
درس اّول

چشمه و سنگ - خالصة دانش ها

 
وصف چشمه ای مغرور که همه چیز را از خود می داند )چشمه ای پر سروصدا و سریع که می گوید 
سبزه بر سر و دوش من بوسه می زند، ماه زیبایی خود را در من می بیند، قطرة باران در مقابل من 
بی ارزش و خجالت زده است، ابر از من صاحب باران می شود، باغ زیبایی اش را از من می گیرد، گل 

از من زندگی گرفته و هیچ کس مثل من نیست(
این چش��مه وقتی به دریای خروشان و ترسناک می رسد ساکت و خاموش می شود و در دریا محو 

و نابود می گردد و نتیجه  ای در خور را می دهد.

غرور و خودشیفتگی و ادعای بی مانندی

منم ی��ک��ت��ا  م��ع��رک��ه  ای���ن  در  منمگ��ف��ت  ص���ح���را  و  گ��ل��ب��ن  س���ر  ت����اج 
من آغ����وش  در  س��ب��زه  ب����دوم  منچ���ون  دوش  ب��ر  و  س��ر  ب��ر  زن���د  ب��وس��ه 
شد س���رم���ای���ه  ح���ام���ل  م���ن  ز  شداب����ر  پ��ی��رای��ه  ص���اح���ب  م���ن  ز  ب����اغ 
ن��ی��ل��وف��ری پ������ردة  ای�����ن  ب����ن  همسریدر  م��ن��ی  چ��و  ب��ا  ک��ن��د  ک��ی��س��ت 
غ��رور از  ش���ده  م��س��ت  آن  ن��م��ط  دورزی���ن  گشت  کمی  چ��و  م��ب��دأ  ز  و  رف��ت 

بجنبد •   پ��ّش��ه  یکی  خ��اش��اک  س��ر  ب��ر  ماستگ��ر  نظر  در  عیان  پشه  آن  جنبیدن 
تیز  •   ن��ظ��ر  از  ک��ن��م  پ����رواز  چ��و  اوج  دریاستب��ر  ت��ک  ان��در  ذّره ای  اگ��ر  می بینم 
تکبر •   و  اس��ت  غ��رور  و  مستی  همه  وی  استاز  نیاز  و  عجز  و  بیچارگی  همه  ما  وز 
گفت •   چنین  و  ک��رد  نظر  ب��ال  راس��ت��ی  ماستب��ر  پ��ر  زی��ر  جهان  روی  همه  ام���روز 
حسود •   که  زان  مده  دست  از  افتادگی  عرض و مال و دل و دین در سر مغروری کردحافظ 

مفهوم مقابل )برعکس( این مفهوم، تواضع است که در ابیات زیر از سعدی می بینم. 
)در این ابیات برخاف مفهوم شعر نیما که غرور باعث نابودی شده است، تواضع و فروتنی باعث ارزشمندی گشته است(:

چکید اب����ری  ز  ب����اران  ق��ط��ره  خ��ج��ل ش���د چ���و پ��ه��ن��ای دری����ا ب��دی��دی��ک��ی 
کیستم م��ن  دری��اس��ت  ک��ه  ج��ای��ی  نیستمک��ه  م��ن  ک��ه  ح��ّق��ا  ه��س��ت  او  گ��ر 
بدید ح��ق��ارت  چ��ش��م  ب��ه  را  خ���ود  پ��روری��دچ��و  ج���ان  ب��ه  ک��ن��ارش  در  ص���دف 
شد پ��س��ت  ک���و  ی��اف��ت  ازو  شدب��ل��ن��دی  ه��س��ت  ت���ا  ک��وف��ت  ن��ی��س��ت��ی  در 
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نتیجة غرور، نابودی و از بین رفتن و خاموشی است.

رسید آن ج���ا  ب��ه  چ��و  ک��وچ��ک  چشمة 
کشد در  ق���دم  ورط���ه  ک���زان  خ��واس��ت 
ماند خ��ام��وش  و  خ��ی��ره  چ��ن��ان  ل��ی��ک 

ب��دی��د دری�����ا  ه��ن��گ��ام��ة  ه��م��ه  وان 
کشد ب���رت���ر  ح���ادث���ه  از  خ��وی��ش��ت��ن 
ماند گ��وش  سخنی  شیرین  همه  ک��ز 

غرور •   و  نهادند  پیش  در  که  عشوه  همه  افکندندآن  پشت  پ��س  ج��دای��ی  روز  عاقبت 

س��رش •   از  غ���رور  گیتی  ک���رده  در  س����ر ن���ات���وان���ی ب����ه زان������و ب���رشب��ه 

ش��ده ای •   ب��ه��اران  مغرور  که  ش��وخ  گل  داریای  خزانی  چه  پی  در  که  نیست  خبرت 

روزگ��ار •   اس��ت  دی��ده  که  ن��از  و  کبر  ز  کیبگذر  ک��اه  ط��رف  و  قیصر  ق��ب��ای  چین 

ت��ک��ب��ر ب���ه خ����اک ان�����در ان������دازدتت����واض����ع س����ر رف���ع���ت اف�������رازدت •  

در میان ابیات زیر 6 مورد با مفاهیم شعر چشمه و سنگ از نیما یوشیج ارتباط مفهومی و قرابت معنایی دارد. 
کنار آن ها عامت بزنید.

FF م��غ��روری خ��وی��ش  ب��ه  دای����م  ک��ه  م��ع��ذوریای  ن��ی��س��ت  ع��ش��ق  را  ت���و  گ���ر 

FF مجوی تواضع  و  حلم  سگ صفت،  عدوی  زانکه به قول خدای نیست شیاطین ز طین )ِگل(از 

FF رف��تزاه���د غ���رور داش���ت س��ام��ت ن��ب��رد راه دارال���ّس���ام  ب��ه  ن��ی��از  ره  از  رن���د 

FF خورشید تکّبر  ت��اج  بنهد،  پیشش  استآن ک��ه  درویشان  حشمت  در  که  کبریاییست 

FF نگفت دروی��ش  من  با  سخن  کبر  از  بادگرچه  خاموشش  پستة  شکرین  ف��دای  ج��ان 

FF نترسید تقدیر  ز  و  ک��رد  منی  برخاستبسیار  چه  جفاپیشه  چرخ  این  از  که  بنگر 

FF بیا اف���ت���اده ام  م��ن��ی  و  م��ای��ی  ب��ح��ر  مغروریدر  خویش  ب���ازوی  ق��وت  ب��ه  آن  از 

FF شکفتن س���از  َم��ط��لَ��ب  ت��ک��ّب��ر  اه���ل  چین بر رخ این شعله مزاجان رگ سنگی استاز 

FF ج��الت����رک م���ا س����وی ک���س ن��م��ی ن��گ��رد و  ج���اه  و  ک��ب��ری��ا  ای���ن  از  آه 
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گنج حکمت: خالصة دانش ها

خاصة دانش ها پنج چیز است:
• پرهیز از دروغ

• پرهیز از مال حرام
• نگفتن عیب مردم

• از خدا روزی خواستن نه از مردم
• مراقبت از هوای نفس و شیطان

بحلحال و خوش خور و طاعت کن و دروغ مگو •   حشر  روز  به  گوئی  ک��اری  سه  بدین 

به سوی عیب چون پویی گر او را غیب دان بینیعطا از خلق چون جویی، گر او را مال ده گویی •  

است •   م��ق��ّدر  خ��ال��ق،  خ��زان��ة  از  چ��و  خواستنرزق��ت  خ��ل��ق،  در  ز  ب��ود  هّمتی  دون 

)سینی(ب��ه��ر ن��ان��ی گ���ر ن���ری���زی ب���س ع��رق •   طبق  ان��در  ح��رام  ن��ان  می نهی 

)روشنی( •   ف��روغ  ده  نیکوسخن  ز  را  دروغدل��ت  از  دهان  هرگز  مکن(  )آل��وده  میاالی 

ک��ه ه��ر س��اع��ت��ش ق��ب��ل��ة دی��گ��ر اس��تم��ب��ر ط���اع���ت ن��ف��س ش��ه��وت پ��رس��ت •  

ک���ان���در ح���ق خ��وی��ش��ت��ن ش��ن��ودمع��ی��ب دگ������ران ن��گ��وی��م ای����ن ب��ار •  

دهمی توان غّماز )سخن چین( عیب مردمان بودن، ای ظریف •   غّماز  عرضة  را  خ��ود  عیب  ظریفی  گر 

در میان ابیات زیر 5 مورد با مفاهیم گنج حکمِت خاصة دانش ها از کتاب داستان های صاحبدالن ارتباط و 
قرابت معنایی دارد. کنار آن ها عامت بزنید.

FF سخن در  م����ران  گ���زاف���ه  و  ب��ه ه��ر ت��ن��دی ای ه��ر چ��ه خ��واه��ی مکندروغ 

FF مریز ِسفله  هر  در  بر  خ��ود،  رخ  آب  بریمحافظ  حاجات  قاضی  بِر  که  به  آن  حاجت 

FF است دائ��م  لطفش  که  خراباتم  پیر  ور نه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیستبندة 

FF )ببند( ف���راز  ک��ن  دگ���ران  عیب  ز  س��ازدی���ده  ع��ی��ب  درو  و  ب��ی��ن  خ���ود  ص���ورت 

FF هجران غ��م  آم��د  چ��و  ف��ت��ادی��م  پ��ای  رفتاز  دوا  دس��ت  از  چ��و  بمردیم  درد  در 

FF خ��رم��ن از  آورده ای  ح����ال  پ��ی��چ��ی��ده ب��وی��ش دای����م ان����در خ��وان��من����ان 

FF خ��ورد ج��ن��ب  ار  ش��ی��ط��ان��ی  ن��ف��س  کنمم���را  ش���ک���ارش  ای���م���ان  ش��اه��ی��ن  ب���ه 


