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بعد از ظهر يكي از روزهاي پاياني فروردين بود .كم كم روزها بلندتر ميشد

و زمان بيشتري براي بازي و مطالعه يا گفت و گو با دوستان ،پيدا ميكرديم .آن

بچه هاي كوچه ،بازي كرديم .بعد من و بهمن گوشهاي نشستيم و
روز ،كمي با ّ
درباره ي موضوع درس با هم صحبت كرديم.

پس از چند دقيقه ،بهمن گفت« :پوريا ،بلند شو ،تا كتابفروشي ِ
سر خيابان

برويم».

راه افتاديم و به طرف كتاب فروشي «خانهي فرهنگ» رفتيم .كتاب فروش ،مردي

بچهها هم او را دوست
تقريباً پنجاه ساله و بسيار خوش اخالق و مهربان بود .ما ّ

داشتيم.

به كتاب فروشي كه رسيديم ،ايستاديم و از پشت شيشه ،كتابها را كه خيلي ّ
منظم و

خوش نما ،چيده شده بودند ،تماشا كرديم .گاهي به اسم كتابها و گاهي به تصوير روي

جلد آنها خيره ميشديم و آنها را به همديگر نشان ميداديم .در همان لحظه  ،آقاي

«بچه ها! خوش آمديد؛
فرهنگ ،صاحب كتاب فروشي ،بيرون آمد و به ما گفتّ :
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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 نميشويم».
آقاي فرهنگ ،حرفش را تكرار كرد و گفت « :نه ،اين جوري نميشود .بياييد با

شما كار دارم».

پذيرفتيم و وارد كتاب فروشي شديم .به هر طرف كه نگاه ميكرديم ،كتابهاي

ّ
طورمنظم كنار هم چيده شده بودند.
رنگارنگ و كوچك و بزرگ به

يك لحظه با خودم گفتم« :اين همه كتاب! چه كساني اين كتاب ها را نوشتهاند؟

چه كساني اين همه كتاب را مي خوانند؟».

متوجه خود كرد:
محو تماشا و غرق اين فكر بودم كه صداي آقاي فرهنگ مرا
ّ
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«بچه 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 بزرگمردان و دالوران ديروز و امروز

ميهن عزيزمان ايران ،آشنا ميكند ،شما اگر گذشته و امروزتان را خوب بشناسيد،
در آيندهي نزديك ،خودتان هم يكي از نامآوران 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 گوشهاي

از كتاب فروشي ،سرگرم تماشا و خواندن بخشهايي از كتاب شديم.

كتاب سه فصل داشت « :نامآوران ديروز ،نام آوران امروز ،نام آوران فردا».
توجه مرا به خود جلب كرد .فهرست
فصل دوم يعني« نامآوران امروز» بيشتر ّ

مطالب فصل را نگاه كردم ،ديدم مربوط به تاريخ معاصر و مخصوصاً بزرگان و

نام آوران دورهي انقالب اسالمي است .از چهرههاي رشيد و دالور دوران هشت
مقدس تا دانشمندان و شهداي علمي و فناوري هستهاي مانند شهيد
سال دفاع ّ

مقدم ،شهيدمسعود عليمح ّمدي،
مصطفي احمديروشن ،شهيدحسن تهراني ّ

شهيد داریوش رضايينژاد و شهيد مجيد شهرياري.

صداي بهمن ،ناگهان مرا به خود آورد « :بلند شو ،هوا دارد تاريك ميشود.

بقيه را بگذار براي بعد».

گفتم« :نه ،نمي شود؛ صبر   كن اين را برايت بخوانم،مطلب جالبي دربارهي

احمدي روشن است:
شهيد 72

72

«مصطفي به مادرش ميگفت :ماماني.
بچهها حرف ميزد .گاهي
پشت تلفن،لحنش را عوض ميكرد و با مادرش مثل ّ

وقتها مادرش كه ميآمد َد ِم در شركت ،ميرفت دو دقيقه ،مادرش را ميديد و
برميگشت؛ ح ّتي اگر جلسه بود.

بچهها تعريف ميكردند ،زمان دانشجويي ،وقتي بيمار ميشد ،پيش پزشك
ّ

هم كه ميخواست برود ،با مادرش ميرفت.»...

در حالي كه آخرين نگاههايم به تصوير سيماي دانشمند جوان «،احمدي

روشن » ،دوخته شده بود،برخاستم .ا ّما دلم نميخواست چشم از چهرهي پُراميد
اين جوان بردارم.

ناگزير ،كتاب را بستم و به آ قاي فرهنگ تحويل دادم و گفتم :إن شاءاهلل به

زودي پولي جمع ميكنم و ميآيم اين كتاب را ميخرم و ميخوانم».

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 مق ّدس ،از نام آوران معاصر کشورمان هستند.
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درك مطلب
بچه ها مناسب دانست؟
 1آقاي فرهنگ كدام كتاب را براي ّ
 2شناختن بزرگ مردان و دالوران گذشته و امروز ،چه كمكي به ما مي كند؟
 3از نام آوران ديروز چه كساني را مي شناسيد؟
 4به نظر شما ،مقصود از « نام آوران فردا » چه كساني هستند؟
.

5

دانش زباني
فضاسازي در سخن

توجه كنيد:
به جمله ي كوتاه سمت راست و جمله ي گسترش يافته ي سمت چپ ّ
بعد از ظهر بود.

بعد از ظهر يكي از روزهاي پاياني فروردين بود.

  مردي تقريب ًا پنجاه ساله بود.

مردي تقريب ًا پنجاه ساله و فردي خوش اخالق و

بسيارمحترم بود.
 كتاب ها را تماشا كرديم.

كتاب ها را كه خيلي منظّم و خوش نما چيده شده

بودند ،تماشا كرديم.
همان گونه كه در نمونه هاي باال ديديد ،جمله هاي سمت راست كوتاه هستند و با كلمات كمتري
نوشته شده اند .كوتاهي جمله ها ،اطّالعات اندكي به ما مي دهند .مث ً
ال جمله ي « كتابها
را تماشا كرديم ،».خبر زيادي به ما نميدهد  ،ا ّما در جمله ي گسترش يافته ي مقابل آن،
فضاي بيشتري توصيف شده است و ا ّطالعات كامل تري از آن دريافت مي كنيم.
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جمله هاي كوتاه زير را گسترش دهيد:

كتاب را بستم

.

مادرش را ديد.

.

گاهي با افزودن كلماتي كه زمان ،مكان ،موقعيت يا چگونگي فضا را بيان مي كنند،
نوشته را گوياتر ،گيراتر و گسترده تر ميسازيم.

گوش كن و بگو
قصهي « پرواز روباه » كه براي شما پخش يا خوانده ميشود ،با د ّقت گوشدهيد
به ّ
و سپس درباره ي پرسشهاي زير ،گفت وگو كنيد.
پرسشها

 1شروع داستان چگونه بود؟
 2زمان سفر ،مربوط به چه دوره اي بود؟
 3چرا مهمان دار ،روباه را از هواپيما اخراج كرد؟
 4در اين داستان از چه ضرب المثل هايي استفاده شدهاست؟
 5مسير سفر از كجا به كجا بود؟
 6چرا روباه به گريه افتاد؟
 7چرا مهمان دار كالغ و داركوب را از هواپيما بيرون نينداخت؟
 8روباه پس از اخراج از هواپيما ،كجا افتاد و چه كرد؟
 9كدام جمله هاي داستان به نظر شما خنده دار بود؟
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بخوان و حفظ كن
ایران ،ای سرای امید
بر با َمت سپیده دمید
بنگر کزین َر ِه ُپر خون

را ِ
ِ
ه ما راه حق ،را ِه بهروز

ی است

اتّحاد ،اتّ
حاد ،رمز پیروزی است
صلح و آزادی

خ
ورشیدی خجسته رسید
اگر
چه دلها ُپرخون است
ش ِ
کوه شادی ،افزون است

س
پیدهي ما گلگون است
که د
ست دشمن ،در خون اس

جاودانه د
ر همه جهان ،خوش باد
یادگار
خون عاشقان ،ای بهار
ای بهار تا
زه جاودان در این چمن

ای ایرانَ ،غ َمت َم ِرساد
جاویدانُ ،شکو ِه تو باد

ت

هوشن

گ اب
تهاج (سايه)
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ش ُکفته باد.

خوانش و فهم
 1اين شعر ،كليد مو ّفقيت و سربلندي ملّت را چه ميداند؟
 2شعر را هم صدا ( هم نوا ،هم آوا ) بخوانيد.
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هیچ چیز از نگاه کنجکاو و جستوجوگر «محمود» دور نمیماند :ستارگان

زیبای آسمان که در شبانگاه با او گفتوگو میکردند؛ غروبهای خیالانگیز
زایندهرود ،پرواز کبوتران؛ و از همه بيشتر ،ستونها ،گلدستهها و نقشهای

زیبای مساجد اصفهان .او دوست داشت همه را ن ّقاشی کند .وقتی با هم
ِ
کبوتران
کالسیهایش از مدرسه بیرون میآمد ،از او میخواستند تا تصوير
نشسته بر دیوار را که در دفتر خود کشیده بود ،در دفتر آنها نیز بکشد.
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روزی که پدرش ،دست او را در دست استاد امامی گذاشت؛ آن استاد بزرگ ن ّقاشی،

دریافت که محمود استعدادی فوقالعاده دارد .استاد امامی مردی پرکار ا ّما بسیار

کمحرف بود .او روزهای فراوان ،محمود را به ساختن رنگ و آماده كردن قلمموها و

بومها مشغول کرد .

الدين مح ّمد(مولوي)،
در کارگاه استاد امامی ،شعرهای دلنشین حافظ و جالل ّ

زمزمه می شد و محمود با این سرودهها و نقش و نگارها پرورش می یافت .بعد

از ماهها ،استاد به محمود گفت«:محمود! حاال دیگر وقت آن رسیده  است که خودت

طراحی كنی».
ّ

در این هنگام ،محمود با خوشحالي و هیجان گفت « :استاد؛ از کجا باید شروع کنم ؟».
استاد امامي گفت «:از همه جا؛ از سیاهی شب تا روشنایی سپیده دم ،از ش ّفافیت آب

تا سختی کوه ،از ابرهای گذران تا نقشی که برخشتها زدهاند».

محمود شروع کرد .استاد با نگاههای تحسینآمیز ،هنرمندی او را میدید و تشویقش

میکرد؛ ا ّما مراقب بود که غرور به جان شاگردش نیفتد .همیشه میگفت « :غرور،
آفت هنر است».

روزی که استاد امامی کشیدن آهو را به محمود سرمشق داد ،او تمام شب ،بیدار ماند و

در پایان ،آهوهایی را دید که از هر طرف به او نگاه می کردند :از رو به رو ،از پشت سر ،از

نیم رخ ،در حال فرار و . . .به یاد مادر خود افتاد که هر وقت کارش گره میخورد،

میگفت«:یا ضامن آهو ! ».

صبح روز بعد ،تمام راه را دوید تا گلّهی آهوانی را که کشیده بود ،به استاد نشان

دهد.

استاد گفت  « :از رو که نكشيدی ؟ ».
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محمود ،در حالی که سر   خ شده بود ،گفت « :نه همه را ذهنی کشیدهام».
استاد با هیجان و ناباوری گفت  «:حاال چشمهایت را ببند و همان آهویی را که

سرمشق داده بودم ،بکش».

ِ
حرکت قلم ،طر    ح آهو را کشید.
محمود چشمهايش را بست و با دو سه
استاد امامی ،بيصبرانه گفت «:بَه بَه ! بَه بَه ! به تو میگو  یند هنرمند! منمطمئ ّنم

که تو یکی از استادان بزرگ ن ّقاشی خواهی شد».

سالها بعد،محمود فرشچیان ،استادی هنرمند و نامآشنا در ن ّقاشی شد و كارهاي

او شهرت جهانی یافتند.

اكنون کمتر کسی است که نگارهی « عصر عاشورا »ی او را ندیده باشد؛ چه بسیار

ِ
حالت سوگوار اسب امام حسین(ع)در این اثر ،گریستهاند و چه
چشمها که با دیدن
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زبانها که هنرمندی و نيك ناميِ این استاد بزرگ را ستودهاند و با نويسنده
و شاعر بزرگ ايران «،سعدي» ،هم صدا شدهاند كه:
نا ِم نيكو ،گر بمان َد ز آدمي

بِه كزو مان َد سراي زر نگار

نا ِم ِ
نيك رفتگان ،ضايع مكن

تا بمان َد نام نيكت ،پايدار

درست و نادرست
1

محمود با شعرهای دلنشین حافظ و موالنا پرورش می یافت.

2

تابلوی «عصر عاشورا » اثر استاد فرشچیان است.

3

پدر محمود دریافت که پسرش استعدادی فوق العاده دارد.

درك مطلب
طراحي را از كجا شروع كرد؟
 1محمودّ ،
 2استاد امامي چه چيزي را آفت هنر مي دانست؟ چرا؟
 3پيام شعر سعدي چيست ؟
 4چرا پدر محمود او را به استاد نقّاشي سپرد ؟
5

.
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واژهآموزي
استاد ،با نگاه هاي تحسين آميز ،او را مي ديد.
		

نگاه هاي تحسين آميز :يعني نگاه هايي كه با تحسين و تشويق آميخته است.
شهيد احمدي روشن ،در راه سربلندي ميهن ،تالشي افتخارآميز داشت.
تالشي افتخارآميز :يعني تالشي كه با افتخار همراه است.

		

او غروب هاي خيال انگيز را دوست مي داشت.
غروب هاي خيال انگيز :يعني غروب هايي كه خيال و انديشه را برمي انگيزد.

		

نگارگري ها و نقش هاي شگفت انگيز استاد ،هر بيننده اي را به تحسين وا مي داشت.
تعجب مي شود.
نقش هاي شگفت انگيز :يعني نقش هايي كه باعث شگفتي و ّ

		

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

توجه كنيد:
براي اجراي مناسب و ج ّذابتر ،الزم است به نكات زيرّ ،
1

طراحي كنيد.
صحنه پردازي :فضاي مناسب براي اجرا و متناسب با محتواّ ،

2

انتخاب نقش :پس از بررسي و بازخواني داستان ،يكي از شخصيتها را انتخاب كنيد.

3

اجراينمايش :پس از تعيين نقش ،ويژگيهاي شخصيت مورد نظر را به نمايش بگذاريد.

 4نقد و بررسي :پس از پايان نمايش ،دربارهي چگونگي اجراي نقش هر فرد ،در گروه
بحث و گفت وگو كنيد و سرانجام مباحث را جمع بندي نماييد.
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چهل سال از حملهی خانمان سو ِز مغوالن به ایران گذشته بود .هنوز سایهی

وحشت و خاطرهی هراسانگيز قتل عا ِم مردم اين سرزمين از سوي چنگیز و
فرزندانش از ذهن مردم ایران ،پاک نشده بود.

در این هنگام ،آشوب دیگری برخاست .هالکو ،خان مغول ،برای نابود

کردن مخالفان خود ،به ایران حمله کرد .بار دیگر نگرانی و اندوه ،قلب مردم
را درهم فشرد.

نصیرالدين توسی ،ریاضیدان ،نویسنده و ستارهشناس بزرگ ایرانی،
خواجه
ّ

با خود اندیشید که « چه میتوانکرد ؟ ».

آنگاه با خود گفت « :جامعه ،برای حفظ خود ،به سه چیز نیازمند است:

شمشیر ،قلم و دینار .شمشیر و دینار در دست دشمن است و قلم که از همه

کارسازتر است ،در دست ما .اگر بتوان قلم را به قدرت رساند ،شمشیر و
دینار را هم میتوان از دشمن گرفت».
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خواجه با همین نقشه ،تصمیم گرفت به درون حکومت مغولها

راه پیدا کند و اندیشه و رفتار آنها را تغییر دهد.

هالکو هم که خود را نیازمند هوش و دانایی خواجه نصیر

میدانست ،او را گرامی داشت و مشاور خود كرد .خواجه ،کارش را

با حرکتی زیرکانه آغاز کرد .او می خواست یک مرکز علمی ايجاد
كند ا ّما براي این کار دشوار ،تصمیم عجیبی گرفت.

تشتی فراهم آورد و دو تن را مأمور کرد تا آن را شبانگاه

از باالی قلعه به پایین اندازند .او قبالً زمان انداختنِ تشت را
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به خان مغول ،ا ّطالع داده بود .وقتی تشت با صدای َمهیب ،فرو افتاد ،مردم

وحشتزده از خواب برخاستند .همه میگریختند و گمان میکردند ،حادثه ي
ناگواري پيش آمده است.

خواجه به هالکو گفت « :ای خان بزرگ ،تو چرا فرار نمیکنی ؟ تو چرا

نمیترسی؟ ».

هالکو گفت « :چون از پیش میدانستم».
خواجه ،لبخندی زد و گفت « :پس اگر بتوانیم حوادث را پیشبینی کنیم ،هرگز

به وحشت نمیافتیم و چاره اي می اندیشیم».

با همین حرکت زیرکانه ،خواجه توانست کلّیهی امکانات حکومت هالکو را

برای جذب دانشمندان و ساختن َر َصدخانهی بزرگ مراغه به کار گیرد .

خواجه نصیرتوسی ،ریاضیدانان و ستاره شناسان را از سرزمینهای اسالمی

دعوت کرد .او در کنار َر َصدخانه ،کتابخانهای نیز ايجاد کرد که شما ِر کتابهای
آن را تا چهار صد هزار جلد نوشتهاند.

بزرگترین خدمت او این بود که در دورهی هالکو و هنگام چیرگی مغول،

توجه کرد .در آن هنگام
به تربيت دانشمندان و نگهداری کتابها و آثار علمی ّ

که مغوالن کتابها را آتش میزدند یا در آب میانداختند ،او به نسخه برداری

و جمع آوری کتابها مشغول شد و اگر تالش و ه ّمت او نبود ،بیشتر آن آثار

ارزشمند از میان میرفت.

حدود دویست سال پیش از خواجه نصیر ،مردی بزرگ از والیت او ،به نام خواجه

نظامالملک توسی ،نیز با تدبير و توانايي علمي خود کارهای بزرگی انجام داد .او
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مهمآنروز،مدارسشبانهروزیتأسيس كرد کهماننددانشگاههای
دردوازدهشهر ّ

امروز ،اداره میشدند .این مدارس به«نظامیه» معروف بودند .سعدی یکی از

صدها دانشمندی است که در این مدارس،تحصیل کرده است.

خواجه نظام الملک ،در شهر ریَ ،ر َصدخانهای ساخت که بسیاری از

دانشمندان در آنجا به تحقیق مشغول شدند.

پرفروغ فراوانی مانند خواجه
در آسمان علم و فرهنگ ایران ،ستارههاي
ِ

نظام الملک و خواجهنصیرتوسی میتوان یافت .این دانشمندان ،با تكيه بر لطف

پروردگار ،در سختترین شرايط کوشیدند ،ایران را به اوج عظمت و سربلندی
برسانند.

درست و نادرست
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1

به گفته ی خواجه نصیرتوسي  ،برای حفظ جامعه شمشیر از همه کارسازتر است.

2

سعدی در یکی از مدارس نظامیه تحصیل کرده است.

3

خواجه نصیر توسی با زیرکی توانست رصد خانه ای در شهر ری بسازد.

درك مطلب
 1منظور از جمله ي زير چيست؟
« جامعه براي حفظ خود به شمشير ،قلم و دينار نيازمند است» .
 2چرا هالكو خان به علم خواجه نصير نيازمند بود؟
 3كارهاي مشترك خواجه نظام الملك و خواجه نصير توسي چه بودند؟
 4پيش بيني حوادث چه كمكي مي تواند به ما بكند؟
 5مدارس نظاميه چه نوع مدرسه اي بودند و چگونه اداره مي شدند؟
.

6

دانش زباني
كاربرد واژه
جملههاي زير را بخوانيد.
چهل سال از حمله ي خانمان سوز مغول به ايران گذشته بود / .ويرانگر ،خانمان برانداز
نگراني و اندوه ،قلب مردم را درهم فشرد / .آ ُزرد ،رنجاند ،به درد آورد
قلم از همه كارسازتر است /.مفيدتر ،مؤثّرتر ،اثر گذارتر
ّ
مشخص شده ،گفتوگو كنيد.
حاال به جملهها د ّقت كنيد .درباره ي واژه هاي

مردم از خواب برخاستند .
تشت با صداي مهيب از باالي قلعه فرو افتاد.
گاهي براي بيان يك مفهوم ،ممكن است چند واژه داشته باشيم كه با يكديگر هم
معني باشند ،بايد در به كارگيري واژه ها ،د ّقت كنيم.
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شعرخواني و صندلي صميميت
 1انديشيدن :نخست شعر مورد نظر را به صورت آرام و بي صدا بازخواني کنید و درباره ي
محتوا و آهنگ مناسب آن ،بينديشيد.
  2يافتن :پس از بازخواني و انديشيدن درباره ي محتوا ،لحن و آهنگ مناسب آن را كشف كنيد .
توجه بيشتر ،بار ديگر شعر
 3شناختن :پس از انديشيدن و يافتن آهنگ مناسب ،اكنون بايد با ّ
را نزد خود بخوانيد تا درك بهتري از فضا ،شخصيت ،مكان و رويدادهاي شعر پيدا كنيد ،مث ً
ال اگر
دو شخصيت در شعر با هم گفت وگو مي كنند ،تغيير آهنگ را رعايت كنيد.
 4خواندن :پس از مرور شعر و تشخيص لحن مناسب آن ،اكنون با آهنگ و سرعت مناسب،
خوانش شعر را آغاز كنيد.
به صورت رسا،
ِ
 5نشان دادن :به كارگيري حركات دست و سر و تغيير حالت هاي چهره به هنگام خواندن،
باعث مي شود ،حس و پيام شعر را  ،بهتر به شنونده منتقل كنيد .با اين كار ،در حقيقت ،فضاي شعر
آهنگ خواندنتان متناسب باشد.
را براي شنونده ،نمايش ميدهيد .سعي كنيد حركات شما با
ِ
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درست و نادرست

درك مطلب
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بخوان و بينديش

ابوالقاسم فردوسي از نامآوران بزرگ كشور ايران است .فردوسي استاد بيهمتاي زبان فارسي است.
كتاب مشهور او «شاهنامه» نام دارد .شاهنامه سراسر ،شعر است .فردوسي نزديك به سي سال براي نوشتن
شعرهاي اين كتاب ،تالش كرد .اين كتاب ارزشمند ،گنجينهي فرهنگ ايران كهن و نگهبان زبان فارسي
است .در اينجا يكي از داستانهاي شاهنامه را که بازنویسی و کوتاه شده است ،با هم ميخوانيم:

«زاغ و سیمرغ»
سا ِم نَریمان ،جهان پهلوان ایران ،سالها در آرزوی داشتن فرزند بود .سرانجام ،همسرش پسری
به دنیا آورد که چهرهاش مانند خورشید ،درخشان و زیبا ،ولی مویش چون موی پیران ،سفید بود.
سان شید
به چهره ،نکو بود بر ِ

و لیکن همه موی ،بودش سپید

تا آن زمان کسی کودکی سفید مو ،ندیده بود؛ از این رو ،خاندان سام ،اندوهگین شدند و تا یک
هفته جرئت نکردند این خبر را به او برسانند .عاقبت ،دایهی کودک که زنی شیردل و شجاع بود،
نزد سام رفت و مژده داد که یزدان پاک به او پسری دادهاست که تنش مانند نقره ،سفید و رویش
چون گل ،زیباست و هیچ عیبی در سراپایش نیست ،جز آن که مویش سفید است.
سام به دیدار فرزند شتافت .ا ّما وقتی موی سفید او را دید ،غمگين و شرمسار شد.
چو فرزند را دید ،مویش سپید

بشد از جهان ،یکسره ناامید

با خود گفت:
چو آیند و پرسند ،گردنکِشان
بچهی دیو ،کیست
چه گویم که این ّ
ِهان جهان
بخندند بر من ،م ِ

بچه ی بد نشان؟
چه گویم از این ّ
پلنگ دو رنگ است یا خود پَری است
ِ
بچه ،در آشکار و نهان
از این ّ
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پس از آن ،با خشم بسیار فرمان داد که کودک
را از پیش چشمش دور کنند و به جایی ببرند که
هیچ کس او را نبیند .كودك را به سوي کوهی بلند،
به نام«  البرز» بردند ،كه بر سر آن كوه سر به فلك
کشیده ،سیمرغ آشیان داشت .او را در دامنه ي كوه
گذاشتند و بازگشتند.
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یکی کوه بُد ،نامش البرز کوه
بدان جای ،سیمرغ را النه بود
نهادند بر کوه و گشتند باز
پدر ،مِهر بُ ْبرید و بِفْکند خوار

به خورشید نزدیک و دور از گروه
که آن خانه از خلق ،بیگانه بود
برآمد بر این ،روزگاری دراز
ِ
کودک شیرخوار
جفا کرد بر

کودک بیچاره ،تنها و دور از پدر و مادر از گرسنگی ،گاه انگشتان خود را میمکید و گاه فریاد
می زد.
بچه هايش ،شکاری بیابد.
در این هنگام ،سیمرغ از آشیانهی خود پرواز کرد تا برای خوراک ّ
چون به دامان کوه رسید ،کودکی شیرخواره را دید که بر روی سنگی سخت ،افتاده است و
فریاد میکشد و خورشيد گرم و سوزان بر او میتابد.
خداوند ،مهر آن کودک را در دل سیمرغ افکند؛ چنان که او را به چشم فرزندی نگریست.
فرود آمد و چنگ زد و كودك را از میان سنگها برداشت و به آشیانهی خود برد .جوجههای
سیمرغ هم از دیدن کودک ،شاد شدند و او را در میان گرفتند .سیمرغ ،نام کودک را « دستان »
گذاشت.
بدین گونه بر ،روزگاری دراز

برآمد که بُد کودک آنجا به راز
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از آن پس ،دستان با جوجههای سیمرغ میخورد و میخوابید و بازی میکرد؛ تا اینکه
دور از چشم مردم ،بزرگ شد.
روزی ،کاروانی از کنار آن کوه میگذشت .کاروانیان در آنجا جوانی را دیدند نیرومند،
با قامتی بلند و مویی سپید که در دهانهی غاری ایستاده بود.
این خبر ،دهان به دهان ،گشت تا به گوش سام رسید .همان شب ،سام نیز به خواب
دید که سواری آمد و مژده داد که پسرش ،تندرست و نیرومند است .چون بیدار شد ،موبدان
را نزد خود خواند و از خواب خویش و خبر کاروانیان با آنان سخن گفت .همه او را از اینکه
فرزند بیگناه 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 پیمودن راهی دراز ،به کوهی
بسیار بلند رسیدند که آشیانهی سیمرغ برفراز آن بود .آنها جوانی بلند قامت را دیدند که
گِرد آشیانه میگشت .سام و همراهان راهی نیافتند که از کوه باال بروند و خود را بدان
جایگاه برسانند .سام ،رو به آسمان كرد و به سبب كار ناپسند خود ،از خداي بزرگ پوزش
طلبید و خواست که فرزندش را به او باز گرداند.
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سیمرغ ،با دیدن مردم ،دانست که به جست وجوی پسر آمدهاند .پس رو به دستان کرد و گفت « :تا کنون
مانند دایهای مهربان ،تو را پروراندهام؛ حال که پدر به جست وجوی تو آمده ،بهتر است نزد او باز
گردی».
دستان با شنيدن اين سخن سیمرغ ،بسیار اندوهگین شد وگفت« :مرا از خود دور میکنی؟ مگر
از من خسته شدهای؟».
سیمرغ در پاسخ گفت  « :اگر با پدر بروی و شکوه و جالل دستگاه او را ببینی ،خواهی دانست
که آشیانهی من دیگر جای تو نیست .از روی بیمهری نیست که تو را از خود دور میکنم؛ بلکه
خواستار سرافرازی و بزرگی تو هستم .اکنون این پرهای مرا بگیر و پیوسته با خود داشتهباش؛ هر
گاه به یاری من نیازمند شدی ،یکی از آنها را به آتش بیفکن .بی درنگ ،به کمک تو خواهم شتافت؛
اگر میل بازآمدن داشتی:
همان گه ،بیایم چو اب ِر سیاه
بی آزارت َآرم ،بدین جایگاه».
آن گاه ،سیمرغ پسر را برداشت و به پای کوه برد و به پدر سپرد .سام ،جوانی را دید زورمند؛ که
موهای سفید بلندش تا کمر آویخته بود .از دیدن او شاد شد و سپاس خدا را به جای آورد که گناهش
را بخشیده و پسر را به او بازگردانده است.
سام ،نام فرزند را « زال» گذاشت و جامهای گرانبها بر او پوشانید و با همراهان و سواران به راه
افتاد .دشت از فریاد شادی سپاه و خروشیدن طبل و بانگ نای ،به لرزه در آمد.
بهشت برین
دل سام شد چون
ِ
ِ

بر آن ْ
پاک فرزند ،کرد آفرین
شاهنامه  ،فردوسی  ،با کاهش و بازنویسی

درك و دريافت
 1چرا کودک را بر دامنه ي کوه البرز گذاشتند؟
 2رفتار سام با سیمرغ چه فرقي داشت؟
 3در اين داستان ،رفتار كدام شخصيت را نميپسنديد؟ چرا؟
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حكايت

يكي از بزرگان ،بيمار شده بود ،چنان كه تص ّور مي كرد ،گاو شده است .پس همه روز ،بانگ
ميكرد و اين و آن را ميگفت « :مرا ُبكشيد كه از گوشت من َهريسه ،نيكو آيد».
اطبا در معالجت عاجز ماندند .سرانجام ،خواجه
كار او به درجهاي بكشيد كه هيچ نميخورد و ّ
ابوعليسينا را آوردند تا او را عالج كند.
خواجه ،قبول كرد و گفت « :گاو كجاست تا او را ُبكشم ؟! ».
جوان ،همچوگاو ،بانگي كرد ،يعني اينجا هستم !
خواجه بوعلي گفت « :او را به ميان سراي آوريد و دست و پاي او را ببنديد و بخوابانيد».
بيمار چون آن شنيد ،بدويد و جلو آمد ،و بر پهلوي راست ،خُ فت و پاي او سخت ببستند .پس
قصابان
خواجه بوعلي بيامد و كارد بر كارد ماليد و نشست و دست بر پهلوي او نهاد ،چنان كه عادت ّ
باشد .پس گفت « :وه! اين چه گاو الغري است ! اين را نميتوان كشت ،علف دهيدش تا َفربه شود».
پس ،خواجه ،برخاست و بيرون آمد و حاضران را گفت« :دست و پاي او را بگشاييد و خوردني،
آنچه فرمايم پيش او بريد و او را گوييد :بخور تا زود فربه شوي».
چنان كردند كه خواجه گفت .خوردني پيش او بردند و او ميخورد ،بدان اميد كه فربه شود ،تا او را
بكشند.
پس ،يك ماه سپري شد و چنان كه خواجه بوعلي فرموده بود ،كام ً
صحت يافت.
ال ّ
مفهوم اين حكايت با كدام َمثَل تناسب دارد؟

قدر عافيت  ،كسي داند كه به مصيبتي گرفتار آيد.
			
هر سخن جايي و هر نكته ،مكاني دارد.
بخور بخواب ،كار من است؛ خدا نگاه دار من است.
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چهار مقاله ،نظامي َعروضي

بخور تا تواني به بازوي خويش
عقل سالم در بدن سالم است .

