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پیشگفتار

                          اي نام تو بهترين سرآغاز               بي نام تو نامه کي کنم باز
آثار ادبي ايران، آيينۀ انديشـه ها، باورها، هنرمندي ها و عظمت روحي و معنوي ملّتي اسـت که 
از ديرباز تاکنون، بالنده و شـكوفا از گذرگاه حادثه ها و خطر گاه ها گذشـته و به امروز رسـيده اسـت. 
بـرگ بـرگ ادب و فرهنـگ ايران زمين، جلوه گاه آثار منظوم و منثور فرهيختگان انديشـه وري چون 
فردوسـي، ناصر خسـرو، بيهقي، سـنايي، عطّار، موالنا، سـعدي، حافظ، بيدل، دهخدا، نيما يوشـيج، 
اخـوان ثالـث، حميـد سـبزواری، قيصر امين پور، نـادر ابراهيمی و... اسـت که با بهره گيـري از زالل 
فرهنـگ اسـامي، آثـاري مانـدگار و پرمايـه را به يـادگار  نهاده انـد. مطالعۀ دقيق و عميـق اين آثار، 
جـان را طـراوت مي بخشـد، روح را بـه افق هاي شـفاف و روشـن پـرواز مي دهد و ذهـن و ضمير را 

شـكوفا و بارور مي سازد. 
 برنامۀ درسـي زبان  و ادبيات فارسـي در نظام آموزشـي ايران اسـامي، جايگاهي ارزشـمند دارد؛ 
چـرا کـه از يـک سـو حافظ ميراث فرهنگي و از سـوي ديگـر مؤثّرترين ابـزار انتقال علـوم، معارف، 

ارزش هـاي اعتقـادي، فرهنگي و ملّي اسـت.
کتاب فارسـي پايۀ يازدهم، بر بنياد رويكرد عام »برنامۀ درسـي ملّي جمهوري اسـامي ايران«، 
يعني شـكوفايي فطرت الهي، اسـتوار اسـت و با توّجه به عناصر پنجگانه )علم، تفّكر، ايمان، اخاق، 
عمـل( و جلوه هـاي آن در چهـار پهنـۀ )خود، خلـق، خلقت و خالـق(، بر پايۀ اهداف »برنامۀ  درسـي 
فارسـي«، سـازماندهي و تأليف شـده اسـت. بر اين اساس کتاب از هشت فصل با عنوان هاي ادبيات 
تعليمـي، ادبيـات سـفر و زندگـی، ادبيات غنايـي، ادبيات پايـداري، ادبيات انقاب اسـامي، ادبيات 

حماسـي، ادبيات داسـتاني و ادبيات جهان، تشـكيل شده است.
براي اجراي بهتر اين برنامه و اثربخشي فراينــد آموزش، توّجــه همكاران ارجمنــد را به نكات 

زيـر، جلب مي کنيم:
 رويكـرد خـاّص برنامـۀ فارسـي آمـوزي، رويكـرد مهارتـي اسـت؛ يعنـي بر آمـوزش و تقويت 
مهارت هـاي زبانـي و فـرا زبانـي و ادبـي تأکيد دارد و ادامـۀ منطقي کتاب هاي فارسـي دورة ابتدايي 
و دورة اّول متوّسـطه اسـت؛ بـه هميـن روي، الزم اسـت همـكاران گرامـي از سـاختار و محتـواي 

ی 2کتاب هاي پيشـين، آگاهي داشـته باشـند. 
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  رويكـرد آموزشـي کتـاب، رويكـرد فّعالّيت بنياد و مشـارکتي اسـت؛ بنابراين، طّراحـي و به کارگيري 
شـيوه هاي آموزشـي متنـّوع و روش هاي همياري و گفت وگو توصيه مي شـود. حضور فّعـال دانش آموزان 
در فراينـد ياددهـيـ  يادگيـري، کاس را سـرزنده، با نشـاط و آمـوزش را پوياتر مي سـازد و بـه يادگيري، 

ژرفاي بيشـتري مي بخشد. 
 در بخش مهارت هاي خوانداري، بايسـته اسـت ويژگي هاي گفتاري و آوايي زبان فارسـي، همچون 

لحـن، تكيـه، آهنـگ و ديگر ُخرده مهارت ها به طور مناسـب، مـورد توّجه قرار گيرد. 
 بـا توّجـه بـه رويكرد مهارتي، آن چه در بخش بررسـي متن اهّمّيت دارد؛ کالبد شـكافي عملي متون 
اسـت؛ يعنـي فرصتـي خواهيـم داشـت تا متن ها را پس از خوانش، در سـه قلمرو بررسـي کنيـم. اين کار، 
سـطح درك و فهـم مـا را نسـبت بـه محتـواي اثر، فراتـر خواهد برد. يكـي از آسـان ترين و کاربردي ترين 

شـيوه هاي بررسـي، کالبد شـكافي و تحليل هر اثر، اين اسـت که متن در سـه قلمرو بررسـي شـود:
زباني ، ادبي و فکري.

1. قلمرو زباني
اين قلمرو، دامنۀ گسترده اي دارد؛ از اين رو، آن را به سطوح کوچک تر تقسيم مي کنيم: 

   سـطح واژگانـي: در اينجـا، لغت ها از نظر فارسـي يا غيرفارسـي بودن، روابـط معنايي کلمات از قبيل 
ترادف، تضاد، تضّمن، تناسـب، نوع گزينش و همچنين درسـت نويسـي واژه ها بررسـي مي شـود. 

  سـطح دسـتوري يـا نحـوي: در ايـن جا، متـن از ديد ترکيبـات و قواعد دسـتوري، کاربردهاي دسـتور 
تاريخـي، کوتاهـي و بلنـدي جمله ها بررسـي مي شـود.

2. قلمرو ادبي
در اينجا، شيوة نويسنده در به کارگيري عناصر زيبايي آفرين در سطح هاي زير، بررسي مي شود:

  سـطح آوايـي يا موسـیقايي: در ايـن مرحله، متن را از ديـد بديع لفظي )وزن، قافيـه، رديف، آرايه هاي 
لفظـي و تناسـب هـاي آوايي، مانند واج آرايي، تكرار، سـجع، جناس و...(  بررسـي مي کنيم؛ 

 سطح بیاني: بررسي متن از ديد مسائل علم بيان، نظير تشبيه، استعاره، مجاز و کنايه؛ 
  سـطح بديـع معنوي: بازخواني متن از ديد تناسـب هـاي معنايي همچون تضاد، ايهـام، مراعات نظير 

و... .
3. قلمرو فکري

در ايـن مرحلـه، متـن از نظر ويژگي هاي فكـري، روحّيات، اعتقادات، گرايش هـا، نوع نگرش به جهان 
و ديگـر جنبه هاي فكري، مانند موضوع هاي زير، بررسـي مي شـود: 

عيني/ذهنـي، شـادي گرا/غـم گرا، خردگرا/ عشـق گـرا، عرفاني/ طبيعـت گرا، خوش بينـي/ بدبيني،  
محلّـيـ  ميهنـي/ جهاني و... . ی 2
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  در آموزش، به ويژه، در قلمرو زباني و ادبي، از بيان مطالب اضافي که به انباشِت دانش و فرسايش 
ذهني دانش آموزان، منجر مي شـود، پرهيز گردد. 

  مطالـب طـرح شـده در قلمـرو زبانـي و ادبـي، برگرفتـه از متن درس اسـت و پيوسـتگي زيادي با 
محتـواي درس دارد. آمـوزش ايـن نـكات بـه درك و فهـم بهتـر متـن، کمـک مي کنـد، بنابراين 

»متن محـوري« در ايـن بخـش، از اصـول مـورد تأکيد اسـت. 
  روان خواني هـا، شـعرخواني ها و حكايـات با هدف پـرورش مهارت هاي خوانداري، ايجاد نشـاط و 
طـراوت ذهنـي، آشـنايي با متون مختلف و مهم تر از همه، پـرورش فرهنگ مطالعه و کتاب خواني، 
در سـاختار فارسـي گنجانـده شـده اند. در پايـان همـۀ »روان خواني ها« و »شـعرخوانی ها« بخش 
»درك و دريافت« با دو پرسـش، تدوين شـده اسـت. اين پرسـش ها براي تقويت سـواد خواندن، 

توانايـي درك و فهـم، پـرورش روحيـۀ نقد و تحليل متون، تنظيم گرديده اسـت. 
  بـا هـدف تقويـت حافظـۀ ادبـی دانش آمـوزان، از متـون »شـعرخوانی«، برای طرح پرسـش های 

»حفظ شـعر« می تـوان بهـره گرفت.
  تقويـت توانايـي فهـم و درك متن، يكي از برجسـته ترين اهداف آموزشـي اين درس اسـت. ايجاد 
فرصـت بـراي تأّمـل در اليه هاي محتـوا و هم فكري گروه هـاي دانش آموزي، به پـرورش قدرت 

معناسـازي ذهـِن زبان آمـوزان کمک مي کند. 
  درس هـاي آزاد، فرصـت بسـيار مناسـب بـراي توّجـه به اصـل پانزدهـم قانون اساسـي و تحّقق 
آن اسـت تـا بـا مشـارکت دانش آموزان عزيـز و راهنمايي دبيـران گرامـي از گنجينه هاي فرهنگ 
سـرزميني و ادبيـاِت بومـي در غني سـازي کتاب درسـي، بهره برداري شـود. بـراي توليد محتواي 
ايـن درس هـا پيشـنهاد مي شـود بـه موضـوع هاي متناسـب بـا عنوان فصـل در قلمـرو فرهنگ، 
ادبيـات بومـي، آداب و ُسـنن محلّـي، نيازهاي ويـژة نوجوانان و جوانان و ديگـر ناگفته هاي کتاب، 

پرداخته شـود. 
اميدواريـم آمـوزش ايـن کتاب، به رشـد و شـكوفايي زبان و ادب فارسـي و پرورِش شايسـتگي ها در 
نسـل جوان، ياري رسـاند و به گشـايش کرانه هاي اميد و روشـنايي، فرا روي آينده سـازان ايران عزيز 

بينجامد. 

گروه زبان و ادب فارسی
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوّسطه نظری

 www.literature-dept.talif.sch.ir
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ان ها 1 �ب �ز  ِ
زــ�ش � ی �ب �ز ا�ش �چ ام  �ز به  ان ها� �ی �ب رد  ی  مع�ز �بِ 

�الو�ت ��ز
د�ش ل�ز واهد �ب ن سرـ، �که او �ز د اآ ل�ز د�ش�ب �ز �ش �ز واهد  �ز او  �که  دل،   ن  اآ د  �ز �ش �ز

اده س�ت  �ش
�گ اح�ان  ٔۀ  ـت س ا�ب �ز ا�یس�ت  ،      داده س�ترد  �چه می  �ب

�ز � اآ
به ه� �ک �

عاـلم   ع 
و�ز هاـده 

�ز ی  �ب �ی ��ت �ت به  م�
لک ی 

ز
� و  �ی�ش  �ب د  ا�ش �ب موی  �ک  �ی ی 

ز
� �که   

�دد ٥
گ

� حاـل  ن  ��ی �ت �ش 
لط�ز  �

گ
�ددا�

گ
� اـل  �ب

ا�ت ا�ها  اد�ب همــهـ 

�چای هد  �ز سو  �ک  �ی او  �ت  �ی
و�ز

�ت  �
گ

�ایو� ا�ز  �زه  د  �ی
اآ کا�  رـ  د�ب�ی �ت ا�ز  �زه 

ی  ا�ی ـز �وسش د  �ز�ش �ب �ز  �
گ

� �ا  �د  ی�ز رـه �ا�ی �ی
�ت رد  د  ا�ب ا  �ت د  �بما�ز

�اه  ن  ا�ی رد  دـ  �با�ش ن  اآ ل 
گاه �کمال ع�ت اآ �چ  ـی ا�ز ه م 

�یس�ت
�ز د  و�ی

�گ �که 

فرهاد و شیرين، وحشی بافقی

لطف خدا
ا�ی�ش س�ت
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درس يکم: نیکی
کارگاه متن پژوهی
گنج حکمت: هّمت

درس دوم: قاضی بُست
کارگاه متن پژوهی 

شعرخوانی: زاغ و کبک



ای 1 �چ و  دس�ت  ی  �ب د  د�ی هی  �و�ب ی 
ک

� دای�ی �ز ع 
ص�ز و  لط�ز  رد  د  �وما�ز �ز

�د؟ می �ب سرـ  به  � ی 
ز
دگا� �ز �ز ون  �چ و�د؟�که  ا می �ز ـ�ب

ای ا�ز �ک ن دس�ت و �چ د�ی �ب
�گ ده ��ز و��ی سش �ش  ردو�ی ود  �ب ن  ا�ی �گرد  �ز �چ به  � الی  �ز �ش مد،  �اآ �ب �ی  ـی سش �که 

و�د  �ز  � �ی
�ش �ا  �ز�ت  ون �ب

�گ �ز ال  �ز و�د�ش �ز  � سـی ن  اآ ا�ز  اه  �و�ب �چه 
�ز اآ د  �بما�ز

اد ٥ �ت او�ز ا�ت  �ز
ا�تّ ا�ز  �ب �و�ز   �

گ
دادد� �ب �ش  �و�ز و�ت 

�ت ��ان  ی  �و�ز �که   

�د
ک

� ده  �ز �ز �ی �ب ده،  د�ی �ا  م�د  ن ،  �ی
�ت �د�ی

ک
� ده  ـز ��ی�ز �ز اآ  � �ب �یه 

لک �ت و  د  �ش

مو� و  �چ م 
�ز �ی

�ش �ز
ی  �ب

�ز �ک به  �  � �چ ن  �ی �ز
ک

و�� �ز به  � الن  �ی �چ د  و�د�ز �ز
�ز ی  �و�ز �که   

�ب  �ی �ب به  � دی  �ز �چ �د  �ب �و  �ز دان  �ز
�زَ �ب �زَ �ی �ز �ز  د  �س�ت �ز ی  �و�ز ده ،  �ز �ش �ز �ب �که 

دوس�ت  �زه   
ش

و�د� �ز �یما�  �ت گا�زه  �ی �ب وس�ت                          �زه  د و �چ �زوان  ما�ز    و ا��ت
گ

�ش  ، ��
�گ �ز و �چ  �چ

هو�ش 10 و  ی 
ز

ع�ی�
�ز ا�ز  د  ما�ز �ز ��ش  ص�ب و  :�چ و�ش

�گ به  � مد  اآ محرـا�ب�ش  وا�  د�ی �ز 

ل
َد�زَ ای   ، 

ش
�با� ده  رّد�ز  � �ی

�ش �و  ل �ب
�شَ اِه  �و�ب و  �چ �ا  ود  �ز دا�ز  ـز َ

َم�ی

� ـی سش و  �چ د  ما�ز و 
�ت �ز 

ک
� ن 

ک
� �عی  ان  �ز �؟�چ سـی ده،  واما�ز به  � به  �و� و  �چ ی  ا�ش �ب �چه 

و�ی�ش   �ز وی  ا�ز �ب به  � ی 
ز
وا�

�ت ا  �ت و�  �ز و�ی�ش�ب �ز وی  �ا�ز �ت رد  ود  �ب �ت  َ�ع�یَ �که 

نیکی 
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� �ی �چ ردو�ی�ش  دس�ت  وان ،  �ب ای   � �ی
�گ ��ب �ی

�گ �ب م 
ـت دس �که  ن 

ک
�

�ی�ز �ب �ا  ود  �ز �زه 

ا�ی�ش اس�ت1٥ �ز�ش دـه �ب ن �ب�ز � اآ دا �ا �ب �ا�ی�ش اس�ت�ز ود�ش رد اآ ��ت ا�ز و�ب  �که �ز

ی   رد اوس�ت  �ز ن س� �که م�ز د       اآ َ�م     و��ز
َ ک

وس�ت � �چ و  �ز  ی م�ز �ب د  �ز ا�ز دون ّهم�ت �که 

س�ای دو  هرـ  به  � د  �ز �ی �ب �ک  �ی �ز سی 
دای �ک �ز  ِ

��ت �ز به  � د  ��اـ�ز ی 
ک

� �ی �ز �که 
 بوستان،سعدي
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 قلمرو زبانی 
1  معناي واژه هاي مشّخص شده را بنويسيد.

صائبقرضي به رسم تجربه از دوستان طلب  معيار دوستاِن دغل روز حاجت است

مولویز آينـۀ دل تافـت بر موسـی ز جيب صـورِت بـی صـورِت بی حـّد غيب

اوحدیگر نام و ننگ داری،  از آن فخر، عار دار  فخری که  از  وسيلت  دون هّمتی  رسد 

2    برای کاربرد هريک از موارد زير، نمونه ای در متن درس بيابيد.
 پيوندهای هم پايه ساز:
 پيوندهای وابسته ساز:

٣  معاني فعل »شد« را در سرودة زير بررسي کنيد.

قطـرة بـاران مـا گوهر يكدانه شـدگريۀ شام و َسَحر،   ُشكر که ضايع نگشت
حافظدل بِردلـدار رفت، جان بِرجانانه شـدمنـزل حافـظ کنون بارگه پادشاسـت

4    معنای برخی واژه ها تنها در جمله يا زنجيرة سخن قابل درك است.
بـا اسـتفاده از شـيوه های زيـر، بـه معنـای هر يـک از واژه های مشـّخص شـده، دقيق تر 

می توان پی بـرد:
الف( قرارگرفتن واژه  در جمله: 

 ماه، طوالني بود.        ماه، تابناك بود.
ب(  توّجه به رابطه هاي معنايي ) ترادف، تضاد، تضّمن و تناسب(    

  سير و  بيزار    ترادف  سير و گرسنه    تضاد
 سير و پياز    تناسب   سير و گياه   تضّمن 

    اکنـون بـراي دريافـت معانـي واژه هـاي »دسـت« و » تند« با اسـتفاده از دو روش باال، 
نمونه های مناسـب بنويسيد.

کـارگـاه  متــن پژوهــی
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 قلمرو ادبی 
1  از متن درس، دو کنايه بيابيد و مفهوم آنها را بنويسيد.

2 در بيت زير، شاعر چگونه آرايۀ جناس همسان )تام( را پديد آورده است؟ 
            با زماني ديگر انداز اي که پندم مي دهي 

                       کاين زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نيست  

سعدی               

٣  ارکان تشبيه را در مصراع دوِم بيت دوازدهم مشّخص کنيد.  
4   در اين سروده، » شير« و » روباه« نماد چه کساني هستند؟  

 قلمرو فکری 
1  معنی و مفهوم بيت شانزدهم را به نثر روان بنويسيد. 

2  درك و دريافت خود را از بيت زير بنويسيد.

شـد و تكيـه بـر آفريننـده کـرديقيـن، مـرد را ديـده، بيننـده کـرد

٣ برای مفهوم هريک از سروده های زير، بيتی مناسب از متن درس بيابيد.

سعدیشرط عقل است ُجستن  از درها  رزق هرچنـد بـي گمـان برسـد

کشـيده سـر به بام خسـته جانی  سـحر ديـدم درخـت ارغوانـی
فريدون مشیری بهارت خوش که  فكر ديگرانیبـه گوش ارغـوان آهسـته گفتم:

پروين اعتصامينبايـد جز به خـود، محتاج بودن چه  در کار  و چه  در کار آزمودن

4   دربارة ارتباط معنايي متن درس و َمَثل » از تو حرکت، از خدا برکت« توضيح دهيد.  
. ................................................................................................................ ٥
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هّمت گنــج   حکمــت

مـوری را ديدنـد کـه بـه زورمندی کمر بسـته و ملخـی را ده  برابر خود برداشـته. 
به تعّجـب گفتنـد: » ايـن مـور را ببينيـد که ]بار[ بـه اين گرانی چون می کشـد؟«

 مـور چـون ايـن بشـنيد، بخنديـد و گفـت: » مـردان، بـار را  بـه نيـروی هّمـت
 و بازوی حمّيت کشند، نه به قّوت تن.«

                                                                 بهارستان، جامی
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قاضي  بُست

و روز دوشـنبه ]اميرمسـعود[ شـبگير، برنشسـت و به کراِن روِد هيرمند رفت با بازان و يوزان و 
َحَشـم و نديمان و ُمطربان؛ و تا چاشـتگاه به صيد مشـغول بودند. پس، به کراِن آب فرود آمدند و 

خيمه هـا و ِشـراع ها زده بودند.
از قضاِی آمده، پس از نماز، امير کشتی ها بخواست و ناوی ده بياوردند. يكی بزرگ تر، از جهِت 
نشسِت او و جامه ها افگندند و ِشراعی بر وی کشيدند. و وی آنجا رفت و از هر دستی مردم در 
کشتی های ديگر بودند؛ ناگاه، آن ديدند که چون آب نيرو کرده بود و کشتی ُپر شده، نشستن و 
دريدن گرفت. آن گاه آگاه شدند که َغرقه خواست شد. بانگ و َهزاهز و غريو خاست. امير برخاست. 
و هنر آن بود که کشتی های ديگر به او نزديک بودند. ايشان درَجستند هفت و هشت تن، و امير را 
بگرفتند و بربودند و به کشتِی ديگر رسانيدند و نيک کوفته شد و پاِی راست افگار شد؛ چنان که يک 
َدوال پوست و گوشت بگسست و هيچ نمانده بود از َغرقه شدن. اّما ايزد رحمت کرد پس از نمودِن 
قدرت. و سوری و شادی ای به آن بسياری، تيره شد و چون امير به کشتی رسيد، کشتی ها براندند 

و به کرانۀ رود رسانيدند.
و امير از آن جهان آمده، به خيمه فرود آمد و جامه بگردانيد و تَر و تباه شـده بود و برنشسـت و 
به زودی به کوشـک آمد که خبری سـخت ناخوش در لشـكرگاه افتاده بود و اضطرابی و تشويشـی 
بـزرگ بـه پـای شـده و اَعيـان و وزير بـه خدمِت اسـتقبال رفتند. چون پادشـاه را سـامت يافتند، 

خـروش و دعـا بـود از لشـكری و رعّيت و چنـدان صدقه دادند کـه آن را اندازه نبود.
و ديگـر روز، اميـر نامـه هـا فرمـود به َغزنيـن و جملۀ مملكت بـر اين حادثۀ بـزرگ و َصعب که 
افتـاد و سـامت کـه به آن َمقرون شـد و مثـال داد تا هزار هزار ِدَرم به َغزنيـن و دو هزار هزار ِدَرم به 
د گشـت  ديگر ممالک، به مسـَتِحّقان و درويشـان دهند ُشـكِر اين را، و نبشـته آمد و به توقيع، مؤکَّ

و ُمبّشـران برفتند.
و روز پنـج شـنبه، اميـر را تـب گرفت؛ تِب سـوزان و َسرسـامی افتاد، چنان که بار نتوانسـت داد 
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و  محجـوب گشـت از مردمـان، مگـر از اطّبـا و تنـی چند از خدمتـكاراِن مرد و زن و دل ها سـخت 
متحّيـر شـد تا حال چون شـود.

تـا ايـن عارضـه افتـاده بود، بونصر نامه های رسـيده را، بـه خطِّ خويش، نَُكت بيـرون می آورد و 
از بسـياری نَُكت، چيزی که در او َکراهَيتی نبود، می فرسـتاد فروِد سـرای، به دسـِتِ من و من به 
آغاجـِی خـادم مـی دادم و خيرخيـر جواب مـی آوردم و امير را هيچ نديدمی تـا آن گاه که نامه ها آمد 
از پسـران علـی تكيـن و مـن نَُكـت آن نامه ها پيش بردم و بشـارتی بود. آغاجی بسـَتد و پيش بُرد. 

پـس از يک سـاعت، برآمد و گفـت: » ای بوالفضل، تو را  اميـر می بخوانَد.«
پيـش رفتـم. يافتـم خانـه تاريک کـرده و پرده هـای َکّتان آويخته و تَر کرده و بسـيار شـاخه ها 
نهـاده و تاس هـای بـزرِگ ُپرَيخ بـر َزبَِر آن و امير را يافتم آنجا بر َزبَِر تخت نشسـته، پيراهِن توزی، 

ِمخَنقـه در گـردن، ِعقـدی همه کافـور و بوالَعاِی طبيب آنجا زيِر تخت نشسـته ديدم.
گفـت: »    بونصـر را بگـوی که امروز ُدُرسـتم و در اين دو سـه روز، بـار داده آيد که علّت و تب تمامی 

زايل شد.«  
من بازگشـتم و اين چه رفت، با بونصر بگفتم. سـخت شـاد شـد و سـجدة شـكر کرد خدای را 
َعزَّ َوَجـل بـر سـامتِ اميـر، و نامه نبشـته آمد. نزديـکِ آغاجی بُـردم و راه يافتم، تا سـعادتِ ديداِر 
همايوِن خداوند، ديگر باره يافتم و آن نامه را بخواند و دوات خواسـت و توقيع کرد و گفت: »چون 
نامه هـا ُگسـيل کرده  شـود، تـو باز آی که پيغامی سـت سـوِی بونصـر در بابی، تـا داده آيد.«گفتم: 

»چنيـن کنـم.« و بازگشـتم بـا نامۀ توقيعـی و اين حال ها را بـا بونصر بگفتم.
و ايـن مـرِد بـزرگ و دبيـِر کافی، به نشـاط، قلم درنهاد. تـا نزديک نماِز پيشـين، از اين مهّمات 
فارغ شـده بود و َخيلتاشـان و سـوار را ُگسـيل کرده. پس، ُرقَعتی نبشـت به امير و هر چه کرده بود، 

باز نمـود و مرا داد.
و بُبـردم و راه يافتـم و برسـانيدم و اميـر بخوانـد و گفـت:» نيـک آمد« و آغاجِی خـادم را گفت: 
»کيسـه ها بياور!« و مرا گفت: »بسـتان؛ در هرکيسـه، هزار مثقال َزِر پاره اسـت. بونصر را بگوی 
کـه َزرهاسـت کـه پـدِر مـا از َغزِو هندوسـتان آورده اسـت و بُتاِن َزرّيـن شكسـته و بگداخته و پاره 
کـرده و حال تـِر مال هاسـت. و در هـر سـفری مـا را از ايـن بيارنـد تـا صدقه ای کـه خواهيم کرد 
حاِل بی ُشـبَهت باشـد، از اين فرماييم؛ و می شـنويم که قاضِی بُسـت، بوالحسِن بوالنی و پسرش 
بوبكر سـخت تنگدسـت اند و از کس چيزی نسـتانند و اندك مايه َضيَعتی دارند. يک کيسـه به پدر 
بايد داد و يک کيسـه به پسـر، تا خويشـتن را َضيَعَتكی حال خرند و َفراخ تر بتوانند زيسـت و ما  ی 2

رس
فا

1٨



ی 2
رس

فا

19



َحقِّ  ايـن نعمتِ  تندرسـتی کـه بازيافتيم، لَختی گزارده باشـيم.«
مـن کيسـه ها بسـَتدم و به نزديکِ بونصـر آوردم و حال بازگفتم. دعا کـرد و گفت: »خداوند اين 
سـخت نيكو کرد و شـنوده ام که ابوالحسـن و پسـرش وقت باشـد که به ده ِدَرم درمانده اند.« و به 
خانه بازگشـت و کيسـه ها با وی بُردند و پس از نماز، کس فرسـتاد و قاضی بوالحسـن و پسـرش را 

بخوانـد و بيامدنـد. بونصر، پيغام امير به قاضی رسـانيد.
بسـيار دعـا کـرد و گفـت: »  ايـن ِصلَت فخر اسـت. پذيرفتـم و بـاز دادم که مرا به کار نيسـت و 
قيامت سـخت نزديک اسـت، حسـابِ اين نتوانم داد و نگويم که مرا سـخت دربايسـت نيسـت اّما 

چـون بـه آنچـه دارم و انـدك اسـت، قانعـم، ِوزر و َوباِل اين، چه بـه کار آيد؟«
بونصـر گفـت: »  ای ُسـبحاَن اهلل! َزری کـه سـلطان محمـود بـه َغـزو از بتخانه هـا به شمشـير 
بيـاورده باشـد و بتـان شكسـته و پـاره کـرده و آن را اميرالمؤمنين مـی روا دارد سـتدن، آن، قاضی 

همی نسـتانَد؟!«
گفـت: »زندگانـِی خداونـد دراز بـاد؛ حاِل خليفه ديگر اسـت که او خداونِد واليت اسـت و خواجه 
بـا اميـر محمـود به غزوها بوده اسـت و من نبوده ام و بر من پوشـيده اسـت کـه آن َغزوها بر طريِق 

سـّنِت مصطفی هسـت يا نه. من اين نپذيرم و درعهدة اين نشـوم.«
گفت: »  اگر تو نپذيری، به شاگرداِن خويش و به ُمسَتِحّقان و درويشان ده.«

گفت: »  من هيچ ُمسـَتِحق نشناسـم در بُسـت که َزر به ايشـان توان داد و مرا چه افتاده اسـت 
کـه َزر کسـی ديگـر بَـَرد و شـماِر آن به قيامت مـرا بايد داد؟! به هيچ حال، ايـن عهده قبول نكنم.«

بونصر پسرش را گفت:» تو از آِن خويش بستان.«
گفت:»زندگانـِی خواجـه َعميـد دراز بـاد؛ علـٰی اَیِّ حال، مـن نيز فرزنِد اين پدرم که اين سـخن 
گفـت و علـم از وی آموختـه ام و اگـر وی را يـک روز ديـده بودمـی و احوال و عاداتِ وی بدانسـته، 
واجـب کـردی کـه در مّدِت عمـر پيروِی او کردمی؛ پس، چه جاِی آن که سـال ها ديده ام و من هم 
از آن حسـاب و توّقف و پرسـِش قيامت بترسـم که وی می ترسـد و آنچه دارم از اندك مايه ُحطاِم 

دنيا حال اسـت و کفايت اسـت و به هيچ زيادت حاجتمند نيسـتم.«
بونصر گفت:»  هلِلِ َدرُُّکما؛ بزرگا که شـما دو تنيد!« و بگريسـت و ايشـان را بازگردانيد و باقِی روز 

انديشـه مند بـود و از اين ياد می کرد.
و ديگر روز، ُرقعتی نبشت به امير و حال باز  نمود و َزر باز فرستاد.

تاريخ بیهقی،ابوالفضل بیهقی
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 کارگاه  متــن پژوهــی

 قلمرو زبانی 
1    از متـن درس، بـا توّجـه به رابطۀ معنايی »تناسـب«، واژه های مناسـب انتخاب کنيد و در 

جاهای خالی قـرار دهيد.
 َخيلتاش،.................. ،..................   ُرقعت،.................. ،.....................

2  معادل معنايي فعل هاي زير را از متن درس بيابيد و بنويسيد.
  فرمان داد.       )...........................(                     سوار اسب شد.      )..........................( 

 اجازة حضور داده شود. )...........................(

٣  کاربرد معنايي واژة »  محجوب  « را در عبارت های زير بررسی کنيد.
  محجوب گشت از مردمان، مگر از اطّبا و... .

 مردي محجوب بود و ديده و دلش از گناه به دور.

4   به دو جملۀ زير و تفاوت آنها توّجه کنيد:
ب( کتاب خوانده مي شود. الف( مريم کتاب مي خوانَد.  

 فعل جملۀ » الف « به » نهاد « و فعل جملۀ » ب « به نهادي که قبًا مفعول بوده است، نسبت 
 داده شـده اسـت. فعل جملۀ » الف « را »معلوم« و فعل جملۀ دوم را »مجهول «مي ناميم.

با دّقت در جدول زير، با ساخت و شيوة مجهول کردن جملۀ  معلوم آشنا مي شويم: 

فعل  مفعول  نهاد  ساخت 

مي خوانَد  کتاب  مريم  معلوم 
خوانده مي شود  → کتاب  مجهول 
خواهد خواند  کتاب  مريم  معلوم

خوانده خواهد شد  → کتاب  مجهول 
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همان طور که می بينيد در مجهول ساختن جملۀ معلوم:
 الف( نهاد جملۀ معلوم  را حذف می کنيم؛

ب( مفعوِل جملۀ معلوم را در جايگاه نهاد قرار می دهيم؛
ه « می نويسيم؛ سپس، از »شدن«، فعلی   پ( فعل اصلی جمله را به شكل» بن ماضی + ه/ـ 

متناسب با زماِن فعل اصلی می آوريم.
ت( در مرحلـۀ آخـر، شناسـه فعـل را بـا نهـاد جديد، از نظر شـمار )مفرد يا جمـع( مطابقت 

می دهيم.
  توّجه:  امروزه، فعل مجهول به کمک مصدر » شدن« ساخته مي شود  اّما در گذشته، با فعل هاي

 ديگري، مانند »  آمدن« و »  گشتن« نيز ساخته مي شد. 
  اکنون از متن درس، نمونه هايی از فعل مجهول بيابيد و معادل امروزی آنها را بنويسيد.

قلمرو ادبی 
1  دو نمونه از ويژگي هاي نثر متن درس را بيابيد.

2  در عبارت های زير، » مجاز« ها را بيابيد و مفهوم آنها را بنويسيد.

الف( به کراِن آب فرود آمدند و خيمه ها و شراع ها زده بودند.

 ب( َزري که سـلطان محمود به َغزو از بتخانه ها به شمشـير  بياورده باشـد و بتان شكسـته 
و پاره کرده.
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قلمرو فکری 
1 معنی و مفهوم عبارت زير را به نثر روان بنويسيد.

امير از آن جهان آمده به خيمه فرود آمد و جامه بگردانيد.

2   با توّجه به جملۀ زير، به پرسش ها پاسخ دهيد  :

       »  اين مرِد بزرگ و دبيِر کافي، به نشاط، قلم درنهاد. « 

الف( مقصود از »  اين مرد« چه کسي است؟

ب( »دبيِرکافي« به چه معناست؟

٣   گويندة عبارت زير، از کدام  فضيلت هاي اخاقي  برخوردار است؟

» آنچه دارم از ُحطاِم دنيا حال است و کفايت است و به هيچ زيادت حاجتمند نيست.«

4 دربارة مناسبت مفهومی بيت زير و  متن درس توضيح دهيد.  

صائب تبريزیميفكــن بــه روز جــزا کار خــود را  حساب خود اينجا کن، آسوده دل شو

. ................................................................................................................ ٥
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زاغ و کبک شعـرخـوانی

د 1 �ی �ز
گ

� ی 
ز

�ا� �ز �که  اـ  ـ�ب
�ز اآ ا�ز  ی 

ز
ا� د�ز �ی �ش �ک ی 

ز
�ا� به  � ا�ز  �ب ا�ز  ود  �ز �ت 

��ز

وه 
�ک دامان  به  � ع�صــه  ی 

ک
� �ی د  وهد�ی

�ک هان  �ز �چ ِن  رـز
ز

مح دِه  ه  ع�صز

مام �ت ماـِل  �ب به  � ی 
ک
� �ب

�ک ارده  ام�ز ه �ز رـو�ز �ی
�ز ٔۀ  �وصز ن  اآ اهدـ  �ش

هم  به  � اس�ب  �ز م�ت �ش 
��کا�ت همهم  به  � اِ��ب  �ت �ت مُ �ش 

وا�ت
ُ

ط �ز هم 

�ا٥ اـ�  �ت
��ز و  �ه  ن  اآ د  د�ی و  �چ ا�ز  �ا�ز هموا�   ِ

ـ�ش �ز�ب �ُب و   
ش

�و� ن  اآ و 

�چای و�ی�ش  �ز  
ش

�و� ا�ز  د  �ی �ش �ک ا�ز ای�ب �ب د  ل�ی �ت �ت به  � �د 
ک

� او  �چـی  رد 

د   �ی ـ�ش می �ک دمی  �ت او  دم  �ت  � د�ب �ی �ش می �ک می 
��ت او  لـم  �ت و�ز 

ا� �ز م�عز ن  اآ رد  ّصـه  َال�ت  
ش

ی  ا� �چ ا�رد  ی سه �چ اعده �و�ز ن �ت � ا�ی �ت �ب
��ز

�ته  سو�ز ود  �ز امی  �ز ا�ز  �ت  �ب
�تهعا�ت امو�ز �ی �ز �ک  �ب

�ک �ه�وی 

و�ی�ش 10 �ز ا�  �ت ��ز و  �ه  �ام�ش  �ز �د 
ک

� و�ی�ش  �ز کا�  ا�ز  ده  �اَم�ت �ز عز د  ما�ز
تحفه االحرار ، جامی
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درک و دريافت 
1 اين سروده را از ديد لحن و آهنگ خوانش، بررسی نماييد.

نا به جا و کورکورانه،  تقليِد  پيامدهای  به قلمرو فكری شعر، دربارة ريشه های  توّجه  2  با   
کنيد. گفت و گو 
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درس سوم:  در امواج سند
کارگاه متن پژوهی

گنج حکمت: چو سرو باش
درس چهارم: درس آزاد )ادبیات بومی 1(

درس پنجم:  آغازگری تنها
کارگاه متن پژوهی

روان خوانی: تا غزل بعد ...
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درامواج سند

د1 �ی و�سش �ز �ص  �ت �زـه ماالن  ـی س ��ب ،  م�ز به  �
�گ ��ز �ان  ع�ز �ز �دی 

َ گ
� �ز�ت  می ��ی �و  �ز

وه�ا�ان
�ک �ت  �چسش �ت 

�ش
می �گ هان  �ز

ه دا�ان رـز �ی
�ز و  ه ها  �ز �ی �ز �وی  به  �

***
و�د می �ز ل�ت  عز سوا�ی   � �ب ه�سو  �ز 

ردد ا�ز  د  ا��ی می �ز ا�ه  �ب  � �ی �ز به  �

و�ده ��ز �ی �ت ی  ا��ب ن  �ی
�گ س�ز ن  �ت

�یم م�ده �ز م داِ� 
�ز �ز سوا� 

***
�و�ز٥ ن  �و�ش �وی  �ت 

�ش
می �گ هان  �ز

هان �ز �چ �ت   سش
�ب می �گ

�ک سش ا��ی �ت ن  رد اآ

اهی س�ی رد  �ب 
سش دامن   � �ی �ز به  �

اـهی م�ش وا��ز �ز رـ�گه  �ز �و�ز  �ز

***

ی 2
رس

فا

2٨



درامواج سند

اـم �ش دامن  رد  �ت  �ز �ش ا�ب  و�ز �ز به  �

د ـی
و�سش �ص �ز ون ، رد �ت ای �ز ن رد�ی رد اآ

د د�ی ـهن  �ک �ان  �وده،  ا�ی اآ ون  �ز به  �

د د�ی ن  �ت
و�ی�ش �ز ا�ب  �ت �ز اآ �و�ب  عز

***

10

س�ت دا�ز �ز  �
�ک دم ،  ن  اآ د  ـی سش د�ی ا�ز �چه 

اد �ت ا�ز من 
د�ش اه  ـچ س رد  �ش 

�ت اآ و  �چ

دـ �ش  � �ت ده  د�ی وِن  �ز به  � �ش 
گا�ز م�ش �که    

دـ �ش  � ده �ت �ز می سو�ز
�ک همـ  �ش 

�ت اآ �ز 

***
والد  �چ ��ت  �ب و  رـ  �ی

�ت ا�ان  �ب ن  اآ رد 
�ک ا��ی �ت �ت

ون ، رد دسش ای �ز ن رد�ی رد اآ

�ت سش
می �گ �ز  �ی

ا�ز ـت �س ام  �ش ان   م�ی

�ت سش
می �گ �ز  �ی

�گ �ز �چ سرـ  ال  �ب د�ز به  �

***
سو�ز     �ت  �ی

عا�ز �ز  �ی �ت  �ِ �ی
م�ش �ش

دان  �ب
�ت �ز ه می ��ی ا�ز   ا�ز �ش

گ
دان �که �ب�� �ز ولی �چ

�د
ک

می �  
گ

م�� کا�  وه،  �ب ا�ز ن  اآ  رد 

�د
ک

می �  
گ

�ب�� و  �ت  �ز �ک می �ش دان  �ز �چ دو 

***

�ب1٥ اآ رد  د  ص�ی می ��ت مو�ب  ان  م�ی

همـ  � �ب د  �ی
ل�ت می عز د  ـز س �ود  به  �

وه �ب ا�ز �های  �ت
ا�ز  ، 

گ
م�� ص 

��ت به  �   

وه
�ک ی  �چ ا�ز  وه 

�ک �ان ،  ِ
گ

� اموا�ب  �ز 

***
�ود �ز اآ

لک ا،  ه�ز ی �چ �ب ��ز ــ،  �ش ان ،  �و�ش �ز

اـه �ش دٔۀ  د�ی رد  �وان ،  �دّـ  ن  ا�ز ا�ی

�ت
می ��ز �ی�ش  �چ و  د  می رد�ی �ب 

سش  دل 

�ت
می ��ز �یـ�ش 

�ز ا�ان  ه�ز ی  مو�ب ه�ـ  �ز 

***
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مهدي حمیدي شیرازی

20

ی 
ک

�
ش

ا� �ز�ت  �و می ��ی �ز ــ  
ش

�ا�� �حز �ز 

ان ���ز اموا�ب  ون 
��یما�ب �گ ن  اآ رد 

د می د�ی �ب  اآ  � �ب ی 
گ

دل �ز �ز ای  �ز  �ب

د: می د�ی وا�ب  �ز رد  ه ای  ا�ز �ت ال  �ی
�ز

***
ا  رد�ی سوی  ن  اآ ا�ز  واهم  �ز ا�ی  �ی به  �

�ت س�ز م 
�ش �ک والن 

�ز ن  ا�ی ان  �ب ا�ز  دما� 

� �ی
�کمان �گ و  و�ش  �ه �چ �ز ی 

ز
سوا�ا�

� �ی
م�ش �ش

به  � ان  مان ها�ش ا�ز �ز م  �بسو�ز

***
�د

ک
دا  � �ز د  ا�ی می �ب �که  مد  اآ ی  �ب �ش

د �ی
لگ �ز �ب و  اد  ـت ِاس ان  م�ز د�ش �ی�ش  �چ به  �

�ا ن  �ز و  د  �ز ��ز �ت ،  �ز
ممللک �اه  به  � 

�ا وطن  من ،  اه��ی دـ  �ب�ز ا�ز  د  �ها�زْ

***
�د   2٥

�زُ �ی 
ک

� ��ش ا  �ب ی  ـب
سش ا  �ت �ا  ی  �ب �ش

د   �ز �ت ��ز
گ

�  
ش

�دـ� ِ
گ

�  � �ب �د  ِ
گ

�  �
ک

� ��ش و  �چ

د  �ز
لک ا�ز ود 

�زُ سرـها  �ز  س�،  ن ها  �ت  �ز 

دـ! �ز
�ک ا�ز �ود  رد  ا  اد�چ �ب ی  ،  �ت

سش �ک و  �چ

***
وا�   دسش  ِ

�گ �ز �ب ن  اآ �چِ�  ا�ز  �ت  ـ،  سش دز لگ �ب و  �چ
�ز �ی

�گ �ز �چ �ت 
�ز لگ ا�ان  �ی و  دان  �ز ��ز �ز به  �

�ان اآ ا�یا�ب ،  ی �چ �ب ای  رد�ی ن  اآ  ا�ز 

ن �اـن! د  ا�ی ا�ی �ب د،  ا�ی �ب د  �ز ��ز �ز  �
گ

� �که 

***

٣0

ُمل�ک ن  ا�ز ا�ی ی 
ک

ال �ز �ب  و�ب ه�  �چا�  به  �

   
ک

ا� �ز ن  �ی �ز طعه  �ت ه�  سرـ   � �ب ی  مس�ت �ز 

�ته!  ��ز �که  ن سرـها  ، اآ ا� اس�ت  �ب��ی  �چه 

�تــه! ��ز �که  س�ها 
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 کارگاه    متــن پژوهــی

 قلمرو زبانی 
1  در متن درس، واژه هايی را بيابيد که معانی زير را دارا باشند.   

اسب )....................(               نابودکننده )....................(                عميق)....................( 

2  جمله های زير را با هم می خوانيم و به نقش های مختلف کلمۀ »امروز« توّجه می کنيم:   
نقش: مفعول امروز را غنيمت دان.

نقش: نهاد امروز، روز شادی است.
نقش: مسند گنجينۀ عمر، امروز است.

نقش: مضاٌف اليه برنامۀ امروز، تأييد شد.
نقش: قيد امروز، به کتابخانۀ ملّی می روم.

در همۀ جمله های باال به جز جملۀ آخر، کلمۀ »امروز«، نقش های اسم را گرفته است.
کلمۀ »امروز« در جملۀ آخر، هيچ يک از نقش های اسم را ندارد.
منادا هم نيست. »امروز« در جملۀ مذکور، »  گروه قيدی« است.

گـروه قيـدی، بخشـی از جمله اسـت که جمله يـا جزئی از آن را مقّيـد می کند يا توضيحی 
نظيـِر مفهـوم حالـت، زمان، مكان، ترديـد، يقين، تكرار و ... را بـه جمله می افزايد.

قيد می تواند از نظر »نوع«، اسم، صفت يا قيد باشد.
  در بيت های نهم و دهم، قيدها را مشّخص کنيد.

قلمرو ادبی 
1  » درياي خون«، در بيت های هشتم و دوازدهم، استعاره از چيست؟

2  ابيات زير را از نظر کاربرد » تشبيه« و »کنايه« بررسی کنيد. 
مي ديد ز  رخسارش فرو مي ريخت اشكي آب  بر  زندگي  بناي 

لرزان امواج  سيماب گون  آن  ی 2خيال  تازه اي در خواب مي ديددر 
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٣   به شعر»  در امواج سند« دّقت کنيد؛ اين شعر از چند بند هم وزن و هم آهنگ تشكيل شده است.
هر بند، شـامل چهار مصراع اسـت؛ به اين نوع شـعر »چهارپاره« يا »دوبيتی های پيوسـته« 
می گويند؛ چهارپاره، بيشـتر برای طرح مضامين اجتماعی و سياسـی به کار می رود و رواج 

آن، از دورة مشـروطه  بوده و تاکنون ادامه يافته اسـت.
ملک الّشعرای بهار، فريدون مشيری و فريدون تولّلی سروده هايی در اين قالب دارند.

 اکنـون، نحـوة قـرار گرفتـن قافيه ها را در اين چهار پارة حميدی شـيرازی به کمک شـكل 
نشان دهيد. 

قلمرو فکری 
1  شاعر در بيت زير، قصد بيان چه نكته اي را دارد؟

خوارزمشـاهيدر آن تاريک شـب مي گشـت پنهان خرگـه  فـروغ 

2 حميدي شيرازي در ابيات زير،چه کسي را و با چه ويژگي هايي وصف مي کند؟
کـه مژگانـش بـه خون ديده  تر  شـدچـه انديشـيد آن  دم، کـس ندانسـت
زآتـش هـم کمـي سـوزنده تـر  شـدچـو آتـش در سـپاه دشـمن افتـاد

٣  دربارة ارتباط معنايي بيت  زير و متن درس توضيح دهيد.
تـا در ايـن ره چـه کنـد هّمـت مردانۀ مادر ره عشـق وطن از سِر  جان خاسته ايم

رهی معیّری

4  شاعر در بيت زير، چه صحنه ای از نبرد را وصف می کند؟
 دو چنـدان مي شـكفت و برگ مي کرد  ولي چندان که برگ از شاخه مي ريخت  

. ................................................................................................................ ٥
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گنــج   حکمــت    چو سرو باش

حكيمی را پرسيدند: »چندين درخت نامور که خدای َعزَّ و َجل آفريده است و برومند، 
هيچ يک را آزاد نخوانده اند؛ مگر سـرو را که ثمره ای ندارد. در اين چه حكمت اسـت؟«

گفـت: »      هـر درختـی را ثمره معّين اسـت که به وقتی معلـوم، به وجوِد آن تـازه آيد و 
گاهی به عدِم آن پژمرده شـود و سـرو  را هيچ  از اين نيسـت و همه وقتی خوش اسـت و 

اين اسـت صفت آزادگان.«

�بسی لـــه  د�ب �که  م�زــــهـ  دل  �د  دز �گ می  �چـه 
�ز اآ به  �

��یم
ک

ل �با�ش �
ز

�
و �ز د،  �چ �ی

� اآ ��ت   �ز  دس�ت  �ب
گ

�

داد �ز �ت رد �ب
سش دز واهد �گ �ز ل�ی�زه �ب

�چ� ا�ز �ز

اد �ز و س�و �با�ش اآ د،  �چ ا�ی �ی و��ت    �ز دس�ت �ز
 گلستان،سعدی
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آغازگري تنها

نوجوانی ميان باال با بر و بازويی خوش تراش و رعنا، سوار بر اسبی سينه فراخ، 
پيشاپيش سپاه خود، دروازه های غربی تهران را با هيجان و شور بسيار به مقصد 
تبريز، پشت سر می گذاشت. فتحعلی شاه، به سفارش آغا محّمدخان و با دريافت های 
شخصی خويش، فرزند دوم خود، عّباس ميرزا را با اعطای نشان واليتعهدی، راهی 
دارالّسلطنۀ تبريز کرده بود. تبريز، اين شهر کهن، مرکز فرماندهی خّط مقّدِم دفاع در 

برابر دست درازی های همسايۀ شمالی ايران، يعنی روسيه بود. 
با کشته شدن آغا محّمدخان، فتحعلی شاه بر تخت نشست. شاهزادة نوجوان، 
ميرزا عيسی قائم مقام )قائم مقام اّول، پدر ابوالقاسم( را نه تنها وزير خردمند، بلكه 
مرشد و پدر معنوی خود می دانست و بی اذن و خواست او دست به کاری نمی زد. شوق 
وزير انديشمند و نيک خواه نيز به او کمتر از شوق وليعهد به وزير نبود؛ او در چشم های 
درشت، سياه و گيرای عّباس ميرزا، يک جهان، معنی و کشش می ديد و در امتداد نگاه 

متفّكرش، افق های روشِن تدبير ُملک و رعيت پروری را می خواند. 
يک قرن بيشتر است که اختافات و جنگ های داخلی مثل کاردی بر پهلوی اين 
کشور نشسته است. بزرگان طوايف و فرماندهان سپاه برای کسب تاج شاهی و رسيدن به 
 حكومت واليات به جان هم افتاده، کشور را ميدان تاخت و  تاز وکشتار و تباهی کرده اند، 
اّما در اين فاصله، اروپا قدم های بزرگی برای پيشرفت برداشته است. آنها کارگاه های متعّدد 
صنعتی ساختند. کارخانه های توپ و تفنگ راه انداختند. دانشگاه های بزرگ برپا  کردند. 
از همه مهم تر، نيروی دريايی عظيمی ترتيب دادند و کشتی ها و جهانگردهايشان را 
به دورترين نقاط جهان فرستادند. ملّت ها و قبايل مختلف که بوی پيشرفت اروپا به 
مشامشان نرسيده بود، با تير و کمان و شمشير نتوانستند از عهدة مقابله با لشكر مجّهز 
به توپ و تفنگ آنها برآيند. به اين ترتيب، ديارشان به تصّرف قدرت های اروپايی درآمد. 
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اروپا قدم های بزرگی در راه علم و صنعت برداشته، اّما ای کاش، پا به پای اين پيشرفت ها، اخاِق 
علم و فن هم رشد می کرد؛ وگرنه تير و کمان با همۀ زيان هايش، دست کم برای تاريخ انسان، 

کم  ضررتر از توپ و تفنگ است.
نوروز 11٨٣ هـ . ش. بود و عّباس ميرزا بعد از چند سال حضور در تبريز، خود را برای شرکت 
در مراسم ساِم نوروزی شاه، به تهران رسانده بود. رقابت شاهزادگان در تقديم هدايا و تاششان 
برای باز کردن جای بيشتر در دل پدر، جلوه هايی از اين بساط نوروزی بود. با اين همه، مراسم آن 
سال با رسيدن خبر تحّرك روس ها در شمال آذربايجان و گرجستان، تنها لُعابی از تشريفات به رو 
داشت. دربار از درون در تب و تاب و التهاب بود. فكر حملۀ روس، بختک وار روی دربار چنبره زده 
بود. سران کشور و در رأسش فتحعلی شاه، در فكر تدارك سپاه برای مقابله با دست اندازی های 
روس ها بودند. شاه از قدرت همسايۀ شمالی خود، روسيه، کم و بيش آگاهی داشت؛ خبرهای تازه 
از سازمان ارتش و ساح های پيشرفته و فراوان آن کشور، سايۀ وحشتی بر وجودش انداخته بود. 
اتّحاد حاکم گرجستان با روسيه و رفتن به تحت الحمايگی آن، بريده شدن و از دست رفتن محض 
يک منطقه از ايران نبود، نشان از به هم خوردن توازن قوای دو کشور همسايه و برتری و چيرگی 

کشور رقيب بود. روسيه چشمِ طمع بر آذربايجان دوخته بود.
صبِح حرکت فرا رسيد. آفتاب داشت تيغ می کشيد. گرد و غبار سپاهيان، آسمان تبريز را فرا گرفته  بود. 
صداها و نعره های در هم شترهای حامل زنبورك، قاطرهای بارکش و اسب ها، با آهنگ شيپورها 
و طبل های جنگی در می آميخت. سربازانی که اسب و تفنگ نداشتند، پشت سواران و تفنگ داران، 
مشتاقانه و مصّمم قدم برمی داشتند. شور جنگ و دفاع در دل ها تنوره می کشيد. چهره هايی که از 
 خبرحملۀ روس درهم  رفته بود، با تماشای شكوه سپاه، شكفته می شد. عّباس ميرزا پيشاپيش سپاه، سوار
بر اسبی کوه پيكر و چابک، همچون معبدی که بر فراز تّپه ای جلوه گری کند، دل از ناظران می برد.
 سپيدة فردای گنجه با نهيب و صفير گلوله های توپ روس، باز شد. توده های دود و آتش و
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گرد و غبار، با آخرين حلقه های شب درآميختند. کسی شكفتن صبحی چنين را باور نداشت. شهری 
که داشت خود را برای استقبال از بهار آماده می کرد، اينک بستِر َفَوران خشم و آز دشمن شده بود. 
با اين همه، پيشگامی حاکم شهر، جوادخان، در دفاع و پيش مرگی فرزندان و برادرانش، شوری 
در جان ها می نهاد. نفوذ به حصار، با پايداری تفنگ داران ميّسر نشد. دشمن با بار خّفتی بر دوش، 
واماندة ماندن و رفتن شده بود تا اينكه يكی از شب ها با خيانت گروهی از شهر، راه برجی به روی 

محاصره گران باز شد و به دنبال آن، روس ها مثل مور و ملخ در پهنۀ شهر پراکنده شدند.  
مردم با سنگ پاره، چوب دستی و ابزار دهقانی، در برابر متجاوزان ايستادند و سينه ها را سپر 
گلوله های آتشين ساختند. جواد خان همراه برادران و فرزندانش، چندين بار، خود را بيرون از حصار به 
صف آتش دشمن زد و حماسه ها آفريد. اجساد و زخمی های روس ها و مردم گنجه، مثل برگ های 
خزان زده، زمين را پوشانده بود. صف های مقاومت مردمی يكی پس از ديگری می شكست. 
جوادخان و يارانش بی باکانه شمشير می کشيدند. شهر عرصۀ روز محشر را به خاطر می آورد. گنجه 
با واپسين رمق هايش، زير سقفی از دود و غبار نفس می کشيد. ديری نگذشت پرچم روس ها در 
خاِك آغشته به خون بی گناهان به اهتزاز درآمد. بادهای اواخر زمستان، ناله های واماندگان را با بوی 
خون جوادخان و هزاران شجاع گنجه تا فراز قلّه های قفقاز می برد. نگاه فزون خواهانه و دهشت بار 

روس ها به فراتر از اينها دوخته شده بود.
نيروهای آماده در تبريز جمع شده بودند. سربازان و فرماندهان را پيش از آنكه حكم و سفارش حاکمان 
و خان ها در اين مكان ِگرد آورده باشد، عشق به ميهن و دفاع از حريم زندگی و هستِی هم وطنانشان 
به اينجا کشانده بود. مشاهدة صحنه های ناب و توفندگی فرزندان ميهن، برای رويارويی با دشمن، 
عّباِس جوان را به وجد می آورد و دلش را برای تحّقق آرمان های ملّی اش استوار و اميدوار می کرد.

با وجود پايداری و جان فشانی بسياری از مردم، سرسپردگی و خودفروختگِی چند تن از دشمنان 
خانگی سبب شد دروازة بخش های وسيع تری از قفقاز به روی دشمن باز شود. فرماندِه سپاه ايران، 
نيروهايش را در فاصله ای کوتاه تر از موعد پيش بينی شده، به کرانه های رود ارس رساند. قفقاِز 
زخم خورده و ستم ديده، نگاه منتظر و ياری جويش را به جنوب، جايی که سپاه عّباس ميرزا حرکت 
آغاز کرده بود، دوخته بود. موج های سنگين و افسارگسيختۀ ارس، سدوار در برابر سپاه ايستاده بود 

و چشم ناظران را خيره می کرد.
در ايراِن آن روز، دو دربار بود! دربار بزم و دربار رزم؛ بزم پدر، رزم پسر. 
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در ذهن عّباس ميرزا، تنها، معّمای اُفت و خيزهای جنگ و شكست ها و پيروزی ها نبود که حضور 
سنگينی داشت، تجربۀ شكست ها و مشاهدة جهانی ورای جهان کشور خويش، در فراز و نشيب اين 

نبردها، گسست بزرگی در انديشۀ پويای او به جا گذاشته بود.
نايب الّسلطنه رو کرد به حاضران و گفت: » افسران و فرماندهان شجاع، هم سنگران و ياران 
عزيز، غرض از گردهمايی امروز، بيان نكته هايی است که اهّميتشان کمتر از مسائل دفاع و جنگ 

نيست.
بر همگان مسلّم است که شما جنگاوران سرافراز، در طول سال های دفاع، شجاعانه و مخلصانه 
جنگيديد و هرگز بار خّفت و خوفی بر دوش نكشيديد. دالوری ها و جان فشانی های سربازان 
فداکار و شما افسران عزيز، علی رغم محروميت های فراوان تا به آنجا بود که دشمن را هم به 
تحسين و اعجاب وا داشت. با اين حال، ما بسياری از سرزمين های مادری و هموطنان و پاره های 
تن خود را در اين سال ها از دست داديم و مجبور به قبول شرايطی دشوار در عهدنامۀ ننگين 

گلستان شديم.
... پيشرفت و تمّدن نمی تواند يک سويه و تَک بُعدی باشد. افسر و سرباز ما زمانی از مرزهای 
وطنمان، خوب پاسداری می کنند که فكرشان از جانب ميهن و ادارة عالمانه و عادالنۀ ملک، ايِمن 
باشد؛ همان گونه که ملّت و دولت، زمانی به آسودگی، سر به کار خود خواهند داشت که بدانند ارتش 

آنها، ابزار و قدرت شايسته برای پاسداری از مرزها را دارد.
مردمی که به خانه های تاريک و بی دريچه عادت کرده اند، از پنجره های باز و نورگير، گريزان 
هستند؛ آخر چشمشان را می زند و خسته شان می کند. جنگ با افكار پوسيده، دشوارتر از جنگ 
رو در روِی جبهه هاست. الزمۀ حضور و مبارزه در هر دو جبهه، عشق است. با اين تفاوت که در جبهۀ 

بيرون، شجاعت کارسازتر است و در اين يک، درايت.«

                                                                             عبّاس میرزا، آغازگری تنها، مجید واعظی
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 قلمرو زبانی 
1  هم آواي کلمه» صفير « را بنويسيد و آن را در جمله اي به کارببريد.

2  چهار »  ترکيب اضافی« که اهّميت امايی داشته باشند، از متن درس  انتخاب کنيد.
٣  همان طـور کـه مـی دانيـد، هر گروه اسـمي، يک » هسـته« دارد کـه می تواند بـا  يک يا 

چند وابسـتۀ پيشـين و پسـين همراه شود. 
 به انواع وابسته هاي پيشين توّجه کنيد: 

 صفت پرسشي   کدام روز

 صفت تعّجبي   عجب روزی

 صفت اشاره    آن روز

 صفت مبهم     هر روز

 صفت شمارشي اصلي    يک روز

 صفت شمارشی ترتیبي  )با پسوند  - ُ مین(   دومين روز

 صفت عالي  بهترين روز

 اينک با يک نوع  ديگر از وابسته هاي  پيشين آشنا مي شويم :
 شاخص : شاخص ها لقب ها و عنوان هايی هستند که بدون هيچ نشانه يا نقش نمايی، در 

کنار اسم قرار می گيرند.
مانند: » امام، عّامه، استاد، آقا، حاجی، خاله، کدخدا، سرلشكر، مهندس و...  . «

توّجه:  شـاخص ها کلماتی هسـتند که غالباً، بی فاصله، پيش از هسـته می آيند؛ اين کلمات 
در جـای ديگـر مـی توانند هسـتۀ گروه اسـمی، مضاف اليـه و يا ... قـرار بگيرند؛ در 

اين صورت، شـاخص محسـوب نمی شوند.
مثال:  ـ  استاد معين، فرهنگ فارسی را در شش جلد تدوين کرده است.               شاخص
      ـ  ايشان،  استاِد  زبان و ادبيات فارسی بودند.                                     هستۀ گروه اسمی
      ـ  کتاب استاد،  دربردارندة مطالب مفيدی است.                                     مضاٌف الیه

 کارگاه    متــن پژوهــی

ی 2
رس

فا

4٣



   اکنـون واژه هـاي زيـر را يـك بار به عنوان » شـاخص« و بار ديگر به عنوان » هسـتة « 
گروه اسـمي در جملـه به کارببريد.

 سرهنگ:      سيّد:

قلمرو ادبی 
1   متن درس را از نظر نوع ادبي بررسي کنيد.

2   براي هريك از آرايه هاي زير، نمونه اي از بند هشتم درس  )مردم با سنگ پاره   ...( انتخاب کنيد
و بنويسيد.

 نمونهآرایۀ ادبی

تشبيه

کنايه 

تشخيص

3  در عبارت زير، بهره گيری از کدام آرايه های ادبی بر زيبايی سخن افزوده است؟ 
در ايران آن روز،دو دربار بود! دربار بزم و دربار رزم؛ بزم پدر،رزم پسر!

قلمرو فکری 
1 چه عاملي عّباس ميرزا را براي تحّقق آرمان هاي ملّي، استوارتر و اميدوارتر مي کرد؟

2 درعبارت زير، مقصود نويسنده از قسمت های مشّخص شده چيست؟
 » مردمي که به خانه هاي تاريك و بي دريچه عادت کرده اند، از پنجره هاي باز و نورگير گريزان

هستند.«
3  با توّجه به بيت زير، شخصيت » عّباس ميرزا« را تحليل نماييد.

بـاشچون شـير به خود سـپه شكن باش خويشـتن  خصـال  فرزنـد    نظامی 
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چند ماه از ورودم به زندان موصِل 4 می گذشت که متوّجه شدم، چند نفر از بّچه ها در اردوگاه 
سواد چندانی ندارند و خواندن و نوشتن برايشان سخت است.تصميم گرفتم برای استفادة بهتر از 

وقتم، با برنامه ريزی منظّم، خواندن و نوشتن به آنان ياد دهم.
برای شروع، به آمار دقيق بی سوادان نياز داشتم که از طريق دو سه نفر از بّچه ها به آن دست 

پيدا کردم؛ از مجموع هزار و پانصد نفر، تنها پنج نفر کم سواد بودند.
يک روز آنها را جمع کردم و تصميمم را برايشان گفتم؛ با خوشحالی پذيرفتند و گفتند: » ما هم 
دوست داريم مثل بقيه، خودمان برای خانواده مان نامه بنويسيم و نامه های آنها را بخوانيم.« به آنها 

قول دادم در طول دورة اسارت آنها را باسواد کنم.
پودر  از مقواهای  به جای کاغذ  بود.  را شروع کردم. مشكل اصلی کاغذ  جلسات تدريس 
رخت شويی استفاده کردم و آموزش را با حروف الفبا شروع کردم. قرارشد هفته ای چهار جلسه 
درس داشته باشيم؛ اّما به خاطر محدوديت های اردوگاه و آسايشگاه، عمًا در هفته، دو جلسه بيشتر 

نمی توانستيم برگزار کنيم.
شغلم معلّمی بود و به همين دليل تمام توانم را برای آموزش خواندن و نوشتن با شيوه ای درست، 
به کار بستم.کار مشكلی بود، هيچ متنی در دست نداشتم؛ حّتی اگر يک جلد کتاب کاس اّوِل 

دبستان در اختيارم بود، خيلی زود به هدفم می رسيدم؛ اّما نبود!
 از آنجا که شكل کلّی آموزش دوره های اّول تا پنجم ابتدايی در ذهنم بود، با همان ذهنيت سعی کردم

برايشان کتاب درسی درست کنم. از دوستانم در اين مورد خيلی کمک می گرفتم. مشكل کاغذ و 
خودکار را هم آنها حل می کردند. يک ارادة جمعی پشت اين کار بود و کارها خوب پيش می رفت. 
به ذهنم فشار می آوردم ببينم در فارسی اّول دبستان چه داستان ها و قّصه هايی آموخته ام تا همان ها 

را به دوستانم ياد بدهم.
در اين کار از مشاوره با معلّم هم آسايشگاهی ام، »عّباس درمان« و شخصيت دانشمند و فرزانه، 
حاج آقا »کرامت شيرازی«، بهره بردم و آنها دريغ نكردند. اّيام خوبی بود. ظرف چند ماه به اندازة يک 
سال تحصيلی با آنها کار کردم. پيشرفت خوبی داشتند. با مشورت دوستان، کارنامۀ تحصيلی برايشان  

روان خوانی تا غزل بعد...
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 درست کردم.اين کارنامه، همان مقواهای کوچک بود که يكی از دوستان روی آن نّقاشی هايی 
انجام داد و خّطاط مشهور آسايشگاه، آقای »شايق«، از بّچه های يزد که روحانی هم بود، با خّط 

زيبای خودش، متن آن را نوشت.
مراسم کوچكی در آسايشگاه گرفتيم و اين لوح ها را به بّچه ها داديم. بی نهايت خوشحال بودند 
هم از اينكه دارند با سواد می شوند و هم اينكه کارنامه می گيرند. تازه وقتی بهشان گفتم قصد دارم 
آنها را تا پايۀ پنجم پيش ببرم، خوشحال تر شدند. پايۀ دوم را پس از وقفۀ دو سه هفته ای با همان 
جمع دوستان شروع کردم. تكيۀ اصلی، روی خواندن و نوشتن بود، اّما سعی کردم از درس های 
ديگر هم مطالبی به آنها بياموزم؛ مثًا حساب و جدول ضرب را در پايه های، سوم و چهارم و پنجم 
به مرور به آنها ياد دادم.دربارة علوم، مسائل معمولی از هر آنچه به ذهنم می آمد، به آنها می آموختم.
تاش و کوشش آنها در دورة آموزش، مرا هم به وجد می آورد.گاهی سختی ها و محدوديت های 
آسايشگاه و يا دلتنگی های دوری از خانواده به من فشار می آورد و برآن می شدم جلسۀ آن روز را 
تعطيل کنم، اّما بّچه ها آن قدر ذوق و شوق داشتند که نيم ساعت قبل از زمان مقّرر دنبالم می آمدند 
و به قول خودمان قربان صدقه ام می رفتند؛ دورم می نشستند و آماده می شدند تا درس را شروع 

کنم؛ من هم » نه« نمی گفتم.
زمان می گذشت و تاش من برای آموزش اين چند اسير، جّدی تر می شد. رغبت آنها زمانی 

افزون تر شد که آرام آرام، خواندن قرآن و نهج الباغه را شروع کردند؛ البّته نه خيلی روان.
می گفتند تا زمانی که نهج الباغه را به صورت روان و آسان نخوانيم، درس خواندن را ادامه 
می دهيم. همين طور هم شد. از آن بّچه ها فقط نام حسن قانع که بّچۀ مشهد بود، يادم هست و نام 
بقيه را فراموش کرده ام. بايد اين نكته را هم بگويم که اين برنامه، اّيامی اجرا می شد که رفت وآمد 

بّچه ها به آسايشگاه های ديگر آزاد بود.
مّدت ها گذشت تا اينكه شاگردانم موّفق شدند به آسانی و راحتی قرآن و نهج الباغه بخوانند. روز 
آخری که کاس هايمان به طور کامل تعطيل می شد، مراسم مفّصلی می گرفتيم. از سهم خودم، 
هديه ای تهيه کردم و در آن مراسم به آنها دادم.خيلی خوشحال بودند؛ چون کارنامۀ سال پنجم 
دبستان را در دست گرفته بودند. می توانستند قرآن و نهج الباغه بخوانند، برای خانواده شان نامه 

بنويسند و نامه های آنها را بخوانند.
نكتۀ جالب در اين اردوگاه، آشنايی عّده ای از اسرا به زبان های انگليسی، آلمانی و ايتاليايی بود 
که سعی می کردند با برگزاری کاس های آموزشی به بّچه های عاقه مند، زبان خارجی ياد دهند. ی 2
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نكتۀ جالب تر اينكه صليب سرخ، تمام نيازهای آموزشی آنها را تأمين می کرد؛ هر کتابی 
دربارة آن زبان می خواستند، برايشان می آورد. دعا خواندن در آسايشگاه ها ممنوع بود. اگر بعثی ها 
می فهميدند در آسايشگاهی دعا خوانده می شود، همه را زندانی می کردند و به بّچه ها اجازة بيرون 
آمدن از آسايشگاه نمی دادند. با وجود اين، بّچه ها از هر فرصتی برای خواندن دعا استفاده می کردند. 
برای اعياد مذهبی و مناسبت های انقابی هم برنامه هايی تدارك ديده بودم. با آنكه بعثی ها هميشه 
تأکيد داشتند سرود و تئاتر در آسايشگاه ممنوع است، اّما از مجموع بّچه های عاقه مند و خوش صدا، 
گروه سرودی تشكيل دادم که اغلب سرود های انقابِی اوايل انقاب را می خواندند. گاهی هم 

خودشان دست و پا شكسته سرودهايی می نوشتند و همان را تمرين می کردند و می خواندند. 
کارم شده بود برگزاری کاس و آموزش؛ از صبح تا شب، در هر فرصت ممكن؛ اين برنامه ها برای 
آن بود که شور و هيجان بّچه ها از عمق دلشان بجوشد و تخليۀ روانی شوند.از نوجوانی به مقاله نويسی  
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و دکلمه خوانی عاقۀ خاّصی داشتم. از طبع شعر هم برخوردار بودم و همين ويژگی ها باعث شده بود 
مقاالت خوبی بنويسم. البّته دکلمه خوانی ظرافت های خاّص خودش را دارد. بايد با حرکات دست و 
 چشم، آن هم به صورت موزون، محتوای مقاله را به مخاطب ارائه داد؛ مثًا وقتی از آسمان می گويی، بايد
 با دست به آسمان اشاره کنی و با حرکات چشم و سر، جذابيت متن را برای طرف مقابل افزايش دهی.
موقع خواندن  دکلمه های حماسی، شور و حال خاّصی پيدا می کردم و همين حس را به بّچه ها 

منتقل می کردم. تا پايان مقاله خوانی، جيک هيچ کس در نمی آمد.
در دوران اسارت سعی می کردم مقاله نويسی و دکلمه خوانی را به هر مناسبتی اجرا کنم و روحيۀ 
خودم و ديگر اسرا را در برابر سختی ها و مشكات اسارت افزايش دهم. در جلسات شعر خوانی هم 

اغلب اين شعر را می خواندم که همه را به وجد می آورد و بعد در غم فرو می برد:

��یم  م�ی �گ �ب ی ��ز مـ �که �ب �ی
�ز � ا�ز اآ ی �ت �ب ��یماآ م�ی �ب �گ  س�ز ا  �ب �که  ود�یم  �ب �ز ـه  �ی�ش

�ش ا�ز 

�د  ل  �ب �ز ا عز ون   �ت �ز ده ای  �و� �ب �ص�ت  �ب ��یم �ز م�ی �گ �ب �ز �ی��ت  �که رد �ز
ـ ـ ما �ز ��ت �ی

رد �ز

خيلی ها با شنيدن اين شعر، به ياد وطن به گريه می افتادند. به نوعی بيان و شرح حال ما در 
بود. اسارت 

هر کسی مشغول کاری بود؛ ازکارهای گروهی گرفته تا فردی. بعضی بّچه های خوش ذوق، 
عروسک هايی درست کرده بودند که با آنها خيمه شب بازی راه می انداختند. برنامه های نمايشی آنها 
که معمواًل با قّصه ای همراه بود، هم آموزنده بود، هم سرگرم کننده. البّته هيچ گونه امكاناتی برای 
اجرا نداشتيم؛ مثًا اگر قرار بود در صحنه، سماوری باشد، تصوير آن سماور را روی مقوا می کشيدند 

يا مثًا داس کشاورز را از مقّوا می ساختيم.
برنامه ای که هيچ وقت تعطيل نمی شد، مسابقات ورزشی بود؛ واليبال و فوتبال هميشه پا برجا 
بود و هميشه هم برای بّچه ها تازگی داشت. شور و هيجان خاّصی در وجود بّچه ها می دويد. انگار 

جان تازه می گرفتند، هر مسابقه ای هم، حرف و حديث های زيادی را به دنبال داشت.
بعد از يارکِشی، ُکری خوانی بّچه ها تا روز مسابقه ادامه می يافت. بعد از مسابقه هم بحث 
برد و باخت ها چند روز طول می کشيد. حسابی ذهن بّچه ها درگير می شد و اجرای همين مسابقه ها 

و بازی ها و دويدن ها، بّچه ها را به لحاظ روحی و جسمی تقويت می کرد. 
در اين ميان بودند بّچه هايی که در برنامه ها مشارکت نداشتند. اين تعداد اندك، وقتی آيۀ يأس  ی 2
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می خواندند، در روحيۀ ديگران بی تأثير نبود؛ هرچند اين تأثير زياد نبود، اّما به هر حال، نور اميد را 
در دل بّچه ها کم رنگ می کرد. ما نمی خواستيم اين طور باشد. 

آنها روحيۀ ضعيفی داشتند؛ انگار از همه بريده بودند و حّتی کورسويی از اميد در دلشان پيدا نبود. 
فقط منتظرطلوع و غروب خورشيد بودند تا روز را به شب برسانند. با همۀ اينها  تاش می کردم از 
برنامه ها فاصله نگيرند. هميشه از آنها می خواستم در برنامه ها مشارکت کنند. حرفشان اين بود که 
استعداد و هنر اين کارها را ندارند، ولی بهشان روحيه می دادم و می گفتم: » همۀ ما مثل هميم. اين 
حرفا نيس. اگه دوس ندارين تو اجرای برنامه ها شرکت کنين، بياين بين بّچه ها و با اونا برنامه رو 

تماشا کنين و نظر بدين؛ اين واسۀ ما خيلی مهم و با ارزشه.«
دوست نداشتم از بّچه ها فاصله بگيرند يا احساس طرد شدن کنند. شايد هم در بعضی موارد 
حق داشتند منزوی شوند؛ چون به هر حال هميشه افراط و تفريط های بعضی ها، مشكاتی ايجاد 
می کرد يا اختاف سليقه ها به حّدی باال می گرفت که بعضی ها ترجيح می دادند در برنامه های 
عمومی مشارکت نداشته باشند، اّما سختی اسارت فراتر از اين بود که کسی بتواند گوشۀ ديوار 
بنشيند، در هيچ برنامه ای شرکت نكند و به راحتی وقت بگذراند. واقعاً سخت بود، عقربه ها تنبل 
شده بودند؛ شايد هم مرده. گاه احساس می کرديم که يک روز اسارت، به اندازة هفته ها و ماه های 

روزهايی که آزاد بوديم، طول می کشيد.
در شرايط سخت و طاقت فرسای اسارت بايد کاری می کرديم که زمان بگذرد و سختی ها قابل 
تحّمل تر شود. در آن روزهای غربت، نيازمند دلگرمی و اميد بوديم تا روحمان در زندان بعثی ها 
نپوسد. اگر مقاومِت روح می شكست، زندگی خيلی سخت تر می شد؛ چرا که دشمن هر لحظه در 
کمين کسانی بود که به قول خودمان کم آورده بودند؛ کسانی که به بهای اندك، خيلی چيزها را 

زير پا می گذاشتند. ما تاش می کرديم چنين بايی سرمان نيايد...   .
زندان موصل، )خاطرات اسیر آزاد شده، اصغر رباط جزي(، 

کامور بخشايش

درک و دريافت 
1 متن » آغازگری تنها« و » تا غزل بعد«  را از نظر زاويۀ ديد و شخصيت های اصلی مقايسه   

نماييد.
ی 22 در اين متن، از چه راهكارهايی در رويارويی با دشواری های اسارت بهره گرفته شده است؟
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پروردة    عشق

1  � �ی
�گ هاـ�ز �ب ن  اآ �ت  عسش �ت  �ا�ی ون  ��چ �ی

�مان �گ اآ �ی  ��ی مـه  ون  �چ د  �ش

�ت سش
�گ  � ام �ت ده    �ز �ی

�ز �ز �و�ز  �ته�  سش
�گ  � مام �ت �ت ی 

گ
� �ت �ی�ز �ش رد 

�ت �ز �ب او  کا�  �ز  دل  ه  ـت �داسش �ت�ب س�ز او  کا�  به  � د�  �چ دْ  ردما�ز

او ا  �ب اـ�ز  �ز�ی رد  همـهـ  ان  ی�ش و� او�ز ا  �ب ا�ه �اـ�ز  �چ ده  �ش �ک  �ی ه� 

د٥ د�ز د�ی و  �چ و�ا  ی 
گ

ا�ل �چ �ی د�ب د�ز �ی �ش �ک ان  �ب �ز �ی 
گ

ا�ه � �چ رد 

س� �ک  �ی ا�ت  �ز
ا�تّ به  � د  �ز �ت �ز ردلگ ن  �دد  ا�ی

گ
� اـده  �ش

گ
� ع�به  لک �ز 

ک
�

اوس�ت هاـن  �ب ملٔۀ  �ب �ت    �گِه  اوس�ت�ا�ب �مان  اآ و  ن  �ی م �ز مح�ا�ب 

اس�ت ��ز �ب د،  ـی �س ح�ب  موسم  ون  �اس�ت�چ اآ محملـ 
و  د  �ی طل�ب  � �ت

�ش ا

هد �ب صدـ  به  � �ا  �ز  �ی ع�ز د  �ز ��ز مهدـ�ز ی 
ک

� �ی رد  ماه  و  �چ د  ا�ز �ش �ز �ب

و�ش10 ��ب �چ �زه  ـی ع�به ،  س لک سوی  مد  و�شاآ
�گ رد  ���ته  هاـد 

�ز ع�به  لک ون  �چ ی 2
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ی   اس�ت ا�ز ای    �ب ن �زه �ب :»     ای  �چس�، ا�ی �ت �ز اس�تلگ ی   ا�ه �ا�ز �چ ای  �ب �که  ا�ب  �ت �ب�ش

کا�ی  ا�ز  �ز
گ

� ن  ا�ز  ا�ی ��ب  ا  �ی و ، 
گا�ی�گ ـت �س به  � دهمـ  �ت  �ی

و�ز
�ت

م
�ت ع�ش الی  �ت م�ب �که  م«رد�یا�ب 

�ت ع�ش الی  �ب ا�ز  ن 
ک

� اد  �ز اآ

د �ی
�ز �ب�ش �ت  عسش �ش  �د�ی و  �چ ون  �ز دم�ب دـ�ی �ز

�ز �ب �چ�  ��یس�ت   ،ــ 
گ

� �ب اّول 

�حبس�ت1٥ �ب ـه  ���ت ماِ�  و  �چ ای  �ب دس�تا�ز  د  �ز ع�به  لک ل�ز  �ز ٔه  ���ت رد 

� �ب رد  ���ته  �تـه  ��ز
گ

� �ت ، 
�ز ردمی لگ  � �ب ــهـ  ���ت و  �چ مـ 

م�ز کام�و�ز 

ی دـا�ی حب ن 
ک

� ـ�ت  عسش �ز  دـ  و  �ی�ز
ی�گ ا�ی ـز سش اآ �ت  ط��ی �ی��ت 

�ز ن  ا�ی

م
ـت س�سش دـ  �ش �ت  عسش �و�دٔۀ  م�چ

�ت و�ش
س��ز اـد  م�ب �ت  عسش �ز  �ب

�ی�ت دا�ی �ز ی  دا�ی �ز به  � ��ب  ،  ا  �ی�ت�ی ا�ی اد�ش �چ ماـل 
�ک به  � لگه  وا�ز

م20
��اـ�ز ی  �ت ا�ی عز به  � �ت  عسش �ز 

ک
م�

ما�ز �ز من  ـهـ  �چ  �
گ

ا� د  ما�زَ کاو 

م                            
مس�ت �ت  عسش �ا�ب  سش �ز  ��چه 

گ
م�

هس�ت �که  مـ 
�ز

�ک ن  �ی ا�ز  � �ت �ت عاسش

ای �ب  � �ب هس�ت  �چه 
�ز اآ من  عم�  ایا�ز  �ز ا�ز �ی  ��ی عم�  به  � و  ان  �ب��ت

و�ش
�گ او  سوی  به  � د�  �چ �ت 

امو�شمی داسش �ز �ت 
�ش

�گ د،  �ی
�ز �ش ّصه 

�ت ن  کا�ی

دا�د  � اسـی دل ،  �که  س�ت  دا�ددا�ز  � �ی دز دوا �چ �زه  رددی 

لیلی و مجنون، نظامی گنجه ای
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 قلمرو زبانی 
1  معنای واژه های مشّخص شده را بنويسيد.

سنايی زانكه توفيق و جهد هسـت رفيق جهد برتوسـت و بر خدا توفيق

فردوسیز اهريمنـی دور و دور از جفـا خنيـده بـه گيتی به مهـر و وفا

2  سـال گذشـته  خوانديـم که در شـيوة باغی، جـای  اجزای کام  در جملـه، تغيير می کند، 
اّما  در متن آموزشـی، مطابق با شـيوة عادی و  نوشـتاِر معيار، نهاد در آغاز جمله و فعل در 

پايان آن قـرار می گيرد.
 اکنون اجزای بيت زير را مطابق زبان معيار مرتّب کنيد.

يک سـر اتّفـاق  بـه  کـز کعبه گشـاده گـردد اين درگفتنـد 

ـَ م« را بررسی کنيد. ٣  در بيت های زير، نقش » 

عشـقمالف( مبتـای  کـه  عشـقمدريـاب  بـای  از  کـن  آزاد 

سرشـتمب( شـد  عشـق  سرنوشـتمپـروردة  مبـاد  عشـق  جـز 

قلمرو ادبی 
1   شـاعران، در سـرودن منظومه هـاي داسـتاني، غالبـاً از قالـب » مثنوي« بهـره مي گيرند؛

مهم ترين دليل آن را بنويسيد.

 کارگاه  متــن پژوهــی
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2  هريک از بيت هاي زير را از نظر کاربرد آرايه هاي ادبي بررسي کنيد.

 شـد چون مه ليلي آسـمان گير چـون رايت عشـق آن جهان گير

بخـت او،  کار  ز  دل  درمانـد پـدر بـه کار او سـختبرداشـته 

٣ در بيت زير، شاعر چگونه از تشبيه برای خلق کنايه بهره گرفته است؟ 
چـون کعبه نهاد حلقه در گوشآمد سـوي کعبه، سـينه پرجوش

   قلمرو فکری 
1  معني و مفهوم  بيت زير را به نثر روان بنويسيد.

محـراب زمـين و آسمان اوستحاجت گـِه جملـۀ جهـان اوسـت

2 در بيت هاي هفدهم و بيستم، کدام ويژگي های »مجنون« بارز است؟

٣    بر مبنای درس و با توّجه به بيت های زير، تحليلی از سير فكری پدر مجنون ارائه دهيد.

عاقلـش بـا کار بيـكاران چه کار؟ عشـق بـازی، کار بيـكاران بُـَود 
 نعمت اهلل ولی

 روز اّول، رنگ اين ويرانه، ويران ريختند  از سر تعمير دل بگذر که معماران عشق
 بیدل                                                                                                                                                                                   

4   مفهوم بيت زير را با نگرِش خويشاِن مجنون  و چاره سازی آنها مقايسه کنيد.

بگـذار کـه دل حـل بكند مســئله ها را  يک بار هم ای عشِق من از عقل مينديش    
         محّمدعلی بهمنی
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مردان واقعی  گنــج     حکمــت

يكی از کوه لُكام به زيارت »َسـری َسـَقطی« آمد. سـام کرد و گفت: »فان پير 
از کوه لُكام تو را سـام گفت.«

َسـری گفت: »    وی در کوه سـاکن شـده است؟ بس کاری نباشد. مرد بايد در ميان 
بازار مشـغول تواند بود، چنان که يک لحظه از حق تعالی غايب نشـود.« 

تذکره االولیا، عّطار
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 باران محبّت

حـق  تعالـی چون اصناِف موجودات می آفريد، وسـايط گوناگـون در هر مقام، بر کار کرد. چون 
کار به خلقِت آدم رسـيد، گفت: » إنّی خالٌِق  بََشـراً ِمْن طيٍن.« خانۀ آب و ِگل آدم، من می سـازم. 

جمعی را ُمشـتبِه شـد؛ گفتند: » نه همه تو ساخته ای؟«
گفـت: »   اينجـا اختصاصـی ديگر هسـت که اين را به خودی خود می سـازم بی واسـطه، که در 

او گنـج معرفت تعبيـه خواهم کرد.«
ـ عليه الّسام ـ  پس جبرئيل را بفرمود که برو از روی زمين يک مشت خاك بردار و بياور. جبرئيل 

برفت؛ خواست که يک مشت خاك بردارد. خاك گفت: »ای جبرئيل، چه می کنی؟«
گفت: »   تو را به حضرت می برم که از تو  خليفتی می آفريند.«

خـاك سـوگند بـرداد بـه عـّزت و ذوالجالی حق که مرا مبـر که من طاقِت ُقرب نـدارم و تاِب 
آن نيـارم؛ مـن نهايـِت بُعد اختيار کردم، که ُقربت را خطر بسـيار اسـت.

جبرئيـل، چون ذکر سـوگند شـنيد، به حضـرت بازگشـت.گفت: »خداوندا، تـو داناتری، خاك 
تـن  در نمی دهـد. ميكائيـل را فرمـود: »   تـو بـرو.« او برفـت. همچنين سـوگند برداد. اسـرافيل را 

فرمـود: »   تو    بـرو.« او برفـت. همچنين سـوگند برداد. برگشـت.
حـق تعالـی عزرائيـل را بفرمـود: »   بـرو؛ اگر به طوع و رغبت نيايـد، به اِکراه و بـه اجبار، برگير و 

بياور.«
عزرائيـل بيامـد و بـه قهـر، يک قبضه خـاك از روی جملۀ زمين برگرفت و بيـاورد. آن خاك را 

ميـان مّكـه و طائف، فرو کرد. عشـق، حالی دو اسـبه می آمد.
جملگـی مايكـه را در آن حالـت، انگشـِت تعّجـب در دنـداِن تحيّـر بمانده که آيا اين چه ِسـّر 
اسـت کـه خـاِك ذليـل را از حضرِت عّزت بـه چندين اِعـزاز می خوانند و خاك در کمـاِل مذلّت و 
خـواری،  بـا حضـرِت عـّزت و کبريايی، چندين نـاز می کند و با اين همه، حضـرِت َغنا، ديگری را 
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بـه جـای او نخوانْـد و اين ِسـر با ديگـری در ميان ننهاد. 
الطـاِف الوهيـت و حكمـِت ربوبيـت، به ِسـرِّ مايكه فرو می گفـت: »إنّی أَعلَُم مـا ال تَعلَُمون«، 
شـما چـه دانيـد کـه مـا را با اين مشـتی خاك، چـه کارها از ازل تـا ابد در پيش اسـت؟ معذوريد که 
شـما را سـر و کار بـا عشـق نبـوده اسـت. روزکی چنـد صبر کنيد تا مـن بر اين يک مشـت خاك، 
دسـت کاری قدرت بنمايم، تا شـما در اين آينه، نقش های بوقلمون بينيد. اّول نقش، آن باشـد که 

همـه را سـجدة او بايد کرد.
پـس، از ابـِر کـرم، بـاراِن محّبـت بـر خاك آدم باريد و خـاك را ِگل کرد و به يِد قـدرت در ِگل از 

ِگل، دل کرد. عشـق، نتيجۀ محّبت حق اسـت.

د دم گل �ش  اآ
ک

ا� �ت ، �ز م عسش
�ز �ب

دا�ز �ش هاـن �اصل �ش و� رد �ب �زه و سش �ت صد �ز

د  د�ز ِ          �و�    �ز
گ

�� � �ت �ب ِ� عسش �ت
�ش دس� �ز ام�ش دل �ش دـ     و    �ز �ی

�ک �و�چ ط�ه �ز
�ک �ت �ی

جملـه، در آن حالـت، متعّجب وار می نگريسـتند که حضـرِت َجلّت به خداوندی خويش، در آب و 
ِگل آدم، چهـل شـباروز تصـّرف می کـرد و در هـر ذّره از آن ِگل، دلـی تعبيه می کـرد و آن را به نظر 

عنايـت، پـرورش مـی داد و  حكمـت با مايكه می گفت: »شـما در ِگل منگريد، در دل نگريد.«

ما�م
�گ �ب  ،� �ب �گ  س�ز به  � �ی  طز

�ز من   �
گ

�م� �ون اآ �ی �ته �ب �گ ، دلی سو�ز ا�ز س�ز

اينجا، عشـق معكوس گردد؛ اگر معشـوق خواهد که از او بگريزد، او به هزار دسـت در دامنش 
آويـزد. آن چـه بود که اّول می گريختی و اين چيسـت که امـروز درمی آويزی؟ 

ـ آن روز ِگل بودم، می گريختم، امروز همه ِدل شدم، در می آويزم.
همچنيـن، هـر لحظـه از خزايِن غيب، گوهـری، در نهاد او تعبيه می کردند، تـا هر چه از نفايِس 
خزايـِن غيـب بـود، جملـه در آب و ِگِل آدم، دفيـن کردنـد. چـون نوبت بـه دل رسـيد، ِگِل دل را از 

بهشـت بياوردنـد و بـه آِب حياِت ابدی سرشـتند و به آفتاِب نظـر بپروردند.
چـون کاِر دل بـه ايـن کمال رسـيد، گوهری بـود در خزانۀ غيب که آن را از نظـر خازنان پنهان 

داشـته   بود. فرمـود کـه آن را هيچ خزانه اليق نيسـت، ااّل حضرِت مـا، يا دِل آدم.
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آن چـه بـود؟ گوهـِر محّبـت بـود که در صـدِف امانت معرفـت تعبيه کـرده بودند، و بـر ُملک و 
ملكوت عرضه داشـته، هيچ کس اسـتحقاق خزانگی و خزانه داری آن گوهر نيافته، خزانگی آن را 

دِل آدم اليـق بـود، و بـه خزانه داری آن، جاِن آدم شايسـته بود.
مايكـۀ ُمقـّرب، هيـچ کـس آدم را نمی شـناختند. يک به  يک بـر آدم می گذشـتند و می گفتند: 

»  آيا   ايـن چـه نقش عجيبی اسـت کـه می نگارند؟«
آدم به زير لب آهسـته می گفت: »   اگر شـما مرا نمی شناسـيد، من شـما را می شناسـم، باشـيد تا 

من سـر از اين خواب خوش بردارم، اسـامی شـما را يک به يک برشـمارم.«
هر چند که مايكه در او نظر می کردند، نمی دانسـتند که اين چه مجموعه ای اسـت تا ابليِس 
ُپرتلبيـس يـک بـاری ِگـرد او طواف می کرد. چون ابليس، ِگرد قالـب آدم برآمد، هر چيز را که بديد، 
دانسـت که چيسـت، اّما چون به دل رسـيد، دل را بر مثال کوشـكی يافت. هر چند که کوشـيد که 

راهـی يابد تا بـه درون دل در رود، هيچ راه نيافت.
ابليـس بـا خـود گفت: » هرچه ديدم، سـهل بود، کار مشـكل اينجاسـت. اگر ما را آفتی رسـد از 
ايـن شـخص، از ايـن موضـع تواند بـود و اگر حق تعالی را بـا اين قالب، سـر و کاری خواهد بود، در 
اين موضع تواند بود.« با صدهزار انديشـه، نوميد از دِر دل بازگشـت. ابليس را چون در دل آدم بار 

ندادنـد، مردود همۀ جهان گشـت.

ِمرصاد الِعباد ِمن الَمبدأ الی الَمعاد،    نجم الّدين  رازی )معروف به دايه (
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کارگاه  متــن پژوهــی

 قلمرو زبانی 
1   معناي واژه هاي مشّخص شده را بنويسيد.

  تا در تحصيل فضل و ادب، رغبتي صادق نباشد، اين منزلت نتوان يافت.                کلیله و دمنه

حافظدر حضرت کريم، تمّنا چه حاجت است؟ارباب حاجتيم و زبان سؤال نيست 

سعدي بينوايـي بـه از مـذلّــِت خواسـتنانـم افـزود و آبرويـم کاسـت

2  با دّقت و توّجه به جدول زير، شكل ها و جايگاه همزه را در زبان فارسي بهتر بشناسيم:

ئ ؤ أ آ ء ا  شکل همزه

هيئت
متأللئ

رؤيا 
مؤلّف 

لؤلؤ

رأفت
مبدأ

آسان
اآلن

مار بوآ 

جزء
شيء

ابر
اراده
اجرت مثال

     اکنون براي کاربرد هر يک از شكل های مختلف همزه، سه واژه مناسب بيابيد و بنويسيد.

٣  در بند پايانی درس، جمله های مرّکب و پيوندهای وابسته ساز را مشّخص کنيد.
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قلمرو ادبی 
1   عبارت زير را از ديد آرايه هاي ادبي، بررسي کنيد.

 پـس، از ابرکـرم، بـاران محّبـت بر خـاك آدم باريد  و خـاك را ِگل کرد و بـه يد قدرت در 
ِگل از ِگل، دل کـرد.

2  در بيت زير، » استعاره« را مشّخص کنيد و آن را بررسي نماييد.

  يک قطره فرو چكيد و نامش دل شدسـر نشـتِر عشـق بـر رِگ روح زدند 

٣  براي هر مفهوم زير، از متن درس، معادل کنايي بيابيد و بنويسيد.

 نپذيرفتن                       ).............................................................................(

 متوّسل شدن                  ).............................................................................(

 شتاب داشتن                  ).............................................................................(

قلمرو فکری 
1  در عبارت هاي زير، مقصود از قسمت هاي مشّخص شده چيست؟

الف( شما در اين آينه، نقش های بوقلمون بينيد.

ب( هر لحظه، از خزاين غيب، گوهري، در نهاد او تعبيه مي کردند.

پ( از حكمِت  ربوبيت به ِسّر مايكه فرو می گفت.
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2  هر بيت، با کدام قسمت از متن درس تناسب مفهومي دارد؟ 
حسین منزویتا  ز  تو دلپذير شد، هستی ناگزير منناِز تو و نياِز تو شد، همه دلپذير من

خواجوی کرمانیهر که را در جان، غم جانانه نيستنيست جانش محرم اسرار عشق

 مولویديـو، آدم را نبينـد غيـر طيـنتو ز قرآن، اي پسر، ظاهر مبين

٣ دربارة ارتباط معنايي آيات شريفۀ زير و متن درس توضيح دهيد.

الف( و َعلََّم آَدَم ااَلْسماَء ُکلََّها. )همۀ نام ها را به آدم آموخت.(                          )سورة بقره،آيۀ31(

ـَماَواِت َواْلَْرِض َوالِْجَبـاِل َفَأبَْيَن أَن َيْحِملَْنَها َوأَْشـَفْقَن ِمْنَها  َعلَی السَّ .َ.اْلََمانَه ا َعَرْضَنـا  ب(  إِنَـّ
ُه َکاَن َظُلومـاً َجُهـواًل.                                          )سـورة احـزاب، آيـۀ 72( َوَحَملََهـا اْلِنَسـاُن  ِإنَـّ

)مـا امانـت را بـر آسـمان ها و زمين و کوه ها عرضه کرديم؛ پـس، از پذيرفتن و حمل آن 
خودداری کردند و از آن هراسـناك بودند و انسـان، آن را بر دوش کشـيد. به درسـتی که 

او بسـيار ستمگر و نادان بود.(
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آفتاب ُحسن شعـرخـوانی

وس�ت1 ��ز اآ م 
ا�ز ـت ا�ز و گلس �ب �که  �زمای ��ز  وس�ت �ب ��ز اآ م 

�اوا�ز �ز د  �ز �ت �که  ��ب  ای  �ش
�گ �ب

 � ا�ب �ز  دمی  اآ  �ون  �ب ُحسن  ،  ا�ب  �ت �ز اآ وس�ت ای  ��ز اآ م 
ا�ز ا�ب �ت ِع 

ع�شَ
ُم�شَ �چه�ٔه  کان 

�و«  �ب م�ا،  ان  �ب
م��ز �ش  »�ب�ی ا�ز  �ز �ز  ی   �ت

�ز لگ وس�ت   ��ز م « اآ
ا�ز �ب

�ش م��ز �ت �که »�ب�ی �ز �ت �ز ن لگ  اآ

�ت  
��ز

گ
� دلم  اِص�  ع�ز سس�ت  هم�هاِن  ن  �ی وس�ت�ز ��ز اآ م 

ا�ز دس�ت م 
ـت �س و  دا  �ز  � �ی

�ش  

ه� ٥
�ش �ِد  ِ

گ
� �ت 

�ش
�گ همی  �ا�ز  �چ ا  �ب �ز  �ی �ش وس�ت دی  ��ز اآ م 

�ا�ز ا�ز و  م�ولم  دد  و  و  د�ی �ز 
ک

�

ما  ـه ا�یم  ـت �بس ود،  سش می �ز �ت 
ا�ز �ی د  �ز �ت �ز وس�ت  « لگ ��ز م اآ

�ز ود اآ سش �ت می �ز
ا�ز ه �ی

ن �ک :»  اآ �ت �ز  لگ

ده ها ا�ز اوس�ت ده ها و همه د�ی هان �ز د�ی �ز �چ وس�ت  ��ز اآ م 
ها�ز �ز �چ ع�ِت  كا�ص�ز اآ  �ش ن  اآ

  غزلیات شمس،جالل الّدين محّمد مولوی

درک و دريافت 
1  سه بيت نخستين اين شعر را با توّجه به گونۀ »   ادب غنايی« بررسی کنيد.

2  دربارة دنيای آرمانی شاعر توضيح دهيد.  
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درس هشتم: در کوی عاشقان
کارگاه متن پژوهی

گنج حکمت: چنان باش ...
درس نهم: ذوق لطیف 

کارگاه متن پژوهی
روان خوانی: میثاق دوستی 



در کوي عاشقان

زی
ري

س تب
شم

ی و 
ولو

ر م
يدا

ن، د
چیا

رش
د ف

مو
مح

اد 
ست

ر ا
ز اث

ی ا
ش

بخ
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محّمـد، ملّقـب بـه جال الّدين، مشـهور به »موالنا« يـا »مولوی«، اوايل قرن هفتم، در شـهر 
بلـخ بـه دنيـا آمد. علّت شـهرت او بـه »رومی« يـا »موالنـای روم«، اقامت طوالنی وی در شـهر 
قونيه بوده اسـت، اّما جال الّدين همواره خود را  از مردم خراسـان شـمرده و همشهريانش را دوست 

می داشـته و از يـاد آنان دلش آرام نبوده اسـت.
پـدر جال الّديـن، محّمد بن حسـين خطيبی، معروف به »  بهاءالّدين ولد« از دانشـمندان روزگار 
خود بود. به سبب هراس از بی رحمی ها و کشتار لشكر مغول و رنجش از خوارزم شاه، ناچار از بلخ 
مهاجرت کرد. جال الّدين در اين اّيام، پنج شش ساله بود که خاندانش، شهر بلخ و خويشان را بدرود 
گفت و به قصد حج، رهسـپار گرديد. چون به نيشـابور رسـيد، با شيخ فريدالّدين عطّار، ماقات کرد. 
 شـيخ عطّار، کتاب » اسـرارنامه« را به جال الّدين ُخردسـال هديه داد و به پدرش بهاء الّدين گفت: 

»  زود باشد که اين پسر تو، آتش در سوختگان عالم زند.«
هنگامـی کـه بهـاء ولد، مناسـک حج را به پايان برد، در بازگشـت، به طرف شـام روانه گرديد و 
مّدتـی در آن نواحـی بـه سـر بـرد. آوازة تقوا و فضل و تأثيـر بهاء ولد همه جا را فراگرفت و پادشـاه 
سـلجوقی روم، عاء الّديـن کيقبـاد، از مقامات او آگاهی يافت، طالب ديـدار وی گرديد. بهاء ولد به 

خواهش او به قونيه روانه شـد و بدان شـهريار پيوسـت.
بهـاء ولـد از آنجـا کـه ديـار روم از تاخت و تاز سـپاه مغول برکنـار بود و پادشـاهی دانا و صاحب 
بصيـرت و عالـم پـرور و محيطی آرام و آزاد داشـت، بدان نواحی هجرت گزيد. مردم آن سـرزمين، 

عاقـۀ فراوانـی به او يافتند و سـلطان نيـز، بی اندازه، او را گرامی می داشـت.
جال الّديـن، در هجـده سـالگی بـه فرمـان پـدر با »گوهـر خاتـون« سـمرقندی ازدواج کرد. 
پـس از درگذشـت بهاء الّديـن، جال الّديـن محّمـد بـه اصـرار مريدان و شـاگردان پـدر، مجالس 

درس و وعـظ را بـه عهـده گرفـت؛ جـال الّديـن در آن هنگام، بيسـت و  چهار سـال داشـت.
پس از اين، جال الّدين مّدتی در شـهر َحلَب به تحصيل علوم پرداخت و سـپس عازم دمشـق 
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شـد و بيش از چهار سـال در آن ناحيه، دانش می اندوخت و معرفت می آموخت. 
جال الّدين، پس از چندی اقامت در شـهرهای حلب و شـام  که مّدت مجموع آن، هفت سـال 
بيـش نبـود، بـه قونيـه بازآمـد و همه روزه، به شـيوة پدر، در مدرسـه، به درس علوم دينی و ارشـاد 

می پرداخـت و طالبـان علوم شـريعت در محضر او حاضر می شـدند.
در اين اّيام که جال الّدين، روزها به شـغل تدريس می گذرانيد و شـاگردان و پيروان بسـياری 
از حضـورش بهـره می بردنـد و مـردم روزگار بـر تقوا و زهـد او مّتفق بودند، ناگهان آفتاب عشـق و 
شـمِس حقيقت، در برابرش نمايان شـد؛ او شـمس الّدين تبريزی بود. شـمس از مردم تبريز بود و 
خاندان وی هم اهل تبريز بودند. او برای کسـب علوم و معارف، بسـيار مسـافرت کرد و از مشـايخ 
فراوانی بهره برد. به دليل سـير و سـفر و البّته جسـت وجو و پرواز در عالم معنا، او را »شـمِس پرنده« 

می گفتند.
شـمس الّدين، بيسـت و ششـم جمادی اآلخر سـال 642 هــجری قمری به قونيه وارد شـد. 
شـمس، عارفـی کامـل و مـرد حق بود و موالنـا جال الّدين که همـواره در طلب مـردان خدا بود، 
چون شـمس را ديد، نشـان هايی از لطف الهی را در او يافت و دانسـت که او همان پير و مرشـدی 
اسـت که سـال ها در جسـت وجويش بود؛ از اين رو، به شـمس روی آورد و با او به صحبت و خلوت 
نشسـت و دِر خانه بر آشـنا و بيگانه بسـت و تدريس و وعظ را رها کرد. موالنا جال الّدين با همۀ 
علـم و اسـتادی خويـش، در ايـن اّيام که حدوداً سـی وهشـت سـاله بـود، خدمت شـمس زانو زد و 

نوآمـوز گشـت؛ اين خلـوت عارفانه، حدود چهل روز طول کشـيد.
موالنـا آن چنـان در معـارف شـمس، غرق شـد که مريدان خـود را از ياد برد. اهـل قونيه و علما 
و زاهدان هم، مانند شـاگردانش از تغيير رفتار موالنا خشـمگين شـدند و به سـرزنش او پرداختند. 
دشـمنی آنان نسـبت به شـمس، هـر روز فزون تر می گشـت. موالنـا جال الّدين در ايـن ميان، با 
بی توّجهی به مامت و هياهوی مردم، خود را با سـرودن غزل های گرم و ُپرسـوز و گداز عاشـقانه، 

سـرگرم می کرد.
در پـی فزونـی گرفتن خشـم و غضب مردم، شـمس، ناگزير قونيه را تـرك کرد. موالنا در طلب 
شـمس به تكاپو افتاد و سـرانجام خبر يافت که او به دمشـق رفته اسـت. موالنا چندين نامه و پيغام 

فرسـتاد و غزل سـرود و به خدمت شـمس روانه کرد.
يـاران موالنـا هـم کـه پژمردگـی و دل تنگی او را در غيبت شـمس ديـده بودند، از کـرداِر خود 

ی 2
رس

فا

6٨



پشـيمان شـدند و روی به موالنا آوردند. موالنا عذرشـان را پذيرفت و فرزند خود، »سـلطان ولد« 
را بـا غـزل زير، به طلب شـمس روانۀ دمشـق کرد.

�ا ما  ا�  �ی د  �ی �ش �کِ �ب ان ،  �ز ���ی اـی  د  �و�ی �ا�ب ا  �چ �ز ��ی
گ

� ِم 
ـز �،ص �ِز اآ د  و��ی اآ من  به  �

ن �ی ّ� �ز ها�زه های  �ب به  � ن ،  ��ی �ی
�ش �ا�زه های  �ت به  ا �ا� و�ش ل�ت و�ب �ز ا�زه، َمِه �ز دسوی �ز �ی �ش �کِ �ب

م ا�ی �ی �ب  �
گ

�که َدمی د� د  و�ی
�گ به وعدـه  � � او 

گ
�اا� ما  �ش او  �بد  ��ی

�ز �ب دـ ،  �با�ش  �
ک

م� وعده  همه 

اين پيک ها و نامه ها عاقبت در دل شـمس تأثير بخشـيد. شـمس خواهش موالنا را پذيرفت و 
بـار ديگـر بـه قونيه بازگشـت. با آمدن شـمس، بار ديگر نشسـت ها و ماقات موالنا بـا او پی درپی 
شـد و سـبب انقاب احوال موالنا گرديد. دگربار، مريدان از تعطيل شـدن مجالس درس، به خشـم 

آمدنـد و موالنا را ديوانه و شـمس را جادوگر خواندند. 
چـون يـاران موالنا به آزار شـمس برخاسـتند، شـمس ناگزير دل از قونيه برکنـد و عزم کرد که 

ديگـر بـدان شـهر پرغوغا بازنيايـد و جايی برود که از او خبـری نشنوند و رفت.
از ايـن بـه بعـد، سـرانجام و عاقبـِت کار شـمس و اينكه چه بر سـر او آمده، به  درسـتی روشـن 

. نيست
پس از غيبت شـمس، شـاگردان به موالنا  اين گونه خبر دادند که شـمس کشـته شـد ولی دلش 
بـر درسـتی ايـن خبـر گواهی نمـی داد. موالنـا پس از جسـت وجوی بسـيار، بی قرار و آشـفته حال 

گرديد. شـب و روز از شـّدت بی قراری، بی تابی می کرد و شـعر می سـرود.
پس از جسـت وجوی بسـيار، موالنا با خبر شـد که ظاهراً شـمس در دمشـق اسـت. آزار و انكار 
مخالفـان سـبب شـد کـه او نيـز در طلـب يار همـدل و همدم خـود، عازم دمشـق شـود. موالنا در 
دمشـق، پيوسـته به افغان و زاری و بی قراری، شـمس را از هر کوی و برزن جسـت و جو می کرد 

و نمی يافـت. 
چون موالنا از يافتن شـمس، نا اميد شـد، ناچار با اصرار همراهان به قونيه بازگشـت و تربيت و 
ارشـاد مشـتاقان معرفت حق را از سـر گرفت. در حقيقت از اين دوره )سـال  647 هـ .ق.( تا هنگام 
درگذشـت ) سـال 672  هـ .ق.(، موالنـا بـه هّمت يـاران نزديک خود، شـيخ صاح الّدين زرکوب و 
ی 2سـپس حسـام الّدين حسـن َچلَبی، به نشـر معارف الهی مشـغول بود. بهترين يادگار اّيام همدمی 
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موالنـا بـا ايـن ياران، به ويژه با حسـام الّدين، سـرودن کتـاب گران بهای مثنوی اسـت که يكی از 
عالی تريـن آثـار ادبی ايران و اسـام اسـت. در اين بـاره، اين گونه روايت می کنند که حسـام الّدين 
از موالنـا درخواسـت نمـود کتابـی بـه طرز »الهی نامۀ« سـنايی يـا »منطق الّطير« عّطـار به نظم 
آرد. موالنـا بـی درنگ از دسـتار خود کاغذی که مشـتمل بود  بر هجده بيـت از آغاز مثنوی، بيرون 

آورد و به دسـت حسـام الّدين داد.
از ايـن پـس، موالنـا شـب و روز، آرام نمی گرفـت و بـه نظـم مثنـوی مشـغول بـود و شـب ها 
حسـام الّدين در پيشـگاه وی می نشسـت و او مثنوی می سرود و حسـام الّدين می نوشت و بر موالنا 
می خوانـد. برخـی شـب ها، گفتن و نوشـتن تا بـه صبحگاه می کشـيد. ظاهراً تا اواخـر عمر، موالنا 

بـه نظـم مثنوی مشـغول بـود و َچلَبی و ديگران می نوشـتند.
موالنـا مـردی زردچهـره و باريـک اندام و الغر بود و چشـمانی سـخت جّذاب داشـت و از نظر 
اخـاق و سـيرت، سـتودة اهـل حقيقت و سـرآمِد هـم روزگاران خود بود و خود را به جهان عشـق 
و يـک رنگـی و صلح طلبـی و کمـال و خير مطلق کشـانيده، در زندگانی، اهل صلح و سـازش بود. 
همين حالت صلح و يگانگی با عشـق و حقيقت، او را بردباری و تحّمل عظيم بخشـيد؛ طوری  که 
طعـن و ناسـزای دشـمنان را هرگـز جـواب تلـخ نمـی داد و بـه نرمی و ُحسـن ُخلق، آنـان را به راه 

راسـت می آورد.
از شـاعران و عارفـان هـم روزگار موالنا، سـعدی و فخرالّدين عراقی بودند کـه ظاهراً هر دو نفر 

با وی ديدار و ماقات کرده اند. غزل زير از موالنا، سـعدی را شـيفتۀ خويش سـاخت:

ـ  و �اس�ت �چ �ت می ��د ا�ز �چ ِ عسش وا�ز � اآ
�ز ؟ه� �ز اـ  �که �اس�ت ما�ش ِم �ت ل�ک می �و�یم، ع�ز به �ز ما �

وده ا�یم  �ب َل�ک  مَ ا�  �ی وده ا�یم،  �ب ل�ک  �ز به  � ه� ماس�ت  ...ما 
ن �ش مله �که اآ ا �و�یم، �ب ا�ز همان �ب �ب

گويند در شـب آخر که بيماری موالنا سـخت شـده بود، خويشـان و پيوسـتگان، بسيار نگران و 
بی قـرار بودنـد و »سـلطان ولـد«، فرزنـد موالنا، هـر َدم بی تابانه بـه بالين پدر می آمد و بـاز از اتاق 

بيـرون می رفـت. موالنـا در آن حـال، آخرين غزل عمر خود را سـرود:
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ن
ک

� �ها  م�ا  هاـ 
�ز �ت ن ،  �ی ال �ب به  � �زـه  �ب س�  ن   ...�و، 

ک
� ال  �ت م�ب �د 

گ
� �ب سش �ا�بِ  �ز مِن   

ک
�� �ت

د ا�ش �ب � م�دن ، کان  �ا دوا �ز �ی
نرددی اس�ت ـ�ز

ک
� دوا  �ا  ردد  ن  کا�ی و�یم، 

�گ و�زه 
�گ �چ من  �چ� 

دم �ت  د�ی وی عسش
رـی     رد �ک وا�ب  دو�ش  ،   �چ�ی ن ...رد �ز

ک
م سوی   ما � �د �که عرـز

ک
م �

ا��ت ا دس�ت  ا�ش �ب

عاقبـت، روز يكشـنبه پنجـم جمـادی اآلخـر سـال 672 هجری قمـری، هنگام غـروب آفتاب، 
خورشـيد عمـر موالنـا نيـز از ايـن جهان به جهان آخرت سـفر کرد. اهـل قونيه، از ُخـرد و بزرگ، در 
تشـييع پيكر موالنا و خاك سـپاری، حاضر شـدند و همدردی کردند و بسـيار گريسـتند و بر موالنا 

نمـاز خواندند.
ابيات زير، بخشی از غزلی است که گويی، موالنا در مرثيۀ خود و دلداری ياران، سروده است:

د   ا�ش و�ت من �وان �ب ا�ب و �ت  ، �چ
گ

به �و�ز م�� د� ا�ش �ب هاـن  �ب ن  ا�ی ردد  م�ا  �که   ،� م�ب �گمان 

! عز رد�ی  ! عز رد�ی و 
م�گ و،  �ّی 

گ
م� من  �ای  د�ب ا�ش �ب ن  اآ عز  رد�ی ی ،  �ت

رد ا�ز و  د�ی دام  به  �

؟ ُ�س�ت
�زَ �که  ن  �ی م �ز رد  �ت 

�و��ز �ز دا�زه  دام  د؟�ک ا�ش �ب ُمان  �گ ن  ا�ی �ت  �ا�ز ا�ز ٔۀ  دا�ز به  � �ا  �چ

زندگاني جالل الّدين محّمد، مشهور به مولوي،

 بديع الّزمان  فروزانفر، با تلخیص و اندک تغییر
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 کارگاه  متــن پژوهــی

 قلمرو زبانی 
1 واژة » مرشد « درمتن درس، به چه معنايی است؟

2  چهار ترکيب اضافي که اهّميت امايي داشته باشد، از متن درس بيابيد و بنويسيد.

٣  گاه، واژه از نظر نقش دستوري، پيرِو گروه اسمي پيش از خود است؛ به اين گونه نقش ها  
مي گوييم: » نقش های تَبَعي«  در  اصطاح، 

نقش های تبعی

معطوف

واژه، يا واژه هايی که بعد از 
حرف عطِف »و« می آيد.

 مريم و زهرا آمدند.
تكراربدلمعطوف

مريم آمد، مريم.مريم، خواهر زهرا، به خانه آمد.

واژه يا واژه های قبل از خود 
را توضيح می دهد.

واژه يا واژه هايی، در يک 
نقش، دو بار در جمله تكرار 

می شود.

تکراربدل

 اکنون براي کاربرد هريک از نقش هاي تََبعي، مثال مناسب بنويسيد. 

 قلمرو ادبی 
1 برای کاربرد هر آرايۀ زير، نمونه ای از متن درس بيابيد.

 واج آرايی:       )...................................................... (
 حس آميزی:  ).......................................................(
 تشبيه:    )......................................................(

 کارگاه  متــن پژوهــی
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2   بخش مشـّخص شـده در سـرودة زير، بيانگر کاربرد کدام آرايۀ ادبي اسـت؟ دليل خود را 
بنويسيد.

بيداري زمان را با من بخوان به فرياد 
ور مرد خواب و خفتي، 

» رو سر بنه به بالين، تنها مرا رها کن«      
محّمدرضا شفیعی کدکنی

قلمرو فکری 
1 دربارة  اصطاحات » پير« و » مراد « و پيوند آن با زندگي مولوي توضيح دهيد.

2   با توّجه به متن درس، به اعتقاد موالنا، چه چيزی را بايد مايۀ دريغ و افسوس دانست؟

٣  کدام بيت درس، با اين سرودة حافظ، ارتباط معنايی دارد؟ پيام مشترك آنها را بنويسيد.
روم بــه گلشــن رضــوان کــه مــرغ آن چمنمچنين قفس نه سزای چو من خوش الحانی است

4   بيت زير، بيانگر چه ديدگاهی است؟
چرا به دانۀ انسـانت اين ُگمان باشـد؟کدام دانه فرو رفت در زمين که نُرست؟ 

٥   بر مبنای متن درس، خلق و خوی موالنا را با اين آيات قرآن کريم که به حضرت موسی     
و حضرت هارون  خطاب است، مقايسه کنيد.

اِْذَهَبا إِلَٰی ِفْرَعْوَن إِنَُّه َطَغٰی. َفُقواَل لَُه َقْواًل لَّيِّـناً...  . )سورة طه/آيۀ 4٣ و 44(

. ................................................................................................................ 6
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خواجه عبدالكريم، ]که[ خادم خاّص شيخ ما، ابوسعيدـ  قدس اهلل 
از  تا  بود  بنشانده  مرا  درويشی  »روزی  گفت:  بود،  ـ  روَحهُ الَعزيز 

حكايت های شيخ ما، او را چيزی می نوشتم.«
کسی بيامد که »شيخ، تو را می خواند.«؛ برفتم. چون پيش شيخ 
 رسيدم، شيخ پرسيد که چه کار می کردی؟ گفتم: »  درويشی حكايتی

چند خواست، از آِن شيخ، می نوشتم.«
شيخ گفت: »يا عبدالكريم، حكايت نويس مباش، چنان باش که 

از تو حكايت کنند!«.
  اسرارالتّوحید،محّمدبن منّور

چنان باش... گنــج   حکمــت
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خالـه ام چنـد سـالی از مـادرم بزرگ تر بود. از شـوهرش جدا شـده بود. چند بّچـه اش همگی در 
شـيرخوارگی مـرده بودنـد و او مانـده بـود تنها. با آنكه از نظر مالی هيچ مشـكلی نداشـت و در نوع 
خود متمكّن به شـمار می رفت، از جهات ديگر ناشـاد و سـرگردان بود. تنهايی و بی فرزندی برای 
يـک زن، مشـكلی بـزرگ بـود و او گاهـی در قـم نزد بـرادرش زندگـی می کرد، گاهـی در کبوده. 

نمی دانسـت در کجا ريشـه بدواند. 
بـا ايـن حـال، او نيز مانند مادرم توّکلی داشـت که به او مقاومت و اسـتحكام اراده می بخشـيد. 
از بحران هـای عصبـی ، کـه امـروز رايـج اسـت و تحفـۀ برخورد فرهنگ شـرق با غرب اسـت، در 
آن زمـان خبـری نبـود. هـر عصـب و فكـر به منبع بی شـائبۀ ايمان وصـل بود که خـوب و بد را به 
عنـوان مشـيت الهـی می پذيرفت. به اين زندگِی گذرا آن  قدرها دل نمی بسـت که پيشـامد ناگوار 
را فاجعه ای بينگارد و در نظرش اگر يک روی زندگی زشـت می شـد، روی ديگری بود که بشـود 

بـه آن پناه برد.
بنابرايـن خالـه ام بـا همـه تمّكنی که داشـت، به زندگـی درويشـانه ای قناعت کرده بـود، نه از 
بُخـل بلكـه از آن جهت که به بيشـتر از آن احتياج نداشـت. در خانۀ مشـترکی کـه خانوادة ديگری 
هم در آن زندگی می کردند، يک اتاق داشـت. خانۀ کهن سـالی بود و بر سـر هم نكبت بار، عاری 

از هرگونـه امـكان آسـايش. در همان يک اتـاق زندگی خـود را متمرکز کرده بود.
بـرای ايـن خالـه، مـن بـه منزلـۀ فرزنـد بـودم. گاه بـه گاه بـه ديـدارش می رفتـم و کنـار 
و  خشـک  کـه  مـادرم  برخـاف  می گفـت.  قّصـه  مـن  بـرای  او  و  می نشسـتيم   پنجـره 
کـم سـخن بـود و از دايرة مسـائل روزمـّره و »مذهبيات «خـارج نمی شـد، وی از مباحث مختلف 
حرف   مـی زد؛ از تاريـخ، حديث، گذشـته ها و همچنين شـعر؛ حّتی وقتی از آخـرت و عوارض مرگ 

سـخن می گفـت، گفتـارش با مقداری ظرافـت و نَقل و داسـتان همراه بود.

ذوق لطیف
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بـرای مـن قّصه هـای شـيرينی می گفت کـه او و مادرم، هـر دو، آنها را از مادربزرگشـان به ياد 
داشـتند. از ايـن مادربـزرگ )مـادر پدر( زياد حـرف می زدند که عمر درازی کرده و سـخنان جّذابی 
گفتـه بـود. بـه او می گفتند »مادرجون«. ورد زبانشـان بـود: »مادرجون اين  طـور گفت، مادرجون 

آن  طـور گفت.«
نخسـتين بـار از زبـان خالـه و گاهی هم مادرم بود کـه بعضی از قّصه های بسـيار اصيل ايرانی 
را شـنيدم و بـه عالـم افسـانه هاـ  کـه آن  همه پررنـگ و نگار و آن همه پّران و نرم اسـتـ  راه پيدا 
کـردم. عاوه بـر آن، خالـه ام با ذوق لطيفی که داشـت، مرا نخسـتين بار از طريق سـعدی با شـعر 
شـاهكار آشـنا نمود. او سـواد چندانی نداشت؛ حّتی مانند چند زن ديگر در ده، خواندن را می دانست 
و نوشـتن را نمی دانسـت، ولی درجۀ فهم ادبی اش خيلی بيشـتر از اين حد بود. او نيز مانند دايی ام 
موجـود »يک کتابـی« بـود؛ يعنـی، عاوه بر قرآن و مفاتيح الجنان، فقط کلّيات سـعدی را داشـت. 
اين سـعدی همدم و شـوهر و غم گسـار او بود. من و او اگر زمسـتان بود، زير کرسـی و اگر فصول 
مايم بود، همان گونه روی قاليچه می نشسـتيم؛ به رختخوابی که پشـت سـرمان جمع شـده بود 
و حكـم پشـتی داشـت، تكيـه می داديم و سـعدی می خوانديم؛ گلسـتان، بوسـتان، گاهی قصايد. 
هنـوز فهـم مـن برای دريافت لطايف غـزل کافی نبود و خاله ام نيز که طرف دار شـعرهای اندرزی 

و تمثيلـی بـود، به آن عاقۀ چندانی نشـان نمی داد.
سـعدی کـه انعطـاف جادوگرانـه ای دارد، آن قـدر خـود را خـم می کـرد کـه به حّد فهـم ناچيز 
کودکانۀ من برسـد. اين شـيِخ هميشـه شـاب، پيرترين و جوان ترين شـاعر زبان فارسی، معلّم  اّول 
کـه هـم هيبـت يـک آمـوزگار را دارد و هم ِمهر يک پرسـتار، چشـم عقاب و لطافـت کبوتر، هيچ 
ُحفره ای از حفره های زندگی ايرانی نيسـت که از جانب او شـناخته نباشـد...  به هر حال، اين همدم 
کودك و دسـتگير پير، از هفتصد سـال پيش به اين سـو، مانند هوا در فضای فكری فارسی  زبان ها 

جريان داشـته است.
مـن در آن اتـاق کوچـک و تاريک با او آشـنا شـدم؛ نظيـر همان حجره هايی که خود سـعدی 
در آنهـا نشسـته و شـعرهايش را گفتـه بود. خالـه ام می خواند و در حّد ادراك خـود معنی می کرد، 
قّصه ها را سـاده می نمود. اين تنها، خصوصيت سـعدی اسـت که سـخنش به سـخن همه شـبيه 
باشـد و به هيچ کس شـبيه نباشـد. در زبان فارسـی، احدی نتوانسـته اسـت مانند او حرف بزند و 

در عيـن حـال، نظيـر حـرف زدن او را هـر روز در هر کوچه و بازار می شـنويم.
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آن کلّيات سـعدی  که خاله ام داشـت، شـامل تصويرهايی هم بود؛ چاپ سـنگی با تصويرهای 
ناشـيانه ولـی گويـا و زنـده، و مـن چـون اين حكايت هـا را می شـنيدم و می خوانـدم و عكس ها را 
می ديـدم، لبريـز می شـدم. سـراچۀ ذهنم آمـاس می کرد. بيشـتر بر َفـوران تخيـل راه می رفتم تا 
بـر روی دو پـا. پس از خوانـدن سـعدی، وقتـی از خانـۀ خاله ام به خانـۀ خودمان بازمی گشـتم، قوز 
می کـردم و از فرط  هيجـان، » لُّكـه« می دويدم. کسـانی که تـوی کوچه مرا اين  گونـه می ديدند، 

شـايد کمی »ُخل« می پنداشـتند. 
خالـه ام نيـز خـوش وقـت بود که من نسـبت به کام سـعدی عاقه نشـان مـی دادم؛ بنابراين 
با حوصلـه مـرا همراهـی می کـرد. هـر دو چنـان بوديم کـه گويی در پاليـز سـعدی می چريديم؛ از 
بوته ای به بوته ای و از شـاخی به شـاخی. معنی کلماتی را که نمی فهميديم، از آنها می گذشـتيم. 
نه کتاب لغتی داشـتيم و نه کسـی بود که از او بتوانيم بپرسـيم. خوشـبختانه دامنۀ کام و معنی به 
قـدر کافی وسـعت داشـت که ندانسـتن مقداری لغت، مانـع از برخورداری ما نگـردد. اگر يک بيت 

را نمی فهميديـم، از بيـت ديگـر مفهومـش را درمی يافتيم؛ آزادترين گشـت وگذار بود.
از همان جـا بـود کـه خوانـدن گلسـتان مرا به سـوی تقليد از سـبک مسـّجع سـوق داد که بعد، 

وقتـی در دبسـتان انشـا می نوشـتم، آن را بـه کار می بردم.
از لحـاظ آشـنايی بـا ادبيـات، سـعدی برای من به منزلۀ شـير »آغـوز« بود برای طفـل که پايۀ 
عضلـه و اسـتخوان بندی او را می نهـد. ذوق ادبـی مـن از همان آغاز با آشـنايی با ايـن آثار، پرتوّقع 
شـد و خود را بر سـّكوی بلندی قرار داد. از آنجا که مربِّی کارآزموده ای نداشـتم، در همين کورمال 
کورمـاِل ادبـی آغـاز بـه راه رفتـن کـردم. بعدها اگر بـه خود جرئـت دادم که چيزهايی بنويسـم، از 

هميـن آموختن سـِرخود و ره نوردِی تنهـاوش بود که:
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 کارگاه  متــن پژوهــی

 قلمرو زبانی 
1   مترادف هر واژه را بنويسيد.

)...........................................(  مفاتيح  
)...........................................( مستقر  
)...........................................( متمّكن 

2  از متن درس، چهار ترکيب وصفی که اهّميت امايی دارند، بيابيد و بنويسيد.

٣ نمونه ای از کاربرد نقش تبعی »بََدل«، در متن مشخص کنيد.

4 در بند دوم درس، در کدام جمله ها، »مفعول« ديده می شود؟ »نهاد« اين جمله ها را مشّخص 
کنيد. 

قلمرو ادبی 
1 کدام عبارت درس، به ويژگي سهِل ممتنع بودِن سبک سعدي اشاره دارد؟ 

2 به بيت زير از سعدی توّجه کنيد:
من در ميان جمع  و دلم جای ديگر استهرگـز وجـود حاضـِر غايب شـنيده ای؟

همان طـور کـه می بينيـد واژه هـای »حاضـر« و »غايـب«، هم زمـان، به پديـده ای واحد 
نسـبت داده شـده اند و بـه بيـان ديگـر، غايب، صفت حاضر، واقع شـده اسـت.

به نظر شما چنين امری ممكن است؟
انسـانی که حاضر اسـت، نمی تواند غايب باشد؛ چون اين دو صفت، متناقض اند؛ يعنی جمع 
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شـدن آنهـا باهـم ناممكن اسـت؛  چون هر يک، وجـود ديگری را نقض می کنـد؛ با   اين حال، 
شـاعر چنـان آن دو را هنرمندانـه، در کام خـود بـه کار بـرده اسـت کـه زيبـا، اقناع کننـده و  
پذيرفتنـی می نمايـد. بـه اين گونه کاربـرد مفاهيِم متضـاد، آرايـۀ  »متناقض نمـا «)پارادوکس( 

می گويند.

 آرايۀ متناقض نما را در دو سرودة » قيصر امين پور« بيابيد.

بيا که ياد تو آرامشـی اسـت طوفانیالف( کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق 

تـو از  گفتـه ام  تـو  از  بارهـا  تـو ب(  بـا  بارهـا  تـو،  از  بارهـا 

تـوای حقيقی تريـن مجـاز، ای عشـق! بـا  اسـتعاره ها  همـه  ای 

قلمرو فکری 
1  نويسنده برای قّصه های ايرانی چه ويژگی هايی را  برمی شمارد؟

2 معنیو مفهوم جمله های زير را بنويسيد.

 سراچۀ ذهنم آماس می کرد.
 از فرط هيجان لُّكه می دويدم.

٣  درك و دريافت خود را از عبارت زير بنويسيد.
 هـر عصـب و فكـر بـه منبع بی شـائبۀ ايمان وصـل بود که خـوب و بد را به عنوان مشـّيت 

الهـی می پذيرفت.

4  دربارة ارتباط بيت پايانی و متن درس توضيح دهيد.
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سه روز به اّول فروردين مانده بود. روز قبل از آن، آخرين قسمِت دروس ما امتحان شده 
و از اين کار پرزحمت که برای شاگرد مدرسۀ متعّصب و شرافتمند باالترين مشكات است، 

رهايی يافته بوديم و همه به قدر توانايی و هوش خويش، تحصيِل موّفقيت نموده بوديم. 
کم حافظه تريِن شاگردان، بيش از بيست روز، اوقات خويش را صرف حاضرکردن 
دروس کرده بود و حّتی من که به هوش و حافظۀ خويش اطمينان داشتم، مرور قطعات 
ادبی به زبان فرانسه را فراموش نكرده بودم و بدين جهت هرکس از کار خويش راضی و 
مسرور، می خواستيم روزی را که در پی امتحانات بود، به تفريح و شادی به سر بريم. بارانی 
بهاری، از آنهايی که ايجاد سيل می کند، شب پيشين برای شست وشوی صحرا و بوستان 
چابک دستی کرده، راه باغ را ُرفته و گونۀ گل های بنفشه را ُدرافشان  ساخته بود. از پشت 
کوه و از گريبان افق طايی، آفتاِب طراوت بخش بهاری، به روی ما که از سحرگاهان گرد 

آمده بوديم، تبّسم می کرد؛ گفتی جشن جوانی ما را تبريک می گفت.
از طراوت درونی خويش، سرمست و چلچله ها گرداگرد  آسمان می خنديد؛ گل ها 
 درختان بزرگ، که از شكوفه، سفيد بودند، می رقصيدند. گنجشكی زرد، روی شاخه   علفی
خودرو نشسته، پرهای شبنم دار خويش را تكان داده، پيش آفتاب، نياز آورده، در آن بامداد 
فرخنده، جفت خويش را می خواند. پسری روستايی نََمد کوچک خويش را به دوش انداخته، 
چوب دستِی بلند بر دوش، گلّۀ گوسفندی را به دامنۀ کوه، هدايت می کرد. دست های 
حنابستۀ او نشان می داد که او نيز برای رسيدن عيِد طبيعت، تشريفاتی فراهم آورده است.
پسرك، آوازخوانان از پهلوی ما گذشت، نگاهی به ما کرده، لبخندی زد؛ پنداشتی با 
زباِن بی زبانی می خواهد به ما،که مانند خودش از رسيدن بهار سرمستيم، عرض   تبريک و 
تهنيت کند. رفيقی خوش ُخلق و بذله گو که عندليِب انجمن اُنس ما محسوب می شد، از 

خندة پسرك، شادمان، او را صدا زد و به او گفت:

میثاق دوستی روان خوانی
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»پسرجان، اسمت چيست؟«
فرزند صحرا که هيچ وقت با ساکنين شهر مكالمه نكرده بود، دست و پای خويش را ُگم کرد، 
اّما فوراً خود را جمع کرده و در چشم های درشتش فروغی پيدا شد؛ گفتی جمله ای که پدرش در 
اين موقع ادا می کرده است، به خاطرش آمده و از اين رو مسّرتی يافته است؛ پس جواب داد: »نوکر 

شما، حسين.«
ديگری پرسيد: »برای عيد، چه تهيه کرده ای؟«

پسرك در جواب خنده ای زد و گفت: »پدرم يک جفت گيوه برايم خريده و ديروز که از شهر 
آمده بود، کاهی برايم آورد که هنوز با لفاف کاغذی در گوشۀ اتاق گذاشته است و قبای سبز، هنوز 

تمام نشده و مادرم می گويد که تا فردا صبح حاضر خواهد شد.«
در اين بين، من متأثّرتر از همه پيشنهاد کردم از شيرينی هايی که همراه داشتيم، سهمی به 

کودك دهقان بدهيم و کامش را شيرين کنيم و چنين کرديم.
کودك با ادب وتواضعی عجيب آنها را گرفت و همين که ديد گوسفندها خيلی دور شده اند و 

بايد برود، دست در جيب کرده، ُمشتی کشمش بيرون آورد و به رفقا داد.
با اين هديه، کلمۀ پوزش و تقاضا همراه نبود، تنها مژه های سياه و بلند، يک جفت چشمِ   درشِت 

به زير افكنده را پوشيده بود و معلوم می کرد که حسين از ناچيزِی هديۀ خويش شرمسار است.
در باغ، زير يک درخت تنومند سيب، پس از چند ساعت، بازی و سبک سری به استراحت 
نشستيم و از هر در سخنی در ميان آورديم. آرزوهای شاگردان جوان که تازه می خواستند از مدرسه 
بيرون آيند، گوناگون بود و هريک آرمانی داشتند که برای سايرين با نهايت صراحت و سادگی بيان 

می کردند و از آنها مشورت می خواستند.
جوان ترين همه که قيافه ای گشاده و چشم هايی درشت داشت، اّما هنوز طفل و نارسيده، 
می خواست در اداره ای که پدرش مستخدم بود، داخل شود و برای ادای اين نقشه، مقّدماتی حاضر 
می کرد. من از همه خيال پرست تر، می خواستم آزاد و بی خيال، وقت خود را به شعر و شاعری 
صرف کنم و با نان اندك بسازم و در پی شهرت ادبی بروم. در آن روزها تازه بيت های بی معنی 

می ساختم که وسيلۀ خندة رفقا بود.
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اين آرزو تا مّدتی موضوع شوخی دوستان گرديد و هر يک شروع به لطيفه پرانی کردند. يكی 
می گفت درست است که تو خيلی باهوش و صاحب ذوق و قريحه هستی و البّته ادبيات نيز وسيلۀ 

شهرت است، ولی اين شهرت، زندگی ماّدی انسان را تأمين نمی کند. 
دومی شوخ تر می گفت: » بسيار خوب است و سليقۀ تو را می پسندم و روزی که شاه شدم، تو 

را ملک الّشعرا خواهم کرد.«
سومی گفت: »آقای شاعر، لطفاً در همين مجلس، بالبداهه از امير معّزی تقليد کرده، شعری در 

مدح گيوة من بگوييد، بدانم قّوت طبع شما تا چه پايه است.«
من از اين کنايه ها در عذاب، هنرمندی کرده، گفتم: »گفت وگو دربارة مرا برای آخر بگذاريد. به 

نقد بايد آرزوهای ديگران را شنفت.«
عزيزترين رفقای من که ُحسن سيرت را با َصباحت توأم داشت، لبخندی زده، گفت: »من می خواهم 
با مايۀ اندك، بازرگانی را پيش گيرم اّما بدان شرط که رفقا هر وقت می خواهند خريداری کنند، از 
تجارت خانۀ من باشد.«؛ بالجمله، هرکس آرمان خويش را بيان داشت و در باب آنها صحبت کرديم 

تا نوبت به سالخورده ترين رفقا رسيد. او تجربه آموخته تر گفت:
»رفقا، زندگانی آيندة ما دستخوش تصادف و اتّفاق است. دور روزگار، بر سر ما چرخ ها خواهد 
زد و تغييرات بی شمار خواهد نمود؛ چه بسا که تقدير ما چيز ديگر باشد. امروز کاِر بسزا اين است 
که با يكديگر عهد کنيم هر چه در آينده برای ما پيش آيد، جانب دوستی را نگاه داشته، از کمک 
به   يكديگر فروگذاری ننماييم و برای اينكه اين عهد هرگز از خاطر ما نرود، بايد به شكل بديهی، 

ميثاق امروزی را مؤّکد سازيم.«
رفقا گفتند طرح پيمان را به رفيق خيال پرسِت خودمان، رها می کنيم و مرا نامزد آن کار کردند. 
من، يک دانه شكوفۀ سيب چيده، گفتم: »بياييد هر پنج نفر پس از بستن پيمان، يک برگ از اين 

شكوفه را جدا کرده، آن را درخانۀ خويش، ميان اوراق کتابی، به يادگار اّيام جوانی ضبط کنيم.«
رفقا سرها را روی شكوفه خم کردند، و قبل از آنكه برگ ها را بچينند، من چنين گفتم:

»به پاکی قاصِد بی گناه بهار و به طهارت اين دوشيزة سفيدروِی بوستان، سوگند که در تمام 
احوال و انقابات روزگار، مثل برگ های اين گِل پاك دامن از يكديگر حمايت کنيم و اگر تندبادی 
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ما را از هم جدا کرد، محّبت و عاقۀ هيچ  يک از ديگری سلب نشود و تا مثل اين شكوفه، موی ما 
کافوری شود، دوستی را نگاه داريم.«

آنگاه پنج دست چابک، برگ های شكوفه را کندند و هر يک برگ خود را در ميان دفتر خود 
گذاشت.

لطفعلی صورتگر

درک و دريافت 
1 نوع  ادبی متن روان خوانی را با ذکر دليل بنويسيد.

2 دربارة مناسبت مفهومی متن روان خوانی و عبارت زير توضيح دهيد.

ر.  اَلَعبُد ُيدبِّر و اهلُل ُيَقدِّ
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