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ردس سوم 

م و سهرا�ب )2( م رس�ت ر�ز

د �ن �ت �ن و�ی ر�آ �ب ن  �ت ر�ن
گ

� ی  �ت �ش �کُ به  د� �ن �ت �ن ر�ی رو  �ن را  �نوی٭  و  �نون  ن  �ت �ن 

ل مس�ت �ی ون �پ د دس�ت سهرا�ب �پ رن �پس�ت�ب �ب�نهاد  و  ای  �ب ا�ن  ورد�ش  ر�آ �ب

د �ی �ش
ر�ک �ب ون 

�گ �ب �آ ر  �ن�ب �ن ی 
ک

� د�ی ر�ی ن سر�ش را �ب ی �نواس�ت ا�ن �ت هم

ر �ی
ر�گ �ی �ش ل  �ی ای  �ت  �ن �گ سهرا�ب  به  ر� �ی

ر�گ �ی م�ش �ش و  رد  �گُ و  ن 
ک

� ا�ن د  م�ن �ک

ما ن  �ی �ی �آ د  �با�ش ر  نه   �ت و�
ر�گ

گ
ماد� ن  د�ی را�ی�ش  �آ د  �با�ش ن  ا�ی رن  �ب

ورد �آ رد  �ب �ن ی  �ت �ش �کُ به  � کاو  ی  س
ورد1�ک �آ رد  �گَ �یر  �ن ری  مه�ت سر 
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ن �ی م �ن ر  �ب هد  �ن �ت�ش  �پ�ش ه  �ک ن  �ی ن��ت � �ن
ن �ی

�ک به  � د  �با�ش ه  �پ ر 
گ

� سر�ش  ّرد  �بُ َ �ن

ر �ی �پ ار  �ت �ن �گ به  � سر  وان  �ب ر  �یر2د��ی دن دل�پ ن  س�ن ن  ا�ی ود  �ب �ب و  داد  �ب

�ت دسش به  � د  م �آ و  دس�ت  و  �ن رد 
ک

� 3راه  �ت سش دن �گ هو  �آ �ی�ش  �پ ر  �ب ه   �ک ری  �ی �ش و  �پ

ود �ب �ن �یاد�ش  و  ر  �ی �ن�ب �ن
رد 

ک
� ی  مودهم �ن �آ رد  �ب �ن وی  �با  ه  �ک  �

�ک ن  �آ ا�ن 

د �ش اد  �ن �آ وی  دس�ت  �ن  رس�تم  و  د4�پ �ش والد  �پ �ن  �ی �ت ی 
ک

� �ی �ب�ان 

روان �ب  �آ سوی  د  �ب�ش رامان  روان5�ن د  و�ی �ب �با�ن ده،  �ش ون  �پ ان  �ن �پ

س�ت ن �ب�ش �ب  و روی و سر و �ت نورد �آ � نس�ت�ب � �ن د  �ش ن  ر�ی �ن هان �آ �ب ی�ش  � �پ به  �

گاه٭ دس�ت و  ی  رو�ن �ی �پ �نواس�ت  ی  ماه6هم و  هور   ِ �ش �ش �ن �ب
ا�ن  ه  �گ �آ ود  �ب �ن

رد �ب �ن ای  �ب به  � د  �ش ون  �پ �ب  �آ ان  رد7و�ن �ن روی  و  دل  ود�ش  �ب ه  ی�ش د� ا�ن ر  �پ

د د�ی �ب را  او  ن٭  او�ش ر  �ی �ش سهرا�ب  و  د8�پ ردم�ی �ب د��ش  ی  وا�ن �ب �باد  �ن 

ر  �ی �گ �ش �ن �ت کای رس�ته ا�ن �پ �ن ن �گ �ی �ن .  .  .�پ ر  د��ی ر  �ی �ش �نم  �ن ا�ن  ده  ما�ن دا  �ب

ار: �زد اّما ا�ین �ب ردا�ز�ت �تن �پ �تی �گر�ز هلوان �به �ک�ش �گر دو �پ ار د�ی �ب

�گ �ن �پ د  �ی ا�ن �ی �ب رس�تم  ود  �ب ی  م �گ�ن ل�ن �پ ی 
گ

� �ن �ب �یال  و  ر  �ب ن  �آ ر�ن�ت 
گ

�

وان �ب ر  د��ی �ت  �پسش ورد  �آ �توان�نم  ود�ش  �ب �ن د  ام �ی �ب نه٭  ما� �ن
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ر �ی �ش ردار 
ک

� به  � ر  �ب ن  �ی م �ز ر  �ب د�ش  ر�ز �ی �ز به  � د  �زما�ز هم  کاو  دا�زس�ت  �ب

د  �ی �ش
ر�ک �ب ان  م�ی ا�ز  رز  �ی �ت �ز   �ی �ت ٭  دس�ب�ک ررد�ی �ب داردل  �ی �ب ر  �ی �ش ِر  �ب

رد
ک

� ه  �آ ی 
ک

� �ی �پس  ان  �ز و  د  �ی �پ �ی �پ رد9�ب
ک

� اه  و�ت
�ک ه  ی�ش د� ا�ز د  �ب و  �ی�ک  �ز �ز 

د ن رس�ی ن ا�ز م ر م ن �ب �ت کا�ی �ز دو �گ د10�ب کل�ی دادم  و  �ت دس�ت  به  � زه  ما� �ز

وی �ش ی  ماه �ب  رد�آ �تو  ر 
گ

� ون  �ز وی�ک �ش ی  اه س�ی در  ا�ز �ب  سش ون  �پ ر 
گ

و�

هر س�پ ر  �ب وی  �ش اره   س�ت ون  �پ ر 
گ

 مهرو�
ک

ا� �پ ن  �ی م �ز روی  �ز  ی  رّ �ب �ب

ن م ن  �ی
�ک در  �پ و  �ت ا�ز  هم  زواهد  � ن�ب م ن  �ی �با� اس�ت   

ک
ا� �ز ه  �ک د  �ز �ی �ب و  �پ

ان �ش
ردن �ک

گ
� داران  ام �ز ن  ا�ی انا�ز  �ز�ش رس�تم  �وی  رد  �ب هم  ی  س

�ک

�زوار ده  �ز
لک ا�ز و  �ته اس�ت  �ش

�ک ه سهرا�ب  ار11�ک �زواس�ت ی  هم ردن 
ک

� �زواس�ت  را  و  �ت

12 �ت سش
�گ ره  �ی �ز سر�ش  رس�تم،  د  �ی �ز �ب�ش و  �ت�پ سش

�گ ره  �ی �ت در�ش  ا�ز م  �ش �پ �یسش  �پ هان  �ب

هو�ش به  � د  م �آ ه  �ک �پس  ان  �ز د  رس�ی �پ رو�ش�ب �با�ز و  ا�ه  �ز �با  �ت  �ز �گ دو  �ب

ان؟ �ز�ش رس�تم  �ز  داری  ه  �پ ون  �ز ا�ک ه  ان�ک �ش
ردن �ک

گ
� �ز  امسش  �ز �باد  م 

�ک ه  �ک

ی و�ی �ت رس�تم  ه  �ک دون٭   ا�ی ار  �ت  �ز �گ دو  ی13�ب د�زو�ی �ب ا�ز  ره  �ی �ز مرا  ی  �ت �ش
�ک �ب

ره�زمای ودم�ت  �ب زه ای  و�
�گ هر  ای�ز  �ب �ز  مهر�ت  ّره  �ز �ی�ک  د  �ی �ب �ز �ب �ز
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2. سهراب تسلىم گفتار او شد؛ سخن او را پذىرفت. سربداد: پذىرفت.
3. مانند شىرى که از برابر آهو بگذرد، با غرور از مقابل رستم گذشت. 

4. قامت راست کرد و نىرو گرفت. به سان: مانند
5. مانند مرده اى که زنده شده باشد. شده: رفته، مرده 

6. از آنچه سرنوشت براىش خواسته بود، خبر نداشت. بخشش هور و ماه: آنچه خورشىد و ماه )فلک( نصىب 
مى کند. 

7. نگران بود و از شکست پىشىن هراسناک.
8. از غرور جوانى به هىجان آمد. شىراوژن: شىرافکن، باد: غرور،  دلش بردمىد: به هىجان آمد. 

�نم وسش �ب ا�ن  ای  �ش
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د د�ی ُمهره  ن  �آ و  ان  �ت �ن �ن اد  �ش
�گ �ب و  د�پ ررد�ی �ب ن  �ت �نو�ی�ش ر  �ب امه  �ب همه 

موی د  �ن
لک ی  هم و  �نون  �ن�ت  ر�ی ی  �ب رویهم ر ا�ن  �آ  و �پ

ک
ا� �ن ر �ن سر�ش �پ

ری      اس�ت د�ت ن �ب �ت سهرا�ب کا�ی �ن دو �گ ر�یس�ت�ب
گ

� د  ا�ی �ب �ن ده  د�ی دو  �ب  �آ به  �

ه سود؟ ون �پ �ن ن ا�ک �ت �ش
ن �ک �ت ن �نو�ی�ش ود14ا�ن ا�ی �ب کار  ی  ود�ن �ب ن  ا�ی و  ر�ن�ت  ن  �ی �ن �پ

ی« ردوس امٔه �ن اه�ن »�ش           
وی �ن ی م�ی �ب �ت ح م�ب ص��ی �ت

به  ان رس�تم وسهرا�ب   ، � ا�ب داس�ت �ت
ر�ن�ته  ا�ن  لک

گ
ر�  �ب

ن�یص  ( ل� �ت
ا          ) �ب
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م )1( �ی امو�ز �ی �ب

ی  را�یه ها و اصطالحا�ت اد�ب ی ا�ز �آ �بر�ز ا  �ب ی  زما�ی وری: رد سه سال دورٔه راه� اد�آ �ی

م: ک�ز�ی وری می � اد�آ اره �ی ن �ب تی را ردا�ی �گر �زکا� ار د�ی ک�زون �ب د. ا� د�ی �زا سش سش �آ

�زد حر�ز  �پ ا  �ی �یک  �که  د  گ�یر�ز می � �ترار  ام�کّرر  �ز تی  کلما�  ، ا�ت �ی ا�ب ان  ا�ی �پ ه: رد  ا�ز�ی �ت 1ــ 

�زد. ه می �گو�ی ا�ز�ی ، �ت ؛ �به ا�ین کلما�ت �زد اس�ت ان هما�ز حزرسش �آ

ام دارد. ی�ز �ز ود، رد� �کرار می سش ًا �ت ه ع�ی�ز ا�ز�ی تی �که �پس ا�ز �ت ا کلما� : کلمه �ی ی�ز 2ــ رد�

ال: ودم�ش و  �یک سال �ب هم�پ
د و  �یک  ماه سش ود�پ �ب ال  �ز م  رس�ت ر  �ب ون  �پ �بر�ش 

ی�ز ه های رد� ه                                 �بود، �بود: وا�ش ا�ز�ی ه های �ت ال: وا�ش           سال، �ز

مله های  ِر �ب
ِ
حز مدن کلما�ت هماه�زگ رد �آ را�یه ای اس�ت �که ا�ز همراه �آ ع: �آ 3ــ س�ب

عر. ه اس�ت رد �ش ا�ز�ی �زد �ت ع رد �ز�شر ما�ز د. س�ب �ی ار�ت حاصل می �آ �یک ع�ب

ع   ه�تر«: س�ب ه�تر.      »مه�تر و�ب م�ت �ب �ی ام�ت مه�تر �به �ت ه هر�که �به �ت ال: �ز م�ش

�گو�زه ای ه�زری  �به  اد را  م�ت�ز کلمٔه  ��زده دو  و�ی �ز ا  �ی اعر  (: هرگاه سش ا�ت اد)ط�ب �ت�ز 4ــ 

�زد.  اد می �گو�ی ن �ت�ز �به کار �برد، �به �آ

�کر و  .« �که کلما�ت سش کم اس�ت �یسش و � ی�ت �ز �ز�تسش �ب کا� �کر و سش ای سش ه حب ال:  »�پ م�ش

. ورده اس�ت د �آ د�ی اد �پ کم �ت�ز �یسش و � ی�ت و �ب کا� سش

تی �به �کس  ا� ا ص�ز �تن ص�ز�ت �ی ر داسش �ز ی را ا�ز �ز �یرز ا �پ ن اس�ت �که �کسی �ی ه: �آ �ب�ی �ش 5 ــ �ت
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هار ر�کن  ه �پ �ی �ب �ش م. هر �ت ک�ز�ی �زد � ، ما�ز ا�ت را داراس�ت ا ص�ز ن ص�ز�ت �ی �گر �که �آ ی د�ی �یرز ا �پ �ی

گی  � رش
َه )و�ی �ب َ ه سش ده( و�ب ه سش �ی �ب �ش ن �ت ّه �به �آ �ب ّه �به )اسمی �که م�ش �ب ده( م�ش ه سش �ی �ب �ش ّه )اسمی �که �ت �ب دارد: م�ش

ک�زد(. ه را �بر�ترار می � �ی �ب �ش طٔه �ت ه )کلمه ای �که را�ب �ی �ب �ش �تر�ک دو اسم( ادا�ت �ت م�ش

 . ان اس�ت د �ر�ز �ی ون  �ب �زسش �پ ال: �ت م�ش

َه   �ب َ ه سش ّه �به   و�ب �ب ه   م�ش �ی �ب �ش ّه   ادا�ت �ت �ب            م�ش

دمی  ار �آ �ت دار(: �ز��ب�ت دادن حاال�ت و ر�ز ا�ز �یر حب ی �به عز �زسش �ب
ان  ص )حب ز�ی � �ش �ت

6 ــ 

. ل�ت�ت اس�ت ده های حز د�ی دار �به د�ی�گر �پ ا�ز ا حب �ی

من  ن �گر�یه �پ د و می �ز�زدد ا�ز �آ ال: ا�بر می �گر�ی م�ش

هر  م�ز و  ه  ا�ز �ز�ش را  ل�ت�ت  حز ده های  د�ی �پ ا�ز  ی  �بر�ز  ، ا�ت �یّ اد�ب رد  ا�زه(:  )�ز�ش �زماد  7ــ 

و  م�ت  ع�ز ٔه  ا�ز �ز�ش ا،  داری / رد�ی ا�ی �پ هر  م�ز �کوه،  اًل  م�ش د؛  ه ا�ز دا�ز��ت ی  گی ها�ی � رش
و�ی و  ص�ز�ت ها 

. گی اس�ت �زد� ا�ی کی و �ز ا� مه، �زماد �پ �ش گی / و �پ �زد� �ز�ش �ب

ان  رز و روان �که رد م�ی رمعز �پ  ، مو�ز �زد�آ �پ اه،  �کو�ت تی اس�ت  مال� ل: �ب ر�ب الم�ش 8 ــ �ز

 : ده اس�ت �ب سش مردم را�ی

�تر. �ی�ش ، �بر�زسش �ب �یسش امسش �ب ال: هر�که �ب م�ش

مو�ز �که ردون ما�یٔه  ه ای �ط�ی�ز و ع�بر�ت �آ �ک�ت �ز ا  �ب زی اس�ت همراه  ز� ی: س� 9ــ �ط�ی�زٔه اد�ب

؛ ن ط�زرز اس�ت �آ

لی،  : �ب د. �گ�ز�ت �ی اد می �آ �ت ا�ز ما �ی �پ : ه�ی د. �گ�ز�ت ی را د�ی ارسا�ی اهی �پ ادسش ال: »�پ م�ش

ک�زم«.   زرامو�ش می � دا را � و�ت�تی حز
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طعه  ، �ت ه اس�ت ا�ز�ی ن هم �ت و�ب �آ ن �که مصراع های �ز �ی�ت همو�ز �زد �ب طعه: �به �پ 10ــ �ت

. در�ز اس�ت �زد و ا�ز ًا �پ ا��ب طعه �ز مون �ت �زد. م�ز می �گو�ی

ه دارد و �برای  داگا�ز ه ای حب ا�ز�ی ن �ت �ی�ت �آ عری اس�ت �که هر �ب ا��ب �ش 11ــ م�ش�زوی: �ت

. زی م�زاس�ب اس�ت ان ها و مطا��ب طوال� سرودن داس�ت

�ز��ت و �تمام مصراع های  ه رد مصراع �ز ا�ز�ی عری اس�ت �که �ت ا��ب �ش ل: �ت 12ــ عزرز

. ان عواط�ز و ا��اسا�ت اس�ت �ی ل معمواًل �ب وع عزرز ود. موصز ی�ت می سش ن ر�ا� و�ب �آ �ز

ا�ت  �ی ا�ب عداد  �ت  . اس�ت ل  عزرز �به  ه  �ی �ب سش ه ها  ا�ز�ی �ت �تن  �ترار�گر�ز ه�ت  �ب ا�ز  ده  ص�ی �ت 13ــ 

. ل اس�ت �یسش ا�ز عزرز ده معمواًل �ب ص�ی �ت

 . ال�تی  اس�ت ا م�أ�ل احز �یع�ت �ی ، وص�ز ط�ب لکوهسش ، �ز ا�یسش ًا س�ت ا��ب ن �ز وع �آ موصز
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ی ا�ت �زما�یسش �یّ مدی �بر اد�ب رد�آ

�بر روی ص��زه  �زما�یسش  ا��ب  �ت �که رد  ا�ت اس�ت  �یّ �گو�زه ای ا�ز اد�ب ی  زما�یسش � ا�ت  �یّ اد�ب

. ه اس�ت �ت ان و روم روا�ب داسش اس�ت ان �ب �تر رد �یو�ز �ی�ش ا�ت �ب �یّ ٔه اد�ب ن �گو�ز د. ا�ی �ی می �آ

�ی�زٔه اساسی  �یع�ت و وطز گی و ط�ب د� �ز ا �ز د ا�ز�ان �ب �یو�ز ی �پ زما�یسش ا�ت � �یّ وع اصلی اد�ب موصز

. گی اس�ت د� �ز ا �واد�ش �ز ورد او �ب �ؤه �بر�ز ا�ت ا�ز�ان و �ز ل رو��یّ ح��ی ن، �ت �آ

دی  را�ش �ت ود.  م می سش ��ی �ت �ت
کمدی و ردام  ل دی،  را�ش �ت �به  ی ردعزر�ب  زما�یسش � ا�ت  �یّ اد�ب

ال�تی اس�ت   �ی��ت های احز سّم ع�یو�ب و ر�ز �ب کمدی �ت ؛ ل ه اس�ت ��ت
حزاص �بر�ب اکامی اسش ر �ز

�تصو�ی

گی  د� �ز کل �ادی �ز ان دادن سش ی اس�ت �برای �ز�ش سش د و ردام �کو�ش اسش �به �گو�زه ای �که ما�یٔه �ز�زده �ب

ن. عار�ز های �آ اد ها و �ت ا همٔه �ت�ز �ب

�تماعی  ا�ب و  اسی   س�ی مّلی،   زی،  د�ی� اس�ت  مم�کن  �زامه ها  �ش زما�ی � وم��توای  ردون ما�یه  

مردم  ان  م�ی ی رد  حر�ک�ت  ها�ی اد  حب ا�ی اع�ش  �ب �ز  ار�ی �ت طول  همواره رد  �زامه ها  �ش زما�ی � د.  اسش �ب

د. ار �بوده ا�ز ٔا�ش�یر �گدز ار �ت د و گاه �ب��ی ده ا�ز می سش

�یه  عرز �ت اّما  �زمی رسد  سال  صد  �به  ی  امرو�ز �یؤه  سش �به  �زما�یسش  ٔه  �ت سا�ب ا�یران  رد 

ا�ت  �یّ اد�ب ا�ز  زمو�زه ای  � مار می رود،  سش �به  ی  ه�ب مدز �زما�یسش  و  زی  � د�ی ه�زر  وعی  �ز �که  زی(  وا� ه �ز �ی �ب )سش

را  �ی�ت احب �ب ال و اهل  �کر�ب دان  ه�ی ای سش ا�ز رد ر�ش زی اس�ت �که ا�ز د�یر�ب �یؤه ا�یرا� �به سش ی  زما�یسش �

لوه های  ی و ... حب ا�ز اه �ب ی1، س�ی ا�ی، �زما�یسش رو�و�ز �تّ . �الوه �بر ا�ین، �ز ده اس�ت می سش

 . ان مردم �بوده اس�ت ی رد م�ی زما�یسش ا�ت � �یّ �گری ا�ز اد�ب د�ی
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هارم ردس �پ
م�یر �لم دار

�زد، ه�زو�ز  ن س�زن می �گو�ی ه �ترن هاس�ت ا�ز �آ �زان �گ��ترده دارد �که �گر�پ ورا ا�بعادی �پ م �اسش �ی عٔه عطز وا�ت

 . کار سا�ز�ت سش وان مردی را �آ اع�ت و �ب حب ار، سش �ش �گری ا�ز ا�ی ه های د�ی �ت و �گوسش وسش ن �ز ارٔه �آ وان رد�ب هم می �ت

رگان  رز
ن �ب اد �آ یه، �ی � عرز ی مراسم �ت ا�ی ا �بر�پ داکاری �ب اس ا�ین دالوری و �ز مردم ا�یران، هرسا�ه �به �پ

�ب �بوده     اس�ت اّما  ان مردم ا�یران را�ی �یه ا�ز �ترن های اّول و دّوم اسالمی رد م�ی عرز د. �ت را�گرامی می دار�ز

و�یه �به  ود �گر�ز�ت و رد دورٔه ص�ز اص �به �ز ا�ت حز ی�ز ر� �ش �ین و �ت �ی کل �آ ل �بو�یه   �به صور�ت رسمی، سش مان �آ ا�ز �ز

تی  ز�ت و صور� � م�ی ی رد هم �آ ی ا�ز �زما�یسش های محّلی و موس�ی�ت لوه ها�ی ا حب د و �ب وده سش زرز ن ا� الل �آ �ت و حب رو�ز

�ّول  �یر و �ت �ی عز و�ش �ت �ز س�ت
�یه   د عرز را م�تن �ت زی اس�ت �که معمواًل رد ح�ین احب � �ت ، �گ�ز ود �گر�ز�ت ل و ه�زری �به �ز اص�ی

 . ا�ز�ت ن راه می �ی زی رد �آ ا� �ب ع�ز های �ز زی و ��تی صز � �یرا�ت و�ز �ی عز د و �ت می سش

وا�زمردی  �ب و  اداری  و�ز ان  داس�ت ال  �کر�ب صحرای  �ماسه های  ر�ین  دگار�ت ما�ز و  ر�ین  ا�ت �ب �ی �ز ا�ز  کی  ل �ی

مرد  �پ سش کم را �به ه�ی در�ت حا� د های �ت م اس�ت �که همٔه و�ده ها و وع�ی زی هاسش � �ب اس، �تمر  ل ا�ع�ب ��ز�ز
ا�بوا

�یر�ز�ت و �به  دز �پ و�یر�گر را �ز رز اص�ب �ت ا حلکوم�ت �ز �یع�ت �ب �زگ �ب هدا، �ز ّ د ا��ش ، س�ی ر�گوار�ش رز
و همراه �برارد �ب

. ان �ب��ت کمر �بر م�ی ه ل ا�ز ا�ز ، حب هٔه ��ت �ب اع ا�ز �ب د�ز

م: وا�ز�ی ا هم می �ز ا  �ب اس)ع( رارد ا�ین حب ر�ت ع�بّ یٔه �صز � عرز ی ا�ز ص��زٔه �ت �زسش �ب

�به  امام ���ین )ع(  ک  �کوحپ د�ز�تر  �زه،  ک�ی س� �که  اس�ت  حب �ز �آ اس )ع(  ع�بّ یٔه  � عرز �ت رای  ماحب او�ب  طٔه  �ت �ز

. �ی��ت ه �ز �پ �کس کاری سا�ز�ت ود اّما ا�ز ه�ی ن سو می رود و �به همه م�توّسل می سش �ب ا�ین سو و �آ وی �آ ��ت و�ب �ب

اس )ع( می رود[ �زه ]�به سم�ت ع�بّ ک�ی س�

ارم �ن �م  �ب دا�ت  �ن به  � عم،  دارمای  �ن ی 
گ

� �ن �ش �ت طا�ت�ت  ن  م
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ا�بم �ب
لک دل  و  ن  �ی �رن ه  �ک ر 

گ
� �ن م�ب �ب �آ طره  �ت هر  �ب �ن  ا�ب  ی �ت �ب

ار �ن ن  م ری  �ی ص�ن به  � ی  اررحم رس�ت �پ مرا  د  ُ �ب َ �ن و  �ت ا�ن  ر  �ی �ن

اس )ع( ع�بّ

ا�ب را رار و �ت ا�نم �ت ردی ا�ن �ب �نه  ،  �ب �ی �ب    راای �لک ِ �آ ا دارم سرا�ن �ب
ن دم �ک �ک ا�ی ر ا�ش �ی �ن

ن �ی دوع �ک  ا�ش رن  �ب  ، �ب �آ دارم  �ن ن  نم �ی �� �با�ن  ُگِل  ای  �ت  دسش ن  ا�ی در  ا�ن

طا�ب �به او [ اس می دهد و �ز ده �به ع�ب �ک�ی ک �ز�ش �ی�زد �یک مَ�ش
ی طا�ت�تی �کود�ک را می  �ب امام )ع( ]   �که �ب

مان �ش �پ �نور دو  ن و  ر علم دار م انای م�ی رم ا�ن �ب ه�ت ن و �ب وی م ای �تو�ت �با�ن

دان  و سوی م�ی �ک و روان سش ی َم�ش
ک

� ردار �ی  �ب

ن �عد [
طا�ب �به ا�ب من می رود و �ز اس )ع( ] �به اردوگاه دسش ع�بّ

عار �ش او�ت  �ت �ش �عد  ن  ا�ب ا  وارا�ی اس�ت د  �ش و  �ت ر  �ب س�تم  �وای٭ 

ام٭ راال�ن �ی �ن د  �ن ر�ن �ن �ت  �ن �گ ن  �ی �ن ام�پ واالم�ت اه  ه�ن�ش سش ن  �آ ن،  �ی ��

اه �ن
رلگ �پ ن  ا�ی ه  ر�پ

گ
� ما  �ش عم  �ن به  اه� س�ی ان  ص�ی ع طومار  اس�ت  موده  �ن

ن م الن  ط�ن د  دار�ن ر  ص�ی �ت�ت ه  د�پ ده�ن ان  �ب روان  �ب  �آ �پای  رد  ه  �ک

ن �عد
ا�ب

هان ر �ب اس، ای د��ی و عّ�ب به �ت ن � طا�ب م ان�ن ل�ب �نه  �ش �ت امام  ن  �آ ن،  �ی �� به  � و 
�گ �ب رو  �ب
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هان �ب روی  مام  �ت رد  �ی
�گ �ب �ب  �آ ه  �ک ر 

گ
ّرانا� �ب  

ک
او� �ن ر  �ی �ن ما  �ش به  � ی دهم  م �ن

ول �ب �ت د  �ی رن �ی �یع�ت  �ب هان  ،  �ب به  � ی  �ن
لک ر 

گ
دانم� ن م�ی و رد ا�ی �ت الن  به ط�ن � �ب  ده�یم �آ

د [ ��ت مه ها می ا�ی کی �ز�ی ل د�ی اس )ع(  ] �برمی �گردد و رد �زرز ع�بّ

و�یم
�گ �ب ه  ال�ت �پ �ب ن �ن �ن �نم؟ م

ه لک گ�و�یم�یار�ب �پ �ک  �ن�ش ود  �ب �ب  ،  �آ ل�ب  به  � ر�ن�تم 

�نما�یم عر�ن  ِ�ان  �پ به  � رارد  �ب به  � �با�نم�یار�ب  �ن الل  ود  �ب اه؟  �ش ن  �آ به  � ه  �پ و�یم 
�گ

امام )ع(

�بصر �نور  ای  اس  ،  عّ�ب نور  م� م  رعن �ت ده  د�ی ی  را�ی �پ ان  ،  �ب رارد  �ب ای 

ن �ی عا�م دای  �ن رد  �ی
�گ ن  م نداد  �ی �� ا�ن  ال�ت  �ب �ن ا  ا�ن �ب �ش 

م�ک و  �ت

ک�ز�زد. اطل �مله � د �که �به ص�ز �ب گ�یر�ز م می � �ت�م�ی
ردا�ین ه�زگام هر دو �برارد

اس )ع( [ طا�ب �به ع�بّ امام )ع( ] �ز

رد�یم 
گ

وطه ور � د هر دو رد �نون �ن ن �ش رارد، و�ت�ت �آ رد�یم�ب
گ

ر  � �ت     و اهمون هم ��ن ن دسش �ی ن �ن ر�ی ردوس �ب به �ن �

ر کا�ن ر�تهٔ  �ن و  هود  �ب د  ر�یرن �نون   ، رن �ی �ت �ن   �ی �ت رد�یم�ن 
گ

ی دس�ت     و سر �  و �نون   �ب
ک

ا� ان رد �ن م�ن ور د�ش �ن �ب

د  ر�ز
م�زان �مله �ب �ت هم �به ص�ز دسش �ش �ت �بر �پ �ش د �پ ار�ز �زد و �ترار می �گدز م می �پوسش دو �برارد سالح ر�ز

�ک�زد. �ز
ی �ز�ی دا�ی ان حب �ز ان �آ من م�ی �زد �که دسش اسش و مرا�ت�ب �ب

اس )ع( [ طا�ب �به ع�بّ امام )ع( ] �ز

د ه�ی سش هدار  س�پ و  نوار  م� �ن و  �ت دای  د�ی �ن م  �ب ا�ن دٔه  د�ی و  �ت ون  �پ ه  �ک ای 
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د �ش ر  �ی �ن أ �ت دن  �ش ر�بان  �ت دموسم  �ش د�یر  هاد�ت  سش وا�نم،  �ت �ن ر  ص�ب

وار اس�ت ن 
ک

� علم  ان  ،  �ب رارد  �ب مردوارای  رارد،  �ب �ت  �پسش �پ�  رد 

ی ام اه �ش �وای  ردد 
گ

� علم  ون  ی ام�پ همراه �بال  دان  م�ی به  � ن 
ک

�

ن
ک

�گ � ن ر�ن م �ن ا�ن �نون  د�ش �ی ندس�ت و �ت
ک

� �گ  �ن �ب رارد  �ب �ت  �پسش ر  �ب �ت  �پسش

اس )ع( ع�بّ

دن دارم ان رد �ب ر �ب
گ

ن، ا� ردم م
گ

� و �ن دا ا�ن �ت ن دارم�ب ه م ی طا�� �ک ه ردم ، �ن
ک

دا� ان را�ن ر �ب
گ

ا�
امام )ع(

ن
ک

به سو�یم � و�بّه   �پ� � ادی ، �ت �ت ون دور ا�ن ن �پ ن �ن م
ک

و�یم � س�ت و �ب مه �ب �ی رون رد �م�ت �ن و �ب ر سش
ک

� �ن ��ش

اس )ع( ع�بّ

ن �ن�ان نه   �بر ا�ی ر � �ی م�ش دا، �ش ردم �ب
گ

ن � و م ون ا�ن �ت ی�پ �ن
لک دا  �ی �پ مرا  د  ا�ی �ش ن ،  رن �ب ر هم  �ب را  حه  ن ص�ن ا�ی

 و �نون
ک

ا� ی مرا رد �ن ا�ب و، �ی ردی �بس�ت و �ب
ک

و � د �پ ا�ی ی�ش �ن
وا لک ن، ا�ن مرحم�ت   مأ ن م �ی ه �بر �با� �ن �ی�ک لح

�زد [ وا�ز �گر می �ز ا �یک د�ی اس )ع( ] �ب  امام )ع( و ع�بّ

هاران �ب رد  ر  ا�ب ون  �پ ر�یم 
گ

�ب� ا  �ت ار  دن اران «»�ب�گ د رو�ن وداع �ی رن �ی ا�ه �ن �گ �ن رن س�ن
ک

�

�زد.[ وا�ز ان می �ز ا��ز طا�ب �به محز د و �ز �ز ا�ز من می �ت اس )ع( ]سوار �بر اس�ب �به سوی دسش امام )ع( وع�بّ

امامام )ع( �زگ و �ز ار�ز ا�ز �ز ٔه �ز زر�ت ا � ا�ی

اس )ع( امع�بّ د �بر �ک�زر، اسالم �ز �زهاد�ی
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�یعزم�برمامام )ع( د �پ �ز زر�ز وم، � من ای �ت

اس )ع( و�کرمع�بّ ا و من �ز �ت ���ین اس�ت �آ

روای منامام )ع( �ی��ت �پ وی �ز �تن، �ب �ز �ک�ش

اس )ع( ای منع�بّ �ب هاد�ت �بَود ار�ش �آ سش

ک�ز�زد [ اس )ع( ] رد حا�ی �که �مله می � امام )ع( و ع�بّ

ی ا�ول ی  وال ا  �ی ا�ی�ب  ،  ا�ع�ب هر  م�ن ا  ی�ی ی ع� �ن ن، ای مر�ت ا�ب دار م ای �با�ب   �ت

طا�ب �به او [ مده و �ز ن �عد �آ
د ا�ب مر ] هراسان �زرز سش

ا �ن ر�ب �پ �عد  ن  ا�ب ای  رمالاالمان  ،  �ب د  �ش ان  ع�ی ری  �ب
�ک ر  م��ش

ن �ی �ب ا�ن �ب ا�ن  د  د�ن �ش لم�ت  طن م  نعا�ن �ی �� و  اس  ع�ب ن،  �نور�ی مطل� 

ر دن ال� ر،  دن ال� هان  �ب ر  رام�ی دن ال� �یان  ،  �ش ر  �ی �ش اس  ،  ع�ب �ن 

ر�ن�ت دس�ت  ا�ن  ه  �ک ر 
ک

� ��ش داد  رس  ر�ب دن ال� ر  ،  دن ال� هان  ،  �ب د  �ش س�یه 

 ٭ ٭ ٭

�کر [ طا�ب �به ��ش ن �عد ] �ز
ا�ب

د �ی ا�ن �ت �نه ور  �ی لک �باره  ر 
گ

د� �نه   ،  �ی لک اه  دس�پ �ی دا�ن ا�ن ی  دا�ی �ب رارد  �ب دو  ن  ا�ی ان  م�ی

رد  حا�ی �که  رد  اس )ع(  ع�بّ د.  ز�ت می ا� ی  دا�ی حب �برارد  دو  ان  م�ی و  ود  می سش عملی  من  دسش وم  سش ٔه  �ش �ت �ز  [

د و ... [ رز
�ب را می ر�ی ا�گهان �آ د �ز �زوسش ا �ب �ب �کرده �ت ر ا�ز �آ �تی �پ ، م�ش �زرا�ت
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ا د ا�ن رد�ی رون �ش �ی �ک ل�ب �ب هاد و �ن�ش ا �ن ا �پ به رد�ی ن�
ک

ا � ما�ش ر�ت   �ت �ی ر، �ن
گ

� وان مردی �ن ن،   �ب �ی مرّو�ت �ب

مه گاه  ون امام )ع( �به �ز�ی د و �پ ا�ب مه �برمی �گردد اّما او را �زمی �ی وی امام �به �ز�ی ��ت و  �ب اس )ع( �به �ب ] ع�بّ

د، امام )ع(  �ی مه گاه می �آ ده �به �ز�ی ا دس�ت �بر�ی اس )ع( �ب زی �که ع�بّ ما� ه اس�ت و �ز دان ر�ز�ت اس )ع( �به م�ی د، ع�بّ �ی می �آ

عه  ا�ب �ز�زد. او�ب �ز �ی
�ب �ب �گر را  ه ا�ین دو �برارد، همد�ی لک �ز ی �آ ه، �ب اه ر�ز�ت ��ب س�پ اس )ع( �به �ت وی ع�بّ ��ت  و �ب �به �ب

ون  �ز ه رد  عزر�ت حا�ی �که  اس )ع( رد  ع�بّ و  �ز�زد  �ی
می �ب را  �گر  همد�ی دان  م�ی ٔه  ا�ز م�ی �برارد رد  دو  �که  زی اس�ت  ما� �ز

اده . ز�ت م�ین ا� دان �بر �ز ، رد وسط م�ی اس�ت

ک�زدو  ا�ک می � هره ا�ش �پ ا�به ا�ز �پ و�ز گ�یرد و �ز د، سر او را �به دامن می � ا�ب �ت ال�ین �برارد می سش امام )ع( �به �ب

د [. وا�ز ّد�ت می �ز ا سش ا را �ب ه�زگ عرز ال �آ د و ط�بّ می �گر�ی

زی«  وا� �یه �ز عرز �یه و �ت عرز : »�ت ا�ب ک�ت ص و �تصّر�ز ا�ز � ز�ی ل� �ت
ا  �ب

توضىحات
1. نماىش روحوضى ىا تخت حوضى، که شکل اجراىى آن متعلّق به دورٔه قاجارىّه است از نظر سادگى زبان و 
ـ زبان نماىش روحوضى عموماً نثر است و نظم گاه گاه پدىدار  صورت اجراىى شباهت زىادى به تعزىه دارد با دو تفاوت: 1ـ 
مى شود برعکس تعزىه که زبان آن اغلب شعرگونه است 2 ــ نماىش روحوضى عموماً داراى ماىه هاى فکاهى است و از 

مطاىبه و طنز و طعنه و به طورکلّى انتقاد اجتماعى سرشار است. 

خودآزماىى
1. در تعزىه چهره هاى منفى و مخالف در وصف امام و ىاران، تعبىرها و توصىفات مثبتى دارند دو نمونه را 

در متن بىابىد.
2. تئاتر و تعزىه چه فرقى با هم دارند؟

3. در منطقٔه شما چه نوع تعزىه هاىى برپا مى شود؟ نمونه اى از آن را در کالس مطرح کنىد.
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د �که ... ورده ا�ز �آ

ن حال  د و رد �آ رس�ی مد و ا�ز وى م�ٔ�له اى �پ مهر �آ ر�ب رز
ِ �ب �یسش زی �پ � گار �ز�رو، �ز �به رو�ز

دا�زم.« و همی �پرسی، من  �ز ن �که �ت ن، ا�ی : »اى �ز ، �گ�ز�ت �ت داسش ن س�زن �ز مهر سِر �آ ر�ب رز
�ب

�یرز  �پ ه  �پ �به  ما  گاِن  دا�ی حز  ِ �زعم�ت ن  ا�ی زی،  دا� �ز ن 
ا�ی �که  و  �ت »�پس   : �گ�ز�ت ن  �ز ا�ین 

ى  �یرز دا�زم، َمِلک مرا �پ دان �که �ز �یرز �که دا�زم، و �ب دان �پ : »�ب مهر �گ�ز�ت ر�ب رز
ورى؟« �ب می �ز

ى همی  �یرز دا�زم مرا �پ ه �ز �پ دا�ز ود �ب ا �ز �ت �پرس  �ب ا و ا�ز ملک  �ی �ب دارى،  اور �ز �زمی دهد، ور �ب

ا �زه؟« دهد �ی

امه ا�بوس   �ز �ت



فصل دوم: ادبّىات داستانى »سّنتى«
اهداف کّلى فصل: 

1. آشناىى با جلوه هاى گوناگون ادبّىات داستانى سّنتى
2. آشناىى با نمونه هاىى از داستان هاى سّنتى اىران
3. آشناىى با برخى از داستان پردازان سّنتى اىران 

4. آشناىى با ارزش ها و مفاهىم محتواىى داستان هاى سّنتى 
5. تواناىى انجام فّعالّىت هاى ىادگىرى
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زی )س�زّ�تی( ا� ا�ت داس�ت �یّ مدی �بر اد�ب رد�آ

ز�ا�زه«،  ان مّ��ت ها، »ا� ی، رد م�ی ر�ین �زوع اد�ب �ب �ت ر�ین و رد ��ین حال، را�ی ر�ین،م��بو�ب �ت م �ت د�ی �ت

زی  ما� زی و �ز ط مکا� را�ی �گری، ا�ز�ان همواره سش زی د�ی ا� �ی ؛ �به �ب ان« اس�ت ر »داس�ت صّه« و رد مع�زاِی وس�یع �ت »�ت

صّه« ها�یسش  ّل رد »�ت �ز�ی ا �ت ه �ب ز�ت � م�ی عی و گاه �آ ده، گاه �به طور وا�ت ن رو�به رو می سش ا �آ شی را �که �ب ود و �واد� �ز

صّٔه  دا �به ا�ز�ان، �ت �ت حز دا، ع�ش �ت ا�ز�ان �به حز �ت ا�ز�ان �به ا�ز�ان، ع�ش صّٔه ع�ش . او �ت �تصو�یر �کرده اس�ت

ا�ت  �یّ ر�ب حب �ت ال  �ت ا�ز�ت  ، �تر�ک ل م�ش ا�ی �ز �ز و  ال�ت  ر احز �ز�ش ان،  او�ز حب م�ت �برا�بر  زی ها رد  زر�ی� � �ماسه �آ �زگ ها و  �ب

زی« را  ا� ا�ت داس�ت �یّ د�ین س�ب�ب »اد�ب . �ب ده اس�ت ا�ز زما�ی صّه ها � لور �ت �گران و ... همه و همه را رد �ب �به د�ی

د. ده ا�ز ام�ی ِ مردمی �ز ا�ت �یّ وِع اد�ب ر�ین �ز ه�زری �ت

اور ها،  �ب ّلی گاِه  حب �ت و  زی  � عز و  رما�یه  �پ ار  ــ  �ب��ی �ز�شر  ه  �پ و  م  �ز �ز ه  �پ ــ  ا�یران  ٔه  �ت سش �گدز زِی  ا� داس�ت ا�ت  �یّ اد�ب

 . گی مّ��ت ا�یران اس�ت د� �ز ا�ت و رد �یک کالم، راه  و  رو�ش �ز ار�ز ی ها، م�ب ر�ت ها، مهرور�ز معاسش

ار  �ش ان ا�ین همه �آ زی اس�ت ا�ز م�ی ال، کا� . �برای م�ش �کرده اس�ت گی �ز د� �ز ان �ز دون داس�ت �پ گاه �ب مّ��تی �که ه�ی

ار �یک  له و دم�زه و هرز ک��ی ار،  زردوسی، سمک ع�یّ � اه�زامٔه  ون سش ی �پ ا�ب ها�ی ک�ت � �به  زی،  ا� ا�ت  داس�ت �یّ اد�ب

ا  م �ت ک�ز�ی � �ز
�ی �ب
اه  ون عّطار و مو�وی و �عدی �زگاهی �کو�ت زی �پ رگا� رز

وم و م�ز�شور �ب �ز ان های م�ز �ب و �ز�یرز �به داس�ت سش

�ز��یر  �ز و �ت ار�ی ا�ب های �ت ک�ت زی � ا� طعا�ت داس�ت �ین ا�گر �ت �ز هم�پ
م.  ا��ی �ب ود �ب داد �ز م�زد احب

در و ار�ب ادگار �گران �ت ن �ی �برا�ی

�تر  �ی�ش ه�تر و �ب ها �ب �ز دگاِن �آ ور�ز د �آ د�ی م �گ��ترده و هد�ز م�تعا�ِی �پ م، �به ح�ب �ی ا�ی �ی�زرز �کره٭ ها را، �بر ا�ین م�تون �ب دز و �ت

صّه  ی اس�ت �که �ت �ز ر�ی ی �ز زما�ی ی و راه� ا�ب ی، راه�ی ا�ی صود ا�ز هد�ز م�تعا�ی، همان راه �گ�ش م �برد. م�ت واه�ی ی �ز �پ

د. ورده ا�ز لم �آ ان �ت �ب ن را �بر �ز زره�زگ ما �آ رگان � رز
دگار �کرده اس�ت و گاهی �ب رز و ما�ز

�ی را عرز



34

اس�ت نه  �یما� �پ ون  �پ صّه  �ت رارد،  �ب اس�تای  نه  دا� به �ان  � وی  در  ا�ن ی  مع�ن

ل ع�ت مرد  رد  �ی
�گ �ب ی  مع�ن نهٔ  لدا� �ت �ن �ت  سش

�گ ر 
گ

� را  نه  �یما� �پ رد 
گ

� �ن �ن

                                                                                                                     )مو�وی(

زی دوره های  ا� ا�ت  داس�ت �یّ ی ا�ز اد�ب ه ها�ی زمو�ز ا � �زده �ب �ی ا�ب و �ز�یرز رد سال های �آ ک�ت رد ا�ین �ز�ل ا�ز �

د.  م سش واه�ی ا �ز �ز سش ل�ز �آ م�ز�ت
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م �ب �ز �پ
ردس 

�ران  سمک و �ت

�زها  �آ زراعز�ت  � ا�ت  او�ت ر�کردن  �پ �بر  �الوه  �که  ما  گان  �ت سش �گدز دٔه  �ز مو�ز �آ و  د  �ی م�ز ا�ز سر �گرمی های 

اس�ت  �بوده  �بمع  ان  م�ی ز�زوری٭«    رد  »س� و  ا�ی٭«  �تّ »�ز  ، اس�ت ه  �ت داسش �ز�یرز  زراوان  � مع�زوی  هره های  �ب

ان  �زد. داس�ت ردا�ز�ت ان ها می �پ ه ها و داس�ت ز�ا�ز ا� ی�ت  �به روا� ا�ب  دزّ حب زی  ا� �ی �ب ا  �ب �زدگان  �گو�ی ن  �آ من  �که رد�ز

دٔه  ما�ز ا�ز �ب زمو�زه های  � ن  ر�ی م �ت د�ی �ت ا�ز  کی  ل �ی زی«  ا� حب َاّرَ کا�ت�ب  داداد  حز ن 
�ب زرامر�ز  �« ٔه  �ت وسش �ز ار«  ّ ع�ی »سمک 

. ارسی اس�ت ا�ت �ز ّ �ی ی٭«  رد اد�ب ردا�ز ان �پ ا�ین �گو�زه »داس�ت

دا�ب و رسوم  اره �به �آ . اسش ه اس�ت ا�ز�ت ری �زگار�ش �ی م هحب ا ه�ز�ت م �ی سش ا�ب رد �ترن �ش ک�ت ن �
ا��تمااًل ا�ی

�ت سمک  سش ن دارد �که سر�گدز ی�ت ا�ز �آ ، �کا� ا�ب ک�ت ن �
ار رد ا�ی زِی �ب��ی ام های ا�یرا� ود �ز ا�گون و و�ب �گو�ز

ان  ار ا�ز م�ی ان، مردی اس�ت ع�یّ ه �تهرمان اصلی داس�ت لک �ز �گر ا�ی ٔه د�ی �ک�ت . �ز زی اس�ت زی کاماًل ا�یرا� ا� ار، داس�ت ع�یّ

�ر ها  ر�ین �ز ر�گ �ت رز
وا�زمردی. وی �ب هر د��یری و �ب و�به٭ ای اس�ت م�ز دام، ُاع�ب کِی ا�ز ل ود �کوحپ ا و�ب مردم �که �ب

رٔ��ت اس�ت و  ا حب اع و �ب حب ان �زمی هراسد. سش ل حب دز ک�زد و ا�ز �ب ال می � �ب �ت اران اس�ت دم�ت �به �ی را �برای حز

اه،  د سش �ی ورسش دم�ت �ز دارد. سمک رد حز �یر �ز طز ه �ز �یرکا�ز ه های �ز �ش �ت ی و �رح �ز د�یسش اره ا�ز اری و حپ �ی رد هوسش

وردن  ر�آ
ال�ش های سمک �برای �ب د�ش و �ت �ز زر�ز اه و � واس�ت های سش . و �ز اه َحَ��ب اس�ت ادسش �ر �پ �پ

ان  زرودس�ت صوص � ل�ز �امّه �به �ز ا�ت م�ز�ت ا ا�ز ط�ب�ت صّه همه حب ورد. رد �ت د می �آ د�ی ا�ب را �پ ک�ت �زها �واد�ش � �آ

ار  �ش ��ب �آ ه رد ا�ز لک �ز �یرد؛ حال �آ دز ام می �پ حب ان ا�ز �ز اری ا�ز کارها �به دس�ت �آ د و �ب��ی �ی ان می �آ س�زن �به م�ی

ن ا�ز  ان �آ ِر �تهرما�ز �ت �ی�ش ه �ب ار �ک ان سمک ع�یّ ا�برا�ین، داس�ت �ز �زد؛ �ب �ی ٔه ما ا�ین �گروه �به ��ا�ب �زمی �آ �ت سش ی �گدز اد�ب

د، ا�شری اس�ت م�تعل�ت �به مردم و  ه �بوده ا�ز ن ط�ب�ت
ن �ز�یرز ا�ز ا�ی ان �آ ان و راو�ی ه و طا��ب اس�ت ان �امّه �برحز م�ی

مرد. �زم سش �ت ن را معز د �آ ا�ی �ب

لم« ا اهل �ت داری �ب ا�ب »د�ی ک�ت اده ا�ز � �ز ا اس�ت �ب

ی  الم���ین �یو��ز ٔه �ز �ت وسش                                                                                     �ز
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: �ران« اس�ت ا ع�زوان »سمک و �ت ا�ب �ب ک�ت ن �
اهی ا�ز ا�ی �زسش �کو�ت �ب

د  �ی وا�ز ه می �ز �پ �ز  �آ

�به  ر�گوار،  رز
�ب : »ای  �گ�ز�ت می �کرد٭ و  دم�ت  حز �بود٭ و  ای  �پ �بر  اه  سش د  �ی ورسش �ز  ِ �یسش �پ ار  ع�یّ سمک 

ا ا�ز طال�یه٭   لگ�ز�ت و روی �به راه �زهاد و می ر�ز�ت �ت ن �ب اورم«. ا�ی �ی ه �ب ��ت
�ران را �ب �ب �ت و ام�ش ال٭ �ت ا�ت�ب

ون  �بود. �پ �زهاده  ان  �کرگاه ا�ی�ش �به ��ش �که روی  د  کی را د�ی ل �ی اگاه    �ز �که  �گر�ز�ت  �یسش  �پ ی راه رد  �ب . راِه  �ت سش �گدز �ب

. ��ت �ز�ش کم�ین �ب ن �گو ر�ز�ت و �به ل د، �گوی٭ �بود رد �آ د�ی سمک را �ب

د �که �به  زما�ی ون من می � کی هم �پ ل �ی ن  1. ا�ی ه ای ه��ت �ی ع�ب �ت : »رد ا�ین کار،  ود  [  �گ�ز�ت ا �ز سمک ]  �ب

ن مرد  ود را �بر سر �آ اگاه �ز دارم؛ �ز زی �که ا�ز وی �ز�بر �ز ع� ؛ �ی ی �ز�بر سا�ز�ت ود را �ب �کرگاه ما می رود.« �ز ��ش

��تی و 
�ی و �ک اد مرد! �ت �ز : »ای �آ �زص �گ�ز�ت سش

ن  د. �آ �ک�ش ا او را �ب د �ت �ی �گر�ز�ت و کارد �بر�ک�ش �ک�زد و او را �ب ا�ز

م�زم  �زاسی؟  �زمی سش مرا  زروما�یه!  � : »ای  �گ�ز�ت ار  ع�یّ ؟« سمک  �ت �ک�ش واهی  �ز �ب مرا  �که  �کرده ام  ه  �پ من 

واهی سهل  ان می �ز ا می روی؟ ا�گر حب حب ی و �به �ک �ی ا می �آ حب ��تی و ا�ز �ک
�ی و �ک لگوی �که �ت ار، راس�ت �ب سمک  ع�یّ

ا راس�ت  اری �ت ا�ز �ی ان امان دهی و �ز ور �که مرا �به حب گ�زد �ز : »ای سمک! سو� �زص �گ�ز�ت سش
ن  2«. �آ اس�ت

زی و  �ک� ا�ز�ت �ز ا من �ز�ی زهار٭ دهم، ا�گر �ب ی� � ان �ز ارم و �به حب ا�ز �ی و را �ز ورد �که �ت گ�زد �ز ار سو� م«. سمک ع�یّ لگو�ی �ب

ی. لگو  �ی راس�ت �ب

ه  ��ت
و را دس�ت �ب ا �ت مده ام �ت �را�زم؛ �آ کاِر �ت دم�ت . حز ک اس�ت �ت�ش ام، �آ : »مرا �ز �زص �گ�ز�ت سش

ن  �آ

�زه رد دل داری؟« ک�ی ه � ا من �پ و �ب ؟ �ت اس�ت ه �برحز زی ا�ز �پ م� : »ا�ین دسش �یسش وی �برم«. سمک �گ�ز�ت �پ

اده �بودم.  ��ت �ران ا�ی �یسش �ت ما�زه! د�یرو�ز رد �پ هلوان �ز ار و ای �پ : »ای سمک ع�یّ ک �گ�ز�ت �ش �ت �آ

ون �بودی و  لگ�ز�ت �که �پ ا من �ب و �ب گی؟« ا�وال �ت ل �ز را دل �ت هلوان، حپ دم. �گ�ز�تم: »ای �پ گ د�ی �ز او را دل �ت

اری٭ دس�تی  �بروی٭ و ع�یّ و رد سش ک! �ت �ت�ش : »ای �آ واس�تی �بردن. �پس �گ�ز�ت �ز ه �کردی و او را �ب ا او �پ �ب

�تی  هلوان، حا�ب �پ �گ�ز�تم: »ای  ری؟« من  �یسش من �آ �پ ه  ��ت
�ب �که سمک را دس�ت  �تن  زی ر�ز وا� �ت داری؛ 
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و  �ت �ت : »حا�ب �ران �گ�ز�ت ورم«.�ت و �آ �یسش �ت ه �پ ��ت
وری، سمک را دس�ت �ب ر�آ

دارم؛ ا�گر مراد من �ب

�ین٭  �که او را »دالرام«  اه ماحپ ادسش ِن �پ هان، �کسی ه��ت ا�ز �آ هلوان �ب ؟« من �گ�ز�تم: »ای �پ �ی��ت حپ

�ک�زد و دالرام  3  �که ا�ین کار �ب ود �گر�ز�ت �ران �بر �ز ده«. �ت زی �به من �ب � اه و �به �ز واه ا�ز سش �ز .او را �ب ام اس�ت �ز

د«.        �ی �یرون �آ �یسش وی �برم ا�ز عهدٔه کار من �ب و را �پ ون �ت ا �پ �تری �به من داد �ت �گ�ش زی �به من  دهد و ا�ز � �به �ز

م  لگو�ی ه �ب ی و هر �پ اسش ارمن �ب ور �که �ی گ�زد �ز ا من عهد �کن و سو� ک، �ب �ت�ش ار �گ�ز�ت : » ای �آ سمک ع�یّ

ا من دالرام را  ی �ت ا�ی �ی �یرون �ز ول من �ب ی و ا�ز �ت �زرما�ی ی و �ز �ی�زد�یسش ا�ز�ت �ز زی و را�ز من �زگاه داری و �ز�ی �ک� �ب

ک  �ش �ت �ران«. �آ د �که ا�ز دس�ت �ت ه�تر �بر�ز�یرز زی �که ا�ز دس�ت من �ب �یک دا� ورم و �ز و �آ ک�زار �ت ی رد � �ب ی ر�ز �ب

داِن  رز
ورد �به �ی گ�زد �ز ی؟ سو� زرما�ی ه می � و �پ �زده ام، �ت : »�ب اد. �گ�ز�ت ز�ت ای سمک ا� د و رد دس�ت و �پ حزّرم سش

ا�ز�ت  �ک�زد و �ز�ی در٭    �ز ک، �ز �ت�ش وان مردان �که �آ ان و �زمک مردان و �به ص��ب�ت �ب داداِر٭  �کردگار و �به �ز

من.«   من وی دسش ا دسش د و �ب اسش ا دوس�ت وی دوس�ت �ب د و �ب زرما�ی ک�زد �که سمک � ن � د و �آ �ی�زد�ی�ش �ز

مرا  �برارد،  : »ای  �گ�ز�ت �پس  �براردی«.  مرا  و  »�ت  : �گ�ز�ت و  �گر�ز�ت  ک�زار  � رد  را  او  سمک 

د  �زد �گو�ی �ی �ب �ران مرا �ب ون �ت �ران. �پ �یسش �ت ا �پ ر �ت
ان می �ب �کن و �ک�ش ا�ه�زگ٭ رد �گردن ا�ز �زد و �پ �ب ا �ز دس�ت و �پ

زردا داری  ا � ار �ت �گدز �ین؟ �ب �ز �تن اس�ت مردی �پ ای �ک�ش ه حب هلوان! �پ ی ای �پ و �گو  �ی د، �ت �ز�ی رز
او را �گردن �ب

ا  م و �ب ه �کرد�ی ا سمک �پ �زد �که ما �ب دا�ز ان  �ب �ی ها�ز د و �ب اسش ا �الم�تی �ب م �ت ک�ز�ی م و او را �بر دار � زرو �بر�ی دان � رد م�ی

لگوی �که  گ�یر4 و �ب �تن � و�ی�ش و مرا �بر �ز د �که او را �زگاه دارد و �ت ا�ی د �کسی �ب �ران �گو�ی م �کردن. �ت واه�ی ه �ز �گران �پ د�ی

م  �ی ا کار �ب�ا�ز حب �ز ا ا�ز �آ ر �ت
و�یسش �ب مٔه �ز ا مرا �به �ز�ی حب �ز . ا�ز �آ �ت وا�زم داسش وردن. �زگاه �ز�یرز �ت م �آ وا�ز��ت من، او را �ت

د.  ا هم عهد �کرد�ز «. هر دو �ب د سا�ز�ت ا�ی �زان �که �ب �پ

�به  ا  �ت ورد  �ک�زد و می �آ ا�ز �گردن وی  ا�ه�زگ رد  �پ و  �ب��ت  ِ٭�پس  ا�ز �ب ک دس�ت سمک  �ت�ش �آ �پس 

؟«  �ک�ی��ت ن  �زد: » ا�ی �ت �گ�ز �کرده  �گردن  ا�ه�زگ رد  �پ کی را  ل �ی ه  �ک د  د�ز ک را د�ی �ش �ت �آ ون  د. �پ �کرگاه رس�ی ��ش
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اری ای  : »هوْل ع�یّ د می �گ�ز�ت �ز�ی . هر �که ا�ین می سش اط، �که سمک اس�ت ا حزّرمی و �ز�ش ک می �گ�ز�ت �ب �ش �ت �آ

ک، رها م�کن6  �که مرا  �ت�ش :»ای �آ د. �گ�ز�ت مه سش د. سمک سراس�ی د�ز ی می �ز ا�ی �ز 5  !« او را �ت �کرده اس�ت

�یسش وی  �پ �ران و رد  مٔه �ت �به �ز�ی مد  د و همه را دور �کرد و �آ ان �ز �برا�ی�ش ا�زگ  �ب ک  �ش �ت �زد«.�آ �ش
�کُ �ب لی  �به س�ی

ا�ه�زگ رد �گردن و دس�ت سمک �کرده.   دم�ت �کرد؛ �پ حز

ال  هلوان! �به ا�ت�ب : »ای �پ ک �گ�ز�ت �ش �ت اه؟« �آ ا رو�ب مدی �ی �یر �آ ک، سش �ت�ش : »ای �آ �ران �گ�ز�ت �ت

زروما�یه! من  : »ای � د. �گ�ز�ت �ران �زگاه �کرد و سمک را د�ی وردم«. �ت ه �آ ��ت
مدم و سمک را �ب �یر �آ و سش �ت

د«. �ز�ی رز
ود او را �گردن �ب �زدد؟ �ز ��ت �بر�ب د �که مرا �به ��ی اسش و مرا �بردی؟ �که �ب ا �ت وردم �ی ه�تر �آ و را �ب �ت

دان،  زردا رد م�ی ؟ � ای ا�ین س�زن اس�ت ه حب هلوان،  �پ : »ای �پ دم�ت �کرد و �گ�ز�ت ک حز �ش �ت �آ

 : �ران �گ�ز�ت َود7«. �ت امی �بُ ن �ز د و ما را ا�ز �آ گ�یر�ز �گران ع�بر�ت � ا د�ی م �ت ک�ز�ی م و او را �بر دار � �ز�ی رز
داری �ب

�زد.  ��ت �ز�ش اد و �ب �گ�ش و�یسش �برد و دس�ت وی �ب مٔه �ز �گر�ز�ت  و �به �ز�ی ار �ب ک دس�ت سمک ع�یّ �ت�ش زی«. �آ و دا� »�ت

را�ب  �ران �به سش د. �ت ورد�ز را�ب �آ م؛ رد حال، سش ور�ی را�ب �ز ادی سش ا �بر�ین سش �ران �گ�ز�ت �ت �ت

. �ز�ز�ت
�ت و �ب ا م��ت �گ�ش مود٭     �ت �ی ود �پ ار �بر �ز را�ب �ب��ی �ت و سش ول �گ�ش �ز وردن م�ش �ز

د.  مد�ز �ران �آ مٔه �ت �زد و �به �ز�ی اس�ت . هر دو �برحز �ز�ز�ت
�ران �ب ا �ت �زد8  �ت �ت ک �زگاه می داسش �ش �ت سمک و �آ

 : ک �گ�ز�ت �ش �ت م؟« �آ �بر�ی ه �ب لگو�ز ک او را حپ �ش �ت : »ای �آ اده. سمک �گ�ز�ت �ت ی هو�ش ا�ز د �ب د�ز �ران را د�ی �ت

�پ مَهدی٭  : »ای �برارد، ه�ی ه �کرد و �گ�ز�ت د�ی�ش دا�زم9«. سمک ا�ز زی، من ا�ین کار �ز و دا� هلوان، �ت »ای �پ

 .» �ران دو مهد �زهاده اس�ت مٔه �ت هلوان! �بر رِد �ز�ی : »ای �پ ک �گ�ز�ت �ش �ت وردن؟« �آ زی �آ وا� �به دس�ت �ت

و ا�ین  ور �که �ت ک! دو اس�تر٭ �به دس�ت �آ �ت�ش : »ای �آ د �گ�ز�ت د�ی ن دو مهد �ب مد و �آ �یرون �آ مه �ب سمک ا�ز �ز�ی

ک�زم«. �ران � �ی�ب �ت ر�ت ا من �ت ی10  �ت ا�ز گاه �گ��ت ا�ی حب

ا�ز�ت ا�ز  ه �ی د و هر �پ �ی ا�ز وا�ب �ران را رد مهد �ز ورد. سمک، �ت ارگاه ر�ز�ت �که اس�تر �آ ک �به �ب �ش �ت �آ
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اورد و مهد �بر اس�تران �زهاد.  �ی د و دو اس�تر �ب ک �برس�ی �ش �ت �زه٭ همه رد مهد �زهاد �که رد حال، �آ م�ی ی�زه٭ و س�ی ّر� �ز

�یرامون  ده و �پ �ی �یرها �ک�ش م�ش ده و سش �ی وان همه سالح �پوسش �ز الم را �ب ک، سی �ز �ت�ش : »ای �آ سمک �گ�ز�ت

ه �بوده اس�ت و  رس�زد �که �پ المان �پ م. ا�گر �ز �بر�ی �کرگاه  �به ��ش ا  �ت �زد11  اسش �ب ه  در�ت �ران را �ب ا �ت �ت د  گ�یر�ز � زرو  مهد �

دو  �کرگاه �بر�ی ��ش
ک�زار  ر �

وم مرا �ب ون من م��ت سش هلوان �به من �گ�ز�ت �پ لگوی �پ د �کرد؟ �ب ا�ی �ین می �ب �ز را �پ حپ

م«. اسش �ب ه �ز ا�ز د من رد م�ی ر�ز ون٭   �آ �ز �ی
�ب �کر سش ا ا�گر ��ش ک�ز�زد �ت المان، مرا �زگاه داری � �ز

لگ�ز�ت  �زد و ا�وال �ب �یعز ها �بر �ک�ش �زد و �ت �12 �پوسش ا س��ی �زرمود �ت الم را �ب مد. سی �ز المان �آ مٔه �ز ک �به �ز�ی �ش �ت �آ

. زرموده اس�ت �ین � �ز هلوان �پ �که �پ

حا��ت  ه  �پ ا�ین  �زد  �ت می �گ�ز هم  ا  �ب المان  �ز و  �ت  داسش �ب مهد  �یرامون  �پ و  اورد  �ی �ب را  المان  �ز �پس 

ک�زار  ر �
ا �ب ا�زل، �ت المان، �ز �زد. �ز �ت سش �گدز ز�ت�زد، ا�ز دس�ت راس�ت طال�یه �ب �یرون ر� �کرگاه �ب ا ا�ز ��ش ؟ �ت اس�ت

د.  مد�ز اه �آ د سش �ی ورسش �کرگاه �ز ��ش

ان  ده و مهدی رد م�ی �ی �یعز ها �ک�ش د �ت مد�ز د �که می �آ ومی د�ی گ�یل« ام�یر طال�یه �بود. �زگاه �کرد. �ت اه � »س�ی

ن  د �آ �کرد؛ سمک را د�ی �زگاه  مد؛  �آ ا�ز �ب ان  ا�ی�ش  ِ �یسش �پ ل  گ�ی � اه  ه. س�ی �گر�ز�ت مام٭ اس�تران  �گر �ز کی د�ی ل �ی ه و  �گر�ز�ت

�یسش  د، �پ ل را د�ی گ�ی اه � ون س�ی �یرامون مهد. �پ الم �پ ه و سی �ز �ت اسش زرو�گدز ٭ �به روی مهد � ا�ب ��ب ه و حبِ مام �گر�ز�ت �ز

٭ و ا�کرام٭ �تمام رد مهد  ا�ز �ران اس�ت �که او را �به اعرز هلوان! �ت : »ای �پ دم�ت �کرد. �گ�ز�ت مد و حز �آ

د «. �گ�یر�ی المان �ب ما �ز ک�زون سش ا سمک او را �ز�برد. ا� ه �ت �ت داسش ه �کرده و او را�ب در�ت الم �ب ده ام و سی �ز �ی ا�ز وا�ب �ز

د و  مد�ز المان رد �آ �یرامون  �ز �کر �پ د. ��ش �گ�یر�ی المان را �ب د �که ا�ین �ز �کر �ز ا�زگ �بر ��ش گ�یل« �ب اه � »س�ی

«. �پس  : »او �برارد من اس�ت ؟« �گ�ز�ت �گر �ک�ی��ت �زِص د�ی سش
�زد: »ا�ین  �ت ز�ت�زد. سمک را �گ�ز �گر� همه را �ب

مده.  ز�ت �بر �آ � اه �به �ت د سش �ی ورسش ده �بود و �ز ن سش د و رو�ز رو�ش د�ز ارگاه رس�ی ا �به �ب د �ت مد�ز ا مهد می �آ �زان �ب هم�پ

: »دو�ش �به  ون �بودی؟« �گ�ز�ت هلوان، دو�ش �پ : »ای �پ اه �گ�ز�ت دم�ت �کرد. سش مد و حز سمک رد�آ



40

د، رد مهد  ور�ز �آ اهان را  ادسش �پ �که  �زان  �پ وردم،  �آ �تمام  م�ک�ین٭  �ت ا  �ب �ران را  �ت م و  ر�ز�ت �ران  �ت دم�ت  حز

�زان  هم�پ
�یرون ر�ز�ت و  �ب ؟« سمک  اس�ت حب : »�ک �گ�ز�ت اه  �کرده«. سش ه  در�ت �ب المان او را  ده و �ز �ی ا�ز وا�ب �ز

لی٭  �ی �پ ده  �ز �ز ال  �بر م�ش �ران  �ت �ک�زد.  را�ز
�ب ا�ب مهد  ��ب حبِ اه و  ز�ت سش � �یسش �ت �پ ورد و  �آ ارگاه  �ب �به  ا مهد  �ب اس�تر 

ه.  م��ت �ز�ز�ت

ا�ز  رح �ب اد13، همه سش ز�ت ون ا� ک و او را کار �پ �ش �ت ا �آ ه �کرد �ب لگو�ز �ران �که حپ وردِن �ت �پس ا�واِل �آ

ل  مد و دو س�ب�ی د. سمک رد�آ زر�ین می �کرد�ز � د ا�ز کار سمک و �بر وی �آ د�ز ان همه می �ز�زد�ی هلوا�ز می داد و �پ

ا  �ت �کرد  �زگاه  د؛  �به س�ب�یل ردما��ی �کرد. دس�ت  ا�ز  �ب م  سش ٭ �پ ه�ی�ب �ز ن  �ران ا�ز �آ �ت �ک�زد.  �ب �گر�ز�ت و  �ب �ران  �ت

ا�ز �کرد؛  �یک �ب م �ز سش ا14. �پ �ز م �ت �ز مد ا�ز �ز ر�آ
ای �ب �زان �که ا�ز حب د؛ �پ ی �ز ا�ی �ز ه �بوده اس�ت �که سمک او را �ت �پ

کاران را  دم�ت وا�ز داد و حز ا ام؟ �پس �آ حب ود �گ�ز�ت من �ک ا �ز د. �ب زرو ما�ز اد؛ � ز�ت اه ا� دسش �ی ورسش �ران �بر �ز ر �ت �ز �ز

و �گردن مرا  ن �که �ت هر �آ ز�ت�زد ا�ز �ب ر�
�ب م  و �به �زسش کاران �ت دم�ت زروما�یه، حز : »ای � ار �گ�ز�ت د. سمک ع�یّ وا�ز �ز �ب

واهم.«  �ز و �ب ان ا�ز �ت ا داد ا�ی�ش اوردم �ت �ی و را �ب د �ت د�ز ا �ز �ز ه٭ �که مرا �ت �یرز ن س�ت ر �آ
دن. من �ز�یرز �ب واس�تی �ز �ز �ب

ا 167  �ه 162 �ت لد 1، ص�ز ار، حب                                                                             سمک ع�یّ

�دی  . �ت �ت �که ماهی اس�ت �زداسش د؛ �پ اره می د�ی ِی س�ت ا�ی �ز �ب روسش طّی٭ رد �آ ی�زد �که �ب �گو�

 . �ت اسش زرو  �گدز د، � د�ی مود و حاصلی �ز ا�ز �ی ارها �ب ون �ب . �پ ا�ز�ت �پ �زمی �ی �گ�یرد و ه�ی ا �ب می �کرد �ت

�یوس�تی  �دی �ز�پ ؛ �ت ی اس�ت ا�ی �ز گمان �بردی �که همان روسش دی، ل د�ی �گر رو�ز هرگاه �که ماهی �ب د�ی

د. ما�ز ن �بود �که همه رو�ز �گرس�زه �ب ب�ت �آ ر� حب ِ ا�ین �ت و �شمر�ت

�زوی، ص102  له و دم�زه: م�ی                                                                         ک��ی
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توضىحات
1. تعبىه در اصل به معنى فراهم آوردن مقّدمات هر کارى است. »در اىن کار تعبىه اى هست« ىعنى نقشه اى از 

پىش براى اىن کار کشىده شده است. 
2. اگر مى خواهى زنده بمانى، آسان است )به تو امان مى دهم(.

3. تعّهد کرد: قول داد. 
4. تو عهده دار کار من شو؛ مسئولىت نگهبانى مرا بپذىر  

5. کارى شگفت و مهّم و خطرناک کرده است.
6. اجازه مده. 

7. با اىن کار به شهرت برسىم. 
8. صبر کردند. 

9. اىن کار از عهدٔه تو برمى آىد نه من )تو مى توانى، من نمى توانم(. 
10. چون با اىن محل آشناىى دارى، بهتر مى توانى کارها را انجام دهى.

11. تا همراه و نگهبان قطران باشند. 
12. تا مسلّح شوند )آمادهٔ جنگ شوند( سلىح: سالح

13. چگونه براىش گرفتارى پىش آمد. کار: مشغله، گرفتارى 
14. قفا در لغت به معنى پشت سر است. قفا زدن ىعنى پِس گردنى زدن

خودآزماىى
1. دو نمونه از اعتقادات عّىاران را در متن بىابىد و بىان کنىد. 

2. کدام ضرب المثل اىن درس در زبان امروز راىج است؟ 
3. در سخن »انگشترى به من داد تا چون تو را پىش وى برم، از عهدٔه کار من بىرون آىد« انگشترى به من داد، 

بىانگر چه مفهومى است؟  
4. سه عبارت را که به نثر امروز نزدىک است، در متن پىدا کنىد. 

5. کار سمک دربارهٔ قطران خىانت بود ىا سىاست؟ چرا؟ 
6. رفتار آتشک را ــ با توّجه به عمل کردش در اىن درس ــ چگونه ارزىابى مى کنىد؟

7. معادل امروزى »فرو برىم« در عبارت بگذار تا فردا دارى در مىدان فرو برىم و »قفا زدن« چىست؟ 
8. بخش پاىانى درس را که از کلىله و دمنه است، به فارسى امروز بازنوىسى کنىد. 

9. »گودال« و »گود« با چه کلمه اى از درس ارتباط لفظى و معناىى دارد؟


