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مقدمه
ّ

آىىنه اندىشه ها ،باورها ،هنرمندى ها و عظمت روحى و معنوى ملّتى است که از
آثار ادبى اىرانٔ ،
دىر باز تاکنون ،بالنده و شکوفـا از گذرگاه حادثه ها و خطرگاه ها گذشته و به امروز رسىده است .غناى
عصاره روح بلند و
اىن آثار ،گواه تجربه ها ،ژرف اندىشى ها و تکاپوى فرزانگان ادب و فرهنگ اىران و
ٔ
حقىقت جوى آنان است.
برگ ِ
برگ ادب و فرهنگ اىران زمىن ،جلوهگاه نماىش آثار منظوم و منثور فرهىختگان اندىشه ورى
خىام ،بىهقى ،غ ّزالى ،سناىى ،عطّار ،موالنا ،سعدى ،حافظ،
چون فردوسى ،عنصرالمعالى ،بىرونىّ ،
پشتوانه ذوق و کوشش
صائب ،دهخدا ،نىما و … است که از زالل فرهنگ اسالمى جرعه ها نوشىده و با
ٔ
خوىش ،آثارى ماندگار را رقم زده و سرماىه هاىى بزرگ و پرماىه را به ىادگار نهاده اند.
مطالعه دقىق و عمىق اىن آثار جان را طراوت مى بخشد ،روح را به افق هاى ش ّفاف و روشن پرواز
ٔ
مى دهد و ذهن و ضمىر را شکوفا و بارور مى سازد .بر جوانان ماست تا اىن ىادها و ىادگارهاى عزىز را
پاس بدارند ،بشناسند ،بشناسانند و زندگى امروز و فرداى خوىش را بر اىن پاىه هاى استوار پى    برىزند.
حساس و ارزشمند
ٔ
ادبىات فارسى در نظام آموزشى اىران اسالمى ،جاىگاهى ّ
برنامه درسى زبان و ّ
دارد؛چرا که از ىک سو حافظ مىراث فرهنگى و از دىگر سو،بهترىن و مؤثّرترىن ابزار انتقال علوم،

ماىه ارتباط و پىوند با دىگران در سطحى گسترده و مناسب است.
معارف ،ذوق و اندىشه و ٔ
اىن برنامه مجموعه اى از اطّالعات ،تواناىى هاى ذهنى و عملى و نگرش هاىى است که در دو
«ادبىات فارسى» به دانش آموزان ارائه مى شود.
بخش «زبان فارسى» و ّ
توجه به رشد روزافزون دانش بشرى در رشته هاى گوناگون و ضرورت هماهنگى بىن برنامه هاى
با ّ
بالنده اىران و نىز اصالت هاى فرهنگى و
درسى ،نىازهاى شناختى و روانى دانش آموزان ،شراىط
ٔ
جامعه ٔ

جدى در برنامه هاى درسى موجود احساس مى شد .به دلىل همىن نىاز اساسى و
ملّى ،لزوم تجدىد نظر ّ
نىز به منظور تحقّق بخشىدن به توصىه هاى مقام معظّم رهبرى و مسئوالن نظام جمهورى اسالمى اىران
ادبىات فارسى ،دفتر برنامه رىزى و تألىف کتاب هاى درسى از تىرماه
در پاسدارى و گسترش زبان و ّ
متوسطه را در دستور کار خود قرار داد تا
دوره ّ
 1374شوراى برنامه رىزى و تألىف کتاب هاى فارسى ٔ
دوره راهنماىى ،به تدوىن اهداف ،محتوا و نظام کتاب هاى
در تداوم تغىىر بنىادىن در کتاب هاى فارسى ٔ
مصوبات برنامه ،شوراى تألىف
زبان و ّ
دوره ّ
متوسطه بپردازد .به همىن منظور و بر اساس ّ
ادبىات فارسى ٔ
تهىه و تنظىم کرد.
محتواى کتاب حاضر را ّ
طراحى برنامه ها ارتباط افقى و
عناىت به اصول علمى برنامه رىزى درسى اىجاب مى کرد تا در ّ
عمودى بىن دروس حفظ و تقوىت شود و محتواى کتاب ها به گونه اى باشد که دانش آموز در پاىه هاى
باالتر اطّالعات ،مهارت ها و نگرش ها را در سطح وسىع تر و عمىق ترى کسب نماىد .به همىن منظور،
متوسطه سعى بر آن بوده است تا اىن اصول رعاىت
در برنامه رىزى درسى زبان و ّ
دوره ّ
ادبىات فارسى ٔ

توجه همکاران را به نکات
شود .براى آگاهى بىشتر از ساختار کتاب هاى جدىد از جمله کتاب حاضرّ ،
زىر جلب مى کنىم.
«ادبىات» فارسى درهم تنىده و آمىخته ا ند و نمى توان آنها را کامال ً از ىکدىگر
 1ــ اگر چه «زبان» و ّ
ِ
ادبىات در
آموزش هر ىک و نگه داشتن جاىگاه و پاىگاه هر کدام،
جدا کرد ّاما براى تسهىل در
ٔ
مقوله ّ
مقوله زبان در کتاب دىگر برنامه رىزى و تألىف گردىده است .در کتاب زبان فارسى به تقوىت
اىن کتاب و ٔ
ادبىات فارسى به مباحث
مهارت هاى گوش دادن ،سخن گفتن ،گفت و گو ،خواندن و نوشتن و در کتاب ّ
ادبىات جدا
ادبى از چشم اندازهاى گوناگون پرداخته مى شود؛ به اىن ترتىب ،آموزش زبان از آموزش ّ
خواهد بود ّاما در کاربرد ،اىن دو مقوله براى تقوىت ىک دىگر مورد استفاده قرار مى گىرند.
متوسطه تکرار خواهد
 2ــ کتاب ّ
دوره ّ
طى سه سال ٔ
ادبىات نُه فصل دارد و عنوان برخى از فصول ّ
شد ّاما محتوا در هر سال ،متناسب با نىازها و تواناىى هاى دانش آموز و در پاىه هاى باالتر با گسترش و
ژرفاى بىشتر مطرح مى شود.
 3ــ در هر فصل نمونه هاى نظم و نثر دىروز و امروز آمده است که از نظر گاه درون  ماىه و ساختار

تهىه و تنظىم شده است.
با عنوان فصل ،پىوستگى و ارتباط دارد و در جهت تحقّق اهداف آن فصل ّ
متوسطه که در ابتداى کتاب مشخّص شده ،اهداف
4ــ گذشته از اهداف کلّى ّ
ادبىات در سال دوم ّ
مدون در ابتداى فصول آمده است تا دبىران و دانش آموزان از انتظارات
کلّى فصول کتاب نىز به طور ّ
سازنده خود را بهتر اىفا نماىند.
آموزشى برنامه آگاه شوند و در جرىان ىاددهى و ىادگىرى نقش
ٔ
  5ــ از آنجا که رعاىت ارتباط بىن محتواى دروس گوناگون در ىک پاىه و در پاىه هاى مختلف
پاىه دوم و هم با دروس
ادبىات هم با ساىر دروس ٔ
امرى ضرورى است ،سعى شده است محتواى کتاب ّ
ادبىات پاىه هاى قبل و بعد هماهنگى داشته باشد (ارتباط افقى و عمودى).
ّ
  6ــ در پاىان هر درس ،در بخشى به نام «توضىحات» عبارات و ترکىب هاى دشوار توضىح داده
شده است« .توضىحات» ناظر به جنبه هاى کلىد ى متن است.
7ــ به منظور ّفعال شدن دانش آموزان در امر ىادگىرى و تقوىت مهارت هاى تفکّر (استدالل،
الىت هاى ىادگىرى،
تشخىص ،کسب ،ىادآورى ،تجزىه و تحلىل و …) مجموعه اى از تمرىنات و ّفع ّ
طراحى شده و با عنوان «خودآزماىى» در پاىان هر درس آمده است .اىن خودآزماىى ها تنها
پىش بىنى و ّ
نمونه هاىى هستند که مهم ترىن نکات هر درس را مورد سنجش قرار مى دهند .دبىران محترم مى توانند
اىن نمونه ها را گسترش دهند.
 8ــ در پاىان کتاب در مجموعه اى به نام واژه نامه و اعالم ،اطّالعاتى به صورت الفباىى جمع آورى
نشانه ستاره (٭) مشخّص شده اند .گنجاندن اىن بخش در کتاب
شده است .اىن موارد در متن درس با ٔ
روحى ٔه پژوهش و تحقىق و مهارت در استفاده از مراجع و مآخذ خواهد شد.
موجب تقوىت
ّ
فاصله هر چند درس ،ذىل «بىاموزىم» ها ىکى از نکات بالغى (آراىه هاى ادبى) ،مربوط به
9ــ در
ٔ

طى اىن «بىاموزىم»ها،
همان درس به ٔ
شىوه استقراىى آموزش داده مى شود .انتظار مى رود دانش آموزان ّ
آرام آرام مجموعه اى از دانش هاى ادبى و بالغى را فرا گىرند.
ادبىات فارسى با عنوان «حفظ
 10ــ در پاىان برخى از فصول ،نمونه شعرهاىى از شعراى
ٔ
برجسته ّ
تنوع در آموزش و عالقه مند کردن دانش آموزان به شعر
کنىم» مشخّص شده اند .اىن اشعار براى اىجاد ّ
فارسى و به کارگىرى آن در زندگى پىش بىنى شده است .تدرىس اىن اشعار در کالس ضرورتى ندارد.
ادبىات منثور تارىخى با عنوان «آورده اند  که»...
 11ــ همچنىن در پاىان هر فصل ،متن کوتاهى از ّ
اضافه شده تا آشناىى دانش آموز با متون ادبى گذشته بىشتر شود .اىن متن ها فقط براى مطالعه است.
 12ــ در پاىان کتاب براى آشناىى معلّمان با منابع بىشتر و استفاده از آنها در تدرىس ،برخى از

معرفى شده است.
منابع و مآخذ قابل استفاده ّ
نامه وىراىش و رسم الخطّ کتاب هاى درسى» وزارت
 13ــ وىراىش امالىى کتاب ،بر مبناى «شىوه ٔ
آموزش و پرورش انجام گرفته است.

شىوه هاى مطلوب تدرىس کتاب

1ــ در تدرىس اىن کتاب از شىوه هاى تدرىس ّفعال مانند بحث گروهى استفاده شود .بهره گىرى
فشرده «کتاب گوىا» و …
از وساىل و ابزارهاى کمک آموزشى مانند تصوىر ،فىلم ،نوارصوتى ،لوح
ٔ
تنوع آفرىنى ،در تسهىل فراگىرى مؤثّر است.
گذشته از ّ
2ــ براى ّفعال شدن کالس مى توان دانش آموزان را در بررسى متون نظم و نثر شرکت داد و با
شىوه بحث گروهى پىام ها ،درون ماىه و وىژگى هاى ادبى نوشته ها را مشخّص کرد.
ٔ
توجه
فن بىان دانش آموزان است؛ بنابراىنّ ،
3ــ ىکى از اهداف آموزش کتاب ّ
ادبىات ،تقوىت ّ
دوره آموزشى
به اىن موضوع در تدرىس ضرورى است و باىد جاىگاه ارزشىابى هاى شفاهى در طول ٔ
حفظ گردد.
اهم ّىت آن در طول تدرىس و هنگام
نحوه صحىح قرائت متون باىد آموزش داده شود و ّ
4ــ ٔ
امتحان ّمد نظر باشد.
   5ــ در آزمون شفـاهى ىا کتبى الزم است ىکى از شعرهاى حفظى مطرح شود و دانش آموز به
سؤاالت طرح شده پاسخ دهد.
6ــ تنها به ضرورت و در صورتى که طرح نکات دستورى به فهم متون نظم و نثر کمک کند،
مفصل نکات دستورى در شعر و
از نکات دستورى استفاده شود .در غىر اىن صورت ،طرح مستقىم و ّ
نثرّ ،
ادبىات خواهد بود.
مخل آموزش ّ
ادبىات بىشتر بهره گرفته   شود
7ــ از مهارت هاى زبانى به وىژه صحبت کردن و نوشتن در درس ّ
الىت هاى کالسى حفظ گردد.
و ارزش اىن مهارت ها در ّفع ّ

   8ــ به منظور تقوىت مهارت پژوهش و اىجاد عالقه به متون ادبى ،دبىران محترم مى توانند به
تهى ٔه متون مشابه از منابع گوناگون و مراجعه به
تناسب عنوان فصول نُه ٔ
گانه کتاب ،دانش آموزان را به ّ
کتابخانه مدارس نىـز معلّمان مى تواننـد فهرستى
کتابخانه ها راهنماىى و تشوىق نماىند .براى غنى شدن
ٔ
تهىه کنند تا به کمک اولىاى
از کتاب هاى مناسب ــ همچون فهرستى که در پاىان کتاب آمده است ــ ّ
الىت هاى دانش آموزان در
مدرسه اىن کتاب ها خرىدارى شود و مورد استفاده قرار گىرد.
ٔ
مجموعه ّفع ّ
کتابخانه مدرسه نگه دارى شود.
استفاده دىگر دانش آموزان در
مدون براى
ٔ
اىن زمىنه ،مى تواند به شکل ّ
ٔ
9ــ از طرح مقوالت جزئى و مباحث جنبى دامنه دار که با درس ارتباط مستقىم ندارد و گاه در
جرىان آموزش اختالل اىجاد مى کند ،پرهىز شود.
10ــ براى پدىده هاى هنرى به وىژه سروده ها (مانند غزل) ،جست و جوى ىک معنى و مفهوم،
کارى بىهوده است .آثار و پدىده هاى هنرى از جمله شعر به منشورى مى مانند با جلوه هاى گوناگون.
پس شاىسته است هنگام توضىح اىن گونه آثار ،تسامح بىشترى لحاظ گردد و تنها مالک ها و معىارهاىى
ارائه شود که به مدد آنها ،دانش آموز بتواند به ساحت هاى مختلف هنرى ىک شعر ىا نثر راه ىابد و طعم
متنوع آن را بچشد.
گواراى معانى و مفاهىم ّ
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نشانى پاىگاه گروه زبان و ادبىات فارسى
متوسطه نظرى
دفتر تألىف کتاب هاى درسى ابتداىى و ّ

ادبىات فارسى ()2
اهداف ک ّلى کتاب ّ

1ــ آشناىى با آثار بزرگان ادبى ،دىنى ،عرفانى و علمى گذشته و معاصر  اىران  و  جهان
ِ
کارگىرى درست آنها
2ــ آشناىى با مفاهىم ،نکات و ظراىف ادبى و تواناىى به
ادبىات  فارسى (فصول نُه گانه)
3ــ آشناىى با جلوه هاى گوناگون  ساختارى  و محتواىى ّ
4ــ تواناىى درک و بىان افکار ،ارزش ها ،مفاهىم و پىام هاى  متون  ادبى گذشته  و  حال
  5ــ دستىابى به تواناىى تشخىص و به کارگىرى نکات بالغى در متون ادبى
مقاىسه آثار ادبى اىران و جهان
6ــ دستىابى به تواناىى تطبىق و
ٔ
مطالعه متون ادبى
7ــ تلطىف عواطف و التذاذ ادبى از راه
ٔ

اول
درس ّ
خواجه عبداللّّٰه انصارى ملقّب به شىخ االسالم و معروف به پىر انصار و پىر هرات
از دانشمندان و عارفان قرن پنجم است که در سال  481هـ.ق در هرات درگذشت.
رساله دل و جان را مى توان
از آثار مشهور او الهى نامه ،زادالعارفىن ،مناجات نامه و
ٔ
مسجع ،لطىف ،دلنشىن ،ساده و سرشار
نام برد .مناجات هاى خواجه عبداللّه انصارى ّ
از مضامىن عرفانى است.
در زىر ىکى از مناجات هاى خواجه را مى خوانىم.

الهى
ِ
مفتاح فتوح٭ است و سالمِ او
به نام آن خداى که نامِ او
راحت روح است و پىغام او ِ
در ِ
وقت صباح مؤمنان را صبوح٭ است 1و ِ
ذکر او مرهمِ ِدل مجروح است و ِمهر او بالنشىنان
ْ
را ِ
کشتى نوح است.
پوشنده خطاىى و اى َص َمدى که از
بخشنده عطاىى و اى حکىمى که
اى کرىمى که
ٔ
ٔ
ِ
صفات بى همتاىى و اى خالقى که راهنماىى
ادراک خلق جداىى و اى َا َحدى که در ذات و
ْ
و اى قادرى که خداىى را سزاىىِ ،
ِ
جان ما را صفاى خود ِده و ِ
هواى خود ِده و
دل ما را
ِ 2
چشمِ ما را ضىاى خود ده و ما را آن ِده که آن به و مگذار ما را به ِکه و مه.
الٰهى ،عبداللّّٰه ُع ْمر بکاستّ 3اما عذر نخواست.
الٰهى ،عذر ما بپذىر ،بر عىب هاى ما مگىر.4
الٰهى ،ترسانم از ِ
بدى خود؛ بىامرز مرا به خوبى خود.
الٰهى ،در دل هاى ما جز تخمِ محبّت خود مکار و بر تن و جان هاى ما جز َالطاف و
ِ
ِ
مرحمت خود م ِنگار و بر ِکشته هاى ما جز ِ
رحمت خود مبار.
باران
َ
1

محمد حسىن بهجت تبرىزى ،متخلّص به شهرىار ( 1367ــ  1285تبرىز)
سىد ّ
ّ
از برجسته ترىن شاعران غزل سراى معاصر است .او عالوه بر غزل در سرودن انواع
منظومه «حىدرباباىه سالم» (به زبان
شعر فارسى مهارت داشت .از آثار او مى توان به
ٔ
ترکى آذرباىجانى) و کل ّّىات اشعار (در پنج جلد) اشاره کرد« .هماى رحمت» ىکى از
سروده هاى مشهور و شورانگىز شهرىار در وصف موالى م ّتقىان على (ع) است.او در
اىن سروده ،با بهره گىرى از زبانى صمىمى و عاطفى و ساده و روان ،باور و اىمان عمىق
و ارادت خود را نسبت به اهل بىت (ع) آشکار مى سازد.
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توضىحات
 1ــ سالم او (رحمت الهى) در صبحگاه ،مؤمنان را سرمستى و نشاط مى بخشد.
 2ــ ما را اسىر کوچک و بزرگ نکن (ما را جز به خودت به کس دىگر وامگذار).
 3ــ پىر شد.
 4ــ بازخواست نکن.
همه موجودات عالم افکنده اى.
ساىه خوشبختى و رحمت الهى را بر سر ٔ
 5ــ ٔ
ولىکم اللّه و رسوله َوال ّذىن امنوا ال ّذىن ىقىمون
 6ــ مقصود شاعر ،بخشش فراوان على (ع) است و به ٔ
آىه «انّما ّ
(آىه  55مائده) اشاره دارد که حضرت على (ع) ،انگشتر خود را در نماز به سائل
ّ
الصلوة و ىؤتون ال ّزکوة و هم راکعون» ٔ
بخشىد.
 7ــ در اىن بىت شاعر سؤالى را طرح کرده که به پاسخ نىاز ندارد و تنها براى تأکىد بىشتر آمده است.
جمله مشهور «الفتى ّال على ال سىف ّال ذوالفقار» است که نداىش هم زمان با رشادت هاى  
 8ــ اشاره به
ٔ
غزوه احد در فضاى آسمان پىچىده شده بود .معنى جمله اىن است :جوانمردى چون على و
العاده آن حضرت در ٔ
فوق ٔ
شمشىرى چون ذوالفقار نىست.
 9ــ توتىا را ىعنى براى توتىا« .را» در اىن بىت حرف اضافه و به معنى «براى» است.
حق دعاى نىازمندان و
گرداننده قضا (تغىىر
 10ــ اى على ،چون تو
دهنده قضا و پىشامدهاى ناگوار) هستى ،به ّ
ٔ
ٔ
دل آزردگان پىشامدهاى بد را از ما دور گردان.
 11ــ منظور از لسان غىب (لسان الغىب) ،حافظ شىرازى است .بىت بعدى از حافظ است.
کلمه «حق» را تکرار مى کند.
 12ــ مرغ حق ،نوعى جغد؛ که هنگام آواز خواندن گوىى ٔ

4

بىاموزىم
 1ــ مهر او بالنشىنان را کشتى نوح است.
 2ــ نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت
الفـتـى را
مـتـحـىـرم چـه نـامـم شـه مـلـک
ّ
ٰ
ِ
نمونه  2به حدىث ٰ
لى
نمونه  1به داستان حضرت نوح و در ٔ
در ٔ
تى ا ّ ٰل َع ٌّ
«لفَ ٰ
الس ْى َف ِا ّ ٰل ُذوال َف ٰق ُار» اشاره شده است .به اىن نوع استفاده از آىات ،احادىث،
ٰ َ
داستان ها و وقاىع تارىخى در ضمن شعر ىا نوشته «تلمىح» مى گوىند .تلمىح در
نمونه دىگر تلمىح:
لغت ىعنى به
گوشه چشم اشاره کردن ،چند ٔ
ٔ
کشىد	    قرعه کار به نام من دىوانه زدند
آسمان بار امانت نتوانست
ٔ

اشاره به ِ
السم ٰو ِات و ْالَر ِ
ض َو ال ْ ِج ٰب ِال فَاَب َ ْـى َن
آىه :انّّٰا َع َر ْض َنا ْال َ ٰمان َ َة َعلَى َّ
ٔ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
لوماً َج ُهوالً.
َا ْن ى َ ْحملْ َنها َو َا ْش َف ْق َن منْ َها َو َح َملَهاَ ْالن ْ ٰس ُ
ان ان ّ ُـه ک ٰ َ
ان ظَ ُ
چنىن گفت پىغمبر راست گوى	        ز گهواره تا گور دانش بجوى
اشاره به حدىثُ :اطْلُبُواال ْ ِعلْ َم ِم َن ال ْ َم ْه ِد ِالَى ال َّل َح ِد
  بىستون بر سر راه است ،مباد از شىرىن
خـبـرى گـفـتـه و غمگىن دل فـرهاد کنىد
اشاره به داستان شىرىن و فرهاد.

بهار

خودآزماىى
 1ــ ىک نمونه سجع در مناجات خواجه عبداللّّٰه بىابىد.
 2ــ در عبارت «بر ِکشته هاى ما جز باران رحمت خود مبار» مقصود از «کشته ها» چىست؟
 3ــ بىت پنجم شعر هماى رحمت به چه موضوعى اشاره دارد؟
 4ــ شاعر در کدام بىت ناتوانى خوىش را از وصف على (ع) بىان مى کند؟
 5ــ در بىت سىزدهم مقصود از پىام آشنا و آشنا چىست؟
 6ــ نمونه اى دىگر از تلمىح را که قبال ً خوانده اىد ،بىان کنىد.
نمونه دىگرى از مناجات هاى خواجه عبداللّّٰه انصارى را در کالس بخوانىد.
 7ــ ٔ

5

اول
فصل ّ
انواع ادبى()1
اهداف ک ّلى فصل:

1ــ آشناىى با مفاهىم و پىام هاى آثار نظم و نثر ادبى
2ــ آشناىى با گونه ها و نمونه هاىى بىشتر از ادب ّىات حماسى و نماىشى
3ــ آشناىى با برخى از بزرگان ادبى (از نظرگاه انواع ادبى)
4ــ تواناىى انجام ف ّعال ّىت هاى ىادگىرى
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درس دوم

ادبىات حماسى
ّ
در سال گذشته خواندىم که حماسه ىکى از انواع ادبى و داستان و رواىتى است با
زمىنه قهرمانى و رنگ قومى و ملّى و سبکى فاخر که در آن حوادثى فراتر از حدود عادت
ٔ
روى مى دهد.
حماسه دو گونه است:
 1ــ حماسۀ طبىعى :اىن نوع حماسه از زمان هاى دور به صورت شفاهى در بىن
ملّت ها وجود داشته و سىنه به سىنه و نسل به نسل نقل شده و بعدها به شکل مکتوب و
ُدىسه «هومر» شاعر ىونانى و
اغلب به صورت شعر درآمده است .مانند حماسه هاى اىلىاد و ا ٔ
شاهنامه فردوسى.
حماسه هاى مهابهاراتا و راماىانا از هند و بخش هاىى از
ٔ
حماسه طبىعى است .در تدوىن
 2ــ حماسۀ مصنوع :اىن نوع حماسه تقلىدى از
ٔ
همه افراد ىک قوم ىا ملّت دخالت ندارند بلکه فقط ىک نفر (شاعر) آن را
حماسه مصنوعٔ ،
ٔ
حمله حىدرى
مى سراىد و در آن به جاى آفرىنش حماسه به بازآفرىنى حماسه مى پردازد؛ مانند ٔ
معرفى نمونه اى از
از باذل مشهدى و خاوران ٔ
خوسفى .در اىن درس ،براى ّ
نامه ابن ُحسام ْ
حماسه طبىعى ،داستان نبرد رستم و اشکبوس از شاهنامه انتخاب شده است .اشکبوس
ٔ
کُشانى (کوشانى) ،ىکى از پهلوانان تورانى است که براى نبرد با اىرانىان به مىدان مى آىد و
ُر ّهام پسر گودرز را شکست مى دهد .ر ّهام مى گرىزد و رستم از فرار وى خشمگىن مى شود
صحنه نبرد رستم و
و چون رخش خسته است ،پىاده به جنگ اشکبوس مى آىد .توصىف
ٔ
ادبىات رزمى و حماسى است.
اشکبوس از نمونه هاى
ٔ
برجسته ّ
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رزم رستم و اشکبوس رنگ و روغن
منسوب به حسن اسماعىل زاده
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توضىحات
 1ــ در اىنجا به معنى «که» است.
 2ــ مانند
 3ــ زمىن ،مثل آهن سخت و آسمان پر از گردوغبار شد.
 4ــ دست آنها از نبرد با گرزهاى سنگىن خسته شد.
آماده نبرد با اشکبوس شدّ .اما رستم موافقت نکرد و گفت
 5ــ معنى سه بىت :توس از فرار ر ّهام برآشفت و ٔ
خود به نبردش مى روم ،زىرا ر ّهام بىشتر اهل بزم است تا رزم .تو هم باىد قلب سپاه را نگاه دارى.
 6ــ کمان به زه بسته و آماده را بر بازو افکند .معموال ً پس از تىراندازى زه کمان را مى گشودند (باز مى کردند) تا
قابلىت ارتجاع خود را از دست ندهد و چون به تىراندازى نىاز داشتند ،زه را در کمان مى کردند.
کمان ّ
 7ــ فرار نکن ،باىست.
 8ــ افسار اسب را کشىد و اىستاد.
 9ــ سلىح و ِمزىح همان ِ سالح و ِمزاح عربى است که در فارسى «ا» آنها به «ى» تبدىل شده است .به اىن تغىىر
جدى بودن است.
شکل «ممال» مى گوىند .فسوس به معنى مسخره کردن و مزىح غىر ّ
 10ــ تىرى بُرنده چون الماس که نوک آن را جال داده و بر آن چهار پر عقاب بسته بودند .معموال ً براى آنکه تىر
پس از رها شدن از کمان منحرف نشود ،به قسمت انتهاى آن پر عقاب مى بستند.
آماده پرتاب کرد( .شست ،انگشتر مانندى از جنس
 11ــ رستم کمان را در چنگ گرفت و به شست تىر خدنگ را ٔ
استخوان بود که در انگشت شست مى کردند و در وقت کمان دارى ،زه کمان را با آن مى گرفتند  ).
 12ــ  رستم براى پرتاب تىر دست راست را خم و دست چپ را که کمان در آن بود ،راست کرد؛ آن گاه خروش
از کمان برخاست .چاچ شهرى بوده است که در آن تىر و کمان هاى خوب و محکم مى ساختند.
 13ــ همىن که انتهاى تىر به گوش رستم نزدىک شد ،از کمان فرىادى برخاست .گاهى کمان را از شاخ گوزن
مى ساختند.
 14ــ قضا گفت اشکبوس تىر را بگىر و َق َدر گفت رستم تىر را بزن.

بىاموزىم
توجه کنىد:
به اىن بىت ّ
براو راست خم کرد و چپ کرد راست        خروشاز َخـمچرخچاچىبخاست
با د ّقت در اىن بىت ،درمى ىابىم که صامت «خ» و «چ» بىش از صامت هاى
ِ
تکرار آگاهانه باعث مى شود موسىقى کالم و
دىگر تکرار شده است .اىن
معنى ِ
 10القاى ِ
مورد نظر شاعر بىشتر گردد .در اىن بىت ،شاعر براى آنکه بتواند
10

حس خشونت را در قالبى حماسى بىان کند ،از اىن دو صامت (خ پنج بار) و
ّ
(چ چهار بار) بهره مى گىرد.
«نغمه حروف» مى گوىند .واج آراىى تکرار
به اىن کاربرد «واج آراىى» ىا ٔ
مصوت) در کلمات ىک مصراع ىا بىت ىا عبارت است ،به
ىک واج (صامت ىا ّ
گونه اى که کالم را آهنگىن کند و بر تأثىرسخن بىفزاىد.
نمونه زىر ،منوچهرى دامغانى صداى ُخردشدن برگ هاى خشک
در ٔ
پاىىزى را با استفاده از واج آراىى (تکرار صامت خ ،ز) به گونه اى هنرمندانه و
مؤثّر نشان داده است.
خىزىد و خز آرىد که هنگام خزان است
باد خنک از جانب خوارزم وزان است
توجه کنىد:
اکنون به نمونه هاى دىگرى ّ
ِاذٰا ُزل ْ ِزل َ ِت ْال َ ْر ُض ِزلْزٰالَها (قرآن)
بىا که قصر امل سخت سست بنىاد است	       بىار باده که بنىاد عمر بر باد است
(حافظ)

بگذار تـا بگرىم چون ابـر در بهاران        کز سنگ ناله خىزد روز وداع ىاران
(سعدى)
			
صداى سنگىن سکوت در سرسرا پىچىده بود.
خودآزماىى
 1ــ «سربه گَردآوردن» ىعنى چه؟
 2ــ دو نمونه طنز در درس بىابىد.
 3ــ کدام وىژگى هاى حماسه را در اىن درس مى ىابىد؟
 4ــ «تو قلب سپه را به آىىن بدار» ىعنى چه؟
 5ــ نمونه اى از استفهام انکارى را در درس پىدا کنىد.
 6ــ به بىت هاىى که معنى آنها به هم وابسته باشد «موقوف المعانى» مى گوىند .نمونه اى از آن را در درس پىدا کنىد.
 7ــ دو نمونه واج آراىى را در درس بىابىد.
 8ــ دو نمونه اغراق را در درس پىدا کنىد.
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درس سوم
آموختىم که حماسه دوگونه است :طبىعى و مصنوع .ىکى از حماسه هاى
حمله حىدرى از باذل مشهدى ( 1124م ).است .شاعر در اىن منظومه به
مصنوعٔ ،
شرح زندگى و جنگ هاى پىامبر(ص) و على (ع) تا شهادت آن حضرت در محراب مسجد
کوفه پرداخته است .قسمتى از اىن منظومه را که توصىف نبرد حضرت على (ع) با
حماسه دىنى را
عبدود است مى خوانىم .شاعر تحت تأثىر حماسه هاى ملّى ،اىن
ٔ
َعمروبن َ
شىوه شاهنامه سروده است.
تصرف در اصل موضوع و آراىش
ٔ
با دخل و ّ
صحنه نبرد به ٔ

پرده دروىشى اثر حسىن همدانى تارىخ 1338
ٔ
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عمرو براى بار دوم مبارز مى طلبد .پىامبر از لشکر مى پرسد که چه کسى حاضر
است با عمرو بجنگد؟ لىکن جز على (ع) کسى اعالم آمادگى نمى کند .پىامبر (ص) به على
على بن ابى طالبم و پس
هشدار مى دهد که او عمرو است .على (ع) جواب مى دهد :من هم ّ
اجازه نبرد مى گىرد .در مىدان نبرد ،عمرو از جنگ
از گفت و گوى بسىار ،از پىامبر(ص)
ٔ
با على امتناع مى کند؛ با اىن بهانه که نمى خواهم به دست من کشته شوىّ .اما على (ع)
در پاسخ مى گوىد :رىختن خون تو براى من از ملک روى زمىن بهتر است .عمرو اىن بار
خشمگىنانه از اسب پاىىن مى آىد و:
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ن�
گ ب
� آ�ن س ى�ه ز
�
� خس ت
رو� و ب�ر� ش��ته �� خ ت
س پ�ر ب�ر سر آ� و ر د �ش ی�ر ِا له
ک
ب � ى� ف
م
ب
�
ى
ز
پ
� ش�ر د چ�و ن و ه �ا �ر � � ن
�
خ
ر� ش�اهد آ� زر�و
چ�و ن ن�مود
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ن�ها د �ن د آ� و ر د گا هى �چ ن�ا ن
َگ
گ
ز� �بس �رد زا� آ� ن زر� م�ه ب�رد م ى� د
ک ک
� و ق��با �چ ا� �چ ا�
� َل� خ ت
ز� ره َل� خ ت
دا� ض� ب
�چ ن� ى� ن آ�ن دو ماهر رد آ� ب
ر�

غ� ض
وصى ن� ب� ى
 20ش��جاع � ن� ف�ر٭        ّ
�خ
�چ ن�ان د ى� د ب�رروى د ش�م ن ز� ش�م
گ
ب� ف
� �خ ى� ب�ر ��ش ا
� پ�س د س ت ِ
را�را �خ ت
� به �ن ا م خ� د ا ى �ج ها ن آ� ف�ر ى� ن

گ
پ ��
� به ى �ش ش� ب�ر آ� مد �شه �ج ن�� ج�و
ص
ِرد لح �بس ت� ن� د ب�ر ر و ىِ هم
سهگ
گ
گ
ب� َو د م� ى� ن �ج ن�� �ش ى�ر و پ�ل ن��
ب� ف
� ب� زا� و چ�و ش� خ
�
ا� رد �خ ت
را�را �خ ت
ک
ش�م
َعلَم �رد �ش ى�ر آ� ن ژا� دها
ک
�
ى
ب� خ�ا ى� ى� د د �ن د ا ن � به د �ن د ا ن � ن
ک
� به هم حمله �رد�ن د ب� زا� زا� دو سو
ک ک
�ه �م د ى� ده ب� شا� د ز� م ى� ن و ز� مان
ت� ن هر د و ش� د ا ز� ن�ظ�ر �ن ا پ� د ى� د
ک
گ
سر و روى مردان پ�ر زا� �رد و خ�ا�
ب ٭
ز�هم رد ن�مود�ن د ه ف� ت�اد حر�

گ
�نه ن��ِ ى�م ق� د ر ت� ح ق�  ،على
چ�
ک�ه ش� د سا �خ ت�ه ش
کار� زا� ز� ه ِر ش�م
ب� ف
پ � ِى سر ب�ر ى� د ن � ش�ر د پ�ا
ش�م
� � 2ش ى�ر را ش�اه ىد� ن
ب� ى� ن� دا �خ ت
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خ�
چ�و �ش ى�ر خ� دا را�ن د ب�ر صم ،ت� ى� غ�
ک
گ
 25پ�ر ى� د زا� خ
ر� � ف�ر رد ه ن� د ر�ن �
گ
غ
� ض� ن� ف�ر ب��ز د ت� ى� غ� ب�ر �ر د ن� ش�
گ
د م ت� ى� غ� ب�ر �ر د ن� ش� چ�و ن ر س ى� د
ک
ف�
ى
�
ژ
آ
چ�و غ�ل ت� ى� د رد خ�ا� � ن � �ن ده ل

ک
ف
� رد ى��غ
�
ش
س
�
�
ى
�
� به سر و ت
� طان دو د ت
گ
� خ�ا �نه ها رد ف�ر �ن �
ت� پ� ى� د �ن د ب� ت
ن
رد آ� و ر د ا ز� پ�ا ى  ،ب � ى سر ت �� ش�
ِ
سر عمرو صد گا م ا ز� ت� ن پ�ر ى� د
�
� ا و �ج ب�ر ئ ى�ل
ب��ز د ب�و سه ب�ر د س ت

توضىح
 1ــ َع ْمرو (= َع ْمر) و ُع َمر در عربى هردو اسم خاص هستند و براى اىنکه شکل مکتوب آنها با هم اشتباه نشود،

به ّاولى ىک حرف «و» اضافه مى کنندّ .اما اىن «و» تل ّفظ نمى شود.
 2ــ بىنداخت در اىنجا ىعنى بزد.

خودآزماىى
 1ــ عبارت کناىى «دندان به دندان خاىىدن» ىعنى چه؟
 2ــ دو نمونه از استعاره هاى درس را پىدا کنىد.
حماسه مصنوع است؟
 3ــ به چه دلىل اىن شعر
ٔ
حماسه مصنوع را در کالس بخوانىد.
 4ــ نمونه اى دىگر از
ٔ
قافىه کدام بىت درس نادرست است؟
 5ــ ٔ
 6ــ داستان زىر را که از مثنوى مولوى انتخاب شده است ،به لحاظ محتوا و نوع ادبى آن با درس مقاىسه کنىد.
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ع
ا ز� على آ� مو ز� ا خ�ال ص مل
پ
�
� ى�ا ف� ت
رد غَ��ز ا ب�ر �هلوا� ن ى د س ت
� ب�رروى ع ّلى
او خَ� دو ا�ن دا �خ ت
ش�م
� �ش ى�ر آ� ن على
رد ز� مان ا�ن دا �خ ت
گ
ع
� ح ى�ران آ�ن م� ز
بار� ز ى�� ن مل
� ش� ت
گ
�  :ب�ر م ن ت� ى� غ� ت� ى��ز فا�را ش� ت� ى
� ف� ت
گ
�  :م ن ت� ى� غ� زا� پ � ِى ح قّ� مى ز� ن�م
� ف� ت
�ن �
حّ
�ش ى�ر ق�م ىس ت�م �ش ى�ر هو ا

�ش ى�ر ح ق� را دان م�ن�زّ ه زا� د غ�ل
ش�م
�
ز� ود �ش ى�رى ب� آر� ورد و ش� ت�ا ف� ت
ف
ا � ت� خ�ا ر هر ن� ب� ّى و هر َو ّلى
ک
�ر د ا و ا �ن د ر غ��ز ا �ى ش� کا هلى
م
و ز� ن�مو د ن ع�ف و و ر حم ب � ى حل
ک
گ
ا ز� چ�ه ا ف�� ن� د ى مر ا ب�� �ذ ا ش� ت� ى ؟
حّ
ب� ن� د هٔ
ق�م �نه أم� مو ر ت� ن�م
گ
ف
�عل م ن ب�ر ىد� ن م ن ب� شا� د �وا…

درس چهارم

ادبىات نماىشى
ّ
آموختىم ىکى از انواع ادبى ،نوع نماىشى آن است که در قالب نماىش بر روى صحنه
مى آىد و در مىان ملل گوناگون به شىوه هاى س ّنتى و جدىد رونق داشته است.
ادبىات نماىشى است.
نماىشنامه ( )pieceو فىلم نامه ( )scenarioدو ٔ
گونه راىج ّ
صحنه
جزئىات ،حاالت ،رفتار و گفتار بازىگرانى که در
ٔ
نماىشنامه ،نوشته اى است که در آن ّ
تئاتر نقشى را بر عهده دارند ،نگاشته مى شود و هنرپىشگان براساس آن ،حرف ها و حرکات
خود را در جرىان نماىش تنظىم مى کنند.
فىلم نامه نىز نوعى نماىشنامه است که برمبناى طرح آن ،فىلم هاى سىنماىى ىا تلوىزىونى
نوىسنده فىلم نامه «،فىلم نامه نوىس» و به کسى که فىلم نامه را
ساخته و پرداخته مى شود .به
ٔ
به ىارى بازىگران به اجرا در مى آورد« ،کارگردان» مى گوىند.
فرق نماىشنامه و فىلم نامه در اىن است که در نگارش نماىشنامه ،نوىسنده معموال ً
گفت وگوى مىان بازىگران نماىش را مى نوىسد در حالى که در فىلم نامه ،عالوه بر گفت وگوهاى
مرحله
بازىگران ،وىژگى صحنه ها و چشم اندازهاىى که کارگردان ،داستان فىلم را در آن به
ٔ
اجرا درمى آورد ،همچنىن چگونگى حرکت دوربىن فىلم بردارى شرح داده مى شود.
از فىلم نامه نوىسان معروف اىرانى مى توان به بهرام بىضاىى ،على حاتمى ،عبّاس
کىارستمى ،ابراهىم حاتمى کىا ،مجىد مجىدى ،مهدى فخىم زاده ،داود مىرباقرى ،مسعود
کىمىاىى و دارىوش مهرجوىى اشاره کرد.
نامه
سال پىش ،با نمونه اى از نماىشنامـه آشنا شدىـد .اکنون بـا هـم بخشى از فىلم ٔ
بچه هاى آسمان را مى خوانىم:
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نوشته مجىد مجىدى کارگردان و فىلم نامه نوىس،
«بچه هاى آسمان»
ٔ
فىلم ٔ
نامه ّ
ماجراى زهرا و على ،خواهر و برادرى خردسال است که بار فقرى شرافتمندانه را به
دوش مى کشند .کفش زهرا در ماجراىى گم مى شود و آن دو به دلىل درک تنگ دستى
پدر ،مجبور مى شوند از ىک جفت کفش (کفش على) استفاده کنند .على که خود را در
گم شدن کفش زهرا مقّصر مى داند ،مى کوشد دور از چشم پدر و مادر براى او کفشى
تهىه کند .اىنک پاىان داستان را با هم مى خوانىم:
ّ

بچه هاى آسمان
ّ

راهروى مدرسۀ على
بچه ها از پلّه ها پاىىن مى آىند (مدرسه تعطىل
ّ
بچه هاىى که از پلّه ها پاىىن
شده) .على در جمع ّ
مى آىند ،دىده مى شود .معلّم ورزش در راهرو در
العىه
العى ٔه دىوارى است .در آن اط ّ ّ
حال نصب اط ّ ّ
مسابقه دو به چشم
اسامى برگزىده ها براى شرکت در
ٔ
تجمع کرده اند.
مى خوردّ .
العىه ّ
بچه ها در مقابل اط ّ ّ
العىه نگاه
على نىز کنجکاو مى اىستد و به اط ّ ّ
بچه ها به معلّم ورزش شنىده
مى کند .صداى اعتراض ّ
مى شود.
ــ آقا ،اسم ما نىست .آقا اسم ما هم نىست .آقا ما که خوب دوىدىم و ….
مع ّلم ورزش (با اعتراض) ــ چه خبره؟ قرار نبود که همه تون انتخاب بشىن ،از هر
مدرسه اى پنج شش نفر .ان شاءاللّه مسابقه هاى بعدى.
 1ــ نفر اول؛ ِ
نشان ّاو ِل مسابقه ،به همراه جام پىروزى و ىک دست گرم کن ورزشى
ّ
و دو هفته اردوى رامسر.
 2ــ نفر دوم؛ ِ
نشان دوم مسابقه ،به همراه جام پىروزى و دو هـفته اردوى رامسر و
ىک سرى لوازم تحرىر.
 3ــ نفر سوم؛ ِ
نشان سوم مسابقه ،به همراه جام پىروزى و ىک هفته اردوى رامسر و
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ىک جفت کفش ورزشى.
کلمه کفش ورزشى خشک مى شود .او به فکر عمىقى فرو مى رود و
نگاه على روى ٔ
بچه ها جدا مى شود و به سمت دفتر مى رود.
انگار که تصمىمى گرفته باشد ،با عجله از جمع ّ
دفتر مدرسه
على وارد دفتر مى شود .در داخل دفتر به غىر از معلّم ورزش کسى دىده نمى شود.
معلّم ورزش مشغول نوشتن است.
على ــ آقا اجازه؟
مع ّلم ورزش (در حىن نوشتن) ــ بىا تو!
على مقابل معلّم ورزش مى اىستد.
مع ّلم ورزش (در حىن نوشتن) ــ چى مى خواى؟
على ــ آقا اجازه … ما مى خواىم تو مسابقه شرکت کنىم!
مع ّلم ورزش ــ تا اآلن کجا بودى؟ خواب بودى؟
معلّم ورزش اوراق نوشته شده را داخل پرونده قرار مى دهد و بى اعتنا به على آن را
در قفسه مى گذارد.
على ــ آقا ما خىلى دلمون مى خواد تو مسابقه باشىم.
مع ّلم ورزش ــ دل بخواهى که نىست پسر جونّ .اول اىنکه باىد امتحان بدى ،دوم
مسابقه بعدى رو فراموش نکنى.
اىنکه  مهلتش گذشته .حواست رو جمع کن که
ٔ
معلّم ورزش به آن سوى دفتر حرکت مى کند .دو سه توپ ورزشى را از روى مىز
برمى دارد و در قفسه ها جاى مى دهد .على با اصرار به دنبال معلّم ورزش است.
على (با التماس) ــ آقا تورو خدا کارى کنىد ما تو مسابقه شرکت کنىم!
مع ّلم ورزش ــ نمى شه آقاجون!
(مجدد ًا با سماجت و با التماس) ــ آقا ىه کارى کنىد بشه!
على ّ
بچ ٔه سمجى ىه ها! وقتى مىگم نمى شه،
مع ّلم ورزش (به ّ
شدت عصبانى) ــ عجب ّ
نمى شه دىگه .برو پى کارت …
معلّم ورزش برمى گردد و مشغول چىدن وساىل ورزشى در قفسه مى شود .على
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آشکارا به گرىه مى افتد.
على (گرىان) ــ آقا ،خىلى دلمون مى خواد تو مسابقه شرکت کنىم .آقا توروخدا ….
آقا به خدا من قول مى دم برنده بشم … از همه جلو مى زنم .آقا توروخدا …
گرىه بى امان و همراه با اصرار و التماس على ،معلّم ورزش را متأثّر مى کند و به فکر
ٔ
مصمم ،اصرار مى ورزد.
فرو مى برد .على همچنان ّ
مسابقه دو شرکت کند.
سرانجام معلّم ورزش مى پذىرد که على هم در
ٔ
حىاط مدرسۀ على
على در حىاط مدرسه به سرعت در حال دوىدن است .معلّم ورزش هاج و واج به
چهره معلّم ورزش
دوىدن على نگاه مى کند .على حىاط را دو سه بار دور مى زند .شادى در
ٔ
دىده مى شود .او در دفتر خود اسم على را ىادداشت مى کند.
حىاط خانۀ على
على خوشحال و خندان سراسىمه وارد حىاط خانه مى شود و به سمت حوض مى رود.
زهرا در کنار حوض سرگرم شستن قابلمه اى است .على نزدىک زهرا مى نشىند.
على ( نفس نفس زنان) ــ زهرا ،ىه خبر خوب!
زهرا (مشتاق براى شنىدن) ــ چه خبرى؟
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على (نفس نفس زنان) ــ من براى مسابقه انتخاب شدم.
مسابقه چى؟
تعجب) ــ
زهرا (با ّ
ٔ
مسابقه دو ،پس فرداست .به نفر سوم ىه کفش ورزشى مى دن.
على ــ
ٔ
تعجب) ــ چرا به نفر سوم مى دن؟
زهرا (با ّ
جاىزه نفر ّاول و دوم چىزهاى دىگه ست.
على ــ
ٔ
على با مهربانى به زهرا مى نگرد.
على ــ اگه سوم بشم ،کفش هارو مى دم به تو!
زهرا (مأىوسانه) ــ آخه کفش ها پسرونه است.
على (با امىدوارى) ــ خب کارى نداره ،چون کفش ها نوه ،مى برم عوض مى کنم ،ىه
کفش دخترونه برات مى گىرم.
زهرا (نگران) ــ اگه سوم نشدى ،چى؟
(مصمم و شاد) ــ من حتماً سوم مى شم.
على
ّ
لبخندى بر لبان زهرا مى نشىند .على از خوشحالى خواهر ،شادمان تر مى شود .شىر
آب را باز مى کند ،کمى آب مى خورد و شلنگ آب را به سمت ماهى هاى حوض مى گىرد.
انگار مى خواهد ماهى ها را هم در شادى خود سهىم کند.
پارک جنگلى
عد ٔه زىادى از دانش آموزان به همراه والدىن خود و مسئوالن برگزارى مسابقه در
ّ
بچه ها در حال گرم کردن خود براى
طه بزرگ و سرسبز پارک جنگلى دىده مى شوندّ .
محو ٔ
ّ
مسابقه هستند .لحظه اى بعد وانت آبى رنگ قراضه اى وارد کادر مى شود و به سمت دوربىن
راننده وانت است و همچنىن معلّم ورزش دىده مى شوند.
مى آىد .در داخل وانت ،ناظم که
ٔ
على و پنج دانش آموز دىگر در پشت وانت نشسته اند .وانت در کنار ماشىن هاى دىگر پارک
مى کند .ناظم به سرعت پىاده مى شود.
بچه ها را حاضر کن؛ دىر شده.
ناظم (خطاب به معلّم ورزش) ــ زود باش ّ
ناظم به سرعت به سمت ّ
بچه ها را از
محل برگزارى مسابقه مى رود و معلّم ورزش ّ
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پشت وانت فرامى خواند.
مع ّلم ورزش ــ زود باشىن ،بىاىىد پاىىن ببىنم.
بچه ها به سرعت از پشت وانت پاىىن مى آىد .معلّم ورزش از ساک دستى
على به همراه ّ
بچه ها مشغول درآوردن پىراهن هاى
بچه ها مى دهدّ .
چند پىراهن ورزشى آبى کم رنگ به ّ
عده اى از
خود و پوشىدن پىراهن ورزشى مى شوند .على محو تماشاى اطراف استّ .
عده اى دىگر در
خانواده ها در کنار فرزندان خود در حال گرفتن عکس دىده مى شوندّ .
عده اى با شىرىنى و آب مىوه
بچه هاى خود کمک مى کنندّ .
پوشىدن کفش هاى ورزشى به ّ
بچه اش فىلم مى گىرد.
بچه هاىشان پذىراىى مى کنند .مادرى با دوربىن دستى از ّ
از ّ
على کامال ً مات و مبهوت فضا شده است .معلّم ورزش با دست به پشت او مى زند.
مع ّلم ورزش ــ زود باش دىگه ،معطّل چى هستى؟ پىرهنتو بپوش.
على به سرعت پىراهن خود را درمى آورد و پىراهن ورزشى را به تن مى کند .بند
بچه هاى
کفشش را محکم گره مى زند (کفش او ىک جفت کتانى کهنه است) و به همراه ّ
بچه ها در ّ
دىگر به سمت ّ
محل برگزارى
محل برگزارى مسابقه حرکت مى کند .انبوهى از ّ
تهى ٔه گزارش هستند .مسئول
مسابقه به چشم مى خورند .تعدادى عکّاس و فىلم بردار در حال ّ
بچه ها صحبت مى کند:
مسابقه در باالى چهارپاىه اى مى اىستد و با بلندگوى دستى براى ّ
توجه کنند طول مسىر مسابقه پنج کىلومتره .دور
مسئول مسابقه ــ دانش آموزان عزىز ّ
توجه داشته باشند که از هم فاصله بگىرند .در
درىاچه انتهاى مسابقه است .دانش آموزهاّ ،
طول مسىر به هم برخورد نکنند .همدىگر را هل ندهند .مواظب باشند برنده شدن مالک نىست
مهم اخالق ورزشىه .براى همه تون آرزوى موفّ ّقىت مى کنم .حاال همگى آماده :ىک ،دو.
شماره سه را با شلىک تىر اعالم مى کند .على که
مسئول مسابقه با باال بردن تپانچه،
ٔ
بچه ها
جمعىت ّ
در مىان ّ
بچه ها دىده مى شود با شلّىک تپانچه ،شروع به دوىدن مى کند .سىل ّ
جمعىت عظىم و آماده به نظر مى رسد امکان موفّ ّقىت على ح ّتى
به راه مى افتد .با دىدن اىن ّ
در رده هاى بسىار پاىىن هم غىرممکن است.
چهره على در پس نگرانى و ترس ،تصمىمى قاطع دىده مى شود.
ّاما در عمق
ٔ
بچه ها در بىن مسىر ،در حال سبقت
بچه ها بى امان مى دوندّ .
عده اى از ّ
جمعىت ّ
ّ
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شدت خسته مى شوند و از نفس
عده اى در همان اواىل مسابقه به ّ
گرفتن به زمىن مى خورندّ .
مى افتند ّاما در چهره شان هىچ نشانى از بازنده شدن دىده نمى شود .گوىى بىشتر براى تفرىح
بچه ها کاسته مى شود.
جمعىت ّ
و بازى به اىنجا آمده اند .در طول مسىر مسابقه ،به تدرىج از ّ
تنها جمعى در حدود صد نفر پىشتازند که على به سختى در البه الى آنها قابل تشخىص
درىاچه بزرگى مى رسند .از آنجاىى
بچه ها به دور
طه پارک جنگلى طى مى شودّ .
ٔ
محو ٔ
استّ .
شدت تالش مى کنند تا از هم سبقت
بچه ها به ّ
که دور درىاچه نزدىک به خطّ پاىان استّ ،
بچه ها که على نىز در مىان آنهاست ،باعث مى شود از اىن جمع
بگىرند .سرعت ّ
عده اى از ّ
چهره على خستگى
صد نفرى ،حدود هفتاد نفر عقب بمانند و سى نفرى پىشتاز شوند .در
ٔ
بچه هاى گروه پىشتاز است ،به دلىل خستگى شدىد،
موج مى زند .على که در ردىف وسط ّ
بچه ها عقب مى افتد؛ به طورى که به نفرات آخر گروه نزدىک مى شود.
از چندىن نفر از ّ
گوىى دىگر امىدى براىش نمانده است.
چهره بى رمق على مى نشىند.
صداى نفس نفس زدن زهرا (خواهر على) بر
ٔ
ذهنىت على
پىاده روى خىابان ــ ّ
زهرا به سرعت در حالى که نفس نفس مى زند ،با لباس مدرسه مى دود.
پارک جنگلى  /دور درىاچه ــ ادامه
با ىادآورى تصوىر زهرا و صداى نفس نفس زدن او پاهاى بى رمق على دوباره جان
شدت مى گىرد و…
مى گىرد .على از چند نفر جلو مى زند ّاما باز خستگى اش ّ
ذهنىت على
پىاده روى خىابان ــ ّ
زهرا به سرعت در حالى که نفس نفس مى زند ،مى دود.
پارک جنگلى  /دور درىاچه ــ ادامه
وضعىت جسمى ،على را به عقب سوق مى دهدّ ،اما شراىط روحى و ىادآورى زهرا،
ّ
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انگىزه او را بىش از پىش تقوىت مى کند و گام هاى لرزان او را استوار مى سازد .على از
ٔ
چند نفرى که عقب مانده ،جلو مى زند .رفته رفته تعداد مسابقه دهندگان کم و کمتر مى شود
مصمم ترىن رقباى على هستند؛
عده ّ
و به حدود ده نفر مى رسد .ظاهر ًا اىن ّ
جدى ترىن و ّ
بـه گونه اى که هر چه تالش مى کند آنها را پشت سر بگذارد ،موفّق نمى شود .تنها به سختى
مى تواند کنار چند تن از آنها باقى بماند .دىگر بار انگار نداىى درونى به او ىارى مى دهد.
مظلومانه خواهرش زهراست.
اىن ندا ،زمزمه هاى
ٔ
نداى درونى على (صداى زهرا) ــ اگر برنده نشدى چى؟…
پاهاى على دىگر بار جان مى گىرند.
صداى زهرا ــ آخه اون کفشا ،پسرونه است!…
على دو سه نفرى را به سختى پشت سر مى گذارد.
صداى زهرا ــ من دىگه اىن کفشارو نمى پوشم…
على به نفرات جلو نزدىک مى شود .چهره اش خىس عرق شده و خستگى شدىد او
نماىان است.
صداى زهرا ــ آخه اىن کفشا ،گشاده ،از پام درمىاد…
على با تالش فوق العاده از همه جلو مى زند .هىچ کس در جلو او دىده نمى شود .على
فاصله خود را با نفرات بعدى زىاد مى کند.
ٔ
صداى زهرا ــ اگه سوم نشدى ،چى؟…
صداى على ــ من حتماً سوم مى شم!
على در حال دو ،آرام برمى گردد و به پشت سرش نگاه مى کند .از سرعت خود کمى
مى کاهد و امکان سبقت گرفتن را براى پشت سرى ها فراهم مى کند .نفر ّاول پشت سر على
از او سبقت مى گىرد .على دوباره از سرعت خود کمى مى کاهد .ىک نفر دىگر هم از او
رده سوم قرار دارد .نفر بعدى به على نزدىک مى شود.
جلو مى زند .على اآلن کامال ً در ٔ
على حضور او را در کنار خود احساس مى کند و تمامى توانش را به کار مى گىرد تا از او
عقب نىفتد .مسافت بسىار کمى تا خطّ پاىان باقى مانده است.
زمان براى على به کندى مى گذرد .على همچنان در ردىف سوم قرار دارد .نفر بعدى
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که تالش مى کند از على سبقت بگىرد ،وقتى ناکام مى ماند ،ناجوانمردانه با دست از پشت
سر على را به زمىن مى اندازد و از او جلو مى زند .در اىن حال که على نقش زمىن است،
تصور
ىکى دو نفر دىگر از او سبقت مى گىرند .نگاه خسته و به ّ
شدت نگران على به جلو ،اىن ّ
را اىجاد مى کند که دىگر امىدى نىست اما در ِ
نهاىت ناباورى على برمى خىزد و آخرىن توان
ّ
خود را به پاهاى نىمه جانش منتقل و شروع به دوىدن مى کند .به سرعت مى دود و از دو
نفرى که از او سبقت گرفته بودند ،جلو مى زند و به گروه سه نفرى پىشتاز نزدىک مى شود.
جمعىت استقبال کننده و پرچم هاى
دىگر چىزى به خطّ پاىان نمانده است ،به طورى که ّ
خطّ پاىان به خوبى دىده مى شود .على به سختى به گروه سه نفرى مى رسد و کامال ً در کنار
آنها قرار مى گىرد .رقابت به قدرى تنگاتنگ است که تفکىک نفر ّاول و دوم براى على (و
براى ما) غىرممکن است .آنها به پنجاه متر پاىان مسابقه نزدىک مى شوند ّاما همچنان على
جمعىت مشتاق با هىاهو دوندگان را تشوىق مى کنند .در
شانه به ٔ
شانه سه نفر دىگر مى دودّ .
مىان آنها ،ناظم و معلّم ورزش على با هىجان و فرىاد ،على را تشوىق مى کنند که سرىع تر بدود
بقىه جلو بزند .تنها پنج شش متر به خطّ پاىان باقى مانده است .هر چهار نفر در کنار هم
و از ّ
مى دوند و به خطّ پاىان مى رسند .نوار خطّ پاىان را پاره مى کنند و هر چهار تن روى زمىن
پخش مى شوند .هنوز معلوم نىست نفر ّاول و دوم کىست.
جمعىت به سمت آنها هجوم مى برند .ناظم و معلّم ورزش على هىجان زده در جمع دىده
ّ
مى شوند و باالى سر على مى رسند .ناظم با خوش حالى على را در آغوش مى گىرد .على
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شدت نفس نفس مى زند ،به ناظم مى نگرد.
خسته و بى رمق و نگران در حالى که به ّ
على (برىده برىده) ــ آقا… آقا… ما… سوم شدىم؟
شدت شادمان) ــ سوم چىه على جون… تو ّاول شدى! ّاول…!
ناظم (به ّ
على مات و مبهوت مى ماند .معلّم ورزش با شادى بسىار او را از جا بلند مى کند بر روى
شانه هاى خود مى نشاند .خبرنگاران و عکّاسان همگى به سمت على هجوم مى برند و از او
توجهش به تنها چىزى که
عکس و فىلم مى گىرند .از نگاه على همه چىز رنگ باخته استّ .
جلب مى شود ،مىز جواىز است که کفش هاى نو روى آن خودنماىى مى کنند .حسرت داشتن
آن کفش ها در نگاه على موج مى زند .نفرات دوم و سوم از اىنکه نتوانسته اند مقام ّاول را
آماده اهداى جواىز مى شوند .ناظم که در
کسب کنند ،به ّ
شدت مى گرىند .مسئوالن مسابقه ٔ
کنار مىز جواىز اىستاده است ،خطاب به معلّم ورزش على را فرا مى خواند.
ناظم (با خوش حالى) ــ على را بىارش!
معلّم ورزش ،على را از دوش خود پاىىن مى آورد و به سمت مىز جواىز مى روند .با
رسىدن على به کنار مسئوالن برگزارى مسابقه ،همگى براى او کف مى زنند .على در کنار
رئىس برگزارى مسابقه قرار مى گىرد .رئىس دست على را مى فشارد و او را مى بوسد و
نشان ّاول مسابقه را به گردن او مى اندازد .همگى هىجان زده براى على کف مى زنند ّاما
توجهش ــ زىر چشمى ــ به کفش هاى روى
على هىچ واکنشى نشان نمى دهد .چرا که تمام ّ
مىز جواىز است که آنها را از دست داده .رئىس جام مسابقه را به على مى دهدّ .اما قبل از
مدرسه على آن را بلند مى کند و با شوق به
اىنکه جام ح ّتى به دست هاى على برسد ،ناظم
ٔ
سمت خبرنگاران و عکّاسان تکان مى دهد .عکّاسى مدام از صحنه عکس مى گىرد .مسئوالن
برگزارى مسابقه هر ىک به نوبت با على عکس مى گىرند .ناظم و معلّم ورزش هر کدام به
تنهاىى با على عکس ىادگارى مى اندازند.
عکّاس ــ از برادران خواهش مى کنم کنار بروند مى خوام ىک عکس تکى ازش
بگىرم…
آماده عکس گرفتن از او مى شود .على سر به زىر دارد.
على ،تنها مى شود .عکّاس ٔ
عکّاس ــ قهرمان… سرت را بىار باال!
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شدت غمگىن
على به آرامى سرش را باال مى آورد و به دوربىن مى نگرد.
چهره على به ّ
ٔ
و رنجور است و اشک در چشمانش حلقه زده است.
بازارچه ــ مقابل مغازه
بسته چاى در دست دارد ،بىرون
مغازه کوچکى در حالى که ىک ٔ
پدر على از داخل ٔ
بسته چاى را در خورجىن
مى آىد و به سمت
دوچرخه خود که کنار مغازه قرار دارد ،مى رودٔ .
ٔ
پشت دوچرخه جاى مى دهد .مقدارى اجناس در ترک بند دوچرخه دىده مى شود.
پارچه
ٔ
گلدارى که نىمى از آن از روزنامه اى که به دورش پىچىده شده ،دىده مى شود ،ىک جعبه
جعبه
شىرىنى ،چند عدد نان تافتون ،مقدارى سبزى خوردن و در البه الى اجناس دو ٔ
مقواىى کوچک که دو جفت کفش دخترانه و پسرانه از گوشه هاى آنها خودنماىى مى کند.
ّ
پدر سوار دوچرخه مى شود و از بازارچه عبور مى کند.
حىاط خانۀ على
توجه او
زهرا در کنار شىر حوض در حال شستن
ٔ
شىشه شىر نوزاد است .صداى در ّ
را جلب مى کند و به سمت در مى نگرد .لحظه اى بعد على از داالن کوچک حىاط نماىان
چهره على از شرم
مى شود .على نگاهش به زهرا مى افتد و لحظه اى درجا خشک مى شود.
ٔ
گرفته على ،غمگىن
به زىر مى افتد .زهرا که ابتدا از دىدن على خوشحال شده ،از حالت
ٔ
مى شود .على به آرامى به سمت حوض مى آىد و مقابل زهرا مى اىستد .و به او خىره مى شود
تحمل نگاه معصومانه و اندوهگىن زهرا را ندارد ،نفس
زهرا نىز به على زل مى زند .على که ّ
عمىق حسرت بارى مى کشد و سر به زىر مى اندازد و با انگشتان دستش بازى مى کند .در
گرىه نوزاد از داخل اتاق به گوش مى رسد .زهرا با کمى مکث برمى گردد
اىن حىن ،صداى ٔ
و به سمت اتاق مى دود.
على لحظه اى با نگاه حسرت بار و غمزده اش رفتن زهرا را تعقىب مى کند و سپس
لبه حوض مى نشىند .کفش ها را از پا
به کنار شىر آب مى رود .کمى آب مى نوشد و روى ٔ
کهنه على جز الشه اى تکّه پاره
درمى آورد و به نزدىکى خود پرت مى کند .از کفش هاى ٔ
چىزى نمانده .على به آرامى جوراب هاىش را درمى آورد .درد شدىدى در چهره اش نماىان
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مى شود .با بىرون آوردن جوراب ها ،پاهاى تاول زده و آش و الش او ظاهر مى شود .على
پاهاى بى جان خود را به داخل آب حوض فرومى برد .خنکى آب ،انگار آرامشى در وجود
او اىجاد مى کند .على به آرامى سر در گرىبان فرو مى برد.
زاوىه باال دىده مى شود که تنها بخشى از حىاط و حوض آب در مرکز آن
نماىى از ٔ
قرار دارد .على در کنار حوض آب به گونه اى نشسته که انگار در مرکز ثقل زمىن جاى
محدوده
دارد .نور خورشىد در تأللؤ آب به گونه اى است که انگار حوض ،به خصوص
ٔ
على نور باران شده.
نماى بسته اى از جمع ماهى هاى قرمز که به سمت دوربىن مى آىند و از کادر خارج
مى شوند.
نماى بسته اى از داخل آب که تنها دو پاى على در کادر دىده مى شود.
تصور را به وجود مى آورد که انگار نورى از آن ساطع
سفىدى بىش از ّ
حد پاها ،اىن ّ
مى شود.
جمع ماهى هاى قرمز وارد کادر شده و به سمت پاهاى على مى لغزند.
نماى پاىانى (کادر بسته) :ماهى هاى قرمز به دور پاهاى على طواف مى کنند .ماهى ها،
پاهاى على را بوسه باران مى کنند.
خودآزماىى
 1ــ چرا على مى کوشد در اىن مسابقه نفر سوم شود؟
چهره فقر و غنا را نشان مى دهد؟
 2ــ در کدام بخش درس ،نوىسنده
ٔ
«بچه هاى آسمان» نامىده است؟
 3ــ چرا نوىسنده اىن فىلم نامه را ّ
 4ــ با پىروى از سبک نوىسنده ،به دلخواه ،ماجراى اىن فىلم نامه را به گونه اى دىگر به پاىان برسانىد.
«بچه هاى آسمان» را دىده اىد ،آن را با متن درس مقاىسه کنىد.
 5ــ در صورتى که فىلم ّ
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آورده اند که …

چون عمروبن لىث واسماعىل سامانى به ىکدىگر رسىدند ،مصاف٭ کردند .اتّفاق
چنان افتاد که عمروبن لىث به ِدر بلخ شکسته شد و هفتاد هزار سوار او همه به هزىمت
رفتند و چون او را پىش امىر اسماعىل آوردند ،بفرمود تا او را به ىوزبانان٭ سپردند
و اىن از عجاىب روزگار است .چون نماز دىگر شدّ ،فراشى که از ِآن عمرولىث بود
در لشگرگاه مى گشت .چشمش بر عمرولىث افتاد؛ دلش بر وى بسوخت .به نزد
او رفت .عمرو او را گفت« :امشب پىش من باش که بس تنها مانده ام» .بعد از آن
گفت« :تا مردم 1زنده باشد ،او را از قوت چاره نىست .تدبىر چىزى خوردنى کن که
من گرسنه ام»ّ .فراش ىک من گوشت به دست آورد و دىگى آهنىن پىدا کرده ،لختى
سرگىن خشک برچىده ،کلوخى دو سه فراهم نهاد تا قلىه٭ اى بکند .چون گوشت در
دىگ انداخت و خود به طلب نمک شد ،روز به آخر آمده بود .سگى بىامد و سر در
حلقه دىگ
دىگ کرد و پاره اى گوشت برداشت .دهنش بسوخت؛ سبک برآوردٔ .
در گردنش افتاد .از سوزش دىگ به آهنگ خاست و دىگ را ببرد .عمرولىث چون
آن حال چنان دىد ،رو سوى سپاه و نگاهبانان کرده ،بخندىد ،گفت« :عبرت گىرىد
که من آن مردم که بامداد مطبخ مرا هزار و چهارصد شتر مى کشىد و شبانگاه سگى
امسىت اسىراً».
صبحت امىر ًا و
برداشته است و مى برد!» و گفتَ « :ا
ُ
ُ

سىاست نامه

1ــ انسان
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فصل دوم
ادب ّىات داستانى معاصر
اهداف ک ّلى فصل:

تحول و جلوه هاى گوناگون ادب ّىات داستانى معاصر
1ــ آشناىى با سىر ّ
2ــ آشناىى با نمونه هاىى از داستان هاى معاصر اىران
3ــ آشناىى با جرىان داستان نوىسى معاصر اىران
4ــ کسب تواناىى جهت انجام ف ّعال ّىت هاى ىادگىرى
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درس پنجم

ادبىات داستانى معاصر
ّ
دوره مشروطه با کتاب هاىى نظىر
روى آوردن به ّ
ادبىات داستانى معاصر از اواىل ٔ
عبدالرحىم
نامه ابراهىم بىگ» از زىن العابدىن مراغه اى و «مسالک المحسنىن» از
«سىاحت ٔ
ّ
طالبوف آغاز شد.
شده امروز بلکه به شکل
اىن آثار ،نه در قالب داستان و به صورت معمول و شناخته ٔ
داستان و مقاله به قصد انتقاد از اوضاع ادارى ،اجتماعى ،سىاسى و اقتصادى آن روزگار
ادبىات سال گذشته با برخى از اىن گونه آثار آشنا شدىم.
نوشته مى شد .در کتاب ّ
خواندن داستان ها و رمان هاى ترجمه شده و پرماجراىى چون «کنت مونت کرىستو»،
«سه تفنگدار»« ،ژىل بالس» و مانند آنها ذهن خوانندگان اىرانى را تا حدودى با هنر
قصه خوانى خو گرفته بودند و
داستان نوىسى غرب آشنا کرد .پىش از اىن ،مردم اىران با ّ
قصه هاىى نظىر رستم نامه ،اسکندرنامه ،حسىن کُرد معروف به شبسترى و امىرارسالن را
ّ
قصه هاى عامىانه که به ظاهر هدفى جز سرگرم کردن خوانندگان و
مى خواندند .اىن نوع ّ
شنوندگان خود نداشتند در واقع براى ستاىش خوبى ها ،جوانمردى ها و بزرگداشت خصاىل
نىک و فضىلت هاى اخالقى به وجود آمده بودند و براى نقل در قهوه خانه ها و مجامع عمومى
از آنها استفاده مى شد .بعد از مشروطه ،نوىسندگان در آثار خود به مسائل اجتماعى و
رنج هاى طبقات محروم جامعه پرداختند و با زور و بى عدالتى به جدال برخاستند .آنها با
قصه نوىسى متداول پىش از مشروطه
ادبىات داستانى غرب ،از نحوه و اسلوب ّ
بهره گىرى از ّ
فاصله گرفتند .آنها اصول ف ّنى داستان نوىسى غرب را تا حدودى آموختند و رمان گونه هاىى
آمىخته با انتقاد تند و مستقىم و گاه طنزآلود و هجوآمىز از اوضاع اجتماعى اىران نوشتند؛
مانند مجمع دىوانگان از صنعتى زاده ،تهران مخوف از مشفق کاظمى ،روزگارسىاه از عبّاس
خلىلى ،شهرناز از ىحىى دولت آبادى و …  .
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محمدعلى جمال زاده
داستان کوتاه در اىران با
ٔ
سىد ّ
مجموعه «ىکى بود ىکى نبود» اثر ّ
در سال  1300متول ّد شد.
پس از جمال زاده نوىسندگانى دىگر چون صادق هداىت ،بزرگ علوى ،جالل آل احمد،
زمىنه داستان کوتاه
سیمین دانشور ،محمود دولت آبادى و … هر ىک به تجارب تازه اى در ٔ
و بلند دست ىافتند و افق هاىى تازه را فراروى نوىسندگان جوان گشودند .در اىن فصل سه
معرفى مى شود.
نمونه داستان از ّ
ادبىات داستانى معاصر در اىرانّ ،
محمدعلى جمال زاده در سال  1274ش .در خانواده اى روحانى در اصفهان به دنىا آمد .در هفده سالگى
ّ
براى تحصىل به بىروت رفت و سپس رهسپار پارىس شد.
مجموعه داستان هاى کوتاه اىرانى را تحت عنوان «ىکى
او نخستىن
ٔ
بود ىکى نبود» در سال  1300منتشر کرد .به اعتبار همىن کتاب ،جمال زاده را
آغازگر سبک واقع گراىى در نثر معاصر فارسى و پدر داستان نوىسى دانسته اند.
دوره مشروطه به صورتى
در اىن داستان ها ،گوشه هاىى از زندگى اىرانىان در ٔ
انتقادى و با نثرى ساده ،طنزآمىز و آکنده از ضرب المثل ها و اصطالحات
عامىانه بىان شده است.
بعضى دىگر از آثار جمال زاده عبارت اند از :دارالمجانىن ،سروته ىک
قصه هاى کوتاه براى
کرباس ،تلخ و شىرىن ،هفت کشور ،شورآباد ،راه آب نامهّ ،
قص ٔه ما به سر رسىد.
بچه هاى رىش دار و ّ
ّ
محمدعلى جمالزاده در سال  1376در ژنو چهره در نقاب خاک کشىد.
ّ

کباب غاز
ىا
رساله در حکمت مطلقۀ «ازماست که برماست»
شب عىد نوروز بود و موقع ترفىع٭ رتبه .1در اداره با هم قطارها قرار و مدار گذاشته
بودىم که هر کسّ ،اول ترفىع رتبه ىافت به عنوان ولىمه٭ کباب غاز صحىحى بدهد ،دوستان
نوش جان نموده به عمر و ع ّزتش دعا کنند.
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مسئله مىهمانى و قرار با رفقا را با عىالم
زد و ترفىع رتبه به اسم من در آمد .فور ًا
ٔ
که به تازگى با هم عروسى کرده بودىم ،در مىان گذاشتم .گفت« :تو شىرىنى عروسى هم به
دوستانت نداده اى و باىد در اىن موقع درست جلوشان درآىى ولى چىزى که هست چون
ظرف و کارد و چنگال براى دوازده نفر بىشتر ندارىم ىا باىد باز ىک دست دىگر خرىد و ىا
عد ٔه مىهمان بىشتر از ىازده نفر نباشد که با خودت بشود دوازده نفر».
باىد ّ
مالىه از چه قرار است و بودجه
گفتم« :خودت بهتر مى دانى که در اىن شب عىدى ّ
اجازه خرىدن خرت و پرت تازه نمى دهد و دوستان من هم از بىست و سه چهار نفر
ابد ًا
ٔ
کمتر نمى شوند».
گفت« :تنها همان رتبه هاى باال را وعده بگىر و مابقى را نقد ًا خط بکش و بگذار
سماق بمکند».
گفتم« :اى بابا خدا را خوش نمى آىد .اىن
بدبخت ها سال آزگار٭ ىک بار براىشان چنىن پاىى
مى افتد و شکم ها را ّمدتى است صابون زده اند که
کباب غاز بخورند و ساعت شمارى مى کنند .چطور
است از منزل ىکى از دوست و آشناىان ىک دست
دىگر ظرف و لوازم عارىه٭ بگىرىم».
با اوقات تلخ گفت« :اىن خىال را از سرت
بىرون کن که محال است در مىهمانى ّاول بعد از
عروسى بگذارم از کسى چىز عارىه وارد اىن خانه
٭
بچه ّاول
بشود .مگر نمى دانى که شکوم ندارد و ٔ
مى مىرد؟»
گفتم« :پس چاره اى نىست جز اىن که دو روز
مهمانى بدهىم .ىک روز ىک دسته بىاىند و بخورند
و فرداى آن روز دسته اى دىگر».
عىالم با اىن ترتىب موافقت کرد و بنا شد روز
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دسته دوم بىاىند.
دسته ّاول و روز سوم ٔ
دوم عىد نوروز ٔ
اىنک روز دوم عىد است و تدارک پذىراىى از هر جهت دىده شده است ،عالوه بر غاز
معهود ،آش جو اعال و کباب ّبر ٔه ممتاز و دو رنگ پلو و چند جور خورش با تمام مخلّفات
روبه راه شده است .در تختخواب گرم و نرم تازه اى لم داده بودم و به تفرىح تمام مشغول
خواندن حکاىت هاى بى نظىر صادق هداىت بودم .درست کىفور شده بودم که عىالم وارد
شد و گفت :جوان دىالقى٭ مصطفى نام ،آمده مى گوىد پسر عموى تنى توست و براى
عىد  مبارکى شرفىاب شده است.
سن بىست و پنج ىا
مصطفى پسر عموى دخترداىى ٔ
خاله مادرم مى شد .جوانى به ّ
بىست و شش .الت و لوت و آسمان جل و بى دست و پا و پخمه و تا بخواهى بدرىخت و
بدقواره .الحمدللّه که سالى ىک مرتبه بىشتر از زىارت جمالش مسرور و مشعوف نمى شدم.
شر اىن غول بى شاخ
به زنم گفتم تو را به خدا بگو فالنى هنوز از خواب بىدار نشده و ّ
و دم را از سر ما بکن.
گفت« :به من دخلى ندارد .ماشاءاللّه هفت قرآن به مىان 2پسر عموى خودت است.
هر گلى هست به سر خودت بزن».
دىدم چاره اى نىست و خدا را هم خوش نمى آىد اىن بىچاره را که البد از راه دور و
دراز با شکم گرسنه و پاى برهنه به امىد چند رىال عىدى آمده ناامىد کنم .پىش خود گفتم:
صله ارحام نکنى کى خواهى کرد ».لهذا صداىش کردم .سرش را خم
«چنىن روز مبارکى ٔ
4
کرده وارد شد .دىدم ماشاءاللّه چشم بد دور آقا واتر ّقىده اند .3قدش درازتر و تک و پوزش
کرىه تر شده است .گردنش مثل گردن همان غاز مادر مرده اى بود که همان ساعت در دىگ
مشغول کباب شدن بود.
از توصىف لباسش بهتر است بگذرم ولى همىن قدر مى دانم که سر زانوهاى شلوارش
که از بس شسته بودند به قدر ىک وجب خورد رفته بود 5چنان باد کرده بود که راستى راستى
تصور کردم دو رأس هندوانه از جاىى کش رفته و در آنجا مخفى کرده است.
ّ
6
  عجاب بودم که عىالم هراسان وارد
مشغول تماشا و ورانداز اىن مخلوق کمىاب و
شی ُ
ٌ
شده گفت« :خاک به سرم ،مرد حسابى اگر اىن غاز را براى مىهمان هاى امروز بىاورىم،
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همه
براى مىهمان هاى فردا از کجا غاز خواهى آورد؟ تو که ىک غاز بىشتر نىاورده اى و به ٔ
وعده کباب غاز داده اى!»
دوستانت هم ٔ
دىدم حرف حسابى است و بد غفلتى شده؛ گفتم« :آىا نمى شود نصف غاز را امروز
و نصف دىگرش را فردا سر مىز آورد؟»
گفت« :مگر مى خواهى آبروى خودت را برىزى؟ هرگز دىده نشده که نصف غاز سر
سفره بىاورند .تمام ُحسن کباب غاز به اىن است که دست نخورده و سر به ُمهر روى مىز بىاىد».
٭
ح ّقاً که حرف منطقى بود و هىچ برو برگرد نداشت .پس از ّمدتى اندىشه و استشاره
چاره منحصر به فرد را در اىن دىدم که هرطور شده تا زود است ىک غاز دىگر دست و پا
ٔ
٭
کنىم .به خود گفتم اىن مصطفى گرچه زىاد کودن و بى نهاىت چلمن است ،ولى پىدا کردن
ىک دانه غاز در شهر بزرگى مثل تهران کشف امرىکا و شکستن گردن رستم که نىست .البد
اىن قدرها از دستش ساخته است .به او خطاب کرده گفتم« :مصطفى جان ،البد ملتفت
حلجى و از
شده اى مطلب از چه قرار است .مى خواهم امروز نشان بدهى که چند مرده ّ
زىر سنگ  هم شده ىک عدد غاز خوب و تازه به هر قىمتى شده براى ما پىدا کنى».
مصطفى به عادت معهود ابتدا مبلغى سرخ و سىاه شد و باألخره صداىش برىده برىده
مثل صداى قلىانى که آبش را کم و زىاد کنند ،از نى پىچ حلقوم بىرون آمد و معلوم شد
مى فرماىند« :در اىن روز عىد قىد غاز را باىد به کلّى زد و از اىن خىال باىد منصرف شد؛
چون که در تمام شهر ىک دکّان باز نىست».
با حال استىصال٭ پرسىدم« :پس چه خاکى به سر برىزم!» با همان صدا آب دهن را فرو
برده گفت« :واللّه چه عرض کنم ،مختارىد ولى خوب بود مىهمانى را پس مى خواندىد».7
گفتم« :خدا عقلت بدهد؛ ىک ساعت دىگر مهمان ها وارد مى شوند .چطور پس بخوانم؟»
گفت« :خودتان را بزنىد به ناخوشى و بگوىىد طبىب قدغن کرده؛ از تختخواب پاىىن نىاىىد».
گفتم« :همىن امروز صبح به چند نفرشان تلفن کرده ام .چطور بگوىم ناخوشم؟» گفت:
«بگوىىد غاز خرىده بودم سگ برد ».گفتم «:تو رفقاى مرا نمى شناسى .بچه قنداقى که
بچه آدم باور کنند .خواهند گفت مى خواستى ىک غاز
نىستند که هر چه بگوىم آنها هم مثل ٔ
دىگر بخرى و اصال ً پا پَى مى شوند 8که سگ را بىاور تا حسابش را دستش بدهىم ».گفت:
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«بسپارىد اصال ً بگوىند آقا منزل تشرىف ندارند و به زىارت حضرت معصومه رفته اند».
دىدم زىاد پرت و پال٭ مى گوىد .گفتم« :مصطفى مى دانى چىست .عىدى تو را حاضر
کرده ام .اىن اسکناس را مى گىرى و زود مى روى که مى خواهم هر چه زودتر از قول من
و خانم به زن عموجانم سالم برسانى و بگوىى ان شاءاللّه اىن سال نو به شما مبارک باشد و
هزار سال به اىن سال ها برسىد».
ولى معلوم بود که فکر و خىال مصطفى جاى دىگر است؛ بدون آنکه اصال ً به حرف هاى
دنباله افکار خود را گرفته گفت« :اگر ممکن باشد شىوه اى سوار کرد
من گوش داده باشد ٔ
که امروز مهمان ها دست به غاز نزنند مى شود همىن غاز را فردا از نو گرم کرده دوباره سر
سفره آورد».
اىن حرف که در بادى٭ امر زىاد بى پا و بى معنى به نظر مى آمد ،کم کم وقتى درست آن
٭
مخىله نشخوار کردم معلوم شد آن قدرها هم نامعقول نىست و
را در زواىا و خفاىاى خاطر و ّ
نباىد زىاد سرسرى گرفت .هر چه بىشتر در اىن باب دقىق شدم ،ىک نوع امىدوارى در خود
ستاره ضعىفى در شبستان تىره و تار درونم درخشىدن گرفت .رفته رفته سر
حس نمودم و
ٔ
«اولىن بار است که از تو ىک کلمه
دماغ آمدم و خندان و شادمان رو به مصطفى نموده گفتمّ :
حرف حسابى مى شنوم ولى به نظرم اىن گره فقط به دست خودت گشوده خواهد شد .باىد
خودت مهارتى به خرج بدهى که احدى از مهمانان در صدد دست زدن به اىن غاز برنىاىند».
مصطفى هم جانى گرفت و گرچه هنوز درست دستگىرش نشده بود که مقصود من
چىست و مهار شتر را به کدام جانب مى خواهم بکشم ،آثار شادى در َو َجناتش٭ نمودار
گردىد .بر تعارف و خوش زبانى افزوده گفتم« :چرا نمى آىى بنشىنى؟ نزدىک تر بىا ،روى
اىن صندلى مخمل پهلوى خودم بنشىن .بگو ببىنم حال و احوالت چطور است؟ چه کارها
مى کنى؟ مى خواهى براىت شغل خوب و زن مناسبى پىدا کنم؟ چرا گز نمى خورى؟ از اىن
باقلبا (باقلوا) نوش جان کن که سوغات ىزد است ….».
مصطفى قد دراز و کج و معوجش را روى صندلى مخمل جا داد و خواست
جوىده جوىده از اىن بروز َم َح ّبت و دل بستگى غىر متر ّق ٔبه هرگز ندىده و نشنىده سپاس گزارى
کند ولى مهلتش نداده گفتم« :استغفراللّه ،اىن حرف ها چىست .تو برادر کوچک من هستى.
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اصال ً امروز هم نمى گذارم از اىنجا بروىِ .الّٰ وللّه که امروز باىد ناهار را با ما صرف کنى.
همىن اآلن هم به خانم مى سپارم ىک دست از لباس هاى شىک خودم هم بدهد بپوشى و
نو نوار که شدى ،باىد سر مىز پهلوى خودم بنشىنى .چىزى که هست ملتفت باش وقتى بعد
مقدمات ،آش جو و کباب ّبره و برنج و خورش ،غاز را روى مىز آوردند ،مى گوىى اى بابا
از ّ
دستم به دامانتان ،دىگر شکم ما جا ندارد .اىن قدر خورده اىم که نزدىک است بترکىم .کاه از
خودمان نىست کاهدان که از خودمان است .از طرف خود و اىن آقاىان استدعاى عاجزانه
دورى٭ را برگردانند به اندرون و اگر خىلى اصرار دارىد ممکن
دارم بفرماىىد همىن طور اىن ْ
است باز ىکى از اىّام همىن بهار خدمت رسىده ،از نو دلى از عزا درآورىم ولى خدا شاهد
است امروز بىش از اىن به ما بخورانىد همىن جا بسترى شده وبال جانت مى گردىم .مگر
آنکه مرگ ما را خواسته باشىد .آن وقت من هم هر چه اصرار و تعارف مى کنم تو بىشتر ِابا
و امتناع مى ورزى و به هر شىوه اى هست ،مهمانان دىگر را هم با خودت همراه مى کنى».
مصطفى که با دهن باز و گردن دراز حرف هاى مرا گوش مى داد ،پوزخند نمکىنى زد
و گفت« :خوب دستگىرم شد .خاطر جمع باشىد که از عهده برخواهم آمد».
چندىن بار درسش را تکرار کردم تا از بر شد بعد براى تبدىل لباس و آراستن سر و
وضع او را به اتاق دىگر فرستادم.
دو ساعت بعد مهمان ها بدون تخلّف ،تمام و کمال دور مىز حلقه زده در صرف کردن
ّعت»٭ اهتمام تامى داشتند که ناگهان مصطفى با لباس تازه و جوراب و کراوات
صىغه «بل ُ
ٔ
تعجب کردم
ابرىشمى ممتاز و پوتىن جىر ّبراق خرامان چون طاووس مست وارد شد .خىلى ّ
که با آن قد دراز چه حقّه اى به کار برده که لباس من اىن طور قالب بدنش در آمده است.
ِ
درزى٭ ازل به قامت زىباى جناب اىشان دوخته است.
گوىى جامه اى بود که
آقاى مصطفى خان با کمال متانت و دلرباىى تعارفات معمولى را برگزار کرده با وقار و
خون سردى هر چه تمام تر بر سر مىز قرار گرفت .او را به عنوان ىکى از جوان هاى فاضل و
ره خود برمى آىد
عهده وظاىف ّ
الىق پاىتخت به رفقا ّ
مقر ٔ
معرفى کردم و چون دىدم به خوبى از ٔ
مسئله معهود خاطرم داشت کم کم به کلّى آسوده مى شد.
قلباً خىلى مسرور شدم و در باب آن
ٔ
محتاج به تذکار نىست که اىشان در خوراک هم سر سوزنى قصور را جاىز نمى شمردند.
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حرافى و شوخى و بذله و لطىفه نوک
حاال دىگر چانه اش هم گرم شده و در خوش زبانى و ّ
جمع را چىده و متکلّم وحده و مجلس آراى بالمعارض٭ شده است.
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اىن آدم بى چشم و رو که از امامزاده داود و حضرت عبدالعظىم قدم آن طرف تر نگذاشته
بود ،از سرگذشت هاى خود در شىکاگو و منچستر و پارىس و شهرهاى دىگرى از اروپا
و امرىکا چىزها حکاىت مى کرد که چىزى نمانده بود خود من هم بر منکرش لعنت بفرستم.
همه گوش شده بودند و اىشان زبان .عجب در اىن است که فرورفتن لقمه هاى پى درپى ابد ًا
جلوى صداىش را نمى گرفت .گوىى حنجره اش دو تنبوشه٭ داشت؛ ىکى براى بلعىدن لقمه
و دىگرى براى بىرون دادن حرف هاى قلنبه.
به مناسبت صحبت از سىزده عىد بنا کرد به خواندن قصىده اى که مى گفت همىن
دىروز ساخته است .فرىاد ،فغان مرحبا و آفرىن به آسمان بلند شد .دو نفر از آقاىان که خىلى
مکرر خواستند .ىکى
ّادعاى فضل و کمالشان مى شد ،مقدارى از ابىات را دو بار و سه بار ّ
٭
٭
9
جبهه
از ّ
اده شعر و ادب مى کشىد  ،چنان محظوظ گردىده بود که جلو رفته ٔ
حضار که کبّ ٔ
شاعر را بوسىده گفت« :اى واللّه حقىقتاً استادى» و از تخلّص او پرسىد .مصطفى به رسم
تحقىر چىن به صورت انداخته گفت« :من تخلّص را از زواىد و از جمله رسوم و عاداتى
مى دانم که باىد متروک گردد ولى به اصرار مرحوم ادىب پىشاورى که خىلى به من لطف
کلمه «استاد»
داشتند و در اواخر عمر با بنده مألوف بودند و کاسه و کوزه ىکى شده بودىمٔ ،
حضار
همه ّ
را برحسب پىشنهاد اىشان اختىار کردم ّاما خوش ندارم زىاد استعمال کنمٔ ».
ىک صدا تصدىق کردند که تخلّصى بس بجاست و واقعاً سزاوار حضرت اىشان است.
در آن اثنا صداى زنگ تلفـن از سرسراى عمارت بلند شد .آقاى استادى روبه نوکر
نمـوده فـرمودند« :هم قـطار احتمال مى دهـم وزىـر داخله بـاشد و مرا بـخواهد .بگوىىد فالنى
حاال سر مىز است و بعد خودش تلفن خواهد کرد» ولى معلوم شد نمره غلطى بوده است.
اگر چشمم احىاناً تو چشمش مى افتاد ،با همان ِ
زبان بى زبانى نگاه ،حقّش را کف
دستش مى گذاشتم .ولى شستش خبردار شده بود و چشمش مثل مرغ سربرىده مدام در
روى مىز از اىن بشقاب به آن بشقاب مى دوىد و به کاىنات اعتنا نداشت.
حاال آش جو و کباب ّبره و پلو و چلو و مخلّفات دىگر صرف شده است و موقع مناسبى
است که کباب غاز را بىاورند .دلم مى تپد .خادم را دىدم که قاب بر روى دست وارد شد و
ىک رأس غاز فربه و برشته در وسط مىز گذاشت و ناپدىد شد.
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شش دانگ حواسم پىش مصطفى است که نکند بوى غاز چنان مستش کند که
دامنش از دست برود .ولى خىر ،الحمدللّه هنوز عقلش به جا و سرش توى حساب است.
به محض اىنکه چشمش به غاز افتاد رو به مهمان ها نموده گفت« :آقاىان تصدىق بفرماىىد که
مىزبان عزىز ما اىن ىک دم را دىگر خوش نخواند .آىا حاال هم وقت آوردن غاز است؟ من
که شخصاً تا خرخره خورده ام و اگر سرم را از تنم جدا کنىد ىک لقمه هم دىگر نمى توانم
خانه دولتى
مائده آسمانى باشد .ما که خىال ندارىم از اىنجا ىک راست به مرىض ٔ
بخورم ولو ٔ
معده انسان که گاوخونى زنده رود نىست که هر چه توىش برىزى پر نشود ».آنگاه نوکر
بروىمٔ .
را صدا زده گفت« :بىا هم قطار ،آقاىان خواهش دارند اىن غاز را بردارى و بى برو برگرد
ىکسر ببرى به اندرون».
مهمان ها سخت در محظور گىر کرده 10و تکلىف خود را نمى دانند .از ىک طرف بوى
کباب تازه به دماغشان رسىده است و ابد ًا بى مىل نىستند ولو به عنوان مقاىسه باشد لقمه اى از
مزه غاز را با ّبره بسنجند ولى در مقابل تظاهرات شخص شخىصى٭ چون
آن چشىده طعم و ٔ
آقـاى استاد دو  دل مانـده بودند و گـرچه چشم هاىشان بـه غاز دوختـه شده بـود ،خواهى
توطئه ما
نخواهى جز تصدىق حرف هاى مصطفى و بله و الب ّته گفتن چاره اى نداشتند .دىدم
ٔ
دارد مى ماسد .دلم مى خواست مى توانستم صدآفرىن به مصطفى گفته از آن تارىخ به بعد زىر
بغلش را بگىرم و براىش کار مناسبى دست و پا کنم ولى محض حفظ ظاهر و خالى نبودن
قصابى به دست گرفته بودم مدام به غاز حمـله
عرىضه کارد پهن و درازى شبىه به ساطور ّ
آورده و چنـان وانمود مى کردم که مى خواهم اىن حىوان بى ىاروىاور را از هم بـدرم و ضمناً
ىک رىـز تعارف و اصرار بـود که بـه شکم آقـاى استاد مى بستم که محـض خاطر من هـم
شده فقـط ىک لقمه مىل بفرماىىد که الاقل زحمت آشپز از مىان نرود و دماغش نسوزد.
وال چه چىزها که با آن زبان به ِمن
قصاب زبان غاز را با کلّه اش برىده بود ّ
خوشبختانه ّ
بى حىاى دورو نمى گفت .خالصه آنکه از من همه اصرار بود و از مصطفى انکار و عاقبت
کار به جاىى کشىد که مهمان ها هم با او هم صدا شدند و دسته جمعى خواستار بردن غاز و
تمامىت و عدم تجاوز به آن گردىدند.
هوادار ّ
کار داشت به دلخواه انجام مى ىافت که ناگهان از دهنم در رفت که آخر آقاىان حىف
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کره
نىست از چنىن غازى گذشت که شکمش را از آلوى ب َ َـرغان پرکرده اند و منحصر ًا با ٔ
شده ما بىرون نجسته بود که مصطفى
فرنگى سرخ شده است؟ هنوز اىن کالم از دهن خرد ٔ
مثل اىنکه غفلتاً فنرش در رفته باشد بى اختىار دست دراز کرد و ىک کتف غاز را کنده به
کره فرنگى سرخش
نىش کشىد و گفت« :حاال که مى فرماىىد با آلوى ب َ َـرغان پر شده و با ٔ
کرده اند ،روا نىست بىش از اىن روى مىزبان محترم را زمىن انداخت و محض خاطر اىشان
لقمه مختصر مى چشىم ».دىگران که منتظر چنىن حرفى بودند فرصت نداده
هم شده ىک ٔ
مانند قحطى زدگان به جان غاز افتادند و در ىک چشم به هم زدن گوشت و استخوان غاز
٭
گردنه
مادر مرده مانند گوشت و استخوان شتر قربانى در کمرکش دوازده حلقوم و کتل و ٔ
ىک دوجىن شکم و روده مراحل مضغ٭ و بلع و هضم و تحلىل را پىموده ىعنى به زبان
خودمانى رندان چنان کلکش را کندند که گوىى هرگز غازى قدم به عالم وجود ننهاده بود!
مى گوىند انسان حىوانى است گوشت خوار ولى اىن مخلوقات عجىب گوىا استخوان خور
معده ىدکى هم همراه آورده باشند .هىچ
خلق شده بودند .واقعاً مثل اىن بود که هر کدام ىک ٔ
باور کردنى نبود که سر همىن مىز آقاىان دو ساعت تمام کارد و چنگال به دست با ىک خروار
گوشت و پوست و بقوالت٭ و حبوبات در کشمکش و تالش بوده اند و ته بشقاب ها را هم
لىسىده انـد ،هر دوازده تـن تـمام و کمال و راست و حسابى از سر نـو مشغول خوردن شدند
11
طعـمه اىن جماعت
و بـه چشم خودم دىـدم که غاز گلگونم لَخت لَخت و ِقـطع ًة بعد اُخرى
ٔ
کأن لم ىکن شىئاً مـذکور ًا  12در گورستان شکم آقاىـان نـاپدىد گردىد.
کرکس صفت شده َو َ
منظره هولناک آب بـه دهانم خشک شده و بـه جز
مـرا مى گـوىى از تماشاى اىن
ٔ
تحـوىـل دادن خنـده هاى زورکى و خـوش آمـدگـوىى هاى ساختگى کارى از دستم ساخـته
نبود.
در همان
منظره فنا و زوال غاز خدا بىامرز ،مرا به ىاد بى ثباتى
بحبوحه٭ بخوربخور که
ٔ
ٔ
فلک بوقلمون و شقاوت مردم دون و مکر و فرىب جهان پتىاره٭ و وقاحت اىن مصطفاى
بدقواره انداخته بود ،باز صداى تلفن بلند شد .بىرون َجستم و فور ًا برگشته گفتم« :آقاى
مصطفى خان ،وزىر داخله شخصاً پاى تلفن است و اصرار دارد دو کلمه با خود شما صحبت
بدارد ».ىارو حساب کار را کرده بدون آنکه سرسوزنى خود را از تک وتا بىندازد ،دل به
39

درىا زده و به دنبال من از اتاق بىرون آمد.
کشىده آب نکشىده اى به قول
مجرد اىنکه از اتاق بىرون آمدىم ،در را بستم و صداى
به ّ
ٔ
معىت مچ و کف و ما ىتعل ُّق ِبهِ ،13بر روى
ّ
متجددىن طنىن انداز گردىد و پنج انگشت دعاگو به ّ
انداخته آقاى استادى نقش بست .گفتم« :خانه خراب تا حلقوم بلعىده بودى،
صورت گل
ٔ
باز تا چشمت به غاز افتاد ،دىن و اىمان را باختى و به منى که چون توىى را
سر
ٔ
صندوقچه ّ
خود قرار داده بودم ،خىانت ورزىدى و نارو زدىِ .د بگىر که اىن نازشستت باشد» .و باز
کشىده دىگرى ،نثارش کردم.
ٔ
با همان صداى برىده و زبان گرفته و ادا و اطوارهاى معمولى خودش که در تمام ّمدت
ناهار اثرى از آن هوىدا نبود ،نفس زنان و هق هق کنان گفت« :پسر عموجان ،من چه گناهى
دارم؟ مگر ىادتان رفته که وقتى با هم قرار و مدار گذاشتىم ،شما فقط صحبت از غاز کردىد.
کى گفته بودىد که توى روغن فرنگى سرخ شده و توى شکمش هم آلوى بَرغان گذاشته اند؟
تصدىق بفرماىىد که اگر تقصىرى هست با شماست نه با من».
به قدرى عصبانى شده بودم که چشمم جاىى را نمى دىد .از اىن بهانه تراشى هاىش داشتم
شاخ درمى آوردم .بى اختىار ِدر خانه را باز کرده و اىن جوان نمک ناشناس را مانند موشى
خمره روغن بىرون کشىده باشند بىرون انداختم و قدرى براى به جا آمدن احوال و
که از
ٔ
٭
خنده تص ّنعى
تسکىن غلىان درونى در حىاط قدم زده ،آن گاه با صورتى که گوىى قشرى از ٔ
روى آن کشىده باشند ،وارد اتاق مهمان ها شدم.
دىدم چپ و راست مهمان ها دراز کشىده اند .گفتم« :آقا مصطفى خىلى معذرت
خواستند که مجبور شدند بدون خداحافظى با آقاىان بروند .وزىر داخله اتومبىل شخصى
خود را فرستاده بود که فور ًا آنجا بروند و دىگر نخواستند مزاحم آقاىان بشوند».
همه اهل مجلس تأسف خوردند و از خوش مشربى و خوش محضرى و فضل و
ٔ
نمره تلفن و نشان منزل او را
کمال او چىزها گفتند و براى دعوت اىشان به مجالس خود ٔ
از من خواستند و من هم از شما چه پنهان با کمال بى چشم و روىى بدون آنکه خم به ابرو
بىاورم ،همه را به غلط دادم.
فرداى آن روز به خاطرم آمد که دىروز ىک دست از بهترىن لباس هاى نودوز خود
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متفرعات٭ به انضمام ماىَحتوى٭ ىعنى آقاى استادى مصطفى خان به دست چالق
را با کل ّّى ٔه ّ
شده خودم از خانه بىرون انداخته ام ولى چون تىرى که از شست رفته باز نمى گردد ،ىک
ٔ
پاىه «از ماست که بر ماست» اىمان آوردم و پشت دستم را داغ کردم که
بار دىگر به کالم بلند ٔ
تا من باشم دىگر پىرامون ترفىع رتبه نگردم.
توضىحات
توجه به سوابق و سنوات خدمت او.
 1ــ باال رفتن درجه و حقوق کارمند دولت با ّ
 2ــ براى پرهىز از بدى ىا دور شدن از مصىبت ،اىن جمله به صورت دعا به کار مى رفت.
 3ــ تنزل کردن ،به عقب برگشتن.
قىافه ظاهرى
 4ــ تک و پوز ،دک و پوز :سر و وضعٔ ،
 5ــ ساىىده شدن و از بىن رفتن.
 6ــ اشاره به ِ
آىه  5که معموال ً براى اشاره به امرى شگفت به کار مى رود.
جاب»
سوره ص ٔ
ٔ
آىه «ا َّن هذا ل َ َش ٌ
ٔ
ىئ ُع ٌ
 7ــ دعوت را پس گرفتن.
 8ــ در امرى اصرار ورزىدن.
اده چىزى را کشىدن ىعنى ّادعاى چىزى داشتن ،خواستار چىزى بودن.
 9ــ کبّ ٔ
 10ــ در تنگنا افتادن ،رودر باىستى.
 11ــ تکّه اى بعد از تک ّٔه دىگر.
سوره دهر است به معنى «چىزى قابل ذکر نبود» .در اىن داستان ىعنى تمام خوراکى ها
آىه ّاول
 12ــ بخشى از ٔ
ٔ
سر به نىست شد.
 13ــ آنچه بدان وابسته است.

بىاموزىم
توجه کنىد:
به جمله هاى زىر ّ
تنها همان رتبه هاى باال را وعده بگىر و مابقى را نقد ًا خط بکش.
با حال استىصال پرسىدم« :پس چه خاکى به سر برىزم؟»
ِ
عبارت مشخّص شده داراى دو معنى نزدىک و
در جمله هاى باال دو
دور هستندّ .اما معنى دور آنها مورد نظر است« .خط بکش» در اصطالح ىعنى
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نادىده بگىر و «چه خاکى به سر برىزم؟» ىعنى چه کار باىد بکنم؟ در جمله هاى
ذکر شده اىن معانى دور مورد نظر است و معانى نزدىک و واقعى مقصود
نمونه دىگر
نوىسنده را نمى رساند ،به اىن کاربرد کناىه مى گوىند .اکنون به چند ٔ
توجه کنىد.
از کناىه ها ّ
دست و پا کردن ــ سماق مکىدن ــ تا خرخره خوردن ــ روى کسى را
زمىن انداختن ــ شکم را صابون زدن و … .
خودآزماىى
 1ــ محورى ترىن پىام اىن داستان چىست؟
نقطه اوج داستان کجاست؟
 2ــ به نظر شما ٔ
 3ــ نوىسنده از کدام شىوه هاى نوىسندگى براى تأثىرگذارى بىشتر استفاده کرده است؟
 4ــ عبارت هاى زىر را معنا کنىد:
حال ج بودن
جلو کسى درآمدن ،سماق مکىدن ،شکم را صابون زدن ،چند مرده ّ
 5ــ دو نمونه از توصىفات زىباى درس را بىان کنىد.
 6ــ پنج ترکىب و اصطالح عامىانه را در درس پىدا کنىد.
 7ــ با کمک دبىر خود شعر «روزى زسر سنگ عقابى به هوا خاست» را در کالس بخوانىد و با اىن درس
مقاىسه کنىد.
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درس ششم
بزرگ علوى ،داستاننوىس معاصر ( 1375ــ )1282از نخستىن تحصىلکردههاى
اىرانى در آلمان بود و سال هاى دراز عمر خود را در اىن کشور گذراند.
اجازه انتشار نىافت.
از سال  1332تا  1357نوشته هاى او در اىران
ٔ
«چشم هاىش»« ،چمدان»« ،مىرزا» و «ساالرى ها» از آثار مشهور بزرگ علوى است.
خالصه داستان «گىله مرد» اوست .اىن داستان ّمدت ها
آنچه مى خوانىد،
ٔ
راهنماى عمل نوىسندگان مبارز بود ،تأثىر اىن داستان را بر کتاب «از رنجى که مى برىم»
نوشته جالل آل احمد به طور آشکار مى بىنىم.
ٔ
نوىسنده در اىن داستان کوتاه ،روح عدالت خواهى و مبارزه با استبداد اربابان
چهره «گىله مرد» که دهقانى شورشى از گىالن است به
خودکامه پهلوى را در
و دولت
ٔ
ٔ
تصوىر مى کشد .در گىرودار اىن ستىزه و پىکار مأموران ابتدا همسرش را مى کشند
اداره
و سپس او را دستگىر مى کنند .قرار است دو نفر مأمور وى را در «فومن» به ٔ
امنىه تحوىل دهند .اىن داستان که از مجموعه داستان «نامه ها» برگزىده شده ،بىانگر
ّ
خاصى است که نوىسنده آنها را
دوره ّ
ّ
واقعىت هاىى تلخ از اوضاع اجتماعى و سىاسى ٔ
هنرمندانه توصىف مى کند.

گىله مرد
باران هنگامه کرده بود .باد چنگ مى انداخت و مى خواست زمىن را از جا بکند.
درختان کهن به جان ىکدىگر افتاده بودند .از جنگل صداى ِ
شىون زنى که زجر مى کشىد،
غرش باد آوازهاى خاموشى را افسار گسىخته کرده بود .رشته هاى باران آسمان
مى آمدّ .
تىره را به زمىن گل آلود مى دوخت .نهرها طغىان کرده و آب ها از هر طرف جارى بود.
دو مأمور تفنگ به دست ،گىله مرد را به فومن مى بردند .او پتوى خاکسترى رنگى
به گردنش پىچىده و بسته اى را که از پشتش آوىزان بود ،در دست داشت .بى اعتنا به باد و
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ِ
درختان تهدىدکننده و تفنگ و مرگ ،پاهاى لختش را به آب مى زد
بوران و مأمور و جنگل و
و قدم هاى آهسته و کوتاه برمى داشت .بازوى چپش آوىزان بود؛ گوىى سنگىنى مى کرد.
اندازه ىک کف دست از
زىر چشمى مأمورى را که کنار او راه مى رفت و سرنىزه اى که به
ٔ
آرنج بازوى راست او فاصله داشت و از آن چکه چکه آب مى آمد ،تماشا مى کرد .آستىن
نىم تنه اش کوتاه بود و آبى که از پتو جارى مى شد ،به آسانى در آن فرو مى رفت.
محمد  ولى وکىل باشى از زندانى ِدل پرى داشت .راحتش
مأمور ّاولى به اسم ّ
نمى گذاشت .حرف هاى نىش دار به او مى زد .فحشش مى داد و تمام صدماتى را که راه
دراز و باران و تارىکى و سرماى پاىىز به او مى رساند ،از چشم گىله مرد مى دىد.
«ماجراجو ،بىگانه پرست ،تو دىگه مى خواستى چى کار کنى؟ شلوغ مى خواستى بکنى؟
خىال مى کنى مملکت صاحب نداره؟»
گىله مرد گوشش به اىن حرف ها بدهکار نبود و اصال ً جواب نمى داد .از « تولم »1تا
محمد   ولى وکىل باشى دست بردار
اىنجا بىش از چهار ساعت در راه بودند و در تمام ّمدتّ ،
نبود .تهدىد مى کرد ،زخم زبان مى زد ،حساب کهنه پاک مى کرد .گىله مرد فقط در اىن فکر
بود که چگونه بگرىزد.
اگر از اىن سالحى که دست وکىل باشى است ،ىکى دست او بود ،گىرش نمى آوردند.
اگر سالح داشت ،اصال ً کسى او را سر زراعت نمى دىد که به اىن مفتى مأمور بتواند بىاىد و
او را ببرد .چه تفنگ هاى خوبى دارند!
تفنگ چىه؟ اگر ىک چوب کلفت دستى گىرش مى آمد ،کار اىن وکىل باشى را
مى ساخت .کاش باران بند مى آمد و او مى توانست تکّه چوبى پىدا کند .آن وقت خودش را
به زمىن مى انداخت ،با ىک جست برمى خاست و در ىک چشم به هم زدن با چوب چنان
محمد   ولى بپرد… کار او را مى ساخت  …
ضربتى بر سر نىزه وارد مى کرد که تفنگ از دست ّ
ّاما مأمور دومى سه قدم پىشاپىش او حرکت مى کرد گوىى وجود او اشکالى در اجراى نقشه
بود .او را نمى شناخت .هنوز قىافه اش را ندىده بود؛ با او ىک کلمه هم حرف نزده بود.
کشتن کسى که آدم او را ندىده و نشناخته کار آسانى نبود .اوه ،اگر قاتل صغرا گىرش
حنجره او رامى درىد .با ناخن هاىش
مى آمد ،مى دانست که با او چه کند .با دندان هاىش
ٔ
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محمد  ولى کنار او راه مى رود
چشم هاىش را درمى آورد … گىله مرد لرزىد ،نگاه کرد .دىد ّ
و از سرنىزه اش آب مى چکد .از جنگل صداى زنى که جىغ مى زند ،مى آىد.
مأمور دومى پىشاپىش آنها حرکت مى کرد .از آنها بىش از سه قدم فاصله داشت.
او هم در فکر بدبختى و بىچارگى خودش بود.او اهل شمال نبود ،برنج اىن والىت بهش
نمى ساخت .باران و رطوبت بى حالش کرده بود .با دو پتو شب ها ىخ مى کرد .روزهاى
ّاول هرچه کم داشت از کومه٭ هاى گىله مردان جمع کرد .به آسانى مى شد اسمى روى آن
گذاشت«.اىنها اثاثىه اى است که گىله مردان قبل از ورود قواى دولتى از خانه هاى ّملکىن
مزه اىن زندگى را
چپاول کرده اندّ ».اما بدبختى اىن بود که در کومه ها هىچ چىز نبود .او ٔ
مکرر زندگى خود آنها را غارت کرده بودند .آنجا در والىت آنها آدم هاى
چشىده بودّ .
خان ىک مرتبه مثل مور و ملخ مى رىختند توى دهات ،از گاو و گوسفند گرفته تا جوجه و
بچه و پىرزن رحم نمى کردند .ىکى دو مرتبه که مردم
تخم مرغ ،هرچه داشتند مى بردند .به ّ
ده بىچاره مى شدند ،کدخدا را پىش خان همساىه مى فرستادند و از او کمک مى گرفتند و
رعىتى نکرده بود .او همىشه
تصرف خانى درمى آمد.خود او هرگز ّ
بدىن طرىق ،دهکده اى به ّ
ــ از وقتى که به خاطرش هست ــ تفنگدار و مزدور خان بوده است ّاما هىچ انتظار نداشت
که او را به گىالن ــ که آن قدر مرطوب و سرد است ــ بفرستند.
توجهى به گىله مرد نداشت و براى او هىچ فرقى نمى کرد که گىله مرد فرار کند
وى ابد ًا ّ
ىا نکند .به او گفته بودند که هروقت خواست بگرىزد با تىر کارش را بسازد و او به تفنگ
خود اطمىنان داشت .وى در اىن فکر بود که هرطورى شده پول و پله اى پىدا کند و دو مرتبه
امنىه ها نمى توانند او
بگرىزد به همان بىابان هاى داغ .باألخره بىابان آن قدر وسىع است که ّ
خانه کسى را تفتىش٭ مى کردند ،چىزى گىرشان
را پىدا کنند .هرکدام از اىن مأموران وقتى ٔ
کومه گىله مرد ،وکىل باشى چهارچشمى مواظب
مى آمد .در صورتى که امروز صبح در ٔ
بود که او چىزى به جىب نزند .خودش هرچه خواست کرد؛ پنجاه تومان پولى که از جىب
گىله مرد درآورد ،صورت جلسه کردند و به خودش پس دادند .فقط چىزى که او توانست
به دست آورد ،ىک تپانچه بود .آن را در کروج 2الى دسته هاى برنج پىدا کرد .ىک مرتبه
فکر تازه اى به کلّه اش زد .تپانچه دست کم پنجاه تومان مى ارزد ،بىشتر هم مى ارزد .پاىش
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بىفتد ،کسانى هستند که صد تومان هم مى دهند؛ ساخت اىتالىاست .فشنگش کم است…
حاال کسى هم اسلحه نمى خرد .اىن دهاتى ها مال خودشان را هم مى اندازند توى درىا.
پنجاه تومان مى ارزد .به شرط آنکه پول را با خود آورده و به کسى نداده باشد.
باد دست بردار نبود .مشت مشت باران را توى گوش و چشم مأموران و زندانى مى زد.
غرش
مى خواست پتو را از گردن گىله مرد باز کند و بارانى هاى مأموران را به ىغما ببردّ .
آب هاى غلىظ جىغ مرغابى هاى وحشى را خفه مى کرد .در جنگل گوىى زنى درد مى کشىد
رىشه ىک درخت کهن زمىن را به لرزه درمى آورد.
و شىون مى زد .گاهى درهم شکستن ٔ
زوزه وحشىانه اى ختم مى شد .تا قهوه خانه اى
ىک موج باد از دور با خشاخش شروع و به ٔ
که رو به آن در حرکت بودند ،چند صد ذرع٭ بىشتر فاصله نبود ّاما در تارىکى و بارش و
باد ،سوى کم رنگ چراغ نفتى آن دور به نظر مى آمد.
محمد  ولى به قهوه چى گفت:
وقتى به قهوه خانه رسىدندّ ،
ــ بىا ما را ببر به اتاق باال.
اتاق باال رو به اىوان باز مى شد .از اىوان که طارمى٭ چوبى داشت ،افق روشن
پدىدار بود.
گوشه اتاقُ ،جم بخورى مى زنم».
«ىال ،مىرى
محمد  ولى به زندانى گفتّ :
ٔ
ّ
بعد رو کرد به همکارش و گفت« :خان ،اىنجا باش؛ من پاىىن کشىک مى دم ،بعد من
مى آم باال؛ تو برو پاىىن کشىک بکش و چاىى هم بخور».
تنه آستىن کوتاه را از تن کند و آب آن را فشار داد .دستى
گىله مرد در اتاق تارىک نىم ٔ
به پاهاىش کشىد .آب صورتش را جمع کرد و به زمىن رىخت .مأمور دوم تفنگش را با هر
دو دست محکم گرفته و در اىوان بارىکى که مابىن طارمى و دىوار اتاق قرار داشت اىستاده
بود و افق را تماشا مى کرد.
در تارىکى جز نفىر باد و شرشر باران و گاهى جىغ مرغابى هاى وحشى صداىى شنىده
نمى شد .گوىى در عمق  جنگل زنى شىون مى کشىد ،مثل اىنکه مى خواست دنىا را پر از
ناله و فغان کند.
ِ
زمىنه ابرهاى
ساىه او در ٔ
محمد  ولى ،مأمور دوم هىچ حرف نمى زد .فقط ٔ
برعکس ّ
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خاکسترى که در افق داىماً در حرکت بود ،عالمت و نشان اىن بود که راه آزادى و زندگى
به روى گىله مرد بسته است.
ناگهان به گىله مرد گفت« :نمى خواهى فرار کنى؟»
گىله مرد بى اختىار جواب داد« :نه» ،ولى دست و پاى خود را جمع کرد.
سرماخورده مأمور در نفىر باد گم شد.
ــ «ببىن چه مى گم!» صداى گرفته و
ٔ
ِ
متوحش کرد .آهسته تر سخن گفت« :امروز صبح که تو کروج
هىبت خاموشى ،او را ّ
تفتىش مى کردم … تو کروج ــ مى شنوى؟ ــ وسط ىک دسته برنج ىه تپونچه پىدا کردم.
تپونچه رو که مىدونى مال کىه .گزارش ندادم .براى آنکه ممکن بود حىف ومىل بشه .همراهم
آورده ام که خودم به فرمانده تحوىل بدم .مىدونى که اعدام روى شاخته .گوش مىدى؟ نترس،
رعىت بودم ،مىدونم تو چه مى کشى ،ما از دست خان هاى خودمان خىلى صدمه
من خودم ّ
امنىه ها هستند .من خودم ّمدتى ىاغى بودم ،به
دىده اىم ّاما باز رحمت به خان ها؛ از آنها بدتر ّ
امنىه راحت باشم.
شر ّ
اندازه موهاى سرت آدم کشته ام .براى اىن است که ّ
امنىه شدم تا از ّ
ٔ
از من نترس؛ خدا را خوش نمىاد که جوونى مثل تو فدا بشه؛ فداى هىچ وپوچ بشه .ىک
بچه ام خبرى ندارم؛ براىشان خرجى نفرستاده ام .اگر محض خاطر آنها
ماهه که از زن و ّ
نبود ،حاال اىنجا نبودم .مى خواهى اىن تپونچه را بهت پس بدهم؟»
گىله مرد دىگر طاقت نىاورد و گفت« :نمىدىش ،دروغ مىگى! چرا نمىذارى بخوابم؟
زجرم مىدى!»
ّاما فرىادهاى او نمى توانست به جاىى برسد .براى اىنکه طوفان هرگونه صداى ضعىفى
را در امواج باد و باران خفه مى کرد.
امنى ٔه فومن برسد ،کارت
اداره ّ
ــ «داد نزن! نترس! بهت مىدمش ،بهت بگم ،اگر پات به ٔ
جاده لخت کردند؟ از آن
ساخته است .مگه نشنىدى که چند روز پىش ىک اتوبوسو توى ّ
روز تا حاال هرچى آدم بوده ،گرفته اند .من مسلمون هستم .به خدا و پىغمبر عقىده دارم  ،
خونه تو پىدا کردم ،خودت مىدونى که اعدام رو شاخته ،به خودت
اگر من گزارش بدم که تو ٔ
محمد  ولى ،هان؟ نمى ارزه؟
مى فروشم ،پنجاه تومن که مى ارزه؛ تو ،تو خودت مىدونى با ّ
پولت پىش خودته ،ىا دادى به کسى؟»
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گىله مرد آرام شده بود و دىگر نمى لرزىد .دست کرد از زىر پتو دستمال بسته اى که
همراه داشت باز کرد و پنجاه تومان اسکناس دو تومانى را که خىس و نىمه خمىر شده بود،
حاضر در دست نگه داشت.
«بىا بگىر!»
حاال نوبت مأمور دوم بود که بترسد.
«نه ،اىن طور نمىشه ،بلند مىشى وامىسى؛ پشتت را مى کنى به من پول را مى اندازى
توى جىبت؛ من پول را از جىبت درمى آورم .اون وقت هفت تىر را مى اندازم توى جىبت؛
همه
دستت را باىد باال نگه دارى .تکون بخورى با قنداق تفنگ مى زنم تو سرت .ببىن ،من ٔ
حقّه هاىى را که تو بخواهى بزنى ،بلدم .تمام ّمدتى که من کشىک مىدم ،باىد رو به دىوار واىسى.
تکان بخورى گلوله توى کمرت است .وقتى من رفتم ،خودت مىدونى با وکىل باشى».
چند لحظه بعد ،مأمور دوم پاىىن رفت تا دىگرى باال بىاىد.
٭٭٭
ــ «عجب بارونى ،دست بردار نىست!»
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محمد  ولى بود؛ اىن صدا را مى شناخت .در ىک چشم به هم زدن گىله مرد
اىن صداى ّ
دسته هفت تىر را در دست گرفت .فقط الزم
تصمىم گرفت .برگشت .دست در جىبش بردٔ .
بود که گلنگدن کشىده شود و تپانچه آماده براى تىراندازى شود ّاما حاال موقع تىراندازى
نبود .براى آنکه در اىن صورت مأمور دوم براى حفظ جان خودش هم شده ،مجبور بود
عهده هر دوى آنها نمى توانست برآىد.
تىراندازى کند و از ٔ
محمد  ولى پرسىد« :آى گىله مرد؟ … خوابى ىا بىدار …؟»
ّ
ِ
قىافه دهاتى را روشن کرد .از
در همىن لحظه کبرىت آتش گرفت و نور زرد رنگ آنٔ ،
تمام صورت او پىشانى بلند و کاله قىفى بلندش دىده مى شد .با همان کبرىت سىگارى آتش زد.
ــ «بگو ببىنم ،آن روزى که با سرگرد آمدىم تولم که پاسگاه درست کنىم ،همىن تو نبودى
که علمدار هم شده بودى و گفتى :ما اىنجا خودمان داروغه دارىم و کسى را نمى خواهىم؟
وال با همان مسلسل همه تون را درو مى کردم .آن
حىف که سرگرد آنجا بود و نگذاشت ّ
الور 3تون را خودم به درک مى فرستادم .بگو ببىنم ،تو هم آنجا بودى؟ راستى آن الورها
اندازه کف دست ،حاال کجاند؟ چرا به دادت نمى رسند؟»
که ىک زبون داشتند به
ٔ
صداى گلنگدن تفنگ ،گىله مرد را که داشت بى احتىاطى مى کرد ،سر جاى خود نشاند.
واقعه
دسته هفت تىر رفت .همان زنى که چند ماه پىش در ٔ
گىله مرد بى اختىار دستش به ٔ
بچه هم
بچ ٔه شش ماهه داشت و حاال اىن ّ
تولم تىر خورد و بعد ُمرد زن او بود .صغرا بودّ .
بچ ٔه اوست.
کومه او بود و معلوم نىست که چه بر سرش خواهد آمد .دىگر کى به فکر ّ
در ٔ
گىله مرد گاهى به حرف هاى وکىل باشى گوش نمى داد .او در فکر دىگرى بود .نکند که تپانچه
اصال ً خالى باشد .نکند که اىن دو مأمور با او شوخى کرده و هفت تىر خالى به او داده باشند.
محمد  ولى بار دىگر سىگارى آتش زد .اىن دفعه کبرىت را لحظه اى جلو آورد و صورت
ّ
گىله مرد را روشن کرد .دود بنفش رنگ بىنى گىله مرد را سوزاند.
ــ «… ببىن چى مىگم .چرا جواب نمىدى؟ تو همان آدمى هستى که وقتى ما آمدىم
بهره٭ خودمونو دادىم و نطق مى کردى .چرا
در تولم پست داىر کنىم ،به سرگرد گفتى که ما ٔ
حاال دىگر الل شدى؟»
محمد ولى سىگار مى کشىد .گىله مرد فکر کرد همىن اآلن بهترىن فرصت است که او
ّ
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تصور مرگ دل خراش صغرا اختىار را از کف
را خلع سالح کنم .تمام بدنش مى لرزىدّ .
محمد  ولى
او ربوده بود .خودش هم نمى دانست که از سرما مى لرزد ىا از پرىشانى … ّاما ّ
دست بردار نبود:
ــ «تو خىلى اوستاىى .از آن کهنه کارها هستى .ىک کلمه حرف نمى زنى؛ مى ترسى
که خودت را لو بدهى».
غرش
نفىر باد نعره هاى عجىبى از قعر جنگل به سوى کومه همراه داشت :جىغ زنّ ،
گاو ،ناله و فرىاد اعتراض .هرچه گىله مرد دقىق تر گوش مى داد ،بىشتر مى شنىد .مثل اىنکه
ناله هاى دل خراش صغرا موقعى که تىر به پهلوى او اصابت کرد نىز در اىن هىاهو بود ّاما
ِ
شنده آب ناودان بىش از هر چىزى دل گىله مرد را مى خراشاند .گوىى کسى با نوک
شرشر کُ ٔ
ناخن ،زخمى را رىش رىش مى کند .دندان هاىش به ضرب آهنگ ىک نواخت رىزش آب
به هم مى خورد و داشت بى تاب مى شد.
محمد وکىل باشى را مشکوک کرده بود.
آرامشى که در اتاق حکم فرما بود ،ظاهر ًا ّ
او مى خواست بداند که آىا گىله مرد خوابىده است ىا نه.
ــ «چرا جواب نمىدى؟ شما دشمن خدا و پىغمبرىد .قتل همه تون واجبه»
ــ «تفنگ را بذار زمىن .تکون بخورى مردى …»
اىن را گىله مرد گفت .صداى خفه و گرفته اى بود .وکىل باشى کبرىتى آتش زد و همىن
منزله آژىر بود .در ىک چشم به هم زدن تپانچه را از جىبش درآورد و در
براى گىله مرد به ٔ
همان لحظه که نور زرد و دود بنفش کم رنگ گوگرد اتاق را روشن کرد ،گىله مرد توانست
پاشنه تفنگ
محمد  ولى براى روشن کردن کبرىت ٔ
گلنگدن را بکشد و او را هدف قرار دهد ّ .
را روى زمىن تکىه داده ،لوله را وسط دو بازو نگه داشته بود .هنگامى که دستش را با کبرىت
دراز کرد ،سرنىزه زىر بازوى چپ او قرار داشت.
لوله هفت تىر و ىک چشم باز و سفىد گىله مرد دىده مى شد.
شعله کبرىت ٔ
در نور ٔ
وکىل باشى گىج شد.
ــ «تفنگ را بذار رو زمىن! تکون بخورى مردى!»
شقىقه وکىل باشى را لمس کرد .گىله مرد دست انداخت بىخ خرش را
لوله هفت تىر
ٔ
ٔ
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گرفت و او را کشىد توى اتاق.
ــ «صبر کن ،اآلن مزدت را مىذارم کف دستت .رجز بخوان .4منو مى شناسى؟ چرا
نگاه نمى کنى؟ …»
باران مى بارىد ّاما افق داشت روشن مى شد .ابرهاى تىره کم کم باز مى شدند.
ــ «مى گفتى از هىچ کس باکى ندارى! نترس ،هنوز نمى کشمت ،با دست خفه ات
بچ ٔه منو بى مادر
مى کنم .صغرا زن من بود .نامرد ،زنمو کشتى .تو قاتل صغرا هستى تو ّ
کردى .نسلتونو ورمى دارم .بىچاره تون مى کنم».
آن گاه تفنگ را از دستش گرفت .وکىل باشى مثل جرز٭ خىس خورده وارفت.
گىله مرد تفنگ را به دىوار تکىه داد و گفت:
ــ «بلندشو ،هفت تىرم را گذاشتم تو جىبم .مى خواهم با دست بکشمت ،مى خواهم
گلوىت را گاز بگىرم  .دلم داره خنک مىشه …»
درندگى له له مى زد .نمى دانست چطور دشمن را از بىن ببرد .دستپاچه شده
از فرط ّ
کوفته وکىل باشى به تدرىج دىده مى شد.
بود .در نور سحر ،هىکل
ٔ
ــ «آره ،من خودم الور بودم .سواد هم دارم .اىن پنج ساله ىاد گرفتم .خىلى چىزها
ىاد گرفته ام .مىگى مملکت هرج ومرج نىست؟ هرج ومرج مگه چىه؟ ما را مى چاپىد ،از خونه
رعىتى دىگه نمونده .چقدر همىن خود
و زندگى آواره مون کردىد .دىگه از ما چىزى نموندهّ ،
تو منو تلکه کردى5؟ عمرت دراز بود؛ اگه مى دونستم که قاتل صغرا توىى ،حاال هفت کفن
هم پوسونده بودى .کى المذهبه؟ شماها که هزار مرتبه قرآن را مهر کردىد و زىر قولتان زدىد؟
نىامدىد قسم نخوردىد که دىگر همه امان دارند؟ چرا مردمو بىخودى مى گىرىد؟ چرا بىخودى
مى کشىد؟ کى دزدى مى کنه؟ جد اندر جد من در اىن مـلک زندگى کرده اند؛ کدام ىک از
ارباب ها پنجاه سال پىش در گىلون بوده اند؟»
٭
حدى تند مى گفت که بعضى  کلمات مفهوم نمى شد .وکىل باشى
زبانش تپق مى زد؛ به ّ
دو زانو و پىشانى اش را به کف چوبى اتاق چسبانده و با دو دست پشت گردنش را حفظ
مى کرد .کالهش از سرش افتاده بود روى کف اتاق« .نترس ،اىن جورى نمى کشمت.
بلندشو ،مى خواهم خونتو بخورمِ .
حىف ىک گلولهِ .آخـر بدبخت ،تو چه قابل هستى که

51

من ىک فشنگ خودمو محض خاطر تو دور بىندازم .بلندشو!»
ّاما وکىل باشى تکان نمى خورد .ح ّتى با لگدى هم که گىله مرد به پاى راست او زد،
فقط صورتش به زمىن چسبىد ،عضالت و استخوان هاى او دىگر قدرت فرمانبرى نداشتند.
ىخه پالتو بارانى او را گرفت و نگاهى به صورتش انداخت .در
گىله مرد دست انداخت و ٔ
محمد  ولى آشکار شد .عرق از صورتش
خفه صبح باران خورده ٔ
روشناىى ٔ
زده ّ
قىافه وحشت ٔ
مى رىخت .چشم هاىش سفىدى مى زد .بى حالت شده بود .از دهنش کف زرد مى آمد و
خرخر مى کرد.
برافروخته گىله مرد افتاد ،به تته پته افتاد .زبانش
همىن که چشمش به چشم ّبراق و
ٔ
باز شد.
بچه هاى من رحم کن .هر کارى بگى مى کنم.
بچه دارم .به ّ
ــ «نکش ،امان بده! پنج تا ّ
منو به جوونى خودت ببخش .دروغ گفتم .من نکشتم .صغرا را من نکشتم .خودش
تىراندازى مى کرد .مسلسل دست من نبود …»
البه ٭ مأمور ،مانند آبى که رو آتش برىزند ،التهاب
گرىه مى کرد .التماس و عجز و ٔ
بچ ٔه
بچه دارد .اگر راست بگوىد! به ىاد ّ
گىله مرد را خاموش کرد .ىادش آمد که پنج تا ّ
گوشه کومه بازى مى کرد ،افتاد ،باران بند آمد و در سکوت و صفاى صبح
خودش که در
ٔ
محمد  ولى تن ّفر او را برانگىخت .روشناىى روز او را به تعجىل واداشت.
ضعف و بى غىرتى ّ
گىله مرد در عرض چند دقىقه پالتو بارانى را از تن وکىل باشى کند و قطار فشنگ را
از کمرش باز کرد و پتوى خود را به سر و گردن او بست .کاله او را بر سر و بارانى اش را
بر تن کرد و از در اتاق بىرون آمد.
در جنگل هنوز هم شىون زنى که زجرش مى دادند ،به گوش مى رسىد.
٭    ٭    ٭
در همىن آن ،صداى تىرى شنىده شد و گلوله اى به بازوى راست گىله مرد اصابت
سىنه او خورد و او را از باالى اىوان سرنگون ساخت.
گلوله دىگرى به ٔ
کرد .هنوز برنگشتهٔ ،
مأمور دوم کار خود را کرد.
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تصرف »
« با تلخىص و اندکى ّ

توضىحات
1ــ نام دو ّ
محل است در خطّ ٔه گىالن.
2ــ انبارى براى نگه داشتن برنج.
 3ــ الور :رهبر
محمد  ولى است.
 4ــ رجزخواندن :کناىه از خودستاىى کردن ،در اىنجا منظور تمسخر و تحقىر ّ
 5ــ تلکه کردن :پول ىا مالى را با مکر و فرىب از کسى به دست آوردن.

خودآزماىى
محمد  ولى را از پاى درآورد؟
 1ــ چه عاملى مانع از آن شد که گىله مرد ّ
 2ــ نوىسنده ،اوضاع اجتماعى عصر خود را چگونه توصىف کرده است؟
 3ــ چرا مأمور دوم گىله مرد را کشت؟
 4ــ نوىسنده در چند جاى داستان از صداى جىغ زنى که در جنگل پىچىده است ،ىاد مى کند؛ مقصود او چىست؟
محمد  ولى ،گىله مرد و مأمور دوم ،نماد چه انسان هاىى در عصر خود هستند؟
 5ــ هرکدام از سه شخصىتّ :
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درس هفتم

سىمىن دانشور ،همسر جالل آل احمد در سال  1300در شىراز به دنىا آمد.
نخستىن مجموعه داستان او «آتش خاموش» در سال  1337منتشر شد .مشهورترىن
اثر دانشور «سووشون» نام دارد که داستان زندگى مشترک زرى و ىوسف (دو قهرمان
اصلى کتاب) است .نوىسنده همچنىن به شرح و توصىف زندگى اجتماعى مردم فارس
در خالل جنگ جهانى دوم و تسلّط انگلىسىان مى پردازد .دغدغه ها و مسائل عاطفى
زنده
ىک همسر وفادار در اىن داستان به خوبى بىان گردىده است .اىن کتاب به چند زبان ٔ

دنىا نىز ترجمه شده است .آنچه مى خوانىد گزىده اى از دو فصل اىن داستان بلند است:

سووشون
زرى سوار اسب مى شود و از مزارع درو شده مى گذرد .گندم ها مثل سىل طال روى
هم انبار شده .مردها دارند کاه ها را جمع مى کنند و با طناب سىاهى مى بندند و بار االغ
مى کنند .از کنار هر مزرعه اى که مى گذرد ،مردها در مزرعه ها ،به او سالم مى کنند .و او
«نه خسته» اى مى گوىد و مى گذرد.
مزرعه آخرى مى رسد .مردها هنوز در حال درو کردن هستند و زن هاى
به کنار
ٔ
خوشه چىن ،به قطار ،کنار مزرعه نشسته اند و سرشان به طرف مزرعه است .همه شان چارقد
سىاه بر سر دارند .مى دانند که ىوسف همىشه به مردها مى گوىد« :شلخته درو کنىد تا چىزى
گىر خوشه چىن ها بىاىد ».و به همىن جهت است که زن هاى خوشه چىن دو تا جوال٭ با
خود مى آورند.
ىوسف را مى بىند که عباى نازکى به دوش دارد و روى قالىچه جلو آسىاب نشسته
ىوسف هم او را مى بىند و همان طور با عبا به پىشوازش مى آىد .بغلش مى زند و از اسب به
زمىن مى گذاردش.
پشت آسىاب ،کشت صىفى اربابى است و از آبى که آسىاب را مى گرداند آبىارى
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مى شود .ىوسف پا مى شود و مى رود و وقتى برمى گردد ،دامن عباىش پر است .آسىابان هم
گوشه منقل هست.
زده سىاه شده هم
ٔ
ىک منقل حلبى پر از آتش مى آورد .ىک قورى بند ٔ
منقل را کنار قالىچه مى گذارد .ىوسف ىک عالمه بالل کنده … قورى را از روى منقل
مقواىى که آسىابان به دستش
برمى دارد .بالل ها را روى آتش مى گذارد و با سر ىک قوطى ّ
مى دهد ،بالل ها را باد مى زند.
… زرى و ىوسف مى آىند به سراغ خوشه چىن ها .جوال هاى آنها پر است .هر دو
جوال را با طناب به هم وصل کرده اند .مردها کمک مى کنند و جوال ها را روى دوش زن ها
مى گذارند .زرى همراه زن مىان سالى مى شود که آخر از همه راه افتاده است و مى پرسد:
«مادر چرا چارقد سىاه سرکرده اى؟»
زن انگار نمى شنود .به جاى جواب دادن دعا مى کند« :پىرشوى ننه جان .خدا عمر
و ع ّزتت را زىاد بکند».
زرى از نو مى پرسد« :چرا همه تان چارقد سىاه سر کرده اىد؟»
«تصدق قد و باالت بشوم .امشب شب سووشون
زن اىن بار مى شنود ،مى گوىد:
ّ
1
است .فردا روز سوک است .اگر بلدچى خان آمده باشد ،اآلن که راه بىفتىم خروس خوان
مى رسىم … ما که برسىم دهل مى زنند … طبل مى زنند…»
زرى مى پرسد« :سووشون کجا هست؟»
زن آشکارا نشنىده ،جواب مى دهد« :نه جان دلم ،با مال 2مى روىم .غالم شما
محمدتقى ،مال آورده؛ زىر درخت گىسو منتظر ما نشسته .ىک جوال پر بابت کراىه مى گىرد».
ّ
زن مى اىستد .چانه اش گرم شده .باز مى گوىد« :ما که وارد مى شوىم دور تا دور
مىدان مى گىرىم مى نشىنىم .چاى داغ مى آورند .نان پا درازى ،نان زنجبىلى مى آورند .شربت
گالب … انگور رىش بابا … روز سووشون و شبش ناهار و شام هم مى دهند … وسط
مىدان هىمه٭ گذاشته اند .آتش مى کنند .ىکهو نگاه مى کنى ،مى بىنى رنگ شب پرىدهّ .اما
هنوز آفتاب نزده که قربانش بروم ،سر کوه سوار بر  اسبش پىدا مى شود .انگار همان طور
سواره نماز مى خواند .قرآن به سر مى گذارد و به جمىع مسلمانان دعا مى کند .بار ِالٰها …
خودش سىاه پوش است .اسبش سىاه است .مى آىد و با اسب از روى آتش رد مى شود.
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دهل مى زنند ،طبل مى زنند و ىکهو مى بىنى آفتاب تىغ کشىد و مىدان روشن شد».
زرى از حرف زدن زن خوشش آمده ،مى پرسد« :خوب ،بعد چه مى شود؟»
متوجه مى شود
زن از جمع خوشه چىن ها عقب افتاده ،چشمش به دنبال آنهاست .زرى ّ
و مى گوىد« :برو تا به آنها برسى .دىرت مى شود».
زن مى گوىد« :تا باروبنه را ببندند و بچه ها را سوار کنند ،به آنها رسىده ام» و ادامه
«تصدقت بشوم تو ولى نعمت ما هستى … حاال دلت خواسته براىت نَقل بگوىم»3.
مى دهدّ :
زرى مى گوىد « :خوب بىا با هم بروىم ،توى راه براىم مى گوىى ».و از نو با هم همراه
مى شوند ،زن مىانسال مى گوىد:
ــ «قربانش بروم ،تک و تنها مى آىد سى 4مىدان .دور مىدان ىواش ىواش مى گردد.
فکرى است 5.چطور ىک تنه با آن همه دشمن لعىن َجر بکند6؟
تک و تنها ،منتظر آن لعىن ها ،همان طور سوار بر اسب اىستاده .نه شمشىر دارد ،نه
تىر و کمان ،آفتاب هم سر تا سر مىدان را گرفته … آن لعىن ها سوار بر اسب از چهار
گوشه
ٔ
مىدان تاخت مى کنند .سى چهل نفر مى رىزند به سر مبارکش .جر مى کنند … دهل مى زند.
آى مى زند و مى کوبد .آى تند مى زند؛ همچىن که دل آدم از جا کنده مى شود.
دهنه اسب را مى اندازند
آخر عاقبت اسبش را پى مى کنند و از اسب مى کشندش پاىىنٔ .
به گردن مبارکش .زىن اسب را مى گذارند روى دوشش .کَت٭ و بغلش را مى بندند و او
آخ نمى گوىد .اسب لخت سىاهش هم همان جا مى اىستد و شىهه مى کشد .همچىن که در
دهنه اسب
تمام مىدان صداىش مى پىچد .ىکى از آن لعىن ها لباس غضب بر کرده ،مى آىد و ٔ
را که به گردن حضرت انداخته اند مى گىرد .خودش سوار است و آن اسىر غرىب بى کس،
دور مىدان مى دواندش و او هى مى خورد زمىن و هى بلند مى شود .سر و
دور تا ْ
پىادهْ .
پکالش خىنى مى شود .7لباس سىاهش پاره پاره و خاکى مى شود … ّاما او نه آخ مى گوىد
و نه خم به ابرو مى آورد».
گوشه چارقد سىاهش پاک مى کند .دماغش
زن مىانسال گرىه مى کند و اشکش را با
ٔ
را هم مى گىرد و اشک رىزان ادامه مى دهد.
ــ «بعد آن لعىن از اسب پىاده مى شود ،شمشىر مى زند به ناى مبارکش .صورتش را
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مثل گوسپند مى پوشاند و سرش را مى گذارد لب تشت … کاردش را جلو ما تىز مى کند.
آى تىز مى کند … ّاما قدرت خدا کارد نمى برد .آن وقت به رو مى خواباندش و کارد را
مى گذارد پشت گردنشُ .سرنا همچىن سوزناک مى زند… همچىن سوزناک مى زند .ىکهو
مى بىنى اسبش خود به خود خىن آلود شد .تمام ىالش پر از خىن شد خودم چند بار با دو
تا چشم خودم اشک چشم حىوان زبان بسته را دىدم».
… «ما زن ها کاه به سرمان مى رىزىم .مردهاىمان نفرى دوتا خشت دست مى گىرند.
خشت ها را به هم مى زنند خاک و کاه مى رىزد روى پاىشان .خشت ها را باال مى برند و روى
سرشان به هم مى زنند؛ خاک و کاه مى رىزد روى سرشان…»
زرى احساس مى کند پلک هاىش داغ شده ،نزدىک است دست در گردن زن مىان سال
بىندازد و همپاى او گرىه کندّ .اما دىگر به «درخت گىسو» رسىده اند .زن دعا و خداحافظى
محمد تقى است که جلو مى آىد .کمک مى کند و جوال ها را از روى دوش
مى کند و البد ّ
زن برمى دارد و سوار بر قاطرش مى کند…   .
… زرى و ىوسف سوار اسب مى شوند و هم عنان ،اسب مى تازند .زرى از ىوسف
مى پرسد« :تو مى دانى سووشون چىست؟»
همه اهل ِده باال امشب مى روند».
ىوسف مى گوىد« :ىک نوع عزادارى استٔ .
٭٭٭
ىوسف همسر زرى ىکى از زمىن داران آگاه و م ّتکى به ارزش هاى بومى است که حاضر نمى شود
خانه
با فروش آذوقه به بىگانگان بر وسعت قحطى بىفزاىد .بىگانگان و عوامل دست
نشانده آنان بارها به ٔ
ٔ
ىوسف مى آىند تا از او آذوقه بخرند ّاما ىوسف قبول نمى کند .در آخرىن فصل رمان مى خوانىم که ىوسف
با چندتن از آنان درگىر مى شود .وحشت زرى از به خطر افتادن ىوسف ،ذهن او را مشغول مى کند و در
خواب هاى آشفته اش او را سىاوشى دىگر مى بىند .عاقبت روزى جسد ىوسف را مى آورند:

تا ساعت نه ،نه و نىم ،باغ دىگر از مردهاى سىاه پوش پر شده بود و هنوز هم دسته دسته
حجله قاسم آوردند که زرى به دىدن آن
دسته آخرى زنجىر داشتند و آخر سر،
ٔ
مى آمدندٔ .
خواست شىون بکشدّ ،اما جلو خودش را گرفت.
خان کاکا گفت« :اىن هم عىال آن مرحوم ،هر چه او گفت ،بکنىد .بازار را بسته اىد،
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خوب بسته اىد دىگرّ .اما اىنکه جنازه را براى طواف به شاه چراغ ببرىم و جماعت در صحن
سىنه و زنجىر بزنند و آقاى مرتضاىى نماز ّمىت بخوانند و در اىوان باىستند و موعظه کنند،
العىاذباللّه ،حرفش را هم نزنىد ،با ُقشون خارجى که در شهر است … بلوا مى شود … بىخود
اىن همه آدم را کشىده اىد آورده اىد اىنجا …»
مجىد رو به زرى کرد و گفت« :خانم زهرا ،خودتان مى دانىد که ما با ىوسف هم قسم
شده بودىم .حاال او را کشته اند ،مى خواهند همىن طور دستمان را بگذارىم روى دستمان
و ح ّتى جنازه اش را تشىىع نکنىم .شما هم اعتراض به اىن سادگى را …»
حداقل
زرى نگذاشت حرفش را تمام کند .گفت؛ «شوهرم را به تىر ناحق کشته اندّ .
کارى که مى شود کرد عزادارى است .عزادارى که قدغن نىست .در زندگى اش هى ترسىدىم
و سعى کردىم او را هم بترسانىم .حاال در مرگش دىگر از چه مى ترسىم؟ آب از سر من ىکى
که گذشته …»
خان کاکا گفت«ِ :اى واللّه زن داداش … عجب روى ما را سفىد کردى! چرا ملتفت
نىستى زن؟ وقتى اىن همه آدم راه افتاد ،اگر کسى به آشوب تحرىکشان کرد ،کى دىگر
مى تواند جلوىشان را بگىرد؟»
عمه گفت« :خان کاکا ،فعال ً تو هستى و نعش برادر؛ منشىن و تماشا کن که خونش
ّ
پاىمال بشود ».زرى نگاهش کرد و ىادش به حضرت زىنب افتاد.
خان کاکا گفت« :اطّالع دقىق دارم که جلوتان را مى گىرند ،آن وقت کشت و کشتار
رعىتش مثل
مى شود .من اجازه نمى دهم .آن ناکام به آزار مورچه اى هم راضى نبود .با ّ
ىک برادر بزرگ تر تا مى کرد… روحش را معذّ ب نکنىد».
زرى آهى کشىد و گفت« :اگر من چهارده سال با او زندگى کردم ،مى دانم که همىشه
از شجاعت … از حق…»
مارى که از دىشب روى قلبش چنبره زده بود و خوابىده بود سر بلند کرد به نىش زدن
و گلوىش چنان گرفت که نتوانست جمله را تمام کندّ .اما چراغ هاى ذهنش روشن بود و
او مى دانست که دىگر هىچ کس در اىن دنىا نخواهد توانست آن چراغ ها را خاموش بکند.
«همه کارهاىى را که مى خواهىد بکنىد همىن امروز بکنىد…
آب دهانش را فرو داد و گفتٔ :
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اگر حاال نکنىد دىگر هىچ وقت فرصت نىست».
تأملى کرد و رو به خان کاکا افزود« :امروز به اىن نتىجه رسىدم که در زندگى و براى
ّ
زنده ها باىد شجاع بود… ّاما حىف که دىر به اىن فکر افتادم .بگذارىد به جبران اىن نادانى،
در مرگ شجاع ها خوب گرىه کنىم».
محمد زىر لب گفت« :رحمت به شىر پاکت».
سىد ّ
ّ
مردهاى سىاه پوشى که نمى شناخت گفتند« :آفرىن!»
8
مرتضاىى گفت« :و لکم فى القصاص حىوة ٌ ىا اولى االلباب».
فتوحى گفت« :اىن طور ثابت مى کنىم که هنوز نمرده اىم و قدر خونى را که رىخته
شده ،مى دانىم».
زرى بىش از اىن نمى توانست سر پا باىستد .روى تخت کنار فتوحى نشست و گفت:
جر و بحث بکنم ّاما تا زنده بود دست
«جنازه اش هنوز روى زمىن است .نمى خواهم با شما ّ
بىخ گلوىش گذاشتىد و گذاشتند و او هى مجبور شد صداىش را بلندتر کند تا خودش را
به کشتن داد و حاال … بگذارىد مردم در مرگش نشان دهند حق با او بوده … به عالوه با
حق و حقىقت نمرده ،دىگران هم هستند …»
مرگ او ّ
حجله قاسم هداىت کردند .خان کاکا خودش را
خسرو و هرمز ،اسب ها را به دنبال
ٔ
به اسب ها رسانىد و کفن خون آلود را از روى ىکى از اسب ها کشىد ،مچاله کرد و پرت کرد
زىر ىکى از نارون ها و داد زد« :اىن چه مسخره بازى است درآورده اىد! همه کار افتاده
دست زن ها و بچه ها! استغفراللّه ،آدم را کُفرى مى کنند».
در خىابان اصلى ،پاسبان ها به طور پراکنده اىستاده بودند .ىا دو به دو قدم مى زدند .در
دسته تشىىع کنندگان را
گذر فرعى مقابل ،ىک کامىون پر از سرباز انتظار مى کشىد .پاسبان ها ٔ
که دىدند ّاول اىستادند به تماشا و دسته که خواست به شاهراه بپىچد ،سرپاسبان سوت کشىد
و پاسبان ها دوىدند و در شاهراه صف بستند و جلو جماعت را سد کردند ّاما عالمت ،9دىگر
به خىابان اصلى پىچىده بود و ِپر جلو آن ،به جماعت گسترده بر پشت بام مغازه ها و پىاده روها
سالم مى داد .کدام بلندگوىى مردم شهر را اىن چنىن به خىابان کشانده بود؟
سرپاسبان به طرف جماعت آمد و فرىاد کشىد« :آقاىان غىر از کس و کار مرحوم ،همه
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متفرق بشوند» و منتظر ماند ّاما خان کاکا همان طور پشت به جمع اىستاده بود .زرى
باىد ّ
به پشت سرش نگاه کرد .مردهاى سىاه پوش هنوز ،دسته دسته از در باغ بىرون مى آمدند.
مقدس را تکرار کرد.
جمعىت ىک صدا ،کالم ّ
صداىى گفت« :الاله االاللّه» و ّ
سرپاسبان از قول ابوالقاسمخان داد زد « :مىشنوىد ىا نه؟ جناب ابوالقاسمخان ،از غصه
نمى تواند حرف بزند … از شما تشکّر کند .هوا گرم است .آقاىان را به امىد خدا مى سپارد».
«همه ما کس و کار آن مرحوم هستىم».
صداى آرامى از مىان جمع گفتٔ :
محمد اشاره کرد و او را جانشىن خود
سىد ّ
حسىن آقا که شانه زىر تابوت داشت به ّ
کرد و آمد جلو سرپاسبان و گفت «سرکار ،ىک جوان را به تىر غىب کشته اند .در مرگش
عزادارى مى کنىم .همىن».
متفرق بشوىد.
سرپاسبان به صداى بلند گفت« :با زبان خوش به آقاىان مى گوىم ّ
پروانه کسبتان را لغو مى کنند .اىن دستور است.
بروىد .دکّان هاىتان را باز کنىد .اگر نکنىد
ٔ
حالى تان مى شود؟ اگر اجرا نکنىد مجبورم به زور …»
اىن بار ماشاءاللّه جلو آمد و گفت« :سرکارِ ،
داشت را که مى شناسى .وقتى حرفى
زد روى حرفش مى اىستد .ما قصد آشوب که ندارىم .عزاى همشهرى مان را گرفته اىم.
انگار کن ،اىنجا کربالست و امروز عاشوراست؛ تو که نمى خواهى شمر باشى».
جمعىت با آهنگ کشدارى فرىاد برآورد « :ىا حسىن!»
کسى گفت« :ىا حسىن ».و ّ
توضىحات
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 1ــ وقتى خروس شروع به خواندن مى کند؛ صبح زود.
 2ــ حىوان؛ ِ
راه مال رو :مسىر و جاده اى که چارپاىان از آن مى گذرند.
قصه گفتن
 3ــ ّ
 4ــ در اىنجا به معنى به طرف ،به سوى
 5ــ در حال فکر کردن است.
 6ــ جنگىدن ،در افتادن
 7ــ سر و صورتش خونى مى شود.
 8ــ اى خردمندان ،حکم قصاص براى حفظ حىات شماست (بقره .)178
محرم پىشاپىش دسته هاى عزادارى به حرکت درمى آورند.
 9ــ َعلَم مخصوصى است که آن را معموال ً در ماه ّ

در باالى آن الله ها و پىکره هاىى از مرغ و جز آن و در پاىىن آن شال هاى ترمه مى آوىزند و بر زبانه هاى فل ّزى بدنه اش پَر ىا
شىشه رنگارنگ نصب مى کنند.
گلوله اى از
ٔ

خودآزماىى
ِ
عبارت «شلخته درو کنىد تا چىزى گىر خوشه چىن ها بىاىد» ىعنى چه؟
 1ــ
 2ــ نوىسنده از مراسم سوگ سىاوش براى پروراندن داستان چگونه بهره گرفته است؟
 3ــ سه کناىه در درس پىدا کنىد.
 4ــ نوىسنده غم زرى را در سوگ ىوسف به چه چىز تشبىه کرده است؟
درباره آداب سوگوارى در ّ
محل زندگى خود تحقىق کنىد.
 5ــ
ٔ
 6ــ در کدام عبارت از درس مفهوم اىن بىت حافظ آمده است:
ثـوابَت بـاشـد اى داراى خـرمـن

اگر رحمى کنـى بر خـوشه چىنـى

آورده اند که …

روحه ــ که وقتى زنبورى به مورى رسىد ،او را دىد
شىخ ما گفت ــ َق َّـد َس الل ُّه َ
که دانه اى گندم مى برد به خانه و آن دانه زىر و زبر مى شد و آن مور با آن زىر و زبر مى آمد
٭
حىله بسىار آن را مى کشىد و مردمان پاى بر او مى نهادند و او را خسته
و به جهد و ٔ
و افگار٭ مى کردند .آن زنبور آن مور را گفت که اىن چه سختى و مشقّت است که تو
دانه ُمحقّر چندىن مذل ّت٭ مى کشى؟
از براى دانه اى بر خود نهاده اى و از براى ىک ٔ
بىا تا ببىنى که من چگونه آسان مى خورم و از چندىن نعمت هاى با لذّ ت بى اىن همه
مشقّت نصىب مى گىرم و از آنچه نىکوتر و بهتر است و شاىسته ،به مراد خوىش به کار
قصابى برد؛ جاىى که گوشت نىکو و فربه تر
مى برم .پس مور را با خوىشتن به دکّان ّ
بود .بنشست و از جاىى که نازک تر بود سىر بخورد و پاره اى فراهم آورد تا ببرد.
قصاب فراز آمد و کاردى بر وى زد و آن زنبور را به دونىمه کرد و بىنداخت .آن
ّ
زنبور بر زمىن افتاد و آن مور فراز آمد و پاىش بگرفت و مى کشىد و مى گفت« :هر
که آنجا نشىند که خواهد و مرادش ب ُ َـود ،چنانش کُ َشند که نخواهد و مرادش نَبود».
اسرارال ّتوحىد
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حفظ کنىم
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فصل سوم
ادب ّىات پاىدارى
اهداف ک ّلى فصل:

1ــ آشناىى با مسائل و جلوه هاى اساسى ادب ّىات پاىدارى در جهان
2ــ آشناىى با نمونه هاى دىگر ادب پاىدارى (مقاومت)
3ــ آشناىى با برخى از شاعران و نوىسندگان برجست ٔه ادب پاىدارى جهان
4ــ تواناىى انجام ف ّعال ّىت هاى ىادگىرى

عروج ،اثر مجىد قادرى
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درس هشتم

ادبىات پاىدارى
ّ

بالس ِوء من ِ
القول ِا ّل من ظ ُِلم  .نساء ــ 148
حب ُ
الله الجهر ّ
 ال ى ُ ُّ
َ

َْ

َ

خداوند بلند کردن صـدا را بـه بـدگوىى دوست
ندارد؛ مگر از آن کس که به وى ستم شده باشد.

مبارزه ملّت ها را در برابر عوامل
درسال گذشته آموختىم که هر نوشته ىا سروده اى که
ٔ
درحوزه «ادب پاىدارى» جاى مى گىرد.
استبداد داخلى ىا تجاوز بىگانگان نشان دهد،
ٔ
چهره بىدادگر ،ستاىش
حوزه ادب پاىدارى دعوت به مبارزه ،ترسىم
اصلى ترىن مسائل در
ٔ
ٔ
مظلومىت مردم ،بزرگداشت
آزادى و آزادگى ،نمودن افق هاى روشن پىروزى ،انعکاس
ّ
شهداى راه آزادى و … است.
ِ
عامى دارد و به هنگام ترسىم َاشکال مختلف تضادهاى
چهره
ادبىات پاىدارى
ّ
انسانى ّ
ٔ
زندگى انسان ،در هىچ قالب ملّى ىا چارچوب اجتماعى خاص نمى گنجد .شعر و داستان
مقاومت ،مرزهاى قومى را مى شکافد و مخاطب آن ژرفاى وجدان عا ّم بشرى است .به همىن
سبب چنىن آثارى را نمى توان به صورت ىک شعار مستقىم نگرىست بلکه اىنها بىشتر همانند
تپش دل آدمى هستند که به هنگام باز اىستادنش پزشکى از کشور سوئد و آن دىگرى از
جنوب آفرىقا به ىک اندازه متأثّر مى شوند .اىن گونه چشم انداز به ابعاد نگرش انسانى موجود
حوزه آن را ازساىر آثار ادبى متماىز مى کند.
در ادب مقاومت
ٔ
ادبىات
ادبىات مقاومت فلسطىن و امرىکاى التىن و ّ
دراىن فصل ،نمونه هاىى از ّ
ادبىات مقاومت فلسطىن مى توان
معرفى مى شود .از چهره هاى
ّ
ٔ
برجسته ّ
ضد برده دارى ّ
«غسان کنفانى»« ،محمود دروىش»« ،جبرا ابراهىم جبرا» و «اثل مانىن» اشاره کرد.
به ّ
مهم ادب پاىدارى امرىکاى التىن و «هرىت بىچر استو» نىز
«پابلونرودا» ،از چهره هاى ّ
ازمشهورترىن نوىسندگان ادب پاىدارى سىاهان است که در اىن فصل با نمونه اى از آثار
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هرىک آشنا مى شوىم:

ادبىات
ادبىات پاىدارى ،مبارزه با برده دارى استٔ .
کلبه عمو تُم از نمونه هاى درخشان ّ
ىکى از جلوه هاى ّ
نوىسنده اىن داستان خانم «هرىت بىچر استو»
پاىدارى و از هىجان انگىزترىن وقاىع درتارىخ جهانى داستان نوىسى است.
ٔ
(  1896ــ )1811است .او در ىکى از روستاهاى اىالت کنتاکى آمرىکا به دنىا آمد .او که از خانواده اى مذهبى و تهى دست
بود ،با نوشتن اىن داستان جنب و جوش بى سابقه اى در مىان مبارزان راه آزادى سىاه پوستان به راه انداخت و در ّمدتى
متعددى ساخته اند.
کوتاه شهرت جهانى ىافت.از اىن داستان تاکنون نماىش نامه ها و فىلم هاى ّ
داستان کلبه عمو تم که بىان کننده دنىاى محنت ِ
آلود بردگان سىاه است ،در سال  1852مىالدى منتشر شد .نُه
ُ
ٔ
ٔ
سال بعد ،ىعنى در سال  1861جنگ داخلى آمرىکا آغاز شد که سرانجام آن ،صدور فرمان الغاى بردگى بود.
قهرمان اصلى اىن داستان ،عمو تُم ،برده اى سىاه ،نجىب ،با اىمان ،متواضع و درستکار و درعىن حال با اراده و
تحمل ىک زندگى سخت و جانکاه براثر شکنجه ها و عذاب هاى جسمى و
گرىزان از خىانت و دوروىى است .او پس از ّ
ِ
روحى ِ«لگرى» ــ ارباب خشن و بدنهادش ــ زندگى را بدرود مى گوىد.
کشتزارهاى پهناور اىالت هاى جنوبى آمرىکا در حقىقت گورستان اىن سىاهان بخت برگشته بوده است .برده داران
آنها را مى خرىدند و گروه گروه با کشتى به آمرىکا حمل مى کردند و در مزارع پنبه و جز آن به بىگارى مى گرفتند.
کلبه عمو تُم» است .نوىسنده دراىن بخش به موضوع فروخته شدن عمو تُم به
آنچه مى خوانىد بخشى از کتاب « ٔ
ِ«لگرى» آخرىن و خشن ترىن ارباب او و رخدادهاى پاىانى زندگى وى مى پردازد.

کلبۀ عمو ُتم
چند لحظه پىش از آغاز فروش ،مرد پهن و کوتاه قد و خپله اى که پىرهنى رىش رىش
جمعىت راهى
روى سىنه اش دهن کجى مى کرد و شلوار کهنه و کثىفى به پا داشت ،از مىان ّ
باز کرد و مانند مردى که با شتاب دنبال کارى مى رود با آرنج زدن به اىن و آن ،به جمع
برده ها نزدىک شد و به بررسى پرداخت .تُم هنوز درست اىن مرد را ندىده بود ّاما نفرتى
عجىب نسبت به او احساس مى کرد و هرچه مرد به او نزدىک تر مى شد ،اىن احساس در
تُم ّقوت مى گرفت .مرد گرچه هىکل درشتى نداشت ،معلوم بود زور پهلوانى دارد .سرش
مانند گلوله گرد بود و چشم هاى درشتش ،به رنگ سبز خاکسترى زىر ابروهاى انبوه زرد
رنگ و موهاى سرخ و سىخ او پنهان شده بودند.
چانه تُم را گرفت ،دهانش
او خىلى بى رودرواسى برده هاى اىن جمع را معاىنه کرد؛ ٔ
را بازکرد .دندان هاىش را نگاه کرد .آرنجش را تا کرد و باز کرد تا عضالتش را ببىند.دور
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او چرخى زد و دستور داد از طول و ارتفاع پرش کند تا نىروى ساق هاىش را بىازماىد.
فروشنده به تُم گفت:
ــ با تو هستم پسر ،مى شنوى؟ برو باالى چهارپاىه باىست.
تُم روى چهارپاىه رفت و به اطرافش نگاه هاىى نگران انداخت .صداهاى درهم و
گوىنده حراج که مشخّصات او را به زبان هاى انگلىسى و
زوزه
ٔ
خفه اى  شنىده مى شدٔ .
همهمه خرىداران ملل مختلف درهم مى شد.
فرانسه شرح مى داد ،با
ٔ
کلمه دالر روشن و آشکار به
سرانجام چکش روى مىز نواخته شد .آخرىن هجاى ٔ
گوش مى رسىد؛ تمام شد .تُم را واگذار کردند .حاال دىگر او ىک ارباب تازه دارد.
تُم از روى چهارپاىه پاىىن آمد .مرد کوتاه قد با خشونت دست روى شانه اش گذاشت
و او را به گوشه اى هُل داد و با صداى خشنى گفت:
ــ تو همان جا باىست!
تُم دىگر چىزى نمى فهمىد … حراج با همهمه و سر و صدا و فرىاد به زبان هاى فرانسه
و انگلىسى و مخلوطى از هر دو ادامه داشت.
٭٭٭
«رودخانه سرخ» باال مى رفت تُم با دست و پاى بسته به زنجىر درکنجى
درته کشتى که از
ٔ
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نشسته بود … سردى و ىأس روى قلبش سنگىن تر از زنجىر فشار مى آورد.
همه روشناىى هاى آسمان خاموش شده بودند؛ ح ّتى ماه و ستاره ها… و تمام
به نظر تُم ٔ
آرزوها و رؤىاها ،ح ّتى زن و فرزندانش ،همه و همه براى همىشه و همىشه از برابر دىدگان
او فرار کرده بودند ّاما در عوض چه چىز مانده بود؟
پس از اىنکه آقاى سىمون لگرى ارباب ِ
جدىد تُم از اىنجا و آنجا در شهر اورلئان جدىد
ِ
بخارى «دزد درىاىى»
هشت برده خرىدارى کرد ،آنها را با دست بند آهنىن به داخل کشتى
رودخانه سرخ بود ،هداىت کرد.
که در بندر لنگر انداخته و عازم حرکت روى
ٔ
لگرى برده ها را سوار کرد و کشتى به راه افتاد .آن وقت از برده هاى جدىد سان دىد.
طه حراج بهترىن
محو ٔ
در مقابل تُم تو ّقف کرد .تُم به دستور برده فروشان براى حضور در ّ
ىقه آهارى در برداشت و کفش هاىى ّبراق و
لباس هاىش را پوشىده بود .پىرهن زىباىى با ٔ
واکس زده به پا کرده بود.
لگرى به او گفت:
ــ بلند شو.
تم برخاست.
ــ اىن را درآور.
چون عمو تُم که به دستش دست بند زده بودند ،نمى توانست به سرعتى که او مىل
داشت پىراهن را بىرون بىاورد ،خود لگرى در کمال خشونت پىراهن را بىرون کشىد.
آن گاه به سوى چمدان تم رفت .اىن چمدان را بازرسى کرده بود .ىک دست شلوار
کهنه و ىک کت مندرس را از آن بىرون کشىد .تُم وقتى در طوىله کار داشت  ،اىن لباسها را
به تن مى کرد .ارباب آهن ها را از دست غالم باز کرد و ىک پناه کوچکى را که مىان بسته ها
و بارها به وجود آمده بود به او نشان داد و گفت:
ــ برو آنجا و اىنها را بپوش.
تُم اطاعت کرد و پس از لحظه اى بازگشت.
ــ چکمه ها را هم بىرون بىاور.
تُم چکمه ها را از پاىش بىرون آورد.
لگرى ىک جفت کفش کهنه به سوى او پرتاب کرد و گفت:
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ــ تُم ،اىنها را بپوش.
تُم با وجود سرعتى که دراىن تغىىر لباس مى باىست به کار برد ،کتاب ِانجىلش را برداشت
بقى ٔه محتواى جىب ها دست نزد.در عوض ،لگرى که
و در جىب اىن لباسها گذاشت و به ّ
به بازرسى جىب هاى لباس نو و تمىز تُم پرداخت ،غناىمى از آن به دست آورد .ىکى از اىن
مقدس بود .لگرى آن را برداشت و ورق زد.
غناىم کتاب سرودهاى ّ
مقدسى هستى! … تو مسىحى هستى هان؟
ــ آه! آه! معلوم است که مرد ّ
جدى پاسخ داد:
تُم با لحن ّ
ــ بله ارباب.
ــ خىلى خوب ،به زودى تو دىگر مسىحى نخواهى بود .من خوشم نمى آىد برده هاىى
داشته باشم که مدام دعا و سرود مى خوانند و صداىشان بلند است .ىادت باشد و مراقب باش.
پس از اداى اىن جمله لگد سختى به تُم زد و با نگاهى وحشى و بىرحم تُم را ورانداز کرد.
ــ حاال دىگر مسىح تو من هستم .هرچه مى گوىم باىد عمل کنى.
غالم خاموش شدّ .اما دردرون او صداىى مى گفت« :نه!»
روح تُم نسبت به تىره روزانى که در کنار او زندگى مى کردند ،سرشار از رحم و عطوفت
بود .در نظرش چنىن مى نمود که از اىن پس غم زندگى خودش پاىان ىافته است و دلش
گنجىنه صلح و آرامشى که خداوند به او بخشىده بر آنها که در کنارش
مى خواست از اىن
ٔ
رنج مى بردند ،سرماىه هاىى نثار کند .درست است که به ندرت چنىن فرصتى به دست مى آورد،
طى ساعات کار همواره براى دلجوىى کردن از ضعفا و نومىدان
ّاما هنگام بازگشت به کلبه و ّ
تسل بخشىدن به آنها وسىله اى مى ىافت .اىن موجودات بىچاره و فرسوده نمى توانستند
و ّ
طى هفته ها و ماه ها ثبات و
رفتار محبّت آمىز تُم را درک کنند .با اىن حال ،هنگامى که در ّ
پاىدارى اىن نىکى و مهربانى را دىدند ،احساس کردند که تارهاى قلبشان مرتعش شده است.
اىن مرد ،عجىب خاموش و صبور داوطلبانه بار همه را حمل مى کرد ،بدون اىنکه هرگز از
کسى کمک بخواهد .همىشه همه جا آخر مى آمد ،کمتر سهم مى گرفت و تازه همان را با
دىگران تقسىم مى کرد و در شب هاى ىخ بندان روپوش مندرس خود را به زن بىمارى مى داد
شدت تب متش ّنج بود .در مزرعه سبد کارگران ضعىف و رنجور را پر مى کرد و براى
که از ّ
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اىن کار خود را به خطر مى انداخت؛ خطرهاى وحشتناک! خطر اىنکه وزن سبد خودش به
حد نصاب نرسىده باشدِ .لگرى به دلىل اىن رأفت و مهربانى ذاتى و همدردى تُم نسبت به
ّ
ِ
تصور مى کرد که او را به تدرىج
تىره بختان به او سخت حسادت مى ورزىد .هنگام خرىد تُم ّ
براى نگهبانى و نظارت و در حقىقت براى ىک نوع مباشرت آماده خواهد کرد .لگرى عقىده
مسئولىت ها به ىک
داشت که نخستىن و دومىن و سومىن شرط الزم براى سپردن اىن گونه
ّ
غالم خشونت و سنگ دلى نسبت به اوست.
٭٭٭
کارگران آهسته و ىک به ىک ،فرسوده و خسته مى رسىدند و با تردىدى آمىخته به
وحشت سبدهاىشان را تحوىل مى دادند.
لگرى لوحى در دست داشت که روى آن اسامى کارگران نوشته شده بود .او در برابر
اسم هرىک از آنها وزن پنبه اى را که جمع کرده بود مى نوشت.
سبد تم داراى وزن الزم بود .تُم به زن بدبختى که کمکش کرده بود ،نگاه نگرانى
انداخت .لوسى ضعىف و تلوتلو خوران نزدىک آمد و سبدش را تحوىل داد .وزن سبد او
عصبانىت
هم درست بود و لگرى به خوبى اىن نکته را مى دانست؛ با اىن حال ،به خشم و
ّ
تظاهر کرد و گفت:
ــ خوب ،حىوان تنبل … بازهم وزن سبدت کم است… برو آنجا ،هم اکنون خدمتت
مى رسم.
زن آه بلندى کشىد و در آن گوشه روى نىمکتى افتاد.
لگرى گفت:
ــ حاال تُم ،توبىا اىنجا.
تُم جلو رفت.
ــ مى دانى که من تو را نخرىده ام براى اىنکه به کارهاى زمخت و سخت وادارت کنم.
اداره کارها را به عهده
من اىن نکته را به تو گفته بودم .من به تو مىدان مى دهم که بتوانى ٔ
شلق بزنى.
بگىرى .از حاال شروع کن .تو باىد اىن زن را ّ
عهده من واگذار نکنند .من هرگز
ــ ببخشىد ارباب .امىدوارم ارباب اىن کار را به
ٔ
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هرگز… هرگز…
لگرى گفت:
شلق چرمى را با
ــ خىلى کارها هست که از اىن پس باىد انجام دهى و در حالّ ،
شدت به صورت تُم زد و به دنبال آن سىلى و ضربه هاى سخت شروع شد .پس از اىنکه از
ّ
کتک زدن تُم خسته شد ،گفت:
ــ باز هم مى گوىى که نمى توانى؟
تُم خونى را که روى صورتش جارى بود ،با دست پاک کرد و گفت:
ــ بله ارباب .من شب و روز کار خواهم کرد .مادام که نفس دارم زحمت مى کشم.
شلق زدن را کار درستى نمى دانم و هرگز چنىن کارى نخواهم کرد؛ هرگز.
ّاما ّ
تصور
صداى تُم بى نهاىت گرم و دلپذىر و روش و رفتارش احترام انگىز بود .لگرى ّ
مى کرد که او به آسانى تسلىم خواهد شد .هنگامى که غالم اىن آخرىن کلمات را ادا کرد،
متعجب را لرز و وحشت فرا گرفت .زن بىچاره دست ها را به هم م ّتصل کرد و گفت:
ّ
حضار ّ
همه آن بىچاره ها بى اراده به ىکدىگر نگاه مى کردند؛ درحالى که نفسشان
«اى مسىح!…»ٔ .
را در سىنه حبس کرده بودند .گوىى هم اکنون طوفانى به پا خواهد شد.
متحىر شد ّاما سرانجام از جا دررفت.
لگرى مبهوت و ّ
ــ حىوان بدبخت سىاه ،دستورى را که من مى دهم تو درست نمى دانى؟ آىا ىک گله
حىوان بى شعور مانند تو مى توانند تشخىص بدهند چه کارى درست و چه کارى نادرست
2
1
تصور کرده اى.
است؟  تو خىال مى کنى کى هستى؟ مسىو تُم ،البد خودت را ىک جنتلمن ّ
آه! تو به اربابت دستور مى دهى که چه کارى درست است .پس عقىده دارى که اىن زن را
شلق زد؟!
نباىد ّ
شلق زدن به او ظلم و ستم
ــ بله ارباب ،اىن موجود بدبخت ،ضعىف و رنجور است … ّ
است و من چنىن کارى را نخواهم کرد… اگر مى خواهىد مرا بکشىد ،بکشىد ّاما اىنکه
دستور بدهىد در اىن خانه من دستم را به روى کسى بلند کنم؛ نه خىر ،من نىستم .همان بهتر
که مرا بکشىد.
من نمى توانم چنىن کارى را انجام دهم .تاکنون کارهاىى را که به نظرم درست و
70

عادالنه بوده ،انجام داده ام .در آىنده هم همىشه همىن طور رفتار خواهم کرد .هرگز هىچ
کار بدى نخواهم کرد … هرچه مى خواهد بشود.
ــ آه! نمى دانى چه خواهد شد ،استاد تُم! هىچ دلت مى خواهد به درختى بسته شوى
و دورت آتش کوچکى روشن کنند؟ تُم اىن کار مطبوعى نىست .هان؟
ــ ارباب مى دانم که شما مى توانىد کارهاى وحشتناکى انجام دهىد( .تُم برخاست و
دست هاىش را به هم م ّتصل کرد .آن گاه ادامه دادّ ):اما هنگامى که جسم را کشتىد دىگر
کارى از دستتان برنمى آىد و پس از آن ابدىّت درکار است.
برده بىچاره را نىرومند و نورانى ساخت و مرد
ابدىّت! تنها همىن ىک کلمه روان ٔ
شدت
گناهکار احساس کرد که قلبش را مارى گزىد… لگرى دندان قروچه اى کرد ّاما از ّ
خشم و غىظ و تالطم خاموش ماند .تُم مانند مردى که از هرگونه فشار و مضىقه نجات ىافته
باشد ،با صداىى روشن و شاد سخن مى گفت:
برده خوب و با وفاىى خواهم بود.
ــ آقاى لگرى ،شما مرا خرىده اىد و من براى شما ٔ
گذارم،اما روانم! روانم
همه وقت و تواناىى ام را در اختىار شما مى
همه نىروى بازوان و ٔ
من ٔ
ّ
را نمى توانم به وجود فناپذىرى بسپارم… آن را براى خداوند محافظت مى کنم .دستورات
مقدم مى شمارم … آقاى لگرى ،مى توانىد ىقىن
خداوندى را بر همه چىز ،بر مرگ و بر زندگى ّ
ذره اى از مرگ باک ندارم .بلکه درانتظارش هستم… هربار بخواهىد
داشته باشىد که من ّ
همه اىنها وسىله خواهند شد
ّ
مى توانىد
مرا  شلق بزنىد ،از گرسنگى بکشىد… آتشم بزنىد… ٔ
براى اىنکه هرچه زودتر مرا به دىارى که باىد به آنجا بروم ،روانه کنىد.
لگرى خشمگىن گفت:
ــ پىش از اىنکه به آنجا بروى تسلىم خواهى شد.
ــ شما در اىن راه موفّق نخواهىد شد؛ زىرا به من ىارى خواهد رسىد.
ــ عفرىت ،3چه کسى به ىارى تو خواهد آمد؟
ــ خداوند قادر و توانا
ــ ِ
لعنت خدا…
ضربه مشت تُم را به زمىن انداخت.
و لگرى با ىک ٔ
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«تو را مى خوانم» شعرى است از پابلو نرودا( 1973ــ )1904
که در آن پاىدارى مردم شىلى به تصوىر کشىده شده است .نرودا وجدان
بىدار و فرىاد خشم آلود مردم شىلى و شعر انقالبى و س ّنت شکن او راستىن،
«انگىزه نىکسونکشى
حماسى و بشرى است .او بى قرارى هاىش را درکتاب
ٔ
و جشن انقالب شىلى» مى سراىد و با شمشىرى آخته در کنار ِآلنده ــ رهبر
ضد نظام زورگو و ستمگر حاکم قىام مى کند« .تو را
انقالبى شىلى ــ بر ِ ّ
ترجمه فرامرز سلىمانى و احمد کرىمى حکّاک
مى خوانم» از همىن کتاب
ٔ
برگزىده شده است.
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طرح از علىرضا اسپهبد

توضىحات
 1ــ کلمه اى است فرانسوى به معنى «آقا».
 2ــ نجىب زاده و جوانمرد (اىن کلمه انگلىسى است).
 3ــ اهرىمن ،شىطان.

خودآزماىى
 1ــ چند مورد از برخوردهاى انسانى عمو تُم را با همنوعانش بنوىسىد.
را الزمه سپردن مسئولىت مباشرى به عمو تُم مى دانست؟ چرا؟
 2ــ لگرى چه چىزى
ٔ
 3ــ عمو تُم ضعف ارباب را چگونه به رخش کشىد؟
 4ــ اعتقاد به سراى باقى را در کدام بخش از سخنان عمو تُم مى توان درىافت؟
درباره ىکى از کتاب هاى زىر که موضوع آنها پاىدارى و مقاومت  دربرابر ستم داخلى ىا خارجى است ،به
 5ــ
ٔ
تهىه کنىد.
انتخاب خود گزارشى کوتاه ّ
نوشته جان اشتاىن بک.
خوشه هاى خشم
ٔ
نوشته جان اشتاىن بک.
موش ها و آدم ها
ٔ
نوشته فرانتس فانون.
سال پنجم الجزاىر
ٔ
نوشته خوزوئه دوکاسترو.
آدم ها و خرچنگ ها
ٔ
جمله «ما اىن را از گذشته به ارث مى برىم» چىست؟
 6ــ درشعر «تورا مى خوانم» مقصود شاعر از ٔ
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درس نهم

شعر پاىدارى فلسطىن از نمونه هاى درخشان شعر مقاومت در روزگار ماست.
آنچه مى خوانىم ،سروده هاىى از دو شاعر فلسطىنى است.
سراىنده شعر «دربىابان هاى تبعىد» در سال  1926مىالدى
جبرا ابراهىم جبرا
ٔ
مقدماتى را در فلسطىن و دوره هاى عالى را
در ناصره دىده به جهان گشود .تحصىالت ّ
ادبىات انگلىسى گذراند .چند
در دانشگاه کمبرىج انگلستان و هاروارد امرىکا در ٔ
رشته ّ
داستان کوتاه نىز از او به عربى و انگلىسى چاپ شده است.

رد بیاباناهى تبعید
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گ
�
� هاى ب�ادام م�ز رعه ها � ذ��ش ت
و م�ىان رد�خ ت
ک ک
مارا � به ى�اد ب��ىاور ،ا ى� ن�� �ه م�ىان خ�ار ب��ىا ب�ان ها،
ک
گ
و �وه هاى س ن�گ خ
ال� سر�ردا� ىن�م،
ک ک
ما را � به ى�اد ب��ىاور ا� ن�ون �ه
ک
ک
له �رده ا�ند گل هاى ن�و ش�� ف� ت�ه رد �پ�ش ت�ه هاى اطرا ف�مان را
ک
خ�ا�نه ها را ب�ر سرمان خ� ب
را� �رده ا�ند
ف ک
طر� ا ف���نده ا�ند؛
اج�سادمان را � به هر
گ
و راه ب��ىا ب�ان را � به روى�مان ب� زا� � ذ�ا ش� ت�ه ا�ند؛
ک
ت �ا ا ى� ن��ه م�ز رعه ها ب�ر�خود �پ �ى �چ ى� د�ند؛

و زا� سا� ىه هاى آ ب�� ى ،خ�ارهاى خ
سر�
ى
ا� و ز� غ
ب�راج�ساد � به �ج ا ما�نده و طعم ٔه ع ق� ب
�
ا� �شده ،ف�رو ر�� خ ت
ک
آ� ى�ا زا� ز
سر�م ى� ن ت�و ب�ود �ه ف� شر�ت�گان
ص
سرودهاى لح و ش�ادى ا ن�سان را ب�راى چ�و پ�ا�ن ان �خوا�ند�ند؟
ک
ک گ
ب
و ق� ت� ى �ه مر� رد ش��م رد�ندگان    ،د�نده هاى � ش�ر را د ى� د
گ
و رد �قه ق�ه ٔه �ف�ش �ن � ها،
گ
ک
�  ،
ان �ر ى�ان   � ،به «  د ب��ه  » پ�ردا�خ ت
ب�ر سر ز �ن� ِ
ک
�ج�ز او �سى ن خ���ند ى� د.
3

ز
�
سر�م ى� ن ما ز� ّمرد اس ت
ولى رد ب��ىا ب�ان هاى ت��بع ى� د

٭٭٭

ب�هارهاى پ�� پىا� ى
�ج�ز ز�هر ب�ر �چ هرهٔ ما ن�مى پ�ا�شد
ک
�
ب�ا ع�ش ق� �خود چ�ه � ن� مى
ک چ�
ک ش� ب� ى�
�؟
رد حالى �ه ش�م ها و دها ن�مان پ�ر زا� خ�ا� و ن�م � زخ �ده اس ت
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سروده محمود دروىش (متول ّد 1941مىالدى) است .محمود
«از ىک انسان»
ٔ
دروىش در ىکى از دهکده هاى فلسطىن اشغالى به دنىا آمد .در شش سالگى به دلىل
هجوم اشغالگران اسرائىلى آواره شد و چندىن بار به زندان افتاد .سروده هاى زىباى او
محصول سال هاى اسارت او در زندان هاى رژىم صهىونىستى است .دروىش را شاعر
مقاومت فلسطىن نامىده اند؛ چرا که جز براى فلسطىن شعر نگفته است.

ن�
ب�ر دها�ن�ش ز� ج � ى�ر �بس ت��ند
گ
ى
� ها�ى�ش را � به س ن�� مردگان 4آ�و� خ� ت��ند
دس ت
گ
و � ف� ت��ند :ت�و ق� تا�لى

٭٭٭

از یک انسان

چ�
غ� ذ�ا ى��ش را ،ت� ن پ�و�ش�ش را و پ�ر م�ش را ر ب�ود�ند
و او را رد سلولى ا�ندا�خ ت��ند
گ
و � ف� ت��ند :ت�و ق
سار� ى

زا��تمام ب��ندرگاه ها ى��ش را�ند�ند
ک ک
ز� ى��باى �و�چ ��ش را ر ب�ود�ند
گ
و � ف� ت��ند :ت�و آ�واره اى

٭٭٭

چ�
�
اى �خون� ى� ن ش�م و �خون� ى� ن دس ت
ک
ف
� به راس ت� ى �ه �ش ب
�
� ر� ت� ن� ى اس ت

�
�نه تا� قا� ت�و ق� ى� ف� ما�ند� ن ى اس ت
ن�
و �نه حل�قه هاى ز� ج � ى�ر

76

�
ن�رون مرد ،ولى رم ن�مرده اس ت
گ
چ�
ب�ا ش�م ها�ى�ش مى �ج ن�� د
ک
و دا�نه هاى � خ�ش � ى� دهٔ �خو�شه اى
ک
ّرده ها را زا� �خو�شه ها ل ب� ىر��ز �خواهد �رد.

توضىحات
شده فلسطىن است.
 1ــ منظور از عشق خود ،سرزمىن غصب ٔ
 2ــ منظور پاى کوبى و جشن ملى است که در سورىه رواج دارد.
 3ــ هواپىماهاىى که بمب و موشک ازآسمان فرو مى رىزند.
 4ــ سنگ شکنجه.

خود آزماىى
 1ــ در شعر بىابان هاى تبعىد ،شاعر چه دشوارى هاىى را براى تبعىد شدگان فلسطىنى بر مى شمرد؟
 2ــ دو توصىف زىبا را در درس بىابىد که بىانگر پاىدارى مردم در مقابل ظلم است.
 3ــ در عبارت «فرشتگان سرود هاى صلح و شادى انسان را براى چوپانان خواندند» ،منظور از کلمات مشخص
شده ،چىست؟
نشانه کدام کشور است؟
 4ــ زىتون ،نماد چىست و ٔ
 5ــ مقصود از «نرون ُمردّ ،اما رم نمرده است» و «با چشم هاىش مى جنگد» چىست؟
آورده اند که …

روزى حضرت روح اللّه مى گذشت .ابلهى با وى دچار شد و از حضرت عىسى
سخنى پرسىد؛ بر سبىل تلطّف٭ جوابش باز داد و آن شخص مسلّم نداشت و آغاز
عربده و سفاهت٭ نهاد .چندان که او نفرىن مى کرد ،عىسى تحسىن مى نمود … عزىزى
٭
بدان جا رسىد؛ گفت« :اى روح اللّه ،چرا زبون اىن ناکس شده اى و هرچند او قهر
مى کند ،تو لطف مى فرماىى و با آنکه او جور و جفا پىش مى برد ،تو مهر و وفا بىش
کل ٍ
مى نماىى» .عىسى گفت« :اى رفىقِ ،
موافق ّ
ىترشح بمافىه ،از کوزه همان
اناء ّ
برون تراود که در اوست؛از او آن صفت مى زاىد و از من اىن صورت مى آىد .من
از وى در غضب نمى شوم واو از من صاحب ادب مى شود .من از سخن او جاهل
نمى گردم و او از خلق و خوى من عاقل مى گردد».
اخالق محسنى
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حفظ کنىم

گ
ک
آ� ن ق�صر �ه ج�م�ش ى� د رد او ج�ام �ر ف� ت
�

ک
گ
آ� هو ب� چ�ه �رد و رو �به آ� رام �ر ف� ت
�
ک گ
گ
ب�هر ا م �ه �و ر مى �ر ف� ت� ى همه عمر
ک گ گ
گ
د ى� د ى �ه چ��و �نه �و ر ب�هر ا م �ر ف� ت
�

٭٭٭

گ
ب�ر خ� ى��ز و مخ�و ر غ�م �جها ِن � ذ� ر ا ن
ِ
ن گ
ب ن��ش�
ى� ن و د مى �به �ش ا د ما � ى � ذ� ر ا ن
گ
رد ط ب� ِع ج�ها ن ا �ر و ف�ا ى� ى ب�و د ى
گ
ن�و ب� ت
� �به ت�و خ�ود ن� ى�امدى زا� د�ران

٭٭٭

ک
ف� ض
دا� �شد�ند
آ� �نان �ه مح ى� ِط �ل و آ� ب

� ک
�ش
رد ج م ِع �ما ل م ِع ا صحا ب� �شد �ند
ک
ره ز� ى� ن �ش ب� �تار ى�� ن� ب�رد�ند ب�رون
گ
��ف ت��ند ف�سا ن�ه ا ى و رد خ�و ا ب� �شد �ند
�خ ىّ�ام ن�ى��ش ا ب�ورى
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فصل چهارم
ادب ّىات جهان
اهداف ک ّلى فصل:

1ــ آشناىى با افکار و اندىشه هاى ملل از طرىق آثار ادبى آنان
2ــ آشناىى با نمونه هاىى از آثار ادبى مشهور جهان
3ــ آشناىى با برخى دىگر از چهره هاى ادبى جهان
4ــ تواناىى انجام ف ّعال ّىت هاى ىادگىرى
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درس دهم
وىکتورهوگو ( 1885ــ  1802مىالدى) ،مشهورترىن شاعر رمانتىک٭ قرن
نوزدهم فرانسه و از بزرگ ترىن ادىبان و نوىسندگان جهان است .وى مردى آزادمنش
جدى اصالحات اجتماعى به نفع طبقات محروم و رنج دىده
و آزادى خواه و طرفدار ّ
بود .از ده سالگى به شعر گفتن پرداخت و در  25سالگى شاعرى سرشناس بود .او با
نماىنده مجالس قانون گذارى
سن کم به عضوىت فرهنگستان فرانسه درآمد و ّمدتى
وجود ّ
ٔ
اىن کشور بود ،هوگو به دلىل مخالفت با ناپلئون سوم بىست سال از زندگى خود را
در تبعىد به سر برد.
مهم ترىن آثار او عبارت اند از :بىنواىان ،گوژپشت نتردام ،کارگران درىا و مردى
که مى خندد.کتاب بىنواىان هوگو ماجراى مردم تىره روزى است که با دشوارى هاى
زندگى روبه رو بوده اند.بزرگ ترىن قهرمان اىن کتاب ژان والژان نام دارد که ّمدت
تحمل سختى ها و آوارگى ها،راه
نوزده سال در زندان به سر برده است و پس از ّ
شرافتمندانه اى براى زندگى پىداکرده و کمر به خدمت اجتماع بسته است.
آنچه از اىن کتاب بزرگ در اىنجا مى خوانىم،
واقعه کوچکى از زندگى دردآلود دخترک تىره روزى
ٔ
کارخانه
به نام کوزت است .مادر کوزت که کارگر ىک
ٔ
بزرگ است ،براى اىنکه فرزندش زندگى راحتى داشته
باشد ،در مقابل پرداخت بىشتر درآمد خود ،کوزت
مسافرخانه کوچکى
خانواده تناردىه که صاحب
را به
ٔ
ٔ
هستند ،مى سپارد ّاما آنها وى را همچون خدمتکارى
به کار مى گىرند .آن هم به کارهاىى دشوار.

دخترک بىنوا
چهار مسافر جدىد وارد مسافرخانه شده بودند.
کوزت فکر مى کرد که شب فرا رسىده است و باىد فور ًا کوزه ها و تُنگ هاى اتاق هاى
مسافران تازه وارد را پر کند.
زن تناردىـه سرپوش تابـه اى را که روى آتش در حال جوشىدن بود بلند کرد؛ سپس،
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ظرفى برداشت و شتابان به منبع آب نزدىک شد .شىر را پىچاند؛ کوزت سر سوى او گردانده
رشته بارىکى از آب جارى شد و نىمى از ظرف را پر کرد.
بـود و حرکاتش را مى پـاىىدٔ .
زن تناردىه گفت :دهه! اىن که آب ندارد .سپس ىک لحظه ساکت ماند.
گلوله بزرگ نخ در سىنه اش باال و پاىىن
کوزت احساس مى کرد که قلبش مثل ىک ٔ
مى جهد.
دقاىقى را که اىن گونه سپرى مى شدند ،مى شمرد و دلش مى خواست که روز و
روشناىى بود.
تعجب آمىزى مى گفت:
گاه به گاه ىکى از مسافران به کوچه نگاه مى کرد و با لحن ّ
«چقدر تارىک است ».و دىگرى پاسخ مى گفت« :انسان باىد مثل گربه باشد تا در اىن ساعت
بتواند بى فانوس به کوچه برود!» کوزت با شنىدن اىن حرف ها مى لرزىد.
ناگهان کاسب دوره گردى که در مسافرخانه منزل داشت ،وارد شد و با صداى خشنى
گفت :اسب مرا آب نداده اىد؟
زن تناردىه گفت :دختر! برو براى اسب آب ببر.
کوزت با صداى ضعىفى گفت :خانم ،آب ندارىم.
زن تناردىه ِدر کوچه راگشود؛ راه را به وى نشان داد و گفت:
ــ خىلى خوب؛ برو آب بىاور.
کوزت سرش را پاىىن انداخت و پىش رفت .ىک سطل خالى را که در کنار بخارى
بود ،برداشت .اىن سطل از خودش بزرگ تر بود.
زن تناردىه جلو اجاق رفت و با ىک قاشق چوبى مقدارى از آنچه را در تابه مى جوشىد،
چشىد و غرغرکنان گفت:
ــ اگر اىنجا آب نىست ،در چشمه هست ….
کوزت بى حرکت مانده بودِ .در کوچه پىش روىش باز بود و سطل در دستش قرار
داشت .به نظر مى رسىد که منتظر است تا کسى به کمکش آىد.
زن تناردىه فرىاد زدِ :د برو!
چشمه واقع در
کوزت بىرون رفت و در بسته شد .او ناچار بود براى آوردن آب به
ٔ
بىشه نزدىک برود.
ٔ
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اىن دفعه خالف معمول خوىش به بساط هىچ ىک از فروشندگان هم نگاه نکرد .تا در
حدود مسافرخانه بود راه از روشناىى دکّان ها روشن بود ّاما کمى بعد آخرىن روشناىى و آخرىن
ِ
کودک مسکىن خود را در تارىکى دىد و در آن فرو رفت .اضطرابى او
دکّان ناپدىد شد.
دسته سطل را تکان مى داد .اىن حرکت صداىى
را فرا گرفته بود و از اىن رو تا مى توانست ٔ
تولىد مى کرد که براى او جانشىن ىک رفىق راه مى شد.
هر چه پىش تر مى رفت ،تارىکى غلىظ تر مى شد .هىچ کس در راه نبود .با اىن همه با
زنى روبه رو شد که چون او را دىد اىستاد؛ لحظه اى با نگاه دنبالش کرد و زىر لب گفت:
«اىن بچه اىن وقت شب کجا مى رود؟»
کوزت کوچه هاى پرپىچ و خم و خلوت را پىمود .هنگامى که در راهش خانه ها ىا
فقط دىوارهاى دو سمت کوچه ها وجود داشتند ،با شجاعت پىش مى رفت .گاه به گاه از
شکاف درىچه اى روشناىى شمعى را مى دىد .اىن اثرى از نور و حىات بود .اىنجا مردمى
بودند .اىن ،مطمئ ّنش مى کرد .با اىن همه هر چه پىشتر مى رفت ،قدمش بى اراده کندتر
مى شد .همىن که از کنار آخرىن خانه گذشت ،اىستاد .گذشتن وى از آخرىن دکّان به اشکال
خانه آبادى دورتر رفتن ناممکن به نظر مى رسىد .سطل را بر
صورت گرفته بود .از آخرىن ٔ
زمىن نهاد؛ دست در موهاى خوىش فرو برد و شروع کرد به خاراندن سرش .حرکتى که
مخصوص اطفال وحشت زده است .اىنجا دىگر ده  نبود؛ بىابان بود .فضاى سىاه خلوتى
رو در روىش گسترده بود .با نومىدى اىن ظلمت را که هىچ کس در آن نبود و در پندار وى
جانوران گوناگون و َاشباح٭ در آن وجود داشتند ،نگرىست .خوب نگاه کرد؛ صداى پاى
جانوران را که روى علف ها راه مى رفتند شنىد و اشباحى را که در عالم پندار خوىش
مىان درخت ها در حرکت مى ىافت ،آشکارا دىد .آن گاه سطل را از زمىن برداشت؛ ترس
و وحشت به او جرئت و جسارت بخشىد .با خود گفت« :به او خواهم گفت که آنجا آب
نبود» و به سوى ده بازگشت.
مجسم شده بود؛ همان
هنوز صد قدم نرفته بود که باز اىستاد .زن تناردىه در نظرش ّ
زن نفرت انگىز با دهانى همچون دهان کفتار و چشمانى برافروخته از غضب .کودک نگاهى
ضرع آمىز به پشت سر و رو در روىش انداخت .چه باىد بکند؟ چه بر سرش مى آىد؟ کجا باىد
تَ ّ
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همه َاشباح شب و جنگل ها .عاقبت
برود؟ پىش روىش هىکل خىالى زن تناردىه ،پشت سرش ٔ
از جلو زن تناردىه عقب نشست .راه چشمه را باز گرفت و پا به دوىدن گذاشت .دوان دوان
از دهکده بىرون رفت و وارد بىشه ها شد؛ بى آنکه دىگر به چىزى نگاه کند ىا گوش دهد .از
دوىدن باز ناىستاد مگر وقتى که نفسش تنگى گرفت؛ ّاما از راه رفتن باز ناىستاد؛ پىش پاىش
را گرفته بود و سرگشته مى رفت .همچنان که مى دوىد مى خواست گرىه کند.
شبانه جنگل سراپاىش را فرا مى گرفت .دىگر فکر نمى کرد؛ دىگر نمى دىد.
لرزش ٔ
شب بى کران در مقابل اىن مخلوق کوچک قد علم مى کرد.
از انتهاى بىشه تا چشمه ،بىش از هفت تا هشت دقىقه راه نبود .کوزت اىن راه را
مکرر هنگام روز آن را پىموده بود .راه را گم نکرد .از ترس آنکه
خوب مى شناخت؛ زىرا ّ
مىان شاخه ها و بوته هاى خار چىزى ببىند ،چشم به چپ و راست نمى انداخت .با اىن حال،
به چشمه رسىد.
او فرصت نفس کشىدن هم براى خود نگذاشت .با دست چپ در تارىکى ،درخت
نقطه اتّکا به کار
بلوط جوانى را که روى چشمه خم شده بود و معموال ً براى او مثل ىک ٔ
مى رفت ،جست و جـو کرد؛ شاخه اى را به دست آورد و به آن آوىخت؛ خم شد و سطل را
در آب فرو برد .سطل را که تقرىباً پر شده بود از آب بىرون کشىد و روى علف ها گذاشت.
وقتى اىن کار را به انجام رساند ،احساس کرد که از خستگى به جان آمده است.
مى خواست که همان دم باز گردد ّاما تالش او براى پُر کردن سطل چنان بود که برداشتن
ىک قدم هم براىش ُمحال شد .ناچار خود را روى علف ها انداخت و به زمىن نشست.
چشمانش را فرو بست و پس از لحظه اى باز گشود؛ بى آنکه بداند چرا چنىن مى کند
ّاما جز اىن چاره اى نداشت.
کنار او ،آب که در سطل حرکت مى کرد داىره هاىى روى خود تشکىل مى داد که به
مارهاى آتشىن سفىد شباهت داشتند.
باالى سرش آسمان از ابرهاى سىاهى شبىه به دودهاى متراکم٭ پوشىده بود .به نظر
مى رسىد که نقاب حزن انگىز ظلمت بر سر اىن کودک فرود آمده است.
مشترى در اعماق آسمان دىده مى شد.
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ستاره درشت را که نمى شناختش و از آن مى ترسىد،
کودک با چشمى حىران اىن
ٔ
نگاه مى کرد .کوکب٭ درخشان ،در آن لحظه به افق بسىار نزدىک بود و از مىان مه غلىظى
که به آن سرخى مخوفى مى بخشىد ،مى گذشت .مه که به وضع غم انگىزى ارغوانى رنگ
بود ،ستاره را بزرگ تر مى کرد .گوىى ىک زخم نورافشان است.
بادى سرد از جلگه مى وزىد .بىشه ظلمانى بود؛ بى هىچ برخورد برگ ها ،بى هىچ اثرى
از آن روشناىى هاى مبهم و خنک تابستان .شاخه هاى عظىم به وضعى ِ
موحش٭ سىخ اىستاده
بودند .چند دسته از بوته هاى خار ،در نقاط بى درخت سوت مى زدند .علف هاى بلند زىر
نسىم مثل مارماهى پىچ و تاب مى خوردند .درخت هاى خاردار مانند بازوهاى طوىلى که
مهىاى گرفتن شکار باشند ،به هم مى پىچىدند .چند َخلَنگ٭ خشک که
مسلّح به چنگال و ّ
گوىى به دست باد رانده مى شدند ،شتابان مى گذشتند؛ مثل اىن بود که با وحشت از جلو
چىزى که مى رسد ،مى گرىختند .از هر طرف فضاهاى غم انگىز امتداد داشت.
کوزت بى آنکه بداند در چه حال است و بى آنکه چىزى بفهمد ،احساس مى کرد که
وسىله اىن عظمت تارىک طبىعت ،در مىان گرفته شده است .اىن فقط وحشت نبود که
به
ٔ
گرىبانش را مى گرفت؛ چىزى بود از وحشت هم موحش تر!
براى بىرون آمدن از اىن حالت غرىب که چىزى از آن نمى فهمىد ّاما از آن مى ترسىد،
با صداى بلند به شمردن پرداخت :ىک ،دو ،سه ،چهار ،تا ده و چون به «ده» رسىد باز از
سر گرفت .اىن باعث شد که بتواند صورت واقعى اشىاى پىرامونش را تشخىص دهد .در
دست هاىش که هنگام آب کشىدن خىس شده بودند ،احساس سرما کرد .از جا برخاست.
ترسش باز آمده بود؛ ىک ترس طبىعى که نمى توانست بر آن غلبه کند .کوزت در آن موقع جز
همه قوا؛ از مىان جنگل ،از صحرا ،تا
ىک فکر نداشت و آن فرار کردن بود؛ فرار کردن با ٔ
خانه ها ،تا پنجره ها ،تا شمع هاى روشن .نگاهش به سطل که در کنارش بود افتاد .وحشتش
دسته سطل را با دو دست
از زن تناردىه چندان بود که نمى توانست بى سطل آب بگرىزدٔ .
گرفت .به زحمت توانست آن را بلند کند.
ده ،دوازده قدمى اىن طور برداشت ّاما سطل پر و سنگىن بود؛ مجبور شد که آن را
باز بر زمىن گذارد .ىک لحظه نفس کشىد؛ سپس ،باز دسته را گرفت و راه افتاد .اىن دفعه
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قدرى بىشتر رفت ّاما باز هم مجبور شد باىستد .پس از چند ثانىه استراحت بار دىگر حرکت
کرد .مانند پىرزنى به جلو خم شده بود؛ سر را تا روى سىنه فرود آورده بود و راه مى رفت.
دسته سطل دست هاى کوچک
سنگىنى سطل بازوى الغرش را مى کشىد و راست مى کردٔ .
خىسش را بى حس و منجمد مى کرد .گاه به گاه مجبور بود باىستد و هر دفعه که مى اىستاد
آب سطل لب پَر مى زد و بر ساق هاى عرىانش مى رىخت اىن واقعه ،در شبى تارىک ،مىان
ىک جنگل ،در فصل زمستان و دور از نگاه هر انسانى وقوع مى ىافت.
با نوعى ِخس ِخس دردناک نفس مى کشىد؛ ناله گلوىش را مى فشرد ّاما جرئت گرىستن
نداشت؛ ح ّتى از دور از زن تناردىه مى ترسىد! عادت کرده بود که همىشه اىن زن را رو در روى
خود حاضر ببىند .با اىن همه نمى توانست با اىن وضع راه را به سرعت طى کند و بسىار کُند
دفعه
مى رفتّ .مدت تو ّقفش را دمادم کمتر مى کرد و مى کوشىد تا چون به راه مى افتد از ٔ
سابق بىشتر رود .فکر مى کرد که اگر  اىن طور برود ،بىش از ىک ساعت طول مى کشد تا
غصه با ترسى که از تنها بودن
به دهکده برسد و آنجا زن تناردىه کتکش خواهد زد .اىن ّ
در جنگل تارىک داشت ،مخلوط مى شد .از خستگى به جان آمده بود و هنوز راه جنگل
را به پاىان نرسانده بود .چون نزدىک درخت بلوط کهنى که آن را مى شناخت رسىد ،ىک
بار دىگر براى آخرىن بار اىستاد و براى آنکه کامال ً رفع خستگى کندّ ،مدت تو ّقفش را از
همه قواىش را جمع آورد ،سطل را برداشت و با جرئت
دفعات دىگر طوالنى تر کرد؛ سپس ٔ
قدم در راه نهاد .آنوقت دىگر اىن مخلوق کوچک و نا امىد نتوانست خوىشتن دارى کند
و فرىاد کنان گفت:
ــ خداىا! خداىا!
همان دم ناگهان احساس کرد که سطل ،دىگر سنگىنى ندارد .دستى که به نظرش بزرگ
دسته سطل را گرفته و با ّقوت بلند کرده بود.کوزت سر برداشت .هىکل بزرگ
مى آمدٔ ،
سىاهى ،مستقىم و بلند در کنارش راه مى آمد .اىن ،مردى بود که از پشت سرش رسىده و
دسته سطل را در مشت
او صداى پاىش را نشنىده بود .اىن مرد بى آنکه کلمه اى بگوىدٔ ،
گرفته بود و آن را مى آورد .او ژان والژان بود.
  ٭ ٭ ٭
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خودآزماىى
دلهره خود چه تدبىرى اندىشىد؟
 1ــ کوزت براى غلبه بر ترس و
ٔ
 2ــ دو نمونه از توصىفات زىباى درس را پىدا کنىد.
 3ــ ترس و وحشت حاکم بر کوزت سبب مى شود که او پدىده هاى طبىعى را به گونه اى هراس آور ببىند .چند
نمونه از اىن مورد را در داستان بىابىد و بنوىسىد.
 4ــ نوىسنده طىنت بد زن تناردىه را چگونه توصىف مى کند؟
 5ــ بخشى دىگر از بىنواىان را درکالس بخوانىد.
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نـوىسنده بـزرگ فرانسوى
مائده هاى زمىنى اثـر معروف آنـدره ژىـد
ٔ
ساله خود را صرف
( 1951ــ  )1869است .ژىد شصت سال از عمر هشتاد و دو ٔ
نوىسندگى کرد .وى در آثار خوىش مشکالت زندگى آدمى را با عشقى سرشار به
جاىزه نوبل را از آن خود کرد .مائده هاى
واقعىت به تصوىر کشىد و به همىن جهت نىز
ّ
ٔ
زاده شور و اضطراب جوانى نوىسنده است .بخشى از اىن کتاب را مى خوانىم:
زمىنى
ٔ

مائده هاى زمىنى
ناتانائىل ،آرزو مکن که خدا را در جاىى جز همه جا بىابى .هر مخلوقى نشانى از
خداست و هىچ مخلوقى او را هوىدا نمى سازد .همان دم که مخلوقى نظر ما را به خوىشتن
منحصر کند ،ما را از خدا برمى گرداند.
ما همگى اعتقاد دارىم که باىد خدا را کشف کرد .درىغا که نمى دانىم همچنان که در
انتظار او به سر مى برىم ،به کدام درگاه نىاز آورىم .سرانجام اىن طور نىز مى گوىىم که او در
همه جا هست؛ هر جا و ناىافتنى است.
به هر کجا بروى جز خدا چىزى را دىدار نمى توانى کرد .خدا همان است که پىش
روى ماست .ناتانائىل ،اى کاش «عظمت» در نگاه تو باشد نه در چىزى که به آن مى نگرى.
ناتانائىل ،من شوق را به تو خواهم آموخت؛ اعمال ما به ما وابسته است ،همچنان
که درخشندگى به فسفر .درست است که اعمال ما ما را مى سوزانند ولى تابندگى ما از
همىن است و اگر روح ما ارزش چىزى را داشته دلىل بر آن است که سخت تر از دىگران
سوخته است.
براى من «خواندن» اىن که شن ساحل ها نرم است کافى نىست :مى خواهم پاى برهنه ام
اىن نرمى را حس کند .معرفتى که قبل از آن احساسى نباشد ،براى من بىهوده است .هرگز
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همه
در اىن جهان چىزى ندىده ام که ح ّتى اندکى زىبا باشد؛ مگر آنکه فور ًا آرزو کرده ام تا ٔ
مهر من آن را در برگىرد.

ترجمه پروىز دارىوش و جالل آل احمد
ٔ

خودآزماىى
ک ْالَبصار» با کدام قسمت درس مائده هاى زمىنى ارتباط دارد؟
 1ــ ٔ
آىه «الت ُ ْد ِرکُ ُه ْالَبصار و هو ى ُ ْد ِر ُ
 2ــ در کدام قسمت درس مائده هاى زمىنى نوىسنده عجز انسان را از شناخت خدا بىان مى کند؟
جمله «اى کاش عظمت در نگاه تو باشد …» از آندره ژىد را با اىن شعر سهراب سپهرى «چشم ها را باىد
 3ــ ٔ
شست ،جور دىگر باىد دىد ».مقاىسه کنىد و نتىجه را بنوىسىد.
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آورده اند که …

الصلوات.
فضل ّ
شخصى در روزگار قحط و تنگى نزد رسول آمدَ .علَ ِىه َا َ
حق
کس به حجره ها فرستاد و پرسىد که نزد شما هىچ طعام هست؟ همه گفتند« :به ِّ
خداى که تـو را بـه رسالت بـه خلق فـرستاد که نـزد ما جز آب نىست ».رسول
السالم ــ اصحاب را گفت« :کىست که امشب او را مهمان کند که رحمت
ــ علىه ّ
خداى بر او باد؟» مردى از انصار گفت« :من او را مهمان کنم ،ىا رسول اللّه» و او را
به خانه آورد و زن را گفت« :اىن مهمان رسول است .او را گرامى دار و هىچ چىز
از او ذخىره مگذار ».زن گفت« :پىش ما جز ِ
قوت کودکان نىست ».گفت« :برخىز و
کودکان را به تعلّل٭ و بهانه از قوت خوىش مشغول گردان تا در خواب روند و چىزى
نخورند .بعد از آن چراغ برافروز و آنچه هست پىش مهمان آور؛ چون به خوردن
مشغول شود ،برخىز که اصالح چراغ مى کنم و چراغ را در اصالح کردن ِبکُش 1و
بىا تا زبان را مى خاىىم٭ و دهان را مى جنبانىم ،چنان که او پندارد که ما مى خورىم ،تا
سىر گردد ».زن برخاست و طفالن را به بهانه در خواب کرد و فرمان شوهر به جاى
آورد و مهمان گمان چنان برد که اىشان با او مى خورند .تا سىر بخورد و اىشان گرسنه
تبسم نمود و فرمود
خفتند .بامداد چون پىش رسول آمدند ،به روى اىشان نظر کرد و ّ
ِ
رو َن
که حق تعالى دوش از فُالن و فُالنه ّ
تعجب کرد و اىن آىت فرود آمد که«َ :وى ُ ْـؤث ُ
2
ِ
ان ِب ِه ْم َخ ٰصاص ًَة»
لى َان ْ ُفس ِه ْم َو ل َ ْو ٰک َ
َع ٰ
٭

تحفة اإلخوان

1ــ خاموش کن.
آىه )9
2ــ و آنان را ،هر چند خود نىازمند باشند ،بر خود برمى گزىنند.
(سوره حشر ٔ
ٔ
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فصل پنجم
انواع ادبى()2
اهداف ک ّلى فصل:

1ــ آشناىى با جلوه هاىى از آثار ادب غناىى و تعلىمى
2ــ آشناىى با گونه ها و نمونه هاى بىشترى از ادب ّىات غناىى و تعلىمى
3ــ آشناىى با برخى از بزرگان ادبى (از نظرگاه انواع ادبى)
4ــ تواناىى انجام ف ّعال ّىت هاى ىادگىرى

الدىن بهزاد مکتب هرات   894هجرى قاهره ،کتابخان ٔه سلطنتى مهر
مجلس بحث فقها ،اثرکمال ّ
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مسجع و
سعدى ،استاد سخن و ىکّه تاز
عرصه نثر ّ
ٔ
شعر عاشقانه است .ظرافت بىان ،استوارى سخن ،شىواىى و
رساىى ،سادگى و لطف کالم و عظمت و اعتدال از وىژگى هاى
شعر و نثر اوست .غزل سعدى شىرىن و شنىدنى ،صمىمى و
تأثىرگذار است و ساخت و بافتى روان و دل نواز دارد .در
غزلى که مى خوانىم شاعر ،آرزوى وصل محبوب و دل برىدن
از هرچه غىر دوست را بىان مى کند.
مقصد عارفان و عاشقان حقىقى نه رسىدن به بهشت است نه رهاىى
باخته اوىند و بس.
از دوزخ که آنان تنها شىفته و دل ٔ

رد آرزوى تو باشم
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حافظه ماست و شعر او سرشار از اندىشه هاى عمىق حکمى و عرفانى و
حافظ،
ٔ
سروده زىبا ،عشق و رندى ،امىدوارى
احساس ها و عواطف ژرف انسانى است .در اىن
ٔ
و نشاط حىات ،طنز و انتقاد ،خوش باشى و اغتنام فرصت و پىام هاى اخالقى موج
آىىنه زندگى است و در اىن سروده مى توان تصوىر دلپذىر جهانى
مى زند .شعر حافظٔ ،
که حافظ انسان را بدان مى خواند ،به روشنى تمام مشاهده کرد:
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دل مىرود زدستم

دل مى رود ز� د س ت�م صا ح ب
� دالن ،خ� دا را
ک
ک
� ش� ت� ى ش�� تس�گا ن� ى�م اى ب�اد ش�رطه  4ب�ر خ���زى
گ
ده ز
� و ا�فسون
رو�ه مهر �ردون ا�فسا�نه اس ت
ک
ک
اى صا ح ب
�
�  ،ش��را �نه ٔ سال م ت
� �را م ت
گ
ت� ف�
�:
آ�سا�ى ش� دو� ى� ت� ى س ى�ر ىا� ن دوحر�
ف اس ت
ک
گ
هن�گام ت ��ن � دس ت� ى رد عى� ش� � شو� و مس ت� ى
ک
ک
ش�
� �بس زو�د
سر� ش� م ش�و �ه چ�ون مع زا� غ� ى�رت� ت
ک
گ7
� ب� ن��ر
آ� ى� ى� ن� ٔه س� ن� در �ج ام
مى ا س ت
گ ب
�خو ب�ان پ�ارسى �و �� ،شخ��ن دگان عمر�ن د
3

حا ف� ظ� �به �خو د  8ن�پ�و ش� ى� د ا ى� ن  �خ ر ق� ٔه مى آ� لو د
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ک
رددا �ه ز
را� پ��نهان �خواهد ش� د آ� ش�کارا
ک
ب� ى� ن
ب� شا� د �ه ب� زا� � ى�م د ى� دار آ� ش� ن�ا را
�ى ک
� ش�مار ى�ارا
ن�� ى �به �ج اى 5ى�اران   ،ف�رص ت
٭ ک
ز
رو�ى �ت�ف قّ� د ى � ن ردو�ى ش� ب� ى� ن�وا را

مرو ت�    ،ب�ا د ش�م ن�ان مدارا
ب�ادوس�ت ان
ّ
ک
ک گ
ىکا� ن � ى�م�ىاى هس ت� ى ق�ارون ٭ � ن� د � دارا
ک ک
گ
خ 6
� س ن�� �ارا
دل ب�ر �ه رد � ف� او موم اس ت
ک
ت�ا ب�ر ت�و ض
عر�ه دارد ا حوال مل� دارا

ق
ار� ر�ن دان پ�ارسا را
سا� ى ب� ده �ب�ش ت
ش� ک
اى �ى �خ پ�ا� دام ن ،مع �ذ ور دار ما را
دى�وان حا ف� ظ�
ت� ص
�به ح�ى ح ّمحم د �ق�ز و ى� ن� ى

توضىحات
 1ــ ح ّتى در گور هم آرزوى وصال تو را دارم.
 2ــ خودخواه و خودبىن باشم( .در اىن مصراع مرجع ضمىر تو ،سعدى است) تمام اعمالم از سر خودخواهى
و براى خوىش باشد.
 3ــ خدا را ىعنى به خدا قسم ،خدا را شاهد مى گىرم.
 4ــ باد موافق
حق ىاران را غنىمت بشمار.
حق؛ نىکى به جاى ىاران فرصت شمار :نىکى در ّ
 5ــ در ِ ّ
 6ــ در راه عشق ،از فرمان معشوق (خدا) سرپىچى مکن وگرنه محبوب که همه چىز در ىد قدرت اوست ،تو را
در آتش غىرت خود خواهد سوزاند.
 7ــ جام مى در اصطالح عارفان ،قلب انسان پاک و آگاه و عارف  است که در اىن بىت از نظر جهان بىنى و
مناره
آىىنه اسکندر در حقىقت ٔ
آىىنه اسکندر مانند شده استٔ .
دورنگرى به ٔ
آىىنه اسکندر ّىه است ىعنى آىىنه اى که بر فراز ٔ
گانه عالم
شهر اسکندر ّىه نصب کرده بودند .گوىند کشتى ها را از صد مىل راه نشان مى داد .اىن آىىنه از عجاىب هفت ٔ
شمرده شده است.
 8ــ به اختىار خوىش

بىاموزىم
توجه کنىد:
به اىن بىت ّ
به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم
به خواب عافىت آن گه به بوى موى تو باشم
واژه «بو» چه معنى آشناىى دارد؟
ٔ
آىا جز اىن ِ
معنى آشنا ،معنى دىگرى نىز براى آن مى شناسىد؟
«بو» گذشته از معنى راىحه به معنى امىد نىز هست .پس «به بوى موى
تو باشم» دو معنى دارد 1ــ در جست و جوى بوى خوش موى تو هستم.
(معنى نزدىک)
2ــ براى رسىدن به تو امىدوار هستم( .معنى دور)
چندگانه کلمات در شعر و نثر «اىهام» مى گوىند.
به اىن نوع کاربرد دو ىا
ٔ
کاربرد درست و
هنرمندانه اىهام 1موجب زىباىى سخن و تأثىر بىشتر کالم
ٔ

93

مى شود.
توجه کنىد:
به چند ٔ
نمونه دىگر از اىهام ّ
گفتم غم تو دارم ،گفتا غمت سرآىد
گفتم که ماه من شو ،گفتا اگر برآىد
برآىد1 :ــ طلوع کند2 .ــ امکان پذىر باشد.
دى مى شد و گفتم صنما عهد به جاى آر
گفتا غلطى خواجه در اىن عهد وفا نىست
   			
عهد1 :ــ پىمان 2ــ روزگار
امىد هست که روى مالل درنکشد
از اىن سخن که گلستان نه جاى دلتنگى است
گلستان1 :ــ گلستان سعدى   2ــ باغ
 1ــ اىهام در لغت به معنى به گمان افکندن دىگران است.

خودآزماىى
 1ــ مقصود از «کىمىاى هستى» در مصراع «کاىن کىمىاى هستى قارون کند گدا را» چىست؟
درباره پىام هاى زىر ،مصداق هاىى از غزل «دل مى رود زدستم» پىدا کنىد:
 2ــ
ٔ
دروىش نوازى ،حسن خلق ،اغتنام فرصت.
 3ــ «مدارا با دشمن» را در شعر حافظ با اىن آىات قرآن خطاب به موسى (ع) و هارون (ع) مقاىسه کنىد.
ِا ْذهبا ِالى ِفرع ِ
غى فَ ُقو لٰ ل َ ُه َق ْوال ً ل َ ِّىناً … طه  4ــ 43
ََ ٰ َ َ
ون ان ّ ُـه ط َ ٰ
«آىىنه اسکندر» و «دارا» تحقىق کنىد و نتىجه را در کالس ارائه نماىىد.
 4ــ
درباره ٔ
ٔ
 5ــ در غزل سعدى مقصود از «مجمعى که شاهدان دو عالم» در آن گرد مى آىند ،چىست؟
جمله خواجه عبداللّه انصارى با کدام بىت سعدى بىشتر است؟
 6ــ مناسبت اىن ٔ
جوىنده تو را با بهشت چه کار است؟
الهى گل هاى بهشت درپاى عارفان خار است،
ٔ
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درس سىزدهم
سناىى از شاعران بزرگ قرن ششم و صاحب آثار ى چون حدىقة الحقىقه،
کارنامه بلخ است .سناىى را باىد از تأثىرگذارترىن شاعران در
سىرالعباد الى المعاد و
ٔ
حوزه هاى مختلف شعر فارسى چون مثنوى ،غزل ،قصىده و قطعه دانست .او در
قصىده هاى خود از مضامىنى چون زهد و حکمت و اخالق و عرفان بهره مى گىرد و
نخستىن کسى است که افکار و اصطالحات عرفانى را با مضامىن عاشقانه درهم آمىخته
است و مسائل و موضوعات اجتماعى را به طور گسترده در شعر خوىش مطرح مى کند.
قصىده سناىى را مى خوانىد .در اىن قصىده ،شاعر
در اىن درس ،بخشى از ىک
ٔ
هم از مضامىن عرفانى و هم از مضامىن اخالقى و حکمى بهره گرفته است.

باغ عشق

باغ عشق

ک
دال! ت�ا � ى رد ىا� ن ز� �ن دان ،ف�ر ى� ِب
� ىا� ن و آ� ن ب � ى� ن� ى؟
ک
ى�� ى ز� ى� ن �چ ا ِه ظ�لما � ن ى ب�ر و ن ش�و  ،ت �ا �ج ها ن ب � ى� ن� ى
ک
�ج ها � ن ى  ،کا �ن د ر و هر د ل �ه ى�ا ب � ى  ،پ�ا د ش�ا ى�ا ب � ى
ک
�ج ها � ن ى کا �ن د ر و هر �ج ا ن �ه ب � ى� ن� ى  ،ش�ا د ما ن ب � ى� ن� ى

95

َک
�نه ب�ر ا و ج ِ� هو ا ا و ر ا ع ق�ا ب � ى د ْل ِ ش��ر  1ى�ا ب � ى
ن� گ
�نه ا�ن در ق�عرِ ب�حر ،او را ه ن�� ى �ج ان ِس ت�ان ب � ى� ن� ى
گ
ع
ف
غ
ش
�
ه
ش
ى
آ
ق
ب
�
� د ل ى�ا ب � ى
ا
ر
�
مه
ى
�
�
�
ِ
�
ا
رد
ر
�
ا
ّ ِ
گ
� �ج ا ن ب � ى� ن� ى
و �ر رد ر ا ِه د ى� ن آ� ى � ى همه ن� قّ�ا ش ِ
ز
امرو� ا�ن در ىا� ن م�ن�ز ل ت�و را �ج ا� ن ى ٭ ز� ى�ان آ� مد
ور
ک
ز� هى سرما � ىه و سودا �ه ف�ردا ز� ان ز� ى�ان ب � ى� ن� ى!
ک
�   ،چ�و فا�ر ى� دون   � ،به م ى� دان ب� شا�   ،ت�ا ز�ان پ�س
ت�و ى�� ساع ت
� ک
�
� به هر �ج ا ن ب
ف� کاو ى�ان  2ب � ى� ن� ى
� �ه روى آ� رى رد ش ِ
گ  3گ
ج
�
ز
   عِ ن� ْ
مال رد ِد ىد� ن ب� شا� د
ى
رو�
ر
�
ان � ى�رِ ت�و
ِ
ک
جع� ب
� ن� ب َْ�ود �ه ب�ا َا ب� دال ٭ �خود را هم عِ ن�ان  4ب � ى� ن� ى
گ
گ
ع طا زا� �خل ق� چ�ون ج� ىو� ى� ،ر او را ْ
مال ِد ه � ىو� ى؟
گ
�  ،چ�ون پ� ىو� ى� ،ر او را �غ ى� ب
� به سو ىِ ع ى� ب
� دان ب � ى� ن� ى؟
ک ک
گ
ز� ى��ز دان دان� ،نه زا� ارکان � ،5ه �و �ته ْ د ى� د� ى  6ب� شا� د
ک خ ک
�ه � طّى ��ز �خ ِ َر د خ� ى��ز د ،ت�و آ� ن را زا� بَ��ن ان ٭ ب � ى� ن� ى
٭
ب� ىد� ن ز� ور و ز� ِر د ن��ىا ،چ�و ب � ى ع ق�الن ،م ش�و ِ�غ ّر ه
ک
ک
� ِ� ش� ب � ى مهرگان ب � ى� ن� ى
�ه ىا� ن آ� ن ن�و ب�هارى ن ى�س ت
گ
گ
ف
ک�ه �ر ش
عر� ى � به ف� شر� آ�ى � ى و �ر ماهى � به �چ اه ا � ت� ى
گ
گ
گ
و�ر ب�حرى ت�هى �ردى ،و�ر ب� غا� ى �خ�ز ان ب � ى� ن� ى
چ�ه ب�ا ى� د �ن زا� شِ� و �ن ا لِ ش�  ،ب�ر ا ق��بالى ٭ و اد ب�ارى
ک
�ه ت �ا ب�ر هم ز� � ن ى د ى� ده� ،نه ىا� ن ب � ى� ن� ى �نه آ� ن ب � ى� ن� ى؟
گ
سرِ َا ْل ب
�  ،ر ف� ت�ه ب�ر �ردون؟
� ار سالن د ى� دى ،ز� ر ف�ع ت
ک
ِ
� به مرو آ� ت�ا � ن�ون رد گل ت� ِن َا لْ ب
� ار سالن ب � ى� ن� ى
٭
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٭   ٭   ٭

الدىن بلخى ( 672ــ  604ق)
«فىه ما فىه» از آثار منثور و معروف موالنا جالل ّ
دربردارنده سخنانى است که او در مجالس خوىش مى گفته و مرىدان مى نوشته اند.
و
ٔ
ماىه آن مطالب عرفانى ،دىنى ،اخالقى و اجتماعى
نثر اىن کتاب ساده و روان و درون ٔ
است .حکاىت زىر برگرفته از اىن کتاب است:

پىداى پنهان
در ِ
ِ
صاحب گوهر .7سحرى
زمان مصطفى (ص) کافرى را غالمى بود مسلمان،
٭
حمام روىم ».در راه ،مصطفى (ص) در
خداوندگارش فرمود که« :تاس ها برگىر که به ّ
مسجد با صحابه نماز مى کرد .غالم گفت« :اى خواجه ،اىن تاس را لحظه اى بگىر تا دوگانه
بگزارم ،بعد از آن به خدمت روم!»  چون در مسجد رفت ،نماز کرد .مصطفى (ص) بىرون
آمد و صحابه هم بىرون آمدند .غالم ،تنها در مسجد ماند .خواجه اش تا به چاشتى منتظر
[ بود] و بانگ مى زد که« :اى غالم بىرون آى!»
گفت« :مرا نمى ِهـلند».
چون کار از حد گذشت ،خواجه سر در مسجد کرد تا ببىند که کىست که نمى ِهـلد .جز
کفشى و ساىه اى ندىد و کس نمى جنبىد گفت« :آخر ،کىست که تو را نمى ِهـلد که بىرون آىى؟»
گفت« :آن کس که تو را نمى گذارد که اندرون آىى .خود ،کس اوست که تو او را نمى بىنى».
٭   ٭   ٭
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ب
� ىا� ن همه راه
دو ق� دم �ى� ش� ن ى�س ت
ک
ى�� ق� دم ب�ر سرِ و ج�ود ن�هى

س ک
ک
راه �ن�ز د ى�� ش� د خ� ن � تو�اه
گ
وان د�ر   ب
رد� ِر َودود٭ ن�هى

س ن� ىا� ى

توضىحات
شکارکننده دل؛ شکردن :شکارکردن.
 1ــ دل ِش َکر( :صفت فاعلى مرکّب مر ّخم)
ٔ
 2ــ درفش کاوىان ىا َعلَم فرىدون :آهنگران هنگام کار پىش بند چرمى به کمر مى بندند که تا پشت پاى آنان را
ضحاک چنىن پىش بندى را بر سر نىزه کرد و مردم را به شورش فراخواند .فرىدون پس
مى پوشاند .کاوه هنگام قىام علىه ّ
ضحاک اىن چرم را به فال نىک گرفت و بر آن ،گوهرهاى رنگارنگ آوىخت .در اىنجا نماد پىروزى است.
از پىروزى بر ّ
 3ــ زمامدار و هداىت کننده.
 4ــ هم سنگ ،همراه.
 5ــ مقصود از ارکان ،اعضاى بدن ىا عناصر چهارگانه (آب ،باد ،خاک و آتش) است.
 6ــ کوته بىنى و سطحى نگرى.
 7ــ اصىل و نژاده.

بىاموزىم
شعرى که در اىن درس خواندىد «قصىده» نام دارد و آن نوعى قالب
شعرى است که مصراع ّاول و مصراع هاى زوج آن هم قافىه و تعداد ابىاتش
معموال ً بىش از پانزده بىت است.
دهنده قصىده عبارت اند از:
بعضى از اجزاى تشکىل ٔ
مقد ٔمه قصىده با مضامىنى چون عشق ىا توصىف
 1ــ تغ ّزل ىا تشبىبّ :
طبىعت است .برخى قصىده ها تغ ّزل ندارند.
تنه اصلى قصىده است.
 2ــ تخ ّلص :رابط مىان تغ ّزل و ٔ
 3ــ تنۀ اصلى :مقصود اصلى شاعر است با محتواىى چون مدح ،رثا،
پند و اندرز و عرفان و حکمت و … بىت ّاول قصىده را مطلع و بىت پاىانى آن
را مقطع گوىند .قصىده و غزل در تعداد بىت ها و درون ماىه باهم تفاوت دارند.
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آراىش قافىه در قصىده چنىن است:

خودآزماىى
نمونه دىگر از اىن کاربرد را بىابىد و با آنها
نشانه چىست؟ چند ٔ
 1ــ «الف» در « سودا» در درس «باغ عشق» ٔ
جمله بسازىد.
 2ــ مرجع ضمىر «او» در بىت هشتم کىست؟
لکن الله رمى» (انفال )17 /در کدام بىت دىده مى شود؟
 3ــ مفهوم «وما رمىت إذ رمىت و ّ
 4ــ چند نمونه از صنعت تضاد را در شعر بنوىسىد.
 5ــ «از عرش به فرش آمدن» کناىه از چىست؟
 6ــ اىن بىت خاقانى« :بس پند که بود آن گه در تاج سرش [انوشىروان] پىدا  /صد پند نو است اکنون در مغز
سرش پنهان» با کدام بىت درس ،پىام مشترک دارد؟
 7ــ مفهوم سخن معروف « َالْعالَم َم ْح َضر الل ٰ
ّه ل ت َ ْع ُصوا فى َم ْح َض ِره»  در کدام بىت دىده مى شود؟
ُ
ُ
 8ــ «نمى هلند» :نمى گذارند ،اجازه نمى دهند .اىن فعل داراى دو مصدر است .آنها را بنوىسىد.
دهنده قصىده را داراست؟
 9ــ شعر «باغ عشق» کدام اجزاى تشکىل ٔ
آورده اند که …

خانه مکاشفات ،کمند
طاووس عارفان ،باىزىد بسطامى ،ىک شب در خلوت ٔ
کنگره کبرىاى٭ او درانداخت و آتش عشق را در نهاد خود برافروخت و
شوق را بر
ٔ
زبان را از ِدر عجز و درماندگى بگشاد و گفت« :بارخداىا ،تا کى در آتش هجران تو
سوزم؟ کى مرا شربت وصال دهى؟»
به ِس ّرش ندا آمد که باىزىد ،هنوز ِ
توىى تو همراه توست .اگر خواهى که به ما
رسى ،خود را بر در بگذار و درآى.

کل ّّىات سعدى (مجالس پنجگانه)
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فصل ششم
فرهنگ و هنر
اهداف ک ّلى فصل:

ادبىات
1ــ آشناىى با مسائل گوناگون فرهنگى و هنرى و پىوستگى آنها با ّ
فارسى
2ــ آشناىى با ارزش هاى دىنى ،ملّى ،فرهنگى و هنرى اىران
زمىنه فرهنگ و هنر
3ــ آشناىى با برخى از بزرگان ادبى صاحب اثر در ٔ
الىت هاى ىادگىرى
4ــ تواناىى انجام ّفع ّ
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درس چهاردهم
دکتر محمود صناعى (والدت  ،1298اراک ،درگذشت  ،1364لندن) در
ادبىات فارسى ،زبان خارجه ،حقوق و روان شناسى
رشته هاى فلسفه ،علوم تربىتىّ ،
تبحر داشت .آنچه مى خوانىد برگرفته از کتاب «آزادى و تربىت» اوست.
ّ
تخصص و ّ

تربىت انسانى و س ّنت م ّلى ما
آدمىت و اخالقى که در اىن روزگار باىد راهنماى کوشش
براى روشن کردن اصول ّ
متوسل شوىم .اگر اىرانى خدمتى به جهان
تربىتى ما باشد ،لزومى ندارد به کمک خارجىان ّ
درباره
آدمىت و اخالق است.
رابطه
ٔ
کرده باشد ،بىش از همه چىز در روشن کردن اصول ّ
ٔ
انسان با خدا و انسان با انسان ،در تعلىمات دىنى و اخالقى بزرگان ما لطىفه٭اى نىست که
مقدس
فروگذار شده باشد .مثنوى مولوى در عمق و در لطافت فکر دىنى نه تنها از کتب ّ
همه آنها با ذهن انسان قرن بىستم سازگارتر است .تعلىمات
فرنگىان کمتر نىست ،بلکه از ٔ
اخالقى و انسانى پىشواىان فرهنگى ما از قبىل فردوسى و غ ّزالى و خواجه عبداللّه انصارى
و ناصرخسرو و سناىى و عطّار و مولوى و سعدى و حافظ مى تواند براى روشن کردن
ادبىاتى محبّت و خدمت به همنوع
هدف هاى تربىتى ما بزرگ ترىن منبع الهام باشد .در کمتر ّ
ادبىات ما.
و از خود گذشتگى تا اىن حد ستوده شده است که در ّ
حس شرافتمندى ،مناعت٭ ،اعتماد به نفس ،اطاعت نکردن از زور و طغىان در برابر
ّ
اهم ّىت دلىرى و رادمردى و آزادگى در سراسر
ستمگرى ،ترجىح دادن مرگ بر ننگ و ّ
شاهنامه فردوسى به بهترىن وجه دىده مى شود.
ٔ
تنها داستان رستم و اسفندىار را در نظر بگىرىد؛ موضوع اساسى اىن داستان طغىان
رستم در برابر زورگوىى پدر اسفندىار است[ .رستم] با آنکه از سىمرغ خبر ىافته است که اگر
اسفندىار را نابود کند خاندان او تباه خواهد شد ،تباهى خود و خاندان خود را بر پذىرفتن
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ننگ و رسواىى رجحان مى دهد .وقتى اسفندىار به او مى گوىد که چون شاه چنىن امر کرده
است ،رستم باىد بند بر گردن با او به دربار شاه رود ،رستم به او مى گوىد:
ک
�
�به د ى� د ا ر ت� آ� ر ا ى� ش� ج�ا ن � من
گ
ک
م�ر ب��ن د  � ،ز� ب��ن د عا ر ى ب�و د
ک
ن� ب� ى��ن د مر ا ز� ن� د ه ب�ا ب��ن د �س

ک
�
ز� م ن هر �چه خ�واهى ت�و �فرمان � من
ک
�ش
�
س
ش
�
�
�
ز
ت
� ى ب و د � ت� کا ر ى ب و د

ک
�ه ش
رو� ن روا �نم �بر ىا� ن ا س ت� و �بس

و عاقبت با تىر گز او را نابود مى کند و خود سر به سرنوشت مى سپارد.
حمله مغول مى گذرد ،چنىن مى نماىد که هنوز صفات
با آنکه بىش از هفت صد سال از ٔ
اخالقى قومى که مغول بر او حکومت مى کرد ،در آداب و اخالق برخى افراد دىده مى شود.
تحمل کردن ،چاپلوسى و تملّق گفتن ،خدعه و دروغ و تزوىر و رىا ،وحشت از
ستم کشىدن و ّ
٭
اىنکه راست راه بروند و آنچه در دل دارند ،با صراحت بر زبان آورند .همه صفات مذموم
جامعه بهترى بسازىم ،باىد مثل آبله و ماالرىا با آنها مبارزه
اخالقى هستند که اگر بخواهىم
ٔ
کنىم .دراىن مبارزه مى توانىم از افکار و اعمال گذشتگان خود الهام گىرىم .روزگارى
عده اى در اىن سرزمىن معتقد بودند که:
اىرانىان ىا الاقل ّ
1
بنده درم نتوان کرد
دانـش و
ّ
آزادگـى و دىـن و مر ّوت            اىن همه را ٔ
حس احترام به حقوق خود و
از هدف هاى اساسى تربىت باىد آن باشد که در افراد ّ
مسئولى ِت اجتماعى
دىگران ،احترام به آزادى خود و دىگران ،عدالت خواهى و تن ّفر از زور،
ّ
و وظىفه شناسى ،همکارى و زىستن با دىگران در صلح و صفا تقوىت شود .اصول دىن
اسالم و تارىخ صدر اسالم مى تواند بهترىن مثال هاى مساوات ،برادرى و عدالت خواهى
بقى
«الم ُ
را به ما نشان دهد .در کمتر دىنى مى توان تعلىماتى چون ُ
بقى َم َع الکفرو ال ى َ ٰ
لک ى َ ٰ
َمع الظّلم »2ىا ِ«ا َّن اکرمکم عنداللّه اتق ٰىکم » 3ىا ِ«انّما المؤمنون ِا ْخوة »4و از اىن قبىل ىافت.
در آموختن تارىخ ساسانىان به کودکان خود ،باىد تأکىد کنىم آنچه موجب سقوط
امپراتورى اىران شد ،انحطاط اجتماعى و دىنى و اخالقى دستگاه حکومت ِ
اىران آن زمان
تجمل پرستى و
مهم آن مى توان به اختالف عظىم طبقات جامعه ،رواج ّ
بود و از عوامل ّ
توده عظىم ملّت از دىن مبىن اسالم
فساد و نبودن عدالت اجتماعى اشاره کرد .بدىهى است ٔ

102

ــ دىنى که آزادى و مساوات و عدالت و برابرى براى آنها هدىه مى آورد ــ استقبال کردند و
تأسفى نداشتند.
از سقوط امپراتورى عظىم ولى  فاسد ساسانىان ّ

با تلخىص
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�
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ش
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خ� قا�ا� ن ى

توضىحات
از  قصىده عنصرى شاعر قرن پنجم با اىن مطلع:
 1ــ بنابر نقل امثال و حکم دهخدا بىتى است
ٔ
برخرد خوىش بر ما ستم نتوان کرد            خوىشتن خوىش را ُدژم نتـوان کرد
اىن شعر به شاعران دىگرى نىز نسبت داده شده است.
 2ــ حکومت با کفر پاىدار مى ماند ولى با ظلم نه.
سوره ُح ُجرات)
(آىه ،13
 3ــ گرامى ترىن شما نزد خدا پرهىزگارترىن شماستٔ .
ٔ
سوره ُح ُجرات)
ىکدىگرند(.آىه ،10
 4ــ مؤمنان برادر
ٔ
ٔ

خودآزماىى
 1ــ چه داستان دىگرى از شاهنامه مى شناسىد که موضوع آن طغىان مردم علىه ظلم حاکم باشد؟
 2ــ با توجه به متن ،اهداف بنىادىن تربىت را برشمرىد.
تحولى بزرگ شمرده مى شود؟
 3ــ چرا در تارىخ اىران سقوط ساسانىان سرآغاز ّ
 4ــ مفهوم بىت زىر در کدام قسمت اىن درس آمده است؟
من آنم که در پاى خوکان نرىزم              مر اىـن قىمتى ُد ّر لفظ درى را
مقدس غربىان برتر مى داند؟
 5ــ چرا نوىسنده ،مثنوى معنوى را از کتاب هاى ّ
 6ــ در خالل مبارزات اسالمى مردم کشور ما که به سرنگونى حکومت پهلوى انجامىد ،چه خصلت هاى

پسندىده اى در مردم تجلّى ىافت؟
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درس پانزدهم
«دکترمحمدعلى اسالمى نُدوشن» در سال  1304شمسى در ندوشن نزدىک
ّ
ىزد به دنىا آمد .در سال هاى جوانى به عنوان شاعر شناخته شد ّاما به تدرىج شعر را رها
کرد و به نقد و تحقىق و ترجمه پرداخت .نثر دکتر اسالمى زىبا ،خوش آهنگ و دل نشىن
است .از آثار مشهور او «جام جهان بىن»« ،آواها و اىماها»« ،صفىر سىمرغ» و «روزها»
نوشته زىر قسمتى از کتاب «صفىر سىمرغ» است .نوىسنده در اىن
را مى توان نام برد.
ٔ
کتاب به توصىف سفرهاى خود به چند کشور اروپاىى و بعضى شهرهاى اىران از جمله
اصفهان پرداخته است.

جلوه هاى هنر در اصفهان
شده افسانه است که
دمدمه هاى٭ اردىبهشت ،اصفهان چون
شاهزاده افسون ٔ
ٔ
طلسمش٭ را شکسته اند و آرام آرام از خواب بىدار مى شود .شکوفه هاى به و بادام ،رؤىاهاى
شده اوىند و بىد مجنون ،معشوقه اى که زلف هاى خود را بر او افشانده استّ .اما بهار
پرپر ٔ
جاوىدان ،در اىن رنگ ها و نقش هاى کاشى ها جاى دارد؛ بهار منجمد و رمزآلود ،چنان
که گوىى کالبد بنا ،مىناىى٭ است که روح اىران را در آن حبس کرده اند.
مجموعه حىرت انگىز ،از خود پرسىدم ،به چه معناىند اىن
من بار دىگر در برابر اىن
ٔ
نقش ها و رنگ ها؟ چه مى خواهند بگوىند اىن بوته ها و خط ها و اسلىمى٭ ها که درهم
مى پىچند ،به هم مى پىوندند و باز مى شوند و مى روند و باز مى گردند ،مانند رگ هاى ىک ِ
بدن
ردپاى آنها را تا به ِآخر دنبال کرد.
زنده و سرانجام در نقطه اى گم مى شوند؛ بى آنکه بتوان ّ
تنها جوابى که مى ىابم ،اىن کلمه است :بهشت .اىن نقش ها و رنگ ها ،آرزو و رؤىاى
جهانى بهتر را در خود دارند .جهانى شبىه به بهشت که در آن کوشىده شده است تا «ناپىدا
کران» در «محدود» جاى گىرد و النه اى براى «نامحدود» ُجسته شود.
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اصفهان ــ مسجدشىخ لطف ال ّله

در قعر ضمىر٭ سازندگان بنا مى باىست به نحو ناآگاه آسمان به زمىن پىوند بخورد و
نمازگزاران و بىنندگان و حاجتمندان ،ساعتى بروند به عالم باال؛ به جاىى که در آن ،رنج و
غم و پىرى و زوال و احتىاج را راهى نىست.
در ضمىر سازندگان بنا اىن تصوىرها بوده و به همراه آنها چىزى باز برتر و معنوى تر و
آن ،آرزوى در هم شکستن محدودىّت بشرى است پاى ِبند تن ،دست ىافتن به رهاىى و عروج٭.
ِ
احساس لطىفى است  ،
نقش ها و رنگ ها ،گوىى بىننده را با خود مى برند ،سبک و آرام؛
گوىى بر پلّه هاى ابر پا نهاده اى و باال مى روى؛ به همان حالتى که وصف مراحل معراج شده
است.
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مجرد٭ دارند؛ چنان که عىن آنها را در عالم خارج
به طورکلّى گل ها و بوته ها ،حالت ّ
جنبه ِ
رمزى بسىار قوى برخوردارند که بعضى از آنها را رىشه اى
نمى توان دىد و نىز از ٔ
کهن است.
سه نقش دىگر نىز پر معناىند؛ ىکى قاب٭بندى هاى محرابى شکل ،دوم ط ُّره هاى کنار
سردرها؛ ىعنى کاشى هاىى که به شکل گىسوى بافته ،پىچ پىچان به پاىىن کشىده مى شوند و
غالباً در درون گلدان هاى مرمرى جاى مى گىرند .سوم طاووس هاى سر در مسجد شاه اند.
طاووس ــ چنان که مى دانىم ــ مرغ بهشتى است و هم او بود که به رواىت تفسىرها ،شىطان
را در ورود به بهشت ىارى کرد .گرچه طاووس به سبب رعناىى و رنگارنگى خود همواره
توجه نگارگران بوده است ّاما چون تنها مرغى است که حضورش در کاشى کارى هاى
مورد ّ
رابطه او با بهشت
مذهبى اصفهان دىده مى شود (آن هم بر در مسجد) ،موضوعى بى ارتباط به ٔ
تصورى که معماران بنا از بهشت داشته اند.
نمى تواند بود و اىن نىز باز مى گردد به ّ
ّاما سروهاىى که در چند نقطه دىده مى شوند ،حکاىت آنها نىز مى پىوندد به دوران
کهن .مى دانىم که سرو ،درختى بهشتى است؛ هم از جهت همىشه سبز بودنش و هم شاىد
به سبب رعناىى اى که دارد.
مسجد شىخ لطف اللّه ،از لحاظ تطابق معمارى با موضوع ،شاهکارى است .ظرافت
و ُحجب٭ و لطف ،در سراپاى معمارى و نقوش و رنگ ها دىده مى شود.
ّاما رنگ ها نىز براى خود عالمى دارند .ماىه هاى کبود و آبى و الجوردى و سبز و
مبىن آسمان اند
فىروزه اى که رنگ اصلى زمىنه ها را در کاشى ها تشکىل مى دهند ،به گمان من ّ
کناىه مىنو٭ را در خود مى نماىند.
(و شاىد گاهى آب) و همان ٔ
اىن رنگ ،در مسجد شىخ لطف اللّه به رنگ شىر قهوه اى تبدىل مى شود که شوخ تر و
جوان تر و زمىنى تر است و با روح بنا بىشتر سازگارى دارد .رنگ هاى دىگر نىز هىچ ىک از
(مدرسه چهارباغ)
دوره متأ ّخر فزونى مى گىرد
ٔ
مفهوم کناىه اى بى نصىب نىستند؛ زرد که در ٔ
و سبکى و شادى بىشترى در نقش ها مى نهد ،حالتى از گل آفتاب گردان را به ىاد مى آورد
افشاننده نور.
نماىنده آفتاب و روشناىى باشد؛
و به گمان من مى تواند
ٔ
ٔ
اىن احساس و استنباطى است که من درنگاه هاى سرىع خود از بعضى گوشه هاى
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جزمىت٭ ىا
تصور شود که آنها را با ّ
دنىاى شگرفى که بناهاى اصفهان است ،داشته ام .تا نه ّ
اطمىنان خاطر بازگو کرده ام ،باىد بگوىم :اىن مقدار ،تنها بىان خام و گنگ و مبهمى است
از آنچه من دىده و درىافته ام .چىزى که بدان ىقىن دارم ،آن است که در پس اىن نقش ها و
رنگ ها ،عالمى نهفته است که کشف آن ،بى اندازه شورانگىز خواهد بود و اگر من فرصت
حق آن را ادا کنند.
و توفىق آن را نىابم ،امىدوارم که دىگران ّ
خودآزماىى
 1ــ در سطر سوم منظور از «او» چىست ىا کىست؟
 2ــ چرا نوىسنده نقش کاشى ها را «بهار منجمد» نامىده است؟
عقىده پىشىنىان اشاره
جمله «گوىى کالبد بنا ،مىناىى است که روح اىران را در آن حبس کرده اند» به کدام
 3ــ در ٔ
ٔ
درباره اىن تشبىه چىست؟
دارد؟ نظر شما
ٔ
درباره سرو خوانده ىا
خصوصىاتى که در متن به سرو نسبت داده شده است ،چه وىژگى هاى دىگرى
 4ــ جز
ّ
ٔ
شنىده اىد؟
نشانه گراىش ذهنى سازندگان بنا به بهشت مى داند؟
 5ــ نوىسنده چه نقش هاىى را ٔ
کلمه ممال همانند «اسلىمى» بنوىسىد.
 6ــ سه ٔ
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درس شانزدهم
نوىسنده معاصر ،عبدالحسىن
خالصه ىکى از نوشته هاى
آنچه مى خوانىد
ٔ
ٔ
شماره  )7و سپس در مجموعه
وجدانى است که ابتدا در مجل ّٔه ىغما (سال ،21
ٔ
داستان «عمو غالم» به چاپ رسىده است .در اىن اثر ،نوىسنده ىکى از مشکالت فرهنگى ــ
مخرب و زىان بار آن را در قالب داستان بىان مى کند.
اجتماعى عصر ما و آثار ّ

خسرو
از سال چهارم تا ششم ابتداىى با خسرو هم کالس بودم .درتمام اىن ّمد ِت سه سال
نشد که ىک روز کاغذ و مدادى به مدرسه بىاورد ىا تکلىفى انجام دهد .با اىن حال ،بىشتر
نمره هاىش بىست بود .وقتى معلّم ِ
ِ
خواندن انشا خسرو را پاى تخته صدا مى کرد،
براى
دفترچه
ٔ
من ىا مصطفى را که در دو ِ
طرف او ِ
روى ىک نىمکت نشسته بودىم ،برمى داشت و
صفحه
ٔ
ِ
صداى گرم و َرسا به اصطالح
سفىدى را باز مى کرد و ارتجاال ً ٭ انشاىى مى ساخت و با
نمره بىست با مبلغى آفرىن و َا ْح َسنت تحوىل مى گرفت و
امروزى ها «اجرا مى کرد» و ىک ٔ
سر ِ
شاخ شمشاد مى آمد و ِ
ِ
جاى خودش مى نشست!
مثل ِ
و ّاما سبک «نگارش» که نمى توان گفت (زىرا خسرو هرگز چىزى نمى نوشت) باىد
بگوىم ِ
ِ
گلستان سعدى .در آن زمان
سبک « تقرىر٭» او در انشا تقلىدى بود کودکانه از
شاعران مشهور و ِ
ِ
ِ
اشعار
متون ادبى و
ما گلستان سعدى را از بَر مى کردىم و منتخبى از
ِ
الصبـىان را از کالس چهارم ابتداىى به ما درس مى دادند خسرو تمام درس ها را ِ
سر
صاب ّ
ن ُ
کالس ىاد مى گرفت و حفظ مى کرد و دىگر احتىاجى به مرور نداشت.
ِ
ىک روز مىرزا مسىح خان ،معلّمِ
معىن کرده
انشاى ما که
ِ
موضوع «عبرت» را براىمان ّ
بود ،خسرو را صدا کرد که انشاىش را بخواند .خسرو هم مطابق معمول دفتر انشاى مرا
صفحه سفىدى از آن را باز کرد و با همان آهنگ گىرا و حرکات سر و دست و
برداشت و
ٔ
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اشارت هاى چشم و ابرو شروع به خواندن کرد .مىرزا مسىح خان سخت نزدىک بىن بود و
ح ّتى با عىنک دور بىضى و دسته مفتولى٭ و شىشه هاى ِ
کلفت زنگارى ،درست و حسابى
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
نمى دىد و ملتفت نمى شد که خسرو از روى کاغذ سفىد ،انشاى خود را مى خواند.
بارى خسرو انشاى خود را چنىن آغاز کرد:
کنج خلوتى از بَرزن ،دو خروس را دىدم که
«دى که از دبستان به سراى مى شدم ،در ِ
بال و پر افراشته در هم آمىخته و گَرد برانگىخته اند…»
در آن زمان ،کلمات «دبستان» و «برزن» ِ
مانند امروز متداول نبود و خسرو از اىن نوع
َ
روزمر ٔه خود نىز آنها
محاوره عادى و
کلمات بسىار در خاطر داشت و ح ّتى در صحبت و
ّ
ٔ
را به کار مى برد و اىن ىکى از استعدادهاى گوناگون و فراوان و در ِ
عىن حال چشمه اى از
خوشمزگى ِ
هاى رنگارنگ او بود.
ِ
ارتجالى خسرو را عرض مى کردم .دنباله اش اىن بود:
انشاى
دىده حرىف نواخت به َص ْدمتى که «جهان تىره شد
« ىکى از خروسان ضربتى سخت بر ٔ
ِ
خروس غالب حرکتى
پىش آن نامدار» .الجرم سپر بىنداخت و از مىدان بگرىخت .لىکن
مناسب حال دروىشان .بر ِ
ِ
حرىف مغلوب که تسلىم اختىار کرده و َمخذول٭ و ناالن
کرد نه
استرحام٭ مى کرد ،رحم نىاورد و آن چنان او را مى کوفت که «پوالد کوبند آهنگران» .دىگر
ِ
مىان مىدان جستم .نخست ِ
طاقت دىدنم نماند .چون برق به ِ
خروس مغلوب را با دشنه اى
که در جىب داشتم ،از رنج و عذاب برهانىدم و حاللش کردم .آن گاه به ِ
خروس سنگ دل
سمل کردم٭ تا ِ
سزاى عمل ناجوانمردانه اش سرش از تن جدا و او را نىز ِب ِ
پرداختم و به ِ
عبرت
همگان گردد .پس هر دوان را به سراى بردم و از آنان هلىمى٭ ساختم بس چرب و نرم.
مـخور طعمه جـز خسروانى خورش      که جان ىابدت زان خورش ،پرورش
به ِدل راحت نشستم و شکمى سىر ِ
نوش جان کردم:
٭
ِ
             به از ِ
عـمر هفتاد و هشتاد سال»1
دمى آب خوردن پس از بدسگال
آهنىن فرسوده را در ِ
ِ
چهره گشاده و خشنود ،قلمِ
دوات چرک
مىرزا مسىح خان با
ٔ
پشت ِ
عىنک زنگارى ِ
ِ
گرفته شىشه اى فرو برد و از ِ
انگشت
نوک قلم را َورانداز کرد و با دو
ٔ
بلند و استخوانى خود کُرک و پشمِ ِ
طمأنىنه تمام پاک کرد و پس از ىک
سر قلم را با وقار و
ٔ
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ربع ساعت ،نمره بىست با جوهر بنفش ِ
براى خسرو گذاشت و ابد ًا هم اىرادى نگرفت که
ٔ
ِ
بچه جانّ ،اوال ً خروس چه الزامى دارد که حرکاتش «مناسب حال دروىشان» باشد؛ دىگر
خروس غالب چه بدسگالى به تو کرده بود که سر از تنش جدا کردى؟ خروس ِ
ِ
عبرت
اىنکه،
همه اىنها گذشته اصال ً به چه حق خروس هاى مردم را سر برىدى
چه کسانى بشود؟ و از ٔ
و هلىم درست کردى و خوردى؟ خىر ،به ِ
قول امروزى ها اىن مسائل اساساً مطرح نبود.
عرض کردم حرام از ىک ِ
دست کاغذ و ىک ِبند انگشت مداد که خسرو به مدرسه
کف ْ
ِ
بىاورد ىا ِ
همه درس هاى حفظى
الى کتاب را باز کند؛ با اىن حال ،شاگرد ممتازى بود و از ٔ
بىست مى گرفت .مگر در رىاضى که کُ َمىتش لنگ بود … و همىن باعث شد که نتواند
2
دوره ابتداىى را بگىرد.
نامه
تصدىق ٔ
ٔ
٭     ٭     ٭

خانواده خسرو را مى شناختم .آنها اصال ً شهرستانى بودند .خسرو در کوچکى
من
ٔ
ِ
نوه
بى مادر شد .پدرش آقا رضاخان ّ
توجهى به تربىت او نداشت .فقط مادربزرگ او بود که ٔ
پسرى اش را از جان و دل دوست مى داشت .دل خوشى و دل گرمى و تنها پناه خسرو هم
در زندگى همىن مادربزرگ بود؛ زنى با خدا ،نمازخوان و ُم َق ّدس .با قربان و َص َدقه خسرو
را هر روز مى نشاند و وادار مى کرد قرآن براىش بخواند.
ِ
استعدادهاى خداداد خسرو آوازش بود.
دىگر از
عباس بود .شعر هم مى گفت؛ زىاد هم مى گفت ّاما به قول نظامى
معلّمِ قرآن ما مىرزا ّ
«خشت مى زد» .3زنگ قرآن که مى شد تا پاىش به کالس مى رسىد به خسرو مى گفت« :بچه!
بخوان» .خسرو هم مى خواند.
خسرو موسىقى اىرانى ،ىعنى آواز را از مرحوم دروىش خان٭ آموخته بود.
ىک روز که خسرو ِ
زنگ قرآن ،در «شهناز٭» شورى به پا کرده بود ،مدىر مدرسه که
اىوان دراز از ِبر کالس ها رد مى شد ،آواز خسرو را شنىدِ .
در ِ
وارد کالس شد و به مىرزا
عباس ِعتاب کرد که «اىن ِ
تالوت قرآن نىست .آوازخوانى است!» .مىرزا عبّاس تا خواست
ّ
ِ
جوابى بدهد ،خسرو اىن بىت سعدى را با آواز خوش شش دانگ خواند:
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اشتر به ِ
شعر َعرب در حالت است و ط َ َرب
4
گـر ذوق نىست تـو را کژ طبع جانورى
مدىر آهسته از کالس بىرون رفت و َدم بر نىاورد .خسرو همچنان مى خواند و مدىر از
پشت در گوش مى داد و لذّ ت مى برد که خود مردى ادىب و صاحبدل بود.
٭     ٭     ٭
ىک روز خسرو برخالف عادت مألوف٭ ىک کىف حلبى که روى آن با رنگ روغن
ناشىانه گُل و بُـ ّته نقّاشى شده بود ،به مدرسه آورد .همه حىرت کردند که آفتاب از کدام سمت
برآمده که خسرو کىف همراه آورده است!
ِ
ِ
ناصرالدىن شاه
زنگ ّاول نقّاشى داشتىم .معلّم نقّاشى ما ىکى از سرتىپ هاى
دوران
ّ
بود و ما هم او را «جناب سرتىپ» مى گفتىم.
خسرو با آنکه کىف همراه آورده بود ،دفتر نقّاشى و ِ
ِ
تصوىر سرتىپ
مداد مرا برداشت و
را با «ضماىم و تعلىقات» 5در ِ
نهاىت مهارت و استادى کشىد و نزد او برد و پرسىد« :جناب
سرتىپ ،اىن را من از ِ
روى «طبىعت »6کشىده ام؛ چه طور است؟» مرحوم سرتىپ آهسته
اندکى خود را جمع و جور کرد و گفت« :خوب کشىدى؛ دستت خىلى ّقوت داره!».
محتواى  آن کوزه ِ
ِ
ِ
پهلوى او نشسته بودم دىدم
خسرو ِدر کىف را باز کرد .من که
هاى
ِ
«مربّا  جات» .معلوم شد مادر بزرگش ُم َربّا پخته و در
رنگارنگ کوچکى بود پر از انواع ُ
زىارت قم آن ِ
بازگشت از ِ
کىف حلبى و کوزه ها را آورده بود.
ِ
خسرو بزرگ ترىن کوزه را که مرب ِ
خدمت جناب سرتىپ برد و دو دستى
اى ِب ْه داشت،
َُ ّ
تقدىمش کرد .سرتىپ هم که رهاوردى ِ
باب دندان نصىبش شده بود با خوش روىى و در
ِ
عىن حال ُحجب و فروتنى آن را گرفت و باال کشىد و هر وقت ُم َربّا از کوزه بىرون نمى آمد با
ِ
ِ
صداى بلند [مى]گفت:
انگشت تدبىر آن را خارج مى کرد و با لذّ ت تمام فرو مى داد و به
سر
7
«الها! صدهزار مرتبه ُشکر» ،که ِ
شکر نعمت نعمتت افزون کند.
ِ
فراگرفتن موسىقى.
گفتم خسرو آوازى بسىار خوش داشت و استعدادى ّفىاض٭ در
ِ
امتحان سال ششم ابتداىى برنىامد ،ىکى از دوستان موسىقى شناس که در آن
عهده
وقتى که از ٔ
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ِ
ِ
آموختن
موسىقى مـلّى
اوان دو کالس از مـا جـلوتر بـود بـه خسرو توصىه کرد که به دنبال
برود … خسرو بـى مىل نبود که دنبال موسىقى بـرود ولـى وقتى مـوضوع را به مادربزرگش
گفت ،به قول خسرو اشک از دىده روان ساخت که اى فرزند ،حاللت نکنم که مطربى و
ِ
خودرو و
عالمان دىن بودند» .8خسرو هم با آنکه
قبىله من
مسخرگى پىشه سازى که «همه ٔ
ُ
ِ
خودسر بودِ ،
مادربزرگ ناتوان را به گوش اطاعت شنىد و ِپى موسىقى نرفت.
اندرز
سن و سال با شاگردان
خسرو در ورزش هم استعدادى شگرف داشت .با آن ّ
کالس ِ
(مدرسه ما نُه کالس بىشتر نداشت) کشتى مى گرفت و همه را زمىن
هاى هشتم و نهم
ٔ
مى زد؛ به طورى که در مدرسه حرىفى در ِ
برابر او نماند.
نمره هفت
گفتم که خسرو در
ّ
رىاضىات ضعىف بود و چون نتوانست در اىن درس ٔ
بىاورد ،با آنکه نمره ِ
معدل نمره هاىش  15/75بود ،از امتحان ششمِ
هاى دىگرش همه عالى و ّ
ابتداىى رد شد .پس ترک تحصىل کرد و ِ
دنبال ورزش را گرفت.
ِ
قهرمانى کشتى کشور برگزار
من دىگر او را نمى دىدم تا روزى که ّاولىن
مسابقه
ٔ
شد .خسرو را درمىان ت ُ َشک با حرىفى قوى پنجه که از خراسان بود دىدم .خسرو حرىف
را با چاالکى و حسابگرى به قول خودش «فرو کوفت» و در چشم به هم زدنى پشت او را
به خاک رسانىد .قهرمان کشور شد و بازوبند طال گرفت دىگر «خسرو پهلوان» را همه
مى شناختند و مى ستودند و تکرىمش مى کردند .ولى چه سود که «حسودان تنگ نظر و
ِ ٭
گفته خود اوست،
عنودان بدگهر» وى را به مى و معشوق و لهو و لعب کشىدند (اىن عىن ٔ
در روزگار شکست و ِخ ّفت) به طورى که در مسابقات سال بعد با رسواىى شکست خورد

و بى سروصدا به گوشه اى خزىد و رو نهان کرد و به کلّى ورزش را کنار گذاشت که دىگر
«مرد مىدان نبود» .اىن شکست ىک باره او را از مىدان قهرمانى به منجالب فساد کشىد
«فى الجمله نماند از معاصى٭ ُمنکرى٭ که نکرد و ُمسکرى٭ که نخورد» 9ترىاکى و شىره اى
شد و کارش به ولگردى کشىد.
روزى در خىابان او را دىدم؛ شادى کردم و به سوىش دوىدم .آن خسرو مهربان و
چهره تکىده اش بدبختى و سىه روزى
خون گرم با سردى و بى مهرى بسىار نگاهم کرد .از
ٔ
مى بارىد .چشم ِ
هاى درشت و پرفروغش چون چشمه هاى خشک شده سرد و بى حالت
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خود را گرفت و رفت:
«کبوترى که دگـر آشىان  نـخواهد دىد

شىره ترىاک ،آن شىر بى باک
شده بودٔ .
را چون اسکلتى وحشتناک ساخته بود.
خداى من! اىن همان خسرو است؟! از
حالش پرسىدم؛ جوابى نداد .ناچار بلندتر
حرف زدم؛ با صداىى که به قول معروف
گوىى از ته چاه درمى آمد ،با زهر خندى
گفت :داد نزن؛ «من گوش استماع ندارم
ِلمن تَقول» .10فهمىدم کر هم شده است .با
آنکه همه چىز خود را از دست داده بود،
چشمه ذوق و قرىحه و استعداد ِ
هنوز
ادبى
ٔ
او خشک نشده بود و مى تراوىد .از پدر و
مادربزرگش پرسىدم .آهى کشىد و گفت:
«مادربزرگم دو سال است که مرده است.
بابام راستش نمى دانم کجاست» .گفتم:
«خانه ات کجاست؟» آه سوزناکى کشىد و
در جوابم خواند و بدون خداحافظى راه
قضا همى بردش تا به سوى دانه و دام»

٭     ٭     ٭

از اىن مالقات چند روزى نگذشت که خسرو در گوشه اى ،زىر پالسى ُمندرس
بى سروصدا جان سپرد و آن همه استعداد و قرىحه را با خود به زىر خاک برد.
ک
�
�ى
م
س
عاد�
� �ىاى
ت
ب��ىام زو�م ت

٭     ٭     ٭

ص
� ب� د �ج ىدا� ى �ج ىدا� ى
ز�هم ح ب� ت

حا ف� ظ�
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جالل رفىع نوىسنده و روزنامه نگار با ذوق روزگار ماست ،تاکنون آثارى چند
همچون« :فرهنگ مهاجم ،فرهنگ مول ّد» و ِ
شداد» از او به چاپ رسىده
«در بهشت ّ
است.
نوشته زىر با زبانى طنزآمىز به ىکى از مسائل فرهنگى جامعه ىعنى پرگوىى
او در
ٔ
معرفى مى کند.
مى پردازد و آن را ىکى از آفات اجتماعى ّ

ماىع حرف شوىى
بس است دىگر ،اى بعضى از وزرا و وکالى عزىز ،اى بعضى از خطبا و پىش از
خطباى عزىز ،الاقل قدرى بىشتر تحقىق و مطالعه کنىم و قدرى کمتر سخن بسراىىم .به قول
حافظ ،اى برادران رحمى و اخىر ًا نىز اى خواهران ،که دارىد اضافه مى شوىد به
سلسله
ٔ
مصور بس است  .گاهى با
سخنرانان ،شما هم رحمى .اىن همه انتشار امواج مکتوب و ّ
خودم مى گوىم ،کاش ىک نوع «ماىع حرف شوىى» اختراع شود و جز اخبار مربوط به کوپن و
صفحه جراىد و تلوىزىون
همه حرف هاى زاىد را از
امثال آن و جز حرف هاى خوب و الزمٔ ،
ٔ
کىسه کتاب هاى مربوط به گرامر و قواعد و
و رادىو ،پاک بشوىد و ببرد و برىزد به داخل ٔ
دستور زبان فارسى؛ مبحث حروف اضافه! ولى بعد به خودم مى گوىم :هر کس امر به خىر
نامه اعمال
مى کند ،باىد ّاول از خودش شروع کند .همىن حرف هاىى هم که امثال تو در ٔ
جراىد مى نوىسىد ،به چه درد مى خورد؟ جز به درد گرىه اى و خنده اى و به فکر واداشتنى؟
دىگر چه؟ آىا تره اى هم در عمل براى اىن حرف ها خرد خواهد شد؟ پس… بشوى اوراق
11
اگر همدرس (همدرد)ماىى ،که علم (درد) عشق در دفتر نباشد!
واژه «سخن رانى» ،نخستىن بار از کجا آمده است؟ راستى را ،باىد دىد
نمى دانم اىن ٔ
چرا سخن راندن؟ چرا از راندن ،سخن به مىان آمده است؟ ممکن است من د ّقت نکرده
باشم ومعناى درست و ترکىب خوبى داشته باشد و اهل فضل و فن بتوانند رهنمود بدهند
ّاما تا جاىى که به ىاد دارم ،در شعر سعدى ،سخن دانى دىده ام« .سعدىا گرچه سخن دان و
مصالح گوىى  /به عمل کار برآىد به سخن دانى نىست»!
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الب ّته حاال باىد من و شما به خودمان بگوىىم :بعدىا (همان سعدىا! سعدى دوم!) گرچه
سخن ران و مصالح گوىى ،به عمل کار برآىد به سخن رانى نىست .به قلم رانى هم نىست.
(من خودم مى دانم!) ولى در هر حال ،سخن از راندن است .چرا؟ فکر نمى کنىد که هر کس
فن خطابه بوده است؟ خطابه هاى روم قدىم
نخستىن بار اىن ترکىب را به کار برده ،تحت تأثىر ّ
ِ
و ىونان باستان؟ خطابه ها و خطبه هاى امثال «دموستنس» ،خطىب حرفه اى و
کامپىوترى
عصر باستانى غرب؟!
فن خطابه در اعصار گذشته ،به قول همان سعدىا (!) اسب فصاحت
گمان مى کنم ّ
درمىدان بالغت راندن و به جوالن درآوردن بوده است؛ ىعنى خطىب ،سواره و مستمعان،
پىاده بوده اند! خطىب بر مرکب چموش سخن سوار مى شده و الب ّته قبل از آن هم ،سال ها
تمرىن مى کرده تا مرکب چموش را به مرکب خموش تبدىل کند و آن گاه ،سمند سخن را
درمىدان ذهن و روح و مغز و دل مستمعان به جوالن درمى آورده! ىعنى مغز آنها را مىدانى
مى دانسته و مى رانده در آن مىدان.
ملهم و متأثّر از چنىن سابقه اى و معادل
پس شاىد سخن راندن ،ترجمه وتفسىرى باشد َ
داخلى براى چنىن نگاه احتماال ً خارجى اى .الب ّته در ىونان و روم که سخن را مى راندند،
فن خطابه ،از بهترىن وساىل عصر به شمار مى رفت.
ّ
ابدالدهر نمى تواند همچنان بهترىن
وسىله
فن سخن راندن معلوم است که تا ّ
ٔ
ّاما اىن ّ
وصول به مقصود باشد .شاىد هم اصطالح «سخن راندن» ،مربوط به همىن عصر ماشىنى
فعلى خودمان ىعنى عصر جدىد (عصر روم جدىد و عصر ىونان جدىد) باشد .چىزى قرىب
قرىنه مؤىّدش هم نظرى ّ ٔه دىگرى است که
اتومبىل رانى ،پىکان رانى ،بنزرانى و از اىن قبىلٔ .
مى گوىد لفظ اروپاىى «ماشىن» از «مشى» عربى گرفته شده و در اصل« ،ماشى» بوده است
به معناى رونده!
«سخن رانى» از اىن جمله است که البته هر چه هست ،به نظر من خصوصاً حاال دىگر
دراىن عصر و زمان مى توان گفت شاىد اىن ترکىبش توهىن به مستمع باشد .بعضى از ما گمان
شىوه راندن همىشه و در همه جا ىا اغلب موارد راه گشا و کارساز است.
کرده اىم که اىن ٔ
نصرالدىن
غافل از اىنکه هر شىوه اى براى هر هدفى مناسبت و کاراىى ندارد .خدا بىامرزد ّمل
ّ
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معروف را که گفتندش« :فالن کس در پشت بام معطّل مانده و نمى تواند پاىىن بىاىد و خلقى
دراىن کار حىران اند .چه کنىم؟» گفت« :طناب بىاورىد» .آوردند .گفت« :ىک سر طناب را
بر باالى بام بىفکنىد تا وى آن را بر کمر خوىش بندد ».چنىن کردند  .آن گاه گفت« :حاال همه
کمک کنىد و سر دىگرش را که در دست شماست ،محکم بکشىد» .کشىدند .آن بى نوا از
بام با مخ بر زمىن افتاد و در دم جان سپرد! ّمل را دىده بودند که مى گرىخت و دست حسرت
و حىرت برهم مى کوفت و مى گفت« :درىغا که من بارها به همىن ترتىب ،در چاه ضاللت
فرو افتادگان را نجات داده بودم (!) ندانم که اىن بار چرا آن تجربه ،صفرا فزود )!( 12و آن
ِ
بىنواى بربامِ حىرت فرو مانده را اىن گونه داد که همگان دىدند! شگفتا،
شىوه ،ترتىب اىن
سر اىن دوگانگى بر من معلوم نشد .مگر آنکه بگوىم علل و اسباب در دست من است ولى
ّ
اثر ونتىجه در دست اوست و با اونشاىد پنجه در ىقه افکندن!»
خدا رحم کرد که بعضى از ما مجرىان امور ،خداى ناکرده خدا نشدىم! وگرنه از
همان آسمان هفتم ىک سره سىم کشى مى کردىم به کرات پاىىن و بلندگوىى خداپسندانه نصب
مى کردىم در وسط آسمان و زمىن و ىکسره براى عالم و آدم سخن رانى مى کردىم! همىن و بس!
گ گ
ک گ
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� ب�ود �ه �پر ت�وان ز�د
آ�ن خ� ش� ت

ن� ظ�امى

توضىحات
 1ــ ىک لحظه زندگى پس از دفع دشمن از عمر هشتاد ساله لذّ ت بخش تر است .بىت از بوستان سعدى است.
 2ــ تصدىق به معنى تأىىد کردن و تصدىق نامه در گذشته به جاى «گواهى نامه» به کار مى رفت.
 3ــ منظور اىن است که پرحرف بود .اشاره است به شعر نظامى … :آن خشت بود که پرتوان زد.
(حدى) به نشاط و وجد مى آىد .اگر تو اىن نشاط را نداشته باشى ،جانور
 4ــ شتر نىز از شعرخوانى عرب ُ
بى ذوقى هستى.
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 5ــ مقصود نشان هاى ارتشى است.
 6ــ از سر ذوق و استعداد ذاتى و طبىعى.
 7ــ قسمتى از بىت موالناست:
شـکر نـعمت نعمتت افزون کنـد            کفر نعمت ،از کفت بىرون کند
 8ــ مصراع از سعدى است:
قـبىله من عالمان دىن بودند        مرا معلّم عشق تو شاعرى آموخت
هـمه ٔ
 9ــ از باب دوم گلستان سعدى است.
 10ــ مصراعى از سعدى است.
 11ــ بىتى است از حافظ.
 12ــ اشاره به اىن بىت موالناست:
از قضا سرکنگبىن صفرا فزود                   روغـن بـادام خـشکى مى نمود

بىاموزىم
در متن «ماىع حرف شوىى» ،نوىسنده کوشىده است ىکى از ضعف ها و
شىوه غىرمستقىم نقد و نکوهش کند .به چنىن
ناهنجارى هاى اجتماعى را به ٔ
نوشته هاىى طنز گفته مى شود .طنز هم در نثر و هم در شعر به کار مى رود.
در طنز هدف ،هشدار دادن ،اصالح نابه سامانى ها و ناهنجارى هاى
اجتماعى است و معموال ً با نوعى درشت ِ
نماىى آمىخته با خنده همراه است.
رىشه
وظىفه او از بىن بردن
گفته اند که طنزنوىس ،پزشک روح است و
ٔ
ٔ
بىمارى هاىى چون دوروىى ،غرور ،حرص ،دروغ و… است.
فخرالد ىن على  صفى ،دهخدا ،نسىم شمال،
در آثار عبىدزاکانى،
ّ
ِ
پردازى گذشته
جمال زاده ،ابوالقاسم حالت و کىومرث صابرى نمونه هاىى از طنز
و معاصر دىده مى شود.
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خودآزماىى
 1ــ مقصود از اصطالحات زىر را بنوىسىد.
کمىتش لنگ بود ــ مثل شاخ شمشاد ــ سپر انداختن ــ باب دندان
 2ــ علل انحراف خسرو چه بود؟

 3ــ شما چه دالىل دىگرى را براى گرفتار شدن افراد در دام اعتىاد مى شناسىد؟
 4ــ ىک نمونه از سرانجام شوم افتادن در دام اعتىاد را بنوىسىد.
 5ــ با مراجعه به «باب خاموشى» از گلستان سعدى ،داستان ىا قطعه اى متناسب با درس «ماىع حرف شوىى» بىابىد.
 6ــ در عبارت «مبحث حروف اضافه» چه اىهامى وجود دارد؟
 7ــ بىت زىر با کدام بخش متن ،ارتباط معناىى دارد؟
به صوت خوش چو حىوان است ماىل         زحــىـوان کم نــشـاىد بـودن اى دل
عمادالدىن على فقىه کرمانى
ّ
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�
� رد ى�اها �ش هرى اس ت
پ� ش� ت
�
ق�ا ى� ق� ى ب�ا ى� د سا�خ ت
س ب
هرا� س�پ هری

آورده اند که …

٭
صىاد
در آبگىرى سه ماهى بود :دو حازم  ،ىکى عاجز .از قضا ،روزى دو ّ
بر آن گذشتند و با ىکدىگر مىعاد٭ نهادند که دام بىارند و هر سه را بگىرند .ماهىان اىن
زمانه جافى٭ را دىده بود،
سخن بشنودند؛ آنکه حزم زىادت داشت و بارها دست برد ٔ
سبک روى به کار آورد و از آن جانب که آب درمى آمد ،برفَ ْور بىرون رفت .دراىن
صىادان برسىدند و هر دو جانب آبگىر محکم ببستند.
مىانّ ،
پىراىه خرد و ذخىرت تجربت بى بهره نبود ،با خود گفت:
دىگرى هم که از ٔ
«غفلت کردم و فرجام کار غافالن چنىن باشد و اکنون وقت حىلت است .هر چند
فاىده بىشتر ندهد؛ با اىن همه عاقل از منافع دانش هرگز نومىد نگردد
تدبىر در هنگام بال ٔ
و در دفع مکاىد٭ دشمن تأخىر صواب نبىند .وقت ثبات مردان و روز فکر خردمندان
صىاد او را برداشت و چون
است ».پس خوىشتن مرده کرد و بر روى آب مى رفتّ .
صورت٭ شد که مرده است ،بىنداخت .به حىلت خوىشتن در جوى افکند و جان
به سالمت برد.
و آنکه غفلت بر احوال وى غالب و عجز در افعال وى ظاهر بود ،حىران و
سرگردان و مدهوش و پاى کشان ،چپ و راست مى رفت و در فراز و نشىب مى دوىد
تا گرفتار شد.

کلىله و دمنه
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فصل هفتم
ادب ّىات دوران جدىد (شعر)
اهداف ک ّلى فصل:

1ــ آشناىى با جنبه ها و جلوه هاى گوناگون شعر معاصر
2ــ آشناىى با نمونه هاىى از اشعار معاصر
3ــ آشناىى با برخى از شعراى معاصر
4ــ تواناىى انجام ف ّعال ّىت هاى ىادگىرى
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ادبىات دوران جدىد (شعر)
درآمدى بر ّ
ادبىات مشروطه و نمونههاىى از نظم و نثر اىن دوره آشنا شدىم.گفتىم که در
در سال گذشته با ّ
واقعىات زندگى و مسائل سىاسى و اجتماعى بازگفته مىشود؛ طنز و نقد سىاسى
شعر و نثر اىن دوره ّ
و اجتماعى با استقبال مردم رو به رو مىگردد و داستاننوىسى و نماىشنامهنوىسى رونق مىىابد.
در عصر مشروطه و پس از آن ،کسانى چون ابوالقاسم الهوتى ،تقى رفعت ،شمس
عرصه شعر پى مى گىرند .حاصل اىن
کسماىى و جعفر خامنه اى جرىان نوآورى را به وىژه در
ٔ
«افسانه» نىما ىوشىج مى بىنىم که در سال  1301به چاپ رسىد .اىن منظومه
تالش ها را در
ٔ
را سر آغاز «شعر نو» دانسته اند .نىما پس از «افسانه» به استحکام پاىه هاى نوآورى خوىش
مى پردازد و جرىانى تازه را در شعر فارسى به وجود مى آورد .بعد از او ،پىروان شعر نىماىى
با سرودن آثارى ارزشمند و درخور اىن حرکت را ادامه مى دهند و کمال مى بخشند.
شعر نو نىماىى را از دو جهت مى توان بررسى کرد:
 1ــ محتوا و درون ماىه
 2ــ شکل و قالب
از جهت درون ماىه ،نگاه تازه به طبىعت و جهان ،جهت گىرى اجتماعى و استفاده
از نمادها در طرح مسائل اجتماعى ،انعکاس فضاهاى طبىعى و رنگ محلّى در شعر از
وىژگى هاى محتواىى شعر نىماىى است.
از نظر قالب ،کوتاه و بلند شدن مصراع ها و جابه جاىى قافىه ها از وىژ گى هاى شعر
نىماىى به شمار مى آىد.
شعر معاصر پس از نىما در سه شىوه ادامه ىافت:
 1ــ شعر آزاد ىا نىماىى که وزن دارد ّاما جاى قافىه در آن مشخّص نىست؛ مانند
بعضى سروده هاى مهدى اخوان ثالث ،سهراب سپهرى و قىصر امىن پور.
 2ــ شعر سپىد که آهنگ دارد ّاما وزن عروضى ندارد و جاى قافىه ها در آن مشخّص
نىست؛ مانند برخى از اشعار على موسوى گرمارودى.
تخىل شعرى
 3ــ موج نو که نه آهنگ دارد نه قافىه و نه وزن عروضى و فرق آن با نثردر ّ
است مانند برخى از اشعار احمدرضا احمدى.شعرموج نو بهدشوارى و پىچىدگى مشهور است.
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درس هفدهم
توجه مى کند .نگاه او
تازه او به جهان و طبىعت جلب ّ
در مطالعه شعر نىما ،دىد ٔ
همه موجودات ىادآور نگاهى
به درىا ،درختان ،گىاهان ،پرندگان ،حىوانات ،حشرات و ٔ
است که شاعران مغرب زمىن به اىن پدىده ها دارند.
دىد اجتماعى نىما که در سروده هاى نمادىن و انتقادى او تجلّى مى ىابد ،در ادب
نوىن فارسى جاىگاهى وىژه دارد؛ مثال ً در شعر داروگ ،کلماتى مانند کشتگاه ،ساحل،
ابر ،باران و کومه عالوه بر اىنکه نگاه شاعر را به طبىعت اطراف خود نشان مى دهند،
نمادهاىى هستند که شاعر به مدد آنها روزگار خوىش را براى ما ترسىم مى کند .در اىن
جامعه خوىش تصوىر مى کند و نشان
شعر ،شاعر عصر سىاه حکومت استبداد را در
ٔ
مى دهد که چشم به راه آىنده اى روشن اىستاده است .او منتظر است؛ منتظر بارانى که
سىاهى ها را بشوىد و زندگى سبز و شکوفاىى را به همراه آورد.

دا َروگ

1
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مهدى اخوان ثالث ،شاعر معاصر (م .امىد) در سال  1307در مشهد به دنىا آمد
و در شهرىور  1369درگذشت .مجموعه هاى «ارغنون»« ،زمستان»« ،آخرشاهنامه»،
«از اىن اوستا» و «در حىاط کوچک پاىىز در زندان» از جمله آثار او است.
شعر اخوان ،شعرى اجتماعى است و حوادث زندگى مردم اىران را در خود
منعکس مى کند .لحن حماسى او آمىخته با صالبت و سنگىنى شعر خراسانى و سرشار
از ترکىب هاى تازه است .در شعر «باغ من» شاعر به توصىف پاىىز مى پردازد و بر خالف
دىگران ،پاىىز را نه فصل بى حاصلى و خشکى و نازىباىى که مظهر زىباىى و پادشاه فصل ها
مى داند و هم اوست که با اسب زرد ىال افشان خوىش در باغ زندگى شاعر مى خرامد.
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� (م .ام ى� د)
مهدى ا�خوان ث�ال ث
ت�هران ــ خ�ردادماه 1335

طاهره ص ّفارزاده ،شاعر معاصر در سال  1315در سىرجان به دنىا آمد .از آثار
سد و بازوان ،سفر پنجم ،بىعت با
م ّهم او مى توان به «رهگذر مهتاب ،طنىن در دلتاّ ،
بىدارى و دىدار صبح» اشاره کرد .او از شاخص ترىن شاعران مذهبى قبل از انقالب
است که با برخوردارى از بىنش توحىدى ،سىاسى و اجتماعى و زبانى ساده و روان،

آثارى عمىق و ماندگار آفرىده است .انتظار موعود و چشم به راه عدالت گستر بودن از
اشاره پنهان به انقالب اسالمى اىران ،آن را
اندىشه هاى محورى شىعه است که شاعر با
ٔ
مقد ٔمه ظهور امام زمان (عج) مى داند و همگان را منتظرانى مى داند که چشم به
طلىعه و ّ
راه طلوع آفتاب پنهان دارند.
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توضىحات
قورباغه درختى (دار  +وگ)؛ به اعتقاد اهالى مازندران ،هرگاه داروگ بخواند باران مى بارد.
 1ــ
ٔ
 2ــ اوضاعى نامساعد (نامناسب).
 3ــ پاىىز از مىوه هاىى حکاىت دارد که روزى سر بر اوج آسمان داشته و امروز در دل خاک خفته اند.

بىاموزىم
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به دو مصراع زىر د ّقت کنىد:
بر بساطى که بساطى نىست….
جامه ا ش شوالى عرىانى است….
در مصراع ّاول بساط مفهومى است که در عىن وجود ،هستى آن به
بقى ٔه جمله نقض مى شود و ظاهر ًا بى معنى به نظر مى آىد .در مصراع دوم
ٔ
وسىله ّ

شوال (نوعى لباس) براى پوشىدن بدن است ّاما وقتى با صفت عرىانى همراه
مى شود معنى خود را از دست مى دهد .به بىان دىگر ،عرىانى ناقض وجود
«شوال»ست .به اىن گونه کاربرد متناقض نما 1مى گوىند .شما نىز در زندگى
روزمره گاهى از اىن آراىه استفاده مى کنىد ،مثال ً وقتى مى گوىىد« :جىب هاىم
ّ
پر از خالى است» براى عمق بخشىدن به کالم خود دو صفت پر و خالى را
هنرمندانه به کار برده اىد.
نمونه دىگر از متناقض نما:
چند ٔ
از تهى سرشار،
             م .امىد
جوىبار لحظه ها جارى است 			
از خالف ِ
آمـد عـادت بطلب کام که من
جمعىـت از آن زلـف پرىشان کردم
کسـب ّ
حافظ

دولـت فقــر خداىــا به مـن ارزانـى دار
کاىن کرامت سبب حشمت و تمکىن من است
حافظ

 1ــ پارادوکس

خودآزماىى
نشانه چىست؟
 1ــ  در شعر داروگ تصوىرى که شاعر از اتاق خود ترسىم مى کندٔ ،
 2ــ ىک تشبىه در شعر «داروگ» پىدا کنىد.
 3ــ در شعر «باغ من» شاعر ابر و باغ بى برگى را چگونه توصىف مى کند؟
 4ــ مرجع ضمىر «ش» در مصراع «آسمانش را گرفته تنگ در آغوش» چىست؟
 5ــ شاعر زىباىى باغ بى برگى را در چه مى داند؟
 6ــ با توجه به شعر «انتظار» ،چه شباهتى مىان جنگ بدر و قىام مهدى (عج) وجود دارد؟
 7ــ قالب سه شعر درس را با هم مقاىسه کنىد.
درباره خزان پىدا کنىد و از نظر مضمون با شعر «باغ من» مقاىسه کنىد.
 8ــ شعر دىگرى
ٔ
ماىه آن انتظار حضرت مهدى (عج) باشد ،پىدا کنىد و در کالس بخوانىد.
 9ــ شعر دىگرى را که درون ٔ
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درس هجدهم
محمد رضا شفىعى کدکنى ،شاعر ،نوىسنده و پژوهشگر معاصر در سال
دکتر ّ
 1318در کدکن نىشابور به دنىا آمد.
از مهم ترىن مجموعه هاى شعر او مى توان به «شبخوانى ،از زبان برگ ،در
کوچه باغ هاى نىشابور ،از بودن و سرودن ،مثل درخت در شب باران و بوى جوى
مولىان» اشاره کرد .صور خىال در شعر فارسى ،موسىقى شعر و تصحىح و توضىح
اسرارال ّتوحىد نمونه هاىى از آثار پژوهشى شفىعى کدکنى است .سروده هاى او ساده،
گذشته اىران بسىار استوار و محکم است .شعر سفر به
ادبىات
ٔ
روان و به دلىل تسلّط بر ّ
مجموعه «در کوچه باغ هاى نىشابور» برگزىده شده است.
خىر از
ٔ

ک
ــ «� به ��جا �چ ن� ى� ن ش� ت�ا ب�ان؟»
َگ
�
� َون٭ زا� نس ى�م �پرس ى� د
گ
ــ «دل م ن �ر ف� ت�ه ز� ا ى� ن��جا،

سفر هب خیر

هوس س�فر �ن دارى

ز��غ �بار ىا� ن ب��ىا ب�ان؟»
ــ «همه آ� زر�وى�م ،ا ّما

ک� ن� ک
�
ى
�
بس
پ
چ�ه م �ه ت�ه �ا م …»

ک
ــ «� به ��جا �چ ن� ى� ن ش� ت�ا ب�ان؟»
ک ک
ــ «� به هر آ�ن ��جا �ه ب� شا� د � ،به ج��ز ىا� ن سرا ،سراى�م»
فر� � به خ� ى�ر ا ّما ت�و و دوس ت� ى ،خ� دا را
ــ «س� ت
ک
گ
� � به سالم ت� ى � ش�ذ� ت� ى،
چ�و زا� ىا� ن � ىو�ر وح ش� ت
ک
� به ش��و ف�ه ها � ،به ب�اران،
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�برسان سالم ما را».

تهران ــ 1347

سىد على موسوى گرمارودى (والدت  1320شمسى) از پىشتازان شعر مذهبى
ّ
قبل از انقالب است .از آثار شعرى او مى توان «سرود رگبار»« ،عبور»« ،در ساىه سار
نخل والىت»« ،چمن الله»« ،خطّ خون»« ،تا ناکجا» و «دستچىن» را نام برد.
شخصىت
درباره
گزىده ىکى از سروده هاى اىن شاعر معاصر
آنچه مى خوانىد،
ّ
ٔ
ٔ
مجموعه در «ساىه سار نخل والىت» که در قالب سپىد سروده
حضرت على (ع) است از
ٔ
شده است و زبانى روان ،شکوهمند و استوار دارد .اىن شعر ما را با گوشه اى از عظمت
و منزلت امام پرهىزگاران آشنا مى کند.
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سحر زا� س پ� ى� دهٔ چ� ش�مان ت�و مى ش �� فو� د

و ش� ب
ىاهى آ�ن � به ن� زما� مى ا�ىس ت� د
� رد س� ِ
ن ى�س ک
ىه�
� �ه وام ِ
دار ن � ِ
�
گاه ت�و ن ى�س ت
چ � س ت�اره ت
گ
�
ل�ب خ � ن� د ت�و ،ا�ج زا�هٔ ز �ن� د� ى اس ت
ىه چ� ک ن ى� ک
�.
� ��ز ت��بار گل� خ ن� د ت�و ن ى�س ت
� ش��و ف�ه س ت

گ
گ ش�
�چ �و�نه م�ش ى�رى ز� آ
هر�� ى� ن
گ
ک
پ��ى�ش ا� ن ى ب�ل ن� د ت�و ــ ىا� ن � ت� ب
ا� خ� داو�ن د ــ را زا� هم مى ��ش ا ى� د
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گ
ش�م
�!
�چ �و�نه مى ت�وان � به �ش ى�رى ،رد ى� ىا� ى را ش�کا ف� ت
گ
� به پ�اى ت�و مى �ر �ى م

گ
ب�ا ا�ن دوهى ،ت
واال�ر زا� غ�م ��ز ىا� ى ع ش� ق�
گ
و ىد�ر�ن�ی � ى غ�م
گ
چ�
�براى ت�و ب�ا ش�م هم ٔه محرومان مى �ر�ى م
ى� ت�
�
ب�ا چ� ش�ما� ن ى ،ى� ِم �ن د ى� دن� ت
گ
غ
�…
�ر� ىه ام  � ،ش عر ش� ب�ا�نه ٔ �م ت�وس ت

ک

ک
ه ن�گام �ه � به همراه آ� ف��ت ب
ا�
� به خ�ا�نهٔ ى��ت�ى مکان ب� ى�وه ز�� ن ى ت �ا ب� ى� دى
�٭ ح ى� درى را
و صول ت ِ
ک
ک
� ما� ى ٔه ش�ادى �ودکا� ن شه �ان �ردى
دس ت
ک
و �بر آ�ن ش�ا�نه   � ،ه پ��ىام�بر پ�اى ن��نهاد

�ودکان را ن��ش ا�ن دى
ک
و زا� آ�ن دهان �ه ه ُّراى٭ �ش ى�ر مى خ�رو ش� ى� د
ک
ما� �ودکا�نه ت�راو ى� د،
کل ت
ک
آ� ى�ا ت �ار ى  � خ�   �   ،به ت�ح ى�ّر � ،بر َ ِدسراى  � ،خ�ش � و ز
لر�ان ن�ما�ن ده ب�ود؟

رد اُ ُح د
ى ک
ک
خ
�ِ �ش ق�ا� ق� �رده ب�ود،
�ه گل ب�وس ٔه ز��م ها ،ت� ن� ت
� را د ش� ت
گ ک
� ب�ودى
م�ر زا� � دام ب�ادهٔ مهر ،مس ت
ک
�ه ب�ا ت � زا� ى�ا�نه ٔ ه ش� ت�اد ز� خ�م� ،بر �خود حد ز�دى3؟
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ک

� دام وام ت
دار�ر ى� د؟
د ى  � ن � به ت�و ،ى�ا ت�و ب� دان؟
ىه چ� ى� ن ى�س ک
� �ه وام ِ
�  .
دار ت�و ن ى�س ت
� د ن� ى ت
ب� ن گ
ردى ک�ه � به ب� غ
ا� ى�� ش� ما � ش�وده اى
4
�
ه�ز ار ب�ار �خ ى��برى ت�ر اس ت
ک
مرح�با � به ب� زا�وان ا�ن د�ى�شه و �ردار ت�و
�ش عر س پ� ى� د م ن ،روس�ىاه ما�ن د
ک
�ه رد ف� ض�اى ت�و � ،به ب � ى زو�� ن ى ا ف� ت�اد
گ
هر �چ ن� د ،کالم زا� ت�و زو�ن مى � ى�رد
گ
گ س گ
� ت�و را� ،چ �و�نه رد خ� ِن ت � ن�� ما� ىه � ن��جا ن�م؟
وس ع ت ِ
ک
ت�و را رد � دام ن� ق� طه ب�ا ى� د � به پ�ا ى�ان �برد؟
َک
َک
ف� ت��بار� ا ّلله ،ت��بار� ا ّلله
ک
ت�� َ
بار� ا ّلل ُه احس ُن ال خ�ا ل ق� ى� ن
خ ج��س ت�ه ب�اد �ن ام خ� داو�ن د
ک ک ى
�
�ه ن� ى�� تو�ر � ن آ��فر ى� دگاران اس ت
ام ت�و
و �ن ِ
ک ک
�ه ن� ى�� تو� ىر � ن آ��فر ى� دگا� ن ى.
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توضىحات
مى ىابد.

احسن الخالقىن (مؤمنون )14 /است که شعر با آن آغاز مى شود ،و با آن پاىان
آىه فتبارک اللّه
جمله معادل ٔ
 1ــ ٔ
ُ

 2ــ شاعر امام على (ع) را روح شب قدر مى داند و به طور غىر مستقىم به نزول روح (جبرئىل) در شب قدر نىز
اشاره مى کند.
همه وجود از اسالم و پىامبر دفاع کرد و بىش از هشتاد زخم برداشت .در احکام
غزوه احد ،على (ع) با ٔ
 3ــ در ٔ
شرعى کسى که شراب بنوشد ،حد بر او جارى مى شود و به او هشتاد تازىانه مى زنند .شاعر امام على(ع) را مست شراب
منزله حد بر بدن او نواخته شده است.
غزوه احد را تازىانه هاىى مى داند که به ٔ
حق توصىف مى کند و هشتاد زخم ٔ
غزوه خىبر (خىبر از قلعه هاى محکم ىهودىان مخالف پىامبر بود)ِ ،در بزرگ قلعه را از جا
 4ــ امام على (ع) ،در ٔ
کند و به جاى سپر در دست گرفت .در اىن جنگ ،مرحب خىبرى پهلوان معروف ىهود به دست امام على (ع) کشته شد.
اندىشه ما گشوده اى ،هزار بار از در خىبر ،بزرگ تر است».
شاعر مى گوىد« :درى را که به روى
ٔ

خودآزماىى
 1ــ «گون» و «نسىم» در شعر «سفر به خىر» نماد چه کسانى هستند؟
«ناله مرغ اسىر» اثر عارف قزوىنى مقاىسه کنىد.
 2ــ شعر «سفر به خىر» را با غزل ٔ
 3ــ بند «چگونه اىن چنىن که بلند بر زبر ماسوا اىستاده اى  /در کنار تنور…» به کدام داستان در زندگى حضرت
على(ع) اشاره دارد؟
درباره حضرت على (ع) بىان کنىد.
 4ــ دو توصىف زىباى شاعر را
ٔ
 5ــ «با چشمانى ىتىمِ ندىدنت» ىعنى چه؟
 6ــ در آمىختن صولت و رحمت از وىژگى هاى انسان هاى بزرگ است .در کدام بند شعر به اىن وىژگى حضرت
على(ع) اشاره شده است؟
 7ــ «شعر سپىد من ،رو سىاه ماند /که در فضاى تو ،به بى وزنى افتاد» اشاره به کدام وىژگى هاى شعر شاعر دارد؟
 8ــ چرا شاعر پىشانى بلند امام على(ع) را کتاب خداوند مى داند؟
 9ــ شعر «در ساىه سار …» را ىک بار دىگر بخوانىد و به تلمىحات آن اشاره کنىد.
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درس نوزدهم
معىرى از غزل سراىان نامى معاصر ( 1347ــ 1288ش)
ّ
محمد حسن رهى ّ
بىشتر به پىروى از سعدى ،غزل گفته و شىواىى و روانى سخن سعدى در سروده هاى
او محسوس است.
«ساىه عمر» در زمان حىاتش به چاپ رسىده است.
مجموعه اشعار وى به نام ٔ
ٔ

حدیث جوانى

ک
ک
ا ش��م ولى �به پ�اى ع�ز ى��ز ان �چ � ى� دهام
گ
ب�ا ى�اد ر�ن � و ب�وى ت�و اى ن�و ب�هار ع ش� ق�
ک
ف
ت
�
ه
ز
�
پ
چ�ون خ�ا� رد واى و ا� �ا ت�ادهام
م ن �ج لوهٔ ش� ب� ب
ا� �ن د ى� دم �به عمر �خو �ى ش�
� مى �ن با� ى ن��خوردهام
زا� �ج ام عا ف� ى� ت
ف� ک
ل
�
ى
�
مو ى س پ� ى� د ر ا م ر ا گا ن �ن د ا د
گ
اى سرو پ�اى �بس ت�ه �به آ� ز� اد� ى م ن� زا�
گ
گ
�ر مى� ىر��ز م زا� ن��ظر مردمان ،رهى

خ�ا ر م و لى � به سا � ى ٔه گل آ� ر م ى� د ه ا م
گ
ک
ه
چم�ون ب� ن� ف��شه سر � به �ر ى� ب�ان � ش� ى� ده ام
ک
چ�ون شا�� رد ق� ف�اى ت�و ب�ا سر دو ى� دهام
گ
� ج�وا� ن ى ش� ن� ى� دهام
زا� د ى��ران حد ى� ث
ع
زو� ش� خ
ا� آ� زر� و ،گل ى� ش� ى ن چ�� ى� دهام

ىا� ن ر ش� ت�ه را � به �ن ق� د ج�وا� ن ى خ�ر ى� دهام
ک
آ� ز� اده م ن �ه زا� همه عا لم �بر ى� دهام
ع ک ک
ى� ب�م م� ن �ه آ� هوى مردم �ن د ى� دهام
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هوشنگ ابتهاج (هـ .الف ،ساىه) شاعر معاصر در سال  1306در رشت متول ّد
شد .وى از سال  1332به شعر اجتماعى روى آورد.
آثار او عبارت اند از :نخستىن نغمه ها ،سراب ،سىاه مشق و شبگىر .در زىر
غزلى از او مى خوانىم.

سارشب
رد کوهچ َ

ک
ک
�
�
�
ن
ز
رد ى � ن سر ا ى ب � ى سى سى � به رد مى � �ن د

� �پر مال ل ما �پر �ن د ه �پر ن�مى ز� �ن د
�به د ش� ت
گ
ک
ک
ن� � ن 1
� � فر �ت�گان چ� غ
ى �� ى ز� ش� ب
را� �بر مى � د
ک
ک
�
�
س
ن
ِ
ش
�
�
ز
چ
ب
سى �به و �ه سار � رد حر مى � �ن د
ن� ش�س ت�ه ام رد ان � ظت� ِار ىا� ن �غ � ِبار ب � ى سوار
ک
رد   ى� غ� ��ز ش� ب� ى �چ ن� ى� ن س پ� ى� ده سر ن� ز
مى� �ن د
گ
را� م ن د�ر خ�را� ت
دل خ� ب
ب �ر ن�مى ش�ود
ک خ
غ
ب �ر ن� ز
� زا�ى� ن خ�را� ت
مى� �ن د
�ه � ن ج��ر �م ت
گ گ
ک
� پ�ُر س ت�م �ه ا�ن درو �به غ� ى�ر غ�م
� �ذ ر �هى ا س ت
ک
گ
�ى � ى صال ٭ ى آ� ش��ن ا �به ر ه� �ذ ر ن�مىز� �ن د
چ� س
ا�
� زا� ىا� ن رد ى� چ�ه هاى �بس ت�ه ت
چ�ه ش�م پ�ا خ� ا س ت
ک ىه� ک
گ
ک
�
�
ن
ش
�
ز
�بر و �ه چ � س �ن د ا �به و � �ر مى � �ن د
ب� ک
�
�نه سا � ىه دارم و �نه �بر ى� ف�� ن� ن� دم و س�ز ا س ت
ک
گ
� ت�ر �سى ت��بر ن�مىز� �ن د
ا�ر �نه �بر رد �خ ت ِ
تهران دى 1337
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توضىح
 1ــ در اىن ظلمت اختناق (دوران حکومت سىاه ستم شاهى) کسى به فکر آزادى و رهاىى نىست.

خود آزماىى
 1ــ بىت «بى زلف سرکشش سر سوداىى از مالل         همچون بنفشه بر سر زانو نهاده اىم» از حافظ با کدام ىک
از ابىات «حدىث جوانى» هم خوانى دارد؟
 2ــ ىک نمونه اىهام و ىک نمونه تشخىص در شعر حدىث جوانى پىدا کنىد.
 3ــ شعر «حدىث جوانى» را با شعر «متاع جوانى» پروىن اعتصامى مقاىسه کنىد.
 4ــ بىت «بسوزند چوب درختان بى بر سزا خود همىن است مر بى برى را» از ناصر خسرو با کدام بىت درس
«در کوچه سار شب» ارتباط معناىى دارد؟
 5ــ «در انتظار غبار بى سوار نشستن» کناىه از چىست؟
 6ــ شعرهاى اىن درس جزء کدام نوع ادبى هستند؟
آورده اند که …

ذوال ّنون مصرى پادشاهى را گفت« :شنىده ام فالن عامل را که فرستاده اى
رعىت دراز دستى مى کند و ظلم روا مى دارد ».گفت« :روزى
به فالن والىت ،بر ّ
رعىت تمام ستده
سزاى او بدهم» .گفت« :بلى ،روزى سزاى او بدهى که مال از ّ
٭
٭
رعىت
باشد .پس به زجر و مصادره از وى بازستانى و در خزىنه نهى ،دروىش و ّ
را چه سود دارد؟»
مضر ِت٭ عامل٭ بفرمود در حال.
پادشاه  خجل گشت و ِ
دفع ّ
نه چـون گوسفندان مـردم درىـد
سـر گـرگ باىــد هـم ّاول برىـد

کل ّّىات سعدى
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فصل هشتم
سفرنامه ،حسب حال و زندگى نامه
اهداف ک ّلى فصل:

1ــ آشناىى با جلوه هاى هنرى و ادبى سفرنامه ،حسب حال و زندگى نامه
نامه نوىسندگان
2ــ آشناىى با نمونه هاىى از سفرنامه ،حسب حال و زندگى ٔ
گذشته و حال
3ــ آشناىى با برخى از چهره هاى ادبى صاحب سفرنامه ،حسب حال و
زندگى نامه
4ــ تواناىى انجام ف ّعال ّىت هاى ىادگىرى
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منظره سرخه حصار عمارى قصر ناصرىّه ،سال 1303قمرى،رنگ و روغن ،اثر استاد کمال الملک
ٔ

درس بىستم
ابـن بطــوطـه (  779ــ  703هـ.ق ) عـالـم و جهـان گـرد مشهـور ،در
خانه خدا از طنجه ــ شهرى بندرى در مراکش ــ
بىست و دو سالگى به قصد زىارت ٔ
مقد ٔمه سفرهاى دىگر ابن بطوطه شد که به ّمدت سى سال به طول
خارج شد .اىن سفر ّ
انجامىد و او توانست در اىن ّمدت با سرزمىن هاى بسىارى در شرق و غرب جهان آشنا
شود و ح ّتى به چىن نىز برود.
ابن بطوطه در سال  754به مراکش بازگشت .سلطان مراکش از او تجلىل
کرد و به دبىر خود ابن جزى فرمان داد که داستان ها و شرح سفر ابن بطوطه را ثبت و
حله ابن بطوطه ىا «تحفة النُظّار و
ضبط کند .بدىن ترتىب،
سفرنامه ابن بطوطه با عنوان ِر ٔ
ٔ
سفرنامه
غراىب األمصار» پـدىد آمد.دقّت نـظر ،واقع بىـنى و تـوصىف هاى ابن بطوطه،
ٔ
توجه ترىن سفرنامه ها در آورده است.بخشى از
زمره ىکى از بهترىن و جالب ّ
او را در ٔ
موحد مى خوانىم:
اىن سفرنامه را به
ٔ
ترجمه دکترمحمدعلى ّ

مدرسۀ امام شوشترى
الدىن منزل کردم .اىن شىخ مردى بود با مکارم اخالق
در تُستر 1در
مدرسه امام شرف ّ
ٔ
و فضاىل بسىار و جامع بىن مراتب دىن و دانش .وى مدرسه و زاوىه اى بنا نهاده که در
سرور به خدمت مشغول بودند .از اىن
آن چهار خادم به نام هاى سنبل و کافور و جوهر و َ
٭
ِ
برنامه
چهار تن ىکى مأمور اوقاف و دىگرى کارپرداز و سومى خادم سماط و مأمور تنظىم ٔ
غذا و چهارمى مأمور سرکشى به آشپزها و سقّاها و ّفراش ها بود.
من شانزده روز در اىن مدرسه ماندم .نه نظم و ترتىب آن را در جاىى دىده ام و نه لذىذتر
اندازه خوراک چهار تن غذا مى دادند.
از غذاهاى آنجا غذاىى خورده ام .به هر کس به
ٔ
اضافه
جوجه برىان و
خوراک نوعاً عبارت بود از برنج با فلفل که با روغن پخته بودند به
ٔ
ٔ
نان و گوشت و حلوا .شىخ مزبور ،هم از حىث صورت و هم از جهت سىرت ممتاز بود.
روزهاى جمعه پس از نماز در مسجد جامع منبر مى رفت و من که مجلس وعظ او را دىدم،
همه و ّعاظ٭ دىگر که در حجاز و شام و مصر دىده بودم در نظرم ناچىز نمودند و از کسانى
ٔ
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که من به مالقات آنها رسىده ام ،کسى را نظىر او ندىده ام .روزى در باغى از ِآن وى که در
٭
کنار رودخانه واقع است ،در محضر او بودم .فقها و بزرگان شهر حاضر بودند .دراوىش
هم از هر گوشه و کنار در آنجا گرد آمده بودند .شىخ همه را اطعام کرد و نماز ظهر را با
جماعت به جاى آورد و پس به خطبه و موعظه پرداخت .پىش از آنکه شىخ به سخن آغاز
مهىج٭ به قرائت مشغول بودند .شىخ خطبه
کند؛ قارىان با آهنگ هاى محزون و نغمه هاى ّ
را در نهاىت سکون و وقار ادا مى کرد و سخن خود را با اشاراتى از فنون مختلف تفسىر
و حدىث و غىره چاشنى مى داد.2پس از پاىان موعظه از هر سو ُرقعه٭ ها به او فرستادند.
چه رسم اىرانى ها بر اىن است که سؤاالت خود را در ُرقعه ها مى نوىسند و به سوى واعظ
مى اندازند و او ىکاىک ،پرسش ها را پاسخ مى دهد .چون ُرقعه ها به شىخ مى رسىد ،او
همه را در دست جمع مى کرد تا در پاىان ىکاىک،آنها را برگشود و جواب هاى بسىار بجا و
مناسب داد.در اىن هنگام ،وقت نماز عصر فرا رسىد و او به نماز پرداخت.مردم هم اقتدا
خانه خود رفت.
کردند و پس از نماز هر کس به ٔ
٭٭٭
  شعر فارسى در چىن
٭
خانه خود مهمان کرد
… امىر بزرگ « ُقرطى» که امىراألمرا ى چىن است ما را در ٔ
و دعوتى ترتىب داد که آن را «ط ُى» 3مى نامند و بزرگان شهر در آن حضور داشتند .در
اىن مهمانى آشپزهاى مسلمان دعوت کرده بودند که گوسفندها را ذبح کرده غذا را پختند.
همه عظمت و بزرگى که داشت ،به دست خود به ما غذا تعارف مى کرد و قطعات
اىن امىر با ٔ
گوشت را به دست خود از هم جدا مى کرد و به ما مى داد .سه روز در ضىافت او به سر
بردىم .هنگام خداحافظى پسر خود را به اتّفاق ما به خلىج فرستاد و ما سوار کشتى شدىم
و پسر امىر در کشتى دىگرى نشست .مطربان و موسىقى دانان نىز با او بودند و به چىنى و
عربى و فارسى آواز مى خواندند .امىرزاده آوازهاى فارسى را خىلى دوست مى داشت و
آنان شعرى به فارسى مى خواندند .چندىن بار به فرمان امىرزاده آن شعر را تکرار کردند.
چنان که من از دهانشان فرا گرفتم و آن آهنگ عجىبى داشت و چنىن بود:
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هر� داده ام
ت �ا دل � به م ت
چ�ون رد ن�ما�ز اس ت�اده ام

ک
رد ب�حر ف��ر ا ف� ت�اده ام
گ
� ىو� ى � به م ب
حرا� ا�ن درى

جهانگىر بر مسندى از ساعت شنى ،رقم چترا از پىروان ابوالحسن ،مکتب مغول
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سفرنامه «به سوى اصفهان» اثر پىر لوتى
آنچه مى خوانىد بخشى از
ٔ
ترجمه
بدرالدىن
( 1923ــ1850مىالدى) نوىسنده و جهان گرد فرانسوى است که با
ّ
ٔ
کتابى به فارسى منتشر شده است .او در اىن اثر ،دىده هاى خود را از خلىج فارس تا
درىاى خزر به تصوىر کشىده است.

به سوى تخت جمشىد
ــ پنجشنبه  3مه ( 13اردىبهشت)

چون در اىنجا ،آفتاب مانند نواحى پست و کم ارتفاع ــ ىعنى نزدىک خلىج فارس ــ
سوزان نىست ،شىوه و وقت سفر ما ،تغىىر کرده است .ما تا اصفهان روزى دو نوبت ــ صبح
و عصر ــ حرکت خواهىم کرد و هر نوبت چهار تا پنج ساعت طول خواهد کشىد و ظهر در
کاروان سراىى به استراحت خواهىم پرداخت؛ بنابراىن ،باىد صبح زود از خواب برخاست.
عمده
همراهان من و مسافران دىگر روى قالى ها و خورجىن ها و روپوش ها ــ که ّ
تجمالت ٔ
اىن کشور را تشکىل مى دهند و به اىن زودى ها کهنه و ساىىده نمى شوند ــ دراز کشىده اند.
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قدرى جلوتر ،دشت پىوسته به دهستان دىده مى شود و آن طرف تر ،کشتزارهاى خشخاش که
گل هاى سپىد آنها باز شده است به چشم مى خورد .در ىک سو تا چشم کار مى کند ،مزارع
منظره وحشتناکى
خشخاش امتداد دارد و طرف دىگر ،به سلسله کوه ها و سنگ هاىى که
ٔ
دارند ،ختم مى شود .پىداست که اىن گل هاى سفىد و بوته هاى زىبا فقط در حال حاضر
و در موقع طلوع آفتاب چنىن صفا و زىباىى وىژه اى دارند و حال آنکه محصول نهاىى شان
سم مؤثّرى است که ساکنان خاور دور آن را با بهاىى گزاف مى خرند و دودش را استنشاق
ّ
مى کنند.
اکنون آفتاب باال مى آىد .آنچه از تارىکى شب باقى مانده است ،از برابر انوار خورشىد
پارچه قهوه اى رنگى که به آهستگى رنگ
فـرار کرده ،بر روى مـزارع پر گل ــ مانـند
ٔ
ببازد ــ نابود مى شود.
ّاما مقصد امروز ما نزدىک است؛ زىرا پس از چهار ساعت راهپىماىى ،به مقابل
کاخ هاى بزرگ دارىوش و خشاىارشا خواهىم رسىد .باىد اىن وىرانه ها و آثار قدىمى را دىد؛
بنابراىن ،شاىسته است که در آنجا تو ّقف کنىم.
پس از آنکه دو فرسنگ در مىان گل هاى خشخاش و چمن هاى نمناک و جوىبارها
و مسىل ٭هاى مهىب راه مى پىماىىم ،به قرىه اى محقّر و کوچک مى رسىم .تعدادى ستون
و دىرک بلند و بدون نظم و ترتىب نىز در آنجا دىده مى شود .ستون ها هم ،بسىار عظىم و
غول آساست .هر چه بىشتر د ّقت مى کنىم ،بىشتر به شگفت انگىزى آنها پى مى برىم .اىن بنا
ىکى از عجاىب بزرگ دنىاى کهن است و از حىث غرابت با اهرام مصر برابرى مى کند.
ّاما در اىنجا ــ در مقام مقاىسه با ِ«ممفىس٭» ــ رفت و آمد به مىزانى به مراتب کمتر صورت
مى گىرد و بدىن جهت ،اسرارش کمتر کشف شده است .پادشاهانى چون خشاىارشا و
دارىوش که دنىا را به لرزه درمى آوردند ،کاخ هاى خود را در اىن ناحىه ساخته ،آنها را به
مجسمه ها و خطوط برجسته اى زىنت بخشىده اند که دست زمان هنوز نتوانسته است
ٔ
وسىله ّ
مقدونىه
آنها را محو و نابود کند .کمى بىش از دو هزار سال پىش ،ىعنى به هنگام عبور سپاه
ّ
از اىن ناحىه ،ملل غربى از وجود اىن بنا آگاه بوده و آن را به نام «پرسپولىس٭» مى شناخته اند.
اثاثه و همراهان خود را در کاروان سراى محقّرى که مى باىستى شب را در آن بگذرانىم
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نهاده ،پس از صرف ناهار به اتّفاق دو تن از جوانان قرىه که خود داوطلب راهنماىى ما هستند،
به سوى وىرانه هاى تخت جمشىد مى روىم.
اىوان ها که ارتفاعشان پنج ىا شش برابر بلندى هاى معمولى است ،به جاى آنکه
مانند همه جا از خاک و گل ساخته شده باشد و پس از چندى باران آنها را خراب کند ،با
سنگ هاى بسىار سختى که هىچ گاه از بىن نمى رود ،ساخته شده اند و اىن ستون هاى بلندى
پارچه مستقىم و قطورى
که از دور مانند دکل هاى کشتى به نظر مى رسد ،ستون هاى ىک
ٔ
است که سابقاً طاق کاخ هاى بزرگ را بر روى آنها قرار داده بودند.
اکنون به پلّه هاى سنگى محکم و ّبراقى مى رسىم .اىن پلّه ها به قدرى عرىض اند که
مى توانند ارتشى را در ىک صف از روى خود عبور دهند .در اىنجا پىاده مى شوىم تا به
باالى اىوان هاىى که ستون هاىى بر روى آنها قرار گرفته است ،بروىم .نمى دانم به چه جهت،
همراهان اىرانى ما تصمىم گرفته اند که اسب ها را هم به دنبال ما باال بىاورند .اسب ها در
ابتدا مقاومت کرده ،عقب مى زنند ،ولى سرانجام تسلىم شده به باال مى آىند .نعل هاى آنها بر
ِ
سکوت بى انتهاى
پلّه هاى باشکوه بنا ضرباتى وارد مى آورد و صعودشان در مىان آرامش و
بنا پر سر و صدا است.
اکنون بر فراز اىوان ها قرار دارىم .جاى شگفتى است که اىن اىوان ها بسىار بزرگ تر
طه بزرگى است که مى تواند شهرى را در
محو ٔ
از آن اند که از پاىىن به نظر مى آمدند .اىنجا ّ
خود جاى دهد .تعداد ستون هاى بزرگ ىک پارچه ــ مانند درختان ىک جنگل ــ زىاد
بوده ولى اکنون تنها بىست عدد از آنها سرپاست که هر کدام به تنهاىى از عجاىب به شمار
تنه آنها جدا و در اطراف پراکنده شده
مى رود .ستون هاى دىگر افتاده و تکّه سنگ هاىى از ٔ
ِ
جاىگاه
است .هنوز تعدادى از سنگ هاى عالى ،مخلوط با ىکدىگر سرپا مانده اند .در اىن
تنها و جدا افتاده اى که آن را با سنگ هاى پهن فرش کرده اند ،هنوز جرز٭ها و سردىوارهاىى
حجارى شده و بر روى آنها با خطوطى برجسته کتىبه هاىى حک شده
برپاست که به د ّقت ّ
ِ
خاکسترى تىره و شکل ِ
تمامى آنها ىکسان است و اىن مسئله در
همه اىن آثار به رنگ
استٔ .
اىن وىرانه ،امرى غىرعادى و بى تناسب به نظر مى رسد .رنگ خاکسترى اىن آثار ناشى از
ماد ٔه ناشناخته
گذشت قرون و رسوب کثافات بر روى آنها نىست ،بلکه مربوط به خود آنها و ّ
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و کمىابى است که اىن قصر را از آن ساخته اند.
اىن سلسله سنگ هاى بزرگ و تىره رنگ ــ که از ابتداى حرکتمان از دهکده چون
دىوارى به نظر مى رسىد ــ اکنون از نزدىک کامال ً بر ما ُمشرف و مسلّط است.
اىوان بزرگى که ما بر فراز آن قرار دارىم ،در اىن ساعت ــ ىعنى نزدىک غروب ــ به
قدرى غم انگىز است که به وصف نمى آىد .بادى آرام و دل انگىز مى وزد .شگفتا! به محض
٭
توجه مرا به خود جلب
محوطه ،دو نقش از اىن هىاکل غول آسا بىش از همهّ ،
ورود به اىن ّ
مى کند .اىن دو نقش را از کودکى مى شناسم و گوىا با من آشناىى دارند .بدن آن دو به
شکل گاو بالدار و سرهاشان مانند سر انسان است ولى با رىش هاى دراز به هم پىچىده و
تاج کىانى .بى شک با دىدن اىن دو نقش هوس مى کنم نظرى به گذشته بىفکنم و احساسات
دوران کودکى خود را به ىاد آورم .احساسات زمان کودکى من اسرارآمىز و در عىن حال
همه
تند و پرشور بود .من اىن َاشکال را براى نخستىن بار در دوازده سالگى دىده ام .در ٔ
مجسمه هاىى مانند آنها وجود دارد .به دستور خشاىارشا اىن دو هىکل
کاخ هاى آشورىانّ ،
آستانه کاخ ها بر پا داشته اند .اىن نگهبانان با شکوه و
غول آساى بالدار را به شکل پاسبان در
ٔ
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ِ
تصور نمى کردم از آنها آگاهى ىابم .تماشاى
عظمت نکاتى را بر من آشکار مى سازند که هرگز ّ
ِ
زنده اىن مرد
آنها بىش از
خواندن ده جلد کتاب مرا به اىن نکته ّ
متوجه مى سازد که چشمان ٔ
نىمه افسانه اى تا چه حد با عظمت و جالل بوده است.
اسب ها پا به پاى ما در حرکت اند و پاهاىشان بر روى سنگ ها اىجاد صدا مى کند.
در اىن حال ما به سوى مرکز کاخ ها ىعنى قصرهاى زىباى دارىوش پىش مى روىم .ستون ها
شکسته و روى زمىن پخش شده ،ولى هنوز نزدىک به بىست ستون با فواصلى دور ،کامال ً
راست و ظرىف در آسمان صاف برپاست .اىن ستون ها از باال به پاىىن کنگره دار است؛
پاىه هاى عظىم آنها مانند جام گل ساخته شده .چگونه اىن ستون هاى عظىم و بلند که
قسمت هاى باالى آنها به وسىله چوب بست به ىکدىگر متصل نشده از دو هزار سال پىش
تاکنون هنوز پابرجا مانده است؟ اىن نقش ها بر روى چه نوع سنگ گران بهاىى کنده شده که
با وجود گذشت قرون و اعصار ،هنوز محو نگشته است؟ سخت ترىن سنگ هاى خاراى
کلىساهاى ما پس از سىصد ىا چهارصد سال خراب مى گردد و کنار آنها ىعنى ّ
محل تقاطع
سطوحشان ،درست تشخىص داده نمى شود .سنگ هاى سماق در روم شرقى و سنگ هاى
تصور
مرمر ىونانى که در هواى آزاد قرار داشته ،کامال ً ساىىده شده اند ولى در اىنجا ،انسان ّ
مى کند که اىن صورت هاى عجىب تازه از زىر دست سنگ تراشان بىرون آمده اند .اىن
وىرانه هاى آرام و ساکت ،به مدد کتىبه هاى بى شمار ،تارىخ خود و جهان را بازگو مى کنند.
در اىنجا کوچک ترىن تک ّٔه سنگ با کسانى که بتوانند نوشته ها و آثار ب َ ْدوى و ابتداىى دوران
وهله ّاول ،خطوط مىخى مشاهده مى شود.
باستان را بخوانند ،سخن مى گوىد .در ٔ
طى قرون مختلف ،با شنىدن
گذشته از اىن خطوط اصلى ،افکار تمام کسانى که ّ
«پرسپولىس» بدىن نقطه جلب شده اند ،بر حسب تصادف در بخش هاى گوناگون ثبت شده
است .در واقع اىنها ىادداشت هاىى ساده ،جمله ها و اشعارى قدىمى و ضرب المثل هاىى
راجع به دنىا و مافىها٭ست که با خطوط ىونانى ،کوفى ،سرىانى ،فارسى ،هندى و ح ّتى چىنى
نوشته شده است« :کجا هستند پادشاهانى که به هنگام نوشىدن ساغر مرگ ،در اىن کاخ ها
فرمانرواىى مى کردند؟ چه بناهاىى که صبح بر پا بود و عصر وىران گشت!» اىن جمالت را
سىصد سال پىش مسافر شاعرى نوشته و چنىن امضا کرده است« :على پسر سلطان خالد …»
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در پشت سالن هاى باشکوه که ستون ها به ردىف در آنها قرار داشته است ،ساختمان هاى
مبهم و درهم و برهمى وجود دارد که اسرارى را در خود پنهان کرده است .ظاهر ًا اىنها
اتاق ها و آپارتمان هاىى عظىم است و در آنها بقاىاى دىوارها و ستون هاى چهارگوشى که
اطراف آنها را به سبک مصرىان ساخته اند دىده مى شود .روى اىن ستون ها برگ هاى گل،
گچ برى شده است.
٭٭٭
در اىن کوهستان ،حفره هاى بزرگ سىاهى با َاشکال منظم و سردرها و ستون هاى
اندازه دهانه هاى گورها
تراش خورده دىده مى شود .ارتفاع اىن درها و ستون ها مختلف و به
ٔ
و دخمه هاست .قطعاً در دخمه هاى اطراف ،ذخاىر و ثروت هاى شگفت آورى موجود است.
خورشىد به تدرىج پاىىن مى رود و ساىه هاى ستون ها و هىکل هاى پاسبانان ،روى خاک
ادامه بقا و از شکافته
اىن زمىن و اىوان سلطنتى درازتر مى شود .اشىاى اىن ناحىه که از ٔ
شدن در طول قرون مختلف خسته اند ،اکنون ناظر شبى دىگر خواهند بود.
مجعد است ،با نهاىت دقت به دىده بانى
دو هىکل غول آساىى که رىش هاىشان ّ
چهره بزرگ و کبود خود را به طرف دخمه هاى کوه گردانده و
مشغول اند .ىکى از آنها
ٔ
متوجه قسمت هاى دوردست اىن دشت است که در روزگاران گذشته جنگجوىان
دىگرى ّ
و فاتحان و فرمانرواىان عالم از آنجا وارد مى شده اند.
بزها که در وىرانه ها به چرا مشغول اند ،در اثر فرىاد چوپانان مسلّح که آنها را فرا
موقع در
مى خوانند جمع مى شوند ،زىرا که اىن ساعت روز ،هنگام هجوم ىوزپلنگان و ِ
معرض خطر قرار گرفتن گلّه ها است .من مىل دارم تا شب ــ و الاقل تا هنگام بر آمدن
ماه ــ در اىنجا بمانمّ ،اما دو نفر چوپان راهنماى من کامال ً با اىن نظر مخالف اند ،زىرا از
دزدان و اشباح خىالى و چىزهاى نامعلوم مى ترسند و مى خواهند پىش از پاىان ىافتن روز،
دهکده خود بازگشته در پشت دىوارهاى خاکى که از اطراف سوراخ شده است ،آرام
به
ٔ
گىرند .بنابراىن ما باىد فردا دوباره به اىنجا مراجعت کنىم و اکنون به دنبال بزهاىى رهسپار
ِ
چمنزار بى پاىان از ما دور شده اند.
مى شوىم که در درون
پس از عبور از دشت وسىع و طوالنى و گذشتن از مىان ىونجه ها و جوها و مزارع
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خانه خاکى و بى در
خشخاش ،بـه هنگام شفق به کوچه هاى
دهکده کوچک و سرانجام به ٔ
ٔ
پنجره خود مى رسىم .باد بسىار سردى درختان تبرىزى بىرون خانه و درخت زردآلوى
و
ٔ
باغچه کوچک را به حرکت درمى آورد .روز در آغوش آسمان زىبا و سبز رنگ بدرود
ٔ
حىات مى گوىد .در آسمان ،رشته هاى بارىکى از ابرهاى کوچک به شکل عقىق قرمز دىده
مى شود .صداى اذان چوپانان به گوش مى رسد.
عبرت ها چه فراوان اند و عبرت پذىرفتن ها چه اندک!
٭
ِ
				
اإلعتبار!
عبر و َا َّقل
َ
أکثر ال َ
ما َ

٭

السالم»
«على علىه ّ

توضىحات
معرب شوشتر
 1ــ ّ
 2ــ سخنان خود را با فنون مختلف علم تفسىر و حدىث همراه مى کرد تا دلنشىن و مؤثّر باشد.
 3ــ در تُرکى «ط ُى» جشن عروسى است.

خودآزماىى
 1ــ ابن بطوطه به چه رسمى در نماز جماعت شوشتر اشاره کرده است؟
 2ــ دو نمونه از توصىف هاى جزئى ابن بطوطه را در متن بىابىد.
نوىسنده «به سوى تخت جمشىد» غروب را چگونه توصىف کرده است.
 3ــ
ٔ
قصىده اىوان مداىن خاقانى به مطلع
 4ــ جمالت على پسر سلطان خالد را در درس «به سوى تخت جمشىد» با
ٔ
زىر مقاىسه کنىد:
آىـىـنـه عـبـرت دان
اىـوان مـداىـن را
هان اى دل عبرت بىن از دىده عبر کن هان
ٔ
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درس بىست و ىکم

اعتمادالسلطنه
خاطرات
ّ
اعتمادالسلطنه معروف و ملقّب شد،
الدوله که بعدها به
محمد حسن خان صنىع ّ
ّ
ّ
ناصرالدىن شاه و وزىر انطباعات او بود و در سال  1313فوت کرد .وى
مقربان دربار
ّ
از ّ
الشمس،
جمله آنها مى توان به مرآة البلدان ،مطلع ّ
داراى تألىفات ّ
متعددى است که از ٔ
خىرات الحسان ،المآثر واآلثار و منتظم ناصرى اشاره کرد.
ِ
توجهى از زندگى
اعتمادالسلطنه چون در اندرونى شاه راه داشت ،نکات قابل ّ
ّ
پرده دربار را به نگارش درآورده است.
خصوصى و مسائل پشت ٔ
اعتمادالسلطنه» به تصحىح اىرج
«روزنامه خاطرات
در زىر بخش هاىى از کتاب
ٔ
ّ
افشار را مى خوانىم:

ادب دربارى!

شاه پلنگ عظىم الجثّ ٔه قوى هىکلى را شکار فرمودند … شاه باالى صندلى جلوس
شدت حىرت ،دروغى لب ها را
فرموده ،پلنگ را باالى نطعى انداخته بودند .بعضى از ّ
غنچه کرده ،ابروها را باال انداخته ،خرانه نگاه به پلنگ مى کردندّ .اما حکىم الملک در سر
شام معرکه مى کرد .فضولى ها مى نمود .گاهى بى موقع فرىاد مى کرد« :امان! واقعاً شما اىن
پلنگ را زدىد؟ اگر امشب به خوابم بىاىد ،از ترس خواهم مرد!» شاه به ىکى فرمود« :برخىز
تا بگوىم پلنگ وقتى زنده بود ،به چه اندازه بود».
برخاست .فرمودند :به قدر تو بود!
من عرض کردم :پس به قدر خر بزرگى بوده است!
خىلى خنده شد!
                   
ضد گلوله!
دعاى ّ

ملىجکّ 1ادعا کرده بود شخصى است دعاىى دارد گلوله بند! هرکس آن دعا را با خود
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دارد ،گلوله به او کارگر نىست … قرار شد آن دعا را به گردن مرغى ببندند و هدف تىر نماىند!
شخص دعا نوىس را باالى کوه آوردند .کهنه بسته اى را به گردن مرغ بىچاره بستند.
ملىجک اىن طرف و آن طرف مى دوىد و اُشتلم٭ مى کرد که اىن شخص را مخصوصاً پىدا
کردم و سال ها زحمتش را کشىدم که دعاىى به جهت ذات ملکوتى صفات هماىون بنوىسد که
مسئله اختراع دىنامىت و قتل امپراتور روس ،مرا به وحشت
شاه ،حرز٭ فرماىند .چرا که
ٔ
انداخته است!
خالصه ،مرغ را بسته  ،دعا ،به گردنش آوىخته ،مچول خان تفنگ را گرفت ،در سى
قدمى خالى کرد .تفنگ خالى شدن همانِ ،
مردن مرغ همان!
همه ناراضى!

٭
تغىرات٭ شاه داشت .سبحان اللّّٰه! اىن چه بدبختى
امىن ّ
السلطان خىلى شکاىت از ّ
السلطان هم ناراضى .من هم ناراضى .پسرش هم ناراضى .فالن
است دولت را گرفته! امىن ّ
فعله هم شاکى .خدا عاقبت امور را اصالح کند!

نرود مىخ آهنىن در سنگ!

ِ
سر شامِ شاه احضار شدم .چهار ساعت تمام «تارىخ فردرىک» خواندم .عجىب اىنکه
در سال متجاوز از چهارصد تومان خرج مى کنم و از اىن قبىل کتاب ها که سراپا تَنبّه٭ است
مى آورم براى شاه مى خوانم ،هىچ ملتفت نىستند!
خزانۀ ملوکانه!

کشىک خانه٭ و بعد قاپوچى٭ بود حضور آمد .سال
امروز پىرمردى که ّاول غالمِ
ْ
جلوس فتحعلى شاه متول ّد شده و نود و سه سال دارد .بى عىنک قرآن مى خواند .شاه بعد
از التفات هاى زىاد پنج تومان به او انعام دادند .در دستگاه سلطنت پنج تومان نبود! مرد را
صاحبقرانىه٭ بگىرد .او هم رفت به شاه عرض کرد .شاه هم از جىب
وعده دادند که بىاىد
ّ
خودشان پانزده عدد دوهزارى به او دادند!
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رعىت پرورى!
ّ

چند روز قبل رعاىاى کرمان به عرض آمده بودند که سىل ،دهات ما را خراب کرده.
3
2
لهجه آنها!
السلطنه در مجلس خنده کرده بود به وضع عرض و ٔ
تخفىف خواسته بودند  .ناىب ّ
محمدخان ،صاحب
رعىت! آغا ّ
کرمانى ها گفته بودند :خنده کار اطفال است و گرىه مال ّ
اىن تخت ،شهرکرمان را خراب کرد و ما گرىه نکردىم .حاال گرىه مى کنىم که عرض حسابى
دارىم و شما خنده مى کنىد!
شکار شاهانه!

در سر ناهار ،پسر مىرشکار رسىد .عرض کرد :دىشب پلنگى به خىال بردن گوسفندهاى
زاغه ٭ گوسفندها رفته بود.
شاه ،حوالى سرخه حصار آمده بود .هىاهو کرده بودند .به ٔ
مالحظه عىد و سالم ،سوار نشدند .سران
مى خواستند شاه را همان ساعت سوار کنند .به
ٔ
سپاه مأمور شدند که بروند دم سوراخ زاغه ،پلنگ را مانع از خروج بشوند ،تا شاه فردا
بروند بزنند!
باالتر از فتح خوارزم!

دو سه لغت فرانسه ازمن پرسىدند ،گفتم .بعد ،عرض کردم :من هفتاد هزار لغت
فرانسه مى دانم!
شاه هم به جهت اىنکه مرا خجل کنند ،لغت غىر مصطلح «گوش ماهى زنده» را از من
سؤال کردند .من ندانستم .به قدرى مشعوف٭ شدند که اگر خبر فتح خوارزم و بخارا را
به او مى دادند ،اىن قدر شعف براى وجود مبارک دست نمى داد!
رجال سبزى پاک کن!

معموله همه ساله ،اعاظم٭ اهل اردو و تمام ملتزمىن
امروز آش پزان است ،به رسم
ٔ
حاضر بودند .رجال دولت ،سبزى پاک مى کردند!
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٭

شتر قربانى!

شتر قربانى را امروز با نقّاره چى و مطرب ،حضور آوردند .از رسومات َق َجر است که
قربانى شرعى را با اسباب طرب مى گردانند!
اسکورت ملىجک!

قرار شده که هر وقت ملىجک سوار مى شود ،چهار ّفراش سوار ،دوشاطر ،پنج غالم
کشىک خانه ،همراه او باشد و داىى او هم تفنگ گلوله پر همراه داشته باشد .هرکه نزدىک
مى آىد ،با گلوله بزند!
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دکتر طٰ ٰه حسىن ،ادىب و  پژوهشگر
معاصر مصرى ( 1973ــ  ،)1889در سه سالگى
نابىنا شد .اما با استعداد و پشتکارى فوق العاده
توانست به سرعت پىشرفت کند و به مدارج عالى
مسئولىت هاى اجتماعى دست ىابد.
تحصىلى و
ّ
کتاب «األىّام» اثر دکتر طٰ ٰه حسىن،
تصوىر زندگى پر از نشىب و فراز اوست.
محرومىت ها و مشکالت ،تقلىد کورکورانه و
ّ
جامعه نوىسنده در اىن کتاب
اندىشه هاى نارواى
ٔ
به خوبى نشان داده شده است .اىن کتاب از
بهترىن نمونه هاى زندگى نامه نوىسى معاصر به حساب مى آىد.
کتاب «االىّام» را شادروان حسىن خدىوجم با نام «آن روزها» به زبان فارسى
ترجمه کرده است .بخشى از آن را در اىنجا مى خوانىم:

آن روزها
در آغاز نابىناىى ،بسىار کنجکاو بود .در راه کشف مجهوالت از هىچ چىز نمى هراسىد
و در اىن راه با گرفتارى و رنج و عذاب فراوان روبه رو مى شد .تنها ىک حادثه ،حس
کنجکاوى او را افزون کرد و آن چنان شرمى را بر جان و دلش چىره ساخت که هنوز آثار
آن از بىن نرفته است.
شبى براى شام خوردن ،با اهل خانه در کنار سفره نشسته بود .مادرش طبق معمول،
سفره غذا را آماده مى ساخت و به خدمتکار و خواهرانى که در انجام اىن کار به خادم کمک
ٔ
مى کردند ،دستور مى داد.
همه مردم غذا مى خورد ولى ناگهان فکرى به خاطرش رسىد :چه خواهد
کودک مانند ٔ
شد اگر برخالف عادت همگان ،که لقمه را با ىک دست برمى دارند ،او لقمه را با هردو دست
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بردارد؟ چه چىز او را از اىن آزماىش منع مى کند؟ هىچ چىز.
درپى اىن اندىشه ،لقمه را با هر دو دست گرفت و در ظرف مشترک فرو برد و سپس
در دهان گذاشت .برادرانش بى اختىار به خنده افتادند .از اىن پىشامد مادرش گرىست.
ّاما پدرش با لحنى مالىم و اندوه بار گفت« :پسر جان ،لقمه را اىن طور بر نمى دارند…» و
او خود ندانست که آن شب را چگونه سپرى کرد.
ازآن لحظه ،حرکات و رفتارش با اندکى احتىاط و دلهره و شرم توأم شد .احتىاط و
دلهره و شرمى که اندازه اش درست معلوم نبود .ازآن تارىخ درىافت که باىد آهنىن اراده و
شکست ناپذىر باشد .از آن روز چند نوع غذا را بر خود حرام کرد وتا روزگارى که عمرش
از بىست و پنج سال تجاوز کرده بود ،بر تصمىم خود باقى ماند و به آن غذاها لب نزد .خود
را از خوردن آش و پلو و تمام خوراکى هاىى که باىد با قاشق خورده شود ،محروم کرد؛ زىرا
گرىه
خنده برادران ،ىا ٔ
مى دانست که با قاشق نمى تواند درست و تمىز غذا بخورد و از ّ
تصور ٔ
مادر ،ىا نصىحت پدر که با صداى آرام و اندوه بار به او تعلىم مى داد ،آزرده مى شد .اىن
درباره ابوالعالى َم ّعرى٭ نقل کرده اند
مورخان
حادثه او را مدد کرد تا حقىقت آنچه را  که ّ
ٔ
شىره خرما خورده بود .قطره اى از آن شىره بر سىنه اش
درىابد .مى گوىند« :روزى ّ
معرى ٔ
چکىده بود و او نمى دانست .چون براى تدرىس به اتاق درس وارد شد ،ىکى از شاگردان
معرى با شتاب دستى بر سىنه کشىد و گفت :آرى،
پرسىد :جناب استاد شىره خورده اند؟ ّ
خدا آز و هوس را بکشد! از آن پس درسراسر زندگى خوردن شىره را برخود حرام کرد».
اىن حادثه ،کودک را ىارى کرد تا از حقىقت ىکى از جلوه هاى زندگى َم ّعرى باخبر شود؛
معرى دور از چشم تمام مردم ح ّتى خادمش ،غذا مى خورد .در ىکى از زىر زمىن هاى
زىرا ّ
خانه اش بر سفره مى نشست .به خادمش دستور مى داد تا غذاىش را آماده سازد و در آن
محل بگذارد .آن گاه خود وارد اىن حجره مى شد ،براى غذاخوردن خلوت مى کرد و به
اندازه اشتها از غذاى موجود مى خورد.
ٔ
هندوانه حلب و خوبى آن سخن مى گفتند.
درباره
نقل کرده اند که روزى شاگردانش
ٔ
ٔ
ابوالعال به خرج افتاد؛ کسى را روانه کرد و مقدارى هندوانه براى آنان خرىد .شاگردان
معرى اندکى از اىن مىوه را براى او در زىرزمىن نهاد .گوىا آن را  در ّ
محل
خوردند .خادمِ ّ
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٭
معرى را در آنجا مى گذاشت،
معهود  ،که همه روزه غذاى ّ
مىوه
نگذاشته بود .چون ّ
معرى خوش نداشت که از سهم ٔ
آن روزها
خود جوىا شود ،ازآن بى خبرماند .هندوانه در آن محل ماند
تا فاسد شد و ابوالعال ازآن نچشىد .دوست ما حقىقت اىن
نشىب و فرازهاى زندگى ابوالعال را درىافته بود؛ زىرا خود
را گرفتار همان دام بال مى دىد.
اىن کودک بسىار آرزو مى کرد که بتواند هنگام غذا
خوردن با خود خلوت کند ولى جرئت نداشت اىن آرزو
خانواده خود در مىان نهد .گرچه درموارد بسىارى ،براى خوردن بعضى غذاها تنها
را با
ٔ
مى ماند؛ مثال ً در ماه رمضان ىا در روزهاى جشن و شادمانى که اهل خانه انواع غذاهاى
واسطه ترس از
لذىذ و شىرىن را که باىد با قاشق خورده شود ،آماده مى کردند ،کودک به
ٔ
آنکه مبادا اندکى از غذا روى سفره برىزد ،از حضور بر سر سفره امتناع مى کرد .مادر ازاىن
خوددارى آزرده مى شد .سىنى مخصوص براىش آماده مى کرد و او را با غذاىش در اتاقى
مخصوص تنها مى گذاشت .کودک در را از پشت سر مى بست تا هىچ کس در حال غذا
متوجه او نشود.
خوردن ّ
خالصه تا هنگامى که بزرگ شد و توانست بدون کمک دىگران به خوىشتن بپردازد،
دراولىن سفر اروپا ،از اىن شىوه پىروى کرد و با مشکالت
اىن شىوه را ازدست نداد .ح ّتى ّ
فراوان روبه رو شد .از حضور در رستوران کشتى خوددارى مى کرد و غذاى او را به
کابىنش مى بردند .سرانجام به فرانسه رسىد .برنامه اش اىن بود که هرگاه در هتلى جاى
مى گرفت ىا بر خانواده اى وارد مى شد ،خواهش مى کرد که غذاى او را به اتاقش ببرند و
سفره عمومى حاضر شود .تا روزگار نامزدى با همسرش ،از اىن
از وى نخواهند که بر سر ٔ
عادت دست بر نداشتّ .اما اىن زن او را از بىشتر عادت هاى چندى که دامن گىرش شده
بود باز داشت .عادت مردم گرىزى او را در زندگى گرفتار انواع مشکالت کرده بود .درمىان
خانواده ضرب المثل شده بود .پس از آنکه بزرگ شد و به زندگى اجتماعى قدم نهاد ،بازهم
در مىان آشناىان انگشت نما بود .کم غذا مى خورد .اىن کم خوراکى به علّت کم اشتهاىى
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معرفى شود ىا مورد تمسخر برادرانش واقع
نبود ،بلکه از آن مى هراسىد که پرخور و شکمو ّ
گردد.در آغاز کار ،کم خوراکى و پرهىز ،براى او دشوار مى نمود ولى طولى نکشىد که اىن کار
براىش عادت شد .ح ّتى به مرحله اى رسىد که ممکن نبود بتواند مانند دىگر مردم پرخورى کند.
لقمه را خىلى کوچک مى گرفت .عموىى داشت که هرگاه لقمه گرفتن کودک را
مى دىد ،خشمگىن مى شد و منعش مى نمود و اصرار داشت که حتماً لقمه را بزرگ بردارد.
اىن اصرار ،برادران کودک را به خنده وامى داشت .همىن امر باعث شده بود که کودک
از عموىش بسىار متن ّفر باشد.
از نوشىدن آب در سفره خجالت مى کشىد.مى ترسىد که ظرف آب در دستش بلغزد
ىا هنگامى که قدح٭ آب را نزدىک او مى برند ،نتواند ظرف را خوب بگىرد .بنابراىن تا
زمانى که کنار سفره بود ،غذاى خشک مى خورد ولى همىن که براى شستن دست از جاى
برمى خاست ،به نزدىک شىر آبى که در آن محل بود مى رفت و خدا مى داند که چه اندازه
آب مى نوشىد! اىن آب همىشه سالم و پاکىزه نبود و اىن نوع نوشىدن براى آدمِ تشنه ،ازنظر
بهداشت درست نبود .بدىن جهت ،سرانجام به ناراحتى معده مبتال شد و هىچ پزشکى
نتوانست علّت اىن بىمارى را بشناسد.
پس از اىن دىگر خود را از انواع بازى ها و سرگرمى ها محروم کرد و از هرچىزى،
جز آنچه آزارش نمى کرد و در معرض تمسخر و دلسوزى اىن و آن قرارش نمى داد ،دست
کشىد .محبوب ترىن بازى ها درنظرش آن بود که مقدارى آهن پاره را گرد خود جمع کند
گوشه اتاق با آنها سرگرم شود .اىن اشىا را گردآورى مى کرد و پراکنده مى ساخت و
و در
ٔ
به ىکدىگر مى زد .ساعتى چند بر سر اىن کار تلف مى کرد تا آنکه خسته مى شد و بازى را
به برادران ىا دىگر همساالنش وا مى گذاشت و خود در دنىاى خىال با آنان دربازى شرکت
مى نمود .بدىن شىوه ،بىشتر بازى ها را بدون آنکه لذّ تى ببرد ىا در آنها نقشى داشته باشد،
آموخته بود .پس از اىن نوع بازى ،گوش دادن به افسانه و داستان براىش بهترىن سرگرمى
بود .بسىار دوست مى داشت که به شعر خواندن شاعر ىا نقّال گوش دهد ىا گفت وگوى
مردان را با پدرش ،ىا گفت و شنود زنان را با مادرش بشنود .سرانجام از اىن راه خوب
گوش دادن را آموخت.
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پدرش با چند تن از دوستان که بسىار به افسانه و داستان عالقه مند بودند ،هر روز پس
از آنکه نماز عصر را مى گزاردند ،گرد هم جمع مى شدند و به خواندن داستان هاى جنگى و
٭
فتوحات اسالم مى پرداختند .آنان از شنىدن جنگاورى هاى َعنتره٭ و دالورى هاى بىبرس
و سرگذشت پىامبران و پارساىان و نىکان ،و خواندن کتاب هاى اخالق و س ّنت لذت فراوان
مى بردند.
توجهى نمى کرد ولى از آنچه مى شنىد
کودک درکنار آنان مى نشست .کسى به او ّ
غافل نمى ماند ،بلکه از اثرى که اىن افسانه ها درجان و دل شنونده باقى مى گذاشت نىک
باخبر مى شد .با فرا رسىدن شب ،اىن گروه ،براى خوردن شام پراکنده مى شدند .پس از
خواندن نماز عشا بار دىگر جمع مى شدند و تا پاسى از شب به گفت و شنود مى پرداختند.
نقّال مى آمد و مى خواند .کودک مى نشست و گوش فرا مى داد .افسانه هاى شبانه را مانند
داستان هاى عصرانه به خاطر مى سپرد.
زنان روستاىى مصر عادت ندارند که هنگام تنهاىى خاموشى گزىنند و لب از زمزمه
فرو بندند .بنابراىن ،هرگاه ىکى از آنان تنها بماند و همدمى نىابد که با او درددل کند ،به
انواع گونه گون با خوىشتن زمزمه مى کند .اگر شادمان باشد ترانه و تصنىف مى خواند ،اگر
غمگىن و افسرده باشد ،نوحه سراىى مى کند .زنان مصرى با غم و اندوه دائمى خو گرفته اند.
بهترىن سرگرمى براى زنان روستاىى مصر ،آن است که در لحظات تنهاىى ،رنج ها و عزىزان
واسطه شنىدن ترانه
رفته خود را به خاطر بىاورند و نوحه سراىى کنند .دوست ما به
ٔ
از دست ٔ
و تصنىف٭ خوانى هاى خواهرانش و نوحه گرى هاى مادرش که صداى خود را از او درىغ
نمى کردند ،خوشبخت ترىن مردم بود.
بدىن ترتىب ،کودک بسىارى از تصنىف ها و مرثىه ها را به خاطر سپرد و افسانه ها و
داستان هاى فراوان آموخت .از مطالب دىگرى نىز باخبر شد که مىان آنها و محفوظات،
رابطه و پىوندى وجود نداشت .آن مطالب عبارت بود از اوراد٭ و اذکارى٭ که پدر بزرگ
کهن سال و نابىناىش ،در صبح و شام مى خواند.
پدربزرگ هرسال تمام فصل زمستان را در خانه مى گذرانىد؛ ىعنى روزگارى که زندگى
او را مجبور کرده بود تا عابد و پارسا شود .بدىن گونه او نمازهاى پنج گانه را ّاول وقت به جا
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مى آورد و زبانش از ذکر خدا خسته نمى شد! آخرهاى شب بىدار مى شد تا دعاى سحر
بخواند .پس از نماز عشا به انواع اوراد و ادعىه٭ مى پرداخت و شب دىر مى خوابىد .اتاق
خواب کودک مجاور با اتاق پدربزرگ بود؛ بنابراىن ،هنگامى که پىرمرد سرگرم ذکر و دعا
مى شد ،کودک به صداى او گوش فرا مى داد .سرانجام مقدار زىادى از اوراد و ادعىه اى
را که او مى خواند به خاطر سپرد.
٭  ٭ ٭
هنوز نُه سالش نشده بود که بىشتر ترانه ها و مرثىه ها و افسانه ها و حماسه هاى هاللى ها
ادعىه پارساىان و غزل هاى صوفىان را آموخت .عالوه بر اىنها تمام
و بربرها ،و اوراد و
ٔ
قرآن را نىز حفظ کرد.
توضىحات
ناصرالدىن شاه بود.
 1ــ ىکى از نزدىکان مورد
عالقه
ّ
ٔ
 2ــ درمالىات آنها تخفىف داده شود.
 3ــ شکاىت

خودآزماىى
السلطنه چاپلوسى نوىسنده در کدام قسمت ها بىشتر دىده مى شود؟
 1ــ در خاطرات اعتماد ّ
اعتمادالسلطنه ،بگوىىد که دربار قاجار چه وىژگى هاىى داشته است؟
 2ــ با درنظر گرفتن خاطرات
ّ
 3ــ علّت تغىىر رفتار طٰ ٰه حسىن چه بود؟
 4ــ نوىسنده خود را با چه کسى مقاىسه کرده است؟ چرا؟
 5ــ نوىسنده ىادگىرى مرثىه ها ،افسانه ها و حفظ قرآن را مرهون چه چىز مى داند؟ چرا؟
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درس بىست و دوم
مسعود سعد سلمان قصىده سراى توانا ( 515ــ  440ق ).بىشتر عمر خود را
در سرزمىن هند به سر برد .ابتدا در دستگاه غزنوىان ع ّزت و مقامى ىافت .اما به سعاىت
قلعه
بدخواهان گرفتار شد و ّمدت هفت سال در قلعه هاى «دهک» و «سو» و سه سال در ٔ
قلعه «مرنج» در زندان به سر برد .مسعود در سال هاى اسارت،
«ناى» و هشت سال در ٔ
(حبسىات)
«حبسىه»
قصاىد بسىارى در شرح احوال خوىش در زندان سرود که به
ّ
ّ
حبسىات اوست .مسعود سعد سلمان در اىن
معروف است .آنچه مى خوانىد ،ىکى از
ّ
سروده از بخت بد خوىش و گرفتارى اش درزندان ِ
شکوه مى کند.
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مقدمه و فصل چهارم کتاب «طرحى از
آنچه مى خوانىد بخش هاىى برگزىده از ّ
ىک زندگى» از پوران شرىعت رضوى است.
او در اىن کتاب به شرح زندگى و افکار همسر خوىش ،دکتر على شرىعتى متفکّر
نوىسنده معاصر ( 1356ــ  )1312پرداخته است:
و
ٔ

طرحى از ىک زندگى
خانواده ما بود .على بود و کالس هاى
سال هاى  48ــ  45سال هاى نسبتاً   آرامى براى
ٔ
درسش و خانواده .تقرىباً تنها سال هاىى بود که او اوقاتش را با ما مى گذراند .نقش پدر و
ادبىات مشهد،
همسر و کار فکرى و شغلى اش را باهم انجام مى داد :تدرىس در
دانشکده ّ
ٔ
بقى ٔه اوقات بودن با خانواده اش.
نوىسندگى و ّ
گاه تمام شب براى نوشتن بىدار مى ماند .او جا و مکان مشخّصى براى نوشتن
نمى خواست؛ مثال ً اتاق مخصوص کار ىا مىز شخصى و …  .به رغم داشتن مىز کار در منزل
کمتر پشت آن مىنشست و از آن استفاده مىکرد .در اتاق کارش تشکى انداخته بودىم با پشتى که
روى آن مى نشست .گاهى رادىو را هم روشن مى کرد .با وجود عالقه اى که به داشتن خودکار
ظرىف نوىس داشت در بند آن نبود .گاه مى شد در به در دنبال خودکارى از هر نوع مى گشت،
ْ
تا شروع به نوشتن کند .چند عدد کالسور در رنگ هاى مختلف ،به نوشته  هاى خصوصى اش
اختصاص داشت .اکثر مطالبى که سال ها
بعد از رفتنش ،تحت عنوان «گفت و گوهاى
تنهاىى» انتشار ىافت ،در اىن کالسورها نوشته
شده بود (به رنگهاى خاکسترى و سبز و …).
خاصى از لوازم تحرىر
اوراقش را با وسواس ّ
تهىه مى کرد و
فروشى هاى خىابان ارک مشهد ّ
آنها را اغلب اوقات همراه داشت.
تنها وسواسى که به خرج مى داد و
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خواهشى که داشت اىن بود که کسى به اتاق کارش نرود و آنجا مرتّب و جمع و جور نشود.
ولى من خودم به ناچار هرروز باىست به نوشته ها و کتاب هاىش تاحدودى سرو سامان مى دادم
و گرنه احتمال داشت بچه ها به آنها دست بزنند و اوراق پاره شود .چرا که على عادت نداشت
نوشته هاىش را جمع کند .بىشتر اىن مواقع ،شروع به خواندن آنچه شب پىش نوشته بود،
خل ّقىت دارد و چه طور مطالب را
مى کردم و در حىرت مى ماندم که چگونه مغز او آن همه ّ
حلجى مى کند .وقتى ىک صفحه از نوشته هاىش را مى خواندم،
آن قدر عمىق و با د ّقت ّ
جذب مى شدم و همان جا مى نشستم و مشغول خواندن مى شدم و چه بسا که ساعتى طول
مى کشىد و من در ىک جا نشسته بودم و مى خواندم.
عالقه عمىقش
الشعاع قرار مى گرفت و به رغم
موقع نوشتن ،همه چىز براىش تحت ّ
ٔ
به خانواده ،اصال ً ىادش نمى آمد که خانواده اى هم دارد و به هر قىمتى در جست و جوى
خلوتى مى گشت تا بتواند بنوىسد.
زمانى که نوشتن کتاب کوىر را شروع کرد ،مىل شدىدى به تنهاىى و آرامش داشت و
متوسل مى شد تا از دىد و بازدىدها و سماجت برخى از دوستان بگرىزد.
به هرکلکى ّ
شب ها تا دىر وقت مى نوشت .بعضى اوقات که من نىمه شب به اعتراض به
نشانه تهدىد روى کلىد برق مى گذاشتم و از او مى خواستم
سراغش مى رفتم و دستم را به ٔ
استراحت کند ــ گاه به ّمدت دو ساعت همان طور اىستاده منتظرمى ماندم ــ به اصرار از من
مى خواست به او فرصت بدهم تا نوشته هاىش را تمام کند و مى گفت« :نمى توانم مطالبى را
رشته
که به ذهنم رسىده نىمه کاره رها کنم .معلوم نىست فردا فرصت نوشتن پىدا کنم .اگر ٔ
افکارم پاره شود ،از سر گرفتن اىن مطلب دشوار خواهد شد .شاىد تا فردا مطلب از ىادم
برود».
عالقه عمىقش به خانواده و فرزند هرگز نتوانست خود را با چهارچوب هاى
على با وجود ٔ
متداول س ّنتى پدر و همسر و … تطبىق دهد ،ممکن بود هفته اى را با ما بگذراند و راجع به
حساسىت
جزئىات ــ از درس و مشق بچه ها گرفته تا شرکت در مراسم خانوادگى … ــ
ٔ
ّ
همه ّ
نشان دهد و گاه ماه ها بگذرد و نفهمد دور و برش چه گذشته است.
از مسائلى که وى را دراىن سال ها مشغول مى کرد ،به جز تدرىس و نگارش ،رسىدگى
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زلزله فاجعه بار طبس و کا ْخک ،عمىقاً تکان خورد .من
به امور روستاىىان کاهک بود .از ٔ
شدت مى گرىست.
بارها دىدم و دىگران نىز ،که از ىادآورى صحنه هاىى که دىده بود ،به ّ
زلزله طبس درجمع آورى وساىل براى
ىکى از شاهدان و همراهان وى مى گوىد« :در ٔ
مهىج او اشک شنوندگان را جارى
زلزله زدگان کوشش فراوانى داشت .سخنرانى هاى ّ
مى ساخت .لنگه کفشى را که از زىر خروارها خاک خارج شده بود ،به جمع نشان داد،
فرىاد مردم بلند شد و سپس مردم را به کمک تحرىک نمود …».
خواهرش که دراىن سال ها شاگرد وى در دانشکده بود مى گوىد:
زلزله کا ْخک ،پس از بازگشت از آنجا خسته و خاک آلود و غمگىن بود.
« به دنبال ٔ
به استقبالش رفتم .مقدارى لوازم و لباس را که براى زلزله زدگان جمع شده بود ،نشانش
نرده حىاط گذاشت و تا مى توانست
دادم تا به گمان خود شادمانش کنمّ .اما او دستش را بر ٔ
شدت گرىه کرد .مى گفت« :چقدر دردناک است شاهد اىن همه مصىبت بودن .دىدن
به ّ
وضع و حال زنى که براى بىرون آوردن جسد کودکانش ،خاک را با سرپنجه اش مى خراشد.
خانواده  آبرومندى که باىد لباس و پتوى
رفته خود نگاه مى کند.
پىرمردى که به
کاشانه برباد ٔ
ٔ
ٔ
کهنه هدىه شان کنى … »،فرداى آن روز به کا ْخک رفت .دانشجوىانى که برادرم را در
شدت ناراحتى و رنج دکتر به اندازه اى بود که ما
آن سفر همراهى کرده بودند ،مى گفتندّ «:
بسىار غمگىن تر از آنچه بودىم ،شدىم».
وضعىت روستاىش نىز او را سخت مشغول کرده بود .به خصوص پس
عالوه برآن،
ّ
از بازگشت از اروپا مرتّب به مزىنان مى رفت؛ با روستاىىان برخوردى بسىار صمىمى و
لهجه آنان صحبت مى کرد و اىن براى روستاىىانى که
خودمانى داشت ،به زبان خودشان و ٔ
محمدتقى شرىعتى بود ،بسىار خوشاىند مى نمود.
على آقا قبل از هرچىز براىشان پسر آقا شىخ ّ
على بسىار دوست داشت که کالس هاى درسش با بحث و گفت و گو و سؤال و جواب
ِ
شنىدن پاسخى دقىق و بجا و حساب شده
همراه باشد .پىش مى آمد که دانشجوىان پس از
بى اختىار براىش دست مى زدند.
تأمل و استنباط عادت
خواهرش مى گوىد « :دکتر توصىه مى کرد که خود را به تفکّر و ّ
حافظه خود
نقلىه بدل نکنىد که مطالب را پلى کپى و کتاب ها را به
دهىد؛ خود را به
ٔ
ٔ
وسىله ّ
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منتقل کنىد ،بلکه آنها را استدالل نماىىد و قدرت استنباط داشته باشىد».
مقررات نمى گنجىد .مى کوشىد دانشجوىان
رابطه اش با دانشجوىان نىز در چارچوب ّ
را ىکاىک بشناسد و روانکاوى کند.
خصوصىاتمان بگوىىم،
ىکى از شاگردانش مى گوىد « :روانکاو بود؛ بى آنکه چىزى از
ّ
روحى ٔه ىکاىک ما آشنا بود .در سر کالس سعى مى کرد ما را به حرف زدن وادار کند و
با
ّ
نظر ما را بداند .از اظهار نظر ما به وىژه هنگامى که نظر تازه اى ابراز مى کردىم ىا به برداشت
درستى مى رسىدىم ،بسىار خوش حال مى شد».
ىکى دىگر از دانشجوىانش مى گوىد« :دکتر شرىعتى ،در حواشى اوراق امتحانى بعضى
از دانشجوىان به اندازه اى که خود دانشجو مطلب نوشته بود ،توضىحاتى مى نوشت و آنها
را نقد و بررسى مى نمود ،هىچ گاه از کار زىاد احساس خستگى نمى کرد و در هر مبحثى که
معرفى مى نمود».
وارد مى شد ،کتب ّ
متعددى را ّ
٭  ٭ ٭
… و خالصه اىنکه ،على عارف مسلکى درون گرا ،روشنفکرى متع ّهد و مبارز ،نوىسنده
و معلّمى در ِپى تفکّر و تحقىق بود .ىکى از افرادى که براى نخستىن بار او را دىده بود،
توجه مى کرد اىن بود که به ِ
طور فطرى از پدىده هاى طبىعى
مى گفت« :آنچه در او جلب ّ
به شگفت مى آمد ،مى شکفت و لذّ ت مى برد» .آنکه پرشورترىن خطابه ها را اىراد مى کرد،
گواهى اکثر هم دوره هاىش اغلب ساکت و منزوى بود .در ِ
ِ
برابر قدرتمندان و نىروهاى
به
ِ
مهاجم مغرور بود و مقاوم ،و در ِ
انعطاف خالصانه اى تواضعى مضاعف از خود
برابر هر
ِ
«شدت و رحمت» و «زور نگفتن و نشنىدن» بود.
بروز مى داد .به راستى
مصداق همان ّ
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ىک «شهىد» را نمى بىنى که چه شىرىن و چه آرام مى مىرد؟
براى آنها که به «روز ّمرگى» خو کرده اند و با خود ماندگارند ،مرگ،
فاجعه هولناک و شومِ زوال است ،گم شدن در نىستى است .آنکه آهنگ
ٔ
هجرت از خوىش کرده است ،با مرگ ،آغاز مى شود .چه عظىم اند مردانى که
ِ
عظمت اىن فرمان شگفت را شنىده اند و آن را کار بسته اند که« :بمىرىد ،پىش
از آنکه بمىرىد»!؟
ِ
مخاطب خداوند تنها پىامبر(ص) نىست.
چنىن مى پندارم که در اىن سوره،
«درجامه خوىش» پىچىده اند:
همه آنهاىى است که
ٔ
روى سخن با ٔ
جامه خوىش فروپىچىده! برخىز! و جامه ات را پاکىزه ساز و پلىدى
«اى به ٔ
را هجرت کن»!
نده فرمان وحى در فضاى درونم مى پىچد و صداى
طنىن قاطع و کَ َن ٔ
زنگ هاى اىن کاروانى راکه آهنگ رحىل کرده است ،مى شنوم .هجرت آغاز
شده است و مى دانم اىن آتشى که اکنون چنىن دىوانه در من سر برداشته است ،نـه
ىـک حـرىق ،که آتش کاروان است! آتشى که بر راه مى ماند و کاروان مى گذرد.
کوىر

توضىحات
 1ــ هر لحظه کار براى من دشوار و سخت مى شود؛ کار به جان رسىدن کناىه از بىچاره شدن است.
ستاره بختم با من دشمن است.
 2ــ زندانى هستم و بخت با من ىار نىست؛ اندوهگىنم و
ٔ
 3ــ هر آتشى که مى بىنىد ،مانند حرفى از طومار پشىمانى و ندامت من است ىا  هرحرف از طومار ندامت من
مانند آتشى است.
 4ــ زندان سلطان کجا و من کجا؟ اىن چه سرنوشت شومى بود که ناگهان به من روى آورد؟
 5ــ سبک بار ،آسوده خاطر ،فارغ بال ،نادان دراىن بىت معنى اخىر مراد است.
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بىاموزىم
شعرى که از مسعود سعد سلمان خواندىم در زندان سروده شده است
بردارنده اعتراض شاعر به مخالفان و بدگوىان و
چنىن شعرهاىى معموالً ،در
ٔ
تالش براى اثبات بى گناهى خوىش استِ .
شکوه و شکاىت از وضع بد خود
در زندان و بىان علّت به زندان افتادن دراىن نوع شعرها دىده مى شود .به
حبسىه ىکى
اىن گونه اشعار که در زندان سروده مى شود
حبسىه گفته مى شودّ .
ّ
ادبىات فارسى تنى چند از شاعران
ادبىات غناىى است .درتارىخ ّ
از موضوعات ّ
الشعرا بهارّ ،فرخى ىزدى و… داراى
چون مسعود سعد سلمان ،خاقانى ،ملک ّ
حبسىه هستند.
ّ
حبسىه را باهم مى خوانىم:
در اىنجا بىت آغازىن چند
ّ
نـالـم بـه دلچـونـاى مـنانـدر حـصـار نـاى
هـمـت مـن زىـن بـلـنـد جـاى
پـسـتـى گـرفـت ّ
مسعود سعد

صبحدم چون ِکلّه٭ بندد آه دود آساى من
چون شفق در خون نشىند چشم خون پاالى من
خاقانى

به زندان قفس مرغ دلم چون شاد مى گردد
مگر روزى که از اىن بند غم آزاد مى گردد
ّفرخى ىزدى

خودآزماىى
 1ــ مقصود از بىت «خورده قسم اختران به پاداشم  /بسته کمر آسمان به پىکارم» چىست؟
 2ــ دربىت «محبوسم و طالع است منحوسم /غمخوارم و اختر است خونخوارم» چه آراىه هاىى وجود دارد؟
 3ــ شاعر علّت گرفتارى خود را چه مى داند؟

168

 4ــ ىک نمونه از کاربرد «واو همراهى» را در شعر مسعود سعد بىابىد.
حبسىه دارد بنوىسىد.
غزلىاتى را که درکتاب ادبىات  1و  2خوانده اىد و محتواى
ّ
 5ــ مطلع ىکى از ّ
نوىسنده «کوىر» را نام ببرىد.
 6ــ چند اثر دىگر از
ٔ
جمله زىبا از نوشته هاى دکتر شرىعتى را به کالس بىاورىد و بخوانىد.
 7ــ چند ٔ
آورده اند که …

شىخ الشىوخ ِشبلى ــ ِ
رح َم ُه اللّه ــ در مسجد رفت که دو رکعت نماز کند و
ّ
ْ
٭
زمانى بىاساىد .اندر آن مسجد ،کودکان به کُ ّتاب بودند و وقت نان خوردن کودکان
بود .نان همى خوردند.
به اتّفاق دو کودک نزدىک شبلى ــ رحمه اللّه ــ نشسته بودند :ىکى پسر منعمى
بود و دىگر پسر دروىشى و در زنبىل اىن پسر منعم مگر پاره اى حلوا بود و در زنبىل
اىن پسر دروىش نان خشک بود.
پاره اى اىن پسر منعم حلوا همى خورد و اىن پسرک دروىش از او همى
خواست .آن کودک اىن را همى گفت« :اگر خواهى که پاره اى [حلوا] به تو دهم،
تو سگ من باش» و او گفتى« :من سگ توام» .پسر منعم گفت«:پس بانگ سگ
کن» .آن بىچاره بانگ سگ بکردى؛ وى پاره اى حلوا بدو دادى .باز دىگر باره
بانگ دىگر بکردى و پاره اى دىگر بستدى .همچنىن بانگ همى کرد و حلوا همى
ستد .شبلى در اىشان همى نگرىست و مى گرىست .مرىدان پرسىدند که اى شىخ ،چه
رسىدت که گرىان شدى؟ گفت« :نگه کنىد که قانعى و طامعى به مردم چه رساند .اگر
چنان بودى که آن کودک بدان نان تهى قناعت کردى و طمع از حلواى او برداشتى،
وى را ِ
سگ همچون خوىشتنى نباىستى بود».
قابوس نامه
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فصل نهم
ادب ّىات فارسى برون مرزى
اهداف ک ّلى فصل:

1ــ آشناىى با جلوه هاى تارىخى ،فرهنگى و اجتماعى ادب ّىات فارسى
برون مرزى
2ــ آشناىى بانمونه هاىى از آثار ادبى فارسى در افغانستان،تاجىکستان و
هند
3ــ آشناىى با برخى از فارسى سراىان افغانستان ،تاجىکستان و هند
4ــ تواناىى انجام ف ّعال ّىت هاى ىادگىرى

دوره سامانى در سمرقند
ىکى از بناهاى ٔ
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ادبىات برون مرزى
ّ
ادبىات فارسى ،قرن ها در سرزمىن هاى دور مانند هند و چىن ،بىن ال ّنهرىن و
زبان و ّ
تحوالت دو قرن اخىر به وىژه نفوذ استعمار
سواحل مدىترانه گسترش و رواج داشت ّاما ّ
انگلىس باعث شد تا در بسىارى مناطق مانند پاکستان ،تاجىکستان ،هند و افغانستان
تفاوت هاى فراوان در ساختار و واژگان و تل ّفظ و گونه هاى زبان اىجاد شود .در عصر
حاضر جز دو جرىان ادبى درى (فارسى راىج در افغانستان) و تاجىکى (فارسى راىج در
ماوراء ال ّنهر) ،جرىانى برجسته باقى نمانده است.
دوره غزنوى تا حدود صدو پنجاه سال پىش زبان ادارى و دربارى
زبان فارسى ،از ٔ
فاصله زمانى شاعران و نوىسندگان بزرگى چون امىرخسرو
هند و پاکستان بود و در همىن
ٔ
دهلوى ،فىضى دکنى ،زىب ال ّنسا ،بىدل دهلوى و اقبال ظهور کردند و آثارى گران بها و
گنجىنه ادب فارسى افزودند.
ارجمند بر
ٔ
تاجىکستان نىز که از دىرباز بخارا و سمرقندش ،پاىگاه شاعران و نوىسندگان بزرگ
صدرالدىن عىنى،
بوده است ،در عصر ما شاعران و نوىسندگان بزرگ و تواناىى چون
ّ
محمد على عجمى
صفىه گلرخسار و ّ
عبىدرجب ،بازار صابر ،جالل اکرامى ،اسکندر ختالنىّ ،
را در دامان خوىش پرورده است.
گذشته درخشان ادبى ،امروز شاهد شکوفاىى شاعران و
سرزمىن افغانستان ،با
ٔ
نوىسندگانى است که در افغانستان و به عنوان مهاجر در اىران و دىگر کشورها آثارى
ارزشمند خلق کرده اند .خلىل اللّه خلىلى ،فداىى هروى ،سعادت ملوک تاش از شاعران
سىد ابوطالب مظ ّفرى و فضل اللّه
تواناى سال هاى
ٔ
گذشته افغانستان و ّ
محمد کاظم کاظمىّ ،
قدسى از شاعران مشهور افغانى مقىم اىران اند که تحت تأثىر شاعران پس از انقالب شعرهاى
توجه سروده اند.
درخور ّ
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درس بىست و سوم

زىب ال ّنسا متخلّص به مخفى ( 1113ــ  )1048از زنان شاعر هند است .وى

در سرودن شعر بىشتر از عرفى شىرازى پىروى مى کرد .در اىنجا بىت هاىى از اىن
شاعر را مى خوانىم.
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سر را � به س ن��
زا�

ق� ض�ا

آ� ى � ى� ن� ٔه

�چ ى� ن� ى

٭   ٭

ک
ک
�
�
ىس
ت
ف�� ن� د ه ز� ا �ن د و ه � ى ؟
گ
مى ز� دى و مى �ر �ىس ت� ى؟

ک
�
ش��س ت
ک
ب
�
�
1
س
و� ش� د ا س� ب
�خ ب
�
با� �خود � ى� ن� ى ش ت

٭   ٭

ع ش� ق� چ�ون آ� ى� د ب�رد ه شو� دل ف� زر� ا �نه را
ُک
زد� د دا�ن ا مى ��ش د
ک
ک
ىه
آ� ن چ��ه ما �ر د ى�م ب�ا �خو د چ�� �ن ا ب� ى� ن�ا �ن �ر د
گ
رد م�ىان خ�ا�نه �م

٭   ٭

ّاو ل چ� غ
را� خ�ا �نه را
ک
�رد ى�م صا ح ب
� خ�ا�نه را

ک ک ک مف
ب�رو ط ف
�
وا� دلى � ن �ه �ع ب� ٔه �خ� ى اس ت
ک
ک
�خل
�
�ه آ� ن ى�ل ب� ن�ا �رد و ىا� ن خ� دا �خود سا �خ ت

٭   ٭
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ش�مع
� �خو �ى ش�
ى�م و �خوا�ن ده ا ى�م خ� ط سر ن�و ش� ت

گ
ما را ب�راى س زو� و � زدا� آ� ف�ر ى� ده ا�ن د

٭   ٭

�ن � ک
ک
پ�روا�نه ىس ت�م �ه � به ى�� �ش عله �ج ان دهم
ش� ک
گ
معم �ه �ج ان � ز
دا� م و دودى ن��ىاورم

٭   ٭

گ
چ
ب�ل
ب�ل زا� گل ب�� �ذ رد چ�ون رد �م ن ب � ى� ن� د مرا
ک ک
� پ�ر س ت� ى � ى � ن� د
ب� ت
گ
س م
گ
رد خ� ن � خ ف� ى ش� دم مان� ن� د ب�و رد ب�ر� ل
ک
هر�ه �خواهد د ى� د ن�م

گ
�ر ب� َْر هم ن٭ ب � ى� ن� د مرا
گ

س
�و رد خ� ن ب � ى� ن� د مرا

توضىحات
آىىنه چىنى شکست.
خانه زىب ال ّنسا شکست .فور ًا گفت :از قضا ٔ
آىىنه ٔ
 1ــ گوىند روزى براثر وزش باد ٔ
پدرش ،اورنگ زىب ،با شنىدن اىن مصراع جواب داد :خوب شد اسباب خودبىنى شکست .چنىن حاضر جوابى هاىى
را «بدىهه گوىى» مى گوىند.
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بىاموزىم
توجه کنىد:
به بىت زىر ّ
عشق چون آىد ،برد هوش دل فرزانه را      
دزد دانا مى کُشد ّاو ل چراغ خانه را
آىا در اىن بىت ،مىان دو مصراع ارتباط معناىى وجود دارد؟
اىن دو مصراع در ظاهر هىچ گونه ارتباطى با ىکدىگر ندارند ّاما با اندکى

د ّقت درمى ىابىم که مصراع دوم در حکم مصداقى براى مصراع ّاول است
و مى توان جاى دو مصراع را عوض کرد ىا مىان آن دو عالمت مساوى (=)
پاىه تشبىه است.
گذاشت .اىن ارتباط معناىى بر ٔ
به اىن نوع کاربرد شاعرانه «اسلوب معادله» مى گوىند.
آراىه «اسلوب معادله» توجه کنىد:
نمونه دىگر از ٔ
اکنون به چند ٔ
آدمى پىر چو شد حرص جوان مى گردد
خواب در وقت سحرگاه گران مى گردد

(صائب)  

دود اگر باال نشىند ،کسر شأن شعله نىست
جاى چشم ابرو نگىرد ،گرچه او باالتر است

(صائب)  

٭
بى کمالى هاى انسان از سخن پىدا شود
پسته بى مغز چون لب واکند رسوا شود
ٔ
٭
سعدى از سرزنش غىر نترسد هىهات
غرقه در نىل چه اندىشه کند باران را

(سعدى)  

٭
عىب پاکان ،زود بر مردم هوىدا مى شود
موى اندر شىر خالص زود پىدا مى شود
٭

(صائب)
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  خودآزماىى
 1ــ در مصراع «در مىان خانه گم کردىم صاحب خانه را» مقصود از صاحب خانه کىست؟
کعبه مخفى است» چه آراىه هاىى دىده مى شود؟
 2ــ در مصراع «برو طواف دلى کن که ٔ
 3ــ بىت زىر از صائب با کدام بىت زىب ال ّنسا ارتباط معناىى دارد؟

رنگىن سخنان در سخن خوىش نهان اند      از نکهت خود نىست به هرحال ،جدا گل
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درس بىست و چهارم
محمد کاظم کاظمى ( تول ّد  )1346شاعر معاصر افغانى
شعرى که مى خوانىم از ّ
است .او اىن شعر را در رثاى ىکى از دوستان شهىدش سروده است.

مسافر

ر� را
� ب�ال و پ� ت
و آ� ت� ش� �چ ن�ان سو�خ ت
ک
ک
�
س
ر� را
�ه ح تّ� ى �ن د ى� د ى�م خ�ا ت� ت
�
� به دن��بال د ف� ت�ر چ� ٔه خ�اطرات� ت
ل گ
گ سن گ
�
�
�
�
ش
ر� را
� هر و�ش ٔه � ت
دم ت
ک
و پ� ى� دا �ن ک�ردم رد آ�ن � نج�
ب
�
غ
�
ر
�
�
ت
ر� را:
� به �ج�ز آ� خ� ىر� ن ص�فح ٔه د ف� ت� ت

ک
همان دس ت�مالى �ه پ��ى چ � ى� ده ب�ودى
آ مُ ت� بس ى�� �ن گ �
�ش
ت
ر� را
رد �ن هر و ح و ا � ت

ک ک
همان دس ت�مالى �ه ى�� ز
رو� �بس ت� ى
گ
خ
ر� را
� به آ�ن ز��م ب� زا�وى هم س ن�� ت
ک ک
همان دس ت�مالى �ه پ�ول� ن��ش ان ش� د
چ�
ر� را
و پ�و ش� ى� د اسرار ش� ِم ت� ت
سحرِ ،
�
گاه ر ف� ت� ن ز�دى ب�ا ل طا ف� ت
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ر� را
� به پ�� ى�ش ا� ن ى ام ب�وس ٔه آ� خ� ت
ک
و ب�ا غ�ر ب� ت� ى �ه�نه ت��نها ن�هادى
ک
ر� را
مرا ،آ� خ� ىر� ن پ�ارهٔ پ� ى�� ت
و ت �ا حال مى س زو�م زا� ى�اد ز
رو�ى
ک ت�� ک
سر� را
�ه ش ى� ى�ع �ردم ت� ن ب � ى ت
ک
ف گ
��جا مى روى؟ اى مسا�ر ،ن
رد�� ى
گ
ر� را
ود� پ�ارهٔ د ى�� ت
ب� ب�ر ب�ا �خ ت

سىد حمىد شرىفى آل هاشم
فجر ،اثر ّ
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تاشکند ــ مدرس ٔه براقخان ــ قرن16م

گذشته تاجىکستان بسىار درخشان و داراى چهره هاى بزرگى است.
ادبىات
ٔ
ّ
ادبىات تاجىکستان دچار تنگنا و
از ابتداى قرن بىستم و با روى کارآمدن کمونىست هاّ ،
افول شد ّاما در سال هاى اخىر شاعران و نوىسندگانى چند از اىن سرزمىن آثارى موفق
و ارزنده آفرىده اند .شعرى که مى خوانىد از اسکندر ختالنى (متول ّد  1954درکوالب)
ادبىات و وطن ادبى
است .احساس لطىف شاعر و شور حماسى و دل بستگى او به ّ
خوىش در اىن شعر تجلّى مى ىابد.

ریشه ویپند
ٔ

�
رد �خون م ن غ�رور ن��ىاکان �نه ف� ت�ه اس ت
ک
رد ت � ن گ�� ن�اى س ى��ه ح
سر� � ش� ی� ده ام
ت
نٔ

ک
ى �خ�ش ک گ
م
�
ب
خ�ا � مر ا �ج�ز �ر هٔ � ى ما ن �ر

�خ
س
�
ش�م و س ت��ی�ز ر ت�م د س ت�ان �نه ف� ت�ه ا س ت

گ

�
�هوارهٔ �بص ى� ت
ر� مردان ن�ه ف� ت�ه اس ت

1

ک
�
رد ى�اى ب � ى �ران و خ� ش
رو�ان �نه ف� ت�ه اس ت
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بخارا ــ مدرس ٔه الغ بىک ــ سال 1497م

خ�الى دل مرا ت�و ز� ت � ب
ا� و ت�وان مدان

گ
ک
�
س
س
�
پ� ن� دا ش� ت� ى �ه ر ى��ش ٔه پ � ى�و�ن د م ن
ت

�
�ش ى�ر ژ� ى�ان م�ىان �ن �ىس ت�ان ن�ه ف� ت�ه ا س ت
�
رد س ى� ن�ه ام ه�ز ار خ�راسان ن�ه ف� ت�ه ا س ت

توضىح
سىنه من سرشار از بصىرت است.
سىنه من
گهواره بصىرت مردان است ىعنى ٔ
 1ــ ٔ
ٔ

خودآزماىى
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 1ــ در بىت سوم شعر مسافر منظور از کنج غربت چىست؟
نشانه چىست؟
 2ــ پولک نشان شدن دستمال ٔ
 3ــ شاعر آخرىن برگ دفتر شهىد را چه مى داند و آن را چگونه توصىف مى کند؟
«رىشه پىوند» منظور شاعر از « در سىنه ام هزار خراسان نهفته است » چىست؟
 4ــ در شعر
ٔ
«رىشه پىوند» بىانگر کدام احساس شاعر تاجىکى است؟
 5ــ شعر
ٔ

مناجات
الهى ،زهى خداوند پاک که بنده گناه کند و تو را شرم ،کرم ب ُ َـود.
الهى ،تو دوست مى دارى که من تو را دوست دارم با آنکه بى نىازى از من .پس من
چگونه دوست ندارم که تو مرا دوست دارى با اىن همه احتىاج که به تو دارم.
الهى ،من غرىبم و ذکر تو غرىب .و من با ذکر تو ِالف گرفته ام؛ زىرا که غرىب با غرىب  
ِالف گىرد.
الهى ،شىرىن ترىن عطاها در دل من رجاى تو خداوند است و خوش ترىن سخن ها بر
ِ
مسکىن گنهکار ،لقاى توست.
بنده
زبان اىن گنهکار ،ثناى توست و دوست ترىن وقت ها بر اىن ٔ
عمل بهشت نىست و ِ
الهى ،مرا ِ
طاقت دوزخ ندارم .اکنون کار با فضل تو افتاد.
جامه
الهى ،اگر فردا گوىند چه آوردى؟ گوىم :خداوندا ،از زندان ،موى بالىده و ٔ
ِ
شوخگن و عالَمى اندوه و خجلت توان آورد .مرا بشوى و خلعت فرست و مپرس!
تذکرة االولىاى عطّار
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فهرست واژگان دشوار متن
آزگار :زمانى دراز ،به طور مداوم ،تمام و کامل
ماه  اول بهار ،از ماه هاى رومى است.
آ َذار:
ّ
ابدال :جمع ِب ْدل ىا ب َ َدل و بدىل به معنى اولىاءالله:
مردان خدا ،نىک مردان
اَبرش :اسبى که بر اعضاى او نقطه ها باشد؛ در اىنجا
مطلق اسب منظور است.
ِادبار :پشت کردن ،بدبختى
ادعىه :دعاها
اَذکار :ذکرها ،وردها
ارتجاالً :بدون اندىشه سخن گفتن ىا شعر سرودن،
بى درنگ
استرحام :رحم خواستن ،طلب رحم کردن
استشاره :راى زدن ،مشورت کردن
استىصال :ناچارى ،درماندگى
اسلىمىُ :م ِ
مال اسالمى؛ از طرح هاى هنرى ،مرکّب
متعدد
از پىچ وخم هاى ّ
اشباح :جمع شبح ،کالبدها ،ساىه ها ،سىاهى هاىى که
از دور دىده شود.
اشتلم :الف زدن
اصبحت امىر ًا و امسىت اسىر ًا :بامداد امىر بودم
و شبانگاه اسىر
اعاظم :بزرگان ،بزرگ تران
افگار :آزرده ،زخمى ،خسته ،مجروح
اقبال :روى آوردن ،خوشبختى
الماس پىکان :تىرى که نوک آن سخت برنده و
درخشان و جال داده باشد.
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امواج مافوق صوت :امواج فوق صوت؛ امواجى
که فرکانس آنها باالتر از  20،000هرتس است و
شنىده نمى شود.
امىراالُمرا :امىر امىران ،فرمانده ّ
کل سپاه
اوراد :وردها ،دعاها
اىار :از ماه هاى رومى که برابر ماه سوم بهار است.
بادى :آغاز ،دراصل اسم فاعل از «ب َ َد َء» به معنى
شروع کننده
بارگى :اسب« ،باره» نىز به همىن معنى است.
باشدکه :به آن امىد که
بحبوحه :مىان ،وسط
بدسگال :بداندىش ،بدخواه ،صفت فاعلى مرکب
مرخَّم ،جانشىن اسم
برهمن :پىشواى روحانى آىىن برهماىى
بسمل کردن :سر جانور را برىدن؛ از آنجا که مسلمانان
الر حىم»
الر حمن ّ
در وقت ذبح جانور «بسم الله ّ
مى گوىند ،به همىن دلىل ،به عمل ذبح «بسمل کردن»
گفته مى شود.
بقوالت :جمع بقول و آن جمع َب َقل است به معنى
سبزى و تره بار
بال معارض :بى رقىب
بلعت» چىزى را
َب َّل ْع ُت :آن را فرو بردم.
«صىغه ُ
ٔ
خوراندن ،آن را به حلق فروبردن ،آن را خالف حق
تصرف کردن و باالکشىدن.
بَنان :انگشت
حق مالک ،قسمت صاحب زمىن
بهرهّ :

پار :سال گذشته
پتىاره :مهىب ،زشت
پرت و پال :بىهوده ،بى معنى .به اىن نوع ترکىب ها
که در آنها لفظ دوم اغلب بى معنى است و براى تأکىد
لفظ ّاول مى آىد« ،مرکّب اتباعى» ىا َاتباع مى گوىند.
پىکان:در درس«رستم و اشکبوس» اىن کلمه به معناى
فلز ىا آهن نوک تىز و نىزه آمده است.
کاسه مسى که با خود به حمام مى بردند.
تاسٔ :
تپق :گرفتگى زبان
ترفىع :باال بردن
ترگ :کاله خود
تصنىف :نوعى شعر که با آهنگ موسىقى خوانده
شود.
تع ّلل :بهانه کردن ،بهانه آوردن ،بهانه جوىى.
تغىر :دگرگون شدن ،برآشفتن،
تغىرات :جمع ّ
ّ
خشمگىن شدن.
تفتىش :بازرسى ،بازجست ،واپژوهىدن
تف ّقد :دل جوىى
تقرىر :بىان ،بىان کردن
تلطّف :مهربانى کردن ،نرمى کردن
تموز :ماه ّاول تابستان ،از ماه هاى رومى است.
لوله سفالىن ىا سىمانى کوتاه که در زىر خاک
تنبوشهٔ :
ىا مىان دىوار گذارند تا آب از آن عبور کند.
تنبه :بىدارى ،آگاهى ،هوشىارى
ّ
توتىا :اکسىد طبىعى و ناخالص روى که محلول
آن گندزداىى قوى است .در قدىم اىن اکسىد را در
جوش هاى بهاره و جوش هاى تراخمى به صورت گَرد
ماد ٔه شفابخش در تعبىر
روى پلک ها مى پاشىدند اىن ّ
شاعرانه وسىله اى است براى روشناىى چشم .توتىا را
ِ
شده سولفور آهن ىا نقره است و در
با سرمه که گرد نرم ٔ
قدىم براى سىاه کردن پلک ها و مژه ها به کار مى رفته

است ،نباىد اشتباه کرد.
تورم علمى :افزاىش مداوم و بى روى ّ ٔـه سطح عمومى
ّ
تورم مثال ً براساس
که
است
آن
غىرعلمى
م
تور
ها.
قىمت
ّ
ّ
شاىعات ىا امور مصنوعى به وجود آىد.
جافى :جفا کننده ،جفاکار
جانى :از سوى جان؛ اىن کلمه قىد است و «ىاى»
آن ىاى قىدساز ىا ىاى جانشىن تنوىن است .اىن کلمه
به جاى کلمه ِ
غلط «جاناً» به کار رفته است.
ٔ
جبهه :پىشانى
جرز :دىوار اتاق و اىوان
قطعىت و ىقىن
جزمىتّ :
ّ
ُجوال :ظرفى از پشم بافته که چىزها در آن کنند.
لمن :کسى که زود فرىب بخورد؛ ناالىق و
ُچ َ
بى دست و پا
چوبه :تىرى که از جنس چوب خدنگ باشد.
حازم :دور اندىش ،هوشىار
حجب :شرم و حىا
حرب :آلت حرب و نزاع مانند شمشىر ،خنجر ،نىزه
و…
ِحرز :دعاىى که بر کاغذ نوىسند و باخود دارند.
بازوبند ،تعوىذ
خاىىدن :جوىدن ،به دندان نرم کردن
خدنگ :درختى است بسىار سخت که از چوب آن
تىر و نىزه و زىن اسب سازند.
خسته :مجروح ،آزرده
خفىه ،به معنى نهان ها ،در خفاىاى خاطر:
خفاىا :جمع ّ
در جاهاى پنهان ذهن
خلنگ :نام گىاهى است؛ علف جارو
خىره خىر :بىهوده
دراوىش :دروىشان .امروزه جمع بستن کلمات
فارسى در قالب هاى عربى جاىز نىست.
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خىاط
درزىّ :
دستورى :رخصت  ،اجازه دادن.
دمدمه :در اىنجا به معنى نزدىک ،حدود ،حوالى .در
اصل به معنى با خشم سخن گفتن  و آواز دادن است.
ُدورى :بشقاب بزرگ و مق َّعر
دى :روز گذشته ،دىروز
دىالق :آدم قد دراز
َذرع :معادل  1/04متر ،گز
رفع کردن :شکاىت کردن ،دادخواهى کردن.
قطعه کاغذى که روى آن مى نوىسند.
رقعهٔ :
رمانتىک :داستانى ،افسانه اى؛ اثرى به سبک
رمانتىسم
زاغه :سوراخى است در کوه ىا ّتپه ىا بىابان که ّ
محل
استراحت چارپاىان است ،آغل
زجر :آزار ،اذىّت ،شکنجه
زلّت :لغزش ،خطا
ستوه :درمانده و ملول
سحاب :ابر
سعاىت :سخن چىنى
سفاهت :بى خردى ،کم عقلى
سماط :سفره
سندروس :صمغى است زرد رنگ که روغن کمان از
آن مى گرفته اند .در درس فقط زردى آن منظور است.
سنگ سماق :سنگى سخت و متماىل به صورتى ىا
سبز است و چون مقاومت و سختى زىادى دارد ،در  
ستون هاى سنگى ساختمان ها و براى ساختن سنگ
آسىاب از آن استفاده مى شود.
دهانه تىر ،جاىى از تىر که چل ّٔه کمان را در
سوفارٔ :
آن بند کنند.
سهم :ترس
شخىص :بزرگ و ارجمند
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شکومُ :شگون :مىمنت ،خجستگى ،چىزى را به
فال نىک گرفتن.
خرقه دروىشان
شوال :خرقهٔ ،
صبا :باد خنک و لطىفى که از جانب شمال شرق
مى وزد؛ صبا نماد پىام رسانى است.
صبوح :در اىنجا ىعنى آنچه باعث سرخوشى و نىروى
معنوى فرد شود.
صال زدن :آواز دادن ،صدا کردن.
َصلوات :جمع صالت  ،به معنى رحمت و بخشاىش
حق تعالى  ،درودها
صورت شد :روشن شد.
صولت :هىبت
ضمىر :باطن
ِضىاع :جمع ضىعت :زمىن زراعتى،داراىى
محوطه ىا
نرده چوبى ىا آهنى که اطراف ّ
طارمىٔ :
باغى نصب کنند.
طالع :برآىنده ،طلوع کننده ،فال ،بخت ،اقبال
طلسم :اصال ً ىونانى است به معنى نقش ها و دعاهاىى
وسىله آن کارى خارق عادت انجام دهند .طلسم
که به
ٔ
کسى را شکستن :مشکل کسى را که دىگران از ّ
حل
آن عاجزند برطرف کردن.
لوله کاغذ
طومار :نامه ،کتاب ،دفتر،
نوشته درازٔ ،
ٔ
عارىه :آنچه از کسى براى رفع حاجتى بگىرند و پس
از رفع نىاز آن را پس دهند.
عامل :حاکم ،والى
عروج :به بلندى رفتن ،باال آمدن.
عقار :آب و زمىن
عنود :ستىزه کار
غره :مغرور ،گول خورده.
ّ
غضنفر :شىر
َغلَىان :جوشش ،جوش و خروش

حد انتظار
فتوح :گشاىش حاصل شدن چىزى بىش از ّ
فىاض :بسىار فىضدهنده ،جوانمرد ،بسىار بخشنده.
ّ
قاب  :آسمانه و قوس بنا از طرف داخل که آن را از
چوب مى سازند.
قاپوچى :دربان ،لغتى ترکى است.
قدح :کاسه
قلىه :نوعى خوراک از گوشت که آن را در تاوه ىا
دىگ برىان مى کنند.
قهر :عذاب کردن ،چىره شدن ،خشم ،غضب
کبرىا :عظمت ،بزرگى
کَت :شانه ،کتف
کُ ّتاب :جمع کاتب ،نوىسندگان؛ در اىنجا ىعنى مکتب
پشته مرتفع
کتل :تل بلندٔ ،
کشىک خانه :پاسدارخانه
پارچه تُنُک و لطىف که آن را همچون
کِ ّله :خىمه اى از
ٔ
حجله عروسى
خانه مى دوزند؛ پشه بند،
ٔ
ک َُم ْىت :اسب سرخ ماىل به سىاه
کوکب :ستاره
کومه :خانه اى از نى و علف که کشاورزان و باغبانان
در آن مى نشىنند؛ آلونک ،کَپَر ،کلبه
جامه جنگى ،خفتان
گَبر :نوعى ٔ
تىره سبزى آساها درختچه اى
گ ََون :گىاهى است از ٔ
حداکثر به ارتفاع ىک متر و داراى خارهاى بسىار
است و غالباً به حالت خودرو و در نواحى کوهستانى
و زمىن هاى باىر مى روىد.
تضرع ،التماس ،اظهار نىاز
البهّ :
نکته بارىک
لطىفه :گفتار نغز ،مطلب نىکؤ ،
مألوف :الفت گرفته ،اُنس گرفته.
ماسوا :مخ ّفف ماسوى الله؛ آنچه غىر از خداست،
همه مخلوقات.
ٔ
مافىها :آنچه در او (آن) است.

ماىحتوى :آنچه درون چىزى است.
متراکم :برهم نشىننده ،روى هم جمع شده ،گرد آىنده.
متفرعات :توابع ،وابسته ها
ّ
غىرمادى ،امرى که روحانى محض باشد ،آنچه
مجرد:
ّ
ّ
من ّزه از ماده باشد مانند عقل و روح
مخذول :خوار ،زبون گردىده.
محظوظ :بهره ور
مذلّت :خوارى و بدبختى
مذمت شده.
مذموم :نکوهىده ،زشتّ ،
ُمسکر :چىزى که نوشىدن آن مستى مى آورد؛ مثل
شراب
مسىل :جاىى که سىالب از آن بگذرد؛ ّ
محل عبور
سىل ،جاى سىل گىر
مشعوف :شادمان
مصادره :تاوان گرفتن ،جرىمه کردن ،خون کسى را
به مال او فروختن.
مصاف :جمع مصف به معنى محل هاى صف بستن،
مىدان هاى جنگ ،به مصاف رفتن :رفتن به رزمگاه
و جنگ
مضرت :زىان ،زىان رسىدن ،گزند رسىدن.
ّ
مضغ :آسىا کردن غذا در زىر دندان ،جوىدن.
مظالم :مخ ّف ِف مجلس مظالم :مجلسى که در آن به
درباره ظلم هاىى که بدانان شده بود،
شکاىت هاى مردم
ٔ
رسىدگى مى شد.
معاصى :گناهان ،جمع معصىت
معهود :عهد شده ،شناخته شده ،معمول
مفتول  :رشته دراز و بارىک فل ّزى ،سىم
ٔ
مکاىد :جمع مکىدت ،مکرها ،خدعه ها
ملتزمىن :کسانى که در رکاب شاه ىا بزرگى حرکت
مى کنند؛ همراهان
مناعت :بلندنظر بودن ،طبع عالى داشتن.
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منحوس :شوم ،نامىمون ،بد اختر
ُمنْکَر :زشت ،ناپسند
موحش :وحشت آور ،ترسناک
مهىج :هىجان آور ،برانگىزنده
ّ
مىعاد :جاى وعده ،وعده گاه ،زمان وعده
مىنا :آبگىنه ،شىشه
مىنو  :بهشت
نىسان :از ماه هاى رومى است که بخشى از آن در
فروردىن و بخشى در اردىبهشت واقع مى شود.
َو َجنات :جمع وجنه ،رخسار
َودود :بسىار مهربان ،بسىار دوست دارنده ،صفتى از
صفات خداى تعالى است.
ُو ّعاظ :جمع واعظ ،پند دهنده ،اندرزگوى.
ولىمه  :طعامى که در مهمانى و عروسى مى دهند.
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ُه ّرا :صدا و غوغا ،آواز مهىب
هله  :صوت تنبىه به معنى «آگاه باش».
هلىم :غذاىى لذىذ که از گندم پوست کنده و گوشت
مى پزند .اصل اىن کلمه ،هالم بوده و ممال شده است و
نوشتن آن به صورت «حلىم» نىز متداول است.
ُهما :پرنده اى از
راسته شکارىان ،داراى جثّه اى نسبتاً
ٔ
درشت .در زبان پهلوى به معنى فرخنده است و به
همىن دلىل ،نماد سعادت واقع شده است.
هىاکل :اندام ها ،صورت هاىى که به اسم ستاره اى از
ستارگان مى ساختند(.جمع هىکل)
هىمه :هىزم
ىوزبان :کسى که مأمور نگهدارى و حفظ و تربىت
ىوزهاى شکارى است.

فهرست نام هاى کسان ،جاى ها و کتاب ها
آدم :نخستىن پدر آدمىان که با همسرش «حوا» در
بهشت زندگى مى کردند و چون از مىوه اى که خداوند
خوردن آن را ممنوع کرده بود خوردند ،از بهشت
رانده شدند و به زمىن آمدند.
آشور (آسور) :سرزمىنى قدىمى است که در بخش
مىانى رود دجله و کوهستان هاى مجاور آن قرار
داشته است.
آفرىقا ِ
=افرىقا :ىکى از قاره ها که از شمال به درىاى
مدىترانه و از مشرق به درىاى هند محدود است.
سلسله قاجار ّىه که با
مؤسس
ٔ
محمدخان قاجارّ :
آقا ّ
انقراض دولت زند ّىه به قدرت رسىد.
سلسله سلجوقى اىران
آلب ارسالن :دومىن پادشاه
ٔ
که در قرن پنجم مى زىست .وى قلمرو خود را تا
حدود چىن و روم گسترش داد و امپراتور روم را
مغلوب و اسىر کرد.
نوىسنده
آل احمد  ( جالل ) (  1348ــ :) 1302
ٔ
مشهور اىرانى که از خانواده اى روحانى بود .آثار
دسته سفرنامه ها (مثل خسى در
او شامل چهار
ٔ
مىقات) ،داستان ها (مانند مدىر مدرسه) ،مقاالت (مانند
غرب زدگى) و ترجمه ها (مثل قمارباز) است.
قار ٔه آمرىکا شامل
آمرىکاى التىن :قسمت جنوبى ّ
کشورهاى کلمبىا ،اکوادر ،پرو ،شىلى ،آرژانتىن،
اروگوئه ،پاراگوئه ،برزىل ،بولىوى ،ونزوئال و گوىان.

ادىب پىشاورى ( 1349ــ 1260هـ  .ق ):
الدىن پىشاورى ادىب و شاعر
سىداحمدبن شهاب ّ
مشهور عصر خود بود .وى دوران زندگى اش را در
تزکىه نفس سپرى کرد .دىوان اشعار
تحصىل علم و ٔ
وى به چاپ رسىده است  .
ُادىسه :کتاب حماسى هومر ،شاعر بزرگ قبل از مىالد
مجموعه آداب و
ىونان است .از اىن کتاب مى توان
ٔ
اخالق ىونانىان قدىم را درىافت.
الشىخ ابوسعىد :کتابى
اسرارال ّتوحىد فى مقامات ّ
محمدبن
است در احوال شىخ ابوسعىد ابى الخىر که ّ
منور (ىکى از نوادگان وى) آن را نگاشته است.
ّ
اسکندر نامه :از مثنوى هاى نظامى گنجوى که شامل
دو بخش شرف نامه واقبال نامه است.
اسماعىل سامانى :اسماعىل بن نوح سامانى ىکى از
پادشاهان سامانى که در سال 295هـ.ق کشته شد.
نوىسنده آمرىکاىى قرن بىستم که
اشتاىن بک (جان):
ٔ
در نوشته هاى خود ،دقاىق حاالت زندگى محرومان
و رنج دىدگان را شرح داده است؛ بى آنکه گفتارش
مالل آور باشد .از آثار او مى توان مراتع بهشتى،
خوشه هاى خشم ،موش ها و آدم ها را نام برد.
اَشکبوس :پهلوانى کشانى که به ىارى افراسىاب آمد
و سرانجام به دست رستم کشته شد.
افغانستان :ازکشورهاى آسىاى مرکزى که با اىران،
ازبکستان ،ترکمنستان و پاکستان همساىه است .مرکز
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حکومت افغانستان «کابل» است.
(محمد) :شاعر و متفکّر پاکستانى،
اقبال الهورى
ّ
قار ٔه هندوستان
آخرىن شاعر بزرگ فارسى گوى شبه ّ
است .او از متفکّران پىشرو و اصالح طلب و از
مؤسسان کشور پاکستان بود.
ّ
الکساندر دوما( پدر) :رمان نوىس و نماىشنامه نوىس
مشهور فرانسوى قرن نوزدهم .حجم آثار او بالغ بر
جمله آنها مى توان سه تفنگدار
سىصد کتاب است که از ٔ
و کنت مونت کرىستو را نام برد.
امىرارسالن :قهرمان ىکى از مشهورترىن  داستان هاى
توجه مردم بوده است.
ٔ
عامىانه فارسى که بسىار مورد ّ
الدىن شاه
اىن داستان اثر نقىب الممالک ،نقّال ناصر ّ
است.
السلطان) :مىرزا على اصغرخان
امىن سلطان (امىن ّ
ناصرالدىن شاه بود که در
دوره
ّ
اتابک اعظم از رجال ٔ
چهار سال آخر حکومت وى سمت صدارت داشت.
اىلىاد :ىکى از آثار حماسى هومر شاعر بزرگ قبل
ادبىات
از مىالد ىونان است .اىن کتاب از شاهکارهاى ّ
جهان به شمار مى رود.
بتهوون (لودوىک فان) :آهنگساز معروف آلمانى
قرن هجدهم و نوزدهم (1827ــ  1770م) است .آثار
او و از جمله سمفونى هاىش پر از احساسات عمىق
و حاکى از قدرت تعبىر اوست .بتهوون در آخرعمر
قدرت شنواىى خود را از دست داد.
جزىره قطر و خاک
بحرىن :مجمع الجزاىرى بىن شبه
ٔ
عربستان .بندر بزرگ آن «منامه» است.
بخارا :شهرى مشهور در ماوراءال ّنهر ،پاىتخت
سامانىان نىز بوده و امروز جزء جمهورى ازبکستان
است.
بلخ :شهرى بزرگ در خراسان قدىم و اکنون نام شهر
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کوچکى در شمال افغانستان است.
بىبرس (تولد  :)625بىبرس بن عبداللّّٰه در هجوم
عالءالدىن او
تاتار اسىر و به غالمى فروخته شد .امىر
ّ
مرتبه حکومت
همت و زىرکى به ٔ
را خرىد و او در ٔ
ساىه ّ
رسىد و سپس در قاهره به تخت نشست.
محمدبن احمد خوارزمى از
بىرونى ،ابورىحانّ :
علما و بزرگان اىران و جهان است .او همراه سلطان
محمود به هند رفت و شرح تحقىقات اىن سفر را در
کتاب «تحقىق ماللهند» تألىف کرد .آثار دىگر بىرونى
«آثارالباقىه عن القرون الخالىه»« ،ال ّتفهىم الوائل
صناعة ال ّتنجىم» و «قانون مسعودى» است.
بىن ال ّنهرىن :ناحىه اى در آسىاى غربى در امتداد دو
رود دجله و فرات .دولت هاى آشور و بابل در اىن
منطقه به وجود آمده اند.
بىدل دهلوى :ابوالمعالى عبدالقادر بىدل شاعر
پارسى گوى هندى است .او در نظم و نثر سبکى خاص
داشت .شعر او از بهترىن نمونه هاى سبک هندى
به شمار مى رود .درآثار بىدل افکار عرفانى با مضامىن
پىچىده و استعارات و کناىات در هم آمىخته است.
پاکستان :از کشورهاى همساىه اىران.
پرسپولىس :کلمه اى است ىونانى به معنى شهر پارس،
در اىنجا منظور ىکى ازکاخ هاى پادشاهان هخامنشى
در مرودشت فارس است .ساختمان اىن کاخ در زمان
دارىوش آغاز شد.
ىافته
تاجىکستان :از جمهورى هاى تازه استقالل ٔ
شوروى سابق.
تارىخ فردرىک کبىر :اثرى از توماس کارالىل
(1881ــ.)1795
تارىخ و ّصاف :کتابى است تارىخى تألىف
«و ّصاف الحضره» که به بخشى از تارىخ مغول

نمونه سبک مصنوع و
پرداخته است .نثر اىن کتاب ٔ
متکلّف است.
عبدالر ّزاق
الدىن
تحفة ا ِالخوان :کتابى است از کمال ّ
ّ
نوىسنده قرن دهم.
کاشانى
ٔ
توران :سرزمىن تور ،ىکى از سه پسر فرىدون.
درىاچه آرال.
سرزمىنى در آن سوى جىحون تا
ٔ
مهم داستان هاى ملّى
جنگ هاى اىران و توران بخش ّ
ما را تشکىل مى دهد.
توس :پهلوان اىرانى ،فرزند نوذر.
تولم :ىکى از دهستان هاى فومن.
تهران مخوف :رمانى از مرتضى مشفق کاظمى
(1356ــ ،)1287اىن کتاب نخستىن رمان اجتماعى
است که در آن وضع حقارت آمىز زنان اىرانى به تصوىر
کشىده مى شود.
چاچ :منطقه اى بزرگ و آبادان از ماوراءال ّنهر درکنار
رود سىحون که اکنون تاشکند نامىده مى شود و مرکز
جمهورى ازبکستان است.
قاره آسىا .اىن
چىن :کشورى وسىع و
ّ
پرجمعىت در ٔ
سلسله پادشاهان تسىن گرفته شده است.
نام از
ٔ
حلب :شهرى در شام (سورىه).
حوا  :نخستىن زن ،همسر آدم(ع).
ّ
خاش1 :ــ از شهرهاى استان سىستان و بلوچستان
که در جنوب زاهدان واقع شده است2 .ــ شهرى در
افغانستان.
حسانالعجم
خاقانى :افضل ّ
الدىن بدىل خاقانى ملقّب به ّ
شاعر مشهور قرن ششم .در قصىده سراىى صاحب
سبک استّ .قوت اندىشه و مهارت او در ترکىب الفاظ
و ابتکار مضامىن کم نظىر است.
خامنه اى ،جعفر :درسال  1266شمسى در تبرىز
به دنىا آمد .وى از طرىق زبان هاى فرانسه و ترکى با

اشکال جدىد شعر آشناىى ىافت .اشعار او که متأثّر
ترکىه بود ،در جراىد به چاپ مى رسىد.
از نوپردازان ّ
خاوران نامه :منظومه اى است از ابن حسام خوسفى
شاعر قرن هشتم و نهم که موضوع آن سفرها و حمالت
على (ع) به سرزمىن خاوران به همراهى مالک اشتر و
جنگ با دىو و اژدها و امثال اىن وقاىع خىالى است.
خشاىارشا :پادشاه هخامنشى ،پسر و جانشىن
دارىوش بزرگ .مادر وى آتوسا دختر کورش بوده
است.
خطّ سرىانى :خطّى که براى نوشتن زبان سرىانى به کار
مى رفته و آن همان خطّ آرامى با اندکى تغىىر بوده است.
خطّ کوفى :نوعى از خطوط اسالمى.
(عباس) :در نجف متول ّد شد .رمان هاى
خلىلىّ ،
«روزگار سىاه»« ،انتقام»  و «انسان و اسرار شب»
درباره
را با نثرى احساساتى و آکنده از لغات عربى
ٔ
تىره روزى زنان نوشت.
نج پال شهرى در جنوب فارس مىان شهر
ُخ ُ
نج پالُ :خ ُ
الر و بندر سىراف.
دردوره قاجار
خوارزم :ناحىه اى از اىران قدىم که
ٔ
روسى ٔه تزارى شد .اکنون از شهرهاى کشور
جزء
ّ
ترکمنستان است.
خوشه هاى خشم :از رمان هاى مشهور قرن بىستم
نوىسنده اىن کتاب جان
جاىزه پولىتزر است.
برنده
ٔ
ٔ
و ٔ
اشتاىن بک است.
خىام ،فىلسوف ،رىاضىدان،
خىام  :حکىمابوالفتحعمر ّ
ّ
منجم و شاعر اىرانى قرن پنجم و ششم است و اشعارى
ّ
به فارسى و عربى و کتاب هاىى در رىاضى دارد.
دارىوش :پسر وىشتاسب ،پادشاه هخامنشى متوفّ ٰى
به سال  486قبل از مىالد.
نوىسنده مشهور
دانشور ،سىمىن (تولد :)1300
ٔ
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معاصر .از آثار او مى توان به رمان هاى «سووشون» و
«جزىره سرگردانى» اشاره کرد.
ٔ
دروىش خان ( 1305ــ  1251ش) :غالمحسىن
فرزند حاج بشىر طالقانى ،موسىقى دان معروف اىران.
دمـوستنس ( 322ــ  384ق.م) :ىکى از خطبـاى
بزرگ آتن.
درىاى هند :اقىانوس هند ،سومىن اقىانوس بزرگ
دولت آبادى ،محمود (تولّد  :)1319داستان نوىس
معاصر؛ از آثار او مى توان به کتاب هاى «کلىدر»« ،جاى
خالى سلوچ» و «الىه هاى بىابانى» اشاره کرد.
دولت آبادى ،ىحىى (فوت  :)1318حاج مىرزا
مروجان تعلىم
ىحىى دولت آبادى ىکى از پىش قدمان و ّ
ٰ
نماىنده شوراى
و تربىت جدىد است .وى چند دوره
ٔ
ملّى بود.
دهخدا ،على اکبر (1334ــ :)1257دانشمند،
نوىسنده معروف قرن چهاردهم هجرى قمرى
لغوى و
ٔ
ترجمه عظمت
است .برخى آثار او عبارت است از:
ٔ
ترجمه روح القوانىن ،تصحىح
و انحطاط رومىان،
ٔ
دىوان منوچهرى ،تصحىح دىوان حافظ ،امثال و
حکم و لغت نامه.
ِدهک :قرىه اى در نزدىکى زرنگ و بُست در سىستان
دهلوى ،امىر خسرو :بزرگ ترىن شاعر پارسى گوى
هند است و در قرن هفتم مى زىست .وى به تقلىد نظامى
پنج مثنوى سروده است .دهلوى همچنىن از سناىى،
خاقانى و سعدى پىروى مى کرد.
تحول در شعر فارسى
رفعت ،تقى :از پىشگامان ّ
است .در تبرىز به دنىا آمد و در استانبول به تحصىل
پرداخت و به زبان هاى ترکى ،فرانسه و فارسى تسلّط
داشت   .
ُرم :مرکز امپراتورى روم قدىم و اىتالىاى کنونى
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سروده والمىکى
حماسه معروف هندوان،
راماىانا:
ٔ
ٔ
شاعر باستانى هند .اىن کتاب منظومه اى است طوالنى
درباره وقاىع و جنگ هاى رام و
به زبان سنسکرىت
ٔ
همسر او سىته.
رخش :اسب مشهور رستم.

رستم(تهمتن):در لغت به معنى بزرگتن و قوى اندام.
جهان پهلوان اىران از مردم زابلستان که داراى قدرتى
فوق العاده بود.
روزگارسىاه:رمانى از عبّاس خلىلى با نثرىاحساساتى
درباره تىره روزى زنان .اىن کتاب
و آکنده از لغات عربى
ٔ
الهام گرفته از «مادام کاملىا» اثر الکساندر دوما است.
ُرهام :از پهلوانان اىرانى روزگار کاووس و فرزند
گودرز ،وى از داناىان روزگار خوىش بود.
نوىسنده
الدىن عبدال ّله :شاعر و
عبىدزاکانى ،نظام ّ
ٔ
طنزپرداز قرن هشتم هجرى .وى اصال ً از مردم قزوىن
رساله دلگشا،
بود .آثار معروف او عبارت اند از:
ٔ
اخالق االشراف و موش و گربه.
دامنه شرقى
زاىنده رود :رودخانه اى است که از ٔ
زردکوه بختىارى سرچشمه مى گىرد و پس از گذشتن
از اصفهان به باتالق گاوخونى مى رىزد.
زمخشرى(فوت  :)538جاراللّه ابوالقاسم محمود
زمخشرى استاد تفسىر و حدىث و لغت و علوم بالغى.
«الکشاف في تفسىر القرآن» است.
اثر معروف وى
ّ
ژىل بالس :رمان فرانسوى از آلن رنه لوساژ
( 1747ــ  )1668است و نخستىن رمان فرانسوى
به شمار مى رود.
سرخه حصار :از بخش هاى اطراف تهران است.
سناىى :ابوالمجد،مجدود بن آدم ،شاعر و عارف
معروف اىرانى قرن ششم است .از آثار اوست  :
کارنامه بلخ.
طرىق ال ّتحقىق ،سىرالعباد الى المعاد و
ٔ

متصرفات غزنوىان و آن قلعه اى
سو :قلعه اى در
ّ
مستحکم بود که مسعود سعد ّمدتى در آن محبوس بود.
جزىره
سوئد :کشورى در شمال اروپا در شبه
ٔ
اسکاندىناوى مىان نروژ و درىاى بالتىک .پاىتخت آن
استکهلم است.

درباره
سه تفنگدار :رمانى از الکساندر دوما (پدر) که
ٔ
شرح قهرمانى ها و جوانمردى هاى سه تن از تفنگداران
لوىى سىزدهم است  .
محمد حسىن
سىد ّ
شهرىار(1367ــ ّ :)1285
بهجت متخلّص به شهرىار غزل سراى بزرگ معاصر.
شهناز :ىکى از آهنگ هاى موسىقى اىرانى ،گوشه اى
از دستگاه شور.
شهىد بلخى :شهىدبن حسىن جهودانکى بلخى شاعر
و متکلّم و حکىم قرن چهارم هجرى.
شىلى :کشورى است در آمرىکاى جنوبى.
صابرى ،کىومرث :نوىسنده و طنز پرداز معاصر که
نامه طنز پس از پىروزى انقالب اسالمى را
ّاولىن هفته ٔ
با نام «گل آقا» منتشر کرد.
الدىن شاه.
صاحبقرانىه :کاخ تابستانى ناصر ّ
ّ
ص ّفارزاده ،طاهره (تولد  :)1315شاعر نوپرداز
معاصر ،وى در سىرجان چشم به جهان گشود .از
آثار او مى توان به رهگذر مهتاب ،طنىن در دلتا ،دىدار
صبح و بىعت با بىدارى اشاره کرد.
صنعتى زاده ( 1352ــ  :)1273مىرزا عبدالحسىن
صنعتى زاده از نخستىن نوىسندگان رمان هاى تارىخى
در اىران بود.
عـبدالرحىم(1328ــ :)1250حاج ّمل
طـالبوف،
ّ
نوىسنده
نجار تبرىزى سرخابى،
عبدالرحىم بن ابوطالب ّ
ّ
ٔ
اىرانى  ،از آثار او :کتاب احمد ،مسالک المحسنىن
و… .

طرابلس :ناحىه اى است در شمال غربى لىبى در
بحرالروم (مدىترانه).
ساحل
ّ
عرفى شىرازى :شاعر معروف اىرانى در قرن دهم.
عطّار نىشابورى :شاعر و عارف معروف اىرانى
در قرن ششم و آغاز قرن هفتم .از آثار او مى توان
به تذکرةاالولىا ،منطق الطّىر ،الهى نامه ،مختارنامه و

مصىبت نامه اشاره کرد.
علوى ،بزرگ ( 1376ــ  1283ش) :داستاننوىس
معاصر ،از آثار او مى توان به چشمهاىش ،چمدان،
ساالرى ها و ورق پاره هاى زندان اشاره کرد.
عمروبن عبدود :از سران قرىش و از پهلوانان و
غزوه
دالوران مخالف اسالم ،حضرت على (ع) در ٔ
خندق با او به رزم پرداخت و او را کشت  .
عمرولىث :دومىن پادشاه ص ّفارى مقتول به سال
 289هـ.ق.
شداد ازمشهورترىن سوارکاران
عنتره :عنتره بن ّ
جاهلىت و در بىن عرب ،مشهور به
دوره
ّ
عرب در ٔ
مناعت طبع و پاک سرشتى بود .دىوان شعرى نىز دارد
که حضرت رسول اکرم (ص) به اشعار او استشهاد
مى کرد و مى فرمود :دلم مى خواست زنده بود تا او
را مى دىدم.
نوىسنده معاصر الجزاىر از آثار او
فانون (فرانْتس):
ٔ
مى توان به دوزخىان روى زمىن ،واپسىن دم استعمار
و انقالب آفرىقا اشاره کرد.
سلسله قاجار.
فتحعلى شاه :دومىن پادشاه
ٔ
الصبىان ،وى
فراهى ،ابونصر :صاحب کتاب نصاب ّ
در لغت عرب و حدىث مهارت تام داشت.
محمد ابراهىم (فوت  1318هـ.ش):
فرخى ىزدىّ ،
ّ
دوره مشروطه ،وى
از شعرا و آزادى خواهان مشهور ٔ
مردى منتقد و بى باک بود.
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محمد على ( 1321ــ  1257ش):
فـروغــىّ ،
محمد على فروغى ملقّب به ذکاءالملک ىکى از
ّ
چهره هاى بزرگ علم و ادب و حکمت معاصر است.
از آثار او مى توان به سىر حکمت در اروپا ،آىىن
سخنورى ،تصحىح کل ّّىات سعدى ،تصحىح دىوان

حافظ و … اشاره کرد.
فومن :شهرى در  27کىلومترى جنوب غربى رشت.
فىضى دکنى ،ابوالفىض (1004ــ  :)954ادىب
و شاعر بزرگ هند ،وى از بزرگان شعر سبک هندى
است.
قاآنى :حبىب شىرازى معروف به قاآنى شاعر اىرانى
قرن سىزدهم هجرى.
قائم مقام :ابوالقاسم بن عىسى قائم مقام فراهانى،
محمد شاه قاجار .وى در نظم و
وزىر عبّاس مىرزا و ّ
نثر فارسى استاد بود و ثناىى تخلّص مى کرد.
قارون :از افراد بنى اسرائىل ،معاصر حضرت
موسى(ع) و به قولى پسر عموى وى بود .او جاه طلب،
بخىل ،حسود و بسىار ثروتمند بود .موسى او را نفرىن
کرد و بر اثر اىن نفرىن ،زمىن شکاف برداشت و قارون
و خانه و گنجش را به کام خود فرو برد.
َق َجر :قاجار ،طاىفه اى ترکمان منسوب به قاجار نوىان
از سرداران مغول.
َقطىف :شهرى در بحرىن.
کاخک :از بخشهاى گناباد.
محمدکاظم (تولّد  :)1346شاعر معاصر
کاظمىّ ،
مجموعه شعر او به نام «پىاده آمده بودم» منتشر
افغانى،
ٔ
شده است.
کاهک :از توابع داورزن سبزوار.
کسماىى ،شمس (1340ــ  :)1261وى در ىزد زاده
تجدد در شعر فارسى به شمار مى رود.
شد و از پىشگامان ّ
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کشانى= اشکبوس :منسوب به کوشان ،سرزمىنى در
مشرق اىران قدىم ،شامل شرق اىران ،مغرب هندوستان،
افغانستان و ترکستان امروزى بوده است.
کمبرىج :ىکى از شهرهاى انگلستان که دانشگاه
معروف و قدىمى کمبرىج در آن است.

نوىسنده معاصر عرب .کتاب دىگر او
کنفانى(غسان):
ّ
ٔ
«ادب المقاومة فى فلسطىن المحتلّة» است.
سلسله هخامنشى ،مقتول به سال
مؤسس
ٔ
کورشّ :
 529ق.م .او پسر کمبوجىه از خاندان هخامنشى بود.
کوفه :شهرى در جنوب عراق ،درنزدىکى نجف.
کىش :از معروف ترىن جزاىر خلىج فارس که بهترىن
مروارىدها در اطراف آن صىد مى شود.
ناحىه دشت
گاو خونى :باتالقى است در پست ترىن ٔ
رودخانه زاىنده رود در آن مى رىزد.
اصفهان که
ٔ
گودرز :پهلوان اىرانى که بنا به رواىت فردوسى در
اهم ّىت
عهد کىان پس از خاندان سام نىرم خاندان او ّ
داشته است.
الهـوتى ،ابـوالـقاسم (1336ــ  1264ش):
در کرمانشاه به دنىا آمد و در مسکو درگذشت ،دىوان
وى مجموعه اى از قطعه و غزل و مقدارى تصنىف
و ترانه است که مجموعاً با زبانى ساده و روان سروده
شده است.
الرشىد :هفتمىن خلىفه از خلفاى عباسى.
مأمون ّ
وى ابتدا امام رضا (ع) را ولىعهد خوىش کرد ّاما
محبوبىت و نفوذ روزافزون آن حضرت در
به سبب
ّ
حکومت ،آن امام را به شهادت رساند.
نوىسنده اثر معروف «راه
مانىن ،اثل :بانوى انگلىسى
ٔ
فاجعه فلسطىن.
درباره
بئر سبع»
ٔ
ٔ
ماوراءال ّنهر :سرزمىنى بوده است در شمال رود
جىحون بىن دو رود سىحون و جىحون شامل بخارا،

سمرقند ،خجند ،اشروسنه و ترمذ  .
مجمع دىوانگان :اثرى از مىرزا عبدالحسىن صنعتى
زاده کرمانى ( 1352ــ  )1273اىن اثر نخستىن اتوپىا
ــ ٔ
ادبىات معاصر است.
(= آرمانشهر) ى ّ
مـراغه اى ،زىـن العابدىن ( 1290ــ :)1217
نامه ابراهىم بىک ،از پىشگامان
نوىسنده کتاب سىاحت ٔ
ٔ
ساده نوىسى نثر معاصر.
مراکش :کشورى است در برجستگى شمال غربى
آفرىقا.
مرنج :نام ىکى از زندان هاىى که مسعود سعد شاعر
قرن پنجم در آن محبوس بوده است.
مسالک المحسنىن :اثرى است از طالبوف نوىسنده
و دانشمند اىرانى ( 1329ــ 1250هـ.ق).
مسجد شىخ لطف ال ّله :اىن بنا در شرق مىدان نقش
جهان اصفهان و روبه روى بناى عالى قاپو واقع شده
است و در سال  1011هـ.ق به امر شاه عبّاس ّاول بنا
شده است.
مـشـفـق کـاظـمـى :مـرتـضـى مـشـفـق کـاظـمـى
نوىسنده نخستىن رمان اجتماعى
(  1356ــ )1287
ٔ
درباره وضع حقارت آمىز زنان اىرانى به نام «تهران
ٔ
مخوف» که جلد دوم آن با نام «ىادگار شب» منتشر
شده است.
حوضه سفالى نىل
مصر :کشورى شامل زمىن هاى
ٔ
جزىره سىنا در شمال
در شمال شرقى آفرىقا و نىز شبه
ٔ
درىاى احمر.
عرى (ابوالعالء) :احمدبن عبداللّه (فوت )449
َم ّ
شاعر و لغوى معروف عرب که به سبب آبله نابىنا شد.
از آثار او شرح اشعار متنبّى و شرح دىوان بحترى را
مى توان نام برد.
مقدونىه :ناحىه اى قدىمى در شمال کشور ىونان که
ّ

اداره فىلىپ دوم و اسکندر سوم قرار داشت.
تحت ٔ
ملىجک :غالمعلى خان معروف به ملىجک و ملقّب به
زاده امىنه اقدس
عزىز ّ
السلطان و سردار محترم .برادر ٔ
الدىن شاه.
گروسى ىکى از زنان ناصر ّ
ِممفىس :شهرى بوده است در مصر باستان.
سىدعلى (تولّد :)1320
موسوى گرمارودىّ ،
سىدعلى موسوى گرمارودى متول ّد گرمارود الموت
است .وى از شعراى نوپرداز به شمار مى رود.
کتاب هاى «سرود رگبار»« ،عبور» و «در ساىه سار نخل
والىت» از آثار اوست.
موش ها و آدم ها :اثرى است از جان اشتاىن بک
نوىسنده آمرىکاىى (1968ــ 1902م).
ٔ
حماسه بزرگ هندوان به
مهابهارات ،مهابهاراتا:
ٔ
زبان سانسکرىت که شامل  19کتاب است و تألىف آن
فرزانه هند نسبت مى دهندّ .اما اىن حماسه
را به وىاسا
ٔ
در ىک زمان و توسط ىک شاعر سروده نشده ،بلکه
قرىب صد شاعر آن را طى چند قرن سروده اند.
نـاپـلئون سـوم :شـارلى لـوىى نـاپـلئون بناپارت
(1873ــ 1808م ).امپراتور فرانسه پسر لوىى
بناپارت.
محمد شاه قاجار و چهارمىن
ّ
ناصرالدىن شاه :پسر ّ
سلسله قاجارىّه ،وى نزدىک به نىم قرن سلطنت
پادشاه
ٔ
کرد و سرانجام به دست مىرزا رضا کرمانى ترور شد.
ناصر خسرو :حکىم ابومعىن ناصر بن خسرو قبادىانى
حجت از حکما و
بلخى ( 481ــ  394هـ.ق) ملقّب به ّ
متکلّمىن اسالم و شاعر نامدار اىرانى است.
ناصره :شهرى در شمال فلسطىن اشغالىّ ،
محل
والدت حضرت عىسى (ع) ،اىن شهر از زىارتگاه هاى
مسىحىان است.
ناى :نام ىکى از قلعه هاىى که مسعود سعد شاعر قرن
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پنجم در آن محبوس بوده است.
نرون :امپراتور ستمگر روم که قدرت را از دست مادر
خود درآورد و سپس مادر و همسر خود را کشت .وى
شهر رم را به آتش کشىد و به آزار مسىحىان پرداخت.
سىد اشرف الدىن گىالنى
نسىم شمال :روزنامه اى که ّ
دوره مشروطه منتشر مى کرد.
در ٔ
دوره
نىکسون :ىکى از رؤساى جمهورى آمرىکا ،در ٔ
او جنگ وىتنام پس از سال هاى طوالنى پاىان ىافت.
هاروارد :ىکى از بزرگترىن دانشگاههاى دنىا در آمرىکا
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که به اسم بنىان گذار آن جان هاروارد (1638ــ)1607
روحانى انگلىسى نام گذارى شده است.
هداىت ،صادق (فوت  :)1330داستان نوىس
معاصر ،آثار معروف او عبارت اند از :بوف کور ،سگ
ولگرد ،سه قطره خون ،اصفهان نصف جهان ،پروىن
دختر ساسان و … .
هومر :کهن ترىن و نامدارترىن حماسه سراى ىونانى،
وى در قرن هفتم قبل از مىالد مى زىست .از آثار او
مى توان به اىلىاد و ادىسه اشاره کرد.
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