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بي نام تو نامه كي كنم باز
اي نام تو بهترين سرآغاز
آثار ادبي ايران ،آيينۀ انديشـه ها ،باورها ،هنرمندي ها و عظمت روحي و معنوي ملّتي اسـت كه
از ديرباز تاكنون ،بالنده و شـكوفا از گذرگاه حادثه ها و خطر گاه ها گذشـته و به امروز رسـيده اسـت.
بـرگ بـرگ ادب و فرهنـگ ايـران زميـن ،جلوه گاه آثـار منظوم و منثـور فرهيختگان انديشـه وري
چـون فردوسـي ،ناصـر خسـرو ،غ ّزالـي ،بيهقـي ،سـنایي ،عطّـار ،موالنـا ،سـعدي ،حافـظ ،بيـدل،
دهخـدا و ...اسـت كـه بـا بهـره گيـري از زالل فرهنـگ اسلامي ،آثـاري مانـدگار و پرمايـه را
بـه يـادگار نهاده انـد .مطالعـۀ دقيق و عميـق اين آثار ،جان را طراوت مي بخشـد ،روح را به افق هاي
شـفاف و روشـن پرواز مي دهد و ذهن و ضمير را شـكوفا و بارور مي سـازد.
برنامۀ درسـي زبان و ادبيات فارسـي در نظام آموزشـي ايران اسلامي ،جايگاهي ارزشـمند دارد؛
چـرا كـه از يـك سـو حافظ ميراث فرهنگي و از سـوي ديگـر مؤثّرترين ابـزار انتقال علـوم ،معارف،
ارزش هـاي اعتقـادي ،فرهنگي و ملّي اسـت.
کتاب فارسـي پايۀ يازدهم ،بر بنياد رويکرد عام «برنامۀ درسـي ملّي جمهوري اسلامي ايران»،
توجه به عناصر پنجگانه (علمّ ،
تفکر ،ايمان ،اخالق،
يعني شـکوفايي فطرت الهي ،اسـتوار اسـت و با ّ
عمـل) و جلوههـاي آن در چهـار پهنـۀ (خود ،خلـق ،خلقت و خالـق) ،بر پايۀ اهداف «برنام ۀ درسـي
فارسـي» ،سـازماندهي و تأليف شـده اسـت .بر اين اساس كتاب از هشت فصل با عنوان هاي ادبيات
تعليمـي ،ادبیـات سـفر و زندگـی ،ادبيات غنايـي ،ادبيات پايـداري ،ادبيات انقالب اسلامي ،ادبيات
حماسـي ،ادبيات داسـتاني و ادبيات جهان ،تشـكيل شده است.
توجــه همکاران ارجمنــد را به نکات
براي اجراي بهتر اين برنامه و اثربخشي فراينــد آموزشّ ،
زيـر ،جلب ميکنيم:
رويکـرد
خـاص برنامـۀ فارسـي آمـوزي ،رويکـرد مهارتـي اسـت؛ يعنـي بر آمـوزش و تقويت
ّ
مهارتهـاي زبانـي و فـرا زباني و ادبي تأکيـد دارد و ادامۀ منطقي کتابهاي فارسـي دورۀ ابتدايي و
متوسطه است؛ به همين روي ،الزم است همکاران گرامي از ساختار و محتواي کتاب هاي
دورۀ ا ّول ّ
پيشين ،آگاهي داشته باشند.
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طراحـي و به کارگيري
اليتبنياد و مشـارکتي اسـت؛ بنابراينّ ،
رويکـرد آموزشـي کتـاب ،رويکـرد ف ّع ّ
شـيوههاي آموزشـي متنـ ّوع و روشهاي همياري و گفتوگو توصيه ميشـود .حضور ف ّعـال دانشآموزان
در فراينـد ياددهـي ـ يادگيـري ،کالس را سـرزنده ،با نشـاط و آمـوزش را پوياتر ميسـازد و بـه يادگيري،
ژرفاي بيشـتري ميبخشد.
در بخش مهارتهاي خوانداري ،بايسـته اسـت ويژگيهاي گفتاري و آوايي زبان فارسـي ،همچون
توجه قرار گيرد.
لحـن ،تکيـه ،آهنـگ و ديگر خُ رده مهارتها به طور مناسـب ،مـورد ّ
توجـه بـه رويكرد مهارتي ،آن چه در بخش بررسـي متن اه ّم ّيت دارد؛ كالبد شـكافي عملي متون
بـا ّ
اسـت؛ يعنـي فرصتـي خواهيـم داشـت تا متن ها را پس از خوانش ،در سـه قلمرو بررسـي كنيـم .اين كار،
سـطح درك و فهـم مـا را نسـبت بـه محتـواي اثر ،فراتـر خواهد برد .يكـي از آسـانترين و كاربرديترين
شـيوههاي بررسـي ،كالبد شـكافي و تحليل هر اثر ،اين اسـت كه متن در سـه قلمرو بررسـي شـود:
زباني  ،ادبي و فكري.
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 .1قلمرو زباني
اين قلمرو ،دامنۀ گستردهاي دارد؛ از اين رو ،آن را به سطوح كوچكتر تقسيم ميكنيم:
سـطح واژگاني :در اينجا ،لغت ها از نظر فارسـي يا غيرفارسـي بودن ،نوع سـاختمان (سـاده ،وندي،
مر ّكب و وندي ـ مر ّكب) ،روابط معنايي كلمات از قبيل ترادف ،تضاد ،تض ّمن ،تناسـب ،نوع گزينش
و همچنين درسـت نويسـي واژهها بررسي مي شود.
سـطح دسـتوري يـا نحـوي :در ايـن جا ،متـن از ديد تركيبـات و قواعد دسـتوري ،كاربردهاي دسـتور
تاريخـي ،كوتاهـي و بلنـدي جمله ها بررسـي ميشـود.
 .2قلمرو ادبي
در اينجا ،شيوة نويسنده در بهكارگيري عناصر زيبايي آفرين در سطحهاي زير ،بررسي ميشود:
سـطح آوايـي يا موسـيقايي :در ايـن مرحله ،متن را از ديـد بديع لفظي (وزن ،قافيـه ،رديف ،آرايه هاي
لفظـي و تناسـب هـاي آوايي ،مانند واجآرايي ،تكرار ،سـجع ،جناس و )...بررسـي ميكنيم؛
سطح بياني :بررسي متن از ديد مسائل علم بيان ،نظير تشبيه ،استعاره ،مجاز و كنايه؛
سـطح بديـع معنوي :بازخواني متن از ديد تناسـب هـاي معنايي همچون تضاد ،ايهـام ،مراعات نظير
و. ...
 .3قلمرو فكري
روحيات ،اعتقادات ،گرايشهـا ،نوع نگرش به جهان
در ايـن مرحلـه ،متـن از نظر ويژگيهاي فكـريّ ،
و ديگـر جنبههاي فكري ،مانند موضوع هاي زير ،بررسـي ميشـود:
عيني/ذهنـي ،شـادي گرا/غـم گرا ،خردگرا /عشـق گـرا ،عرفاني /طبيعـت گرا ،خوش بينـي /بدبيني،
محلّـي ـ ميهنـي /جهاني و. ...

ِ
انباشت دانش و فرسايش
در آموزش ،به ويژه ،در قلمرو زباني و ادبي ،از بيان مطالب اضافي که به
ذهني دانش آموزان ،منجر ميشـود ،پرهيز گردد.
مطالـب طـرح شـده در قلمـرو زبانـي و ادبـي ،برگرفتـه از متن درس اسـت و پيوسـتگي زيادي با
محتـواي درس دارد .آمـوزش ايـن نـکات بـه درک و فهـم بهتـر متـن ،کمـک ميکنـد ،بنابراين
«متن محـوري» در ايـن بخـش ،از اصـول مـورد تأکيد اسـت.
روان خوانيهـا ،شـعرخوانيها و حکايـات با هدف پـرورش مهارتهاي خوانداري ،ايجاد نشـاط و
طـراوت ذهنـي ،آشـنايي با متون مختلف و مهمتر از همه ،پـرورش فرهنگ مطالعه و کتابخواني،
در سـاختار فارسـي گنجانـده شـدهاند .در پايـان همـۀ «روانخوانيها» و «شـعرخوانی ها» بخش
«درك و دريافت» با دو پرسـش ،تدوين شـده اسـت .اين پرسـشها براي تقويت سـواد خواندن،
توانايـي درک و فهـم ،پـرورش روحیـۀ نقد و تحليل متون ،تنظيم گرديده اسـت.
تقويـت توانايـي فهـم و درك متن ،يكي از برجسـتهترين اهداف آموزشـي اين درس اسـت .ايجاد
فرصـت بـراي تأ ّمـل در اليههاي محتـوا و همفكري گروههـاي دانشآموزي ،به پـرورش قدرت
ذهـن زبان آمـوزان كمك ميكند.
معناسـازي
ِ
توجـه به اصـل پانزدهـم قانون اساسـي و تحقّق
درس هـاي آزاد ،فرصـت بسـيار مناسـب بـراي ّ
آن اسـت تـا بـا مشـارکت دانشآموزان عزيـز و راهنمايي دبيـران گرامـي از گنجينههاي فرهنگ
سـرزميني و ادبيـاتِ بومـي در غني سـازي کتاب درسـي ،بهرهبرداري شـود .بـراي توليد محتواي
ايـن درسهـا پيشـنهاد ميشـود بـه موضـوع هاي متناسـب بـا عنوان فصـل در قلمـرو فرهنگ،
ادبيـات بومـي ،آداب و ُسـنن محلّـي ،نيازهاي ويـژۀ نوجوانان و جوانان و ديگـر ناگفتههاي کتاب،
پرداخته شـود.
پرورش شايسـتگيها در
اميدواريـم آمـوزش ايـن کتاب ،به رشـد و شـکوفايي زبان و ادب فارسـي و
ِ
نسـل جوان ،ياري رسـاند و به گشـايش کرانههاي اميد و روشـنايي ،فرا روي آينده سـازان ايران عزيز
بينجامد.
گروه زبان و ادب فارسی
متوسطه نظری
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و
ّ
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کـارگـاهمتــنپژوهــی
قلمرو زبانی

 1معناي واژه هاي مشخّ ص شده را بنويسيد.
دوسـتان دغل روز حاجت است
معيار
ِ

قرضي به رسم تجربه از دوستان طلب

صائب

صـورت بـی حـ ّد غیب
صـورت بـی
ِ
ِ

ز آینـۀ دل تافـت بـر موسـی ز جیب

مولوی

فخری که از وسیلت دون ه ّمتی رسد

گر نام و ننگ داری ،از آن فخر ،عار دار

اوحدی

  2واژۀ «دیگر» امروزه« ،غالب ًا» به عنوان صفت مبهم ،در جایگاه وابسـتۀ پسـین به کار می رود؛
ماننـد «بهـا ِر دیگـر ،از راه رسـید ».درمتـون کهـن ،گاه ،این صفـت مبهم ،در جایگاه وابسـتۀ
تفرج به بوسـتان رفت».
پیشـین قـرار می گرفته اسـت؛ مثال« :دیگـر روز ،برای ّ
نمونه ای از این شیوۀ کاربرد صفت مبهم را در متن درس بیابید.
 3معاني فعل «شد» را در سرودة زير بررسي كنيد.
گرية شام و َس َحر ،شُ كر كه ضايع نگشت
منـزل حافـظ كنـون بارگه پادشاسـت

قطـرة بـاران مـا گوهـر يكدانـه شـد

دل ب ِردلـدار رفـت ،جان ب ِرجانانه شـد

حافظ

  4معنای برخی واژه ها تنها در جمله یا زنجیرۀ سخن قابل درک است.
بـا اسـتفاده از شـیوه های زیـر ،بـه معنـای هـر یـک از واژه هـای مشـخّ ص شـده ،دقیق تـر
می توان پی بـرد:
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الف) قرارگرفتن واژه در جمله:
ماه ،تابناک بود.
ماه ،طوالني بود		.
توجه به رابطه هاي معنايي ( ترادف ،تضاد ،تض ّمن و تناسب)
ب) ّ
تضاد
سير و گرسنه
ترادف
سير و بيزار
تض ّمن
سير و گياه
		
تناسب
سير و پياز
 اكنون براي دریافت معاني واژه هاي «دسـت» و « تند» به كمك دو روش باال ،چند جملة
مناسب بنويسيد.

قلمرو ادبی

 1از متن درس ،دو كنايه بيابيد و مفهوم آنها را بنويسيد.
 2در بيت زير ،شاعر ،چگونه آراية جناس همسان (تام) را پدید آورده است؟

بــا زمانــي ديگــر انــداز اي كــه پنــدم مــي دهــي كاينزمانمگوشبرچنگاستودلدرچنگنيست
		 سعدی
			
   3اركان تشبيه را در مصراع دو ِم بيت دوازدهم مشخّ ص كنيد.
  4در اين سروده « ،شير» و « روباه» نماد چه كساني هستند؟

قلمرو فکری

 1معنی و مفهوم بیت شانزدهم را به نثر روان بنویسید.
 2درك و دريافت خود را از بيت زير بنويسيد.
يقيـن ،مـرد را ديـده ،بيننـده كـرد

شـد و تكيـه بـر آفريننـده كـرد

 3برای مفهوم هریک از سروده های زیر ،بیتی مناسب از متن درس بیابید.
رزق هرچنـد بـي گمـان برسـد

شـرط عقل است ُجستن از درها

سـحر دیـدم درخـت ارغوانـی

کشـیده سـر بـه بام خسـته جانی
بهـارت خوش کـه فکر دیگرانی

فریدون مشیری

چه در كار و چه در كار آزمودن

نبايـد جز بـه خود ،محتـاج بودن

پروين اعتصامي

بـه گـوش ارغـوان آهسـته گفتم:

سعدی

  4دربارة ارتباط معنايي متن درس و َم َثل « از تو حركت ،از خدا بركت» توضيح دهيد.
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گنــج حکمــت

ه ّمت

مـوری را دیدنـد کـه بـه زورمنـدی کمـر بسـته و ملخی را
تعجب گفتنـد « :این مـور را ببینید
ده برابـر خـود برداشـته .به ّ
کـه [بـار] بـه ایـن گرانی چون می کشـد؟»
مـور چـون ایـن بشـنید ،بخندیـد و گفـت « :مـردان ،بار را
حمیت کشند ،نه به ق ّوت تن».
به نیروی ه ّمت و بازوی ّ
بهارستان ،جامی
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قاضي بُست
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کران رو ِد هیرمند رفت با بازان و یوزان و َح َشم
و روز دوشـنبه [امیرمسـعود] شـبگیر ،برنشسـت و به ِ
کران آب فـرود آمدند و خیمه ها
و ندیمـان و ُمطربـان؛ و تـا چاشـتگاه به صید مشـغول بودند .پـس ،به ِ
و ِشـراع ها زده بودند.
قضای آمده ،پس از نماز ،امیر کشتی ها بخواست و ناوی ده بیاوردند .یکی بزرگ تر ،از ِ
جهت
از
ِ
ِ
نشست او و جامه ها افگندند و ِشراعی بر وی کشیدند .و وی آنجا رفت و از هر دستی ،مردم در کشتی های
دیگر بودند و کس را خبر نَه .ناگاه ،آن دیدند که چون آب نیرو کرده بود و کشتی ُپر شده ،نشستن و
دریدن گرفت .آن گاه آگاه شدند که غَرقه خواست شد .بانگ و َهزاهز و غریو خاست .امیر برخاست .و
درجستند هفت و هشت تن ،و امیر را بگرفتند
هنر آن بود که کشتی های دیگر به او نزدیک بودند .ایشان َ
کشتی دیگر رسانیدند و نیک کوفته شد و پایِ راست افگار شد؛ چنان که یک َدوال پوست
و بربودند و به
ِ
نمودن قدرت .و سوری و
و گوشت بگسست و هیچ نمانده بود از غَرقه شدنّ .اما ایزد رحمت کرد پس از
ِ
شادی ای به آن بسیاری ،تیره شد و چون امیر به کشتی رسید ،کشتی ها براندند و به کرانۀ رود رسانیدند.
و امیـر از آن جهـان آمـده ،بـه خیمـه فـرود آمد و جامـه بگردانید و َتر و تباه شـده بود و برنشسـت و
بـه زودی بـه کوشـک آمـد که خبری سـخت ناخوش در لشـکرگاه افتـاده بود و اضطرابی و تشویشـی
ِ
خدمت اسـتقبال رفتند .چون پادشـاه را سلامت یافتند ،خروش
بزرگ به پای شـده و اَعیان و وزیر به
رعیـت و چندان صدقـه دادند که آن را انـدازه نبود.
و دعـا بـود از لشـکری و ّ
و دیگـر روز ،امیـر نامـه هـا فرمـود به غَزنین و جملـۀ مملکت بر این حادثۀ بـزرگ و َصعب که افتاد و
سالمت که به آن َمقرون شد و مثال داد تا هزار هزار ِد َرم به غَزنین و دو هزار هزار ِد َرم به دیگر ممالک،
بشران برفتند.
به مسـ َت ِحقّان و درویشـان دهند شُ ـک ِر این را ،و نبشـته آمد و به توقیع ،مؤ َّکد گشت و ُم ّ
تب سـوزان و َسرسـامی افتاد ،چنـان که بار نتوانسـت داد و
و روز پنـج شـنبه ،امیـر را تـب گرفـت؛ ِ
متحیر
اطبـا و تنی چند از
ِ
خدمتـکاران مرد و زن و دل ها سـخت ّ
محجـوب گشـت از مردمـان ،مگـر از ّ
شـد تا حال چون شـود.
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تـا ایـن عارضـه افتـاده بود ،بونصـر نامه های رسـیده را ،به خ ِّ
ط خویـش ،نُکَ ت بیرون مـی آورد و از
ِ
آغاجی
دسـت من و من به
َراهیتی نبود ،می فرسـتاد فرو ِد سـرای ،به
ِ
بسـیاری نُکَ ت ،چیزی که در او ک َ
خـادم مـی دادم و خیرخیـر جـواب مـی آوردم و امیر را هیچ ندیدمـی تا آن گاه که نامه ها آمد از پسـران
علـی تکیـن و مـن نُکَ ـت آن نامه هـا پیش بردم و بشـارتی بود .آغاجی بسـ َتد و پیش بُـرد .پس از یک
سـاعت ،برآمـد و گفـت « :ای بوالفضل ،تو را امیـر می بخوانَد».
پیـش رفتـم .یافتـم خانـه تاریک کرده و پرده های َک ّتان آویخته و َتر کرده و بسـیار شـاخه ها نهاده
ِ
پیراهـن توزیِ ،مخ َنقه
ریـخ بـر َزبَـ ِر آن و امیر را یافتم آنجا بر َزبَ ِر تخت نشسـته،
و تاس هـای
ِ
بـزرگ ُپ َ
بوالعالیِ طبیب آنجا زی ِر تخت نشسـته دیدم.
در گـردنِ ،عقـدی همـه کافـور و َ
گفـت    « :بونصـر را بگـوی کـه امـروز ُد ُرسـتم و در این دو سـه روز ،بـار داده آید که علّـت و تب تمامی
زایل شد».
من بازگشـتم و این چه رفت ،با بونصر بگفتم .سـخت شـاد شـد و سجدۀ شکر کرد خدای را َع َّز َو َجل
همایون خداوند،
بر سلامت ِ امیر ،و نامه نبشـته آمد .نزدیک ِ آغاجی بُردم و راه یافتم ،تا سـعادت ِ دیدا ِر
ِ
دیگـر بـاره یافتـم و آن نامـه را بخوانـد و دوات خواسـت و توقیـع کـرد و گفت« :چون نامه ها ُگسـیل
کرده  شـود ،تـو بـاز آی کـه پیغامی سـت سـویِ بونصر در بابـی ،تـا داده آید».گفتم« :چنیـن کنم ».و
بازگشـتم بـا نامۀ توقیعـی و این حال ها را بـا بونصر بگفتم.
مهمات فارغ
و ایـن مـر ِد بـزرگ و دبی ِر کافی ،به نشـاط ،قلم درنهـاد .تا نزدیک نما ِز پیشـین ،از این ّ
شـده بود و َخیلتاشـان و سـوار را ُگسـیل کرده .پسُ ،ر َقعتی نبشـت به امیر و هر چه کرده بود ،باز نمود
و مرا داد.
و ُببردم و راه یافتم و برسانیدم و امیر بخواند و گفت «:نیک آمد» و
آغاجی خادم را گفت« :کیسه ها
ِ
بیـاور!» و مـرا گفـت« :بسـتان؛ در هرکیسـه ،هـزار مثقال َز ِر پاره اسـت .بونصر را بگوی که َزرهاسـت
تان َز ّریـن شکسـته و بگداخته و پاره کـرده و حالل ت ِر
کـه پـد ِر مـا از غَـز ِو هندوسـتان آورده اسـت و بُ ِ
حالل بی شُ ـب َهت باشـد،
مال هاسـت .و در هـر سـفری مـا را از ایـن بیارند تا صدقه ای که خواهیم کرد ِ
بوالحسـن بوالنی و پسـرش بوبکر سـخت تنگدست اند
قاضی بُسـت،
از این فرماییم؛ و می شـنویم که
ِ
ِ
و از کس چیزی نسـتانند و اندک مایه َض َیعتی دارند .یک کیسـه به پدر باید داد و یک کیسـه به پسـر،
ـق این نعمتِ تندرسـتی که
تـا خویشـتن را َض َیع َتکـی حلال خرنـد و فَـراخ تـر بتوانند زیسـت و ما َح ِّ
بازیافتیم ،لَختی گزارده باشـیم».
مـن کیسـه ها بسـ َتدم و بـه نزدیـکِ بونصر آوردم و حـال بازگفتم .دعـا کرد و گفـت« :خداوند این
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سـخت نیکو کرد و شـنوده ام که ابوالحسـن و پسـرش وقت باشـد که به ده ِد َرم درمانده اند ».و به خانه
بازگشـت و کیسـه ها با وی بُردند و پس از نماز ،کس فرسـتاد و قاضی بوالحسـن و پسـرش را بخواند
و بیامدنـد .بونصـر ،پیغام امیر به قاضی رسـانید.
بسـیار دعـا کـرد و گفـت  « :این ِصلَت فخر اسـت .پذیرفتم و باز دادم که مرا به کار نیسـت و قیامت
سـخت نزدیک اسـت ،حسـاب ِ این نتوانم داد و نگویم که مرا سـخت دربایست نیست ّاما چون به آنچه
بـال این ،چه به کار آید؟»
دارم و انـدک اسـت ،قانعمِ ،وزر و َو ِ
ـبحان اهلل! َزری که سـلطان محمود بـه غَزو از بتخانه ها به شمشـیر بیاورده
بونصـر گفـت  « :ای ُس
َ
باشـد و بتان شکسـته و پاره کرده و آن را امیرالمؤمنین می روا دارد سـتدن ،آن ،قاضی همی نسـتانَد؟!»
حال خلیفه دیگر اسـت کـه او خداون ِد والیت اسـت و خواجه با
گفـت:
«زندگانـی خداونـد دراز بـاد؛ ِ
ِ
طریق سـ ّن ِت
امیر محمود به غزوها بوده اسـت و من نبوده ام و بر من پوشـیده اسـت که آن غَزوها بر
ِ
مصطفـی هسـت یا نه .مـن این نپذیرم و درعهدۀ این نشـوم».
شاگردان خویش و به ُمس َت ِحقّان و درویشان ده».
گفت  « :اگر تو نپذیری ،به
ِ
گفت  « :من هیچ ُمسـ َت ِحق نشناسـم در بُسـت که َزر به ایشـان توان داد و مرا چه افتاده اسـت که َزر
کسـی دیگـر بَ َرد و شـما ِر آن به قیامـت مرا باید داد؟! به هیچ حال ،ایـن عهده قبول نکنم».
آن خویش بستان».
بونصر پسرش را گفت «:تو از ِ
علی اَ ِّی حال ،من نیز فرزن ِد این پدرم که این سـخن گفت
ِ
گفت«:زندگانـی خواجـه َعمیـد دراز بـاد؛ ٰ
و علم از وی آموخته ام و اگر وی را یک روز دیده بودمی و احوال و عادات ِ وی بدانسـته ،واجب کردی
کـه در مـ ّد ِت عمـر پیـرویِ او کردمـی؛ پـس ،چه جایِ آن که سـال ها دیده ام و من هم از آن حسـاب و
پرسـش قیامت بترسـم که وی می ترسـد و آنچه دارم از اندک مایه ُحطا ِم دنیا حالل اسـت و
توقّف و
ِ
کفایت اسـت و به هیچ زیادت حاجتمند نیسـتم».
ِ
بونصـر
باقی روز
گفـت  «:لِ َد ُّر ُکمـا؛ بزرگا که شـما دو تنید!» و بگریسـت و ایشـان را بازگردانیـد و ِ
اندیشـه مند بـود و از این یـاد می کرد.
و دیگر روزُ ،رقعتی نبشت به امیر و حال باز  نمود و َزر باز فرستاد.
تاریخ بیهقی،ابوالفضل بیهقی
فارسی 2
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کارگاه متــنپژوهــی
قلمرو زبانی
1

2

3

4

توجـه بـه رابطـۀ معنایی «تناسـب» ،واژه های مناسـب انتخـاب کنید و در
 از متـن درس ،بـا ّ
جاهـای خالی قـرار دهید.
خَ يلتاش		..................، ..................،
ُرقعت.....................، ..................،
معادل معنايي فعل هاي زير را از متن درس بيابيد و بنويسيد.
سوار اسب شد).....................( .
()......................
فرمان داد.
اجازۀ حضور داده شود)......................( .
كاربرد معنايي واژة «  محجوب  » را در عبارت های زیر بررسی کنید.
اطبا و. ...
محجوب گشت از مردمان ،مگر از ّ
مردي محجوب بود و ديده و دلش از گناه به دور.
توجه كنيد:
به دو جملة زير و تفاوت آنها ّ
ب) كتاب خوانده مي شود.
الف) مريم كتاب مي خوانَد.
فعل جملة « الف » به « نهاد » و فعل جملة « ب » به نهادي كه قب ً
ال مفعول بوده است ،نسبت
داده شـده اسـت .فعـل جملـة « الف » را «معلـوم» و فعل جملـة دوم را «مجهول »مي ناميم.
با د ّقت در جدول زير ،با ساخت و شيوة مجهول كردن جملة معلوم آشنا مي شويم:
ساخت

نهاد

مجهول

كتاب

مجهول

كتاب

معلوم

معلوم

مريم

مريم

مفعول

فعل

→
كتاب

خوانده مي شود

كتاب

→

خواهد خواند

خوانده خواهد شد
فارسی 2

همان طور که می بینید در مجهول ساختن جملۀ معلوم:
الف) نهاد جملۀ معلوم را حذف می کنیم.
مفعول جملۀ معلوم را در جایگاه نهاد قرار می دهیم.
ب)
ِ

مي خوانَد
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پ) فعل اصلی جمله را به شکل« بن ماضی  +ه /ـه » می نویسیم؛ سپس ،از «شدن» ،فعلی
زمان فعل اصلی می آوریم.
متناسب با شناسه و ِ
توجه :امروزه ،فعل مجهول به كمك مصدر « شدن» ساخته مي شود ا ّما در گذشته ،با فعل هاي
ّ
ديگري ،مانند «  آمدن» و «  گشتن» نيز ساخته مي شد.
اکنون از متن درس ،نمونه هایی از فعل مجهول بیابید و معادل امروزی آنها را بنویسید.

قلمرو ادبی

 1دو نمونه از ويژگي هاي نثر متن درس را بيابيد.
 2در عبارت های زیر « ،مجاز» ها را بيابيد و مفهوم آنها را بنويسيد.
کران آب فرود آمدند و خیمه ها و شراع ها زده بودند.
الف) به ِ
ب) َزري كـه سـلطان محمـود بـه غَزو از بتخانه ها به شمشـير بياورده باشـد و بتان شكسـته
و پـاره كرده.

قلمرو فکری

 1معنی و مفهوم عبارت زیر را به نثر روان بنویسید.
امير از آن جهان آمده به خيمه فرود آمد و جامه بگردانيد.
توجه به جملۀ «  اين مر ِد بزرگ و دبي ِر كافي ،به نشاط ،قلم درنهاد: ».
  2با ّ
الف) مقصود از «  اين مرد» چه كسي است؟
ب) «دبي ِركافي» به چه معناست؟
 3گويندة عبارت زير ،از كدام فضيلت هاي اخالقي برخوردار است؟
« آن چه دارم از ُحطا ِم دنيا حالل است و كفايت است و به هيچ زيادت حاجتمند نيست».
  4دربارۀ مناسبت مفهومی بیت زیر و متن درس توضیح دهید.
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حساب خود اینجا کن ،آسوده دل شو

میفکــن بــه روز جــزا کار خــود را

. ................................................................................................................ 5

صائب تبریزی
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درک و دریافت

فارسی 2

 1این سروده را از دید لحن و آهنگ خوانش ،بررسی نمایید.
توجه به قلمرو فکری شعر ،دربارۀ ریشه های پیامدهای تقلی ِد نا به جا و کورکورانه ،گفت و گو
  2با ّ
کنید.
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درس سوم :در کوی عاشقان
کارگاه متن پژوهی
گنج حکمت :چنان باش ...
درس چهارم :درس آزاد (ادبیات بومی )1
کارگاه متن پژوهی
درس پنجم :ا ّولین روزی که به خاطر دارم
کارگاه متن پژوهی
روان خوانی :ذوق لطيف

در كوي عاشقان
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بخشی از اثر استاد محمود فرشچیان ،دیدار مولوی و شمس تبریزی
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مح ّمـد ،ملقّـب به جالل ال ّدین ،مشـهور به «موالنا» یا «مولـوی» ،اوایل قرن هفتم،
در شـهر بلخ به دنیا آمد .علّت شـهرت او به «رومی» یا «موالنای روم» ،اقامت طوالنی
وی در شـهر قونیه بوده اسـت ،ا ّما جالل ال ّدین همواره خود را از مردم خراسـان شـمرده و
همشـهریانش را دوسـت می داشـته و از یاد آنان دلش آرام نبوده است.
پـدر جالل ال ّدیـن ،مح ّمد بن حسـین خطیبـی ،معـروف بـه «  بهاءال ّدیـن ولـد» از
دانشـمندان روزگار خـود بـود .بـه سـبب هـراس از بی رحمی ها و کشـتار لشـکر مغول
و رنجـش از خـوارزم شـاه ،ناچـار از بلـخ مهاجـرت کـرد .جالل ال ّدیـن در ایـن ا ّیـام،
پنـج شش سـاله بـود کـه خاندانش ،شـهر بلخ و خویشـان را بدرود گفت و بـه قصد حج،
رهسپار گردید .چون به نیشابور رسید ،با شیخ فریدال ّدین عطّار ،مالقات کرد .شیخ عطّار،
کتـاب « اسـرارنامه» را به جالل ال ّدین خُ ردسـال هدیه داد و به پـدرش بهاء ال ّدین گفت:
«  زود باشد که این پسر تو ،آتش در سوختگان عالم زند».
هنگامی که ِ
بهاء ولد ،مناسـک حج را به پایان برد ،در بازگشـت ،به طرف شـام روانه
گردیـد و م ّدتـی در آن نواحـی بـه سـر برد .آوازۀ تقـوا و فضل و تأثیر ِ
بهـاء ولد همه جا را
فراگرفت و پادشـاه سـلجوقی روم ،عالء ال ّدین کیقباد ،از مقامات او آگاهی یافت ،طالب
دیدار وی گردیدِ .
بهاء ولد به خواهش او به قونیه روانه شـد و بدان شـهریار پیوسـت.
ِ
بهـاء ولـد از آنجـا کـه دیار روم از تاخت و تاز سـپاه مغول برکنار بود و پادشـاهی دانا و
صاحـب بصیـرت و عالـم پـرور و محیطی آرام و آزاد داشـت ،بدان نواحـی هجرت گزید.
مـردم آن سـرزمین ،عالقـۀ فراوانـی بـه او یافتند و سـلطان نیـز ،بی انـدازه ،او را گرامی
می داشت.
جالل ال ّدیـن ،در هجـده سـالگی بـه فرمـان پـدر بـا «گوهـر خاتـون» سـمرقندی
ازدواج کـرد .پـس از درگذشـت بهاء ال ّدیـن ،جالل ال ّدیـن مح ّمـد بـه اصـرار مریـدان و
شـاگردان پـدر ،مجالـس درس و وعـظ را بـه عهده گرفـت؛ جالل ال ّدیـن در آن هنگام،
بیسـت و  چهار سـال داشـت.
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پس از این ،جالل ال ّدین م ّدتی در شـهر َحلَب به تحصیل علوم پرداخت و سـپس عازم دمشـق شـد
و بیـش از چهار سـال در آن ناحیه ،دانـش می اندوخت و معرفت می آموخت.
جالل ال ّدیـن ،پـس از چنـدی اقامت در شـهرهای حلب و شـام کـه م ّدت مجموع آن ،هفت سـال
بیـش نبـود ،بـه قونیـه بازآمـد و همـه روزه ،به شـیوۀ پـدر ،در مدرسـه ،بـه درس علوم دینی و ارشـاد
می پرداخـت و طالبـان علـوم شـریعت در محضـر او حاضر می شـدند.
در ایـن ا ّیـام کـه جالل ال ّدین ،روزها به شـغل تدریس می گذرانید و شـاگردان و پیروان بسـیاری از
حضـورش بهـره میبردنـد و مردم روزگار بر تقوا و زهد او م ّتفق بودند ،ناگهان آفتاب عشـق و
شـمس
ِ
حقیقت ،در برابرش نمایان شـد؛ او شـمس ال ّدین تبریزی بود .شـمس از مردم تبریز بود و خاندان وی
هـم اهـل تبریـز بودند .او برای کسـب علوم و معارف ،بسـیار مسـافرت کرد و از مشـایخ فراوانی بهره
«شـمس پرنده» می گفتند.
برد .به دلیل سـیر و سـفر و الب ّته جسـت وجو و پرواز در عالم معنا ،او را
ِ
شـمس ال ّدین ،بیسـت و ششـم جمادی اآلخر سال  642هــجری قمری به قونیه وارد شد .شمس،
عارفـی کامـل و مـرد حـق بـود و موالنا جالل ال ّدین که همـواره در طلب مردان خدا بود ،چون شـمس
را دید ،نشـان هایی از لطف الهی را در او یافت و دانسـت که او همان پیر و مرشـدی اسـت که سـال ها
در جسـت وجویش بود؛ از این رو ،به شـمس روی آورد و با او به صحبت و خلوت نشسـت و د ِر خانه بر
آشـنا و بیگانـه بسـت و تدریـس و وعظ را رها کـرد .موالنا جالل ال ّدین با همۀ علم و اسـتادی خویش،
در ایـن ا ّیـام کـه حدوداً سـی وهشـت سـاله بـود؛ خدمت شـمس زانـو زد و نوآموز گشـت؛ این خلوت
عارفانـه ،حدود چهل روز طول کشـید.
موالنـا آن چنـان در معـارف شـمس ،غرق شـد که مریـدان خود را از یـاد برد .اهل قونیـه و علما و
زاهدان هم ،مانند شـاگردانش از تغییر رفتار موالنا خشـمگین شـدند و به سرزنش او پرداختند .دشمنی
توجهی به
آنـان نسـبت به شـمس ،هر روز فزون تر می گشـت .موالنـا جالل ال ّدین در این میان ،بـا بی ّ
مالمت و هیاهوی مردم ،خود را با سـرودن غزل های گرم و ُپرسـوز و گداز عاشـقانه ،سـرگرم می کرد.
در پـی فزونـی گرفتـن خشـم و غضـب مردم ،شـمس ،ناگزیر قونیـه را ترک کرد .موالنـا در طلب
شـمس بـه تکاپـو افتـاد و سـرانجام خبر یافت که او به دمشـق رفته اسـت .موالنا چندیـن نامه و پیغام
فرسـتاد و غـزل سـرود و به خدمت شـمس روانه کرد.
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یاران موالنا هم که پژمردگی و دل تنگی او را در غیبت شـمس دیده بودند ،از کردا ِر خود پشـیمان
شـدند و روی به موالنا آوردند .موالنا عذرشـان را پذیرفت و فرزند خود« ،سـلطان ولد» را با غزل زیر،
به طلب شـمس ،روانۀ دمشق کرد.
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ایـن پیک هـا و نامه ها ،عاقبت در دل شـمس ،تأثیر بخشـید .شـمس ،خواهش موالنـا را پذیرفت و
بار دیگر به قونیه بازگشـت .با آمدن شـمس ،بار دیگر ،نشسـت ها و مالقات موالنا با او پی درپی شـد
و سـبب انقالب احوال موالنا گردید .دگربار ،مریدان از تعطیل شـدن مجالس درس ،به خشـم آمدند
و موالنـا را دیوانه و شـمس را جادوگر خواندند.
چون یاران موالنا به آزار شـمس برخاسـتند ،شـمس ،ناگزیر دل از قونیه برکند و عزم کرد که دیگر
بدان شـهر پرغوغا بازنیاید و جایی برود که از او خبری نشنوند و رفت.
عاقبت کار شمس و این که چه بر سر او آمده ،به درستی روشن نیست.
از این به بعد ،سرانجام و
ِ
پـس از غیبـت شـمس ،شـاگردان بـه موالنا این گونه خبر دادند که شـمس کشـته شـد ولی دلش
بر درسـتی این خبر گواهی نمی داد .موالنا پس از جسـت وجوی بسـیار ،بی قرار و آشـفته حال گردید.
شـب و روز از شـ ّدت بی قراری ،بی تابی می کرد و شـعر می سـرود.
پـس از جسـت وجوی بسـیار ،موالنـا بـا خبر شـد کـه ظاهراً شـمس در دمشـق اسـت .آزار و انکار
مخالفان سـبب شـد که او نیز در طلب یار همدل و همدم خود ،عازم دمشـق شـود .موالنا در دمشـق،
پیوسـته به افغان و زاری و بی قراری ،شـمس را از هر کوی و برزن ،جسـت و جو می کرد و نمی یافت.
از سـ ِر اشـتیاق ،ناله برمی آورد و اشـعار غم انگیز می سـرود:
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گ
چ� ن ك� ن� ت� طل خ خ
چ� ن�د �ر ي� ز�ی ا� ب�رم  � ،شو�ه �به � شو�ه� ،و �به �و؟
� ـ � ،ا ن�ه�به �ا ن�ه  ،رد�به رد؟
�د م و را ب
كوشش و جست وجوي موالنا به جايي نرسيد و شمس را نيافت.
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چـون موالنـا از یافتـن شـمس ،نا امید شـد ،ناچار بـا اصرار همراهـان به قونیه بازگشـت و تربیت و
ارشـاد مشـتاقان معرفـت حـق را از سـر گرفـت .در حقیقـت از ایـن دوره (سـال  647هـ .ق ).تا هنگام
درگذشـت ( سـال  672هـ .ق ،).موالنا به ه ّمت یاران نزدیک خود ،شـیخ صالح ال ّدین زرکوب و سپس
حسـام ال ّدین حسـن َچلَبی ،به نشـر معارف الهی مشـغول بود .بهترین یادگار ا ّیام همدمی موالنا با این
یاران ،به ویژه با حسـام ال ّدین ،سـرودن کتاب گران بهای مثنوی اسـت که یکی از عالی ترین آثار ادبی
ایران و اسلام اسـت .در این باره ،این گونه روایت می کنند که حسـام ال ّدین از موالنا درخواسـت نمود
الطیر» ّ
کتابـی بـه طـرز «الهی نامۀ» سـنایی یا «منطـق ّ
عطار به نظـم آرد .موالنا بی درنگ از دسـتار
خـود کاغـذی کـه مشـتمل بود بر هجده بیت از آغاز مثنوی ،بیرون آورد و به دسـت حسـام ال ّدین داد:
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از این پس ،موالنا شـب و روز ،آرام نمی گرفت و به نظم مثنوی مشـغول بود و شـب ها حسـام ال ّدین
در پیشـگاه وی می نشسـت و او مثنوی می سـرود و حسام ال ّدین می نوشت و بر موالنا می خواند .برخی
شـب ها ،گفتن و نوشـتن تا به صبحگاه می کشـید .ظاهراً تا اواخر عمر ،موالنا به نظم مثنوی مشـغول
بود و َچلَبی و دیگران می نوشـتند.
موالنا مردی زردچهره و باریک اندام و الغر بود و چشـمانی سـخت ج ّذاب داشـت و از نظر اخالق
و سـیرت ،سـتودۀ اهل حقیقت و سـرآم ِد هم روزگاران خود بود و خود را به جهان عشـق و یک رنگی و
صلح طلبی و کمال و خیر مطلق کشـانیده ،در زندگانی ،اهل صلح و سـازش بود .همین حالت صلح و
یگانگی با عشـق و حقیقت ،او را بردباری و تح ّمل عظیم بخشـید؛ طوری که طعن و ناسـزای دشـمنان
را هرگز جواب تلخ نمی داد و به نرمی و ُحسـن خُ لق ،آنان را به راه راسـت می آورد.
از شـاعران و عارفـان هـم روزگار موالنا ،سـعدی و فخرال ّدیـن عراقی بودند که ظاهـراً هر دو نفر با
وی دیـدار و مالقـات کرده اند .غزل زیر از موالنا ،سـعدی را شـیفتۀ خویش سـاخت:
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گوینـد در شـب آخـر کـه بیماری موالنا سـخت شـده بود ،خویشـان و پیوسـتگان ،بسـیار نگران و
بی قـرار بودنـد و «سـلطان ولد» ،فرزنـد موالنا ،هر َدم بی تابانه به بالین پدر می آمـد و باز از اتاق بیرون
می رفـت .موالنـا در آن حـال ،غزل زیر را سـرود و این ،آخرین غزلی اسـت که موالنا سـاخته اسـت:

عاقبـت ،روز یکشـنبه ،پنجـم جمـادی اآلخـر سـال  672هجـری قمری ،هنـگام غـروب آفتاب،
خورشـید عمر موالنا نیز از این جهان به جهان آخرت سـفر کرد اهل قونیه ،از خُ رد و بزرگ ،در تشـییع
پیکر موالنا و خاک سـپاری ،حاضر شـدند و همدردی کردند و بسـیار گریستند و بر موالنا نماز خواندند.
ابیات زیر ،بخشی از غزلی است که گویی ،موالنا در مرثیۀ خود و دلداری یاران ،سروده است:

زندگاني جاللالدّين مح ّمد،مشهور به مولوي،
بديع الزّمان فروزانفر ،با تلخيص و اندك تغيير
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کارگاه متــنپژوهــی
قلمرو زبانی

 1واژۀ « مرشد » درمتن درس ،به چه معنایی است؟
 2چهار تركيب اضافي که اه ّميت اماليي داشته باشد ،از متن درس بيابيد و بنویسید.
 3گاه ،واژه از نظر نقش دستوري ،پير ِو گروه اسمي پيش از خود است؛ به این گونه نقش ها
در  اصطالح « ،نقشهایتَبَعي» مي گوييم:
نقش های تبعی
معطوف

تكرار

بدل

واژه ،یا واژه هایی که بعد از
عطف «و» می آید.
حرف ِ

واژه یا واژه های قبل از خود
را توضیح می دهد.

یک واژه ،در یک نقش ،دو
بار در جمله تکرار می شود.

مريم و زهرا آمدند.
معطوف

مريم ،خواهر زهرا ،به خانه آمد.
بدل

مريم آمد ،مريم.

اكنون براي كاربرد هريك از نقش هاي َت َبعي ،مثال مناسب بنويسيد.

قلمرو ادبی

 1برای کاربرد هر آرایۀ زیر ،نمونه ای از متن درس بیابید.
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واج آرایی:
حس آمیزی:
		
تشبیه:

() ......................................................
().......................................................
()......................................................

تکرار

  2بخـش مشـخّ ص شـده در سـرودۀ زيـر ،بیانگـر کاربرد كـدام آرايۀ ادبي اسـت؟ دلیـل خود را
بنو یسید .
بيداري زمان را با من بخوان به فرياد
ور مرد خواب و خفتي،
« رو سر بنه به بالين ،تنها مرا رها كن»
مح ّمدرضا شفیعی کدکنی

 3دربارۀ مفهوم نمادین « ني» در بیت زیر توضیح دهید.
از جدايي ها حکایت مي كند
بشنو این ني چون شکایت مي كند

قلمرو فکری

 1دربارۀ اصطالحات « پير» و « مراد » و پيوند آن با زندگي مولوي توضيح دهيد.
توجه به متن درس ،به اعتقاد موالنا ،چه چیزی را باید مایۀ دریغ و افسوس دانست؟
  2با ّ
 3کدام بیت درس ،با این سرودۀ حافظ ،ارتباط معنایی دارد؟ پیام مشترک آنها را بنویسید.
چنین قفس نه سزای چو من خوشالحانی است روم بــه گلشــن رضــوان کــه مــرغ آن چمنــم
 4بیت زیر ،بیانگر چه دیدگاهی است؟
چرا به دانة انسـانت اين ُگمان باشـد؟
كدام دانه فرو رفت در زمين كه ُنرست
   5بر مبنای متن درس ،خلق و خوی موالنا را با این آیات قرآن کریم که به حضرت موسی (ع)
و حضرت هارون (ع) خطاب است ،مقایسه کنید.
ا ِ ْذ َه َبا إِل َٰى ف ِْر َع ْو َن إِنَّ ُه َطغ َٰىَ .فق َ
ُول لَ ُه َق ْو ًال لَّ ِّیـن ًا( .  ...سورۀ طه/آیۀ  43و )44
. ................................................................................................................ 6
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گنــج حکمــت

چنانباش...

خاص شیخ ما ،ابوسعید ـ قدس اهلل
خواجه عبدالکریم[ ،که] خادم ّ
العزیز ـ بود ،گفت« :روزی درویشی مرا بنشانده بود تا از
َ
روح ُه َ
حکایت های شیخ ما ،او را چیزی می نوشتم».
کسی بیامد که «شیخ ،تو را می خواند».؛ برفتم .چون پیش شیخ
رسیدم ،شیخ پرسید که «چه کار می کردی؟» گفتم  « :درویشی حکایتی
آن شیخ ،می نوشتم».
چند خواست ،از ِ
شیخ گفت« :یا عبدالکریم ،حکایت نویس مباش ،چنان باش که
از تو حکایت کنند!».
اسرارالتّوحید،مح ّمدبن من ّور
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درس آزاد

( ادبیات بومی )1
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کارگاه متــنپژوهــی
قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری
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ذوقلطيف
بچه اش
خالـه ام چنـد سـالی از مـادرم بزرگ تر بود .از شـوهرش جدا شـده بود .چنـد ّ
همگی در شـیرخوارگی مرده بودند و او مانده بود تنها .با آنکه از نظر مالی هیچ مشـکلی
نداشـت و در نوع خود متمک ّن به شـمار می رفت ،از جهات دیگر ناشـاد و سـرگردان بود.
تنهایـی و بی فرزنـدی بـرای یک زن ،مشـکلی بـزرگ بود و او گاهی در قـم نزد برادرش
زندگـی می کـرد ،گاهی در کبوده .نمی دانسـت در کجا ریشـه بدواند.
بـا ایـن حـال ،او نیـز مانند مـادرم تو ّکلی داشـت که بـه او مقاومت و اسـتحکام اراده
می بخشـید .از بحران های عصبی  ،که امروز رایج اسـت و تحفۀ برخورد فرهنگ شـرق
بـا غـرب اسـت ،در آن زمـان خبری نبود .هر عصب و فکر به منبع بی شـائبۀ ایمان وصل
زندگـی گذرا آن قدرها
بـود کـه خـوب و بد را به عنوان مشـیت الهی می پذیرفت .به این
ِ
دل نمی بسـت کـه پیشـامد ناگـوار را فاجعه ای بینگارد و در نظـرش اگر یک روی زندگی
زشـت می شـد ،روی دیگری بود که بشـود به آن پناه برد.
بنابرایـن خالـه ام با همه ّ
تمکنی که داشـت ،به زندگی درویشـانه ای قناعت کرده بود،
نـه از بُخـل بلکـه از آن جهـت که به بیشـتر از آن احتیاج نداشـت .در خانۀ مشـترکی که
خانـوادۀ دیگـری هـم در آن زندگـی می کردند ،یک اتاق داشـت .خانۀ کهن سـالی بود و
بـر سـر هـم نکبت بار ،عـاری از هرگونه امکان آسـایش .در همان یک اتـاق زندگی خود
را متمرکـز کرده بود.
بـرای ایـن خالـه ،مـن بـه منزلۀ فرزنـد بودم .گاه بـه گاه به دیـدارش می رفتـم و کنار
قصـه می گفـت .برخلاف مـادرم کـه خشـک و
پنجـره می نشسـتیم و او بـرای مـن ّ
روزمره و «مذهبیـات »خارج نمی شـد ،وی از مباحث
کـم سـخن بـود و از دایرۀ مسـائل
ّ
مختلف حرف   می زد؛ از تاریخ ،حدیث ،گذشـته ها و همچنین شـعر؛ ح ّتی وقتی از آخرت و
عوارض مرگ سـخن می گفت ،گفتارش با مقداری ظرافت و نَقل و داسـتان همراه بود.
فارسی 2

38

قصه های شـیرینی می گفت که او و مادرم ،هر دو ،آنها را از مادربزرگشـان به یاد داشـتند.
برای من ّ
از ایـن مادربـزرگ (مـادر پـدر) زیاد حرف می زدند که عمر درازی کرده و سـخنان ج ّذابـی گفته بود .به
او می گفتنـد «مادرجـون» .ورد زبانشـان بود« :مادرجون این طور گفـت ،مادرجون آن طور گفت».
قصه های بسـیار اصیـل ایرانی را
نخسـتین بـار از زبـان خالـه و گاهـی هـم مادرم بود کـه بعضی از ّ
شـنیدم و بـه عالـم افسـانه ها ـ کـه آن همه پررنگ و نـگار و آن همه ّپران و نرم اسـت ـ راه پیدا کردم.
عالوه بـر آن ،خالـه ام بـا ذوق لطیفـی کـه داشـت ،مرا نخسـتین بار از طریق سـعدی با شـعر شـاهکار
آشـنا نمود .او سـواد چندانی نداشـت؛ ح ّتی مانند چند زن دیگر در ده ،خواندن را می دانسـت و نوشـتن
را نمی دانسـت ،ولـی درجـۀ فهـم ادبـی اش خیلـی بیشـتر از این حد بـود .او نیـز مانند دایـی ام موجود
«یک کتابـی» بـود؛ یعنـی ،عالوه بر قرآن و مفاتیح الجنان ،فقط کلّیات سـعدی را داشـت .این سـعدی
همـدم و شـوهر و غم گسـار او بـود .مـن و او اگـر زمسـتان بـود ،زیـر کرسـی و اگر فصـول مالیم بود،
همان گونه روی قالیچه می نشسـتیم؛ به رخت خوابی که پشـت سـرمان جمع شـده بود و حکم پشـتی
داشـت ،تکیـه می دادیم و سـعدی می خواندیم؛ گلسـتان ،بوسـتان ،گاهی قصاید .هنـوز فهم من برای
دریافـت لطایـف غـزل کافـی نبـود و خالـه ام نیز که طرف دار شـعرهای انـدرزی و تمثیلی بـود ،به آن
عالقـۀ چندانی نشـان نمی داد.
سـعدی کـه انعطـاف جادوگرانـه ای دارد ،آن قدر خود را خـم می کرد که به ح ّد فهـم ناچیز کودکانۀ
شـیخ همیشـه شـاب ،پیرتریـن و جوان ترین شـاعر زبان فارسـی ،معلّـم ا ّول که هم
مـن برسـد .ایـن ِ
هیبـت یـک آمـوزگار را دارد و هـم مِهر یک پرسـتار ،چشـم عقـاب و لطافت کبوتر ،که هیـچ ُحفره ای
تشـرع و عرفان،
از حفره های زندگی ایرانی نیسـت که از جانب او شـناخته نباشـد ،جمع کنندۀ اَضدادّ :
عشـق و زندگـی عملـی ،شـوریدگی و عقـل . ...بـه هـر حـال ،ایـن همدم کـودک و دسـت گیر پیر ،از
هفت صـد سـال پیـش بـه این سـو ،مانند هـوا در فضای فکری فارسـی زبان ها جریان داشـته اسـت.
مـن در آن اتـاق کوچـک و تاریک با او آشـنا شـدم؛ نظیر همان حجره هایی که خود سـعدی در آنها
قصه ها را سـاده
نشسـته و شـعرهایش را گفته بود .خاله ام میخواند و در ح ّد ادراک خود معنی می کردّ ،
می نمود .این تنها خصوصیت سـعدی اسـت که سـخنش به سـخن همه شـبیه باشـد و به هیچ کس
شـبیه نباشـد .در زبان فارسـی ،احدی نتوانسـته اسـت مانند او حرف بزند و در عین حال ،نظیر حرف
زدن او را هـر روز در هـر کوچه و بازار می شـنویم.
فارسی 2

39

فارسی 2

40

آن کلّیـات سـعدی کـه خاله ام داشـت ،شـامل تصویرهایـی هم بود؛ چاپ سـنگی بـا تصویرهای
ناشـیانه ولـی گویـا و زنـده ،و مـن چـون ایـن حکایت هـا را می شـنیدم و می خوانـدم و عکس هـا را
می دیدم ،لبریز میشـدم .سـراچۀ ذهنم آماس می کرد .بیشـتر بر َفوران تخیل راه می رفتم تا بر روی
دو پـا .پس از خوانـدن سـعدی ،وقتـی از خانـۀ خاله ام به خانۀ خودمان بازمی گشـتم ،قـوز می کردم و از
فرط  هیجـان « ،لُ ّکـه» می دویدم .کسـانی که تـوی کوچه مرا این گونه می دیدند ،شـاید کمی «خُ ل»
می پنداشتند.
خالـه ام نیـز خـوش وقـت بـود که من نسـبت بـه کالم سـعدی عالقـه نشـان مـی دادم؛ بنابراین
باحوصلـه مـرا همراهـی می کرد .هر دو چنـان بودیم که گویی در پالیز سـعدی می چریدیم؛ از بوته ای
بـه بوتـه ای و از شـاخی بـه شـاخی .معنی کلماتـی را کـه نمی فهمیدیم ،از آنها می گذشـتیم.
نه کتاب لغتی داشـتیم و نه کسـی بود که از او بتوانیم بپرسـیم .خوشـبختانه دامنۀ کالم و معنی به
قـدر کافـی وسـعت داشـت که ندانسـتن مقداری لغـت ،مانع از برخـورداری ما نگردد .اگـر یک بیت را
نمی فهمیدیـم ،از بیـت دیگر مفهومـش را درمی یافتیم؛ آزادترین گشـت وگذار بود.
از همان جا بود که خواندن گلسـتان مرا به سـوی تقلید از سـبک
مسـجع سـوق داد که بعد ،وقتی
ّ
در دبسـتان انشـا می نوشـتم ،آن را به کار می بردم.
از لحاظ آشـنایی با ادبیات ،سـعدی برای من به منزلۀ شـیر «آغوز» بود برای طفل که پایۀ عضله
و اسـتخوان بندی او را می نهـد .ذوق ادبـی مـن از همـان آغاز با آشـنایی با این آثار ،پرتو ّقع شـد و خود
را بر ّ
کورمال ادبی
سـکوی بلنـدی قـرار داد .از آنجا که مربّ ِی کارآزموده ای نداشـتم ،در همیـن کورمال
ِ
آغاز به راه رفتن کردم .بعدها اگر به خود جرئت دادم که چیزهایی بنویسـم ،از همین آموختن سـ ِرخود
نـوردی تنهاوش بود که:
و ره
ِ

گ ز ک ک
ش ت خ
«�به حرص ار� بر��ی �وردم م� ی�ر ا� من �ه �بد �ردم
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کارگاه متــنپژوهــی
قلمرو زبانی
  1جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید.
واژه

مفاتیح
مستقر

ّ
متمکن
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مترادف

هم خانواده

.............................

..............،...............

.............................

..............،...............

کلیدها

مفتاح ،فتوح

 2از متن درس ،چهار ترکیب وصفی که اه ّمیت امالیی دارند ،بیابید و بنویسید.
 3واژه ،از نظر ساخت ،چهار نوع است:
ساده :فقط از یک ِ
جزء معنادار ساخته شده است؛ مانند«بهار ،آرزو ،آفتاب»
جزء معنادار و یک یا چند ِ
وندی :از یک ِ
جزء بی معنا (وند) تشـکیل شـده اسـت؛ مانند« هنرمند،
زیباترین ،هنرها»
مر ّکب :از چند ِ
جزء معنادار ساخته شده است؛ مانند«حق شناس ،دوستدار ،گالب پاش »
جزء معنادار و یک یا دو ِ
وندی ـ مر ّکب :از ترکیب دو ِ
جزء بی معنا تشـکیل شـده اسـت؛ مانند
«کارگشایی،کارگشایان ،ساز و کار»
توجه می کنیم؛
 ّ
توجه :برای تعیین سـاختمان واژه ،به اجزای امروزی آن که زایا و زنده اسـتّ ،
نه پیشـینۀ آن .امروزه ،واژه هایی مانند « زنخدان ،شـیرین ،اسـتوار ،غنچه ،دبسـتان ،ساربان،
دستگاه و  ،»...سـاده به شمار می آیند.
نوع ساخت واژه های زیر را مشخّ ص کنید.
خوشبختانه ( ).....................تنهاوش ().....................
شاهکار ().....................
گفت وگو ( ).....................شکوفه ().....................
راهیان ().....................

 4برخي از واژه هاي مر ّكب ،با جا به جا شدن اجزای يك گرو ِه اسمي ساخته می شوند؛ مانند:
خانۀ گل
مر ِد جوان

گلخانه
جوانمرد

اكنون ،دو نمونه از اين گونه واژه هاي مر ّكب بنویسید.

قلمرو ادبی

بودن سبك سعدي اشاره دارد؟
 1كدام عبارت متن ،به ويژگي ِ
سهل ممتنع ِ
توجه کنید:
 2به بیت زیر از سعدی ّ
هرگـز وجـود حاضـ ِر غایـب شـنیده ای؟

من در میان جمع و دلم جای دیگر است

همان طـور کـه می بینیـد واژه های «حاضـر» و «غایب» ،هم زمان ،به پدیده ای واحد نسـبت
داده شـده اند و به بیان دیگر ،غایب ،صفت حاضر ،واقع شـده اسـت.
به نظر شما چنین امری ممکن است؟
انسـانی کـه حاضـر اسـت ،نمی توانـد غایـب باشـد؛ چون ایـن دو صفـت ،متناقض انـد؛ یعنی
هـر یـک وجـود دیگـری را نقـض می کند؛ با این وجود ،شـاعر چنـان آنها را هنرمندانـه در کالم
خـود بـه کار برده اسـت که زیبا ،اقناع کننده و پذیرفتنی اسـت .به این گونـه کاربرد مفاهیم ،آرایة
«متناقض نما »(پارادوکس) می گویند.
حال آرایة متناقض نما را در دو سرودۀ « قیصر امین پور» بیابید.
الف) کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق بیـا که یاد تو آرامشـی اسـت طوفانی
ب) بارها از تو گفته ام /،بارها از تو /،ای حقیقی ترین مجاز ،ای عشـق! /ای همه اسـتعاره ها
باتو
فارسی 2

43

قلمرو فکری

قصه های ایرانی چه ویژگی هایی را برمی شمارد؟
 1نویسنده برای ّ
 2معنیو مفهوم جمله های زیر را بنویسید.
سراچۀ ذهنم آماس می کرد.
از فرط هیجان لُ ّکه می دویدم.
 3درک و دریافت خود را از عبارت زیر بنویسید.
هـر عصـب و فکـر بـه منبع بیشـائبۀ ایمان وصل بود کـه خوب و بد را به عنوان مشـیت الهی
میپذیرفت.
 4دربارۀ ارتباط بیت پایانی و متن درس توضیح دهید.
. ................................................................................................................ 5
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روان خوانی

ا ّولین روزی که به خاطر دارم

قسـمت دروس ما امتحان
سـه روز به ا ّول فروردین مانده بود .روز قبل از آن ،آخرین
ِ
متعصـب و شـرافتمند باالترین
شـده و از ایـن کار پرزحمـت کـه بـرای شـاگرد مدرسـۀ ّ
تحصیل
مشـکالت اسـت ،رهایـی یافته بودیـم و همه به قـدر توانایی و هـوش خویش،
ِ
مو ّفقیت نمـوده بودیم.
تریـن شـاگردان ،بیش از بیسـت روز ،اوقات خویـش را صرف حاضرکردن
کم حافظه ِ
دروس کرده بود و ح ّتی من که به هوش و حافظۀ خویش اطمینان داشـتم ،مرور قطعات
ادبی به زبان فرانسـه را فراموش نکرده بودم و بدین جهت هرکس از کار خویش راضی
و مسـرور ،می خواسـتیم روزی را که در پی امتحانات بود ،به تفریح و شـادی به سـر بریم.
بارانی بهاری ،از آنهایی که ایجاد سـیل می کند ،شـب پیشـین برای شست وشوی صحرا
و بوسـتان چابک دسـتی کرده ،راه باغ را ُرفته و گونۀ گل های بنفشـه را ُدرافشـان ساخته
آفتاب طراوت بخش بهاری ،به روی ما که از
بود .از پشـت کوه و از گریبان افق طالییِ ،
تبسـم می کرد؛ گفتی جشـن جوانی ما را تبریک می گفت.
سـحرگاهان گرد آمده بودیمّ ،
آسـمان می خندیـد؛ گل هـا از طراوت درونـی خویش ،سرمسـت و چلچله ها گرداگرد
درختـان بـزرگ ،کـه از شـکوفه ،سـفید بودنـد ،می رقصیدنـد .گنجشـکی زرد ،روی
شـاخه   علفی خـودرو نشسـته ،پرهـای شـبنم دار خویـش را تـکان داده ،پیـش آفتـاب،
نیـاز آورده ،در آن بامـداد فرخنـده ،جفـت خویـش را می خوانـد .پسـری روسـتایی ن ََمـد
چوبدسـتی بلند بر دوش ،گلّۀ گوسـفندی را به دامنۀ
کوچک خویش را به دوش انداخته،
ِ
کوه ،هدایت می کرد .دسـت های حنابسـتۀ او نشـان می داد که او نیز برای رسـیدن عی ِد
طبیعت ،تشـریفاتی فراهم آورده اسـت.
پسـرک ،آوازخوانان از پهلوی ما گذشـت ،نگاهی به ما کرده ،لبخندی زد؛ پنداشـتی با
زبان بی زبانی می خواهد به ما،که مانند خودش از رسـیدن بهار سرمسـتیم ،عرض   تبریک
ِ
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عندلیب انجمن اُنس ما محسـوب می شـد ،از خندۀ
و تهنیت کند .رفیقی خوش خُ لق و بذله گو که
ِ
پسـرک ،شـادمان ،او را صدا زد و به او گفت:
«پسرجان ،اسمت چیست؟»
فرزند صحرا که هیچ وقت با سـاکنین شـهر مکالمه نکرده بود ،دسـت و پای خویش را ُگم کرد،
ا ّمـا فـوراً خـود را جمع کرده و در چشـم های درشـتش فروغی پیدا شـد؛ گفتی جملـه ای که پدرش
مسـرتی یافته اسـت؛ پس جواب داد:
در این موقع ادا می کرده اسـت ،به خاطرش آمده و از این رو
ّ
«نوکر شـما ،حسین».
دیگری پرسید« :برای عید ،چه تهیه کرده ای؟»
پسـرک در جـواب خنـده ای زد و گفـت« :پـدرم یک جفت گیوه برایم خریده و دیروز که از شـهر
آمده بود ،کالهی برایم آورد که هنوز با لفاف کاغذی در گوشـۀ اتاق گذاشـته اسـت و قبای سـبز،
هنـوز تمـام نشـده و مادرم می گوید کـه تا فردا صبح حاضر خواهد شـد».
در این بین ،من متأثّرتر از همه پیشـنهاد کردم از شـیرینی هایی که همراه داشـتیم ،سـهمی به
کـودک دهقـان بدهیم و کامش را شـیرین کنیـم و چنین کردیم.
کـودک بـا ادب وتواضعـی عجیب آنها را گرفت و همین که دید گوسـفندها خیلی دور شـده اند و
باید برود ،دسـت در جیب کردهُ ،مشـتی کشـمش بیرون آورد و به رفقا داد.
بـا ایـن هدیـه ،کلمـۀ پـوزش و تقاضـا همـراه نبـود ،تنهـا مژگان های سـیاه و بلنـد ،یک جفت
ناچیـزی هدیۀ خویش
   درشـت بـه زیـر افکنده را پوشـیده بـود و معلوم می کرد که حسـین از
چشم
ِ
ِ
ِ
شرمسـار است.
در بـاغ ،زیـر یـک درخـت تنومند سـیب ،پس از چند سـاعت ،بازی و سبک سـری به اسـتراحت
نشسـتیم و از هـر در سـخنی در میـان آوردیـم .آرزوهـای شـاگردان جـوان که تازه می خواسـتند از
مدرسـه بیـرون آینـد ،گوناگون بود و هریک آرمانی داشـتند که برای سـایرین بـا نهایت صراحت و
سـادگی بیـان می کردند و از آنها مشـورت می خواسـتند.
جوان تریـن همـه که قیافه ای گشـاده و چشـم هایی درشـت داشـت ،ا ّما هنوز طفل و نارسـیده،
می خواسـت در اداره ای کـه پـدرش مسـتخدم بـود ،داخل شـود و بـرای ادای این نقشـه ،مق ّدماتی
حاضـر می کـرد .مـن از همـه خیال پرسـت تر ،می خواسـتم آزاد و بی خیـال ،وقت خود را به شـعر و
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شـاعری صـرف کنـم و با نان اندک بسـازم و در پی شـهرت ادبی بروم .در آن روزهـا تازه بیت های
بی معنـی می سـاختم که وسـیلۀ خنـدۀ رفقا بود.
این آرزو تا م ّدتی موضوع شـوخی دوسـتان گردید و هر یک شـروع به لطیفه پرانی کردند .یکی
می گفـت درسـت اسـت کـه تـو خیلی باهـوش و صاحـب ذوق و قریحه هسـتی و الب ّتـه ادبیات نیز
وسـیلۀ شـهرت اسـت ،ولی این شـهرت ،زندگی ما ّدی انسـان را تأمین نمی کند.
دومی شـوخ تر می گفت « :بسـیار خوب اسـت و سـلیقۀ تو را می پسـندم و روزی که شـاه شـدم،
تـو را ملک الشّ ـعرا خواهم کرد».
سـومی گفت« :آقای شـاعر ،لطف ًا در همین مجلس ،بالبداهه از امیر مع ّزی تقلید کرده ،شـعری
در مـدح گیـوۀ مـن بگویید ،بدانم ق ّوت طبع شـما تا چه پایه اسـت».
مـن از ایـن کنایه ها در عـذاب ،هنرمندی کرده ،گفتم« :گفت وگو دربارۀ مـرا برای آخر بگذارید.
به نقد باید آرزوهای دیگران را شـنفت».
عزیزتریـن رفقـای مـن کـه ُحسـن سـیرت را بـا َصباحـت تـوأم داشـت ،لبخنـدی زده ،گفـت:
«من می خواهـم بـا مایـۀ اندک ،بازرگانی را پیش گیرم ا ّما بدان شـرط که رفقـا هر وقت می خواهند
خریـداری کننـد ،از تجارت خانـۀ من باشـد؛ بالجمله ،هرکس آرمان خویش را بیان داشـت و در باب
آنهـا صحبـت کردیـم تا نوبـت به سـالخورده ترین رفقـا رسـید .او تجربه آموخته تر گفت:
«رفقا ،زندگانی آیندۀ ما دسـتخوش تصادف و اتّفاق اسـت .دور روزگار ،بر سـر ما چرخ ها خواهد
زد و تغییـرات بـی شـمار خواهـد نمـود؛ چـه بسـا که تقدیر مـا چیز دیگر باشـد .امروز کا ِر بسـزا این
اسـت کـه بـا یکدیگـر عهـد کنیم هر چه در آینـده برای ما پیش آید ،جانب دوسـتی را نگاه داشـته،
از کمـک بـه یکدیگـر فروگـذاری ننماییـم و بـرای اینکه این عهـد هرگز از خاطر ما نـرود ،باید به
شـکل بدیهی ،میثاق امروزی را مؤ ّکد سـازیم».
ِ
پرسـت خودمان ،رها می کنیم و مرا نامزد آن کار کردند.
رفقا گفتند طرح پیمان را به رفیق خیال
من ،یک دانه شـکوفۀ سـیب چیده ،گفتم« :بیایید هر پنج نفر پس از بسـتن پیمان ،یک برگ از این
شـکوفه را جدا کرده ،آن را درخانۀ خویش ،میان اوراق کتابی ،به یادگار ا ّیام جوانی ضبط کنیم».
رفقا سرها را روی شکوفه خم کردند ،و قبل از آنکه برگ ها را بچینند ،من چنین گفتم:
سـفیدروی بوسـتان ،سـوگند که در تمام
«به پاکی قاص ِد بی گناه بهار و به طهارت این دوشـیزۀ
ِ
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گل پاک دامن از یکدیگـر حمایت کنیم و اگر تندبادی
احـوال و انقالبـات روزگار ،مثـل برگ هـای این ِ
محبـت و عالقۀ هیچ یک از دیگری سـلب نشـود و تا مثل این شـکوفه ،موی
مـا را از هـم جـدا کـردّ ،
ما کافوری شـود ،دوسـتی را نگاه داریم».
آنـگاه پنـج دسـت چابـک ،بـرگ های شـکوفه را کندند و هر یک بـرگ خود را در میـان دفتر خود
گذاشت.
لطفعلی صورتگر
برگرفته از کتاب «نمونه های نثر فصيح فارسي معاصر» ،جالل متینی

درک و دریافت

 1نوع ادبی متن روان خوانی را با ذکر دلیل بنویسید.
 2دربارۀ مناسبت مفهومی متن روان خوانی و عبارت و سرودۀ زیر توضیح دهید.
هلل ُی َق ِّدر.
اَ َلعب ُد ُیدبِّر و ا ُ
زندگی ،رسم پذیرایی از تقدیر است،
وزن خوشبختی من ،وزن رضایتمندی است.
سهراب سپهری
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درس ششم :پروردة عشق
کارگاه متن پژوهی
گنج حکمت :مردان واقعی
درس هفتم :باران محبّت
کارگاه متن پژوهی
شعر خوانی :آفتاب ُحسن
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کارگاه متــنپژوهــی
قلمرو زبانی

 1سـال گذشـته خواندیـم کـه در شـیوۀ بالغی ،جای اجـزای کالم در جمله ،تغییـر می کند ،ا ّما
در متـن آموزشـی ،مطابـق با شـیوۀ عادی و نوشـتا ِر معیـار ،نهاد در آغاز جملـه و فعل در پایان
آن قـرار می گیرد.
اکنون اجزای بیت زیر را مطابق زبان معیار مرتّب کنید.
گفتنـد بـه اتّفـاق یک سـر

کـز کعبه گشـاده گـردد ایـن در

 « 2واج » كوچك ترين واحد زبان است؛ اگرچه معنا ندارد ،سبب تفاوت معنايي مي شود.
 انواع واج  :مص ّوت َ :ـ ( -ُ ، -ِ ،کوتاه ) ؛ ا  ،و ،ي (بلند)
 صامت  :ء ،ب ،پ ،ت... ،
«هجـا» (بخـش) ،مقـدار آوایی اسـت که دهان بـا یک بار باز شـدن ،آن را ادا می کند .هر هجا
از ترکیـب دو یا چنـد واج بهوجود می آید.
توجه کنید:
 به الگوهای هجایی ّ
الف) صامت  +مص ّوتَ « :و ،با »
ب) صامت  +مص ّوت  +صامتَ « :سر ،بار ،آب»
پ) صامت  +مص ّوت  +صامت  +صامت «:دشت ،ساخت»
 واژه هـاي زيـر را ابتـدا به هجاهای سـازندۀ آنها تجزیه کنید؛ سـپس صامت ها و مص ّوت ها
را مشخّ ص نمایید.
 سامانه:
 آرزو:
مؤ ّدب:
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قلمرو ادبی
 1شـاعران ،در سـرودن منظومه هـاي داسـتاني ،غالبـ ًا از قالـب « مثنـوي» بهـره مي گيرنـد؛
مهم ترين دليل آن را بنويسيد.
 2هريك از بيت هاي زير را از نظر كاربرد آرايه هاي ادبي بررسي كنيد.
شـد چون مه ليلي آسـمان گير

چـون رايـت عشـق آن جهان گير

درمانـد پـدر بـه كار او سـخت

برداشـته دل ز كار او ،بخـت

 3در بیت زیر ،شاعر ،چگونه از تشبیه برای خلق کنایه بهره گرفته است؟
آمـد سـوي كعبـه ،سـينه پرجوش چـون كعبه نهـاد حلقه در گوش

قلمرو فکری

 1معني و مفهوم بيت زير را به نثر روان بنويسيد.
حاجـت گـ ِه جملـۀ جهان اوسـت محـراب زمـین و آسمان اوست

 2در بيت هاي شانزدهم و نوزدهم ،كدام ويژگي های «مجنون» بارز است ؟
توجه به بیت های زیر ،تحلیلی از سیر فکری پدر مجنون ارائه دهید.
  3بر مبنای درس و با ّ
عشـق بـازی ،کار بیـکاران بُـ َود

عاقلـش بـا کار بیـکاران چـه کار؟

از سر تعمیر دل بگذر که معماران عشق

نعمت اهلل ولی

روز ا ّول ،رنگ این ویرانه ،ویران ریختند

بیدل

خویشان مجنون و چاره سازی آنها مقایسه کنید.
نگرش
 4مفهوم بیت زیر را با
ِ
ِ
بگـذار کـه دل حـل بکنـد مســئله ها را
عشق من از عقل میندیش
یک بار هم ای ِ
. ................................................................................................................ 5
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گنــج   حکمــت

مردانواقعی

«سـری َسـقَطی» آمد .سلام کرد و گفت« :فالن پیر از
یکی از کوه لُکام به زیارت َ
کـوه لُکام تو را سلام گفت».
َسـری گفت    « :وی در کوه سـاکن شـده اسـت؟ بس کاری نباشـد .مرد باید در میان
بـازار مشـغول توانـد بود ،چنان که یـک لحظه از حق تعالی غایب نشـود».
تذکره االولیاّ ،
عطار
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باران محبّت

فارسی 2

اصناف موجودات می آفرید ،وسـایط گوناگون در هـر مقام ،بر کار کرد .چون کار
حـق تعالـی چون
ِ
طین ».خانۀ آب و گِل آدم ،من می سـازم .جمعی
بـه
ِ
خلقـت آدم رسـید ،گفـت « :إنّی خال ٌِق بَشَ ـراً ِم ْن ٍ
را ُمشـتبِه شـد؛ گفتند « :نه همه تو ساخته ای؟»
گفـت   « :اینجـا اختصاصـی دیگر هسـت که ایـن را به خودی خود می سـازم بی واسـطه ،که در او
گنـج معرفت تعبیـه خواهم کرد».
السالم ـ
پس جبرئیل را بفرمود که برو از روی زمین یک مشت خاک بردار و بیاور .جبرئیل ـ علیه ّ
برفت؛ خواسـت که یک مشـت خاک بردارد .خاک گفت« :ای جبرئیل ،چه می کنی؟»
گفت   « :تو را به حضرت می برم که از تو خلیفتی می آفریند».
تاب آن
خـاک سـوگند بـرداد بـه عـ ّزت و ذوالجاللی حـق که مرا مبر که مـن ِ
طاقت ُقرب نـدارم و ِ
نهایـت بُعد اختیار کردم ،که ُقربت را خطر بسـیار اسـت.
نیـارم؛ مـن
ِ
جبرئیـل ،چـون ذکـر سـوگند شـنید ،بـه حضـرت بازگشـت.گفت« :خداوندا ،تـو داناتـری ،خاک
تـن  در نمی دهـد .میکائیـل را فرمـود   « :تو برو ».او برفت .همچنین سـوگند برداد .اسـرافیل را فرمود:
«   تو    بـرو ».او برفـت .همچنین سـوگند برداد .برگشـت.
حق تعالی عزرائیل را بفرمود   « :برو؛ اگر به طوع و رغبت نیاید ،به ِاکراه و به اجبار ،برگیر و بیاور».
عزرائیـل بیامـد و بـه قهر ،یک قبضه خاک از روی جملۀ زمیـن برگرفت و بیاورد .آن خاک را میان
ّ
مکه و طائف ،فرو کرد .عشـق ،حالی دو اسـبه می آمد.
ـر اسـت
جملگـی مالیکـه را در آن حالـت،
ِ
انگشـت ّ
تعجب در ِ
دندان تحیر بمانده که آیا این چه سِ ّ
ِ
خـاک ذلیـل را از
کـه
کمال مذلّـت و خواری،
ِ
حضـرت عـ ّزت بـه چندین ا ِعـزاز می خوانند و خـاک در ِ
ِ
حضـرت عـ ّزت و کبریایـی ،چندیـن ناز می کند و بـا این همه ،حضـرتِ غَنا ،دیگـری را به جای او
بـا
نخوانْـد و ایـن سِ ـر با دیگـری در میان ننهاد.
ِ
الطـاف الوهیـت و
ـر مالیکه فرو می گفت« :إنّی أَعلَ ُم ما ال تَعلَ ُمون ،».شـما
ِ
حکمـت ربوبیت ،به سِ ِّ
چـه دانیـد کـه مـا را با این مشـتی خـاک ،چه کارهـا از ازل تا ابد در پیش اسـت؟ معذورید که شـما را
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سـر و کار با عشـق نبوده اسـت .روزکی چند صبر کنید تا من بر این یک مشـت خاک ،دسـت کاری
قـدرت بنمایـم ،تـا شـما در این آینه ،نقش های بوقلمون بینید .ا ّول نقش ،آن باشـد که همه را سـجدۀ
او بایـد کرد.
محبـت بر خـاک آدم بارید و خاک را گِل کرد و به ی ِد قـدرت در گِل از گِل،
پـس ،از ابـ ِر کـرم،
ِ
بـاران ّ
حق اسـت.
محبت ّ
دل کرد .عشـق ،نتیجۀ ّ
ا�ز ش� ن ش ق خ ک
آ
فت ش �
صد ���نه و �ور رد ج هاـن حاصل ش�د
ب��م ع�� � ،ا� �دم گل ش�د
ک ق ف ک
ن� ش ت ع ش ق گ
ش
�ز
�
�
ن
�
چ
�
�دـ و ن�ام�دل ش�د
رو
�
طره
�
د
د�
ح
رو
ر�
سر ��رِ �� ب�ر ِ
ی
ی

متعجب وار می نگریسـتند که حضرتِ َجلّت به خداوندی خویش ،در آب و گِل
جمله ،در آن حالتّ ،
ذره از آن گِل ،دلی تعبیه می کـرد و آن را به نظر عنایت،
تصـرف می کـرد و در هـر ّ
آدم ،چهـل شـباروز ّ
پـرورش مـی داد و حکمـت با مالیکه می گفت« :شـما در گِل منگرید ،در دل نگرید».

ن
گ
گ
گ
�ر من � �ظ ری �به س ن�� ب�ر ،ب��مارم
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آ
ا�ز گ
خ
س ن��  ،دلی سو��ته ب� ی�رون �رم

اینجـا ،عشـق معکـوس گـردد؛ اگر معشـوق خواهد کـه از او بگریـزد ،او به هزار دسـت در دامنش
آویـزد .آن چـه بـود کـه ا ّول می گریختـی و این چیسـت که امـروز درمی آویزی؟
ـ آن روز گِل بودم ،می گریختم ،امروز همه دِل شدم ،در می آویزم.
نفایس
خزایـن غیـب ،گوهری ،در نهـاد او تعبیـه می کردند ،تا هر چـه از
همچنیـن ،هـر لحظـه از
ِ
ِ
خزایـن غیـب بـود ،جملـه در آب و گ ِِل آدم ،دفین کردند .چون نوبت به دل رسـید ،گ ِِل دل را از بهشـت
ِ
آفتاب نظـر بپروردند.
آب
ِ
حیـات ابدی سرشـتند و به ِ
بیاوردنـد و بـه ِ
چـون کا ِر دل بـه ایـن کمـال رسـید ،گوهـری بـود در خزانـۀ غیب کـه آن را از نظر خازنـان پنهان
دل آدم.
داشـته   بود .فرمـود کـه آن را هیـچ خزانـه الیق نیسـتّ ،اال حضـرتِ ما ،یـا ِ
صـدف امانت معرفت تعبیه کرده بودنـد ،و بر ُملک و ملکوت
محبـت بود که در
ِ
آن چـه بـود؟ گوهـ ِر ّ
دل آدم
عرضـه داشـته ،هیـچ کس اسـتحقاق خزانگی و خزانـه داری آن گوهـر نیافته ،خزانگـی آن را ِ
جان آدم شایسـته بود.
الیـق بـود ،و بـه خزانه داری آنِ ،
قـرب ،هیـچ کـس آدم را نمی شـناختند .یـک به یـک بـر آدم می گذشـتند و می گفتند:
مالیکـۀ ُم ّ
«  آیا   ایـن چـه نقـش عجیبی اسـت کـه می نگارند؟»

آدم به زیر لب آهسـته می گفت   « :اگر شـما مرا نمی شناسـید ،من شـما را می شناسـم ،باشید تا من
سـر از این خواب خوش بردارم ،اسـامی شـما را یک به یک برشـمارم».
ابلیس
هـر چنـد کـه مالیکـه در او نظر می کردند ،نمی دانسـتند که ایـن چه مجموعه ای اسـت تا ِ
ُپرتلبیـس یـک بـاری گِـرد او طـواف می کرد .چـون ابلیس ،گِرد قالـب آدم برآمد ،هر چیـز را که بدید،
دانسـت کـه چیسـت ،ا ّمـا چـون به دل رسـید ،دل را بر مثال کوشـکی یافـت .هر چند که کوشـید که
راهـی یابـد تا بـه درون دل در رود ،هیـچ راه نیافت.
ابلیس با خود گفت « :هرچه دیدم ،سـهل بود ،کار مشـکل اینجاسـت .اگر ما را آفتی رسـد از این
شـخص ،از ایـن موضـع توانـد بـود و اگـر حق تعالـی را با ایـن قالب ،سـر و کاری خواهد بـود ،در این
موضـع توانـد بود ».با صدهزار اندیشـه ،نومید از د ِر دل بازگشـت .ابلیس را چـون در دل آدم بار ندادند،
مردود همۀ جهان گشـت.
مِرصاد العِباد ِمنال َمبدأ الی ال َمعاد ،نجم الدّینرازی (معروف به دایه)
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کارگاه متــنپژوهــی
قلمرو زبانی

  1معناي واژه هاي مشخّ ص شده را بنويسيد.
 تا در تحصيل فضل و ادب ،رغبتي صادق نباشـد ،اين منزلت نتوان يافت.
در حضرت كريم ،تم ّنا چه حاجت است
ارباب حاجتيم و زبان سؤال نيست
بينوايـي بـه از مـذلّــت خواسـت
نانـم افـزود و آبرويـم كاسـت

كليله و دمنه
حافظ
سعدي

توجه به جدول زير،شكل ها و جايگاه همزه را در زبان فارسي بهتر بشناسيم:
 2با د ّقت و ّ
شكل همزه

ا

ء

آ

أ

ؤ

ئ

آغازي

پاياني

آغازي
و
مياني
و
پایانی

مياني
و
پاياني

مياني
و
پاياني

مياني
و
پاياني

رأفت
مبدأ

رؤيا
مؤلّف

هيئت
متأللئ

جاي همزه

مثال

ابر
اراده
اجرت

جزء
شيء

آسان
اآلن
مار بوآ

 اكنون براي كاربرد شكل هاي مختلف همزه ،شش واژة مناسب بيابيد و بنويسيد.
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قلمرو ادبی

  1عبارت زير را از ديد آرايه هاي ادبي ،بررسي كنيد.
محبـت بـر خاك آدم باريـد و خاك را گِل كرد و به يـد قدرت در گِل
پـس ،از ابركـرم ،بـاران ّ
از گِل ،دل كـرد.
 2در بيت زير « ،استعاره» را مشخّ ص كنيد و آن را بررسي نماييد.
سـر نشـت ِر عشـق بـر ِ
رگ روح زدنـد

يك قطره فرو چكيد و نامش دل شد

 3براي هر مفهوم زير ،از متن درس ،معادل كنايي بيابيد و بنويسيد.
نپذيرفتن
متوسل شدن
ّ
شتاب داشتن

()...................................................................
()...................................................................
()...................................................................

قلمرو فکری

 1در عبارت هاي زير ،مقصود از قسمت هاي مشخّ ص شده چيست؟
الف) شما در اين آينه ،نقش های بوقلمون بينيد.
ب) هر لحظه ،از خزاين غيب ،گوهري ،در نهاد او تعبيه مي كردند.
ازحکمت ربوبیت به سِ ّر ماليکه فرو می گفت.
پ)
ِ
 2هر بيت ،با كدام قسمت از متن درس تناسب مفهومي دارد؟
تا ز تو دلپذیر شد ،هستی ناگزیر من
نا ِز و نیا ِز تو شد ،همه دلپذیر من
نیست جانش محرم اسرار عشق

ديـو ،آدم را نبينـد غيـر طيـن

خواجوی کرمانی
مولوی
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تو ز قرآن ،اي پسر ،ظاهر مبين

هر که را در جان ،غم جانانه نیست

حسین منزوی
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 3دربارة ارتباط معنايي آيات شريفة زير و متن درس توضيح دهيد.
ماء ُکلَّ َها( .همۀ نام ها را به آدم آموخت).
الف) و َعلَّ َم آ َد َم ا َال ْس َ

(سورۀ بقره،آیۀ)31

ْ َ ..
ـما َواتِ َو ْ َ
ـن أَن َی ْح ِملْ َن َهـا َوأَشْ ـ َفق َْن ِم ْن َها
ب)إِنَّـا َع َرضْ َنـا
ض َوالْ ِج َب ِ
ال ْر ِ
ـال َف َأبَ ْی َ
ال َمان ََه َعلَـى َّ
الس َ
(سـورۀ احـزاب ،آیـۀ )72
ان َظ ُلومـ ًا َج ُهـو ًال.
َو َح َملَ َهـا ْ ِ
نس ُ
ـان ِإنَّـ ُه َک َ
ال َ

(مـا امانـت را بـر آسـمان ها و زمیـن و کـوه ها عرضه کردیـم؛ پس ،از پذیرفتـن و حمل آن
خودداری کردند و از آن هراسـناک بودند و انسـان ،آن را بر دوش کشـید .به درسـتی که او
بسـیار سـتمگر و نادان بود).
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شعـرخـوانی

آفتاب ُحسن

�خ ك غ
ن
ا� و گلس تـا ن�م آ�ر�ز وس ت
 1ب��مای ر �ه ب�
�
ُ
آ
آفت
�ز
ا� حسن   ،ب�رون � دمی ا ب�ر
ای ��� ب
ن
گ ف ت �ز �ز � ش
���ی ن�ا « ب ي�� مر� ج�ان مرا ،ب�رو»
گ
� ع ن� ِاصر دلم �ر ف� ت
�ز �ي ن همرهان سس ت
�
ِ
گ
غ ه � ش� ت گ ش
ش� خ
� ِ�ر ِد �هر
 5دی ي�� ب�ا چ�را� می
گ
� ف� ت� ن�د ي�ا ف� ت
� می ن� ش�ود � ،ت
ســه ا ي�م ما
ج
� نپ�هان �ز د ي�ده ها و همه يد�ده ها ا�ز اوس ت
�

گ
� ك�ه ق� ن�د ف�راوا ن�م آ�ر�ز وس ت
�
ب�� ش�ای ل ب
ُ شَ َ
كان چ� ٔ
هرۀ م�ع ش�ع ت�ا ب�ا ن�م آ�ر�ز وس�ت
ِ
آ گ� ف� ت� ن� ت ك � ب ي ش
�� مر ن� ج�ا ن�م » آ�ر�ز وس ت
�
�ن � �ه «
ت
ش
سـم دس ت�ا ن�م آ�ر�ز وس ت
�
� ي�ر خ�دا و ر
�ك�ز د ي�و و دد ملولم و ان�سا ن�م آ�ر�ز وس ت
�
گ
� «:آ�ن ك�ه ي�ا ف� ت
� می ن� ش�ود آ� ن�م آ�ر�ز وس ت
� ف� ت
�»
آش ن
آ
� � نپ�ها ن�م آ�ر�ز وس ت
�
�ن �  �كارص�ع تِ

غزلیات شمس،جالل الدّین مح ّمد مولوی

درک و دریافت
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توجه به ایستگاه های آوایی بررسی کنید.
 1بیت های سوم و ششم را از نظر خوانش و ّ
  2دربارۀ دنیای آرمانی شاعر توضیح دهید.
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درس هشتم :در امواج سند
کارگاه متن پژوهی
گنج حکمت :چو سرو باش
درس نهم :آغازگری تنها
کارگاه متن پژوهی
روان خوانی :تا غزل بعد ...

درامواجسند

ق
غ
خ ش
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�ز
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 5ا�ر ی�� ح �ه ا � ب
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خ
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آ ش
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***

***

***
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�به روی � ی��ز ه ها و � ی� زـه داران

ش
�ز
� رد س ی�اهی
�به ی�ر دامن � ب
گ
ف غ
خرـ�ه خ�وار�ز ش
م�اـهی
�رو� �

نش
خ
�
س پ� ی�ده دم ج هاـن رد �ون ��� نی�د
نش
�ز
ن
�
رود سـد ت�ا ج ی�حون ��� نی�د

�ه خ� نو�ا� ش� ف� ق� رد دامن ش
�اـم
ب
ب
آ
خ
ق خ ش
ـد
رد �ن رد ی�ای �ون  ،رد �رص �ور� ی

ک
ش
ـد آ�ن دم � ،س ن�دان�س ت
�
چ�ه نا�د ی�� ی
ش
آ�ش
فت
ـاه د�من ا��اد
 10چ�و �ت� رد س پ

ت
آ
ق
رد �ن ب�اران � ی�رـ و ب�ر� پ�والد
آ
خ
ش� ت ت ک
ار��
رد �ن رد ی�ای �ون  ،رد د � � ی
ش�م ش ت
ف� ی� ت س �ز
ب�دان � ی� ِر � ی��ز عا � و
گ
ولی چ� ن�دان ک�ه ب�ر� ا�ز ش� خا�ه می ر ی�خ� ت
�
ق
آ
 15م ی�ان م ج
�
و� می ر� ص ی�د رد � ب
غ ت
ن
�به رود سـد می �ل� ی�د ب�ر همـ
پ� ن ک� آ
�ژ
خ� ش
ف �لود
ف ــ ،ب�ی ه�ا� ،
رو�ان  ،ر�
ّ
سدـ روان  ،رد د� ٔدۀ ش
�اـه
ا�ز ا�ی ن
ی

آ
خ
ک ـ�
�به �ون �لوده ،ا ی�ران هن ید�د
خ �ش ت
�غ
آ فت
ا� �و ی� �ن د ی�د
ب
رو� ��� ب

***

ن
ک�ه م�ژ گا ش�� �ه خ�ون د�ده ت�ر ش
�دـ
ب ِ ی
�ز آ�� شت� همـ ک�می سو�ز ن�ده ت�ر ش
�دـ

***

گ
می � ش� ت
�
گ
می � ش��ت

م�ان ش�ام رس تـا خ� ی��ز
ی
گ
ن
�ه ند��ال سرـ چ��� ی��ز
ب ب

***

گ
آ
رد �ن نا��بوه ،کار مر� می �رد
ک
گ
ک
دو چ� ن�دان می ش�� ف� ت
� و ب�ر� می �رد

***

ق
گ
خ
�به ر�ص مر�  ،ا� ت�رهای نا��بوه
ک
گ
ک� ا�ز
�ز ام ج
پ�ی �وه
وا� ِ�ران  ،وه

***

ش
� می رد ی�د و پ � شی� می ر ف� ت
�
دل � ب
�ز هرـ م جو�ی ه�زاران ن یـ� ش� می ر ف� ت
�
فارسی 2

***

ک

67
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ب��ای ن�د�ی ب�ر � ب
خ
خ
�ز
وا� می د ی�د:
� ی�ال ت�ا ه ای رد � ب

مم ک
ف �ز
ت � ،ر ن�د و ن را
�به راه ل��
نْ ا�ز ن
رها�د �ب�دـ اهر ی�من  ،وطن را
�ز

***
خُ
شک
ش
ش
�ز ت�ن ها سر� ،ز سرـها ُخ�ود ا ف ک���دن
ب��ی را ت�ا ب
�ـی ب�ا ل��ری �رد
شک گ
گ ش
کشت
فک ن
گ فت
چ�و ���ی   ،ب�اد پ�ا رد رود ا���دـ!
چ�و ل��ر ِ�رد ب�ر ِ�ردـ� �ر�� ن�د

�ذ� ا�ز پ� آ
گ
گ ش
ش
 25چ�و �ب� �ت  ـ،
� د�وار
س �ن ج� ن� ِ
ِ
گ
� چ� ن گ�� ی��ز
�به ف�ر�ز ن�دان و ی�اران � ف� ت

***

آ
�پ ی ش
ک ا�ز
�� ب� ن
ب�لی   ،ن��ان �ه ا�ی ن
ود�د
آ
ت گ� ف� ت� ک
�ز
ا�ز�ن    ،ا�ی ن داسـان م �ه امرو

***

خ ک
ُک
� �ا�ی ا�ز ا�ی ن مل�
�به پ�اس هر و ج� ب
ق �ز خ ک
�ز ت
 30مس�ی ب�ر سرـ هر �طعه ی�ن �ا�

***

ا�ز آ
آ
�ن رد ی�ای ب�ی پ�ا ی�ا�
ب � ،سان
ک گ ف �ز
�ه �ر �ر ن�د ب�ا ی�د ،ب�ا ی�د  ا�ی ن ساـن!
ت ک
ن
ت
�ز
چ�� ی�ن �بس� ن�د راه �ر� و ت�ا ی
ن
ه� ش
�ز
ب�دا�ی ق�در و ب�ر ،ی چـ �� ن� ب�ا ی
� اس ت آ
ک ف
� � ،ن سرـها �ه ر��ته!
چ�ه بس ی�ار
ف
خ
ک ف
�دـا ن
دا�د چ ــ�هـ ا�سرها �ه ر� ـ�تـه!
مهدي حميدي شیرازی
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کارگاه   متــنپژوهــی
قلمرو زبانی

  1در متن درس ،واژه هایی را بیابید که معانی زیر را دارا باشند.
عميق()....................
نابودكننده ()....................
اسب ()....................
  2در گـذر زمـان،گاه بیـن شـکل امالیـی و آوایی واژه هـا ،نوعی دگرگونی اتّفاق مـی افتد که به
توجه کنید:
آنهـا فرایندهـای واجی می گویند؛ بـه دو گونه از فرایندهـای واجی ّ
الـف) افزایـش :بـرای سـهولت در تلفّـظ ،یـک صامت به واژه يـا يك تركيب افزوده می شـود؛
مثال:
ـ نامه  +ی نکره
نامه ای
ـ پلّه  +ان
پلّکان
ـ آشنا  + -ِ +دل
آشنای دل
ِ
توجـه :همـان طـور کـه مـی دانیـد صامـت هـای میانجـی«ی ،ء ( ا ) ،ک ،گ ،ج ،و» ،بین دو
ّ
مصـ ّوت قرار مـی گیرند.
ب) کاهـش :در طـول عمـر يـك زبـان ،برخـی واج هـای واژه ،در گفتـار یا نوشـتار« ،حذف»
می شـود.
توجه کنید:
به نمونه های زیر ّ
ـ افتادن همزه ،پس از مص ّوت بلند « ا » ،در پایان واژه های عربی؛ مثل « :امالء ← امال »
ـ حذف واج « ت » و « د » در زنجیرۀ گفتار ،وقتی آخرین واج یک هجا ،چهار واجی (کشیده)
باشد؛ مثل:
ماس بندی ؛ قندشکن
ماست بندی
قن شکن
ـ حذف همزۀ آغازین برخی واژه ها در زنجیرۀ گفتار؛ مثل « :برآمد
برامد »
مشمول کدام « فرایند واجی» (کاهش ،افزایش) هستند؟
واژه های زیر،
ِ
دسترس ـ سازندگی ـ زورآزمایی ـ سبزیجات ـ بازوان
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قلمرو ادبی

 « 1درياي خون» ،در بیت های هشتم و دوازدهم ،استعاره از چیست؟
 2ابيات زير را از نظر کاربرد « تشبیه» و «کنایه» بررسی کنید.
بناي زندگي بر آب مي ديد
ز رخسارش فرو مي ريخت اشكي
خيال تازه اي در خواب مي ديد
در آن سيماب گون امواج لرزان

 3به شعر«در امواج سند» د ّقت کنید؛ این شعر از چند بند هم وزن و هم آهنگ تشکیل شده است.
هـر بنـد ،شـامل چهار مصراع اسـت؛ به این نوع شـعر «چهارپـاره» یا «دوبیتی های پیوسـته»
می گویند؛ چهارپاره ،بیشـتر برای طرح مضامین اجتماعی و سیاسـی به کار می رود و رواج آن،
از دورۀ مشـروطه بوده و تاکنون ادامه یافته اسـت.
ملک الشّ عرای بهار ،فریدون مشیری و فریدون تولّلی سروده هایی در این قالب دارند.
اكنون ،نحوۀ قرار گرفتن قافيه ها در چهار پاره را به كمك شکل نشان دهید.

قلمروفکری

 1شاعر در بيت زير ،قصد بيان چه نكته اي را دارد؟
فـروغ خرگـه خوارزمشـاهي
در آن تاريـك شـب مي گشـت پنهان
 2حميدي شيرازي در ابيات زير،چه كسي را و با چه ويژگي هايي وصف مي كند؟
كـه مژگانـش بـه خـون ديده تر شـد
چـه انديشـيد آن دم ،كـس ندانسـت
زآتـش هـم كمـي سـوزنده تـر شـد
چـو آتـش در سـپاه دشـمن افتـاد
 3دربارۀ ارتباط معنايي بیت زير و متن درس توضيح دهيد.
در ره عشـق وطن از سـر و جان خاسته ایم تـا در ایـن ره چـه کنـد ه ّمـت مردانـۀ مـا
رهی معیّری
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 4شاعر در بیت زیر ،چه صحنه ای از نبرد را وصف می کند؟
دو چنـدان مـي شـكفت و بـرگ مي كرد
ولي چندان كه برگ از شـاخه مي ريخت
. ................................................................................................................ 5

گنــج حکمــت

چو سرو باش

حکیمی را پرسـیدند« :چندین درخت نامور که خدای َع َّز و َجل آفریده اسـت و برومند،
هیچ یک را آزاد نخواندهاند؛ مگر سـرو را که ثمرهای ندارد .در این چه حکمت اسـت؟»
معین اسـت کـه به وقتی معلوم ،بـه وجو ِد آن تـازه آید و
گفـت      « :هـر درختـی را ثمره ّ
گاهی به عد ِم آن پژمرده شـود و سـرو را هیچ از این نیسـت و همه وقتی خوش اسـت و
این اسـت صفت آزادگان».
آ ن
ک
گ
پ�س ا�ز خ�ل ی� ف�ه �ب�خ واهد گ��ذ ش� ت
� رد ب� غ�داد
�به �� چ�ـه می ��ذ رد دل م ـ�نهـ �ه د ج�لــه ب�سی
ن�خ ش ک
ش آ
گ ت �ز س ت آ
�ز
�
ن
ت
ت
ی
س
ور� د � � ی�ا ی�د ،چ�و سرو ب�ا� ��زاد
� ب�ر � ی�د ،چ�و �ل ب�ا� �ر م
�ر� د
گلستان،سعدی
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آغازگريتنها
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نوجوانی میان باال با بر و بازویی خوش تراش و رعنا ،سوار بر اسبی سینه فراخ ،پیشاپیش
سپاه خود ،دروازه های غربی تهران را با هیجان و شور بسیار به مقصد تبریز ،پشت سر
می گذاشت .فتحعلی شاه ،به سفارش آغا مح ّمدخان و با دریافت های شخصی خویش،
دارالسلطنۀ تبریز
عباس میرزا را با اعطای نشان والیتعهدی ،راهی
ّ
فرزند دوم خودّ ،
کرده بود .تبریز ،این شهر کهن ،مرکز فرماندهی ّ
خط مق ّد ِم دفاع در برابر دست درازی های
همسایۀ شمالی ایران ،یعنی روسیه بود.
با کشته شدن آغا مح ّمدخان ،فتحعلی شاه بر تخت نشست .شاهزادۀ نوجوان ،میرزا عیسی
قائم مقام (قائم مقام ا ّول،پدر ابوالقاسم) را نه تنها وزیر خردمند ،بلکه مرشد و پدر معنوی
خود می دانست و بی اذن و خواست او دست به کاری نمی زد .شوق وزیر اندیشمند و
نیک خواه نیز به او کمتر از شوق ولیعهد به وزیر نبود؛ او در چشم های درشت ،سیاه و گیرای
عباس میرزا ،یک جهان ،معنی و کشش می دید و در امتداد نگاه ّ
روشن
متفکرش ،افق های
ِ
ّ
تدبیر ُملک و رعیت پروری را می خواند.
یک قرن بیشتر است که اختالفات و جنگ های داخلی مثل کاردی بر پهلوی این
کشور نشسته است .بزرگان طوایف و فرماندهان سپاه برای کسب تاج شاهی و رسیدن به
حکومت والیات به جان هم افتاده ،کشور را میدان تاخت و  تاز وکشتار و تباهی کرده اند،
ا ّما در این فاصله ،اروپا قدم های بزرگی برای پیشرفت برداشته است .آنها کارگاه های متع ّدد
صنعتی ساختند .کارخانه های توپ و تفنگ راه انداختند .دانشگاه های بزرگ برپا  کردند.
از همه مهم تر ،نیروی دریایی عظیمی ترتیب دادند و کشتی ها و جهانگردهایشان را
به دورترین نقاط جهان فرستادند .ملّت ها و قبایل مختلف که بوی پیشرفت اروپا به
مشامشان نرسیده بود ،با تیر و کمان و شمشیر نتوانستند از عهدۀ مقابله با لشکر مج ّهز
تصرف قدرت های اروپایی درآمد.
به توپ و تفنگ آنها برآیند .به این ترتیب ،دیارشان به ّ
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اخالق
اروپا قدم های بزرگی در راه علم و صنعت برداشته ،ا ّما ای کاش ،پا به پای این پیشرفت ها،
ِ
علم و فن هم رشد می کرد؛ وگرنه تیر و کمان با همۀ زیان هایش ،دست کم برای تاریخ انسان،
کم  ضررتر از توپ و تفنگ است.
عباس میرزا بعد از چند سال حضور در تبریز ،خود را برای شرکت در مراسم
نوروز  1183هـ  .ش .بود و ّ
سال ِم نوروزی شاه ،به تهران رسانده بود .رقابت شاهزادگان در تقدیم هدایا و تالششان برای باز کردن
جای بیشتر در دل پدر ،جلوه هایی از این بساط نوروزی بود .با این همه ،مراسم آن سال با رسیدن خبر
تحرک روس ها در شمال آذربایجان و گرجستان ،تنها لُعابی از تشریفات به رو داشت .دربار از درون در
ّ
تب و تاب و التهاب بود .فکر حملۀ روس ،بختک وار روی دربار چنبره زده بود .سران کشور و در رأسش
فتحعلی شاه ،در فکر تدارک سپاه برای مقابله با دست اندازی های روس ها بودند .شاه از قدرت همسایۀ
شمالی خود ،روسیه ،کم و بیش آگاهی داشت؛ خبرهای تازه از سازمان ارتش و سالح های پیشرفته
و فراوان آن کشور ،سایۀ وحشتی بر وجودش انداخته بود .اتّحاد حاکم گرجستان با روسیه و رفتن به
تحت الحمایگی آن ،بریده شدن و از دست رفتن محض یک منطقه از ایران نبود ،نشان از به هم خوردن
چشمطمع بر آذربایجان دوخته
توازن قوای دو کشور همسایه و برتری و چیرگی کشور رقیب بود .روسیه ِ
بود.
صبح حرکت فرا رسید .آفتاب داشت تیغ می کشید .گرد و غبار سپاهیان ،آسمان تبریز را فرا گرفته  بود.
ِ
صداها و نعره های در هم شترهای حامل زنبورک ،قاطرهای بارکش و اسب ها ،با آهنگ شیپورها و
طبل های جنگی در می آمیخت .سربازانی که اسب و تفنگ نداشتند ،پشت سواران و تفنگ داران،
مشتاقانه و مص ّمم قدم برمی داشتند .شور جنگ و دفاع در دل ها تنوره می کشید .چهره هایی که از
عباس میرزا پیشاپیش سپاه ،سوار
خبرحملۀ روس درهم رفته بود ،با تماشای شکوه سپاه ،شکفته می شدّ .
بر اسبی کوه پیکر و چابک ،همچون معبدی که بر فراز ّتپه ای جلوه گری کند ،دل از ناظران می برد.
سپیدۀ فردای گنجه با نهیب و صفیر گلوله های توپ روس ،باز شد .توده های دود و آتش و گرد و
غبار ،با آخرین حلقه های شب درآمیختند .کسی شکفتن صبحی چنین را باور نداشت .شهری که داشت
خود را برای استقبال از بهار آماده می کرد ،اینک بست ِر َف َوران خشم و آز دشمن شده بود .با این همه،
پیشگامی حاکم شهر ،جوادخان ،در دفاع و پیش مرگی فرزندان و برادرانش ،شوری در جان ها می نهاد.
میسر نشد .دشمن با بار خفّتی بر دوش ،واماندۀ ماندن و رفتن
نفوذ به حصار ،با پایداری تفنگ داران ّ
شده بود تا اینکه یکی از شب ها با خیانت گروهی از شهر ،راه برجی به روی محاصره گران باز شد و به
دنبال آن ،روس ها مثل مور و ملخ در پهنۀ شهر پراکنده شدند.
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مردم با سنگ پاره ،چوب دستی و ابزار دهقانی ،در برابر متجاوزان ایستادند و سینه ها را سپر
گلوله های آتشین ساختند .جواد خان همراه برادران و فرزندانش ،چندین بار ،خود را بیرون از حصار به
صف آتش دشمن زد و حماسه ها آفرید .اجساد و زخمی های روس ها و مردم گنجه ،مثل برگ های
خزان زده ،زمین را پوشانده بود .صف های مقاومت مردمی یکی پس از دیگری می شکست .جوادخان
و یارانش بی باکانه شمشیر می کشیدند .شهر عرصۀ روز محشر را به خاطر می آورد .گنجه با واپسین
خاک آغشته به
رمق هایش ،زیر سقفی از دود و غبار نفس می کشید .دیری نگذشت پرچم روس ها در ِ
خون بی گناهان به اهتزاز درآمد .بادهای اواخر زمستان ،ناله های واماندگان را با بوی خون جوادخان
و هزاران شجاع گنجه تا فراز قلّه های قفقاز می برد .نگاه فزون خواهانه و دهشت بار روس ها به فراتر
از اینها دوخته شده بود.
نیروهای آماده در تبریز جمع شده بودند .سربازان و فرماندهان را پیش از آنکه حکم و سفارش
هستی
حاکمان و خان ها در این مکان گِرد آورده باشد ،عشق به میهن و دفاع از حریم زندگی و
ِ
هم وطنانشان به اینجا کشانده بود .مشاهدۀ صحنه های ناب و توفندگی فرزندان میهن ،برای رویارویی
اس جوان را به وجد می آورد و دلش را برای تحقّق آرمان های ملّی اش استوار و امیدوار
عب ِ
با دشمنّ ،
می کرد.
با وجود پایداری و جان فشانی بسیاری از مردم ،سرسپردگی و
خودفروختگی چند تن از دشمنان
ِ
خانگی سبب شد دروازۀ بخش های وسیع تری از قفقاز به روی دشمن باز شود .فرماند ِه سپاه ایران،
نیروهایش را در فاصله ای کوتاه تر از موعد پیش بینی شده ،به کرانه های رود ارس رساند .قفقا ِز
عباس میرزا حرکت آغاز
زخم خورده و ستم دیده ،نگاه منتظر و یاری جویش را به جنوب ،جایی که سپاه ّ
کرده بود ،دوخته بود .موج های سنگین و افسارگسیختۀ ارس ،سدوار در برابر سپاه ایستاده بود و چشم
ناظران را خیره می کرد.
ایران آن روز ،دو درباربود! دربار بزم و دربار رزم؛ بزم پدر ،رزم پسر.
در ِ
عباس میرزا ،تنها ،مع ّمای اُفت و خیزهای جنگ و شکست ها و پیروزی ها نبود که حضور
در ذهن ّ
سنگینی داشت ،تجربۀ شکست ها و مشاهدۀ جهانی ورای جهان کشور خویش ،در فراز و نشیب این
نبردها ،گسست بزرگی در اندیشۀ پویای او به جا گذاشته بود.
السلطنه رو کرد به حاضران و گفت « :افسران و فرماندهان شجاع ،هم سنگران و یاران عزیز،
نایب ّ
غرض از گردهمایی امروز ،بیان نکته هایی است که اه ّمیتشان کمتر از مسائل دفاع و جنگ نیست.
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بر همگان مسلّم است که شما جنگاوران سرافراز ،در طول سال های دفاع ،شجاعانه و مخلصانه
جنگیدید و هرگز بار خفّت و خوفی بر دوش نکشیدید .دالوری ها و جان فشانی های سربازان فداکار
و شما افسران عزیز ،علی رغم محرومیت های فراوان تا به آن جا بود که دشمن را هم به تحسین و
اعجاب وا داشت .با این حال ،ما بسیاری از سرزمین های مادری و هموطنان و پاره های تن خود را در
این سال ها از دست دادیم و مجبور به قبول شرایطی دشوار در عهدنامۀ ننگین گلستان شدیم.
سال های دفاع و پایان تلخش ،واقعیتی را به ما نشان داد و آن اینکه ،جنگ روس با ما جنگ میان
ارتش دو کشور نبود؛ جنگ ارتش و کشوری بزرگ با ارتش و کشوری نامنسجم و دچار اختالفات داخلی
نبود؛ این جنگ ،جنگ بین دو زمان متفاوت بود؛ جنگ نو و کهنه ،تازگی و فرسودگی .پیش بینی نتیجۀ
چنین برخوردی هم ،چندان دشوار به نظر نمی رسید؛ نویی و جوانی ،هر چند آلوده به پستی ها و زبونی ها
باشد ،غالب ًا پیروز میدان است .با این وصف ،شکست ما هیچ جای شگفتی نداشت.
یاران من ،اگر جنگ ،چیزهای ارزشمندی را از ما گرفت ،در مقابل ،درهایی را به روی ما گشود.
صدای مهیب توپ ها و گلوله های دشمن ،ما را از خواب قرن ها بیدار کرد .ما برای زنده ماندن و پویایی
بیشتر ،به ایجاد نهادهای جدید دانش و صنعت نیاز داریم .باید فرزندانمان را با دانش ها و روش های
معمول روزگار تعلیم دهیم.
پیشرفت و تم ّدن نمی تواند یک سویه و تَک بُعدی باشد .افسر و سرباز ما زمانی از مرزهای وطنمان،
خوب پاسداری می کنند که فکرشان از جانب میهن و ادارۀ عالمانه و عادالنۀ ملک ،ایمِن باشد؛ همان گونه
که ملّت و دولت ،زمانی به آسودگی ،سر به کار خود خواهند داشت که بدانند ارتش آنها ،ابزار و قدرت
شایسته برای پاسداری از مرزها را دارد.
مردمی که به خانه های تاریک و بی دریچه عادت کرده اند ،از پنجره های باز و نورگیر ،گریزان
روی
هستند؛ آخر چشمشان را می زند و خسته شان می کند .جنگ با افکار پوسیده ،دشوارتر از جنگ رو در ِ
جبهه هاست .الزمۀ حضور و مبارزه در هر دو جبهه ،عشق است .با این تفاوت که در جبهۀ بیرون،
شجاعت کارسازتر است و در این یک ،درایت».
عبّاس میرزا ،آغازگری تنها ،مجید واعظی
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کارگاه   متــنپژوهــی
قلمرو زبانی

فارسی 2

 1هم آواي كلمه« صفير » را بنويسيد و آن را در جمله اي به كارببريد.
 2چهار «  تركيب اضافی» که اه ّمیت امالیی داشته باشند ،از متن درس انتخاب كنيد.
 3همان طـور کـه مـی دانیـد ،هـر گروه اسـمي ،يك « هسـته» دارد که می تواند بـا يك يا چند
وابسـتة پیشین و پسـين همراه شود.
توجه كنيد:
به انواع وابسته هاي پيشين ّ
کدام روز
صفت پرسشي
عجب روزی
تعجبي
صفت ّ
آن روز
صفت اشاره
هر روز
صفت مبهم
يک روز
صفت شمارشي اصلي
دومين روز
صفت شمارشی ترتيبي (با پسوند ُ -مين)
بهترين روز
صفت عالي
اينك با يك نوع دیگر از وابسته هاي پیشين آشنا مي شويم :
شاخص  :شاخص ها لقب ها و عنوان هایی هستند که بدون هیچ نشانه یا نقش نمایی ،در کنار
اسم قرار می گیرند.
مانند « :امامّ ،
علمه ،استاد ،آقا ،حاجی ،خاله ،کدخدا ،سرلشکر ،مهندس و» .  ...
توجه:شـاخص ها کلماتـی هسـتند که غالبـ ًا ،بی فاصله ،پیش از هسـته می آینـد؛ این کلمات
ّ
در جـای دیگـر مـی تواننـد هسـتۀ گـروه اسـمی ،مضاف الیـه و یـا  ...قـرار بگیرند؛ در
این صورت ،شـاخص محسـوب نمی شـوند.
شاخص
ـ استاد معین ،فرهنگ فارسی را در شش جلد تدوین کرده است.
مثال:
هستۀ گروه اسمی
ـ ایشان ،استا ِد زبان و ادبیات فارسی بودند.
		
ٌ
مضاف الیه
ـ کتاب استاد ،دربردارندۀ مطالب مفیدی است.
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 اکنون واژه هاي زير را يك بار به عنوان « شـاخص» و بار ديگر به عنوان « هسـتة » گروه
اسـمي در جمله به كارببريد.
سرهنگ:
سيّد:

قلمرو ادبی

 1متن درس را از نظر نوع ادبي بررسي كنيد.
  2براي هريك از آرايه هاي زير ،نمونه اي از بند هفتم درس (سپيدة فرداي گنجه )...انتخاب كنيد
و بنويسيد.
آرایۀ ادبی

نمونه

تشبیه
کنایه
تشخیص
 3در عبارت زیر ،بهره گیری از کدام آرايه های ادبی بر زیبایی سخن افزوده است؟
در ایران آن روز،دو دربار بود! دربار بزم و دربار رزم؛ بزم پدر،رزم پسر!

قلمرو فکری
1
2
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3
4

عباس ميرزا را براي تحقّق آرمان هاي ملّي ،استوارتر و اميدوارتر مي كرد؟
چه عاملي ّ
درعبارت زير ،مقصود نويسنده از قسمت های مشخّ ص شده چيست؟
« مردمي كه به خانه هاي تاريك و بي دريچه عادت كرده اند ،از پنجره هاي باز و نورگير گريزان
هستند».
عباس ميرزا» را تحليل نماييد.
با ّ
توجه به بيت زير ،شخصيت « ّ
فرزنـد خصـال خويشـتن بـاش
چون شـير به خود سـپه شـكن باش
نظامی
. ................................................................................................................

روان خوانی

تا غزل بعد...
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بچه ها در اردوگاه سواد
چند ماه از ورودم به زندان
ِ
متوجه شدم ،چند نفر از ّ
موصل  4می گذشت که ّ
چندانی ندارند و خواندن و نوشتن برایشان سخت است.تصمیم گرفتم برای استفادۀ بهتر از وقتم ،با
برنامه ریزی منظّم ،خواندن و نوشتن به آنان یاد دهم.
بچه ها به آن دست پیدا
برای شروع ،به آمار دقیق بی سوادان نیاز داشتم که از طریق دو سه نفر از ّ
کردم؛ از مجموع هزار و پانصد نفر ،تنها پنج نفر کم سواد بودند.
یک روز آنها را جمع کردم و تصمیمم را برایشان گفتم؛ با خوشحالی پذیرفتند و گفتند « :ما هم
دوست داریم مثل بقیه ،خودمان برای خانواده مان نامه بنویسیم و نامه های آنها را بخوانیم ».به آنها
قول دادم در طول دورۀ اسارت آنها را باسواد کنم.
جلسات تدریس را شروع کردم .مشکل اصلی کاغذ بود .به جای کاغذ از مقواهای پودر رخت شویی
استفاده کردم و آموزش را با حروف الفبا شروع کردم .قرارشد هفته ای چهار جلسه درس داشته باشیم؛
ا ّما به خاطر محدودیت های اردوگاه و آسایشگاه ،عم ً
ال در هفته ،دو جلسه بیشتر نمی توانستیم برگزار
کنیم.
شغلم معلّمی بود و به همین دلیل تمام توانم را برای آموزش خواندن و نوشتن با شیوه ای درست،
به کار بستم.کار مشکلی بود ،هیچ متنی در دست نداشتم؛ ح ّتی اگر یک جلد کتاب کالس ا ّو ِل دبستان
در اختیارم بود ،خیلی زود به هدفم می رسیدم؛ ا ّما نبود!
از آنجا که شکل کلّی آموزش دوره های ا ّول تا پنجم ابتدایی در ذهنم بود ،با همان ذهنیت سعی کردم
برایشان کتاب درسی درست کنم .از دوستانم در این مورد خیلی کمک می گرفتم .مشکل کاغذ و
خودکار را هم آنها حل می کردند .یک ارادۀ جمعی پشت این کار بود و کارها خوب پیش می رفت .به
قصه هایی آموخته ام تا همان ها را
ذهنم فشار می آوردم ببینم در فارسی ا ّول دبستان چه داستان ها و ّ
به دوستانم یاد بدهم.
«عباس درمان» و شخصیت دانشمند و فرزانه،
در این کار از مشاوره با معلّم هم آسایشگاهی امّ ،
حاج آقا «کرامت شیرازی» ،بهره بردم و آنها دریغ نکردند .ا ّیام خوبی بود .ظرف چند ماه به اندازۀ یک
سال تحصیلی با آنها کار کردم .پیشرفت خوبی داشتند .با مشورت دوستان ،کارنامۀ تحصیلی برایشان
درست کردم.این کارنامه ،همان مقواهای کوچک بود که یکی از دوستان روی آن نقّاشی هایی
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بچه های یزد که روحانی هم بود ،با ّ
انجام داد و ّ
خط زیبای
خطاط مشهور آسایشگاه ،آقای «شایق» ،از ّ
خودش ،متن آن را نوشت.
بچه ها دادیم .بی نهایت خوشحال بودند هم
مراسم کوچکی در آسایشگاه گرفتیم و این لوح ها را به ّ
از اینکه دارند با سواد می شوند و هم اینکه کارنامه می گیرند .تازه وقتی بهشان گفتم قصد دارم آنها را تا
پایۀ پنجم پیش ببرم ،خوشحال تر شدند .پایۀ دوم را پس از وقفۀ دو سه هفته ای با همان جمع دوستان
شروع کردم .تکیۀ اصلی ،روی خواندن و نوشتن بود ،ا ّما سعی کردم از درس های دیگر هم مطالبی به
آنها بیاموزم؛ مث ً
ال حساب و جدول ضرب را در پایه های ،سوم و چهارم و پنجم به مرور به آنها یاد دادم.
دربارۀ علوم ،مسائل معمولی از هر آنچه به ذهنم می آمد ،به آنها می آموختم.
تالش و کوشش آنها در دورۀ آموزش ،مرا هم به وجد می آورد.گاهی سختی ها و محدودیت های
آسایشگاه و یا دلتنگی های دوری از خانواده به من فشار می آورد و برآن می شدم جلسۀ آن روز را
مقرر دنبالم می آمدند
تعطیل کنم ،ا ّما ّ
بچه ها آن قدر ذوق و شوق داشتند که نیم ساعت قبل از زمان ّ
و به قول خودمان قربان صدقه ام می رفتند؛ دورم می نشستند و آماده می شدند تا درس را شروع کنم؛
من هم « نه» نمی گفتم.
زمان می گذشت و تالش من برای آموزش این چند اسیر ،ج ّدی تر می شد .رغبت آنها زمانی
افزون تر شد که آرام آرام ،خواندن قرآن و نهج البالغه را شروع کردند؛ الب ّته نه خیلی روان.
می گفتند تا زمانی که نهج البالغه را به صورت روان و آسان نخوانیم ،درس خواندن را ادامه
بچۀ مشهد بود ،یادم هست و نام بقیه
بچه ها فقط نام حسن قانع که ّ
می دهیم .همین طور هم شد .از آن ّ
بچه ها
را فراموش کرده ام .باید این نکته را هم بگویم که این برنامه ،ا ّیامی اجرا می شد که رفت وآمد ّ
به آسایشگاه های دیگر آزاد بود.
م ّدت ها گذشت تا این که شاگردانم مو ّفق شدند به آسانی و راحتی قرآن و نهج البالغه بخوانند.
مفصلی می گرفتیم .از سهم خودم،
روز آخِری که کالس هایمان به طور کامل تعطیل می شد ،مراسم ّ
هدیه ای تهیه کردم و در آن مراسم به آنها دادم.خیلی خوشحال بودند؛ چون کارنامۀ سال پنجم دبستان
را در دست گرفته بودند .می توانستند قرآن و نهج البالغه بخوانند ،برای خانواده شان نامه بنویسند و
نامه های آنها را بخوانند.
نکتۀ جالب در این اردوگاه ،آشنایی ع ّده ای از اسرا به زبان های انگلیسی ،آلمانی و ایتالیایی بود
بچه های عالقه مند ،زبان خارجی یاد دهند.
که سعی میکردند با برگزاری کالس های آموزشی به ّ
نکتۀ جالب تر اینکه صلیب سرخ ،تمام نیازهای آموزشی آنها را تأمین می کرد؛ هر کتابی دربارۀ آن

زبان می خواستند ،برایشان می آورد .دعا خواندن در آسایشگاه ها ممنوع بود .اگر بعثی ها می فهمیدند در
بچه ها اجازۀ بیرون آمدن از آسایشگاه
آسایشگاهی دعا خوانده می شود ،همه را زندانی می کردند و به ّ
بچه ها از هر فرصتی برای خواندن دعا استفاده می کردند .برای اعیاد مذهبی و
نمی دادند .با وجود اینّ ،
مناسبت های انقالبی هم برنامه هایی تدارک دیده بودم .با آنکه بعثی ها همیشه تأکید داشتند سرود و
بچه های عالقه مند و خوش صدا ،گروه سرودی تشکیل
تئاتر در آسایشگاه ممنوع است ،ا ّما از مجموع ّ
انقالبی اوایل انقالب را می خواندند .گاهی هم خودشان دست و پا شکسته
دادم که اغلب سرود های
ِ
سرودهایی می نوشتند و همان را تمرین می کردند و می خواندند.
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کارم شده بود برگزاری کالس و آموزش؛ از صبح تا شب ،در هر فرصت ممکن؛ این برنامه ها برای
بچه ها از عمق دلشان بجوشد و تخلیۀ روانی شوند.از نوجوانی به مقاله نویسی
آن بود که شور و هیجان ّ
خاصی داشتم .از طبع شعر هم برخوردار بودم و همین ویژگی ها باعث شده بود
و دکلمه خوانی عالقۀ ّ
خاص خودش را دارد .باید با حرکات دست و
مقاالت خوبی بنویسم .الب ّته دکلمه خوانی ظرافت های ّ
چشم ،آن هم به صورت موزون ،محتوای مقاله را به مخاطب ارائه داد .مث ً
ال وقتی از آسمان می گویی ،باید
با دست به آسمان اشاره کنی و با حرکات چشم و سر ،جذابیت متن را برای طرف مقابل افزایش دهی.
بچه ها
خاصی پیدا می کردم و همین حس را به ّ
موقع خواندن دکلمه های حماسی ،شور و حال ّ
منتقل می کردم .تا پایان مقاله خوانی ،جیک هیچ کس در نمی آمد.
در دوران اسارت سعی می کردم مقاله نویسی و دکلمه خوانی را به هر مناسبتی اجرا کنم و روحیۀ
خودم و دیگر اسرا را در برابر سختی ها و مشکالت اسارت افزایش دهم .در جلسات شعر خوانی هم
اغلب این شعر را می خواندم که همه را به وجد می آورد و بعد در غم فرو می برد:
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� �ه ردن� ن�� ب م ي�ر ي�م
رد ي�ر� ـ ما

خیلی ها با شنیدن این شعر ،به یاد وطن به گریه می افتادند .به نوعی بیان و شرح حال ما در اسارت
بود.
بچه های خوش ذوق،
هر کسی مشغول کاری بود؛ ازکارهای گروهی گرفته تا فردی .بعضی ّ
عروسک هایی درست کرده بودند که با آنها خیمه شب بازی راه می انداختند .برنامه های نمایشی آنها
قصه ای همراه بود ،هم آموزنده بود ،هم سرگرم کننده .الب ّته هیچ گونه امکاناتی برای اجرا
که معمو ًال با ّ
ال اگر قرار بود در صحنه ،سماوری باشد ،تصویر آن سماور را روی مقوا می کشیدند یا مث ً
نداشتیم؛ مث ً
ال
مقوا می ساختیم.
داس کشاورز را از ّ
برنامه ای که هیچ وقت تعطیل نمی شد ،مسابقات ورزشی بود؛ والیبال و فوتبال همیشه پا برجا بود
بچه ها می دوید .انگار جان تازه
خاصی در وجود ّ
و همیشه هم برای ّ
بچه ها تازگی داشت .شور و هیجان ّ
می گرفتند ،هر مسابقهای هم ،حرف و حدیث های زیادی را به دنبال داشت.
بچه ها تا روز مسابقه ادامه می یافت .بعد از مسابقه هم بحث برد و باخت ها
بعد از یارکِشیُ ،کری خوانی ّ
بچه ها درگیر می شد و اجرای همین مسابقه ها و بازی ها و
چند روز طول می کشید .حسابی ذهن ّ
بچه ها را به لحاظ روحی و جسمی تقویت می کرد.
دویدن هاّ ،

بچه هایی که در برنامه ها مشارکت نداشتند .این تعداد اندک ،وقتی آیۀ یأس
در این میان بودند ّ
می خواندند ،در روحیۀ دیگران بی تأثیر نبود؛ هرچند این تأثیر زیاد نبود ،ا ّما به هر حال ،نور امید را در
بچه ها کم رنگ می کرد .ما نمی خواستیم این طور باشد.
دل ّ
آنها روحیۀ ضعیفی داشتند؛ انگار از همه بریده بودند و ح ّتی کورسویی از امید در دلشان پیدا نبود .فقط
منتظرطلوع و غروب خورشید بودند تا روز را به شب برسانند .با همۀ اینها تالش می کردم از برنامه ها
فاصله نگیرند .همیشه از آنها می خواستم در برنامه ها مشارکت کنند .حرفشان این بود که استعداد و
هنر این کارها را ندارند ،ولی بهشان روحیه می دادم و می گفتم « :همۀ ما مثل همیم .این حرفا نیس.
بچه ها و با اونا برنامه رو تماشا کنین و
اگه دوس ندارین تو اجرای برنامه ها شرکت کنین ،بیاین بین ّ
نظر بدین؛ این واسۀ ما خیلی مهم و با ارزشه».
بچه ها فاصله بگیرند یا احساس طرد شدن کنند .شاید هم در بعضی موارد حق
دوست نداشتم از ّ
داشتند منزوی شوند؛ چون به هر حال همیشه افراط و تفریط های بعضی ها ،مشکالتی ایجاد می کرد یا
اختالف سلیقه ها به ح ّدی باال می گرفت که بعضی ها ترجیح می دادند در برنامه های عمومی مشارکت
نداشته باشند ،ا ّما سختی اسارت فراتر از این بود که کسی بتواند گوشۀ دیوار بنشیند ،در هیچ برنامه ای
شرکت نکند و به راحتی وقت بگذراند .واقع ًا سخت بود ،عقربه ها تنبل شده بودند؛ شاید هم مرده.
گاه احساس می کردیم که یک روز اسارت ،به اندازۀ هفته ها و ماه های روزهایی که آزاد بودیم ،طول
می کشید.
در شرایط سخت و طاقت فرسای اسارت باید کاری می کردیم که زمان بگذرد و سختی ها قابل
تح ّمل تر شود .در آن روزهای غربت ،نیازمند دلگرمی و امید بودیم تا روحمان در زندان بعثی ها نپوسد.
اگر
مقاومت روح می شکست ،زندگی خیلی سخت تر می شد؛ چرا که دشمن هر لحظه در کمین کسانی
ِ
بود که به قول خودمان کم آورده بودند؛ کسانی که به بهای اندک ،خیلی چیزها را زیر پا می گذاشتند.
ما تالش می کردیم چنین بالیی سرمان نیاید.   ...
زندان موصل ،خاطرات اسير آزاد شده ،اصغر رباط جزي

درک و دریافت
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 1متن « آغاز گری تنها» و « تا غزل بعد» را از نظر زاویۀ دید و شخصیت های اصلی مقایسه نمایید.
 2در این متن ،از چه راهکارهایی در رویارویی با دشواری های اسارت بهره گرفته شده است؟
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درس دهم :رباعی های امروز
کارگاه متن پژوهی
گنج حکمت :به یاد  22بهمن
درس يازدهم :سپیده می آید
کارگاه متن پژوهی
شعرخوانی :فصل عاشقی

رباعي هاي امروز
س �ز پ��
ا� صحرا می ر ف� ت
�
چ�ون ی�ل یج � و ت� ب
نظ
شش
ا� �� ی�ر ج�و�� چ ش�
�مـۀ دور
ب�ی ت� ب
ک خ
کن
ا�ز
ر ی �ه �طرـ�� ن�دگان می د نا� ن�د
گ
ب�ا ب�ال ش ک� ـ�س�تـه پ�ر � ش�ودن  ،ه ن�رـ اس ت
�
ِ

ک
غ ت�م ت ن� ش
� ـ ،ی�لی     پ�و�
ای �ع ب ـ�هـ �به دا� ما
ج��ز ت�و ک�ه ف�را�ت   ـَ ،ر ش�حه ای ا�ز ی َ�ِم ت�وس ت
�
ا�ز ن نَ فْ
ت � ن آن
َ
�
�
چ�� ب� ِر � س  ،رســه ب ود�د � ها
گ
ش
پ�روا�ز ش
� ندـ�د و پ�ر� ش� ن
ود�د �به عر�
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ف
همراه سحرـ �به ��تح �فرـدا می ر ف� ت
�
ا�ی ن رود�به �جس ت
� و ج�وی رد ی�ا می ر ف� ت
�
سلمان هراتی

خ
�ز
رد ب�ا ی �ون  ،ب� نر�دگان می د نا� ن�د

ا�ی ن را همۀ پ� نر�دگان می د نا� ن�د!

مصطفي علي پور

ت
ش خ ش
و�ز � ش� ن�گ�ی ا�ت  ـ ،ف� ت
را� رد ج�و� و �رو�
نشن ک ک َ َ ک
ش
رد ی�ا ��� ی�دم �ه � شِ�د م ش�� �به دو�

مح ّمد علی مجاهدی(پروانه)

ب��ت    ها همه را ش �ك� ت
سـه ب� ن
ود�د
هر چ� ن�دـ ك�ه دس�ت ـ �بس�ته ب� ن
ود�د

آن
��ها
آن
��ها

مصطفي محدّثي خراسانی

کارگاه   متــنپژوهــی
قلمرو زبانی

توجه به رابطۀ معنایی« ترادف » جاهای خالی را كامل كنيد.
 1با ّ
َرشحه................ ، ............... ،
چنبر................. ، .............. ،
 2براي هريك از الگوهاي زير ،واژه اي از متن درس بيابيد و بنويسيد.
صفت وندی (شکسته)
نمونه :بن ماضی  +ـه
صفت وندی
وند  +اسم
اسم وندی ـ مر ّكب
بن مضارع  +وند  +بن مضارع

قلمرو ادبی

 1سرودة سلمان هراتي ،را از نظر آرايه هاي ادبي بررسي كنيد.
 2هریـک از سـروده های درس از چهـار مصـراع تشـکیل شـده اسـت؛ بـه ایـن گونـه شـعر
کـه مصراع هـای یکـم ،دوم و چهـارم آن ،هـم قافیـه هسـتند و وزن و آهنـگ آن ،معـادل
« الحول   وال ُق َّوةَ ّال باهلل» اسـت « ،رباعی» می گویند.گاه در رباعی ،مصراع سـوم نیز با دیگر
خیام ،عطّار ،مولوی و باباافضل سرایندگار نامدار رباعی اند.
مصراع ها هم قافیه می شودّ .
واژگان « قافیه» را در رباعی های درس ،مشخّ ص کنید.
توجه كنيد:
 3به بيت زيرّ ،
حاصل بیحاصلی نبود به جز شرمندگی
بید مجنون در تمام عمر ،سـر باال نکرد
صائب

فارسی 2

در ایـن بیـت ،شـاعر بـرای شـکل ظاهـری و آویـزان بـودن شـاخهها و برگهای درخـت بید،
علّتی شـاعرانه ا ّما غیر واقعی آورده اسـت و آن ،سـرافکندگی بید ،به سـبب بی ثمر و بیحاصل
بودن است.
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وقتـی شـاعر یـا نویسـنده ،دلیلی غیر واقعـی ا ّما ادبی بـرای موضوعی بیان کند تـا بتواند ذهن
«حسـن تعلیـل» پدید می آید.
مخاطـب را اقنـاع کند ،آرایۀ ُ
«حسن تعليل» به كار رفته است؟دلیل خود را بنویسید.
در كدام سرودة درسُ ،

قلمرو فکری

  1مقصود شاعر ا ز مصراع « این رود به جست و جوی دریا می رفت » چیست؟
 2معنی و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید.
بـت ها همـه را شکسـته بودند آنها
از چنبـر نَفْـسَ ،رسـته بودند آنها
 3در رباعی دوم ،منظور شاعر از « راز » چیست؟
 4دربارۀ ارتباط متن درس و عنوان فصل پنجم توضیح دهید.
. ................................................................................................................ 5
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گنــجحکمــت

به یاد 22بهمن

دست گرم و پنهانی دف می زد و رنگین کمانی از شوق و شور،کالف
آسمان با هفت ِ
روشن جهان
ابرهای تیره را از هم باز می کرد .خورشید در جشنی بی غروب ،بر با ِم
ِ
ایستاده بود و تولّد جمهوری گل مح ّمدی را کِل می کشید.
بیست و دوم بهمن در هیئت روزی شکوهمند ،آرام آرام از یال کوه های بلند و
برف گیر فرود آمد و در مح ّوطة آفتابی انقالب ،ابدی شد ،و ما در ساية خورشیدی ترین
مرد قرن به با ِر عا ِم رحمت الهی راه یافتیم و صبح روشن آزادی را به تماشا ایستادیم.
اندک اندک جلوه هایی از تقدی ِر درخشان ِ این نهضت به ملّت ما لبخند زد .حلول
این صبح روشن را بزرگ می داریم و یاد ایثارگران سهیم در این حماسة سترگ را
ـ   تا  همیشه ـ در خاطرة خویش به تابناکی پاس خواهیم داشت.
سیّدضیاءالدّین شفیعی
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سپيده مي آيد
آ
ّ س ن
 1صدای سم م�دـ س پ� ي�ده می � ي�د
ش
شق
گ ف� ت � ب ق
يرـ� ت
�
�
ا
ان ع�� را ب�ر دو�
�ر �ه �
ب
ِ
ك
طل ب ك ٔ خ� ش
� يـ تد�اب� ن�ا� دل اس ت
�
وع �ر�ۀ ور
آ
غ
�
ب هاـر �مده ب�ا كاروان الله �به ب�ا�
قّ
نت
�دـاری
� 5به سوی �لۀـ ب�ی ا��های � ب ي
آ ك ك خ
رد �ن �ران �ه ب�ود �ون عا ش� ق�ان ج� شو�ان
ن
آ
آ
�به پ�اسدـاری �ي� ي�ن �سماـ�ی ما

آ
ي�لی ك�ه س ي��ن ٔۀ �ظلم ت
� رد ي�ده می � ي�د
آ
ش
ك ك ش
سـ ي�ده می � ي�د
�سی �ه دو� �به دوـ�
پ
آ
ك �ز آ ق
س ت�اره ای �ه � ف�ا� د ي�ده می � ي�د
ن
آ
�به د ش� ت
�دـه می � ي�د
� �ژاله گل �و دم ي
ك
آ
ك خ
پ� نر�ده ای �ه �به �ون پ�ر شـ�
ـده می � ي�د
� ي
ش
آ
ا�ز ت
شق
سرـ �ن ب�ر ي�ده می � ي�د
ـ
�ه ي�د ع��
گ
گ
آ
ك خ
��ز ي�ده ای �ه �دـا ب�ر��ز ي�ده می � ي�د
نصراهلل مردانی
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کارگاهمتــنپژوهــی
قلمرو زبانی

 1معادل معنایی واژه های زیر را بنویسید.
ژاله () ......................
سمند () ......................
بیرق () ......................
 2در بیت پنجم ،واج های میانجی را مشخّ ص کنید.
 3همان طـور كـه مـي دانيد ،صفت بياني ،براي توضيح و وصف یک واژه به كار مي رود .واژه ای
كه وصف می شود ،موصوف نام دارد.
مثال:
كتاب ِــ خواندني
موصوف صفت
		
توجه كنيد :
به ُپركاربردترين صفت هاي بياني ّ
ساده :

فاعلي:

مفعولي :

پاك ،روشن

بن مضارع  -َ +نده  :شنونده
بن مضارع  +ا :گويا
بن مضارع  +ان :خندان
بن ماضی /بن مضارع  +گار :آفریدگار ،آموزگار
بن ماضی  +ه  /ـه (= ِ : )-شكفته

نسبي:

اسم  +ي  :آسماني
زرین
اسم  +ینّ :
اسم  +ینه  :سیمینه
اسم  +انی  :روحانی
اسم  +انه  :کودکانه

فارسی 2

لياقت :

مصدر  +ي  :نوشيدني
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اكنون مانند نمونه جدول را كامل كنيد.
فعل

بن مضارع

صفت فاعلي

صفت لیاقت

صفت مفعولی

نوشت

نویس

نویسنده

نوشتنی

نوشته

خواندم

..........

..........

..........

..........

قلمرو ادبی

 1از متن درس ،برای هر یک از آرایه های ادبی زیر ،نمونه ای مناسب بیابید و بنویسید.
()..................................................................................................
تشبیه :
تشخيص).................................................................................................( :
 2بیت نخست شعر « سپیده می آید» را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید.

قلمرو فکری

توجه به بیت زیر:
 1با ّ

گرفتـه بیـرق تابان عشـق را بر دوش
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کسی که دوش به دوش سپیده می آید

الف) شاعر ،آمدن چه کسی را بشارت می دهد؟
ب) مقصود از « بر دوش گرفتن بیرق » چیست؟
پ) درک و دریافت خود را از مصراع دوم بنویسید.
 2هر یک از مفاهیم زیر ،از کدام بیت های درس قابل استنباط است؟
نگهبانی از اسالم () ......................
() ......................
آگاهی بخشی
  3بیت ششم ،به چه موضوعی اشاره دارد؟
. ................................................................................................................ 4

شعرخوانی
 1ب� ی�ا
ا�ز

ا�ز

چ�ه

� 5به

فصل عاشقی

کن
�
عا ش� ق�ی را رعای� ت
� �� می
ک
آن ک خ ن
��ها �ه �و� ی�ن س�فرـ �رده نا�د
آ ن� ک خ� ش
�ـد ف�ر ی� ش
اد�ان
� ها �ه ور
ی
رـ�خ ن
�ز
نن
ج��ون می ـ ن� ن�د
�
ج�ا�ا�ه چ
ق ک
کن
ر�صی �ه ب�ی     پ�ا و سر می �� ن�د

منک
�
�اـن و ج� نا�ان ما
ر
�
هال
ِ
ج
�ب�ز ن �ز خ�م ،ا�ی ن مرهمـ عا ش� ق� اس ت
�
ِ
ا�ز ف ع ش� ق
گم�و سو خ� ت
� ج�ان من �رط �
غ
ک
�
ا� ماس ت
ها�ی �ه رد ب�
�
ب ب� ی�ن الله ی
ک� ن
�
�
ب� ی�ا ب�ا گل الله ب� ی�ع ت
� یم
10

کن
�
�ز ی�اران عا ش� ق� حکای� ت
� �� می
خ
ک
س ف�ر ب�ر مدار �طرـ � ن
رده ا�د
س
م ا�ز
ش
حرـ�زاد�ان
گلوی
د ی�د
ف ع ش� ق س ت خ
�ز
� �ون می ن� ن�د
د� � ب�ا د
ن نغ
شق
کن
چ�� ی�ن �� ٔمۀ ع�� سر می �� ن�د:
�ز خ
ن
ب�ز
ر�ان ما
� ن � ِمـ ا�کار ب� ج
غ
ک�ه ب�ی �ز خ�م مردن �،ـ عا ش� ق� اس ت
�
ِ
ّ ل ش ع ش� ق
خ�م شو�ی اس ت
� هان  ،او ی�ن �رط �
خ�مو ش� ن�د و ف�ر� ش
اد�اـن ت �ا خ�داس ت
�
ی
ک��ن
ک�ه آ�الله ها را حمای� ت
� ی�م

سیّد حسن حسینی

درک و دریافت

توجه کنیم؟
 1در خوانش این سروده ،به چه نکاتی باید ّ
 2شاعر از زبان دو شخصیت سخن می گوید؛ از این زاویه ،شعر را بررسی کنید.
فارسی 2
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درس دوازدهم :کاوۀ دادخواه
کارگاه متن پژوهی
گنج حکمت :کاردانی
درس سیزدهم :ادبيات بومي (درس آزاد)2
درس چهاردهم :حملۀحیدری
کارگاه متن پژوهی
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کاوۀ دادخواه
در داسـتان های حماسـی ایـران و اسـاطیر باسـتان ،چهـرۀ انقالبـی کاوۀ آهنگـر بی نظیر اسـت و
پیش بنـد چرمیـن او کـه بـر نیـزه کـرد و مـردم را بـه اتّحاد و جنبـش فراخواند ،درفشـی بـود انقالبی
ضحاک ،برافراشـت .درفشـی کـه پشـتیبان آن ،دل دردمند و بـازوی مردم
کـه بـر ض ّد پادشـاه وقتّ ،
رنج کشیده و بی پناه بود.
معرب اژی دهاک ( اژدها) ،در داسـتان های ایرانی ،مظهر خوی شـیطانی اسـت و زشتی و
ّ
ضحاکّ ،
بدی؛ در اوسـتا موجودی اسـت «سـه پوزۀ سـه سـ ِر شش چشم» ،دیوزاد و مایۀ آسـیب آدمیان و فتنه و
ضحاک بارهـا فریب ابلیس را می خورد؛ بدین معنی کـه ابلیس با موافقت
فسـاد .بـه روایت فردوسـیّ ،
ضحاک به پادشـاهی برسـد .سـپس
او ،پدرش ،مرداس ،را که مردی پاک دین بود ،از پا درمی آورد تا ّ
درلباس خوالیگری چاالک ،خورش هایی حیوانی به او می خوراند و خوی بد رادر او می پرورد؛ سـپس
ضحاک ،دو مار از دو کتف او می روید و مایۀ رنج وی می شـود.
بـر اثـر بوسـه زدن ابلیس بـر دوش ّ
پزشـکان فرزانه از عهدۀ عالج برنمی آیند تا بار دیگر ابلیس خود را به صورت پزشـکی درمی آورد
ضحاک می رود و به او می گوید راه درمان این درد و آرام کردن ماران ،سیر داشتن آنها با مغز
و به نزد ّ
ضحـاک نیز چنین می کند و برای تسـکین درد خـود به این کار می پـردازد .به  این
سـر آدمیـان اسـتّ .
ترتیـب کـه هـر شـب دو مـرد را از کهتران یـا مهترزادگان به دیـوان او می برند و جانشـان را می گیرند
ضحـاک اندکی آرامش یابد.
و خورشـگر ،مغـز سـر آنـان را بیرون می آورد و بـه مارها می خوراند تا درد ّ
تجسـمی
در اسـاطیر ایران ،مار مظهری اسـت از اهریمن و در اینجا نیز بر دوش ّ
ضحاک می روید که ّ
اسـت از خوهای اهریمنـی و بیداد و منش خبیث.
در محیطـی کـه پادشـاه بیدادپیشـۀ ماردوش به وجـود آورده بود ،تاریکی و ظلم بـر همه جا چیرگی
داشـت و کسـی ایمن نمی توانسـت زیسـت .فردوسـی تصویری از آن روزهای سـیاه را هر چه گویاتر
نشـان داده اسـت؛ روزگاری کـه کاوه و هـزاران تـن دیگـر را ناگزیر به بهای جان خویـش به نافرمانی
و قیـام برانگیخت:
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کارگاه متــن پژوهــی
قلمرو زبانی

 1در متن درس ،هر یک از واژه های زیر ،در چه معنایی به کار رفته است؟
()........................
هنر
محضر ()........................
()........................
درای
منزل ()........................
 2در بيت زير،كلمة « گر » در چه معنايي به كار رفته است؟
ببايـد بديـن داسـتان داوري
تـو شـاهي و گـر اژدهـا پيكري

 3واژه هـا و معنـای آنها همیشـگی و ماندگار نیسـتند .ممکن اسـت در گذر زمـان ،برای هر واژه،
وضعیـت زیر پیش آید:
یکـی از چهار
ّ
الف) به دالیل سیاسـی ،فرهنگي ،مذهبي يا اجتماعي ،از فهرسـت واژگان حذف شـود؛ مانند:
«فتراک ،بر گسـتوان»
ب) بـا از دسـت دادن معنـاي پيشـين و پذيرفتـن معنـاي جديـد ،بـه دوران بعـد منتقـل
شود؛مانند«:كثيف و سـوگند»
پ) با همان معناي قديم به حيات خود ادامه دهد؛ مانند«:شادي و خنده»
ت) هم معناي قديم خود را حفظ كند و هم معناي جديد گيرد؛ مانند« :سپر و يخچال»
وضعيت هاي چهارگانه شده اند؟
هریک از واژه هاي زير ،مشمول كدام
ّ
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قلمرو ادبی

 1برای هر یک از ویژگی های شعر حماسی،نمونه ای از متن درس انتخاب کنید.
زمينة ملّي
زمينة قهرماني
  2بیت پنجم درس را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید.
  3هر یک از واژه های مشخّ ص شدهَ ،مجاز از چیست؟
بـر او انجمـن گشـت بـازارگاه
چـو كاوه برون شـد ز درگاه شـاه

زخـم دراي
بپوشـند هنـگام
از آن چرم،كاهنگران پشـت پاي
ِ
 4در بيت زير«،درفش كاويان» ،در کدام مفهوم نمادین به کار رفته است؟
تو يك ساعت ،چو افريدون به ميدان باش ،تا زان پس
به هر جانب كه روي آري درفش كاويان بيني
سنايي

قلمرو فکری

 1معنی و مفهوم بیت بیست و هفتم را به نثر روان بنویسید.
ضحاک روییدند ،مظهر چه خصلت هایی می توان دانست؟
 2مارانی را که بر دوش ّ
ضحاك چه بوده است؟
 3انگيزة فريدون در قيام عليه ّ
شخصيت آنها را تحليل كنيد.
توجه به متن درس« ،پايمردان ديو» ،چه كساني بودند؟
 4با ّ
ّ
. ................................................................................................................ 5
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گنــج  حکمــت

کاردانی

کشـتی گیری بود که در زورآزمایی شـهره بود؛ بدر در میدان او هاللی بودی و رسـتم
به دسـتان او زالی.
گ
ت گ
ت
ب�ا ج� ن
وا�ان چ�و دس
� ب�� ش�ادی
پ�ای �ردون پ� ی�ر ب�ر�بس�ی

تفرج بردند؛ ناگاه کشـتی گیر از کناره ای درآمد و
روزی یـاران الحـاح کردنـد و مرا به ّ
نبـرد خواسـت ،خلق در وی حیران شـدند؛ زوربازویی کـه کوه به هوا بردی!
از هـر طـرف ،نفیـر برآمـد .در حال که کشـتی گیر دسـت بر هم زد ،پایـش بگرفتم و
سـرش بر زمیـن محکم زدم.
مجرد،
گفتم« :علم در همه بابی الیق اسـت و عالِم در آن باب بر همه فایق ،اسـتعداد ّ
جز حسرتِ روزگار نیست».
ن
آ
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ف
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�ز
�ز
ال� �ن ن��وان �به �سا�ی دن
ور داری  ،چ�ون ن�داری لم کار
ِ
روضۀ خلدَ ،مجد خوافی
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درس آزاد
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( ادبیات بومی )2
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حملة حيدري
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عمرو برای بار دوم مبارز می طلبد .پیامبر از تشکر می پرسد که چه کسی حاضر است با عمرو
بجنگد؟ لیکن جز علی کسی اعالم آمادگی نمی کند .پیامبر به علی هشدار می دهد که او
علی بن ابی طالبم و پس از گفت وگوهای بسیار ،از
عمرو است .علی جواب میدهد « :من هم ّ
پیامبر اجازۀ نبرد می گیرد.در میدان نبرد ،عمرو از جنگ با علی امتناع می کند؛ با این بهانه که
نمی خواهم به دست من کشته شوی ،ا ّما علی در پاسخ می گوید« :ریختن خون تو برای من از
ُملک روی زمین بهتر است».؛ عمرو این بار خشمگینانه از اسب پایین می آید و :
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کارگاه متــن پژوهــی
قلمرو زبانی

 1معادل معنايي واژه هاي زير را از متن درس بيابيد.
اسب

اجازه

شير

() .................

() .................

() .................

توجه کنید:
 2به نمونه ای دیگر از فرایندهای واجی ّ

ابدال :در گذر زمان ،برخی از واج هایی که نزدیک به هم قرار می گیرند ،به دلیل هم نشـینی،
به واج دیگری تبدیل می شـوند.
توجه کنید:
به گونه های ابدال ّ
الف) ابدال در صامت ها

ب) ابدال در مص ّوت ها

گونۀ آوایی؛ مانند « :شنبه
گونۀ نوشتاری؛ مانند « :سپید

شمبه»
سفید»

تبدیل « بِـ » پیشین به « بُـ »در برخی فعل های امر،
به دلیل وجود مص ّوت « ُ» -؛ مانند «:بُرو»
 تبدیل« نَـ » پیشین به « ن ِـ » در برخی فعل های منفی؛
به سـبب وجود مص ّوت«ی»؛ مانند «:ن ِمی ترسد»

تبدیـل مصـ ّوت « ا » بـه « ی » در کلمـات عربی؛ مانند:
لیکن»
« لکـن

سه واژه بنویسید که نمونه های مناسب برای فرایند واجی « ابدال » باشند.
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قلمرو ادبی

 1در متن درس ،دو نمونه « استعاره » بيابيد و مفهوم آنها را بنويسيد.

 2مفهوم كنايه هاي زير را بنويسيد.
()..........................................................................
دندان به دندان خاييدن
رنگ باختن

()..........................................................................

توجه به زمینه های اصلی حماسه بررسی کنید.
 3شعر «حملۀ حیدری» را با ّ

قلمرو فکری

 1معني و مفهوم بيت ششم را به نثر روان بنويسيد.
 2پيام ابيات زير را بنويسيد.
دست دريغ
چو شـير خدا راند بر خصم ،تيغ
به سر كوفت شيطان دو ِ

تپيدنـد بـت خانـه هـا در فرنـگ
پريـد از رخ كفـر در هنـد رنگ
 3داستان زير را كه از مثنوي مولوي انتخاب شده است ،به لحاظ محتوا با درس مقايسه كنيد.
شـیر حـق را دان منـ ّزه از دغـل
از علـی آمـوز اخلاص عمـل
در غزا بر پهلوانی دسـت یافت

او خـدو انداخـت در روی علی
درزمانانداختشمشیرآنعلی
گشت حیران آن مبارز  زین عمل

گفـت بر من تیغ تیز افراشـتی
گفت :من تیغ از پی حق می زنم

زود شمشـیری بر آورد و شـتافت

افتخـار هـر نبـی و هـر ولـی
کـرد او انـدر غزایـش کاهلـی

وز نمـودن عفو و رحمت بیمحل

از چـه افکنـدی مـرا بگذاشـتی؟
بنـدۀ حقّـم نـه مأمـور تنـم
فارسی 2

فعـل مـن بردیـن من باشـد گوا
شـیر حقّـم نیسـتم شـیر هـوا
. ................................................................................................................ 4
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شعـرخـوانی
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  1دربارۀ لحن و آهنگ این سروده توضیح دهید.
ضحاک در شاهنامه است؟
  2کدام واژۀ این شعر ،معادل مناسبی برای
شخصیت ّ
ّ

درس پانزدهم :کبوتر طوق دار
کارگاه متن پژوهی
گنج حکمت :مهمان ناخوانده
قصۀ عینکم
درس شانزدهمّ :
کارگاه متن پژوهی
روان خوانی :دیدار

كبوترطوقدار
عکس
آورده انـد کـه در
ِ
ناحیـت کشـمیر ُم َت َص َّیدی خـوش و مرغزاری نَ ِزه بـود که از ِ
جمال او ُد ِم طـا ُووس به پر زاغ
پیش ِ
ریاحیـن او ،پَـ ِر زاغ چـون ُدم طـا ُووس نمـودی و در ِ
ِ
مانستی.
نش غ
غ
ک
ف
ز ُ
ول ي�� ا� دو ِد او ب�ر ج�ا�� دا�ی
رد� ش�ان الله رد وی  ،چ�ون چ�را�ی
ک
ق
ش خ ز ّ
� ِ
اـم ب�اده
ش� ق� يا�� ب�ر ی��ی پ�ای ا�يس ت�اده
چ�و ب�ر � ِا� �مرد ،ج
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حوالی آن بر درختی
ادان آنجا متواتر .زاغی در
و در وی شـکاری بسـیار و
ِ
ِ
صی ْ
اختالف ّ
بدحال
صیادی
ِ
ِ
بزرگ َگشْ ْ
ـن خانه داشـت .نشسـته بود و چپ و راست می نگریست .ناگاه ّ
خَ شـن جامـه ،جالـی بـر گردن و عصایی در دسـت ،روی بـدان درخت نهاد .بترسـید و با
خـود گفـت« :ایـن مـرد را کاری افتاد که می آید و نتوان دانسـت که قص ِد مـن دارد یا از
کـس دیگـر .من بـاری جای نگه دارم و می نگـرم تا چه کند».
آن ِ
ِ
صیاد پیش آمد و جال باز کشـید و َح ّبه بینداخت و در کمین بنشسـت .سـاعتی بود؛
ّ
َ
قومی کبوتران برسـیدند و َسـ ِر ایشـان کبوتری بود که او را ُمط َّوقه گفتندی و در طاعت
مطاوعـت او روزگار گذاشـتندی .چنـدان که دانه بدیدند ،غافـل وار فرود آمدند و جمله
و
ِ
صیا ْد شـادمان گشـت و ُگرازان به تگ ایسـتاد ،تا ایشـان را در ضبط آرد و
در دام افتادند و ّ
«جای مجادله
کبوتران اضطرابی می کردند و هر یک خود را می کوشـیدُ .م َط َّوقه گفت:
ِ
ص خود شناسـند و
نیسـت؛ ُچنـان بایـد که همگنان
اسـتخالص یـاران را مهم تر از تخلّ ِ
ِ
طریق تعاون ق ّوتی کنید تـا دام از جای برگیریم که
حالـی صـواب آن باشـد که جمله بـه
ِ
فرمان وی بکردند و دام برکندند و سـ ِر خویش گرفت
رهایش ما در آن اسـت ».کبوتران
ِ
ِ
صیاد در پی ایشـان ایسـتاد ،بر آن امید که آخِر درمانند و بیفتند .و زاغ با خود اندیشـید
و ّ
ِثل این
کـه بـر اثـ ِر ایشـان بروم و معلوم گردانم فرجام کار ایشـان چه باشـد که مـن از م ِ
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واقعـه ایمِـن نتوانم بود .و از تجارب برای دف ِع حوادث سلاح ها توان سـاخت.
قفای ایشـان اسـت ،یاران را گفت« :این سـتیزه ُروی
صیاد در ِ
و ُم َط َّوقـه چـون بدیـد که ّ
طریق آن اسـت که
در کا ِر مـا بـه جـ ّد اسـت و تـا از
ِ
چشـم او ناپیدا نشـویم ،دل از ما برنگیردْ .
سـوی آبادانی هـا و درختسـتان ها رویـم تا نظ ِر او از مـا منقطع گردد ،نومیـد و خایب بازگردد
دوسـتان مـن؛ او را بگویم تا این بندها ُببـرد ».کبوتران
کـه در ایـن نزدیکی موشـی اسـت از
ِ
صیاد بازگشـت.
اشـارتِ او را امام سـاختند و راه بتافتند و ّ
فرمان او نگاه داشـتند
مسـکن موش رسـید .کبوتران را فرمود که «فرود آیید».
ُم َط َّوقه به
ِ
ِ
های تمام و خِر ِد بسـیار؛ گرم و سـر ِد روزگار
و جمله بنشسـتند و آن موش را ِزبرا نام بود ،با َد ِ
جهت گریـزگا ِه رو ِز حادثه صد
شـر احوال مشـاهدت کـرده .و درآن مواضع از ِ
دیـده و خیـر و ِّ
ـب
سـوراخ سـاخته و هر یک را در دیگری راه گشـاده و تیما ِر آن را فراخو ِر حکمت و بر َح َس ِ
مصلحت بداشـتهُ .م َط َّوقه آواز داد که «بیرون آی ».زبرا پرسـید که «کیسـت؟» نام بگفت؛
بشـناخت و به تعجیـل بیرون آمد.
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آب دیـدگان بگشـاد و بـر رخسـار ،جوی هـا برانـد و گفـت:
چـون او را در بنـ ِد بلا بسـته دیـد ،زه ِ
قضای آسـمانی
رفیـق موافـق ،تو را در این رنـج که افگند؟» جواب داد که« :مرا
دوسـت عزیـز و
«   ای
ِ
ِ
ِ
بریدن بندها ایسـتاد کـه ُم َط َّوقه بدان بسـته بود.
در ایـن ورطـه کشـید ».مـوش ایـن بشـنود و زود در
ِ
گفت  « :نخسـت از آ ِن یاران گشـای ».موش بدین سـخن التفات ننمود .گفت « :ای دوسـت ،ابتدا از
بریـدن بنـ ِد
س خویش حاجت
مکـرر می کنی؛ مگر تو را به نَ ْف ِ
ِ
اصحـاب اَولی تر ».گفت « :این حدیث را ّ
ْ
ریاسـت
نمی باشـد و آن را بـر خـود حقّـی نمی شناسـی؟ »گفت« :مرا بدیـن مالمت نباید کرد که من
ِ
این کبوتران تکفّل کرده ام و ایشـان را از آن روی بر من حقّی واجب شـده اسـت و چون ایشـان
حقوق
ِ
صیاد بجسـتم ،مرا نیز از
مرا به طاعت و مناصحت بگزاردند و به معونت و مظاهرتِ ایشـان از
ِ
دسـت ّ
مواجب سـیادت را به اَدا رسـانید و می ترسـم که اگر از گشـادن
عهدۀ لواز ِم ریاسـت بیرون باید آمد و
ِ
ُعقده های من آغاز کنی ،ملول شـوی و بعضی از ایشـان در بند بمانند و چون من بسـته باشـم ــ اگر
چه ماللت به کمال رسـیده باشـد ــ
جانب من جایز نشـمری و از ضمیر ،بدان رخصت نیابی و
اهمال ِ
ِ
مجال وقیعت یابند».
وقت فراغْ موافقت اَولی تر ،و ا ِّل طاعِنان
نیز در هنگا ِم بال شـرکت بوده اسـت ،در ِ
ِ
خصلت پسـندیده و
ارباب مـو ّدت بدین
مـوش گفـت:
ِ
مکرمـت این اسـت و عقیدتِ
ِ
ِ
«عـادت اهل ُ
سـیرت سـتوده در
َت دوسـتان به َکر ِم عهد تو بیفزایـد ».و آنگاه به ج ّد
ِ
ِ
مـواالت تـو صافی تـر گردد و ثِق ِ
و رغبـت بندهـای ایشـان تمام ببریـد و ُم َط َّوقه و یارانش ،مطلَق و ایمِن بازگشـتند.
کلیله و دمنه  ،ترجمۀ ابوالمعالی نصراهلل منشی
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کارگاهمتــنپژوهــی
قلمرو زبانی

 1دربارۀ کاربرد و معنای فعل «  ایستاد» در جمله های زیر توضیح دهید.
گرازان به تگ ايستاد.
صياد در پي ايشان ايستاد.
ّ
مهم اماليي از متن درس بيابيد و معادل معنايي آنها را بنويسيد.
 2چهار واژۀ ّ
 3در گذشته  ،گاه  ،در يك جمله ،شناسه به قرينۀ فعل قبلي حذف مي شد.
غریدند و به اتّفاق ،آهو را از دام رهانید.
نمونه :شیران ّ
در جملۀ باال فعل «رهانید» به جای «رهانیدند» آمده است.
حال ازمتن درس نمونه اي ديگر براي حذف شناسه بيابيد و بنويسيد.
واجی کاهش ،افزایش و ابدال آشـنا شـدید؛ اکنـون فرایندی دیگر
 4پیـش از ایـن ،بـا فرایندهای ِ
معرفی میشـود:
ّ

ادغـام :دو صامـت بـه دلیـل نزدیکـی بـه هـم و بـرای سـهولت تلفّـظ  ،در هـم ادغـام
می شوند؛ مثال:
یگانه ؛ شب پره
یک گانه
شپره
ّ
همانطـور كـه مـي بينيـد گاه فرايند واجـي ادغام ،بر اسـاس كاهش صورت مي پذيـرد؛ مانند
بلن تـر» ؛ گاه نيـز ،برمبنـاي ابـدال پديـد مي آيـد؛ مانند« زودتـر
«بلندتـر
زوتّر»
واجی ابدال و ادغام بررسی کنید.
توجه به فرایندهای ِ
واژه های زیر را با ّ
بدتر ـ ُسنبل ـ اسب ـ اجتماع ـ شب پیما

قلمرو ادبی
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مشب ٌه به را مشخّ ص کنید.
مشبه و ّ
 1تشبيهات را در بیت های زیر بيابيد و در هر مورد ّ ،
وليـك از ُدو ِد او بـر جانْـش داغـي
درفشـان الله در وي ،چون چراغي
زمـرد  ،جـا ِم بـاده
چـو بـر
شـقايق بـر يكـي پـاي ايسـتاده
ِ
شـاخ ّ
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 2در عبارت زير ،استعاره را بيابيد.
چون او را در بن ِد بال بسته ديد  ،زه آب ِ ديدگان بگشاد و بر رخسار ،جوي ها براند.
معادل مفاهیم زیر را بيابيد.
 3از متن درس  ،كنايه های
ِ
().......................................
انسان با تجربه
().......................................
		
نا اميد شدن

قلمرو فکری

 1معني و مفهوم عبارت زير را به نثر روان بنويسيد.
وقت ْ
مجال وقيعت يابند.
فراغ موافقت اَولي تر  ،و ا ِ ّال طاعِنان
در ِ
ِ
 2مفهوم قسمت هاي مشخّ ص شده را بنويسيد.
مواجب سيادت را به ادا رسانيد .
الف)مرا نيز از عهدۀ لواز ِم رياست بيرون بايد آمد و
ِ
ب) مگر تو را به نَف ِ
ْس خويش حاجت نمي باشد و آن را بر خود حقّي نمي شناسي؟
 ٣هريك از بيت هاي زير ،با كدام قسمت درس ارتباط مفهومي دارد؟
سعدی
به تنها و يارانم اندر كمند
مر ّوت نبينم رهايي ز بند
دوستان را به گاه سود و زيان

بتـوان ديـد و آزمـود تـوان

سنايي

داسـتان تمثیلی ،تحليل نماييد و ويژگي های شـاخص آنها
شـخصيت زير را بر مبنای اين
 4دو
ِ
ّ
را بنويسيد.
زاغ :
ُم َط َّوقه  :

. ............................................................................................................... 5
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گنــج حکمــت

مهمانناخوانده
ِ

آورده اند که وقتی مردی به مهمانی «سـلیمان دارانی» رفت .سـلیمان آنچه داشـت از نان
سـبیل اعتذار این بر زبان راند:
خشـک و نمک در پیش او نهاد و بر
ِ

روی تازه
گفتم که چو ناگه آمدی ،عیب مگیر
نان خشک و ِ
چشم تر و ِ
ِ
مهمـان چـون نـان بدیـد ،گفـت« :کاشـکی با این نـان ،پـاره ای پنیـر بودی ».سـلیمان
برخاسـت و بـه بـازار رفـت و ردا بـه گـرو کـرد و پنیـر خریـد و پیـش مهمـان آورد.
  جـل ،مـا را بـر آنچـه
«الح ِ
مهمـان چـون نـان بخـورد ،گفـتَ :
مـدل کـه خداونـدَ ،عـ َّز  و َ
قسـمت کرده اسـت ،قناعت داده اسـت و خرسـند گردانیده ».سلیمان گفت « :اگر به دادۀ خدا
قانـع بودی و خرسـند نمودی ،ردای من بـه بازار به گرو نرفتی!»
جوامع الحکایات و لوامع ال ّروایات ،مح ّمد عوفی
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قصة عینکم
ّ
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بـه قـدری ایـن حادثه زنده اسـت کـه از میـان تاریکی های حافظه ام روشـن و
پرفـروغ مثـل روز می درخشـد .گویی دو سـاعت پیـش اتّفاق افتاده ،هنـوز در خانۀ
ا ّول حافظـه ام باقی اسـت.
تـا آن روزهـا که کالس هشـتم بـودم ،خیال می کـردم عینک ،مثـل تعلیمی و
کـراوات یـک چیـز فرنگـی مآبی اسـت که مردان متم ّدن برای قشـنگی به چشـم
می گذارنـد .دایـی جـان میـرزا غالمرضـا کـه در تجـ ّدد افـراط داشـت ،ا ّولین مرد
عینکـی بـود کـه دیده بـودم .عالقۀ دایـی جان در واکـس کفـش و کارد و چنگال
و کارهـای دیگـر فرنگـی مآبـان مـرا در فکرم تقویت کرد .گفتم هسـت و نیسـت،
عینـک یـک چیـز متج ّددانه اسـت کـه برای قشـنگی به چشـم می گذارند.
این مطلب را داشـته باشـید و حاال سـری به مدرسهای که در آن تحصیل میکردم
بزنیـم .قـ ّد بنده به نسـبت سـ ّنم همیشـه دراز بود .ننـه ـ خدا حفظش کنـد ـ هر وقت
بـرای مـن و بـرادرم لباس میخریـد ،نالهاش بلند بود .متلکی میگفت کـه دو برادری
مثل َعلَم یزید میمانید .دراز دراز ،میخواهید بروید آسـمان ،شـوربا بیاورید .در مقابل
این ق ّد دراز ،چشـمم سـو نداشـت و درسـت نمیدید .بیآنکه بدانم چشـمم ضعیف و
کم سوسـت ،چون تابلو سـیاه را نمیدیدم ،بیاراده در همۀ کالسها به طرف نیمکت
ردیف ا ّول میرفتم.
در خانـه هـم غالبـ ًا پـای سـفرۀ ناهـار یا شـام بلند می شـدم ،چشـمم نمی دید؛
پایـم بـه لیـوان آب خـوری یـا بشـقاب یـا کـوزۀ آب می خـورد؛ یـا آب می ریخت
یـا ظـرف می شکسـت .آن وقـت بی آنکـه بداننـد و بفهمنـد کـه من نیمـه کورم و
نمی بینم ،خشـمگین می شـدند .پدرم بد و بی راه می گفت .مادرم شـماتتم می کرد،
می گفت«:بـه شـتر افسـار گسـیخته می مانی؛ شـلخته و هـردم بیل و هپـل و هپو
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هسـتی؛ جلـو پایـت را نـگاه نمی کنی .شـاید چـاه جلویت بـود و در آن بیفتـی ».بدبختانـه خودم هم
نمی دانسـتم کـه نیـم کـورم ،خیـال می کـردم همۀ مـردم همین قـدر می بینند!.
در دلم خودم را سـرزنش میکردم که با احتیاط حرکت کن؛ این چه وضعی اسـت؟ دائم ًا یک چیزی
بـه پایـت میخـورد و رسـوایی راه میافتـد .اتّفاقهـای دیگر هـم افتـاد .در فوتبال ابداً و اصال ً پیشـرفت
بچههـا پایـم را بلنـد میکـردم ،نشـانه میرفتم کـه به توپ بزنـم ا ّما پایـم به توپ
بقیـۀ ّ
نداشـتم؛ مثـل ّ
بچههـا میخندیدند؛ من بـه رگ غیرتـم بَرمیخورد.
نمیخـورد؛ بـور میشـدم؛ ّ
بدبختانـه یـک بـار هم کسـی به دردم نرسـید .تمام غفلت هایـم را که ناشـی از نابینایی بود ،حمل
بـر بی اسـتعدادی و ُمهملـی و ولنگاری ام کردند .خودم هم با آنها شـریک می شـدم.
بـا آنکـه چندیـن سـال بـود که شهرنشـین بودیـم ،خانۀ ما شـکل دهاتـی اش را حفظ کـرده بود.
داری مـا پایـان نداشـت .خدایش بیامـرزد ،پدرم دریادل بـود؛ در التی کا ِر شـاهان را می کرد؛
مهمـان ِ
سـاعتش را می فروخـت و مهمانـش را پذیرایـی می کرد.
یکـی از ایـن مهمانـان ،پیـرزن [ی]  کازرونـی بـود .کارش نوحه سـرایی بـرای زنـان بـود .روضه
بچه ها خیلی او را دوسـت می داشـتیم .چون با کسـی
می خواند .اتّفاق ًا شـیرین زبان و نقّال هم بود .ما ّ
رودربایسـتی نداشـتُ ،رک و راسـت هـم بـود و عینـ ًا عیب دیگـران را پیش چشمشـان می گفت ،ننه
خیلـی او را دوسـت می داشـت .خالصـه ،مهمان عزیزی بـود ،زادالمعاد و کتاب دعـا و کتاب جودی و
هـر چـه از ایـن کتب تعزیـه و مرثیه بود ،همراه داشـت .همۀ این کتاب ها را در یـک بقچه می پیچید.
یـک عینـک هـم داشـت؛ از آن عینک هـای بادامی شـکل قدیـم .البته عینـک ،کهنه بـود؛ به قدری
پیرزن کذا به جای دسـتۀ فرام ،یک ّ
تکه سـیم سـمت راسـتش
کهنه بود که فرامش شکسـته بود ا ّما
ِ
چسـبانیده بـود و یـک نخ قند را می کشـید و چنـد دور ،دور گوش چپـش می پیچید.
مـن قلا کـردم و روزی کـه پیرزن نبود ،رفتم سـر بقچـه اش .ا ّو ًال کتاب هایش را بـه هم ریختم.
بعد برای مسـخره از روی بدجنسـی و شـرارت ،عینک موصوف را از جعبه اش درآوردم .آن را به چشـم
گذاشـتم کـه بـروم و با این ریخ ِ
ت مضحک سـر به سـر خواهرم بگـذارم و دهن کجی کنم.
آه ،هرگـز فرامـوش نمی کنـم .بـرای من لحظـۀ عجیب و عظیمی بود؛ همین که عینک به چشـم
مـن رسـید ،ناگهـان دنیـا برایـم تغییـر کرد؛ همـه چیز برایم عوض شـد .یـادم می آید که بعـد از ظهر
یـک روز پاییـز بـود .آفتـابِ رنـگ رفتـه و زردی طالـع بـود .بـرگ درختان مثـل سـربازان ِ تیرخورده
تـک تـک می افتادنـد .مـن که تـا آن روز از درخت ها جز انبوهـی ِ
برگ درهم رفته چیـزی نمی دیدم،
ناگهـان برگ هـا را جـدا جـدا دیـدم .مـن که دیـوار مقابـل اتاقمان را یک دسـت و صـاف می دیدم و
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آجرهـا مخلـوط بـا هم به چشـمم می خـورد ،در قرمزیِ آفتـاب ،آجرها را تک تک دیـدم و فاصلۀ آنها
را تشـخیص دادم .نمی دانیـد چـه ل ّذتـی یافتم؛ مثل آن بـود که دنیا را به من داده اند .ذوق زده بشـکن
مـی زدم و می پریـدم .احسـاس کردم کـه من تازه متولّد شـده ام.
عینــک را درآوردم ،دوبــاره دنیــای تیــره در چشــمم آمــد .ا ّمــا ایــن بــار مطمئن و خوشــحال بودم.
آن را بســتم و در جلــدش گذاشــتم .بــه ننــه هیــچ نگفتــم .فکــر کــردم اگــر یــک کلمــه بگویــم،
عینــک را از مــن خواهــد گرفــت و چنــد نــی قلیــان بــه ســر و گردنــم خواهــد زد .می دانســتم
پیــرزن تــا چنــد روز دیگــر بــه خانــۀ مــا برنمی گــردد .قوطــی حلبــی عینــک را در جیــب گذاشــتم
و ســرخوش از دیــدار دنیــای جدیــد بــه مدرســه رفتــم.
درس ســاعت ا ّول تجزیــه و ترکیــب عربــی بــود .معلّــم عربــی ،پیرمــرد شــوخ و نکته گویــی
بــود .مــن کــه دیگــر بــه چشــمم اطمینــان داشــتم ،بــرای نشســتن بــر نیمکــت ا ّول کوشــش
نکــردم .رفتــم و در ردیــف آ ِخــر نشســتم .می خواســتم چشــمم را بــا عینــک امتحــان کنــم.
کالس مــا شــاگرد زیــادی نداشــت .همــۀ شــاگردان اگــر حاضــر بودنــد ،تــا ردیــف ششــم کالس
می نشســتند .در حالــی کــه کالس ده ردیــف نیمکــت داشــت و مــن بــرای امتحــان چشــم مسـلّح،
ردیــف دهــم را انتخــاب کــرده بــودم .ایــن کار بــا مختصــر ســابقۀ شــرارتی کــه داشــتم ،ا ّول وقــت
ِظن پیرمــرد معلّــم را تحریــک کــرد .دیــدم چپ چــپ بــه مــن نــگاه می کنــد .پیــش
کالس ،ســوء ِّ
خــودش خیــال کــرده چــه شــده کــه ایــن شــاگر ِد شــیطان ،برخــاف همیشــه تــه کالس نشســته
اســت .نکنــد کاســه ای زیــر نیم کاســه باشــد.
خاصــه آنکــه بــه حــال مــن آشــنا بودنــد .می دانســتند
بچه هــا هــم کــم و بیــش ّ
ّ
تعجــب کردنــد؛ ّ
کــه بــرای ردیــف ا ّول ســال ها جنجــال کــرده ام .بــا ایــن همــه ،درس شــروع شــد .معلّــم ،عبارتــی
عربــی را بــر تختــه ســیاه نوشــت و بعــد جدولــی خط کشــی کــرد .یــک کلمــۀ عربــی در ســتون
ا ّول جــدول نوشــت و در مقابــل آن کلمــه را تجزیــه کــرد .در چنیــن حالــی ،موقــع را مغتنم شــمردم؛
دســت بــردم و بــا د ّقــت عینــک را از جعبــه بیــرون آوردم؛ آن را بــه چشــم گذاشــتم .دســتۀ ســیمی
را بــه پشــت گــوش راســت گذاشــتم .نــخ قنــد را بــه [پشــت] گــوش چــپ بــردم و چنــد دور تــاب
دادم و بســتم.
در ایــن حــال ،وضــع مــن تماشــایی بــود .قیافــۀ ُیغــورم ،صــورت درشــتم ،بینــی گردن کــش
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و دراز و عقابــی ام ،هیــچ کــدام ،بــا عینـ ِ
ـی شیشــه کوچــک جــور نبــود .تــازه اینهــا بــه
ـک بادامـ ِ
کنــار ،دســته های عینــک ،ســیم و نــخ ،قــوز بــاال قــوز بــود و هــر پدرمــردۀ مصیبــت دیــده ای را
ـرک دیــوار هــم
می خندانــد؛ چــه رســد بــه شــاگردان مدرســه ای کــه بی خــود و بی جهــت از تَـ َ
خنده شان می گرفت!.
خـدا روز بـد نیـاورد .سـطر ا ّول را که معلّم بزرگوار نوشـت ،رویش را برگرداند کـه کالس را ببیند و
درک شـاگردان را از قیافه هـا تشـخیص دهـد ،ناگهـان نگاهش به من افتاد .حیـرت زده گچ را انداخت
متوجه موضـوع نبودم .چنان
و قریـب بـه یـک دقیقـه ب ِ ّر و ب ِ ّر چشـم به عینک و قیافۀ مـن دوخت .من ّ
غـرق لـ ّذت بـودم کـه سـر از پا نمی شـناختم .من که در ردیـف ا ّول با هزاران فشـار و زحمت ،نوشـتۀ
روی تختـه را می خوانـدم ،اکنـون در ردیـف دهم ،آن را مثل بلبـل می خواندم!
توجهی مـن و اینکه با
ماجرای شـروع شـده نداشـتم .بی ّ
َمسـحور کار خـود بـودم؛ ابـداً ّ
توجهی به َ
ظن خود تقویت کرد .یقین شـد که من بازی جدیدی
نگاه هـا هیـچ اضطرابی نشـان نـدادم ،معلم را در ّ
درآورده ام که او را دسـت بیندازم و مسـخره کنم.
ناگهان چون پلنگی خشـمناک راه افتاد .اتّفاق ًا این آقای معلّم لهجۀ غلیظ شـیرازی داشـت و اصرار
خاصش گفت:
داشـت کـه خیلی خیلی عامیانـه صحبت کند .همین طور که پیش می آمـد ،با لهجۀ ّ
«به به! مثل ق ّوال ها صورتک زدی؟ مگه اینجا دستۀ هفت صندوقی آوردن؟»
بچه ها به تخته سـیاه ،چشـم دوخته بودند.
تـا وقتـی که معلّم سـخن نگفتـه بود ،کالس آرام بود و ّ
وقتی صدای آقا معلّم را شـنیدند؛ شـاگردان کالس رو برگردانیدند که از واقعه باخبر شـوند .همین که
شـاگردان بـه عقـب نگریسـتند ،عینـک مرا با توصیفی کـه از آن شـد ،دیدند؛ یک مرتبـه گویی زلزله
آمد و کوه شکسـت .صدای مهیب خندۀ آنان کالس و مدرسـه را تکان داد .هِر و هِر ،تمام شـاگردان
بـه قهقهـه افتادنـد ،ایـن کار ،بیشـتر معلّم را عصبانی کرد .برای او تو ّهم شـد که همـۀ بازی ها را برای
مسـخره کردنـش راه انداختـه ام .احسـاس کردم که خطری پیش آمده؛ خواسـتم بـه فوریت عینک را
بردارم .تا دسـت به عینک بردم فریاد معلّم بلند شـد« :دسـت نزن؛ بگذار همین طور تو را با صورتک
پیـش مدیـر ببرم .تو را چه به مدرسـه و کتـاب و درس خواندن؟!»
ن بدبخت هم دسـت و پایم را گم کرده ام .گنگ شـده ام؛
حاال کالس سـخت در خنده فرو رفته ،م ِ
نمی دانـم چـه بگویـم .مات و مبهوت عین ِ
ک کذا به چشـمم اسـت و خیره خیره معلّـم را نگاه می کنم.
این بار سـخت از جا در رفت و درسـت آمد کنار نیمکت من و چنین خطاب کرد« :پاشـو برو بیرون!»
ن بدبخـت هم بلند شـدم ،عینک همان طور به چشـمم بود و کالس هم غـرق خنده بود ،پریدم
مـ ِ
و از کالس بیرون جسـتم.

آقـای مدیـر و آقـای ناظـم و آقای معلّم عربی کمیسـیون کردند .بعد از چانه زدن بسـیار تصمیم به
اخراجـم گرفتنـد .وقتـی خواسـتند تصمیـم را به من ابالغ کننـد ،ماجرای نیمه کوری خود را برایشـان
گفتـم .ا ّول بـاور نکردنـد ا ّمـا آن قدر گفته ام صادقانه بود که در سـنگ هـم اثر می کرد.
وقتـی مطمئـن شـدند کـه من نیمه کـورم ،از تقصیرم گذشـتند و آقای معلّم عربی بـا همان لهجه
گفت :
«بچـه ،می خواسـتی زودتـر بگی ،جونـت باال بیـاد ،ا ّول می گفتی .حاال فردا وقتی مدرسـه تعطیل
ّ
شـد ،بیـا شـاه چراغ دم دکـون میز سـلیمون عینک سـاز ».فردا پـس از یک عمر رنـج و بدبختی و پس
ن
از خفّـت دیـروز ،وقتـی کـه مدرسـه تعطیل شـد ،رفتم در صحـن شـاه چراغ ،دم د ّکان میرزا سـلیما ِ
عینک سـاز .آقـا معلّـم عربـی هـم آمد؛ یکی یکـی عینک ها را از میرزا سـلیمان گرفت و به چشـم من
گذاشـت و گفـت« :نـگاه کـن به سـاعت شـاه چراغ ،ببین عقربۀ کوچـک را می بینی یا نـه؟» بنده هم
یکـی یکـی عینک هـا را امتحـان کـردم .باالخره یک عینک به چشـمم خورد و بـا آن ،عقربۀ کوچک
را دیدم.
پانزده قِران دادم و آن را از میرزا سلیمان خریدم و به چشمم گذاشتم و عینکی شدم.
شلوارهای وصلهدار ،رسول پرویزی
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کارگاه متــن پژوهــی
قلمرو زبانی

مهم امالیی بیابید و بنویسید.
 1از متن درس ،پنج واژۀ ّ
 2جدول زير را مانند نمونه كامل كنيد.
واژه

معنا

هم خانواده

مبهوت

سرگردان

بهت

نقّال

.......................

.................. ، ................

مهیب

.......................

.................. ، ................

 3پیش از این در مبحث گروه اسـمی ،با انواع وابسـته های پیشـین آشـنا شـدیم .اینک به انواع
توجه کنید:
وابسـته های پسـین ّ






روزی

« ی» ناشناس( نکره )
نشانه های جمع
روزها
مضاف الیه
روز میالد
ٌ
صفت شمارشی ترتیبی نوع دوم ( با پسوند ُ -م )
صفت بیانی
روز خوب

روز پنجم

 از متن درس ،برای هر یک از انواع وابستۀ پسین نمونه ای بیابید.
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قلمرو ادبی

 1مفهوم كنايه هاي زير را بنويسيد.
().................................................
			
افسار گسیخته بودن
().................................................
				
بور شدن
 2دو ویژگی برجستۀ نثر این داستان را بنویسید.
توجه به عناصر زیر بررسی کنید.
 3این داستان را با ّ
زاویۀ دید:
شخصیت اصلی:
ّ
نقطۀ اوج:

قلمرو فکری
1
2
3
4

راوی داستان،چه چیزی را نشانۀ تم ّدن و تج ّدد می دانست؟
شخصیت اصلی داستان را بررسی و تحلیل کنید.
نحوۀ برخورد خانواده و اطرافیان با
ّ
دربارۀ نقش خودباوری و اعتماد به نفس در تعامل اجتماعی توضیح دهید.
. ...............................................................................................................
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دیدار

برف بلند را می کوبید
طلبۀ جوان ،در آن سـرمای کشـنده که در تهران هیچ پیشـینه نداشتِ ،
برف کوبیده را بیـش می کوبید؛ قبای خویش به خو ْد پیچان ،تنها ،تنها.
و پیـش می رفـت یا ِ
تنگ هم،
ُط ّلاب دیگـر ،چنـد چنـد با هم می رفتنـد و در این گروهـی رفتن ،گرمایی بـودِ .
گفت وگوکنـان ا ّمـا طلبـۀ
جـوان مـا ـ حاج   آقا روح اهلل موسـوی ـ به خویـش بود و بس.
ِ
حاج   آقا روح اهلل از میدان ُمخبرال ّدوله که گذشـت ،بخشـی از شـاه آباد را طی کرد؛ به کوچۀ
مسـجد پیچیـد ،بـه د ِر خانـۀ حاج    آقا مد ّرس رسـید و ایسـتاد .در ،گشـوده نبود ا ّمـا کلون هم
نبـود .حـاج آقـا در را قدری فشـار داد .در گشـوده شـد .طلبۀ جوان پا بـه درون آن حیاطِ محقّر
گذاشـت و به خود گفت« :خوب اسـت که نمی ترسـد .خوب است که خانه اش محافظی ندارد
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و د ِر خانـه اش چفـت و کلونـی؛ ا ّما او را خواهند کشـت .همین جا
خواهنـد کشـت .رضاخـان او را خواهـد کشـت .انگلیسـی ها او را
خواهند کشـت .چه قدر آسـان اسـت کـه با یک تپانچـه وارد این
مدرس
حیـاط شـوند ،بـه جانـب آن اتـاق برونـد و تیری به ِ
قلـب ّ
شـلّیک کننـد .قلـب یـا مغز؟ خدایا ،چـرا هنوز ،بعد از بیسـت و دو
سـال ،بیسـت و دو سال … ذهن من این مسئله را نگشوده است؟
بـه قلب پدر شـلیک کردند یـا به مغزش؟
«قـرآن جیبـی اش بـه اندازۀ یک ّ
سـکه
چـرا مـادر می گفـت:
ِ
سـیدی می گفت« :صورت که نداشـت،
سـوراخ شـده بود» و چرا ّ
آقا! سـر هـم ،نیمی…»
آقـا روح اهلل بـاز گیـر افتـاده بود :کـدام یک مهم تـر از دیگری
اسـت؟ حاج   آقا مد ّرس با کدام یک از این دو بیشـتر کار می کند؟
قلـب یا مغـز؟ کدام را ترجیـح می دهد؟
آقایـان محتـرم! علمـا!
«ـ
ون حوزه ها! بـا مغزهایتان با
روحانی ِ
ِ
ّ
حکومـت طـرف شـوید ،بـا قلب هایتان با خـدا .اینجا  ،حسـاب کنید  ،بسـنجید  ،اندازه بگیریـدُ ،چرتکه
بیندازید؛  چـرا کـه بـا ُچرتکـه
انـدازان بَد نهاد روبه رو هسـتید ا ّما آنجـا با قلب هایتان ،بـا خلوصتان ،با
ِ
تسـلیم تسـلیم با خدا روبه رو  شـوید .اینجا ،به هیچ قیمت نشـکنید؛ آن جا شکسـته و خمیر
طهارتتان،
ِ
شـده باشـید .اینجـا ،همـه اش ،در پـرده بمانید؛ آنجا ،در محضـر خدا ،پرده هـا را بردارید… » .
آقـا روح اهلل جـوان ،دلـش نمی خواسـت مِنبـر بـرود ا ّمـا دلـش می خواسـت حرف هایـش را بزند.
محرم و صفر ،آیا برای تبلیغ بروم؟ بازگردم
همیشـه گرفتار انتخاب بود« .در ماه
ِ
مبارک رمضان یا در ّ
بـه خمیـن؟ از پلّه هـای همان مِنبـری که حاج  آقا مصطفی بـاال می رفت؛ باال بروم؟ جـوان ،باال بلند،
رعیت بس اسـت؟
حکومـت خان هـای ق ّداره کش
ِ
مو ّقـر ،آرام ،بـروم بـاالی منبـر و بگویـم کـه رنـج ّ
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دشـمنان شـما می جنگد ــ همیشـۀ خدا
مدرس ــ که علیه
ِ
بس    اسـت؟ بگویـم کـه د ِر خانـۀ حاج    آقا ّ
باز اسـت و رضاخان او را خواهد کشـت؟ »
مدرس شـد؛ سلام کرد ،قـدری خمید و همان جا پای در نشسـت ،که
طلبـۀ جـوان وارد اتـاق آقای ّ
سـو ِز برف بود و درزهای دهان گشـودۀ در.
مـدرس ،طلبـه را به اندازۀ سـه بار دیدن می شـناخت ا ّما نه به اسـم و رسـم .بـرادرش حاج آقا
آقـای ّ
مدرس تَلَ ُّمذ می کرد ،بیش می شناخت
مرتضی پسندیده را که در مدرسۀ سپه ساالر ،گه گاه در محض ِر ّ
ٰ
روحانی جوان ممکن اسـت براد ِر هم باشـند .هیچ شـباهتی به
دو
این
کـه
بود
نکـرده
حـس
هرگـز
ا ّمـا
ِ
هـم نداشـتند .آدمـی زاد می توانسـت به نگا ِه آن یکـی تکیه کند ـ همان طور که بـه یک بالش پَر تکیه
می کند ـ و می توانسـت نگا ِه این یکی را در چلّۀ کمان بنشـاند و به سـوی دشـمن پرتاب کند و مطمئن
باشـد که دشـمن را متالشی خواهد کرد.
طلبـه ای گفـت « :جناب مد ّرس ،در کوچه و بازار می گویند که شـما مشـکلتان بـا رضاخان میرپنج
خاندان سـلطنت دارید و
در ایـن اسـت کـه سـلطنت را می خواهیـد ،نـه جمهـوری را و اعتقاد به بقـای
ِ
سـیدضیا و بسـیاری دیگر
نظـام شاهنشـاهی را موهبتـی الهـی می دانید؛ حال آنکه
ِ
رضاخان میرپنج و ّ
می گویند که کا ِر سـلطنت ،تما ِم تمام اسـت و عص ِر جمهوری فرارسـیده اسـت… ».
مـد ّرس  ،م ّدت هـا بـود کـه با این ضربه ها آشـنایی داشـت و بـا در ِد این ضربه ها و بـه همین دلیل،
همیشـه پاسـخ را در آستینش داشت.
آن قاجار باشـد چه دیگری و دیگـری ـ ابدا ابدا موافق
ـ خیرآقـا… خیـر… بنـده بـا سـلطنت ـ چه از ِ
نیسـتم؛ یعنـی ،راسـتش ،اصو ًال نظا ِم سـلطانی را نظم مطلوبی برای اُ ّمـت و ملّت نمی دانم.
متوجه شـده اسـت که خوب اسـت
امـروز،
ِ
سـلطان درمانـدۀ قاجـار ،در آسـتانۀ سـقوط نهایی ،تازه ّ
غول بی شـاخ و ُدم که معلوم نیسـت از کدام
سـلطنت کنـد نـه حکومـت؛ خدمـت کند نه خیانت ا ّما این ِ
جه ّنمی ظهور کرده و چطور او را یافته اند و چطور او را  ـ  از
دربانی سـفارت آلمان ـ به اینجا رسـانده اند،
ِ
تما ِم وجودش خودخواهی و زورپرسـتی و میل به اسـتبداد و اطاعت از انگلیسی هاسـت … شـما ،حرفی
داری فرزندم؟
ـ از کجا دانستید که حرفی دارم ،حاج    آقا؟
ـ از نگاهتان .در نگاهتان اعتراضی هست.
تنومندی رضاخان اعتراض دارید یا به بیگانه پرستی اش؟»
ـ می گویم  « :شما به
ِ
ـ منظورت چیست فرزندم؟
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الغـری بیش
غـول بی شـاخ و ُدم» ،انسـان به یا ِد
ِ
ـ زمانـی کـه ضمـن بحـث ،می فرماییـد «این ِ
مشـکل شـما با
اندامـی رضاخـان می افتـد و این طور تص ّور می کند که
ل
از انـدازۀ شـما در برابـ ِر غـو 
ِ
ِ
مشـکل شـکل و شـمایل و تنومندی اوسـت .نه اینکه او را آورده اند بی هیچ پیشـینه در علم
رضاخان،
ِ
سیاسـت و دیـن و جاهـل اسـت و مسـتبد و بـه دلیل همیـن جهل هـم او را نگه داشـته اند ،نه هیکل.
مدرس سکوت کرد.
ّ
سکوت به درازا کشید.
آقا روح اهلل دانست که ضربه اش ساده ا ّما سنگین بوده است.
عـذر می خواهـم حـاج آقـا! قصد آزارتان را نداشـتم؛ شـما ،وقتی در حضور جمع ـ به مسـامحه ـ به
نظامی بدکار اشـاره می کنید ،به بخشـی از موجود ّی ِت آن نظامی اشـاره می فرمایید که
تنومندی یک
ِ
ِ
پدیدآمدنـش در َیـ ِد اختیـار آن نظامی نبوده و ارادۀ الهی و تنومندی پدر و ماد ِر روسـتایی ـ احتما ًال ـ در
آن نقش داشـته اسـت .در این حال ،شـما را به بی عدالتی ُم ّتهم خواهند کرد و اعتبار کال ِم عظیمتان
را در بـاب خطـ ِر خـوف آو ِر اسـتبداد ،درک نخواهنـد کرد و همه جا خواهند گفت کـه آقای مد ّرسَ ،مر ِد
مسـائل ج ّد ِی قابل تأ ّمل ،چندان که
سـخنان نمکین بسـیار می گوید ا ّما
خوب و شـو خ طبعی اسـت که
ِ
ِ
دشـمنان شـما و ملّـت و دین بهانه خواهنـد یافت و با آن بهانه ،نه فقط شـما را
بایـد ،در چنتـه نـدارد و
ِ
بلکـه مـا را که شـما پرچمدارمان هسـتید ،خواهند کوبید و لِـه خواهند کرد… .
باز ،سلطۀ خاموشی.
ّ
طلاب سـر بـه زیـر افکنـده بودند .صدایشـان از دهـان ایـن طلبۀ بی پـروای خوش بیـان بیرون
آمده بـود ،بی کـم و کاسـت.
مدرس تأثّر را پس نشاند.
ّ
ـ کاش کـه شـما ،بـا همـۀ جوانی تـان ،به جای من ،به این مجلس شـورا می رفتید .شـما به د ّقت و
  آقای جوان!
مؤثّر سـخن می گوییـد ،حاج ِ
ـ
محبتتان هسـتم حضرت حاج    آقا مد ّرس ا ّما من این مجلس را چندان شایسـته نمی دانم
ِ
ممنون ّ
روحانیـت باشـد .آنچـه را کـه شـما می گوییـد ،دیگـران هـم می تواننـد بگوینـد .آنچه که
کـه جـای
ّ
مسـلمانان ایران اسـت به مبارزۀ
شـما می توانیـد انجـام بدهید کـه دیگران نمی تواننـد ،دعوتِ جمیع
ِ
وابسـتگان به اجانب .اگر سـرانجام ،به کمک
جملگی ظالمان و
تَن به تَن با قاجاریان و رضاخانیان و
ِ
ِ
ملّـت ،حکومتـی بـر کار آوردیـد کـه عطـر و بوی
حکومـت موال علی را داشـت ،وظیفۀ خـود را به
ِ
روحانـی مبار ِز تمام عیار انجـام داده اید.
عنـوان یک
ِ
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ـ طلبۀ جوان! آیا منظورتان این است که اصو ًال ،من ،موجو ِد هدف گم کرده ای هستم؟
کوچک جسـت وجوگر،
عنوان یک طلبۀ
هدف شـما برای کوتاه م ّدت خوب اسـت که بنده به
ِ
ـ خیرِ ،
ِ
به این هدف اعتقاد دارم ا ّما روشـتان را برای رسـیدن به این هدف ،روشـی درسـت نمی دانم .شـما ،با
د ّقـت و قـدرت ،بـه نقاطِ ضربه پذی ِر رضاخـان ضربه نمی زنید بلکه ضربه هایتان را غالب ًا ،به سـوی او و
رهبران ما ،سال ها
مشـروطیت ایسـتاده اید ا ّما یکی از
دیگران ،بی هوا پرتاب می کنید .شـما در سـنگ ِر
ِ
ّ
مشـروعیت سـخن گفته است و در اسلام ،شرع ُمق ّد ِم بر شرط است.
پیش ،از
ّ
شـما ،بـه اعتقـا ِد ایـن بندۀ ناچیز ،این جنـگ را خواهید باخت و رضاخان ،به هـر عنوان خواهد ماند
و بسـاطِ ُقلْـدری اش را پهـن خواهـد کـرد و ما را بار دیگر ـ چنان که مـا ِه قبل فرمودید ـ از چاله به چاه
مدرس ،تنهای تنها هسـتند و همراهانشـان ،اهل یک
خواهـد انداخـت؛ شـاید بـه این دلیل که آقـای ّ
جنـگ قطعـی نیسـتند و در عیـن حال ،آقـای مد ّرس ،گرچه به سـنگ ِر ظلم حمله می کند ا ّما از سـنگ ِر
ِ
مشـروطیت ،چیزی نیسـت که چیزی باشـد… .
عدل به سـنگ ِر ظلم نمی تازد .در این
ّ
ـ مانعی ندارد که اسم شریفتان را بپرسم؟
موسوی خمینی هستم .از قم به تهران می آیم .البته به نُدرت.
ـ بنده روح اهلل
ِ
دیدن من آمده اید و همیشـه همان جا
محبت کرده اید و به ِ
ـ بله … شـما تا به حال ،چندین جلسـه ّ
پـای در نشسـته اید… چـرا تـا به حال ،در این م ّدت ،نظری ابراز نداشـته بودید فرزنـدم؟ چرا تا به حال،
ایـن افکا ِر جـوان و زنده را بیان نکرده بودید؟
اقل پختگی می رسیدند ،آقا! کال ِم خام ،بدتر از طعا ِم خام است.
ـ می بایست که به ح ّد ّ
طلبۀ جوان ،بهنگام برخاستن را می دانست ،چنان که بهنگام سخن گفتن را.
طلبه برخاست.
مد ّرس برخاست.
جملگی حاضران برخاستند.
ِ
دیدن ما
ـ حاج آقا روح اهلل ،شـما اگر زحمتی نیسـت یا هسـت و ِ
قبول زحمت می کنید ،بیشـتر به ِ
بیاییـد .بیاییـد و بـا مـا گفت و گـو کنید .الب ّته بنده بیشـتر مایلم که در خلوت تشـریف بیاورید تا دو به دو
در بـاب مسـائل مملکـت و
مشـکالت جـاری حرف بزنیـم و بعد ،شـما نظر ّیات و خواسـته های مرا به
ِ
گـوش ّ
جوان حوزه برسـانید… .
طلب ِ
ـ سعی می کنم ،آقا.
ـ طلبۀ جوان ،قدری به همه سو خمید و رفت تا باز برف های نکوبیده را بکوبد.

دل او بود».ـ .
دل روح اهلل ،به ح ّدت گرم ـ «که آتشی که نمیرد ،همیشه در ِ
شب به ش ّدت سرد بودِ ،
مـدرس بـه ّ
تـرک مجلس مرا
طلا ِب هنوز ایسـتاده گفت :می بینـم که درجا می جنبیـد ا ّما جرئت ِ
ّ
طرح دوسـتی
ندارید… تشـریف ببرید! تشـریف ببرید! اگر می خواهید ِ
پی این طلبۀ جوان بروید و با او ِ
بریزید ،شـتاب کنید که فرصت از دسـت خواهد رفت… .
ُط ّ
جانـب حاج   آقـا روح اهلل گردانده،
عـرض پیـاده رو در کنـار هـم ،همه  سـر بـر
ـلاب جـوان ،در
ِ
ِ
می رفتنـد ـ در سـکوت ـ و نگیـن کـرده بودنـد او را.
چه کسی می بایست آغاز کند؟
دوستی با شما
شـتاق
ـ حاج   آقا موسـوی! ما همه مشـتاقیم که با نظر ّیاتِ شـما آشـنا شـویم… ما ُم
ِ
ِ
هستیم… .
رفعت ایمان.
سنگ روی سنگ ،برای
ساختن اَرکی به ِ
ِ
شه ِر سرد.
مهتاب سرد.
ِ
یک تاریخ سرما.
آتش درون ،پیوسته در مخاطرۀ سوختن بود… .
و جوانی که با ِ
سه دیدار ،نادر ابراهیمی

درک و دریافت

  1متن «دیدار» را از نظر زاویۀ دید ،زمان و مکان بررسی کنید.
معرفی می کند؟
  2نویسنده در این متن ،کدام ویژگی های
شخصیت امام خمینی (ره) را ّ
ّ
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درس هفدهم :خاموشی دریا
کارگاه متن پژوهی  
تجسم عشق
گنج حكمت:
ّ
درس هجدهم :خوان عدل   
کارگاه متن پژوهی   
روان خوانی :آذرباد

خاموشی دریا
از شعله
به خاطر روشنایی اش
سپاسگزاری کن،
ا ّما چراغدان را هم
که همیشه صبورانه در سایه می ایستد،
از یاد مبر.
***
گریه کنی اگر
که آفتاب را ندیده ای
ستاره ها را هم
نمیبینی.
***
ماهی در آب خاموش است و
چارپا روی خاک هیاهو می کند و
پرنده در آسمان آواز می خواند.
آدمی،
ا ّما
خاموشی دریا و
هیاهوی خاک و
موسیقی آسمان را در خود دارد.
***
فارسی 2
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هنگامی که
در فروتنی،
بزرگ باشیم،
بیش از همه به آن بزرگ نزدیک شده ایم.
***
ممکن
از ناممکن می پرسد:
«خانه ات کجاست؟»
پاسخ می آید:
«در رؤیای یک ناتوان».
ماه نو و مرغان آواره ،رابیندرانات تاگور
ترجمۀ ع  .پاشايي
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کارگاهمتــنپژوهــی
قلمرو زبانی

توجه به رابطۀ معنایی «تض ّمن» ،جاهای خالی را پر کنید.
 1با ّ
دریا و ...........
فصل و ..........
 2نوع « واو» (عطف  ،ربط) را در بند سوم درس مشخّ ص کنید.
 3جمله هاي زير را بخوانيد:
الف) طبيعت ،زيبا است.
ب) طبيعت  ،زيبا آفريده شده است.
واژة « زيبا » را از كدام جمله مي توان حذف كرد؟
مـي بينيـد كـه جملـة «الف» پس از حـذف واژۀ «زيبا» بي معنا مي شـود؛ چون «زيبا» مسـن ِد
جمله و از اجزاي اصلي آن اسـت ولي جملة «ب» پس از حذف «زيبا » همچنان كامل اسـت؛
چـون «زیبـا» در اين جمله ،قيد اسـت و حـذف آن نقصی ايجاد نمي كند.
اکنون ،هر یک از واژه های زیر را در دو جمله به گونه ای به کار ببرید که در جملۀ نخسـت،
«مسـند» و در جملۀ دیگر« ،قید» باشد.
ایثارگر
خندان
چگونه

قلمرو ادبی

 1دو نمونه آراية «تشخيص» در متن درس مشخّ ص كنيد.
 2در متن درس«،آفتاب» و « ستاره» ،در کدام مفاهیم استعاری به کار رفته اند؟
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قلمرو فکری
1
2
3
4
5

در بند نخست این سروده ،منظور شاعر از «چراغدان» چه کسانی است؟
در بند سوم ،بر چه موضوعی تأكيد شده است؟
دربارۀ ارتباط معنایی عبارت زیر ،با متن درس توضیح دهید.
خواجه عبداهلل انصاری
از آسمان تاج بارد ا ّما بر سر آن کس که سر فرو آرد.
مهم انسان توانمند ،چیست؟
با ّ
توجه به بند پایانی ،ویژگی ّ
. ...............................................................................................................
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گنــج  حکمــت

تجسم عشق
ّ

آنگاه برزیگری گفت :با ما از «کار» سخن بگو،
و او در پاسخ گفت:
من به شما می گویم که زندگی به راستی تاریکی است؛ مگر آنکه شوقی باشد،
و شوق همیشه کور است؛ مگر آنکه دانشی باشد،
و دانش همیشه بیهوده است ؛ مگر آنکه کاری باشد،
و کار همیشه تهی ست؛ مگرآنکه مِهری باشد.
شما را اگر توان نباشد که کار خود به عشق در آمیزید ،و پیوسته بار وظیفه ای را بی رغبت
به دوش کشید،
زنهار ،دست از کار بشویید؛
نـان تلخی واسـتاند که انسـان را تنها
زیـرا آن کـه بـا بی میلـی ،خمیـری در تنور نهدِ ،
نیمه سـیر کند.
تجسم عشق است!
کارّ ،

پیامبر و دیوانه ،جبران خلیل جبران
ترجمۀ نجف دریابندری
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خوان عدل

آن خداست
شرق از ِ
آن خداست
غرب از ِ
و سرزمین های شمال و جنوب نیز
آسوده در دستان خداست.
***
اوست که عادل مطلق است،
و خوان عدل خود را بر همگان گسترده
باشد که از میان اَسمای صدگانه اش،
او را به همین نام بستاییم،
آمین!
***
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اگر فکر و حواسم این جهانی است،
بهره ای واالتر از بهر من نیست
روح را خاک نتواند مب ّدل به غبارش سازد،
زیرا هر دم به تالش است تا که فرا رود.
***
هر نَفَسی را دو نعمت است:
دم فرو دادن و برآمدنش؛
آن یکی ُمم ّد حیات است،
فرح ذات؛
این یکی ُم ِّ
و چنین زیبا ،زندگی در هم تنیده است
و تو شکر خدا کن ،به هنگام رنج
و شکر او کن ،به وقت َرستن از رنج.
***
بگذار بر پشت زین خود معتبر بمانم
تو در کلبه و خیمۀ خود باز بمان
بگذار که سرخوش و سرمست به دوردست ها روم
و بر فراز سرم هیچ جز اختران نبینم.
***
او اختران را در آسمان نهاده
تا به ّبر و بحر نشانمان باشند
تا نگه به فرازها دوزیم
تا از این ره ،ل ّذت اندوزیم.
ديوان غربي ـ شرقي  ،يوهان ولفگانگ گوته
ترجمۀ كورش صفوي
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کارگاه  متــنپژوهــی
قلمرو زبانی
1
2

3
4

کاربرد معنایی واژۀ «دم» را در متن درس بررسی کنید.
در هر یک از گروه های اسمی زیر ،هسته و وابسته های آن را مشخّ ص کنید.
همين نام
اسمای صدگانه اش
«رستن» را بنویسید.
بن ماضی و بن مضار ِع َ
برای هر یک از فعل های زیر،نمونه ای از متن درس بیابید.
().......................
مضارع اخباری
().......................
ماضی نقلی
().......................
مضارع التزامی

قلمرو ادبی

 1کـدام بنـد از ایـن سـروده،بیانگر تأثیرپذیـری «گوتـه» از سـبک سـعدی اسـت؟دلیل خود را
بنو یسید .
توجه به متن درس،جدول زیر را کامل کنید.
 2با ّ
آرایۀ ادبی

نمونه

مفهوم

مجاز

...............................

...............................

کنایه

...............................

...............................
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قلمرو فکری

 1بند نخست درس ،یادآور کدام صفات خداوند است؟
 2گوتـه ،شـیفته و دلبسـتۀ شـعر و اندیشـۀ حافـظ بود؛ او متن زیـر را نیز به تأثیرپذیـری از حافظ
سـروده است:
«مگـر نـه راهنمـای ما هر شـامگاهان با صدای دلکـش ،بیتی چند از غزل های شـورانگیز تو
را می خواند تا اختران آسـمان را بیدار کند و رهزنان کوه و دشـت را بترسـاند؟»
الف) کدام قسمت از متن درس با سرودۀ باال ارتباط معنایی دارد؟
ب) بیتی از حافظ بیابید که با سرودۀ باال مناسبت داشته باشد؟
 3این بخش از سرودۀ گوته ،بیانگر چه دیدگاهی است؟
و تو شكر خدا كن ،به هنگام رنج
و شكر او كن ،به وقت َرستن از رنج.
 4کدام بخش از سرودۀ گوته ،با متن زیر هم نواست؟
در کویـر ،بیـرون از دیـوار خانـه ،پشـت حصـار ده ،دیگر هیچ نیسـت .صحرای بـی کرانۀ عدم
اسـت  . . .راه ،تنها به سـوی آسـمان باز اسـت .آسمان ،کشور سـبز آرزوها ،چشمۀ م ّواج و زالل
نوازش ها ،امیدهـا و . ...
. ............................................................................................................... 5
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علی شریعتی

روان خوانی

آذرباد
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صبح بود و پرتو آفتاب مانند طال روی امواج دریا می درخشید .نزدیک به یک کیلومتر دور از ساحل
یک قایق ماهیگیری آب را شکافته ،به پیش می رفت .از سوی دیگر ،هلهله و آوای مرغان دریایی که
تحرک
برای به دست آوردن غذای خود به ساحل روی آورده بودند ،در فضا طنین افکنده بود .روز پر ّ
دیگری شروع می شد .در مسافتی دورتر ،آذرباد مشغول تمرین پرواز بود.
آذرباد ،یک مرغ عادی نبود که از تمرین َسر بخورد .بیشتر مرغ های دریایی نمی خواستند بیش از
آنچه راجع به پرواز می دانستند ،بیاموزند .برای آنها فقط پرواز به طرف ساحل برای دست یافتن به غذا
مطرح بود ،ولی آذرباد بیش از هر چیز در زندگی از آموختن پرواز ل ّذت می برد .او به زودی دریافت که
محبوبیت خود را میان دیگران از دست بدهد.
این طرز فکر سبب می شود که او
ّ
مادرش پرسید« :چرا  ...آذرباد؟ چرا برایت سخت است که مثل دیگران باشی؟! چرا نمی پذیری
که این جور پروازها برای پرندگان دیگر مناسب است ،نه برای ما .پسرم چرا غذا نمی خوری؟ تو یک
پارچه پوست و استخوان شده ای».
آذرباد« :برای من مهم نیست که استخوان و پوست باشم .من می خواهم نهایت توانایی خودم را
در کار پرواز بسنجم».
پدرش با مهربانی می گفت:
«ببین پسرم! زمستان نزدیک است و قایقرانان کمتر روی آب خواهند آمد .ماهی ها در عمق زیادی
شناور خواهند شد .تمری ِن پرواز کار بدی نیست ولی برای تو نان و آب نمی شود .پسرم فراموش نکن
که منظور از پرواز ،به دست آوردن خوراک است».
آذرباد سرش را به عالمت رضا تکان داد و برای چند روز ِ آینده ،کوشید تا مانند دیگران باشد ،ولی
خود را نمی توانست راضی کند .با خود می اندیشید که اگر تمام این وقت را صرف آموختن پرواز کرده
بود ،چقدر می توانست پیشرفت بکند .طولی نکشید که آذرباد دوباره تنها شد .دوراز ساحل ،گرسنه ولی
خوشحال بود؛ زیرا که دوباره آموختن را آغاز کرده بود.
مسئلۀ اصلی سرعت بود و او با یک هفته تمرین توانست بیش از هر مرغ دریایی دیگر سرعت
بیاموزد .وی در اندک م ّدتی فرسنگها راه میرفت و با این سرعت ،معموالً بالهای او ثبات خود را
از دست میدادند .باز هم تمرین میکرد .هزار متر باال رفت و به طرف پایین سرازیر شد ولی هر بار
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بال   چپش چند ثانیه از حرکت باز میایستاد و در این حال
به ش ّدت به طرف چپ کشیده میشد .ده بار این پرواز
را تکرار کرد و هر بار وقتی به سرعت هفتاد کیلومتر در
ساعت میرسید ،بال هایش در هم میپیچید ،مقداری
از پرهایش کنده میشد و به سختی در آب میافتاد.
اکنون سرعت او از مرغان دریایی دیگر زیادتر شده
بود ،ولی این پیروزی ،زودگذر بود؛ زیرا به محض اینکه
زاویۀ پروازش را عوض کرد ،باز همان اتّفاق همیشگی
روی داد؛ بال هایش در هم پیچید و به سختی در دریا
افتاد .وقتی به خود آمد ،شب بود و مهتاب در آسمان
پدیدار شده بود .آذرباد م ّدتی روی آب شناور بود .خود
را در آب رها کرد و در حالی که فرو می رفت از درون
خود ندایی شنید  « :این راه حل نیست .تو یک مرغ
دریایی هستی و طبیعت ،سر راه تو مشکالتی نهاده
است .وقتی می توانستی این طور پروازها را بیاموزی
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که   تکامل مغزت از این بیشتر می بود .اگر باید با سرعت زیادتر پرواز کنی ،بال های کوتاه می داشتی.
پدرت حق داشت ،باید حماقت را کنار بگذاری ،به دیگران بپیوندی و از اینکه مرغ دریایی محدود و
بیچاره هستی ،راضی باشی ».از آن لحظه به بعد ،با خود عهد کرد که یک مرغ دریایی عادی باشد .   ...
روزها گذشت .آذرباد با خود می اندیشید« :آنچه احتیاج دارم فقط یک بال کوتاه است؟» می توانم
بال هایم را جمع کنم و فقط با نوک آنها پرواز کنم .آذرباد سپس دو هزار متر ارتفاع گرفت و بدون اینکه
برای یک لحظه فکر مرگ یا شکست را بکند ،بال هایش را جمع کرد و شروع به پایین آمدن کرد.
چشم هایش را در جهت خالف باد بست و همین طور که باد ،محکم به صورتش می خورد ،وجد و شادی
را در رگ های خود حس می کرد .آذرباد از اینکه پیمان خود را شکسته بود ،احساس پشیمانی نداشت.
پیش از سپیده دم ،آذرباد شروع به تمرین کرده بود .از شعف و شور زندگی لرزش خفیفی بر اندام
خود احساس می کرد و از اینکه برترس خود غلبه کرده بود ،به خود می بالید .به سوی دریا سرازیر شد.
پس از پیمودن چهار هزار متر به نهایت سرعت خود رسیده بود .مانند دیوار محکمی باد را می شکافت
و به پیش می رفت .با سرعت دویست و چهل کیلومتر در ساعت در پرواز بود .به هیچ چیز جز پیروزی
فکر نمی کرد .او به سرعت نهایی رسیده بود .یک مرغ دریایی توانسته بود با سرعت دویست و چهل
کیلومتر در ساعت پرواز کند .این بزرگ ترین لحظه در تاریخ مرغ های دریایی بود.
آذرباد به طرف مکان دورافتادۀ خود رفت و به تمرین خود ادامه داد .او به تدریج با تمام فنون
هوانوردی آشنا می شد .آن روز او با هیچ کس سخن نگفت و تا غروب پرواز می کرد؛ او حلقه زدن،
کند  غلتیدن ،تند غلتیدن و انواع چرخیدن را تمرین کرد و آموخت.
او با خوشحالی ،پیش از فرود آمدن در هوا حلقهای زد و سپس به زمین نشست و با خود فکر کرد
وقتی همۀ مرغان بدانند ،غرق در شادی خواهند شد؛ زیرا ما می فهمیم که توانایی ما مرغان دریایی
بیش از آن است که گمان می کردیم .حاال زندگی چقدر پر معنی شده است .ما می توانیم در زندگی
هدف دیگری داشته باشیم.
وقتی نزدیک مرغان دریایی رسید ،دید که آنها دور هم جمع شده اند و مشغول مشورت دربارۀ
مسئله ای هستند .م ّدتی در این حالت ،نگران بودند.
«آذرباد! در وسط بایست!» ،صدای رئیس گروه ،خشک و ج ّدی بود .ایستادن در وسط دو معنی
داشت :افتخار یا ننگی بزرگ!
رئیس گروه داد زد« :آذرباد! برای ننگ بزرگی که به وجود آورده ای ،رو به روی مرغ های دریایی
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بایست! یک روز خواهی دانست که سرپیچی از قوانین اجتماع در زندگی برای تو سودی نداشته است».
موقعیتی به رئیس خود جواب بدهند ولی آذرباد خاموش نماند.
مرغان دریایی حق ندارند در چنین
ّ
مسئولیت را بهتر از آن
«سرپیچی از قوانین اجتماع؟ این غیر ممکن است! برادران من ،چه کسی
ّ
مرغ دریایی می فهمد که مفهوم و هدف واالتری در زندگی می جوید؟! هزاران سال ما برای پیدا کردن
نان مانده در میان قایق ها و صخره ها تالش کرده ایم و حاال دلیل دیگری برای زندگی
کلّۀ ماهی ها و ِ
داریم :آموختن ،یافتن و آزاد بودن .تنها اندکی مهلت به من بدهید تا به شما نشان بدهم که چه یافته ام».
مرغان دریایی حاضر نشدند عظمت آنچه را که می توانستند در پرواز بیابند ،بپذیرند .آنها نخواستند
چشمان خود را باز کنند و به د ّقت به دنیا بنگرند .آذرباد هر روز چیز تازه ای یاد می گرفت .آنچه آرزو
داشت که گروه مرغان دریایی بیاموزند و انجام دهند ،خودش به تنهایی انجام می داد .از قیمتی که
برای به دست آوردن این نعمت بزرگ پرداخته و از گروه مرغان خارج شده بود ،هیچ غمگین نبود.
زندگی یکنواخت ،ترس و خشم عواملی هستند که عمر مرغان دریایی
آذرباد در این م ّدت درک کرد که
ِ
را کوتاه می کنند.
آسمان آرام و راحتش یافتند .آذرباد پرسید« :شما کی
عصر یک روز دو مرغ آمدند و آذرباد را در
ِ
هستید؟»
ـ «آذرباد ،ما از گروه تو هستیم .ما برادران توایم و آمده ایم تا تو را به مکانی باالتر ببریم».
آذرباد با آن مرغان به پرواز درآمد .حس می کرد که با سرعت دویست و پنجاه کیلومتر در ساعت،
پروازی عادی می کند .سرعت دویست و هفتاد و سه برایش سرعت نهایی بود ولی باز آرزو داشت که
بتواند تندتر برود .پس هنوز برای او محدود ّیتی وجود داشت و با اینکه خیلی تندتر از گذشته پیش رفت
میسر نبود.
ولی باز سرعتی وجود داشت که رسیدن به آن برایش ّ
یک روز صبح ،وقتی با آموزگارش ،بزرگ امید ،مشغول تمرین حلقه زدن با بال های بسته بود،
اندیشهای در خاطرش گذشت و چنین پرسید:
بقیه کجا هستند ،بزرگ امید؟»
«پس ّ
در اینجا مرغ ها افکار خود را به آرامی و بدون سر و صدا به یکدیگر انتقال می دهند و آذرباد نیز از
این فن استفاده می کرد.
«پس چرا مرغان بیشتری اینجا نیستند .در آنجا که پیش از این بودم ».  ...
بزرگ امید سخن او را برید و چنین گفت« :هزاران هزار مرغ دریایی وجود دارد  ...می دانم!»
تنها جوابی که میتوانم به تو بدهم این است که فراموش مکن که شاید میان یک میلیون مرغ    دریایی،
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تو تنها کسی بودی که این طرز فکر را داشتی .ما از یک دنیا به دنیای دیگر میرفتیم که به نظر شبیه
یکدیگر میآمدند .بدون اینکه به خاطر بیاوریم از کجا آمدهایم و اه ّمیت بدهیم به اینکه به کجا میرویم.
تنها برای آن لحظه زندگی میکردیم .میدانی ما چند مرحله از حیات را طی کردیم تا فهمیدیم که در
عالم ،به غیر خوردن ،جنگیدن و قدرت طلبی مرغان چیزهای دیگری نیز وجود دارد .دههزار مرحله و
بعد صدها مرحلۀ دیگر را طی کردیم تا آموختیم تکامل وجود دارد و صدها سال دیگر را باید طی کنیم تا
بفهمیم که هدف مادر زندگی ،یافتن تکامل و سپس نشان دادن راه آن به دیگران است!
ما دنیای بعدی خود را از روی اصولی که در دنیا می آموزیم بر می گزینیم .اگر هیچ نیاموزیم ،دنیای
بعدی نیز تاریک و پر از محدودیت ها خواهد بود ،ولی تو آذرباد ،این قدر سریع آموختی که مجبور نشدی
از این هزاران مرحله ،عبور کنی و به اینجا برسی!»
نزدیک به یک ماه گذشت .آذرباد با سرعت عجیبی می آموخت و همیشه در آموختن سریع بود ،ولی
حاال که شاگرد بِرناک بود ،تجربه ها و اندیشه های استاد خود را ح ّتی سریع تر جذب می کرد .باالخره
روزی رسید که برناک باید می رفت .اینها آخرین کلمات برناک بودند« :آذرباد ،تنها عشق بیاموز و در
این راه بکوش».
روزها سپری می شد و آذرباد بیشتر به فکر زندگی اش در کرۀ زمین می افتاد .همان طور که روی
ماسه ها ایستاده بود با خود می اندیشید که شاید مرغی در کرۀ زمین وجود داشته باشد که بخواهد مانند
او در زندگانی معنایی باالتر از دنبال ماهی و ّ
تکۀ نان رفتن بیابد .مفهوم عشق ورزیدن برای او این بود
که آنچه را دریافته است به مرغان دیگری که می خواهند ،بیاموزد.
باالخره آذرباد تصمیم خود را گرفت« :بزرگ امید ،من باید به زمین برگردم .شاگردان تو خیلی خوب
پیش می روند و آنها به آسانی می توانند شاگردان جدیدی را آموزش دهند».
پس از این ،آذرباد در خیال خود تصویر گروهی دیگر از مرغان دریایی را در ساحل دیگر ترسیم
کرد و به آسانی و به تجربه می دانست که او تنها جسمی مرکّب از استخوان و پَر نیست بلکه مظهر و
مقید نمی شود.
نمایندۀ کاملی از آزادی و بلند پروازی است که با هیچ چیز محدود و ّ
«در پرواز هدفی باالتر از پریدن به این سو و آن سو وجود دارد » .یک حشره نیز همین کار را انجام
می دهد .پس از سه ماه ،آذرباد شش شاگرد پیدا کرده بود .آنها همه از جامعۀ مرغان رانده شده بودند و
همه برای آموختن پرواز شور و هیجان داشتند ،ولی برای آنها تمرین پرواز راحت تر از معنی و هدف آن
بود« .هریک از ما در واقع صورتی از مرغ حقیقت هستیم ،صورتی از آزادی مطلق».
آذرباد وقت غروب این سخنان را میگفت« :آموختن دقیق و کامل پرواز ،یک قدم ما را به درک
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جوهر و باطن خود نزدیک می کند.هر چیزی که ما را محدود می کند ،باید پشت سر گذاشته شود؛ برای
فن هوانوردی را می آموزیم».
این است که سرعت زیاد،کم و ّ
ولی هیچ کدام از شاگردان آذرباد ،ح ّتی رزمیار هنوز نفهمیده بود که پرواز روح و اندیشه ،مانند پرواز
جسم می تواند تحقّق پذیر باشد.
«سرتا سر بدن شما چیزی جز اندیشه های شما نیست؛ یعنی همان طور که شما خود را می بینید .اگر
زنجیرهایی که بر روی افکار شماست ،بشکند ،زنجیرهای جسم شما نیز از هم می گسلد».
تا طلوع آفتاب ،تقریب ًا هزار مرغ آنجا بودند و با کنجکاوی ،آذرخش ،یکی از شاگردان آذرباد را
می نگریستند .دیگر برایشان مهم نبود که دیده شوند یا نه .آنها تنها گوش می دادند و می کوشیدند که
آذرباد را درک کنند .آذرباد دربارۀ موضوعات بسیار ساده سخن می گفت .دربارۀ اینکه یک پرنده باید
پرواز را بیاموزد ،و آزادی درنهاد اوست و باید محدودیت ها را پشت سر بگذارد.
ع ّدۀ شاگردان هر روز بیشتر می شد .ع ّده ای از روی کنجکاوی   ،ع ّده ای از روی عالقه و جمعی
برای ریشخند می آمدند .یک روز رزمیار نزد آذرباد آمد و گفت« :شاگردان همه می گویند که تو ح ّتی
اگرموجود شگفت انگیزی نباشی ،هزار سال از زمانۀ ما پیشرفته تری!»
آذرباد آهی کشید .افسوس ،آنها هنوز او را خوب درک نکرده بودند .با خود می اندیشید:
« وقتی کسی هدفی غیر از آنچه همه دارند ،دنبال کند ،می گویند یا خداست یا شیطان».
رزمیار ،تو باید تمرین کنی و مرغ حقیقت را مشاهده کنی ،حقیقتی که در باطن همۀ مرغان
نهفته است و باید آنها را یاری کنی که این حقیقت را در درون خویش ببینند .این است آنچه من از
«عشق» می خواهم .این کار بسیار سخت است ،و تو باید راه و رسم آن را بیابی».
رزمیار ،تو دیگر به من نیاز نداری ،باید بکوشی طبیعت و جوهر خود را بیابی و آن ،طبیعت واقعی و
بدون محدودیت توست و اوست که آموزگار تو خواهد بود».
پرنده ای به نام آذرباد ،ریچارد باخ
ترجمۀ سودابه پرتوی

درک و دریافت

   1این متن داستانی را از نظر زاویة دید بررسی کنید.
  2کدام خصلت های درونی ،عامل مهم در رشد و پیشرفت آذرباد بود؟
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واژهنامه
               ستایش :لطف حق

ادبار :نگون بختی ،پشت کردن؛ متضا ّد اقبال
اقبال :نیک بختی ،روی آوردن
توفیـق :آن اسـت کـه خداونـد ،اسـباب را موافـق
مهیا کند تا خواهش او به نتیجه برسد؛
خواهش بندهّ ،
سازگار گردانیدن
تیرهرایی :بداندیشی ،ناراستی
چاشنی :مزه ،طعم
حالوت :شیرینی
نژند :خوار و زبون ،اندوهگین
درس ا ّول  :نیکی
گنج حکمت :ه ّمت    

درس دوم :قاضی بُست
شعرخوانی :زاع و کبک

اطبّا :جم ِع طبیب ،پزشکان
افگار :مجروح ،خسته
ایزد :خدا ،آفریدگار
برنشستن :سوار شدن
بیشبهت :بی تردید ،بی شک
توقیع :امضا کردن فرمانُ ،مهر کردن نامه و فرمان
چاشتگاه :هنگام چاشت ،نزدیک ظهر
َح َشم :خدمتکاران
ُخطوات :جم ِع خُ طوه ،گام ها ،قدم ها
خیرخیر :سریع
َخیلتاش :گروه نوکران و چاکران
دربایست :نیاز ،ضرورت
د ُُرست :تندرست ،سالم
دوال :چرم و پوست؛ یک دوال :یک الیه ،یک پاره
راغ :دامنۀ کوه ،صحرا
ُرقعت :رقعه ،نامۀ کوتاه
روضه :باغ ،گلزار
زایل شدن :نابود شدن ،برطرف شدن
ز ِر پاره :قراضه و خُ ردۀ زر ،ز ِر ّ
سکه شده
سـبحان اهلل :پـاک و منـ ّزه اسـت خـدا (بـرای بیان
معـادل «شـگفتا»)
شـگفتی بـه کار مـی رود؛
ِ
سِ تدن :ستاندن ،دریافت کردن
سرسام :ورم مغز ،سرگیجه و پریشانی ،هذیان
سور :جشن
شبگیر :سحرگاه ،پیش از صبح
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جيب :گريبان ،یقه
چنـگ  :نوعـي سـاز كه سـ ِر آن خميده اسـت و تارها
دارد.
حمیّت :غیرت ،جوانمردی ،مردانگی
َد َغل :مكر و ناراستی  ،در اینجا ّ
مکار و تنبل
دون ه ّمـت  :كوتـاه ه ّمـت  ،داراي طبـع پسـت و
كوتاه انديشه
َزنَخدان  :چانه
ُشغال   :جانور ِپستانداري است از تيرۀ سگان كه جزو
رستۀ گوشتخواران است.
َشل :دست و پاي از كار افتاده
شوريدهرنگ  :آشفته حال
غيب :پنهان ،نهان از چشم
متحير شدن
فروماندنّ :

ُقوت :رزق روزانه ،خوراك ،غذا
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شراع :سایه بان ،خیمه
َصعب :دشوار ،سخت
صِ لَت :بخشش
ضَ ی َعـت :زمیـن زراعتـی؛ ضَ ی َعتـک :زمیـن زراعتـی
کوچـک
عارضه :حادثه ،بیماری
ع َّز و َجل :عزیز است و بزرگ و ارجمند
عِقد :گردن بند
غرامت زده :تاوان زده ،کسی که غرامت کشد.
َغزو :جنگ کردن با کفّار
فارغ شدن :آسوده شدن از کار
فراخ تر :آسوده تر ،راحت تر
فراغ :آسایش ،آسودگی
فـرو ِد سـرای :اندرونـی ،اتاقـی در خانـه کـه پشـت
اتاقی دیگر واقع شـده باشـد ،مخصوص زن و فرزند
و خدمتگـزاران
فیروزه فام :به رنگ فیروزه  ،فیروزه رنگ
قضا :تقدیر ،سرنوشت
کافی :دانای کار ،باکفایت
کران :ساحل ،کنار
کراهیّت :ناپسندی
گداختن :ذوب کردن
گسیلکردن :فرستادن ،روانه کردن
لَختی :اندکی
ّ
مبشر :نوید دهنده ،مژده رسان
متقارب :نزدیک شونده ،همگرا
محجوب :پنهان ،مستور
مخنقه :گردن بند
مرغزار :سبزه زار ،چراگاه ،علفزار
مطرب :آوازخوان ،نوازنده
مقرون :پیوسته ،همراه
مه ّمات :کارهای مهم و خطیر
مؤ ّکد :تأکید شده ،استوار

ناو :قایقی کوچک که از درخت میان تهی سازند.
ندیم :همنشین ،همدم
نُکت :نکته ها
نماز پیشین :نماز ظهر
َوبال :سختی و عذاب ،گناه
وزر :بار سنگین ،در اینجا با ِرگناه
همایون :خجسته ،مبارک ،نیک بخت
یـوز :یوزپلنگ ،جانوری شـکاری ،کوچک تر از پلنگ
کـه با آن به شـکار آهـو و مانند آن می روند.
درس سوم :در کوی عاشقان
گنج حکمت :چنان باش ...

تشییع ، :دنبال جنازه رفتن
خوشلقا :زیبارو ،خوش سیما
رضوان :بهشـت ،نام فرشـته ای که نگهبان بهشـت
است.
زهد :پارسایی ،پرهیزگاری
شبگرد :شبرو
ل طریقت
شریعت :شرع ،آیین ،راه دین ،مقاب ِ
صنم :بُت ،دلبر
عازم :رهسپار ،راهی
س اهلل روحـه ال َعزیـز :خداونـد ،روح عزیـز او را
َقـدَّ َ
پاک گردانـاد.
کبریا :بارگاه خداوندی
متّفق :همسو ،هم عقیده ،موافق
محل حضور
محضرّ :
مرشـد :ارشـاد کننده ،راهنما ،پیشـوا ،متضا ّد ُمرید و
سالک
َملَک :فرشته
مناسـک :جم ِع َم ِ
نسـک ،جاهـای عبادت
نسـک یا َم َ
حاجیـان ،مجـاز ًا آداب ،آیین ها و مراسـم
وعظ :اندرز ،پند دادن

درس چهارم :درس آزاد (ادبیات بومی )1

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
................................................................................
...............................................................................
................................................................................
...............................................................................
...............................................................................
درس پنجم :ذوق لطیف
روان خوانی :ا ّولین روزی که به خاطر دارم

درس ششم :پروردۀ عشق
گنج حکمت :مردان واقعی

پرورده :پرورش یافته
جمله :همه ،سراسر
جهانگیر :گیرندۀ عالم ،فتح کنندۀ دنیا
جهد :کوشش ،رنج بردن
چاره گری :تدبیر ،مصلحت اندیشی
خویشان :جمع خویش ،اقوام
رایت :بیرق ،پرچم ،د َِرفش
سرشت :فطرت ،آفرینش ،طبع
غایت :نهایت؛ به غایت :در ح ّد نهایت ،بی نهایت
گزاف کاری :بیهوده کاری
محمل :کجاوه که بر شتر بندند ،مهد
موسم :زمان ،هنگام
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آغوز :ا ّولین شیری که یک ماده به نوزادش می دهد.
آمـاسَ :و َرم ،تَـو ّرم؛ آمـاس کـردن :گنجایـش پیـدا
کـردن ،متو ّرم شـدن
استسقا :نام مرضی که بیمار ،آب بسیار خواهد.
انعطـاف :نرمـش ،آمادگی برای سـازگاری با محیط،
دیگران و شـرایط
بالبداهه :ارتجاالً ،بدیهه گویی
بذلهگو :شوخ ،لطیفه پرداز
تحفه :ارمغان ،هدیه
تش ّرع :شریعت ،مقابل طریقت و عرفان
تم ّکن :توانگری ،ثروت
تهنیت :مبارک باد گفتن ،شادباش گفتن
چابک :تند و فرز
سبکسری :حماقت و فرومایگی ،متضا ّد وقار
شاب :بُرنا ،جوان
شائبه :شک و گمان
شع ِرتمثیلی :شعر نمادین و آمیخته به َم َثل و داستان
شوریدگی :عشق و شیدایی

َصباحت :خوب رویی و سفیدی رنگ انسان ،زیبایی
عندلیب :بلبل ،هزاردستان
فرخنده :مبارک ،خجسته
فرط :بسیاری
گیوه :نوعی کفش ،پای افزار
لطایـف :جم ِع لطیفه ،چیزهای نیکـو و نغز ،گفتار نرم
و دلپذیر
لفاف :پارچه و کاغذی که بر چیزی پیچند.
متعصب :غیرتمند
ّ
مساعدت :همیاری ،یاوری
مس ّرت :شادی ،خوشی
مسرور :شادمان ،خشنود
میثاق :عهد و پیمان ،عهد استوار
نکبت بار :فالکت آمیزُ ،پرمشقّت
رک مالیده
ن َ َمد :نَ َمط ،پارچه ای ُک ُلفت که از پشـم یا ُک ِ
میسازند و از آن جامه و کاله و فرش درست میکنند.
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  درس هفتم  :باران محبّت  
  شعرخوانی :آفتاب ُحسن
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اجرت :اجر ،پاداش ،دستمزد
استحقاق :سزاواري ،شايستگي
اصناف :جم ِع صنف ،انواع ،گونه ها ،گروه ها
اعزاز :بزرگداشت ،گراميداشت
الوهيّت :خدايي ،خداوندي
بُعد :دوري ،فاصله
تعبيه كردن :قرار دادن ،جاسازي كردن
تلبيس :دروغ و نيرنگ سازي
جلّت :بزرگ است
حضرت :آستانه ،پيشگاه ،درگاه
خزاين :جم ِع خزينه و خزانه ،گنجينه ها
خليفت :خليفه ،جانشين
رأفت :مهربانی  ،شفقت
الوهيت و خدايي ،پروردگاري
ربوبيّتّ :
رغبت :ميل و اراده ،خواست
سستعناصر :جم ِع سست عنصر ،بی اراده ،بی غیرت،
کاهل
طوع :فرمان برداري ،اطاعت ،فرمانبري
توجه ،لطف ،احسان
عنايتّ :
َغنا :بي نيازي ،توانگري
قبضه :يك مشت از هر چيزي
قرب :نزديك شدن ،هم جواري
كبريایی :منسوب به کبریا ،خداوند تعالی
كوشك :قصر و هر بناي رفيع
متأللیء :درخشان ،تابان
مذلّت :فرومايگي ،خواري ،مقابل ع ّزت
ُمشـتبِه :اشـتباه کننده ،دچار اشـتباه؛ مشتبِه شدن :به
اشـتباه افتادن
مشعشع :درخشان ،تابان
مقـ ّرب :آن كـه نزديـك به كسـي شـده و در نـزد او

منزلـت پيـدا كرده اسـت.
ملكوت :عالم غيب ،جهان باال
نفايس :جم ِع نفيسه ،چيزهاي نفيس و گران بها
وسـائط :جم ِع وسـيطه يا واسـطه ،آنچه که به َم َدد یا
از طریق آن به مقصود می رسـند.
هیئت :شکل ،ظاهر ،دسته ای از مردم
درس هشتم :در امواج سند
گنج حکمت :چو سرو باش

افسر :تاج و کاله پادشاهان ،صاحب منصب
تازی :عرب
تازیک :لفظی اسـت ترکی ،تازی ،غیر ترک به ویژه
فارسی زبانان
خرگه :خیمۀ بزرگ ،سراپردۀ بزرگ
سیمابگون :به رنگ جیوه ،جیوه ای؛ سیماب :جیوه
گِران :سنگین ،عظیم
درس نهم :آغازگری تنها
روان خوانی :تا غزل بعد ...

اجنبی :بیگانه ،خارجی
اذن :اجازه ،فرمان
اعطا :واگذاری ،بخشش ،عطا کردن
افراط :از حد درگذشتن ،زیاده روی
التهاب :برافروختگی ،زبانه و شعلۀ آتش
اهتزاز :افراشـته ،جنبیدن  ،به اهتزاز آمدن؛ به حرکت
درآمدن پرچم
بَختک وار :کابوس وار
تحت الحمایگی :وضعیـت یـک دولـت غالب ًا ضعیف
در تعامـل بـا دولتـی قدرتمند ،در عرصـۀ بین المللی
کـه در چارچـوب یک موافقت نامۀ بین المللی ،اختیار

تصمیـم گیـری آن دولت در امور سیاسـت خارجی و
امنیتـی به دولت قدرتمند واگذار شـده اسـت.
ّ
تصرف کردن ،چیرگی
تسخیر:
ّ
تفریط :کوتاهی کردن در کاری
توازن :تعادل ،برابری
جنون :شیفتگی ،شیدایی ،شوریدگی
چنبره زدن :چنبـر زدن ،حلقـه زدن ،حلقه های خُ رد یا
بزرگ دایره ای شکل زدن
خصـال :جمـ ِع خصلـت ،خوی هـا  ،خواه نیک باشـد
یا بد
دارالسلطنه :پایتختّ ،
محل اقامت پادشاه
ّ
درایت :آگاهی ،تدبیر
دهشتبار :ترس آور ،هراس انگیز
زبونی :فرومایگی ،درماندگی
زنبـورک :نوعـی تـوپ جنگـی کوچک کـه در زمان
صفویـه و قاجاریـه روی شـتر می بسـتند.
شایق :آرزومند ،مشتاق
صفیر :بانگ و فریاد ،آواز
طاقت فرسا :توان فرسا ،غیرقابل تح ّمل
تعصب
حمیت ،رشک بردنّ ،
غیرتّ :
کورسو :نور اندک ،روشنایی کم
معبد :پرستشگاه ،محلّ عبادت
مق ّرر :معلوم ،تعیین شده
موعد :هنگام ،زمان
موزون :هم آهنگ ،خوش نوا
نهیب :فریاد ،هراس ،هیبت
وجد :سرور ،شادمانی و خوشی
والیـات :جمـ ِع والیـت؛ مجموعـه شـهرهایی کـه
تحـت نظـر والـی اداره می شـود؛ خ َّطـه ،معـادل
شهرسـتان امـروزی

درس دهم :رباعی های امروز
گنج حکمت :به یاد  22بهمن

پذیرایـی عمومـی،
بار :اجـازه ،رخصـت؛ بـا ِر عـام:
ِ
شـرف یابی همگانـی؛ مقابـل با ِر خـاص( پذیرایـی
خصوصـی)
تابناک :درخشان ،نورانی
چنبر :چنبره ،گردن بند ،طوق ،حلقه
َرستن :رها شدن ،نجات یافتن
َرشحه :قطره ،ترواش کرده و چکیده
سترگ :بزرگ ،عظیم
کالف :نـخ و ریسـمان و جـز آن که گِرد کرده باشـند،
ریسـمان پیچیده گِرد دوک
مح ّوطه :پهنه ،میدانگاه ،صحن
َمشک :انبـان ،خیـک ،پوسـت گوسـفندی کـه آن را
درسـت و یکجـا َکنـده باشـند و در آن ماسـت و آب
نگـه دارند.
نیلی :به رنگ نیل ،کبود
درس یازدهم :سپیده می آید
شعرخوانی :فصل عاشقی
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آفاق :جم ِع افق ،کران ها ،کرانه های آسمان
آیین :دین ،مذهب ،کیش
انکار :باور نکردن ،نپذیرفتن
حوض آب
برکه :آبگیرِ ،
بیرق :پرچم ،رایتَ ،علَم
بیعت :پیمان ،عهد
روحانی :منسوب به روح  ،معنوی ،ملکوتی
ژاله :شـبنم ،قطـره ای کـه روی بـرگ گل یـا گیـاه
قرار می گیرد.
سمند :اسب ،اسب زرد رنگ
سیمینه :منسـوب به سـیم ،سـیمین ،سـاخته شده از
سـیم یا نقره
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مدار :جای دور زدن و گردیدن
مرهم :هر دارویی که روی زخم گذارند ،التیام بخش
منکر :انکار کننده
درس دوازدهم :کاوۀ دادخواه
گنج حکمت :کاردانی

اژدهاپیکـر :در شـکل و هیئـت اژدهـا ،دارای نقـش
اژدها
ضحاک
اژدهافش :مانند اژدهاّ ،
اسـاطیر :جمـ ِع اسـطوره؛ افسـانه ها و داسـتان های
خدایـان و پهلوانـان ملـل قدیم
الحاح :اصرار ،درخواست کردن
بـازارگاه :کوچـۀ سرپوشـیده کـه از دو سـوی دارای
د ّکان باشـد؛ در متـن درس ،مقصود اهل بازار اسـت.
کنندگان
پایمردان دیو :دسـتیاران حکومـت ،توجیه
ِ
حکومت بیداد
پایمردی :خواهشگری ،میانجی گری ،شفاعت
ِ
پشت پای :روی پا ،سینۀ پا
تَرگ :کاله خود
تف ّرج :گشت و گذار ،تماشا ،سیر و گردش
خجسته :فرخنده ،مبارک
خوالیگر :آشپز
درفش :پرچم ،بیرق
ّ
درفشکاویـان :درفش ملـی ایران در عهد ساسـانی،
نمـا ِد پیروزی
دژم :خشمگین
زخم درای :ضربۀ پتک؛ درای ،در اصل زنگ کاروان
ِ
است.
سپَردن :پای مال کردن و زیر پا گذاشتن
سپهبَد :فرمانده و سردار سپاه
فارسی 2
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َسبُک :در اینجا به معنای فوراً و سریع کاربرد دارد.
غو :نعره کشیدن ،فریاد ،خروش ،غریو
فایق :برگزیده ،پیروز
ُ
ُگـرزه :گرز ،کوپـال ،عمود آهنین؛ گرزۀ گاوسـر :گرز
فریـدون که به شـکل سـ ِرگاومیش از فوالد سـاخته
بودند.
الف زدن :خودستایی کردن ،دعوی باطل کردن
مج ّردِ :صرف
ضحاک برای تبرئۀ
محضر :استشـهادنامه ،متنـی که ّ
خویـش به امضای بزرگان حکومت رسـانده بود.
موبدان :پیشوایان روحانی زردشتی
نفیر :فریاد و زاری با صدای بلند
نَونَد :اسب ،اسب تندرو
هنر :فضیلت ،معرفت ،علم
یکایک :ناگهان
درس سیزدهم :درس آزاد (ادبیات بومی)2

................................................................................
...............................................................................
................................................................................
...............................................................................
................................................................................
...............................................................................
................................................................................
...............................................................................
...............................................................................

درس چهاردهم :حملۀ حیدری
شعرخوانی :وطن

درس پانزدهم :کبوتر طوق دار
گنج حکمت :مهمان ناخوانده

اختالف :رفت و آمد                         
استخالص :رهایی ُجستن ،رهایی دادن
توجه                     
التفاتّ :
ا ِمام :راهنما ،پیشوا  
اولیتر :شایسته تر ،سزاوارتر                     
اهمال :سستي ،کاهلی
براثر :به دنبال؛ اثر :ر ّدپا
تخلّص :رهايي
تعاون :همياري   
تک ّفل :عهده دار شدن                           
تگ :دويدن
تيمار :مواظبت ،مراقبت
ثِ َقت :اطمینان ،اعتمادکردن                     
جال :دام و تور
َحبّه :دانه
خایب :ناامید ،بی بهره
َدها :زيرکي و هوش    
راه تافتن  :راه را کج کردن ،تغییر مسیر دادن
رخصت :اجازه ،اذن دادن            
رياحين :جم ِع ریحان ،گل های خوشبو
زُم ّرد :سنگ قيمتي به رنگ سبز
زه آب :آبي که از سنگي يا زميني مي جوشد.
ستيزه روي :گستاخ و ُپر رو   
َسر :رئيس                                                  
سيادت :سروري ،بزرگی
شکاری :منسوب به شکار؛ صید ،نخجیر
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بـرش :اسـبی کـه بـر اعضـای او نقطه ها باشـد؛ در
اَ ْ َ
اینجـا مطلق اسـب منظور اسـت.
امتنـاع :خـودداری از پذیرفتـن امری یا انجـام دادن
کاری
آوردگاه :میدان جنگ ،نبردگاه
برافراختن :برافراشتن ،بلند کردن
پور :پسر ،فرزند
تپیدن :بی قراری و اضطراب نمودن ،از جای َرسـتن
و لرزیدن
حبیب :دوستدار ،یار ،از القاب رسول اکرم(ص)
حرب :آلت حرب و نزاع؛ مانند شمشیر ،خنجر ،نیزه
و ...
خدو :آب دهان ،تفو
دستوری :رخصت ،اجازه دادن
رزمگه :مخفّف رزمگاه ،میدان جنگ
ژنده :بزرگ ،مهیب
ژیان :خشمگین
سهم :ترس
سهمگین :هراس انگیز ،ترس آور
ضرب :زدن ،کوفتن
غزا :پیکار ،جنگ
غضنفر :شیر
قبـا :نوعی جامۀ جلو  باز که دو طرف جلو آن با دکمه
بسته می شود.
کیش :آیین ،دین ،مذهب
کیمیا :اکسـیر ،ما ّده ای که به عقیدۀ قدما می توانسـت
خاصیـت درمانـی نیز
مـس را بـه طلا تبدیل کنـد و
ّ
دارد.
منزّه :پاک و بی عیب

هژبر :پسندیده ،نیکو ،چابک
یم :دریا
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صافی :پاک ،بی غش ،خالص  
صواب :صالح و درست  
طاعنان :سرزنشگران ،عیب جويان
عقده :گره ،پیچیدگی          
قفا :پشت ،پشت گردن                             
ُگرازان :جلوه کنان و با ناز راه رونده
َگشن :انبوهُ ،پر شاخ و برگ
ُمت ََص َّيد :شکارگاه           
متواتر :پي در پي                                 
مجادله :جدال و ستيزه
مطاوعت :فرمانبري  
مطلق :رها شده ،آزاد
ُم َط َّوقه :طوقدار                                              
مظاهرت :یاری کردن ،پشتیبانی
معونت :ياري        
ماللت :آزردگی ،ماندگی ،به ستوه آمدن
مالمت :سرزنش        
ملول ، :سست و ناتوان ،آزرده
مناصحت :اندرز دادن                            
منقطع :بريده ،قطع شده    
مواجب :جمـ ِع موجـب ،وظایـف و اعمالـی که انجام
آن بر شخص واجب است   .
مواضع :جم ِع موضع ،جاي ها
موافق :همراه ،هم فکر  
مواالت :دوستی ،یاری کردن ،پیروی کردن
محبت ،دوستی گرفتن
مودّت :دوستیّ ،
ناحيت :ناحيه ،سرزمين                       
ن َ ِزه :باصفا ،خوش آب و هوا  
همگنان :جمع همگن ،همنوعان ،همه
ورطه :مهلکه ،خطر و دشواری
وقيعت :سرزنش ،بدگویی
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قصۀ عینکم
درس شانزدهمّ :
روان خوانی :دیدار

ابالغ :رساندن نامه یا پیام به کسی
ارک :قلعه ،دژ
ب ّر و ب ّر :با د ّقت ،خیره خیره
بور :سرخ؛ بورشدن :شرمنده شدن ،خجلت زده شدن
تأثّر :اثرپذیری ،اندوه
تعلیمی :عصای سبکی که به دست گیرند.
تل ّمذ :شاگردی کردن ،آموختن
ُچرتکه :شمارشـگر ،وسیله و چهارچوبه ای که دارای
چنـد رشـته مهـره هـای چوبیـن اسـت که به سـیم
کشـیده شـده اند و بـا آن اعـداد را محاسـبه و جمـع
و تفریـق میکنند.
چلّه :زه کمان ،رودۀ تابیده که بر کمان بندند.
رفعت :اوج  ،بلندی ،واالیی
سو :دید ،توان بینایی
شماتت :سرکوفت ،سرزنش ،مالمت
شوربا :آش ساده که با برنج و سبزی می پزند.
صورتـک :چهـره ای مصنوعـی کـه چهـرۀ اصلی را
می پوشـاند و در آن سـوراخ هایی برای چشم و دهان
تعبیه شده است  ؛ نقاب.
عیـار :خالـص ،سـنجه ،مقابـل غـش و ناپاکـی؛
تمام عیار :کامل و بی نقصان ،پاک ،خالص
فرام :فریم( ،)frameقاب عینک
فرنگـی مـآب :کسـی کـه بـه آداب اروپاییـان رفتار
می کنـد ،متجـ ّدد
فرنگی مآبی :به شیوۀ فرنگی ها و اروپایی ها
قـدّاره :جنـگ افزاری شـبیه شمشـیر پهـن و کوتاه؛
توسـل بـه زور ،به مقاصد
قـ ّداره کـش :کسـی که با ّ
خود می رسـد.
ُقال کردن :کلک زدن،کمین کردن برای شیطنت
ق ّوال  :در اینجا مقصود بازیگر نمایش های دوره گردی
است.

کذا :این چنین ،چنین
کلونِ :چفت  ،قفل چوبی که پشـت در نصب می کنند
و در را با آن می بندند.
کمیسـیون :کلمـه ای فرانسـوی؛ مجمعی کـه برای
تحقیق و مطالعه دربارۀ طرحی یا مسـئله ای تشـکیل
شود.
متجدّدانه :نوگرایانه ،روشنفکرانه
مح ّقر :کوچک
مخاطره :خطر ،در خطر افکندن
مسامحه :آسان گرفتن ،ساده انگاری
مشـروعیّت :منطبق بـودن رویه هـای قانون گذاری
و اجرایی حکومت با نظر مردم آن کشور
ُمضحک :خنده آور ،مسخره آمیز
مغتنم :با ارزش ،غنیمت شمرده شده
ُمهملی :اهمال ،سستی
مو ّقر :با وقار ،متین
ُیغور :سِ َتبر  ،درشت و بدشکل

مطلق :بی شرط و قید
معتبر :محترم ،ارزشمند
ُمف ِّرح :شادی بخش ،نشاط آور
مق َّید :گرفتار ،بسته ،در قید شده
ُممد :مدد کننده ،یاری دهنده
هلهلـه :سـر و صـدای حاکـی از شـادی  ،جـوش و
خـروش
نیایش :الهی

چاالک :چابک ،تند و فرز
حشر :رستاخیز ،قیامت
عصیان :نافرمانی ،گناه و معصیت
هول :ترس ،هراس

درس هفدهم :خاموشی دریا
تجسم عشق
گنج حکمت:
ّ

برزیگر :دهقان ،کشاورز
چراغدان :جایی یا ظرفی که در آن چراغ بگذارند.
درس هجدهم :خوان عدل
روان خوانی :آذرباد
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ب ّر :خشکی ،بیابان
خوان :سفرۀ فراخ و گسترده
َرستن :نجات یافتن ،رها شدن
ریشخند :تمسخر
َش َعف :خوشی ،شادمانی
مبدّل ساختن :دگرگون ساختن ،تغییر دادن
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کتابنامه
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ابراهيمي ،نادر( ، )1377سه ديدار ،تهران ،حوزة هنري سازمان تبليغات اسالمي :چاپ ا ّول.
ابوالقاسمی ،محسن ( ،)1395دستور تاریخی زبان فارسی ،تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).
اسالمی ندوشن ،محمدعلی( ،)1370روزها ،تهران ،انتشارات یزدان :چاپ ا ّول.
اعتصامی ،پروین( ،)1374دیوان پروین اعتصامی ،مقدمه و تنظیم شهرام رجب زاده ،تهران :قدیانی :چاپ ا ّول.
انصاری ،خواجه عبداهلل ( ،)1390مناجات نامه ،تصحیح شهاب الدین خرمشاهی ،تهران ،انتشارات دوستان :چاپ ا ّول.
انوری ،حسن ( ،)1393فرهنگ بزرگ سخن ،تهران ،انتشارات سخن :چاپ هشتم.
باطنی ،محمدرضا ( ،)1391توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
بهار ،محمدتقی( ،)1335دیوان ملک الشعرای بهار ،به کوشش محمد ملک زاده ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
بیدل دهلوی ،عبدالقادر( )1387کلیات میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی ،بر اساس نسخه خال محمد خجسته و خلیل اهلل خلیلی،
به کوشش فرید مرادی ،تهران ،انتشارات ز ّوار :چاپ ا ّول.
بيدل دهلوي ،عبدالقادر( ،)1366دیوان اشعار ،تصحيح حسين آهي ،تهران :انتشارات فروغي.
بيهقي ،ابوالفضل( ،)1350تاريخ بيهقي ،تصحيح دكتر علي اكبر فياض ،مشهد :انتشارات دانشگاه فردوسی.
پرویزی ،رسول( ،)1357شلوارهای وصله دار ،تهران :انتشارات جاویدان.
حافظ ،خواجه شمس ال ّدين مح ّمد( ،)1369دیوان حافظ ،به اهتمام مح ّمد قزويني قاسم غني ،تهران ،انتشارات ز ّوار :چاپ ا ّول.
حمیدی شیرازی ،مهدی( ،)1348دریای گوهر ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
حميدي شيرازي ،مهدي( ،)1382فنون شعر و کالبدهای پوالدین آن ،تهران :نشر عطايي ،چاپ ا ّول.
خاقاني ،افضل الدین بدیل( ،)1369دیوان اشعار خاقانی ،تصحيح ضياءالدين سجادي ،تهران :انتشارات ز ّوار.
خانلری ،پرویز( ،)1391تاریخ زبان فارسی ،تهران ،فرهنگ نشر نو :چاپ نهم.
خلیل جبران ،جبران ( ،)1389پیامبر و دیوانه ،تهران :نشر کارنامه.
خواجوي كرماني ،محمود بن علی( ،)1394دیوان خواجوی کرمانی ،تصحيح احمد سهيلي خوانساري ،ویراست نو :فرید مرادی،
تهران ،انتشارات نگاه :چاپ ا ّول.
دهخدا ،علی اکبر ،)1377( ،لغت نامۀ دهخدا ،تهران ،مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران :چاپ دوم از دوره جدید.
رابيندرانات تاگور( ،)1391ماه نو و مرغان آواره ،ترجمة ع .پاشايي ،تهران ،نشر ثالث :چاپ دوم.
رستگار فسایی ،منصور( ،)1372انواع ادبی در شعر فارسی ،انتشارات نوید شیراز.
ریچارد باخ ،)1388( ،پرنده ای به نام آذرباد ،ترجمۀ سودابه پرتوی ،تهران ،انتشارات امیرکبیر :چاپ هشتم.
سپهری ،سهراب ( ،)1370هشت کتاب ،تهران ،کتابخانة طهوری ،چاپ دهم.
سعدی ،مصلح الدین ( ،)1362کلیات سعدی ،به اهتمام محمد علی فروغی ،تهران ،انتشارات امیرکبیر :چاپ سوم.
سعدی ،مصلح الدین ( )1368بوستان ،تصحیح غالمحسین یوسفی ،تهران ،شرکت سهامی انتشارات خوارزمی :چاپ سوم.
مدرس رضوي ،تهران :انتشارات كتابخانة سنايي.
سنايي غزنوي ،ابوالمجد آدم ( ،)1336ديوان اشعار ،به اهتمام ّ
سنگري ،مح ّمدرضا ( ،)1393از نتايج سحر (شعر انقالب :تعريف ،چيستي ،ويژگي ها و ابعاد) ،تهران ،انتشارات سورة مهر:
چاپ ا ّول.
شريعتي ،علي ( ،)1349كوير ،تهران :شركت انتشارات.
شفيعي كدكني ،مح ّمدرضا( ،)1376آیینه ای برای صداها،تهران،سخن:چاپ ا ّول.

فارسی 2

شفيعي كدكني ،مح ّمدرضا( )1368موسيقي شعر ،تهران ،انتشارات آگاه :چاپ دوم.
شمیسا ،سیروس ( ،)1387انواع ادبی ،تهران :انتشارات دانشگاه پیام نور.
صائب تبريزي ( ،)1364دیوان غزلیات صائب ،به كوشش مح ّمد قهرمان ،تهران :انتشارات علمي و فرهنگي.
صفا ،ذبیح اهلل ( ،)1369حماسه سرایی در ایران ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
عطار نیشابوری ،فریدالدین( ،)1395تذکرهًْ االولیاء ،به اهتمام محمد استعالمی ،تهران :انتشارات ز ّوار :چاپ بیست و ششم.
فروزانفر ،بديع ال ّزمان ( )1361شرح مثنوي شريف ،تهران :كتابفروشي ز ّوار ،چاپ ا ّول.
فیض كاشاني ،مالمحسن ( ،)1370ديوان غزليات فيض ،قم ،سازمان اوقاف و امور خيریه ،انتشارات اسوه :چاپ ا ّول.
قبادياني ،ناصرخسرو( ،)1386ديوان اشعار ناصرخسرو قبادیانی ،تصحيح دكتر مهدي محقق ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
كامور بخشايش ،جواد( ،)1394زندان موصل ،خاطرات اسير آزاد شدة ايراني :علي اصغر رباط جزي ،تهران ،انتشارات سورة
مهر :چاپ ا ّول.
گوته ،يوهان ولفگانگ فن( ،)1394ديوان غربي -شرقي ،ترجمة كورش صفوي ،تهران ،انتشارات هرمس :چاپ چهارم.
متيني ،جالل( ،)1357نمونه هايي از نثر فصيح فارسي معاصر ،تهران :کتابفروشی ز ّوار.
مجد خوافي( )1345روضة خلد ،به كوشش حسين خديو جم ،تهران :كتابفروشي ز ّوار.
مح ّدثی خراسانی ،مصطفی( ،)1387مجموعه اشعار :بودن در نبودن ،تهران :انتشارات سورة مهر.
مردانی ،نصراهلل ( ،)1364خون نامة خاك :مجموعة شعر از نصراهلل مرداني (ناصر) ،تهران ،انتشارات كيهان :چاپ ا ّول.
معيري ،مح ّمد حسن ( ،)1388ديوان کامل رهی معیری ،به اهتمام کیومرث کیوان ،تهران ،انتشارات مجید :چاپ هشتم.
ّ
معین ،مح ّمد ( ،)1364فرهنگ فارسی معین (شش جلد) ،تهران ،انتشارات امیرکبیر :چاپ هفتم.
منزوی ،حسین( ،)1395مجموعه اشعار ،به کوشش مح ّمد فتحی ،تهران ،نشر نگاه :چاپ چهارم.
منوچهری دامغانی ،احمد بن قوص( ،)1363دیوان اشعار ،تصحیح سید محمد دبیرسیاقی ،تهران ،انتشارات ز ّوار :چاپ ا ّول.
مولوی ،جالل ال ّدين مح ّمد بلخي( ،)1375مثنوي معنوي ،تصحيح رينولد نيكلسون ،در سه جلد :نشر مولي.
مؤسسة فرهنگي ماهور :چاپ دوم.
ميرصادقي ،جمال( ،)1365ادبيات داستاني ،تهرانّ ،
ميهني ،مح ّمد بن من ّور( ،)1371اسرارالتّوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد ،تصحيح مح ّمدرضا شفيعي كدكني ،تهران،
انتشارات آگاه :چاپ سوم.
نجم ال ّدين رازي ،عبداهلل بن محمد( ،)1392مرصاد العباد ،تصحيح محمد امين رياحي ،تهران :نشر علمی – فرهنگی.
نصراهلل منشي( ،)1388ترجمة كليله و دمنه ،تصحيح مجتبي مينوي ،تهران ،انتشارات اميركبير :چاپ سی و سوم.
نظام وفا( ،)1382مجموعه آثار استاد نظام وفا ،تصحیح عبداهلل مسعودی ،کاشان :انتشارات خاطرات قلم.
نظامی گنجوی (بی تا) ،خمسه نظامي ،تصحيح وحيد دستگردي ،تهران :انتشارات علمي.
واعظي ،مجيد ( ،)1394عباس ميرزا آغازگري تنها ،تهران ،انتشارات مدرسه :چاپ ا ّول.
وحشي بافقي ،کمال الدین( ،)1388کلیات دیوان وحشی بافقی ،ویراسته محمد حسین مجدم و کوروش نسبی تهرانی ،تهران،
مؤسسة مطبوعاتي امير كبير :چاپ ا ّول.
وفایی ،عباسعلی ( ،)1390دستور زبان فارسی ،تهران ،انتشارات سخن :چاپ ا ّول.
وفایی ،عباسعلی ( )1392دستور توصیفی ،براساس واحدهای زبان فارسی ،تهران ،انتشارات سخن :چاپ ا ّول.
هراتي ،سلمان( ،)1386مجموعة اشعار سلمان هراتی ،تهران :نشر انجمن شاعران ايران.
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اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب فارسی   2با کد 111201
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و
برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران ،مشارکت معلمان را بهعنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال میکند .برای تحقق
این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتابهای درسی راهاندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ
کتابهای درسی نونگاشت ،کتابهای درسی را در اولین سال چاپ ،با کمترین اشکال به دانشآموزان و معلمان ارجمند تقدیم
نماید .در انجام مطلوب این فرایند ،همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استانها ،گروههای آموزشی ،دبیرخانۀ
راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازندهای را بر عهده داشتند .ضمن ارج نهادن به تالش تمامی
این همکاران ،اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود
محتوای این کتاب یاری کردهاند به شرح زیر اعالم میشود.
ردیف

نام و نام خانوادگی

استان محل خدمت

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان محل خدمت

1

دیار رفاعی

کردستان

23

زینب علوی

خراسان شمالی

2

سکینه نجاتی رودپشتی

گیالن

24

رحمت ولد بیگی

کرمانشاه

3

فرهنگ شهبازی

همدان

25

اعظم همتی

چهارمحال وبختیاری

4

ساسان رحمانی

کردستان

26

اصغر نوذری

ایالم

5

حسن ابراهیم زاد

آذربایجان غربی

27

علیرضا پودینه

سیستان و بلوچستان

6

فریبا عطا شیبانی

خراسان رضوی

28

مرجان سجودی

شهرتهران

7

حکیمه خوش نظر

آذربایجان شرقی

29

فاطمه جانعلی پور

قزوین

8

مریم پهلوان پور

یزد

30

بهجت فروزانفر

همدان

9

محمدرضا احمدی

بوشهر

31

ناهید حاجی زاده

اصفهان

10

علی اکبر رمضانی

خراسان رضوی

32

فتح اهلل قاسمی

بوشهر

11

وجیهه شکوهی

خراسان جنوبی

33

حمید مهران فر

فارس

12

نصیر زرگوشی فر

ایالم

34

علی اکبر اخوه

یزد

13

شهناز علی پناهی

هرمزگان

35

عشرت نانه کلی

قزوین

14

حسن معقول

شهرستان های تهران

36

زهرا ترکاشوند

لرستان

15

میترا گشتیل

خوزستان

37

اسماعیل علی پور

خراسان شمالی

16

فاطمه مرادی

شهرتهران

38

جمشید مومن کیخا

سیستان وبلوچستان

17

علی اکبر نصرتی سیاهمزگی

گیالن

39

عذرا توفیقی

چهارمحال و بختیاری

18

اسماعیل شمس الدین

کرمان

40

سهیال غالمی نژاد

لرستان

19

فاطمه فیروزرنجبر

البرز

41

فاطمه حسینی

قم

20

کمال علیزاده

اردبیل

42

فرامرز معینی

خراسان جنوبی

21

محمدمهدی خطیبی

مازندران

43

حسین صرفی

اصفهان

22

علیرضا قاسمی

مازندران

44

احمد رمضان زاده

آذربایجان شرقی
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