
 درس سوم

 هوشیاری

 

 اثِر واعظ کاشفی« انوار سُهیلی»نوع نثر: ساده و روان )بازنویسی شده(          برگرفته از: کتاب 

 هامعنی واژه

 کردپیمود: راه را طی میمی پیوسته: همیشه 

 دامان: دامنه قصد: تصمیم، منظور، نیّت )به قصدِ: به منظور(

 تَرک: جایی در پُشت زیِن اسب  بند، ریسمانکمند: طناب، 

هایِ قوی و منقاری ای شکاری با چنگالباز: پرنده
 کوتاه و محکم 

 زرده خاطر: رنجیده، دلتنگ، ناراحتآ

 رود. راه می راهِ سوار،ای که همرکاب دار: پیاده به یک پرواز: با یک بار پرواز کردن 

 توقّفبیند، فوری، درنگ: تُبی فرود: پایین 

 مَجال: فرصت اتفاقاً: از قضا، ناگهان 

 مَنبع: سرچشمه، جای بیرون آمدن مَلِک: پادشاه

 مخلوط: در هم آمیخته، آمیخته شده، درهم شده  تاخت: اسب را به حرکت درآورد 

 سراسیمه: آشفته، با عجله، سرگردان در پیِ: به دنبال

ار تُند و سریع رسید: به کنایه: بسیباد به گردِ او نمی
 کرد. حرکت می

عَرض: گفتن، بیان کردن )به عرض رسانید: به پادشاه 
 گفت.( 

 ای از سرِ ناامیدی و اندوهو نالهآهِ سرد: آه  چیره: پیروز

 جان کردم: ُکشتمبی مَرکب: آن چه بر آن سوار شوند، مثل اسب

 

 پیام درس 

آموزد ها تأکید دارد. این درس به ما میدانایی و هوشیاری انسانطوری که از اسم درس پیداست؛ این درس بر همان

م. اندیشه و فکر، کاری را شروع نکنی ی آن، فکر بکنیم و بدونکه قبل از این که دست به کاری بزنیم باید درباره

هوشیارتر کرد )کمی فکر و اندیشه می« باز»شد و در برابر آن حرکات اگر آن پادشاه، بر خشم خودش، مسلّط می

از پادشاه، « باز»بود( نیازی نبود باز را بکشد و بعد از آشکار شدن حقیقت، غم و غصّه بخورد. در این درس، 



های آگاه و خردمند، به توانیم نماد انسانرا می« باز»هوشیارتر بود؛ اما پادشاه، آن اندازه، هوش و خرد را نداشت. 

 حساب بیاوریم. 

 تاریخ ادبیّات 

 هـ .ق در هرات( 910درگذشت  –هـ .ق در سبزوار  840ی )متولّد واعظ کاشف

ی معروف بود. وی در علوم الدّین، دانشمند، واعظ و نویسندهحسن بن علی بیهقی سبزواری واعظ، ملقّب به کمال

ی فتوّت نامه»و « هداة الشّروض»، «انوار سهیلی»دینی و معارف الهی و ریاضیات و نجوم، دست داشت. کتاب 

 از آثار اوست.« سلطانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بخوان وحفظ کن

 سُخن

 شاعر: نظامی      قالب شعر: مثنوی

 هاها، به ترتیب بیتمعنی واژه

 جا جا به معنی سخن کم و بهاندک: در این جا به معنی طراوتلطف: در این

 الف: گزاف، دروغ صواب: درست، شایسته

الف زدن: گفتار بیهوده گفتن، امّا در این درس به  ارچه: مُخفّف اگرچه 
 معنی خودستایی کردن. 

 خشت: آجر، گِل خشک شده  زاُلل: صاف و شفاف، آب صاف و گوارا

 پرور: خوشبودماغ مَالل: آزردگی، دلتنگی، رنجش

 خرمن: توده و مقدار انبوهی از هرچیز گزیده: عالی، پسندیده

 دُرّ: مروارید

 

 هامعنی بیت

  کم گفتنِ هر سخن، صَواب است   : با این که سخن به لطف آب است1بیت 

 تر حرف بزنیم. بخش است امّا درست آن است که کممعنی: با این که سخن مانند آب با طراوت و شادی

 تشبیه  ←ای: سخن مانند آب است. ی آرایهنکته

  یزداز خوردن پُر، مَالل خ   : آب ارچه همه زُالل خیزد 2بیت 

 شود. معنی: اگرچه آب، صاف و گوارا است، زیاد خوردِن آن، سبب آزردگی و ناراحتی می

 تا ز اندکِ تو، جهان شود ُپر  : کم گوی و گزیده گوی چون دُر 3بیت 

 ی جهان را فرا گیرد. معنی: کم حرف بزن امّا سخنان پسندیده و ارزشمند بگو تا سخنان ارزشمند تو همه

 المثل است. تضاد / کُلّ بیت، ضرب ←تشبیه / اندک و پُر ←ای: چون ُدرهای آرایهنکته

 باشد. متمّم می« دُر»به معنی مثل و مانند، حرف اضافه است و « چون»ی دستوری: نکته



  آن خشت بُود که پُر توان زد  : الف از سخن چو دُر توان زد 4بیت 

خودستایی کرد و به خود نازید چون سخن بیهوده مانند خشت توان معنی: به خاطر سخنان ارزشمند و پسندیده می

 شود. ارزش است که فراوان دیده میبی

 المثل است. تضاد / این بیت، ضرب ←تشبیه / دُر و خشت  ←مانند مروارید(  ₌ای: چو دُر)های آرایهنکته

 به معنی مثل و مانند، حرف اضافه است نه حرف ربط. « چو»ی دستوری: نکته

 از خرمن صد گیاه، بهتر  : یک دسته گُلِ دماغ پرور5ت بی

 ارزش بهتر است. معنی: یک دسته گل خوشبو و زیبا از صد دسته گیاهِ بی

 تضاد ←ای: یک و صد ی آرایهنکته

بعد از بهتر، حذف شده است. / گل « است»ی دستوری: کُلِ بیت از یک جمله تشکیل شده است که فعل نکته

 ترکیب وصفی  ←پرور دماغ

کند که بدون فکر حرف نزنند؛ یعنی اوّل فکر بکنند و بعد ها توصیه میپیام درس: نظامی در این شعر به انسان

شود؛ بنابراین باید از سخنانِ ها میسخنانی بگویند که با ارزش است؛ زیرا سخن سبب آشکار شدنِ شخصیّت انسان

  ارزش دوری کرد. بیهوده و بی

 

  : هم خانواده 

 قاصد  –مهلک            قصد : مقصود  –هالک : هالکت                       منابع : منبع                

 همراه  –همراهان : همره                 عرضه  –عارض : عرض                     خاطر  –خاطره : خاطرات 

 

  : مخالف 

 پیوسته  –سریع            گسسته : متصل  –خالی : پر              به آرامی : بی درنگ          کدر : زالل   

 

 ) دکتر صفایی ( تلگرامی معلمان ششم ابتدایی تاالر  –مریم عزیزی 


