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مقدمه
ايران اسالمى همواره و در همه جا به فرهنگ و ادبّيات ديرپا و بالنده اش شناخته شده است. 
اين عنصر اصيل، ايران را پيوسته بر سر پا داشته و به حقيقت، آن را در برابر تهاجم فرهنگ هاى بيگانه 

بيمه کرده است.
شناخت روِح انديشه و احساس پيشينيان، آگاهى از سير تکاملى و تجلّيات آن ها در طول قرون، 
پى بردن به آداب و رسوم و اعتقادات مردم گذشته، به جوانان ما امکان مى دهد تا آگاهانه، فرهنگ و 
تمّدن آيندٔه خود را بر انديشه ها، احساسات و سّنت هاى صحيح گذشته بنا نهند و مراتب تّرقى و تعالى 

را يکى پس از ديگرى زير پاى آورند.
در کتابى که با عنوان زبان و ادبّيات فارسى  فراروى شماست، کوشيده ايم ضمن توجه به فرهنگ 
و ادب پيشين اين مرز و بوم، از پرداختن به زبان و ادبّيات امروز باز نمانيم و سرچشمه هاى انديشه و 

احساس امروزيان را در آثارشان جست و جو کنيم.

الف) ساختار کتاب
۱ــ کتاب به نُه فصل متنّوع، تقسيم و در هر فصل بنيادى ترين مسائل ادبّيات هم چون ادبّيات 

حماسى، ادبّيات غنايى، ادبّيات تعليمى، ادبّيات داستانى، ادبّيات معاصر و… مطرح شده است. 
۲ــ چنان که گذشت، قصد بر اين بوده است تا قدر و منزلت ادبّيات معاصر، در برابر ادبّيات 
سراسر  در  مقوله،  اين  به  فصلى  دادن  اختصاص  بر  عالوه  منظور،  به همين  شود.  شناسانده  کالسيک 
کتاب، به فراخور بحث، مصاديقى از شعر و نثر امروز در کنار نمونه هاى کهن ارائه شده است. اين امر، 
هم مجال مقايسٔه سبک شناسانٔه سروده ها و نوشته ها را براى دانش آموزان فراهم مى آورد و هم به آموزش 

تکميلى زبان فارسى و شيوه هاى گوناگون نگارش، کمک مى کند.
۳ــ در انتخاب نمونه ها، برآن بوده ايم تا متونى را برگزينيم که عالوه بر زيبايى، پختگى و انسجام، 

مفاهيم بلند و ارزشمند انسانى و اخالقى را نيز دربرداشته باشد.
۴ــ در ابتداى برخى از دروس، با اشاره اى گذرا به آثار و احوال صاحب اثر، نقد و تحليل گونه اى 
از متن صورت گرفته که هر چند بيشتر جنبٔه معّرفى و شناسايى آثار دارد اّما بعضاً مالک و معيارهايى از 

نقد ادبى در اختيار خوانندگان مى گذارد.
۵ ــ بدون ترديد، هدف و انتظار ما از ارائٔه هر اثر هنرى (اعم از شعر و نثر)، عالوه بر بهره گيرى 
و التذاذ ادبى، توانا  ساختن دانش آموز در درک و فهم، تجزيه و تحليل ساختارى و محتوايى آن نيز بوده 
است. براى رسيدن به اين مقصود، در پايان هر درس نمونه هايى از پرسش هاى محتوايى و ساختارى آمده 



ـ که توّسط دبيران فرهيخته مطرح مى شود ــ  است. پاسخ گويى دانش آموزان به اين سؤاالت و نظاير آنهاـ 
بيانگر درک صحيح متون و شناخت ساختار آنهاست.

۶ــ در اين مجموعه تا سر حد امکان کوشش شده است، نقش اّول به دبيران گرامى سپرده شود؛ 
مثالً در شرح و توضيح متون، در بيشتر موارد، تنها اشاراتى اساسى و کليدى ارائه گرديده و استنتاج و 

دريافت هاى مناسب نهايى از متن، به دبيران محترم واگذار شده است.
۷ ــ واژه نامٔه الفبايى پايان کتاب، راهنماى معنى و مفهوم برخى لغات دشوار متن است که با 

عالمت ستاره (٭) در درس مشّخص شده اند.
۸ ــ ويرايش اماليى کتاب، بر مبناى آخرين مصوبات کميسيون شيؤه اماليى فرهنگستان زبان و 
ادب فارسى است؛ براى مثال، در اين شيؤه جديد، «ها» ى عالمت جمع و «تر» و «ترين» عالمت صفت 
اعمال  درسى  کتب  تمام  در  تدريج  به  مصّوبات،  اين  مجموعٔه  مى شود.  نوشته  جدا  عالى،  و  تفضيلى 

خواهد شد.

ب) نکاتى در مورد شيوه هاى مطلوب تدريس و ارزشيابى
ميزان تأثير هر درس، ارتباط ظريف و سنجيده اى با کيفيت ارائٔه آن در کالس دارد که دبيران 
با تجربه و آگاه، هر يک به طريقى به اين مطلوب دست مى يابند. آن  چه شايسته است در اين جا در مقام 
تذکّر آورده شود، تبيين روش هايى است که به مدد آن ها بتوان متناسب با متن و ساعات درسى، بيش ترين 

و کامل ترين نتايج را به دست آورد.
١ــ براى بهره گيرى بيش تر ادبى از يک متن و درک بهتر آن، شايسته است هر نمونه (اعم از شعر 
و نثر)، ابتدا توسط دبير يا دانش آموز، يک يا چندبار قرائت شود. اين روش زمينٔه کافى براى درک کلّّيت 
انديشه و احساس جارى در يک قطعٔه ادبى را فراهم مى آورد و نيز، پاسخ گويى به پرسش ها را آسان تر 
مى سازد. هر چند ممکن است مخاطب، مفهوم يک مصراع يا بيت يا عبارت آن را به خوبى درک نکند 
اّما بدون ترديد بر مجموعٔه انديشه و احساس حاکم بر آن احاطه مى يابد و از آن لّذت کافى خواهد برد.

٢ــ ُجستن و ارائٔه يک معنى و مفهوم مطلق براى پديده هاى هنرى ــ مثالً غزل حافظ، سعدى، 
ـ که شعر نيز از زيرمجموعه هاى آن است ــ  ـ کارى عبث و بى ثمر است. چرا که اساساً حوزهٔ هنرـ  موالنا و…ـ 
حوزٔه استدالل منطقى و رياضى وار نيست. از همين جاست که مى گويند آثار و پديده هاى هنرى، از کثرت 
معنى، بى معنى هستند. پس شايسته است در تبيين و توضيح اين گونه آثار، تسامح بيش ترى لحاظ گردد. 
وظيفٔه ما آن است که مالک و معيارهايى را در اختيار مخاطبان قرار دهيم تا به مدد همين مالک ها، بتوانند 
به ساحت هاى هنرى مختلف يک شعر يا نثر راه يابند و طعم گواراى معانى و مفاهيم متنّوع آن را بچشند.



٣ــ تقسيم بندى دروس، براساس محتواى آن ها و آموخته هاى قبلى صورت گرفته است. ليکن 
دبيران ارجمند مى توانند با استفاده از طرح درس مناسب، دروس را به دل خواه تقسيم بندى کنند؛ به 
شرط آن که ارتباط و انسجام آن ها حفظ شود. دبيران محترم، بى شک از ارائٔه ناتمام يک متن ــ مثالً 

يک داستان يا يک شعر که الزم است در يک جلسه به پايان برسد ــ پرهيز خواهند نمود.
ـ شرکت دادن دانش پژوهان جوان در بحث هاى کالسى و نظرخواهى از آنان و احياناً واگذارى  ٤ـ 
ادارٔه برخى ساعات تدريس به آن ها و نيز قرائت روان و گيراى امروزى ــ به شرط مطالعٔه قبلى ــ توسط 
ايشان، مطلوب و مفيد خواهد بود. حضور جّدى و فّعال دانش آموزان، عالوه بر اين که ميزان يادگيرى 

آنان را افزايش مى دهد مى تواند مالک خوبى نيز، براى تعيين نمرٔه ميان ترم دانش آموز باشد.
ـ بهره گيرى از وسايل متنّوع کمک آموزشى، در ادارٔه بهتر کالس و درک کامل تر متون، مفيد  ۵ـ 
و مطلوب است؛ مثالً مى توان برخى از اشعار کتاب را که همراه با موسيقى مناسب لوح فشردٔه «کتاب 
گويا» اجرا شده است، در کالس درس عرضه کرد. هم چنين مى توان منابع و آثار مربوط به هر درس را 

به کالس آورد و ضمن معّرفى اجمالى آن ها، بر عمق آموزش و طراوت کالس درس افزود.
۶ ــ انتظار مى رود که دبيران محترم از طرح مقوالت جزئى و مباحث جنبى که با فهم دروس 
ارتباط مستقيم ندارند و باعث دور ماندن از اصل مى شوند (هم چون ريشه شناسى لغات مهجور، مباحث 
ــ  کتاب  خودآزمايى هاى  چارچوب  در  هم  آن  ــ  محدود  موارد  در  جز  و…)  دستورى  غيرضرورى 

صرف نظر فرمايند.
افزودند،  کتاب  اين  غناى  بر  خود  راهنمايى هاى  با  که  گران قدرى  استادان  و  دبيران  کلّيهٔ   از 

سپاس گزارى مى شود.
دفتر برنامه ريزى و تأليف کتاب هاى درسى  

٭ توّجه 
١ــ از ابتدای کتاب تا پايان درس ١٤، به نوبت اّول و از درس پانزدهم تا پايان 

کتاب به نوبت دوم مربوط است. 
٢ــ اين کتاب از سوی مؤلّفان و کارشناسان و مدّرسان مراکز پيش دانشگاهی در 

سال ١٣٩٠ بازنگری و اصالح شده است. 
٣ــ اشعار حفظی در متن درس با ستاره (٭) مشخص شده اند. 
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سرآغاز دفتر اّول مثنوی معنوی به «نی نامه» شهرت يافته است. گرچه آغاز مثنوی 
موالنا با ديگر آثار نثر و نظم فارسی تفاوت دارد اّما روح نيايش و توجه به حق، در تارو 

پود آن نهفته است. 
اين «نی» همان موالناست که به عنوان نمونٔه يک انسان آگاه و آشنا با حقايق عالم 
معنا، خود را اسير اين جهان ماّدی می بيند و «شکايت می کند» که چرا روح آزادٔه او از 

«نيستاِن» عالم معنا بريده است. 
آن چه در اين نی آوازی پديد می آورد، کشش انسان آگاه به سوی عالم معنا، به 

را  عشق»  اين «نی  حقيقت،  در  و  است  هستی  حقيقت  و  کّل  به سوی  پروردگار،  سوی 
پروردگار می نوازد و فرياِد موالنا هنگامی از نِی وجودش برمی خيزد که جذبٔه حق بر او 

اثر می گذارد. 

٭ ٭ 

٭ 

 ١



٣

٭ 

٭ 



٤

١ــ براى بيان درد اشتياق، شنونده اى مى خواهم که دورى از حق را ادراک کرده و دلش از 
درد و داغ فراق سوخته باشد.

٢ــ اشاره به اين سخن مشهور است: «کُّل شىٍء يرجُع الى اصِلِه»؛ هر چيزى سرانجام به اصل 
و ريشٔه خويش باز مى گردد و اصل خويش [در اين جا] بازگشت به سوى خداست.

ـ بد حاالن کسانى هستند که سير و سلوک آنها به سوى حق، کُند است و خوش حاالن، رهرواِن  ۳ـ 
راه حّق اند که از سير به سوى حق شادمان اند. موالنا نالٔه عشق به حق را براى همه سر مى دهد.

٤ــ هرکسى در حّد فهم خود، با من همراه و يار شد اّما حقيقت حال مرا درنيافت.
۵ ــ اسرار من در ناله هاى من نهفته است اّما چشم و گوش ظاهرى نمى تواند راز و حقيقت اين 

ناله را دريابد (تنها با چشم و گوش دل مى توان آن را ادراک کرد).
۶ ــ گرچه جان، تن را ادراک مى کند و تن از جان آگاهى دارد و هيچ يک از ديگرى پوشيده 

نيست اّما توانايى ديدن جان به هيچ چشمى داده نشده است.
۷ ــ «باد» در مصراع دوم، فعل دعايى است. 

توضيحاتتوضيحات

٭ 
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۸  ــ نغمه هاى نى، همدم هر عاشق هجران ديده است و راز او را فاش مى کند و براى کسى که 
جوياى معرفت است پرده ها و حجاب ها را از مقابل چشم برمى دارد تا معشوق حقيقى را ببيند.

ظرفّيت  هست (به  نيز  بخش  درمان  آفرينى،  درد  عين  در  پادزهر.  هم  و  است  زهر  هم  نى  ــ   ۹
وجودى افراد بستگى دارد).

۱۰ ــ نى، داستان راه خونين عشق را بيان مى کند و از قّصٔه عشِق عاشقانى چون مجنون ــ که 
سراسر درد و رنج است ــ سخن به ميان مى آورد.

۱۱ ــ حقيقت عشق را هر کسى درک نمى کند؛ تنها، عاشق (بى هوش) محرم است، همان طور 
که «گوش» براى ادراک سخناِن «زبان» ابزارى مناسب است.

۱۲ ــ عاشق، عمرى غمگين است و روزها را با سوز دل به پايان مى برد.
سير  معرفت  و  عشق  آِب  در  خوردن  غوطه  از  که  است  حق (عاشق)  درياى  ماهِى  تنها  ــ   ۱۳

نمى شود. هرکس از عشق بى بهره باشد، روزگارش تباه و بيهوده مى شود.
۱۴ ــ آن که راه عشق نسپرده، از حال عارِف واصل بى خبر است.

۱ ــ مقصود از «جدايى»، «نى» و «نيستان» چيست؟
۲ ــ بيِت «ما ز درياييم و دريا مى رويم          ما ز باالييم و باال مى رويم»، با کدام بيت از شعر 

درس ارتباط معنايى نزديکى دارد؟
۳ ــ بيت پنجم، ناظر به کدام ويژگى نى است؟

۴ــ شاعر براى بى خبران از عالم عشق، چه سرانجامى آرزو مى کند؟
۵ ــ در مصراع «پرده هايش، پرده هاى ما دريد» تفاوت معنايِى پرده را بيان کنيد.
۶ ــ در مصراع «تو بمان، اى آن که چون تو پاک نيست» منظور شاعر از «تو» کيست؟

خودآزمايي



٦

۱ ــ به سبب لطف و کرم تو، در پويه و تالشم.
۲ ــ همٔه کم و زياد شدن ها به دست توست.

۳ ــ اميد است (شايد) براى او [سنايى] از آتش دوزخ رهايى باشد.

توضيحاتتوضيحات

٭
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صحيفٔه سّجاديه، مجموعه ای از نيايش های امام سّجاد (ع) و حاوی نيايش های 
لطيف و زيبا لبريز از معارف، آموزش های اخالقی و اجتماعی است. اين کتاب تاکنون 
فاضل  جواد  که  است  کتاب  اين  هشتم  دعای  از  زيربخشی  نوشتٔه  که  شده  ترجمه  بارها 

(١٢٩٥ــ١٣٤٠ هـ.ش) آن را با زيبايی و رسايی و به شيؤه آزاد ترجمه کرده است. 

و  آزمند  موجودی  تا  بخش  پناهم  نيز  تو  و  می آورم  پناه  تو  درگاه  به  پروردگارا، 
خويشتن دوست نباشم. مگذار که صولت خشم، حصار بردباری مرا درهم بشکند و حملٔه 

حسد، مناعت فطرت مرا به خّفت ومذلّت فروکشاند. 
پروردگارا، از خصلت طمع که دنائت آورد و آبرو 
ببرد؛ از بدخويی که دل دوستان بشکند و به دشمنان 
نشاط و نيرو بخشد؛ از لجاج شهوت که هّمت های بلند 
را پست سازد و پردٔه عفاف و عصمت چاک زند، به 

درگاه تو پناه می آورم. 
پروردگارا، از حمّيت های جاهالنه و عصبّيت های 
حريم  به  و  ندارد  پاس  انسانّيت  حرمت  که  ناهنجار 
اقدس  ذات  به  بگذارد،  تجاوز  و  تعّدی  پای  اجتماع 

تو پناه می برم. 
پروردگارا، روا مدار که سربه دنبال هوس بگذارم 

و در ظلمات جهل و ضالل، از چراغ هدايت به دور افتم و بيغوله را از شاهراه باز نشناسم. 
روا مدار که به خواب غفلت فروافتم و کيفر غفلت خويش بينم. 

روامدار که به خاطر هوس خويش، پای بطالن بر عنوان حق گذارم و باطل را برحق  
برگزينم. 



٨

۱ ــ مصرع دوم بيت اّول درس را به دو صورت بخوانيد و معنى کنيد.
۲ ــ مفهوم آئه «تُِعزُّ َمْن تشاء و تُِذلُّ َمْن تشاء» در کدام بيت آمده است؟

۳ ــ نيايش هاى امام سجاد(ع)، حاوى چه مضامينى است؟
۴ ــ پنج صفت از صفات خدا را از متن درس پيدا کنيد.

پروردگارا، مگذار دامان وجودم به پليدی های گناه بيااليد و مگذار که معصيت ها را 
ــ هرچه هم کوچک باشد ــ کوچک بشمارم و نسبت به مالهی٭ و مناهی بی پروا باشم. 

وهم چنان روامدار که طاعِت اندک خويش را بسيار بينم و به خويشتن ببالم و گردن 
استکبار و افتخار برفرازم و به کيفِر اين خودبينی و خودپرستی از ادراک فضايل و مکارم 

فرومانم. 
آن چنان کن که قدر نعمت بدانيم و شکر نعمت به جای آوريم.

به تو پناه می برم از اين که مظلومی را در چنگال ستم کاران وابگذارم و تا آن جا که 
قدرت و قّوت دارم، از حمايتش مضايقت کنم. 

الهی، روامدار که پنهاِن ما از پيدای ما ناستوده تر باشد و در ورای صورت آراستٔه 
ما سيرتی زشت و ناهموار نهفته باشد؛ يا ارحم الّراحمين. 

خودآزمايي
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«حماسه» در لغت به معنای دالوری و شجاعت است و در 
اصطالح، شعری است داستانی با زمينٔه قهرمانی، قومی و ملّی 

نوع  اين  در  دارد.  جريان  آن  در  خارق العاده  حوادثی  که 
شعر، شاعر با داستان هايی شفاهی و مدّون سروکار دارد 
که در آنها شرح پهلوانی ها، عواطف و احساسات مختلِف 
مردم يک روزگار و مظاهر ميهن دوستی و فداکاری و 

جنگ با تباهی ها و سياهی ها آمده است. 
حماسه  هر  گذشت،  حماسه  تعريف  در  که  هم چنان 
و  «ملّی»  «قهرمانی»،  «داستانی»،  زمينٔه  چهار  دارای  بايد 

«خرق عادت» باشد. 
حماسه،  ويژگی های  از  يکی  حماسه:  داستانی  زمينۀ 

داستانی بودن آن است؛ بنابراين، حماسه را می توان مجموعه ای 
از حوادث دانست. 

را  حماسه  بخش  بيشترين  حماسه:  قهرمانی  زمينۀ 
اشخاص و حوادث تشکيل می دهند و وظيفٔه شاعر حماسی 

آن است که تصويرساز انسان هايی باشد که هم ازنظر 
نيروی  لحاظ  از  هم  و  ممتازند  ماّدی  نيروی 
معنوی؛ قهرمانان حماسه، قهرمانانی ملّی هستند؛ 

مانند «رستم» در شاهنامٔه فردوسی. 
زمينۀ مّلی حماسه: اين حوادث قهرمانی ــ که 

به منزلٔه تاريخ خيالی يک ملّت است ــ در بستری از واقعّيات 
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جريان دارند. واقعّياتی که ويژگی های اخالقی نظام اجتماعی، زندگی سياسی و عقايد آن 
جامعٔه  از  است  تصويری  نيز  شاهنامه  دربرمی گيرد.  مذهبی  و  فکری  مسائل  در  را  جامعه 

ايرانی در جزئی ترين ويژگی های حياتی مردم آن. 
زمينۀ خرق عادت: از ديگر شرايط حماسه، جريان يافتن حوادثی است که با منطق 
و تجربٔه علمی سازگاری ندارد. در هر حماسه ای، رويدادهای غيرطبيعی و بيرون از نظام 
عادت ديده می شود که تنها از رهگذر عقايد دينی عصر خود، توجيه پذير هستند. هر ملّتی، 
عقايد ماورای طبيعی خود را به عنوان عاملی شگفت آور، در حماسٔه خويش به کار می گيرد 
و بدين گونه است که در همٔه حماسه ها، موجودات و آفريده های غيرطبيعی، درضمن حوادثی 
که شاعر تصوير می کند، ظهور می يابند. در شاهنامه نيز وجود سيمرغ، ديو سپيد، رويين تن 
بودن اسفنديار و عمر هزارسالٔه زال، … عناصر و پديده هايی هستند که هم چون رشته هايی 

استوار، زمينٔه تخّيلی حماسه را تقويت می کنند. 
در ادبّيات فارسی، اصطالح حماسه بيشتر برای شعر به کار گرفته می شود؛ زيرا دو 
عامل وزن و آهنگ که اجزای جدايی ناپذير منظومه های حماسی هستند، تنها در شعر يافت 
می شوند. با اين حال، در منابع قديم از شاهنامه های منثور ياد شده است که نمونه هايی از 
آثار حماسی و پهلوانی هستند و جنبٔه ملّی و تاريخی و مذهبی دارند. از اين دسته می توان 
به شاهنامٔه منثور ابوالمؤيّد بلخی و شاهنامٔه ابومنصوری در قرن چهارم، اخبار رستم از 
ابوطاهر  نامٔه  ابومسلم  و  ناشناس  مؤلّفی  از  حمزه  رموز  يا  حمزه نامه  سيستانی،  سرو  آزاد 

طرسوسی اشاره کرد. 
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َو َمْن ظَلََم عباَد اللّه کاَن اللُّه خصَمه دوَن عباِده 
کسی که به بندگان خدا ستم کند، عالوه بر بندگان، خدا نيز با او دشمن است. 

از فرمان علی (ع) به مالک اشتر

در داستان های حماسی ايران و اساطيِر٭باستان، چهرٔه انقالبی کاؤه آهنگر بی نظير است 
و پيش بند چرمين او که بر نيزه کرد و مردم را به اتّحاد و جنبش فراخواند، درفشی بود انقالبی 
که وی برضّد پادشاه وقت، ضّحاک، برافراشت؛ درفشی که پشتيبان آن، دل دردمند و بازوی 
مردم رنج کشيده و بی پناه بود و درخشندگی اش از هّمت ملّتی ستم ديده و دادخواه. به همين 
سبب، به نيروی يزدان بر اهريمن بيداد پيروز شد و فريدون و جانشينانش، در سائه آن «بی بهاچرِم 

عاّمٔه  از  فردی  دسۡت فرسوِد  که  ــ  آهنگران» 
از  رسيد.  توانستند  فرمانروايی  به  ــ  بود  مردم 
اين رو، نوبه نو، بر آن گوهرها آويختند و درفش 
کاو٭يانش خواندند. بعضی از معاصران ــ که 
دربارٔه داستان ضّحاک و کاوه تأّمل کرده اند ــ 
قيام کاوه و هم قدمی و مبارزهٔ مردم کوچه و بازار 
را در برابر ظلم و شقاوت، با انقالب فرانسه و 
کم  اخير  قرن  دو  خواهانٔه  عدالت  نهضت های 
و بيش مقايسه کرده اند و چون در اساطير ملل 
نمی توان  داستان  اين  برای  از  نظيری  ديگر، 

يافت، جلؤه خاصی پيدا می کند. 
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اّما در هرحال، داستانی که فردوسی به شعر درآورده و نمودار تالش عاّمٔه مردم مظلوم 
و  توّجه  خوِر  در  است  اثری  است،  ضّحاک،  زمان،  ستمگر  و  قدرت مند  پادشاه  برابر  در 
تصويری از مبارزه با بيداد و ستم از روزگار ديرين. در حماسٔه قومی ايران که «عبارت است 
از نتايج افکار و قرايح و عاليق و عواطف يک ملّت در طی قرون و اعصار٭» و «آثار تمّدن 
و مظاهر روح و فکر مردم کشور»، ستايش دادپيشگی و تأکيد بر دادگری، فراوان است و 
داستان کاؤه آهنگر يعنی تالش ملّت به منظور طرد ظلم و فساد و تباهِی نابکاراِن جورپيشه و 
استقرار عدالت و حمايت از مردم زحمت کش و محروم، در اين منظومه مقامی خاص دارد. 
راست است که رستم، قهرمان فردوسی و مظهر بسياری از پسندها و آرزوهای ملّت بوده، 
اّما از او بسيار سخن رفته است. از اين رو، جا دارد در اين صفحات، چهرٔه دلپذير کاوه 
نموده شود؛ يعنی مردی زحمت کش و سال خورد و گوژپشت اّما دلير و با هّمت که نه فقط 
با دسِت پينه بستٔه خود استشهادنامٔه٭ ستايش ضّحاک را از هم دريد و زير پای افکند بلکه 
جنبش وی، اين پادشاه جفاکار را از تخت به بند کشيد. درنظر اهل معنی، درخشندگی و 

شکوه سيمای کاوه، از ديگر قهرمانان حماسٔه فردوسی اگر بيشتر نباشد، کم تر نيست.
پيش از آن که ضّحاک به پادشاهی ايران دست يابد، جمشيد فرمانروای کشور بود. وی 
برخی از فنون و کارها و پيشه ها را به جهانيان آموخت اّما چون سال ها گذشت، به تدريج، 
خودبينی و ناسپاسی به يزدان، بر او چيره شد؛ چندان که سرانجام گفت: «مرا خواند بايد 

جهان آفرين»! و به همين سبب، کيفری سخت ديد؛ نظير فرعون و نمرود: 
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سرانجام نيز نام جويان به گردن کشی پرداختند و به ضّحاک گرويدند و جمشيد گريخت 
و پس از سال ها ضّحاک او را به چنگ آورد و به اّره به دونيم کرد. 

ضّحاک، معّرب اژی دهاک (= اژدها)، در داستان های ايرانی، مظهر خوی شيطانی 
است و زشتی و بدی، در اوستا موجودی است «سه پوزٔه سه سِرشش چشم»، ديوزاد و 
را  ابليس٭  فريب  بارها  ضّحاک  فردوسی،  روايت  به  فساد.  و  فتنه  و  آدميان  آسيب  مائه 
می خورد؛ بدين معنی که ابليس با موافقت او، پدرش، مرداس، را که مردی پاک دين بود، از 
پادرمی آورد تا ضّحاک به پادشاهی برسد. سپس در لباس خواليگری٭ چاالک، خورش هايی 
حيوانی بدو می خوراند و خوی بد را در او می پرورد. سپس بر اثر بوسه زدن ابليس بردوش 
ضّحاک، دو مار از دو کتف او می رويد و مائه رنج وی می شود. پزشکاِن فرزانه از عهدٔه 
عالج برنمی آيند تا بار ديگر ابليس خود را به صورت پزشکی درمی آورد و به نزد ضّحاک 
می رود و به او می گويد راه درمان اين درد و آرام کردن ماران، سير داشتن آنها با مغز سر 
آدميان است. ضّحاک نيز چنين می کند و برای تسکين درد خود به اين کار می پردازد. به 
اين ترتيب که هر شب دو مرد را از کهتران و يا مهترزادگان به ديوان او می برند و جانشان 
را می گيرند و خورشگر مغز سر آنان را بيرون می آورد و به مارها می خوراند تا درد ضّحاک 
اندکی آرامش يابد. در اساطير ايران، مار مظهری است از اهريمن و در اين جا نيز بر دوش 

ضّحاک می رويد که تجّسمی است از خوهای اهريمنی و بيداد و منش خبيث. 
سرانجام نيز ضّحاک به خيال خود برای آن که از پيش بينی اخترشناسان (نابودی تاج 
و تخت او به دست فريدون) برهد و از سقوط و کيفر، جان به دربرد، به هندوستان می رود 
وسيله  بدين  مگر  بشويد؛  آن  با  را  خود  سروتن  آبَزنی٭  در  بتواند  که  بريزد  خون  چندان  تا 

سرنوشت شوم را از خويش دفع کند. 
در محيطی که پادشاه بيداد پيشٔه مار دوش به وجود آورده بود، تاريکی و ظلم بر همه 
جا چيرگی داشت و کسی ايمن نمی توانست زيست. از پا درآوردن مردم و مغز سر آنان را 
خوراک ماران کردن که پادشاه ستمگر ساعتی چند بيارامد، نمودار و مظهر بدترين صورت 
جورپيشگی است. فردوسی تصويری از آن روزهای سياه را در اين چند بيت هرچه گوياتر 
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نشان داده است؛ روزگاری که کاوه و هزاران تن ديگر را ناگزير به بهای جان خويش به 
نافرمانی و قيام برانگيخت: 

ضّحاک به کيفر کارهای زشت خود گرفتار بود؛ هرچه بيشتر مردم را از ميان می برد، 
بيشتر در لّجٔه بدنامی و بغض و نفرِت همگان فرومی رفت و نه تنها به آسايش نمی رسيد بلکه 
او  دست  در  بی پناه  و  مظلوم  مردم  شود.  بند  در  و  پادرآيد  از  سرانجام  تا  می شد  گرفتارتر 
گرفتار بودند و چاره گری ها بی حاصل می نمود. دوتن مرد پارسا و گران مايه راهی انديشيدند 
و برای نجات جان همگنان تاحّد امکان، به خواليگری دست زدند. آنان خورش خانٔه پادشاه 
را برعهده گرفتند و بدين ترتيب توانستند روزانه يکی از دوتنی را که برای بيرون کردن مغز 
سرشان می آوردند، از مرگ نجات بخشند و در عوض، مغز گوسفند با مغز ديگری درآميزند 
و به خورِد ماران دهند. از اين راه، ماهانه سی تن جان به در می بردند و وقتی انبوه می شدند 
به ياری اين دو مرد خورشگر، پنهانی به کوه و دشت می رفتند و با پرورش بز و ميشی چند، 

عمر می گذراندند. 
اّما پادشاه ستمگر چگونه آسايش می توانست يافت؟ او در خواب نيز آرام نداشت. 
به خصوص که شبی در خواب ديد سه تن مرد جنگی قصد او می کنند و يکی از آنان او را 
به ضرب گرز از پا درمی آورد و در کوه دماوند به بند می کشد. وی از بيم بر خود می پيچد 

و فريادزنان از خواب می پرد. 
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خواب ديدن ضّحاک نموداری است از درون آشفته و خاطِر ترسان و بی آرام او. 
براثر آن که ظلم ها کرده بود، با همٔه بی رحمی، هرروز در تب و تاب و هرشب در جوش و 
اضطراب بود. ناچار به اشارٔه يکی از دو دختر جمشيد ــ که به زور آنان را به قصر خود 
ـ بامداد، موبدان و خردمندان را به مشورت خواند و خواب خود را حکايت کرد  آورده بودـ 
و تعبير آن را از ايشان خواست. آنان از بيم خشم او تا سه روز چيزی نگفتند. سرانجام، 
يکی از ايشان گفت که زبونی ضّحاک به دست کسی انجام خواهد شد که هنوز از مادر 
نزاده است. همين اشاره کافی بود که پادشاه بدمنش به جست وجوی چنين نوزادی فرمان 
دهد؛ نظير فرعون که در تکاپوی جستن کودکان، به قصد نابود کردن موسی (ع) بود. اّما 
غاری  در  و  نوشيد  شير  نام «برمايه»  به  گاوی  از  و  شد  زاده  مادر  از  فريدون  ايّام،  اين  در 
پرورش يافت. پدر او، آبتين، که ناگزير از بيم ضّحاک ترسان و گريزان بود، روزی گرفتار 
شد و مغز سرش را به ماران دادند. مادر، پسر را به البرزکوه برد و به دست مردی پاک دين 
سپرد. ضّحاک که به نهانگاِه پيشين نوزاد پی برد، به آن جا رفت. گاو برمايه و همٔه چارپايان 
را کشت و خانٔه آبتين را به آتش کشيد اّما پسر به خواسِت خداونِد بزرگ باليد و نيرو گرفت 
و سرانجام، نام و نشان خود و پدر را از مادر پرسيد و چون از پادشاهی ضّحاک و جفاهای 
او آگاه شد، عزم کرد که از وی انتقام گيرد. از اين رو در انتظار فرصتی مناسب چشم به راه 
آينده بود. اين فرصت گران بها را کاوه فراهم آورد؛ يعنی، يکی از مردم فرودست و پاک دل 
که سروکارش با آهن بود و رنج و زحمت؛ اّما پايان بخش شب تيرٔه ستم شد و نويدبخش 

بامداد پيروزی و بهروزی. 
ضّحاک از بيم قرار و آرام نداشت. خود را به لشکريان بيشتری نيازمند می ديد تا 
نيرومندتر و آسوده به سر برد و ناشکيبی خود را به موبدان نيز گفت. شگفت آن که از همٔه 
بزرگان خواست گواهی ای بنويسند و همه، نيک خواهی و نيکوکاری او را تأييد کنند. آنان 
نيز از بيم جان چنين کردند اّما اين گواهی ها به چه کار می آمد و چه کسی را می توانست 
فريفت؟ از قضا همٔه اين تدبيرها و چاره گری های فرعون مآبانه را فرياد يک آهنگر ساده، 

نقش بر آب کرد؛ خروش کاؤه دادخواه. 
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حضور کاوه در داستان ضّحاک، اندک مّدت است اّما نظير فروزش صاعقه است 
که هرچند کوتاه درخشيده، خرمن ظلم و تباهی را سوزانده و به باد داده است. 

درهر حال، روزی که ضّحاک با موبدان به رای زدن٭ و گواهی نوشتن سرگرم بود، 
ـ  که شکوه  فرياد پرخاشی به گوش رسيد. بهتر است شرح برخورد و بانگ اعتراض کاوه راـ 

و مهابتی خاص دارد ــ از زبان فردوسی بشنويم: 

با آن که در اين ابيات، کمتر مجالی برای هنر تصوير آفرينی فردوسی پديد آمده و صحنه 
و گفت و گو با بيانی ساده برگزار شده است، پيوستگی ابيات و حيات و حرکتی که در آنها 

بارز است، واقعه را به صورتی جاندار و مؤثّر فرامی نمايد. 

٭ 

٭ 

٭ 

٭ 
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کاوه از ستم ها و پادشاهی ضّحاک آشکارا شکايت می کرد و از خشم و کيفر او بيم به 
دل راه نمی داد. به قول سعدی «هرکه دست از جان بشويد، هرچه در دل دارد بگويد». 

ضّحاک از جسارت و سخنان تند و تيز کاوه شگفت زده شد. دستور داد فرزندش را 
آزاد و از او دلجويی کردند. آن گاه از آهنگر خواست او نيز بر آن محضر گواه باشد اّما کاوه  
ـ  سِر سازگاری نداشت. چگونه ممکن بود او به اين  ــ مظهر خشم و قهر ملّت در برابر بيدادـ 
کار ناروا گردن نهد و پادشاه ستم پيشه ای را به دادگری نسبت دهد و با ستايشگراِن فرومائه 
پيرامون ضّحاک هم آواز شود؟ ناخداترسانی که کاوه آنان را دستياران اهريمن می خواند. 

اينک تصوير واکنش و پرخاش او در منظومٔه فردوسی: 

آری، خروش کاوه يعنی ندای حق، زبان ناحق را گنگ کرده بود اّما مردم رنج کشيده 
و ستم ديده را به خروش آورد: 

٭ 

٭ 

٭ 

٭ 
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مردم نيز که از خودکامگی و جورپيشگی ضّحاک به جان آمده بودند، به زودی بر 
کاوه و فريدون گرد می آيند. بقّئه داستان مربوط است به آمدن ايرانيان به نزد فريدون، از 
چهره های محبوب و دادگر حماسٔه فردوسی و آراستن وی درفش سادٔه کاوه را به گوهرها و 
سپاه فراهم آوردن و به جنگ ضّحاک رفتن و مرکز فرمان روايی و کاخ ضّحاک را گرفتن و 
بعد با مار دوش روبه رو شدن و جنگ کردن و او را به بندکشيدن و داد و دهش پيش گرفتن 

و مردم را به امن و آسايش رساندن. 
درفش کاوه ــ که مظهر ملّت دادخواه می شود و بر سرا پردٔه فريدون سايه می افکند ــ 
نشانه ای است پرمعنی؛ مظهر اراده و نيروی مردم که فرمان روايی نو را به قدرت می رساند. 
در لشکرکشی به ايرانشهر نيز کاوه، پيش سپاه، «دلش پرزکينه ز ضّحاک شاه»، در حرکت 
است و درفش را برافراشته دارد. صحنٔه باشکوه و عبرت آموز ديگری از اين نبرد بر ضّد 
باطل تصوير قيام عمومی است، هنگام بازگشت ضّحاک به پايتخت، برضّد او؛ مردم کوچه 

٭ ٭ 
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و بازار، پير و جوان، مرد و زن، در شهروبرزن، از بام و درو ديوار، در اين جنبش همگانی 
شرکت جسته بودند و خداوند ياورشان بود. تابلويی که فردوسی از اين صحنه رسم کرده، 

تماشايی است:

فروغی  فارسی،  شعر  به  کاوه،  مردانگِی  و  شهامت  از  فردوسی  تصوير  حال،  هر  در 
ـ  فقط داستان  ـ  برخالف آن چه ناآشنايان می پندارندـ  خاص بخشيده است. حماسٔه فردوسیـ 
جنگ ها و پيروزی های رستم نيست بلکه سرگذشِت ملّتی است در طول قرون و نمودار 
فرهنگ و انديشه و آرمان٭های آنهاست. برتر از همه، کتابی است درخوِر حيثيت انسان؛ 
يعنی، مردمی را نشان می دهد که در راه آزادگی و شرافت و فضيلت، تالش و مبارزه کرده، 
مردانگی ها نموده اند و اگر کامياب شده يا شکست خورده اند، حّتی با مرگشان آرزوی دادگری 
و مرّوت و آزادمنشی را نيروبخشيده اند. از اين رو، شناختن اثر بزرگ فردوسی و به روح 

و جوهر آن پی بردن برای مردم ايران وظيفه ای است خطير و دل پذير. 
 از کتاب «چشمۀ روشن»، دکتر غالمحسين يوسفی
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توضيحاتتوضيحات

۱ــ الزم است براى اين اقدام [ ظالمانه ] به من حساب پس بدهى تا مردم جهان شگفت زده 
شوند.

۲ــ کاوه رو به پيران مجلس ضّحاک کرد و فرياد برآورد: اى حاميان ضّحاِک ديو صفت و اى 
کسانى که از خداى جهان نمى ترسيد.
۳ــ هرگز از پادشاه نمى هراسم.

۴ــ استشهادنامه را پاره کرد و زير پا انداخت.
۵ ــ حرکت کنيد، برخيزيد.

۶ــ با آن چرم کم ارزش، دوست از دشمن شناخته شد.

خودآزمايي

۱ ــ حماسه هاى ايرانى بر چه ارزش هايى مبتنى هستند؟
۲ ــ چه شباهت هايى بين انقالب فرانسه و قيام کاؤه آهنگر وجود دارد؟

۳ ــ چرا شاعر مى گويد:
همى کاست زو فـّر گيتـى فـروز» «به جمشيد بر، تيره گون گشت روز 

۴ ــ مارانى که بر دوش ضّحاک روييدند، مظهر چه خصلتى بودند؟
۵ ــ نخستين چاره انديشى مردم در مقابل بيداد ضّحاک چه بود؟

بزرگ  پيامبر  کدام  يافتن  پرورش  شبيه  کودکى  هنگام  به  غار  در  فريدون  يافتن  پرورش  ــ   ۶
الهى ا ست؟

۷ ــ در مصراع «سپرديد دل ها به گفتار اوى» مرجع ضمير «او» کيست؟
۸ ــ مصراع دوم اين بيت کدام ضرب المثل را به ياد مى آورد؟
کسى را نبد بر زمين جايگاه بباريد چون ژاله ز ابر سياه 

۹ ــ به نظر نويسنده، حماسٔه فردوسى ــ شاهنامه ــ چگونه کتابى ا ست؟
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غنا در لغت سرود، نغمه و آواز خوش است و با کلمٔه معادل اروپايی خود، ليريک  
(Lyric) يعنی شعری که بالير (ابزار موسيقی) خوانده می شد، تناسب دارد و در اصطالح به 
شعری گفته می شود که گزارشگِر عواطف و احساسات شخصی شاعر باشد؛ بنابراين، شعر 

غنايی آينٔه آالم و لّذات و تأثرات روحی و دوستی ها و عشق ها و … است. 
برخی شعر غنايی را حاصل آرامش نسبی پس از جنگ های پی درپی می دانند. در شعر 
فارسی، وسيع ترين افق معنوی و عاطفی، افق شعرهای غنايی است. غزل فارسی که يکی 
از سرشارترين حوزه های شعر است، نمونٔه کاملی است که می توان همٔه انواع غنايی شعررا 
به خوبی در آن مالحظه کرد. يکی از زمينه های مهّم شعر غنايی، بُعد اجتماعی آن است که 
يک هجو اجتماعی يا عشق به وطن و  با ابعاد فردی و خصوصی تمايز عمده دارد؛ مثالً 
مقّدسات يا يک مرثئه اجتماعی با نوع خصوصی و فردی آن تفاوت عمده دارد. مناجات 
سنايی، حبسّئه مسعود سعد و غزل حافظ و طنز عبيد زاکانی و مرثئه بهار اگر چه در بدايت 

امر صورتی کامالً فردی دارند اّما هريک حامل يک يا چند پيام مهّم اجتماعی هستند. 
شروع شعر عاشقانه را بايد قرن چهارم دانست و رشد و باروری آن را در تغّزالت 
زيبای رودکی و شهيد بلخی و رابعه بنت کعب، جست وجو کرد. درقرن پنجم، تغّزل در 
شعر فرّخی کمال می يابد. از اوايل قرن ششم، عرفان و اصطالحات صوفّيه با پيش گامی 
سنايی به حوزٔه غزل راه می يابد و نوع عارفانٔه آن ــ که در قرون بعد به وسيلٔه موالنا و حافظ 

به کمال می رسد ــ محصول اين قرن است.
در قرن پنجم شاعرانی چون عنصری، فخرالدين اسعد گرگانی و عيّوقی به سرودن 
شاعر قرن  نظامی،  آثار  بايد در  شعر را  کمال اين نوع  پرداختند ولی  عاشقانه  منظومه های 
ششم جست وجو کرد. داستان های عاشقانه را در ادب فارسی می توان با شعر نمايشی در 

ادب اروپا برابر دانست. 



٢٤

در همين دوران است که منظومه های بلند انسانی و عرفانی چون منطق الطّير عطار 
و مثنوی موالنا با بيانی تمثيلی صدرنشين آثار بزرگ و جاويدان جهان می شوند. پس از 
مشروطه و به خصوص، با ظهور شعر نو تقريباً تمامی آثار شعری معاصران ما ــ در صورتی 

که مصداق کامل شعر حماسی يا تعليمی نباشند ــ نمونه هايی از شعر غنايی هستند. 
اين نوِع ادبی به شعر منحصر نمی شود و در بين آثار منثور فارسی نمونه های برجسته ای 
از آن به صورت تحميديّه، مناجات، هزل، شکوايّيه يا داستان های بلند و کوتاه و ترجمه های 

موفّق به ظهور رسيده است. 
آثار برجستٔه نويسندگان معاصر فارسی زبان، به خصوص داستان ها، شرح رويدادها، 
سفرنامه ها، گزارش احوال شخصی و … از نوع نثر غنايی به شمار می آيند که از آن جمله، 
نمونه هايی چون سمک عّيار تأليف فرامرزبن خداداد اّرجانی، هزار و يک شب عبداللّطيف 
طسوجی، سفرنامٔه ناصرخسرو، شرح زندگانی من از عبداللّه مستوفی، روزها از دکتر اسالمی 

ندوشن، آثار جمال زاده، هدايت و جالل آل احمد را می توان نام برد. 



٢٥

خودآزمايي

رابعه بنت کعب از شاعران مشهور قرن چهارم و معاصر سامانيان است. پدر او، 
کعب، اصالً عرب بود و در حدود بلخ حکومت داشت. رابعه را از نخستين زنان شاعر 

پارسی گوی دانسته اند، وی با رودکی هم روزگار بوده است. 

۱ ــ چرا شعر غنايى داراى گسترده ترين افق معنوى مجموعٔه شعر فارسى است؟
۲ ــ اين بيت حافظ با کدام بيت از شعر درس، ارتباط معنايى نزديک ترى دارد؟

       در بيابان گر به شوق کعبه خواهى زد قدم         سرزنش ها گرکند خار مغيالن غم مخور
۳ ــ بيت آخر، کدام خصوصّيت عشق را نشان مى دهد؟

۴ ــ بيت نخست را به نثر فارسى معيار بنويسيد.
۵ ــ کدام مصراع از شعر باال ضرب المثل است؟
۶ ــ در کدام بيت، صنعت تضاد ديده مى شود؟

٭ 



٢٦

هجويری  ُجّالبی  عثمان  علی بن  ابوالحسن  عارف،  عالم  تأليف  کشف المحجوب 
غزنوی (فوت ٤٦٥ هـ.ق) است. جّالبی سفرهای زيادی کرد و به خدمت مشايخ بسياری 
درآمد. اثر بزرگ او کشف المحجوب از جملٔه قديم ترين و معتبرترين کتاب های فارسی در 

تصّوف است. نثر کتاب روان و سليس و پخته و از جملٔه نثرهای دورٔه سامانی است. 

ابوطاهر  شيخ  که  يافتم  حکايات  اندر 
ـ روزی بر خری نشسته  ـ رضی اللّه عنهـ  حرمیـ 
بود و مريدی از آِن وی، عنان خر وی گرفته 
که  داد  آواز  يکی  رفت؛  همی  بازار  اندر  بود، 
«اين پيِر زنديق٭ آمد». آن مريد چون آن سخن 
رجم٭  قصد  خود،  ارادِت  غيرِت٭  از  بشنيد، 
آن مرد کرد و اهل بازار نيز جمله بشوريدند. 
شيخ گفت مرمريد را: اگر خاموش باشی من 
بازرهی.  ِمَحن  اين  از  که  آموزم  چيزی  را  تو 
مريد خاموش بود. چون به خانقاه٭ خود باز 

رفتند، اين مريد را گفت: آن صندوق بيار. چون بياورد، درزه٭ هايی بيرون گرفت و پيش 
مخاطبٔه  يکی  فرستاده اند؛  که  است  نامه  من  به  کسی  همه  از  کن  نگاه  گفت:  افکند.  وی 
«شيِخ امام» کرده است و يکی «شيخ زکّی» و يکی «شيخ زاهد» و يکی «شيخ الَحَرمين» و 
مانند اين و اين همه، القاب است نه اسم و من اين همه نيستم؛ هرکس برَحَسب اعتقاد خود 
سخن گفته اند و مرا لقبی نهاده اند. اگر آن بيچاره نيز برَحَسب عقيدت خود سخنی گفت و 

مرا لقبی نهاد، اين همه خصومت چرا انگيختی؟ 



٢٧

۱ــ در حکايت درس، کدام فضيلت و صفت ابوطاهر حرمى ستوده شده است؟
۲ــ چرا ابوطاهر حرمى نامه ها را به مريد خود نشان داد؟

۳ــ شيخ ابوطاهر کدام يک از صفاتى را که در لقب ها بود، مناسب خود مى دانست؟
۴ــ منظور شيخ ابوطاهر از عبارت «من اين همه نيستم» چيست؟

۵ ــ امروزه به جاى افعال زير، چه معادل هايى به کار مى رود؟
       باز رفتند ــ بشوريدند ــ بيرون گرفت ــ آواز داد.

۶ ــ «عقيدت» در اين درس و کلماتى ديگر چون «اشارت و بقّيت» در فارسى بيشتر به صورت 
«عقيده، اشاره و بقيه» به کار مى روند و به همان معنى هستند. نمونه هايى ديگر چون «ارادت، مصاحبت 
و اقامت» به صورت «اراده، مصاحبه و اقامه» نيز رواج دارند ولى معنى آنها تغيير کرده است. کلمات 

اخير را به هر دو صورت معنى کنيد.

خودآزمايي



٢٨

منظومٔه خسرو و شيرين نظامی، زيباترين منظومٔه 
عاشقانه در ادب فارسی است. خسرو پرويز، شهريار 
شيرين،  محبّت  گرِو  در  دل  ساسانی  خوش گذران 
شاهزادهٔ ارمنی دارد. در ميانٔه راِه عاشقی، فرهاد، فريفتٔه 
سر  از  رقيب  برداشتن  برای  خسرو  و  می شود  شيرين 
راه، او را به کندن کوه بيستون می گمارد. فرهاد هنرمند 
تنديسگر در آن کوه به بريدن سنگ مشغول می شود و 

سرانجام، جان بر سر دل دادگی می نهد. 
داستان خسرو و شيرين بارها مورد تقليد شاعران پس از نظامی قرار گرفته است. 
اميرخسرودهلوی و وحشی بافقی از مشهورترين مقلدان اين منظومه اند. مناظرٔه خسرو 
با فرهاد از زيباترين بخش های منظومٔه خسرو و شيرين نظامی است. خسرو مظهر غرور 
و فرهاد نمونٔه خاکساری و پاک بازی است و سرانجاِم اين مناظره، عجز و ناتوانی خسرو 
از مناظره و پرسيدن. کاربرد شيؤه مناظره يا سؤال و جواب در ادبّيات فارسی سابقه ای 
استادانه ترين  دانسته اند.  مبتکر اين فن  فارسی، اسدی توسی را  طوالنی دارد. در شعر 

نمونه های معاصر مناظره، مناظرات زيبا و آموزندٔه پروين اعتصامی است. 



٢٩



٣٠



٣١

حاتتوضيحاتتوضيحات ض ت

خودآزمايي

۱ ــ گذشتگان بر اين باور بوده اند که ديوانه چون در ماه بنگرد، ديوانه تر شود.
۲ ــ اگر او با هديه گرفتن سر تو خشنود شود.

۳ ــ بدون جان (معشوق) چگونه مى توانم شکيبايى کنم.
۴ ــ دل مى تواند صبر و شکيبايى پيشه گيرد؛ حال آن که من دل خود را از دست داده ام.

١ــ به نظر شما، هدف خسرو از طرح پرسش هاى پى درپى چه بوده  است؟
۲ ــ با توجه به پاسخ هاى فرهاد، او را چگونه مى يابيد؟
۳ ــ کدام بيت شعر، به باورهاى عاميانه اشاره دارد؟

۴ ــ در بيت «بگفتا گر خرامى در سرايش      بگفت اندازم اين سر زيرپايش» کدام بخش حذف 
شده است؟

۵ ــ پاسخ هاى فرهاد به خسرو، چگونه بودند؟
۶ ــ در بيت زير، مرجع «اين» چيست؟

       بگفت او آِن من شد زومکن ياد           بگفت اين کی کند بيچاره فرهاد
٧ــ در مصراع «بگفت از گردن اين وام افکنم زود» مقصود فرهاد از «وام» چيست؟



٣٢

است.  فارسی  ادب  و  شعر  جان مائه  عشق،   
وجود  مس  که  عشق  سرانجاِم  از  سعدی  زير،  غزل  در 
عاشق را طال و او را شايستٔه حضور در بارگاه محبوب 

می سازد، سخن گفته است. 

٭

٭ 



٣٣

توضيحاتتوضيحات

خودآزمايي

۱ ــ بى خبر ماندم، بى هوش شدم.
واالترين  به  تو  عشق  گرماى  مدد  به  و  بودم  خورشيد  مقابل  در  ناچيز  شبنمى  هم  چون  من  ــ   ۲

مرتبه رسيدم.
۳ ــ ممکن نشد.

۴ ــ نسبت به تو وفادار نبوده ام، اگر يک روز آسوده و آرام زندگى کرده باشم.
۵ ــ نگاِه هم  چون کمند.

۱ ــ در بيت اّول، مقصود از عبارت «از خود به در شدم» چيست؟
۲ ــ با توّجه به مفهوم بيت سوم، امروزه به جاى کلمٔه «ساکن» چه کلمه اى به   کار مى رود؟

۳ ــ بيت زير با کدام بيت از شعر درس ارتباط معنايى دارد؟
با صد هزار جلوه برون آمدى که من        بـا صد هزار ديـده تماشا کنم تـو را

٭ 



٣٤

٭



٣٥

خودآزمايي

۱ ــ کلمٔه «بهار» را در بيت نخست توضيح دهيد. 
٢ــ دو تشبيه در اين غزل پيدا کنيد و ارکان آن را بنويسيد. 

٣ــ پيام بيت چهارم چيست؟
٤ــ دربارٔه ارتباط واژگانی کلمٔه «خيل» با ديگر واژه ها در بيت ششم توضيح دهيد. 



٣٦

٭ 

٭ 

٭ 



٣٧

خودآزمايي

توضيحتوضيح

۱ ــ تو که به زلف و چهرٔه ليلى مى نگرى و ظاهربين هستى، کيفّيت ُحسن او را درک نخواهى کرد.

۱ ــ تفاوت ديد عيب جو و مجنون نسبت به ليلى چه بود؟
۲ ــ بيت: « اگر در ديدٔه مجنون نشينى            به  غير  از خوبى ليلى  نبينى» چه مفهومى را در بردارد؟
۳ ــ با توّجه به ابيات زير از مثنوى،توصيف ليلى را از نظر وحشى بافقى با موالنا مقايسه کنيد.

تويی کان  خليفه  را  ليلی  گفت 
نيستی افزون  تو  خوبان  دگر  از 

غوی و  پريشان  شد  مجنون  تو  کز 
گفت خامش، چون تو مجنون نيستی

۴ ــ «حور» در عربى جمِع «َاْحور و حورا» به معنى مرد و زن سياه چشم است. اين کلمه در 
فارسى به معنى مفرد به کار رفته است. «حورى» هم گفته مى شود. در بيت دوم اين درس، اين کلمه 

«حورى» بايد خوانده شود يا «حور» + ياى نکره؟



٣٨

عمدٔه  که  است  معاصر  متعّهد  و  خوش قلم  نويسندگان  از  حکيمی  محمدرضا 
نوشته های او در زمينٔه مسائل دينی و اعتقادی است. کاربرد ترکيب های زيبا، تشبيهات 
مشهورترين  گسترده و استفاده از جلوه های طبيعی از ويژگی های نثر اوست. از جمله 

آثار وی ادبيات و تعّهد در اسالم و الحياة را می توان نام برد. 

هم چون  هوا  بود.  فراگرفته  را  همه جا  ُرعب آور  سکوتی  شده،  سنگين  شب  سياهی 
نگاه وحشتناِک غارها حرکتی نداشت. صحرا خاموش بود و سياه و سائه مرگ و نيستی 

به هر طرف چيره. 
نهر فرات در دل سياهی، از ميان نخلستان های انبوه می گذشت و يک نواخت به طرف 
نشيب های در تاريکی فرورفته، سرازير می شد. صدای غمگينش در ميان نخل ها می پيچيد و 
آهسته از گوش ها می افتاد. گاه جغدی از گوشه ای برمی خاست و به زودی باز برلب چاهی 

يا بر شاخ نخلی می نشست و از وحشت و تاريکی، فغانی از دل برنمی آورد. 
کم کم بوته های خار در کنار و گوشٔه دشت سايه می انداختند و تخته سنگ های بزرگی 
که بی هيچ خود بينی، نقش زمين شده بودند، ديده می شدند. فروغ بی رنگ مهتاب به آرامی 
پهن می گشت ولی غم اندود بود و درست بر آن صحنه نمی تابيد. خاک های غم آلود بيشتر 

روشنی را به خود می گرفتند و از انعکاس آن می کاستند. 
ماه، اين مشعل آسمانی که هرشب از فراز اقيانوس ها و دشت ها، تپه ها و روستاها، 
کاخ ها و کوخ ها، شهرها و دانشکده ها و دبيرستان ها و … می گذرد و به نتايج کردار روزانٔه 
انسان ها خيره خيره می نگرد، چون انسانی ترسيده از دخمه ٭ای مهيب، آهسته آهسته پيش 



٣٩

می آمد و پرتِو خود را مانند شمع های لرزانی که برفراز معابد روشن می کنند، برگرد و غبار 
فرونشستٔه خون رنگ می لغزانۡد و دائم به سان دختران پاک  و معصومی که از مستمندی 
آستين بر چهره می گيرند، روی در لکه ابرهای تيره می کشيد. شايد می خواست آن دشت 
درست روشن نشود. شايد از سياهکاری انسان ها شرمگين شده بود و اگر می توانست خود 

را پشت افق های دور می افکند يا در اعماق اقيانوس ها غرق می ساخت. 
ستارگان نيز مانند چراغ نيمه مردٔه شبانان که در شب های سرد طوفانی در پناه قلّه ها به 
سر می برند، فروغ کم سو و از هم گسستٔه خود را بر سطح سياه افق رها می کردند و حيرت زده 
هر يک از گوشه ای، ديده به الشٔه زمين دوخته، فجايع بشريّت را می نگريستند و می خواستند 

حضيضی٭ بيابند و خود را در آن افکنند. 
فرات هم چنان می گذشت اّما دانسته نمی شد. شايد از اين سياه دشِت غمناک به آن 
سوی بيابان های وسيعی که دست ستم آلود، فضايشان را نفشرده بود پيامی می برد. شايد 
گم  نهر  کنار  نی های  ميان  در  آب،  کمی  جست وجوی  در  ناتوان  طفلکی  از  ضعيف  آوايی 
شده بود و هنوز به گوشش می رسيد. هرگونه بود از الی صخره ها و روی توده های شن 
می گذشت. جز وحشت و هراس و جز اندوه و ماتم چيزی نمی ديد و از هستی در آن وادی، 

جز فشرده ای از شدايِد استخوان سوز، نمونه ای به جای نبود ….
اين اندوه وحشی و سياهِی پربيم برسراپردٔه سوختگان هم حکومت داشت؛ آنها هم جز 
اين که ميان سنگالخ ها و خارها، کودکان از دست رفته را جست وجو کنند يا برای اطفال 
از عطش سوخته، قطرٔه آبی بيابند، ديگر رمقی نداشتند. ديگر زندگی برای آنان مفهومی 

نداشت، جز تابلوی نمودار نقشی جاويد از غمی جاودان ….
در کناِر اين حادثٔه بزرگ که اندوهش چون رشته کوه ها، اطراف آن بيابان را گرفته بود، 
اگر در اردوگاِه به هم پاشيدٔه کوفيان، به خاطر از پای درآوردِن سنگرداران عدالت، نشاطی 
برپا بود، موسيقی نواخته می شد، جامی دست به دست می گشت، اثری نداشت. جنايتکاران 
که روز همه گونه جنايات را مرتکب می شوند و ارزش انسان را ناديده گرفته حقوق مردم 
را نيست و نابود می کنند، می خواهند وجدان ناراحت و دروِن پرغوغا و چندشناک خود 
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را با شب نشينی ها، با نواختن موسيقی و باده گساری برطرف کنند ولی کجا و چگونه؟ مگر 
اندوه انسان ها، شادی دژخيمان را تهديد نمی کند؟ مگر اشِک سيه روزان که سيِل حوادث 

را هدايت می کند، به استحکاِم کاِخ پوشالِی جبّاران به ُسخره٭ نمی نگرد؟ 
شعار  که  نهاده اند  شهادت  آستان  سربه  بزرگی  مردان  ُموحش،  پهنٔه  اين  در  امشب 
فريادهای  همراه  که  را  ُدنياکُم»  فی  َاحرارًا  فَکُونُوا  ديْن  لَکُم  يَکُن  لَْم  «ِان  آزادی بخش: 
خشماهنِگ رهبرشان در ميداِن کارزار طنين می افکند، با خون خود نقِش آن مرز و بوم 
پرآشوب کردند. همان مردان عالم و پارسا و فروتن و قهرمان و شب زنده داری که پيکرهای 
رشيد و چهره های باز و در فروغ ايماِن فرورفته شان، مظهر يک مسلمان کامل بود و چشمان 
جّذاب و نگاه انسان دوستانه و پرمهرشان آينٔه روان های تابناک و به گفتٔه حبيب بن مظاهر: 

«همه تاليان قرآن و َسَحرکوشان در عبادت بودند». 
ديشب پس از امضای طومار عشق و فداکاری، ميان خيمه ها در تهّجد٭ و نيايش 
فرورفتند و در برابر آفريدگار هستی و عظمت آفرينش، برای آخرين بار چهره به خاک ساييدند 
و با زمزمه ای درهم آميخته و گيرا و يک آهنگ هم چون زمزمه ٔ زنبوراِن کندو در ذکر خدا 
غرق شدند و به انتظار دميدن آخرين سپيدٔه زندگی و افتخارآميزترين روز عمر نشسته بودند. 

با نماز و دعا و کتاب خدا وداع می کردند و صوت قرآنشان روح نواز ملکوتيان بود. 
قرآن می خواندند و می گفتند: ای کتاب مقدس، ما نسبت به تو وفادار بوديم. ای 
سربازان صدر اسالم که در دامنٔه کوه های آتشين مّکه به خاک افتاده ايد، ما به فداکاری های 
شما احترام گذاشتيم و ای حسين، ای پايگاه عظمت ها و فضيلت ها، ای فرشتٔه رحمت و 
هدايت، ما در برابر تو چون قربانی ای که در پيشگاه معبود، قربان شود، جان خود را فدا 

خواهيم کرد. 
دها دميدنش را بسيار  اين وضع آخرين شب شهيدان بود تا کم کم سپيدهٔ آشنا که در تََهجُّ
ديده بودند دميد و خورشيد از کرانه های افق شرقی، همراه پيام مرگی خونين سربرآورد. ياران 
حسين با ارواح سبک بال که ديگر از َاسرار مرگ و اعماق هستی و فرجاِم کاِر شهيدان آگاه 
شده بودند، در راه شهادت و دفاع از مقّدسات اسالم برهم سبقت می جستند… تا سرانجام 
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با گذشتن اين روز عجيب با پيکرهای خونين در اين دشت خوابيدند. اين دو شِب مردان 
حق بود و در اين فاصلٔه کم که خورشيد يک بار اين الشٔه خاکی را روشن کرده بود، آنان 

چه فاصلٔه عميقی را طی کرده بودند. 
ديشب تاريخ بشريّت چنين شهدايی نداشت و امشب آنان در گذرگاهش خفته اند. 

ديشب انسانّيت عميق، چنين پشتوانه هايی نداشت و امشب کهن ترين رشته کوه هايی 
که حافِظ مرز انسانّيت اند، در اين تاريک زار صف کشيده اند. آری، قرن ها عظمت و آزادگی 

را در ميان نهاده بودند. 

خودآزمايي

۱ ــ چند نمونه از ترکيبات تازه و زيباى نويسنده را از متن استخراج کنيد و بنويسيد. مثال: 
خشماهنگ.

۲ ــ به نظر شما زيباترين توصيف اين نوشته کدام است؟
۳ ــ مقصود نويسنده از «ديشب» و «امشب» در اين نوشته چيست؟

۴ ــ جملٔه مشهور «اِن لَْم يکن لکم دين ٌ فکونوا َاحرارًا فى ُدنياکم» يعنى چه؟
۵ ــ به نظر شما چرا اين متن در بخش ادبّيات غنايى آمده است؟
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ايرج ميرزا (متوفا به سال ١٣٠٤هـ.ش) شاعری است با زبانی چاالک و بيانی گرم 
و زنده و پوينده که از گفتار سادٔه روزانٔه مردم و تعبيرات آنها، به شيوه ای هنرمندانه بهره 
جسته است. قطعٔه قلب مادر او اصالً ترجمه ای از يک قطعٔه آلمانی است که با استادی 

و توانايی پرورده شده و به همين دليل، تأثير عاطفی عميقی بر خواننده می گذارد. 

٭ 

٭ 

٭ 
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٭ 

٭ 

٭ 
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۱ ــ به نظر شما زيباترين بيت اين شعر کدام است؟
۲ ــ کدام خصوصّيت، اين شعر را در رديف اشعار غنايى قرار مى دهد؟

۳ ــ چرا شاعر، جوان عاشق را بى فرهنگ مى داند؟
۴ ــ شعر مشهور شهريار با مطلع «آهسته باز از بغل پلّه ها گذشت» را که دربارٔه مادر است، با 

اين شعر ايرج      ميرزا مقايسه کنيد.

خودآزمايي
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سال  در  طباطبايی  سّيدمحّمدحسين  عّالمه  استاد 
١٢٨١هـ.ش والدت يافت و در بيست و چهارم آبان ١٣٦٠ 
«اصول  و  «الميزان»  ارزشمند  تفسير  فرمود.  رحلت  قم  در 

فلسفه و روش رئاليسم» از آثار اوست. 
عّالمه خطی خوش داشت و اشعار عرفانی نيز می سرود. 

اين سرودٔه زيبا از اوست.

٭ 
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٭ 

٭ 

٭ 

٭ 

٭ 

٭ 
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۱ ــ عاشقان، دل سوختگان طريق عشق.
۲ ــ نمى پردازند؛ توّجهى نمى کنند.

۳ ــ در مجلس عاشقان و عارفان سرمست، شراب عشق الهى را بنوش.
۴ ــ در «سرگرم باش» ايهام وجود دارد:

 ۱ ــ مشغول باش؛ ۲ ــ از اين مستى، گرم و پرنشاط باش.
۵ ــ «بگيرند» در اين جا به معنى «خرده بگيرند» به  کار رفته است.

توضيحاتتوضيحات

خودآزمايي

۱ ــ به نظر شاعر، کمال پرستش در چيست؟
۲ ــ اين بيت از حافظ  «ناز پرورد  تنّعم  نبرد راه  به  دوست      عاشقى شيؤه رندان بالکش باشد» 

با کدام بيت از شعر، قرابت معنايى دارد؟
۳ ــ منظور شاعر از «شاباش بهارى» چيست؟

۴ــ مضمون بيت زير، از حافظ، يادآور کدام بيت است؟
      بــا صبـا در چمِن اللــه سحر مـى گفتم     که شهيدان که اند اين همه خونين کفنان؟
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بنيان گذار  (ره)  خمينی  امام  حضرت 
هـ.ش   ١٢٧٩ سال  در  اسالمی  جمهوری 
(١٣٢٠هـ.ق) در خمين چشم به جهان گشود 
و در ١٤ خرداد ١٣٦٨ به ملکوت اعال پيوست. 
از جمله آثار و تأليفات متعّدد ايشان می توان به 
چهل حديث اشاره کرد. در اين جا ابياتی از يک 

غزل زيبای ايشان را می خوانيم. 
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خودآزمايي

١ــ بيت دوم به کدام مفاهيم عرفانی اشاره دارد؟ 
٢ــ دربارٔه آرايه های بيت پايانی غزل توضيح دهيد. 
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٥١
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۱ ــ مواظب باش که از روى خوارى و حقارت پا بر سرسبزه نگذارى.

توضيح

ظ

توضيح

خودآزمايي

۱ ــ در رباعى موالنا، ميان «غم» در مصراع اّول و مصراع چهارم چه تفاوت معنايى وجود دارد؟
ـ شاعر در مصراع «با زخم نشان سرفرازى نگرفت» چه ارتباطى ميان «زخم» و «نشان» ايجاد  ۲ـ 

کرده است؟



٥٣
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گاه  که  است  يادداشت هايی  و  خاطرات  زبان،  هر  صميمی  و  خواندنی  نوشته های  از 
اشخاص در  گزارش احوال خود می نويسند. اين نوشته ها که سرشار از نکات و لطايف تاريخی، 

اجتماعی، سياسی و ادبی است، «حسب حال» ناميده می شود.
و  افکار  حّتی  و  خويش  عصر  حوادث  خاطره نويس،  گاه 
احوال درونی خويش را آن چنان با صميمّيت و صداقت به تصوير 
تبديل  با ارزش  و  ماندنی  گونه ای  اعتراف  به  وی  اثر  که  می کشد 

می شود: مانند: «المنُقذ ِمن الّضالل» از امام محّمد غزالی.
در زبان فارسی، «حسب حال» کم نيست و از اين ميان می توان 

به «بدايع الوقايع» محمود واصفی، اشاره کرد. در نيم قرن اخير، 
نوشتن خاطرات در ميان ايرانيان رواج بيشتری يافته است. 

کتاب های «حيات يحيی» از حاج ميرزا يحيی دولت آبادی، 
«شرح زندگانی من» از عبد اللّٰه مستوفی، 

اسالمی  محّمد علی  دکتر  از  «روزها» 
از  پاريس»  تا  پاريز  «از  و  ندوشن 

خوب  نمونه های  پاريزی  باستانی  دکتر 
برجستٔه  نمونه های  از  است.  «حسب حال» 
کتاب های  به  می توان  حال  حسب  جهانی 
«االيّام» اثر دکتر طه حسين و «دانشگاه های 

من» اثر ماکسيم گورکی اشاره کرد.
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گروهی ديگر از نوشته ها که از منابع با ارزش تحقيق به حساب می آيند، زندگی نامه ها 
هستند. اين گونه کتاب ها که دربارٔه زندگی مشاهير دين و دانش و ادب است، زندگی نامه 

(بيوگرافی) خوانده می شود و بر َحَسب محتوا انواعی دارد: 
١ــ «سيره» و «َمغازی» که گزارش زندگی و جنگ های پيامبر اسالم (ص) است و 
از انواع مشهور آن می توان به سيرٔه رسول اللّه از قاضی ابرقو، و سيرت رسول اللّه از دکتر 

عباس زرياب خويی اشاره کرد.
٢ــ شرح حال انبيای الهی چون قصص االنبيای ابو اسحاق نيشابوری؛

سّيد  دکتر  از  علّی بن الحسين (ع)  زندگانی  چون  دين  بزرگان  و  ائمه  حال  شرح  ٣ــ 
جعفر شهيدی و قصص العلمای تنکابنی؛

چون:  است:  شعر  يا  صوفّيه  مشايخ  احوال  ترجمٔه  و  شرح  که  تذکره  کتب  ٤ــ 
تذکرة االوليای عطّار، تذکرهٔ لباب االلباب محّمد عوفی، تذکرة الّشعرای دولتشاه سمرقندی.

عالوه بر کتب ياد شده، در دايرة المعارف ها، فرهنگ های فارسی و اطلس ها به تفصيل 
يا اجمال به شرح حال مشاهير پرداخته شده است. در چند  دهٔه اخير، برای بزرگ داشت 

شخصيت های مذهبی، ادبی و علمی يادنامه هايی فراهم آمده است.
امروزه زندگی نامٔه برخی از مشاهير علم و ادب به شيوه ای نو نوشته می شود و برخی 
حال  (شرح  خدا  مالقات  تا  پلّه  پلّه  مانند:  هستند؛  ادبی  ارزشمند  آثار  شمار  در  آنها  از 
موالنا)، پير گنجه در جست   و  جوی ناکجا آباد (دربارٔه نظامی) و فرار از مدرسه (شرح حال 
امام محّمد غزالی) از دکتر عبد الحسين زّرين کوب، شرح احوال و آثار رودکی از استاد 

سعيد نفيسی، غّزالی نامه (شرح حال امام محّمد غّزالی) و … .
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کتاب  پنجم)  قرن  نامی  (عارف  ابوالخير  ابوسعيد  نوادٔه  منّور،  محّمد بن 
«اسرار الّتوحيد فی مقامات الّشيخ ابی سعيد» را در احوال جّد خود ابوسعيد در 
سه باب نوشته است. در اين کتاب که نمونه ای زيبا از شرح حال نويسی است، 
احوال، اقوال و کرامات ابوسعيد ابوالخير به شيوه ای داستانی بيان شده است.

غرورشکنی
ابوسعيد  ما  شيخ  مجلس  در  روز  يک  باکو،  عبد اللّه  بو  شيخ  عهد،  اين  در  هم  و 
ـ َقّدس اللُّه ُروَحُه العزيز ــ بی خويشتن نشسته بود، خواجه وار و پای ِبگرد کرده١. شيخ ما  ـ
را چشم بر وی افتاد. پس شيخ با کسی ُخلقی بکرد٢ در ميان مجلس و سخنی نيکو بگفت. 
آن کس شيخ را گفت: «خدايت در بهشت کناد!» شيخ گفت: «نبايد، ما را بهشت نبايد با مشتی 
لنگ و لوک٭ و درويش. در آنجا جز شالن و کوران و ضعيفان نباشند. ما را در دروزخ٭ 
(دوزخ) بايد، جمشيد درو و فرعون درو و خواجه درو» ــ و اشارت به شيخ بو عبد اللّه کرد  ــ 
«  و مادرو» و اشارت به خود کرد. شيخ بو عبد اللّه بشکست٣ و با خويش رسيد٤ و دانست که 
تَرکی عظيم از وی در وجود آمد. با خويشتن توبه کرد و چون شيخ از منبر فرود آمد، پيش 

شيخ آمد و او را تصديق کرد و استغفار کرد و بعد از آن، هرگز چنان ننشست. 

مستوجب آتش!
س  اللُّٰه ُروَحهُ العزيز ــ در نيشابور به محلّه ای فرو  آورده اند که روزی شيخ ما ــ َقـدَّ
می شد و جمع متصّوفه، بيش از صد و پنجاه کس بازو به هم٥. ناگاه زنی پاره ای خاکستر از 
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بام بينداخت؛ نادانسته که کسی می گذرد. از آن خاکستر بعضی به جامٔه شيخ رسيد. شيخ 
فارغ بود و هيچ متأثّر نگشت. جمع در اضطراب آمدند و گفتند: «اين سرای باز کنيم٦» 
و خواستند که حرکتی کنند. شيخ ما گفت: «آرام گيريد؛ کسی که مستوجب آتش بود به 
خاکستر باز و قناعت کنند، بسيار شکر واجب آيد.» جمله جمع را وقت خوش گشت و 

بسيار بگريستند و نعره ها زدند.

انسان راستين
شيخ ما را گفتند: «که فالن کس بر روی آب می رود». گفت: «سهل است چغزی٭ 
و صعوه ای٭ نيز بر روی آب می رود». گفتند: «فالن کس در هوا می پرد». گفت: «زغن٭ 
و مگس نيز در هوا می پرد». گفتند: «فالن کس در يک لحظه از شهری به شهری می رود». 
را  چيزها  چنين  اين  می رود.  مغرب  به  مشرق  از  نََفس  يک  در  نيز  «شيطان  گفت:  شيخ 
چندان قيمتی نيست. مرد آن بود که در ميان خلق بنشيند و برخيزد و بخورد و بُخسبد و 
بخرد و بفروشد و در بازار در ميان خلق، ستد و داد کند و زن خواهد و با خلق درآميزد و 

يک لحظه از خدای غافل نباشد».

بهترين خلق
که  بگوی  را  بنی اسرائيل  که  ــ  عليه الّسالم  ــ  موسی  به  آمد  وحی  که  گفت  ما  شيخ 
بهترين کس اختيار کند. صد کس اختيار کردند. وحی آمد که ازين صدکس، بهترين اختيار 
کند؛ ده کس اختيار کردند. وحی آمد که ازين ده، سه اختيار کنيد. سه کس اختيار کردند. 
وحی آمد که ازين سه کس، بهترين اختيار کنيد. يکی اختيار کردند. وحی آمد که اين يگانه 
را بگوييد تا بدتريِن بنی اسرائيل را بيارد. او چهار روز مهلت خواست و گرِد عالَم می گشت 
که کسی طلب کند. روز چهارم به کويی فرو می شد. مردی را ديد که به فساد و ناشايستگی 
معروف بود و انواع فسق و فجور درو موجود؛ چنان که انگشت نمای گشته بود. خواست 
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که او را ببرد، انديشه ای به دلش درآمد که به ظاهر حکم نبايد کرد؛ روا بود که او را قدری و 
پايگاهی بود، به قول مردمان خطّی به وی فرو نتوان کشيد و به اينکه مرا خلق اختيار کردند 
که بهترين خلقی، غّره نتوان گشت. چون هرچه کنم به گمان خواهد بود اين گمان در حق 
خويش برم، بهتر. دستار در گردن خويش انداخت و به نزد موسی آمد و گفت: هرچند نگاه 
کردم، هيچ کس را بدتر از خود نديدم. وحی آمد به موسی که آن مرد بهترين ايشان است نه 

به آنکه طاعت او بيش است بلکه به آن که خويشتن را بدترين دانست.

١ــ آزاد و گستاخ وار، با غرور و چهارزانو نشسته بود.
٢ــ شوخی کرد، مزاح نمود.

٣ــ شکسته خاطر شد، خفيف و خوار شد.
٤ــ به خود آمد.

٥  ــ با او، همراه او
٦  ــ در اينجا، يعنی خانه را خراب کنيم.

توضيحاتتوضيحات

خودآزمايي

١ــ با توّجه به حکايت غرورشکنی، منظور شيخ ابوسعيد از ترجيح جهّنم بر بهشت، چه بود؟
٢ــ حضرت علی (ع) در خطبٔه مّتقين می فرمايد: «از نشانه های پرهيزگاران اين است که پيوسته 

نفس خود را مّتهم می دارند.» مصداق اين سخن را در کدام حکايت درس می يابيد؟
٣ــ کدام عبارت متن، معادل اصطالح امروزی «برچسب زدن به کسی» است؟

٤ــ در کدام حکايت، شيخ ابوسعيد، گوشه نشينی و زهد منفی را نکوهش می کند؟
٥  ــ با توّجه به مجموعٔه حکايات، شيؤه رايج تربيت مريدان توّسط عرفا و اوليا چگونه بوده است؟

٦  ــ مفهوم جملٔه «اين گمان در حّق خويش برم، بهتر» چيست؟
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باشد،  گرفته  طالق  بی  آنکه  شوهرش  از  بود.  بزرگ تر  مادرم  از  سالی  چند  خاله ام 
در  همگی  چند بّچه اش  نداشت).  خوشی  صورت  عنوان  هر  به  طالق  بود (زيرا  شده  جدا 
و  نداشت  مشکلی  هيچ  مالی  نظر  از  آنکه  با  تنها.  بود  مانده  او  و  بودند  مرده  شيرخوارگی 
و  تنهايی  بود.  سرگردان  و  ناشاد  ديگر  جهات  از  می رفت،  به شمار  متمّکن  خود  نوع  در 
بی فرزندی برای يک زن مشکلی بزرگ بود و او گاهی در قم نزد برادرش زندگی می کرد، 

گاهی در کبوده. نمی دانست در کجا ريشه بدواند.
با اين حال، او نيز مانند مادرم توکّلی داشت 
که به او مقاومت و استحکام اراده می بخشيد. از 
بحران های عصبی ای که امروز رايج است و تحفٔه 
زمان  آن  در  است،  غرب  با  شرق  فرهنگ  برخورد 
بی شائبٔه  منبع  به  فکر  و  عصب  هر  نبود.  خبری 
ايمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشّيت 
الهی می پذيرفت. به اين زندگِی گذرا آن قدرها دل 
نمی بست که پيشامد ناگوار را فاجعه ای بينگارد و 
در نظرش اگر يک روِی زندگی زشت می شد، روی 

ديگری بود که بشود به آن پناه برد.
بنابراين، خاله ام با همٔه تمّکنی که داشت، به زندگی درويشانه ای قناعت کرده بود، نه 
از بخل بلکه از آن جهت که به بيشتر از آن احتياج نداشت. در خانٔه مشترکی که خانوادٔه 
هم  سر  بر  و  بود  کهن سالی  خانٔه  داشت.  اتاق  يک  می کردند،  زندگی  آن  در  هم  ديگری 
نکبت بار، عاری از هرگونه امکان آسايش. در همان يک اتاق زندگی خود را متمرکز کرده 

٭
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بود. کنار پنجره می نشست که اين پنجره را چون در زمستان می بستند، اتاق به کلّی تاريک 
می شد؛ زيرا همان يکی بود و آن هم بدون شيشه. تابستان ها پنجره را گشوده نگه می داشت 
و زمستان ها همان جا کرسی خود را مستقر می کرد و باز ناگزير بود که گوشٔه پنجره راباز 
بگذارد تا قدری نور به درون آيد و او بتواند قرآن يا کتاب دعای خود را بخواند. اگر طبخ 
مختصری داشت، همان جا روی منقل می کرد، چای نيز همين طور و اگر کسی به ديدنش 

می آمد، به پذيرايِی خيلی مختصر قناعت می ورزيد.
برای اين خاله نيز من به منزلٔه فرزند بودم. گاه به گاه به ديدارش می رفتم و کنار همان 
پنجرٔه کذا می نشستيم و او برای من قصه می گفت. برخالف مادرم که خشک و کم سخن 
بود و از دايرٔه مسائل روزمّره و «مذهبّيات» خارج نمی شد، وی از مباحث مختلف حرف 
می زد: از تاريخ، حديث، گذشته ها و هم چنين شعر. حّتی وقتی از آخرت و عوارض مرگ 

سخن می گفت، گفتارش با مقداری ظرافت و نَقل و داستان همراه بود.
برای من قّصه های شيرينی می گفت که او و مادرم هر دو، آنها را از مادربزرگشان به 
ياد داشتند. از اين مادربزرگ (مادر پدر) زياد حرف می زدند که عمر درازی کرده و سخنان 
اين طور  «مادرجون  بود:  زبانشان  ِورد  جون».  «مادر  می گفتند  او  به  بود.  گفته  جّذابی 

گفت، مادرجون آن طور گفت».
نخستين بار از زبان خاله و گاهی هم مادرم بود که بعضی از قّصه های بسيار اصيل 
ايرانی را شنيدم و به عالَِم افسانه ها ــ که آن همه پر رنگ و نگار و آن همه َپّران و نرم است ــ 
راه پيدا کردم. عالوه بر آن، خاله ام با ذوق لطيفی که داشت، مرا نخستين بار از طريق سعدی 
با شعر شاهکار آشنا نمود. او سواد چندانی نداشت؛ حّتی مانند چند زن ديگر در ده، خواندن 
را می دانست و نوشتن را نمی دانست ولی درجٔه فهم ادبی اش خيلی بيشتر از اين حد بود. او 
نيز مانند دايی ام موجود «يک کتابی» بود؛ يعنی، عالوه بر قرآن و مفاتيح الجنان، فقط کلّيات 
سعدی را داشت. اين سعدی همدم و شوهر و  غم گسار او بود. من و او اگر زمستان بود زير 
کرسی، و اگر فصول ماليم بود، همان گونه روی قاليچه می نشستيم؛ به رخت خوابی که پشت 
سرمان جمع شده بود و حکم پشتی داشت، تکيه می داديم و سعدی می خوانديم؛ گلستان و 
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بوستان، گاهی قصايد. هنوز فهم من برای دريافت لطايف غزل کافی نبود و خاله ام نيز که 
طرفدار شعرهای اندرزی و تمثيلی بود، به آن عالقٔه چندانی نشان نمی داد. 

دارد، آن قدر خود را خم می کرد که به حد فهم  انعطاف جادو گرانه ای  سعدی که 
ناچيز کودکانٔه من برسد. اين شيِخ هميشه «شاّب»، پيرترين و جوان ترين شاعر زبان فارسی، 
معلّم اّول، که هم هيبت يک آموزگار را دارد و هم ِمهر يک پرستار، چشم عقاب و لطافت 
کبوتر، که هيچ ُحفره ای از ُحفره های زندگی ايرانی نيست که از جانب او شناخته نباشد، 
هر  به  عقل …  و  شوريدگی  عملی،  زندگی  و  عشق  عرفان،  و  تشّرع  اضداد:  جمع کنندٔه 
حال، اين همدم کودک و دست گير پير، که از هفت صد سال پيش به اين سو، مانند هوا در 

فضای فکری فارسی زبان ها جريان داشته است.
من در آن اتاق کوچک و تاريک با او آشنا شدم؛ نظير همان حجره هايی که خود سعدی 
معنی  خود  ادراک  حّد  در  و  می خواند  خاله ام  بود.  گفته  را  شعرهايش  و  نشسته  آنها  در 
می کرد، قّصه ها را ساده می نمود. اين تنها خصوصّيت سعدی است که سخنش به سخن همه 
شبيه باشد و به هيچ کس شبيه نباشد. در زبان فارسی احدی نتوانسته است مانند او حرف 

بزند و در عين حال، نظير حرف زدن او را هر روز در هر کوچه و بازار می شنويم.
با  سنگی  چاپ  بود؛  هم  تصويرهايی  شامل  داشت،  خاله ام  که  سعدی ای  کلّّيات 
تصويرهای ناشيانه ولی گويا و زنده و من چون اين حکايت ها را می شنيدم و می خواندم و 
عکس ها رامی ديدم، لبريز می شدم. سراچٔه ذهنم آماس می کرد. بيشتر بر فَوران تخّيل راه 
می رفتم تا بر روی دو پا، پس از خواندن سعدی، وقتی از خانٔه خاله ام به خانٔه خودمان 
مرا  کوچه  توی  که  کسانی  می دويدم.  هيجان «ُلّکه»  فرط  از  و  می کردم  قوز  بازمی گشتم، 
اين  گونه می ديدند، شايد کمی «ُخل» می پنداشتند يا با خود می گفتند که اين «بچٔه ارباب» از 

بس زياد می خورد مست شده؛ در حالی که از خوردن نبود، از شنيدن بود.
خاله ام نيز خوش وقت بود که من نسبت به کالم سعدی عالقه نشان می دادم؛ بنابراين، 
با حوصله مرا همراهی می کرد. هر دو چنان بوديم که گويی در پاليز سعدی می چريديم؛ از 
بوته ای به بوته ای و از شاخی به شاخی. معنی کلماتی را که نمی فهميديم از آنها می گذشتيم. 
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نه کتاب لغتی داشتيم و نه کسی بود که از او بتوانيم بپرسيم. خوش بختانه، دامنٔه کالم و معنی 
به قدر کافی وسعت داشت که ندانستن مقداری لغت، مانع از برخورداری ما نگردد. اگر يک 

بيت را نمی فهميديم، از بيت ديگر مفهومش را درمی يافتيم؛ آزادترين گشت و  گذار بود.
از همان جا بود که خواندن گلستان مرا به سوی تقليد از سبک مسّجع سوق داد که 

بعد، وقتی در دبستان انشا می نوشتم، آن را به کار می بردم.
از لحاظ آشنايی با ادبّيات، سعدی برای من به منزلٔه شير « آغوز» بود برای طفل که 
پائه عضله و استخوان بندی او را می نهد. ذوق ادبی من از همان آغاز با آشنايی با اين آثار، 
پرتوّقع شد و خود را بر سّکوی بلندی قرار داد. از آنجا که مربِّی کارآزموده ای نداشتم، 
در همين کورمال کورماِل ادبی آغاز به راه رفتن کردم. بعدها اگر به خود جرئت دادم که 

چيزهايی بنويسم، از همين آموختن سِر خود و ره نوردِی تنهاوش بود که:
   

از کتاب «روزها»، دکتر محمد علی اسالمی نُدوشن  

١ــ منظور نويسنده از اين عبارت چيست؟ «هر عصب و فکر، به منبع بی شائبٔه ايمان وصل بود 
که خوب و بد را به عنوان مشّيت الهی می پذيرفت».

٢ــ نويسنده برای قّصه های اصيل ايرانی چه ويژگی هايی قائل است؟
٣ــ چند ويژگی به ظاهر متضاد را که نويسنده دربارٔه شعر سعدی برشمرده است، بيان کنيد.

٤ــ کدام عبارت متن، سهِل ممتنع بودن کالم سعدی را نشان می دهد؟
٥  ــ «لُّکه می دويدم» يعنی چه؟

را  متن  مفهوم  لغات،  برخی  معنی  با  نا آشنا بودن  رغم  به  می توان،  چگونه  نويسنده،  نظر  به  ٦  ــ 
دريافت کرد؟ 

٧ــ بيت پايانی، با متن درس چه ارتباطی دارد؟

خودآزمايي
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يکی از گسترده ترين و دامنه دارترين اقسام شعر در ادبيات فارسی، شعر تعليمی است. 
شعر تعليمی، شعری است که قصد گوينده و سرايندٔه آن تعليم و آموزش است. ماّدٔه اصلی 

شعر تعليمی علم و اخالق و هنر است؛ يعنی حقيقت نيکی (خير) و زيبايی. 
بر روی هم، دو نوع شعر تعليمی در ادبّيات ملل ديده می شود: نوعی که موضوع آن 
خير و نيکی است (حوزٔه اخالق) و نوعی که موضوع آن حقيقت و زيبايی است (حوزٔه 

شعرهايی که مباحثی از علم يا ادب را می آموزند). 
نوع ديگری از شعر تعليمی (که قصد آن آموختن حقيقت و علم است) نيز در ادب ما 
وجود دارد و آن نوعی است که شاعران قالب شعر (يعنی وزن و قافيه و ديگر ظرافت های 

خاص شاعری) را برای آموزش موضوعی خاص به کار برده اند. 
مثل «ِنصاب الصبّيان» ابونصر فراهی که در تعليم لغت سروده شده، اين منظومه ها از 
پرمايه و قوی نيستند. برعکِس نوع اّول که از  لحاظ خيال انگيزی و زيبايی هنری معموالً 

جنبٔه هنری به نهايِت قّوت و قدرت و زيبايی و آراستگی می رسد. 
نثر و شعر تعليمی هم به صورت داستان هايی از حيوانات در آثاری چون کليله و 
دمنه، مرزبان نامه، مثنوی مولوی و بوستان و گلستان سعدی آمده است و هم به صورت 
رباعی  غزل، قصيده و  پندآموز و حکمت آميز در قالب قطعه،  سخنان  حکايات ساده و 

ديده می شود. 
شعرهای تعليمی در قديم بيشتر شامل سروده های اخالقی و مذهبی و عرفانی بوده 
و  اجتماعی  و  سياسی  مايه های  درون  با  اشعاری  بعد،  به  مشروطيت  انقالب  از  ولی  است 



٦٥

روان شناسی نيز در رديف اشعار تعليمی قرار گرفته اند. 
جنبٔه شاعرانٔه اشعار تعليمی در ادب فارسی بسيار قوی است و اين گونه اشعار در 
کشور ما بيشتر جنبٔه غنايی يافته است؛ زيرا با شور و احساس شاعر نسبت به مسائل 
اخالقی، تعليمی، اجتماعی، عرفانی و مذهبی همراه است. بدين روی، اشعار سياسی 
و عرفانی و اخالقی ما در آثاری چون ديوان ناصرخسرو، حديقٔه سنايی، کلّيات شمِس 
جنبٔه  دارای  حافظ  غزلّيات  و  سعدی  قصايد  و  غزلّيات  و  بوستان  و  جالل الّدين  موالنا 

غنايی نيز هست. 
از نمونه های اين نوع شعر در ادب اروپايی بهشت گم شدٔه ميلتون و کمدی الهی دانته 

را می توان نام برد. 



٦٦

سعدی نامه يا بوستان اثر ارجمند شاعر و نويسندٔه ايرانی، 
سعدی شيرازی، است که در سال ٦٥٥، پس از بازگشت از سفر 
دور و درازش آن را سرود. بوستان بروزن شاهنامه سروده و در 
َده باب تنظيم شده است که اين َده باب، مدينٔه فاضلٔه سعدی را 
ترسيم می کند. آن چه می خوانيد، از ابتدای باب هفتم (گفتار اندر 

فضيلت خاموشی) انتخاب شده است. 



٦٧
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۱ ــ کنايه از گوشه گرفتن
۲ ــ روز قيامت،بى زبان از نظر گفتار، بازخواست نخواهد شد.

۳ ــ «مگر» به لحاظ ساخت، از « َمه» عالمت نفى و «اگر» کلمٔه شرط ساخته شده است؛ يعنى: 
نه اگر؛ بى شرط، بى هيچ شرطى؛ به تحقيق، حتماً، هر آينه

۴ ــ کسى که به اندازٔه ده تن سخن بگويد.
۵ ــ زندانى ، محبوس

توضيحاتتوضيحات

خودآزمايي

۱ ــ دو صفت انسان کم گو و پُر گو را از نظر سعدى بيان کنيد.
۲ ــ دو نماد «خاموشى» را در اين درس نشان دهيد.

۳ ــ معادل َمثَل «گز نکرده پاره کردن» در کدام بيت ديده مى شود؟
۴ ــ مفهوم بيت: «کم گوى و گزيده گوى چون ُدر      تا زاندک تو جهان شود پُر» از نظامى، با 

کدام بيت درس ارتباط معنايى دارد؟
۵ ــ منظور سعدى از مصرع «فراوان سخن باشد آگنده گوش» چيست؟

۶ ــ شعر درس از کدام نوع شعر تعليمى است؟
۷ ــ شعرهاى تعليمى دوران گذشته با اشعار تعليمى عصر مشروطه چه تفاوت محتوايى دارد؟



٦٩

تذکرة االوليا تنها اثر منثور باقی مانده از عطّار است 
که در آن از شرح حال هفتاد  و دو تن از عارفان بزرگ سخن 
گفته شده و داستان ها و گفته های آنان گرد آمده است. هر 
بخش اين کتاب مخصوص يکی از مردان حق است. پس 
ناشناس بخش هايی بر تذکرة االوليا  نويسنده ای  از عطّار، 
پنج  و  بيست  تا  بيست  حدود  پيوست  اين  است.  افزوده 
بخش است و پرمايگی هفتاد و دو بخش اصلی را ندارد. 
در زير، خالصه ای از بخش هفتاد و دوم اين اثر را که به 

حسين بن منصور حّالج اختصاص دارد، می خوانيم. 

آن قتيل٭ اللّه فی سبيل اللّه، آن شير بيشٔه تحقيق، آن شجاع صفدر٭ صديق، آن غرقٔه 
ـ کار او کاری عجب بود و واقعات  ـ رحمة اللّه عليهـ  دريای مّواج، حسين بن منصور حّالجـ 
غرايب١٭ که خاص، او را بود. مست و بی قرار و شوريدٔه روزگار بود و عاشق صادق و 
پاک باز و جّد و جهدی عظيم داشت و او را تصانيف بسيار است، فصاحتی٭ و بالغتی٭ 
داشت که کس نداشت و اغلب مشايخ در کار او ِابا کردند٢ و گفتند: او را در تصّوف قدمی 
نيست، مگر ابوعبداللّه خفيف و شبلی و ابوالقاسم قشيری ــ رحمهم اللّه ــ چنان که استاد 
ابوالقاسم قشيری در حق او گفت که: «اگر مقبول بَُود به رّد خلق مردود نگردد و اگر مردود 

بَُود، به قبول خلق مقبول نگردد.» 
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و پيوسته در رياضت و عبادت بود و در بيان معرفت و توحيد، و درزّی٭ اهل صالح 
و شرع و سّنت بود که اين سخن از وی پيدا شد٣. اّما بعضی مشايخ او را مهجور٭ کردند 
از جهت مذهب و دين و از آن بود که ناخشنودِی مشايخ از سر مستی او، اين بار آورد٤ 
چنان که اّول به تُستر آمد به خدمت سهل بن عبداللّه و دو سال در خدمت او بود. پس عزم 
بغداد کرد و اّول سفر او در هجده سالگی بود. پس به بصره شد و با عمروبن عثمان مّکی 
افتاد٥ و هجده ماه با او صحبت٭ داشت و ابويعقوب أالقطع دختر بدو داد. پس عمروبن 
عثمان از او برنجيد و از آن جا به بغداد آمد پيش ُجنيد و ُجنيد او را سکوت و خلوت فرمود 
و چندگاه در صحبت او صبر کرد و قصد حجاز کرد و يک سال آن جا مجاور٭ بود؛ باز به 
بغداد آمد. با جمعی صوفيان به پيش ُجنيد شد و از وی مسائل پرسيد. ُجنيد جواب نداد، 
گفت: «زود باشد که سِر چوۡب پاره سرخ کنی». حسين گفت: «آن روز که من سِر چوب 

پاره سرخ کنم، تو جامٔه اهل صورت٭ پوشی». 
نقل است که: آن روز که ائمه فتوا دادند که او را ببايد کشت، جنيد در جامٔه تَصّوف 
بود و فتوا نمی نوشت. خليفه فرموده بود که «خطِّ جنيد بايد» چنان که دستار و ُدّراعه٭ 
در پوشيد و به مدرسه رفت و جواب فتوا نوشت که «نحُن نََحکُُم ِبالظّاِهِر»؛ يعنی، بر ظاهِر 

حال، کشتنی است و فتوا بر ظاهر است اّما باطن را خدای داند. 
پس حسين چون از ُجنيد  جواب مسائل نشنيد، متغّير شد و بی اجازت او به تُستر شد 
و يک سال آن جا ببود. قبولی عظيم او را پيدا گشت ــ و او سخن اهل زمانه را هيچ وزن 
ننهادی ــ تا او را حسد کردند و عمر و عثمان مّکی در باب او نامه ها نوشت به خوزستان و 
احوال او در چشم آن قوم قبيح گردانيد و او را نيز از آن جا دل بگرفت و جامٔه متصّوفه٭ 
ـ اّما او را از آن تفاوت نبود٦ــ  بيرون کرد و قبا در پوشيد و به صحبِت ابنای دنيا مشغول شدـ 
و پنج سال ناپديد گشت و در اين مّدت، بعضی در خراسان و ماوراء الّنهر می بود و بعضی به 
سيستان. باز به اهواز آمد و اهل اهواز را سخن گفت و نزديک خاّص و عام قبول يافت و 

از َاسرار با خلق سخن می گفت تا او را «حّالج االسرار» گفتند. 
نقل است که روزی شبلی را گفت: «يابابکر، دست برنه که ما قصد کاری عظيم کرديم٧ 
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و سرگشتٔه کاری شده ايم: چنان کاری که خود را کشتن در پيش داريم». چون خلق در کار 
او متحّير شدند، منکر بی قياس و مِقّر٭ بی شمار پديد آمدند وکارهای عجايب از او بديدند. زبان 
دراز کردند و سخن او به خليفه رسانيدند و جمله بر قتل او اتّفاق کردند، از آن که می گفت: 
«َانَا الحُق». پس حسين را ببردند تا بکشند. صدهزار آدمی گرد آمدند و او چشم گرد همه 

برمی گردانيد و می گفت: «حق، حق، َانَا الحق». 
نقل است که درويشی در آن ميان از او پرسيد که «عشق چيست»؟ گفت: «امروز 
بينی و فردا و پس فردا». آن روزش بکشتند و ديگر روز بسوختند و سوم روزش به باد 

بردادند: يعنی، عشق اين است. 
سِردار  مردان  «معراج  گفت:  چيست؟»  «حال  گفتند:  بردند،  پای دارش  به  چون 
است». دست برآورد و روی در قبلٔه مناجات کرد و خواست آن چه خواست. پس بر سِر 
دار شد. جماعت مريدان گفتند: «چه گويی در ما که مريديم و آنها که منکران اند و تو را 
سنگ خواهند زد؟» گفت: ايشان را دو ثواب است و شما را يکی، از آن که شما را به من 
حسن الظّنی بيش نيست و ايشان از قّوت توحيد و صالبت شريعت می جنبند و توحيد در 

شرع، اصل بود و حسن الظّن، فرع. 
پس هرکسی سنگی می انداختند. شبلی موافقت را گلی انداخت. حسين بن منصور آهی 
کرد؛ گفتند: «از اين همه سنگ چرا هيچ آه نکردی، از گلی آه کردن، چه سّر است؟» گفت: 
آن که آنها نمی دانند معذورند؛ از او هم سختم می آيد که می داند که نمی بايد انداخت. پس دستش 
جدا کردند، خنده ای بزد؛ گفتند: «خنده چيست؟» گفت: «دست از آدمی بسته جدا کردن 
آسان است. مرد آن است که دست صفات ــ که کاله هّمت از تارک عرش درمی کشد ــ قطع 
کند.٨» پس پای هايش ببريدند؛ تبّسمی کرد و گفت: «بدين پای، سفِر خاک می کردم؛ قدمی ديگر 
دارم که هم اکنون سفر هردو عالم کند. اگر توانيد آن قدم ببريد.» پس دو دست بريدٔه خون آلود 
برروی درماليد و روی و ساعد را خون آلود کرد. گفتند: چرا کردی؟ گفت: خون بسيار از 
من رفت؛ دانم که رويم زرد شده باشد شما پنداريد که زردِی روی من از ترس است. خون 

در روی ماليدم تا در چشم شما سرخ روی باشم که گلگونٔه مردان، خون ايشان است. 
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۱ ــ در متون گذشتٔه فارسى، گاه صفت را در جمع و مفرد بودن با موصوف مطابقت مى داده اند. 
هم  چون واقعات غرايب که به معناى وقايع عجيب و شگفت است.

۲ ــ اغلب مشايخ صوفّيه از تأييد افعال و آثارحّالج خوددارى کردند (او را انکار کردند).
۳ ــ مقصود از «اين سخن»، گفتن اناالحّق است و آن را زمانى گفت که از علماى دينى بود.

۴ ــ علّت ناخشنودى مشايخ از حّالج و مهجور ساختن وى، حال سرمستى و سکر عارفانٔه او بود.
۵ ــ با عمروبن عثمان مّکى مالقات کرد.

۶ ــ با اين که لباس اهل تصّوف را از تن به در کرده و با مردم درآميخته بود ولى در حاالت او 
تغييرى حاصل نشد.

۷ ــ کمک کن، همراهى کن؛ زيرا کار بزرگى در پيش دارم.
۸ ــ حّالج به طنز مى گويد:«اگر َمرديد! [که نيستيد] دست صفات مرا که دورپرواز و بلند هّمت 

است، بُبريد.»

توضيحاتتوضيحات

خودآزمايي

۱ ــ معادل امروزى عبارت هاى زير را بنويسيد.
   ــ واقعات غرايب که خاص، او را بود … .

   ــ خط ُجنيد بايد.
   ــ زبان دراز کردند.

۲ ــ سخن ابوالقاسم قشيرى دربارٔه حّالج، بيانگر چه نوع برخوردى با شخصّيت حّالج است؟
ـ اين سخن حّالج «آن روز که من سِرچوب پاره سرخ کنم، تو جامٔه اهل صورت پوشى» دربارٔه  ۳ـ 

ُجنيد، چگونه تحقق يافت؟
۴ ــ قصد ُجنيد از تعويض لباس چه بود؟

٥ ــ حّالج به چه دليل منکران را بر مريدان ترجيح مى دهد؟
٦ ــ «گلگونٔه مردان، خون ايشان است» يعنى چه؟
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در ادب فارسی هيچ زن شاعری شهرت پروين 
اعتصامی (١٢٨٥ــ١٣٢٠ هـ.ش) را نيافته است. شعر 
معاصر  تعليمی  شعر  نمونه های  برجسته ترين  از  پروين 
شعر،  قطعه   ٢٤٨ از  او  ديوان  در  می شود.  محسوب 
شعر  نيز  جهت  اين  از  و  دارد  مناظره  حالت  ٦٥شعر 

پروين شاخص و ممتاز است. 
مناظرهٔ مست و هشيار از بهترين و زيباترين قطعات 
پروين اعتصامی است. شاعر در اين شعر، با بهره گيری 
از طنزی لطيف و اشاراتی روشن به ترسيم فساد و تزوير 
اجتماع عصر خويش پرداخته است. طنز موجود در اين 

شعر، طنز رندانٔه حافظ را فراياد می آورد. 

٭

٭ 
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٭ 

٭ 
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توضيحاتتوضيحات

خودآزمايي

۱ ــ از کجا معلوم که والى، خود، در ميخانه نباشد!
۲ ــ [جز معناى ظاهرى] تعادل نداشتن مست را مى رساند. ضمناً در قديم، بدون کاله و دستار 

در بين مردم ظاهر  شدن، نوعى ننگ و بى ادبى تلّقى مى شد.

مسئلٔه  کدام  به  راه  ناهموارِى  نيست»  هموار  ره  نيست،  رفتن  راه  جرِم  «گفت  مصراع  در  ۱ــ 
اجتماعى داللت مى کند؟

اشاره  شاعر  زمان  اجتماعى  پديدٔه  کدام  به  وارهان»  را  خود  و  پنهان  بده  عبارت «دينارى  ــ   ۲
دارد؟

۳ ــ در بيت نهم، منظور از عبارت «حرِف کم و بسيار نيست» چيست؟

٭ 
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٧٧

توصيف عناصر و زيبايی های جهان وجود، شرح وقايع و مناظر دل پذير يا سهمگين از 
کارهای فطری و غريزی بشر است. در ادب فارسی، شاعران و نويسندگان، دل پذيرترين، 
زيباترين و شکوه مندترين وصف ها و تصويرنگاری ها را در سروده ها و نوشته های خويش 
آورده اند: توصيف ميدان های رزم، رويارويی پهلوانان، وصِف ساز و برگ جنگی در شاهنامٔه 
و  عنصری  فّرخی،  منوچهری،  چون  شاعرانی  شعر  در  طبيعی  عناصر  توصيِف  فردوسی، 
وصل  و  هجران  لحظه های  و  عارفانه  وجد  و  عاشقانه  شور  توصيف  بهار،  ملک الشعرای 
در سروده های سعدی و حافظ و موالنا و توصيفات مجالس بزم در خمسٔه نظامی، در آثار 
برجستٔه نثر فارسی چون تاريخ بيهقی، کليله و دمنه، گلستان سعدی، مرزبان نامه، توصيف 
تمام  رسايِی  زيبايی و  به  افراد  حاالت  روحّيات و  تاريخی،  حادثه های  طبيعی،  صحنه های 

مشهود و محسوس است. 
در سرودن اشعار وصفی، محسوسات در تصويرنگاری شاعر و پيدايِی ُصَوِر خيال 

او نقش مهّمی دارند. 
وصف شاعرانه، حاصِل احساس لطيف شاعر است توأم با ُصَوِر خيال، سرايندٔه شعِر 
وصفی به يارِی تخّيِل سازنده و قوِیّ خود به عناصِر بی جان طبيعت، پرندگان، گل ها و ديگر 

موجودات احساس و صفت بشری می بخشد. 
ادبّيات توصيفی ايران را می توان به سه دسته تقسيم کرد: 

١ــ توصيفات تخّيلی؛ وصف هايی است که گوينده، از تصّور و پندار خويش مدد 
می گيرد، واقعه ای تخّيلی را به وجود می آورد و آن را برای ديگران مجّسم می سازد. اين 

توصيف ها محصول گره خوردگی حواِسّ ظاهری با احساسات انسانی است. 
 ٢ــ توصيفات نمادين؛ توصيف هايی هستند که بر تشبيه و مقايسه بنانهاده شده اند 
و منظور از آنها، ترسيم يک منظره يا چهره نيست بلکه «نماد» هستند؛ يعنی نمايندٔه کيفيت و 
حالتی که اشيا و مناظر در ذهن به وجود می آورند و اين همان است که در اروپا به آن ادبّيات 
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نمادين (سمبليک) می گويند؛ مثالً، سنگ نشان از نرمی ناپذيری کسی و الله نشان شهيد و 
نی نمونٔه غريِب دورافتاده از وطن و اصل خويش است. 

٣ــ توصيفات واقعی؛ توصيف هايی هستند که گوينده، بی آن که در آنها دخل و 
تصرف کند به شرح جزئيات وقايع يا مناظر و اشخاص می پردازد. در اين جا گوينده هم چون 
ـ نشان می دهد  ـ آن گونه که هست، زشت يا زيباـ  دوربين بسيار حّساِس عّکاسی همه چيز راـ 
و به آرايه های ادبی و ساير رموز هنر ــ که دست مائه سخن سرايان است ــ کاری ندارد. 
اين طرز توصيف عمدتاً از آن نويسندگانی است که به نوعی مکتب ادبی به نام طبيعت گرايی 
اين  چهره های  برجسته ترين  از  که  (١٨٤٠ــ١٩٠٢م)  زوال  اميل  معتقدند.  (ناتوراليسم) 
مکتب است «واقع بينی» را ــ به جای «تخّيل» ــ اصلی ترين شرط نويسندگی می داند. اين 
شيوه بيشتر در دنيای رمان نويسی و داستان پردازی پايگاه و جايگاه يافته است تا در عالم 

شعر و شاعری. 
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٭

٭ 

٭ 

٭ 
٭ 
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۱ ــ بلبل بر شاخٔه پرطراوت گل سرخ، به نغمه خوانى مشغول است (گل در ادب  فارسى هر جا 
تنها به کار رود، به معنى گل سرخ است).

توضيحتوضيح

خودآزمايي

۱ ــ در بيت:
و ز ُسم اسب سياه، لؤلؤِ تر ريخته»        «ابر بهارى ز دور، اسب برانگيخته  

منظور شاعر از «اسب سياه» و «لؤلؤِ تر» چيست؟
۲ ــ تصوير زيبايى که شاعر در بيت باال ساخته، کدام است؟

۳ ــ «مشک سياه» و «دّر ثمين» استعاره از چيست؟
۴ ــ چرا شاعر براى الله، خرگه و براى لشکر چين، خيمه را ذکر کرده است؟

۵ ــ اين شعر توصيفى در چه قالبى سروده شده است؟
۶ ــ نوع توصيف را در درس هاى زير مشّخص کنيد.

گويى بّط سفيد / مست و هشيار / سپيدٔه آشنا

٭ 
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(١٣٣٠ــ  بهار  ملک الشعرای  محّمدتقی 
دانشگاه،  استاد  محقق،  شاعر،  ١٢٦٦هـ.ش) 
شاعری  شهرت  بود.  سياست  مرد  و  روزنامه نگار 
بهار، به قصايد فخيم و استواری است که با توجه 
به سّنت ادبی گذشته سروده است. قصيدٔه دماوندئّه 
زبان  قصايد  زيباترين  از  بهار  ملک الشعرای  دوم 
فارسی است. شاعر پيش از اين قصيده، در سال 

١٣٠٠ دماوندئّه اّول خود را با مطلع 
ای کوه سپيد سر، درخشان شو           
مانند وزو، شراره افشان شو

سرود که هرگز موفقّيت دماوندئه دوم را نيافت. بهار دماوندئّه دوم خود را در سال ١٣٠١ 
شمسی سرود. در اين سال به تحريک بيگانگان، هرج و مرج قلمی و اجتماعی و هّتاکی ها 
در مطبوعات و آزار وطن خواهان و سستِی کار دولت مرکزی بروز کرده بود. ملک الشعرا 

اين قصيده را با تأثيرپذيری از اين معانی در تهران گفته است.  
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٭ 

٭ 

٭ 

٭ 

٭ 

٭ ٭ 

٭ 
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٭ 

٭ 

٭ 
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۱ ــ در بيت دوم، منظور شاعر از کُله ُخود سيمين و کمربند آهنين چيست؟
۲ ــ شاعر در سه بيت سوم تا پنجم، به کدام صفت کوه دماوند اشاره مى کند؟

۳ ــ چرا شاعر از تشبيه دماوند به مشت روزگار، ناخرسند است؟
۴ ــ به نظر شاعر، چرا دماوند چهره در ابر پنهان کرده است؟

۵ ــ «ورم» و «کافور» در شعر، استعاره از چيست؟
۶ ــ در بيت پانزدهم، منظور شاعر از «سوخته جان» کيست؟

۷ ــ با توّجه به توصيف ها، به نظر شما مقصود شاعر از دماوند چيست؟

خودآزمايي
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… آنچه در کوير می رويد، گز٭ و   تاق است. اين درختان بی باک صبور و قهرمان که 
علی رغم کوير، بی نياز از آب و خاک و بی چشم داشت نوازشی و ستايشی، از سينٔه خشک 
و سوختٔه کوير به آتش سرمی کشند و می ايستند و می مانند: هريک رّب الّنوعی بی هراس، 
مغرور، تنها و غريب. گويی سفيران عالم ديگرند که در کوير ظاهر می شوند. اين درختان 
ثمری  نمی افشانند،  گلی  ندارند،  باری  و  برگ  اينان  اّما  می رويند،  جهّنم  در  که  شجاعی 
نمی توانند داد. شور جوانه زدن و شوق شکوفه بستن و اميد شکفتن، در نهاد ساقه شان يا 
شاخه شان، می خشکد، می سوزد و در پايان به جرم گستاخی در برابر کوير، از ريشه شان 

برمی کنند و در تنورشان می افکنند و … اين سرنوشت مقّدر آنهاست.
بيد را در لبٔه استخری، کنارٔه جوی آب قناتی، در کوير می توان با زحمت نگاه داشت. 
سايه اش سرد و زندگی بخش است. درخت عزيزی است اّما همواره بر خود می لرزد. در 

شهرها و آبادی ها نيز بيمناک است، که هول کوير در مغز استخوانش خانه کرده است.
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اّما آنچه در کويِر زيبا می رويد، خيال است! اين تنها درختی است که در کوير، خوب 
زندگی می کند. می بالد و گل می افشاند و گل های خيال، گل هايی هم چون قاصدک، آبی 
و سبز و کبود و عسلی … هريک به رنگ آفريدگارش، به رنگ انساِن خيال پرداز و نيز 
به رنگ آنچه قاصدک به سويش پر می کشد و به رويش می نشيند. خيال ــ اين تنها پرندٔه 
نامرئی که آزاد و رها همه جا در کوير جوالن دارد ــ سائه پروازش تنها سايه ای است که 
بر کوير می افتد و صدای سايش بال هايش تنها سخنی است که سکوت ابدی کوير را نشان 
می دهد و آن را ساکت تر می نمايد. آری، اين سکوت مرموز و هراس آميز کوير است که در 

سايش بال های اين پرندٔه شاعر، سخن می گويد.
عالم  مرز  به  گويی  کوير  در  است.  حيات  سرزمين  پايان  است؛  زمين  انتهای  کوير 
ديگر نزديکيم و از آن است که ماوراء الطّبيعه را ــ که همواره فلسفه از آن سخن می گويد 
و مذهب بدان می خواند ــ در کوير به چشم می توان ديد؛ می توان احساس کرد و از آن 
است که پيامبران همه از اينجا برخاسته اند و به سوی شهرها و آبادی ها آمده اند. «در کوير، 
شناختن  برای  که  است  داده  رومانيايی  نويسندٔه  يک  را  شهادت  اين  دارد!»  حضور  خدا 
محّمد [ص] و ديدن صحرايی که آواز پَِر ِجبرئيل همواره در زير غرفٔه بلند آسمانش به گوش 
می رسد و حّتی درختش، غارش، کوهش، هر صخرٔه سنگش و سنگ ريزه اش آيات وحی 
را بر لب دارد و زبان گويای خدا می شود، به صحرای عربستان آمده است و عطر الهام را 

در فضای اسرارآميز آن استشمام کرده است. 
در کوير بيرون از ديوار خانه، پشت حصار ده، ديگر هيچ نيست.صحرای بی کرانٔه 
عدم است؛ خوابگاه مرگ و جوالنگاه هول، راه، تنها به سوی آسمان باز است. آسمان، 
 … انتظار!  انتظار!   … و  اميدها،  نوازش ها،  زالل  و  مّواج  چشمٔه  آرزوها،  سبز  کشور 
سرزمين آزادی، نجات، جايگاه بودن و زيستن، آغوش خوش بختی، نزهتگه ارواح پاک، 
فرشتگان معصوم، ميعادگاه انسان های خوب؛ از آن پس که از اين زندان خاکی و زندگی 

رنج و بند و شکنجه گاه و درد، با دست های مهربان مرگ، نجات يابند!
شِب کوير، اين موجود زيبا و آسمانی که مردم شهر نمی شناسند. آنچه می شناسند شب 
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ديگری است؛ شبی است که از بامداد آغاز می شود، شب کوير به وصف نمی آيد. آرامش 
شب که بی درنگ با غروب فرا می رسد ــ آرامشی که در شهر از نيمه شب، درهم ريخته و 
شکسته می آيد و پريشان و ناپايدار ــ روز زشت و بی رحم و گدازان و خفٔه کوير می ميرد و 

نسيم سرد و دل انگيز غروب، آغاز شب را خبر می دهد.
… آسمان کوير، اين نخلستان خاموش و پرمهتابی که هرگاه مشت خونين و بی تاب 
قلبم را در زير باران های غيبی سکوتش می گيرم و نگاه های اسيرم را همچون پروانه های 
شوق در اين مزرِع سبز آن دوست شاعرم رها می کنم، ناله های گريه آلود آن روح دردمند و 
تنها را می شنوم. ناله های گريه آلود آن امام راستين و بزرگم را که هم چون اين شيعٔه گم نام 
و غريبش، در کنار آن مدينٔه پليد و در قلب آن کوير بی فرياد، سر در حلقوم چاه می برد و 

می گريست. چه فاجعه ای است در آن لحظه که يک مرد می گريد! … چه فاجعه ای! …
… شب آغاز شده است. در ده چراغ نيست، شب ها به مهتاب روشن است و يا به 

قطره  های درشت و تابناک باران ستاره؛ مصابيح٭ آسمان!
رفته  آسمان  نظارٔه  به  و  بودم  گذاشته  خانه  بام  روی  بر  را  خود  من  نيز  شب  آن   …
بودم. گرم تماشا و غرق در اين دريای سبز معلّقی که بر آن، مرغان الماس پَر، ستارگان زيبا 
و خاموش، تک تک از غيب سر می زنند. آن شب نيز ماه با تالٔلؤ پرشکوهش از راه رسيد 
و گل های الماس شکفتند و قنديل زيبای پروين سر زد و آن جاّدٔه روشن و خيال انگيزی که 
گويی، يک راست به ابديّت می پيوندد: «شاهراه علی»، «راه مّکه»! که بعدها دبيرانم خنديدند 
کاه  آنجا  از  يعنی  کهکشان  زشتی!  اسم  چه  که  می فهمم  حال  و  «کهکشان»!  جانم،  نه  که: 
لوکس  نگاه های  که  شگفتا  است!  ريخته  راه  بر  که  است  کاه هايی  هم  اين ها  و  می کشيده اند 
مردم آسفالت نشين شهر، آن را کهکشان می بينند و دهاتی های کاه کش کوير، شاهراه علی، 
راه کعبه! راهی که علی از آن به کعبه می رود! کلمات را کنار زنيد و در زير آن، روحی را 
که در اين تلّقی و تعبير پنهان است تماشا کنيد! و آن تيرهای نورانی که گاه گاه، بر جان سياه 
شب فرو می رود، تير فرشتگان نگهباِن ملکوِت خداوند در بارگاه آسمانی اش که هرگاه شيطان 
قداست  آنجا که  بشکافند و به  گوشه ای از شب را  حيله،  ديواِن هم دستش می کوشند به  و 
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اهورايی اش را گام هيچ پليدی نبايد بيااليد و نامحرم را در آن خلوت انس راه نيست، سرکشند 
بشنوند.  دزدانه  ريزد،  پليد  فهم های  اين  کاسٔه  در  نبايد  عظيمش  عصمت  که  را  رازی  تا 
پرده داران حرم ستر عفاف ملکوت، آنها را با اين شهاب های آتشين می زنند و به سوی کوير 
بازماندٔه  سنگ هايی اند  اينها  جانم!  نه،  خنديدند که:  شهر  دانايان  معلّمان و  بعدها  می رانند. 
کراتی خرابه و درهم ريخته که چون با سرعت به طرف زمين می افتند، از تماس با جّو آتش 
کوير  به  و  می رفتم  باالتر  کالس  يک  که  سال  هر  که  بود  چنين  و  می گردند  نابود  و  می گيرند 
و  عظمت  و  خيال  و  شعر  از  سرشار  نشئه های  و  لّذت ها  و  زيبايی ها  همه  آن  از  برمی گشتم، 
شکوه و ابديّت پر از قدس و چهره های پر از «ماورا،» محروم تر می شدم، تا امسال که رفتم 
ديگر سر به آسمان برنکردم و همه چشم در زمين که اينجا… می توان چند حلقه چاه عميق زد 
و آنجا می شود چغندرکاری کرد! و ديدارها همه بر خاک و سخن ها همه از خاک! که آن عالم 
پرشگفتی و راز، سرايی سرد و بی روح شد ساختٔه چند عنصر، و آن باغ پر از گل های رنگين 
و معطّر شعر و خيال و الهام و احساس ــ که قلب پاک کودکانه ام هم چون پروانٔه شوق در آن 
می پريد ــ در َسموِم سرد اين عقل بی درد و بی دل پژمرد، و صفای اهورايی آن همه زيبايی ها 
ــ که درونم را پر از خدا می کرد ــ به اين علِم عدد بيِن مصلحت انديش آلود؛ و آسمان، فريبی 
آبی رنگ شد و الماس های چشمک زن و بازيگر ستارگان، نه ديگر روزنه هايی بر سقف شب 
به فضای ابديّت، پنجره هايی بر حصاِر عبوِس غربِت من، و مهتاِب کوير ديگر نه بارش وحی، 
تابش الهام، لبخند نرم و مهربان نوازشی بر چهرٔه نيازمندی زندانِی خاک، دردمندی افتادٔه 
کوير، که نوری بدلی بود و سائه همان خورشيد جهنمی و بی رحم روزهای کوير! دروغ گو، 
رياکار، ظاهرفريب … ديگر نه آن لبخند سرشار از اميد و مهربانی و تسليت بود، که سپيدی 

دندان های مرده ای شده بود که لب هايش وا افتاده است!
شکوه و تقوا و شگفتی و زيبايی شورانگيز طلوع خورشيد را بايد از دور ديد. اگر 
نزديکش رويم از دستش داده ايم! لطافت زيبای گل در زير انگشت های تشريح می پژمرد! 

آه که عقل اين ها را نمی فهمد!
               «کوير»                     
 نوشتۀ دکتر علی شريعتی
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١ــ نويسنده چه صفاتی را به درختان گز و تاق نسبت می دهد؟
٢ــ دکتر شريعتی «گز و تاق» کويری را با کدام درخت مقايسه می کند؟

٣ــ مقصود از «پرندٔه شاعر» چيست؟
٤ــ «آسمان کوير» چگونه توصيف شده است؟

٥  ــ مقصود از «امام راستين» چه کسی است و به چه حادثه ای اشاره دارد؟
٦  ــ ده ترکيب را که به نظر شما زيباتر است، در متن درس بيابيد و بنويسيد.

٧ــ «مزرع سبز» و «پرده داران حرم ستر و عفاف ملکوت» به کدام اشعار اشاره دارند؟ شاعر اين 
اشعار کيست؟

٨  ــ تنها لبخند نوازش طبيعت بر چهرٔه کوير چيست؟
٩ــ نويسنده در مقايسٔه زندگی شهری با زندگی روستايی چه می گويد؟
١٠ــ نويسنده از اين آيه در کدام جمله و چگونه استفاده کرده است؟

نيا ِبَمصاِبيَح … (آئه ٥، سورٔه ملک) َماَء الدُّ ََّنا السَّ         َو لََقْد َرب

خودآزمايي
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ترجمه عامل پيوند و رابطٔه فرهنگی ميان مردمانی است که هم زبان نيستندو ابزاری 
زبان  به  زبانی  از  و …  دانش ها  هنرها،  قّصه ها،  آيين ها،  خواسته ها،  انديشه ها،  نقِل  برای 

ديگر است.
ترجمه در ايران سابقه ای طوالنی دارد. پيش از اسالم، به ويژه در دورٔه ساسانيان 
آنها،  پهلوی  متن  شد که  ترجمه  ديگر  زبان های  سانسکريت و  زبان  از  بسياری  کتاب های 
متأّسفانه از دست رفته است اّما ترجمه ای که از آنها، در قرن های بعد به زبان عربی صورت 

گرفت، امروز نيز موجود است؛ از جمله ترجمٔه «َالُْف لَيلة َو لَيلة» و «کليله و دمنه».
در دورٔه اسالمی، از همان قرن های نخستين هجری، از يک سو ترجمٔه عربی آثار 
معتبر علمی و فلسفی يونان در دسترس ايرانيان قرار گرفت و از سوی ديگر، بسياری از 

متون عربی و به ويژه تفاسير قرآن، به فارسی برگردانده شدند.
آثار زير را می توان از نخستين ترجمه های موفّق فارسی از متون عربی دانست:

ــ ترجمٔه تفسير طبری، تأليف محّمد بن جرير طبری که در زمان سامانيان به فارسی 
برگردانده شد.

ــ ترجمٔه تاريخ طبری معروف به تاريخ بلعمی که ابوعلی محّمد بلعمی وزير دانشمند 
امير نصر سامانی آن را به نثر فارسی درآورد. اصل اين کتاب به عربی و تأليف محّمد بن 

جرير، صاحب تفسير طبری است.
ــ ترجمٔه کليله و دمنه که به هّمت ابوالمعالی نصراللّه، انجام گرفت.

همزاد  دارالفنون  تأسيس  با  ــ  فرانسه  زبان  ويژه  به  ــ  اروپايی  زبان های  از  ترجمه 
است. تا اين عصر، کتب درسی در ايران بسيار کم ياب و بلکه ناياب بود و اوليای دارالفنون 
از  ترجمه  يا  تأليف  از  ناگزير  را  خود  بودند،  فارسی  درسی  کتب  نيازمند  همه  از  پيش  که 
دارالفنون،  اروپايی  آموزگاران  کار  ابتدای  همان  در  بنابراين،  يافتند؛  خارجی  زبان های 
کتاب های درسی نسبتاً زيادی را در رشته های مختلف فنون جنگی و نظامی و علوم طبيعی 
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تهّيه کردند و برای ترجمه در اختيار شاگردان ايرانی خود ــ که به قدر نياز در زبان های 
اروپايی ورزيده شده بودند ــ قرار دادند.

مترجمان ايرانی ابتدا به ترجمٔه يک  بگذريم، در اين دوره  از کتاب های درسی که 
جنبش  با  همگام  پرداختند.  علمی  و  تاريخی  رمان های  سپس  و  تاريخی  کتاب های  رشته 
مشروطّيت و افزايش شمار روزنامه ها و مجّالت، ترجمه بيش از پيش اهمّيت و ضرورت 
يافت. از اواخر عهد قاجار ترجمه هايی در دست است که از تسلّط مترجمان اين آثار به 
ويليام  «اتلّلوی»  از  ناصرالملک  ترجمٔه  مثال،  برای  دارد.  حکايت  بيگانه  و  مادری  زبان 
دکارت  اثر  خرد»  کاربردن  به  روش  در  «گفتار  از  فروغی  ذکاء الملک  ترجمٔه  و  شکسپير 

نمونه های خوب  و بی نقص آن روزگار است.
ترجمٔه شعر شاعران اروپايی نيز در شکل و محتوای شعر فارسی مؤثّر افتاد و باعث 
ساخت  در  آثار  اين  شد.ترجمٔه  سپيد  شعر  و  نيمايی  سبک  به  کهن  سبک  از  تحّول  بروز 
شخصّيت فرهنگی فرد و جامعه نيز تأثير گذاشت و مردم را بيدار کرد و آنها را با دنيای تازه 
آشنا گردانيد. گنجينٔه واژگان زبان فارسی را غنی ساخت، نثر را پوياتر کرد، ساده نويسی 
را رونق بخشيد و شعر را از حالت يک نواختِی گذشته رهانيد. به کار نويسندگی و شاعری 
جهت بخشيد و روش های جديد تحقيق را به پژوهندگان آموخت و سرانجام، موجِب رواج 

علوم و فنون جديد در ايران شد.
از  بسياری  فارسی،  به  دنيا  زندٔه  زبان های  از  شده  ترجمه  آثار  عظيم  خيِل  برابر  در 
شاهکارهای ادبی، علمی و فرهنگی ما نيز بدان زبان ها درآمده و در فرهنگ ملّت ها تأثير 

گذاشته است. 
ترجمه، ابزاری برای نقل فرهنگ و انديشه از زبانی به زبان ديگر است و مطلوب ترين 
شکل اين انتقال آن است که هيچ بخشی از «صورت و معنی» از ميان نرود اّما به اعتقاد 

متخصصاِن فِنّ ترجمه، اين امر امکان پذير نيست.
عالوه بر  مترجم  که  است  الزم  موفق،  ترجمٔه  يک  به  بيشتر  هرچه  دست يابی  برای 
آشنايِی کامل با روح زبان مبدأ (زبانی که از آن ترجمه می شود) و زبان مقصد (زبانی که به 
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آن ترجمه می شود)، بر محتوای کتاب مورد ترجمه دقيقاً اشراف داشته باشد. اين شرايط، 
از  که  دارد  هم  ديگری  شرايط  خوب  ترجمٔه  نيست.  کافی  اّما  است  الزم  مترجم  برای 

اساسی ترين آنها رعايت امانت و به بيان ديگر «حفظ سبک» مؤلّف است.

انواع ترجمه
الف) ترجمۀ ارتباطی (ترجمۀ آزاد يا روان): در اين نوع ترجمه، توّجه مترجم 
بيشتر به گيرندٔه پيام است و تمايل ندارد ساخت های صوری و معانی نا آشنا را از زبان مبدأ به 
زبان مقصد وارد کند؛ لذا ترجمٔه ارتباطی آسان تر خوانده می شود اّما اين نگرانی وجود دارد 

که آنچه می خوانيم با چيزی که نويسنده گفته است، انطباق معقول و نسبی نداشته باشد.
برخالف  ــ  معنايی  ترجمٔه  دقيق):  يا  تحت الّلفظی  (ترجمۀ  معنايی  ترجمۀ  ب) 
ترجمٔه ارتباطی ــ نمی خواهد از دنيای نويسنده (فرستنده) فاصله بگيرد و پيوسته می کوشد 
چنين  رو  اين  از  کند؛  مقصد  زبان  وارد  را  مبدأ  زبان  ساخت های  دارد  امکان  که  آنجا  تا 

ترجمه ای را به راحتی نمی توان خواند.
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مجموعٔه  برگيرندٔه  در  نهج البالغه  کتاب 
حکمت آميز  و  قصار  کلمات  و  نامه ها  خطبه ها، 
اميرالمؤمنين علی (ع) است. اين کتاب به هّمت 
سّيد رضی (٤٠٦ــ٣٥٩ هـ.ق) گردآوری شد و 
مترجمانی نيز آن را به زبان فارسی برگردانيدند. 
و  استاد  ــ  شهيدی  جعفر  سّيد  دکتر  جمله  از 
ـ  که با ذوق و دّقت علمی بسيار  دانشمند معاصرـ 
و به پيروی از نثر آهنگين نهج البالغه، اين کتاب 
را ترجمه کرده است. متن زير ترجمٔه خطبٔه ٢٧ 

نهج البالغه مشهور به خطبٔه «جهاد» است. 

اّما بعد، جهاد دری است از درهای بهشت که خدا به روی گزيدٔه دوستان خود گشوده 
است و جامٔه تقواست که بر تن آنان پوشيده است. زرِه استوار   الهی است که آسيب نبيند و 
سپر محکم اوست که تير در آن ننشيند، هرکه جهاد را واگذارد و ناخوشايند داند، خدا جامٔه 
خواری بر تن او پوشاند و فوج بال بر سرش کشاند و در زبونی و فرومايگی بماند. دل او در 

پرده های گمراهی نهان و حق از او روی گردان؛ به خواری محکوم و از عدالت محروم.
من شبان و روزان، آشکارا و نهان، شما را به رزم اين مردم تيره روان خواندم و گفتم: 
بگريزند. به خدا سوگند، با مردمی در  بستيزيد؛ پيش از آن که بر شما حمله برند و  با آنان 
آستانٔه خانه شان نکوشيدند جز که جامٔه خواری بر آنان پوشيدند اّما هيچ يک از شما خود 
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را برای جهاد آماده نساخت و از خوارمايگی، هرکس کار را به گردن ديگری انداخت تا 
آنکه از هر سو بر شما تاخت آوردند و شهرها را يکی پس از ديگری از دستتان برون کردند. 
اکنون سربازاِن اين مردغامدی١ به شهر انبار درآمده و حّسان، پسر حّسان بَکری را کُشته و 
مرزبانان را از جايگاه های خويش رانده اند. شنيده ام مهاجم به خانه های مسلمانان و کسانی 
دست  و  گردن  از  خلخال  و  گوشواره  و  دست بند  و  گردن بند  درآمده  اسالم اند  پناه  در  که 
و پای زنان به در می کرده است؛ حالی که آن ستم ديدگان برابر آن متجاوزان، جز زاری و 
رحمت خواستن ِسالحی نداشته اند. سپس غارتگران، پشتواره ها از مال مسلمانان بسته؛ نه 
کشته ای بر جای نهاده و نه خسته، به شهر خود بازگشته اند. اگر از اين پس مرد مسلمانی از 

غم چنين حادثه بميرد، چه جای مالمت است که در ديدٔه من شايستٔه چنين کرامت است.
حّق  در  شما  پراکندگی  و  خويش  باطل  در  مردم  اين  هماهنگی  که  خدا  به  شگفتا! 
خود، دل را می ميراند و اندوه را تازه می گرداند. زشت باديد٢ و از اندوه برون نياييد! که 
جنگی  به  و  می کنند  پيکار  شما  با  نداريد.  ننگی  و  می برند  غارت  شما  بر  بالييد.  تير  آماج 
دست نمی گشاييد. خدا را نافرمانی می کنند و خشنودی می نماييد. اگر در تابستان شما را 
بخوانم، گوييد هوا سخت گرم است؛ مهلتی ده تا گرما کمتر شود. اگر در زمستان فرمان 
دهم، گوييد سخت سرد است؛ فرصتی ده تا سرما از بالد ما به در شود. شما که از گرما و 

سرما چنين می گريزيد، با شمشير آخته کجا می ستيزيد؟
و  بودم  نديده  را  شما  کاش  نازپرورد،  کم خردان  ای  مرد،  به صورت  مردان  نه  ای 
نمی شناختم که به خدا، پايان اين آشنايی ندامت بود و دستاورد آن اندوه و حسرت. خدايتان 
بميراناد! که دلم از دست شما پرخون است و سينه ام ماالماِل خشم شما مردِم دون که پياپی 
جرعٔه اندوه به کامم می ريزيد و با نافرمانی و فروگذاری جانبم، کار را به هم درمی آميزيد. تا 
آن جا که قريش می گويد پسر ابوطالب دلير است اّما ِعلم جنگ نمی داند. خدا پدرانشان را 
مزد دهاد! کدام يک از آنان پيشتر از من در ميدان جنگ بوده و بيشتر از من نبرد دليران را 
آزموده؟ هنوز بيست سال نداشتم که پا در معرکه گذاشتم و اکنون ساليان عمرم از شصت 

فزون است اّما آن  را که فرمان نبرند، سر رشتٔه کار از دستش برون است.
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طرفدار  عراقيان  تا  كرد  عراق  مرزهاى  غارت  مأمور  را  او  معاويه  كه  عوف،  پسر  سفيان،  ١ــ 
حضرت على (ع) را بترساند و دوستان معاويه را خشنود كند.

٢ــ فعل دعايى به معنى «باشيد»، زشت باديد: نفرين و دعاِى  شّر است: زشتى نصيبتان باد!

توضيحاتتوضيحات

خودآزمايي

١ــ حضرت على(ع) چه چيز را باعث مردن دل و تازه شدن اندوه مى داند؟
٢ــ در اين خطبه، سست عنصرى برخى از مردم، چگونه توصيف شده است؟

٣ــ عبارت «كار را به هم در مى آميزيد» يعنى چه؟
٤ــ در عبارت «سررشتٔه كار از دستش برون است»، مرجع ضمير«ش» را مشّخص كنيد.

۵  ــ نقش دستورى «خسته» در عبارت «نه كشته اى بر جاى نهاده و نه خسته، به شهر خود بازگشته اند» 
چيست؟

۶  ــ دو نمونه سجع (آهنگ پايانى عبارات) را در درس ذكر كنيد.
۷ــ به تعبير حضرت على (ع)، چه كسى مستحّق مالمت نيست؟

۸   ــ چه عاملى باعث شد كه سرزمين مسلمانان از دستشان درآيد؟
۹ــ با توّجه به اين جملٔه سعدى «اى مردان، بكوشيد يا جامٔه زنان بپوشيد ــ گلستان باب اّول»، 
كوشيدن به معنى جنگ كردن است.جمله اى را در متن، پيدا كنيد كه اين كلمه با همين معنى در آن به 

كار رفته باشد.



٩٧

يوهان ولفگانگ گوته را يکی از بزرگ ترين چهره های ادب جهان دانسته اند. اين شاعر 
قلم  و  بيان  قدرت  بلند پرواز،  روح  بی نظير،  تخّيل  قّؤه  با  م)  (١٨٣٢ــ١٧٤٩  آلمانی  حکيم  و 

سحرآميز نه تنها بر ادب آلمان که بر ادبّيات جهان عصر خويش تأثيری 
ژرف و گسترده گذاشت. گوته عالوه بر ادبيات در پزشکی و علوم 

طبيعی نيز مطالعاتی داشت و کتاب هايی مانند «تغيير حال گياهان» 
و «تئوری رنگ ها» را نوشت.

مهم ترين آثار ادبی او عبارت اند از: ورتر، فاوست، 
اگمونت، نغمه های رومی، ديوان شرقی ــ غربی.

گوته شيفته و دل بستٔه شعر و انديشٔه حافظ بود. 
هيچ  می نويسد: «در  آلمانی  بزرگ  نويسندگان  از  يکی 

دوره از تاريخ جهان، شاعری را نمی توان يافت که نسبت به 
شاعر کشوری ديگر نظير تجليلی که گوته از حافظ ايران کرده است، به جای آورده باشد».

«ديوان شرقی ــ غربی» گوته که يکی از عالی ترين آثار شعر و حکمت گوته و يکی 
متعلّق  اروپا  آلمان و  به  که  آن  از  بيش  واقعاً  اروپاست،  آلمان و  ادب  آثار  بزرگ ترين  از 
باشد، از آِن ايران است؛ چه اگر حافظ شيراز نبود و گوته با خواندن ديوان او، آن شوق و 
شيفتگی را نسبت به لسان الغيب پيدا نمی کرد، بی شک جز با دنيای تصّنعی عصر خويش 

با چيز ديگری آشنا نمی شد.
راز،  خواجٔه  به  غربی  ــ  شرقی  ديوان  در  گوته  ارادت  ترجمان  می خوانيد،  آنچه 

حافظ شيراز است که از کتاب «ديوان شرقی» نقل می شود. 

هجرت
شمال و غرب و جنوب پريشان و آشفته اند. تاج ها درهم می شکنند و امپراتوری ها به 
خويش می لرزند. بيا از اين دوزخ بگريز و آهنگ شرق دل پذير کن تا در آنجا نسيم روحانّيت 
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بر تو وزد و در بزم عشق و می و آواز، آِب خضر جوانت کند.
کاروان های  درآميزم و همراه  شبانان  شرقم تا در آن جا با  ديار  رهسپار  نيز  بيا؛ من 
کوير  و  دشت  در  و  بياسايم  خنک  آبادی های  در  راه  رنج  از  کنم.  سفر  ابريشم  و  ُمشک 

راه هايی را که به سوی شهرها می رود، بجويم.
همه جا  فراز،  و  پرنشيب  کوره راه هايی  در  دراز،  و  دور  سفر  اين  در  حافظ،  ای 
نغمه های آسمانی تو رفيق راه و تسلّی بخش دل ماست. مگر نه راهنمای ما هر شامگاهان با 
صدای دلکش بيتی چند از غزل های شورانگيز تو را می خواند تا اختران آسمان را بيدار 

کند و رهزنان کوه و دشت را بترساند؟

اعتراف
چه چيز را دشوار پنهان می توان داشت؟ آتش را که در روز دودش از راز نهان خبر 

می دهد و در شب، شعله اش پرده دری می کند.
عشق نيز چون آتش است که پنهان نمی ماند؛ زيرا هرچه عاشق در رازپوشی بکوشد، 

باز نگاه دو ديده اش از سّر ضمير خبر می دهد. 
خود  که  شاعر  زيرا  است؛  شاعر  شعر  شود،  پوشيده  دشوارتر  دو  اين  از  آنچه  ولی 
دل در بند سخن خويش دارد، ناچار جهانی را شيفتٔه آن می خواهد. الجرم آن قدر برای 
کسانش می خواند و تکرار می کند که خواه سخنش بر دل نشيند و خواه جان بفرسايد، همه 

آن را بشنوند و در خاطر نگاه دارند.

تقليد
و  قافيه پردازم  تو  چون  کنم.  تقليد  تو  غزل سرايی  شيؤه  از  می خواهد  دلم  حافظا، 
بدان  گاه  انديشم و آن  معنی  نخست به  بيارايم.  گفتٔه تو  ريزه کاری های  خويش را به  غزل 
لباِس الفاِظ زيبا پوشانم. هيچ کالمی را دوبار در قافيه نياَورم؛ مگر آنکه با ظاهری يک سان 
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معنايی جدا داشته باشد. دلم می خواهد همٔه اين دستورها را به کار بندم تا شعری چون تو، 
ای شاعر شاعران جهان سروده باشم.

کافی  امپراتوران  شهر  سوختن  و  آتش زدن  برای  جرّقه ای  که  هم چنان  حافظ،  ای 
است، از گفتٔه شورانگيز تو چنان آتشی بر دلم نشسته که سراپای مرا در تب و تاب افکنده 

است.
حافظا، خويش را با تو برابر نهادن جز نشان ديوانگی نيست.

و  بشکافد  را  دريا  سينٔه  تا  است  افکنده  بادبان  در  باد  مغرورانه  که  کشتی ای  آن  تو 
پای بر سر امواج نهد و من آن تخته پاره ام که بی خودانه سيلی ُخوِر اقيانوسم. در دِل سخِن 
شورانگيز تو گاه موجی از پس موِج دگر می زايد و گاه دريايی از آتش تالطم می کند اّما اين 

موج آتشين مرا در کام فرو می برد و غرقه می کند.
با اين همه، هنوزم جرئت آن است که خويش را مريدی از مريدان تو شمارم؛ زيرا که 

من نيز چون تو در سرزمينی غرِق نور زيستم و عشق ورزيدم.

خودآزمايي

١ــ گوته مفهوم «آب خضر» را از حافظ گرفته است. در ديوان حافظ دو بيت بيابيد كه به اين 
مفهوم اشاره داشته باشد.

٢ــ مفهوم بيت 
               «برقـى از منــزل  ليلـى بدرخشيـد سحـر    

                 وه كه با خرمن مجنون دل افگار چه كرد» 
در كدام عبارت آمده است؟

٣ــ با توّجه به متن، بين سه مقولٔه «آتش و عشق و شعر» چه تناسبى وجود دارد؟
٤ــ زيباترين توصيف گوته را از حافظ، در كدام قطعه مى توان ديد؟

۵  ــ با راهنمايى دبير خود، نمونه اى از تكرار قافيه را كه داراى دو معنى جدا باشد، بيابيد.
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تحّوالت ادبی جامعٔه ايران را از زمان امضای فرمان مشروطّيت (١٣٢٤ هـ.ق) تا 
به امروز «ادبّيات معاصر» ناميده اند. آمدن صنعت چاپ به ايران، گسترش روزنامه نويسی، 
مدرسٔه  تأسيس  و  اروپايی  آثار  نشر  و  ترجمه  نهضت  اروپايی،  ادبّيات  با  ايرانيان  آشنايی 
دارالفنون را از عمده عواملی می توان دانست که در اين تحّول و دگرگونی مؤثر بوده اند. 
اتّفاق  نيز  شعر  و  نثر  عرصٔه  در  تحوالتی  جامعه،  اجتماعی  شئون  در  تغيير  دنبال  به 

افتاد. تغييراتی که در نثر اين دوران ايجاد شد، به شرح زير است:
١ــ زبان نوشته ها به زبان مردم نزديک شد، پيش از اين انحصار نوشته ها به دربار 
َمثَل ها،  دوره،  اين  در  اما  می برد  پيش  تصّنع  و  تکلّف  سمت  به  را  نويسندگان  خواص،  يا 

اصطالحات قّصه ها و زندگی مردم عادی به ادبّيات راه يافت. 
دردهای  زندگی،  واقعّيات  شد.  زير  و  رو  نيز  نوشته ها  محتوای  و  موضوع  ٢ــ 
اجتماعی، بحث دربارٔه حکومت و دولت و طرح انديشه های نو، فضای نثر و شعر را تحت 

تأثير قرار داد. اين مسائل در نوشته ها و آثار قرن های پيشين اندک است.
٣ــ پيدايی يک رشته کار علمی و تحقيقی در زمينٔه ادبّيات و علوم نظری با تأثيرپذيری 

از کار شرق شناسان اروپايی، از جريان های ادبی و فرهنگی اين دوره محسوب می شود.
٤ــ طنز و لطيفه های انتقادی در ادبّيات اين دوره افزايش يافت و کسانی چون دهخدا 
در اين رشته کارهايی کردند و راه را برای نويسندگان روزنامه ها، مجله ها و داستان های 

فکاهی و انتقادی گشودند.
٥  ــ واژه های مترادف و الفاظ خشک و نا آشنا، آرام آرام از فضای نوشته ها رخت 

بر بستند و معنی انديشی و بيان روشن به لفاظی ها و پرداخت های متکلّفانه پايان بخشيد.
آزادی، وطن،  مسائلی هم چون  محتوا و طرح  تازگی  پويايی و  نيز با  شعر اين دوره 
قانون، کارگران و … توانست با جنبش مشروطّيت هم گام شود. با اين همه، هنوز انديشٔه 

تغيير در ساخت و صورت شعر به طور جّدی و عميق مطرح نشده بود.
نيما يوشيج (علی اسفندياری) با سرودن قطعٔه «افسانه» در سال ١٣٠١ آغازگر تحّولی 
بزرگ شد و پس از آن در سال ١٣١٦ شعر ققنوس، نخستين شعِر خود را که از نظرگاه 
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تخّيل و وزن آرايی و قافيه بندی با شعر گذشتگان کامالً متفاوت بود، عرضه کرد.
عصر شعر نيمايی را به دليل رويدادهای مهّم به چند دوره تقسيم کرده اند:

حکومت  (آغاز   ١٣٢٠ شهريور  تا  رضاخان)  سلطنت  (آغاز   ١٣٠٤ از  اّول  دورٔه 
محّمد رضا پهلوی)؛

دورٔه دوم از ١٣٢٠ تا ١٣٣٢ (کودتای ٢٨ مرداد)؛
دورٔه سوم از ١٣٣٢ تا ١٣٤٢ (قيام پانزده خرداد)؛
دورٔه چهارم از ١٣٤٢ تا ١٣٥٧ (انقالب اسالمی)

دورٔه  دانست.  نو  و  کهنه  سر  بر  جدال  و  نيما  درخشش  دورٔه  بايد  را  نخست  دورٔه 
دوم دورٔه تأثير شعر نيما بر ديگران و شکوفايی شيؤه او و انتشار نشريه های ادبی هم چون 
و  متجّددان  آثار  تحليل ها،  و  نقد  جز  آنها  در  که  است  سخن  مجلٔه  و  نو  پيام  نو،  روزگار 
وفاداران به سّنت شعری گذشته چاپ می شد. در همين دوره نخستين کنگرٔه نويسندگان 
ايران که عمدتاً وفاداران به شيؤه نيما بودند، تشکيل شد. شعر سپيد و به تعبير ديگر، «شعر 

منثور» نيز محصول همين دوره است.
و  اجتماعی  ادبّيات  و  رمزگونه  زبان  و  يافت  گسترش  تغّزلی  نو  شعر  سوم،  دورٔه  در 

حماسی که چندان خوشايند رژيم سلطنت نبود، رواج پيدا کرد.
محتوای بعضی از اين شعرهای تغّزلی، مسائل غيراخالقی و فاقد ارزش اجتماعی 
و نيز يأس و نا  اميدی بود که از نفوذ و گسترش انديشه های غيرمذهبی در شعر، تحت تأثير 

انديشه های شرقی و اروپايی حکايت داشت.
دورٔه چهارم را بايد دورٔه کمال جريان های ادبی دورٔه پيشين دانست. در اين دوره، 
زبان شعر بارورتر و شّفاف تر و فضای شعر با مسائل اجتماعی همراه تر و پيوسته تر است. 
از برجسته ترين و مشهورترين چهره های شعری پس از نيما، مهدی اخوان ثالث و سهراب 

سپهری را می توان نام برد.
در کنار جريان های شعری و تحّول  آفرينی ها، سنت گرايان و جناح وفادار به شعر و 

ادب سّنتی حضوری روشن و فّعال دارند.
از  الهام  با  اجتماعی  و  انقالبی  پويا،  تازه،  مضاميِن  نيز  اسالمی  انقالب  پيروزی  از  پس 

فرهنگ اسالمی و عناصِر پرشوِر حماسی به ويژه عاشورای حسينی، فضای نثر و شعر را آکند.
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از ويژگی های بارز شعر نيمايی پرداختن به مسائل 
اجتماعی با زبانی نمادين است. شاعر با بهره گيری از 
عناصر محيط خويش به بيان دردها و تنگناهای جامعه 
شب زده  عصر  تصوير  مهتاب»  می پردازد. «می تراود 
زندگی  آن  در  نيما  که  است  غفلت آلودی  جامعٔه  و 
خواب زدگی  و  رخوت  از  گرفته  دل  شاعر،  می کند. 

جامعه، در پی يافتن راهی است که بيداری و آگاهی را 
به جامعه برگرداند.

٭

٭

٭
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توضيحاتتوضيحات

خودآزمايي

١ــ صبح از شاعر مى خواهد تا با نََفس مسيحايى خود مردم را زنده و بيدار کند.
٢ــ منظور از سفر، سير آرزوها و خواسته ها در ذهن شاعر است و شکستن خار در جگر کنايه 

از رنج کشيدن و آزار ديدن است.
٣ــ ساقٔه نازک و لطيف گلى (آرزويى) که آن را با جان پروردم.

١ــ پنج عنصر طبيعى را که نيما از محيط اطراف خود برگرفته است، بيان کنيد.
٢ــ راه دراز سفر، چه رنجى را براى شاعر به بار  آورده است؟

٣ــ منظور شاعر از «در و ديوار به هم ريخته» چيست؟
٤ــ آخرين تصويرى که شاعر از خويش در برخورد با جامعٔه خود مى سازد، چيست؟

۵  ــ در اين شعر دو ترکيب زيبا پيدا کنيد.
۶ ــ نمونه اى بيابيد که در آن شاعر به پديده اى طبيعى، ويژگى انسانى بخشيده باشد.

۷ــ «دست ساييدن» و «پاى آبله ماندن» کنايه از چه هستند؟
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يکی از موفّق ترين رهروان شعر نيمايی، مهدی اخوان ثالث (م.اميد) است. اخوان 
با نشر مجموعٔه «زمستان» در سال ١٣٣٥ نشان داد که در شعر حماسی و اجتماعی به 

شکل تازه ای از بيان دست يافته است. 
«خوان هشتم» از مجموعٔه «در حياط کوچک پاييز در زندان» انتخاب شده است. 
او در اين شعر با زبانی روايی، حماسی و با ويژگی های سبک خراسانی، پايان غم انگيز 
ـ از زبان نّقال باز می گويد.  ـ برادر ناتنی رستمـ  کشته  شدن رستم و رخش را به دست شغادـ 
رستم پهلوان حماسی شاهنامه، سرفراز و پيروز ازهفت خوان گذشته، اينک در بُن چاه 

نيرنگ و غدر نابرادر افتاده است و …

٭ 
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١ــ شاعر صداى گرم و گيراى نّقال را به «حديث آشناى» او تشبيه کرده است؛ منظور وى از 
«حديث آشناى نّقال» چيست؟

٢ــ شاعر، چه تفاوتى بين شعر خود و ديگر سروده ها قائل شده است؟
٣ــ شاعر در مصراع «چاه چونان ژرفى و پهناش، بى شرميش ناباور»، چه چيزى را توصيف 

مى کند؟ چاه را يا بى شرمى را؟ توضيح دهيد.
٤ــ خصوصّيات چاهى را که شغاد براى کشتن رستم فراهم کرده است، بنويسيد.

۵  ــ در مصراع «کان کليد گنج مرواريد او گم شد» منظور شاعر از «کليد گنج مرواريد» چيست؟
۶  ــ چند نمونه از ترکيب هاى زيبا و خوش آهنگى را که کاربرد بديع و تازه دارند، بيابيد.

۷ــ هفت خوان رستم را با توّجه به داستان هاى شاهنامه مشّخص کنيد.

خودآزمايي
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سهراب سپهری شاعر و نقاش مشهور 
معاصر را بايد از نخستين کسانی دانست که راه 

نيما را شناخت و به پيروی از او پرداخت. 
زبان شعری سهراب در برخی اشعاراو 
ساده و بی آاليش و در برخی ديگر، آميخته با 
مضامين و مفاهيم عرفانی و فلسفی و همراه با 
نمادهايی است که محصول سفرها و آشنايی 
او با آيين های بودايی، برهمايی، انديشه های 

ـ و نيز انديشٔه عرفای بزرگ ايرانی و اسالمی  ـ عارف معروف معاصر هندیـ  کريشنامورتیـ 
است. جز اين، سهراب سپهری با ادبّيات اروپايی نيز آشنايی داشت و ترجمه هايی چند 

نيز از او باقی مانده است. 
زندگی سپهری، پس از ٥٢ سال در ارديبهشت ١٣٥٩با بيماری سرطان به پايان 

رسيد. اشعارش در مجموعه ای به نام «هشت کتاب» منتشر شد. 
صدای پای آب يکی از سروده های اوست. زبان روان، توصيف صادقانٔه دنيای 
عاطفی شاعر، تصويرهای بديع و تازه، غافل گيری های شاعرانه (آشنايی زدايی)، ترکيب و 
موسيقی شعر و حتی بهره گيری از لغات عاميانه بر شکوه  و تأثير اين شعر افزوده است. اين 
سرودٔه بلند را به دو قسمت می توان تقسيم کرد: در قسمت نخستين، شعر آميخته ای از 
حّس و عاطفه و آرمان شاعر است. آب در اين شعر رمز خوِد شاعر است که آرام و تازه 
از هر گوشه و کناری عبور می کند و کاشاِن او در آغاز همان «کاشان» زادگاه اوست اّما 
در قسمت دوم، دستگاه فکری و شعر فلسفی شاعر چهره می نمايد و کاشاِن او به اندازٔه 
جهان وسعت می يابد و جهان در «نماد» کاشان تفسير می شود. پايان شعر دعوتی است به 

درک درست عرفان و بهره گيری از آن. 
صدای پای آب، شايد بيش از هر سرودهٔ ديگر آينٔه انديشه و احساس سپهری باشد. 

در اين جا قسمتی از اين شعر بلند را می خوانيم. 
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توضيحاتتوضيحات

١ــ شاعر، بين «شب  بو و کاج» به لحاظ کوتاهى يکى و بلندى ديگرى تضادى برقرار ساخته است.
ـ گل سرخ، گل آتش رنگ؛ نمادى از عشق، قلب انسان و زيبايى هاى جهان است. ٢ـ

ـ چشمه، نماد پاکى و جوشش و لطافت و روشنى است و نور نمادى از پرتِو ايزدى. ٣ـ
٤ــ دشت در معناى مجازى، همٔه گسترٔه زمين مى تواند باشد.

۵  ــ تپش پنجره ها، هجوم روشنايى به درون بر اثر باز شدن پنجره است. شاعر، با نور و روشنى 
وضو مى گيرد. پنجره، دريچه اى است از درون به برون و نشانگر احساس و ارتباط است.

۶  ــ نمازم هم چون ماه و طيف سرشار روشنى و زيبايى و مثل آب شفاف و زالل است. آن چنان که 
سنگ از درون آن پيداست؛ يعنى، خلوص نّيت دارم.

۷ــ نمازم سرشار از لطافت است.
۸     ــ شاعر وقتى نمازش را مى خواند که همٔه عناصر طبيعت را در نماز ببيند. از ديدگاه عرفان، 

همٔه پديده ها در حال تسبيح و عبادت هستند.
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۹ــ شاعر آن چه را که در نّقاشى ممکن نيست ــ آواز خواندن شقايق آن هم در قفس ــ در عالم 
شعر ممکن ساخته است. آواز شقايق زندانى در قفس، نغمٔه عاشقانٔه قلبى است خونين که چون پرنده 

در قفس پردٔه نّقاشى گرفتار است (اين قسمت، آرزوى تحّقق نايافتٔه شاعر را نشان مى دهد).
فرو  را  عادت ها  و  شنيده ها  و  آموخته ها  ديوار  و  کنيم  تجديد نظر  خود  ديدن هاى  در  بايد  ۱۰ــ 

بشکنيم.
و  عرفانى  آموخته هاى  ميان  که  باشد  اين  شايد  ما  وظيفٔه  است.  عرفان  رمز  نيلوفر  گل  ۱۱ــ 

رهاوردهاى عصر جديد، گوش به آواز حقيقت بسپاريم.

خودآزمايي

١ــ در دو شعر «آب را گل نکنيم» و «صداى پاى آب» چه مضمون مشترکى دربارٔه خدا ديده 
مى شود؟

٢ــ مفهوم اين جملٔه زيباى آندره ژيد نويسندٔه فرانسوى با کدام قسمت از شعر ارتباط معنايى 
دارد؟  «بکوش تا عظمت در نگاه تو باشد نه در آن  چه بدان مى نگرى» 

٣ــ کدام کلمات در اين سرودٔه سهراب سپهرى مفهوم کليدى دارند؟
٤ــ نوع توصيف سپهرى را (خيالى، نمادى و واقع گرا) مشّخص کنيد.

۵  ــ هنر ديگر سپهرى جز شعر، نّقاشى است.سپهرى در کدام بخش از اين شعر، شعر و نقاشى 
را با هم در آميخته است؟

۶  ــ چند نمونه از تعبيرات عاميانه را در اين شعر سهراب سپهرى پيدا کنيد.
۷ــ شاعر در شب بو و کاج چه خصيصه هايى را جست و جو مى کند؟

۸  ــ اين شعر مشهور سعدى «مرغ تسبيح گوى و من خاموش» با کدام قسمت شعر سپهرى ارتباط 
معنايى دارد؟
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از   (١٣٣٩ ١٣٦٥ــ ) هراتی  سلمان 
شاعران توانای پس از انقالب اسالمی است، 
وی در باروری شعر پس از انقالب سهمی ويژه 
داشت. روانی زبان و بهره گيری و تأثيرپذيری از 
محيط و فضای معنوی انقالب و انديشٔه پويا از 
ويژگی های شعر هراتی است. اشعار او در سه 
اين  سبز»، «از  آسمان  نام های «از  به  مجموعه 
ستاره تا آن ستاره» و «دری به خانٔه خورشيد» به 
چاپ رسيده است. شعر زير از مجموعٔه «دری 

به خانٔه خورشيد» وی انتخاب شده است. 
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خودآزمايي

در اين شعر که خطاب به امام خمينی (ره) سروده شده، شاعر به توصيف عصر پيش از انقالب و 
خفقان حاکم بر آن پرداخته است.

توضيحتوضيح

۱ ــ منظور کلّی بيت پنجم چيست؟ 
٢ــ شاعر از کدام عناصر طبيعی برای توصيف بهره گرفته است؟ 

٣ــ منظور از «برزخ کبود» چيست؟ 
٤ــ اين شعر از کدام نوع توصيف به شمار می آيد؟ 
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منظور از ادبيات داستانی (Fiction) آثاری است که ماهّيت داستانی و تخيلی دارند. 
قّصه ها، داستان های کوتاه، رمان و انواع وابسته به آنها را «ادبّيات داستانی» می گويند.

در يک تقسيم بندی کلّی، قّصه های گذشته را به انواع زير می توان تقسيم کرد:
مملکت داری،  فرمانروايی،  آيين  و  کشورداری  رسوم  و  فنون  در  قّصه هايی  ١ــ 
لشکر کشی، بازرگانی، علوم رايج زمان، عدل و سيرت نيکوی پادشاهان و وزيران و اميران؛ 

مانند حکايت های سياست نامه (ِسير الملوک)  خواجه نظام الملک توسی؛
چون  مذهبی  و  دينی  بزرگان  و  عارفان  کرامات  و  زندگی  شرح  در  قّصه هايی  ٢ــ 

حکايت های اسرار الّتوحيد؛
يا  تمثيلی  وجه  به  دينی  و  فلسفی  عرفانی،  مفاهيم  شرح  و  توضيح  در  قّصه هايی  ٣ــ 

نمادين (سمبليک) مانند «عقل سرخ»، سهروردی و «منطق الطير» عطار؛
و  است  آميخته  هم  به  آنها  اخالقی  و  تاريخی  و  واقعی  جنبه های  که  قّصه هايی  ٤ــ 
بيشتر از نظر نثر و شيؤه نويسندگی به آنها توّجه می شود؛ مانند «مقامات حميدی» تأليف 

حميد الّدين بلخی و گلستان سعدی؛
تاريخی  کتاب های  وقايع  ضمن  در  اغلب  و  دارند  تاريخی  جنبٔه  که  قّصه هايی  ٥  ــ 

آمده اند؛ مانند قّصه های «تاريخ بيهقی» تأليف ابوالفضل محّمد بيهقی؛
٦  ــ قّصه هايی که از زبان حيوانات روايت می شود و در آنها نويسنده اعمال و  احساسات 
در  منشی،  نصراللّه  ابوالمعالی  دمنٔه»  و  «کليله  مانند  می دهد؛  نسبت  حيوانات  به  را  انسان 

ادبّيات خارجی به اين نوع قّصه ها (افسانه های تمثيلی) فابل (Fable) می گويند.
٧ــ قّصه هايی در زمينٔه تعليم و تربيت؛ مانند قّصه های «قابوس نامه» اثر عنصر المعالی 

کی کاووس بن اسکندر قابوس بن وشمگير و «چهارمقالٔه» احمد عروضی سمرقندی.
مانند  شده اند؛  تنظيم  عربی  و  فارسی  ِحکم  و  امثال  براساس  که  قّصه هايی  ٨  ــ 

جامع الّتمثيل حبله رودی.
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٩ــ قّصه هايی که محتوای گوناگون دارند؛ از معرفت آفريدگار و معجزات پيامبران و 
کرامات اوليا و تاريخ پادشاهان و احوال شاعران و گروه های مختلف مردم تا شگفتی های 
اين  از  نمونه ای  عوفی  لوامع الّروايات»  و  «جوامع الحکايات  حيوانات.  و  شهرها  درياها، 

کتاب هاست. 
و  بازرگانان  شاهان،  ماجراهای  و  سرگذشت ها  حاوی  که  عاميانه  قّصه های  ١٠ــ 
و  حکمت آموز  و  عبرت انگيز  وقايعی  با  تصادف،  برحسب  که  است  گم نام  زنانی  و  مردان 

حوادثی شگفت روبه رو شده اند. مانند «سمک عّيار» و «هزار و يکشب».
در  اروپايی  ادبّيات  تأثير  تحت  و  مشروطّيت  اوايل  از  تقريباً  جديد  داستانی  ادبّيات 
ايران شکل گرفت. بعد از نهضت مشروطّيت، نويسندگان کوشيدند که به مسائل اجتماعی 
و رنج های بشری و طبقات محروم جامعه بپردازند و عليه زور و بی عدالتی به پا خيزند و 
رسالت اجتماعی و وجدانی خود را انجام دهند. از اين  رو و تحت تأثير ادبّيات داستانی 
غرب از اسلوب قّصه نويسی گذشته فاصله گرفتند و با آموختن اصول فنی داستان نويسی 
غرب، رمان گونه هايی توأم با انتقادهايی تند و مستقيم و گاه آميخته به هجو دربارٔه اوضاع 

اجتماعی ايران نوشتند.
ويژه  به  معاصر  ادب  برای  تعيين کننده  دورانی  شمسی   ١٣٠٠ سال  آغازين  دهٔه 
داستان نويسی است؛ چرا که در اين زمان نخستين نمونه های رمان اجتماعی در پاسخ به 

مقتضيات اجتماعی و فرهنگی پديد آمدند. 
از مشهورترين و برجسته ترين داستان نويسان معاصر ايران سّيد محّمد علی جمال زاده، 

صادق هدايت و جالل آل احمد را می توان نام برد.
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به قدری اين حادثه زنده است که از ميان تاريکی های حافظه ام روشن و پرفروغ 
مثل روز می درخشد. گويی دو ساعت پيش اتّفاق افتاده، هنوز در خانٔه اّول حافظه ام 

باقی است.
تا آن روزها که کالس هشتم بودم، خيال می کردم عينک مثل تعليمی٭ و کراوات يک 
چيز فرنگی مآبی است که مردان متمّدن برای قشنگی به چشم می گذارند. دايی جان ميرزا 
غالمرضا که خيلی به خودش ور می رفت و شلوار پاچه تنگ می پوشيد و کراوات از پاريس 
وارد می کرد و در تجّدد افراط داشت ــ به طوری که از مردم شهرمان لقب مسيو گرفت ــ 
اّولين مرد عينکی بود که ديده بودم. عالقٔه دايی جان در واکس کفش و کارد و چنگال و 
کارهای ديگر فرنگی مآبان مرا در فکرم تقويت کرد. گفتم هست و نيست، عينک يک چيز 

متّجددانه است که برای قشنگی به چشم می گذارند.
می کردم  تحصيل  آن  در  که  مدرسه ای  به  حاالسری  و  باشيد  داشته  را  مطلب  اين 
برای  وقت  هر  ــ  کند  حفظش  خدا  ــ  ننه  بود.  دراز  هميشه  سّنم  نسبت  به  بنده  قّد  بزنيم. 
من و برادرم لباس می خريد، ناله اش بلند بود. متلکی می گفت که دو برادری مثل َعلَِم يزيد 
دراز،  قّد  اين  مقابل  در  بياوريد.  شوربا  آسمان،  برويد  می خواهيد  دراز،  دراز  می مانيد. 
چشمم سو٭  نداشت و درست نمی ديد. بی آنکه بدانم چشمم ضعيف و کم سوست، چون 
تابلو سياه را نمی ديدم، بی اراده در همٔه کالس ها به طرف نيمکت رديف اّول می رفتم. همٔه 
شما مدرسه رفته ايد و می دانيد که نيمکِت اّول مال بّچه های کوتاه قّد است. اين دعوا در 
کالس بود. هميشه با بّچه های کوتوله دست به يقه بودم اّما چون کمی جوهر شرارت داشتم، 
لوطی بازی های  و  کشمکش  ترس  از  خپل  هم  درسان  و  قّد  کوتاه  هم کالسان  طفلک ها، 
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خارج ازکالس تسليم می شدند اّما کار بدين جا پايان نمی گرفت. يک روز معلّمی دِم دِر 
پيچيد و  مدرسه  حياط  وسط  تا  صدايش  که  نواخت  گوشم  به  جانانه  کشيدٔه  يک  مدرسه، 
به گوش بّچه ها رسيد. همين طور که گوشم را گرفته بودم و از شّدت درد، برق از چشمم 

پريده بود، آقا معلّم گفت:
«چشت کوره؟ حاال ديگه آدمو تو کوچه می بينی و سالم نمی کنی!»

معلوم شد ديروز آقا معلّم از آن طرف کوچه رد می شده، و من او را نديده ام سالم 
نکرده ام. ايشان هم عملم را حمل بر تکبّر و گردن کشی کرده اکنون انتقام گرفته مرا ادب 

کرده است.
چشمم  می شدم  بلند  شام  يا  ناهار  سفرٔه  پای  غالباً  نبودم.  بی دشت٭  هم  خانه  در 
يا  می ريخت  آب  يا  می خورد.  آب  کوزٔه  يا  بشقاب  يا  آب خوری  ليوان  به  پايم  نمی ديد؛ 
ظرف می شکست. آن وقت بی آنکه بدانند و بفهمند که من نيمه کورم و نمی بينم، خشمگين 
می شدند. پدرم بد و بی راه می گفت.مادرم شماتتم می کرد می گفت به شتر افسارگسيخته 
چاه  شايد  نمی کنی.  نگاه  را  پايت  جلو  هستی؛  هپو  و  هپل  و  هردم بيل  و  شلخته  می مانی؛ 
جلويت بود و در آن بيفتی. بدبختانه خودم هم نمی دانستم که نيم کورم، خيال می کردم همٔه 

مردم همين قدر می بينند!
لذا فحش ها را قبول داشتم. در دلم خودم را سرزنش می کردم که با احتياط حرکت 
می افتد.  راه  رسوايی  و  می خورد  پايت  به  چيزی  يک  دائماً  است؟  وضعی  چه  اين  کن؛ 
اتّفاق های ديگر هم افتاد. در فوتبال ابدًا و اصالً پيشرفت نداشتم؛ مثل بقّئه بّچه ها پايم را 
بلند می کردم، نشانه می رفتم که به توپ بزنم اّما پايم به توپ نمی خورد؛ بُور می شدم٭؛ بّچه ها 

می خنديدند؛ من به رِگ غيرتم بَر می خورد.
غالمحسين  شبيه  کسی  يک  آمد،  پيش  نمايش  شب  يک  صحنه ها  دردناک ترين 
شعبده باز به شيراز آمده بود. گروه گروه مردان و زنان و بّچه ها برای ديدن چشم بندی های 
او به نمايش می رفتند. سالن مدرسٔه شاپور محّل نمايش بود. يک بليت مّجانی ناظم مدرسه 

به من داد.
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پوستم  در  بليت  ذوق  از  من  داشت.  مّجانی  بليت  يک  دومی  و  اّول  شاگرد  هر 
دوختم؛  سن٭  به  را  چشم  بود.  سالن  آخر  جايم  رفتم،  و  افتادم  راه  شب  نمی گنجيدم. 
خوب باريک بين شدم. يارو وارد سن شد، شامورتی٭ را در آورد. بازی را شروع کرد. 
داشتند؛ گاهی می ترسيدند:  حيرت  بودند. گاهی  بازی های او  مسحور  اطرافيان من  همٔه 
خودم  به  و  می کردم  تنگ تر  را  چشمم  هرچه  من  اّما  می زدند  دست  و  می خنديدند  گاهی 
نمی دادم  تشخيص  اّما  می خورد  چشمم  به  اشباحی٭  نمی ديدم.  درست  می آوردم،  فشار 
که چيست و کيست و چه می کند. رنجور و وامانده دنباله رو شده بودم. از پهلو دستی ام 
می پرسيدم چه می کند. يا جوابم را نمی داد يا می گفت: مگر کوری نمی بينی. آن شب من 
احساس کردم که مثل بّچه های ديگر نيستم اّما باز نفهميدم چه مرگی در جانم است. فقط 

حس کردم که نقصی دارم و از اين احساس، غم واندوه سختی وجودم را گرفت.
بدبختانه يک بار هم کسی به دردم نرسيد. تمام غفلت هايم را که ناشی از نابينايی بود، 

حمل بر بی استعدادی و ُمهملی و ولنگاری ام کردند. خودم هم با آنها شريک می شدم.
٭ ٭ ٭

با آنکه چندين سال بود که شهرنشين بوديم، خانٔه ما شکل دهاتی اش را حفظ کرده 
بود. همان طورکه در بندر يک مرتبه ده دوازده نفر از صحرا می آمدند و با اسب و استر و االغ 
به عنواِن مهمانی لنگر می انداختند و چندين روز در خانٔه ما می ماندند، در شيراز هم اين کار را 
تکرار می کردند. پدرم از بام افتاده بود ولی دست از کمرش برنمی داشت. با آن که خانه و اثاث 
به گرو و همه به سمساری رفته بود، مهمان دارِی ما پايان نداشت. هر بی صاحب مانده ای که 
از جنوب راه می افتاد، سری به خانٔه ما می زد، خداش بيامرزد، پدرم دريا دل بود. درالتی کاِر 

شاهان را می کرد؛ ساعتش را می فروخت و مهمانش را پذيرايی می کرد.
يکی از اين مهمانان پيرزن [ی] کازرونی بود. کارش نوحه سرايی برای زنان بود. 
روضه می خواند. خيلی حّراف و فضول بود. اتّفاقاً شيرين  زبان و نّقال هم بود. ما بّچه ها 
می گفت.  قّصه  شب ها  بود.  راه  به  ما  ِکيف  می آمد  وقتی  می داشتيم.  دوست  را  او  خيلی 
گاهی هم تصنيف می خواند و همه در خانه کف می زدند. چون با کسی رودرباسی نداشت، 
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را  او  خيلی  ننه،  می گفت،  چشمشان  پيش  را  ديگران  عيب  عيناً  و  بود  هم  راست  و  ُرک 
دوست می داشت.

خالصه مهمان عزيزی بود، البّته زاد المعاد و کتاب دعا و کتاب جودی و هرچه از 
اين کتب تعزيه و مرثيه بود، همراه داشت. همٔه اين کتاب ها را در يک بقچه می پيچيد. يک 
به  قدری  بود؛  کهنه  عينک،  البته  قديم.  بادامی شکل  عينک های  آن  از  داشت؛  هم  عينک 
پيرزِن کذا به جای دستٔه فرام، يک تّکه سيم سمت  کهنه بود که فرامش٭ شکسته بود اّما 

راستش چسبانيده بود و يک نخ قند را می کشيد و چند دور، دور گوش چپش می پيچيد.
من قال کردم٭ و روزی که پيرزن نبود، رفتم سر بقچه اش. اّوالً کتاب هايش را به هم 
جعبه اش  از  را  موصوف  عينک  شرارت،  و  بد جنسی  روی  از  مسخره  برای  بعد  ريختم. 
خواهرم  سر  به  سر  مضحک  ريخت  اين  با  و  بروم  که  گذاشتم  چشم  به  را  آن  درآوردم. 

بگذارم و دهن کجی کنم.
آه، هرگز فراموش نمی کنم. برای من لحظٔه عجيب و عظيمی بود؛ همين که عينک 
به چشم من رسيد، ناگهان دنيا برايم تغيير کرد؛ همه چيز برايم عوض شد. يادم می آيد که 
مثل  درختان  برگ  بود.  طالع  زردی  و  رنگ رفته  آفتاِب  بود.  پاييز  روز  يک  بعد  از ظهر 
برِگ  انبوهی  جز  درخت ها  از  روز  آن  تا  که  من  می افتادند.  تک  تک  تيرخورده  سربازاِن 
درهم  رفته چيزی نمی ديدم، ناگهان برگ ها را جدا جدا ديدم. من که ديواِر مقابِل اتاقمان را 
يک دست و صاف می ديدم و آجرها مخلوط و با هم به چشمم می خورد، در قرمزِی آفتاب، 
آجرها را تک تک ديدم و فاصلٔه آنها را تشخيص دادم. نمی دانيد چه لّذتی يافتم. مثل آن 

بود که دنيا را به من داده اند.
هرگز آن دقيقه و آن لّذت تکرار نشد. هيچ چيز جای آن دقايق را برای من نگرفت. 
آن  قدر خوشحال شدم که بی خودی چندين بار خودم را چالندم؛ ذوق زده بشکن می زدم و 
می پريدم. احساس کردم که من تازه متولّد شده ام و دنيا برايم معنای جديدی دارد. از بس 

که خوشحال بودم، صدا در گلويم می ماند.
عينک را درآوردم، دوباره دنيای تيره در چشمم آمد. اّما اين بار مطمئن و خوشحال 
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بودم. آن را بستم و در جلدش گذاشتم. به ننه هيچ نگفتم. فکر کردم اگر يک کلمه بگويم، 
عينک را از من خواهد گرفت و  چند نی قليان به سر و گردنم خواهد زد. می دانستم پير زن 
تا چند روز ديگر به خانٔه ما برنمی گردد. قوطی حلبی عينک را در جيب گذاشتم و مست 

و ملنگ، سرخوش از ديدار دنيای جديد به مدرسه رفتم.
٭   ٭   ٭

از  مدرسه  خانٔه  داشت.  جا  قشنگی  ُاُرسی٭  در  ما،  کالس  بود.  ظهر  از  بعد 
ساختمان های اعيانی قديم بود. يک نارنجستان بود. اتاق های آن بيشتر آيينه کاری داشت. 
کالس ما بهترين اتاق های خانه بود. پنجره نداشت. مثل ُاُرسی های قديم درک داشت؛ پر 
از شيشه های رنگارنگ. آفتاب عصر بدين کالس می تابيد. چهرٔه معصوم هم کالسی ها مثل 

نگين های خوشگل و شّفاف يک انگشتِر پربها به ترتيب به چشم می خورد.
نکته گويی  و  شوخ  پيرمرد  عربی،  معلّم  بود.  عربی  ترکيب  و  تجزيه  اّول  ساعت  درس 
بود که نزديک يک قرن و نيم از عمرش می گذشت. همٔه هم ساالن من که در شيراز تحصيل 
کرده اند، او را می شناسند. من که ديگر به چشمم اطمينان داشتم، برای نشستن بر نيمکت اّول 

کوشش نکردم. رفتم و در رديف آِخر نشستم. می خواستم چشمم را با عينک امتحان کنم.
متوّسطه اش  دورٔه  لذا  داشت؛  جا  الت ها  محلّٔه  در  بّچه اعيان ها  مدرسٔه  ما  مدرسٔه 
شاگرد زيادی نداشت. مثِل حاصِل سن زده، سال به سال شاگردانش درمی رفتند و تهئه 
نان سنگک را بر خواندن تاريخ و ادبّيات رجحان می دادند. در حقيقت، زندگی، آنان را 
به ترک مدرسه وادار می کرد. کالس ما شاگرد زيادی نداشت. همٔه شاگردان اگر حاضر 
و  داشت  نيمکت  رديف  ده  کالس  که  درحالی  می نشستند.  کالس  ششم  رديف  تا  بودند، 
من برای امتحاِن چشِم مسلّح، رديف دهم را انتخاب کرده بودم. اين کار با مختصر سابقٔه 
شرارتی که داشتم اّول وقت کالس، سوءظِنّ پيرمرد معلّم را تحريک کرد. ديدم چپ چپ 
به من نگاه می کند. پيش خودش خيال کرد چه شده که اين شاگرد شيطان برخالف هميشه 

ته کالس نشسته است. نکند کاسه ای زير نيم کاسه باشد.
بّچه ها هم کم و بيش تعّجب کردند؛ خاّصه آنکه به حال من آشنا بودند. می دانستند که 
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برای رديِف اول سال ها جنجال کرده ام. با اين همه، درس شروع شد. معلم عبارتی عربی را 
بر تخته سياه نوشت و بعد جدولی خط کشی کرد. يک کلمٔه عربی را در ستون اّول جدول 
نوشت و در مقابل آن کلمه را تجزيه کرد. در چنين حالی، موقع را مغتنم شمردم؛ دست 

بردم و جعبه را درآوردم.
با دّقت عينک را از جعبه بيرون آوردم؛ آن را به چشم گذاشتم. دستٔه سيمی را به پشت 

گوش راست گذاشتم. نخ قند را به [پشت] گوش چپ بردم و چند دور تاب دادم و بستم.
در اين حال وضع من تماشايی بود. قيافٔه يُغورم،  صورت درشتم، بينی گردن کش و 
دراز و عقابی ام، هيچ کدام، با عينِک بادامِی شيشه کوچک جور نبود. تازه اينها به کنار، 
دسته های عينِک سيم و نخ قوز باال قوز بود و هر پدرمردٔه مصيبت ديده ای را می خنداند؛ چه 
رسد به شاگردان مدرسه ای که بی خود و بی جهت از تََرک ديوار هم خنده شان می گرفت.

که  برگرداند  را  رويش  نوشت،  بزرگوار  معلّم  که  را  اّول  سطر  نياورد.  بد  روز  خدا 
کالس را ببيند و درک شاگردان را از قيافه ها تشخيص دهد، ناگهان نگاهش به من افتاد. 
حيرت زده گچ را انداخت و قريب به يک دقيقه ِبّر و ِبّر٭ چشم به عينک و قيافٔه من دوخت. 
من متوّجه موضوع نبودم. چنان غرق لّذت بودم که سر از پا نمی شناختم. من که در رديف 
اّول با هزاران فشار و زحمت نوشتٔه روی تخته را می خواندم، اکنون در رديف دهم، آن 

را مثل بلبل می خواندم.
مسحور کار خود بودم؛ ابدًا توّجهی به ماَجرای شروع شده نداشتم. بی توّجهی من 
و اينکه با نگاه ها هيچ اضطرابی نشان ندادم، معلّم را در ظّن خود تقويت کرد. يقين شد که 

من بازی جديدی درآورده ام که او را دست بيندازم و مسخره کنم.
ناگهان چون پلنگی خشمناک راه افتاد. اتّفاقاً اين آقای معلّم لهجٔه غليظ شيرازی 
داشت و اصرار داشت که خيلی خيلی عاميانه صحبت کند. همين طور که پيش می آمد، با 

لهجٔه خاّصش گفت:
«به به! مثل قّوال٭ ها صورتک زدی؟ مگه اين جا دستٔه هفت صندوقی٭ آوردن؟»

تا وقتی که معلّم سخن نگفته بود، کالس آرام بود و بّچه ها به تخته سياه چشم دوخته 
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بودند. وقتی آقا معلّم به من تعّرض کرد، شاگردان کالس روبرگردانيدند که از واقعه خبر 
شوند. همين که شاگردان به عقب نگريستند، عينک مرا با توصيفی که از آن شد ديدند؛ 

يک مرتبه گويی زلزله آمد و کوه شکست.
به  شاگردان  تمام  ِهر  و  ِهر  داد.  تکان  را  مدرسه  و  کالس  آنان  خندٔه  َمهيب  صدای 
بازی ها  همٔه  که  شد  توّهم  او  برای  کرد.  عصبانی  را  معلّم  بيشتر  کار،  اين  افتادند،  قهقهه 
را برای مسخره کردنش راه انداخته ام … خندٔه بّچه ها و حملٔه آقا معلّم مرا به خود آورد. 
به  دست  تا  بردارم.  را  عينک  فوريّت  به  خواستم  پيش آمد[ه]؛  خطری  که  کردم  احساس 

عينک بردم فرياد معلّم بلند شد: 
«دست نزن؛ بگذار همين طور تو را با صورتک پيش مدير ببرم. تو را چه به مدرسه 

و کتاب و درس خواندن؟»
حاال کالس سخت در خنده فرو رفته، مِن بدبخت هم دست و پايم را گم کرده ام. 
گُنگ شده ام؛ نمی دانم چه بگويم. مات و مبهوت عينِک کذا به چشمم است و خيره خيره 
معلّم را نگاه می کنم. اين بار سخت از جا در رفت و درست آمد کنار نيمکت من. يک 
کرد:  خطاب  حال  چنين  در  کشيده زدن.  آمادٔه  هم  دستش  يک  بود،  کتش  پشِت  دستش 

پاشو برو گم شو؛ يا اللّه! پاشو برو گم شو!
مِن بدبخت هم بلند شدم، عينک همان طور به چشمم بود و کالس هم غرِق خنده بود، 
کمی خودم را دزديدم که اگر کشيده را بزند، به من نخورد يا الاقل به صورتم نخورد. ِفرز 
و چابک جلوی آقا معلّم در رفتم که ناگهان کشيده به صورتم خورد و سيم عينک شکست 
و عينک آويزان و منظره مضحک شد. همين که خواستم عينک را جمع و جور کنم، دو تا 

اردنگی محکم به پشتم خورد. مجاِل آخ گفتن نداشتم؛ پريدم و از کالس بيرون جستم.
٭ ٭ ٭

آقای مدير و آقای ناظم و آقای معلّم عربی کميسيون کردند. بعد از چانه زدِن بسيار 
تصميم به اخراجم گرفتند. وقتی خواستند تصميم را به من ابالغ کنند، ماَجرای نيمه کوری 
خود را برايشان گفتم. اّول باور نکردند اّما آن قدر گفته ام صادقانه بود که در سنگ هم 
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اثر می کرد.
وقتی مطمئن شدند که من نيمه کورم، از تقصيرم گذشتند و آقای معلّم عربی با همان 

لهجه گفت:
وقتی  فردا  حاال  می گفتی.  اّول  بياد،  باال  جونت  بگی،  زودتر  می خواستی  «بّچه، 
يک  از  پس  فردا  عينک ساز.»  سليمون  ميز  دکون  دم  شاه چراغ  بيا  شد،  تعطيل  مدرسه 
صحن  در  رفتم  شد،  تعطيل  مدرسه  که  وقتی  ديروز،  خّفت  از  پس  و  بدبختی  و  رنج  عمر 
شاه چراغ، دم دکّان ميرزا سليمان عينک ساز. آقا معلّم عربی هم آمد؛ يکی يکی عينک ها 
را از ميرزا سليمان گرفت و به چشم من گذاشت و گفت: «نگاه کن به ساعت شاه چراغ 
ببين عقربٔه کوچک را می بينی يا نه؟» بنده هم يکی يکی عينک ها را امتحان کردم. باالخره 

يک عينک به چشمم خورد و با آن، عقربٔه کوچک را ديدم.
پانزده قران دادم و آن را از ميرزا سليمان خريدم و به چشمم گذاشتم و عينکی شدم.

      رسول پرويزی           
از کتاب «شلوارهای وصله دار»

خودآزمايي

١ــ شخصّيت اّول داستان، چه چيزى را نشانٔه تمّدن و تجّدد مى دانست؟
٢ــ راوى داستان كيست؟ زمان و مكان داستان را مشّخص كنيد.

٣ــ صحنٔه عينک  زدن شخصّيت داستان را از زبان سوم شخص بيان كنيد.
٤ــ اوج داستان در كجاست؟

٥  ــ دو ويژگى برجستٔه نثر داستان را بيان كنيد.
٦  ــ واژٔه «سن» در اين درس با سه كاربرد و معنى مستقل آمده است. اين سه معنى كدام اند؟

كاسته و كوتاه مى گردند؛ مانند: «چشت  ٧ــ در محاوره، جمله ها كامل گفته نمى شوند و معموالً 
كوره = چشمت كور است؟» به اين نوع زبان، زبان شكسته مى گويند. در داستان ها و رمان ها نقل قول 
با  است،  آمده  درس  در  كه  را  نوع  اين  از  جمله  دو  مى شود.  نوشته  شكسته  زبان  به  معموالً  مستقيم 

صورت كامل آنها بنويسيد.
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سال  به  و  شد  زاده   ١٨٤٠ سال  به  فرانسه،  نامدار  نويسندگان  از  دوده،  آلفونس 
١٨٩٧ درگذشت. از کتاب های وی که به فارسی برگردانده شده است، «نامه های آسياب 
من» و «قّصه های دوشنبه» را می توان نام برد. داستان زير از کتاب «قّصه های دوشنبه» 
داستان،  اين  در  نويسنده  است.  شده  انتخاب  زرين کوب  عبدالحسين  دکتر  ترجمٔه 

احساسات ميهن دوستانه را به شکلی زيبا از زباِن کودکی دبستانی بيان کرده است.

گردم؛  واقع  معلّم  عتاب  مورد  که  داشتم  آن  بيم  من  و  بود  شده  دير  مدرسه  روز  آن 
پرسيد و من حّتی يک کلمه  علی الخصوص که معلّم گفته بود درس دستور زبان خواهد 
بگذارم و راه  مدرسه را  بحث  درس و  گذشت که  خاطرم  بودم. به  نياموخته  درس  از آن 
صحرا پيش گيرم. هوا گرم و دل پذير بود و مرغان در بيشه زمزمه ای داشتند. اين همه، 
خيلی بيشتر از قواعد دستور، خاطر مرا به خود مشغول می داشت اّما در برابر اين وسوسه 

مقاومت کردم و به شتاب، راه مدرسه را پيش گرفتم.
وقتی از پيش خانٔه کدخدا می گذشتم، ديدم جماعتی آنجا ايستاده اند و اعالنی را که 
بر ديوار بود، می خوانند. دو سال بود که هر خبر مالل انگيز[ی] که برای ده می رسيد، از 
اينجا منتشر می گشت. از اين رو من ــ بی آنکه در آنجا توقفی کنم ــ با خود انديشيدم که 
«باز برای ما چه خوابی ديده اند؟» آن گاه سرخويش گرفتم و راه مدرسه در پيش و با شتاب 

تمام، خود را به مدرسه رساندم.
که  می کردند  فرياد  و  بانگ  چندان  شاگردان  درس،  شروع  اوايل  عاّدی،  مواقِع  در 
ُغلغلٔه آنها به کوی و برزن می رفت. با آواز بلند درس را تکرار می کردند و بانگ و فرياد 



١٣٩

می گفت:  و  می کوبيد  ميز  بر  داشت،  دست  در  همواره  که  را  چوبی  معلّم  و  برمی آوردند 
«ساکت شويد!» آن روز هم من به گمان آنکه وضع همان خواهد بود، انتظار داشتم که در 
ميان بانگ و همهمٔه شاگردان، آهسته و آرام به اتاق درس درآيم و بی آنکه کسی متوّجه تأخير 
ورود من گردد، بر سر جای خود بنشينم اّما برخالف آنچه من چشم می داشتم آن روز چنان 
سکوت و آرامش در مدرسه بود که گمان می رفت از شاگردان هيچ کس در مدرسه نيست.

از پنجره به دروِن اتاق نظر افکندم؛ شاگردان در جای خويش نشسته بودند و معلّم با 
همان چوِب ُرعب انگيز که همواره در دست داشت، در اتاق درس قدم می زد. الزم بود که 
در را بگشايم و در ميان آن آرامش و سکوت وارد اتاق شوم. پيداست که تا چه حد از چنين 
کاری بيم داشتم و تا چه اندازه از آن شرم می بردم اّما دل به دريا زدم و به اتاق درس وارد 
شدم؛ ليکن معلّم، بی آنکه خشمگين و ناراحت شود، از سر مهر نظری بر من انداخت و با لطف 

و نرمی گفت: «زود سِر جايت بنشين؛ نزديک بود درس را بی حضور تو شروع کنيم.»
از کنار نيمکت ها گذشتم و بی درنگ بر جای خود نشستم. وقتی ترس و ناراحتی 
من فرو نشست و خاطرم تسکين يافت، تازه متوّجه شدم که معلّم ما لباس ژندٔه معمول هر 
روز را بر تن ندارد و به جای آن، لباسی را که جز در روز توزيع جوايز يا در هنگامی که 
بازرس به مدرسه می آمد نمی پوشيد، بر تن کرده است. گذشته از آن، تمام اتاق درس را 
ُابّهت و شکوهی که مخصوص مواقع رسمی است فرا گرفته بود اّما آنچه بيشتر مائه شگفتی 
من گشت، آن بود که در انتهای اتاق بر روی نيمکت هايی که در مواقع عادی خالی بود، 
جماعتی را از مردان دهکده ديدم که نشسته بودند. کدخدا و مأمور نامه رسانی و چند تن 
ديگر از اشخاص معروف در آن ميان جای داشتند و همه افسرده و دل مرده به نظر می آمدند، 
پيرمردی که کتاب الفبای کهنه ای همراه داشت، آن را بر روی زانوی خويش گشوده بود 

و از پِس عينک درشت و ستبر به حروف و خطوط آن می نگريست.
هنگامی که من از اين احوال غرق حيرت بودم، معلّم را ديدم که بر کرسی خويش 
بود،  گفته  سخن  من  با  ورود  هنگام  که  سخت،  اّما  گرم  صدای  همان  با  سپس  و  نشست 
گفت: «فرزندان، اين باِر آخر است که من به شما درس می دهم، دشمنان حکم کرده اند 
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که در مدارس اين نواحی، زبانی جز زبان خود آنها تدريس نشود. معلّم تازه فردا خواهد 
رسيد و اين آخرين درِس زباِن ملّی شماست که امروز می خوانيد. از شما خواهش دارم که 

به درس من ُدُرست دّقت کنيد.»
اين سخنان مرا سخت دگرگون کرد. معلوم شد که آنچه بر ديوار خانٔه کدخدا اعالن 
کودکان ده آموختن زبان ملّی ممنوع است.»  بودند، همين بود که: «از اين پس به  کرده 
همان  به  نياموزم و  را  آن  ديگر  که  بودم  مجبور  بود.  من  ملّی  زبان  درس  آخرين  اين  آری 
ساعت های  آن  از  پيش  که  خوردم  تأّسف  چه قدر  کنم.  قناعت  داشتم  که  مايه ای  اندک 
درازی را از عمر خويش تلف کرده و به جای آن که به مدرسه بيايم، به باغ و صحرا رفته و 
عمر به بازيچه به سر برده بودم. کتاب هايی که تا همين دقيقه در نظر من سنگين و مالل انگيز 
می نمود، دستور زبان و تاريخی که تا اين زمان به سختی حاضر بودم به آنها نگاه کنم، اکنون 
برای من در حکم دوستان کهنی بودند که تَرک آنها و جدايی از آنها به سختی ناراحت و 
متأثّرم می کرد. دربارٔه معلّم نيز همين گونه می انديشيدم. انديشٔه آنکه وی فردا ما را تَرک 
می کند و ديگر او را نخواهم ديد، خاطرات تلخ تنبيهاتی را که از او ديده بودم و َضَربات 
چوبی را که از او خورده بودم، از صفحٔه ضميرم يک باره محو کرد. معلوم شد که به خاطر 
همين آخرين روز درس بود که وی لباس های نو خود را بر تن کرده بود و نيز به همين سبب 
بود که جماعتی از پيران دهکده و مردان محترم در انتهای اتاق نشسته بودند. گفتی تأّسف 
داشتند که پيش از اين نتوانسته بودند لحظه ای چند به مدرسه بيايند و نيز گمان می رفت 
که اين جماعت به درس معلّم ما آمده بودند تا از او به سبب چهل سال رنج شبانه روزی و 

مدرسه داری و خدمت گزاری قدردانی کنند.
در اين انديشه ها مستغرق بودم که ديدم مرا به نام خواندند. می بايست که برخيزم و 
درس را جواب بدهم. راضی بودم تمام هستی خود را بدهم تا بتوانم با صدای رسا و بيان 
روشن درس دستور را که بدان دشواری بود، از بر بخوانم اّما در همان لحظٔه اّول درماندم 

و نتوانستم جوابی بدهم و حّتی جرئت نکردم سر بر دارم و به چشم معلّم نگاه کنم.
در اين ميان، سخن او را شنيدم که با مهر و نرمی می گفت:
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فرزند، تو را سرزنش نمی کنم؛ زيرا خود به قدر کفايت ُمتنبّه شده ای. می بينی که چه 
روی داده است. آدمی هميشه به خود می گويد، وقت باقی است، درس را ياد می گيرم اّما  
می بينی که چه پيشامدهايی ممکن است روی دهد. افسوس؛ بدبختی ما اين است که هميشه 
آموختن را به روز ديگر وامی گذاريم. اکنون اين مردم که به زور بر ما چيره گشته اند، حق 
مستقل  داريد که قومی آزاد و  بگويند: «شما چگونه اّدعا  کنند و  دارند که ما را مالمت 
هستيد و حال آنکه زبان خود را نمی توانيد بنويسيد و بخوانيد؟» با اين همه، فرزند، تنها تو 
در اين کار مقّصر نيستی. همٔه ما سزاوار مالمتيم. پدران و مادران نيز در تربيت و تعليم شما 
چنان که بايد اهتمام نورزيده اند و خوش تر آن دانسته اند که شما را دنبال کاری بفرستند تا 
پولی بيشتر به دست آورند. من خود نيز مگر در خور مالمت نيستم؟ آيا به جای آن که شما 
را به کار درس وادارم، بارها شما را سرگرم آبياری باغ خويش نکرده ام و آيا وقتی هوس 

شکار و تماشا به سرم می افتاد، شما را رخصت نمی دادم تا در پی کار خويش برويد؟ 
آنگاه معلّم از هر دری سخن گفت و سرانجام سخن را به زبان ملّی کشانيد و گفت: 
«زبان ما در شمار شيرين ترين و رساترين زبان های عالم است و ما بايد اين زبان را در بين 
خويش هم چنان حفظ کنيم و هرگز آن را از خاطر نبريم؛ زيرا وقتی قومی به اسارت دشمن 
کند،  حفظ  هم چنان  را  خويش  زبان  که  وقتی  تا  گردد،  بيگانه  مقهور٭  و  مغلوب  و  درآيد 
هم چون کسی است که کليد زندان خويش را در دست داشته باشد. آن گاه کتابی برداشت 
را  درس  روز  آن  آسانی  چه  با  که  کردم  تعجب  پرداخت.  دستور  از  درسی  خواندن  به  و 
می فهميدم. هرچه می گفت به نظرم بسيار آسان می نمود. گمان دارم که پيش از آن هرگز 
بدان حد با عالقه به درس دستور گوش نداده بودم و او نيز هرگز پيش از آن، با چنان دّقت و 
حوصله ای درس نگفته بود. گفتی که اين مرِد نازنين می خواست پيش از آن که ما را وداع 
کند و درس را به پايان برد، تماِم دانش و معرفت خويش را به ما بياموزد و همٔه معلومات 

خود را در مغز ما فرو کند.
سرمشق هايی  ما  برای  معلّم  رسيد.  کتابت  و  تحرير  نوبت  آمد،  پايان  به  درس  چون 
تازه انتخاب کرده بود که بر باالی آنها عبارت «ميهن، سرزمين نياکان، زبان ملّی» به چشم 
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که  می نمود  چنان  بود،  آويزان  ما  تحرير  ميزهای  گوشٔه  به  که  سرمشق ها  اين  می خورد. 
مجّسم  نمی توان  باشند،  درآورده  اهتزاز  به  را  ما  ملّی  درفش  اتاق،  چهارگوشٔه  در  گويی 
کرد که چه طور همٔه شاگردان در کار خّط و مشق خويش سعی می کردند و تا چه حد در 
سکوت و خموشی فرو رفته بودند. در آن سکوت و خموشی جز صدای قلم که بر کاغذ 
کشيده می شد، صدايی به گوش نمی آمد. بر بام مدرسه کبوتران آهسته می خواندند و من 
در حالی که گوش به ترنّم آنها می دادم، پيش خود انديشه می کردم که آيا اينها را نيز مجبور 

خواهند کرد که سرود خود را به زبان بيگانه بخوانند؟
گاه گاه که نظر از روی صفحٔه مشق خود برمی گرفتم، معلّم را می ديدم که بی حرکت 
بر جای خويش ايستاده است و با نگاه های خيره و ثابت، پيرامون خود را می نگرد؛ تو گفتی 
دل  در  بود،  نيز  او  مسکن  و  خانه  واقع  در  که  را  مدرسه  اشيای  تمام  تصوير  می خواست 
خويش نگاه دارد. فکرش را بکنيد! چهل سال تمام بود، که وی در اين حياط زندگی کرده 
بود و در اين مدرسه درس داده بود. تنها تفاوتی که در اين مّدت در اوضاع پديد آمده بود، 
اين بود که ميزها و نيمکت ها براثِر مروِر زمان فرسوده و بی رنگ گشته بود و نهالی چند که 
وی در هنگام ورود خويش در باغ َغْرس کرده بود، اکنون درختانی تناور شده بودند. چه 
اندوِه جان کاه و مصيبت سختی بود که  اکنون اين مرد می بايست تمام اين اشيای عزيز را 

ترک کند و نه تنها حياط مدرسه بلکه خاک وطن را نيز وداع ابدی گويد. 
با اين همه، قّوت قلب و خون سردی وی چندان بود که آخرين ساعت درس را به 
به  بلند  صدای  با  کودکان  آنگاه  خوانديم.  تاريخ  درس  مشق،  تحريِر  از  پس  آورد.  پايان 
ر٭ دهکده که کتاب را بر  تکرار درس خويش پرداختند. در آخر اتاق، يکی از مردان ُمَعمَّ
روی زانو گشوده بود و از پس عينک ستبر خويش در آن می نگريست، با کودکان هم آواز 
و  شوق  با  چنان  وی  صدای  می کرد.  تکرار  بلند  صدای  با  را  درس  آنها  با  و  بود  گشته 
هيجان آميخته بود که از شنيدن آن بر ما حالتی غريب دست می داد و هوس می کرديم که 
در عين خنده گريه سرکنيم. دريغا! خاطرٔه اين آخرين روز درس همواره در دل من باقی 

خواهد ماند.
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در اين اثنا وقت به آخر آمد و ظهر  فرا رسيد و در همين لحظه، صدای شيپور سربازان 
بيگانه نيز که از مشق و تمرين بازمی گشتند، در کوچه طنين افکند. معلّم با رنگ پريده از 
جای خويش برخاست، تا آن روز هرگز وی در نظرم چنان پرمهابت و با عظمت جلوه نکرده 

بود. گفت:
«دوستان، فرزندان، من … من… »

اّما بعض و اندوه، صدا را در گلويش شکست. نتوانست سخن خود را تمام کند. 
سپس روی برگردانيد و پاره ای گچ بر گرفت و با دستی که از هيجان و درد می لرزيد، بر 

تختٔه سياه اين کلمات را با خطّی َجلی٭ نوشت: «زنده باد ميهن!»
آنگاه همان جا ايستاد؛ سر را به ديوار تکيه داد و بدون آنکه ديگر سخنی بگويد، با 

دست به ما اشاره کرد که «تمام شد. برويد، خدا نگهدارتان باد!»

خودآزمايي

۱ ــ «  آخرين درس  » از زبان چه كسى بيان شده است ؟
۲ ــ معّلم چه چيزى را تضمين كنندٔه آزادى مّلت ها مى داند؟

۳ ــ آواز كبوتران چه چيزى را براى راوى داستان تداعى مى كند؟
القا  را  ارزش مندى  مفهوم  چه  ميهن»  باد  «زنده  جملٔه  نوشتن  با  معلّم  متن،  به  توّجه  با  ــ   ۴

مى كند؟
۵ ــ به نظر شما زيباترين قسمت اين نوشته كدام است؟ چرا؟

۶ ــ در چه مواقعى زبان مّلى براى يك مّلت ارزش و اهّمّيت بيش ترى مى يابد؟
به  داشت  معّلم  از  كه  را  تلخى  خاطرات  داستان،  راوى  كودِک  كه  شد  باعث  چيزى  چه  ــ   ۷

سادگى فراموش كند؟
٨  ــ از تعبيِر کنايِی «برای کسی خواب ديدن» چه موقع استفاده می شود؟



«مناجات»

الهی، به ُحرمت آن نام که تو خوانی و به ُحرمت آن صفت که تو چنانی، 
درياب که می توانی. 

الهی، عمر خود به باد کردم و برتن خود بيداد کردم؛ گفتی و فرمان نکردم، 
درماندم و درمان نکردم. 

الهی، عاجز و سرگردانم؛ نه آن چه دارم دانم و نه آن چه دانم دارم. 
الهی، اگر تو مرا خواستی، من آن خواستم که تو خواستی. 

الهی، به بهشت و حور چه نازم؛ مرا ديده ای ده که از هر نظر بهشتی 
سازم. 

الهی، در دل های ما جز تخم محبت مکار و برجان های ما جز الطاف و 
مرحمت خود منگار و بِر کشت های ما جز باران رحمت خود  مبار. به لطف، 
ما  مارا به  بردار و  حجاب ها از راه  پای دار، الهی  کرم،  گير و به  دست  ما را 

مگذار.
مجموعۀ رسايل فارسی «خواجه عبدالّله انصاری»
  قرن پنجم      
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آ

آبروى  از  کنايه  بردن  آب  آبرو،  و  رونق  آب:  بردن:  آب 
کسى را بر باد دادن.

آبزن: حوض کوچک، حوضچه اى که از چينى يا آهن و 
مانند آن براى شست و شو سازند.

آرمان: آرزو، اميد
آرنگ: آرنج

آژنگ: چين و شکنى که به واسطٔه خشم به چهره و ابرو 
و پيشانى افتد.

آوند: معلّق

الف

ابليس: شيطان، اهريمن
اجابت: برآوردن

اختر سعد: مشترى است که «سعد اکبر» است.
ُارسى: نوعى دِر قديمى که عمودى باز و بسته مى شود. 
مجازًا به اتاقى که داراى چنين درهايى بوده، « ارسى » 

مى گفته اند.
ارغند: خشمگين و قهرآلود ( در فرهنگ هاى فارسى ارغند 

را دلير و شجاع معنى کرده اند ).
اژدهاپيکر: در شکل و هيئت اژدها، داراى نقش اژدها، 

همچون اژدها هول انگيز و ترسناک
اساطير: جمع اسطوره، افسانه ها و داستان هاى خدايان 

و پهلوانان ملل قديم
استشهاد نامه:  گواهى نامه، استشهاد: طلب شهود براى 

گواهى يا اثبات حقى
به  دور  از  که  سياهى اى  شبح:    ← شبح  جمع  اشباح: 

نظر رسد.

اشتياق: ميل قلب است به ديدار محبوب؛ در کالم موالنا 
شناخت  راه  در  خداجو  و  کمال طلب  روِح  کشش 

پروردگار و ادراک حقيقت هستى است.
اعصار: روزگاران، دوره ها 

اکسير: جوهرى که ماهّيت اجسام را تغيير دهد و کامل تر 
سازد؛ هر چيز مفيد و کمياب.

اورند: اورنگ، تخت، مجازًا فرّ  و شکوه، شأن و شوکت
شريعت  ظاهر  در  که  کسانى  متشّرعان،  صورت:  اهل 

مانده اند و به عمق آن دست نيافته اند.

ب

بارقه: پرتو، جلوه
بام: بامداد، صبحگاه

داراى  سوى،  دو  از  که  سرپوشيده  کوچه اى  بازارگاه: 
دکّان ها باشد. در اين جا مقصود اهل بازار

ِبّرو بر: ِبرِبر = با دّقت، خيره خيره
بالغت: چيره زبانى، زبان آورى، بليغ شدن

بنگ: ماده اى مخّدر که از شاه   دانه به دست مى آيد.
بورشدن: شرمنده شدن، خجلت زده شدن

بهل: بگذار، رها کن
بى روزى: بى نوا و درويش

بيگاه: دير

پ

پاى مردى: خواهشگرى، ميانجى گرى، شفاعت
کنندگان  توجيه  حکومت،  ديو:دست ياران  پاى مردان 

حکومت بيداد
پرده: در اصطالح موسيقى يعنى آهنگ و نغمه هاى مرتّب

فهرست واژگان
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د

داروغه: نگهبان
داشتن: حفاظت کردن، پاييدن، حرمت کردن، نواختن 

گورستان  نهند؛  آن  در  را  مردگان  که  سردابه اى  دخمه : 
زردشتيان 

ُدّراعه: جامٔه دراز که مرد و زن از رو پوشند؛ جبّه
درزه: بسته

درفش کاويان [اخترکاويان]: درفش ملّى ايران در عهد 
ساسانى

دروزخ: صورتى نادر از کلمٔه دوزخ
دژم: خشمگين

دستور: اجازه ،  راهنما، وزير
دشت: دست الف، پيش مزد، فروش اّول هر کاسب

َدِهش: دادگری، انصاف، بخشش
دهشت: سرگشتگى، حيرت، تعّجب، اضطراب، ترس

ر

رأى زدن: مشورت کردن
رجم: سنگ زدن

رعب انگيز: ترسناک، وحشتناک

ز

کاروان  زنگ  اصل  در  دراى  پتک،  ضربٔه  دراى:  زخِم 
است.

زغن: پرنده اى است شکارى کوچک تر از باز، موش گير 
زنديق: ملحد، دهرى، بى دين

زى: لباس و پوشش خاّص  هر صنف

س

َسپردن: پاى مال کردن و زير پا گذاشتن

پس افکند: پس افکنده، پس افت، ميراث
پشت پاى: روى پاى، سينٔه پاى

ت

تراويدن: چکيدن، تراوش کردن آب و شراب و امثال آن.
ترنج: بالنگ، از مرکّبات

ترّنم: نغمه، آواز نيکو، سرود
ترياق: پادزهر، ضدّ زهر 

تعليمى: عصاى سبکى که به دست گيرند.
توسنى: سرکشى، عصيان (صفت اسب )

تهّجد: شب بيدارى، شب زنده دارى

ج

جرگه: گروه، زمره
جلى: آشکار، روشن

چ

چغز: قورباغه
چوک: مرغى است مانند جغد که خود را از درخت آويزان 

سازد و فرياد کند؛ شباويز، مرغ حق

ح

حد: مجازات شرعى
حضيض: نشيب، پستى، (مقابل اوج)

خ

خانقاه: محلّى که درويشان و مرشدان در آن سکونت  مى کردند 
و رسوم و آداب تصّوف را اجرا مى نمودند.

خواليگر: آشپز، طباخ
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سجستانى: سيستانى، اهل سيستان
ُسخره: تمسخر، ريشخند

سفله: پست، فرومايه
ِسن: صحنٔه نمايش

سو: ديد، توان بينايى
سوُرت: تندى، تيزى؛ شّدت اثر

ش

شاباش: شادباش، طال يا پولى که بر سر عروس يا داماد 
ريزند.

که  مخصوصى  حقٔه  حّقه بازى؛  اصطالح  شامورتى: 
حّقه بازان با آن عمليات محّيرالعقول انجام دهند.

شبتاب: کرم شب تاب؛ آنچه در شب بدرخشد.
شرحه شرحه: پاره پاره (  شرحـه: پارٔه گوشتى  که  از   درازا 

بريده  باشند )
شرنگ: زهر، سم، هر چيز تلخ

شکرخنده: خندٔه شيرين، خندٔه دل نواز
شمار گرفتن: حساب پس دادن

شير سپهر: آفتاب ( به اعتبار آن که برج اسدخانٔه اوست )
شير شرزه: شير خشمگين

ص

صحبت: مصاحبت، هم نشينى
صعوه: پرنده اى کوچک به اندازٔه گنجشک
صفدر: کسى که صّف  لشکر را مى درد، دلير

ض

ضماد کردن: بستن چيزى بر زخم، مرهم نهادن

ع 

عنايت: توّجه

کنار  در  روشن  و  رنگ  سرخ  است  ستاره اى  عّيوق: 
راست کهکشان که پس از ثريّا طلوع مى کند و پيش 
و  روشنايى  و  دورى  مظهر  مى کند.  غروب  آن  از 

بلندى است.

غ

قبيل  از  خوش بو  مواد  از  مرکّب  و  عطريّات  از  غاليه: 
ُمشک، عنبر، کافور ... با رنگ سياه 

ف

فر: [فّره: خّره] فروغى ايزدى است که به دل هر که بتابد، 
از همگنان برترى مى يابد و از پرتو همين فروغ است 
که شخص به پادشاهى مى رسد و در کماالت نفسانى 

و روحانى کامل مى شود.
فرام: فريم (Frame)، قاب عينک

فسرده: يخ زده، منجمد
فصاحت: درستى و شيوايى؛ سخن روان که با استفاده از 
لغات و ترکيبات خوش آهنگ و رايج و ترکيب بندى 
درست عبارات و جمالت مطابق قواعد زبان صورت 

مى گيرد.

ق

تيرٔه  از  پايا  و  علفى  است  گياهى  قاصد،  گل  قاصدک: 
مرکّبان. اين گياه به طور خودرو مى رويد.

قتيل: بـرخى موارد در زبان عربى فعيل به معناى مفعول 
است؛ از جمله اين جا که به معناى مقتول و کشته شده 

مى باشد.
قال کردن: کلک زدن، کمين کردن براى شيطنت

سنگ  آن  با  که  آلتى  فالخن؛  قالسنگ،  قلماسنگ: 
اندازند.

ُقمرى: پرنده اى از راستٔه کبوتران، ياکريم
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مخصوص  عصايى  »؛  « منتشا  شهر  نام  از  مأخوذ  َمنتشا: 
با  قلندران  و  درويشان  که  دار  گره  و  ستبر  چوب  از 

خود دارند.
ِمهين: بزرگ ترين، بزرگ

ن

نارنگ: مطلق مرکّبات و ميوه هاى آن ها، نارنج
ناَوک: نوعى تير کوچک که آن را در غالف آهنين گذارند 

و از کمان سر دهند تا دورتر رود.
نحس: نامبارک، بداختر

نحل: زنبور عسل
نزهتگه: تفّرجگاه

نشئت: حالت سرخوشى و مستى
نفير: فرياد و زارى به آواز بلند

نيلفر: نيلوفر، گياهى است پيچنده با گل هايى شيپور مانند.

هـ

َهريوه: صفت نسبى منسوب به هرات؛ اهل هرات
َهزار: بلبل يا پرنده اى از خانوادٔه بلبل ( هزاردستان )

هفت صندوقى [دستۀ هفت صندوقى ]: گروه هاى نمايشى 
دوره گردى بوده اند که با اجراى نمايش هاى روى حوضى، 
مى کردند.  فراهم  را  مردم  خندٔه  و  سرگرمى  اسباب 
صندوق هايى  در  را  خود  ابزار  و  وسايل  گروه ها  اين 
مى نهاده اند. پرجاذبه ترين و کامل ترين گروه    آنهايى بودند 
که   هفت  صندوق داشته اند. به هر  يک  از  بازيگران گروه  نيز 

« قّوال » يا «   قّوالک  » مى گفته اند.

ي

يکايک: ناگهان

دوره گردى  نمايش هاى  بازيگر  مقصود  اين جا  در  قّوال: 
است. (ر.ک. هفت صندوقى)

ک

کافور: ماّدٔه معطّر جامدى که از گياهانى چون ريحان و 
بابونه و چند نوع درخت به دست مى آيد.

گ

گز: نام درختى است که در مناطق گرم مى رويد.
به  منسوب  گنجى  و  موسيقى  در  نوايى  نام  فريدون:  گنج 

فريدون

ل

مجازًا  باشد؛  معيوب  و  دستش  پا  که  آن  لوک:  و  لنگ 
ضعيف و ناتوان.

م

حق،  معرفت  و  شناخت  راه  پيروان  صوفيان،  متصوّفه: 
عارفان

مجاور بودن: اعتکاف و گوشه نشينى اختيار کردن
احکام  اجراى  بر  نظارت  وى  کار  که  مأمورى  محتسب: 

دين بود.
محضر: استشهاد نامه؛ متنى که ضّحاک براى تبرئٔه خويش 

به امضاى بزرگان حکومت رسانده بود.
مصابيح: جمع مصباح؛ چراغ

ُمَعّمر: سال خورده
مقهور: مغلوب، شکست خورده
مالهى: جمع ملهى؛ آالت لهو
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فهرست منابع و مآخذ

آثار اهل قلم، حميد گروگان، انتشارات مدرسه، ( سازمان پژوهش و برنامه ريزى کتب درسى ) تهران، ۱۳۶۹
آن سوى حرف و صوت، دکتر محّمدرضا شفيعى کدکنى،انتشارات سخن، تهران ، زمستان ۷۳، چاپ اّول

از صبا تا نيما ( ۲ج )، يحيى آرين پور، سازمان کتاب هاى جيبى، ۱۳۵۰
اسرارالتوحيد فى مقامات شيخ ابوسعيد ( ۲جلد)، محمدبن منور، به تصحيح و اهتمام دکتر محّمدرضا شفيعى 

کدکنى، تهران، علمى، ۱۳۶۸
امثال و حکم، على اکبر دهخدا، چاپ سوم، تهران،اميرکبير، ۱۳۵۲ ( چهار جلد )

انواع ادبى و شعر فارسى، دکتر محّمد رضا شفيعى کدکنى، مجلٔه خرد و کوشش، و رشد ادب فارسى، ش ۳۲ ، ۳۳
انواع ادبى، دکتر حسين رزمجو، انتشارات آستان قدس رضوى، ۱۳۷۰

انواع ادبى در شعر فارسى، دکتر منصور رستگار فسايى،انتشارات نويد، شيراز، ۱۳۷۲
انواع ادبى، دکتر سيروس شميسا، انتشارات دانشگاه پيام نور

برگزيدهٔ مقاله هاى نشر دانش ( ۳ ) دربارهٔ ترجمه، مرکز نشر دانشگاهى، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۶
بوستان سعدى، به تصحيح دکتر غالمحسين يوسفى، شرکت سهامى انتشارات خوارزمى، تهران، چاپ سوم، 

۱۳۶۸
فردوسى، و  تهران  دانشگاه  سينا،  ابن  انتشارات  تهران،  صفا،  اللّه  ذبيح  دکتر  ايران،  ادبيات  تاريخ 

۱۳۶۳ ــ ۱۳۴۲( پنج جلد )
مراکز  ( براى   ۱۳۷۵ درسى،  کتاب هاى  تأليف  و  برنامه ريزى  دفتر  سنگرى،  محّمدرضا  معاصر،  ادبيات  تاريخ 

تربيت معلم )
تذکرةاالوليا، عطّار نيشابورى، به اهتمام دکتر محّمد استعالمى، چاپ سوم، ۱۳۶۰

تفسير سورآبادى، ابوبکر عتيق سورآبادى، مؤسسٔه مطالعات علمى و فرهنگى 
چشمٔه روشن، دکتر غالمحسين يوسفى، تهران، انتشارات علمى، چاپ اّول، ۱۳۶۹

حافظ نامٔه بهاء الدين خرمشاهى، دو جلد، انتشارات علمى و فرهنگى و سروش، چاپ اّول، تهران، ۱۳۶۶
حماسه سرايى در ايران، دکتر ذبيح اللّه صفا، تهران، اميرکبير، ۱۳۶۹

خدمات متقابل اسالم و ايران، استاد مرتضى مطهرى، تهران، انتشارات صدرا، قم، چاپ نهم،۱۳۵۷
خمسٔه نظامى، حکيم نظامى گنجوى، به کوشش وحيد دستگردى، انتشارات مطبوعاتى علمى، [  بى تا ] 
دايرة المعارف فارسى، دکتر غالمحسين مصاحب، (۲ جلد ) تهران، فرانکلين، ۱۳۵۶ــ ۱۳۴۵
ديدارى با اهل قلم، دکتر غالمحسين يوسفى، (۲ جلد ) انتشارات دانشگاه فردوسى مشهد، ۱۳۵۹

درياى گوهر، دکتر مهدى حميدى،(۲ جلد ) تهران، اميرکبير، ۱۳۴۲
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