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در سال های آينده شاهد تغيير در نظام آموزشی كشور خواهيم 
ــز - به  خصوص  ــی ني ــن اميد كه كتاب های درس ــود. به اي ب
ــكل مطلوب تری ارائه شوند، در اين  كتاب های ادبّيات - به ش
مقاله نگاهی انتقادی به برخی از توضيحات كتاب های ادبّيات 

فارسی دبيرستان خواهيم داشت.1

الف. ادبيّات فارسی اول دبيرستان
1. ص4 س2: 

ــر آن كه از روی نادانی نه او را ُگزيد، گزند او ناچار بدو  «ه
رسيد». تنها چنين معنی شده است: «از آن گزينش نا به جا زيان 

می بيند» (ص6).
ــت؛ زيرا آن شخصی كه خدا  اين معنی چندان دقيق نيس
ــت، از طرف خدا حتمًا زيان به او می رسد،  را انتخاب نكرده اس
ــان می بيند. در واقع بحث در انتخاب نكردن  نه اين كه تنها زي
ــت نه انتخاب و گزينش نا به جا، و هم سخن از ضرر  خداوند اس
و زيان حتمی است كه از طرف خداوند به آن شخص می رسد.

2. ص16 س3: 
ــت ــت و آمد به دش ــرد زو دس ــا ك ره
ــت ــه بر پيش آهو گذش ــيری ك چو ش

ــده است: «مانند شيری كه از برابر آهو بگذرد، با  چنين معنی ش
غرور از مقابل رستم گذشت» (ص19).

بهتر است كه معنی اين چنين كامل گردد: مانند شيری كه 
ــتم  ــكار نكند، با غرور از مقابل رس از برابر آهو بگذرد و آن  را ش
گذشت. زيرا وجه شبه تنها غرور نيست بلكه شكار نكردن هم 

هست كه در اين جا مهم تر از غرور است.

3. ص16 س9:
ــای نبرد ــه ج ــد ب ــون ش  وزان آب چ
ــودش دل و روی زرد  ــه ب ــر انديش پ

ــت: «نگران بود و از شكست  ــده اس مصراع دّوم چنين معنی ش
پيشين هراسناک» (ص19).

زردرويی را هراسناک معنی  كرده اند، در صورتی كه كنايه 
از شرمنده بودن است. بنابراين به جای هراسناک بايد شرمنده 

آورده شود.
4. ص17 س5: 

ــيد ــن بر من از من رس ــدو گفت كاي ب
ــد  كلي دادم  ــو  ت ــت  دس ــه  ب ــه  زمان

ــت: «روزگار كليد مرگ و  ــده اس ــراع دوم چنين معنی ش مص
زندگی مرا در اختيار تو نهاد» (ص20).

ــت، و «م» در  ــن معنی، نهاد بيت روزگار اس ــا توّجه به اي ب
«دادم» شناسه به حساب نيامده است، بلكه مضاٌف اليه زمانه به 
حساب آمده است و خود زمانه نيز مضاٌف اليه كليد؛ در صورتی 

كه درست به نظر نمی رسد. 
ــاهنامۀ موزۀ فلورانس به تصحيح دكتر  اين مصراع در ش
ــت  ــت: «زمان را به دس ــده اس جوينی چنين ضبط و معنی ش
ــپردم» (جوينی،  ــت تو س ــد: و كليد مرگم را به دس ــو دادم كلي ت
ــت و  ــهراب اس ــه در اين معنی نهاد بيت خود س 487:1380). ك
ــهراب تأكيد  ــت. زيرا در مصراع اول بيت س دقيق تر و بهتر اس

می كند كه هر چه بر سرم آمده از خودم بوده است.
5. ص131 س1:

«ناگاه از طرف ديگر صدای دور باشی بلند شد.» در توضيح 

نقدی بر توضيحات كتاب های ادبيات فارسی دبيرستان
حبـيـب كـارگـر*

* كارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسی
ــی پيش دانشگاهی كاسته شده و ادبيات 1 و 2 پيش  ــال تحصيلی جديد (91-92) از حجم كتاب های ادبيات فارس ــت كه در س 1. يادآوری اين نكته ضروری اس
دانشگاهی علوم انسانی در يك كتاب چاپ شده است. با توجه به اينكه اين مقاله در سال 1390 نوشته شده است، يكی دو مورد از موارد مورد نقد، در كتاب های 

جديد وجود ندارد اما به نظر می رسد برای استفاده دبيران و عالقه مندان مفيد باشد و لذا حذف نشده است.
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دور باشی چنين نوشته اند: «دور باش: اين جمله را فّراشانی كه 
ــاپيش شاه حركت می كردند بر زبان می راندند تا عابران از  پيش

سر راه كنار روند؛ يعنی عقب بايست، برو كنار» (ص132).
ــماره گذاری شده تا در مورد آن  اول اين كه كلمه ای كه ش
ــت نه دور باش. دوم اين كه  ــی اس ــود، دور باش توضيح داده ش
ــی به معنی عقب بايست و برو كنار نيست. در فرهنگ  دور باش
ــاخه  ــن ذيل واژۀ  «دور باش» چنين می خوانيم: «نيزۀ دو ش معي
ــاپيش شاهان می برده اند  دارای چوبی مرصع كه در قديم پيش
ــند» (معين،  ــاه می آيد و خود را بكنار كش تا مردم بدانند كه پادش
1574:1371). بنابراين دورباشی يعنی نوكر و خدمتگذاری كه در 
جلو پادشاه آن نيزۀ دو شاخه  را در دست دارد.                                                                                    

6. ص138 س1:
ــر باز نكرده بوديم». چنين معنی  ــه ماه  بود كه موی س «س

شده است: «موی سر را نتراشيده بوديم» (ص140). 
اين معنی نمی تواند درست باشد، چرا كه سه ماه موی سر 
ــيدن چندان عجيب نيست. دوم اين كه بعضی ها  خود را نتراش
ــرو را علوی دانسته اند، و علويان به داشتن موی بلند  ناصرخس
ــهور سعدی - «شّيادی گيسوان  مشهور بوده اند. حكايت مش
ــت. البته  ــن موضوع اس ــم»-، بيانگر اي ــه من علوي ــت ك باف

ناصرخسرو نيز به داشتن موی بلند خود اشاره می كند:
گيسوی من به سوی من ند و ريحانست
ــه مار آيد  ــو همی تافت ــوی ت گر به س

(ناصرخسرو، 162:1370)
ــد: سه ماه بود  بنابراين معنی جمله می تواند اين گونه باش
كه موی سر خود را اصالح نكرده بوديم، يا كوتاه نكرده بوديم 

(به معنی امروزی آن).
7. ص165 س1:

ــده  ــی كه از لطافت آن جان كند حضور». چنين معنی ش «لفظ
ــت» (ص168)، كه معنی  ــت جان اس ــت: «الفاظ آن به لطاف اس
ــت. چرا كه «جان كند حضور» به  دقيقی برای اين مصراع نيس
ــه به معنی جانی دوباره  ــت بلك معنی «لطافت جان بودن» نيس

بخشيدن و زنده كردن است.

ب. ادبيّات دوم دبيرستان
1. ص1 س1 و 2:

ــت». چنين  ــالم او در وقت صباح مؤمنان را صبوح اس «س

معنی شده است: «سالم او (رحمت الهی) در صبحگاه، مؤمنان 
را سرمستی و نشاط می بخشد» (ص4). 

ــت، بهتر  ــه به اين كه «را» در اين جا فك اضافه اس با توج
ــالم او (رحمت الهی) در صبحگاه  ــت چنين معنی شود: س اس

نشاط بخش مؤمنان است.
2. ص2 بيت 4:

 برو ای گدای مسكين در خانۀ علی زن
ــاهی دهد از كرم گدا را كه نگين پادش

ــش فراوان حضرت علی (ع)  ــاهی دادن» را بخش «نگين پادش
ــده است، در صورتی كه كنايه از به پادشاهی رساندن  معنی ش
ــروری و  ــت؛ چرا كه نگين نماد س ــام واال عطا كردن اس و مق

پادشاهی است. مانند بيت زير از حافظ:
ــتری زنهار ــر يابم انگش ــل تو گ از لع
ــليمانم در زير نگين باشد صد ملك س

(حافظ، 142:1371)
3. ص11 بيت 23: 

ــن ــدای جـهــان آفـريـ ــام خ ــه ن ب
ــن ــاه دي ــير را ش ــت شمش بيـانـداخ

ــا يعنی بزد»  ــت: «بيانداخت در اين ج ــده اس ــات آم در توضيح
ــد اتفاق می افتد.  ــه زدن در چند بيت بع ــی ك (ص14). در صورت
ــنجيدن و اندازه گرفتن برای ضربه  اين جا انداختن به معنی س
ــت. انداختن به معنی سنجيدن و اندازه گرفتن در بيت  زدن اس

زير از سعدی می بينيم:
ــاختـه ــت ناس ــخــن گـف ــد س نبـاي

ــه           نيـانـداخـت ــدن  بــري ــايــد  نـش
 (سعدی، 153:1372)

4. ص92 بيت 1: 
دل می رود ز دستم صاحب دالن خدا را
ــكارا ــد آش ــان خواه ــه راز پنه دردا ك

ــم، خدا را  ــت: «خدا را يعنی به خدا قس ــات آمده اس در توضيح
ــر به معنی « برای  ــاهد می گيرم» (ص93). در صورتی كه اگ ش

رضای خدا كمكم كنيد»، باشد معنی بهتر است.
5. ص162 بيت1:

ــارم ــم گرفت ــزار غ ــه ه ــخصی ب  ش
ــد كـارم ــان رس ــی به ج ــر نفس در ه

ــت: «كار به جان رسيدن كنايه از بيچاره  در توضيحات آمده اس
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شدن است» (ص167)؛ در صورتی كه در اين جا كنايه از نزديك 
شدن به زمان مرگ است. يعنی هر لحظه مرگ به من نزديك 

می شود و نزديك است كه از دنيا بروم.

پ. ادبيّات فارسـی سوم دبيرسـتان به استثنای رشتۀ 
ادبيّات و علوم انسانی:

1. ص4 بيت 4:
ــمارۀ 15 ــت. توضيح ش ــمارۀ توضيحات اس اين بيت فاقد ش

مربوط به اين بيت است.
2. ص11 بيت 39:

ــاک ــزدان پ ــدار ي ــرس از جهان  بت
ــاک ــدر مغ ــا دل ان ــن ب ــرد را مك خ

ــت: «عقل و احساس خود را  ــده اس مصراع دوم چنين معنی ش
تباه نكن (عقلت را به دست احساس مده و خود را خوار مكن)» 
ــته شده  ــه معنی نوش (ص12). می بينيم كه برای مصراع دوم س
است، كه با وجود متفاوت بودن با يك ديگر، درست هم نيستند، 
ــاس  ــی داخل كمانك. اگر دل به معنی احس به خصوص معان
درست باشد، اين جا معنی عقل به دست احساس دادن ندارد و 
ــاختن خود. بنابراين در اين جا اگر توضيحات  هم چنين خوار س
داخل كمانك نباشد، بهتر است. معنی كنايی مصراع دّوم عقل 
ــت. در  و دل را با هم ناديده گرفتن و به آن ها توّجه نكردن اس
ــتم از اين حرف اين است كه تو به عقل و دلت  واقع هدف رس

توّجه نمی كنی و بايد حداقل يكی از آن ها را به كار بگيری.
ــخۀ لنينگراد چنين ضبط و معنی شده  مصراع دوم در نس
است: «خرد را مكن بر دل اندر مغاک»: از خدا بترس و خرد را بر 
خالف خواستۀ دل در گودال نادانی فرو مبر (جوينی، 146:1374).

3. ص97 بيت 5:
ــحرگهی ــر س ــا، زره زن از اب  زرين قب
كان جا چو پيك بسته قبا می فرستمت

ــحرگاهی زرهی برای قبای  ــده است: «از ابر س چنين معنی ش
ــته قبا (آماده و  ــت فراهم كن؛ زيرا تو را هم چون پيك بس زرين

مهّيا) می فرستم» (ص98).
ــه اين كه زره زن، در اين جا صفت فاعلی مركب  با توّجه ب
مرّخم به معنی زره زننده است؛ بهتر است كه بيت چنين معنی 
ــه نور های زّرين  ــاره ب ــود: ای صبح تو را با قبای زّرين (اش ش
ــحرگاهی برای خودت  ــه از ابر س ــا زرهی ك ــی) و ب صبحگاه

ــد پيكی آماده و مهّيا به  ــازی به آن جا برو؛ زيرا تو را مانن می س
ــاعر می خواهد كه صبح غير از  ــتم. در اين جا ش آن جا می فرس
ــر زرهی نيز بر تن  ــای زّرينی كه دارد جهت آمادگی بيش ت قب

بپوشد.

ت- ادبيّات فارسی سّوم دبيرستان (رشته های ادبيّات و 
علوم انسانی- علوم و معارف اسالمی)

ــمارۀ يك، صفحۀ چهار، بايد بين دو جمله  1. در توضيحات ش
«يا» اضافه شود.
2. ص16 س8:

ــم ــت آن را به چش ــرد راس ــه ب  زمان
ــم ــد دلت پر ز خش ــه باش ــه ك بدان گ

ــت: «آن گاه كه با دلی خشم گين به اين  ــده اس چنين معنی ش
كار می پردازی، اجل و تقدير تير تو را راست به چشم اسفنديار 
ــر، در معنی واژۀ زمانه،  ــرد» (ص17). در اين جا اجل و تقدي می ب
ــت نيست، و بايد اجل و مرگ  ــت كه درس مترادف هم آمده اس

بيايد. اين بيت در «نبرد انديشه ها» چنين آمده است:
ــم ــه چش ــت آن را ب ــرد راس ــه ب زمان
ــت بخت اندر آری به خشم به چشمس

ــته اند: «زمانه آن تير را  كه دكتر جوينی در معنی اين بيت نوش
ــفنديار می زند، آری فره  ــم، درست و راست به چشم اس با خش

(جوينی، 143:1374). ايزدی و هالک وی در چشم است»
و در نامۀ باستان چنين ويرايش و معنی شده است:
ــم؛ ــت، آن را به چش ــه برد، راس «زمان
به چشم است بخت، ار نداری تو خشم»

(كزازی، 199:1384)
«سيمرغ رستم را می گويد كه اگر اين تير را با خشم و كين و از 
سر دشمنی و دل چركينی بر اسفنديار درنيفكند، مرگ و سرآمد 
وی در آن  خواهد بود و زمانه آن را راست به چشم اين پهلوان 

خواهد برد» (كزازی، 773:1384).
ــنك»، بر مركب چوبين نشستن  3. در درس «بر دار كردن حس
كنايه از به دار آويخته شدن گرفته شده است، كه درست است؛ 
ــه از تابوت هم  ــت: «مركب چوبين كناي ــا در ادامه آمده اس ام
ــت» (ص47)؛ كه در اين جا درست نيست، و تنها كنايه از دار  هس
ــت؛ زيرا دار است كه چون مركب چوبين كودكان است كه  اس

بر آن سوار می شوند.
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4. ص53 س4: 
«می انديشم تا به لطايف حيل بكوشم تا او را درگردانم». 

«درگردانم» را منصرف كردن معنی كرده اند، كه درست نيست، 
ــت؛ زيرا دمنه  ــتن و هالک كردن اس و در اين جا به معنی كش
ــت, و اين را از  ــتن و از بين بردن گاو گرفته اس تصميم به كش

جواب های كليله درمی يابيم:
ــعی  ــتم، لكن چگونه در هالک گاو س «كليله گفت: دانس
ــت و او را قّوت از تو زيادت است» (مينوی، 81:1379).  توانی پيوس
و يا «كليله گفت: اگر گاو را هالک توانی كرد چنان كه رنج آن 

بشير بازنگردد وجهی دارد» (همان: 88).
5. ص53 س19: 

ــر او بادخانه ای ساخت». چنين معنی شده  «هوای عصيان از س
ــد» (ص56). در  ــت كه كلّه اش پر از باد ش ــت: «مراد اين اس اس
صورتی كه كنايه از اين است كه: ميل به عصيان و طغيان گری 

در وجود او زياد شد.
6. ص53 س22:

«من كاره شده ام مجاورت گاو را». چنين معنی شده است: «من 
از نزديك شدن به گاو كراهت دارم و اين امر را زشت می دانم» 
ــده است  ــدن» معنی ش (ص56). مجاورت در اين جا، «نزديك ش
ــت نيست. در اين جا به معنی هم نشينی و هم صحبتی  كه درس
ــت. معنی جمله اين است كه: من از هم نشينی با گاو خسته  اس
شده ام. هم چنين، جملۀ «اين امر را زشت می دانم» كه در ادامه 

آمده است، چندان مناسب نيست.
7. ص113 بيت 1:

ــن كار ــل اي ــری در اص ــو بنگ ــو نيك  چ
ــت و ديدار ــده اس ــده هم دي ــم او بينن  ه

ــت كه به تمام  ــت: «حق اس ــده اس مصراع دوم چنين معنی ش
ــت»  ــا ظاهر می گردد و ديده و بيننده و ديدار هم اوس صورت ه
(ص115). در اين جا «ديدار» بايد «چهره» و «روی» معنی شود، تا 

برای دانش آموزان قابل فهم باشد.
8. ص114 س2: 

ــت ــد پيل اس ــه ای همچن ــا پش ــه اعض ب
ــت ــل اس ــد ني ــره  ای مانن ــما قط در اس

ــده است: «همۀ موجودات، در اندازه ها و تعّينات  چنين معنی ش
ــتند؛ همان گونه قطره  ــد. اما در اصل وجود يكی هس متفاوت ان

ــت»  ــت و دريا جز قطره (قطره ها) چيزی نيس ــل درياس در اص
ــد كاما بيايد. در  ــد به جای نقطه باي ــد از متفاوت ان (ص115). بع
مصراع دوم جدای از اين كه معنی ارائه شده درست باشد يا نه 
ــما» اصًال معنی نشده است. حداقل اين كه  می بينيم كه «در اس
بايد به جای «همان گونه كه»، «اسما الهی» آورده شود تا معنی 

بهتر شود.
ث- ادبيّات فارسی(2) پيش دانشگاهی

1. ص 2 بيت 4: 
ــون كف به دهان آرد ــی كه لب دجله چ بين
ــه زد چندان ــب آبل ــف آهش ل ــی ز ت گوي

مصراع دّوم چنين معنی شده است: «پنداری از تف و گرمی آه، 
لب او (لب دجله) بسيار آبله زد» (ص30). می بينيم كه لب و آبله 
ــده اند. «لب در معنی كرانه به كار رفته است و آبله را  معنی نش
ــته ها دانست، بر  ــتعاره از برآمدگی های زمين و پش می توان اس

كنارۀ دجله» (كزازی، 140:1376).
2. ص29 س3:

ــن را  ــت مداي ــوان بگسس ــلۀ اي ــا سلس  ت
در سلسله  شد دجله چون سلسله  شد پيچان

چنين معنی شده است: «از آن وقتی كه زنجير عدل انوشيروان 
پاره شد، دجله هم ديوانه شد، ديوانۀ زنجيری» (ص30). می بينيم 
ــد پيچان» معنی نشده است. درست است  كه «چون سلسله ش
ــاره به زنجير عدل انوشيروان هم دارد، اما با  كه مصراع اول اش
توّجه به اين كه مصراع اول كنايه است، بهتر است معنی كنايی 
آن آورده شود: از رونق افتادن ايوان مداين و از دست دادن كار 
ــكوه و  ــكوه خود. يعنی از زمانی كه ايوان مداين از ش و بار و ش
قدرت خود افتاد و كار و بار آن كاستی گرفت، دجله ديوانه شد 

و چون زنجير به خود پيچيد.
ــكار از دندانه ها و  ــلۀ ايوان را استعاره ای آش دكتر كزازی سلس
ــر وار در پی يك ديگر جاگرفته اند  كنگرۀ كاخ می داند كه زنجي

(كزازی، 141:1376).
3. ص41 بيت 2: 

شب تار است است و ره وادی ايمن در پيش 
ــت ــد ديدار كجاس ــا موع ــش طور كج آت

در انتهای توضيحات اين قسمت آمده است: «حافظ نشانه هايی 
ــق كش خويش را به آتش طور و ديدار معشوق را به  از مه عاش

ديدار موسی(ع) با خدا تشبيه كرده است» (ص143).
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ــبيه وجود ندارد و هم چنين بايد به جای «ديدار  در اين بيت تش
معشوق» «وعدۀ ديدار معشوق» بيايد.

4. ص124 بيت 1:
ــد آمـ ـــق  عـش ــای  جــان رب ــر  دلــب  
ــد ـــق آمـ ــرنـمـای عـش ــربـر و س  س

ــق نردبان ترقی  ــت: «عش ــده اس ــراع دوم چنين معنی ش مص
ــرور می كند» (ص 126).  ــق سرباخته را سرنما و س است و عاش
ــت است كه به جای «و» نقش نمای  در صورتی اين معنی درس
اضافه «ِ-» باشد. در اين صورت عشق دارای دو خصلت متضاد 
است. عشق هم سربرنده و هم  سرنما كننده است. ولی با توجه 
ــت، بهتر است چنين معنی شود: عشق  به اين كه «و» آمده اس
هم از بين برنده و هم سرافرازكننده است، با توجه به اين معنی 
ــت كه عاشق سرباخته سرور و سرنما نشود. و كسی  ممكن اس

هم بدون سرباختن سرور شود.

ج. زبان و ادبيّات فارسی پيش دانشگاهی
1. ص8 س2: 

«همه درگاه تو جويم همه از فضل تو پويم» جملۀ همه از فضل 
ــت: «به سبب لطف و كرم تو، در  ــده اس تو پويم چنين معنی ش
(ص8). بهتر است چنين معنی شود: تنها و فقط  ــم» پويه و تالش
از لطف و بخشش تو در حركت و تالشم؛ زيرا «همه»، قيد است 

به معنی «تنها» و «فقط»، نه به معنی «به سبب».
2. ص29 بيت 2:

ــی كه پيدا كنی گفت و گوی چو خواه
ــبـوی ــر س ــنـگ را ب ــد زدن س ببـاي

مصراع دّوم چنين معنی شده است: «بايد به آزمايش و امتحان 
ــياوش يا سودابه) بپردازی» (ص35). در اين جا هنوز صحبت  (س
ــودابه پيش نيامده است و تنها  از آزمايش كردن سياوش يا س
ــت. دكتر كزازی  ــده اس ــته ش اين موضوع به گفت و گو گذاش
ــتعاره ای است تمثيلی از  ــته است: «زدن سنگ بر سبو اس نوش
ــاری نهادن. دبير هژير و تيز  ــر كردن و بيم و پروا را به كن خط
ــته است: گفتند فردا سنگ به سبو خواهيم زد تا  وير بيهق نوش

چه پديد آيد، هر چند سود ندارد» (كزازی، 266:1382).
3. ص30 س11: 

ــپـرم بس ــود  ب ــش  آت ــوه  ك ــر  اگ
ــر بگذرم  ــت اگ ــن تنگ خوار اس  ازي

ــده است: «اگر قرار بر عبور از ميان  مصراع دّوم چنين معنی ش
آتش باشد، برای من آسان است» (ص35)، كه نمی توان درست 
ــد؛ زيرا سياوش گذشتن از آتش را حتی اگر چون كوه باشد  باش
ــرط در  ــان می پندارد و می گذرد. هم اين كه دوبار حرف ش آس
ــن، «اگر» در مصراع  ــت. بنابراي مصراع دوم آمدن، فصيح نيس
دّوم نبايد حرف شرط باشد. در نسخۀ فلورانس به جای «تنگ»، 

«ننگ» آمده است:
ــپـرم بس ــود  ب ــش  آت ــوه   ك ــر  اگ
ــر بگذرم ــت اگ ــن ننگ، خوار اس از اي

كه دكتر جوينی چنين معنی كرده اند: «سياوش گفت ازين ننگ 
كه بر من درست شده اگر كوهی از آتش هم كه باشد من پای 
ــرانجام؛ يا  در آن خواهم نهاد و به دورن آن خواهم رفت كه س
آتش مرا خواهد سوخت و در نزد مردمان خوار خواهم شد و يا با 
سربلندی از آن خواهم گذشت و گرامی  خواهم گرديد» (جوينی، 
ــده است  232:1384). همين طور كه ديديم «اگر» به «يا» معنی ش

و منطقی تر است.
ــكلی است كه در كتاب  ــتان به همين ش اين بيت در نامۀ باس
ــی آمده است؛ اما جور ديگر معنی شده است. دكتر كزازی  درس
ــواری  ــوار» را نام جايی می داند كه تنگ آن در تنگی و دش «خ
گذر مشهور بوده است. و بيت را چنين معنی كرده اند: «اگر كوه 
ــت و از اين  ــد، آن را به پای در خواهم نوش آتش در برابرم باش
ــواری گذر مانند تنگ خوار باشد، خواهم  كوه، حتی اگر در دش
ــگ» را «ننگ»  ــت كه اگر «تن ــت». و هم چنين معتقد اس گذش
ــوار» نيز «خواری»  ــد و «خ بخوانيم، فعل می بايد «نگذرم» باش

(كزازی، 267:1382).
4. ص31 س2: 

ــون و مغز ــدم خ ــو فرزند و زن باش چ
ــز  ــود كار نغ ــرون ش ــش بي ــه را بي ك

ــده است: «ديگر برای كسی چيزی  مصراع دوم چنين معنی ش
ــر از اين خواهد بود؟ (كاووس در گفت و گو با خود به  عجيب ت

كنايه و تمسخر می گويد: از اين بدتر هم می شود؟)» (ص35).
ــود» و  ــت كه برای دانش آموزان معنی «بيرون ش بهتر اس
ــدن را سر زدن و  ــود. دكتر كزازی بيرون ش ــته ش «بيش» نوش
ــت، و معنی بيت  ــدن معنی كرده اس در وجود آمدن و صادر ش
ــت: «آن گاه كه آدمی گرفتار زن و فرزند  ــن آورده اس را اين چني
ــفته و نا آرام دارد هرگز كاری سنجيده  است است و مغزی آش
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ــر نخواهد زد» (كزازی، 268:1382). در نسخۀ  ــت از وی س و درس
ــت كه  ــس به جای «خون و مغز»، «جوش مغز» آمده اس فلوران

كزازی همين را برگزيده است.
ــتر از شاهنامۀ چاپ مسكو  مؤلفان كتاب های درسی بيش
ــت از تصحيح های جديدی كه  ــتفاده كرده اند، كه بهتر اس اس
انجام گرفته مثل تصحيح دكتر جوينی استفاده كنند. به عنوان 
ــكبوس كه از شاهنامۀ چاپ مسكو  ــتم و اش مثال در درس رس

استفاده شده است با چنين بيتی مواجه می شويم: 
ــن ــو م ــود هم  چ ــاده ش ــانی پي كش
ــن  انجم ــوند  ش ــدان  خن روی  ــدو  ب

(ادبيات دوم، ص9)  
ــبی در اين جا ندارد. در صورتی كه  كه آمدن «بدو» معنی مناس
ــت و معنی مناسبی به بيت  ــتان» «به دو» آمده اس در نامۀ «باس

بخشيده است.
ــود را به پايان  ــخن خ ــۀ ديگری كه با يادآوری آن س نكت
ــانم اين است كه: در كتاب های درسی متن ها و شعرها  می رس
ــال های اّول و دّوم بايد ساده تر از سال های باالتر باشند،  در س

در صورتی كه چنين چيزی رعايت نشده است. 
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