كن          : دار... تيمار  ./ * غمخواري ، خدمت  و مواظبت  كردن         : تيمار داشتن    .٣
از اشعار او ابيات  پراكنده اي در دست  است  كه  بعضي  از               . رن  چهارم    از شـاعران  نيمـة  اول  ق         : بـو شـكور بـلخي       

هر كه  : ِكرا)./ فم (كه  به  او نسبت  داده اند » آفرين نامه «قصـايد اوسـت  و بعضـي  ديگـر از منظومه اي  است  به  نام          
ست ، به  هر حال  خدمت          هـر كسـي  مهمـان  داشـته باشـد، خواه  دوستش  باشد و خواه  غيردو                    : معـني  بيـت      ./ را

 .شبانه روزي  مهمان  وظيفه اوست 

 .كمي ، اندكي : يكزمان )./ امر از مصدر نهادن (ِبِنهْ  = ِنهْ  ./ غذا خوردن : نان  خوردن  .٤
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 .جمع  مهمانان  را بر سر سفره  ببر: مردمان  را به  نان  بر./ درنگ  كن : توقّف  كن  .٥

تلفظي   :بگذاريت  )./ بگوي  : (= گوي  ./ همراهي  كن    [ در غذا خوردن    ]با ما   : ن  بـا مـا مسـاعدت  ك        .٨ الي  ٦
فرود ./ * آيا درست  است  كه  بنشينم ؟ اجازه  بدهيدكه  پذيرايي  كنم                 : خدمت  كنم    ... شايد  ./ * »بگذاريد«است  از    

از نظر  » پايين تر « حال  اضافه  به معناي          در.به معني  زير و پايين       » فرود«. پايين تر از همه  بنشين       : همـه  كـس  نشـين         
از جهت  حرمت  مهماني  كه  داراي  مقامي              : ]نشستن  ممكن  نباشد    )./نكره  (ي    + مهمان    = مهماني    ./ مكـان  و رتبه      

 .نشستن  درحضور او درست  نباشد[ واالست 

كه  من  خود سزاي تو چيزي  «ت  توضيح  اين  عبارت ، در سطر بعد آمده  اس(پـوزش  مخواه   : عـذر مخـواه      .٩
مراد آن  است  كه  اين نوع  تعارفات  با مهمان ، در                (طبيعت  اهل  كسب  است          : طبع  بازاريان  بود    )./ »نتوانسـتم  كـرد    

 ).شأن  بزرگان  و محتشمان  ـ كه  مؤلف  و فرزند او از آن  طبقه اند ـنيست 

تو را به  جان  خودت  سوگند كه خجالت             : نداري  ...  به  جان       ./ *غذا بيشتر بخور  : نـان  نيك  بخور      .١١ و ١٠
ان شاءاهللا دفعة  ديگر اين  كوتاهي  را      .نتوانسته ام  آنچنان  شايستة  تُست  پذيرايي  كنم             : باز خواهم   ... من    ./ * نكشـي   

 .جبران  خواهم  كرد

يعني  مهمان  :مردم  خود شرمزده  گردد./ سال در طول  سالها، هر چند      : به  سالها  . سخن ، گفتار  : لفظ   .١٣ و ١٢
 .شرمسار مي شود

در گيالن ، آيين  وروش  خوبي  ) مؤلف ، عنصرالمعالي  كه  خود اهل  گيالن  است  مي گويد  : (خوب  ... ما را    .١٤
 .داريم 

مگر ./ *  غيرازجز،: مگر./ بستگان ، خويشاوندان   : پيوستگان  ./ ميزبان ، صاحبخانه    : مهمـان  خـداي       .١٦ و ١٥
: را... از بهِر ./ جز يك  نفر كه  دورتر مي ايستد و براي  گذاشتن  ظروف  غذا بر سفره خدمت  مي كند                : نهـادن  را   ... 

به  همين  معني  به  كار » را«يعني  براي ، به  خاطر، حرف  اضافة مركب  است  و گاه  با » از بهر«. كاربـرد قديـم  است     
 ).از فم ( واژه  به  كلمة  بعد از خوداضافه  مي شود اين . مي رفته  است 

مرسوم  بوده  است  كه  پس از ِاتمام  غذا (دستور بده  كه  گالب  و عطر بياورند : گـالب  و عطر فرماي  . ٢٠ الـي      ١٨
چاكران  و   )./ و دسـت  شستن ، به  دستهاي  مهمانان  با گالب پاش  عطر و گالب  مي پاشيده اند،براي  رفع  بوي  غذا                            

نام  و   ./ »رسيدگي  كردن    «تيمار داشتن  و غمخواري  كردن ، به  تعبير امروز             : تعهـد كردن    ./ خدمـتگزاران   : بـندگان   
 :فردوسي گويد. اعتبار: آبرو، حيثيت : ننگ 

 كه  چون  او نبودست  شاهي  به  جنگ نه  در بخشش  و كوشش  و نام  و ننگ 

 :و خاقاني 

  گم  كن  مراكه  شد نام  و ننگي  كه  من  داشتم نه  خاقانيم ، نام 

 »شواهد از لغت نامه «

بـه  خدمـتگزاراني  كـه  همراه  مهمانان  هستند خوب  رسيدگي  كن  زيراآنان                     : بيـرون  بـرند    ...  بـندگان      */ 
در )./  بازگو مي كنند   نيك  و بد خانة  تو را در بيرون         . (هسـتند كـه  حامل  حيثيت  و اعتبار تو به  خارج  از خانه اند                  
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تندخويي  نكن ، خشم  و عصبانيت    :روي  تُرش  مكن      )./ »در گذاشتن   «امر، از مصدر    (در گـذر، عفـو كـن          : گـذار 
به  خدمتگزارانت  درحضور مهمانان  پرخاش  مكن  كه  اين  يا آن  كار را                    : نيك  است    ... بـا ايشـان       ./ * نشـان  نـده      

 .درست  انجام  نداده اند

 .ناروا، نادرست : محال  .٢١

: حرمت  وي  رابزرگ  دار)./ از مصدر برداشتن  به معني  بردباري  نمودن         (از او تحمـل  كـن          : از وي  بـردار     .٢٢
 .احترام  او را مهم  بشمار

عصم  زماني ، مت:زدن  ... وقتي    .)/ * ق  .� ه ٢٢٧ ـ   ٢١٨: خالفت  (خليفة  عباسي      ): المعتصم  باهللا  : = (معتصم   .٢٣
مرد «: امروز درچنين  مواردي  مي گوييم        : (اين  مرد گفت     ./ دسـتور داد گـناهكاري  را در حضـورش  گردن  بزنند             

 ).معرفه مي كنيم  يا بدون  ذكر عالمت » آن «يعني  اسم  نكره  را يا با » گفت  يا آن  مرد گفت 

 ).باء قسم  است . ( به سوگند: به  حق ِّ./ ١/٣ ∇(خليفة  مسلمين  : اميرالمؤمنين  .٢٤

به  ./ به  سببِ ،به  جهتِ : بر حكمِ )./ فعل  امر . (مهمان  كن    : مهمان دار ./ يك  جرعة  آب      : يـك  شربت  آب       . ٢٦ و   ٢٥
 .به  شيوه  و عادت  عربها: رسم  عرب 

: واجب  كند ./ظر انسانيت   از ن : به  طريق  مردمي      !/ خـدا بديشـان  نيكـي  فـراوان  دهاد           : كـثرهمُ اُهللا خيـراً    . ٢٨ و   ٢٧
 .سزاوار باشد

 .آنچه  اداي  آن  واجب  باشد: حقّ  .٢٩

 .پاس  داشتن  و مراعات  كردن  حقّ : حق  نگاه  داشتن  .٣١

 ).واژه  اصالً تركي است (شخص  بي نام  و ننگ ، تهيدست  و فريبكار و ميخواره  و الابالي  : قالّش . ٣٣ و ٣٢

 خلوتم  برون  كش تا دربدر بگردم ، قالّش  و الابالي ساقي  بيار جامي ، وز 

 »خانلري . حافظ . م .يو«

سـپس  فروتـني  و احـترام  فراوان  درباب  او بكني  به  اين  عنوان  كه  اين شخص                             : مـن  اسـت      ...  آنگـه      */ 
 .زديكي جست توجه  داشته  باش  كه  با چگونه  كسي  بايد ن: كردن ... بدان  ./ * مهمان  من  است 

» شدن «از مصدر(اگر بروي  : چون  شوي   ./ بـه  احـترام  و آبروي  تو لطمه  مي زند             : حشـمت  را زيـان  دارد        .٣٤
 ).»رفتن «به معني  

در اينجا در معني  فعل الزم  به  كار . »آزاردن  و آزَردن   «از مصدر   (مي رنجد و آزرده  خاطر مي شود         : بيازارد .٣٥
 ).رفته  است 

 .نه  باالتر نه  پايين تر. يعني  در جايي  مناسب  شأن  و مقام  خود بنشين : باشد... جايي  *  .٣٦

اگر به  سبب  نزديكي  و بستگي  داشتن  باصاحبخانه           : در آن  خانه     ... تو را   ./ * تسلط  . حكمروايي  : واليـت    .٣٧
بر سر نان  كارافزايي  ./ و زحمت  ديگري  راافزون  كردن كار : كارافزايي ./ اجـازه  و امكان  فرمان  دادن  داشته  باشي           

 .به  تعبيرامروز، كار تراشي  نكن ! غذا دستور و فرمان  نده [ سفرة ]بر سر : مكن 
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به  اين  : يعني  كه  من  از اين خانه ام ./ ، سيني )بشقاب  و مانند آن     (ظـرفي  كه  از آن  چيزي  خورند            : طـبق   . ٣٩ و   ٣٨
 !  ديگر مهمانان  بفهماني  كه  در حكم  اهل  آن  خانه اي قصد كه  به

كسـي  را كـه  زيـادتي  مي جست  و بيش  از حد خود چيز مي گفت  و زبان  دراز بود،فضولي                     : فضـولي   . ٤١ و   ٤٠
در . مستعمل  است  »فضول  «بـه  اين  معني  در فارسي  امروز            ) صـفت  نسـبي      = ي  نسـبت       + فضـول     . (مـي گفتـند   

 :رنامه  به  نثر، آمده  است اسكند

 »!اي  فضولي ، زبان  را چه  كار كه  مردان  به  چه  سبب خندند: تازيانه  برگرفت  و بر آن  زن  زد و گفت ... «

 :و سيد حسن  غزنوي  گويد

 .»عدو چو گشت  فضولي  حقيرتر گردد«

 )م  و لغت نامه .از يو(

./ با تعارف  به  اين  و آن ، براي  خود دوست ، دست  و پانكن                بـر سـر سـفرة  كسي           : مكـن   ...  بـه  نـان         */ 
./ غذايي  كه  از ميهماني  بردارند و همراه برند و يا به  كسي  دهند            : زلّه  !)./ از كيسة  خليفه  نبخش       : امروز مي گوييم    (

از سفرة  ميهماني  چيزي  : لة الزلّةُ  ِذ./ از سـفرة  ميـزبان  براي  خدمتگزار خويش  غذانبر         : چاكـر خـود را زلّـه  مـده           
 .برداشتن  و با خود بردن  خواري  و پستي  است 

 :را ارجح  دانسته  است ، يعني » الزّلّةُ  زلّةٌ «دكتر يوسفي  عبارت  

 .از خوان  ميهماني  با خود چيزي  برداشتن  و بردن  خطاست 

 .م .يو
 

 ٦خودآزمايي  
  عبارت  زير است ؟كدام  يك  از پاسخ ها مفهوم  صحيح  .١

 »يكزمان  توقّف  كن ، آنگاه  مردمان  را به  نان  بر«

 .كمي  درنگ  كن ، سپس  براي  مردم  نان  ببر) الف 

 .كمي  درنگ  كن ، سپس  مهمانان  را بر سر سفره  ببر) ب 

 .كمي  صبر كن  تا مردم  غذا بخورند) ج 

 .كمي  بايست ، تا مردم  به  نان  برسند) د

 ر حكايت  اين  بخش ، چرا معتصم  از كشتن  مجرم  در مي گذرد؟د .٢

 .به  دليل  سنگيني  مجازات ) ب  .به  علت  بي گناهي  متّهم ) الف 

 .پشيماني  معتصم ) د .به  حرمت  مهمان ) ج 

 سفرة ميزبان  آيـا عنصـرالمعالي  معـتقد است  كه  در ميهماني  بايد به  فكر خدمتگزاران  بود و براي  آنان  از                   .٣
 غذا برد؟

 .آن  را الزم  مي داند. بلي ) الف 
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 .تنها در برخي  از موارد آن  را مجاز مي شمارد) ب 

 .زيردستان  را به  اين  كار تشويق  مي كند) ج 

 .آن  را نشانة  پستي  طبع  مي داند! خير) د

 چه  نوع  فعلي  است ؟» بيازارد«در عبارت  زير واژة   .٤

 .» نتواني  خوردن  ميزبان  بيازارداگر نان «

 .فعل  الزم ) ب      .فعل  متعدي ) الف 

 .فعل  مجهول ) د     .فعل  مركّب ) ج 

 از نظر دستوري  چيست ؟» بسزا«هر كس  را بسزا تيمار دار، واژة  «در جملة   .٥

 .صفت  ساده ) ب      .قيد مركب ) الف 

 .اسم  مشتق ) د     .صفت  مركب ) ج 

 .»مهمان  فضولي  مباش  و به  نان  و كاسة  ديگران ، ديگران  را تقرب  مكن « .٦

 از نظر دستوري  چه  واژه اي  است ؟» فضولي «در عبارت  فوق  واژة  

 .صفت  فاعلي ) ب      .اسم  مصدر) الف 

 .اسم  مركب ) د     .صفت  نسبي ) ج 

 چيست ؟... »  ديگران ، ديگران  را تقرب  مكن به  نام  و كاسة «اصطالح  امروزي  براي  جملة   .٦

 .تعارف  بيجا نكن ) ب    .از كسي  چيزي  وام  نگير) الف 

 .حاتم  بخشي  نكن ) د    .از كيسة  خليفه  نبخش ) ج 

 :واژه هاي  زير را با توجه  به  متن  اين  بخش  معني  كنيد .٨

 .واليت ) ب       .برداشتن ) الف 

 .نام  و ننگ ) د      .زَلّه ) ج 
 

 فعاليت 
 .خالصة  داستان  آورده  شده  در اين  بخش  را در دو سطر و به  زبان  فارسي  روان  امروزي  بنويسيد
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٧ 
 
 

 در آداب  و آيين  دبيري  و شرط  كاتب 
 
 

 چكيده 
رخوشنويسي ، از دانش  و آگاهيهاي  پيشـة  دبيري  در زمان  عنصرالمعالي  از آنِ  كساني  بوده  است  كه  افزون  بر هن                        

الزم  بـرخوردار بوده اند اين  چنين  كاتباني  بيشتردر ديوانها و دستگاههاي  دولتي  و گاه  دربارها به  كار بوده اند و                             
مؤلّف  كه  خود اميري  از اميران روزگار      . ايـن  پيشـه  از مشـاغل  با ارزش  و حساسِ  وقت  به  شمار مي آمده  است                          

سـت  از شـروط  دبيـري  و منشـيگري  در دسـتگاه  حكومتي ، آگاهانه  سخن مي گويد و بر خواننده  دريچه اي  به                              ا
 .ويژگي هاي  جامعة  عصر خويش  مي گشايد

اگـر دبيـر باشي  و خط ِّ نيكو داري ، بايد كه  بر سخن  قادر باشي  و تجاوز كردن  در خط  به عادت  كني  و                                  
 .ادت  كني  تا ماهرتر باشي  بر نبشتن بسيار نبشتن  نيز ع

 
 حكايت 

از آنچـه  شنيدم  كه  صاحبْ  اسماعيلِ  عباد روز شَنبدي  در ديوان  چيزي  مي نبشت ،روي  سوي  كاتبان  كرد             
زي  هر روز شنبدي  من  در كاتبيِ  خود نقصان  همي  بينم  از آنچه  روز آدينه  به  ديوان  نيامده  باشم  و چي            : و گفـت    

 .ننبشته  باشم ، آن  يك  روز تقصير، در من  تأثير كند

و در نامه  بايد كه بسيار غرض  و ... پـس ، پيوسـته  به  چيزي  نبشتن  مشغول  باش  به  خطّي  گشاده  و مبين                 
 :چنانكه  شاعر گويد. معاني  در اندك  مايه  سخن  به  كار بري 

 آمده نامه اي  بود از معاني  در حديثِ  مختصر و نامة  خود را به  استعارت      نكـته اي  بود از دهانِ  دهر بيرون           
و آيـات  قـرآن  و اخبار رسول  عليه السالم  آراسته دار و اگرنامه  پارسي  بود پارسيِ  مطلق  منبيس  كه  ناخوش  بود،                    

 .  هيچ  حال  كه  خود، ناگفته  بهتر از گفته  بودآن  خود نبايد نبشت  به ١٢خاصّه  پارسيِ  دري  كه  نه  معروف  بود،

و تكـلّفهاي  نامة  تازي  خود معلوم  است  كه  چون  بايد كرد و اندرنامة  تازي  سجع  هنراست  و خوش  آيد       
و اما هر سخني  كه  گويي  عالي  و مستعار گوي              . لكن  اندر نامة  پارسي  سجع  ناخوش  آيد، اگر نگويي  بهتر باشد                

 .و كاتب  بايد كه  اسرار كاتبي  نيك داند و سخنهاي  مرموز را نيك  اندر يابد. مختصر بايد گفت 
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و شـرطِ  كاتبي  آن  است  كه  مادام ، مجاوِر حضرت  باشي  و سابقِ  كار ياد داري  و تيز فهم و نافراموشكار                     
بر .  آنچه  تو رافرمايند و از آنچه  تو را نفرمايند           و مـتفحِّص  باشـي  و از همة  كارها تذكره  همي  داري  از                  . باشـي   

حـالِ  همـة  اهـل  ديـوان  واقـف  باشي  و تجسس  كن  و از همه گونه  تعرف  عمالها همي  كن ، اگرچه  در وقت  به          
                             وبا كسي  مگوي  مگر وقتي  كه  ناگزير ب د و به  ظاهر     كارت  نيايد، باشد كه  وقتي  ديگرت  به  كارآيد ولكن  آن  ِسر

 .كردن ، تفحصِ  شغلِ  وزيرمنماي  ولكن  در باطن  از همه  چيز آگاه  باش 

و بـر حساب  قادر باش  و يك  ساعت  از تعرف  كدخدايي  و نامه هاي  عامالن  نبشتن خالي  مباش  كه  اين                      
 .همه ، در كاتبان  هنر است 

ن  است  و سر ولي نعمت  پيدا ناكردن  وخداونِد خويش  را         و بزرگـترين  هـنري ، كاتب  را، زبان  نگاه  داشت              
اما اگر چنان  كه  خطّاطي  قادر باشي  و از هرگونه  خطّي  كه  بيني                    . از هـر شـغلي  آگـاه  كـردن  و فضـولي  نابودن                  

 نشوي  كه  آنگاه  بدانـي  نبشـت ، اين  دانش ، سخت  نيك  است  ولكن  بر كسي پيدا مكن  تا به  مزور كردن  معروف                          
و به  هر    . اعـتماد ولي نعمت  تو از تو خيزد و اگركسي  ديگر مزوري  كند چون  ندانند كه  كرده  است  بر تو بندند                           

محقّـري  مـزوري  مكن تا اگر وقتي  به  كار آيد چون  منافعي  بزرگ  خواهد بود، آنگه  اگر بكني  كس  بر تو گمان      
 .تبانِ  فاضل  و محتشم  را وزيرانِ  عالَم ، هالك  كردند به  سبب  خطّهاي  مزوِر ايشان نَبرد كه بسيار كا

 
 حكايت 

خط ِّ مزور كردي  اين خبر به   . شـنيدم  كـه  ربيـع بـن المطَهِرالقَصْري  كاتبي  محتشم  بود اندر ديوانِ  صاحب                      
 مرد را هالك  توانست  كردن  ازسببِ  فضلِ  آن  مرد، كه                   نه  . صاحب  فرو ماند   . گـوش  صـاحب  رِحمـهُ اهللا رسـيد          

سـخت  فاضل  بود و يگانه ، و نه  بر ِوي  توانست  پيدا كردن ، همي انديشيد كه  با وي  چه  كند؟ اتّفاق  را اندر اين         
هر اندر آمد و پيش  ميانـه ، صـاحب  را عارضـه اي  پديـد آمـد مـردمان  بـه عيادت  همي  رفتند تا اين  ربيع بن المطَ                        

. چه  ناالني  است ؟ وي  بگفت  كه  علّت  چيست             : چـنان  كـه  رسم است  صاحب  را بپرسيد كه               . صـاحب  بنشسـت      
: طعام  چه  مي خوري ؟ صاحب گفت : پس  پرسيد كه . شراب  چه  مي خوري ؟ گفت  فالن  شراب          : آنگـه  پرسـيد كه       

اي  خداوند به  سِر      : كاتب  بدانست  كه  صاحب  از آن  كار، آگاه  شده  است ،گفت                    .از آنچـه  تـو مي كني  يعني  مزَّور           
پس  اين  مزَور كردن  . اگر ديگر نكني  بدانچه  كردي عفوت  كنم  و عقوبت  نكنم         : صاحب  گفت    . تو كه  ديگر نكنم      

 .كاري  بزرگ  است  از آن  بپرهيز
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 شرح 
: دبير./ الزمه  كاتب است     [ و آنچه   ]دربارة  رسم  و راه  منشيگري           : كاتب  در آداب  و آييـن  دبيـري  و شرط               

در ). منظوِر عنصرالمعالي ، دبيري  در دستگاه  دولتي  و احياناًدربار امير و سلطان  است . (نويسـنده ، منشـي ، كاتب        
ادارة  ( اند و ديوانِ  رسالت  سـدة  پـنجم  هجـري ، دبيـران  كـافي  و باسـواد، بيشـتر در ديـوان رسالت  كار مي كرده          

اداره اي  بوده  است  كه  از طرف پادشاه  مسئول  صدور اسناد رسمي  و نوشتن  نامه هاي  دولتي  بوده  و                              ) نامـه نگاري    
كساني  كه  به  دبيري  ديوان  رسالت  برگزيده  مي شدند،          . همـة  مكاتـبات  دولـتي  درآن  جا صورت  مي گرفته  است                   

 ).صط (ديوان  رسالت  آنان  را به  سلطان  معرفي  مي كرده  است  ) دي متصّ(صاحب 

به  عادت     ./ در گذشتن  ازحد   : تجاوز كردن   ./ بايد كه  بر كالم  و گفتار تسلّط  داشته  باشي              : باشي  ... بايد  . * ٢ و   ١
بايد عادت  كني  از حد و رسمي           :  كه    ظاهراً مراد اين  است    : كني  ... تجاوز  ./ * مسلّط  : قادر) / عادت  كني    (= كني    

 .كه  براي  خط نويسي  وجود دارد پا فراتر گذاري  و شيوه هاي تازه اي  پديد آوري 

. عبري  است    »شابات  «اصل  اين  واژه        . نخسـتين  روز هفـتة  مسلمانان  و يهودان            ). شـنبد، شـنبه     : (= شـنبد . ٥ و   ٤
ادارة  دولتي ،وزارتخانه ، محلّي  كه  كارگزاران            : ديوان  )./ نوشتن  (= نبشتن    )./ يـاء نكره    + شـنبد   (شـنبدي     )./ فـم   (

./ است » ديوان  وزارت «در اينجا مراد ). صط . (حكومـت  در آن  مـي نشسـته  و بـه  رتق  و فتق  امورمي پرداخته اند                
: از آنچه  ./ كاستي ، كاهش ، كمي      : ن  نقصا)./ ياِء مصدري   + كاتب    . (نويسندگي  :كاتـبي   ./ دبيـران ، منشـيان      : كاتـبان   

،وزير )ق .  هـ٣٨٥ ـ ٣٢٦) (اسماعيل  عباد، بدل  است  از صاحب        : (صاحب  اسماعيل بن  عباد     ./ براي  آنكه ، زيراكه      
 ٣٧٣وي  ابـتدا كـاتب  مؤيدالدوـله  ديلمي  بود و سپس  به  وزارت  او منصوب گرديد و تا سال     . دانشـمند ايـراني    

مصاحب ، (= » صاحب «اسماعيل بن  عباد اولين  وزيري است  كه  لقب              .   در گـرگان  به  اين  سمت  باقي  ماند              ق.هــ 
برادر (ق  وزارت  فخرالدوله  .� ه٣٨٥از سال  . گـرفت ، بـدان  سـبب  كـه  مصـاحب  مؤيدالدوـله بـود                  ) همنشـين   

بر، بخشنده ، مبتكر و در زبان  عربي  نويسنده اي  بليغ                صاحب ، وزيري  مد    .در ري  به  او محول  گشت          ) مؤيدالدوله  
وي   . مشهور گشت   » آيت  بالغت  عربي      «بـود تـا آن  جـا كـه  درقـرن  چهـارم  در اقطـار كشـورهاي  اسالمي  به                             

 .تأليفاتي نيز به  زبان  عربي  دارد

 .كوتاهي  كردن ، سستي  ورزيدن : تقصير./ جمعه : آدينه  .٦

بايد : بري ... در نامه ./ * روشن ، واضح ، هويدا: مبين )/ نفيسي (خطّ  داراي  سطرهاي  گشاد : گشـاده   خـطّ     . ٨ و   ٧
يعني  نوشته ات  بايداز ايجاز برخوردار باشد و (كـه  مقاصـد و مفـاهيم  بسـيار را در كمـترين  عـبارات  بگنجاني           

 .است » و كمترين عبارت بيان  مقصود در كوتاهترين  لفظ  «: ايجاز در علم  معاني 

شعر به  : (دربارة بيت ./ سخن : حديث / روزگار، جهان   : دهر./ سـخن  لطيف  و نغز، مضمون  باريك           : نكـته    .٩
وي  از شاعران  فارسي  گوي  معاصر قابوس   ) م  .يو(گفـتة  سـعيد نفيسـي  و عـباسْ  اقبال  از قَمري  گُرگاني  است                       

بيـتي  است  از يك  قصيده  و چنان  كه  پيداست  در  .»ق .�يمـة  دوم  قـرن  چهـارم  ه   ن«. وشـمگير و مـداح  اوسـت         
وصف  نامه اي  بسيار استادانه  نوشته  شده بوده  و عنصرالمعالي  آن  را براي  تأييد گفتة  خويش  دربارة  موجزنويسي               

 ).آورده  است 
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اره  در اصطالح  علم  بيان  عبارت  است  از نوعي  تشبيه             استع. به  عاريت  خواستن      ): اسـتعاره   (= اسـتعارت      .١٠
فقط  مشبهٌ  ِبهْ  ذكر مي شود ) مشبه  و مشبهُ  به (كـه  در آن  مـبالغه  بـه  كـار رفته  باشد در استعاره  از دو جزء تشبيه              

جمع   = (اخبار  ... / اين  قبيل      و از   » قد«به  جاي      » سرو«و يا كلمة      » چشم  «به  جاي      » نرگس  «مانند استعمال  كلمة       
اگر نامه  پارسي  )./ فعل  امر. (زيور كن ، زينت ده : آراسته دار)./ ص (حديـث ها و روايتهاي منقول  از پيامبر        ): خـبر 
چـون  نامه هاي  رسمي  و دولتي  كه  به  دربار خلفاي  عرب  نوشته  مي شد، به  عربي  بود و دبيرانِ پادشاهان  و               :(بـود 
 ).كّام  ايراني  مي بايست  بر نگارش  بدين  زبان  نيز مسلّط  باشندح

از مصدر . (منويس :منبيس ./ پارسـي  سـره ، فارسـي  خـالص  و پيراسته  از زبان  بيگانه                    : پارسـي  مطـلق      . ١٢ و   ١١
زبان   ). دربار(منسوب  به  در      ) فارسي نو : (= پارسـي  دري     ./ ناخوشـايند، ناپسـند   : نـاخوش   )./ نوشـتن   = نبشـتن     

و پارسي  باستان  ) پهلوي (فارسـي  كـه  در عهـد ساسـانيان  بـه  مـوازات  زبان  پهلوي  رايج  بوددنبالة  فارسي  ميانه         
ايـن  زبـان  پـس  از اسالم ، زبان  رسمي  ومتداول  ايران  گرديد و پس  از تشكيل  دربارهاي  مشرق  در عهد        . اسـت   

گويندگان  و نويسندگان  . دري ، پارسـي  دري ، پارسي  و فارسي  خوانده  شد : انـند اسـالمي  بـه  اسـامي  مختـلف م      
: مقدمة  جلد اول  نيزذيل   : از فم   . (ايراني  پس  ازاسالم  بدين  زبان  سخن  گفته  و اكنون  نيز زبان  رسمي  ايران  است                          

پارسي  دري  را كه  ديگرمعروف  و متداول  [ اتِ آن  كلم]به ويژه    : بـه  هيـچ  حـال         : ... خاصّـه   )./ * دري  و فارسـي      
گويا برخي  از نويسندگان  آن  زمان  ).از جهت  نامفهوم  و نامأنوس  بودن  آن     . (نيسـت  بـه  هيـچ  وجه  نبايد نوشت              

 .به  فارسي  ِسره  مي نوشته اند كه  از تازي  دشوارتر بود

بيـات  به  كار گرفتن  الفاظ  يا صنايع  ادبي  است  كه مايه              رنـج  بـر خـود نهـادن  و در اصـطالح  اد               : تكـلّف    .١٣
 .عربي : تازي ./ پيچيدگي  و دشواري  سخن  شود

 .موزون  و مقفّي  بودن  سخن : سجع  .١٤

رموزنويسندگي  و : اسرار كاتبي )./ اسم  مفهول  از مصدر استعارت      . (داراي  استعاره ، استعاره آميز     : مسـتعار  .١٥
 .منشيگري 

 .مطلبي  كه  در آن  رمزي  باشد، سخن  پوشيده : سخنهاي  مرموز .١٦

الزمة  شغل  :باشي ... شرط  ./ * پيشگاه ، درگاه ، دربار   : حضرت  ./ نزديك  : مجـاور ./ هميشـه ، دائمـاً    . مـادام    .١٧
اي  از او جدا آن  اسـت  كـه  دائمـاً در حضور سرور و مخدوم  خودباشي  و لحظه    [ در دسـتگاه  بـزرگان     ]دبيـري     

 .ظاهراً همان  كه  امروزه در پرونده هاي  اداري  نگهداري  مي شود[. ها]پيشينه  و سابقة  كار: سابقِ  كار./ نشوي 

يعني  در همه كارهايي  كه  به     : متفحص  باشي    :/ جستجوگر: متفحص  ./ داراي  حافظـة  قـوي        : نافراموشـكار  .١٨
بايد كه  در مورد     : نفرمايند... ازهمة    ./ * يادداشت  : تذكره  ./ كنجكاوي  كني    شـغل  تو مربوط  مي شود، جستجو و           

همـة  كارهـا يادداشـت  نگـه داري ، خـواه  چيـزهايي  كـه  دسـتورش را به  تو داده اند و خواه  چيزهايي  كه  دستور           
 .نداده اند

جمع   : عمالها./آگاهي  جستن ، شناختن       : تعرف./ كاركنان  دستگاه  دولتي  يا وزارتخانه         : اهـل  ديوان      .٢٠ و ١٩
اين  كلمه  در دورة  غزنوي به معني  حواشي ، اطرافيانِ  پادشاه  و . فارسـي  عمـال ، كـه  خود جمع  مكسر عامل  است          
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 عمال  همه  نوع  اطالعاتي  دربارة  اطرافيان  و: نيايد...از همة  ./ * ٤/٤نيز  ). صط  . (عمـال  بـه  كـار مـي رفـته  است               
شايد، : باشد)./ به  تعبير امروز، به  دردت  نخورد      . (پادشـاه  كسـب  كن  هر چند در همان  موقع مورد نيازت  نباشد                 

 .احتمال  دارد

./ آشكارا:به  ظاهر كردن     ./ جـز زمـاني  كـه  ناچـاري  و اضـطراري  در ميان  باشد                  : بـود ... مگـر   *  .٢٢ و ٢١
به  جاي  صدراعظم  يانخست وزير كنوني  بوده  و             » وزير«مطلق  كلمة      : وزير./ جسـتجو، كاوش ، بررسي      : تفحـص   

آشكارا در كار : منماي ... به  ظاهر )./ * صط  .(بعـد از سـلطان  بزرگـترين  مقـام  كشـوري  به  شمار مي رفته  است                       
عنصرالمعالي  فرزند   . ست  از آن  جا كه  وزيرپس  از سلطان  بزرگترين  مقام  بوده  ا                 . (وزيـر كاوش  و جستجو نكن        

 ).را هشدار مي دهد كه  آشكارا بااو در نيفتد ولي  از جهت  منافع  سلطان  مراقب  و ناظر كارهاي  او باشد

به  معني صاحب ،     » خدا«+ به  معني  خانه        » كد«مركب  از    = (كدخدا  ./ فـن  محاسـبه ، حسابداري        : حسـاب    .٢٣
در اصطالح  ديواني ، مباشرت  وپيشكاري  شاهزادگان ، وزرا و امرا را » يي كدخدا«. صاحب  و بزرگ خانه  ): سـرور 
در اينجا يعني ادارة  امور زندگاني  و خانه  و عقلِ  معاش  و كارهايي  كه                » كدخدايي  «به طور كلّي      ). صـط   . (گويـند 

نشانه  جمع  + عامل  : (عامالن ./ ت اينجا مراد نامه هاي  رسمي  و ديواني  اس:نامه )./ گ  . يو. (مـردم  محتشـم  دارنـد       
كاربرد جمع  اخير متداول   . جمـع عـربي  ايـن  كـلمه  بـه  سـه  گونـة  عاملون ، عمله  و عمال  مي آيد                            . »ان  «فارسـي     

: نظام الملك  درسياست نامه  گويد   . به  حاكم  و مأمور وصول  ماليات  و خراج  اطالق  مي شده  است                    » عامل  «).اسـت   
را كـه  عملي  دهند ايشان  را وصيت  بايد كرد تا با خلق  خدايْ عزّ و جل  نيكو روند و از ايشان  جز مال                                 عمـال     «

 ).صط (» حق  نستانند

راه  و   ]حتّي  ساعتي  ازشناخت        : هنر است   ... يك  ساعت      ./ * فارغ  و آزاد نباش ، غافل  نباش          : خالي  مباش     .٢٤
 نامه هاي  رسمي  كارگزاران  حكومتي  غافل مشو، زيرا كه  همة  اينها براي  دبيران    نوشتن  [ طرز]پيشكاري  و    [ رسـم   

 .هنر شمرده  مي شود

: پيداناكردن  ./ آنكه  بر كسي  حقّ  نعمت  دارد         : ولي  نعمت    ./ رازداري ، سر نگه  داشتن       : زبـان  نگـاه  داشـتن          .٢٥
 .فاش  نكردن 

ازآنچه   (و سـرور خـود را از هر كاري            : كـردن   ... خداونـد   ./ * م  سـرور، آقـا، مخـدو     : خداونـد  .٢٨ الي  ٢٦
./ ٦/٤١. ، بي جهت  در كار ديگران مداخله  نكردن           )فضول  نبودن    : (= فضولي  نابودن    ./ بـا خـبر كردن      ) مـي گـذرد   

ستن  به معني  دان(بتواني نوشت ، بتواني  بنويسي  : بداني  نبشت ./ خوشـنويس  مسلّطي  باشي  : خطّـاطي  قـادر باشـي       
 :حافظ  گويد) توانستن 

 اي  كه  از دفتر عقل  آيت  عشق  آموزي ترسم  اين  نكته  به  تحقيق  نداني  دانست 

 ).مي توانست  بنويسد(= بونصر نامة  سلطان  نبشت  چنان  كه  او دانستي  «: و بيهقي  مي نويسد
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 )شواهد از لغت نامه (
مزور ./ تزوير شده ، تقلّب  شده ،ساختگي : مزور./ فاش  نكن ، آشكار نكن     نزد كسي     : بـر كسي  پيدا مكن       / 

اطمينان  مخدوم  تو از تو       : خيزد... اعتماد./ * خط  كسي  را تقليد كردن ، جعلِ  خط ، خط  ساختن                [: خـط ّ  ]كـردن     
 ).خطر اين  كار، جعل  اسناد و مدارك  دولتي بوده  است (سلب  مي شود 

٢٩.  ـزور   = (ري    موقتي  كه  ندانند كاركيست ، : بندند... چون  ./ * كار و عمل  جعلِ  خط  ): ي  مصدري    + مـزو
 .از براي  هر چيز بي ارزشي : به  هر محقّري ./ برگردن  تو مي گذارند

ه منافع  بزرگي  وقتي  ك : نبرد... چون    ./ * سودمند و مفيد باشد، به  درد بخورد، مورد نياز باشد          : به  كار آيد    .٣٠
يعني  در . (بكني ، ديگر كسي  به  تو ظنين نخواهد شد  [ كـه  جعـل  خـط         ]در ميـان  باشـد، و ارزش  داشـته  باشـد               

: محتشم  ). كه  بيان  علت  يا تعليلي         . (براي  اينكه ، زيراكه      : كه  )./ صـورتي  كـه  به  اين  كار شهرت  پيدا نكرده  باشي                  
مراد جعل  و تقليد خطّ  (به  علّت  جعل  خطّ  ايشان          : بـه  سبب  خطهاي  مزورايشان         داراي  حشـمت  و شـكوه  بـر            

 ).مدارك  و اسناد دولتي  يافرمانهاست  كه  طبعاً كار خطيري  بوده  است 

جعل  : خطّ  مزوركردي )/ صاحب  اسماعيل بن  عباد : (= صاحب  )./ فـاعل ، عنصـرالمعالي  اسـت         : (شـنيدم    .٣٣
 ).ياء در آخر فعل ، نشانة  استمرار است  و كاربرد قديم (ي كرد خط  م

نه   : پيداكردن  ... نـه  مـرد      ./ سرگشـته  و متحيرشـد، درمـاند       : فـروماند ./ خدايـش  بيامـرزاد    : رِحمـهُ اهللا  . ٣٥ و   ٣٤
متا ـ و نه  را بكشـد بـه  عـلت  دانـش  وي  ـ زيـرا كه  بسيار دانشمند بودو بي ه                       ) كـاتب   (مـي توانسـت  آن  مـرد          

به  كار بردن  فعل  دوم به  صورت  مصدر، در فارسي  قديم            : (هالك  توانست  كردن      ./ مي توانست  به  روي  او بياورد        
 .در اينجا به  روي او آوردن : پيدا كردن  بر كسي )./ معمول  بوده  است 

ر چيز كه  وقوع  آن  غيرمنتظر باشد،اتّفاق ،   ه: عارضه  ./ در اين  احوال     . در ايـن  گيـرودار     : انـدر ايـن  ميانـه         .٣٦
 .صاحب  دچاركسالتي  شد: آمد... صاحب  ./ * حادثه ، در اينجا به معني  بيماري  و كسالت  است 

يعني همانطور كه     : (چنان  كه  رسم  است        )./ از مصدر اندر آمدن     (داخـل  شد،     : انـدر آمـد   ./ تـا ايـنكه     : تـا  .٣٧
 ).ربارة  بيماري ، دارو و غذايش  سؤال  كردمرسوم  است  از بيمار د

كاربرد اين  .(بيماري ، ناخوشي    : ناالني  )./ به  همين  معني      » پرسيدن  «از مصدر   . (احوال  پرسي  كرد    : بپرسـيد  .٣٨
/ »شاهد از فم «.) »خواجه  احمِد حسن ، ناالن  شد، ناالني سخت  قوي «: بـه  همين  مفهوم    » تـاريخ  بيهقـي      «واژه  در    

 .بيماري : علّت 

 .نوشيدني ، شربت : شراب  .٣٩
عالّمه  . نوعـي  غذاي  آش مانند است  كه  براي  بيمار مي پخته اند، به  اصطالح ، پرهيزانه  يا آش پرهيز         : مـزور  .٤٠

و بيمار طعامي  كه  صورت  طعام  معمول  را داردولي  در حقيقت  آن  نيست         : دهخـدا در شرح  اين  واژه  مي نويسد          
سعيدنفيسي  در تعليقات  قابوس نامه  از قول  مرحوم  دهخدا ) لغـت نامه  . (را بـا آن  بفريبـند، طعـامي  بـي گوشـت               

./ * تلفظ  مي كنند و به معني  پرهيزانه  است       » ِمزوره  «هنوز در تبريز اين  كلمه معمول  است  و آن  را               «: مـي گويد كه     
در اينجا گفته  صاحب  بن عباد سخن  دو پهلو (چيـزي  را مـي خـورم  كه  تو مي كني          يعـني  آن       :مـزور ... از آنچـه      
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در لغت به معني  به  شكّ  = ، ايهام  )كه  آن  دبير مي كرده ، يعني  جعل  خط  و سند» خط  مزور«اسـت وايهـام  دارد به          
گوينده در سخن  خود لفظي  آورد كه       : و گمـان  افكـندن  اسـت  و در اصـطالح  عـلم  بديع  عبارت  است  از آنكه                           

و ذهن شنونده  ابتدا به  طرف  معني  نزديك  و بعد به معني         . داراي  دو معـني  باشـد، يكـي  نـزديك  و ديگري  دور                 
 :دور ـ كه  مقصود گوينده  است  ـ متوجه شود؛ مانند شعر سعدي 

 شي  دور ازو، در استخوانم  مي رودمن  مانده ام  مهجور ازو، بيچاره  و رنجور ازوگويي  كه  ني
هجران  و ِفراق  اوست  و معناي  دور، جنبة  دعايي عبارت       = » دور از او  «كـه  در ايـن  بيـت  معناي  نزديك                

 .»!از او دور باد«است ؛ يعني  
 ).به  سر تو سوگند: (= به  سر تو./ اي  سرور، اي  مخدوم : اي  خداوند .٤١
 .نبيه مجازات ، ت: عقوبت  .٤٢
 .كاري  خطرناك  است ، خطير است : كاري  بزرگ  است  .٤٣
 

 ٧خودآزمايي  
 از چه  آراية  بديعي  استفاده  كرده  است ؟» مزور«صاحب  در كاربرد واژه   .١

 .استعاره ) ب        .كنايه ) الف 
 .ايهام ) د       .تلميح ) ج 
 كدامين  پاسخ  است ؟» عامل «جمع  عربي  واژه   .٢

 .عمال ) ب        .عاملون ) الف 
 .تمام  موارد باال) د       .عمله ) ج 
 را در عبارت  زير دارد؟» پيدا كردن «كدام  يك  از پاسخهاي  داده  شده ، مفهوم  واژة   .٣
 .»نه  مرد را هالك  توانست  كردن  و نه  برِوي  همي  توانست  پيدا كردن «

 .ر كردن آشكا) ب        .يافتن ) الف 
 .رسوا كردن ) د     .به  روي  كسي  آوردن ) ج 
 :به  صورت  مصدر) هالك  توانست  كردن (در عبارت  فوق  كاربرد فعل  دوم   .٤

 .فقط  در فارسي  قديم  معمول  بوده  است ) الف 
 .تنها در زبان  امروزي  مورد استفاده  قرار مي گيرد) ب 
 .  رايج  است در فارسي  قديم  و امروزه) ج 
 .است ) گويشي (كاربرد لهجه اي  ) د
 :يعني » از همه  گونه  تعرف  عمالها همي  كن « .٥

 .در هر كاري  شناخت  پيدا كن ) الف 
 .كسب  كن [ پادشاه ]همه  نوع  آگاهي  دربارة  كارگزاران  ) ب 
 .از هيچگونه  تعارفي  با اطرافيان  خويش  خودداري  نكن ) ج 
 .ة  كارگزاران  را معرفي  كن هم) د
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 در آيين  و رسم  شاعري 
 
 

 چكيده 
رهنمودهايي  كه  در سرودن  گونه هاي  .دانش  مؤلّف  در زمينة  شعر و شاعري  در اين  فصل  به  خوبي  آشكار است                    

ّ  شعر مربوط  مي شود از   مختـلف  شـعر بـه  فـرزند مي كند؛ نمودار آشنايي عميق  وي  با دانشهايي  است  كه  به  فن                           
بـه  هـر حال  اگر در   . امـا عنصـرالمعالي  خـود در شـاعري  مقـام وااليـي  نـدارد                 . ديدگـاه  لفـظ  و معـني  هـردو           

چگونگـي مديحـه سـرايي  داد سـخن  مي دهد از اين  روست  كه  در آن  روزگار غالب  شعراي بزرگ  در دربارها و      
 .د و توصيه هاي  مؤلّف  به  فرزند،گوياي  اين  ويژگي  تاريخي  و اجتماعي  است دستگاه  فرمانروايان  زمانه  بوده ان

وچيزي  كه  تو داني  . و اگـر شاعر باشي ، جهد كن  تا سخن  تو سهلِ  ممتنع  باشد، بپرهيز از سخنِ  غامض       
ِر خويش  و به  وزن  و قافية   و ديگـران  را به  شرح  آن  حاجت  آيد مگوي ، كه  شعر از بهِر مردمان  گويند كه از به                          

 ...بي صناعتي  و تزييني  شعر مگو كه  شعِر راست  ناخوش  بود . تهي  قناعت  مكن 

امـا اگـر خواهـي  كه  سخنِ  تو عالي  نمايد بيشتر مستعارگوي  واستعارت  بر ممكنات گوي  و اندر مدح ،                 
تازيهاي  سرد و . لطيف  وترگوي  و به  قوافيِ  معروف  گوي اگر غزل  و ترانه  گويي  سهل  و . اسـتعارت  بـه  كاردار    

حسبِ  حالهاي  عاشقانه  و سخنهاي لطيف  و امثالهاي  خوش  به  كاردار، چنان  كه  خاصّ  و عام  را                 . غـريب  مگوي     
ي  وزنهاي  گرانِ  عروضي  مگوي  كه  ِگرِد عروض  و وزنهاي  گران ، كس. خـوش  آيـد تـا شـعر تـو معروف گردد           

اما اگر بخواهند بگويي ، روا بودولكن  . گـردد كـه  طبع ناخوش  دارد و عاجز باشد از لفظ  خوش  و معني  ظريف            
عـلم  عـروض  نيـك  بـدان  و عـلم  شاعري  و القاب  و نقِد شعر بياموز تا اگر ميان  شاعران مناظره  اوفتد يا با تو                            

 ...شي  كسي  مكاشفتي  كند يا امتحاني  كند عاجز نبا

و آن  سـخن  كـه  گويي  اندر شعر، در مدح  و غزل  و ِهجا و مرثيت  و زهد، داِد آن  سخن به  تمامي  بده  و                   
هرگـز سـخن  ناتمام  مگوي  و سخني  كه  در نثر نگويند تو اندر نظم  مگوي  كه نثر چون  رعيت  است  ونظم  چون     

وغزل  و ترانه ،تر و آبدار گوي  و مدح ، قوي  و         . ه  را هم  نشايد     پادشـاه  و آن  چيـز كـه  رعيـت  را نشـايد، پادشـا                  
كسي  را كه  هرگز . سـزاي  هـر كس  بشناس و مدح  چون  گويي  قدر ممدوح  بدان         . و بلـند همـت  بـاش         . دلگيـر 

و به  تير موي  كـاردي  بـر ميـان  نبسـته  باشد، مگوي  كه تو به  شمشير، شيرافكني  و به  نيزه  كوه  بيستون  برداري                            
بدان  . و آنكـه  هرگز برچيزي  ننشسته  باشد اسب  او را به  دلدل  و براق  و رخش  و شبديز ماننده  مكن                 ! بشـكافي   
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اما بر شاعر واجب  است  از طبع  ممدوح  آگاه  بودن  و بدانستن  كه  وي را چه                  . كـه  هـركس  را چـه  بـايد گفـتن               
ن  ستودن  كه  وي  خواهد كه  تا آن  نگويي  كه  خواهد، تو راآن  ندهد كه  تو خواهي ،        خـوش  آيد، آنگه  وي  را چنا         

و ِهجا گفتن  . در هر قصيده  خود را بنده  و خادم  مخوان  االّ درمدحي  كه  ممدوح  آن  ارزد   . و حقيـر همت  مباش       
 اگر قادر باشي  تقصير مكن  كه  به  هر دو        عادت  مكن  كه  هميشه  سبويْ  از آب  درست  نيابد اما بر زهد و توحيد                    

و مرثيت  دوستان  و . وانـدر شـعر دروغ  از حـد مبر، هر چند دروغ  در شعر هنر است    . جهـانت  نيكويـي  رسـد      
محتشـمان نيـز واجـب دار امـا غـزل  از يكي  طريق  گوي  و ِهجا و مدح  بر يك  طريق ، اگر ِهجا خواهي  گفتن و        

كسـي  را در مـدح  سـتايي ، ضِّد آن  مدح  بگوي  و هر چه  ضِّد مدح  بود ِهجاباشد و غزل  و                        ندانـي ، همچـنانكه        
 .مرثيت  همچنين 

و هـرچه  گويي  از جعبة  خويش  گوي ، ِگرِد سخنانِ  مردمان  مگرد كه  آنگه  طبع  تو گشاده  نشود و ميدان                        
بلي چون  بر شاعري  قادر شدي  و طبع  تو            .  بوده  باشي     شـعر تـو فـراخ  نگـردد و هـم  بدان  درجه  بماني  كه  اول                       

گشـاده  و ماهـر گشت  اگر از جايي  معنيِ  غريب  شنوي  وتو را آن  خوش  آيد خواهي  كه  برگيري  و ديگر جاي                 
كار بر و اگر اگر در مدحي  معني  بود خود در ِهجا به       . اسـتعمال  كني  مكابره  مكن ، بعينه  هم  آن لفظ  به  كار مبر                   

در ِهجـا بـود در مدحـي  به كار بر و اگر در غزل  شنوي  در مرثيتي  به  كار بر و اگر در مرثيتي  شنوي  در غزل  به          
دايم  . اگر ممدوح طلبي  و اگر كاِر بازار كني  مدِبر روي  و پليد جامه  مباش        . اربر، تاكسي  نداند كه  آن  از كجاست           

نده  نـاك  بـاش  و حكايـات  و نـوادر مسِكته  و مضِحكه  بسيار يادگير كه  در پيش  مردم  و     تـازه  روي  بـاش  وخـ       
 .پيش ممدوح  از اين  جنس ، شعرا را نگُزيرد

 
 شرح 

شعر يا  (در اصطالح  ادبيات قطعه اي         : سهلِ  ممتنع    . امتناع كننده ، سرپيچيده     : ممتنع  )./ شعر تو : (= سخن  تو   .١
 .پوشيده ، دشوار:غامض ./ ر آسان  نمايد ولي  نظير آن  گفتن  دشوار باشدكه  در ظاه) نثر

خود مي داني  و ديگران  براي  فهميدن  آن  نيازمند شرح  وتوضيح  هستند، [ تنها]آنچه  : مگوي  ... چيـزي     *  .٢
 .نگو

./ دن  وزن  و قافيه  بسنده نكن    يعـني  در شـعر گفتن  فقط  به  آور            : مكـن   ... بـه  وزن       ./ * تـنها، فقـط     : تهـي    .٤ و ٣
مـنظور، آرايـه هـايي  اسـت  كه  در علم  بديع  و بيان  از آن  بحث مي شود، مانند تشبيه ،             . (هـنر، صـنعت     : صـناعت   

: شعر راست ./ زينت  دادن ، آراستن : تزيين ./، صنايع  بديعي    .)اسـتعاره ، تجنيس ، مراعات النظير، لّف  و نشر و غيره              
 .ناخوشايندو نامطبوع  باشد: ناخوش  بود./  بدون  صنعت شعر سادة 

ــايد .٦ و ٥ ــد : نم ــر رس ــه  نظ ــتعار./ ب ــد   : مس ــته  باش ــار رف ــه  ك ــتعاره  ب ــه  در آن  اس ــخني  ك ــتعارت ./ س  :اس

يعني  استعاره اي  كه  به  عقل  راست نمي آيد در سخن  به  كار : اسـتعارت  بر ممكنات  گوي      / ٧/١٢ ∇). اسـتعاره   (= 
ـ  اين  واژه  به معني  : غزل ./ در شـعر مدحي ، صنعت  استعاره را به  كارگير     : انـدر مـدح  اسـتعارت  بـه  كـاردار            ./ برن

 بيت  و گاه  كمتر يا بيشتر، همه  بر يك            ١٣ تا   ٧سـخن گويي  با زنان  است  و در اصطالح  ادبيات ، شعري است  از                    



 

 
١١٥

غزل  براي  بيان  احوال  دروني  گوينده  و راز و . ة  مصراعهاي  دوم وزن ، و يـك  قافيه  در هر دو مصراع مطلع  و هم             
: ترانه )./دايرة المعارف . (صوفيان  غزل  را در بيان  افكار عارفانه  نيز به  كار برده اند. نيازهـاي  عاشقانه به  كار مي رود  

 .عر به معني سليس  و روان  به  كار مي روداين  صفت  در مورد ش. و با طراوات [ از نظر مضمون ]تازه  : تر./دوبيتي 

: تازيها. /يعني  قافيه هاي  دشوار و نامأنوس  به  كارنبر           : بـه  قوافي  معروف  گوي         ). جمـع  قافيـه      : (= قوافـي    .٧
. نياور[ در شعر]واژه هاي  خنك  و نادرعربي  : مگوي  ... تازيها  ./ * خنك ، بي مزه     : سرد)./ لغـات  عـربي      . (عـربيها 

تصرف  » سين  ساكن «تلفظ  واژه  با     .صـورت  صحيح  حسب  است         . (گـزارش  حـال ، شـرح  حـال            : حسـب  حـال      
 :حافظ ، اين  كلمه  را در يك  غزل  به  هر دوصورت  به  كار برده  است . ايرانيان  است 

 شكر خدا كه  از مدد بخت  كار سازبرحسب  آرزوست  همه  كار و بار دوست 

 و دور قمر را چه  اختياردر گردش اند برحسب  اختيار دوست سير سپهر 

 .افراد برگزيده  وافراد عادي : خاصّ  و عام ./ ٤/٤ ∇كه  خود جمع  مثَل  است  » امثال «جمع  فارسيِ  : امثالها .٨

حرهاي اشعار، فني  از فنون  ادب  كه  از شناختن  وزنها و ب: عروض ./ وزنهاي  ثقيل : وزنهـاي  گـران     .١٠ و ٩
... كه  ِگرِد ./ * م .يو. ذوق  غيرسليم : طبع  ناخوش ./ يعـني  ميـزان  موسـيقي  سـخن  مـنظوم  در آن  بحـث  مي شود            

زيـرا كسـي  بـه  سـرودن  شعر در وزنهاي  ثقيل  و بحرهاي نامطبوع  مي پردازد كه  از سرودن  شعر نغز و                        : ظـريف   
راد اين  است كه  چنين  شاعري  مي خواهد به  ياري  بحرهاي  نامأنوس  اظهار   م. (آوردن  معـني  بـاريك  ناتوان  باشد          

زيرا كه  در آن    . كردند، بگو [ سرودن  شعر در بحرهاي  نامطبوع        ]اما اگر ازتو درخواست       : بود... اما  )./ * هنر كند 
 .صورت  مجازاست 

 و عبارت  است  از نام هايي  كه  علماي اين  فن  به  در اينجا اصطالح  علم  عروض  است        . جمع  لقب    : القـاب    .١١
مثالً در بحر متقارب  . هـر يـك  از تغييـراتي  كه  در اركان  بحرهاي  عروضي  وارد مي آيد يعني  به  زحافات داده اند     

./ »  رادوياني ترجمان  البالغه«تعليقات  . نك . است »قصر«تبديل  شود نام  يا لقبش  » فعول «به  » فعولـن  «اگـر ركـن     
بخشي  از فن  نقد ادبي  كه  درباب  : نقد شعر./ جداكردن  دينار و درهم  سره  از ناسره ،تميز دادن  خوب  از بد    : نقـد 

 .تشخيص  معايب  ومحاسن  شعر گفتگو مي كند

تا : نباشي  ...تا اگر ميان      ./ * آشكارا دشمني  كند   : مكاشفت  كند  ./ پيش  آيد، روي  دهد     ): بيفـتد : (= اوفـتد  .١٢
و بخواهد ـ تو را اندك        ]اگـر بـراي  تـو بحث  و مجادله اي  با شاعران  پيش  آيد يا كسي  با تو اظهار دشمني  كند                           

 .و يا آزمايشي  از آگاهيهاي  تو در علم شعر بكند ناتوان  نباشي [ مايه  و كم دانش  جلوه  دهد

شعري  كه  به  ياد مرده  و در ذكرمحاسن  او    : مرثيه  : (= مرثيت  / ح  هجو كردن ، ذم  كردن ، مقابلِ  مد         : ِهجا. ١٤ و   ١٣
پارسايي ، : زُهد)./ در عـربي  بـه معـني  مطـلقِ  بيانِ  مصيبت  و وصف  مرده است     (و تأسـف  از مـرگ  وي  گويـند             

... ســخني  ./ * ام نــاقص ، ناپخــته  و خــ:ناتمــام ./ حــق ِّ آن  مطــلب  را كــامالً اداكــن : بــده ... داد / * پرهيــزگاري 
 .يعني  لفظي  را كه  در نثر هم  به  كار نمي برند تو درشعر به  كار نبر:مگوي 

 )از مصدر شايستن (شايسته  نيست ، درخور نيست  : نشايد .١٥



 

 
١١٦

 سزاي ./ بلندنظر،بزرگ منش : بلندهمت ./ در اينجا يعني  مؤثّر، دلنشين    : دلگيـر ./ فصـيح  و روان      : آبـدار . ١٧ و   ١٦
. ستايش  شده ، ستوده   : ممدوح  . / ارزش ،اعتبار : قدر. حدود شايستگي  هر كس  را تشخيص  بده           : هر كس  بشناس     

./ ارزش  و اعتبار ممدوح  را بشناس [ حدود]وقتي  كه  شعرمدحي  مي گويي  : بدان ... مدح  ./ * آن  كـه  مـدح  شده    
يعني  با شير تنگاتنگ  درگير مي شوي  و او را با شمشير از               : به  شمشير شيرافكني   ./ بـر كمـر، بـه  كمر       : بـر ميـان     

 .كوهي  در كنار جادة  كرمانشاه  به همدان : كوه  بيستون !)./ و نه  مثالً از دور و با تيراندازي (پاي درمي آوري  

تواني  موي را هدف       يعـني  آنچنان  در تيراندازي  دقيق  و استاد هستي  كه  مي                  : بـه  تيـر مـوي  بشـكافتي           . ١٩ و   ١٨
: هرگز بر چيزي  ننشسته  باشد)./ اشـاره  اسـت  به  اغراقهاي  بي محتواي  شاعرانه         ! (بگيـري  و آن  را دو نيـم  كـني              

در ) ص (نام  مركبي  كه  حضرت  رسول  : براق )./ ص (اسم  استر پيامبر اسالم    : دلدل  ./ هرگـز سـواري  نكرده  باشد       
: شبديز./ اسم  اسب  رستم : رخش ./ ار شـد و بـه  آسـمان صعود كرد و هر اسب  تيزرو    شـب  معـراج  بـر آن  سـو           

بـه معـني  شـبرنگ ، اسـب خسـرو پرويـز كـه  وي  بـدان  عالقـة  بسـيار داشت  و به  مناسبت  سياهي  رنگ ، آن  را               
 .تشبيه  نكن : ماننده  مكن ./ شبديزمي گفتند

 .ذوق  و سليقه : طبع  .٢٠

آنچنان  كه  مي خواهد مدحش نكني ، به  تو        (زيـرا تا آنچه  دلخواه  اوست  نگويي             : خواهـي   ... ه  تـا     كـ . * ٢٢ و   ٢١
قطعه  : قصيده ./ پست  همت ، داراي منش  پست : حقير همت )./ صـله  و پـاداش  دلخـواه  تـو را نخواهـد بخشـيد           

ي  واحد از موعظه ، حكمت ، مدح ، مسائل             شـعري  معمـوالً طوالنـي تـر از غـزل ، كه  گوينده  در تمام  آن موضوع                     
شاعر مديحه سرا براي  مدح  گفتن  معموالً قالب  قصيده  را  . اجـتماعي  و ديـني  و غيره  را مورد بحث قرار مي دهد               

./ * بـرمي گزيـند، آنگـاه  با تشبيب  و وصف  طبيعت  و امثال  آن  آغاز مي كند و با مدح  ممدوح  به  پايانش  مي برد            
در هر شعري  خود را حقير مكن  و براي  خوشايند ممدوح  خود را بنده  وخدمتگزار او مخوان ،            : ارزد... هـر   در  

 .مگر ممدوحي  كه  ارزش  اين  كار را داشته  باشد

 :ظاهراً مثلي  است  نظير. كه  هميشه  مطابق  دلخواه  انجام  نمي شود: نيايد... كه  هميشه  *  .٢٣

   آوردي  ماهي  اين  بار رفت  و دام  ببرددام  هر بار ماهي

 )م .يو(

 ).مراد اين  است  كه  هجو كردن  ديگران  مي تواند زماني  هم  به  گرفتاريهاي  بزرگ  منجر شود(

يعني  در (كوتاهي  و سستي  مكن : تقصير مكن ./ ولي  اگر پارسا و يكتاپرست  راستين  باشي     : باشـي   ... امـا    .٢٤
 ).ار مذهبي  كوتاهي  مكن سروردن  اشع

 :يادآور اين  بيت  نظامي  است : است ... هر چند . * ٢٦ و ٢٥

 در شعر مپيچ  و در فن  اوچون  اكذب  اوست  احسن  او

امـا بـه  كـار گرفـتن  كـذب  و دروغ  در شعر، بيشتر مربوط  مي شود به  اغراقهاي  پسنديده  و معتدل و نيز                             
آنان  كه داراي  شكوه  و : محتشمان )./ م .يو: از(كـه  عنصـر مهـم  شـعر بـه  شـمار مي آيد                  اسـتفاده  از قـوة  تخيـل            
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... اما غزل   ./ * در سوگ  دوستان  و مردان  بزرگ حتماً شعري  بگو            : واجب دار ... مرثّيت    ./ حشـمت انـد، بـزرگان       
 .يوه اي  ديگراما غزل  را به  شيوه اي  و سبكي  بسراي  و هجو و مدح را به  ش: طريق 

 .نتواني : نداني  .٢٧

در شعري  كه  مي گويي  از ابداعات  ذهني  خود استفاده  كن  ومضامين  شاعران                     : مگرد... هـر چـه       . * ٣١ الـي      ٢٩
در سرودن  شعر قريحة  سرشار و [در صورت  تقليد از ديگران   ]زيرا كه     : نشود... كه    ./ * ديگـر را اقتـباس  نكـن         

يعني آفرينندگي  و خالقيت  تو در شعر گسترش  نخواهد يافت               : نگردد... ميدان    ./ * يدا نخواهي  كرد   طبع  روان  پ    
مضمون  و نكتة  : معني  غريب ./ در سرودن  شعر تسلّط  پيدا كردي        : بر شاعري قادر شدي     ./ و محدود خواهد ماند   

 .نادر

خود را بزرگ  جلوه دادن ، بزرگ          : مكابره  كردن    [./ اربري  در شعر خود به  ك     ]اقتباس  كني ،     : برگيـري   . ٣٥ الـي      ٣٢
اگر مي خواهي  آن  مضمون  را بگيري  و درشعر خود به  كاربري  بزرگي  : مكن ... خواهـي  كـه    ./ * منشـي  كـردن     

دخل  و ( به  كار نبر آن  مطلب  را عيناً: مبر... بعينه  ./ * عيناً: بعينه )./ بـه  اصطالح  امروز، عار نداشته  باشد   . (نكـن   
اگر مضموني  را دريك  شعر مدحي ، نغز         : كجاست  ... اگر در مدحي      )./* تصرفي  در آن  بكن ، تغييري  در آن  بده              

تا كسي  نتواند ... بـه  هـنگام  هجو كردن  به  كارگير همچنين  در قالب  اشعار ديگر   [ عكـس  آن را    ]و نـادر يافـتي        
 .سوداگر و بازرگان  باشي : كار بازار كني ./   را از كجا گرفته اي بفهمد كه  تو آن  مضمون

داراي  چهره  و ظاهري چون   : مدِبر روي   ). از مصـدر ادبار در برابر اقبال        (نگـون بخـت ، سـيه  روز          : مدِبـر  .٣٦
./ ني  وخواه  بازاري  باشي خواه  از راه  مديحه سرايي  گذران  ك: كني ... اگر ./ * تيـره بخـتان ، گرفـته  روي  و درهـم       

 .خوشرو، با نشاط ، شادمان : تازه  روي 

مؤنث  مسِكت ، اسم  فاعل  از مصدر          : (= مسكته  )./ جِ  نـادره     (نكـته هـا و لطيفـه هـاي  كميـاب               : نـوادر . ٣٨ و   ٣٧
عثمان  مختاري  . دخـاموش  كنـنده ، سـاكت كنـنده ، سخني  كه  زبان شنونده  را ببندد و او راخاموش  كن          ): ِاسـكات   
 :گويد

 در مجلس  شاهان  سخنش  مسِكته  گويي بر عرصة  ميدان  عملش  نادره  بازي  است 

... در پيش ممدوح      ./ * از اين  نوع ، از اين  قبيل          : از اين  جنس     ./ خنده آور ): مؤنـث  مضحك     (= مضـحكه     
./ ممدوح  مطالبي  از اين  نوع در چنته  داشته  باشند            شـاعران  ناچـارند چـه  نـزد مـردم  و چه  در پيشگاه                     : نگزيـرد 
 :نظامي  گويد). از مصدر گزيردن . (گزير و چاره  نيست : نگزيرد

 تو را از يار نگزيرد به  هر كارخداي  است  آن  كه  بي مثل  است  و بي يار

 )شاهد از فم (
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 ٨خودآزمايي  
 م  يك  از گزينه هاي  زير است ؟مفهوم  كدا» شعِر راست «در عبارت  زير واژة   .١

 »...بي صناعتي  و تزييني  شعر مگوي  كه  شعِر راست  ناخوش  بود «

 .شعري  كه  حقايق  محض  را منعكس  مي كند) الف 

 .شعر بدون  صنعت ) ب 

 .شعر ساده ) ج 

 .ب  و ج ) د

 ويژگي هاي  شعري  كه  مورد تأييد عنصرالمعالي  است  كدام  است ؟ .٣

 .ساده  بودن  معاني  و مضامين ) ب   . استفاده  از صنايع  شعري  در حد اعتدال )الف 

 .الف  و ب ) د   .استفاده  از وزن هاي  سنگين  عروضي ) ج 

 صحيح  است ؟» ناتمام «كدام  يك  از معاني  زير در رابطه  با واژة   .٣

 »...داد سخن  به  تمامي  بده  و هرگز سخن  ناتمام  مگوي  «

 .بي پايان ) ب  .      ناقص ) الف 

 .بدون  فصاحت ) د .      مبالغه آميز) ج 

 از چه  مصدري  است ؟» نگزيرد« .٤

 .گريز زدن ) ب  .گريختن ) الف 

 .گريزيدن ) د .گزيردن ) ج 

 :معاني  واژه هاي  زير را بنويسيد .٥

 .مسكته ) ب        .مكاشفت  كردن ) الف 

 .مدِبر) د        .شعر آبدار) ج 
 

 فعاليت 
 . نكتة  مهم  در آيين  شاعري  را از ديدگاه  عنصرالمعالي  بنويسيد٥
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٩ 
 
 

 در آيين  و شرطِ  پادشاهي 
 
 

 چكيده 
از آنجـا كـه  مؤلف  خود امير است  و اميرزاده  و به  فضاي  حاكم  بر دستگاه  پادشاهي آشنا، نكاتي  كه  در اين  باب         

دست  از مال  و حرم  مردمان  دور      «: همچون اين  توصيه ها به  پادشاه         :  قابل  تأمل  است  و نتيجه گيري           مطرح  مي كند   
و يا با وزيرو . در چشم  مردم  حفظ  كردن » عزيز ديداري  و كم گويي  و كم خندگي     «يا هيبت  خويش را با       » داشتن  

هر يك  مي تواند گوياي  .   در اختيار وي  قرارندادن       مشـير خـود چـنان  محـتاطانه  رفتار كردن  و خود را دربست                
 .حقايقي  در اين  بارگاه ها باشد

در ايـن  ميان ، داستان  سلطان  محمود و گفتگوي  او با مرد دادخواه  ـ هر چنداز پادشاه  خودكامه اي  چون                     
در اين  » مرا«با تكيه  بر دو واژة  وي  بعيـد مـي نمـايد ـ عـبرت آموز است  و برخوردار ازهنر و ظرافتي  در كالم ،        

 .مكالمه 

پس  اگر پادشاهي  باشي ، پادشاهي  پارسا باش  و چشم  و دست  از حرمِ  مردمان  دوردار، و اندر هر كاري                        
 رأي  را فـرمان برداِر ِخردكن ، و اندر هر كاري  كه  بخواهي  كردن ، نخست  با خرد مشورت  كن ، كه  وزيرالْوزراي ِ                            

و به هر كاري  كه  بخواهي  كردن ، چون  در او خواهي  . پادشـاه  ِخـرد اسـت  و تـا از وي  درنـگ بيني  شتاب  مكن             
هر كاري  كه    . به  هر كاري  اندر، مدارا نگه دار        . شـدن ، نخست  بيرون  رفتنِ  آن  كار نگر، و تاآخر نبيني ، اول  مبين                     

و بيدادپسند مباش  و همة  كارها و سخن ها را به  چشمِ  داد بين  و به                     . مبربـه  مـدارا بـرآيد، جـز بـه  مدارا پيش                 
پادشاه  كه  چشمِ  داد و خردمندي  گشاده  ندارد،طريقِ  . گـوشِ  داد شنو،تا در همه  كاري  حقّ  و باطل  بتواني  ديدن      

 .حقّ  و باطل  بر وي  گشاده  نگردد

:   و كم خنده  باشد، تاِكهتران  بر تو ِدليرنشوند، كه  گفته اند  و هميشـه  راسـت گـوي  بـاش ، ولكـن  كم گوي                
و . »بدتـرين  كـاري  پادشـاه  را دليـريِ  رعيت  و بي فرمانيِ  حاشيت  است ،و عطايي  كه  ببايد، به  مستِحقّان  نرسد                               «

رحيم   ' ِ  خدايْ  تعالي      و بر خلقان  . و زينهارخوار مباش    . عزيزديدار باش  تا بر چشم  رعيت  و لشكر خوار نگردي              
البتّه  . بـاش  و بـر بـي رحمـتان  رحمـت مكـن  و بخشـايش  مكن ، ولكن  با سياست  باش  خاصّه  با وزيِر خويش                                   

يك باره  محتاجِ  رأيِ  او مباش ، و هر سخني  كه  وزير بگويد، در بابِ        . خويشـتن  بـه سـليمُ الْقلـبي  به  وزير منماي               
تا بنگرم ، آنگه  چنان كه  بايد كرد، «:  نمـايد بشـنو، امـا در وقـتْ  اجـابت  مكن ، بگوي      كسـي  و طـريقي  كـه  بـاز       
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بعـد از آن  تجسـس  و تفحـصِ  آن  حال  بفرماي  كردن ، تا در آن  كار صالحِ تو همي  جويد يا منفعتِ                               . »بفـرمايم   
 .را زبونِ  رأيِ  خويش  نگيردخويش ؟ چون  معلوم  كردي ، آنگه  چنان  كه  بيني  جواب  ده ، تا تو 

و هر كسي  را كه  وزارت  دادي ، وي  را در وزارت  تمكيني  تمام  كن ، تا كارهايِ  تو وشغلِ  مملكتِ  تو بر                      
او بسـته  نباشد و به  اقِربا و پيوستگانِ  او نيكويي  كن ، و به  معاش  دادن  و خوبي  كردن  تقصير مكن ؛ اما خويشان     

ِ  وي  را عمـل  مفرماي ، كه  يكباره  پيه  به  گربه  نتوان  سپردن ، كه  وي  به  هيچ  حال  حسابِ  پيوستگانِ                         و پيوسـتگان  
خويـش  بـه  حق  نكند و از بهِر مالِ تو خويشانِ  خويش  را نيازارد، و نيز كسانِ  وزير صد بيداد بكنند بر خلقان ،                               

و بر دزدرحمت  . وزير از كسانِ  خويش  درگذارد و از بيگانه  درنگذارد          كه  بيگانه  از آن  صد يكي  نيارد كردن ، و               
اگر مستحق ِّ خوني  را عفو كني ، تو نيز بدان  خون  به قيامت  شريك  باشي  و                       . مكـن  و عفـو كردنِ  خوني  روامدار          

ندان  چون  شُبان  باشند و امـا بـا چاكرانِ  خويش  برحمت  باش ، و ايشان  را از بد، نگهبان باشد كه  خداو               . گرفـتار 
 ...اگر شبان  بر رمة  خويش  برحمت  نباشد،ايشان  را از ِسباع  نگه  ندارد . كهتران  چون  رمه 

چـون  كسـي  را شـغل  دهـي ، نيك  بنگر و شغل  به  سزاواِر مرد ده ، تا زبانِ  طاعنان  بر تو گشاده  نشود و                                 
ر وي  را كاري  فرمايي  كه  نداند، به  هيچ حال  نگويد كه  ندانم ، همي  كند    خـلل  انـدر شغلِ  تو پديدار نيايد، كه  اگ            

پس   ... پس  كاربه  كاردان  سپار تا از درِدسر رسته  باشي                . از بهـِر مـنافع  خويش  را، ولكن  آن  شغل  با فساد باشد                 
ي ، بي عمل  تواني  وي  را محتشم  كردن      اگر تو را در كاِر چاكري  عنايتي  باشد و خواهي  كه  وي  را محتشم  گردان                    

 .و نعمت  دادن ، بي آن كه  به  ناواجب  او را شغلي  فرمايي ، تا بر نادانيِ  خويش  گواهي  نداده  باشي 

و انـدر پادشـاهي  مگـذار كـه  كسي  فرمانِ  تو را خوار دارد، كه  تو را خوار داشته  بود؛ كه  اندر پادشاهي            
فرق  ميانِ  پادشاه  و رعيت  آن  .فـرمان  دادن  اسـت  كـه  پادشاه  به  صورت  با رعيت  راست  است                  همـه  راحـت  در        

 .است  كه  او فرمانده  است  و اين  فرمان بردار

  شـنيدم ، اي  پسـر، كـه  به  روزگاِر جد تو، سلطان  محمود، رِحمهُ اهللا، عاملي  بود، وي  را ابوالفرجِ  بستي                             
مردي  را بگرفت  در نَسا و نعمتي  ازو ِبستَد واَمالكِ  او موقوف  كرد و هر چه      . عـاِملِ  نَسا و باورد بود      . ي  گفتـند 

پس  به چندگاه  اين  مرد حيلتي  كرد و از زندان              . وي  را بـود، بـه  دسـت  فـرو گـرفت  و مـرد را بـه  زنـدان  كرد                          
نامه  . سلطان  وي  را نامة  ديواني  فرمود. ود، از اين  عامل  ِگله  كرد  چون  روِز مظالم  ب     . بگـريخت  و به  غزنين  رفت          

 .بستَد و به  نَسا رفت  و نامه  به  عامل رسانيد

مرِد مظلوم  . تغافل  كرد و بر آن  نامه  كارنكرد        . عـامل  انديشـه  كـرد كـه  اين  مرد ديگرباره  به  غزنين  نرود                    
مرد باز نفير همي  . اهي  بايستاد كه  سلطان  به  خلوت  از باغ  بيرون  همي  آمد ديگـرباره  بـه  غـزنين  رفت  و اندر ر             

يك بار آمدم  و تظلّم  كردم ،     «: مرد گفت   . سلطان  باز وي  را نامه اي فرمود        . كـرد و دادخواست  واز عاملِ  نَسا بناليد         
سلطان  تنگ دل  بود به  سببي  از سبب ها، اندر آن  مگر . »سـلطان  نامـه  فرمود، نامه  بردم  و بدادم ، بر نامه  كار نكرد      

اي  «: مظلوم  گفت . »بـر مـن نامـه  دادن  اسـت ، اكـنون  اگر كار نكرد، شو خاك  بر سر كن                  «: دل  مشـغولي  گفـت        
  كه نه ، اي  خواجه ، غلط  كردم      «: سلطان  گفت    » خداونـد، رهيِ  توبر نامة  تو كار نكند، خاكْ  مرا بر سر بايد كرد؟                

اندر وقت  دو غالمِ  سرايي  به  راه  كرد با فرمان ها به  ِشحنگانِ  نواحي ،تا ِضياع  و عقاِر      . »مـرا بـايد كـردن  نه  تو را          
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اين  سزايِ  آن  «: آن  مـرد بـاز دادند و عامل  را بر دار كردند و نامة  سلطان  برگردنِ  او آويختند ومنادي  كردند كه                        
بعد از آن  كس  را زهره  نبود كه  بر فرمانْ  كار نكردي ، و امر نافذ . »مانِ  خداوند كار نكندكـس  اسـت  كـه  بـر فر          

 . گشت ، و بدان  يك  سخن  مردمان  در راحت افتادند

مصـلحتِ  لشـكر نگه         همچنان  كه . سپاهي  را بر رعيت  مسلّط  مكن ، كه  مملكت  آبادان  نگردد: و ديگر
ت  نيـز نگـه دار، از آن  كـه  پادشـاه  چـون  آفتاب  است ،نشايد كه  آفتاب  بر يكي  تابد و بر                        داري ، مصـلحتِ  رعيـ      

پس  بيداد را در دلِ  خويش  راه  مده ، كه  خانة مِلكانِ  دادگر دير بماند و خانة  بيدادگران  زود پست              . ديگـري  نتابد   
الَم  پادشاهِ  دادگر است  و چشمة  ويراني  و خرابي  و چشمة عمارت  و خرميِ  ع«و حكيمـان  گفـته انـد كه        . شـود 

 .»...دژميِ  عالَم ، پادشاهِ بيدادگر است  

تو را نتوانم  گفتن  كه  به  سيم  سخي باش ، باري  دون  . اكـنون  بـاز بـه  حديـثِ  اول  آمدم ، به  حديثِ  سخا             
چنين  كه  گفتم  باري بر سِر مال، همت  و نعمتِ  خويش  همـت  مباش ، و اگر از سرشتِ  خويش  باز نتواني  ِاستاد،   

بـه  مـردمان  مـنماي ، كـه  اگر سخا نكني ، خلق  دشمنِ  توشوند، و اگر در وقتْ  با تو چيزي  نتوانند كردن ، چون                           
 .دشمني  پديد آيد، جان  فداي  تو نكنند و دوستانِ  دشمنِ  تو باشند

نگاه دار هيبت  و داد      :به  شش  خصلت  اندر تقصير مكن          . هي  مست  نگردي      اما جهد كن  تا از شرابِ  پادشا        
و دِهـش  و ِحفـاظ  و آهسـتگي  و راست  گفتن ، كه  اگر پادشاه  از اين  شش خصلت ، از يكي  دور شود، نزديك                                

 ...دشاهي  باشد شود به  مستي ، و هر پادشاهي  كه  از مستيِ  پادشاهي مست  شود، هشياريِ  او اندر رفتنِ  پا

پـس  بـايد كـه  از حـالِ  رعيـت  و لشـكِر خويش  غافل  نباشي  و از حالِ  مملكتِ  خويش بي خبر نباشي                                    
اگر از او . و بايد كه  وزيِر تو آب  نخورد كه  تا تو نداني ، كه  جان  ومالِ  خود بدو سپرده اي      . خاصّـه  از حالِ  وزير      

و با پادشاهانِ  اطرافِ  عالم  . يش  غافل  بوده  باشي  نه  از حال  و كاِر وزيِر خويش غـافل  باشـي ، از جان  و مالِ  خو     
تا آشكارا  . كـه  همسـرانِ  تـو باشند، اگر دوست  باشي ، نيم دوست  مباش  و اگر دشمن  باشي ، ظاهر دشمن  باش                              

 :دشمني  تواني  كردن  باشكلِ  خويش ، نهاني  دشمني  مكن ، از آنچه 

اي  مِلك ، اين  خصم  ما مردي  غافل  «: وي  را گفتند. يدم  كـه  اسـكندر بـه  جنگِ  دشمني  همي  رفت                شـن 
 . »نه  مِلك  باشد آن  كس  كه ظفر به  دزدي  جويد«: اسكندر گفت . »است ، بر ِوي  شبيخون  بايد كردن 

 
 شرح 

 .دربارة  رسم  و الزمة  پادشاهي 

 .ص ، پردگيان اهل  و عيال  شخ: حرم  .١

 .انديشه  و تفكر: رأي  .٢

به  تو فرمان  تأمل در كار را ) خرد(تا وقتي  كه  او : مكن  ... تا  ./ * رئيس  وزيران ، نخست وزير     : وزيـرالوزرا  .٣
 .مي دهد، عجله  نكن 
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ان  دادن آن      هـرگاه  خواسـتي  وارد كـاري  شـوي ، نخست  توجه  كن  كه  آيا از عهدة  پاي                         : نگـر ... چـون     *  .٤
 برخواهي  آمد؟

 .مهرباني ، نرمي ، لطف : مدارا .٥

 .توانايي  تشخيص  درست  از نادرست  را نخواهد داشت : نگردد... طريق  *  .٨

 .گستاخ ، جري : دلير./ خُردتران ، زيردستان = كهتران   .٩

 .اطرافيان ، از اهل  و عيال  و چاكران  و خدمتگزاران : حاشيت  .١٠

بخشـش  وانعامي  كه  ضروري  است  به  آنان  كه  استحقاق دارند،            [ ديگـر ايـنكه     ]و  : نرسـد ... و عطـايي      *  .١١
خود را زياد : حاصل  جمله آن  است  كه . كسي  كه  ديدارش  به  آساني  و فراواني  دست  ندهد           : عزيز ديدار ./ نرسـد 

 ).گ .يو(به  مردم  نشان نده  

 .ظالمان ، ستمگران : رحمتان بي ./ امانت : زينهار .١٢

و نيز به معني  مجازات  و تنبيه  خطاكاران  كه از لوازم  اين             . شيوة  ادارة  مملكت  و طرز كشورداري          : سياست   .١٣
 ).گ .يو(كار بوده  است  

 .امل يك  سره ، به طور ك: يك باره )./ اينجا به  مفهوم  ساده  لوحي  است . (پاك  دلي : سليم القلبي  .١٤

 .بي درنگ   : در وقـت    ./ راهـي  كـه  نشـان  مـي دهـد، ارائـه  طـريقي  كـه  مـي كـند                         : طـريقي  كـه  بازنمـايد        .١٥

 .باشد تا بينديشم ، تأمل  كنم : تا بنگرم ./ پذيرفتن ، پاسخ  دادن : اجابت   كردن / 

 .كه : تا./ وضع ، موضوع : حال ./ بررسي ، بازجست : تفحص  .١٦

 .به  همين  معني » ديدن «صلحت  مي بيني  از مص  م: بيني  .١٧

 .درمانده ، عاجز: زبون  .١٨

تا دستش  در انجام امور مملكتي         : نباشد... تا كارها   ./ * قدرت  بخشيدن ، دادن  اختيارات        : تمكيـن    .٢٠ و ١٩
: معاش [./ رو بسته  نماندتا كارها و شغلِ  مملكت تو ف: در چـاپ  نفيسـي  عبارت  متن  چنين  است           ]بسـته  نباشـد      

 .شغل  دولتي  و ديواني  نده :عمل  مفرماي .../ وسيلة  زندگي  از خوراك  و پوشاك  و غيره  

مثلي  است  نظيرآنچه  امروز      : سپردن  ... يك باره     )./ * كة  تعليلي  يا بيان  علت  است           . (زيـرا كه    : كـه    .٢٢ و ٢١
اعمال  بستگان  خود را از روي  )وزير(براي  اينكه  او : نكند... كه  وي   ./ *  »گوشت  را به  گربه  سپردن       «مـي گوييم      

 .حق  و انصاف  بررسي  نخواهد كرد

 .بخشيدن ، عفوكردن : در گذاردن ./ »يارستن «از مصدر » نيارد«جرأت  ندارد كه  بكند : نيارد كردن  .٢٤

به  اين  معني  در نظم  و نثرقديم  فارسي             » خون  «اعدام  واژة      كشته  شدن ، كشتن ، اينجا        : خون  ./ قاتل  : خوني   .٢٥
 :فردوسي  گويد. بسيار به  كار رفته  است 

 نهادند سر سوي  افراسياب هم  رخ  ز خون  سياوش  پرآب 

 :و حافظ 
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.. .اگـر بـه  مذهـب  تو خون  عاشق  است  مباح  ـ صالح  ما همه  آن  است  كوتو راست  صالح  اگرمستِحقّ                 
 .اگر سزاوار اعدامي  را ببخشايي : كني 

 ).اسم + باء صفت  ساز . (مهربان : برحمت  .٢٦

 .پادشاه  بزرگ : خداوند .٢٧

 .جِ  سبع . درندگان : ِسباع  .٢٨

 .سرزنش  كننده ، عيب جو: طاعن ./ شخص [ آن ]متناسب  و شايستة  : به  سزاوار مرد .٢٩

 .تباهي ، خرابي : خلل  .٣٠

با ). استفاده  از دو حرف  اضافه  براي  يك  متمم  كاربردقديم . (بـراي  رعـايت  مـنافع  خود       : را... از بهـِر    *  .٣١
 .نابوده  شده ، ضايع  و از دست  رفته : فساد

 .شغل  دولتي  و ديواني [ دادن ]بدون  : بي عمل  .٣٣

 .ناروا، ناسزاوار: ناواجب  .٣٤

به  ./ و حسن  و اهميت  پادشاهي  در فرمان  دادن است [ خاطر]مـة  آسـودگي    ه: اسـت  ... همـه  راحـت       *  .٣٦
 .يكسان ، برابر: راست ./ ظاهراً، از لحاظ  ظاهر: صورت 

 .والي ، حاكم : عامل ./ محمودغزنوي = سلطان  محمود  .٣٨

اكنون  ويران     .اسان  كنوني    شهري  بود در شمال  خر      : ابيورد= باورد  ./ از نواحي  شرقي  خراسان  قديم         : نَسـا  .٣٩
 .مال : نعمت ./ است  و جزو تركمنستان 

پس   : پس  به چند گاه      ./ تصرف  كرد  : به  دست  فروگرفت      ./ توقيف  و مصادره  كردن       : موقوف  كردن     .٤١ و ٤٠
اسان  قرار بودكه  در جنوب  خر) نيمروز(ايـن  شـهر در دورة  عباسـيان  جـزو ايالت  سيستان       : غـزنين   ./ از مدتـي    

 سبكتگين در آن  جا به  قدرت  رسيد و سلسلة  غزنويان              ٣٦٦البـتگين  در آن  مستقر شد و در           .  ق   ٣٥١در  . داشـته   
: مظالم ...)./ سرزمين ها . (غـزنه  يا غزنين  امروز ازشهرهاي  مركزي  افغانستان  است            . آل  ناصـر را تأسـيس  نمـود         

مجلسي  بود كه  به  شكايات  مردم  درباب         : »مجلس  مظالم    «. جِ  مظلمه    .  شده   سـتم هـايي  كه  بر كس  يا كساني وارد            
اين  مجالس  در حضور پادشاهان  و فرمانروايان  وقت تشكيل  . ظـلم هـايي  كه بدانان  شده ، رسيدگي  مي كرده  است             

اراي مجلس  مظالم  هفتگي        مـي شـده ، سـالطين  غـزنوي  و سـلجوقي  بـه  اسـتناد تـاريخ  بيهقي  و سياست نامه ، د                             
 .شد: بود./ بوده اند

. به  كار رفته است » عامل «و » مرد«براي  معرفه  كردن  » اين «: »ايـن  مرد   «و در سـطر پيشـين         » ايـن  عـامل      « .٤٢
  تعبير   نامة رسمي  اداري ، به     : نامة  ديواني    ./ در چـنين  مـواردي  استفاده  مي كنيم            » آن  «امـروزه  از صـفت  اشـاره اي             

 .»حكم «امروز 

 .بي توجهي  نشان  دادن : تغافل  كردن  .٤٤

 .يعني  به طور خصوصي ، نه  رسمي  و با تشريفات : به  خلوت  .٤٥

 .شكايت  كردن : ناليدن ./ آواز بلند، فرياد: نفير .٤٦
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 .دادخواهي : تظلم  .٤٧

ــنگدل  .٤٩ و ٤٨ ــاراحت : ت ــرده ، ن ــ . افس ــله  و خُ ــي حوص ــنجا ب ــنگ در اي ــر./ لق  ت ــا: مگ ــاً، از قض  .اتفاق

فعل  (برو : شو./ دادن است [ و فرمان ]وظيفة  من  نامه  : است ... برمن  ./ * نگراني  و تشويش  خاطر   : دل  مشـغولي     /
 .بنده ، چاكر، زيردست  : رهي )./ »شدن «امر از مصدر 

 .تباه  كردم اش: غلط  كردم / من  بايد خاك  بر سر كنم ؟: كرد؟... خاك  *  .٥٠

به معناي  پسر بچه ، و در اصطالح  ديواني  به معني  نوكرو خدمتكار                 » غالم  «: غالمِ  سرايي    ./ فوراً: اندر وقت    .٥١
غالماني  بوده اند كه  در سراي  شاهي خدمت  مي كرده اند هر چند تن  » غالمان  سرايي «. در گـاهي  و ديوانـي  است         
امروزه  مي توان  . به  سر مي برده  و تحت  نظريك  وثاق  باشي  كار مي كرده اند          ) وثاق  (تاق    از ايـنِ  غالمـان  در يك  ا          

حاكم  نظامي ؛ اميري  كه  از طرف  پادشاه  به    : شحنه  )./ صط  (بـه  گـارد سـلطنتي  تعـبير كـرد           » غالمـان  سـرايي      «از  
 .حكومت  شهري  برگزيده  مي شده است 

 .اثاث خانه : عقار./ ج  ضيعه .  ها، از زمين  و آب  و درخت اموال  و دارايي: ضياع  .٥٢

در قديم  مرسوم  بوده  است  كه  مأموران  حكومتي  واقعه  يا فرمان  مهمي را به  آواز               . جارزدن  : مـنادي  كردن      .٥٣
 .بلند در كوي ها و برزن ها به  اطّالع  عموم  مي رساندند

 .يعني  فرماني  كه  صادر مي شد اجرايش  قطعي  بود:  نافذ گشت امر./ مؤثر، روان ، روا: نافذ .٥٤

 .و ديگر اينكه = و ديگر .٥٦

 .منبع ، اصل ،منشأ: چشمه ./ ويران  مي شود، فرو مي پاشد: پست  شود./ پايدار مي ماند: دير بماند .٥٩

 .اندوهناكي ، افسردگي : دژمي  .٦٠

 .بخشنده ،سخاوتمند: سخي ./ از جهت  پول ، از لحاظ  مال : سيم به  ./ سخاوت = سخا ./ موضوع : حديث  .٦٢

 .نتواني  از آن  خودداري  كني [ طبيعتاً ممسك  و خسيس  باشي  و]اگر : ِاستاد... اگر *  .٦٣

بلندنظري ، سعة  صدر، در اينجا چنان  كه  از بافت  كالم برمي  آيد                  : همت  ./ در حضـور جمـع      : بـر سـرمال    .٦٤
يعني  در حالي  كه  همت  بخشش نداري ، ثروت  خود را به  رخ  : منماي ... بر سِر  ./ * »همت  و كوته نظري      پسـتيِ     «

 .مردم  نكش 

 .ياء نكره + دشمن  = دشمني   .٦٥

 ).دو حرف  اضافه  براي  يك  متمم ، كاربردقديم (در شش  خوي  و خصلت  : به  شش  خصلت  اندر .٦٧

 .وقار ومتانت : آهستگي ./ شرم  و پاكدامني : حفاظ ./ عطا و بخشش : دهش ./ زرگي شكوه  و ب: هيبت  .٦٨

 .منظور غرور ناشي  از جاه  و مال  و قدرت  است : مستي  .٦٩

 .از دست  رفتن = رفتن   .٧٠

 .آب  نخورد[ حتّي ]بدون  اطالع  تو : نداني ... آب  *  .٧٢

 .هم  طراز، همتا: همسر .٧٤
 :زيرا كه ، همچنانكه : از آنچه ./ همانند و هم  شأن  خويش : ش شكل  خوي .٧٦
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 قبل  ازميالد تا سال     ٣٣٦وي  از سال       ) م  . ق   ٣٢٣ ـ   ٣٥٦(اسـكندر مقدوني  جهانگشاي  معروف          : اسـكَندر  .٧٧
و آوازة  اسكندر گذشته  از جهان گيري ها وكشورگشايي ها، به  سبب  هوش                   . درگذشـت  خـود فرمانـروايي  كـرد         

 سالگي  در بابل  ٣٢سـالگي  جانشين  پدر شد و در  ٢٠در . دانـش  و ارادة  قـوي  و همـت  بلـند وي  بـوده  اسـت        
 .درگذشت 

 .به  وقت  شب  و بي خبربه  دشمن  تاختن . حملة  ناگهاني  در شب : شبخون = شبيخون   .٧٨
 

 ٩خودآزمايي  
 :يعني » عزيز ديدار باش « .١

 .داراي  چهره  و سيماي  گشاده  باش ) ب      .باش محبوب  مردم  ) الف 
 .در مالقات ها با مردم  مهربان  باش ) د    .خود را زياد به  مردم  نشان  نده ) ج 
مفهومش اين  است    » خاك  مرا بر سر بايد كرد؟      «: در داستان  سلطان  محمود، وقتي  مرد ستمديده  مي گويد             .٢

 :كه 
 ر سر كنم ؟چه  خاكي  بايد ب) الف 
 آيا به  فرمان  سلطان  بايد خاك  بر سر من  كنند؟) ب 
 آيا بايد خاك  بر سر ستمگر كنم ؟) ج 
 !تو بايد خاك  بر سِر خود كني ) د
 كدام  يك  از معاني  زير را دارد؟» همت «واژة   .٤

 .بلندنظري ) ب        .كوشش ) الف 
 .تمام  معاني  باال) د .      ارادة  قوي ) ج 
 :»به  شش  خصلت اندر«يا » از بهر منافع  خود را«: استفاده  از دو حرف  اضافه  براي  يك  متمم ، مانند .٤

 .در فارسي  فصيح  امروزي  رايج  است ) الف 
 .كاربرد قديم  است ) ب 
 .در فارسي  قديم  و امروز هر دو معمول  است ) ج 
 .چنين  كاربردي  نادرست  است ) د
 ياء چگونه يايي  است ؟» قاتل «به معناي  » خوني  «در واژة  .٥

 .ياء مصدري ) ب       .ياء نسبت ) الف 
 .ياء نكره ) د      .ياء وحدت ) ج 
 

 فعاليت 
چـرا عنصـرالمعالي  فـرزند را از دشـمنيِ  نهاني  با خصم  برحذر مي دارد و او را به  رويارويي  بادشمن  سفارش                                

 مي كند؟
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 ن  و شرطِ  وزارت در آيي
 
 

 چكيده 
يكـي  از فوايـدي  كـه  مطالعـة  قـابوس نامـه  دربـردارد جنـبه هاي  جامعه شناختي  روزگارنويسنده  است  در باب                                    

گماردن  جاسوس  و خبرگزار حتي  از سوي   : نيـز نكـات  آگـاهي دهنده  از اوضاع  دربارها بيشماراست               » وزارت  «
يـان نـزديكان  وي ، سـخن چيني ها و توطئه هاي  درباري  از سوي  دولتمردان  عليه                         وزيـر بـر پادشـاه  آن  هـم  از م             

وزير،سوءاسـتفاده هـاي  وزيـر از بيـت المال  و آنگاه  مصلحت  بينانه  به  ديگر كارگزاران  نيزاين  امكان  را دادن ، و                         
 و همه  گوياي  رازهايي  است  در اين  همه ... سـرانجام  توقيـع  دروغيـن  فرسـتادن  وزيـر به  حاكمان  و زيردستان                  

 .دستگاه ها، كه  مردي  برخاسته  از خاندان اميران  از آن  آگاه  است  و نه  چيزي  است  در حد خيال  و گمان 

غافل  ومفلس  و بينوا را شغل  دولتي  «در باب  ) فرزند(و امـا توصية  عنصرالمعالي  به  وزير احتمالي  آينده         
 .آنگاه  تمثيل  زيباي  آن  قابل  توجه  بسيار است و » ندادن 

اگـر چنان  بود كه  به  وزارت  افتي ، محاسبت  و معاملت شناس  باش  و با خداونِد خويش راستي  و انصاف                    
 كه  همه  به تو ندهند، اگر دهند بعد از آنْ  آن  را... كـن  و همـه  طـريقِ  راسـتي  نگـه دار و همـه  خـود را مخواه             

پس چيِز خداوند نگاه دار، و اگر خوري  به  دو انگشت  خور               . اگر اول  فراز گذارند، آِخر بنگذارند      . خواسـتار بود  
تا دانگي  . اما يك باره  دستِ عمال  فرو مبند، كه  چون  چربو از پانه  دريغ  داري ، كبابت  خام  آيد. تـا در گلو ِبنَماند  

 نـتواني  خوردن ، و اگر بخوري ، آن  محرومان  خموش  نباشند و نگذارند كه  پنهان                       بـه  ديگـران بـنگذاري  ِدرمـي           
توفيرهايِ حقير مكن ، كه       . و نيز همچنان  كه  با ولي  نعمتِ  خويش  منصف  باشي ، با لشكر نيز منصف  باش                        .بماند

بدان  كم  مايه  توفير، . زرگ تر از سود باشدگوشت  كز دندان  بيرون  كني ، شكم  را سود ندارد، كه  زيانِ  آن  توفير ب                  
واگر خواهي  كه  كفايتي  بنمايي  و مال  جمع  كني  و به     . لشكري  را دشمنِ  خويش  كني  و دشمنِ  خداونِد خويش               

 روزي  را بي' حاصـل  آري ، ويـراني هايِ  مملكت  راآبادگردان  تا ده  چندان  توفير پديد آيد و خلقانِ  خدايْ  تعالي                    
وزارت  را   . وي  را معزول كرد    . چنانكه  شنودم  كه  مِلكي  از مِلكان  پارس  با وزيِر خويش  متغير شد                  . نكـرده  باشي     

خويشتن  را جايي  اختيار كن  كه به  تو دهم ، تا تو با نعمت  و قومِ   «: كسي  ديگر نامزد كرد، و اين  معزول  را گفت             
مرا نعمت نمي بايد، هر چه  مرا هست ، تو را دادم  و هيچ  جايِ  «: وزير گفت . »م  كني خويـش  آن  جـا روي  و مقا      

آبـادان  نخواهم  كه  مرا بخشد، اگر بر من رحمتي  همي  كند، از مملكتِ  خويش  ِدهي  ويران  به  من  دهد، تا من  به    
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چندان  دهِ  ويران  كه  «: اين  مِلك  فرمود كه   . » بنشينم   حـق ُّالِْمـلك  بـا مـرقَّعي بـروم  و آن  ده  آبـادان  كـنم  و آن  جا                          
اندر همة  مملكت  بگرديدند، يك  بدست  زمين  جز آبادان  نيافتند كه  به  وي دهند، تا خبر     . »خواهـد، وي  را دهيد     

 .دادند كه  در همة  مملكت  ويراني  نيست  و به  دست  همي  نيايد

اوند، من  خود دانستم  كه  در تصرفِ  من  ويران  نيست ، اما اين  واليت  كه  از                   اي  خد  «: وي  مـِلك  را گفت        
چون  اين  . »مـن  بازگرفـتي ، بـه  كسـي  ده  كه  اگر وقتي  ازو بازخواهي ، همچنين  به  تو سپاردكه  من  به  تو سپردم                         

 .لعت  داد و وزارت  به  وي  باز دادسخن  معلومِ  مِلك  شد، از آن  وزير معزول  عذرها خواست  ووي  را ِخ

پـس  انـدر وزارت ، معمـار و دادگر باش ، تا زبانِ  تو هميشه  دراز باشد و زندگانيِ  توبي بيم  بود، كه  اگر                               
پس  آن  بيداد . لشـكر بر تو بشورند، خداوند را ناچاره  دستِ  تو كوتاه  بايد كرد، تا دستِ خداونِد تو كوتاه  نكنند          

پس  خداوند را بعث  كن  بر نيكويي  كردن  با لشكر، كه  . لشكر كرده  باشي  و آن  توفير تقصيِر كاِر تو گردد         نـه  بر     
و بدان  كه  جهان داري  به  . پس  در آباداني  كوش  و جهان داري  كن           . پادشـاه  بـه  لشـكر آبادان  باشد و ده  به دهقان                 

ت  و زر به  عمارت  كردن  به  دست  توان  آوردن  و عمارت  به  داد    لشـكر تـوان  كـردن  ولشـكر بـه  زر تـوان  داش                 
 .از عدل  و انصاف  غافل  مباش . وانصاف توان  كرد

و اگـرچه  بـي خيانت  و صاين  باشي ، هميشه  از پادشاه  ترسان  باش ، كه  كسي  را ازخداوند ترسيدن  چنان            
وند كوچك  بود، به كوچك  مشمر كه  مثالِ  پادشاه زادگان  بر مثالِ                   و اگر چنان  كه  خدا      . واجب  نيست  كه  وزير را       

بچـة  مرغِ  آبي  باشد و بچة  مرغِ  آبي  را شنا نبايدآموخت ، كه  بس  روزگاري  برنيايد كه  وي  از نيك  و بِد تو آگاه                               
اگر دانا باشد، خود به  خيانتِ  تو . ود يا نادان    يا دانا ب  : پـس  اگر پادشاه  بالغ  وتمام  بود، از دو بيرون  نباشد               . شـود 

راضـي نباشـد، بـه وجهي  نيكوتر دستِ  تو كوتاه  كند، و اگر نادان  و جاهل  بود، به وجهي  هر كدام زشت تر تو را           
 .معزول  كند، و از دانا مگر به  جان  برهي ، از نادان  و جاهل  به  هيچ  روي  رهايي نيابي 

  كه  پادشاه  باشد، از وي  جدا مشو و وي  را تنها مگذار، تا دشمنانِ  تو درغيبتِ  تو با وي                   هر جاي : ديگـر 
و غافل  مباش  ازپيوسته  پرسيدن  حالِ  ولي  نعمتِ                . فرصـتِ  بدي  گفتن  نيابند و وي  را از حالِ  خويش  ِبنَگردانند                 

هاي او را نيكو داري ، تا همه  جاسوسانِ  تو باشند آنكه  خويـش  و از احـوالِ  وي  آگاه  بودن ، چنان  كه  همه  كس                   
نـزديكانِ  او باشـند، تا از هر نَفَسي  كه  اوبزند، آگاه  باشي  و هر سخني  را جوابي  انديشيده  باشي  و هر زهري  را                  

دشاهِ  دوست  و دشمنِ  تو و چنان  بايد كه  هيچ  پا     . و ازپادشاهانِ  اطرافِ  عالم  پيوسته  آگاه  باشي             . پادزهري  ساخته    
آن  خداونـدانِ  تـو شـربتي  آب  نخورنـد كه  نه  مخبرانِ  تو ترا ننمايند و تو از مملكتِ  وي  چنان  آگاه باشي  كه  از        

 ...مملكتِ  خداونِد خويش  

يي ، تا از پـس  بـايد كـه  بـر همـة  احـوالِ  ملوكِ  عالَم  مطّلع  باشي  و حال ها به  خداونِد خويش  همي نما                      
و هرعملي  كه  به  كسي  دهي ، سزاوار . دوسـت  و دشمن  ايِمن  باشي  و حالِ  كفايتِ  تو معلوم  شود خداونِد تو را            

ده ، و از بهـِر طمـع  را جهان  در دستِ  بيدادگران  و جاهالن  مِنهْ ،و غافل  و مفلس  و بينوا را عمل  مفرماي ، كه  تا                               
كـند، و بـه  برگِ  تو مشغول  نشود، ولكن  چون  وي  را برگي  و سازي  باشد، يك باره  به          او خويشـتن  را ِبـبرگ  ن        

نبيني  كه  چون  ِكشت ها و پاليزها را آب  دهند، اگر جويِ  ِكشت               . خويشتن  مشغول  نباشد وبه  كاِر تو زود پردازد          



 

 
١٢٨

از آنچه  خاكِ  او آبِ  بسيار نخورد، و اگر زمينِ            و پاليز،تـرو آب  خـورده  بود، زود آب  به  ِكشت  و پاليز رساند،                    
آن  جـويْ  خشـك  بـود و ديـرگاه  بود، تا آب  اندر وي  نگذشته  بود، چون  آب  بدو فروگذارند، تا نخست ،تر و                          

نخست  برگِ  . پـس  عاملِ  بينوا چنان  بودكه  آن  جويِ  خشك              . سـيراب  نگـردد، آب  بـه  كشـت  و پاليـز نرسـاند                 
 ...ويش  سازد، آنگه  برگِ  تو خ

تاتوقيعِ  خويش  را . توقيـع  به  دروغ  مكن ، و اگر عاملي  بر فرمانِ  تو كار نكند، وي  را عقوبتي  بليغ  فرماي           
پس  پادشاهان  و وزيران  را . بـه  زندگـانيِ  خويـش  روان  نگـرداني ، خـود پـس  از تو به  توقيعِ  تو كسي  كارنكند               

 . بايد كه  بود و امري  قاطع ، تا حشمت  بر جاي بمانَد و شغل ها روان  بودفرمانْ  يكي 

و چون  پادشاه      . و نـبيد مخور كه  از نبيد خوردن  غفلت  و رعونت  خيزد و نَعوذُِباهللا از وزيِر غافل  ورعنا                      
پس  خود را و خداونِد      .   يابد  زود راه  ٦٣به  نبيد مشغول  شود و وزير هم  به  نبيد مشغول  بود، خلل  اندرمملكت 

 .چنين  باش  كه  گفتم . خود را صيانت  كن 
 

 شرح 
علم  : وشايد. حساب  همه  چيز را نگاه دار: محاسـبت  شناس  باش  ./ بـه  وزارت  برسـي   : بـه  وزارت  افـتي        .١

: خداوند./ مور آشنا باشد كسي  كه  با راه  و رسم ا         . كاردان  و كارشناس     : معاملت  شناس    ./ حسـاب  و شـمار بـدان         
 .پادشاه 

 .همه  چيز را براي  خود نخواه : همه  خود را مخواه  .٢

رهاكنند، اجازه    : فراز گذارند ./ اگر هم  بدهند، بعدها برايش  طالب  و مدعي  پيدا مي شود              : بـود ... اگـر   *  .٣
 .مال ، خواسته : چيز./ بدهند

اختيارات  : مبند...يك باره  ./ * ج  عامل . كارگزاران = عمال  ./ ياط  بخور  كم  و با احت    : بـه  دو انگشـت  خور        .٥ و ٤
ممكن  است اين  واژه  تحريف  يا تبديلي  باشد  : پانه  ./ چربي  : چربو./ كاركنان  دولتي  را كامالً محدود نكن         [ مـالي   ]

كه  مايه     ]چربي    [ هنگام  پختن  كباب      ] اگر   :آيد... چون    ./ * است  يعني  زبانة  آتش        » زفانه  «كـه  مخفـف        » فانـه   «از  
كنايه  است  از آنكه  اگر گهگاه  تسامحي  . به  آن نرساني ، گوشت  خام  خواهد ماند   [ شـعله ور شـدن  آتـش  مي شود          

ينار اين  واژه  وقتي  دربرابر د: دانگ ./ نكـني  و بـه مأمورانت  منافعي  نرساني ، كارها به  درستي  پيش  نخواهد رفت                   
سعدي  . دانگي  از درم  برابر است با يك  ششم  درم   . يـا درم  بـه  كار مي رفته ، مرادف  پول  خرد و پشيز بوده  است                      

 :گويد

 يكي  سفله  را ده  درم  بر من  است كه  دانگي  از او بر دلم  ده  من  است 

 :و اوحدي 

  بانگ ؟نه  تو دينار داري  و من  دانگ به  رخ  من  چرا بر آري 

 )لغت نامه (

 .نمي مانند: نباشند./ درهم  معرب  آن  است . سكه  نقره ، يك  دهم  دينار: درم  .٦
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اين  واژه  به معني  دادن حق  كسي  : توفير./ پادشاه = آن  كـه  بـر كسي  حق  نعمت  دارد، اينجا   : ولـي  نعمـت     .٨ و ٧
است  از آنچه  انتظار ) وزارت خانه   (ي  بيشتر شدن  مال  ديوان           ولـي  در اصـطالح  ديوان       . اسـت  بـه  تمـام  و كمـال             

./ »م .يو«. مـي رفـت ، از راه  كمـتر خـرج  كـردن  و صـرفه جويـي  و پـس انداز كردن يا محلّ  عايدي  تازه اي  يافتن                     
كه  گوشت     ./ * نكن  [ به  اصطالح  امروز، در بودجه        ]صرفه جويي هاي  ناچيز وتنگ نظرانه          : توفيـرهاي  حقير مكن      

و ظاهراً ضرب المثلي  بوده  . زيرا گوشت  ناچيزي كه  از الي  دندان  بيرون  بكشي ، شكم  را سير نمي كند                  : نـدارد ... 
 .است 

 .پادشاه : خداوند .٩

 .به  دست  آوري : به  حاصل  آري ./ لياقتي  نشان  دهي : كفايتي  بنمايي  .١٠

 .كاربرد قديم ). نشانة  جمع  فارسي (ان  ) + بي اسم  جمع  عر(خلق  = خلقان   .١١

 .مراد ايران  آن  زمان  است : فارس = پارس   .١٢

 ).رأي  اختصاص (براي  وزارت  : وزارت  را .١٣

 .اقامت  كني : مقام  كني ./ دارايي  و خانواده : نعمت  و قوم  .١٤

مربوط است  به      » بخشد، همي  كند، دهد    «افعال    در ايـن  سـطرها       ./ * حـقّ  مـالكيت      : حـقّ الِمـلك      .١٧ و ١٦
تعبير از «به  كار بردن  صيغة  سوم  شخص  غايب  به  جاي  فعل  امر، نشانة  احترام  است كه  اصطالحاً به  آن        . پادشـاه   

كنايه  است   : روم  با مرقعي  ب   ./ * جامة  پاره پاره  به  هم دوخته  و وصله دار            : مرقّع  ./ گفته  مي شود   » مخـاطب  به  غايب       
 .از آنكه  با كمترين  سرمايه اي  بروم 

 .يك  وجب : يك  بدست  .١٨

 ).ياء وحدت + كاربرد صفت  به  جاي  موصوف  : (دهِ  ويران = ويران   .١٩

 .من [ وزارت ]در قلمرو : در تصرف  من  .٢٠

 .بر پادشاه  ثابت  و مسلم  شد: معلوم  ملك  شد .٢٢

: ه  و زيـور و سالح ، كه  سالطين  و امرا به  كسي  مي دادند و معموالً كمتر از سه پارچه  نبود            جامـ : ِخـلعت    .٢٣
خلعت هايي  كه  به  افراد مختلف  مي داده اندمتناسب  با شغل  آنها و در درگاه هاي                      . ، جامه ، كمربند   )سربند(دسـتار   

ه  سالطين  و امراي  كشورهاي  اسالمي  نيز خلعت  خلفاي  عباسي ب. سـالطين  بـه  گونـه هـاي  مـتفاوت  بوده  است                
، تاج ، جامه هاي  دوخته ، عمامه  و           )دست  بند  (خـلعت  خـليفه  عبارت  بوده از طوق ، كمر، ياره                 . مـي فرسـتاده انـد     

ا هر كس  كه  در درگاه سالطين  به  مقامي  منصوب  مي شده  است ، نيز خلعت  مي پوشيده ، ولي  خلعت  تنه                        . شمشير
شـامل لباس  نبوده ، بلكه  از غالم  و برده  و فيل  گرفته  تا پول  نقد و علَم  و طبل  و جز آنها را نيز شامل بوده  است                                

 ).صط (

 .در اينجا به معني  آبادكننده : معمار .٢٤
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: نكنند... تا دست  * )./ بر سر فاعل ، كاربرد قديم   » را«آوردن    ... (پادشاه  بايد كه       ...: خداوند را   *  .٢٦ و ٢٥
موجب  نابساماني  و خلل        ) بيجا در هزينه    (آن  صرفه جويي     : گردد... آن    ./ * خود وي  را بر كنار نكنند      [ مردم  ]تـا   

 .در كار تو خواهد شد

 .به  وسيلة  لشكر: به  لشكر./ برانگيز، تشويق  كن : بعث  كن  .٢٧

 .رف  پول  و مال  مي توان  نگاه  داشت سپاه  را به  وسيلة  ص: داشت ... لشكر *  .٢٩

 .پرهيزكار: صاين  .٣١

ناچيز : به  كوچك مشمر./ جوان  باشد: كوچك  بود ./ در مـتن  همه  جا مراد پادشاه  است            : خداونـد  .٣٣ و ٣٢
 .نشمار[ ش ]

)./ كاربردقديم كاربرد صفت  برتر در مفهوم  صفت  عالي ،     . (به  بهترين  طريقي      : بـه وجهـي  نيكوتـر       .٣٧ و ٣٦
برهي  از   . (جان  وزندگي  به  دربري        : به  جان  برهي      ./ شايد، احتمال  دارد   : مگر./ هرچه  زشت تر   : هر كدام  زشت تر    

 ).مصدر رهيدن  و رستن 

 .ديگر اينكه = ديگر  .٣٩

 .نظر او را نسبت  به  تو تغيير ندهند: بنگر دانند .٤٠

 .به  همين  معني » ساختن «از مصدر [. كرده  باشي ]آماده   : ساخته./ ضدزهر، ترياق : پادزهر .٤٣

خبرگزار، :مخبر./ جرعه اي  آب : شربتي  آب ./ متعلق  به  سروران  تو     [ دشـمنان ِ  : ]آنِ  خداونـدانِ  تـو       .٤٥ و ٤٤
 .گزارش  ندهند: ننمايند./ جاسوس 

 .ش  كني اوضاع  را به  پادشاه  خود گزار: همي  نمايي ... حال ها *  .٤٧

از روي  آزمندي ، اختيار و قدرت  به  دست ظالمان  و : مـنه  ... از بهـر  ./ * شـغل  دولـتي  و ديوانـي       : عمـل    .٤٩
ــبرگ   .٥١ و ٥٠).به  طمع  آن  كه  به  ستم  از مردم  مال  بگيرند و سهمي  نيز به  تو برسانند. (نادانان  نده  ــا = بـ بـ

) آن  آدم  بينوا    (تا او   : نشود... تااو  )./ * اسم  + باء صفت  ساز     . ( دستگاه   بـرگ ، صـاحب  سـاز و برگ  و سامان  و              
 .براي  خود دم  و دستگاهي  ترتيب  ندهد، ساز و برگي  به  تو نخواهدرساند

 .باغ ، كشتزار: پاليز .٥٢

 ).د قديم به  غيرجاندار، كاربر» او«باز گشت  ضمير (خاك  كشتزار = خاك  او ./ زيرا كه : از آنچه  .٥٣

 .زمان  درازي  باشد: ديرگاه  بود .٥٤

توقيع  «ناميده  مي شود وبنابراين  » امضا«اول  آنچه  امروز : اين  واژه  به  اين  معاني  به  كار رفته  است              : توقيـع    .٥٧
 يعني  نوشته اي  ديگردست  خط ،. يعـني  صـحه  گذاشـتن  پادشاه  بر نامه ، با نوشتن  اسم  يا زدن  مهر خود                    » كـردن   

هر يك  از . »صحيح  است «: كوتـاه ، كـه  سـلطان  و فرمانـروا بـر صـدر يـا ذيـل  يـا پشت  نامه  مي نوشت  ازقبيل                    
پادشـاهان  عـبارتي  ويـژه  هـم  بـه  عنوان  عالمت  مشخصة  توقيع خويش  داشته اند و ظاهراً اين  عبارات  بر مهرها                      

. فرمان  دروغين  صادر نكن   : توقيع  به  دروغ  مكن        )./ صط  (  آن ، زده  مي شده  است           كـنده  و بـه  پـاي  نامـه  يا باالي              
اشـاره  اسـت  بـه  اين  مطلب  كه  گاه فرمانروايان  در شرايطي  ويژه ، به  ظاهر فرماني  به  سود يا زيان  كسي  صادر و             
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ي  حكم  اول  توقيع  مي كرده اند، تا فرمان  امضـا مـي كـرده  وبالفاصـله  فـرماني  ديگـر مبـني  بر جلوگيري  از اجرا         
و گـاه  نيز با مأموران  و گماشتگان  خود قراري  مي گذاشته اند كه  احكام  حتمي االجرامثالً  . پيشـين  رانقـض  كنـند     

 .تنبيه  شديد، مجازات  كامل : عقوبتِ  بليغ ./ داراي  نشان  ويژه اي  در نامه  باشد

 .ذ و حتمي االجرا نكني ناف: روان  نگرداني  .٥٨

 .احترام و آبرو: حشمت ./ يعني  نبايد فرمان هاي  دوگانه  و متناقض  صادر كنند: فرمان  يكي  بايد كه  بود .٥٩

 .جريان  خود را طي  كند[ ي  مملكت ]كارها : شغل ها روان  بود .٦٠

حمله  در ذكر  (پناه  مي بريم  به  خداي         : وذُباهللانَع./ بي خردي ، حماقت     : رعونت  ./ شراب  انگور يا خرما    : نبيد .٦١
 ).امري  مكروه  و واقعه اي  نا دل پسند به  كار مي رود

 .سستي ، تباهي : خلل ./ بي خرد: رعنا .٦٢

 .حفظ  و نگهداري : صيانت  .٦٣
 

 ١٠خودآزمايي  
 :عنصرالمعالي  فرزند را در صورت  رسيدن  به  وزارت  .١

 . اموال  پادشاه  برحذر مي دارداز خيانت  در) الف 

 .وي  را به  اين  كار ترغيب  مي كند) ب 

 .او را به  ميانه  روي  و احتياط  توصيه  مي كند) ج 

 .به  بخشش  آن  اموال  به  رعيت  تشويق  مي كند) د

گويد چرااز بـا آنكـه  وزيـر رو در روي  پادشـاه  و خطـاب  به  او سخن  مي      » مـِلك  و وزيـر  «در داسـتان       .٢
 صيغه هاي  سوم  شخص  غايبِ  افعال  استفاده  مي كند؟

 .اين  يك  ويژگي  تاريخي  دستور زبان  فارسي  است ) الف 

 .رسم  سخن  گفتن  زيردستان  با پادشاهان  و وزيران  بوده  است ) ب 

 .جنبة  احترام  داشته  است ) ج 

 .ب  و ج ) د

  است ؟به  چه  معني » توقيع «واژة   .٣

 .امضا) الف 

 .دستخط ) ب 

 .عبارتي  كوتاه ، به  عنوان  نشان  ويژة  يك  پادشاه  بر فرمان ها و نامه ها) ج 

 .همة  موارد باال) د

 :يعني » خويشتن  را به  سليم القلبي  به  وزير منماي « .٤

 .خود را به  وزير، ساده  لوح  نشان  نده ) الف 
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 .حقّ  وزير اعمال  نكن خوش  قلبي  خود را در ) ب 

 .خود را به  وزير، پاكدل  معرفي  نكن ) ج 

 .با وزير سختگير و بدنهاد باش ) د
 

 فعاليت 

توصـيه هاي  عنصرالمعالي  را به  فرزند، در مورد تصرف  اموال  پادشاه ، بازگذاشتن  گاه  و بيگاه  دست  كارگزاران ،                             
 .بت  ارزيابي  مي كنيد يا منفي ؟ پاسخ  را با دليل  بنويسيدمث... جاسوس  گماري  در دستگاه  وزارت  
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 پاسخنامه 
 گزيده  سياست نامه : بخش  اول 
 ١خودآزمايي  

 ج . ٤   الف . ٣   د. ٢   الف . ١

 د. ٨   الف . ٧   ج . ٦   د. ٥

 الف . ١٢    ج. ١١   ب . ١٠   د. ٩
 

 ٢خودآزمايي  

  د.٤   الف . ٣   ب . ٢   الف . ١

 د. ٦    ج. ٥
 

 ٣خودآزمايي  

 ج .   ٤   ب . ٣   د. ٢   د. ١

 ب . ٥
 

 ٤خودآزمايي  

 ج . ٤   ج . ٣   الف . ٢   ج . ١

 د. ٧   الف . ٦   ج . ٥
 

 ٥خودآزمايي  

 ب . ٤   د. ٣   الف . ٢   د. ١

 الف .٨   ج . ٧   د. ٦   ب . ٥
 

 ٦خودآزمايي  

 ب . ٤   ب . ٣   ج . ٢   الف . ١
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 ٧خودآزمايي  

 ج . ٤    ج. ٣   ب . ٢   ب . ١

 ج . ٥
 

 ٨خودآزمايي  

 الف . ٤    ج. ٣   ب . ٢   ب . ١
 

 گزيده  قابوس نامه : بخش  دوم 
 ١خودآزمايي  

 و. ٤,١ ب . ٣ ب . ٢ الف . ١

 ز. ٤,٥ ج . ٤,٤ د. ٤,٣ �ه. ٤,٢

 ب . ٤,٧ الف . ٤,٦
 

 ٢خودآزمايي  

 الف . ٤    ج. ٣   الف . ٢   ب . ١

 د. ٨   ب . ٧   ب . ٦   د. ٥
 

 ٣خودآزمايي  

 د. ٤   د. ٣   الف . ٢   ج . ١

 ب  ـ خوابگزار. ٨ الف  ـ شناختن . ٧   الف . ٦   ب . ٥

 د ـ ياوه . ٨   ج  ـ سنگيني  و وقار. ٨
 

 ٤خودآزمايي  

 ب . ٤   ج . ٣    الف. ٢   د. ١

 الف . ٧   ج . ٦   د. ٥
 

 ٥خودآزمايي  

 الف . ٤   د. ٣   د. ٢    ب. ١

 الف . ٦   ج . ٥
 

 ٦خودآزمايي  

 ب . ٤   د. ٣   ج . ٢   ب . ١



 

 
١٣٥

 الف  ـبردباري نمودن . ٨   ج . ٧   ج . ٦   الف . ٥

 .ج  ـ غذايي  كه  از مهماني بردارند و همراه برند. ٨     ب  ـ حكمروايي. ٨

 از آبرو و حيثيت . ٨
 

 ٧خودآزمايي  

 ب . ٥    الف. ٤   ج . ٣   د. ٢   د. ١
 

 ٨خودآزمايي  

 ج . ٤   الف . ٣   د. ٢   د. ١

  ج  ـ شعر فصيح  و. ٦    ب  ـ خاموش كننده. ٦   الف  ـ آشكارا. ٥

 د ـ نگون بخت . ٦
 

 ٩خودآزمايي  

 الف . ٥    ب. ٤   د. ٣   د. ٢   ج . ١
 

 ١٠خودآزمايي  

 الف . ٤   د. ٣   د. ٢   ج . ١
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 كتابنامه 
 
 .١٣٥٥ اصطالحات  ديواني  دوره ي  غزنوي  و سلجوقي ، طهوري ، تهران  انوري ، حسن  .١

 .١٣٣٧، اميركبير، تهران  ٣ و ٢سبك شناسي ، ج   )ملك الشعرا(بهار، محمدتقي   .٢

 .لغت نامه ، مؤسسه ي  لغت نامه ي  دهخدا، تهران  دهخدا، علي اكبر .٣

 .١٣٧٨سخن ،  دستور خطّ  و امالي  فارسي ، تهران ، انتشارات فرهنگ  اماليي  و  شعار، جعفر .٤

 .١٣٣٩، تهران ، ١تاريخ  ادبيات  در ايران ، ج   صفا، ذبيح اهللا .٥

 .١٣٣٧عرفان ، تهران ،  جغرافيايي  تاريخي  سرزمين هاي  خالفت  شرقي ، ترجمه ي محمود لسترينج  گاي  .٦

 .٥٦ و ١٣٤٥، تهران  ٢ و ١ فارسي ، ج  دايرة المعارف  مصاحب ، غالمحسين  .٧

 .١٣٤٢ ـ ٥٢ مجلّد، تهران  ٦فرهنگ  فارسي ،  معين ، محمد .٨

 .١٣٤٣كليله  و دمنه ، تهران ،  مينوي ، مجتبي  .٩

 .١٣٤٧قابوس نامه ، تهران ،  نفيسي ، سعيد .١٠

 .١٣٥٢، )متن  كامل (قابوس نامه   يوسفي ، غالمحسين  .١١

 .١٣٦٢، )گزيده (قابوس نامه   محسين يوسفي ، غال .١٢
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