
فصل چهارم: ادبّىات جهان
اهداف کّلى فصل: 

1. آشناىى با افکار، اندىشه ها و عواطف ملل جهان از طرىق آثار ادبى
2. آشناىى با ساختار و محتواى آثار ادبى ملل جهان

3. آشناىى با نمونه هاىى از آثار ادبى جهان
4. آشناىى با برخى از چهره هاى ادبى جهان 

5. تواناىى انجام فّعالّىت هاى ىادگىرى
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هان ا�ت �ج �یّ مدی  �جر اد�ج رد�آ

ن  اور های �آ �ن�ش  ها، احساسا�ت و �ج �ی دٔه �ج �ک�ی ا�ج و �چ �ت ا�ن ، �ج ا�ت هر مّ��ت �یّ اد�ج

ه و احساس د�ی�گر مّ��ت ها  د�یسش ا ا�ن نها ما را �ج � ه �ت نی �ن ها� ی �ج ار اد�ج �ش . مطالعٔه �آ مّ��ت اس�ت

را  اری ها  ٔا�ش�یر�گدن �ت و  �یری  ها  ٔا�ش�یر�چدن �ت  ، �تر�ک وه م�ش و�ج او�ت ها،  �ت�ن ه  ل�ک �ج د  می سا�ن �نا  سش �آ

د و  �ناسا�ن ر�گ را �جه ما می سش رن
عرای �ج ی��ندگان و �ش و� ار �ن �ش هره ها و �آ ک�ند. �چ کار می � سش �ن�یرن �آ

هان، ا�ن  ی �ج ٔه اد�ج ��ت
ار �جرحج �ش مٔه �آ ر�ج د. �ت �نسش ٔه ما را �گ��تر�ش می �ج یسش د� مر�ن های احساس و ا�ن

�جردس�ت  مان �ن . ا�ین م�تر�ج مان ما �جوده اس�ت مه های م�تر�ج ر�ج ن �ت ه�تر�ی �ین و �ج �ن��ت مار �ن �ش

ان  هره های ردحنسش د، �چ �ن �نا می سا�ن سش هان �آ رگان �ج رن
ار و ا�نکار �ج �ش ا �آ ه ما را �ج �ک �ن عالوه �جر ا�ی

ا�ت ما، دوره ها و مرا�لی را  �یّ ه �که اد�ج ک�ن�ند. همان �گو�ن نی می � ان معّر� �ی ها�ن ی ما را �ن�یرن �جه �ج اد�ج

ده اس�ت �که رد ا�ین  را�ن ی را �گدن �گر مّ��ت ها �ن�یرن دوره ها�ی ا�ت د�ی �یّ �ت سر �نهاده، اد�ج �ش �چ

د. د سش واه�ی ا �ن �ن سش �تر �آ �ی�ش ا ا�ین دوره ها �ج �نده �ج �ی �نصل و سال های �آ



78

ردس دهم

ل�ر«  �ی »سش در�ی�ش  نر�ی � �کر�ی��ت�ن  �یوهان 

نی  لما� عرای �آ ر�ین �ش ر�گ �ت رن
)1805 ــ 1759 م�یالدی( ا�ن �ج

ل�ت  �ن نی  نراوا� � ار  �ش �آ ود  �ن اه  �کو�ت عمر  طول  رد  او   . اس�ت

نی، هم س�نگ  لما� ر�گ �آ رن
اعر �ج ه، سش ا �گو�ت ی او را �ج �کرد. �جر�ن

ار  �ج��ی هر�ت  �ش ل�ر  �ی سش سروده های  �ند.  می دا�ن �جرا�جر  و 

. طعا�ت اوس�ت ر�ین �ت هور�ت �یر ا�ن م�ش ی �ن طعٔه اد�ج د. �ت دار�ن

نر مسا�

ا  ارم �ت ا �گدن �یر �چ ورده، �ن د �آ د�ی هان �چ روردگار �ج ه را �که �چ �چ �ن �نم و �آ �ی �نسش اد �ج ال های �ج واهد �جر �ج دلم می �ن

�ت�ش �ترار  ل�ت هان �ن د سرّ�د �ج داو�ن م�ین �که �ن دان سر�ن ی �کران رسم و �ج ای �ج ان ا�ین رد�ی ا�ی ی �جه �چ م�گر رو�ن

م. �ی نرود �آ � ، داده اس�ت

�ی�نم �که راه  ود می �ج نی �ن اودا� گی �ج �ند� ا ردحن�ش ارگان را �ج ، س�ت ک�نون، رد ا�ین ��نر دور و ردا�ن ا�ن هم ا�

ا  �ن ک�ت د�ین �د ا� ود �جرس�ند  اّما �ج ِی٭  ��نر �ن ا�ی ل عن ا �جه سرم�نرن �ند �ت ما�ی �ی اران سا�ه را رد دل ا�نال�ک می �چ هرن

. �ی��ت ن راهی �ن ارگان �نلک را رد�آ �گر س�ت ا می روم �که د�ی �ج دا�ن ر می روم. �ج اال�ت �نان �ج هم�چ
ک�نم و  �نمی �

رم.   ن می �گدن ان ا�ن �آ ا�ج �ت ور، سش کِی �ن ل ا�ج ارم و�جه �چ ی می �گدن امو�ش لم�ت و �ن ان �ن ا�ی ی �چ لمرو �ج ه �چا رد �ت د��یرا�ن

�جه  ه ها  ا�ن ، رود�ن �ن�ش م�ی د و رد �ن ا�جر ها رد حر�ک�ت ا�ن ن  �ماِن �آ �که رد�آ وم  ه می �ش ا�ن �ت ی  ا�ی �ی د�ن ا�گهان وارد  �ن

د. ان دار�ن ر�ی اها حج �وی رد�ی

ا  . �ج ا�ی��ت نر، �ج ود؛ می �چرسد: »ای مسا� د�یک می �ش ری �جه من �نرن ، راه�گدن لو�ت اّدٔه �ن رد �یک �ج
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ا روم  �ج دا�ن واهم �ج ک�نم. می �ن ا ��نر می � �ی حنر د�ن م: » دارم �جه �وی �آ ا می روی؟« می �گو�ی �ج ا�ج �جه �ک �ت �ین سش �ن �چ

د.«  تی٭ �ن�ن� �نمی �کسش ا� ی ��ی ن �ن ل�ت�ت �ترار داده اس�ت و د�ی�گر رد �آ ای �ن �ی ن را سر�ّد د�ن د �آ داو�ن �که �ن

نی �که داری �جه عالمی  و�ی�ش هموار م�کن. م�گر �نمی دا� �ج ��نر را �جر �ن هوده ر�ن �ی ؛ �ج ا�ی��ت د: »اوه، �ج می �گو�ی

اری؟« دم می �گدن ی �ّد و �کران �ت ان و �ج ا�ی ی �چ �ج

�ندرو  �ت �تی  و ای �ک�ش دار و �ت ا�ن روا�ن �ج ی�ت را ا�ن �چ سا� ا�ج �آ ال های ع�ت �کر دور �چروا�ن من! �ج ای �ن

. �ی��ت ٔه  ��نر �ن ا�ن �ی�ش ا�ن ا�ین ا�ج و �ج �یرا �جرای �ت ؛ �ن دا�ن �گر ا�ن ا ��ن ال من! هم�ین �ج �ن�ی

ا�ن  و  نرا�نسوی اس�ت  � و�ی�  اعر و ردام �ن ه« )1908ــ 1842 م.( سش �کو�چ نرا�نسوا  ا�ن »� �یر  �ن طعٔه  �ت

نردو�ی  ارٔه � اه رد�ج طعٔه �کو�ت . ا�ین �ت ده اس�ت �نا�ج سش �ت دی« ا�ن واد �د�ی ه ها« ی »�ج د�یسش ورد ا�ن ا�ج »�جر�ن ک�ت �

ا�ی�ش  �س�ین و س�ت �جه �ت �گر را وادار  و�ی��ندگان د�ی �ن اعران و  نی اوس�ت �که سش ها� هر�ت �ج ان ده�ندٔه �ش و �نسش

. �کرده اس�ت

نردو�ی  �

ه های  د�یسش �ت ــ سر�گرم ا�ن ّر�ین داسش ی �که �گامی �ن مور ��نگ، گاه �وار �جر اس�ج �ی �ت

د  �یاده می سش �چ ان می ر�ن�ت و ا�ن اس�ج  �نگ �جه �گورس�ت دان �ج ـ  ا�ن م�ی ود ـ دور و ردا�ن �ن

ا  �ی ود  اکان �ن �ی �ن کی ا�ن  ل �ی ار  �جر مرن �جه �گرد�ش می �چردا�ن�ت و هرگاه  �جر ها  �ت ان  نها رد م�ی � �ت و 

ورد  نرود می �آ ، سر � �ت سش امدار می �گدن م�ندی �ن ، سرداری دالور و دا�ن�ش ر�گ رن
اعری �ج سش

د. ار او را می �جوس�ی و مرن

ن  �آ مردِم   ار  �ت �ک�ش ا�ن  �که  داد  نرمان  � ود،  �گسش را  �توس  هر  �ش ه  �ک �ن �آ ا�ن  �چ�  مور،  �ی �ت

ن �جه  سر �جرده �جود.  ود را رد �آ گار �ن نی، رو�ن اعر ا�یرا� نردو�ی، سش �یرا � د؛ �ن دس�ت �جردار�ن



80

نردو�ی  م�یرن او را �جه �وی � �جه ای اسرار�آ دن ون �ج ا�ن�ت و �چ �ت ار او سش مور �جر سرمرن �ی �نگاه �ت �آ

�ند: ا�ی �گسش �جر�ش را �ج واس�ت �که �ت د، �ن �ی می �ک�ش

اعر عنر�ت رد ُگل �جود.« ار سش »مرن

واهد   �جود.  ه �ن لگو�ن ون او �چ ی �چ ا�ی ور�گسش ار �کسش ، مرن د �که �چ� ا�ن مر�گ ه سش د�یسش مور رد ا�ن �ی �ت

دی  �گ�یرن ، رد مع�ج �ن �چ  ، ر�گ�ش رن
�ج ای  �ی �ن ه  �ک ا  �ج �ن �آ ار -  ا�ت �ت �جه �وی  ورم  �تُ �تره  �چ�، ا�ن راه 

ورد. ده اس�ت - روی �آ رم�ی �ین �آ ه�ن �آ

گی  ر� رن
ورده �جود، س�نگ �ج نرود �آ ده و سر � م�ین �ن و �جر �ن ا�ن امدار �که �ن ر �ن

ا�ی رد �جرا�جر �ن

د و روی  �ی ود �ر�ن ا�گهان �جر �ن مور �ن �ی �ند. و�ی �ت �ت د، �جرداسش �ین �نهاده �جود�ن � �چ ا�ت را �که �جر �گور �ن

د: �ی �گردا�ن �ج

ون �جود.« »�گور س�تم�گر عنر�ت رد �ن

ار �ن و  دود  ُر  �پ ران  کا�ن ور 
�گ و  گارهم�پ و�ن �ش  �ق صد �ن َر�بَس�قه  �ب رون  �ب و�ن 

م 1054( �ش )م�ش�نوی، د�ن�تر �ش

خودآزماىى
1. در قطعٔه مسافر، شاعر به کجا سفر مى کند؟ 

2. با توّجه به قطعٔه »مسافر« راهگذر چه کسى است؟ 
3. در قطعٔه »فردوسى« زاىر نامدار کىست؟ 

4. با مقاىسٔه آنچه تىمور از قبر فردوسى و چنگىز دىده است، چه نتىجه اى مى گىرىد؟ 
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دهم  ا�ن ردس �ی

�که  ی اس�ت  ا�ی ا��ی �ت ا�ی اعر  للو« سش ر�ی طرا�ت سه گا�نه«  ا�ن »�ت عر »�ت مٔه �ش ر�ج �ت طره  �ت ان سه  رٔه م�ی ا�ن م�ن

 . ا�چ �کرده اس�ت هار �چ ّ�ٔه �ج مه و رد م�ج ر�ج ن را �ت رو�ین اع�تصامی، �آ در �چ »�یو��ن اع�تصام الملک« �چ

ا�ین  ٔا�شّر ا�ن  م�ت ک،  �گوهر و اسش ان  م�ی رٔه  ا�ن م�ن ود،  کی ا�ن سروده های �ن ل �ی رو�ین اع�تصامی، رد  �چ ا،  �گو�ی

 . سروده �جوده اس�ت

طرا�ت سه گا�نه �ت

ه ای  ک�ن�ت ل ِ سش کِی گل سر�ن ل د�ی �یده دم ا�ن �نرن ّ ا��نّوع س�چ ی ه�نگام سحرگاهان، ر�ج رو�ن

د. اهده �نمود �که او را صدا �کرد�ن �ج �جر روی �جر�گ گل مسش طره �آ . سه �ت �ت سش می �گدن

ان؟ طرا�ت ردحنسش د ای �ت �ی ه می �گو�ی ــ �چ

وی. م �ش کَ ان ما َ�� م رد م�ی واه�ی ــ می �ن

؟ �ی��ت ــ مط��ج �چ

ه�تر�یم. م �کدام �ج دا�ن�ی م �ج واه�ی م؛ می �ن مده ا�ی ی �آ ا�ی م �که هر �یک ا�ن �ج طره ا�ی ـ  ما سه �ت ـ

نی �کن. ود را معّر� و �ن ــ اّول �ت

: ی �کرد و لگ�ن�ت �ج�ش �ن طرا�ت �ج کی ا�ن �ت ل �ی

م. وِس مّوا�ج ا�ن �ندٔه ا�ت�ی نما�ی ا و � مده ام. من د�ن�تر رد�ی نرود �آ ــ من ا�ن ا�جر �

 : دومی لگ�ن�ت

هار٭  ا��ین و َا�ن �ن�ش ر�ی �ج
ی�ن�ت  � � و �ن اطٔه٭  ص�ج ّ امدادم. مرا مسش رو �ج �ی�ش ا�ه و �چ ــ من �ش

ام�ند. می �ن
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��تی؟
�ی و �ک ــ د�ن�تر�ک من! �ت

�ج�ّمی �جودم؛  ار �ت �ین �ج �ن��ت اده ام. �ن �ت م د�ن�تری ا�ن �ش �ی��تم. من ا�ن حچ ی �ن �یرن ــ من �چ

وم. ده می �ش ام�ی ک �ن ک�نون اسش م؛ ا� �ت ام داسش تی دوس�تی �ن مّد�

طرٔه �ومی را  ّ  ا��نّوع، �ت د اّما ر�ج د�ن ن�نان �ن�ند�ی دن ا�ین س� �ن�ی طرٔه اّو�ی ا�ن سش دو �ت

 : �جه دس�ت �گر�ن�ت و لگ�ن�ت

ر  ها �ت ر و �گران �ج ه �ت ک�یرن ا� ما �چ د. ا�ین ا�ن �ش �ی نما�ی ی �ن� ا�ی ودس�ت د و �ن �ی �ی �آ ا�ن ود �ج ــ هان! �جه �ن

. اس�ت

ا ه��تم. : من د�ن�تر رد�ی ــ اّو�ی لگ�ن�ت

�ما�نم. : من د�ن�تر �آ ــ دومی لگ�ن�ت

��ج  �ت ا�ن  �که  اس�ت  ی  �نار �ط�ی�ن �ج ا�ین  اّما  اس�ت  �ین  �ن �چ  : لگ�ن�ت ّ ا��نّوع  ر�ج ــ 

! مده اس�ت نرود �آ ده � رای د�ی ه و ا�ن محج اس�ت �جر�ن

. �ت ی�ج �گ�ش ا� ر، عن طن د و ا�ن �ن ک را م�ک�ی طرٔه اسش لگ�ن�ت و �ت ن �ج ا�ی
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�نارا�ت  ن�ت ا� ا�ن  و  هان  �ج ر�گ  رن
�ج اعران  سش ا�ن  م.(   1861 ــ   1941( ا�گور«  �ت ا�ت  �ی�ندرا�ن »را�ج

�نا  سش ا�ت ه�ند �آ �یّ ا اد�ج کی �ج ود. رد �کود� هان �گسش م �جه �ج �ش ه حچ ا�گور رد کل�ک�ت . �ت م�ین اس�ت ر�ت �ن ان و م�ش ه�ندوس�ت

�یوس�ت و  �چ و�ی�ش  هن �ن ادی م�ی �ن �آ �ت  �نه�ن �جه  �چ� ا�ن ��نر دوم،  �کرد و  ان ��نر  ا�نگ���ت �جه  ار  د.دو�ج سش

ا�ی�ش  ا�نه، س�ت و�ت عار�ن ار ا�ن �ن عار او سرسش . ا�ش ر�گ ه�ند، �ترار �گر�ن�ت رن
دی، ره�جر �ج مورد ا��ترام گا�ن

اعر و  و�ی��نده، سش �ن ن  ا�ی  . گی اس�ت د� �ن �ن �ٔی  رن حج و  ا�ن ص��نه های عادی  ه  �گر�ن�ت ا�هام  گی و  اد� �ن �آ و  ادی  �ن �آ

دری«  �ت ی م�ت �ت مٔه »محّمد �ت ر�ج �یر، �ت ا�ی�ش �ن �ی مد. �ن ل �آ ا�ی ل �ن�یرن �ن و�ج ی �ن ٔه اد�ج رن
ا�ی ، �جه رد�یا�ن�ت �ج ر�گ رن

�سو�ن �ج ن�ی �

. طعه ای ا�ن اوس�ت �ت

روردگارا �چ

: و ا�ین اس�ت م �جه ردگاه �ت روردگارا، دعا�ی �چ

ن  �جر�کن؛
�ن و  �ج �ی ه �کن سا�ن و ا�ن �ج یسش می را ا�ن دلم ر� �ش حچ

�نگ  ی و �ت وا�ی ی �ن �ج

ک�نم. حّمل � �ت
ادی ها و �نم ها را  اِر سش �توا�نم �ج ا �ج �ن�ش �ت �ج

م  کی �ن�یرو�ی د� ا�ن

م. �ن�ش سا�ن �ج
کمک، �شمر دم�ت و ل ود را رد �ن �ت �ن ا عسش نرما �ت نی � ا� ی �جه من ار�ن �ن�یرو�ی

وی  ا�ن رور، �ن ا�ن و معن ا�نم و رد �جرا�جر �گ��ت ی �ن��ت وا�ی ی �ن ی ا�ن �ج �یرن �چ گاه �چ نرما �که ه�ی نی �جه من عطا � وا� �ت

ک�نم و   ا�ن � �ی ی �ن گار �ج �یرن رو�ن ا�چ �ی�نه٭های �ن عّل�ت  �جه �ج ود را ا�ن �ت ا روح �ن ا �ت �نسش تی �جه من �ج در � �ک�نم. �ت م �ن ٭   �ن أ��ت د�ن

م. اد�ش سا�ن �ن �یرد، �آ دن عّل�ت �چ ِگ �ت ه ر�ن ا�ن هر �چ

م  س��ی �ت ّ�ت  ِ م��ج ی�ت �نها� و  �ت  عسش کماِل  ل روی  ا�ن  را  ود  �ن وان  �ت و  در�ت  �ت ا  �ت ده  من  �جه  ی  �ن�یرو�ی و 

ک�نم. و � ای �ت ه ها و رصن واس�ت �ن
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خودآزماىى
1. دو بىت زىر از حافظ شىرازى با کدام قسمت هاى نىاىش تاگور ارتباط دارد؟

رضا بـه داده بـده وزجبـىن گـره بگشا          که بر من و تو در اختىار نگشاد ست 
غـالم هّمـت آنـم که زىـر  چـرخ کبـود          زهرچـه رنـگ تعـلّق پـذىرد آزاد ست 

2. در بخش قطرات سه گانه منظور از جمالتى که قطرٔه سوم در معّرفى خود مى گوىد، چىست؟ 
3. قطعٔه »گوهر و اشک« سرودهٔ پروىن اعتصامى را در کالس بخوانىد. 

4. شعر »ىکى قطره باران« سعدى را با درس »قطرات سه گانه« مقاىسه کنىد.

م )6( �ی امو�ن �ی �ج

عاط�نه  و  احساس  ا�ن  ار  سرسش و  ا  �ج �ی �ن اه،  �کو�ت ی  ه ها�ی �ت وسش �ن ما  �ش ردس،  ا�ین  رد 

للو  ر�ی �ت ه ا�ن  طرا�ت سه گا�ن ه، �ت �کو�چ نرا�نسوا  � نردو�ی ا�ن  � ل�ر،  �ی نر ا�ن سش ام های مسا� �ن ا  �ج را 

و  عواط�ن  و  د  �ن رن
��جر�ی ّل  �ن�ی �ت ا�ن  عر  �ش ون  هم�چ

�که  اه  �کو�ت ه های  �ت وسش �ن ه  ا�ین �گو�ن د.  د�ی وا�ن �ن

د.  ام دار�ن ی« �ن طعٔه اد�ج ک�ن�ند، »�ت ان می � �ی ی��نده را �ج و� احساسا�ت �ن

ود.  ده می �ش ی د�ی را�یه های اد�ج �تر �آ �ی�ش �ج ی و  ال �چردا�ن ی، ع�نصر �ن�ی طعا�ت اد�ج رد �ت

ام�ند. اعرا�نه« �ن�یرن می �ن د، »�ن�شر سش ه دار�ن اعرا�ن نی سش مو � ه ها را �که م�ن �ت وسش ا�ین �نوع �ن
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 آورده اند که ...
هم از بزرگان عصر ىکى با غالم خود گفت که از مال خود پارٔه گوشت بستان و از آن 
طعامى بساز تا بخورم و تو را آزاد کنم. غالم شاد شد، برىانى ساخت و پىش او آورد. خواجه 
بخورد و گوشت به غالم سپرد. دىگر روز گفت: بدان گوشت نخود آبى ُمَزْعَفر بساز تا بخورم 
و تو را آزاد کنم. غالم فرمان برد و بساخت و پىش آورد. خواجه زهرمار کرد و گوشت به 
غالم سپرد. روز دىگر گوشت مضمحل شده بود و از کار افتاده، گفت: اىن گوشت بفروش 
و پاره اى روغن بستان و از آن طعامى بساز تا بخورم و تو را آزاد کنم. گفت: اى خواجه 
»ِحْسبًة للّه« بگذار تا من به گردن خود همچنان غالم تو باشم. اگر هر آىنه خىرى در خاطر 

مبارک مى گذرد به نّىت خدا اىن گوشت پاره را آزاد کن.
عبىد زاکانى



فصل پنجم: انواع ادبى )2(
اهداف کّلى فصل: 

1. آشناىى با جلوه هاىى از ادب غناىى و تعلىمى
2. آشناىى با نمونه هاىى از ادبّىات غناىى و تعلىمى

3. آشناىى با برخى از بزرگان ادبى از نظرگاه غناىى و تعلىمى
4. تواناىى انجام فّعالّىت هاى ىادگىرى
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دهم ردس دوا�ن

ی ا�ی �ن ا�ت عن �یّ اد�ج

�ت و  نی عم�ی اده ا�ن معا� �ن ا اس�ت ، �ج نی �نرم و �ط�ی�ن ا� �ج ا �ن ا�ت اس�ت �که �ج �یّ ی �گو�نه ای ا�ن اد�ج ا�ی �ن ا�ت عنِ �یّ اد�ج

و های ا�نسان و �نم ها  ر�ن �گر عواط�ن و �آ ا�ن �ی د و �ج ردا�ن صی ا�نسان می   �چ �ن سش
ان احساسا�ت  �ی ار�یک، �جه �ج �ج

ی رداصل همراه  ا�ی �ن عر عن ی اس�ت و �ش نی موس�ی�ت �نا« رد اصطالح �جه مع� . کلمٔه »عن ادی های اوس�ت و سش

ر اس�ت و همٔه احساسا�ت  ار �گ��ترده �ت ن �ج��ی ، دام�نٔه �آ �ی�ت�ت ده اس�ت اّما ردح�ت ده می سش وا�ن ی �ن ا موس�ی�ت �ج

امعه  �یع�ت و �ج و، وص�ن ط�ج نی، مدح، ه�ج ا� ی، عر�ن ه�ج ا�نه، مدن �ت ل احساسا�ت عا�ش �ی نی ا�ن �ت�ج ا�گون ا�نسا� �گو�ن

گ�یرد.  ن را رد �جر می � ا�یر �آ طن ان و �ن رن
�ی ٔه عرن دان، مر�ش�ی �ن ی�ت ا�ن �ن کا� ، سش ج�ت �ند �نم عنر� صی ما�ن �ن سش

و مسأ�ل 

�ی�تی های 
دو�ج ام،  �ن�یّ ا�ت  اع�یّ ر�ج می دهد.  ل  �ک�ی سش �ت ی  ا�ی �ن عن عر  �ش را  ما  ا�ت  �یّ اد�ج عمدٔه  �ن�ش  �ج

ا�جرا�ین،  �ن �ج

ی ا�ن  �ن�ش �ج
امی، و  طن مِی �ن رن

ومه های �ج �ن دل، م�ن �ی ، صأ��ج و �ج �ن ا�ت مو�وی، �عدی، �ا�ن ��یّ ا�اهر، عنرن ا�ج �ج

نی و �ن�یرن عمدٔه سروده های  ا� ا�ت هری، ع�نصری، �ن ی، م�نو�چ نر�نّ �ند � هور ما�ن ان م�ش ده سرا�ی ��ی سروده های �ت

. ی اس�ت ا�ی �ن ِ عن ا�ت �یّ معاصر ا�ن �نوع اد�ج
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�ندٔه  ر�ین سرا�ی �تمری، معرو�ن �ت ری  م هحج ه�ن�ت �ترن  ل  اوا�ی م و  �ش �ترن �ش اعر  ه ای سش �ج گ�ن � امی  طن �ن

�یر�ین،  ن االسرار، حن�رو و سش �ج او )محنرن گ�ن �ج � �ن �چ ا  �ی . �نمسه  ار�ی اس�ت می رد اد�ج �چ رن
�ج ان های  داس�ت

نی،  اعران ا�یرا� د سش ��ی �ت ارها مورد �ت ا �جه امرو�ن �ج م �ت امه( ا�ن �ترن ه�ن�ت �کر و اس�ک�ندر �ن �ی �نون، ه�ن�ت �چ لی و م�ج ��ی

. ه اس�ت ر�ک �ترار �گر�ن�ت ه�ندی و �ت

لی  �ت ��ی �نون ا�ن �نم عسش ا �که م�ج �ج �ن . �آ �نون اس�ت لی و م�ج ٔه ��ی ا�ن �ت ده ای ا�ن م�ش�نوی عا�ش �ی �یر �گرن عر �ن �ش

د و  �ی وی او �جر می �آ �ج ��ت حج
ان �ال رد  یسش ر� د، �چ �ن نر�ن �نون رد �نم � در م�ج ان �نهاده اس�ت و �چ ا�ج �ی سر �جه �کوه و �ج

د.  گی �جرها�ن وار� گی و �آ ل واهد او را ا�ن �نم و ردد د�یوا�ن می �ن

ٔه اوس�ت  درا�ن طرا�ج و ع�و�ن�ت �چ ی های او �گواه اصن و �ی اره �ج � و �چ در و �نصا�ی ی �چ مهر و دل �و�ن

د.  ا�ن نرو �نسش ن را � در، �آ واهی ��تّی �چ �یک �ن �ند هر �ن ه �چ ن اس�ت �ک ر ا�ن �آ �نون، سر�ک�ش �ت �ت م�ج �ت�ش عسش اّما �آ

�جرد؛  ه �ج ار�ت لکع�ج �ی �نون را �جه �ن واه�ند �که م�ج د و ا�ن او می �ن �ن اری ا�ش �جرمی �ن�یرن ان �جه �ی یسش و� د و �ن در ردمی ما�ن �چ

وی  ر�ن نها �آ � ه �ت لی را ــ �ک �نون طول عمر ��ی ه �ن�یرن م�ج وار لکع�ج ود اّما رد �ج ای ردد او �ش ی�ت ا�هی �گره �گسش ا� د ع�ن ا�ی سش

! �چ �گر ه�ی واهد و د�ی دا می �ن اوس�ت ــ ا�ن �ن

ن رد ردد ا�ی
گ

اده � �ش
ع�به �گ

ا�ن �ک

ر �ی
هان �گ �ب ن  �آ �ق   ع�ش ٭  را�ی�ق ون  ر1�پ �ی

سمان �گ �آ ی  ل ل�ی مه  ون  �پ د  �ش

�ن�ق �ب او  کار  �ن  دل  �قه  ردا�ش س�ن�ق�ب او  کار  به  � در  �پ د  ردما�ن

او �با  ا�ن  �ی �ن رد  همه  ان  ی�ش او�نو� �با  اره �ا�ن  �پ ده  �ش �ی�ک  هر 

د د�ن د�ی و  �پ ورا  ی 
گ

ار� �پ �ی د2�ب د�ن �ی سش
�ک �بان  �ن ری 

گ
اره � �پ رد 

�ی�ک سر ا�ق  �ن ا�قّ به  � د  �ن �ق �ن رد�گ ن  ا�ی ردد 
گ

� اده  �ش
�گ ع�به 

�ک رن 
ک

�
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اوس�ق هان  �ب ملٔه  �ب هِ  �ق �گ اوس�ق�ا�ب سمان  �آ و  ن  �ی م �ن محرا�ب 

اس�ق ر�ن �ب د،  ر��ی ح�ب  موسم  ون  راس�ق�پ �آ محمل٭  و  د  �ی طل�ب ر  �ق ا�ش

هد �ب صد  به  � را  رن  �ی عرن د  �ن ر�ن مهد٭�ن ی 
ک

ل �ی رد  ماه  و  �پ د  ا�ن �ن�ش �ب

و�ش ر�ب �پ �نه  ��ی ع�به   ، 
�ک سوی  د  م ٣�آ و�ش

�گ رد  ه  �ل�ق هاد  �ن ع�به 
�ک ون  �پ

ی اس�ق ای �با�ن نه �ب ن � �ق ای �پسر ا�ی �ن اس�ق�گ ی  اره �ا�ن �پ ای  �ب ه  �ک ا�ب  �ق �بسش

کاری٭ ا�ن  رن
گ

� ن  ا�ی ا�ن  �یار�ب  و، 
گاری�گ ر��ق به  � دَهم  �ق  �ی و�ن �ق

م �ق ع�ش الی  �ق م�ب ه  �ک �قمرد�یا�ب  ع�ش �بالی  ا�ن  ن 
ک

� اد  �ن �آ

د �ی �ن �ب�ش �ق  ع�ش �د�ی�ش  و  �پ ون  �ن دم�ب د�ی �ن �ن �ب �پ�  ر�یس�ق 
گ

�ب� اّول 

س�ق ر�ب �ب ه  �ل�ق ماِر  و  �پ ای  �ب دس�قا�ن  د  �ن ع�به 
�ک ��ن  �ن ٔه  �ل�ق رد 

ر  �ب رد  ه   �ل�ق ر�ن�قه 
گ

� �ق   ،  �ن ی �گ ردم ر  �ب ه  �ل�ق و  �پ م�نم  کامرو�ن 

ی دا�ی �ب ن 
ک

� �ق  ع�ش �ن  د  �ن و�ی
ی�گ ا�ی �ن �ش �آ �ق  طر�ی �یس�ق  �ن ن  ا�ی

�قم سر�ش د  �ش �ق  ع�ش روردٔه  �قم�پ و�ش سر�ن اد  م�ب �ق  ع�ش رن  �ب

�ی�ق دا�ی �ن ی  دا�ی �ن به  � �ی�ق�یار�ب  ا�ی اد�ش �پ مال  �ک به  � ه  وان �گ

ر�ا�نم ی٭  ا�ی�ق �ن به  � �ق  ع�ش رن 
ک

�نما�نم� ن  م ه  ر�پ
گ

ا� د  ما�ن کاو 

مس�قم �ق  ع�ش را�ب  سش �ن  ه  ر�پ
گ

هس�قم� ه  �ک �نم 
لک ن  ا�ی ا�ن  ر  �ق �ق �اسش
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ای ر�ب �ب هس�ق  ه  �پ �ن �آ ن  م عمر  ایا�ن  رن ا�ن ی  ل ل�ی عمر  به  � و  ان  �بس�ق

و�ش
�گ او  سوی  به  � در  �پ �ق  ی داسش امو�شم �ن �ق  سش

�گ د،  �ی �ن �ش صّه  �ق ن  کا�ی

دارد ر  ا��ی دل،  ه  �ک دارددا�نس�ق  �یر  دن دوا�پ نه  � رددی 

ی( ام �ن ون، �ن �ن ی و م�ب ل )ل�ی

توضىحات
1. وقتى آوازهٔ عشق مجنون چون زىباىى لىلى در جهان پىچىد. راىت: علم 

آسمان گىر شدن علم: برافراشته شدن علم. مه: مخفف ماه، منظور چهرٔه لىلى است.
2. براى چاره جوىى به گفت وگو پرداختند. زبان کشىدند: سخن گفتند. 

3. در روزگاران قدىم، غالمان حلقه اى را که نشان مالکّىت صاحبشان بود، در گوش داشته اند. در اىنجا، پدر 
مجنون چون غالمى به خانٔه خدا متوّسل شده است. در ضمن به حلقٔه در کعبه نىز اشاره دارد. 

خودآزماىى
1. مجنون در جوار کعبه از خدا چه خواست؟ 

2. کدام بىت، از خود گذشتگى مجنون را نشان مى دهد؟
3. کدام وىژگى شعر غناىى در اىن درس دىده مى شود؟ 

4. دو نمونه تشبىه در درس بىابىد و اجزاى آن را معلوم کنىد.
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دهم  ردس س�یرن

�یرٔه  رن دارد، �جه حج اوم�ت �ن ا�ج م�ت اه �که �ت مسش وار�ن �گ�یرن �جه ا�یران، محّمد �ن �ن رد �م�ٔه �چ

او،  اع  �ج سش �ر  �چ می م�یرد.  ا  همان �ج و  د  رن
می �گر�ی  ) حنر�ن ای  رد�ی رد  )وا�تع  �جسلکون  �آ

ک�ند.  گی می � اد� ��ت والن ا�ی وم م�ن الل الّد�ین، رد �جرا�جر ه�ج �ج

ای معاصر  وا�ن اعران �ت ( ا�ن سش دی«  )1365 ــ 1293 هـ .�ش ک�تر مهدی �م�ی »د�

ده ای ا�ن  �ی ده اس�ت �که �گرن �ی ا �جه �تصو�یر �ک�ش �ج �ی داری او را رد سروده ای �ن ا�ی هام�ت و �چ �ش

د. �ی وا�ن �یر می �ن ن را رد �ن �آ

د ِ ��ن رد اموا�ب

د �ی �نور�ش رص  �ق �نه   ماالن1  ��ی ر�ب  ،  م�ن به  وه�اران�
�ک �ق  �پسش �ق  سش

ی �گ م هان  �ن
�گ ران ر�ن ع�ن ردی2  �ن �ن�ق �گَ ی ر�ی رو م ه داران�ن رن �ی �ن و  ه اه  رن �ی �ن روی  به  �

٭ ٭ ٭
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رو�ن ن  رو�ش روی  �ق  سش
ی �گ م هان  ی�ن اه ��ی رد  �ب  سش ن  دام ر  �ی �ن به  �

�نهان �ق �پ سش
ی �گ �ب م ار�ی�ک سش ن �ق یرد �آ اه م�ش �نوار�ن ه  ر�گ �ن رو�ن  �ن

٭ ٭ ٭

د �ب �ن ُ �ب ر  د�ی �ب  امسش ه  �ن لح �ی�ک  ر 
گ

دا� �ن �ی �ن�ش �نون  رد  هان  �ب ده دم  �ی ��پ

٭ �ی�ک ا�ن �ق �نون  و   
ک

ر� ُ �ق �ق�ش اهی  �آ به  د� �ن �ی �ن�ش �ون  �ی �ب ا  �ق د  ��ن رود  �ن 

٭ ٭ ٭

ام �ش ن  دام رد  ٭  �ق �ن �ش ا�ب  �نو�ن به  د� د�ی ن  ه
�ک ران  ا�ی �وده  �آ �نون  به  �

د �ی �نور�ش رص  �ق رد  �نون  رد�یای  ن  �آ درد  د�ی ن  �ق �نو�ی�ش ا�ب  �ق �ن �آ رو�ب  عن

٭ ٭ ٭

دا�نس�ق �ن  �
�ک دم،  ن  �آ د  یسش�ی د� ا�ن ه  د�پ �ش ر  �ق ده  د�ی �نون  به  � گا�ن�ش  مرش ه  �ک

اد �ق ا�ن ن  م دسش اه  ��پ رد  �ق�ش  �آ ه  د�پ �ش ر  ده �ق �ن سو�ن ی  م
�ک هم  �ق�ش   �آ �ن 

٭ ٭ ٭

والد �پ ر�ق  �ب و  ر  �ی �ق �باران  ن  �آ �قرد  سش
ی �گ م رن  �ی ا�ن ر��ق ام  �ش ان  م�ی

ار�ی�ک �ق �ق ن رد�یای �نون رد دسش �قرد �آ سش
ی �گ م رن  �ی

�گ �ن �پ سر  ال  �ب د�ن به  �

٭ ٭ ٭
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3 سو�ن �ق  �ی �ا�ن رن  �ی �ق ِر  �ی م�ش سش دان  رد�ب
ک

ی � م  
گ

مر� کار  وه،  �ب ا�ن ن  �آ رد 

�ن�ق ی ر�ی ا�نه م  ا�ن �ش
گ

ر� ه  �ب دان �ک �ن ی �پ رد4و�
ک

ی �  م
گ

ر� �ق و �ب �ن لک ی �ش دان م �ن دو �پ

٭ ٭ ٭

�ب �آ رد  د  ص�ی ی ر�ق م مو �ب  ان  وهم�ی �ب ا�ن ر اهی  �ق ا�ن  ،  
گ

مر� ص  ر�ق به  �

هم ر  �ب د  �ی ل�ق ی �ن م د  ��ن رود  به  وه�
�ک ی  �پ ا�ن  وه 

�ک ران 
گ

� امو �ب  �ن 

٭ ٭ ٭

�ود �ن �آ
�ک ا،  ه�ن ی �پ �ب ر�ن ،  �ش ان ،  رو�ش ی ر�ن�ق�ن �ی�ش م �پ د و  ی رد�ی �ب م دل سش

اه �ش دٔه  د�ی رد  روان ،  �ّد5  ن  ا�ی ی ر�ن�قا�ن  م �ی�ش  �ن اران  هرن ی  مو�ب هر  �ن 

٭ ٭ ٭

ی
ک

ل ا�ش �ن�ق  ی ر�ی م رو  �ن ر�ن�ار�ش  د�ن  ی د�ی م �ب  �آ ر  �ب ی 
گ

د� �ن �ن ای  �ن �ب

ان  �ر�ن اموا�ب  ون6 
��یما٭�ب �گ ن  �آ د:رد  ی د�ی م �نوا�ب  رد  ه ای  ا�ن �ق ال  �ن�ی

٭ ٭ ٭

رد
ک

� دا  �ن د  ا�ی ی �ب م ه  �ک د  م �آ ی  �ب را�ش ن  �ن و  د  �ن ر�ن �ن �ق 
ممل�ک راه  به  �

د �ی
�گ �ن �ب و  اد  ِا��ق ان  م�ن دسش �ی�ش  �پ به  را� ن  وط ن،  م اهر�ی د  �ن �ب ا�ن  د  ْ راه�ن

٭ ٭ ٭
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رد ُ �ن ری 
ک

� ��ش �با  ی  �ب �ش ا  �ق را  ی  �ب د�ش �ن
�ک ا�ن �نُود٭  سراه  �ن  سر،  ن اه  �ق �ن 

د  �ن �ق ر�ن
گ

� رد�ش  ِ �گ ر  �ب رد  ِ �گ ر 
ک

� ��ش و  د!�پ �ن
�ک ا�ن رود  رد  ا7  �باد�پ ی،  �ق سش

�ک و  �پ

٭ ٭ ٭

وار ِ دسش
�گ �ن ن �ب �ق ، ا�ن �پ� �آ سش دن �ب�گ و  �ان�پ �آ ٭،  ا�یا�ب ی �پ �ب رد�یای  ن  �آ ا�ن 

رن �ی
�گ �ن �پ �ق  �ن �گ اران  �ی و  دان  �ن ر�ن �ن به  ن �ان!� ا�ی د  ا�ی �ب د ،  ا�ی �ب د  �ن ر�ن �ن ر 

گ
� ه  �ک

٭ ٭ ٭

د ود�ن �ب �ی�ش  �پ ن  ا�ی ا�ن  ه  �ک ان  �ن �آ ی،  ل ی�ب ا�ن �ق و   
ک

ر� �ق راه  د  �ن �ب��ق ن  �ی �ن �پ

امرو�ن ه  �ک �قم  �ن �گ ان  دا��ق ن  ا�ی ن ،  �آ ی8ا�ن  ا�ن �ب �ن �ش  �پ ه�ی ر  �ب و  در  �ق ی  دا�ن �ب

٭ ٭ ٭

ل�ک ن مُ ی ا�ن ا�ی
ک

ا� �ب �ن به �پاس هر و�ب ر�ن�قه !� ه  �ک سر اه  ن  �آ اس�ق ،  ار  �بس�ی ه  �پ
ک

ا� �ن ن  �ی �ن طعه  �ق هر  سر  ر  �ب ی  مس�ق ر�ن�قه !�ن  ه  �ک ا�نسر٭اه  ه  �پ د  دا�ن دا  �ن

توضىحات
1. سىنه ماالن: سىنه خىز؛ خورشىد پشت کوه مى خزىد. 

2. منظور، آفتاب زرد رنگ غروب است. 
3. شمشىر برنده و کشنده 

4. هر سرباز مغولى که کشته مى شد، چندىن نفر جاى او را مى گرفتند. 
5. سّد روان: منظور رودخانٔه سند است که سّد راه جالل الّدىن شده بود.
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6. شاعر امواج سند را به سىماب )جىوه( تشبىه کرده است. در اىنجا هم سفىدى و هم بى قرارى امواج مورد نظر 
بوده است.

7. بادپا: در اىنجا منظور اسب است. 
8. قدر وطن را بدان و آن را خوار نشمر. 

خودآزماىى
1. شاعر در دو بىت اّول غروب خورشىد را به تصوىر کشىده است. اىن غروب بىانگر چىست؟ 

2. در بىت ششم، منظور از »آتش هاى ترک و خون تازىک« چىست؟ 
3. جالل الّدىن در سرخى شفق چه چىزهاىى دىد؟ 

4. در اىن شعر عبارت »درىاى خون« دو بار به کار رفته است؛ منظور از هرکدام چىست؟ 
5. در اىن سروده، موج و رود به چه چىزهاىى مانند شده اند؟  

6. چنگىز کدام عمل جالل الّدىن را تحسىن کرد؟ 
7. مفهوم کناىى مصراع »بناى زندگى بر آب مى دىد« را بنوىسىد. 

8. پىام اصلى درس چىست؟ 
9. ىک نمونه از اىثارها و فداکارى ها را در هشت سال دفاع مقدس بىان کنىد.
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م )7( �ی امو�ن �ی �ج

ده  سش ل  �ک�ی سش �ت ن  هم و�ن �ند  �ج �ند  �چ ا�ن  عر  �ش ا�ین  د؛  ک�ن�ی � د�تّ�ت  س�ند  اموا�ج  عر  �ش �جه 

د.  ه ا�ن ا�ن�ی ن، هم �ت و�ج �آ هار مصراع اس�ت و مصراع های �ن امل �چ �ند سش . هر �ج اس�ت

ه ها  ا�ن�ی �تن �ت �ند. �رح �ترار �گر�ن �یوس�ته«  می �گو�ی �تی �چ �ی
ا »دو�ج اره« �ی هار�چ عر »�چ �جه ا�ین �نوع �ش

: �یر اس�ت کل �ن �جه سش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٭٭٭

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ∆ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ∆ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٭٭٭

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امل  سش و  ا�ن�ت  �ی روا�ج  و  د  سش داع  ا�ج ا�یران  رد  روطه  م�ش ا�ن  �چ�  اره  هار�چ �چ

. �تماعی اس�ت ی و ا�ج ا�ی �ن وعا�ت عن موصن

�یری و ...  دون م�ش نر�ی وّللی ، � دون �ت نر�ی ا�می، � د �ی �ی هار، رسش عرای �ج ّ ملک ا��ش

د. ا��ج دار�ن ن �ت
ی رد ا�ی سروده ها�ی



هاردهم ردس �چ

می ع��ی �ت
ا�ت  �یّ اد�ج

تی  وعا� ا�ن�ت �که �جه موصن وان �ی نی را می �ت نراوا� ه های � �ت وسش ، سروده ها و �ن ا�ت هر مّ��ت �یّ رد اد�ج

اری  �ش �آ ا  �ج �ن�یرن  ما  ا�ت  �یّ د. اد�ج ه ا�ن ردا�ن�ت �چ �ی�ج روح  هدن �ت کی و  ا� �چ �جه راس�تی و ردس�تی،  ون، دعو�ت  �چ

ار  ر�ج �چ و  نی  � عن �نه  م�ی �ن ا�ین  �ه و دم�نه و ... رد  ک��ی امه،  �ن ا�جوس  �ت ان �عدی،  �جوس�ت و  ان  گ���ت ون  �چ

. اس�ت

م  ع��ی �ش مسأ�ل و �ت مو�ن �نها �آ وع �آ ود دارد �که موصن م و �ن�شر �ن�یرن و�ج �ن اری �جه �ن �ش عالوه �جر ا�ین، �آ

ا�ت و اصطال�ا�ت را  ی لعن نراهی �که �جر�ن ان ا�ن ا�جو�نصر � �ی �ند �نصا�ج  ا��ّ�ج ؛ ما�ن ل�ن اس�ت علوم م�ن�ت

� اصطال�ا�ت  �ی وصن �ت �جه  �که  �ج��تری  سش محمود  �ن  �ی سش  » ن را�ن ا »گ��ش �ی �ش می دهد  مو�ن �آ عر  �ش ا��ج  �ت رد 

م. می دار�ی ع��ی �ت
ا�ت  �یّ ا�جرا�ین دو �نوع اد�ج �ن د. �ج ردا�ن نی می �چ ا� عر�ن

در ومارد و  دن �جه �چ �ی ّ�ت ور�ن گ�یری ا�ن �نرص�ت ها، م��ج هره � مِی �نوع اّول، �ج ع��ی �ت
ا�ت  �یّ رد اد�ج

وعا�ت  رس�تی، موصن ا�چ �ی گ�ناه و عن�ن��ت و د�ن ودداری ا�ن � ام دس�تور های ا�هی و �ن �ج د �جر ا�ن ک�ی ٔا� هم�نوعان، �ت

. ه ها و سروده هاس�ت �ت وسش م�وری و اسا�ی �ن

ی  ا رو�ش ی را �ج �ش مو�ن وعا�ت �آ د موصن ��نده می �کوسش و�ی ا �ن اعر �ی مِی �نوع دوم، سش ع��ی �ت
ا�ت  �یّ رداد�ج

د. �نسش �ج
�ش را سرع�ت �ج مو�ن د و �آ امو�ن �ی سان �جه م�ناط�ج �ج ساده و �آ

ی�ند. می می �گو� ع��ی �ت
ا�ت  �یّ ، اد�ج م اس�ت ع��ی �ش و �ت مو�ن �نها �آ وع �آ ار �که موصن �ش ن �آ

موعٔه ا�ی �جه محج
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کاووس،  ک�ی � هور ع�نصرالمعا�ی  امه: ا�شر م�ش ا�جوس �ن �ت

ن را رد سال 475  نی �که �آ د� وا�ن ی اس�ت �ودم�ند و �ن ا�ج ک�ت �

ا�ج  �ج  44 اه رد  ال�نسش گ�ی � د�ش  �ن نر�ن � �جه  ��ت  ری رد �ن��ی هحج

�جه  ع�نصرالمعا�ی،  در�ن های  ا�ن و  �ند ها  �چ  . اس�ت ه  �ت وسش �ن

ده  �ی �ن�ش �ج اصی  �ن صدا�ت�ت  و  ّ�ت  م�ی صم�ی ا�ج  ک�ت � ن  ا�ی

. اس�ت

و  ساده  ان  �ج �ن  ، ا�ج ک�ت � ن  ا�ی گی های  � رش
و�ی ا�ن 

و�ع�ت  و  نی  ا� داس�ت �جه های  ا�ن �ج ا  �ج ه  ن�ت � م�ی �آ گ�یرای  � ان  �ی �ج

. ن اس�ت اّ�العا�ت �آ

ه�نر و س�نن

ود  ه �ن دارد؛ �ن �یالن٭    �که �تن دارد و سا�یه �ن ون معن د، �چ اسش ی �ود �ج ی ه�نر٭، مادام٭  �ج دان �که مردم �ج �ج

ی �گوهر �تن �ن�یرن داری �که �گوهر �تن  ا�ش ل و �گوهری٭  �ج ه اص�ی هد �کن �که ا�گر�چ ود را؛ �ج �یر �ن ه عن ک�ند و �ن را �ود �

نمه٭    را، ا�گر مردم  ح ه �گوهر و �ت گی، حنرد و دا�ن�ش راس�ت �ن ر� رن
د:  �ج ه ا�ن �نان �که لگ�ن�ت ه�تر �جود؛ �چ ا�ن �گوهر اصل �ج

�نگ  ی، �چ ا�ج د و ردهر �که ا�ین دو �گوهر �ی ا�ی �ی �چ �ک� را �جه کار �ن ِ ه�ی د، ص��ج�ت اسش �ج ا �گوهر اصل �گوهر ه�نر �ن را �ج

د. �ی ار �که وی همه را �جه کار �آ ن و ا�ن دس�ت م�گدن رد وی �ن

همٔه  الُ�ُه٭  ا�ن  َ �ج  
َ

ّل َ �ج ما  دگار  نر�ی � �آ �که  �تن اس�ت  لگ�ن س�نن  ه�نری  ه�تر�ین  �ج ه�نر ها  همٔه  ا�ن  �که  دان  �ج و 

�تن  �که رد  ه٭      ده رد�ج �جه  وران  ا�ن �ج �گر  د�ی �جر  ا�ن�ت  �ی نی  و� نرن � دمی  �آ و  د  نر�ی � �آ ه�تر  �ج را  دمی  �آ و�ی�ش  �ن ده های  نر�ی � �آ

ّل �کردن  ن�ی � �تن و �ت �تن1 و �نگاه داسش اد�گر�ن ه و �ی د�یسش ون ا�ن نی �چ ها� ِ �ن �ج �ن �یرون: اّما �چ �ج ا�ن �ج �ن �ج ا�ن ردون و �چ �ن : �چ اوس�ت

وران را  ا�ن �گر �ج ه د�ی �چ �ن م�ه �آ و�ت و ا�ن ا�ین �ج ّم٭ و لم� و �ن ون �مع و �جصر و سش اهر �چ �ج �ن �ن ار و �چ �ت م�یرن و لگ�ن و �ت
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وران. ا�ن �گر �ج د �جر د�ی د�ین س�ج�ج کامگار٭  سش دمی �ج 2. �چ� �آ دمی راس�ت م�ه اس�ت �که �آ ه �جر ا�ین �ج ، �ن ه��ت

ان را  �ن �ن �تن  لگ�ن ی  و�ج �ن رن  حج و  �کن  و  �ن �تن  مو�ن �آ ه�نر  و  ی  و�ج �ن �جه  را  ان٭   �ن �ن دا�ن��تی،  �ج ا�ین  ون  �چ و 

د: هر�که  ه ا�ن نی، �که لگ�ن�ت ک� ی و عاد�ت � ا�ش ه �ج �ت ن داسش ر �آ
و او را �ج د �که �ت م همان �گو�ی و دا�ی ان �ت �ن عاد�ت م�کن �که �ن

ه �جر  ی �که س�نِن �ن گاه �گو�ی ا�ی ا س�نن �جه �ج هد �کن �ت ا همٔه ه�نر ها �ج �تر و �ج �ی�ش واهان او �ج ر، هوا�ن و�ش �ت ان او �ن �ن �ن

ان  �ی ی �ود، همه �ن �ج �ین �که س�نن  �گرن ده دوری  ا�ی ی �ن �ج د، و ا�ن س�نن  �نما�ی �ت  سش د �ن اسش �ج و�ج  ه �ن گاه، ا�گر�چ ا�ی �ج

ه�تر. ه �ج الگ�ن�ت د، �ن ا�ی �ی د و �جوی ه�نر �ن �ی د و س�نن �که ا�ن او�جوی ردو�ن �آ اسش �ج

م    �ش ا�ج �ش امه« �ج ا�جوس �ن »�ت

توضىحات
1. در متون قدىم به معنى » به خاطر سپردن« بوده و در اىنجا با »نگاه داشتن« مترادف است. 

2. جانوران نىز حواّس پنج گانٔه ظاهرى دارند که با حواّس ظاهرى انسان متفاوت است. 

خودآزماىى
1. در نخستىن جملٔه درس قابوس نامه، چه چىزى به »مغىالن« تشبىه شده است؟ 

2. با مراجعه  به کتاب لغت توضىح دهىد کلمٔه »مغىالن« از چه اجزاىى ترکىب شده و اعتقاد خرافى دربارٔه آن 
چه بوده است؟ 

3. َاصالت موروثى و َاصالت اکتسابى دو گوهر ارزشمندند؛ اىن دو در درس چگونه بىان شده اند؟ 
4. از نظر نوىسندٔه قابوس نامه، الزمٔه بزرگى چىست؟ 

5. چه ضرب المثل هاىى دربارهٔ زبان و تأثىر آن مى دانىد؟ به دو مورد اشاره کنىد. 
6. به نظر نوىسنده تفاوت انسان با حىوان در چىست؟ 

7. اىن دو بىت فردوسى با کدام بخش درس ارتباط معناىى دارد؟ 
گهر بى هنر نـاپسند است و خوار      بدىن،   داستان   زد ىکى هوشىار
که گر  گل نبوىد، ز رنگش مگوى     کز آتش نجوىد کسى آِب جوى

8. بند )پاراگراف( آخر را به فارسى امروز بازنوىسى کنىد و پنج نمونه از تفاوت هاى اىن نثر تارىخى را با نثر 
فارسى معىار بنوىسىد. )مثال: عادت مکن ←  عادت مده( 

9. مقصود از گوهر تن در درس چىست؟ 
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وا�نی اع �ب م�ق

ری �ی به  �پ ی  � �ق رو�ن �ن ن �گ �ی �ن ی �پ وا�ن ی؟�ب دگا�ن �ن ری ا�ق �ن �ی ون اس�ق �با �پ ه  �پ �ک

هم ی اس�ق م�ب امه  1 �ر�ن ن �ن در ا�ی �ق ا�ن �ن لگ ی�ب دا�ن �ن ری  �ی �پ و�ق�ق  رن  �ب �ی�ش  مع�ن ه  �ک

ی و�ی
�گ �نو�ی�ش  ی  ا�ی وا�ن �ق رن 

ک
� به  � و  ی�ق وا�ن ا�ق �ن دورٔه  ا�ن  ی  رس ی �پ م ه  �پ

ا �ب �ی �ن مر�ن  ن  کا�ی دار  و 
�ک �ن ی  وا�ن ی2�ب نوا�ن � ا��ق نهٔ  ا� �ن ن  ا�ی رد  د  �نما�ن

�ن
گان دادم ا�ن �ک ن را�ی ه م ی �ک اع یم�ق گا�ن را�ی ده  م ی  وا�ن ی �ق م ر 

گ
� و  �ق

ردم اّول
ک

ن � ه م ی3 �ک را�ن
گ

ن سر� یهر �آ را�ن
گ

سر� ر  �ق �ش �ی �ب ن  �آ ا�ن  رد 
ک

� هان  �ب

ی �ق �ی لگ د  د�ن مرا  �ب  �ن لگ ُرد  �ب ن  �آ ی4ا�ن  ا�ن ا��ب �پ هِ  �گ ودم  �ب �نوا�ب  رد  ه  �ک

ی ن اع�قصام رو�ی �پ

توضىحات
1. منظور کتاب زندگانى است. 

2. منظور جسم است. 
3. سرگرانى: کناىه از غرور و تکبّر. 

4. روزگار به اىن دلىل جوانى مرا ربود که من به هنگام نگه دارى از آن در غفلت و بى خبرى بودم. 
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خودآزماىى
1. چه واژه هاىى در اىن شعر، استعاره از جوانى هستند؟ 

2. چرا پىر از جوان مى خواهد که دربارٔه دورٔه ناتوانى سؤال نکند؟ 
3. قالب اىن شعر چىست؟ چرا؟ 

4. سرودهٔ زىر را با درس مقاىسه کنىد: 
شىر شىر است، گرچه پىر بُـَود در جوانى به خوىش مى گفتم  
پىـر پىر است گرچـه شىـر بُـَود چون که پىرى رسىد، دانستم  

آورده اند که ...
فتحعلى شاه قاجار گه گاه شعر مى سرود و روزى شاعِر دربار را به داورى گرفت. 
شاعر هم که شعر را نپسندىده بود، بى پروا نظر خود را باز گفت. فتحعلى شاه فرمان داد 
او را به طوىله برند و در ردىف چهارپاىان به آخور بندند. شاعر ساعتى چند   آنجا بود تا 
آنکه شاه دوباره او را خواست و از نو شعر را براىش خواند. سپس پرسىد: »حاال چطور 
است؟«. شاعر هم بى آنکه پاسخى بدهد، راه خروج پىش گرفت. شاه پرسىد: کجا مى روى؟ 

گفت: به  طوىله!
از سعدى تا آراگون، دکتر جواد حدىدى

د �ب �ق  صح�ب ه  �ک دان  �ب �با  ن  �ی م�ن�ش

د �ن
لک د  ��ی �پ را  و  �ق ی 

ک
ا� �پ ه  ر�پ

گ
�

را  ی 
گ

ر� رن �ب ن  د�ی �ب ی  ا�ب �ق �ن �آ
د �ن

لک د  د�ی ا�پ �ن ر  ا�ب اره ای  �پ
ی ا�ی ��ن



فصل ششم: فرهنگ و هنر
اهداف کّلى فصل: 

1. آشناىى با ارزش هاى اجتماعى، فرهنگى و هنرى
2. آشناىى با جلوه هاى گوناگون فرهنگ هنر اىران

3. آشناىى با برخى از بزرگان ادبى صاحب نظر در زمىنهٔ فرهنگ و هنر
4. تواناىى انجام فّعالّىت هاى ىادگىرى
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نره�نگ و ه�نر مدی �جر � رد�آ

اسا�ی  ا��ت  د�ن امعه  �ج هر  ود�یّ�ت  مو�ج رد  �که  ع�نصری  ر�ین  واال�ت و  ر�ین  اال�ت �ج ک  ی سش »�ج

امعه  ن �ج ود�یّ�ت �آ یّ�ت و مو�ج امعه، هو� نره�نگ هر �ج � . اساسًا  امعه اس�ت ن �ج نره�نگ �آ � دارد، 

ا�ی،  س�ی �تصادی،  ا�ت �جُعد های  رد  امعه  �ج �ند  �چ هر  نره�نگ،  �  ِ حرا�ن ا�ن ا  �ج و  می دهد  ل  �ک�ی سش را�ت

نره�نگ  � ا�گر   . هی اس�ت ان �ت م�ی و  �چو�ک  و  �چو�چ  و�ی  د،  اسش �ج وی  �ت و  در�ت م�ند  �ت امی  طن �ن و  ص�نع�تی 

ا�ن�ج  �ج �جه  امعه  �ج ن  �آ ا�جعاد  �گر  د�ی ار  ا�چ �ن د،  اسش �ج م�نال�ن  نره�نگ  � ا�ن  ٭  �ت رن مر�ت و  ه  ��ت
وا�ج امعه ای  �ج

ود را رد �تمام ا�جعاد  ود�یّ�ت �ن ود و مو�ج تهلک می �ش ن م�� األحنره رد �آ ک�ند؛ �ج دا می � �ی م�نال�ن �گرا�ی�ش �چ

ا�ن دس�ت می دهد 1«.

�گری �ن�یرن دارد �که  ا�گون د�ی واس�ت های �گو�ن ا�ن ها و �ن �ی نی، �ن �ما�
های ماّدی و حج ا�ن �ی ر �ن

دمی عالوه �ج �آ

ی  ا�ی �گسش ا�ن ه ــ �جه م�ناس�ج�ت �ج عا�ٰی ع��ی �ت ه  وان الّ�ٰ مهوری اسالمی ا�یران ــ رصن ار �ج ان �گدن �ن�ی �ج ال�ج و  �یر ا�ن�ت ک�ج � نی ره�جر  � ام امام �نم�ی �ی �چ ی ا�ن  �ن�ش �ج
1ــ 

مدارس رد اّول مهرماه 1360 
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ی و ه�نر  ا�ی �ج �ی ی و همدردی، �گرا�ی�ش �جه �ن ّ�ت ور�ن رس�تی، م��ج دا�چ ی، �ن و�ی �ی�ت�ت �ج وان �جه ح�ت �نها می �ت م�ٔه �آ ا�ن �ج

اره �کرد. و ... اسش

ی،  ی، موس�ی�ت �ّمه سا�ن
ی، م�ج ا�ش �تّ ، �ن ا�ت �یّ امل اد�ج ار ه�نری سش �ش ا ه�نر و �آ ا�ن� و ال�ن�ت ا�نسان �ج

. ی اوس�ت ی ���ج ا�ی �ج �ی �نا�ی و �ن ی سش ا�ی �ج �ی ه ا�ن حّ� �ن اس�ت معماری و ... �جر�ن

رام�ش  �آ �جه  د و روح سر�ک�ش او را  وا�ن نرا می �ن � ی ها  ا�ی �ج �ی �ن مٔه  �ش �نا�ن�ت سرحچ �جه سش دمی را  �آ ه�نر، 

د. می رسا�ن

 . ه اس�ت �ت ی داسش ا�ی �ج �ی لوه های �ن �گر �ج ان �جه ه�نر و د�ی ا�ی ّهی سش و�ج ـ  اسالمی ما همواره �ت نیـ  ر�گ ا�یرا� رن
�تمّدن �ج

ه  ل�ک �ج د،  ده ا�ن ا�ن نما�ی � ی  و�ج �ن �جه  را  ود  �ن �گر  د�ی ���نه و علوم  �ن و  ان  د�ین و عر�ن نها  � �ت ه  �ن �تمّدن،  ن  ا�ی �گ��ترٔه  رد 

نره�نگ  ه �جر � �ک�ی ا �ت ی �که �ج م�ه ه�نر ها�ی . ا�ن �ج ه اس�ت �ت لوه �گری داسش لکوه �جرای �ج اسش همواره ه�نر �ن�یرن عرصه ای �ج

ه ا�ن ا�ین  اس�ت ار �جر�ن �ش ، معماری و �نگار�گری اس�ت �که �آ ه اس�ت ا�ن�ت گی �ی ا��ند� د و �ج نی اسالمی رد ا�یران رسش � عن

ا  �نده �ج �ی م. رد طول ا�ین �نصل و سال های �آ �ن�ی �ی �ج
�ج
م  وا�ن�ی ورمان می �ت ک�نار �کسش ه و� ل را رد �گوسش دو ه�نر اص�ی

د. م سش واه�ی ا �ن �ن سش ار�ی �آ ا�ت �ن �یّ نره�نگ و ه�نر اسالمی رد اد�ج لوه های � �ج
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دهم ا�نرن ردس �چ

ه  رش
و�ی گاهی  ا�ی �ج ن  �آ نره�نگ  � و  �ش  �چو�ش �نوع  م�ٔ��ٔه  ما،  مردم  نی  ا�یرا� ـ   ـ اسالمی  نره�نگ  � رد 

و�ی��نده  المعلی �ّداد عادل، �ن گی« ا�ن عن ل نره�ن گی � ل گی و �جره�ن ل نره�نگ �جره�ن ا�ج »� ک�ت �یر �جر�گر�ن�ته ا�ن � ٔه �ن �ت وسش دارد. �ن

. ر معاصر اس�ت
�کّ �ن و  م�ت

گی  ل نره�نِگ �جره�ن �

گی ل نره�ن گِی � ل و �جره�ن

ود.  ی�ن » ا�نسان« م�نع�ک� می �ش عر� نره�نِگ اسالمی، رد �ت ی و � د عنر�ج د�ی نره�نِگ �ج او�ت عمدٔه � �ن �ت

ماّدی  گِی  د� �ن �ن �نای  رو�ج و  �نرع   ، یّ�ت مع�نو� �که  اس�ت  ودی  ی، مو�ج عنر�ج نره�نگ  � ح��ج  �جر  ا�نسان  ا�گر 

گی  د� �ن ی�ت �ن ی�ت و �نها� ا� کمال مطلو�ج و عن ، ل یّ�ت ودی اس�ت �که مع�نو� نره�نگ اسالمی مو�ج ، رد � اوس�ت

ا�جل ماّد�یّ�ت و  �چ روی رد م�ت ّ�ت �جه ه�ی �ی یّ�ت و رو�ا�ن ٔه مهم ا�ین اس�ت �که رد اسالم، مع�نو� �ک�ت . �ن اوس�ت

د و  ا�نل سا�ن �م �یک سره عن ا ما را ا�ن حج امده اس�ت �ت �ی ن �ن . د�ین �جرای �آ ه اس�ت �گر�ن�ت ّ�ت �ترار �ن �ی �ما�ن
حج

نراط  دال٭ ، ا�ن ا� �ن اع�ت ا ح�ن م �ج �توا�ن�ی ا �ج د �ت امو�ن �ی ه« �ج دا�ن ن اس�ت �که �جه ما »ا�ن ه �جرای �آ ل�ک ک�ند، �ج دا � ا �ج �ی ا�ن د�ن

�چ  �م �جه ه�ی هره وری ا�ن حج رن �جه �ج م١  و حج �یَ�نگار�ی
� �تن �ج ود را �ن�ت م �که �ن �ی اسش �ج �نان �ن اًل �چ م و  م�ش ما�ن�ی �نر�ی� مصون �ج و �ت

م. �ی �ش �ی�ند�ی �یرن �ن �چ

م�تّع٭  م�دود  ، �ت دن �ن�یرن ن�ت سش � �ج وسش �ی��ت و �ن ود ا�نسان �ن �ن�ش و�ج �ج
نها  � �گر �تن، �ت ی ،د�ی �ن�ش �ی �ین �ج �ن  رد �چ

ن  رگاه های �آ کی ا�ن �گدن ل �ی�ش دارد �که مر�گ �ی ی رد �چ . ا�نسان راه ردا�ن �ی��ت ا مر�گ �ن وّلد �ت ان �ت نی م�ی �ما�
حج
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ود را  . او �ن �ش هاس�ت ی ها و ار�ن و�ج مٔه همه �ن �ش کمال مطل�ت و سرحچ دا دارد �که ل . او رو �جه �وی �ن اس�ت

�جه  نها  � �ت ه  �ک �ی�ند  ن می   �ج ر٭  ا�ن �آ ط�یر �ت �ن ود را  �ی�نٔه �ن ود و وطن ه �ش ا�ن�ت �ن �م�ش سش
حج
�جه  �که  د  ن می دا�ن ر ا�ن �آ ی�ن �ت ر� سش

ن  م�ه رد اسالم، �جرای �آ �ن�ش های مع�نوی و ا�ن �ج �ی د. ا�نسان رد همٔه �ج ردا�ن �چ �م �ج را�ی�ش حج ی و �آ نما�ی دن � �ج

اس �جرای او �یک  د. ��ج وسش �چ ود را �ج ا �ن د �ت اس می �چوسش ه ��ج ل�ک ک�ند، �ج ه � ک�ند �که �تن را عرصن اس �جه �تن �نمی � ��ج

�ن  ٭  او را ح�ن و�ن می دارد و �کرام�ت �جرد مح�ن ی اس�ت �که �تن را ا�ن دس�ت �ٔه د�یوار د�ش ؛ �جه م�نرن م اس�ت حر�ی

ن  ود را رد�آ کمال �ن . ا�نساِن اسالم، ل ٔه اّول اوس�ت ا�ن ، �ن �ی��ت اس، �چوس�ت دوم ا�نسان �ن ک�ند. ��ج می �

ود را  ه �تن �ن �ک �ن ای �آ ه �جه �ج ل�ک د، �ج �نروسش د و �ج دا�ن ک�ند و �جه راه ا�ن �ی�ین � رن ی �ت ون کاال�ی و�ی�ش را �چ �ی�ند �که �تن �ن �نمی   �ج

د.  نروسش و�ی�ش می � دای �ن ود را �جه �ن ان �ن د، �ج �نروسش ل�ت �ج �جه �ن

ود �ن��ج  ود �ن ٔه و�ج ا�ن ر�چمی اس�ت �که او �جر سررد �ن ؛ �چ ود اوس�ت ور و�ج م �کسش ر�چ اس ا�نسان، �چ ��ج

اداری و  ا و�ن �نان �که هر مّ��تی �ج هم�چ
ک�ند.  ّ�ت می � �جع�ی نره�نگ �ت ک�ند �که ا�ن �کدام � ن اعالم می � ا �آ �کرده اس�ت و �ج

، مادام  ک�ند، هر ا�نسان �ن�یرن ود ا�جرا�ن می � ا�ی �ن یّ�ت ٭  مّلی و س�ی ادا�ت�ش را �جه هو� �ت ود اع�ت م �ن ر�چ ا��ترام �جه �چ

�ش هاو  ن ار�ن ا �آ �ج �ناس�ج  م�ت اس  ��ج د،  اسش �ج ه  ��ت
د و دل �ج �ت مع�ت �ن�ش ها  �ی �ج �ش ها و  �جه �یک س�س�ه ار�ن �که 

واهد �کرد.              �ن �ن�ش ها را ا�ن �تن �جه رد �ن �ی �ج

٭ ٭ ٭

�ند  ان می �گو�ی ال�ن د، م�ن �ی ان می �آ گی اسالمی �جه م�ی �ش و ساد� لگ�ن�ت اس�ت �که هرگاه ص��ج�ت ا�ن �چو�ش سش

ما  د. �ش �ی ه م��جوس سا�ن ا�ن د  و او را رد �ن ک�ن�ی � امعه محروم  �نّعال رد �ج وِر  ن را ا�ن �صن د �ن واه�ی ما می �ن �ش

د. رد  ده ا�ی �یرون را�ن �تماعی �ج ور را ا�ن ص��نٔه کار ا�ج ّ�ت �کسش مع�ی می ا�ن �ج د و �ن�ی ه ا�ی �گر�ن�ت دی �ن ن را �ج ّ�ت �ن ��ی �ن سش

ّدی  ار �ج تی �ج��ی د �جه ع�نوان �یک ا�نسان �جه صور� ا�ی ن �ج ر اسالمی، �ن
�کّ �ن ون رد �ت ًا �چ ا�ت �ن : ا�تّ د لگ�ن�ت ا�ی اس�ن �ج �چ

�تماعی �جودن ا�ین اس�ت  مٔه ا�ج ی �جردارد. ال�ن نما�ی ود� ّمل و �ن حج �ت
م اس�ت دس�ت ا�ن  ود، ال�ن �تماع �ش وارد ا�ج
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�تماع  مٔه وارد ا�ج ک�ند. ال�ن امعه عنر�ت � ای �ج طره ای رد رد�ی ون �ت ود را هم �چ د و �ن ردا�ن �چ ود �ج کم�تر �جه �ن نرد ل �که �

ا  نی و هر مردی، �ج � ود هر �ن ود. ا�کر �ترار �ش اد �ش �ج ان �جرود و»ما« ا�ی دن ا�ین اس�ت �که »من« ا�ن م�ی سش

ص 
�نّ م�ش

�تر �یک »مِن«  �ی�ش ه �ج ود هر �چ ک�ند �که  ا�ن �ن ، �عی � و�ی�ش دن و روی و موی �ن اس و �ج ّه �جه ��ج و�ج �ت

و�ی�ش  امعه، �که رد �نم �ن دد و �نه رد�نم �ج �یو�ن �چ �تماع �ج واهد �جه ا�ج ود او �نمی �ن د، معلوم می �ش �ت �نما �جسا�ن �گ�ش و ا�ن

 . اس�ت

حنر: س�نن �آ

�جه  اط  �ن�یّ : دو  ا�ین اس�ت ما  نی  ودما� �ن ان  �ج �ن �جه  ن  �آ مون  �که م�ن نی دارد  ا� درسن2 داس�ت �ن �آ �ین  ��ت �کر�ی

دٔه   �ن اس ها را �که  �جرا�ن ه�تر�ین ��ج م و �ج اد�ی اطی اس�ت نّن �ن�یّ �ند �که ما رد � �ت �ن
ی نر� اه را � ادسش د و �چ د�ن هری وارد سش �ش

اه  ادسش ا�ی �جرای �چ م ��ج وا�ن�ی ر، ه�نر ما ا�ین اس�ت �که می �ت م اّما ا�ن همه مهم �ت �ی د، می دو�ن اسش رگان �ج رن
ام�ت �ج �ت

ما �ن�یرن  ا�ی �جرای �ش �ین ��ج �ن د، �چ �ی نرما�ی ه � ا�ن �ند. ا�گر ا�ج اسش ن �ج دن �آ ارد �جه د�ی اده ها �ت � �الل �ن م �که �ن�ت �ی دو�ن �ج

اط  ار دو �ن�یّ �ی ره رد ا�ن�ت �ت �تی �ال و �ن گ�ن ل اد�یرِ ه�ن و�ش  �ا�ی موا�ن�ت�ت �کرد و دس�تور داد م�ت ا �ن اه �ج ادسش م. �چ �ی دو�ن �ج

د.  اسش ره �ج �ت ار�ش ا�ن �ال و �چود�ش ا�ن �ن د �که �ت �ن دو�ن م�یرن �ج ّ�ت سحر�آ اص�ی ا همان �ن ا�ی �ج ا ��ج �ند �ت �ت اسش �گدن

ی  �چ ر�ن و �ت�ی د و دو�ک و حچ صن و طو�یل دا�یر �کرد�ن
ن�ت�ند و کارگاهی عر�ی م را �گر� ر و س�ی اط ها �چول و �ن �ن�یّ

ود را  ک�ن�ند، دس�ت های �ن ره ای صر�ن � �ت �ن و �ال و �ن ه و �ن ار�چ ه �چ �ک �ن دون �آ �ند و �ج دا�ن�ت ن را �جه راه ا�ن و �و�ن

�یر  �ن��ت و�ن اه،  �ن ادسش ی �چ د. رو�ن اس ا�ن �تن ��ج ول دو�ن �ن �تی م�ش د �که لگ�ن کان می داد�ن ادا�نه رد هوا �ت �نان اس�ت �چ

ادا  م�ج ه  �ک �ن �آ رس  �ت ا�ن  د.  د�ی �ن ی  �یرن �چ �کرد  �نگاه  ه  �چ هر  م  اّما صدراع�ن اد  نرس�ت � مه کاره  �ن�ی اس  ��ج دن  د�ی �جه  را 

د٭  ا�ن ه�نر  �ی م�ج اس و �ت ی�ن ا�ن ��ج عر� ان �جه �ت �ج د�یّ�ت �تماْم، �ن ا �ج ، �ج �ی��ت اده �ن �نهم�ند �که او �الل �ن
�گران �ج د�ی

مٔاموران   . ر�ن�ت اس�ت �ی�ش �چ �جه  رو  ی  و�ج �ن �جه  اس  ��ج ّٔه  ه�ی �ت کار  �که  داد  ار�ش  �گرن اه  ادسش �چ �جه  و  ود  �گسش ا�ان  �ن�یّ

گی  اد� اس �جه حرام �ن دن ��ج د�ی ا �ن ه �ج �ک �ن د و همه �چ� ا�ن �آ دن �کرد�ن اطی د�ی �ج ا�ن کارگاه �ن�یّ در�ی �گر هم �جه �ت ٔه د�ی �ج عا�ی ر�ت



108

�گر  �کد�ی اس �جر �ی وص�ی�ن ��ج ا�ان و �ت د کار �ن�یّ �ی ٔا�ی د و رد �ت نهان می �کرد�ن � ل�ن را �چ �ی�ت�ت �ت د، ا�ین ح�ت ی می �جرد�ن ود �چ �ن

ن�ت�ند. س�ج�ت�ت می �گر�

�ی�ج  ٭  ع�ج �ن�ت ر�ج اس �ن ا ��ج هٔ سلط�ن�تی ر�ن�ت �ت ا�ن اط �ن د و او �جه �ن�یّ اه رس�ی ادسش ود �چ و�ج�ت �جه �ن األحنره �ن �ج

ان ا�ین همه،  کی رد م�ی ل � من �ی ود �ن�ت ود لگ�ن�ت معلوم می �ش �ی�ش �ن د و �چ د�ی ی �ن �یرن ه �چ ّ�ت ک�ند. ا��ج ود را �جه �تن � �ن

ن را  را�ن�ت �آ ی و �ن ا�ی �ج �ی اس و �ن ود ��ج ار و�ج ا�چ ارا��تی، �ن اوری و �ن کمال د�یر�ج �ی��تم. �چ� رد ل اده �ن �الل �ن

�ی�ش  ن�ت�ند و �چ ا�ان، �چ� می ر� ک�ن�ند .�ن�یّ ه � دا�ن ن را �جه �تن او ا�ن ا �آ اد  �ت ��ت ی�نه ا�ی � �ی ا�جل �آ �ت �کرد و رد م�ت �تصد�ی

اده �جود و  ��ت ن�ت ا�ی اره ل� �چ �ی ن �ج د و �آ اه راس�ت وردس�ت می �کرد�ن ادسش اس موهوم را �جه �تن �چ د و ��ج مد�ن می �آ

هار م�ّر�ت �ن�یرن می �نمود. ا�ی ا�ن �نان ��ج �تن �چ ار دا�ٔمًا ا�ن داسش ا�چ رس س�نن �نمی لگ�ن�ت و �ن ا�ن �ت

�ت همه  ال�ی د و �ن وسش �چ ه را �ج ا�ن امٔه �ت اه �ج ادسش ا �چ ود �ت ا �ش هر �جه �چ م رد �ش �ی نی عطن � �ش د حج ام، �ترار سش �ج سرا�ن

ا  ن�ت �ج اِه ل� ادسش د و �چ اد�ن ��ت ان ا�ی ا�ج �ن�ند. مردم �جه عاد�ت معمول رد دو �م�ت �ن�ی �ی
�ج اس �ج ن ��ج او را رد �آ

اس را  ا�ٔه ��ج �ج ار د�ن دمٔه٭ رد�ج �نر ا�ن �ن �نها ع�جور می �کرد و دو �ن ر �آ
ار ا�ن �جرا�ج رام�ش و و�ت ا �آ دا�ج �تمام، �ج �آ

ود.  ده �نسش م�ین ما��ی ا �جه �ن �ند �ت �ت رد دس�ت داسش

اه رد  ادسش �چ �ت سر  �ش ْن �چ �س�ی ا ا��ترام و ��یر�ت و �ت �ج �یران  ال، ام�یران و و�ن ان، ر�ج ار�ی رد�ج

امی،  د�ن هم�ت �ج رس �ت د، ا�ن �ت د�ن اه �نمی د�ی ادسش اس �جر �تن �چ ان ��ج �چ  �کدامسش ه ه�ی �ک �ن ا �آ د. مردم �ن�یرن �ج حر�ک�ت �جود�ن

�ند.  �ت �جر�یک می لگ�ن اه �ت ادسش د را �جه �چ د�ی اس �ج د و ��ج ادی سر داده �جود�ن عنر�یو٭  سش

؟«  ن�ت اس�ت را ل� دارد؛ ا�ین حچ اس �جه �تن �ن د: »ا�ین �که ��ج اد �ن نر�ی ان مردم � کی ا�ن م�ی اگاه �کود� �ن

اره �جه  . �کود�ک دو�ج �توا�ن��ت ک�ند، �ن �کرار ا�ین حر�ن م�نصر�ن � اره ا�ش �عی �کرد او را ا�ن �ت �چ �ی ه مارد �ج هر �چ

د  �کرار �کرد�ن �گر �ن�یرن هم�ین حر�ن را �ت ّٔه د�ی �چ کی دو �ج ل کم �ی کم ل ؟« ل اه �جره�نه اس�ت ادسش را �چ : »حچ ٭  لگ�ن�ت �ت �ما�ج

ّ�ت  مع�ی �ج �که  �ت  سش �گدن �ن د�یری  و  د  �کرد�ن ل  �ن�ت هم  �جرای  را  ا�ین حر�ن  د  رد�ی �ت ا  �ج ان  �ی ا�چ �تماسش ا�ن  ی  �ج�صن و 
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را... را... وحچ ؟« و حچ ن�ت اس�ت اه ل� ادسش را �چ د : »حچ اد �ن نر�ی ه � ار�چ �یک �چ

٭ ٭ ٭

�ی�ت�ت  د اّما رد ح�ت دو�ن اس �ج واهد �جرای ا�نسان ��ج ک�ند �که می �ن �ین وا�نمود می � �ن ْ �چ �نک �تمّدن عنر�ج ا�ی

ورد �که  ر�آ
اد �ج نر�ی ک�ند � رٔ��ت �نمی � �چ �ک� حج ه اس�ت و ه�ی ک�ند، او را �جره�نه سا�ن�ت اس �جر �تن او � ه ��ج �ک �ن ای �آ �جه �ج

دا  �ی ا مردمی �چ �ی . �آ گی ا�نسان  اس�ت ل ه، �جره�ن ه و �چ ه و �چ ار�چ �ی��ت و �اصل ا�ین همه ُمد و �چ ا�ی رد کار �ن ��ج

ک�ن�ند و  رٔ��ت � د، حج اس می دا�ن گی را ��ج ل نی �که �جره�ن ها� ا�جل �ج �ند و رد م�ت اسش ه �ج �ت ه داسش د �که صدا�ت�تی �کودکا�ن و�ن می �ش

د؟ ورد�ن ر�آ
اد �ج نر�ی �

م؟ �ی اسش �ج ن مردم، ما �ن را �آ حچ

ن اس�ق �گ ا�ن �لم و  �ن ر�ن ن اس�ق�قو�ق َا�ن راعن�ش رو�ش �ق�ش �پ ن �آ �ی ا�ن هم
�گ �ن و�ن و �ش وان سش ن را ای �ب �گ�لم و �ن ر�ن �ن وس  مل�ب نه  � د  ا�ی ی �ب م ر  م�ن

ال الهوری �ب ا�ق
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