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  درس نهم

 بعد از ظهر يكي از روزهاي پاياني فروردين بود. كم كم روزها بلندتر مي شد 
و زمان بيشتري براي بازي و مطالعه يا  گفت و گو با دوستان، پيدا مي كرديم. آن 
و  گوشه اي نشستيم  بهمن  و  من  بعد  كرديم.  بازي  كوچه،  بّچه هاي  با  كمي  روز، 

درباره ي موضوع درس با هم صحبت كرديم.

خيابان  سِر  كتاب فروشي  تا  شو،  بلند  »پوريا،  گفت:  بهمن  دقيقه،  چند  از  پس 
برويم«.

راه افتاديم و به طرف كتاب فروشي »خانه ي فرهنگ« رفتيم. كتاب فروش، مردي 
تقريباً پنجاه ساله و  بسيار خوش اخالق و مهربان بود. ما بّچه ها هم او را دوست 

 داشتيم.

 به كتاب فروشي كه رسيديم، ايستاديم و از پشت شيشه، كتاب ها را كه خيلي منّظم و 
 خوش نما، چيده شده بودند، تماشا كرديم. گاهي به اسم كتاب ها و گاهي به تصوير روي
 جلد آنها خيره مي شديم و آنها را به همديگر نشان مي داديم. در همان لحظه ، آقاي

فرهنگ، صاحب كتاب فروشي، بيرون آمد و به ما گفت:  »بّچه ها! خوش آمديد؛ 
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چرا اينجا و اين طوري! بياييد داخل. كتاب ها دوست دارند شما  آنها را خوب نگاه 
كنيد و ورق بزنيد «.

سالم كرديم و گفتيم:» نه، مزاحمتان نمي شويم«.

آقاي فرهنگ، حرفش را تكرار كرد و گفت: » نه، اين جوري نمي شود. بياييد با 
شما كار دارم«.

پذيرفتيم و وارد كتاب فروشي شديم. به هر طرف كه نگاه مي كرديم، كتاب هاي 
رنگارنگ و كوچك و بزرگ به طورمنّظم كنار هم چيده شده بودند.

يك لحظه با خودم گفتم: »اين همه كتاب! چه كساني اين كتاب ها را نوشته اند؟ 
چه كساني اين همه كتاب را مي خوانند؟«.

محو تماشا و غرق اين فكر بودم كه صداي آقاي فرهنگ مرا متوّجه خود كرد: 
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»بّچه ها؛ اين كتاب، خيلي خوب است. تازه آمده؛ براي شما مناسب است«.

 من و  بهمن به طرف او رفتيم. كتاب را از دستش گرفتيم و نگاهي به اسمش 
كرديم، »نام آوران     ديروز، امروز، فردا«.

آقاي فرهنگ گفت:» اين كتاب، شما را با بزرگ مردان و دالوران ديروز و امروز 
ميهن عزيزمان ايران، آشنا مي كند، شما اگر گذشته و امروزتان را خوب بشناسيد، 

در آينده ي نزديك، خودتان هم يكي از نام آوران فرداي ايران خواهيد شد« .

من به شوخي گفتم: »آقاي فرهنگ ! پس لطف كنيد يك جلد هم به بهمن 
بدهيد، تا ميان اين نام آوران، بر سر خواندن كتاب،كشمكشي پديد نيايد«.

ايشان هم لطف كردند و يك جلد به دوستم بهمن دادند. هر كدام در گوشه اي 
از كتاب فروشي، سرگرم تماشا و خواندن بخش هايي از كتاب شديم.

كتاب سه فصل داشت: » نام آوران ديروز، نام آوران امروز، نام آوران فردا«. 

فصل دوم يعني» نام آوران امروز« بيشتر توّجه مرا به خود جلب كرد. فهرست 
مطالب فصل را نگاه كردم ،ديدم مربوط به تاريخ معاصر و مخصوصاً بزرگان و 
نام آوران دوره ي انقالب اسالمي است. از چهره هاي رشيد و دالور دوران هشت 
سال دفاع مقّدس تا دانشمندان و شهداي علمي و فناوري هسته اي مانند شهيد 
علي محّمدي،  شهيدمسعود  تهراني مقّدم،  شهيدحسن  احمدي روشن،  مصطفي 

شهيد داريوش رضايي نژاد و شهيد مجيد شهرياري.

صداي بهمن، ناگهان مرا به خود آورد: » بلند شو، هوا دارد تاريك مي شود. 
بقيه را بگذار براي بعد«. 

درباره ي  جالبي  بخوانم،مطلب  برايت  را  اين  صبر   كن  نمي شود؛  »نه،   گفتم: 
شهيد احمدي روشن است:
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»مصطفي به مادرش مي گفت: ماماني.

 پشت تلفن،لحنش را  عوض مي كرد  و  با  مادرش مثل بّچه ها حرف مي زد. گاهي
 وقت ها مادرش كه مي آمد َدِم در شركت، مي رفت دو دقيقه، مادرش را مي ديد و

برمي گشت؛ حّتي اگر جلسه بود.

بّچه ها تعريف مي كردند، زمان دانشجويي، وقتي بيمار مي شد، پيش پزشك 
هم كه مي خواست برود، با مادرش مي رفت...«.

احمدي  جوان،»  دانشمند  سيماي  تصوير  به  نگاه هايم  آخرين  كه  حالي  در 
روشن «، دوخته شده بود،برخاستم .اّما دلم نمي خواست چشم از چهره ي  پُراميد 

اين جوان بردارم.

ناگزير، كتاب را بستم و به آ قاي فرهنگ تحويل دادم و گفتم: إن شاءاهلل به 
زودي پولي جمع مي كنم و مي آيم اين كتاب را مي خرم و مي خوانم«.

بسيار سپاسگزاري كرديم ، و پس از خداحافظي  به طرف خانه هايمان، روانه 
شديم.

   درست و نادرست

1  بهمن در بعد از ظهر یکی از روزهای بهاری به کتاب فروشی رفت. 

2  در فصل دوم کتاب، در مورد نام آوران دیروز مطالبی نوشته شده بود. 

3  دالوران دوران هشت سال دفاع مقّدس، از نام آوران معاصر کشورمان هستند. 
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   درك مطلب

1 آقاي فرهنگ کدام کتاب را براي بّچه ها مناسب دانست؟

2 شناختن بزرگ مردان و دالوران گذشته و امروز، چه کمکي به ما مي کند؟

3 از نام آوران دیروز چه کساني را مي شناسيد؟

4 به نظر شما، مقصود از » نام آوران فردا « چه کساني هستند؟ 

.  5

   دانش زباني

 فضاسازي در سخن

به جمله ي کوتاه سمت راست و جمله ي گسترش یافته ي سمت چپ توّجه کنيد:
 بعد از ظهر بود.  بعد از ظهر یکي از روزهاي پایاني فروردین بود.

   مردي تقریبًا پنجاه ساله بود.  مردي تقریبًا پنجاه ساله و فردي خوش اخالق و 
بسيارمحترم بود.

  کتاب ها را تماشا کردیم.  کتاب ها را که خيلي منظّم و خوش نما چيده شده 
بودند، تماشا کردیم.

 همان گونه که در نمونه هاي باال دیدید، جمله هاي سمت راست کوتاه هستند و با کلمات کمتري 
نوشته شده اند. کوتاهي جمله ها، اطاّلعات اندکي به ما مي دهند. مثاًل جمله ي » کتاب ها 
را تماشا کردیم.«، خبر زیادي به ما نمي دهد ، اّما در جمله ي گسترش یافته ي مقابل آن، 

فضاي بيشتري توصيف شده است و اّطالعات کامل تري از آن دریافت مي کنيم.
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جمله هاي كوتاه زير را گسترش دهيد:

 کتاب را بستم     .

 مادرش را دید.    .

 گوش كن و بگو

  به قّصه ي » پرواز روباه « که براي شما پخش یا خوانده مي شود، با دّقت گوش دهيد 
و سپس درباره ي پرسش هاي زیر، گفت وگو کنيد.

 پرسش ها

1 شروع داستان چگونه بود؟

2 زمان سفر، مربوط به چه دوره اي بود؟

3 چرا مهمان دار، روباه را از هواپيما اخراج کرد؟

4 در این داستان از چه ضرب المثل هایي استفاده شده  است؟

5 مسير سفر از کجا به کجا بود؟

6 چرا روباه به گریه افتاد؟

7 چرا مهمان دار کالغ و دارکوب را از هواپيما بيرون نينداخت؟

8 روباه پس از اخراج  از هواپيما ،کجا افتاد و چه کرد؟

9 کدام جمله هاي داستان به نظر شما خنده دار بود؟

 گاهي با افزودن کلماتي که زمان، مکان، موقعيت یا چگونگي فضا را بيان مي کنند، 
نوشته را گویاتر، گيراتر و گسترده تر مي سازیم.
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ايران، ای سرای اميد

بر باَمت سپيده دميد

بنگر كزين َرِه ُپر خون

خورشيدی خجسته رسيد

اگر چه دل ها ُپرخون است

شكوِه شادی، افزون است

سپيده ي ما گلگون است

كه دست دشمن، در خون است

ای ايران، َغَمت َمِرساد

جاويدان، ُشكوِه تو باد

  بخوان و حفظ كن

 هوشنگ ابتهاج )سايه(

راِه ما راِه حق، راِه بهروزی است

اتّحاد، اتّحاد، رمز پيروزی است

صلح و آزادی 

جاودانه در همه جهان، خوش باد

يادگار خون عاشقان، ای بهار

ای بهار تازه جاودان در اين چمن شُكفته باد.
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  خوانش و فهم

1 این شعر، کليد موّفقيت و سربلندي ملّت را چه مي داند؟ 

2 شعر را هم صدا ) هم نوا، هم آوا ( بخوانيد.
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  درس دهم

 هيچ چيز از نگاه كنجكاو و جست وجوگر »محمود« دور نمی ماند: ستارگان
 زيبای آسمان كه در شبانگاه با او گفت وگو می كردند؛ غروب های خيال انگيز 
 زاينده رود، پرواز كبوتران؛ و از همه بيشتر، ستون ها، گل دسته ها و نقش های
با  هم وقتی  كند.  نّقاشی  را   او دوست داشت همه  اصفهان.   زيبای مساجد 
 كالسی هايش از مدرسه بيرون می آمد، از او می خواستند تا تصوير كبوتراِن

 نشسته بر ديوار را كه در دفتر خود كشيده بود، در دفتر آنها نيز بكشد.
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روزی كه پدرش، دست او را در دست استاد امامی گذاشت؛ آن استاد بزرگ نّقا شی، 
بسيار  اّما  پركار  امامی مردی  استاد  دارد.  فوق العاده  استعدادی   دريافت كه محمود 
كم حرف بود. او روزهای فراوان، محمود را به ساختن رنگ و آماده كردن قلم موها و 

بوم ها مشغول كرد . 

محّمد)مولوي(، جالل الدّ ين  و  حافظ  دلنشين  شعرهای  امامی،  استاد  كارگاه   در 
با اين سروده ها و نقش و نگارها پرورش می يافت. بعد   زمزمه می شد و محمود 
از ماه ها، استاد به محمود گفت:»محمود! حاال ديگر وقت آن رسيده   است كه خودت 

طّراحی كنی«.

در اين هنگام، محمود با خوش حالي و هيجان گفت: » استاد؛ از كجا بايد شروع كنم ؟«. 

 استاد امامي گفت:» از همه جا؛ از سياهی شب تا روشنايی سپيده دم، از شّفافيت آب 
تا سختی كوه، از ابرهای گذران تا نقشی كه برخشت ها زده اند«.

 محمود شروع كرد. استاد با نگاه های تحسين آميز، هنرمندی او را ميديد و تشويقش
 می كرد؛ اّما مراقب بود كه غرور به جان شاگردش نيفتد. هميشه می گفت: » غرور،

 آفت هنر است«. 

روزی كه استاد امامی كشيدن آهو را به محمود سر مشق داد، او تمام شب، بيدار ماند و 
 در پايان، آهوهايی را ديد كه از هر طرف به او نگاه می كردند: از رو به رو، از پشت سر، از 
نيم رخ، در حال فرار و. . . به ياد مادر خود افتاد كه هر وقت كارش گره می خورد، 

می گفت:»يا ضامن آهو ! «.

صبح روز بعد، تمام راه را دويد تا گلّه ی آهوانی را كه كشيده بود، به استاد نشان 
دهد.

استاد گفت : » از رو كه نكشيدی ؟ «.
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محمود، در حالی كه سر   خ شده بود، گفت: » نه همه را ذهنی كشيده ام«.

استاد با هيجان و ناباوری گفت :» حاال چشم هايت را ببند و همان آهويی را كه 
سرمشق  داده بودم، بكش«.

محمود چشم ها يش را بست و با دو سه حركِت قلم، طر    ح آهو را كشيد.

 استاد امامی، بي صبرانه گفت:» بَه بَه ! بَه بَه ! به تو می گو  يند هنرمند! من مطمئّنم     
كه تو يكی از استادان بزرگ نّقاشی خواهی شد«.

سال ها بعد،محمود فرشچيان، استادی هنرمند و نام آشنا در نّقاشی شد و كارهاي 
او شهرت جهانی يافتند.

 اكنون كمتر كسی است كه نگاره ی » عصر عاشورا «ی  او  را نديده باشد؛ چه بسيار 
 چشم ها كه با ديدن حالِت سوگوار اسب امام حسين)ع(در اين اثر، گريسته اند و چه
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   درست و نادرست

1 محمود با شعرهای دلنشين حافظ و موالنا پرورش می یافت. 

2 تابلوی »عصر عاشورا « اثر استاد فرشچيان است. 

3 پدر محمود دریافت که پسرش استعدادی فوق العاده دارد.

 

   درك مطلب

1  محمود،  طّراحي را از کجا شروع کرد؟

2  استاد امامي چه چيزي را آفت هنر مي دانست؟ چرا؟

3  پيام شعر سعدي چيست ؟

4  چرا پدر محمود او را به استاد نّقاشي سپرد ؟

.  5

نويسنده با  و  ستوده اند  را  بزرگ  استاد  اين  نامِي  نيك  و  هنرمندی  كه   زبان ها 
و شاعر بزرگ ايران،» سعدي«، هم صدا شده اند كه:   

بِه كزو مانَد سراي زر نگارناِم نيكو، گر بمانَد ز آدمي

تا بمانَد نام نيكت، پايدارناِم نيِك رفتگان، ضايع مكن
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  واژه آموزي 

  استاد، با نگاه هاي تحسين آميز، او را مي دید.

    نگاه هاي تحسين آميز: یعني نگاه هایي که با تحسين و تشویق آميخته است.

 شهيد احمدي روشن، در راه سربلندي ميهن، تالشي افتخارآميز داشت.

   تالشي افتخارآميز: یعني تالشي که با افتخار همراه است.

 او غروب هاي خيال انگيز را دوست مي داشت.

   غروب هاي خيال انگيز: یعني غروب هایي که خيال و اندیشه را برمي انگيزد.

 نگارگري ها و نقش هاي شگفت انگيز استاد، هر بيننده اي را به تحسين وا مي داشت.

   نقش هاي شگفت انگيز: یعني نقش هایي که باعث شگفتي و تعّجب مي شود.

*   نمايش

   درس دهم را به صورت نمايش، در كالس اجرا كنيد.

براي اجراي مناسب و جّذاب تر، الزم است به نکات زیر، توّجه کنيد:

1 صحنه پردازي: فضاي مناسب براي اجرا و متناسب با محتوا، طّراحي کنيد.

2 انتخاب نقش: پس از بررسي و بازخواني داستان، یکي از شخصيت ها را انتخاب کنيد.

3   اجراي نمايش: پس از تعيين نقش، ویژگي هاي شخصيت مورد نظر را به نمایش بگذارید.

4  نقد و بررسي: پس از پایان نمایش، درباره ي چگونگي اجراي نقش هر فرد، در گروه 

بحث و گفت وگو کنيد و سرانجام مباحث را جمع بندي نمایيد.

 



83

س یازدهم
  در

چهل سال از حمله ی خانمان سوِز مغوالن به ايران گذشته بود. هنوز سايه ی 
وحشت و خاطره ی هراس انگيز قتل عاِم مردم اين سرزمين از سوي چنگيز و 

فرزندانش از ذهن مردم ايران، پاک نشده بود. 

نابود  برای  مغول،  خان  هالكو،  برخاست.  ديگری  آشوب  هنگام،  اين  در 
كردن مخالفان خود، به ايران حمله كرد. بار ديگر نگرانی و اندوه، قلب مردم 

را درهم فشرد.

 خواجه نصيرالّدين توسی، رياضی دان، نويسنده و ستاره شناس بزرگ ايرانی،
با خود انديشيد كه » چه می توان كرد ؟ «. 

آن گاه با خود گفت: » جامعه، برای حفظ خود، به سه چيز نيازمند است: 
شمشير، قلم و دينار. شمشير و دينار در دست دشمن است و قلم  كه از همه 
به قدرت رساند، شمشير و  را  قلم  بتوان  اگر  ما.  است، در دست  كارسازتر 

دينار را هم می توان از دشمن گرفت«.
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به درون حكومت مغول ها  نقشه، تصميم گرفت  با همين  خواجه 
راه پيدا كند و انديشه و رفتار آنها را تغيير دهد.

نصير  خواجه  دانايی  و  هوش  نيازمند  را  خود  كه  هم  هالكو 
می دانست، او را گرامی داشت و مشاور خود كرد. خواجه، كارش را 
با حركتی زيركانه آغاز كرد. او می خواست يك مركز علمی ايجاد 

كند اّما  براي اين كار دشوار، تصميم عجيبی گرفت.

شبانگاه  را  آن  تا  كرد  مأمور  را  تن  دو  و  آورد  فراهم  تشتی 
را  تشت  انداختِن  زمان  قبالً  او  اندازند.  پايين  به  قلعه  باالی  از 
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مردم  افتاد،  فرو  َمهيب،  صدای  با  تشت  وقتی  بود.  داده  اّطالع  مغول،  خان  به 
حادثه ي  می كردند،  گمان  و  می گريختند  همه  برخاستند.  خواب  از   وحشت زده 

ناگواري پيش آمده است. 

چرا  تو  ؟  نمی كنی  فرار  چرا  تو  بزرگ،  خان  ای   « گفت:  هالكو  به  خواجه 
نمی ترسی؟ «.

هالكو گفت: » چون از پيش می دانستم«.

خواجه، لبخندی زد و گفت: » پس اگر بتوانيم حوادث را پيش بينی كنيم، هرگز 
به وحشت نمی افتيم و چاره اي می انديشيم«. 

را  امكانات حكومت هالكو  توانست كلّيه ی  با همين حركت زيركانه، خواجه 
برای جذب دانشمندان و ساختن َرَصدخانه ی بزرگ مراغه به كار گيرد . 

از سرزمين های اسالمی  خواجه نصيرتوسی، رياضی دانان و ستاره شناسان را 
 دعوت كرد. او در كنار َرَصدخانه، كتاب خانه ای نيز ايجاد كرد كه شماِر كتاب های 

آن را تا چهار صد هزار جلد نوشته اند. 

اين بود كه در دوره ی هالكو و هنگام چيرگی مغول،  او  بزرگ ترين خدمت 
به تربيت دانشمندان و نگهداری كتاب ها و آثار علمی توّجه كرد. در آن هنگام 
كه مغوالن كتاب ها را آتش می زدند يا در آب می انداختند، او به نسخه برداری 
و جمع آوری كتاب ها مشغول شد و اگر تالش و هّمت او نبود، بيشتر آن آثار 

ارزشمند از ميان می رفت. 

حدود دويست سال پيش از خواجه نصير، مردی بزرگ از واليت او، به نام خواجه 
 نظام الملك توسی، نيز با تدبير و توانايي علمي خود كارهای بزرگی انجام داد. او
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 در دوازده شهر مهّم آن روز، مدارس شبانه روزی تأسيس  كرد  كه مانند دانشگاه های
 امروز، اداره می شدند. اين مدارس به»نظاميه« معروف بودند. سعدی يكی از 

صد ها دانشمندی است كه در اين مدارس،تحصيل كرده است. 

از  بسياری  كه  ساخت  َرَصدخانه ای  ری،  شهر  در  نظام الملك،  خواجه 
دانشمندان در آنجا به تحقيق مشغول شدند. 

در آسمان علم و فرهنگ ايران، ستاره هاي پرفروِغ فراوانی مانند خواجه 
نظام الملك و خواجه نصيرتوسی می توان يافت. اين دانشمندان، با تكيه بر لطف 
پروردگار، در سخت ترين شرايط كوشيدند، ايران را به اوج عظمت و سربلندی 

برسانند. 

   درست و نادرست

1 به گفته ی خواجه نصيرتوسي ، برای حفظ جامعه شمشير از همه کارسازتر است. 

2 سعدی در یکی از مدارس نظاميه تحصيل کرده است.

3 خواجه نصير توسی با زیرکی توانست رصد خانه ای در شهر ری بسازد. 
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   درك مطلب

1 منظور از جمله ي زیر چيست؟ 

 » جامعه براي حفظ خود به شمشير، قلم و دینار نيازمند است. «

2 چرا هالکو خان به علم خواجه نصير نيازمند بود؟

3 کارهاي مشترك خواجه نظام الملك و خواجه نصير توسي چه بودند؟

4 پيش بيني حوادث چه کمکي مي تواند به ما بکند؟

5 مدارس نظاميه چه نوع مدرسه اي بودند و چگونه اداره مي شدند؟

.  6

    دانش زباني

  كاربرد واژه
    جمله هاي زير را بخوانيد.

 چهل سال از حمله ي خانمان سوز مغول به ایران گذشته بود. / ويرانگر، خانمان برانداز

 نگراني و اندوه، قلب مردم را درهم فشرد. / آُزرد، رنجاند، به درد آورد

 قلم از همه كارسازتر است./ مفيدتر، مؤثّرتر، اثر گذارتر

حاال به جمله ها دّقت كنيد. درباره ي واژه هاي مشّخص شده، گفت و گو كنيد.

 مردم از خواب برخاستند .

 تشت با صداي مهيب از باالي قلعه فرو افتاد.

گاهي براي بيان یك مفهوم، ممکن است چند واژه داشته باشيم که با یکدیگر هم 
معني باشند، باید در به کارگيري واژه ها، دّقت کنيم.
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1 انديشيدن: نخست شعر مورد نظر را به صورت آرام و بي صدا بازخواني کنيد و درباره ي

محتوا و آهنگ مناسب آن، بيندیشيد.
2 يافتن: پس از بازخواني و اندیشيدن درباره ي محتوا، لحن و آهنگ مناسب آن  را  کشف کنيد .   

3 شناختن:  پس از اندیشيدن و یافتن آهنگ مناسب، اکنون باید با توّجه بيشتر، بار دیگر شعر 

را نزد خود بخوانيد تا درك بهتري از فضا، شخصيت، مکان و رویدادهاي  شعر پيدا کنيد، مثاًل اگر 
دو شخصيت در شعر با هم گفت وگو مي کنند، تغيير آهنگ را رعایت کنيد.

4  خواندن: پس از مرور شعر و تشخيص لحن مناسب آن، اکنون با آهنگ و سرعت مناسب، 

به صورت رسا، خوانِش شعر را آغاز کنيد.
5 نشان دادن:  به کارگيري حرکات دست و سر و تغيير حالت هاي چهره به هنگام خواندن، 

باعث مي شود، حس و پيام شعر را ، بهتر به شنونده منتقل کنيد. با این کار، در حقيقت، فضاي شعر 
را براي شنونده، نمایش مي دهيد. سعي کنيد حرکات شما با آهنِگ خواندنتان متناسب باشد.

   شعرخواني و صندلي صميميت



89

 درس دوازدهم

)فرهنِگ بومی 2(



  درست و نادرست

                                                                       

 

درك مطلب
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»زاغ و سيمرغ«
ساِم نَریمان، جهان پهلوان ایران، سال ها در آرزوی داشتن فرزند بود. سرانجام، همسرش پسری 

به دنيا آورد که چهره اش مانند خورشيد، درخشان و زیبا، ولی مویش چون موی پيران، سفيد بود.
و ليکن همه موی، بودش سپيدبه چهره، نکو بود بر ساِن شيد

تا آن زمان کسی کودکی سفيد مو، ندیده بود؛ از این رو، خاندان سام، اندوهگين شدند و تا یك 
هفته جرئت نکردند این خبر را به او برسانند. عاقبت، دایه ی کودك که زنی شيردل و شجاع بود، 
نزد سام رفت و مژده داد که یزدان پاك به او پسری داده  است که تنش مانند نقره، سفيد و رویش 

چون گل، زیباست و هيچ عيبی در سراپایش نيست، جز آن که مویش سفيد است.
سام به دیدار فرزند شتافت. اّما وقتی موی سفيد او را دید، غمگين و شرمسار شد.

سپيد مویش  دید،  را  فرزند  نااميدچو  یکسره  جهان،  از  بشد 

با خود گفت:
گردن ِکشان پرسند،  و  آیند  چه گویم  از  این  بّچه ی   بد نشان؟چو 
پلنِگ  دو  رنگ  است  یا خود  پَری استچه گویم که  این بّچه ی دیو، کيست
جهان ِمهاِن  من،  بر  نهانبخندند  و  آشکار  در  بّچه،  این   از 

  بخوان و بينديش

ابوالقاسم فردوسي از نام آوران بزرگ کشور ایران است. فردوسي استاد بي همتاي زبان فارسي است. 
کتاب مشهور او »شاهنامه« نام دارد. شاهنامه سراسر، شعر است. فردوسي نزدیك به سي سال براي نوشتن 
شعرهاي این کتاب، تالش کرد. این کتاب ارزشمند، گنجينه ي فرهنگ ایران کهن و نگهبان زبان فارسي 

است. در اینجا یکي از داستان هاي شاهنامه را که بازنویسی و کوتاه شده است، با هم مي خوانيم: 
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پس از آن، با خشم بسيار فرمان داد که کودك 
که  ببرند  جایی  به  و  کنند  دور  چشمش  پيش  از  را 
هيچ کس او را نبيند. کودك را به سوي کوهی بلند، 
نام»  البرز« بردند، که بر سر آن کوه سر به فلك  به 
کوه  دامنه ي  در  را  او  داشت.  آشيان  سيمرغ  کشيده، 

گذاشتند و بازگشتند. 



93

البرز  کوه بُد، نامش   به خورشيد نزدیك و دور از گروهیکی کوه  
بود  النه  را  سيمرغ  جای،   که آن خانه از خلق،   بيگانه  بودبدان 
باز گشتند    و   کوه  بر  درازنهادند   روزگاری   این،   بر  برآمد 
خوار بِْفکند   و  بُْبرید  ِمهر  شيرخوارپدر،  کودِك   بر   کرد   جفا  

کودك بيچاره، تنها و دور از پدر و مادر از گرسنگی، گاه انگشتان خود را می مکيد و گاه فریاد 
می زد.

در این هنگام، سيمرغ از آشيانه ی خود پرواز کرد تا برای خوراك بّچه هایش، شکاری بيابد.
چون به دامان کوه رسيد، کودکی شيرخواره را دید که بر روی سنگی سخت، افتاده است و 

فریاد می کشد و خورشيد گرم و سوزان بر او می تابد.
خداوند، مهر آن کودك را در دل سيمرغ افکند؛ چنان که او را به چشم فرزندی نگریست. 
فرود آمد و چنگ زد و کودك را از ميان سنگ ها برداشت و به آشيانه ی خود برد. جوجه های 
سيمرغ هم از دیدن کودك، شاد شدند و او را در ميان گرفتند. سيمرغ، نام کودك را » دستان « 

گذاشت.
دراز روزگاری   بر،  برآمد که بُد کودك آنجا به رازبدین گونه 
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    از آن پس، دستان با جوجه های سيمرغ می خورد و می خوابيد و بازی می کرد؛ تا اینکه 
دور از چشم مردم، بزرگ شد.

روزی، کاروانی از کنار آن کوه می گذشت. کاروانيان در آنجا جوانی را دیدند نيرومند، 
با قامتی بلند و مویی سپيد که در دهانه ی غاری ایستاده بود. 

این خبر، دهان به دهان، گشت تا به گوش سام رسيد. همان شب، سام نيز به خواب 
دید که سواری آمد و مژده  داد که پسرش، تندرست و نيرومند است. چون بيدار شد، موبدان 
را نزد خود خواند و از خواب خویش و خبر کاروانيان با آنان سخن گفت. همه او را از اینکه 
فرزند بی گناه خویش را از خود دور کرده بود، سرزنش کردند و به وی پند دادند که از 

پروردگار پوزش بطلبد و به ُجست وجوی فرزندش بشتابد.
سام و سران سپاه، به سوی البرز کوه، روان شدند. پس از پيمودن راهی دراز، به کوهی 
بسيار بلند رسيدند که آشيانه ی سيمرغ برفراز آن بود. آنها جوانی بلند قامت را دیدند که 
ِگرد آشيانه می گشت. سام و همراهان راهی نيافتند که از کوه باال بروند و خود را بدان 
جایگاه برسانند. سام، رو به آسمان کرد و به سبب کار ناپسند خود، از خداي بزرگ پوزش 

طلبيد و خواست که فرزندش را به او باز گرداند.
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 سيمرغ، با دیدن مردم، دانست که به جست وجوی پسر آمده اند. پس رو به دستان کرد و گفت:  » تا کنون
 مانند دایه ای مهربان، تو را پرورانده ام؛ حال که پدر به جست وجوی تو آمده، بهتر است نزد او باز 

گردی«.
دستان با شنيدن این سخن سيمرغ، بسيار اندوهگين شد وگفت: »مرا از خود دور می کنی؟ مگر 

از من خسته شده ای؟«.
سيمرغ در پاسخ گفت: »  اگر با پدر بروی و شکوه و جالل دستگاه او را ببينی، خواهی دانست 
که آشيانه ی من دیگر جای تو نيست. از روی بی مهری نيست که تو را از خود دور می کنم؛ بلکه 
خواستار سرافرازی و بزرگی تو هستم. اکنون این پرهای مرا بگير و پيوسته با خود داشته  باش؛ هر 
گاه به یاری من نيازمند شدی، یکی از آنها را به آتش بيفکن. بی درنگ، به کمك تو خواهم شتافت؛ 

اگر ميل بازآمدن داشتی:
سياه ابِر  چو  بيایم   بی آزارت آَرم،  بدین جایگاه«.همان گه، 

آن گاه، سيمرغ پسر را برداشت و به پای کوه برد و به پدر سپرد. سام، جوانی را دید زورمند؛ که 
موهای سفيد بلندش تا کمر آویخته بود. از دیدن او شاد شد و سپاس خدا را به جای آورد که گناهش 

را بخشيده و پسر را به او بازگردانده است.
سام، نام فرزند را » زال« گذاشت و جامه ای گران بها بر او پوشانيد و با همراهان و سواران به راه 

افتاد. دشت از فریاد شادی سپاه و خروشيدن طبل و بانگ نای، به لرزه در آمد.
آفرین دِل سام شد چون بهشِت برین پاْك فرزند، کرد  بر آن   

    
                                                     شاهنامه ، فردوسی ، با كاهش و بازنويسی   

 درك و دريافت

1 چرا کودك را بر دامنه ي کوه البرز گذاشتند؟

2 رفتار سام با سيمرغ چه فرقي داشت؟

3 در این داستان، رفتار کدام شخصيت را نمي پسندید؟ چرا؟
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حكايت

چهار مقاله، نظامي َعروضي 

یکي از بزرگان، بيمار شده بود، چنان که تصّور مي کرد، گاو شده است. پس همه روز، بانگ 
مي کرد و این و آن را مي گفت: » مرا بُکشيد که از گوشت من َهریسه، نيکو آید«.

کار او به درجه اي بکشيد که هيچ نمي خورد و اطّبا در معالجت عاجز ماندند. سرانجام، خواجه 
ابوعلي سينا را آوردند تا او را عالج کند. 

خواجه، قبول کرد و گفت: » گاو کجاست تا او را بُکشم ؟! «.
جوان، همچوگاو، بانگي کرد، یعني اینجا هستم !

خواجه بوعلي گفت: » او را به ميان سراي آورید و دست و پاي او را ببندید و بخوابانيد«.
بيمار چون آن شنيد، بدوید و جلو آمد، و بر پهلوي راست، ُخفت و پاي او سخت ببستند. پس 
خواجه بوعلي بيامد و کارد بر کارد ماليد و نشست و دست بر پهلوي او نهاد، چنان که عادت قّصابان 
باشد. پس گفت: » وه! این چه گاو الغري است ! این را نمي توان کشت، علف دهيدش تا َفربه شود«.

 پس، خواجه، برخاست و بيرون آمد و حاضران را گفت: »دست و پاي او را بگشایيد و خوردني، 
آنچه فرمایم پيش او برید و او را گویيد: بخور تا زود فربه شوي«. 

چنان کردند که خواجه گفت. خوردني پيش او بردند و او مي خورد، بدان اميد که فربه شود، تا او را 
بکشند. 

پس، یك ماه سپري شد و چنان که خواجه بوعلي فرموده بود، کاماًل صّحت یافت. 

 مفهوم اين حكايت با كدام َمثَل تناسب دارد؟

  قدر عافيت ، کسي داند که به مصيبتي گرفتار آید.     بخور تا تواني به بازوي خویش 
 هر سخن جایي و هر نکته، مکاني دارد.    عقل سالم در بدن سالم است . 

  بخور بخواب، کار من است؛ خدا نگاه دار من است.


