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دهم ا�ز�ز ردس �ش

�د  ر�گ معاصر رد �ال 1301 رد �ج�و�ج �ز
�ج یس�زدٔه  و� ، مّور�ز و �ز �ق ، مح�قّ ّر�ین �کو�ج دالحس�ین �ز ع�ج

ار  �ش �یوا و ر�ا دارد. ا�ز �آ لمی روان، �ش گاهی ا��ق �که �ق ٔه دا�زسش س�ق
یس�زدگان �ج��ج و� کی ا�ز �ز � مد. او �ی ا �آ �ی �جه د�ز

را  امداد ا�الم«  و »�ج زی«  � ه«، »سّر  �کو�ز حر رد  حّله«، »�ج کاروان  ا  ی«، »�ج اد�ج د  �ق »�ز او  هور  م�ش

. ده ا��ق �زا�ج �ش �ق �گ�« او ا�ز �یرز های د�ی ا�ج »ا�ز �چ ک�ق �ی� ا�ز � ام �ج�د. م�قن �ز وان �ز می �ق

لوه گاه ه�زر های ا�المی د حج مس�ج
 

�گ� را رد  �کد�ی �ی دو  ا�ین هر  �ج�ع�کس،  ؟  �یس�ق �ز گاری  ه�زر �ا�ز ا  �ج را  د�ین  �گ�ز�ق رد ا�الم  �که   

ل  م�ی �ج
ه  للک م ا��ق �ج م و ح�ک�ی ط ر��ی ه �ز�ق عالی ــ �ز ه �ق دای ا�الم ــ الّلٰ د. حز ن هم رد مس�ج �زد و �آ و�ش می �کسش �ز �آ

د امام اص�زهان سر رِد مس�ج



112

دار �جمال. هم هس�ق و ا�ز هم�ین رو دو��ق

د  داو�ز گاه حز �یسش لکوِه واال �که �جه �چ ا�ش �زا های �ج ن �ج ان می دهد �که ا�ی د �کهن �زسش ی مساحج ر �جه �جع�ز �ز �یک �ز

د  �زاِس ا�ین مساحج ا�ش اِم �ز ی �ز د. ه�زرم�زدان �ج و�ز ی �ش ّل�ق لوه گاه ه�زر ا�المی �ق د �که حج ن ا�ز وِر �آ د، رد �ز ده ا�ز اهدا �ش

�که  د  �جوده ا�ز �گ�م  ّدسی  م�ق و�ق  �ش همان  ا�ز  د،  �ک�ده ا�ز د  داو�ز حز دم�ق    حز و�ق�ز  را  و�یسش  �ز هس�قی  �قمام  �که 

ا  د �ق ده ا�ز �ی وری �قمام  می �کو�ش ا �ش ها �ج �ز ل �آ ه ا��ق و ا�ز ا�ین رو م�ش �ق �قَِعل می دا�ش مُسش
ادان ر�زسا�زس٭ را  ا��ق

�زد.  حزسش �ق �ج ح�قّ �ق
لوه و  ّدس حج ار م�ق �ش ن �آ

د، رد طّی ا�ی ه ا�ز �ق ی دا�ش ا�ی �ج �ی ه�قر�ین �قصّوری را �که ا�ز �ز �ج

و�یسش  ی را �که رد اطرا�ز �ز ا�ی �ج �ی ه هر �ز �ق �ش گاران �گدز ن ا��ق �که معمار مسلمان رد رو�ز �ی�ق�ق �آ ح�ق

ا �جه ه�زگام �ز�ص�ق �ج�ای  ا�ز�ق  ــ سعی می �ک�د �ق دا می �ی الل حز م�ق و حج ور ��ز ن را رد�ز د ــ ا�گ� �آ می د�ی

ک�زد.  ا�ز � د �ج ی رد مس�ج ا�ی ن حج �آ

ا  کار های امّ�ق را  �ج �یعزم�جر رد هما�ز د. �چ د�ز ا �جمع می �ش �ج �ز ان �آ ی �جود �که مسلما�ز ا�ی د حج �یعزم�جر مس�ج رد عهد �چ

د�یک  د، �ز�ز ا �ک�د�ز زُسطاط �جه �چ �ان عر�ج رد �جصره، �کو�زه و � ا�ق د �که �ز ��ین مساحج م �ق د�ی حّل و �زصل می �ک�د. �ق

ن  ام �آ �زان �که �ز �قماع عام. �چ �جود؛ م�ّ�ی �جود �ج�ای ا�ج وم �ز گاه �ق اد�ق زها ع�ج � د �ق �ی�ا �که مس�ج ماره٭  ؛ �ز
ٔ

�جود �جه داراال

ود را  ه های �ز ی�ش حل�ق امع ــ �ز�یرز �جه رد��قی ا�ز ا�ین امر �کا�ی�ق دارد. رد دوره های �جعد، اهل حد� ــ حج

ی  ه ها�ی د �و�ز د. رد مساحج د�ز �ی لو�ق می �گ�ز د حز ٭  رد مس�ج کا�ز ّه هم �ج�ای اع�ق د و صو�ز�ی �زا می �ک�د�ز د �ج رد مس�ج

کار٭   ه های ا�ز �زان �که حل�ق د. �چ م می �ش ع��ی ن �ز�یرز �ق د و �ق�أ��ق �ق��آ و�ی �ج �زها �ق الو�ق �که رد �آ له و �ق ا�ج �جود �ج�ای م�ق

ی�ش �ق�أ��ق و  موعه های حد� د م�ج ی مساحج �جع�ز . رد  ا�ز�ق ل می �ی �ک�ی سش �ق د  دا ــ هم رد مساحج ام حز �ز �ک�  ــ �ز

د. م می �ش ع��ی �ق

�یؤه  �زّوع �ش ا�ج �ق د، ا�ز ا��ج ح �ش ز�ق لٔه ا�الم � ها �جه و��ی �ز م�ین �آ وامی �که سر�ز اد ا�ق ال�ز �ز�ش �ق �زّوع و ا�ز �ق

ه  ه �قصّوری را �ک لک �ز م ا�الم �ج�ای �آ د�ی �یس�ق �که اّول�ین معماران �ق ک �ز مسلم�ین �جود. �ش
�ین  معماری رد �ج
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ود ــ ا�ی�ان،  ور �ز وم و �کسش �یؤه ه�زر �ق ه �ش لک �ز �ز �آ د �ج ه ا�ز �ق دا�ش �گ�ی �ز لٔه د�ی �زد، و��ی حزسش �ق �ج ح�قّ �ق
د ه ا�ز �ق ی دا�ش ا�ی �ج �ی ا�ز �ز

ا �که ا�ز معمارِی  �ز ه ع�زاصِر و ا�ج ه ا�ین �گو�ز �قّ اده �ق�ار ده�زد اّما ا��ج �ز ام و مصرــ را مورد ا��ق ا�زس، ه�زد، �ش �یرز �ج

�ّول معماری ا�المی  ا�ز�ق و رد �ق �ق می �ی �ی ط�ج د �ق د�ی ا هد�ز های د�ین حج ه �ج ه ر�ز�ق د، ر�ز�ق دز می �ش � احز م �ق د�ی �ق

د. �ی حزسش ٔا�ش�یر می �ج �ق

ا  �ز ن ا�ج وا�ز : معماری رد �ق ه ا��ق ز�ق � م�ی ل�ز �جه هم رد�آ ز�ق د ه�زر های م� اری ا�ز مساحج �زای �جس�ی رد �ج

ه ها  �ج �ی ک�ق و�یسی، ا�واح و� و�ش �ز ؛  �ز ه �ک�ده ا��ق و�جّ ی ها �ق و�ش و ا�وان کاسش ی �جه �ز�ق اسش �قّ �ز ؛  ده ا��ق �ی �کو�ش

ه ا�ز  لک �ز ی هم �ج�ای �آ ه و مو��ی�ق �ق ه دا�ش حز ها1 را عر�ز ار�ی ه ها و ماّده �ق عر، مو��ز ؛ سش ده ا��ق �ی حزسش لوه �ج را حج

، ��قّی  ه ا��ق ا�ز�ق �ی لوه �گ�ی  ال حج اری و وا�طز م�ج ا�زگ �ق �ج ن و  د، رد صدای مٔو�زّ �زما�ز ا�ز  �ج �گ� ه�زر ها  د�ی

د. �ز��ش های عالی،  مده ا�ز دان �آ موعٔه ا�هی �جه م�ی �ین ا�ین م�ج �ی �ز �ق ل و  کم�ی ل �ق ص�زع�ق های د��قی هم �ج�ای 

ی  ا�ی �ج �ی ل �ز کم�ی ل له٭   کاری ها �ز�یرز رد �ق �جّ�ق ٭  کاری ها و م��ی ان، م�ز ها، �ق�زد�یل٭ های رد�زسش �ده های �گ�ان �ج �چ

د. ود را ادا �ک�ده ا�ز د �ز�قسش �ز م�ق مس�ج و ��ز

�جّ�ق  کاری له کاریم�ز م��ی
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د  �زای مس�ج �زان رد �ج ، �چ ز�ه�زگ و ه�زر ا�المی، رد طّی �ق�ن های ردا�ز ه �گون � اهر �گو�ز ه مطز د�ین �گو�ز �ج

د،  زها ا�ز مطا�عٔه رد مساحج � د �ق وا�ز �ین می �ق ن �ج �ق و رو�ش ه ا��ق �که امرو�ز �یک موّر�ز د�ق�ی ا�ز�ق ال �ج�و�ز �ی م�ج

ک�زد. سّم �
و�یسش محج م �ز سش �یسش �چ وام مسلماِن عالَم را �چ حز ا�ق ار�ی زی ا�ز �قمّدن و �ق � �قصو�ی� رو�ش

گاهی  سش زما�ی � و � ا�ک �ق ی٭  �چ ٔا�ی ، ه�زر ا�المی مل�ج ل�ز �ق ا�ق م�ز �ز اصلٔه �آ رد طول �زسل ها و �ق�ون، رد �ز

ٔه  �ز�ی ا�ج ا�ز  ه  �چ �ز �آ م و اصالح  �م�ی �ق �ج�ای  م،  د�ی �ق ه�زر های  ای  ا��ی ه  �قّ ا��ج  . ه ا��ق �ق دا�ش �ز د  ا�ز مس�ج  � امن �ق

�یوه های  م، �ش �ی ار �طز �ش ن �آ
�زای ا�ی ا �که رد �ج �ج �ز رور�ق �قمام دارد. ا�ز �آ ، امرو�ز صز ده ا��ق ز��وده �ش ی � دا�ی حز

ه امرو�ز ا�ز  �چ �ز عم�یر هر �آ �ق م و  �م�ی �ق �ج�ای   ، ه ا��ق ز�ق �
م�ی �جه هم �آ ل�ز ا�المی  وام م�ز�ق معماری و ه�زری ا�ق

 . م ا��ق د�ی د همکاری های �ق د�ی �ج �ق �جه �ق ک حا�ج ی �ش زی ا��ق �ز�یرز �ج مله رد حال و�ی�ا� ن  �ج �آ

�ج�ای  د  ا�ش �ج دی  و�ی �ز امرو�ز  �زسل  ی های  د��زوا�ز و  دو��قی ها  �که  هس�ق  ن  �آ د  ام�ی د�ین �گو�زه،  �ج

�زده. �ی دو��قی ها و همکاری های �آ

د �ق�ار  گ�ز�ج ن �
�ی� ا�ی م و رد �ز امع اص�زهان ر�ز�ق د حج ای مس�ج ن رو�ز و�ق�قی �جه �قما�ش من �آ

ا�ین  �ی�  �ز ون رد  ؛ �چ د ا��ق د و مس�ج گ�ز�ج � ز�یر  س� ودم رد�ق �قمام و�ج �که  دم  ّه �ش م�قو�ج �گ��ز�قم، 

د و  م�ق مس�ج ی �ج�د و �جه ��ز زی ها �چ ٔه ا�ی�ا� اّل�ق �ی� و حز دز ا�چ ا�ز ز�ز اهکار � وان �جه �ش ی می �ق و�ج د �جه �ز گ�ز�ج �

ا  م و �ج امع اص�زهان ر�ز�ق د حج ارها �جه مس�ج ن �جه �جعد، �ج دا �ک�د. من ا�ز �آ �ی اد �چ �ق ن اع�ق د �آ گ�ز�ج �

ود را �جه اص�زهان  ٔه �ز �ق و عال�ق ودم و عسش حس�ین �گسش ان �جه �ق �ج د، �ز د ا�ین مس�ج گ�ز�ج ای � �قما�ش

سدم را  ده �ج�هم �زهادم، �ج ه د�ی لک �ز واهم �جعد ا�ز ا�ی ه�ق می �ز دم. �جه هم�ین �ج ون د�ی ز�ز ا� رو�ز

ک�ز�زد. زن � ّدس د� ا�ک م�ق رد ا�ین حز

�زاس ان �ش ا��ق (، �ج هام )�چو�چ �چ ور �آ ر�ق زسور �آ �و� �چ
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دهم ردس ه�ز

ده  ان د�ی کا�ش ــ 1307 �ش ( رد  هور معاصر )1359  ا�ش م�ش �قّ �ز اعر و  هری«  �ش »سهرا�ج ��چ

ز�ه�زگ  � ا  �ج هری  ��چ  . زی ا��ق ا� عر�ز م  اه�ی م�ز ا�ز  �ز 
��جر�ی و  ال�یسش  �آ ی  �ج و  او �اده  عر  سش ود.  �گسش هان  �ج �جه 

وا�ز  م �ز سش �چ �ق و  عم�ی ا و  �ج �ی �ز عر�ش  سش ون  هم�چ
�ز�یرز  او  ی های  اسش �قّ �ز و  �ق  ز�اوان دا�ش � ی  ا�ی �ز �ش �آ م�ین  ر�ق �ز م�ش

س�ین �ال های  ن را رد وا�چ هری �آ ی« ا��ق �که ��چ �ج ا�ق �آ ا�ج »ا�ق ک�ق ه ا�ز � د �ج��گ��ز�ق �ی وا�ز ه می �ز �چ �ز . �آ ا��ق

. ه ا��ق �ق و�ش ود �ز گی �ز دل �ز �ز

ی اسش �قّ کالس �ز

ن روا �جود.  د. �ز�زده رد �آ ه �زمی �ش د �گ��ز�ق . �جه حج �ق دا�ش کی �ز � واه و روان �جود. �زسش ی، دل�ز اسش �قّ �زگ �ز �ز

هل  . �ا�سش �جه �چ اده و صا�ز دمی ا�ز�ق . »صاد« معلّم ما �جود. �آ �ق دا�ش ک �جه رو �ز �جود. صور�ق معلّم دور �ز

�جود و  ا  �ز�قسش �ج�زدی ا�ش دل �گسش  . �ق �ک دا�ش ا�ز �ز ن د��قی  �جود و رد �آ الی  �ق ٔه  سش �ق �ز �زگار  د. کار�ش  �زمی ر��ی

می٭،  زِی ا���ی ا� ا�ج عر�ز حچ و �ق �ی �چ �جود. رد  �ز ه  ه�قر �ک �جود و �ج �ز ه ا�ش  سش �ق دم رد �ز 1. �آ ز�ق � ر�زگ را �زگار�ین می ر�ی

ه کاره �جود. دم �چ �آ

. �گ  ا�جک می �جس�ق د؛ �ز��گو�ش را حچ قم می �ز ا ر� ن را رع�ز د؛ �گو�ز �ی ا می �کسش ان را �گو�ی معلّم مرعز

ی  �دا�ز �شی ا�ز ا��ج  �چ زی �جه کار�ش �جود3  و مرا حد�ی ِگ٭  ا��ج ��� �یر�ز 2  اّما رد �ج ز�ق � ه می ر�ی ��ق
را روان �گَ

 . اد ا��ق معلّم رد �ی

م و  ه �جود�ی س�ق ی ما �جود. رد کالس �ز�ش اسش �قّ �زگ �ز م. اّول و�ق�ق �جود و �ز ان �جود�ی �یر��ق �ال دوم د�ج

. �و�ه را روی  �ق ل دا�ش �ی� �جعز دز �ز م. �و�ه ای کاعز �ی س�ق �ز�ش
م و  د�ی ا �ش مد. �ج��چ م �جه راه معلّم. »صاد« �آ سش �چ

ورد  ود �جه کالس �آ ا �ز م کاری �ج ٔه �ز�ی سش �ق ا�قمام �جود. معلّم را عاد�ق �جود �که �ز د �ز الی �جود و ال�ج ٔه �ق سش �ق م�یرز �زهاد. �ز
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د4  ا�ز ن می �زسش ؛ ما را �جه رو�زگاری �آ ز�ق � وری می ر�ی ا�ز حچ طرح حج ا �گ اه �ج ٔه ��ی ز�ق � ه همان �جود: �جه �ق �یو��ق و کار�ش �چ

. س�ق ود می �ز�ش ٔه �ز سش �ق زی �ز � �ی �ه �چ �ق ود �جه �ز و �ز

ا�گ�دی  د.«  �ش �ی �کسش ا �ج م �ق ی می �کسش : »�ز��گوسش �ق و �گ�ز�ق ؛ �ج��گسش حچ را �گ��ز�ق د؛ �گ ه ر��ی ز�ق � ای �ق معلّم �چ

ان  کی �ش � �ی صدای   . ز�ق � �گ�ی �ج�ا�ز را  �گ�ان  د�ی ط�ز�ق  �ی �ش و  �زه«  »�ز��گو�ش   : �ق �ج�دا�ش صدا  ا��ز�ق  م�ز رِد  ا�ز 

د:  �ز ا�زگ  �ج ا�گ�دی  �ش کالس  ه  �ق ا�ز   .» ا��ق ��یوان   �ِ �چ ا  �ی د�ز  ، �ز��گو�ش ا�ز  م  د�ی ه  �ش »�زس�ق  : ا��ق �ج�حز

ی صدا  ا�ا�ز ٭  �جود. ا�ز رِد �ز ّو�ش « و معلّم مسش ، ا��ج د: »ا��ج د�ز ا او هم صدا �ش �زد �ج زی �چ � « و �ق »ا��ج
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ود�ش  م راه د��ق �ز ی �ج�د�ی « . �چ ک�ی ا��ق ورد. ��یواِن مسش ما �زمی �ز ؟ �جه ردد �ش �ا ا��ج : »�چ �ق �ج�دا�ش

د:  �ی اد �کسش ز��ی « �که معلّم � ،ا��ج م: »ا��ج ق�ی ز� ا هم دم �گ�� د. همه �ج ک�زده �ش ا � ا�ق ا�ز حج ار ا�ق ن �ج 5  و ا�ی �یس�ق هم �ز

ا�ز �ک�د.  عز م«. و طّراحی �آ د، ا��ج می �کسش ا�ش : »�ج ه �گ�ز�ق هس�ق م. و معلّم �آ د�ی «! و ما�ا�ک�ق �ش »�ا�ک�ق

م ر�ز  �ز�ی �زما�یسش  و  �جود  ود  �ز ه�زرور  اکان  �ی �ز   7 َل�ز صد�ق حزَ د6.  �ی �کسش �ز هلو  �چ ا�ز  �ز  �ج وری  ا�ز حج »صاد«  هر�گ�ز 

ان می داد8.   کمال �زسش ود را �جه � ِی �ز هلو، ا��ج ی �جود. ا��ج ا�ز �چ ا�ز �ی �ق و ا�ز سر �ز ی رد �ج� دا�ش دگان را�ز �ز �ز

�ی��ین  ّک   �ز اره صور�ق داد. �ز مد. ��ج را �جه ا�ش ز�ود �آ د؛ � ٭ ��یوان روان �ش د��ق معلّم ا�ز َو�ق�ج

٭   اِر�ج ال و عز اال �ج�د؛ ا�ز �ی د؛ دو �گو�ش را �ج ا�ز م را �زسش سش ؛ �چ اال ر�ز�ق د. �چس �ج �زُ�ه٭ ما�ز مود و رد �آ �ی را �چ

مد.  �آ ا�ز ای �گ�دن �ج . �چس �جه حج ز�ق � و�ی ورد؛ ُدم را �آ ��آ
�ده٭  را �ج

؛ �گُ �ق �ش �ق �گدز سش س�قی �چ مد؛ ا�ز �چ �ی� �آ �جه  �ز

کم  ل . ��چس �ش ان �ا�ز�ق ز�ا�ز ُکّله٭  �زما�ی ا � ز�ا ر�ز�ق و دو د��ق را �ق �زه � کِ�ق�ز و ��ی م � �ین رو �زهاد؛ ا�ز �زَ ا�ی �جه  �چ

ده �جود.  �ین �ج�د و مرّدد ما�ز ا�ی د. د��قسش را �چ ما�ز ا�ز د. »صاد« ا�ز کار �ج ه �ز و �گ��ق ا�ز �ی� �ز ا �ز ا را �ق د و دو �چ �ی را �کسش

م  �جه راه  سش ا ُسم ها و ما �چ ده �جود �ج اها ما�ز . ُکّلٔه �چ وا��ق ود می �ز ِ �ز د؛ �قمام�ق �ی ی می ط��ج �یرز صور�ق ا�ز او �چ

ی  �ز
د. �گ��ی گی ا�ش �ز�جرمی داد اّما معلّم رد �زما�ز دل ا�ش ا�ز ردما�ز کِل »صاد«. سرا�چ مسش

ا�ز�جر ا�ز  � کار و �ج
�زِِ �آ

ا  اری �ا�ز�ق و ��یوان را �ق د و عل�زرز �ی ی رد هم �کسش ط ها�ی ان �ز ا�ج �ق د؛ �ش ام�ی �ج د �که �جه �ود ا��ج ا�ز ه٭  �ز دا�ز ر�ز

دارد«. و  دارد، سم �ز ا �ز د: »��یوان محچ �چ ا�گ�دی ُگل �ک�د. صدا �ز ط�ز�ق �ش �ی د. �ش ا�ز ا �جه عل�ز �زسش �ا�ق �چ

رد«. حچ د �ج ا�ی ؛ ��یوان �ج : »رد عل�ز ا��ق ون سردی �گ�ز�ق ه �جود، �جه �ز زمصه٭  َر��ق معلّم �که ا�ز م�

ارٔه  د، حچ �گ�ی ردمی ما�ز ا �جه کار صور�ق ادار ح�ق�یر�ق هر حج ا�گ�د و�ز د �که �ش �ی ی مرا �ز�جر �ا�ز اسش �قّ معلّم �ز

ک�زد.  ود می � �یؤه معلّم �ز گی �جه �ش دل ردما�ز

توضىحات
1. رنگ را به زىباىى و هنرمندانه به کار مى برد. 

2. براى انتقال تصوىرگرته بردارى مى کردند و گرته بردارى )گرده بردارى( آن است که با خاکٔه زغال، تصوىر 
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چىزى را طرح کنند. 
3. جاى حرف داشت؛ مشکل داشت.

4. ما را به کشىدن از روى آن طرح موظّف مى کرد. 
5. کناىه از اىنکه در آن کار مهارت نداشت. 

6. در سنّت نگارگرى شرق به دلىل انتخاب زاوىٔه ساده معموالً نقش ها از پهلو کشىده مى شد. 
7. جانشىن راستىن 

8. کشىدن اسب از نىم رخ زىباتر است و تناسب اندام حىوان را بهتر نشان مى دهد. 

خودآزماىى
1. چند اصطالح نّقاشى را که نوىسنده در متن آورده است، بىابىد. 

2. در کدام قسمت از اىن متن، مى توان نشانه هاى شاعرى نوىسنده را ىافت؟ 
3. ىکى از وىژگى هاى بارز اىن نوشته را بىان کنىد. 

4. با راهنماىى معلّم خود تحقىق کنىد چرا در نگارگرِى اسلىمى از نقش آدمى استفاده نمى شود؟ 
5. دو کناىه در درس پىدا کنىد. 

6. از نظر نوىسنده، کالس درس نّقاشى در مقاىسه با ساىر درس ها چه وىژگى هاىى داشت؟ 
7 . کشىدن چه قسمتى از اسب براى معلّم مشکل بود او براى حّل مشکل خود، چه چاره اى اندىشىد؟ 

آورده اند که ...
جوالهى در خانٔه دانشمندى، ودىعتى نهاد ىک چند روز برآمد. به آن محتاج شد. پىش 
وى رفت. دىد که بر َدِر سراى خود بر مسند تدرىس نشسته و جمعى از شاگردان پىش او صف 
بسته. گفت: »اى استاد به آن ودىعت احتىاج دارم.« گفت: »ساعتى بنشىن تا از درس فارغ 
شوم.« جواله بنشست، مّدت درس او دىر کشىد و وى مستعِجل بود و عادت دانشمند آن بود 
که در وقت درس گفتن، سر خود مى جنبانىد. جواله را تصّور آن شد، که درس گفتن همان 
سرجنبانىدن است. گفت: »اى استاد برخىز و مرا تا آمدن، ناىب خود گردان، تا من به جاى تو سر 
مى جنبانم، و ودىعت مرا بىرون آور که من تعجىل دارم«، دانشمند چون آن بشنىد بخندىد و گفت:

     فقىـه شهـر زنـد الف آن به مجلـس عـام     که آشـکار و نـهاِن عـلــوم مى دانــد،
     جواِب هرچه از اوپرسى آن بود که به دست     اشـارتى بکند ىـا ســرى بـجنـبانـــد!

بهارستان جامى



120

�یم �ن
�ن �ک ح�ن

اس�ت �ج ّر�ج �آ �ن ی �ت�ن و�ی ه �ت ا �ک هر �ج

اس�ت ر�ن �ج مر�ن  �گ  �جا�ن و  گل  وی  صحراس�ت�ج رو�ن  و  اط  �ن�ش گام  ه�ن

د ا�ن �ش �ن �ی �ج ور�ت  ان  رن �ن ّرا�ش  اراس�ت�ن �ی �ج ن  م �چ ا  ص�ج �ش  اّ �ت �ن

�یس�ت �ن ان  وس�ت �ج و  �جا�ن  سِر  را  اس�تما  �ج �ن �آ ّر�ج  �ن �ت ی  و�ی �ت ه  �ک ا  �ج هر 

�نو�جان روی  جه  � ر  �ن �ن د  �ن و�ی
ه   ما راس�ت�گ ر �ک �ن ن �ن نه ا�ی ی اس�ت ، � ه �ن

ون ی �چ �ج ِع  ص�ن سِّر  و  �ت روی  داس�ت رد  �ی �چ �نه  �ی �گ �ج �آ رد  �ج  �آ ون  �چ

مِهر�ت مُهِر  ه  �ک ی  ای  دم �آ اراس�تهر  �ن �گ  س�ن ر�ن�ت 
گ

� �ن وی  رد 

د �جسو�ن ما   ِ �ک �ن�ش و  ر  �ت ی  سوداس�ترو�ن د�ی�گ  ر  �ی �ن جه  � ه  �ک �ش  �ت �آ

سعدی ی ��ا�جِ  �ج دن  ال�ی اس�ت�ن دا�ن ی  ر�أ ال�ن  �ن د  �ن و�ی
�گ

دارد �ن ر  �ج �ن ما  ر�تهأ  �ن رد�یاس�تا�ن  ار  �ن
لک ر  �ج ه  �ک سوده  �آ

سعدی



فصل هفتم: ادبّىات دوران جدىد »مشروطه«
اهداف کّلى فصل: 

1. آشناىى با جنبه هاى گوناگون ادبّىات مشروطه
2. آشناىى با ساختار و محتواى آثار ادبى دورۀ مشروطه

3. آشناىى با نمونه هاىى از آثار ادبى دورۀ مشروطه
4. آشناىى با چهره هاى ادبى صاحب اثر در زمىنۀ ادبّىات مشروطه

5. تواناىى انجام فّعالّىت هاى ىادگىرى



122

روطه ا�ق دورۀ م�ش �یّ مدی  �ج� اد�ج رد�آ

�ز�یرز  ارسی  �ز اد�ج  و  ان  �ج �ز رد  ن،  �آ �قماعی  ا�ج و  اسی  ��ی �ّوال�ق  �ق و  روطه  م�ش ال�ج  ا�ز�ق ِی  �چ رد 

ود  � می �ش د�یک �ق ار �ز�ز ا�ز ه و �ج ان مردم �کو�چ �ج � و �جه �ز �ز�شر �اده �ق عر و  ان سش �ج د. �ز �ی د می �آ د�ی ی �چ زی ها�ی د�گ��گو�

ل ها، 
َ ان مردم، َم�ش �ج �زد، �ز دا �زمی دا�ز ار حج ا�ز ه و �ج ود را ا�ز مردم �کو�چ یس�زدگان ا�ین دوره �ز و� ون �ز و �چ

ک�ی�ج های  �� �ق و  ه ها  وا�ش ک�زد.  می � ا�ز  �ج ا  حج ا�ق  �یّ اد�ج رد  عادی  مردم  گی  دل �ز �ز و  صّه ها  �ق  ، اصطالحا�ق

ه ها  �ق و�ش ی رد�ز �چ ی رد  �چ ه و  �یو��ق �چ مله های  زی و �ج ده و طوال� �ی �چ �ی �چ ار�ق های  ود و ع�ج کم�قر می �ش � ی  �زای عر�ج �ش ا�آ �ز

د.  ا�ج کاهسش می �ی

ا�ز  �قماعی �ج اسی  و ا�ج گی و مسأ�ل ��ی دل �ز ا�ق �ز ع�یّ عر و �ز�شر ا�ین دوره وا�ق مون، رد سش ر م�ز �ز ا�ز �ز

و  ه ای �ز د�یسش ا ا�ز د �ج �قوا�ز ا �ج �زد �ق ا�ی �گسش �زده را �ج وا�ز م و �گو�ش �ز سش �زد �چ عرا می �کو�ش و�یس�زدگان و سش ود. �ز ه می �ش �گ�ز�ق

� گام �ج�دارد.  لکو �ق �ی گی �ز دل �ز �قن �جه �ز ا�ز رد مس�یر د��ق �ی

ن را رد  �زد �آ ه هما�ز �ق �ش ا�ق �گدز �یّ ی �که رد اد�ج �یرز د؛ �چ ا�ج ا�یسش می �ی ز�ز �قماعی ا� اسی و ا�ج د ��ی �ق ط�زرز و �ز

زی  � ر�ز الّد�ین �س�ی ّداسش ون ده�زدا، ��ی زی �چ لم مردا� ا �ق گار �ج م، رد ا�ین رو�ز ده ا�ی زی د�ی اکا� د �ز �ی ار ع�ج �ش �آ

گ�یرد. اسی �ق�ار می � ٔه ��ی ار�ز دم�ق م�ج روطه ردحز م�یرز م�ش ود و �ز�شر ط�زرز �آ ده می �ش �ز مال( و ... �ز م �ش )�زس�ی

د  د�ی �چ ان  �ی ا�ی ارو�چ ا�ز  د  ��ی �ق �ق �جه  و�یسی  �زامه �ز سش زما�ی � و  ه  ا�ز �ق �یوه ای  �ش �جه  و�یسی  ان �ز دا��ق دوره،  ا�ین  رد 

ار  �ج �جه  و  الد  می �ج �جعد ها  و  د  می رو�ی ما  ا�ق  �یّ اد�ج �کهن �ال  �ج� رد�ز�ق  ه  ا�ز �ق ه ای  ا�ز �ش ه  د�ین �گو�ز �ج د.  �ی می �آ

روطه و �چس ا�ز  دا�یسش م�ش �ی مان �چ زی �ز ع� داری  )�ی �ی عر دورٔه �ج زمو�زه ای ا�ز �ز�شر و سش ا � �زد. رد ا�ین �زصل �ج �ی می �زسش

د. م �ش واه�ی ا �ز �ز �ش د �آ د�ی ا�ق دوران حج �یّ �گ�ی ا�ز اد�ج زمو�زه های د�ی ا � �زده �ج �ی ن( و رد �ال های �آ �آ
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دهم ردس ه�ج

الی روطٔه حز م�ش

ا�ز  �چس  و  د  �ش م�قوّلد  هران  �ق رد  .�ش  هـ   1258 �ال  �جه  ده�زدا  ک�جر  ع�ی ا� عاّلمه  ده�زدا: 

�جه  روطه  ال�ج م�ش ا�ز�ق ادامه داد. رد  ل  �ص�ی �ق
�جه  اسی  ��ی علوم  مدرسٔه  زی، رد  د�ی� و  ی  اد�ج علوم  �قن  موحز �آ

ا  »م�یر�ز دو��قسش  اری  �ی �جه  اسرا�ز�یل«  »صور  امٔه  �ز رو�ز ار  �قسش ا�ز رد  و  �یو��ق  �چ واهان  ادی �ز �ز �آ �جمع 

ار�ک�د و عالوه  زی ا�ز�ق�ی � �ی ه �زسش زی �گوسش وا� . �چس ا�ز دوران �ج ا��ق ز�یل( �ج�حز ان« )مد�ی� صور اسرا� �گ�یر حز ها�ز �ج

��ین  م�زد �ق �ش امٔه ��قر�گ �که ار�ز . ا�ین �گ�امی �ز �دا�ز�ق ارسی �چ امٔه �ز �قن �عز�ق �ز و�ش ک�ق�ج �جه �ز ح � ص��ی �ق
ٔا��ی�ز و  � �ق

�ج

ز�ه�زگ  ��ین � ر�گ �ق �ز
ک�زون �ج ا�ز�ق و ا� ان �ی ا�ی ان �چ �ج م�زدان و اد�ی سش �جمعی ا�ز دا�ز�ش ، �جه �کو�ش ادگار او��ق �ی

و  ط�زرز  �جه  را  ود  �ز ادی  �ق ا�ز�ق ــ  اسی  اال�ق ��ی م�ق . ده�زدا  ارسی ا��ق �ز ان  �ج �ز ا�معار�ز  دا�ی�هق  و  �عز�ق 

�جه  ل  ز�ی امٔه صوراسرا� �ز رو�ز و« رد  ای »د�ز امصز و  د«  ��ز �چ د  ��ز ام »�چ �ز ا  �ج و  �ق  و�ش می �ز �ز�شری �اده  ا  �ج

اال�ق  زمو�زه ای ا�ز م�ق � �ی�  ٔه �ز �ق و�ش �ز  . �ق �ش هران رد�گدز �ق �جه �ال 1334 هـ .�ش رد  د. او  ا�چ می ر�ا�ز حچ

�زدگان  زما�ی � د  ه می د�ی لک �ز ا�ی ّ�ق ا�ز  روط�ی واهان �صر م�ش ادی �ز �ز �ان و �آ
�کّ �ز ون �ا�ی� م�ق هم�چ

. وی   او��ق

د،  گ�یر�ز وا �ق�ار می � هره های مردمی م�ج�س رد ا�ز�ز �زد و �چ ا�ج �س راه می �ی ی �جه م�ج ز�ما�یسش �ی و � �م�ی �ق
ک�یالن(  )و�

د. ه می �ش �ز�ق سش ٔا�شّ� و �آ ّد�ق م�ق �جه �ش
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ن  �گ� هم �ز �ز� مردِم د�ی : »هان«. �گ�ز�قم: »�آ مدم. �گ�ز�قم: »�ز�زه!« �گ�ز�ق �زگ �آ �ج �ق �ز�، �یک �ش �آ

ز�ق�زد؟« ان هم �زمی ا� �ج و رو�ز �جه حج ام �ش ا�ج و و �ج ل �ق حچ �کدام م�ش �ا ه�ی د؛ �چ وهر�ز و �ش

در  �چ �جه  حچ و�ق�ق  ه�ی �که  د�ز�ق  �ز ���ز  ا�ین  ا  �ج �جرد  �ج را  ز�ق�ق  معر� و  کمال  � ور  »مرده �ش  : �گ�ز�ق

ده«.  �ج مرا  وا�ج ���ز  �ج ،  حاال  و�ج �گ�ز�قم: »�ز �ین«.  �زسش �ج ا  �ج �ز �آ و،  ا�ش �چ ا  �ج ا�ی�ز ا�ز  �قی  گ�ز ل �ز ده ا�ق  ��یل �ش �ز

 : امد؟« �گ�ز�ق �ی �ق �ز ان مطا�ج اره �ق �ا ��ق امد1« . �گ�ز�قم: »�چ �ی �ق �ز اره مان ا�ز اّول مطا�ج ی، ��ق �چ : » ه�ی �گ�ز�ق

ره، و�ق�قی  : »�آ ه؟ �گ�ز�ق وهری می سش ن و �ش ور هم �ز م: �ز�زه! �جه �ز ور �ج�د.« �گ�ز�ق ا�ق مرا �جه �ز ا�ج ه �ج لک �ز »م��ز ا�ی

 . �ق دا�ش �جود؛ ااّل من هم وار�ش �ز د �ز ی ا�ش �ج درم دارا�ی م �جودم. �چ �رعمو�ی د �چ امرز درم مرد، من �ز �که �چ

اد  �ی ه �ج ل مدا�زعه٭  �جود �ک ک�ی ِی هم�ین مرد �که و� ادم     �چ ز���ق ک�زد؛ من � ی ��ق � وا��ق مرا �ج سش می �ز
ُک ا�ِمل�کَ ر�ی سش

امه �گ��ز�ق �که �جعد  طور ا�ز من وکا��ق �ز ده �چ ل �ش ��ی ام �ج�ود مرا�زعه٭ . �زمی دا�زم �ز ا�ج ر�یک ا�ِملک �ج ا سش �ج

دم، �گ��یه �ک�دم،  ودم را �ز ه من �ز د �ک�ده ام. هر �چ ودم ع�ق و را �ج�ای �ز د �که من �ق س�ج�ی ه �چ ا�ز �یک ه�ز�ق

م مارد، �جعد ا�ز �یک �ال  لگو�ی ی �ج ن م�زی«. حچ و، �ز ه �که �ق : »ِااّل و ِلّلٰ مدم، �گ�ز�ق م�ین �آ �مان ر�ز�قم،  �ز �جه �آ

د! ا�هی  ا�ش ه �ج �ق دا�ش الصی �ز ه�زّم حز �قسش �ج . ا�هی ا�ز �آ دا�ز�ق �قسش ا�ز ی2  مرا �جه ا�ین �آ عَر�ز و عَر�ز �کسش

ل  م های م�ش سش ن �چ اده!3  ا�هی �که �آ �ی د و او �چ ا�ش ان �واره �ج ه �ز ود! ا�هی هم�یسش اه �جسش �یعزم�جر رو�ش ��ی �یسش �چ �چ

ار �گ��یه �ک�دن. من  ار �ز روع �ک�د �ز زها را �گ�ز�ق و سش � رد!« ا�ی �ج رد�آ صز امی٭ ا�ش را م�یر�ز ِ �ش َر�ق َا�ز

د من  امرز ه د�ز�قر عموی من هم �ز لک �ز . �ج�ای ا�ی �ج دلم �جه حال �ز�زه م �و�ز�ق ن �ش هم را��قی را��قی ا�ز �آ

�ج  ن �ش . ا�ز �آ می ا��ق �ی لم �طز ه طز د �چ امرز د ا�ز �ز امرز دا�ک�دن �ز ه من هم م��ق�ز�ق �جودم �که حج لک �ز �جود؛ �ج�ای ا�ی

دم؛ �ج�ای  ���ی اد �ق ز�ق ام ا� ا�ج م �ج سش مم �جه �چ �ش �چ
�گ� هر و�ق�ق  �ج د�ی ن �ش د. ا�ز �آ ام صا�ز �زسش ا�ج ا �ج �گ� دلم �ج د�ی

ن و�ق�ق ا�ز  زها �آ � ه �ق . �ز امی ا��ق ِ �ش ر�ق ل ا�ز ما�ش م�ش �ش زی، �چ � �ق ول �ز�زه م �گ�ز دم را��قی را��قی �جه �ق ه د�ی لک �ز ا�ی

ه  دم؛ �جعدها ا�ز اسم هر �چ ���ی ل �جود، �ق ک�ی ه و� م های هر �چ سش دم، �جعدها هم ا�ز �چ ���ی ام �ق ا�ج م های �ج سش �چ
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اِی  �ی د�ز �جه  ز�ق�زد  د و ر� �که مرد�ز ها  �ز �آ �جود،  �ز ا  �ج �ز ا�ی صودم  اّما حاال م�ق دم،  ���ی �ق له  �ج دم،  ���ی �ق �جود  ل هم  ک�ی و�

ا �جود �که ا�گ�  �ج �ز صودم ا�ی رد. م�ق �گدز ان �ج ص�یر  همه �ش �ق دا ا�ز سر �ق . حز ا��ق اِی �ز �ی م رد ا�ین د�ز د�ی 4 ، ما ما�ز ��ق

�جه  ا�ز رو�ز اّول  �جودم. من   � روطه �ق ا�ز همه م�ش م  د�ی �ق ا�ز  �که من  زی  �زر می دا� �یک �ز و  �ق د،  دا�ز �ز حچ �کس  ه�ی

ه من ا�ز رو�ز  لک �ز م. �ج�ای ا�ی قم ر�ز�ق ان �جه � ا�ی �ق اده همراه �آ �ی ای �چ م؛ �چ م ر�ز�ق �ی دا�عطز اه ع�ج م؛ �جه �ش ار�ق ر�ز�ق س�ز

٭؛   ّ�ق �ا�یسش رع�ی زی �آ ع� روطه �ی لم؛ م�ش زی ر�زع طز ع� روطه �ی ؛ م�ش زی عدا��ق ع� روطه �ی ده �جودم �که م�ش زهم�ی اّول �

اه  ط ا�ز �ش ی �که د��ق �ز ده �جودم ... اّما ا�ز همان رو�ز زهم�ی زها را � � . من ا�ی ادی ممل�ک�ق �ج زی �آ ع� روطه �ی م�ش

�ین �ک�د، �یک د�زعه  ع�ی ل �ق ک�ی د و� ا�ی �گ� �ج �زد �که حاال د�ی دم �که مردم می �گو�ی ز�ق�زد و د�ی اه [  �گ�� �زرالّد�ین �ش ] م�ز

اد. �یک د�زعه  ز�ق کان ا� �زدم5  �جه �ق �ق�زد �جه سر من. �یک د�زعه سی و سه �ج �ز
�ج دا�ز ر�ی ِا�زگار �یک کاسه �آ

ان  ود�ق د؛  �جه د��ق �ز ک�ز�ی � �ز ا�زم  د؛ حج ک�ز�ی � �ز ا  ا�ج �گ�ز�قم: »�ج د.  ��ز �ز . �یک د�زعه سرم �چ اهی ر�ز�ق مم ��ی �ش �چ

د«. �ی ان مّدعی �ز�قرا�ش ود�ق �ج�ای �ز

د«. ل دار�ز ک�ی ٭  همٔه ممل�ک�ق ها و� ُ��ق ل �چ �ق ا �چُ ه �ق ُن٭  �گ��ز�ق ا �چ �زد: »�جه ! ا�ز حج �ق �گ�ز

الی  روطٔه حز د؛ م�گ� همان م�ش د د�ی واه�ی �ز ل �ز�یر �ز ک�ی ما ا�ز و� ده، �ش �ز ما �ز ه، من مُرده �ش ا والّلٰ ا�ج �گ�ز�قم: » �ج

ه؟«  ل می سش ک�ی ی و� روطه هم �ج ن. م�ش داری ���ز �ز�ز ؛ �واد �ز ی کار�ق �زد: »�ج�و �چ �ق ؟« �گ�ز طور ا��ق �چ

را  ان  �ق ما�ز �ش �چ دا  حز ای  رصز د م��ز  ک�ز�ی � می  �ین  ع�ی �ق �که  حاال  �چس  ا!  ا�ج »�ج �گ�ز�قم:  �زد.  می �گو�ی را��ق  دم  د�ی

.» و�ج �ی �ز �زد: »�ز�ی �ق د.« �گ�ز ک�ز�ی �زا�ج � �ق و�ج ا�ز ِل �ز ک�ی د. و� �ق�ی ا�ه �ز�ی�ز د �که �جه حچ ک�ز�ی وا    �

ه؟  �چ اّما رد  د.  �ک�د�ز د�قّ�ق  هم  د. رد��ق  �ک�د�ز وا  را  ان  م ها�ش سش �چ  . و�ج �ز �ی  �ز�ی  : �زد  �ق �گ�ز له،  �ج

را  ا�ین وکال  ا  �گو�ی �که  د  ال می �ک�د�ز �ز�ی اره ها  �چ �ی �ج کال�کسه.  و  ادی ا��ج  �ی �ز �گ�دن،  �قی  کل�ز َطن،  �ج ِم 
َ �ِ�ز رد 

د6. اده ا�ز �ق ه سر ���ز من ا�ز ا�ز اری حاال �جعد ا�ز دو �ال �ق �زد. �ج �زر��ق وری �ج لو�ز واه�زد �جه �چ می �ز

 � �چ  ... و  الّدو�ه  ا�ز�  م�ز کم  ل �ش ه�زای  �چ را  ٔ��ق رٔ��یسه  ه�ی روی ص�زدلی های  �که  زهم�زد  می � ه  ا�ز �ق حاال 
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�یسم«  الی »ُروما�ق لگول روی �ق �ز ار�چ اری، حچ احچ اره ها ا�ز �ز �چ �ی م، �ج ی هم �که دار�ی ل �سا�ج ک�ی ا و� هار �ق ک�زد و �چ می �

زها را  � ا�ی ک�زد...  � ا�زون عمل  �ق �جه  �که  � ا��ق  اال�ق �ج ن  زِّن٭  ا�ز �آ � ُم�قَ ٔان  �که �ش زهم�زد  ه می � ا�ز �ق د. حاال  گ�یر�ز می �

ده �جودم؛ �ج�ای  ه من �گ��یه های ماردم را د�ی لک �ز دم؛ �ج�ای ا�ی زهم�ی م می � د�ی زهم�زد. اّما من ا�ز �ق ه می � ا�ز مردم �ق

ه  لک �ز د؛ �ج�ای ا�ی �ی حزسش واهد �ج ود�ش را رد ا�ی�ان �ز ّ�ق �ز اص�ی ک�یل حاال حاال حز م اسم و� ه من می دا�زس�ق لک �ز ا�ی

ادم �جود. ام ه�زو�ز �ی ا�ج امی �ج ر�ق �ش ل ا�ز م های م�ش سش من �چ

ا�قی �یر ��ی سش م�ّمد د�ج اال�ق ده�زدا، ص 135 ــ 131« �جه �کو�ش ل ا�ز »م�ق �جه �ز�ق

س�تم دو دس�ت �ج م  ، �ج �ش ن  !  �چ س�ت دس�ت مرن �ک �ش م  ا�ی �چ دو  م  ،  �ش �چ مرو!  راه 

ن س�ن مودم  �ن طع  �ت ن !  مرن ن�ر�ن  ده س�تم  �ج �ج م  ،  �ش �چ ن! 
ک

م� ط�ت  �ن

ن
ک

م� وان  ع�ن ن  س�ن ن  ا�ی هم!  �ن�ن �چ  نه�ی
ک

م� ا�ن�ان  ی  ا�نهم �ن �نواه�ش 

وم سش ر 
ک

� وم   ،  سش ور 
�ک وم  ،  سش ومالل  ر سش ن  �ن ه م ل�ی�ک ُم�ال اس�ت �ک

مال  ( ی ) �نس�یم �ش �ن ن �س�ی ّد�ی ر�ن ال د اسش ّ س�ی
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توضىحات
1. ستارهٔ بختمان با هم برابر نشد = سرنوشت، ما را براى هم نخواست. 

2. مرتباً شکاىت به دادگاه بردن. 
3. همىشه در جست  و جوى نان باشد و به آن نرسد؛ همىشه گرسنه و بدبخت بماند. 

4. دنىاى حق: جهان آخرت 
5. بدنم به لرزه افتاد؛ به خود لرزىدم. 

6. تازه متوّجه حرف من شده اند؛ سخنم را درک کرده اند. 

خودآزماىى
1. چرا نوىسنده در اىن طنز سىاسى، مشاجرهٔ مادر و پدر خود را مطرح کرده است؟ 

2. به دو مورد از باورهاى عوام که در متن آمده است، اشاره کنىد. 
3. با راهنماىى دبىر خوىش، علّت رفتن نوىسنده را به سفارت و شاه عبدالعظىم در تارىخ مشروطّىت بىابىد. 

4. چرا نوىسنده اصرار مى ورزد که مردم وکىل )نماىنده( تعىىن نکنند؟ 
5. دو نمونه از کاربردهاى عامىانه و مردمى را در نثر درس بىابىد. 

6. ىک نمونه طنز امروزى را در کالس بخوانىد. 
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 ) ـ 1300 هـ . �ق �زی« )1353ـ  و�ی اسم عار�ز �ق�ز »ا�جوا��ق

. عار�ز  روطه ا��ق ص�ز�ی�ز �ا�ز معرو�ز م�ش اعر و �ق �ش

و�ش  �ز ی  صدا�ی ورد.  �آ روی  عر  سش �جه  گی  �ال� ده  ا�ز�ز �ش ا�ز 

اه  �ش �زرالّد�ین  م�ز ه  و�جّ �ق مورد  ل  د��ی هم�ین  �جه  و  �ق  دا�ش

واهان  ادی �ز �ز �آ ٔه  ��گ �ج �جه  روطه  م�ش مٔه  مرز �ز ا  �ج  . �گ��ز�ق �ق�ار 

ورد.  ال�ج رد�آ دم�ق ا�ز�ق ی را �جه حز عر و مو��ی�ق �یو��ق و سش �چ

ا��ج  �ی� رد �ق عر �ز . سش ّه ا��ق و�ج ا�جل �ق زی او �ق ه� �ا�زه های م�ی �ق

گا�زگان  �ی زی او��ق �که �جه �ل�ٔه �ج عار وط� زمو�زه ای ا�ز اسش ل � عزرز

اره  �ز� ا�ش �ی�ق �آ صوص رد �ج اه �جه �ز داد�گ�ی م�ّمدع�ی �ش �ی و �ج

دارد. 

ر ا�ه مر�ن اس�ی �ن

اس�ت ن  وط هر  �ج همه  ن  ا�ی ر  اس�ی مر�ن  ا�هأ  اس�ت�ن ن  م و  �چ هم   ،� �ن �ت اِر  �ت ر�ن
گ

� ٭ مر�ن  م�ل�ک

رد �ج �ج ر 
گ

� ی ط��جم  م سحر  �جاد  ا�ن  ن اس�تهمّ�ت  م ٭  �چ جه طَر�ن ه � ی �ک �ت �ی جه ر�ن ن � ر ا�ن م �ج �ن

�نو�ی�ش ادی  �ن �آ ره  رد  ان  هم وط�ن ای  ری، 
ک

� اس�ت�ن ن  م ل  م�ش د  �ن
�ک �ن  �

�ک هر  ه  �ک د  �ی �ج�نما�ی

�جاد �آ ٭   �ج ا�ن ا�ج دس�ت  ا�ن  ود  سش کاو  نه ای  ا� ن٭ اس�ت�ن ه �ج�ی�ت   الحَرنَ نه �ک ا� ن �ن �ن�ش �آ �ک    و�یران �کُ �ن ا�ش

ن وط هر  �ج �نون  جه  � ر�ته  �ن ود  �نسش کاو  امه ای  ن اس�ت�ج �ن
م ا�ن �ک

ن و �ک �گ �ت �ن ه �ن امه �ک ن �ج در �آ �ج

رد�یم 
ک

� ���یمان  مل�ک  ن  ا�ی رد  ه  �ک را  ی  س
�ک ن  اس�ت�آ ن  اهرم او  ه  �ک رد 

ک
� ن  �ی �ت �ی امرو�ن  مّ��ت 
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خودآزماىى
1. منظور از »مرغ اسىر« در بىت اّول چىست؟ 

2. در کدام بىت، بىگانه ستىزى شاعر دىده مى شود؟ 
3. ىکى از موضوعات اساسى در شعر مشروطه، وطن دوستى است، در کدام بىت اىن موضوع دىده مى شود؟ 

4. در بىت آخر، به ىکى از ماجراهاى زندگى حضرت سلىمان اشاره شده است. آن ماجرا را بىان کنىد و بگوىىد 
منظور از »اهرمن« در اىن بىت کىست؟ 

5. براى هر ىک از کلمات »هّمت و مسلک« دو کلمٔه هم خانواده پىدا کنىد. 
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دهم و�ز ردس �ز

ان زّ�ا�ش کم و � حال

�زٔه  �ی �ی ( �آ ه ای« )1255 ــ 1328 هـ. �ق د�ین مراعز �ین ا�عا�ج �یگ« ا�ش� »�ز م �ج امٔه ا�ج�اه�ی ا��ق �ز »��ی

ده  حر�ی� �ش �وا �ق ی �چ �زد و �ج لمی �ق ا �ق ری ا��ق �که �ج دهم هحج اع ا�ی�ان رد اوا�ز� �ق�ن ��یرز �قمام �زمای اوصز

ا��ج  �ق ا�ج را رد  ک�ق �  ، هن دو��ق و اصالح ط��ج ا��ق م�ی اده ای  ��ز ا�ج �ق ود  �ز �که  یس�زده  و� �ز  . ا��ق

ان  �ج ا�ی ر�ج �ز ار �آ �جّ کی ا�ز �ق � �ی د  �ز ز��ز � �یگ،  �ج م  ان، ا�ج�اه�ی �قهرمان دا��ق  . ه ا��ق �ق و�ش �قماعی �ز �یک رمان ا�ج

اع  اوصز و  ود  می �ش ا�ی�ان  راهی  ّدس  م�ق هد  م�ش ار�ق  �ی �ز م  عرز �جه  و  ک�زد  می � گی  دل �ز �ز �که رد مصر  ا��ق 

ن �قهرمان  اهدا�ق ا�ی ، مسش ک�زد. مٔو�ّ�ز اهده می � گار را مسش ن رو�ز هر های ا�ی�اِن �آ ا�جسامان مردم و سش �ز

ان،  کم را�ز واری حل وه �ز هوده، ر�ش �ی ان �جه کار های �ج �ز دن �آ زی و رد�جه ردی مردم، سر�گ�م �ش ا� یسش �� را ا�ز �چ

ٔه  �ق زی �اده و مٔو�شّ� �جه ر�ش ا� �ج ا��ق های ا��قعماری، �جه �ز و�ز ��ی �ز ی عدا��قی و �ز زی و �ج و� ا�ز ی �ق ، �ج عز�ز��ق دو��ق

حزسش  �ج
ان«   زّ�ا�ش کم و � . »حال ه ا��ق �ق داری مردم دا�ش �ی گی رد �ج رل �ز

گار سهم �ج ن رو�ز ورده �که رد�آ حر�ی� رد�آ �ق

د.  �ی وا�ز ا�ج ا��ق �که می �ز ک�ق ن �
اهی ا�ز ا�ی �کو�ق
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 ، �یسش د: »�ج�و �چ د�ز ا�زگ می �ز د. ا�ز هر طر�ز �ج ��زد �ش ی1 �ج اسش �گ� صدای دور�ج اگاه ا�ز طر�ز د�ی �ز

وان  �زر �ج دم �یک �ز ر �ک�دم؛ د�ی �ز دان �وی �ز کمال ��یر�ق �ج !« من رد � �چو�ش ا را �ج �ین ع�ج ��ق ، �آ ا�یس�ق �ج

�جه  ��زد،  �ج د��قی  و�ج  �چ ا  �ج �زر  �ز هل  �چ و سی  د  �ی می �آ ، �واره  �ق دا�ش ده  �ی �کسش ��ج�یل های  �که   ، ام�ق ��زد�ق �ج

�ق  سش هر و رد �چ �زر سر�ز �چو�ش د�یو�چ ان �یک �ز �ز �یسش �آ ا�چ �یسش �زد و رد �چ �ی ام، ا�ز دو طر�ز او می �آ طز ی�ز �ز رد�

 : . �گ�ز�ق ه ه�زگامه ا��ق دم �که ا�ین �چ ���ی ا �چ ارصز �ق �زد. ا�ز �آ �ی 2  می �آ �چ �ی ا �ق �زر �وار �ج �یس�ق �ز ن، ده �ج سر �آ

م  �ی عطز ٭  و �ق ن، �ک��زسش اده ه�زگام ع�جور �آ س�ق کار می رود«. �جه ما �گ�ز�ق را��ق ا�ی ؛ �جه �ش هر ا��ق کم سش »حال

ه�ق ا��ق  سش �ج
ِ
ا�ز�ج و �ش هار حج دم هی ا�ز �چ ر �ک�دم د�ی �ز �یک �ز ون �ز ک�ز�زد. �چ �گ�ان می � �زان �که د�ی د؛ �چ �ی زما�ی �

�چ و را��ق هی ��ج�یل های  اورده و ا�ز �چ �ی ود �ز ر�گوار �ز �ز
دًا �جه روی �ج ن هم ا�ج ک�ز�زد. �آ ده می � �که مردم س�ج

ان  زّ�ا�ش � را  طر�زسش  ن  : »�آ �گ�ز�ق ود؟«  می �ش ه  �چ م،  ک�ز�ی � �ز م  �ی عطز �ق �گ�ز�قم: »هرگاه  می دهد.  ا�ج  �ق را  ود  �ز

و  ر�ز �آ ه  ار�گو�ز �گ�ز�قم: »�زه، هرز د؟«.  ده ا�ی ا�ق هم ��یر �ش ��ی ا�ز  ا  �گو�ی ان،  �ز �آ و�ج د��قی های  �زد و�چ می دا�ز

زی ر�کوعی  � ز�و�ق کمال � � کم رد  دن حال د�یک �ش �ز�ز اده ه�زگام  س�ق ِ اد�ج را��ق ا�ی ی�ق �زها� رد دل دارم.« رد 

ده  د�ی ی �ز ا�ی حچ حج ع را رد ه�ی ک�زون ا�ین وصز ا� ون �ق .« �چ �ق �ش ی ولی �جه �ز�یر �گدز ال�ی ده �جود �ج م. »ر��ی ورد�ی ای �آ �جه حج

��یون  �زد ��زدن �که دارای ه�ز�ق م�ی هری ما�ز کم سش ی ا�ی�ان! حال اسش اد �ج �ج م: �آ ّ�ج �ک�دم. �گ�ز�ق ع�ج �ی �ق �جودم، �ز�ی

ی�ق  کم �یک وال� اءالّله حال ک�زد. ما�ش ٔان او �زمی � ا �جه �ش �ز رد واحدی اع�ق زها می �گدز � ا �ق ، ا�ز هرحج ّ�ق ا��ق مع�ی �ج

�یره٭   کم �ج ا، حال ا رصز �ق د! �گ�ز�قم:»�آ ا�ش د ا�ین طور �ج ا�ی ّ�ق دارد! �لط�ز�ق �ج مع�ی الل و �ج در حج ن �ق
ک ما ا�ی �کوحچ

ه  د.«  �گ�ز�قم: »�چس �چ دار�ز �ج �ز �زان موا�ج : »ا�ی ا می دهد؟« �گ�ز�ق �ج ّ�ق را ا�ز �ک مع�ی �ج ا�ین همه �ج و موا�ج

ک�ز�زد،  �گ� د�وا � ا همد�ی �زر �ج ا دو �ز د؛ هر حج ارها می �گ�د�ز ا�ز ه و �ج ام رد �کو�چ ا �ش ح �ق
: »ص�ج د؟« �گ�ز�ق ور�ز می �ز

ی�ج  ا� حج �ق�ان �ز �ز ی و �چ اسش زّ�ا�ش �ج ومان � ، دو �ق ّ�ق ا��ق الی ا�ز اهّم�ی د. هرگاه د�وا حز ��ز
ی می �ج اسش زّ�ا�ش �ج د � �ز�ز

ی٭   ه حچ ا�ز دها�ق اطرا�ز عر�یصز ک�ز�زد. هرگاه  � می �
د، مر�زّ گ�یر�ز ان می � زّ�ا�ش � ن  ا�ی �ق�ان هم  و دوسه 



کی ا�ز  � د، �ی ر�گ �ش �ز
دری �ج د. ا�گ� د�وا �ق و�ز ا�ز می �ش ا�ز�ق و �ق کی دو �قن ا�ز ا�ین �واران مٔامور �جه �ق � د، �ی ا�ی �ی �ج

اه  �ج �ز �چ ا  �ی ده صد  دان کار مٔامور �ش ی �ج �قهوه حچ ا  �ی ی و  دار حچ �ج ا �آ �ی ی  اسش �ج �گدار  �ز �ز �ق ا  �ی ور٭  و  �ز ا م�یر�آ �ی ان  �زدم�ق �یسش �چ

د...« من  گ�یر�ز 3 می � عار�ز مه و �ق ��ی ان �جه ع�زوان �ج ود�ش ومان �ج�ای �ز �یس�ق �ق اده و ده �ج اهرز ومان �ج�ای �ش �ق

ود می �گ�ز�قم: ای کا�ش  ا �ز م. �ج �ق ار �گسش �یرز ا��ق �ج ده ا�ز ��ی ک �ش ود �زسش ای �ز ز�زان رد حج دن ا�ین س� �ز�ی ا�ز �ش

ود  ی �ج� �ز ال�ی �م�ق و �چول ع�ج�ج �ج ا �ز دم! �ج �ز�ی ز�زان را �زمی �ش ده و ا�ین س� د�ی ع را �ز �کور و �ک� �جوده ا�ین وصز

دم... �ز��ی

ر�ین �چور، �ج 1، ص 312 ی �آ ��ی ما« �ی ا �ز�ی ا �ق ا�ج »ا�ز ص�ج ک�ق ل ا�ز � �جه �ز�ق

توضىحات
1. دورباش: اىن جمله را فّراشانى که پىشاپىش شاه حرکت مى کردند، بر زبان مى راندند تا عابران از سر راه کنار 

روند؛ ىعنى عقب باىست، بروکنار.
2. با آراىش نظامى مى آىند.

3. پىش کش، هدىه

خودآزماىى
1. جملٔه »آن طرفش را فّراشان مى دانند و چوب دست هاى آنان« ىعنى چه؟

2. نوىسنده با آوردن نام هاى »پىشخدمت، مىرآخور، تفنگدارباشى، آبدارچى و قهوه چى« در پى هم چه اوضاعى 
را مى خواهد نشان دهد؟

3. اصطالح »به روى بزرگوار خود نىاورده« کناىه از چىست؟ 
4. پسونِد »باشى« در ترکى به معنى رئىس و سرپرست است؛ مثل فّراش باشى. سه شغل دىگر، که با اىن پسوند 

ساخته شده باشد، نام ببرىد.
5. دو جمله از درس بىابىد که در آنها به جاى ضمىر » او« از »آن« استفاده شده باشد.
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هد  ( رد م�ش ـ 1226 هـ .�ش ادی، )1330ـ  �ز اعر �آ هار ، �ش ی �ج �ق م�ّمد �ق

عرای  ّ م ص�جوری«، ملک ا��ش ، »م�ّمد کا�ز در�ش د �چ �ز�ز مد و  ا �آ �ی �جه د�ز

زی  وا� و�ج . رد �ال های �ز مو�ز�ق ز�زون را �آ عر و � دس، سش ان �ق ��ق �آ

ا��ق  ��ی ا  �ج و  ا�ز�ق  �ی راه  �ز�ا�ان  واهی  �ز ادی  �ز �آ م�ا�زل  �جه 

رد  را  ود  �ز ٔه  واها�ز ادی �ز �ز �آ عار  اسش مان،  �ز ا�ین  رد  د.  �ش �زا  �ش �آ

داد  �ج ا�چ می �ک�د. رد دوران ا��ق امه های م�ّ�ی �ز�ا�ان حچ �ز رو�ز

ار داد و  �قسش هار« را ا�ز و�ج امه های »�ز�ا�ان« و »�ز �ز �یر رو�ز صعز

د.  �زا�ج �ش �ق �س ا�ز گی م�ج �زدل زما�ی �جعد ها ا�ز �وی مردم �ز�ا�ان �جه �

ورد و  �ق و مطا�عه روی     �آ �ی ح�ق �ق
ّدی �جه  مسی �جه طور حج ای 1299 �ش �جعد ا�ز �کود�ق

هار رد سرودن  د. �ج ده �ش �ی هران �ج��گ�ز گاه �ق ا�ق دا�زسش �یّ �کدٔه اد�ج ادی دا�زسش �جه ا��ق

ٔه  ان ما�ی ه می سرود. حج ا مهار�ق و ه�زرم�زدا�ز زی �ج ده را �جه ��جک �ز�ا�ا� ص�ی �ق اّما �ق عر د��ق دا�ش واع سش ا�ز

ز�اوان  ا�ق � �ی �ق �ق و ا�ش ده و �گواه عسش ل سروده �ش ا��ج عزرز �ی� رد �ق عر �ز . سش ادی و وطن ا��ق �ز هار، �آ عر �ج سش

    . ادی  ا��ق �ز او �جه �آ

ار �ت ر�ن
گ

مر�ن �

د �ی �ن �ک اد  �ن �آ  � �ن �ت ا�ن  مرا  ه  �ک و�یم 
�گ �ن ن  دم �ی �ن �ک اد  �ش د�م  و  ی  �جا�ن جه  � رده  �جُ �م  �ن �ت

دا �ن هر  �ج �ان  هم �نَ�نَ رد،  دن ی �گ م گل  صل  د�ن �ی �ن �ک اد  �ی مرا  و  ی  �جا�ن جه  � د  �ی �ن �ی �ن�ش �ج

ان د ای مر�ن �ی �ن ار �ک �ت ر�ن
گ

� ِ ن مر�ن اد ا�ن ا�ی د�ی �ی �ن �ک اد  م�ش �ش و  ال�ه  و  گل  ای  ما�ش �ت ون  �چ

� �ن �ت جه  � ری  اس�ی مر�ن  ما،  �ش �ن  دارد  ه  �ک دهر  �ی �ن �ک اد  �ن �آ م�ن�ش  ،  اد  �ی جه  � و  �جا�ن  رد  رده  �ج
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!
ک

ه �جا� �ت �چ ر سو�ن
گ

اره، ا� �چ �ی ن �ج ان م �ی سش د�آ �ی �ن �ک اد  ص�یّ أ  ا�نه �ن دن  �ش ران  و�ی ر 
ک

� �ن

ن! ر�ی �ی اد  ا�ن سش ، م�ج ر سر راه اس�ت ون �ج �ی��ت د�ج �ی �ن �ک راهد  �ن دل  ن  �ی
م�گ �ن و  �ته  �ن �گ ری  �ج �ن

اه و�ت
�ک ان  وا�ن �ج �مر  د  �ن

لک داد  �ی �ج و  ور  د�ج �ی �ن �ک داد  دا  �ن هر  �ج ن  وط رگان  رن �ج ای 

ران و�ی موری  أ  نه ا� �ن ما  �ش ور  �ج ا�ن  د  �ش ر 
گ

د� �ی �ن �ک �جاد  �آ ه  �ک اس�ت  م�ال  �نو�ی�ش  أ  ا�نه �ن

هار« »�ج سهم  ر 
گ

ا� د  �ش دان  �ن �ن أ  نه را� و�ی �ج  �ن دلکُ �ی �ن �ک داداد  �ن �ج  �ن لگ ن  �آ و  ادی  �ن �آ ر 
ک

� �ش

خودآزماىى
1. دو بىت زىر با کدام ابىات درس ارتباط معناىى دارد؟ 

به چـشم خوىش دىدم در گذرگاه    که زد بـرجان مورى مرغکى راه 
هنوز از صىد، منقارش نپرداخت     که مرغ دىگر آمد کار او ساخت 

2. ىک نمونه مراعات نظىر در شعر بىابىد. 
3. منظور از »گنج خداداد« در بىت پاىانى چىست؟ 

4. خسروپروىز براى از مىان برداشتن رقىب خود، فرهاد، به دروغ مرگ شىرىن را به او خبر داد و باعث مرگ 
فرهاد شد. شاعر از اىن نکته در شعر خود چه استفاده اى برده است؟ 

5. در غزل اجتماعى به چه مسائلى پرداخته مى شود؟
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م )8( �ی امو�ز �ی �ج

ه  �ق �ش �گدز �که رد �ال های  �زان  �چ  . ا��ق ل  عزرز ار«  �گ��ز�ق عر »مر�ز  سش ا��ج  �ق

زی �جه کار می رود اّما  ان �واط�ز و ا�سا�ا�ق ا�زسا� �ی ل �ج�ای �ج ا��ج عزرز د، �ق د�ی وا�ز �ز

لم  اری ا�ز طز �یرز ادی،وطن، �ج �ز ل �آ �ی �قماعی ا�ز �ق�ج ان مسأ�ل ا�ج �ی ل �ج م��قوای ا�ین عزرز

. و ... ا��ق

ل �ز�یرز  �قماعی، عزرز اسی و ا�ج �ّوال�ق ��ی زی ها و �ق ّه �جه د�گ��گو� و�ج ا �ق روطه �ج رد �صر م�ش

هار، عار�ز  عرای �ج ّ ون ملک ا��ش زی �چ اعرا� ود �گ��ز�ق و �ش �قماعی �جه �ز ر�زگ و �جوی ا�ج

ای  ود �جه حج ل های �ز ی ا�ز عزرز حزسش �ج
�گ�ان رد  دی و د�ی �ز

ی �ی زّ�حز ی، � �ق ادٔه ع�ش زی، م�یر�ز � و�ی �ق�ز

�زد. �دا�ز�ق �قماعی �چ ان مسأ�ل ا�ج �ی ال�ق ��زّ�قی �جه �ج رزّ عز �ق و �ق �قن ا�ز عسش س�زن �گ�ز

ا��ق  �قماعی  ا�ج و  اسی  ��ی مسأ�ل  �قر  �یسش �ج ها  �ز �آ م��قوای  �که  ل ها  عزرز ه  ا�ین �گو�ز �جه 

�زد. �قماعی« می �گو�ی ل ا�ج »عزرز

آورده اند که ...
روزى صحبت از پىرى بود. نورالدىن جهانگىر، چهارمىن پادشاه گورکانى هندى، 
فى البداهه گفت: چرا خم گشته مى گردند پىران جهان دىده؟  » نورجهان  « فورى گفت: 

»به زىر خاک مى جوىند اىام جوانى را.«



فصل هشتم: سفرنامه، حسب حال، زندگى نامه 
اهداف کّلى فصل: 

1. آشناىى با جلوه هاى هنرى و ادبى سفرنامه، حسب حال و زندگى نامه نوىسى
2. آشناىى با نمونه هاىى از سفرنامه، حسب حال و زندگى نامۀ نوىسندگان گذشته و معاصر

3. آشناىى با برخى از چهره هاى ادبى صاحب سفرنامه، حسب حال و زندگى نامه 
4. تواناىى انجام فّعالّىت هاى ىادگىرى
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امه گی �ز دل �ز امه، �َسْ�ج حال، �ز مدی �ج� س�زر�ز رد�آ

�زها  د�یک �جه �آ �ز�ز اط دور و  �ق �ز �جه  و�یسش  ز�د ردمس�یر س�زر �ز قی �که � ا� ج�یّ ر� حج ده ها و �ق �ز�ی ده ها، �ش �ش�ج�ق د�ی

�یّا�ق  اد�ج �که رد  امد  �ج می ا�ز امه«  ام »س�زر�ز �ز س�زد�جه  و دل    �چ زی  د� وا�ز �ز اری  �ش �آ �زسش  ز��ی � �آ �جه  د،  ا�ج می �ی د��ق 

�قماعی،  ی، ا�ج ا�ی ز�ی را� عز ارٔه مسأ�ل حج قی �ودم�زد رد�ج دٔه اّطالعا� امه رد�ج�دار�ز ه دارد.س�زر�ز �ش
گاهی و�ی ا�ی مّ��ق ها حج

. ال�قی و ... ا��ق گی، احز � ز�ه�ز �

زی  ا� �ج ا �ز د و �ج و�یسش می �چ�دا�ز ان حاال�ق و ا�سا�ا�ق �ز �ی س�زده �جه �ج و�ی و�یسی«، �ز رد »�س�ج حال �ز

د. ود دارد،س�زن می �گو�ی ارٔه �ز ی �که رد�ج ه ها�ی دعز �ین ا�ز دعز می، روان و دل �زسش صم�ی

�یّا�ق مّ��ق ها��ق  �گ�ی ا�ز اد�ج حزسش د�ی �ج
ن،  �ی�ج های �آ ز�ا�ز و �زسش گی و �واد�ش و � دل �ز ان مس�یر �ز �ی �ج

گار او �ز�یرز �جه د��ق می دهد. د ا�ز �صر و رو�ز �ی قی م�ز یس�زده، اّطالعا� و� دن �ز �زا�ا�ز ه ا�ز �ش �ق �ش امه( �که �گدز گی �ز دل �ز )�ز

امه  گی �ز دل �ز امه، �س�ج حال و �ز ی ا�ز س�زر�ز ه ها�ی زمو�ز ا � �زده �ج �ی رد طول ا�ین �زصل و �ز�یرز رد �ال های �آ

د. م �ش واه�ی ا �ز �ز �ش �آ
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�یس�قم ردس �ج

( ح�ک�یم،  زی )481ــ394 هـ . �ق ا� اد�ی اصر �ز�رو �ق�ج �ز

هل  زی ا��ق �که رد حدود �چ هور ا�ی�ا� هان �گ�د م�ش اعر و �ج �ش

وا�ج عز�ز��ق  ه ا��ق ــ ا�ز �ز ود �گ�ز�ق ه �که �ز گی ــ همان �گو�ز �ال�

امٔه  س�زر �ز �ک�د.  ا�ز  عز �آ را  ه�ز�ق �ا�ه  س�زر ی  و  د  �ش دار  �ی �ج

م�ین های  سر�ز �جه  او  مسا�ز��ق های  رح  سش اصر�ز�رو  �ز

و  وی  ا�ق های  مال�ق و  اهدا�ق  مسش امل  �ش و  ا�المی 

 . شی ا��ق �که رد طول ا�ین س�زر ها ر�ز داده ا��ق �واد�

قی  �ق ا��ق و اّطالعا� ن د�ق�ی �ا�ق �آ �ی وصز امه �اده و �ق �ز�شر س�زر �ز

یس�زده �جه د��ق می دهد. و� گار �ز ده ا�ز رو�ز �ز ار ار�ز �جس�ی
 

س�زر �جه �جصره

ا�ز  م و سه ماه �جود �که موی سر �ج �زده �جود�ی ی �جه د�یوا�زگان ما�ز �ز گی و عا�ج � م، ا�ز �ج�ه�ز د�ی ون �جه �جصره ر��ی �چ

�جود و من و �ج�اردم هر  امه �ز وم �که هوا سرد �جود و حج د �که �گ�م �ش ا�ش م �که رد�گ�ما�جه َروم �ج وا��ق م1 و می �ز �ک�ده �جود�ی �ز

ک�زون ما را �که رد �ّمام  م ا� ه ا�ز سرما. �گ�ز�ق س�ق
�ق �ج اره ای رد�چسش الس٭  �چ م و �چ ده �جود�ی �ی گی٭  �که�زه �چو�ش � �یک ُ��ز

ی  دز اه، رد کاعز �زد، ��ی کی �چ َم� ن رِدَ هاِی �آ م و ا�ز �ج �زرو�ز�ق ن می �زهادم، �ج ا�ج رد�آ ک�ق کی �جود �که � � �ی�ز
ور�ج ارد2؟ �ز �گدز

ون  م3. �چ ک�ز�ی ا�ز � ود �ج و�ز ا�ز �ز ارد �که �ش �گدز � رد �گ�ما�جه �ج اد�ق �ق �ی کی �ز د �که ما را َدم� ا�ش ا �ج ان دهم �ق �ک�دم �که �جه �گ�ما�جه �ج

ک�زون  د �که هم ا� : »�ج�و�ی م. �گ�ز�ق ه ا�ی �ق �که ما د�یوا�ز �زدا�ش ؛ �چ �گ��یس�ق �یسش او �زهادم، رد ما �ز َمک ها �چ ن رِدَ �آ

م و �جه  مد�ی �یرون �آ ا��ق �ج �ج ا �ز ا �ج �ج �ز م.  ا�ز �آ �ق �که ما �جه �گ�ما�جه ردَرو�ی ا�ش �گدز �زد«. و �ز �ی �یرون می �آ مردم ا�ز �گ�ما�جه �ج

د و ��زگ  اد�ز ی ما ا�ز�ق م. رد �چ �زد �که ما د�یوا�زگا�ز�ی �ق �زدا�ش د؛ �چ ی می �ک�د�ز ا�ز م. �کودکان �ج� رِد �گ�ما�جه �ج ز�ق�ی ا�ج �ج�� �ق �ش

م وُمکاری٭ ا�ز  �ی �یس�ق
�گ� ا می �ز �ی ّ�ج رد کار د�ز ع�ج م و �جه �ق د�ی ا�ز �ش ه ای �ج د. ما �جه �گوسش ا�زگ می �ک�د�ز دا�ز�ق�زد و �ج می ا�ز
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ح   ، �که او را َا�جوا��زَ�ق �یِ� َملک اهوا�ز ه و�ز لک �ز �ز �آ م، �ج �ی دا�زس�ق اره �ز حچ حچ ، و ه�ی وا��ق ی می �ز ر�ج اِر معز �ز ما سی د�ی

�جصره  �جه  �قمام،  عر و اد�ج و هم �ک�می  ا�ز سش �ق  ل دا�ش �زصز �جود و  �زد، مردی اهل  �ق ن ا�مد می �گ�ز
ع�ی  �ج

ا  اده �جود و او را �ج ز�ق ی ا� ا�ی �ز �ش ل �جود �آ ارسی �که هم ا�ز اهِل �زصز ا مردی �چ ن حال �ج مده �جود، �چس مرا رد �آ �آ

ک�زد6،  5  �که حاِل مرا مَرمَّ�قی � �ق دا�ش �زگ �جود و وسع�قی �ز ارسی هم د��ق �ق �قی �جودی4 و ا�ین ]  مرد [   �چ �ی� ص��ج و�ز

�زان �که  اد �که »�چ ز���ق ِک من � د�ی ی �ز�ز ا ا��ج د، مردی را �ج �ز�ی �ی� �جسش ون و�ز . �چ ا�ز �گ�ز�ق �ی� �ج د و�ز ا�وال مرا �ز�ز

دم؛  د�ی �قن م�زا��ج �ز م و ر�ز �ق رم دا�ش گی سش � دحالی و �ج�ه�ز ی«. من ا�ز �ج ِک من �آ د�ی �ین٭ و �ز�ز هس�قی �ج��زسش

�یرز �جود:  ِ من دو �چ دم�ق رسم«. و عزَر�ز ن �جه حز م �که »�جعد ا�ز  �ی گ�ز�ق م و � وا��ق ری �ز م و ُعدز �ق و�ش عه ای٭ �ز ُر�ق

عٔه  ون �ج� ُر�ق ا �چ ، �ق اد�ق �ی ه ای ا��ق �ز �ج ل مر�ق ود �که مرا رد �زصز ا او را �قصّور �ش م هما�ز م �گ�ز�ق ی؛ دو�ی وا�ی ی �ز کی �ج � �ی

ا��ق �ز�جرم. رد  �ج وم �ز ر �ش ِ او حاصز دم�ق ون �جه حز ا �چ ، �ق �یس�ق ّ�ق حچ ک�زد �که مراَاه��ی اس � د �ق�ی ا�ج من ِاّطالع �ی

م و رو�ز  �ی لکو �ا�ز�ق �ی امٔه �ز ن دو د��ق حج د. ا�ز �آ ده�ی امه �ج هاِی �قن حج اد �که ا�ین را �جه �ج ز���ق �زار � حال7  سی د�ی

ّن و  د�ی دم و م�ق ع د�ی ر و م�قواصز �ز لکو َم�ز �ی �ز ل و  اصز ی�ج و �ز م. مردی اهل و اد� د�ی �ی� �ش �ِس و�ز �جه م�ج ��یوم 

ن  ه �آ �چ �ز م. و �آ ا �جود�ی �ج �ز ان �آ مٔه رمصز ا �ز�ی ان �ق ع�ج ، و ا�ز اّوِل سش �گ��ز�ق ا�ز و�یسش �ج ِک �ز د�ی و�ش س�زن. ما را �جه �ز�ز �ز

حج  ن ر�ز د و مرا ا�ز �آ دو داد�ز ا �ج �زرمود �ق �ی� �ج �زار، هم ا�ین و�ز 8، �جه سی د�ی �ق �قر �ج� ما دا�ش ی �کِ�اِی٭  �ش اعرا�ج

 ِ �َ�قّ �جِ
٭ دهاد،  زََ��ج ْن٭ � ا�جِ �ق��ز و َد�ی ود را ا�ز عدز �زدگان �ز عالٰی، همٔه �ج اَر�ک و �قَ �ج دای، �قَ د. حز اد �ک�د�ز �ز �آ

�زان �که رد�ک�ام�ق  ل �ک�د، �چ س�ی گُ ا � ، ما را �جه ِا�زعام و ِا�ک�ام �جه راِه رد�ی م ر�ز�ق �ی وا��ق �ز ون �ج ال�َ�قّ و َاْهِله. و �چ

اد.  �زود �ج ادمردان �زسش �ز ّل، ا�ز �آ َ وحج َّ دای، عَرز ادمرد، �که حز �ز ن �آ ِ �آ م، ا�ز �ج�کا�ق د�ی ارس ر��ی ٭ �جه �چ زَ�ا�ز و �

ن  �جه رِد �آ ی  م، رو�ز د�ی �ی �چو�ش اسی  ��ج �جود و هر �یک  ده  �یک �ش �ز ما  اوی  �ی ُد�ز �که حاِل  ن  �جعد ا�ز �آ

�ج�  د، همه  ا �جود�ز �ج �ز ان و هر �که �آ م9، �گ�ما�جه �ج ون ا�ز رد ر�ز�ق�ی �زد. �چ �ق ا�ش �گدز �ز ا  ن حج م �که ما را رد �آ د�ی �گ�ما�جه �ش

د10 و �جه  دم�ق �ک�د�ز د و حز مد�ز م٭ رد�آ
ِ
ّ �ی ٭ و �قَ م، و َداّل�ک د�ی �زدان �که ما رد �ّمام �ش د �چ اد�ز س�ق ا�ی �زد و �ج ا��ق ای حز �چ

م  د�ی �ی امه �چو�ش ا حج �زد، �ق س�ق د و �زمی �ز�ش ه �جود�ز ا��ق ای حز ٭ �گ�ما�جه �جود، همه �ج��چ م هر �که رد مَسلحزِ مد�ی �یرون �آ ه �ج و�ق�قی �ک
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د �که  ان ا�ز �ز ان �آ وا�ز د: »ا�ین �ج ود می �گو�ی ِن �ز اری ا�ز �آ دم [ �ّمامی �جه �ی �ز�ی ه ]�ش ا�ز ن م�ی م. رد�آ مد�ی �یرون �آ و �ج

اِن  �ج �ز �جه  م؛ من  دا�ز�ی �ز ان  ا�یسش ان  �ج �ز ما  �که  د  �ج�د�ز مان  گُ � م« و  �ی �ق ا�ش �گدز �ز ان را رد �ّمام  ا�یسش ما  �زالن رو�ز 

د  ل �ش �جِ َ ن مرد �ز م«. �آ ه �جود�ی س�ق
�ق �ج سش اره ها �ج� �چ الس �چ م �که �چ ا[  �ز�ی ی، ما �آ ]�ز م �که »را��ق می �گو�ی ی٭  �گ�ز�ق ا�ز �ق

ا مردم  وردم �ق دان �آ �یس�ق رو�ز �جود و ا�ین �زصل �ج وا��ق و ا�ین هر دو حال ردمّد�ق �ج ر ها �ز و ُعدز

الُ�ه َو عَّمَ  َ  حج
َ

ّل َ ِ �ک�دگار ــ حج ل و َر�م�ق د و ا�ز �زصز ا��ی د �ز ا�ی �ج د، �ز �ی �یسش �آ گار �چ قی٭  �که ا�ز رو�ز ّد� ِ �زد �که �جه �ش دا�ز �ج

. م ا��ق عالٰی  ــ َر��ی د �که او ــ �قَ د �ش ا�ی �ج د �ز اام�ی واُ�ه 11ــ، �ز َ �ز

توضىحات
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بخواستم رفت، برنشىن، درروىم. 
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با کدام قسمت متن ارتباط معناىى دارد؟ توضىح دهىد. 
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5. حرف »ک« در ُخرجىنک به چه معنى است؟ دو نمونٔه دىگر از اىن کاربرد را در درس بىابىد. 
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وه« )م�قوّلد 1342(  ا �ق�ز ّ »ع��یرصز ِِ امٔه  �حج « س�زر�ز ا�ز ���قو رد �ق ا�ج »�چ ک�ق ده ای ا�ز � �ی �ی� �گ�ز ٔه  �ز �ق و�ش �ز

�ق های  �ج�دا�ش اطرا�ق و  لم حز اران اهل �ق . ا�ین ��زّ�قی د�ی��ین ا��ق �که �حج �گ�ز اعر معاصر ا��ق �ش

امه ها  زمو�زه ای ا�ز ا�ین س�زر�ز ا � �ی� �ج د. رد م�قن �ز ور�ز حر�ی� رد می �آ ٔه �ق �ق امه �جه ر�ش ا��ج س�زر�ز ود را ا�ز �حج رد �ق �ز

د. و�ی �زا می �ش �ش �آ

ا�ز ���قو رد �ق �چ

ان. �م�ق  م ها �گ��ی سش د و �چ ا�ج ا�ز ی �ق دم. دل ها �ج زهم�ی اران � د. ا�ین را ا�ز �زم �زم �ج �ی ی�زه می �آ �جوی مد�

در دو��ق   ه �ق د و من �چ �ی ا�مان می �آ �ج �ق �جه ا��ق د �چو�ش  �ی هری ��چ کم سش کم ل ل  . ره« ا��ق حج د »سش مان مس�ج �چ �چ

�زل های  در دو��ق دارم �ز ه �ق ک�زم و �چ ل � ی�زه« را �جعز واهد »مد� در دلم می �ز ه �ق �زم و �چ �ی �ج
�ق�یع« را �ج دارم »�ج

د و ما وسع�ق  ا�ش ا �ج دهم�ین حج ا�ی �ق �ج هسش ه )ص( را . سه دا�زگ ا�ز �ج �ان ��م ر�ول الّلٰ و�ق ک�ج ی�زه را، � مد�
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د و  دن و کاروان می �گ��ی وا�ز ه �ز �جه رو�ز �ک�ده ا��ق  روع  �یرمردی سش �چ م.  ک�ز�ی � م رد�ک  وا�ز�ی �زمی �ق ا را  �ج �ز ا�ی

د�یک؛  ٔه وصال، �ز�ز ی �ق�ار ا��ق و ل��ز ارد و دل ها �ج اران می �ج ک�زد و �زم �زم �ج رام ���ک�ق می � و�جوس �آ ا�ق

ای  د. حج د�ز ن گام می �ز اطمه )س( رد �آ ام�جر  )ص(، ع�ی )ع( و �ز �ی ی �چ م �که رو�ز ه ا�ی �ق ا�ش هری �گدز دم �جه سش �ق

ود �س �ک�د.  گان را می �ش �ق ز��ش ال � د و ��ر �ج وان د�ی ا�ک می �ق ای �قمام امامان را ردا�ین حز �چ

م  �ز�ی �ی د ��جرز ر�ول الّله )ص( را می �ج گ�ز�ج م؛ � م �ج�می �گ�دا�ز�ی سش اال می رود؛ �چ �ی �ج و�جوس ا�ز روی �چ ا�ق

ان  ا�ج �ز�ی �جه �م�ق  می رود  و  د  �ز می �ز دْوری  �ین   ما�ش م ها.  سش �چ رد  ود  می �ش ک  ا�ش دوه،  ا�ز و  ا�ق  �ی �ق ا�ش و 

ک�زد.  و�قّ�ز می � ودمان �ق ارٔه �ز ل های �یک ��ق ه ه�ق �ی �ج ه، �ش �زد ط�ج�ق زی �چ لوی �ا�ز�قما� ی طا��ج )ع(، حج ن ا�ج
ع�ّی �ج

�ق�یع ه 1372/2/27 ـــ �ج �ز�ج ٭ �ش

ر�گ   �ز
�ج ه  �چ  ، ر�گ �ز

�ج �زدان  �چ ه  �ز اِن  �جر��ق �ق ن  ا�ی ی�زه!  مد� می ا�ز  �ز�ی �یع  �ق �ج �ق ا��ق و  هسش �ج می ا�ز  �ز�ی ی�زه  مد�

 . ای داده ا��ق ود حج زی را رد �ز ا� �ز �یر�ز مردان و �ش

ا ��م  �ق �ق�یع. ا�ز م�ِلّ ا�کان  �ج �جه  دن  رم؛ �ج�ای ر��ی « می �گدز ی طا��ج ن ا�ج
ارع »ع�ّی �ج ا�ز �ش

�ا�ز�قمان ها  و  ده ا��ق  �ی �چو�ش د  �ی س�ز �یک د��ق  ی�زه  مد�  . راه ا��ق ه  �ی�ق د�ق حج  �ز �چ ط   �ز�ق الّله )ص(  ر�ول 

ا�ق  ��یعز �ج ز�اوان و �ق ی � �ز�ج رم های ا�ج ا �آ مان و گاه ��زگ، �ج �زس ��ی ه ا�ز حج �زد ط�ج�ق د و �چ د ر�زگ ا�ز �ی �قر ��چ �یسش �ج

�یع  �ق م �ج �ز�ی �ی م، می �ج و�ی �ق �ش و�ج د�ق�ی ه )ص( و اصاًل ا�گ� �ز ده ا��ق �جه ��م ر�ول الّلٰ س�ج�ی �یع �چ �ق �. �ج ز�اوان �ق �

هور  د وم�ش ه ا�ز �ق و�ش ا�ج ها �ز ک�ق ن طور �که � �ز  �ٔی ا�ز ��م ا��ق و حدود ��م ـــ �آ �یع �ج �ق . �ج کی ا��ق � و ��م �ی

. هار �ز�سحز ، رد �چ هار �ز�سحز ا��ق ا��ق ــ �چ

زی �که  �ین مکا� حزس�ق ام�ق �ز : » رد رو�ز �ق�ی ه ا��ق ام�جر رد مورد�ش �گ�ز�ق �ی ه �چ ی ا��ق �ک ا�ی ا همان حج �ج �ز ا�ی

ان  هره ها�ش د �که �چ و�ز ر می �ش ر حاصز �زر رد صحرای مح�ش ار �ز اد هرز �ق ن ه�ز �آ �ق�یع ا��ق و ا�ز ود �ج ه می �ش کا�ز�ق �ش
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اده ام  س�ق کی ا�ی ال �ین حز �ز ک�زار �چ د.« من � و�ز �ق می �ش هسش ی �سا�ج وارد �ج د و �ج هارده می رد�زسش �ج �چ ون ماه �ش �چ

ادی  �ی ًا �ز �ق ِ �زس�ج ّ�ق مع�ی ک�ز�زد و �ج ا�ز می � �ق�یع را �ج کم رِد �ج کم ل �زد ا�ز ردد. ل �گ�ان هم می �گ��ی ان و د�ی م و دلی �گ��ی سش ا �چ �ج

د  ورده ا�ز ا �ک�زسش ها را رد�آ �ی ها همان حج ک�زم؛ �ز�ی د. �زگاه می � و�ز �ق�یع می �ش د وارد �ج ر�ز �ز �ق �که �اع�ق ها��ق م�ز

م؛  ر�ی ی می �گدز ا��زّ�ج د  ر�ق مس�ج ک رد �ق�م�ق سش �کوحچ ه ای  �کو�چ د. ا�ز  �ق�یع می رو�ز �ج �جه طر�ز  �ج�ه�زه  ای  �چ ا  �ج و 

�جر  �ق �جر،  �ق ن  ا�ی د:  می �گو�ی د��قی ام  ل  �جعز وم.  می �ش �ق�یع  �ج وارد   . د�یوار ا��ق دو  �ین  �ج اصلٔه  �ز �که  ه ای  �کو�چ

�جر  �ق ن  �آ  .�
�کّ سش �ق عالم�ق  �جه  دهم  می  کان  �ق سری  ع�ی )ع(.  ر�ق  �صز مارد   ، ا��ق �ز�ق    ا�د  اطمهٔ     �ج �ز

معصوم.  امام  هار  �چ �جر  �ق ��زگ  هار  �چ ن  �آ و  ا��ق  �یعزم�جر )ص(،  �چ عموی  اس )ع(،  ع�جّ �جر  �ق ی،  لو�ی حج

�که رد  کی  �کودل همان  زی  ع� �ی ؛  ی)ع( ا��ق �ج �ق م�ج امام   ، اطمه ا��ق �ز �جر  �ق �جه  همه  ا�ز   � د�یک �ق �ز�ز �که  اّولی  ن  �آ

سش  و�ش �ز ه رد �آ د و هم�یسش ما�ز م�ین �ج ه �ج� �ز �ق �یک ل��ز ا�ش د و ر�ول الّله)ص( �زمی �گدز ر�گ �ش �ز
ام�جر �ج �ی دامان �چ

ّ�ق  در و مارد، وص�ی هاد�ق �چ ام�جر )ص( و سش �ی �ا ا�ین �گو�زه؟ �جعد ا�ز رح��ق �چ ا و �چ �ج �ز �ا ا�ی . �چ می �گ��ز�ق

ن  د. �آ زن �ش ا د� �ج �ز ار ا�ی احچ د و �ز اران �ک�د�ز �یر�ج ه را �ق �زا�ز ک�ز�زد اّما �ج زن � ام�جر )ص( د� �ی ک�زار �چ �ک�ده �جود او را �

�ی� س�ق�ز  عه رد �ز ن وا�ق حچ گاه �جعد ا�ز �آ مده �جود و ه�ی ال �آ �ر �ج�ارد. ا�ز �ک��ج ، �چ اد)ع( ا��ق ّ �گ�ی امام س�ج د�ی

�زک  د �که ا�ی �ین �ش �ز د�ی� �چ �ق ان �جود و �ق دگا�زسش �گ��ی اد و دو �قن د�ی �ق ن ه�ز در و �آ گی �چ � �ز سش اد �ق ه �جه �ی ا�ود و هم�یسش �ی �ز

ا�ق� )ع( و  �ج ؛ امام  ِد علم ا��ق �ی ور�ش �جر �ز ن ��زگ �ومی، �ق د. �آ ا�ش �ج ار�ش  ، ��زگ مرز ا�ج ز�ق � ، �آ �ز�یرز

 . م�ین ا��ق ه ا��ق و �زگاهسش �جه �م�ق کاطز دا�ز�ق در ا�ز )ع(، د��ق رد �گ�دن �چ هارمی امام صاد�ق �چ

کمی ا�ز  � اصلٔه   �ز د و رد  ه ا�ز حز�ز�ق ٔه دو م�قر رد دو م�قر  دا�ز �جه ا�ز �ین  ای ��زگ حچ �قن رد �یک �زصز هار  �چ ا�ین 

ا  �ین، دور �ق ده و ��زگ حچ . د�یواری �ز�ا�ج �ش ه ا��ق ام�جر )ص(، حز�ز�ق �ی اس )ع(، عموی �چ �زها ع�جّ �آ

ده  ما�ز ا�قی  �ج م�قر  �یک  ��زدی حدود  �ج �جه  ا�ز سه �م�ق  ؛  ده ا��ق �ش ده  �ی �کسش �زا�ک  ا�ج �ق د های  مر�ق ا�ین  دور 

ه ای  �کو�ز را رد  حر  �ج واهم  می �ز من  و  د  �ک�ده ا�ز �ز�ا�جسش  حاال  و  �ق  دا�ش ود  و�ج  � �یسش �ق �چ �که  ی  د ها�ی گ�ز�ج � ا�ز 
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سش  وا�زم و �ش �ه می �ز ا�ق �ز ار  �ج سش  ود؟ �ش م�گ� می �ش ک�زم!  � ال�ه  �زد ��ر حز م�ق را رد �چ ن همه ��ز م و �آ �ز
�ج��ی

��زد  . �ج کم ا��ق ورم؛ �ز�ص�ق ل �ز کان �ج وا�زم �ق �ک�زم. �زمی �ق وا�زم دل �ج ک�زم. �زمی �ق ه � �الم می دهم و می ما�زم �چ

ان �که مرد کام�ی  کی �ش � د و �ی اده ا�ز س�ق �زر ا�ی �زد �ز ی �که �چ ا�ی �چِ رِد ورودی؛ �جه حج وم و می روم �جه �م�ق �چ می �ش

م:  می �گو�ی ود.  �ز ا  �ج دارد  مه ای  مرز �ز گاه  و  ورد  می �ز زی  کا� �ق ه  �چ ه ها�یسش  ا�ز �ش و  ک�زد  می � �گ��یه  �ی�ج  ع�ج  ، ا��ق

�زم  �ی ا می �زسش . همان حج �ق�یع ا��ق ٔه �ج سش �ق ا�زم می دهد؛ �ز ی �زسش دز کی و هم وطن کاعز � زی ع�ی�ز وا� ؟ �ج ا��ق �ج ا �ک ا�ین حج

�جر  �ق ن دو  د: �آ کان می دهد و می �گو�ی �ق ؟ سری  �ین« ا��ق �جر »اّم ا��ج�ز �ق ا  �ج �ز ا�ی م: �چس  ا. می �گو�ی �قما�ش �جه 

ل )ع(  ��زصز
اد ا�جوا �زم و �ی �ی ا می �زسش لکه«. همان حج ه« و »عا�ق د؛ »ص�زّ�ی ام�جر�ز �ی ک�زار�ش هم دو �قن ا�ز عمّه های �چ �

مه  مرز رام �ز ی دارد و �آ ه صدا�ی ا�ز هم ا�ز �گ�د راه می ر�د؛ �جه همراه مردی �که �ق �ج ا�ز کمی �جعد �یک حج م و � می ا�ز�ق

ه  �ق ا�گ� رد�ک رد��قی دا�ش �ک�د.  له  ع�ج د  ا�ی �ج و  کم ا��ق  ل و�ق�ق  �ک��جال.  �جه صحرای  �که دل را می �ج�د  ک�زد  می �

م. ک�ز�ی مام � ا ا��ق�ش �ق را ا�ز هم�ین حج هسش د �جوی �ج ا�ی م، �ج �ی ا�ش �ج
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