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 درس سوم

کار،  و��قه �به �قصد �ش �ی �ق و �پ کار و �گرد�ش عال�قه دا�ش اهی �بود �که �به �ش د�یم، �پاد�ش مان �ق رد �ز

�ق �که �به  ی دا�ش اه، �با�ز ن �پاد�ش . ا�ی وا�زا�ق می ا�زدا�ز�ق د رد �گردن ��ی کم�ز ا�ز�ق و � ا��ب می �ق

�ق و او  ار دو��ق دا�ش ن �با�ز را �بس�ی اه ا�ی ورد. �ش سمان �زرود می �آ ، �پر�زدگان را ا�ز �آ �یک �پروا�ز

�ی�ق می �کرد.  ود �قر�ب را �به د��ق �ز

�ق  �ش �ی�ش او �گدز ی ا�ز �پ هو�ی کار ر�ز�قه �بود. �آ ن �با�ز را �بر د��ق �گر�ز�قه �به �ش ی �آ ًا َمِلک، رو�ز ا�ق ا�قّ�ز

اد و  دا ا�ز�ق ا�ز�ق و ا�ز همراهان �ب �ی هو را �ز ا�ز�ق و �آ �بال او �ق حالی �به د�ز و�ش ّد�ق �ز و ملک ا�ز �ش

رد او �زمی ر��ید. د می را�زد �که �باد �به �گَ �ز ان �ق �ز د؛ اّما ملک �پ �ز ا�ز�ق ی او می �ق یرز رد�پ ی ا�ز همراهان �ز� �بر�ز

�ق و صحرا  ا�ز�ق و د�ش د. َمر�ک�ب را �به هر طر�ز می �ق یره �ش � گی �بر او �پ � �ز رد ا�ین �ال، �قسش

امی �که  �کد. ملک، �ب الل می �پ ی �ز �ب ن، �آ د و د�ید �که ا�ز �باالی �آ ا �به دامان �کوهی ر��ی مود �ق �ی می �پ

د  �ک�ی طره ا�ز �کوه می �پ طره �ق �ب را �که �ق ن �آ �یر �کوه �گر�ز�ق و �آ ورد؛ �ز �یرون �آ ، �ب �ق �ش دا�ش رد �قر�کَ

اه ا�ز  . �پاد�ش �ز�ق ام را �قمام ر�ی �ب �ب د و �آ د. �با�ز �پر �ز �زو�ش وا��ق �که �ب مع �کرد و �ز ام، �ب ن �ب رد �آ

وا��ق �که �به  د و �ز ا ماالمال �ش �ق �یر �کوه �گر�ز�ق  ام را �ز �ق و �ب اطر �گسش رده �ز �ز ، �آ ن حر�ک�ق �آ
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اه  . �ش �ز�ق ام را ر�ی �ب �ب �گر، �با�ز حر�ک�قی �کرد و �آ ��ب ر�ا�زد. �بار د�ی

د و هال�ک �کرد.  �ی م�ین �کو�ب د. �با�ز را �بر �ز م�گ�ین �ش گی �ز�ش � �ز ّد�ق �قسش ا�ز �ش

اه  �قه د�ید و �ش د و �با�ز را �کسش اه ر��ی رد ا�ین �ال، رکا�ب دار �ش

وا��ق �که �به  س�ق و �ز ه �شُ یرز ام را �پا�ک� . �بی رد�زگ، �ب �زه �یا�ز�ق را �قسش

�ب دهد. اه �آ �ش

�کد، م�یل  الل �که ا�ز �کوه �زرو می �پ �ب �ز ن �آ اه �زرمود �که من �به �آ �ش

و �باالی �کوه  ود، �زدارم. �ق مع �ش ام �ب طره رد �ب طره �ق �که �ق �ز دارم و محبال ا�ی

ر.  ام را �پُر �کن و �زرود �آ ، �ب �ب �برو و ا�ز م�ز�بع ا�ین �آ
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مد و  �یرون می �آ �ب طره  طره �ق ن، �ق �ب ا�ز �آ مه ای د�ید �که �آ . �پ�ش �باال ر�ز�ق رکا�ب دار ا�ز �کوه 

�بِ دهاِن  ا�ب رد وی ا�شر �کرده ا��ق و �آ �ز�ق مه مرده و حرار�ق �آ ن �پ�ش ی �بر ��ب �آ دها�ی ا�ش

�کد.  طره ا�ز �کوه �زرو می �پ طره �ق ود و �ق لوط می �ش مه محز �ب �پ�ش �با �آ هر�آ  �ود�ش  �ز

�ب  امی �آ د و �ب �ی ه را د�یده �بود �به عر�ز ر�ا�ز �پ �ز مد و �آ �ین �آ مه ا�ز �کوه �پا�ی رکا�ب دار سرا��ی

اه داد.  �ق �به �ش ر �زی �که همراه دا�ش سرد ا�ز طز

م �بار�ید.  ک ا�ز �پ�ش �ب را �بر ��ب �زهاد و ا�ش ام �آ اه �ب �ش

د و  �ی هی سرد �بر�کسش اه �آ . �ش ده ا��ق ما �ش یه ی سش �ب �گر� یرز مو�ب � ال �کرد �که �په �پ رکا�ب دار �وؤ

ورم  ام را �به �قمامی �با�ز �گ�ز�ق و �زرمود �که �بر مر�گ �با�ز ا�زسوس می �ز �ب �ب �قن �آ حز ّصه ی �با�ز و ر�ی �ق

�قه ام،  مان �گسش �ی ا��ب �پسش ان �کردم. من ا�ز ا�ین حر�ک�ق �زام�ز ی را �بی �ب �یرز ور عرز ا�ز ان �ب �ز �که �پ

ما�زی �ودی �زدارد. �ی و�ق�قی �که �پسش
 بازنویسی از کتاب »انوار ُسهیلی«، اثر واعظ کاشفی
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   درك مطلب

1 با توّجه به متن درس، پادشاه چه ویژگی هایی داشت؟

2 به نظر شما چه شرایطی برای تصمیم گیری الزم است؟

3 باز از کجا می دانست که آب، زهرآلود است؟ 

.  4

  دانش زبانی

در سال های گذشته آموختیم که کلمه ها در زبان فارسی، گاهی یک بخش )هجا( دارند.

 مانند گل، دل، رفت  ، چید

گاهی کلمه هایی داریم که چند بخش )هجا( دارند.

 رفتن ـ دل دار ـ ُگل کار )2 بخش(

 رفتنی ـ دل داری ـ گل کاری )3 بخش(

چند بخشی ها،  در  اّما  ندارد؛  معمواًل مشکلی  و یک بخشی  کوتاه  و جمله های  کلمه ها  خواندِن 

تشخیص شکل درست خواندن، دشوار است. به نمونه ی زیر توّجه کنید:

 شاه، بازی داشت. 

بازی
 ورزش، مسابقه

  یک باز، پرنده ای شکاری
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  بخوان و حفظ کن

  نظامی

 

�ب ا��ق �که ��زن �به �ط�ز �آ �ز �با ا�ی

�قن هر ��زن، صوا�ب ا��ق گ�ز کم � �

د  یرز الل �ز� �ب ار�په همه �ز �آ

د یرز وردن �پر، مالل �ز� ا�ز �ز

ون رُد  �یده �گوی، �پ کم �گوی و �گرز �

ود �پر هان �ش و، �ب ا �ز ا�زد�ک �ق �ق

د  وان �ز و رُد �ق ال�ز ا�ز ��زن �پ

د وان �ز �ق �بود �که �پر �ق ن �زسش �آ

�یک د��قه گِل ِدما�ز �پرور 

ه�قر اه، �ب ا�ز حزرمن صد �گ�ی
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  خوانش و فهم

1 منظور از بیت »کم گوی و گزیده گوی چون در     تا ز اندک تو جهان شود پر« چیست؟

2  با توّجه به نشانه گذاری ها، بیت زیر را بخوانید. به نظر شما خواندن کدام یک صحیح است؟

با دلیل بیان کنید.

»الف از سخن، چو در توان زد          آن خشت بود که، پر توان زد«

»الف از سخن چو در، توان زد          آن خشت بود که پر، توان زد«
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طوال�زی  ا�زی  دا��ق و  �زرودها  و  �زرا�ز  من،  گی  �زدل �ز و  �زده هس�قم  �ز ودی  مو�ب ما،  سش د  �ز ما�ز هم  من 

گی  �زدل ار طوال�زی �قر ا�ز �ز لگو�یم �که عمر من �بس�ی ب�قّه ا�ین را هم �ب ما. ا�� ود سش گی �ز �زدل ل �ز دارد؛ رد��ق م�ش

ده  �ش روع  سش ا�یران،  مان،  �یرز عرز هن  م�ی �ز  ار�ی �ق ا�ز  عز �آ همان  ا�ز  من  گی  �زدل �ز ان  دا��ق  . ما��ق سش

�باِن ا�یران، همراهی �کرده ام  ادا�بی ادامه دارد. من �با همه ی مردم مهر ور و �ش ان �با �ش �ز ا��ق و هم�پ

�با�زی من،  �ین و �ز�زمه های مهر واهای د��ز�ش اری �بوده ام.هر ا�یرا�زی �با �آ �زان �ب �بان همه ی �آ و �بر �ز

ود  �ش �ز ال�ش و �کو�ش �با�ق �بان،  �زدان مهر �زر�ز ما  �که سش ی  ارها�ی حز ود. ا�ز�ق ر�گ می �ش �برز �پرور�ش می �یا�بد و 

ما �به ا�ین ا��ق �که  م�ق من و سش گی و ع�ز رل ود. �برز ار من می �ش دی و اع�ق�ب ��ز �ز�ید، �باع�ش سر �ب �زر�ی می �آ

ده ا�زد  ر�گ �ش ماری �با من �برز �زدان �بی سش ، �زر�ز �ز ار�ی م. ردطول �ق �ی گاه�بان هم �با�ش ار هم و �ز �با هم، �ک�ز

، �په  �یرز �زدان عرز صودم ا�ز ا�ین �زر�ز د �که م�ق مًا رد�یا�ز�ق�ی �زر�یده ا�زد. ��ق ار �آ حز �ق و �به �یاری �پروردگار دا�زا، ا�ز

د ! �ک�ا�زی ه��ق�ز

 ِ و�ک�ق لکوه و �ش �زدا�زی �که �بر �شُ د؛ �زر�ز �زدان من ه��ق�ز ، �زر�ز رگاِن علم و اد�ب ن �برز ری، همه ی �آ �آ

�زها  اری ا�ز �آ ماری را د�یده ام و �بس�ی ، رو�یدادهای �بی سش �ز ار�ی وده ا�زد. من رد طول �ق وطن و من ا�زرز

ود  �زدان �ز هلوا�زی های �زر�ز اهد دالوری ها و �پ �قه ام. من �ش گاه دا�ش ان �ز �ق �قه، �برا�ی و�ش کل �ز را  �به �ش

 درس چهارم
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ما و من(  ان �به هر سه ی ما )وطن، سش م�ز ی ها را د�یده ام. گاهی دسش یرو�ز � �کس�ق ها و �پ �بوده ام و �ش

�گر،  وار�یم. گاهی �با �ک�ان د�ی ا و ا��ق ان �پا�بر�ب �ز ، همه �با هم، هم�پ ر�گ دای �برز ا�ز�قه ا�زد؛ اّما �به �یاری �ز �ق

ود  در�ق و �قوان �ز و��قه ا�یم و �با ا�ین کار �بر �ق �ی ، �بس�قه ا�یم و �به هم �پ ّ�ق مان م��ب �ی دو��قی �کرده ا�یم و �پ

وده ا�یم. ا�زرز

ارسی  ما رد ��ق ا��ق ؛ �زام من �ز گمان سش � ری ،  ی �برده ا�ید �که من �ک�یس�قم. �آ ا �پ حب ا ا�ی�ز �ق گمان  ی �  �ب

ان  �ق �با�ز ا�ب و �بر سر �ز �ه ی �ک�ق ما روی ص�ز م سش لوی �پ�ش �زک �ب ارسی. همان �که ا�ی �بان �ز ا��ق ؛ �ز

. ا��ق

وا و صدا �که  کی �آ � هره دارم: �ی د �پ �ز ما معّر �زی �ک�زم. من، �پ �قر �به سش �یسش کمی �ب ودم را � ار�ید �ز ا�ک�زون �ب�گدز

ط« ا��ق �که  هره ی دوم، »�ز د. �پ زهم�ی ن را می � ما �با �گو�ش دادن، �آ ود و سش اهر می �ش ار �ز �ق گ�ز رد �

ن را رد�ک  و�ید و �آ ا می �ش �ز �ش ن �آ م و ا�ز راه د�یدن �با �آ کمک �پ�ش ما �به � ود و سش کار می �ش �ش ار �آ �ق و�ش رد �ز

می �ک�ز�ید. 

وم. اره �به کار �گر�ز�قه می �ش کِل ا�ش �قن �به �ش �قن و �زو�ش گ�ز ای � یرز �به �ب گاهی �ز�

هره رد طول  ون ا�ین �پ لگو�یم؛ �پ ان �ب �ق ودم �برا�ی هره ی دوم �ز کمی رد�باره ی �پ واهد � ا�ک�زون د�م می �ز

ه،  وا�ش �یا  . هرکلمه  �کرده ا��ق دا  �ی �پ را  ی  گی ها�ی دگا�ز� �ز �پ و  �یرا�ق  �ی �ق�ز و  ده  ه ها �ش �ق ار ���ی �گر�ز�ق  ، �ز ار�ی �ق

ه ها  ی وا�ش �قن دارد. �بر�ز کِل �زو�ش ، م��زی و م�مواًل �یک �ش طز ل�زّ ه، �ق .هر وا�ش کر من ا��ق � �ی �پاره ای ا�ز �پ

کل  طز و م��زی را �زعاًل رها می �ک�زم و ا�ز �ش ل�زّ د م��زی دار�زد. �ق �ز کل و دو �یا �پ طز �یا دو �ش ل�زّ �یا کلمه ها، دو �ق

اًل  �قه، رد��ق ا��ق ؛ م�ش و�ش کل �ز �یان می �ک�زم �که هر دو �ش ی �ب ان �زمو�زه ها�ی �ق ودم �برا�ی اری �ز �ق و�ش �ز
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�قر،گلدان ها �یا گلدا�زها و...   . �با�ز �بان �قر �یا مهر ا�زه، مهر حز ا�ب ا�زه �یا �ک�ق ا�ب �ز ال�زه ی �پر�زده �یا ال�زهؤ �پر�زده،�ک�ق

کمی  ه ها � �قن ا�ین وا�ش وه ی �زو�ش �ی ، همان طور �که د�ید�ید و د�قّ�ق �کرد�ید، ا�گر �په �ش و�ب ان �ز دو��ق

او�قی �با هم �زدارد. �پ �ق�ز �ک�ان ا��ق و ه�ی �زها �ی ای �آ طز و م��ز ل�زّ �با هم �زر�ق دارد، �ق

ما  ان همراهم. سش �ق ا�ز ل�که �با �ب م، �زهن و �ب ، �پ�ش اری هس�قم و �با �گو�ش ما �ب �بان سش و��قه �بر�ز �ی من �پ

م.  �ی هن �با�ش گاه�بان م�ی د �که همواره �با هم و �ز �ی لکو�ش یرز �ب �ز�

ا�زه ام.  �ز ا�ین  اِی  اعصز همه ی  حاد  ا�قّ و  گی  � و��ق �ی �پ عامل  من  و  ما��ق  سش ا�زه ی  �ز وطن، 

�یان،  �باِن مّ�ی ا�یرا�ز هان، �ز ه ی �ب ای ا�یران و رد هر �گوسش ما رد هر �ب ِ سش ا�ز�ق �ز ِد �ش امه و ��ز ا��ز �ز �ش

. ارسی ا��ق �ز �بان  �ز �ی��زی 

 اکبری ِشلدره    

درك مطلب

1 مقصود از»  آواهای دلنشین« و » نغمه های مهربانی« چیست؟

2 چرا، زبان، موجودی زنده معّرفی شده است؟

3 شما چه راه هایی را برای نگاهبانی از زبان فارسی پیشنهاد می کنید؟

4 به نظر شما، زبان فارسی چه نقشی در وحدت و یکپارچگی ملّت ایران دارد؟

. ................................................................................ 5
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   واژه آموزی   

پایان  به  » ان«  نشانه ی  افزودن  فارسی،  زبان  در  واژه ها  بستن  نشانه های جمع  از  یکی 
کلمه هاست؛ مانند 

کلمه ی جمعنشانه ی جمعکلمه ی مفرد

دوستانان+دوست

دشمنانان+دشمن

فرزندانان+فرزند

ایرانیانان+ایرانی

 توّجه: همیشه این گونه نیست که به سادگی، نشانه ی جمع » ان« به واژه ها بپیوندد و 
بدون هیچ تغییری، کلمه ی جمع ساخته شود. در برخی از واژه ها، تغییراتی به وجود می آید 

تا شکل جمع به دست آید. به نمونه های زیر دّقت کنید:

کلمه ی جمعنشانه ی جمع» ان«کلمه ی مفرد

ستارگانانستاره

پرندگانانپرنده

واژگانانواژه

بیگانگانانبیگانه
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   گلستان سعدی، باب هشتم 

دو کس، رنِج بیهوده بُردند و سعِی بی فایده کردند:
یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد.

خوانی بیشتر  که  چندان  نادانی علم،  نیست،  تو  در  عمل  چون 
دانشمند نه  بَود  محّقق  چند نه  کتابی  او  بر  چارپایی، 
خبر و  علم  چه  را  مغز  تهی  دفتر؟آن  یا  است  هیزم  او  بر  که 

 

  از نظر سعدی، دانشمند واقعی کیست؟

حکایت
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ی �به �پا�یان �بر�ا�زد،  یرو�ز � واری را �با �پ ار د�ش د �که هر گاه، �کسی کار �بس�ی �ی ده �با�ش �ز�ی ا�ید �ش �ش

ا�ز  مر��ه  ه�ز�ق  �زام  ان،  ه�ز�ق �ز  . ا��ق �قه  �ش �گدز ر��قم«،  اِن  ه�ز�ق �ز »ا�ز  د  می �گو�ی�ز

ا�قر�ین  �ب �ی �ز ا�ز  کی  � �ی  . واری ها ا��ق د�ش ا�ز  �قن  �ش �گدز و  م�زی  اهر�ی �ز�یروهای  �با  �ز�بردهای ر��قم 

اه ا�یران  کاووس، �پاد�ش . ه�زگامی �که �ک�ی ان ر��قم« ا��ق امه، »ه�ز�ق �ز اه�ز �ز�ش های �ش �ب

ود، ر��قم رد ا�ین  ار می �ش �زدران �گر�ز�ق �زگ د�یوان ما�ز ود رد �پ اه �ز رگان ��پ ماری ا�ز �برز �با سش

د رها�یی دهد. �ز �زان را ا�ز �ب ا �آ د �ق �زدران حر�ک�ق می �ک�ز مان �به �وی ما�ز �ز

د ؛ د�یوها  �یکار می �ک�ز دها �پ یر و ا�ش � ود، ر�ز�ش �با �ش کمک ا��ب �ز ن �ز�بردها، ر��قم �به � رد ا�ی

ود.  یرو�ز می �ش � ادو�گران، �پ ورد و �بر �ب را ا�ز �پای ردمی �آ

ود. رد  �زدران می �ش ان، راهِی ما�ز ُ�س�ق ا�ب من، �وار �بر ر�ز�ش ا�ز �ز برد �با دسش هلوان �برای �ز� �پ

یر را ا�ز هم می ردد.  � ، �ش ورد. َر�ز�ش ه �به او و ا��ب�ش �م�ه می �آ �ب �ز وی �پ �یری �ق اِن اّول، �ش �ز

 درس پنجم
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؛  �زه ا��ق ِ سر �زهاده، �زس�قه و �قسش �ق ا�با�زی ��ز�ق و راهی ردا�ز را �پسش �ی اِن دوم، �ب ر��قم رد �ز

مار  و�ید و ر�ز�ش را �ق�ی د و سر و �قن می �ش �بی می �زو�ش مه ای می �یا�بد، �آ وی �زراوان، �پ�ش �با �بس�ق و�ب

ام  �ی�ق �به �زَر�ب یرز �با مو�زّ�ق ان دوم را �ز� وا�ب می رود و �بد  �ین �ان، �ز یر �به �ز � �ز�ب د و �پ� ا�ز �ز می �ک�ز

�ید. ر�ز�ش  م می �آ ی ا�ز راه می ر�د و ا�ز د�یدن ر��قم و ا��ب�ش �به �ز�ش دها�ی می �برد. رد ا�ین ه�زگام، ا�ش

د؛ اّما هر �بار �که ر��قم د�یده  دها �آ       گاه �ک�ز ود ا�ش م�ین، ر��قم را ا�ز و�ب �قن سم �بر �ز ا �با �کو�ز د �ق می �کو�ش

ود؛ �به ر�ز�ش  م می �ش ود. ر��قم در �ز�ش زهان می �ش � م او �پ کی �زرو می رود و ا�ز �پ�ش � ار�ی دها رد �ق ا�ید، ا�ش می �گ�ش
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ود را �به ر�ز�ش می �زما�یا�زد.  دها دو�باره �ز وا�ب می رود، ا�ش ون �به �ز د؛ �پ ا�ش می �ک�ز �پر�ز

دار �کردن ر��قم �زدارد: �ی رز �ب ار ه ای حب �ید و �پ �زگ می �آ �بار �وم، ر�ز�ش �به �ق

ا�ک �ز د  �ز �بَر�کَ و  د  �ی و�ش �ب و  د  �ی ا�ک حزرو�ش ا�ک �پ د همه، �پ م�ین �ش �ز ُسمّ�ش �ز

د و او را  دها �ز�بردی سهم�گ�ین می �ک�ز کمک ر�ز�ش �با ا�ش د ؛ �به � �ز �ی دها را می �ب ود و ا�ش دار می �ش �ی ر��قم �ب

د.  می �ک�ش

سر�ش �بَر،  ا�ز  دا�ز�ق  �ز �ب و  �ق�یعز  د  ون ا�ز �بََر�ش�برز ون رود، �ز �ز�ق �پ �زرو ر�ی

د و او را  ا�ز می �پردا�ز �ی ود �به را�ز و �ز دای �ز گاه �با �ز د؛ �آ  �ز و می �ک�ز س�ق و �ش مه، �ش �گر رد �پ�ش ر��قم �بار د�ی

ان �وم �به �پا�یان می ر�د.  ��پاس می �گرزارد و �بد  �ین �ان، �ز

�زگ، یر �زس�ق �با �قصد �زر�ی�ب و �ز� ادو�گر، �ز ود. �ب ادو�گری رو �به رو می �ش هارم، ر��قم �با �ب ان �پ  رد �ز

�ید.  د ر��قم می �آ �زرز

�یاری  دا  �ز ا�ز  او  �بر  گی  یرل � �پ �برای  و  ی می �برد  �پ او  �ه �گری  ��ی �به  ر��قم  و �گو،  �گ�ز�ق  کمی  � ا�ز  �پ� 

ورد.  می �آ �پا رد  ا�ز  را  او  ام  حب سرا�ز و  واهد  می �ز

د کم�ز � ِمّ  �زَ �باد،  ون  �پ دا�ز�ق  �ز �ی د�ب �ز �ب �به  �زا�گه  ورد  �آ ادو  �ب سرِ 

�کرد م  �ز�ی دو  �به  ر  حب �ز�ز �به  ا�ز�ش  �کردم�ی م  �ی �ب ا�ز  �پُر  و  �ز ادوان  �ب دل 

د؛��پ�  د می �ک�ش �ز ود و او را �به �ب ام »اوالد« رو�یاروی می �ش هلوا�زی �به �ز م، ر��قم �با �پ �ب �ز ان �پ رد �ز

ورد.  ود و او را ا�ز �پا رد می �آ یره می �ش � �زگ د�یو �پ کمک اوالد �بر ار�ش م، ر��قم �به � �ش اِن �ش رد �ز

�ز�ق ا��ب �گ�ی ، �برا�ز و ر��قم  �بد�ید�ش س�ب�پ �زر�گ�ش �آ ِد  �ز ما�ز ا�ز�ق  �ق �بدو 

یر �گر�ز�ق و �یا��ش د�� �یرسر و �گو�ش �ب د�ش �به �کرداِر �ش �ک�ز سر ا�ز �قن، �بِ
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یرز  د و او را �ز� �زگ می �پردا�ز �ید« �به �ب ِ د�یوان �ی��زی »د�یو ��پ ر�گ �قم، ر��قم �با �برز انِ ه�ز رد �ز

و  وار  د�ش ار  �بس�ی مر��ه ی  ه�ز�ق  �قِن  ا�ش �گدز سر  �ق  �پسش �با  ر��قم  ن �گو�زه،  �بد  �ی می �برد؛  �ب�ین  ا�ز 

د:  دان می �پردا�ز �یرز ا�ی�ش  �به ��ق و  حبا�ق می دهد  د د�یوان،�ز �ز �ب ا�ز  ود را  �یاران �ز  ، �زا�ک طر �ز

س�ق ُ ، سر و �قن �ب�ش ا�ی�ش �ی هرِ �ز ُس�ق�ز �ب �ب �پر ��ق�ش �ب اِی  �پا�ک �ب کی  � �ی

، سر ا�ک ن �پ� �زهاد ا�ز �بِر �ز !ا�ز �آ داد�گر  داوِر  کای  �گ�ز�ق  �ین  �ز �پ

اه �ز �پ را  دگان  �ز �ب ی  و�ی �ق �بد،  هَر   ِ گاه�ز د��ق و  ردی  �گُ مرا،  دادی  و  �ق

 »شاهنامه ی فردوسی، با تلخیص و بازنویسی« 
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   درك مطلب

1 منظور از عبارت زیر، چیست؟ 

» از هفت خان گذشتن«

2 رستم در هفت خان چه مراحلی را پشت سر می گذارد؟ 

3 به نظر شما چه نیرویی باعث شد رستم بتواند هفت خان را با موّفقیت پشت سر بگذارد؟ 

.  4

  دانش زبانی

 مبالغه

گاه ، شاعران و نویسندگان برای افزودن بر تأثیر و قدرت سخن خود، رویدادها را بسیار بیشتر 

و بزرگ تر از آنچه هست، توصیف می کنند. به این گونه بزرگ نمایی در بیان حوادث »مبالغه« 

می گویند.

در درسی که خواندید، نمونه هایی از این بزرگ نمایی را می توان یافت:

 خروشید و جوشید و برکند خاک    ز ُسّمش زمین شد همه چاک چاک 

در این بیت، شاعر در جوش و خروش اسب مبالغه کرده است. 

 بزد تیغ و بنداخت از بر، سرش    فرو ریخت چون رود خون از برش 

در این بیت، شاعر در چگونگی جاری شدن خون اژدها مبالغه کرده است. 
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 کنایه

به این عبارت که در درس آمده است، توّجه کنید: 

 »  از هفت خان رستم گذشته است«. منظور این است که توانسته مراحل دشواری را پشت 

سر بگذارد و به موّفقیت برسد. 

  وقتی درباره ی مطلبی به طور غیرمستقیم صحبت می کنیم به آن »کنایه« می گوییم. کنایه 

سخنی است که دو مفهوم دور و نزدیک دارد و مقصود گوینده، معنای دور آن است.

نزدیک و  معنای  است«،  باز  او همیشه  اره ی شخصی می گوییم »  دِر خانه ی  درب زمانی که 

اّما  ندارد«؛  بندی  و  قفل  و  است  او همواره گشوده  خانه ی  »  دِر  است که  این  آشکاِر جمله 

مقصود گوینده، بیان صفت بخشش و مهمان نوازی آن شخص است؛ بنابراین، معنای دوم 

یا دور جمله این است که او شخص مهمان نوازی است؛ به همین سبب، می گوییم باز بودِن 

دِرخانه ی فالنی، کنایه از بخشندگی و مهمان نوازی اوست.

 به عنوان نمونه در عبارت »  ....... بار سوم، رخش به تنگ می آید.....« به تنگ آمدن، کنایه 

از خسته شدن و به ُستوه آمدن است. 
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  بخوان و بیندیش

وارد  حیاط مدرسه که شدم، احساس غریبی کردم. شیراز کجا و آنجا کجا؟ صدای همهمه ی بّچه ها 
مدرسه را ُپر کرده بود. زبانشان را نمی فهمیدم. حّتی یک کلمه هم ُترکی بلد نبودم. 

زنگ کالس را زدند. زنگ دوم بود. من و بابا، رفته بودیم اداره ی آموزش و پرورش. یک نامه 
گرفته بودیم که اسم مرا بنویسند. بعد از زنگ اّول به مدرسه رسیده بودیم. 

وارد کالس که شدم، همه با تعّجب نگاهم کردند. پسری که معلوم بود مبصر کالس است به 
ترکی گفت: » تََزه گلیپَسن؟ « ) تازه آمده ای؟( 

وقتی دید جواب نمی دهم با تندی گفت: » نیه جاواب ورمیسن؟« )چرا جواب نمی دهی؟(  
نگاهم را به کف کالس دوختم و گفتم : »   ترکی بلد نیستم«.

صداهایی از گوشه و کنار کالس بلند شد : فارسِده، فارسِده.) فارس است، فارس است.( 
یکی از بّچه های ته کالس، خطاب به من گفت: »   من هم فارسم. اسمت چیست؟« 

ذوق زده شدم و لبخندی زدم و گفتم   : » یونس... اسمم یونس است «.
زنِگ تعطیل را که  زدند، به کوچه دویدم. تازه، کوچه ی مدرسه را پشت سر گذاشته  بودم و داشتم 

وارد خیابان می شدم که دستی به شانه ام خورد: 
ــ هی یونس! صبر کن با هم برویم. 
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 سرم را برگرداندم؛ همان هم کالسی ام بود. گفت: » خانه تان کجاست ؟«
ــ همین پایین؛ کوچه ی حیدری. 

ــ پس راهمان یکی است! خانه ی ما، یک کوچه باالتر از خانه ی شماست. خوشحال شدم. 
ــ اسم تو چیست؟ 

ــ مهدی 
ــ کجایی هستی؟ 

ــ شیرازی
همان وقت که حرف زدی، فهمیدم. آخه من هم شیرازی ام. 
هر دو،خندیدیم. بعد مهدی پرسید: »  تازه آمده اید تبریز؛ نه ؟«

ــ یک هفته ای می شود  .... شما چطور؟ 
ــ ما االن سه چهار سال است اینجا هستیم . 

با اینکه دو هفته دیرتر از بقیه به مدرسه رفته بودم، هرطورکه بود، خودم را به آنها رساندم. 
یک ماه بعد، یکی از بهترین شاگردهای کالس شده بودم. 

یکی از همین روزها بود که فهمیدم مهدی درسش زیاد خوب نیست. یک روز هم، وقتی زنگ را 
زدند، آقا معلّم، من و مهدی را توی کالس نگه داشت. 

آقا معلّم، ابتدا مهدی را نصیحت کرد و بعد از من خواست که به مهدی کمک کنم تا درس هایش 
را بهتر یاد بگیرد. 

از آن به بعد، عصرها یا من به خانه ی مهدی می رفتم یا او به خانه ی ما می آمد. هم درس می خواندیم 
و هم بازی می کردیم. اّما مهدی، عالقه ی زیادی به درس خواندن نداشت. 

به این ترتیب، دو ماه گذشت. 
یک روز صبح که مثِل همیشه با مهدی در حال رفتن به مدرسه  بودیم، یک وقت به خودم آمدم و 

دیدم با مهدی توی اتوبوس نشسته ام و دارم از مدرسه دور می شوم. 
کم کم، نگران شدم. اتوبوس به آخِر خط رسید. راننده رو به ما کرد و به ترکی چیزهایی گفت که من 

نفهمیدم و مهدی در جواب او با دستپاچگی چیزهایی به ترکی گفت. 
همان طور سر جایمان نشستیم. اتوبوس دوباره ُپر از مسافر شد و راه افتاد. بین راه، مهدی پشت سر هم 

به خیابان اشاره می کرد و مغازه ها را نشانم می داد.
مهدی طوری خوشحال بود که انگار هیچ اتّفاقی نیفتاده است. اتوبوس به آخر خط رسید و همه پیاده 

شدند. 
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به مهدی گفتم  :»  بیا برگردیم مدرسه «.
گفت: »حاال دیگر زنگ را زده اند. اگر االن به مدرسه برویم، سِرکالس راهمان نمی دهند«. 

ــ پس چه کار کنیم؟ 
ــ هیچ ! باز سوار اتوبوس می شویم؛ می رویم تا آن سر خط، همین طور ماشین سواری می کنیم تا ظهر، 

ظهر که شد برمی گردیم خانه...
فردای آن روز هم مدرسه نرفتیم و راه افتادیم توی خیابان ها. با آنکه هنوز چند روزی به زمستان مانده 

بود، هوا خیلی سرد بود. من از سرما می لرزیدم. 
حاال خیابان ها خلوت شده بود. دیگر از بّچه مدرسه ای ها خبری نبود. آن روز، حالت عجیبی داشتم؛ حس 

می کردم دارم گناه بزرگی می کنم. خدا خدا می کردم که پدرم ما را نبیند. 
روز سوم و چهارم هم همین طورگذشت. روز پنجم هم به تماشای مغازه ها و عکس های جلوی سینماها 

گذشت. 
روز ششم، اّول سوار اتوبوس شدیم و رفتیم آخر خط، پیاده شدیم. بعد مهدی گفت: »  بیا سوار یک خّط 

دیگر بشویم و برویم تا آخر آن خط، آن وقت دوباره برمی گردیم. « قبول کردم. 
نزدیکی های ظهر، سوار اتوبوس شدیم و برگشتیم. حاال دیگر مدرسه ها تعطیل شده بود. وقتی رسیدیم 

خانه، دیر شده بود؛ اّما مادر نفهمید که مدرسه نرفته بودم. 
روز هشتِم فرار، هوا حسابی سرد شده بود. ایستگاهی که هر روز از آنجا سوار اتوبوس می شدیم، کمی 
پایین تر از کوچه ی مدرسه مان بود. ما بیشتر وقت ها تا نزدیک مدرسه می رفتیم و بعد راهمان را به طرف 
ایستگاه،کج می کردیم. آن روز صبح، وقتی داشتیم به طرف ایستگاه می رفتیم، چند تا از بّچه های کالس، 

ما را دیدند. یکی از آنها به فارسی پرسید: »  دارید کجا می روید؟ چرا نمی آیید مدرسه؟«
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من، هم ترسیدم و هم خجالت کشیدم. مهدی دستم را کشید و گفت: »  ولشان کن. جوابشان را نده. 
بیا برویم.« و دوتایی دویدیم طرف ایستگاه. صدای بّچه ها از پشِت سرمان بلند شد که فریاد می زدند: 

»قاچاقالر...قاچاقالر...« )فراری ها...فراری ها...( 
آن روز اصاًل سِرحال نبودیم. اتوبوس که به آخر خّطش رسید، سوار خّط بعدی شدیم و رفتیم. 

فردای آن روز، توی ایستگاِه هر روزی نایستادیم. رفتیم یک ایستگاه پایین تر. منتظِر آمدِن اتوبوس 
بودیم که یک دفعه دیدم چند نفر از هم کالسی هایم دورم را گرفته اند اّما مهدی پا به فرار گذاشته بود. 

هر کاری کردم نتوانستم از دست بّچه ها فرار کنم. مرا کشان کشان به طرف  مدرسه بردند.کیفم را دادند 
دستم و مرا به دفتر مدرسه بردند. وقتی وارد دفتر شدم، بی اختیار زدم زیر گریه. 

معلّم به طرفم آمد، آرام دستم را گرفت و مرا روی یک صندلی نشاند. عّده ی زیادی از بّچه ها جلوی 
دفتر جمع شده بودند. 

آقا معلّم گفت: »  فرار از مدرسه، کار غلطی بود. اگر راستش را به من بگویی، من هم قول می دهم 
کمکت کنم... بگو بدانم : چرا از مدرسه فرار کردی؟«.

همه چیز را برای او گفتم. وقتی حرف هایم تمام شد، گفت: »   از این فرار، چیزی هم گیرت آمد، فکر 
نکردی عاقبت یک روز پدر و مادرت می فهمند؟ می دانی حاال فرق تو با بّچه های دیگر چیست؟ آنها چیزهای 

زیادی یاد گرفته اند که تو بلد نیستی«. 
 وقتی زنگ را زدند با آقا معلّم رفتم سِرکالس. بّچه  ها همه ساکت بودند و آقا معلّم به من اشاره کرد و 

گفت: »  بّچه  ها ! این هم آقا یونس شما! «
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بّچه ها خندیدند و هورا کشیدند و نمی دانم چرا یک دفعه حس کردم توی خانه ی خودمان هستم. 
دیگر احساس غریبی نمی کردم. حس می کردم همه ی بّچه ها را دوست دارم. 

آقا معلّم رو به من کرد و گفت: »  ببین پسرم! همه ی اینها دوست تو هستند «.
گفتم: » آخه آقا، من زبان آنها را بلد نیستم و نمی فهمم اّما ...« 

 آقا معلّم گفت: »  مگر فقط کسی که هم زبان آدم است، دوست اوست؟ تو اگر کمی سعی کنی، خیلی 
زود می توانی با اینها دوست بشوی. مهم این است که همه ی شما یک دین و فرهنگ دارید و همه تان 
اهل یک کشورید و با کمی تالش، خیلی راحت می توانید زبان همدیگر را یاد بگیرید« ؛ سپس، سکوت 

کرد.
 آقا معلّم آن زنگ، اصاًل درس نداد و همه اش از دوستی و اتّحاد گفت. از نقشه های دشمنان برای 

اختالف انداختن بین استان ها و مردم کشورمان گفت و از خیلی چیزهای دیگر حرف زد. 
 زنگ آخر را که زدند به طرف خانه به راه  افتادم. اّما تنها نبودم. هم کالسی هایم با من بودند. به 
کوچه مان که رسیدیم، هم احساس سبکی می کردم و هم می ترسیدم. ولی نامه ای که آقا  معلّم  برای 
بابا نوشته بود به من جرئت می داد. وقتی می خواستم  از دوستانم  جدا شوم، یکی از آنها  گفت: » ما امروز 

عصر فوتبال داریم. شما هم بیا «.
من هم برای اینکه نشان بدهم، ترکی بلدم، گفتم: »  ساعات  نَِچه َگلیَرم؟« )ساعت چند می آیم؟( 

یکی از بّچه ها لبخندی زد و گفت: » شما می گویی: ساعات نَِچَده َگلیم؟« )ساعت چند بیام؟ (
ـِ... َچـ...َده گلیم؟«، کلمه ی » نَچَده « را خیلی سخت و بریده بریده  خندیدم وگفتم: »خب، ساعات ن

گفتم. 
گفت: »  می آیم دنبالت «.

وقتی در می زدم با خودم گفتم: »  امشب می روم دِم خانه ی مهدی. هرطور شده، باید کاری کنم که 
او هم فردا به مدرسه برگردد« و بعد نفسی تازه کردم و با اطمینانی بیشتر، دوباره در زدم. 

 محّمدرضا سرشار )رهگذر(، از مجموعه داستان »جایزه« با کاهش
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  درك و دریافت

1 یونس و مهدی چه تفاوت ها و چه شباهت هایی با هم داشتند؟

2  اگر شما به جای یونس بودید در برابر پیشنهاد مهدی چه می کردید؟

3  به نظر شما چه عاملی باعث برگشت یونس به مدرسه شد؟

4  با توّجه به متن، جمله ها را به ترتیب رویدادها شماره گذاری کنید:

    مهدی به درس خواندن عالقه ی زیادی نداشت.
   یونس تازه از شیراز به تبریز آمده بود.

   تا اینکه یک روز هم کالسی ها یونس را به مدرسه برگرداندند.
   یونس تصمیم گرفت مهدی را نیز به مدرسه بازگرداند.

   زبان آنها را نمی دانست.
  معلّم گفت: نتیجه ی به مدرسه نیامدن، عقب ماندن از هم کالسی هاست.
  معلّم از او خواست به مهدی کمک کند تا درس هایش را بهتر یاد بگیرد.

  آنها چند روزی به مدرسه نرفتند.

 کارگاه درس پژوهی

1 با مراجعه به کتابخانه، داستان دیگری از شاهنامه ی فردوسی انتخاب، و شخصیت های آن را    
مشّخص کنید.

2 به نظر شما انسان دانا چه ویژگی هایی دارد؟ درگروه درباره ی آن گفت وگو، و فهرستی از این   
ویژگی ها تهیه کنید.

3 از متن های این فصل چند جمله را انتخاب، و سپس نهاد و فعل آنها را مشّخص کنید.


