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پیشگفتار

آثـار ادبـی ایـران، آیینۀ اندیشـه ها، باورهـا، هنرمندی ها و عظمت روحـی و معنوی 
ملّتی اسـت که از دیرباز تاکنون، بالنده و شـکوفا از گذرگاه حادثه ها و خطرگاه ها گذشـته 
و بـه  امـروز رسـیده اسـت. برگ بـرگ ادب و فرهنگ ایران زمین، جلـوه گاه آثار منظوم 
و منثور فرهیختگان اندیشـه وری چون فردوسـی، ناصر خسـرو، غّزالی، بیهقی، سـنایی، 
عطار، موالنا، سـعدی، حافظ، بیدل، دهخدا و… اسـت که با بهره گیری از زالل فرهنگ 
اسـالمی، آثاری مانـدگار و پرمایـه را به یـادگار نهاده اند. مطالعۀ دقیـق و عمیق این آثار، 
جان را طراوت می بخشـد، روح را به افق های شـفاف و روشـن پرواز می دهد و ذهن و 

ضمیر را شـکوفا و بارور می سـازد.
برنامـۀ درسـی زبـان و ادبیـات فارسـی در نظام آموزشـی ایران اسـالمی، جایگاهی 
ارزشـمند دارد؛ چرا که از یک سـو حافظ میراث فرهنگی و از سـوی دیگر مؤثرترین ابزار 

انتقـال علـوم، معـارف، ارزش های اعتقادی، فرهنگی و ملّی اسـت.
کتاب فارسـی پایۀ دهم، بر بنیاد رویکرد عام »برنامۀ درسـی ملّی جمهوری اسـالمی 
ایـران«، یعنـی شـکوفایی فطرت توحیدی، اسـتوار اسـت و با توّجه بـه عناصر پنجگانه 
)علـم، تفکـر، ایمـان، اخالق، عمل( و جلوه هـای آن درچهار پهنۀ )خـود، خلق، خلقت و 
خالق( و  بر پایۀ اهداف »برنامۀ درسـی فارسـی«، سـازماندهی و تألیف شده است؛ براین 
اسـاس کتاب از هشـت فصل با عنوان های ادبیات تعلیمی، ادبیات سفر و زندگی، ادبیات 
غنایـی، ادبیـات پایـداری، ادبیات انقالب اسـالمی، ادبیات حماسـی، ادبیات داسـتانی و 

ادبیات جهان، تشـکیل شده است.
بـرای اجـرای بهتر این برنامه و اثربخشـی فرایند آمـوزش، توّجه همکاران ارجمند را 

بـه نکات زیـر جلب می کنیم:
  رویکـرد خـاص برنامۀ فارسـی آمـوزی، رویکرد مهارتی اسـت؛ یعنـی بر آموزش 
و تقویـت مهارت هـای زبانـی و فرازبانـی و ادبی تأکیـد دارد و ادامـۀ منطقی کتاب های 
فارسـی دورة ابتدایی و دورة اّول متوسـطه اسـت؛ به همین روی، الزم اسـت همکاران 

گرامی از سـاختار و محتوای کتاب های پیشـین، آگاهی داشـته باشـند.
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  رویکـرد آموزشـی کتـاب، رویکـرد فعالیـت بنیاد و مشـارکتی اسـت؛ بنابرایـن، طّراحی و 
به کارگیـری شـیوه های آموزشـی متنـّوع و روش هـای همیـاری و گفت وگـو توصیه می شـود. 
ـ یادگیری، کالس را سـرزنده، با نشـاط و آموزش  حضور فّعال دانش آموزان در فرایند یاددهیـ 

را  پویاتـر می سـازد و بـه یادگیری، ژرفای بیشـتری می بخشـد.
  در بخش مهارت های خوانداری، بایسـته اسـت ویژگی های گفتاری و آوایی زبان فارسـی 

همچـون لحـن، تکیه، آهنگ و دیگر ُخرده مهارت ها به طور مناسـب، مـورد توّجه قرار گیرد.
  بـا توجـه بـه رویکـرد مهارتـی، آنچه در بخش بررسـی متـن اهّمیت دارد؛ کالبد شـکافی 
عملـی متـون اسـت. یعنـی فرصتی خواهیم داشـت تـا متن ها را پـس از خواندن، در سـه قلمرو 
بررسـی کنیـم. ایـن کار، سـطح درک و فهم ما را نسـبت به محتوای اثر، فراتـر خواهد برد. یکی 
از آسـان ترین و کاربردی ترین شـیوه های بررسـی، کالبد شـکافی و تحلیل هر اثر، این است که 

متن در سـه قلمرو بررسـی شـود: زبانی، ادبی و فکری. 
1. قلمرو زبانی

این قلمرو، دامنۀ گسترده ای دارد؛ از این رو، آن را به سطوح کوچک تر تقسیم می کنیم:
ـ  سـطح واژگانی: در اینجا، لغت ها از نظر فارسـی  یا غیرفارسـی بودن، روابط معنایی کلمات 
از قبیل ترادف، تضاد، تضّمن، تناسـب، نوع گزینش و همچنین درست نویسـی بررسی می شود. 
ـ سـطح دسـتوری: در اینجا، متن از دید ترکیبات و قواعد دسـتوری، )صرف و نحو( بررسـی 

می شـود.  در بخش »نحو« بیشـتر نثر معیار، مبنای کار اسـت.
2. قلمرو ادبی

در اینجا، شـیوة نویسـنده در به کارگیری عناصر زیبایی آفرین در سـطح های زیر، بررسـی 
می شود:

ـ  سطح موسیقیایی: در این مرحله، متن را  از دید بدیع لفظی )وزن، قافیه، ردیف، آرایه های 
لفظی و تناسب های آوایی مانند واج آرایی، تکرار، سجع، جناس و …( بررسی می کنیم؛

ـ سطح بیانی: بررسی متن از دید مسائل علم بیان؛ نظیر تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه؛ 
ـ سـطح بدیـع معنـوی: بازخوانـی متن از دید تناسـب های معنایـی؛ همچون تضـاد، ایهام، 

مراعـات نظیـر و …  .
3. قلمرو فکری

در ایـن مرحلـه، متـن از نظر ویژگی های فکری، روحیات، اعتقـادات، گرایش ها، نوع نگرش 
بـه جهان و دیگر جنبه های فکری، مانند موضوع های زیر، بررسـی می شـود: 

عینی/ ذهنی، شادی گرا/ غم گرا، خردگرا/ عشق گرا، جبرگرا/ اختیارگرا،  خوش بینی/  بدبینی،  
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محلّیـ  میهنی/ جهانی و… .
  در آمـوزش، به ویـژه، در قلمـرو زبانـی و ادبـی از بیـان مطالب اضافی که به انباشـِت دانش 

و فرسـایش ذهنـی دانش آمـوزان منجر می شـود، پرهیز گردد.
  مطالب طرح شـده در قلمرو زبانی و ادبی، برگرفته از متن درس اسـت و پیوسـتگی زیادی 
بـا محتـوای درس دارد. آمـوزش ایـن نکات به درک و فهـم بهتر متن، کمک می کنـد؛ بنابراین 

»متـن محـوری« در این بخش، از اصول مورد تأکید اسـت.
  روان خوانی هـا، شـعرخوانی ها و حکایـات با هـدف پرورش مهارت های خوانـداری، ایجاد 
نشـاط و طـراوت ذهنـی، آشـنایی بـا متون مختلف و مهم تـر از همه، پـرورش فرهنگ مطالعه و 
کتاب خوانی، در سـاختار فارسـی گنجانده شـده اند.در پایان »روان خوانی ها« و »شـعرخوانی ها« 
بخش »درک و دریافت« با  دو پرسـش،  تدوین شـده اسـت. این پرسـش ها برای تقویت سـواد 

خوانـدن، توانایـی درک و فهـم، پرورش روحیـۀ نقد و تحلیل متون، تنظیم گردیده اسـت.
  بـرای تقویـت حافظه شـعری دانش آموزان پیشـنهاد می شـود پرسـش های حفظ شـعر از 

متون شـعرخوانی طّراحی شـود.
  تقویت توانایی فهم و درک متن، یکی از برجسـته ترین اهداف آموزشـی این درس اسـت. 
ایجـاد فرصـت بـرای تأّمل در الیه های محتـوا و همفکری گروه های دانش آمـوزی، به پرورش 

قدرت معناسـازی ذهِن زبان آمـوزان کمک می کند.
  درس های آزاد، فرصت بسـیار مناسـب برای توّجه به اصل پانزدهم قانون اساسـی و تحّقق 
آن اسـت تـا با مشـارکت دانش آموزان عزیـز و راهنمایی دبیران گرامـی از گنجینه های فرهنگ 
سـرزمینی و ادبیاِت بومی در غنی سـازی کتاب درسـی، بهره برداری شـود. برای تولید محتوای 
ایـن درس هـا پیشـنهاد می گـردد بـه موضوع های متناسـب با عنـوان فصل در قلمـرو فرهنگ، 
ادبیـات بومـی، آداب و ُسـنن محلّی، نیازهای ویژة نوجوانان و جوانـان و دیگر ناگفته های کتاب، 

پرداخته شود.
امیدواریـم آمـوزش ایـن کتـاب، بـه رشـد و شـکوفایی زبـان و ادبیـات فارسـی و پـرورِش 
شایسـتگی ها در نسـل جـوان، یاری رسـاند و به گشـایش کرانه هـای امید و روشـنایی، فراروی 

آینده سـازان ایـران عزیـز بینجامد.

گروه زبان و ادب فارسی
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری

 www.literature-dept.talif.sch.ir
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1
ک

ال� ا�ف �ت 
ه�ف ردگاِر 

ک
� ام  �ف به  � 

ک
ا� �ف ی 

ف
�

�ک ارف  دم  اآ رد 
ک

� دـا  �پ�ی �که 

ن
ک

� ما  ار  �ی را  ود  �ف ِل 
�ف

�ف نالهی ، 
ک

� ما  کار  رد  ر  �ف
�ف �ک  �ی رحم�ت ،  رف 

هان �ف �پ و  دـا  �پ�ی هر   ِ
ا�ت

ررفّ ی  و�ی
ادان�ت �ف و  ا  دا�ف هر   ِ

اّل�ت �ف ی  و�ی
�ت

م
ا�ف �ب رف و  کام  و ، 

�ت رف  ا  و�ی
�گ هی  مرف

ها�ف �ف همـ  کارا، 
اآ �ش هم  ی  و�ی

�ت

دار5 د�ی �پ ی  �ی اآ هاـر  �ب �ِت 
و�ت رد  و  ـسار�پ �ف رُ رف  رداری  رده   �ب �پ �ت ، 

�ی�ت ح�ت

ک
ا� �ف سوی  ی  دارف ا�ف رو�ی�ت   ِ

رو�ف �ف
ک

ا� �ف سوی  ـی  سارف �ش ها 
�ت �ف �ب  ا�ی ع�ب

اس�ت هار  �ب رد  دان  �ف �ف و 
�ت  ِ

و�ت سش ارف  ل 
ُ

مـار اس�تگ ی �ش �گ ـ های  �ب �ش ر�ف
�ف ارف اآ

ی
ف
� اآ ارف  �ش  �ب�ی و�یم، 

�گ �که  ی 
ف

وص� ن  اآ یهر 
ف
ا� اِن �ب �ب �ک  ،  ی سش �ب �که  م 

دا�ف ن  �ی
�ت �ی

الهی9 م، 
می دا�ف

�ف م، 
می دا�ف

واهی�ف �ف ـ�پـهـ 
�ف اآ ی  ـ، 

ف
دا� و 

�ت و  ی 
ف
دا� و 

�ت

الهی نامه، عطار نیشابوری

به     نـام کردگار
ا�ی�ش س�ت

ی 1
رس

فا

10



درس یکم: چشمه
کارگاه متن پژوهی

گنج حکمت: خالصۀ دانش ها
درس دوم : از آموختن، ننگ مدار

کارگاه متن پژوهی 
روان خوانی: دیوار 



در ایـن فصـل، متن هایـی را می خوانیـم کـه در آنها شـاعر یا نویسـنده، 
خواسته اسـت موضـوع و مفهومی رفتـاری، اخالقی یا مسـئله ای اجتماعی و 
پندآمـوز را به شـیوۀ اندرز بازگو کنـد؛ برای این کار از داسـتان یا حکایت در 
قالب شـعر و نثر بهره گرفته اسـت؛ به این گونه آثار ادبی، »ادبیات تعلیمی« 

می گویند.
اثـر تعلیمـی، اثری اسـت که با هـدف آمـوزش و تعلیـم، موضوع هایی از 
حکمت، اخالق، مذهب یا دانشـی از معارف بشری را بیان می کند. آثار  تعلیمی 
می تواننـد تخیّلیـ    ادبی باشـند تا مسـئله ای را به صورت روایی یا نمایشـی 
بـا جّذابیت بیشـتر ارائـه دهند. از این گونـه آثار ادبی، به ویـژه در کتاب های 
درسـی و ادبیـات کـودک و نوجوان بهره می گیرند. بسـیاری از شـاهکارهای 
ادبـی )قابوس نامـه، کلیلـه و دمنه، گلسـتان، بوسـتان، مثنوی  معنوی و…( و 

برخـی آثار طنز، جنبـٔه تعلیمی دارند.

ادبیات تعلیمی 



دـا1 �ب ی 
گ

� س�ف رف  مـــــــه  ــ�ش �پ ی 
ک

� �ی �ت  �ش
ا�گ رف    �پ �ی �ت ما،  هرـه     �ف �پ ن ،  له     رف ل�ف

�فُ

ون صد�ف �ف ،  �پ
ده �ک ر رف به دهان ، �ب ه �

هد�ف�گ ر  �ب رود  �که  رـی  �ی
�ت و  �پ گاه 

م 
م�ف ا  �ت

�ک �ی معرـ�که ،  ن  �ی رد  �ت :  �ف م �گ
م�ف صحرـا،  و  ن   �ب ل

ُ
گ سِر  ا�بِ  �ت

من و�ش 
�ف اآ رد  ه  رف س�ب  ، َوم  دَ �بِ ون   من �پ

ش
ر دو� ر �رـ   و   �ب د �ب �ف وسه رف �ب

چشمـــه 
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ن5
کَ

� سِش مو ،  �رـ  رف  ا�یم  سش
�گ �ب ون  من�پ به  � را  ود  �ف ر�ف  د  �ف �ی �ب �ب ماه 

  
ک

ا� �ف به  � دـ  �ت
رد ا�ف �که  اران  �ب �رٔۀ 

 �ت
ک

ا� �ف ا�ب �ت هر 
ُ لگ �ب�  دمد  �ب و  رف

رد  �ب ان  ا�ی �پ به  � و  �پ ره   ، من  ر  �ب رد رد  �ب ان  �ب ر �ی
گ

� به  � �رـ  �ی  �ب
�ف ارف 

د   سش یه  �رـما� �امل  من    ،  رف  ر  د ا�ب سش یه  را� �ی �پ صاح�ب  من  ا�ف  رف   �ب

ی  
گ

د� �ف رارف �ب و  �گ  ر�ف همه  به  � ل 
ُ

ی گ
گ

د� �ف رف من  و 
ر�ت �پ ارف  د  �ف

می �ک

رـی10 لو�ف �ی �ف ردٔه  �پ ن  ا�ی ِن  �بُ ـ؟رد  همسری  ـی  و  م�ف �پ ا  �ب د  �ف
��ت  �ک �ی �ک  

رور   �ف ارف  ده  سش مس�ت  ن  اآ َمط 
�فَ ن  �ی دوررف �ت 

سش
می  �گ

�ک و  �پ داأ  م�ب رف  و  �ت 
ر�ف  

ده ای   �ف روسش �ف �بحر  ی 
ک

� �ی د  ده ای د�ی ـف و�ش �ب ارده  �ف  ، ی  �ف
سهم�گ

ر 
ک

� رده 
ک

� ل�ک  �ف ورده  ،  اآ ر  �ب عره 
رد �ف هره 

رفَ دـه  رده،  �ش
ک

� س�یه  ده  د�ی  

�ه  �رف رف ی 
ک

� �ی د  �ف ما�ف به  � له راس�ت  �یَ �اـحل،  ن  �ت ر  �ب �ش 
�ف

�ت  داده 

د 15 رس�ی ا   ـ�ب
�ف اآ به   � و  �پ ـ   �ک و�پ

�ک مٔۀ  د�پ�ش د�ی �ب ا  رد�ی گامٔۀ 
ه�ف همـهـ  وان 

د  سش
رد�ک دم  �ت ورطـه،  ان  رف

ک
� واس�ت  د �ف سش

�ک ر  ر�ت �ب �اد�شه  ارف  ن  �ت
و�ی�ش  �ف

د  ما�ف امو�ش  �ف و  ره  �ی
�ف ان  �ف �پ �ک  د ��ی ما�ف  

ش
و�

،  �گ ی  �ف
ن   س�ف ر   �ی �ی

سش همه  رف 
ک

�  

نیما یوشیج )علی اسفندیاری(
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 قلمرو زبانی 
1  معنای واژه های مشّخص شده را با معادل امروزی آنها مقایسه کنید.

نیلوفـری پـردة  ایـن  بـن  کیسـت کند با چو منی همسری؟در 
 داده  تنـش  بـر  تن  سـاحل،  یلهراسـت بـه ماننـد یکـی زلزلـه

2    بیـت زیـر را بـر اسـاس ترتیـب اجـزای جملـه در زبـان فارسـی، مرتّـب کنیـد.  
تیــزپا«»گشت یکی چشمه ز سنگی جدا   غلغلـه زن   ، چهره نمـا    ، 

 قلمرو ادبی 
1 هر یک از بیت های زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید.

مــاه ببینــد رخ  خــــود را  بـه مـــن چون بگشـایم ز ســر مــو، شـکن
گــاه چـو تیـــری کـه رود بر هـــدف گه به دهـان، بر زده کف، چون صدف

2 با توّجه به شعر نیما، » چشمه « نماد چه کسانی است؟                
3  آمیختن دو یا چند حس و یا یک حس با پدیده ای ذهنی )انتزاعی(، در کالم را »حس  آمیزی«   

می گویند   .
نمونه: »حرف هایم مثل یک تّکه چمن روشن بود.«

در این نمونه، سپهری از» روشن بودن حرف« سخن گفته است. »روشن بودن« امری 
دیدنی و »حرف«، شنیدنی است. شاعر در این مصراع، دو حّس بینایی و شنوایی را با هم 

آمیخته است.
  نمونه ای از کاربرد این آرایۀ ادبی را در سرودة نیما بیابید.

4   هر واژه امکان دارد در معنای حقیقی و یا معنای غیر حقیقی به کار رود. به معنای حقیقی واژه،   
» حقیقت« و به معنای غیر حقیقی آن، »مجاز« می گویند. » حقیقت«، اّولین و رایج ترین معنایی 
است که از یک واژه به ذهن می رسد. » مجاز«، به کار رفتن واژه ای است در معنی غیر حقیقی؛ 
به شرط آنکه میان معنای حقیقی و معنای غیر حقیقی واژه، ارتباط و پیوندی برقرار باشد؛ مثال:

گوش پشت دیوار آنچه گویی،  هوش دار دیوار،  پِس  در  نباشد  سعدیتا 

کارگـاه  متــن پژوهــی
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 همان طور که می دانید، »گوش« اندام شنوایی است و در این معنا، »حقیقت« است و نمی تواند در 
پِس دیوار بیاید؛ شاعر در این بیت به مفهوم مجازی »گوش«، یعنی »انساِن سخن چین« تأکید دارد.

اکنون به دو بیت زیر توّجه نمایید:
نیست بوستان  و  باغ  سِر  را  ما  آن جاست  تفّرج  تویی  که  سعدیهرجا 
حافظفتنه انگیز جهان نرگس جادوی تو بود         عالَم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت

 در بیت اّول، واژة »سر« در مفهوم مجازی »قصد و اندیشه« به کار رفته است. »سر« محل و 
جایگاه » اندیشه« است. 

در بیت دوم، مقصود شاعر از واژة »نرگس«، معنایی غیر حقیقی، یعنی »چشم« است. آنچه که 
»گل نرگس« و »چشم« را به هم می پیوندد و اجازه می دهد تا یکی به جای دیگری به کار رود، 

»شباهت« میان آن دو است.
  در شعر این درس، دو نمونه »َمجاز« بیابید و مفهوم هر یک را بنویسید.

 قلمرو فکری 
1 پس از رسیدن به دریا، چه تغییری در نگرش و نحوة تفّکر »چشمه« ایجاد شد؟

2  معنی و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید.

»نعره برآورده، فلک کرده کر                    دیده سیه کرده، شده َزهره در«
3  سرودة زیر از سعدی است، محتوای آن را با شعر نیما مقایسه کنید.

خجـل شـد چـو پهنـای دریـا بدیـدیکـی قطـره بـاران ز ابـری چکیـد
گـر او هسـت حّقـا که مــن نیسـتمکـه جایی که دریاسـت من کیسـتم؟
صـدف در کنـارش بـه جـان پروریـدچـو خـود را بـه چشـم حقـارت بدید
َدِر نیسـتی کوفـت تـا هسـت شـــدبلنـدی از آن یافـت کاو پسـت شـد

4   دوست دارید جای کدام یک از شخصیت های شعر نیما ) چشمه،  دریا( باشید؟   
       برای انتخاب خود دلیل بیاورید.

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

در آبگیری سه ماهی بود: دو حازم، یکی عاجز. 
از قضا، روزی دو صّیاد بر آن گذشتند و با یکدیگر 
میعاد نهادند که دام بیارند و هر سه را بگیرند. 
ماهیان این سخن بشنودند؛ آنکه حزم زیادت 
داشت و بارها دست برد زمانۀ جافی را دیده بود، 
سبک روی به کار آورد و از آن جانب که آب در 
می آمد، برَفْور بیرون رفت. در این میان، صّیادان 

برسیدند و هر دو جانب آبگیر محکم ببستند.

دیگری هم که از پیرایۀ خرد و ذخیرت تجربت 
بی بهره نبود، با خود گفت: » غفلت کردم و فرجام 
کار غافالن چنین باشد و اکنون وقت حیلت است. 
هر چند تدبیر در هنگام بال  فایدۀ بیشتر ندهد؛ با 
این همه عاقل از منافع دانش هرگز نومید نگردد و در دفع مکاید دشمن تأخیر صواب 
نبیند. وقت ثبات مردان و روز فکر خردمندان است.« پس خویشتن مرده کرد و بر 
روی آب می رفت. صّیاد او را برداشت و چون صورت شد که مرده است، بینداخت. 

به حیلت خویشتن در جوی افکند و جان به سالمت برد.

و آنکه غفلت بر احوال وی غالب و عجز در افعال وی ظاهر بود، حیران و 
سرگردان و مدهوش و پای کشان، چپ و راست می رفت و در فراز و نشیب 

می دوید تا گرفتار شد. 

کلیله و دمنه، ترجمۀ نصراهلل منشی

پیرایۀ خرد
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از آموختن، ننگ مدار

تـا توانـی از نیکی کردن میاسـا و خود را به نیکـی و نیکوکاری به مردم نمای و 
چـون نمـودی بـه خالِف نموده، مباش. به زبان، دیگـر مگو و به دل، دیگر مدار، تا 
 گندم نمای جو فروش نباشی، و اندر همه کاری داد از خویشتن بده، که هر که داد

از خویشـتن بدهـد، از داور مسـتغنی باشـد و اگـر غـم و شـادیت بَُود، بـه آن کس 
گـوی کـه او تیمـار غم و شـادی تو دارد و اثر غم و شـادی پیـش مردمان، بر خود 
پیـدا مکـن و بـه هـر نیـک و بـد، زود شـادان و زود اندوهگین مشـو کـه این فعِل 

کودکان باشـد. 
بـدان کـوش کـه به هـر محالی، از حـال و نهاد خویـش بَِنگردی، کـه بزرگان 
بـه هـر حـّق و باطلـی از جای نشـوند و هر شـادی که بازگشـِت آن به غم اسـت، 
 آن را شـادی مشـُمر و بـه وقـت نومیـدی امیدوارتـر بـاش و نومیـدی را در امیـد، 

بسته دان و امید را در نومیدی.
رنج هیچ کس ضایع مکن و همه کس را به سزا، حق شناس باش؛ خاّصه قرابت 
خویش را . چندان که طاقت باشد، با  ایشان نیکی کن و  پیران قبیلۀ خویش را حرمت 
دار، ولیکن به ایشان مولع مباش تا همچنان که هنر ایشان همی بینی عیب نیز بتوانی 
دید و اگر از بیگانه نا ایمن شوی زود به مقدار ناایمنی، خویش را از وی ایمن گردان و از 

آموختن، ننگ مدار تا از ننگ َرسته باشی.
قابوس نامه، عنصرالمعالی کیکاووس
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 قلمرو زبانی 
1   معنی واژه های مشّخص شده را بنویسید.

 کتابی که در او داد سخن آرایی توان داد، ابداع کنم.                                     سعدالّدین وراوینی

 عشق شوری در نهاِد ما نهاد.                                                                    فخرالّدین عراقی

2  در متن درس، سه گروه  کلمۀ متضاد بیابید.

3 به عبارت های زیر توّجه کنید:
الف( هم نشین نیک بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از هم نشین بد. 

ب( آرزو گفت: »از نمایشگاه کتاب چه خبر؟«
 در عبـارت »الـف«، فعـل جملۀ دوم ذکر نشـده اسـت اّما خواننده یا شـنونده از فعـل جملۀ اّول 
می توانـد بـه فعـل جملـۀ دوم، یعنـی »اسـت« پی ببـرد. در این جملـه، حذف فعل بـه »قرینۀ 

لفظـی« صورت گرفته اسـت. 
 در عبارت »ب«، جای فعل » داری«  یا  »دارید« در جملۀ دوم خالی اسـت اّما  هیچ نشـانه ای 
در ظاهـر جملـه، شـنونده را بـه وجود فعـل راهنمایی نمی کنـد. تنها از مفهوم عبـارت می توان 
دریافـت کـه فعـل »داری« یا »دارید«  از جملۀ دوم حذف شـده اسـت. در ایـن جمله، حذف به 

» قرینـۀ معنایی« صورت گرفته اسـت. 
  هریـک از اجـزای کالم در صـورت وجود قرینه می تواند حذف شـود. اگر حـذف به دلیل تکرار 
و بـرای پرهیـز از تکـرار صـورت گیـرد، آن را »حذف به قرینـۀ لفظی« گویند. اّمـا اگر خواننده 
یـا شـنونده از مفهـوم سـخن به بخش حذف شـده پی ببـرد، »حذف به قرینۀ معنایی« اسـت. 

 در کدام جملۀ متن درس، حذف صورت گرفته است؟ نوع آن را مشّخص کنید. 

کارگـاه  متــن پژوهــی
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4 جدول زیر را کامل نمایید. )با حفظ شخص(

مضارع اخباریساخت منفیامرفعل

………………شنیده بودی

………………داری می روی 

………………خواهید پرسید

 قلمرو ادبی 
1  بهره گیری از » َمَثل« چه تأثیری در سخن دارد؟ 

2 دو عبارت کنایی را از متن بیابید و بنویسید.   

قلمرو فکری 
1 نویسنده، چه کاری را کودکانه می شمارد؟

2   در جملۀ زیر، نویسنده بر کدام ویژگی های اخالقی تأکید می کند؟
» اثر غم و شادی پیش مردمان، بر خود پیدا مکن.«

3  مفهوم عبارت »  گندم نمای جو فروش مباش« را بنویسید.
4 برای مفهوم  بیت زیر، عبارتی از متن درس بیابید.  

» شاد و بی غم بزی که شادی و غم              زود آیـنـد و زود مـی گـذرنـد«       
                                                                                            ابن حسام خوسفی

5  حدیث »حاِسبوا َقْبَل أَْن ُتحاَسبوا« با کدام عبارت درس،  قرابت معنایی دارد؟
. ...............................................................................................................  6
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دیوار روان خوانی

بـاالی پلّه هـا ایسـتاده بـود و بِرّ و  ِبـر نگاه می کرد اّما چیزی دسـتگیرش نمی شـد. چشـم های 
خواب آلود و حیرت زدة خود را باز کرده و محو تماشـا شـده بود. همه چیز پیش چشـم هایش عوض 

شـده بـود؛ چیزهـای باور نکردنی و تـازه ای می دید که روزهـای دیگر ندیده بود.
بهمـن، پسـر همسـایه، توی حیاط خودشـان دور باغچه می گشـت و با آب پـاش کوچک خود، 
گل هـا و سـبزه ها را آب مـی داد. منیـژه، خواهر بزرگ او هم لب حوض نشسـته بود و دندان هایش 
را مسـواک می کـرد. همان طورکـه بی حرکـت و خوشـحال بـه نرده تکیـه داده بود، همـٔه اینها را 
می دیـد اّمـا دیـروز، هیچ کدام را نمی توانسـت ببینـد؛ نه بهمن را که با آب پـاش خود دور باغچه ها 
و گلدان ها می گشـت، نه منیژه را که لب حوض نشسـته بود و دندان هایش را می شسـت. تعّجب 

برش داشـته بود. نمی دانسـت چرا امروز این طور شـده و چه اتّفاقی افتاده اسـت.
هنوز اّول صبح بود و روشـنایی شـیری و بّراقی روی آسـمان را گرفته بود. خورشـید تازه داشـت 
مثـل یـک تـوپ قرمـز از پایین آسـمان پیدا می شـد. سـر و صـدای شـلوِغ گنجشـک ها، حیاط را 
برداشـته بـود. چنـد بـار با خنده و خوشـحالی، دسـت هایش را به طرف بهمن تـکان داد و صدایش 

کـرد: بهمـن ... من را می بینـی ...؟ بهمن  ... !
اّمـا بهمـن بـه کار خود سـرگرم بود. صدای او را نشـنید. چنـد پلّۀ دیگر که پاییـن آمد، از تعّجب 
دهانـش بـاز مانـد. حیاط ها سـر به هم آورده و خانه هایشـان یکی شـده بود. به جای دیـوار، تلّی از 
آجرهـای شکسـته و پاره های خشـت و خرده های گـچ، روی هم ریخته بـود. از پلّه ها پایین دوید؛ 

بود. خوشحال 
تـوی اتـاق آمـد. مامانـش که برایش چای می ریخت، به او گفت که دیشـب بـاد دیوار را خراب 
کـرده اسـت. پدرش که مشـغول پوشـیدن لباس هایش بود، بـا اوقات تلخی گفـت: »همین امروز 

بایـد اسـتاد عّبـاس را ببینـم که بیاید، دیوار را بسـازد. به کس دیگری نمی شـود اطمینان کرد«.
سـیروس، برادر بزرگش، که خود را بعد از پدر مرد خانه حسـاب می کرد، صدایش را صاف کرد 
و گفت: »بله دیگر، تو این دور و زمانه به کسـی نمی شـود اطمینان کرد، عجب روزگاری اسـت  .«
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درسـت، همیـن موقـع بهمـن بـه دنبالش تـوی اتـاق آمد که بـرای بازی بـه خانۀ آنهـا بروند. 
بی آنکـه دِر کوچـه را بزنـد و کسـی در را بـاز کنـد، یک مرتبـه توی اتـاق آنها آمده بود. نیشـش باز 
شـده بـود و یک ریـز می خندیـد. وقتی کـه در کنار هـم راه افتادنـد و از اتاق بیرون آمدنـد، بهمن با 
خنـده گفـت: »می دانـی ناصر؟ دیشـب باد آمده دیوار حیـاط را خراب کرده! ... حاال دیگر می شـود 

همین طـوری بیایـی خانۀ ما بـازی ... .«
ناصر هم با خنده و تعّجب پرسید: »باد، دیوار را خراب کرده؟! چطوری خراب کرده؟«

بهمن گفت: »خوب، خراب کرده دیگر!«
طولـی نکشـید کـه همـه چیـِز مهمان بازی شـان روبه راه شـد. یک قالیچـه زیر سـایۀ یکی از 
درخت هـا پهـن کردنـد و چهار زانو مثل آدم های بزرگ، با ادب و اخم کرده، روی قالیچه نشسـتند. 
بهمـن سـماور کوچکـش را آتـش کـرد. ناصر هم مقـداری زردآلو و گیالس از مامانـش گرفت و با 
قاش خربزه و سـیب بهمن، همه چیزشـان جور شـد و به شـادی فرو ریختن دیوار، جشـن مفّصلی 
گرفتنـد! تـا ظهـر کـه به زور از هم جدا شـدند، گفتند و خندیدند و از یکدیگـر پذیرایی کردند. وقتی 
ناصـر از حیـاط آنها به خانۀ خودشـان آمـد، همه چیز را با دهان پر خنده بـرای مامانش تعریف کرد.

* * *
حاال پشـت پنجره ایسـتاده بود و با غّصه به حیاط نگاه می کرد. چشـم هایش دیگر نمی خندید. 
لب هایش ُشـل و آویزان شـده بود. دلش می خواسـت بهانه بگیرد و گریه کند. حیاط مثل گذشـته 
از هم جدا می شـد. دیواری نو و آجری از میان خانه ها سـر بیرون می آورد و آنها را از هم می برید. 
ناصـر می دیـد که دوباره حیاطشـان مثل روزهای اّول، کوچک می شـود؛ خیلی کوچک. با خودش 
می گفـت: »بله دیگر، کوچولوی کوچولو شـده، درسـت مثل یک قفـس ...«. فکر می کرد که دیگر 
نمی توانـد بـا بهمـن و بّچه هـای دیگر گرگم بـه هوا بازی کند و مثل ماهی هـای حوض دنبال هم 
بکننـد، بـه سـر و کـول هم بپرنـد و خنده کنان و نفس نفس زنـان دنبال هم از این سـر حیاط به آن 

سـر حیاط بدوند و فضا را از فریادهای شـادمانی خود پر کنند.
پشـت پنجـره ایسـتاده بـود و میله هـای آهنـی را بـا دسـت هایش می فشـرد. مثـل بّچـه ای 
دو  سه   سـاله، لـب برچیـده بـود. انـگار که بـرای کار بـدی، یک بی تربیتـی، دعوایش کـرده بودند. 
بغض گلویش را می فشـرد و دلش می خواسـت گریه کند. چشـم های پربغض و کینه اش به دیواِر 
نوسـاز، بـه بّنـا و عمله هـا خیره شـده بود. از همـۀ آنها، از دیـوار و بّنا و عمله هـا نفرتش می گرفت. 

ی 1
رس

فا

22



از حرصـش بـا آنهـا لـج می کـرد و هرچه از او می خواسـتند یا هرچه از او می پرسـیدند و هر پیغامی 
کـه بـرای بابـا و مامانـش داشـتند، همـه را نشـنیده می گرفت. گاهی مشت مشـت شـن و خاک و 

سـنگ ریزه برمی داشـت، بـه سـر و صورت آنهـا می زد و فـرار می کرد.
بارهـا او را صـدا کـرده بودند: »آقا کوچولو، آقا پسـر ... زنده  باشـی! یک چّکـه آب خوردن برای 
مـا بیـاور. بـدو بـارک اهلل، خیلی تشـنه ایم« اّمـا او اعتنایـی نمی کرد. پشـتش را به آنهـا می کرد و 
می رفـت. دلـش می خواسـت همان طورکـه مشـغول باال بـردن دیوار هسـتند، از آن بـاال بیفتند و 
دسـت و پایشـان بشـکند یا دیوار روی سرشـان خراب شـود و همه شـان زیر آن بمیرند. غّصه دار 

آرزو می کـرد: الهـی بمیرنـد، الهی همه شـان بمیرند.
دیگـر نمی توانسـت به خانـۀ بهمن بـرود. عمله بّناها و دیوار، راه را بر او بسـته بودند. در آن حال 
کـه بغـض گلویـش را می فشـرد، چندین بار به طـرف دِر کوچه رفت که خود را به بهمن برسـاند و 
بازی شـان را از سـر بگیرند اّما دِر کوچه بسـته بود و دسـتش به قفِل در نمی رسـید. با خشـم و اندوه 

بـه دیـوار و عملـه بّناها نگاه می کـرد و همۀ بدبختی خود را از چشـم آنها می دید.
هرچه فکر می کرد نمی فهمید چه احتیاجی به دیوار هسـت و چرا پدرش این همه در سـاختن 
آن اصـرار دارد. آن چنـد روزی کـه دیـوار خراب شـده بود، همـۀ آنها راحت تر بودنـد. آن روزی که 
مـادرش سـبزی خشـک کردنی خریـده بود، مادر بهمـن و بقّیۀ بّچه ها آمدند و نشسـتند و با بگو و 
بخنـد، همـه را تـا عصر پاک کردنـد. مامانش می گفت اگر آنها نبودند، پاک کردن سـبزی ها چهار 
پنـج روز طـول می کشـید یـا هنگامی که مـادر بهمن پرده های اتاقشـان را می کوبیـد، مامانش به 
کمـک او رفـت. تـا زمانی که دیوار از نو سـاخته نشـده بود، شـب ها توی حیاط فـرش می انداختند 

و سـماور را آتـش می کردنـد و او را بـه دنبال پدر و مادر بهمن می فرسـتادند.
اّمـا پیـش از آنکـه بـاد دیوار را خراب کند، وضع به این حال نبود. شـاید هفته ها می گذشـت که 
همدیگـر را نمی دیدنـد. دور هم جمع شـدن و گفتن و خندیـدن هم که جزءِ خیاالت بود. اگر گاهی 
هـم از دل تنگـی، از پشـت دیـوار یکدیگـر را صدا می کردند، مثـل این بود که دیوار صـدای آنها را 
بـرای خـودش نگه می داشـت و عـوض آن، صدایی خفه و غریبه از خود بیـرون می داد. جوابی هم 
کـه بـه ایـن صدا می آمد، خشـک و بی مهر و نارسـا بود؛ مثـل این بود که دو تـا آدم غریبه، زورکی 

بـا هـم صحبـت می کردند یا دیوار آن طرفـی با دیوار این طرفی، سرسـنگین حرف می زد.
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بـه دیـوار نیمـه کاره، بـه بّنـای چـاق و گنـده و عمله هـا، بـه درخت هـا که بـاد تـوی آنها مثل 
جیرجیرک هـا »سی سـی ... سی سـی« می خوانـد، نگاه کـرد. همه مشـغول بودند؛ دیوار مشـغول 
بـاال رفتـن، بّنا مشـغول سـاختن و عمله ها مشـغول نیمه بـاال انداختن. فقط باد بـود که بیکار توی 
درخت ها نشسـته بود و برای خودش آواز می خواند. مثل این بود که دیگر دوسـت نداشـت خودش 
را بـه دیوارهـا بزنـد و آنهـا را خـراب کند. مثل اینکه هیچ دلش نمی خواسـت به طرف دیوار نوسـاِز 
آجری حمله ور شـود. خوش داشـت که آن باال، روی شـاخۀ درخت ها بنشـیند و دیوار را تماشـا کند 

و یک ریـز خـودش را روی شـاخه ها تاب بدهد.
ناصـر زیـر لـب گفـت: »دیگر بـاد نمی آید دیـوار را بخوابانـد؛ دیگـر نمی خواهد بیایـد ... دیگر 

ترسیده.«
دیوار داشـت به بلندی گذشـتۀ خود می رسـید. بّنا و عمله ها تند تند کار می کردند؛ از نردبان باال 
می رفتنـد، نیمـه بـاال می انداختند، ِگل درسـت می کردند، گچ می سـاختند، می رفتنـد و می آمدند 

و دیـوار بـاال و باالتر می رفت.
ناصر هنوز می توانست با چشم های غم زده اش، گوشه ای از آن حیاط را تماشا کند.

* * *
مامانش بی آنکه سر خود را برگرداند، گفت:

ـ ها ... بابات آمده؟
ـ نه.

ـ هر وقت آمد، مرا خبر کن.
ـ کجا می خواهید بروید؟

ـ خواستگاری.
ـ یا اهلل، من هم می خواهم بیایم.

مامانش او را نگاه کرد و با تعّجب پرسید:
ـ کجا؟

ـ خواستگاری.
ـ آها ... پس این طور! دیگر کجا می خواهی بیایی؟ ها؟

ناصـر سـاکت شـد. از حرف هـای مامانش فهمید کـه التماس کردنش بی نتیجه اسـت و او را با 
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خـود نخواهـد بـرد اّمـا مثل اینکه چیزی به فکرش رسـیده اسـت و جرئت گفتـن آن را ندارد. مثل 
اینکـه حرفـی مانند آتش سـر زبانش بچسـبد و دهانش برای گفتن باز نشـود، مّدتـی این پا و آن  پا 
شـد و به صـورت مامانش که سـرخ و سـفید شـده بـود، خیره خیره نـگاه کرد. آخر طاقـت نیاورد و 

: گفت
ـ مامان!…
ـ بفرمایید.

ـ چرا اینها دارند میان خانۀ ما و بهمن دیوار می کشند؟
ـ چرا دارند دیوار می کشند؟ چه چیزها می پرسی! آخر همین طوری که نمی شود… .

ـ چطوری؟
ـ خانه هامان بی دیوار باشد.

ـ چرا نمی شود مامان؟
ـ ای، چه می دانم. دست از سرم بردار. مگر نمی بینی میان همۀ خانه ها دیوار است؟

ـ چرا میان همۀ خانه ها دیوار است؟
ـ برو بازیت را بکن. این قدر از من حرف نگیر، بّچه.

ناصر سـاکت شـد، چیزی دسـتگیرش نشـده بود. مادرش از اتاق بیرون رفت. ناصر برگشـت و 
پشـت پنجـره آمـد و به بیـرون، به بّنا و عمله ها و درخت ها، نگاه کرد. درخت ها، بی حرکت، راسـت 
ایسـتاده و سرشـان را به هوا بلند کرده بودند. باد دیگر میان درختان »سی سـی… سی سـی« آواز 
نمی خوانـد و روی شـاخه ها تـاب نمی خـورد. فهمیـد که باد ترسـیده و از میـان درخت ها رفته   …

در رفته.
دلـش از غـم و درماندگـی فشـرده شـد. هیچ کـس نبـود بـه کمکـش بیاید؛ هیچ کـس. جلوی 
چشـم های غـم زده اش دیـوار مثـل دیو ایسـتاده بـود و با اخم بـه او نگاه می کـرد. همان طورکه با 
تـرس و لـرز بـه دیـوار نـگاه می کرد، با خود گفت: »آره، مثل دیو اسـت، درسـت مثل دیو اسـت.«
سـر شـاخه ها و روی برگ هـا، آفتـاِب زرد و بی مهـِر غـروب، مثل صدها قناری نشسـته بود که 
دسـته دسـته به آسـمان پرواز می کردند. آن وقت مثل اینکه برگ ها و شـاخه های تاریک و خالی، 
برمی گشـتند و بـه او نـگاه می کردند. همه به او نگاه می کردنـد… درها، درخت ها، دیوارها… همه 

اخم کرده بودند و با او سـر دعوا داشـتند.
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ترسـید و از پشـت پنجـره برگشـت و تـوی حیاط آمـد. با بیـزاری از کنار بّنا و عمله ها گذشـت. 
بی آنکـه نگاهـی بـه آنها بکند، به طرف اتاق های آن طرف حیاط رفت. میان راه، یک مرتبه ایسـتاد 
و با نگاهی تند و تیز به بّنا و دیوار سـفید خیره شـد. برق خوشـحالی در چشـم هایش دوید، دوال شـد 
و دسـتش را با احتیاط روی پاره آجِر پیش پایش گذاشـت اّما وحشـت سـراپایش را فراگرفت. بلند 
شـد و بـا دلهـره و نگرانی به ایـن ور و آن ور خود نگاه کرد. هیچ کس متوّجـه او نبود. خیالش راحت 
شـد. بـه سـر طـاس و قرمز بّنای ِخپِله ای که در چند قدمی او خم شـده بود، نـگاه کرد. بعد درحالی 
که دسـت هایش می لرزید و رنگش به سـختی پریده بود، از نو خم شـد و دسـت راسـتش را آرام و 
بـا احتیـاط روی آجـر گذاشـت و آن را از زمیـن برداشـت و بـه تندی به این طـرف و آن طرف نگاه 
کـرد. قلبـش مثل یک گنجشـک اسـیر در سـینۀ او پرپر مـی زد. یک پایش را به جلـو و یک پایش 
را به عقب گذاشـت، دسـتش را به نشـانۀ سـِر بّنای خپله باال برد. خوب نشـانه گرفت، دسـتش با 

پـاره آجـر در هوا به گـردش آمد… .
نـاگاه لرزشـی شـدید سـراپایش را برداشـت. در همـان دم کـه می خواسـت آجر را پرتـاب کند، 
به نظـرش رسـید کـه دیـوار ناگهـان از جا تکان خورد و با چشـم گندة سـرخش چپ چپ بـه او نگاه 
کرد و به طرفش راه افتاد. تنش رعشـۀ شـدیدی گرفت. دسـتش لرزید و ُشـل و بی حس پایین آمد 
و پاره آجـر از میـان انگشـت هایش روی زمیـن افتـاد. با چشـم های بیرون زده گفـت: دیو… دیو… 

. دیوار… 
جیغ کشـید و به طرف اتاق فرار کرد. مادرش سراسـیمه، سـر و پای برهنه از اتاق بیرون پرید 

و با وحشـت او را در بغل گرفت و پرسـید: »چه شـده؟ چطور شـده؟«
ناصـر درحالـی که سـفت خود را به او چسـبانده بود و مثل بید می لرزیـد، با هق هِق گریه گفت: 

»دیو… دیـو… آمده من را بخورد  .«
دیوار، جمال میرصادقی
)با اندکی تصّرف و تلخیص(

درک و دریافت 
1 اگر این متن را داستانی نمادین بدانیم، هریک از عناصر زیر نماد چه چیزی است؟

 بّنا    دیوار
2 دربارة »زاویۀ دید« و »شخصیت اصلی« داستان توضیح دهید. ی 1 
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 درس سوم: پاسداری از حقیقت
 کارگاه متن پژوهی

 گنج حکمت: دیوار عدل 
 درس چهارم: درس آزاد )ادبیات بومی1(

درس پنجم: بیداد ظالمان
 کارگاه متن پژوهی

 شعر خوانی: همای رحمت
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در ایـن فصـل، متن هایـی را می خوانیـم کـه در آنها نویسـنده یا شـاعر، 
تفّکـر آگاهی بخـش یا انتقـادی خویش را دربـارۀ دادگـری، عدالت خواهی، 
بیدادگـری، ستم سـتیزی، آزادی و حق جویـی، بازگـو می کنـد. بـه این گونه 
متن هـا که در حقیقت، فریـاد مظلومیت آزادی خواهان را به گوش می رسـاند 
و خواننـده را بـه ایسـتادگی، مبـارزه و سـازش ناپذیری در برابـر ظلـم، 

می خوانـد، »ادبیات   پایـداری« یـا »ادب مقاومـت« می گوینـد. فرا
ایسـتادگی در برابر بیدادگری های اشـخاص و حکومت های ظالم در تاریخ 
همـۀ ملّت هـا دیـده می شـود؛ هنگامـی کـه یک ملّـت یا جامعـه به مبـارزه با 
عوامل اسـتبداد و اسـتکبار داخلی یا تجاوز بیگانگان بر می خیزد، از سـروده ها 
یـا نوشـته هایی بهـره می گیـرد کـه موضـوع اصلـی آنهـا، سـتایش آزادی و 

آزادی خواهـی و دعـوت به مبـارزه و پایـداری در برابر بیدادگران اسـت.

ادبیات پایداری
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پاسداری از حقیقت
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قلمرو زبانی 

1  مترادف و متضاد واژة »رفیع« را از متن درس بیابید.

2    از متـن درس، بـرای نمودار زیر، گروه اسـمی مناسـب بیابید؛ سـپس بـه کمک آن جاهای 
خالـی را پرکنید.

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

 گروه اسمی

وابستهوابستههسته

مضاف الیه صفت اسم

قلمرو ادبی 

1 دو نمونه از کاربرد »  تشخیص« در متن درس مشّخص کنید.

2   شعر سپید، گونه ای از شعر معاصر است که آهنگ دارد اّما وزن عروضی ندارد و جای قافیه ها 
در آن مشّخص نیست.

 شعر »پاسداری از حقیقت« را از این دید بررسی کنید.

3 به بیت زیر توّجه کنید.
صائبحاصل بی حاصلی نبود به جز شرمندگی«» بید مجنون در تمام عمر، سر باال نکرد

 کارگاه  متــن پژوهــی
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در این بیت، شاعر برای شکل ظاهری و آویزان بودن شاخه ها و برگ های درخت بید، 
علّتی شاعرانه اّما غیرواقعی آورده است و آن، سرافکندگی بید به سبب بی حاصلی  است.

وقتی شاعر یا نویسنده دلیلی غیرواقعی اّما ادبی برای موضوعی بیان کند؛ به گونه ای که 
بتواند خواننده را قانع کند، آرایۀ »ُحسن تعلیل« پدید می آید.

»حسن تعلیل« در لغت، به معنای دلیل و برهان نیکو آوردن است؛ اگرچه این دلیل و 
برهان، واقعی، علمی یا عقلی نیست اّما مخاطب آن را از علّت اصلی دلپذیرتر می یابد.

به نمونه های دیگر توّجه کنید:
را َعلَم  بَرزد  راستی  از  سرو  چو  را  غم  تاراج  جهان  اندر  نظامیندید 

دانی ز چه رو همی کند نوحه گری؟ هنگام سپیده دم خروس سحری
صبح آیینۀ  در  نمودند  که  خیّاماز عمر شبی گذشت و تو بی خبری     یعنی 

 در کدام قسمت از متن درس »ُحسن تعلیل« به کار رفته است؟ دلیل خود را بنویسید.

قلمرو فکری 

1  با توّجه به متن درس، شاعر چه نوع مرگی را غبطۀ بزرگ زندگانی می داند؟

2 در متن درس، »عقل« با چه ویژگی هایی وصف شده است؟ چرا؟

3  هر یک از موارد زیر، با کدام قسمت از شعر »پاسداری از حقیقت« ارتباط معنایی دارد؟

   َشَرُف الَمکاِن بِالَمکیِن. )ارزش هر جای و جایگاهی به کسی است که در آن قرار گرفته 
است.(

اللَهِ ..   .   َو بََذل ُمهَجَتُه ِفیَک لَِیْسَتنِقَذ ِعباَدَک ِمَن الَجهالَه ..ِ  و َحیَره .. ِ  الضَّ
)او ، حسین  ، خونش را در راه تو داد تا بندگانت را از نادانی و سرگردانِی گمراهی 

بخشد.( نجات 

 کارگاه  متــن پژوهــی
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دیوار عدل گنــج   حکمــت

عامِل شـهری به خلیفه نبشـت که دیوار شهر، خراب شـده است، آن را عمارت 
باید کردن. 

جـواب نبشـت کـه شـهر را از عدل، دیـوار کن و   راه ها از ظلـم و خوف پاک 
کن، که حاجت نیسـت به ِگل و خشـت و سـنگ و گچ.

سیاست نامه، خواجه نظام الملک توسی
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درس آزاد  ) ادبیات بومی 1(
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 کارگاه  متــن پژوهــی

 قلمرو زبانی 

قلمرو ادبی  

قلمرو فکری 
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 کارگاه  متــن پژوهــی

رد1 دف لگ �ب رف  �ی �ف ما  �ش هاـن  �ب ر  �ب  ،  
گ
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�ف �ک ر  س�پ َحّملـ  �ت رف ان  ور�ت �ب رـ  �ی

�ت ر  رد�ب دف لگ �ب رف  �ی �ف ما  �ش �کمان  ی  �ت
س�ف ا  �ت

ط�بع10  ْ
گ

ر�
گ

� اِن  و�پ �پ به  � رده  �ـپُ رمه  و 
�ت ردای  دف لگ �ب رف  �ی �ف ما  �ش ان  �ب سش ی 

گ
ر�

گ
� ن  ا�ی

سیف َفرغانی

بیداد ظالمان
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قلمرو زبانی 
1  در شعری که خواندید، پنج واژة مهّم امالیی بیابید و بنویسید.

2   تفاوت معنایی فعل »ُکشت« را در ابیات زیر توضیح دهید.
گفتـا تـو بندگی کن کاو بنـده پرور آید گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت

هـم بـر چراغـدان شـما نیـز بگـذرد بادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت

3  برای هر واژة مشّخص شده، یک مترادف از متن درس بیابید. 

ناصرخسروهرکـه گیـرد عنان مرکبـش، آز بـر در بخـت بـد فـرود آیـد 

ابن یمینباشـد بـه قدر هّمـت تو اعتبـار تو هّمت بلند دار که نزد خدا و خلق

قلمرو ادبی 
1   قافیه و ردیف را در بیت نخست این سروده مشّخص کنید.

2  در بیت زیر،کنایه ها را بیابید و مفهوم آنها را بنویسید.
بگذردبر تیر جورتان ز تحّمل سپر کنیم  نیز  شما  کمان  سختی  تا 

3  به بیت زیر توّجه کنید:
باید که  بنا  این  زبن  برَکندبرکن  ظلم  بنای  ریشه  محّمدتقی بهاراز 

در مصـراع اّول، مقصـود شـاعر از »  بنا«، مفهوم » ظلم« اسـت؛ یعنی شـاعر، » ظلم« را به 
»  بنا« تشـبیه کرده اسـت؛ سپس به سـبب شباهت آن دو به هم مشّبه )ظلم( را حذف کرده 
و فقط مشـّبه به )بنا( را ذکر کرده اسـت تا شـباهت را تا مرحلۀ یکی شـدن نشـان دهد؛ به 

ایـن تصویر خیال انگیز، »اسـتعاره« می گویند.

 کارگاه    متــن پژوهــی

ی 1
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در استعاره، یک طرف تشبیه)مشّبه یا مشّبه به( ذکر نمی شود.
مثال برای حذف »مشّبه به«: خورشید شکفت.

»خورشـید« به »گل« تشـبیه شـده اسـت و »شـکفتن « از ویژگی های گل اسـت که به 
خورشـید نسبت داده شـده است.

 در بیت پنجم، استعاره ها را مشّخص کنید و مفهوم هر یک را بنویسید.

قلمرو فکری 
1   با توّجه به توضیح زیر، معنی و مفهوم بیت اّول درس را به نثر روان بنویسید.

 سیف الّدین محّمد َفرغانی، در سدة  هفتم هجری،  هنگامی که شهرهای بزرگ و آباد ایران،  در 
آتش بیداد مغوالن می سوخت، این شعر را سرود . سیف در این سروده، از رفتار ظالمانۀ فرمانروایان 

و تاخت و تاز سپاه مغول، با بیان کوبنده ای انتقاد می کند.

2 در بیت زیر، مقصود شاعر از»رمه«، »چوپان گرْگ طبع« و »گرگِی شبان« چیست؟
بگذردای تو رمه سپرده به چوپاِن گرْگ طبع نیز  شما  شبان  گرگِی  این 

3  از متن درس، برای حدیث و آیۀ زیر، نمونه بیتی مرتبط بیابید و بنویسید.

  الّدهُر َیوماِن یوٌم لََک و َیوٌم َعلَیَک.                   امام علی 

  ُکلُّ نَْفٍس ذائقهُ  الَْمْوِت.                                         سورۀ آل عمران، آیۀ 185

4  سرودة زیر، یادآور کدام بیت درس است؟
خاقانیبر قصر ستمکاران، گویی چه رسد ِخذالنما بارگِه دادیم، این رفت ستم بر ما

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

ی 1
رس

فا

41



شعـرخـوانی                   همای رحمت

را!1 دا  �ف ی  �ت �ی اآ �په  و 
�ت رحم�ت  ،  همای  ای  را��ی  هماـ  یٔۀ  سا� همه  دی  �ف

�ک �ف ماسوا  به  � �که 

ن �ی �ب ��ی   ِ
�ف رُ رد  همه  اسی  �ف داسش �ف ر 

گ
ا� رادل  دـا  �ف  ، �تسم  دا  �ف به  �  ، من م 

�ت ا�ف �ف سش ��ی  به  �

ن رف ��ی  ٔۀ  ا�ف �ف رِد  ن  �ی
مسلک دای  �گ ای  رو  را�ب دا  �گ رم 

ک
� ارف  دهد  اهی  ادسش �پ ِن  �ی

لگ �ف �که 

من ِل 
ا�ت �ت �که  �پسر  به  � د  و�ی

�گ �که  ��ی  ارف  رف  �ب به  مدارا؟� ن    
ک

� ر  اس�ی به  � ون  �ف الک وس�ت 
�ت ر  اس�ی و  �پ

�ب5 ا�ی وا�ع�ب ا�ب �پسری  رد  اآ �که  ��ی  ارف  رف  �ب به  را؟� ال  ر�ب
ک

� هدـای 
سش �الم  به  � د  �ف

�ک َ�َلم  �که 
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شعـرخـوانی                   همای رحمت

ان ارف �ب  
ک

ا� �پ اِن  م�ی رف  دد  �ف �ب به دوس�ت عهد  � و  را؟�پ ا  و�ف رد  �بَ سر  به  � �که  د  وا�ف
می �ت �که  ��ی  و  �پ

�ت �ف �گ م�ش  وا�ف
�ت ر  �بسش �فه  د  وا�ف �ف م�ش  وا�ف

�ت دا  �ف را؟�فه  ی  �ت
ال�ف مل�ک  سشـه  امم  �ف �په  رم  ّ ح�ی م�ت

و�ت او دم؟ وای سش
ای هر دم   ، رف �ف و �ف م �پ

�ف را�په رف وا 
�ف ن  ا�ی د  وارف �ف �ب ر  و�ش �ت �ف �ب  �ی �ف �سان  �که 

حگاهی ص�ب س�یم  �ف �که  دم  ام�ی ن  ا�ی رد  �ب  سش را«»همه  ا  �ف سش اآ د  وارف �ف �ب ی  ا�ی ـف �ش اآ ام  �ی �پ به  �

�ب10 سش دِل  رد  �که  و  �ف سش �ب ��ت  ا  �ی  ِ
مر�ف وای 

�ف هر�یارارف 
و�ش اس�ت سش ن  �په  �ف �ت

�ف به  دوس�ت �گ مِ دل �
�ف

سیّد محّمد حسین بهجت تبریزی )شهریار( 

درک و دریافت 
1 برای خوانِش مناسب و تأثیر گذار این سروده به چه نکاتی باید توّجه داشت؟  

2  در این سروده به کدام ویژگی های شخصّیت واالی حضرت علی  اشاره شده است؟  

ی 1
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 درس ششم: مهر و وفا
 کارگاه متن پژوهی

 گنج حکمت: ُحّقۀ راز
 درس هفتم: جمال و کمال

 کارگاه متن پژوهی
 شعر خوانی: بوی گل و ریحان ها 
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در ایـن فصـل متن هـای »مهـر و وفـا«، »جمـال و کمـال« و »بـوی گل و 
ریحان هـا« را می خوانیـم.  موضـوع ایـن متن  هـا، بیان عواطف و احساسـات 
شـاعر یا نویسـنده دربارٔه دوسـتی، محبّت، عشـق، شـادی و برخی مفاهیم 
عمیق عرفانی اسـت. به آثاری که چنین درون  مایـه ای دارند، »ادبیات  غنایی« 

گفته می شـود.
ادبیـات غنایی، اشـعار و متونی اسـت که احساسـات، عواطف شـخصی، 
حـاالت عاشـقانه و امیـد و آرزو را با زبانی نرم و لطیف بیـان می کند. در   ادبیات 
فارسـی، موضوع هـای غنایـی بـا مفاهیمی همچون: عشـق، عرفـان، مرثیه، 
مناجـات و گالیـه و شـکایت، معمـوالً در قالـب های شـعری غـزل، مثنوی و 
رباعی و نیز در قالب نثر نوشـته می  شـود. ادبیات عرفانی ما که بسـیار غنی و 

گسـترده اسـت، در حـوزۀ ادبیات غنایی قـرار می گیرد.

ادبیات ِغنایی 
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دارد1 لگه  �ف ا  و�ف اهل  �ب  ا�ف �ب �که  ن  اآ داردهر لگه  �ف ال  �ب ارف  �اـل  همه  رد  دا�ش  �ف

ر�ت دوس�ت به ح�ف ر �
گ

و�یم م�
لگ �ش دوس�ت �ف دارد�د�ی لگه  �ف ا  ـف �ش اآ ن  س�ف ا  �ف سش اآ �که 

ای �پ د  رف لعف �ب ر 
گ

� �که  ن 
ک

� ان  �ف �پ م�ا�ش  دارددال  لگه  �ف د�ا  دس�ت  دو  به  � �ته ا�ت  رسش �ف

�یمان �پ سلدْ 
�گ �فَ و�ت  مع�ش �که  هواس�ت  ر�ت 

گ
دارد� لگه  �ف ا  �ت �تـه  �رـِ  رسش دار  گاه  �ف

ی5 �ف �ی �ب مرا  دل  ار  ��ف  رف سر  ن  اآ ر  �ب ا  داردص�ب لگه  �ف اـ  �ب �که  و�ی�ش 
لگ �ب لط�ف  روی  رف 

؟ �ت �ف �گ �په  دار،  گاه  �ف را  دلم  �که  م�ش  �ت �ف �گ و  دارد�پ لگه  �ف دـا  �ف د،  رف �ی
�ف �په  ده  �ف �ب دس�ت  رف 

اری �ی ن  اآ دای  �ف م 
ا�ف �ب و  دل  و  ر  رف و  داردسر  لگه  �ف اـ  و�ف و  مهر  �ت  صح�ب ��ّت  �که 

طف �ا�ف ا  �ت اس�ت  �ب
�ک ار�ت  دف راهلگ ار  �ب

دارد�ف لگه  �ف ا  ص�ب م  ـی � �ف ادگاِر  �ی به  �

حافظ

مهــر  و  وفــا
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کارگاه  متــن پژوهــی

 قلمرو زبانی 
1 معنای واژه های مشّخص شده را با کاربرد آنها در متن درس مقایسه کنید.

 حافظدر حضرت کریم تمّنا چه حاجت است     ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست 

ابوسعیدابوالخیرنیمی سوی خود می کش و نیمی می پاش تعلیم ز اّره گیر در امر معاش

2 در جمله، ضمایر پیوسته )مّتصل( در سه نوع نقش دستوری ظاهر می شوند:
الف( مفعول:

می فرستمتنمونه:  ای صبح دم، ببین که کجا می فرستمت وفا  آفتاب   خاقانینزدیک 

ـ ت )تو(: مفعول می فرستمت )تو را می فرستم( ← 
شمس مغربیناگهانش یافتم با دل نشسته روبه روآن که عمری می دویدم درپی او سوبه سو

ـ ش )او(: مفعول ناگهانش یافتم )او را یافتم( ← 
ب( متّمم:

نمونه:  گوش کن پند، ای پسر، وز بهر دنیا غم مخور
حافظ گفتمت چون ُدر حدیثی گر توانی گوش داشت   

ـ ت )تو(: متّمم گفتمت )به تو گفتم( ← 
امیرخسرو دهلویکه دوستان اگرم دل دهند، جان ندهندچو یار نیست به تسکین خلق نتوان زیست

ـ م )به من(: متّمم اگرم دل دهند )اگر به من دل دهند( ← 
پ( مضاف الیه:

گرفتحسنت به اتّفاق مالحت جهان گرفت می توان  جهان  اتّفاق  به  حافظآری 

ـ ت )تو(: مضاف الیه ُحسنت )ُحسن تو( ← 
رهی معیّریشعله دیدم،  سرکشی های توام آمد به یادالله دیدم، روی زیبای توام آمد به یاد

ـ م )من(: مضاف الیه آمد به یادم )یاِد من( ← 
 در شعر » مهر و وفا«،   نمونه ای از کاربرد ضمایر مّتصل بیابید و نقش دستوری آن را مشّخص کنید.

ی 1
رس

فا

48



قلمرو ادبی 
1 در متن درس، دو نمونه »مجاز« بیابید و مفهوم آنها را بنویسید.

2  در ادبیات فارسی، شاعران یا نویسندگان، واژۀ »صبا« را در کدام مفهوم نمادین 
به کار می برند؟

3  هرگاه، در عبارت یا بیتی، یک کلمه ای به چند معنا به کار رود، آرایۀ » ایهام« پدید 
می آید. ایهام، از ریشۀ » َوهم« و به معنای »  به تردید و گمان افکندن« است؛ همان طور 
که در مصراع »بی مهر ُرخت روز مرا نور نمانده است« کلمۀ »  مهر« در دو معنای مختلِف 

»  خورشید« و »  محّبت« به کار رفته است.
  بیت زیر را از نظر کاربرد آرایۀ »ایهام« بررسی کنید.

آیدگفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد رهبر  اوت  هم  بدانی  اگر  گفتا 
حافظ  

قلمرو فکری 
1 با توّجه به متن درس، حافظ، شرط وفاداری معشوق را در چه می داند؟

2 بیت زیر، با کدام قسمت از سرودة حافظ، ارتباط مفهومی دارد؟
گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروشتا نگردی آشنا، زین پرد ه رمزی نشنوی

حافظ  

ل َعلَی اهللِ َفُهَو َحسُبُه.« را  َو َمن َیَتَوکَّ 3   از کدام بیت درس، می توان مفهوم آیۀ شریفۀ »
دریافت؟

ی 41  ............................................................................................................... .
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ُحّقۀ راز گنــج     حکمــت

روزی یکی نزدیک شیخ آمد و گفت: » ای شیخ آمده ام تا از اسرار حق چیزی با من نمایی.« 
باز گرد تا فردا . « شیخ گفت : »

آن مرد بازگشت.
 شیخ بفرمود تا آن روز، موشی بگرفتند و در ُحّقه کردند و سر حّقه محکم کردند. 

دیگر روز آن مرد باز آمد و گفت: »ای شیخ، آنچ وعده کرده ای، بگوی.«
شیخ بفرمود تا آن حّقه را به وی دادند و گفت: »زینهار، تا سر این حّقه باز نکنی.« 

مرد حّقه را برگرفت و به خانه رفت و سـودای آنش بگرفت که آیا در این حّقه، چه سـّر اسـت؟ 
هر چند صبر کرد نتوانسـت. سـر حّقه باز کرد و موش بیرون جسـت و برفت. 

مرد پیش شـیخ آمـد و گفت: »ای 
شـیخ، من از تو سـّر خدای تعالی طلب 

کردم، تو موشـی به من دادی؟! «
شـیخ گفـت: »ای درویـش، مـا 
موشـی در حّقـه بـه تـو دادیـم، تـو 
پنهان نتوانسـتی داشـت؛ سـّر خدای 
را بـا تـو بگوییم، چگونه نـگاه خواهی 

داشـت؟!«.

اسرارالتّوحید، محّمدبن منّور
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از  بهشت  در  به بهشت جاودان؛  است  مانند  قرآن  بدان که 
هزارگونه نعمت است   و در قرآن از هزارگونه پند و حکمت است.

و َمَثِل قرآن، َمَثِل آب است روان؛ در آب، حیات تن ها بود و در 
قرآن حیات دل ها بود. 

جمال و کمال
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در قرآن، قّصه ها بسیار است و لکن قّصۀ یوسف  نیکوترین قّصه هاست. 
این قّصه، عجب ترین قّصه هاست؛ زیرا که در میان دو ضد جمع بَود: هم ُفرَقت بَود و هم ُوصلت؛ 
هم محنت بَود، هم شادی؛ هم راحت بود، هم آفت؛ هم وفا بود، هم جفا؛ در بدایْت بند و چاه بَود، در 
نهایت تخت و گاه بَود؛ پس چون در او این چندین اندوه و طرب بَود، در نهاد خود شگفت و عجب بَود.
گفته اند »نیکوترین« از بهر آن بَود که یوسف صّدیق، وفادار بَود و یعقوب خوْد او را به صبْر آموزگار 
بَود، و زلیخا در عشق و درد او بی قرار بَود،  و اندوه و شادی در این قّصه بسیار بود، و خبردهنده از او، 

َملِک جّبار بَود. 
قّصۀ حال یوسف را نیکو نه از ُحسِن صورت او گفت، بلکه از ُحسن سیرت او گفت؛ زیرا که نیکو 
خو، بهتر هزار بار از نیکو رو. نبینی که یوسف را از روی نیکو، بند و زندان آمد و  از خوی نیکو، امر و 

فرمان آمد؟  از روی نیکوش حبس و چاه آمد و از خوی نیکوش تخت و گاه آمد. 
پادشاه عالم، خبر که داد در این قّصه، از ُحسن سیرت او داد، نه از ُحسن صورت او داد، تا اگر نتوانی 

که صورت خود را چون صورت او گردانی؛ باری، بتوانی که سیرت خود را چون سیرت او گردانی.
آنکه گفتیم سیرتش نیکوترین سیرت ها بود، از بهر آنکه در مقابلۀ جفا، وفا کرد و در مقابلۀ زشتی، 

آشتی کرد و در مقابلۀ لئیمی، کریمی کرد.
برادران یوسف، چون او را زیادت نعمت دیدند و یعقوب را بدو میل و عنایت دیدند، آهنگ کید و 
مکر و عداوت کردند تا مگر او را هالک کنند و عالم از آثار وجود او پاک کنند. تدبیر برادراْن برخالف 
تقدیر رحمان آمد. َملِک تعالی او را دولت بر دولت زیادت کرد و مملکت و نبّوت، زیادت بر زیادت 

کرد، تا عالمیان بدانند که هرگز کید کایدان با خواسِت خداونِد غیب دان برابر نیاید !                              

، احمدبن محّمدبن زید طوسی تفسیر سورۀ یوسف
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کارگاه  متــن پژوهــی

قلمرو زبانی 
1  با توّجه به متن درس، معادل معنایی کلمه های زیر را بنویسید.

   دولت  )....................(        کریمی )....................(           لئیمی )....................(
2 کدام قسمت جملۀ زیر حذف شده است؟ نوع حذف را مشّخص کنید.

» نیکوخو، بهتر هزار بار از نیکو رو.«
3  در فارسی معیار و رایج، برخی واژه ها به دو شکل، تلّفظ می شوند؛ نظیر»مهَربان، مهْربان«. 
در گفتار عادی، از هر دو گونۀ تلّفظی می توان استفاده کرد اّما در شعر، با توّجه به   وزن و 

آهنگ، باید تلّفظ مناسب را انتخاب کرد.

 در متن درس، واژه های دو تلّفظی را بیابید.

قلمرو ادبی 
1   در بند ششم متن درس، کدام نوع از روابط معنایی واژه ها، بر زیبایی سخن افزوده است؟

2 در جملۀ زیر، دو رکن اصلی تشبیه )مشّبه و مشّبه به( را مشّخص کنید.
»قرآن مانند است به بهشت جاودان.«

3 در عبارت زیر،کدام واژه ها » جناس« دارند؟
»از روی نیکوش، حبس و چاه آمد و از خوی نیکوش تخت و گاه آمد.«

4  به واژه هایی که در پایان دو جمله بیایند و از نظر صامت و مصّوت های پایانی، وزن یا هر 
ع« و به آهنگ برخاسته از آنها »سجع« می گویند. دوی آنها هماهنگ باشند، واژه های »ُمَسجَّ

نمونه:
سعدی هنر، چشمۀ زاینده است و دولت پاینده. 

کلیله و دمنه ُملک بی دین باطل است و دین بی ملک، ضایع. 
عّطار محّبت را غایت نیست؛ از بهر آنکه محبوب را نهایت نیست. 

ع از متن درس بیابید و ارکان سجع را مشّخص نمایید.  دو عبارت ُمَسجَّ
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قلمرو فکری 
1  به چه دلیل نویسنده معتقد است که:» َمَثل قرآن، َمَثل آب روان است.«؟

2  کدام بخش از متن درس، به مفهوم آیۀ شریفۀ »   و َمَکروا و َمَکَراهلل َواهلُل خیُرالماِکرین.«
)آل عمران،آیۀ 54( اشاره دارد؟

3 هر یک از بیت های زیر، با کدام عبارت درس، ارتباط معنایی دارد؟

نـدارد خدمت حق کن به هر مقام که باشی افتخـار  عّطار  خدمـت مخلـوق 

بیــار صورت زیبای ظاهر هیچ نیست زیـبـا  بـرادر، سیـرت  ای   سعدی  

4 دربارة ارتباط مفهومی دو عبارت زیر، توضیح دهید.
 »الّصبُر ِمفتاُح الَفَرج.«

 یعقوب،خوْد او را به صبْر آموزگار بود.
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بوی گل و ریحان ها

ان ها1 س�ت �بُ به  � �ت 
می ر�ف ی    ،  سودا�ی دل  ی  �ت

ـ�ان  هاو�ت وـی گل و ر�ی �ب  ، ردی 
ک

� م 
�ف �ت و�یسش ی �ف �ب

گل دی  رد�ی امه  �ب �گه  ل،  ��ب �ب دی  رف عره 
�ف ها�گه  �ف اآ �ت 

ر�ف �ب اد  �ی ارف  اـدم  �ت
ا�ف و 

�ت اد  �ی ا  �ب

م
س�ت �ک �بسش

همه  عهدـ  م 
س�ت رد�بَ و 

�ت عهد  ا  �یمان   ها�ت �پ همـهـ  �ف 
�ت �ف دـ  �با�ش روا  و 

�ت ارف  �د  �ب

دامن رد  �ته  �ف و�ی اآ �ت 
�ت ع�ش م 

�ف ار  �ف ا  ان   ها�ت گ�س�ت به  � ن  �ت
ر�ف دـ،  �با�ش ری  �ف

و�ته �ف
�ک

د5 ا�ی سش ر�دـ  �ب را  ما  ی  �ب
ر�ف �ت  �ل�ب رد  ر 

گ
ا�بان   ها� �ی سهل اس�ت         ـ �ب

د،  �ت �رم           �باسش ون ع�ش �پ
�ش

�ت ع�ش ارف  ن  س�ف ن  د�ی �ف �پ  ، ��دی  و 
ملگ د  �ف و�ی

دوران   ها�گ به  � د  و�ی�ف
�گ من  ارف  �بعدـ  و  و�یم 

می �گ

کلّیات اشعار، غزلیّات،  سعدی

درک و دریافت 
1  کدام نوع لحن برای خوانش این شعر مناسب است؟ چرا؟ 

2 چرا این سروده، در ادب غنایی جا می گیرد؟  

شعـرخـوانی
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 درس هشتم: سفر به بصره
 کارگاه متن پژوهی

 گنج حکمت: شبی در کاروان
 درس نهم: کالس نّقاشی

 کارگاه متن پژوهی
 روان خوانی: پیرمرد چشم ما بود



در درس نخسـت این فصل، بخشـی از نوشتۀ حکیم ابومعین ناصر خسرو 
قبادیانی، سـرایندۀ قرن پنجم را خواهیم خواند. در این نوشـته، ناصرخسـرو 
بخشـی از رخدادهای سـفر خویش را با ذکر زمان و مکان و شـرح جزئیات و 
 توصیف حاالت اشخاص، بیان کرده است)سفرنامه(. در متن »کالس نّقاشی «،

 سـپهری خاطـره ای از یـک کالس دوران تحصیـل خویـش را بـا توصیف و 
چاشـنی طنز نوشـته اسـت )خاطره نـگاری(. 

سـفرنامه ها یـا خاطره نگاشـت ها در حقیقـت، بخشـی از »زندگی نامه« 
هسـتند. آثـاری که اشـخاص با ثبـت خاطـرات و گزارش احـوال خویش یا 
شـرح رخدادهای روزگار و افکار دیگران بر جای می گذارند؛ » َحسب حال« یا 
»زندگی نامه« خوانده می شـوند؛ مثالً »پیرمرد چشـم ما بـود« بیاِن حّس و حال 
عاطفی آل احمد اسـت که با زبانی صمیمانه دربارهٔ نیما نگاشـته شـده است.

ادبیات سفر و زندگی 
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سفر به بصره

چـون بـه بصـره رسـیدیم، از برهنگـی و عاجزی بـه دیوانگان ماننده بودیم، و سـه مـاه بود که 
مـوی سـر، بـاز نکـرده بودیـم و می خواسـتم که در گرمابه َروم؛  باشـد که گرم شـوم که هوا سـرد 
بـود و جامـه نبـود و مـن و بـرادرم هـر یک لُنگی کهنه پوشـیده بودیـم و پالس پاره ای در پشـت 
بسـته از سـرما. گفتـم اکنون ما را کـه در حّمام گذارد؟ خورجینکی بود که کتـاب در آن می نهادم، 
بفروختـم و از بهـای آن ِدَرَمکـی  چنـد، سـیاه، در کاغذی کردم که به گرمابه بان دهم، تا باشـد که 
مـا را َدَمکـی زیادت تـر در گرمابـه بگـذارد که شـوخ از خود بـاز کنیم. چـون آن درمک ها پیش او 
نهـادم، در مـا نگریسـت؛ پنداشـت کـه ما دیوانه ایم. گفـت:» بروید که هم اکنون مـردم از گرمابه 
بیرون می آیند«، و نگذاشـت که ما به گرمابه در رویم. از آنجا با خجالت بیرون آمدیم و به شـتاب 
برفتیـم. کـودکان بـر در گرمابـه، بازی می کردند؛ پنداشـتند که مـا دیوانگانیم. در پی مـا افتادند و 

سـنگ می انداختند و بانـگ می کردند. 
ما به گوشـه ای باز شـدیم و به تعّجب در کار دنیا می نگریسـتیم و ُمکاری از ما سی دینار مغربی 
می خواسـت، و هیـچ چـاره ندانسـتیم؛ جز   آنکـه  وزیِر َملِک اهـواز، که او را ابوالفتـح علی بن احمد 
می گفتند، مردی اهل بود و فضل داشـت از شـعر و ادب، و هم کرمی تمام، به بصره آمده بود؛ پس 
مرا در آن حال با مردی پارسـی که هم از اهل فضل بود آشـنایی افتاده بود و او را با وزیر، صحبتی 
بودی و این ]مرد[ پارسـی هم دسـت تنگ بود و وسـعتی نداشـت که حال مرا مرّمتی کند. احوال 
مـرا نـزد وزیـر بازگفـت. چـون وزیر بشـنید، مردی را با اسـبی نزدیک من فرسـتاد کـه »چنان که 
هسـتی برنشـین و نزدیک من آی«. من از بدحالی و برهنگی، شـرم داشـتم و رفتن مناسب ندیدم. 
رقعه ای نوشـتم و عذری خواسـتم و گفتم که »بعد از این به خدمت رسـم.«، و غرض من دو چیز 
بـود: یکـی بـی نوایـی؛ دویم گفتـم همانا او را تصّور شـود که مرا در فضل، مرتبه ای اسـت زیادت، 
تـا چـون بـر رقعـۀ من اّطالع یابـد، قیاس کند که مرا اهلیت چیسـت، تا چون بـه خدمت او حاضر 
شـوم، خجالت نبرم. در حال، سـی دینار فرسـتاد که  این را به  بهای تَنْ جامه بدهید. از آن، دو دسـت 
ی 1جامۀ نیکو سـاختیم و روز سـیوم به مجلس وزیر شـدیم. مردی اهل و ادیب و فاضل و نیکومنظر 
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و متواضـع دیـدم و متدّیـن و خوش سـخن. مـا را بـه نزدیک خویـش بازگرفت، و از اّول شـعبان تا 
نیمۀ رمضان آنجا بودیم، و آنچه، آن اعرابی کرای شـتر بر ما داشـت، به سـی دینار، هم این وزیر 

بفرمـود تـا بدو دادند و مـرا  از آن رنج آزاد کردند. 
خدای، تبارک و تَعالی، همۀ بندگان خود را از عذاب قرض و دین فرج دهاد، بِحقِّ الحّق  و   اَهلِِه، 
و چـون بخواسـتیم رفـت، مـا را بـه اِنعـام و اِکرام به راه دریا گسـیل کـرد؛ چنان کـه در کرامت و 

، از آزادمردان خشـنود باد. فـراغ بـه پارس رسـیدیم. از بـرکات آن آزادمرد، که خدای، َعزَّ و َجلَّ
بعد از آنکه حال دنیاوی ما نیک شـده بود و هر یک لباسـی پوشـیدیم، روزی به در آن گرمابه 
شـدیم کـه مـا را در آنجـا نگذاشـتند. چـون از در، در رفتیم، گرمابه بـان و هرکه آنجـا بودند، همه 
بـر پـای خاسـتند و بایسـتادند؛ چنـدان کـه ما در حّمـام شـدیم، و داّلک و قّیـم درآمدند و خدمت 
کردنـد و بـه وقتـی کـه بیـرون آمدیـم، هرکه در َمسـلَخ گرمابه بود، همـه بر  پای خاسـته بودند و 
نمی نشسـتند، تـا مـا جامه پوشـیدیم و بیـرون آمدیم، و در آن میانه ]شـنیدم[ حّمامـی به یاری از 
آِن خـود می گویـد: »ایـن جوانـان آنان انـد کـه فـالن روز ما ایشـان را در حّمام نگذاشـتیم.« و 
گمـان بردنـد کـه مـا زبـان ایشـان ندانیم. من بـه زبان تـازی گفتـم که:»راسـت می گویی، ما 
آنانیم که پالس پاره ها بر پشـت بسـته بودیم.« آن    مرد خجل شـد و عذرها خواسـت و این هر 

دو حـال در مـّدت بیسـت روز بـود و این فصل بـدان آوردم تا مردم بدانند که به شـّدتی 
 کـه  از روزگار پیـش آیـد، نباید نالید  و   از فضـل و رحمت کـردگار، َجلَّ َجاللُه   َوَعمَّ نَوالُه ، 

نا امید نباید شـد که او، تَعالی، رحیم اسـت.
                                                                                                        سفرنامه، ناصرخسرو
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 کارگاه  متــن پژوهــی

 قلمرو زبانی 
1  معانی مختلف واژة »فضل« را با توّجه به متن درس بنویسید.

2  مترادف هر واژه را بنویسید.

مترادفواژه

َکَرم

اِنعام

فراغ

3    در زبان فارسی کلمه ای اهّمیت امالیی بیشتری دارد که یک یا چند حرف از حروف شش گانۀ 
زیر در آن باشد:

غ، قث، س، صذ، ز، ض، ظح، هت، طء ، ع

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

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

 اکنون از متن درس، واژه هایی را که این نشانه ها در آنها به کار رفته اند، بیابید و بنویسید.

4  واژه ها در گذر زمان، دچار تحّول معنایی می شوند. برای پی بردن به این موضوع، معنای 
واژه های مشّخص شده را با کاربرد امروزی آنها مقایسه کنید.

 ما را به نزدیک خویش بازگرفت.
  به مجلس وزیر شدیم.
  شوخ از خود باز کنیم.
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ـَـ ک« را در هر یک از واژه های زیر بنویسید. 5  کاربرد معنایی پسوند » ـ
 خورجینک                         َدَمک                           ِدَرمک

 قلمرو ادبی 
1  در متن درس، نمونه ای از تشبیه بیابید و ارکان آن را مشّخص کنید.

2 دو ویژگی برای نثر درس »سفر به بصره« بنویسید. 

قلمرو فکری 
1 چرا ناصرخسرو دعوت وزیر را نپذیرفت؟

2   معنا و مفهوم عبارت های زیر را به نثر روان بنویسید.
 دست تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرّمتی کند.

 چون بر رقعۀ من اّطالع یابد، قیاس کند که مرا اهلیت چیست.

3  بیت زیر، با کدام قسمت درس، ارتباط معنایی دارد؟
گاهی شود بهار دگر گه خزان شود     سعدی دوران روزگار به ما بگذرد بسی 

4  چگونه از پیام نهایی درس می توانیم برای زندگی بهتر بهره بگیریم؟  

. ...............................................................................................................  5
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شبی در کاروان گنــج   حکمــت

یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب 
رفته بودم و سحر در کنار بیشه ای، خفته. 
شوریده ای که در آن سفر همراه ما بود، 
نعره ای برآورد و راه بیابان گرفت و یک 
نفس، آرام نیافت. چون روز شد گفتمش: 
را  »بلبالن  گفت:  بود؟«  حالت  چه  »آن 
دیدم که به نالش درآمده بودند از درخت 
و کبکان از کوه و غوکان در آب و بهایم از 
بیشه؛ اندیشه کردم که مرّوت نباشد همه 

در تسبیح و من به غفلت، خفته.«

می نالید  صبح  به  مرغی  عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوشدوش، 
را مخلص  دوستان  از  گوشیکی  به  رسید  من  آواز  مگر 
را  تو  که  نداشتم  باور  بانگ مرغی چنین کند مدهوشگفت 
نیست آدمّیت  شرط  این  خاموشگفتم  من  و  تسبیح گوی  مرغ، 

گلستان، سعدی
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زنگ نّقاشی، دلخواه و روان بود. خشکی نداشت. به ِجد گرفته نمی شد. خنده در آن روا بود. معلّم 
دور نبود. صورتک به رو نداشت. »صاد« معلّم ما بود؛ آدمی افتاده و صاف. سالش به چهل نمی رسید. 
کارش نگار نقشۀ قالی بود و در آن دستی نازک داشت. نقش بندی اش دلگشا بود و رنگ را نگارین 

می ریخت. آدم در نقشه اش نبود و  بهتر که نبود. در پیچ و تاب عرفانِی اسلیمی، آدم چه کاره بود؟!
معلّم، مرغان را گویا می کشید؛ گوزن را رعنا رقم می زد؛ خرگوش را چابک می بست؛ سگ را 
روان َگرته می ریخت؛ اّما در بیرنگ اسب حرفی به کارش بود و مرا حدیثی از اسب پردازی معلّم 

در یاد است.
سال دوم دبیرستان بودیم. اّول وقت بود و زنگ نّقاشی ما بود. در کالس نشسته بودیم و چشم 
به  راه معلّم. »صاد« آمد. بر   پا شدیم و نشستیم. لوله ای کاغذ زیر بغل داشت. لوله را روی میز نهاد. 
نقشۀ قالی بود و البد ناتمام بود. معلّم را عادت بود که نقشۀ نیم کاری با خود به کالس آورد و کارش 
پیوسته همان بود: به تختۀ سیاه با گچ طرح جانوری می ریخت؛ ما را به رونگاری آن می نشاند و 

خود به نقطه چینی نقشۀ خود می نشست.
معلّم پای تخته رسید؛ گچ را گرفت؛ برگشت و گفت: »خرگوشی می کشم تا بکشید.« شاگردی 
از دِر مخالفت صدا برداشت: »خرگوش نه!« و شیطنت دیگران را برانگیخت. صدای یکی شان 
برخاست: »خسته شدیم از خرگوش، دنیا ُپِر حیوان است«. از ته کالس شاگردی بانگ زد: »اسب!« 
و تنی چند با او هم صدا شدند: »اسب، اسب! « و معلّم مشّوش بود. از دِر ناسازی صدا برداشت: 
»چرا اسب؟ به    درد    شما نمی خورد؛ حیوان مشکلی است«. پی بردیم راه دست خودش هم نیست و 
این بار، اتاق از جا کنده شد. همه با هم َدم گرفتیم: »اسب، اسب!« که معلّم فریاد کشید: »ساکت!« 
و ما ساکت شدیم و معلّم آهسته گفت: »باشد، اسب می کشم.« و طّراحی آغاز کرد. »صاد« هرگز 
جانوری جز از پهلو نکشید. َخلَِف صدِق نیاکاِن هنروِر خود بود و نمایش نیم  رخ زندگان رازی در بر 

داشت و از سر نیازی بود. اسب از پهلو، اسبِی خود را به کمال نشان می داد. 

کالس نّقاشی
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دست معلّم از َوَقب حیوان روان شد؛ فرود آمد. لب را به اشاره صورت داد. فّک زیرین را پیمود 
و در آُخره ماند؛ پس باال رفت، چشم را نشاند؛ دو گوش را باال برد؛ از یال و غاِرب به زیر آمد؛ از 
پستی پشت گذشت؛ ُگرده را برآورد؛ ُدم را آویخت؛ پس به جای گردن باز آمد. به پایین رو نهاد؛ از 
خِم کتف و سینه فرا رفت و دو دست را تا فراز ُکلّه نمایان ساخت. سپس شکم را کشید و دو پا را تا 
زیر زانو گرته زد. »صاد« از کار باز ماند. دستش را پایین برد و مرّدد مانده بود. صورت از او چیزی 
می طلبید؛ تمامت خود می خواست. ُکلّۀ پاها مانده بود، با ُسم ها، و ما چشم به راه آخِر کار و باخبر 
از مشکِل »صاد«. سراپاش از درماندگی اش خبر می داد، اّما معلّم درنماند. گریزی رندانه زد که به 
سود اسب انجامید؛ شتابان خط هایی درهم کشید و علفزاری ساخت و حیوان را تا ساق پا به علف 
نشاند. شیطنت شاگردی ُگل کرد؛ صدا زد: »حیوان مچ پا ندارد، سم ندارد.« و معلّم که از َمخمصه 

َرسته بود، به خون سردی گفت: »در علف است؛ حیوان باید بچرد.«
معلّم نّقاشی مرا خبر سازید که شاگرد وفادار حقیرت، هرجا به کار صورتگری درمی ماند، چارة 

درماندگی به شیوة معلّم خود می کند.
 اتاق آبی، سهراب سپهری
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 کارگاه  متــن پژوهــی

 قلمرو زبانی 
1   سـپهری، بـرای کلمـۀ »نّقاشـی کردن« از چه معادل هـای معنایی دیگری اسـتفاده کرده 

است؟

2  برای هریک از موارد زیر، یک مترادف از درس بیابید.

).........................(  برآمدگی پشت پای اسب 
).........................(  چنبرة گردن        
).........................(  میان دو کتف  

3  از متن درس، چهار واژة مهّم امالیی بیابید و بنویسید.

4  نقش دستوری کلمات مشّخص شده را بنویسید.
        »صاد« هرگز جانوری جز از پهلو نکشید.

5   به کاربرد حرف » و« در جمله های زیر توّجه کنید:
 الف( زندگی و سفر مانند هم هستند.

 ب( در طول زندگی، سفر می کنیم و در سفر هم زندگی می کنیم.
»   و« در جملـۀ »    الـف «، دو یـا چنـد کلمه را به هم پیوند داده اسـت؛ بـه این نوع »  و«، 

»واو عطـف« می گویند.
» و« در جملـۀ »  ب «، دو جملـه را بـه هم ربط داده اسـت. بـه این »  و« که معمواًل پس 

از فعـل می آیـد و دو جملـه را به هم می پیوندد، »نشـانۀ ربط یـا پیوند« می گویند.
  اکنون از متن درس، برای کاربرد هر یک از انواع »   و« نمونه ای بیابید و بنویسید.
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 کارگاه  متــن پژوهــی

قلمرو ادبی 
1  در کدام قسمت از این متن، می توان نشانه های شاعری نویسنده را یافت؟

2 دو کنایه در متن درس پیدا کنید و مفهوم آنها را بنویسید.

قلمرو فکری 
1   از نظر نویسنده، کالس درس نّقاشی در مقایسه با کالس درس های دیگر چه ویژگی هایی 

داشت؟ 

2  معنی و مفهوم هریک از عبارت های زیر را بنویسید. 
 َخلَف صدق نیاکان هنرور خود بود.

 اسب از پهلو، اسبی خود را به کمال نشان می داد.
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بار اّول که پیرمرد را دیدم در کنگرة نویسندگانی بود که خانۀ فرهنگ شوروی در 
تهران َعلَم   کرده   بود؛ تیر ماه 1325. زبر و زرنگ می آمد و می رفت. دیگر شعرا کاری به 
کار او نداشتند. من هم که شاعر نبودم؛ و عالوه بر آن، جوانکی بودم و توی جماعت، 
بُر خورده بودم. شبی که نوبت شعر خواندن او بود، یادم است برق خاموش شد و روی 

میز خطابه شمعی نهادند و او »آی آدم ها«یش را خواند.
تا اواخر سال 26 یکی دو بار به خانه اش رفتم. خانه اش کوچۀ پاریس بود. شاعر از 
»یوش« گریخته و در کوچۀ پاریس! عالیه خانم رو نشان نمی داد و پسرشان که کودکی 

بود، دنبال گربه می دوید و سر  و   صدا می کرد.
دیگر او را ندیدم تا به خانۀ شمیران رفتند؛ شاید در حدود سال 29 و 30. یکی دو 
بار با زنم به سراغشان رفتیم. همان نزدیکی های خانۀ آنها تّکه زمینی وقفی از وزارت 
فرهنگ گرفته بودیم و خیال داشتیم النه ای بسازیم. راستش اگر او در آن نزدیکی 
نبود، آن النه ساخته نمی شد و ما خانۀ فعلی را نداشتیم. این رفت و آمد بود و بود تا 
خانۀ ما ساخته شد و معاشرت همسایگانه پیش آمد. محل هنوز بیابان بود و خانه ها 
درست از سینۀ خاک درآمده بودند و در چنان بیغوله ای آشنایی غنیمتی بود؛ آن هم با 
»نیما«. از آن به بعد که همسایۀ او شده بودیم، پیرمرد را زیاد می دیدم؛ گاهی هر روز، 
در خانه هامان یا در راه. او کیفی بزرگ به دست داشت و به خرید می رفت و برمی گشت. 
سالم علیکی می کردیم و احوال می پرسیدیم و من هیچ فکر نمی کردم که به زودی 

خواهد رسید روزی که او نباشد.
گاهی هم سراغ همدیگر می رفتیم؛ تنها یا با اهل و عیال. گاهی درد دلی، گاهی 
مشورتی از خودش یا از زنش یا دربارة پسرشان که سالی یک بار مدرسه عوض می کرد 

و هر چه می گفتیم بحران بلوغ است و سخت نگیرید، فایده نداشت.

پیرمرد چشم ما بود روان خوانی
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زندگی مرّفهی نداشتند. پیرمرد شندرغازی از وزارت فرهنگ می گرفت که صرف و خرج خانه اش 
می شد. رسیدگی به کار منزل اصاًل به عهدة عالیه خانم بود که برای بانک ملّی کار می کرد و حقوقی 
می گرفت و بعد که عالیه خانم بازنشسته شد، کار خراب تر شد. پیرمرد در چنین وضعی گرفتار بود؛ 
به خصوص، این ده سالۀ اخیر، و آنچه این وضع را باز هم بدتر می کرد، رفت   و  آمد شاعران جوان بود.
عالیه خانم می دید که پیرمرد چه پناهگاهی شده  است برای خیل جوانان، اّما تحّمل آن همه رفت   و   آمد 

را نداشت؛ به خصوص در  چنان معیشت تنگی. خودش هم از این همه رفت و آمد به تنگ آمده بود.
هر سال تابستان به یوش می رفتند. خانه را اجاره می دادند یا به کسی می سپردند و از قند و چای 
گرفته تا تَره بار و بُنَشن و دوا درمان، همه را فراهم می کردند و راه می افتادند؛ درست همچون 

سفری به قندهار، هم ییالقی بود هم صرفه جویی می کردند.
اّما من می دیدم که خود پیرمرد در این سفرهای هرساله به جست و جوی تساّلیی می رفت؛ برای 
غم غربتی که در شهر به آن دچار می شد. نمی دانم خودش می دانست یا نه که اگر به شهر نیامده 

بود، نیما نشده بود.
مسلمًا اگر درها را به رویش نبسته بودند، شاید وضع جور دیگری بود. این آخری ها فریاد را فقط 

در شعرش می شد ُجست. نگاهش آرام و حرکاتش و زندگانی اش بی تالطم بود و خیالش تخت.
به همین طریق بود که پیرمرد، دور از هر ادایی به سادگی در میان ما زیست و به ساده دلی 
روستایی خویش از هر چیز تعّجب کرد و هر چه بر او تنگ گرفتند، کمربند خود را تنگ تر بست 
تا دست آخر با حقارت زندگی هامان اُخت شد. همچون مروارید در دل صدف کج و کوله ای سال ها 
بسته ماند. در  چشم او که خود چشم زمانۀ ما بود، آرامشی بود که گمان می بردی شاید هم به حق 
از سر تسلیم است؛ اّما در واقع  طمأنینه ای بود که در چشم بی نور یک مجّسمۀ دورة فراعنه هست.

در این همه سال که با او بودیم، هیچ نشد که از تن خود بنالد. هیچ بیمار نشد؛ نه سردردی نه 
پادردی و نه هیچ ناراحتی دیگر. فقط یک بار، دو سه سال قبل از مرگش شنیدم که از تن خود نالیده؛ 

مثل اینکه پیش از سفر تابستانۀ یوش بود.
شبی که آن اتّفاق افتاد، ما به صدای در از خواب پریدیم؛ اّول گمان کردم میراب است. خواب 
که از چشمم پرید و از گوشم، تازه فهمیدم که در  زدن میراب نیست و َشستم خبردار شد. گفتم: 

»سیمین! به نظرم حال پیرمرد خوش نیست.« ُکلَفتشان بود، وحشت زده می نمود.
مّدتی بود که پیرمرد افتاده بود. برای اّول بار در عمرش، جز در عالم شاعری، یک کار غیر عادی 
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کرد؛ یعنی زمستان به یوش رفت و همین یکی کارش را ساخت. از یوش تا کنارة جاّدة چالوس 
روی قاطر آورده بودندش.

اّما نه الغر شده بود، نه رنگش برگشته بود؛ فقط پاهایش باد کرده بود و از زنی سخن می گفت 
که وقتی یوش بوده اند، برای خدمت او می آمده، می نشسته و مثل جغد او را می پاییده؛ آن قدر که 
پیرمرد رویش را به دیوار می کرده و خودش را به خواب می زده و من حاال از خودم می پرسم که 

نکند آن زن فهمیده بود؟
هر چه بود آخرین مطلب جالبی بود که از او شنیدم. هر روز سری می زدیم؛ آرام بود و چیزی 

نمی خواست و در نگاهش همان تسلیم بود، و حاال... .
چیزی به دوشم انداختم و دویدم. هرگز گمان نمی کردم که کار از کار گذشته باشد. گفتم البد 
دکتری باید خبر کرد یا دوایی باید خواست. عالیه خانم پای کرسی نشسته بود و سر او را روی سینه 

گرفته بود و ناله می کرد: »نیمام از دست رفت!«.
آن سر بزرگ داغ داغ بود؛ اّما چشم ها را بسته بودند؛ کوره ای تازه خاموش شده. باز هم باورم 
نمی شد. عالیه خانم بهتر از من می دانست که کار از کار گذشته است ولی بی تابی می کرد و هی 

می پرسید: »فالنی! یعنی نیمام از دست رفت؟«.
و مگر می شد بگویی آری؟ عالیه خانم را با سیمین فرستادم که از خانۀ ما به دکتر تلفن کنند. 
پسر را پیش از رسیدن من فرستاده بودند سراغ  شوهر خواهرش. من و ُکلفِت خانه کمک کردیم و 

تن او را، که عجیب سبک بود، از زیر کرسی درآوردیم و رو     به قبله خواباندیم.
گفتم: »برو سماور را آتش کن؛ حاال قوم و خویش ها می آیند« و سماور نفتی که روشن شد، 

گفتم رفت قرآن آورد. الی قرآن را باز کردم؛ آمد: » والّصاّفاِت صّفاً.«
 ارزیابی شتاب زده، جالل آل احمد

درک و دریافت 
1 استنباط خود را از عبارت زیر بنویسید.

 »هرچه بر او تنگ گرفتند، کمربند خود را تنگ تر بست تا دست آخر با حقارت زندگی هامان 
اُخت شد.«

2 در کدام بخش متن، دیدگاه آل احمد دربارة جایگاه و ارزش نیما بیان شده است؟  
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 درس دهم: دریا دالن صف شکن
 کارگاه متن پژوهی

 گنج حکمت: یک گام، فراتر
 درس یازدهم: خاک آزادگان

 کارگاه متن پژوهی
 روان خوانی: شیرزنان ایران
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 مقصود از »ادبیات انقاب اسـامی«، سـروده ها و نوشـته هایی هستند که 
از سـال 1357 تاکنون آفریده شـده اند و درونمایۀ آنها از فرهنگ اسـامی، 
قیام امام حسـین    ، اندیشـه های امام خمینی   و فضای فرهنگی، معنوی 
و شـور و نشـاط انقابی جامعه، تأثیر پذیرفته  اسـت. این گونه آثار، تصویری 

ـ فرهنگی جامعۀ معاصر را به دسـت می دهند. از تحـّوالت فکـریـ 

نمونه هـای شـعر و نثـری کـه در این فصـل می خوانیم، فضـای فرهنگی، 
اجتماعـی، سیاسـی و منِش انقابی جامعـۀ ایراِن پس از انقاب اسـامی را  

وصـف می کنند.

ادبیات انقاب اسامی 
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غروب روز بیستم بهمن 1364 حاشیۀ اروندرود

غروب نزدیک می شود و تو گویی تقدیر تاریخِی زمین در حاشیۀ اروندرود جاری می گردد و مگر 
به راستی جز این است؟ تاریخ، َمشّیِت باری تعالٰی است که از طریق انسان ها به انجام می رسد و 
تاریخ فردای کرة زمین به وسیلۀ این جوانان تحّقق می یابد؛ همین بّچه هایی که اکنون در حاشیۀ 

اروندرود ِگرد آمده اند و با اشتیاق منتظر شب هستند تا به قلب دشمن بتازند.
بّچه ها، آماده و مسلّح، با کوله  پشتی و پتو و جلیقه های نجات، در میان نخلستان های حاشیۀ 
اروندرود، آخرین ساعات روز را به سوی پایان خوِش انتظار طی می کنند. بعضی ها وضو می گیرند 
و بعضی دیگر پیشانی بندهایی را که رویشان نوشته اند »زائران کربال«، بر پیشانی می بندند. بعضی 
دیگر از بّچه ها گوشۀ خلوتی یافته اند و گذشتۀ خویش را با وسواس یک قاضی می کاوند و سراپای 
زندگی خویش را محاسبه می کنند و وصیت نامه می نویسند  : »حّق اهلل را خدا می بخشد اّما وای از 

حّق الّناس!« و تو به ناگاه دلت می لرزد  : آیا وصیت نامه ات را تنظیم کرده ای؟
از یک طرف، بّچه های مهندسِی جهاد، آخرین کارهای مانده را راست و ریس می کنند و از 
طرف دیگر سّکان دارها قایق هایشان را می شویند و با دّقتی عجیب همه چیز را وارسی می کنند   ... 
راستی تو طرز استفاده از ماسک را بلدی؟ وسایل سنگین راه سازی را باِر شناورها کرده اند تا 
به محض شکستن خطوط مقّدم دشمن، آنها را به آن سوی رودخانۀ اروند حمل کنند و بّچه ها 
نیز همان بّچه های صمیمی و بی تکلّف و متواضع و ساده ای هستند که همیشه در مسجد    و نماز 
جمعه و محلِّ کارت و   اینجا و آنجا می بینی ... اّما در اینجا و در این ساعات، همۀ چیزهای معمولی 
حقیقتی دیگر می یابند. تو گویی اشیا گنجینه هایی از رازهای شگفت خلقت هستند، اّما تو تا به حال 

درنمی یافته ای.

دریادالن صف شکن
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در اینجا و در این لحظات، دل ها آن چنان صفایی می یابند که وصف آن ممکن نیست. آن  روستایِی 
جوانی که گندم و برنج و خربزه می کاشته است، امشب سربازی است در خدمت ولِیّ امر. به راستی 
آیا می خواهی سربازان رسول اهلل  را بشناسی؟ بیا و ببین آن رزمنده، کشاورز است و این یک 
طلبه است و آن دیگری در یک مغازۀ گمنام، در یکی از خیابان های دورافتادۀ مشهد لبنیات فروشی 

دارد و به راستی آن چیست که همۀ ما را در اینجا، در این نخلستان ها گردآورده است؟ 
تو خود جواب را می دانی: عشق.
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اینجا سوله ای است که ُگردان عبداهلل آخرین لحظاِت قبل از شروع عملیات را در آن می گذرانند. 
اینها که یکدیگر را در آغوش گرفته اند و اشک می ریزند، دریادالن صف  شکنی هستند که دل  شیطان 

را از ُرعب و وحشت می لرزانند و در برابر قّوة الهِی آنان هیچ قدرتی یارای ایستایی ندارد.
ساعتی بیش به شروع حمله نمانده است و اینجا آیینۀ تجلّی همۀ تاریخ است. چه می جویی؟ عشق؟ 
همین  جاست. چه می جویی؟ انسان؟ اینجاست. همۀ تاریخ اینجا حاضر است؛ بدر و ُحنین و عاشورا 

اینجاست.
صبح روز بیست و یکم بهمن ماه کنارۀ اروند

هنوز فضا از نم باران آکنده است، اّما آفتاِب فتح در آسماِن سینۀ مؤمنین درخششی عجیب 
دارد. دیشب در همان ساعات اّولیۀ عملّیات، خطوط دفاعی دشمن یکسره فروریخت. پیش از همه 
، به آب  غّواص ها در سکوت شب، بعد از خواندن دعای َفَرج و توّسل به حضرت زهرای مرضّیه 
زدند و خط را گشودند و آن گاه خیل قایق ها و شناورها به آن سوی اروند روان شدند. صف طویل 
رزمندگان تازه نفس، با آرامش و اطمینانی که حاصل ایمان است، وسعت جبهۀ فتح را به سوی 
فتوحات آینده طی می کنند و خود را به خّط مقّدم می رسانند. گاه به گاه گروهی از خط شکن ها 
را می بینی که فاتحانه، اّما با همان تواضع و سادگِی همیشگی، بی غرور، بعد از شبی پرحادثه 
باز می گردند، و به راستی چقدر شگفت آور است که انسان در متن عظیم ترین تحّوالت تاریخ جهان 
و در میان سرَدمداران این تحّول زندگی کند و از نِسیان و غفلت، هرگز در نیابد که در کجا و در 

چه زمانی زیست می کند.
آنها با  اشتیاق از بین ِگل و الیی که حاصل جزر و َمّد آب »خور« است، خود را به قایق ها 
می رسانند و ساحل را به سوی جبهه های فتح ترک می کنند. طلبۀ جوانی با یک بلندگوی دستی، 
همچون وجدان جمع، فضای نفوس را با یاد خدا معطّر می کند و دائم از بّچه ها صلوات می گیرد. 
دشمن در برابر ایماِن جنود خدا مّتکی به ماشین پیچیدة جنگ است. از  همان نخستین ساعات فتح، 
هواپیماهای دشمن در پی تالفی شکست بر می آیند؛ حال آنکه در معرکۀ قلوب مجاهدان خدا، 
آرامشی که حاصل ایمان است، حکومت دارد. دشمن حیرت زده است که چگونه ممکن است کسی 
از مرگ نهراسد؟! کجا از مرگ می هراسد آن کس که به جاودانگی روح خویش در جوار رحمت حق 

ی 1
رس

فا

77



آگاه است؟ و این چنین اگر یک دست تو نیز هدیۀ راه خدا شود، باز هم با آن دست دیگری که باقی 
است، به جبهه ها می شتابی. وقتی »  اسوة« تو آن »تمثیل  وفاداری«، عّباس بن علی  باشد، چه 
باک اگر هر دو دست تو نیز هدیۀ راه خدا شود؟ اینها که نوشته ام، وصف حال رزمنده ای است که 
با یک دست و یک آستین خالی، در کنار »خور« ایستاده است. تفنگ دوربین دارش نشان می دهد 
که تک تیرانداز است و آن آستین خالی اش، که با باد این سوی و آن سوی می شود، نشانۀ مردانگی 

است و اینکه او به عهدی که با ابوالفضل  بسته، وفادار است. چیست آن عهد؟
»مبادا امام را تنها بگذاری!«.

در خط، درگیری با دشمن ادامه دارد. دشمن، بردة ماشین است و تو ماشین را در خدمت ایمان 
کشیده ای.

در زیر آن آتش شدید، بولدوزرچِی جهاد خاکریز می زند. بر کوهی از آهن نشسته  است و کوهی از 
خاک را جابه جا می کند و معنای خاکریز هم آن گاه تفهیم می شود که در میان یک دشِت باز گرفتار 
آتش دشمن باشی. یک رزمندة روستایی فریمانی در میان خاک نشسته است و با یک بیل  دستی 
برای خود سنگری می سازد. آنها چه اُنسی با خاک گرفته اند و خاک، مظهر فقِر مخلوق در برابر 
َغناِی خالق است. معنای آنکه در نماز پیشانی بر خاک می گذاری، همین است و تا با خاک اُنس 
نگیری، راهی به مراتِب ُقرب نداری. برو به آنها سالم کن؛ دستشان را بفشار و بر شانۀ پهنشان 
بوسه بزن. آنها مجاهدان راه خدا و َعلَم داران آن تحّول عظیمی هستند که انساِن امروز را از بنیان 

تغییر می دهد. آنها تاریِخ آیندة بشریت را می سازند و آیندة بشریت، آیندة الهی است.

مرتضی آوینی، به نقل از مجلّۀ ادبیات داستانی
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قلمرو زبانی 
1 پنج گروه کلمۀ مهّم امالیی از متن درس بیابید و بنویسید.

2  مترادف واژه های زیر را از متن درس بیابید. 

 )...................................(    فراموشی   
)...................................(   بی ریا و صمیمی  

3 به جمله های زیر توّجه کنید.
 الف( خطوط دفاعی دشمن یکسره فروریخت.

ب( آنها تاریخ آیندة بشریت را می سازند و آیندة بشریت، آیندة الهی است.
 پ( اینها دریادالن صف شکنی هستند که دل شیطان را از ُرعب و وحشت می لرزانند.

 به جملۀ »الف« که یک فعل دارد، »ساده« می گویند.
در نمونۀ دوم، دو جمله به کمک حرف پیوند »  و« در کنار هم قرار گرفته اند؛ »  و« مهم ترین و 
پرکاربردترین پیوند هم پایه ساز در زبان فارسی است؛ بدین معنا که اگر میان دو جمله بیاید، آنها 
را در یک ویژگی، »  هم پایه« می سازد؛ مثل کارکرد آن در نمونۀ »  ب«؛ همان طور که می بینید 

»  و« دو جملۀ ساده را به هم پیوند داده و آنها را از نظر مستقل بودن، هم پایه قرار داده است.
پیوندهای هم پایه ساز عبارت اند از »  و، اّما، ولی، یا، ...«.

 جملۀ »پ«، شامل دو جمله است که از نظر معنایی به یکدیگر وابسته اند؛ به طوری که یکی 
از جمله ها بدون دیگری ناقص است؛ به همین دلیل جملۀ » پ« را جملۀ » مرّکب« می نامیم. 

حرف » که« پیوند وابسته ساز است و جملۀ دوم را به جملۀ وابسته تبدیل کرده است.
جملۀ مرّکب، معمواًل از یک جملۀ پایه )هسته( و یک یا چند جملۀ پیرو )وابسته( تشکیل 

می شود؛ بخشی که پیوند وابسته ساز ندارد، »پایه« است.
پیوندهای وابسته ساز عبارت اند از: »که، تا، چون، اگر، زیرا، به طوری که، هنگامی که و   ...«

جملۀ »پ« را از این دید بررسی می کنیم:
ـ جملۀ پایه یا هسته: اینها دریادالن صف شکنی هستند

 کارگاه    متــن پژوهــی
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( دل شیطان را از رعب یا وحشت می لرزانند. _________          که 
 پیوند وابسته ساز

ـ جملۀ پیرو یا وابسته: )

 حال از متن درس برای هریک از انواع جمله، نمونه ای بیابید و بنویسید.

قلمرو ادبی 
1  هر قسمت مشّخص شده، دربردارندة کدام آرایۀ ادبی است؟

کآرام درون دشت شب خفته استحسرت نبرم به خواب آن مرداب

2  در عبارت زیر، ارکان هر تشبیه را مشخص کنید.
»آفتاب فتح در آسمان سینۀ مؤمنین درخششی عجیب دارد.«

قلمرو فکری 
1   نویسـنده در کدام جمله، از مفهوم آیۀ »أاَٰل بِِذکِراهللِ تَطَْمئنُّ الُْقلوب« )سـورٔه رعد، آیٔه 28(

بهره گرفته اسـت؟

2   دربارة ارتباط محتوایی متن »   دریادالن صف شـکن« و این سـرودة شـفیعی کدکنی توضیح 
دهید.

کآرام درون دشت شب خفته استحسرت نبرم به خواب آن مرداب
دریا همه عمر خوابش آشفته استدریایم و نیسـت باکم از طوفان

3   چرا نویسـنده معتقد اسـت که »همۀ تاریخ اینجا )جبهه( حاضر اسـت؛ بَدر و ُحنین و عاشـورا 
اینجاست.«؟

. ............................................................................................................... 4
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یک گام، فراتر گنــج  حکمــت

شیخ یک بار به طوس رسید. مردمان از شیخ استدعای مجلس 
کردند. اجابت کرد.

بامداد در خانقاه، تخت بنهادند. مردم می آمدند و می نشستند.
چون شیخ بیرون آمد، ُمقریان، قرآن برخواندند و مردم بسیار 

نبود. چنانکه هیچ جای  درآمدند؛ 
معّرف بر پای خاست و گفت: »خدایش بیامرزاد که هرکسی از 

آنجا که هست، یک گام، فراتر آید.«
شیخ گفت: »  َوصلَّی   اهللُ  َعلَی   ُمَحّمٍد َو 
آلِه    أجَمعین«  ؛ و دست به روی فرو آورد و 
گفت:» هرچه ما خواستیم گفت، و همه 
پیغمبران بگفته اند، او بگفت که از آنچه 
هستید، یک قدم فراتر آیید.« کلمه ای 
نگفت و از تخت فرو   آمد و بر این ختم 

کرد مجلس را.

اسرارالتّوحید، محّمد بن منّور
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خاک آزادگان
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 قلمرو زبانی 
1  برای واژة »افسرده« دو معادل معنایی بنویسید.

2   بیـت زیـر را بـر اسـاس ترتیب اجزای جمله در زبان فارسـی مرتب کنید؛ سـپس اجزای هر 
جملـۀ بیت را در جـدول قرار دهید.

شـهادت آرمانـم  ایرانیـم  تجلِّی هسـتی اسـت جان کندن منمـن 

 گزاره  نهاد 

قلمرو ادبی 

1 این سروده را از نظر قالب و مضمون با شعر» مهر و وفا « مقایسه کنید.

2  در شـعری کـه خواندیـد، واژه هـای »خـاک« و »شـعله« در کـدام مفهـوم مجـازی به کار 
رفته انـد؟

3  در سال های پیش با اجزای جمله )نهاد، مفعول، متّمم، مسند و فعل( و جایگاه هر یک از 
آنها در جمله آشنا شدیم. گاهی اجزای کالم، برای تأثیر بیشـتر سـخن در زبان ادبی، بنا بر 
تشـخیص شـاعر یـا نویسـنده جا به جا می شـود؛ مانند مصـراع »گِل صبر، می پـرورد دامن 
من«، که مفعول و فعل بر نهاد، مقّدم شـده اسـت تا شـیوایی و رسـایی کالم بیشـتر شـود؛ 

بـه این گونه بیان، »شـیوۀ بالغـی« می گویند. 

 کارگاه متــن پژوهــی
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این شـیوه در مقابل شـیوة عادی قرار می گیرد. در شـیوة عادی، اصل بر این اسـت که 
نهـاد همـۀ جمله هـا در ابتـدا و فعل در پایـان قرار گیرد و سـایر اجزای جملـه، مانند متّمم، 

مفعـول و مسـند در جایگاه معمـول خود طبق زبان معیار واقع شـوند.
 نمونه ای از کاربرد شیوة بالغی را در متن درس بیابید و آن را توضیح دهید.

قلمرو فکری 
1 در کدام بیت، بر مفهوم »یگانه پرستی« تأکید شده است؟

2 مضمون بیت های دوم و سوم را با سرودة زیر مقایسه کنید.

مگسـل از این آب و خاک ریشۀ پیوندتـا زَ  بَـر خاکـی ای درخـت تنومنـد
ادیب الممالک فراهانی

3   در کـدام بیـت، به مفهوم آیۀ شـریفۀ» َواَل تَْحَسـَبنَّ الَِّذیـَن ُقتُِلواْ ِفی َسـبِیِل اهللِ أَْمَواًتا بَْل أَْحَیاء 
ِعنـَد َربِِّهـْم ُیْرَزُقـوَن « ) سورة آل عمران، آیۀ 169( اشاره شده است؟

. ............................................................................................................... 4
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شیرزنان ایران روان خوانی

ابتدا باید مجروحانی را که وارِد بخش فوریت های پزشکی )اورژانس( می شدند، شناسایی، و 
بعد مشّخصاتشان را ثبت می کردم. برای این کار، لباس های مجروحان را با قیچی از تنشان بیرون 

می آوردم تا آمادة شست وشو و رسیدگی شوند.
 بیمارستان به همه چیز شبیه بود، جز بیمارستان؛ غلغله بود. ازدحام مردم برای اهــدای خون 
و کمک رسانی، همۀ کارکنان بیمارستان را کالفه کرده بود و نظم بیمارستان از دست رئیس و 
مدیر و پرستار و نگهبان، خارج شده بود. صدای زوزة آمبوالنس ها و صدای هشدار حملۀ هوایی، 

در هم آمیخته بود.
قطع برق، هنگام حملۀ هوایی، بیمارستان را ناچار به استفاده از برق اضطراری می کرد. تخت ها 
کفاف مجروحان را نمی داد. حتی فرصت نمی شد جنازة شهدا را به سردخانه منتقل کنند. حتماً باید 
باالی سر افراد می رفتی تا تشخیص می دادی زنده اند یا مرده. گورستان شهر، گنجایش این همه 
جنازه را نداشت. حّتی برای بردن اجساد، ماشین نداشتیم و آمبوالنس ها ترجیح می دادند مجروحان 

را جا به  جا کنند.

متن تقریظ حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظّم انقالب اسالمی، بر کتاب »من زنده ام«:

 کتاب را با احساس دوگانۀ اندوه و افتخار و گاه از پشت پردة اشک خواندم
 و بر آن صبر و هّمت و پاکی و صفا و بر این هنرمندی در مجّسم کردن زیبایی ها
و مجاهدان  خاطره های  و  یادها  گنجینۀ  گفتم.  آفرین  شادی ها  و  رنج  ها   و 
 آزادگان، ذخیرة عظیم و ارزشمندی است که تاریخ را پربار و درس ها و آموختنی ها
را پرشمار می کند. خدمت بزرگی است آنها را از ذهن ها و حافظه ها بیرون کشیدن و 

به قلم و هنر و نمایش سپردن.
این نیز از نوشته هایی است که ترجمه اش الزم است. به چهار بانوی قهرمان این 
کتاب و به ویژه نویسنده و راوی هنرمند آن سالم می فرستم.                     7/5/ 1392
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از زمین و آسمان، مرگ بر شهر می بارید. کودکانی که مادرهایشان را در بمباران از دست داده 
بودند، سرگردان و تنها در شهر، رها شده بودند. 

با خودم گفتم: جنگ، مسئلۀ ریاضی نیست که درباره اش فکر کنی و بعد حلّش کنی؛ جنگ اصاًل 
منطقی ندارد که با منطق بخواهی با آن کنار بیایی. جنگ، کتاب نیست که آن را بخوانی. جنگ، 

جنگ است. جنگ، حقیقتی است که تا آن را نبینی، درکش نمی کنی. 
کم کم به تابلوی راهنمای 12 کیلومتری آبادان نزدیک می شدیم. چند نفر سرباز در کنار جاده، 
زیر لوله های نفت به حالت سینه خیز، دراز کشیده بودند و چند خودروی خودی متوّقف شده، توّجهم 

را جلب کرد.
ناگهان خودروی ما با صدای انفجار مهیبی متوّقف شد. نمی توانستیم هیچ حرفی بزنیم.

 از راننده پرسیدم: چی شد؟
 گفت: نمی دانم، مثل اینکه اسیر شدیم.

ـ  اسیر کی شدیم؟
ـ  اسیر عراقی ها.

ـ  اینجا مگه آبادان نیست؟ تو ما رو دادی دست عراقی ها؟
ـ  اهلل اکبر، خواهر! همه با هم اسیر شدیم.

در این هنگام، سربازهای عراقی سریع خودشان را به ماشین ما رساندند. من کنار پنجره،   بی حرکت 
نشسته بودم؛ اّما آنها شیشۀ ماشین را با قنداق شکستند.

وقتی پیاده شدیم، مثل مور و ملخ از کمینگاه های خود درآمدند و دور ماشین جمع شدند و راننده 
و سرنشین را مثل کیسۀ شن به پایین جاده پرتاب کردند.

دست هایم را روی لباس هایم کشیدم. مقنعه ام را تکاندم. به جیب هایم اشاره کردند. آستر 
جیب هایم را بیرون کشیدم. وقتی دست هایم را از جیبم درآوردم، در حالی که حکم مأموریتم را در 

یک مشتم پنهان کرده بودم، شروع به تکاندن جیبم کردم.
افسر عراقی متوّجه کاغذها شد و اشاره کرد: »مشتت را باز کن«. با خنده ای زیرکانه، انگار که به 

کشف بزرگی رسیده است، هر دو کاغذ را از من گرفت و مترجم را صدا کرد.
مترجم خواند: معصومه آباد؛ نمایندة فرماندار آبادان.

مأموریت: انتقال بچه های پرورشگاه به شیراز.
فکر کردند یکی از مهره های مهّم نظامی ایران را به دام انداخته اند. درحالی که از خوشحالی  ی 1
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در پوست خود نمی گنجیدند، پشت سر هم به عربی جمالتی 
می گفتند و من با کنجکاوی حرکات و حرف های آنها را گوش 
می دادم و دور و برم را می پاییدم اما هر چه بیشتر گوش می دادم، 
کمتر می فهمیدم. کلمۀ »   بَناُت الخمینی« و »ژنرال« را در هر 
جمله و عبارتی می شنیدم. بالفاصله، بی سیم زدند و خبر را 

ارسال کردند.
از مترجم پرسیدم: چی داره می گه؟

گفت: می گه ما دو ژنرال زن ایرانی را اسیر کرده ایم.
گفتم: ما مددکار هالل احمریم.

ترجمه کرد و افسر عراقی گفت: »  زن های ایرانی از مردهای 
ایرانی خطرناک ترند.«

از اینکه     دو    دختر ایرانی در نظر آنها این قدر خطرآفرین 
بودند، احساس غرور و استقامت بیشتری کردم. یاد روزهایی 
افتادم که می خواستم خدا امتحانم کند. باورم نمی شد که امتحان 

من اسارت باشد.
برادرهایم را می دیدم که دست بسته و اسیرند. نمی خواستم 
جلوی دشمن، ضعف نشان دهم. عنوان بِنُت الخمینی و ژنرال 
 به من جسارت و جرئت بیشتری می داد، اّما از سرنوشت مبهمی 
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 صبحدم بیست و چهارم مهر، هم زمان شد با سر و صدای خودروهای بعثی و هجوم دوبارة 
 گروه گروه نیروهایی که از شمال خّرمشهر به سمت همین جاده سرازیر بودند. من و مریم را به گودالی

انتقال دادند.
تعدادمان ساعت به ساعت بیشتر می شد. ساعت ده    صبح جوانی با قامتی باریک و بلند و 
محاسنی قهوه ای مثل تیری که از دور شلیک شود، به جمع ما پرتاب شد. پنجاه رأس گوسفند با 
صدای زنگوله هایشان او را همراهی می کردند و عراقی ها گوسفندها را هم با او داخل گودال کردند. 
به هر طرف که سر می چرخاندیم، صورت گوسفندها توی صورتمان بود و روی دست و پایمان 

فضله می ریختند و یکسر بع بع می کردند.
 هر گوسفندی که سر  و صدا می کرد، به محض اینکه آن جوان، دستی به سرش می کشید،

آرام می شد. یکی از برادرهای سپاِه امیدیه از او پرسید: »اسمت چیه برادر؟ شغلت چیه؟«
با سادگی و صداقت تمام گفت: اسمم »عزیز« است و چوپانم. کاشی هستم. دیروز از کاشان راه 
افتادم. توی والیتمان هر کی دوست داشت، چند تا گوسفند برای سالمتی رزمنده ها به جبهه هدیه 

کرده. من تو مسیر آبادان بودم که گیر افتادم.
ما را از گروه جدا کردند و سوار ماشین شدیم، اّما هر دو ترجیح می دادیم بین گوسفندها باشیم 

نه بین گرگ ها!
صبح روز بعد با صدای همهمۀ بیرون، سراسیمه، بلند شدیم و برای اینکه از اخبار جدید مطّلع 

شویم از پشت پنجره، بیرون را نگاه کردیم.
کامیونی ُپر از اسیران ایرانی از نظامی گرفته تا غیرنظامی و پیر و جوان را وارد زندان کردند.

یک نفر به آرامی گفت: این چه تقدیر و مصلحتی بود؟ ما آماده بودیم بجنگیم تا در راه خدا کشته 
شویم، آن وقت نجنگیده اسیر شدیم. یعنی خدا اینجا نشستن و کتک خوردن را از ما قبول می کند؟

از من پرسیدند: کی به کربال آمدید؟
گفتم: اینجا که کربال نیست، تَنومه است.

گفت: چرا، این راه و این تقدیر، عین کربالست. عشق به کربال و سّیدالّشهدا شما را به عراق 
کشانده است.

از طلبه ای که نزدیک تر بود پرسیدم: » برادران مجروح اینجا نیستند؟« گفت: »نه خواهر، اینجا 
سالم ها را مجروح می کنند.«
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بچه ها را نوبتی و از روی مالک و معیار خودشان انتخاب می کردند و آنها را به اتاق شکنجه روانه 
 می کردند. روی هر کس انگشت َحَرس الخمینی )پاسدار( می گذاشتند، او را با پای خودش می بردند،
اّما روی چهار دست و پا و با چهره ای خونین و مالین برمی گرداندند که اصاًل قابل شناسایی نبود. 

بّچه ها برای اینکه این فضای ظالمانه و دلخراش را قابل تحّمل کنند، همه چیز را به خنده و 
شوخی گرفته بودند. می نشستند توی صف کتک خوری، اّما اسمش را گذاشته بودند هواخوری. 
لباس های ضخیم و آستین بلند را چندتایی تن همدیگر می کردند که شّدت ضربات کابل ها را 

کمتر احساس کنند.
دیوارها تنها شریک و تکیه گاِه درد و رنج ما بودند؛ دیوارهایی که تعداد کاشی قهوه ای رنگ آنها را 
دانه دانه شمرده بودم. دیوارهایی که دیگر همۀ سایه روشن هایشان را می شناختیم. گویی در و دیوار، 
بخشی از دارایی ما بود که با ما جا به جا می شد؛ اما دیوارهای سلول شمارة سیزده برای ما آشناتر 
 و جّذاب تر بود. هر کاشی، یادگاری از یک عزیز در قاب بود. یادگاری ها با جسم تیزی، هنرمندانه

با شعری لطیف و سوزناک، روی دیوار حک شده بود. روی یکی از کاشی ها نوشته شده بود:
بگذارید بلندی  جای  مرا  تا باد بََرد سوی وطن، بوی تنم را«»تابوت 

در شهریور 1361 دومین دیدارمان با هیئت صلیب سرخ انجام شد. با آمدن این هیئت شور 
و هیجان زیادی در اردوگاه به راه می افتاد و فضای اردوگاه پر از پرنده های کاغذی می شد. اُسرا 
با این پرنده های کاغذی چند ساعتی را به سرزمین مادری سفر می کردند و همه در حال و هوای 

دیگری سیر می کردند.
رئیس هیئت صلیب سرخ گفت: » ما از خانواده هایتان برای شما نامه آورده ایم. شما می توانید 
پایین همین نامه ها پاسختان را بنویسید. در هر نامه، بیشتر از بیست و دو کلمه ننویسید؛ فقط با 

خانواده احوال پرسی کنید.«
 من هم، تمام حواسم به نامه ها بود که یک باره، چشمم به تکیه کالم پدرم که صدایم می کرد 
»نور    دیده«، روشن شد. دیگر توضیح   و ترجمه را نه می شنیدم، نه می فهمیدم.   بی اختیار،  سرم را جلو   
و جلوتر و چشمانم را ریز می کردم تا مطمئن شوم درست می بینم و درست می خوانم. وقتی فهمید 
نامه ای که روی دیگر نامه هاست، مال من است، آن را به سمتم گرفت. نامه را گرفتم و بوسیدم؛ 
گرمای دستانش را روی کاغذ   نامه حس می کردم. به ردِّ قطرات اشک که هنگام نوشتن از چشمانش، 
روی نامه چکیده بود، دست می کشیدم. نامه بوی پدرم را می داد؛   بوی اسطورة زندگی ام را؛
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بوی مهربانی و عشق می داد. تمام کلماتی را که پدرم با دستان لرزان نوشته بود، مثل شربتی 
خنک و گوارا نوشیدم و کلمه به کلمه خواندم:

»نور دیده کجایی؟ از کجا باور کنم تویی تا سالمت کنم. همه جا را گشتم. سراغ تو را از هر 
کسی گرفتم. به خدا می سپارمت تا همیشه زنده باشی«.

خدای من! این نامه ای است که پدر با دستان مهربانش برای من نوشته است؟! باور کردنی 
نبود... .

زمان آمارگیری لعنتی، برادرها را در گرمای پنجاه درجه که خورشید وسط آسمان بود، روی دو 
پا می نشاندند و آنها را با ضربه های کابل می شمردند. ضربه ها با شّدت هر چه تمام تر بر بدن های 
استخوانی شان فرود می آمد. این نمایش مرگبار که هفته ای سه بار به   مّدت یک ساعت به طول 

می انجامید، به پنج نوبت در هفته تبدیل شده بود.
این بار، زیر بغل برادران مجروح و معلول را گرفته، آنها را هم بیرون می کشیدند و چند نفر دیگر 
از اُسرای سالخورده و قدخمیده هم در جمع آنها نشسته بودند. فرمانده اردوگاه درحالی که چند 
سرباز کابل به دست، دور او را گرفته بودند و یک تکه برگه را که بر آن عبارت »لَعُن َعلَی الّصدام« 

نوشته  شده بود، همراه با فحش و ناسزاهایی که همیشه ورد زبانش بود، به بّچه ها نشان می داد.
پیدا بود که این برگۀ ساختگی، بهانه ای برای اذیت و آزار بچه هاست. بعضی از مجروحان و 
پیرمردها خود را کاماًل آمادۀ شاّلق کرده بودند و در هوای داغ اردوگاه »اأَلنبار« کاله و لباس گرم 
پوشیده بودند؛ اّما آنها با وقاحت همۀ کاله ها و لباس ها را از تنشان بیرون کشیدند. هر لحظه به 
تعداد سربازها اضافه می شد. فرماندۀ اردوگاه کفشش را جلو دهان برادرها می برد که آن را با دندان 
نگه دارند تا نتوانند ناله کنند. اگر کسی در حین شاّلق خوردن، فریاد می زد، ضربه ها شّدت بیشتری 

می گرفت.
خدا را به مقّدسات عالم قسم می دادیم، همان طور که آتش را بر حضرت ابراهیم  سرد کرد، 

شّدت این ضربه ها را بگیرد و این عذاب را بر آنان آسان سازد.
در یکی از روزها که مأموران صلیب سرخ آمده بودند، نامه و عکسی از پدرم برایم آوردند که 

وقتی به آن نگاه می کردم، در نگاهش نشانی از خودم می یافتم.
تمام توش و توان ما در دوران اسارت، ضربان قلب و سوی چشم ما، به خطوط و سطور این کاغذها 
و کلمات و نوشته ها بسته بود. با کلمات این نامه ها راه می رفتیم و حرف می زدیم و می خوابیدیم و  ی 1
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زندگی می کردیم. کلمات، آن قدر قدرت داشتند که هم جان می دادند و هم جان می گرفتند. کلمات 
هم، صدا و هم نگاه داشتند و می توانستند ما را آرام یا متالطم کنند و آنجا بود که معجزة کلمه را 
دریافتم و فهمیدم چرا معجزة پیامبر ما کلمه و کتاب بود. دریافتم خمیرمایۀ آدمی، کلمه است. فقط 
افسوس که اجازه نداشتیم بیش از شش خط یا بیست و چند کلمه بنویسیم. اّما من بی مالحظه، 
کاغذ را سیاه می کردم و می دانستم این کلمات در جان مادر و پدر و برادر و خواهرانم ریخته می شود 
و آنها با این کلمات زندگی می کنند؛ پس هر چه بیشتر، بهتر. چقدر سرگرم این کلمات می شدیم؛ 

سهم ما دو برگه کاغذ بود و باید در همان دو کاغذ همه چیز را برای همه می نوشتیم.
چگونه می توانم از روزهایی بگذرم که هر لحظه اش یک مرگ بود و هر شب بر جنازة خودم 

شیون می کردم و صبح می دیدم زنده ام و دوباره باید خود را آمادة مرگ کنم!
اگر چه این رنج، مرا ساخته و گداخته کرده است، اصاًل حاضر نیستم یک قدم از خودم عقب  نشینی 

کنم؛ حّتی اگر دشمن از خاکم عقب نشینی کرده باشد.
به خودم قول دادم، هیچ وقت درد و رنج خود و لحظه های انتظار طاقت فرسای خانوادة بزرگ 
اسیران درد کشیده را فراموش نکنم. اگر فراموش کنیم و دچار غفلت شویم؛ دو باره هم َگزیده 
می شویم. تاریخ کشورمان سرشار از خاطراتی است که یک نسل به فراموشی سپرده و تاواِن آن 

فراموشی را نسل دیگری پرداخته است.
 یاد یک نامۀ تاریخی افتادم که در آن، یکی از سرداران و دالوران وطن نوشته بود: »هر کرکسی

بدون اجازه از بام میهن ما بگذرد، باید پَرهایش را به تربیت شدگان نسل ما باج دهد  .«
از اینکه توانسته بودم با رنج چهارسالۀ اسارتم، یک پَر کرکس را بکنم، خوشحالم.

من زنده ام ، معصومه آباد

درک و دریافت 
1  به اعتقاد شما چگونه می توان از ایثارگری آزادگان و جانبازان تجلیل کرد؟  

2  ثبت خاطرات دورة جنگ، چه نقشی در حفظ ارزش های انقالب اسالمی داشته است؟  
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 درس دوازدهم: رستم و اشکبوس
 کارگاه متن پژوهی

 گنج حکمت: عامل و رعیّت
 درس سیزدهم: ُگردآفرید

 کارگاه متن پژوهی
 شعرخوانی: دلیران و مردان ایران زمین



در ایـن فصـل، دو درس را از »شـاهنامۀ حکیـم ابوالقاسـم فردوسـی« و 
شـعر » دلیـران و مـردان ایران زمیـن « را خواهیـم خواند. وقتـی این متن ها 
را می خوانیـم، حـّس و حال، شـور و هیجان و روحیۀ پهلوانـی در ما برانگیخته 
می شـود و نسـبت بـه میهـن و دفـاع از آن، وظیفـه ای آمیخته با غـرور ملّی و 
سـربلندی احسـاس می کنیم. بـه این گونه آثـار »متون حماسـی« می گویند.
حماسـه، به معنای دالوری و شـجاعت اسـت و در اصطـالح ادبی، روایتی 
داسـتانی از تاریـخ تخیّلـی یک ملّت اسـت که بـا قهرمانی هـا، جنگاوری ها و 

رخدادهـای خـالِف عادت و شـگفت )خارق العـاده( در می آمیزد. 
حماسـه مربـوط به دورانی کهن اسـت که قبایل و تیره هـای گوناگون متّحد 
شـده و انـدک اندک تشـکیل ملتی داده اند؛ بـه همین سبب، حماسـۀ هر ملّتی، 
بیـان کننـدۀ آرمان های آن ملّت اسـت و مجاهـدات آن ملّت را در راه سـربلندی 
و اسـتقالل برای نسـل های بعدی روایت می کند. درحماسـه؛ تاریخ و اسـاطیر، 
خیـال و حقیقـت به هم آمیخته می شـود و شـاعر، مـوّرخ ملّت به شـمار می آید. 
بنابراین، هر حماسـه چند ویژگی دارد: داسـتانی، قهرمانـی، ملّی و خرق عادت.

ادبیات حماسی 
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سـخن بـر سـِر پیکار میـان ایرانیان و تورانیان اسـت. هنگامی که کیخسـرو در ایـران بر تخت 
نشسـت، افراسـیاب در سرزمین توران بر تخت پادشاهی نشسته بود. سپاه توران به یاری سردارانی 
از سـرزمین های دیگر به ایران می تازد. کیخسـرو، رسـتم را به یاری می خواند. اشـکبوس، پهلوان 
سـپاه تـوران بـه میـدان می آید و مبارز می جوید. یکی دو تن از سـپاه ایران پـای به میدان می نهند،  
اّمـا سـرانجام، رسـتم پیـاده به میدان مـی رود. نبرد رسـتم با اشـکبوس از عالی تریـن صحنه های 
نبـرد تـن بـه تن اسـت که در آن طنزگویی و چاالکـی و دالوری و زبان آوری با هم آمیخته اسـت.

�ت1 دسش رف  ان  ـپ ا� و  سواران   ِ
رو�ش �ت�ف سش دف ر�گ وان  ، همی �ب �ی

لک هرـام و  رف �ب

�عل ود  �ب ون  �ف رف  سا�د  و  �یعف  �ت همه  عل 
�ف ر  �ی رف رد   ـ  

ک
ا� �ف دِل  ان  روسش �ف

�گ ر�ف د،  ـی
ور�ش �ف روی  ا  �ب حپ  ا�ی د  ما�ف �گ�ف س�ف و  وه 

�ک ر  �ب    
ک

ا� �ف مده  اآ و�ش  �ب به  �

رد
ُگ

� کاموِ�ـ  �ت 
�ف �گ ن  �ی

�ف �پ ر 
ک

� �سش به  رد� �ـپ د  ا�ی �ب �ب را  �مـان  اآ ر 
گ

� �که 

د5 ور�ی اآ دـ  م�ف �ک و  ررف 
گ

� و  �یعف  �ت دهمـهــ  ور�ی اآ د  �ف �ب و  �گ  �ف �ت ان  ،  �ی را�ف ا�ی به  �

و� �ب
ـک ا�ش او  ام  �ف ا  �ب

�ک ری  و�د��ی
�ک رساِن  �ب د،  ـی

رو�ش ر�ف همی  �ب

رـد �ب �ف ران  ،  ا�ی رف  د  و�ی �ب �که  امد  �ی رد�ب
گ

� به  � رد  اآ در  ا�ف رد  �ب هم �ف سِر 

ر  �ب
�گ و  ود  �ف ا  �ب ّهام  رُ  ، رف �ی �ت د  ر�بسش ا�ب به  � مد  اآ در  ا�ف م  ررف رد 

گ
� همی   

و�ـ �ب
ـک ا�ش ا  �ب ّهام  رُ �ف�ت  و�ی راآ و��ب

�ک و  و�ت  �ب ــه  ،  ـپ � دو  هر  رف  مد  راآ �ب

رستم و اشکبوس
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و�10 �ب
ـک ا�ش رد  �ب دس�ت  ران   ، 

گ
� ررف 

گ
� به  و�ـ� �ف �ب اآ س�پهر  دـ،  �ش ن  �ی

ه�ف اآ ن  �ی م رف

ران
گ

� ررف 
گ

� ّهام  ،  رُ �ت  �ف ه�ی راآ سران�ب دس�ت  کار،  �ی �پ رف  دـ  می �ش
�ف

وه س�ت ی 
ف
ا� سش

ُ �ک ارف  �ت 
سش

�گ ّهام  رُ و  وه�پ
�ک سوی  دـ  �ش و  روی  و  رف د  �ی �پ �ی �پ �ب

طو� �ت 
�ف �ش اآ در  ا�ف اه  س�پ ��بِ  �ت و�رف  �ب

ـک ا�ش ِر  �ب د  کا�ی  ، اس�پ  د  رف �ب

�ت
�ف �گ طو�ـ  ا  �ب و  �ت 

�ف �ش راآ �ب ن  �ت هم �ت�ت �ف اده اس�ت حبُ �ب اِم  ّهام را �ب �که رُ

دار 15 �ب ن  �ی �ی اآ به  � را  س�په  ��بِ  �ت و 
ار�ت کاررف م 

�ف لک اـده،  �پ�ی ون  ،  �ف الک من 

د �ف
�گ �ف و  ارف �ب به  � را  ه  رف به  � د�کماِن  �ف �پ ر  �ی �ت د  رف �ب ر،  �ب مر 

�ک د  �ف �ب به  �

ماـی رف اآ م  ررف مرِد  کاـی  د:  �ی روسش اـی �ف �ب  ِ ارف �ب و  م�ش مد،  اآ ورد�ت 
آ

هما

د  �بما�ف رـه  �ی
حف و  د  د�ی �ف �ف �ب ی 

ف
ا� سش

ُ د�ک وا�ف �ف رد و او را �ب
ک

ران � ِ
گ

اـن را � ع�ف

؟ ��ت �ی �پ و 
�ت ام  �ف �که  دان:  �ف �ف �ت 

�ف �گ دو  ؟�ب ر�ی��ت
گ

� واهد  �ف �که  ـرا  سر�ت  ی  �ب ٍن    �ت

ام20 �ف �که  اســحف  �پ داد  ن  �ی
�ف �پ ن  �ت هم �ت

کام و 
�ت ی  �ف �ی �ب �ف �پ�  ن  �ی رف

ک
� رسی  �پُ �په 

رد 
ک

� و 
�ت  ِ

گ
مر� ام  ،  �ف ماردم  ردمرا 

ک
� و 

�ت  ِ
گ

ر�
�تَ �ک  �ت �پُ مرا  ما�فه  رف

ی
گ

ار� ی   �ب �ب  : �ت
�ف �گ دو  �ب ی 

ف
ا� سش

ُ ی�ک
گ

ار� �ب
�ک �ی به  � �رـ  دهی  ن  �ت

�ش
�ک به  �

دوـی:  �ب اسحف  �پ داد  ن  �ی
�ف �پ ن  �ت هم �ت

وـی �ب
اسش ر�ف �پ مرِد  ُهدـه  �ی �ب ای  �که 

ورد اآ �گ  �ف �ب �که  دـی  د�ی �ف اده،  �ی ورد؟�پ اآ �گ  س�ف ر  �ی رف  ، ان  سش
سر�ک سِر 

سوار25 رده  َ �ب
�فَ ای  را،  و 

�ت ون  �ف الک ارهم  کاررف م�ت  امورف �ی �ب اـده  �پ�ی

طو� اد،  ـت ر� �ف ان  رف مرا  اده  �ی و��پ �ب
ـک ا�ش ارف  م 

ا�ف �بس�ت اس�پ  ا  �ت �که 
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ح س��ی و 
�ت ا  �ب  : �ت

�ف �گ دو  �ب ی 
ف
ا� سش

ُ ح�ک �ی مرف و  �ف�و�ـ  رف  همی     �ب م 
�ف �ی �ب �ف

�کمان  و  ر  �ی �ت �که  م 
رس�ت �ت 

�ف �گ دو  مان�ب رف ری  اآ �رـ   ، ون  �ف الک هم  ا  �ت ن  �ی �ب �ب

د د�ی یه  ما� را�ف
گ

� اس�پ  به  � �ش  ارف �ف و  د�پ ـی �ش �ک در  ا�ف و  رد 
ک

� ه  رف به  � را  ماـن 
�ک

اوی30 اس�پ  ِر  �ب ر  �بَ د  رف ر  �ی �ت ی 
ک

� روی ـ�ی به  � اال  �ب رف  مد  اآ در  ا�ف اس�پ  �که 

�ت 
�ف �گ وارف  اآ به  � م  ، 

ـت ر� د  د�ی �ف �ف �ت�ب �ف حبُ یه  ما� را�ف
گ

� �ش  �پ�ی به  � ن  �ی
�ش �ف �ب �که 

ار �ف
�ک رد  �رـ�ش   ، داری  �ب ر 

گ
� د  ارسرف کاررف ارف  ی  �اـ�ی راآ �ب ی 

ف
ما� رف

و� �ب
ـک ا�ش ود  رف رد 

ک
� ه  رف به  � را  ماـن 

درو��ک ـف �ف  ، � ان و رُ ی ، �ررف �ررف �ف �ت

ر �ی �ت د  ار�ی �ب �ب لگه  �ف اآ ر  �ب م 
ـت ر� به  ر� �ی

ره �ف �ی
�ف ر  �ب  : �ت

�ف �گ دو  �ب ن  �ت هم �ت

را35 و�ی�ش  �ف ن  �ت داریـ   �به 
راهمی ر�ف د�ی�ش  دا�ف �ب ان  �ب و   وی ـ  ارف �ب دو 

�گ �ف �پ رد  �بُ مر 
�ک دِـ  �ب�ف به  � ن  �ت هم �گ�ت د�ف �ف ر  �ی �ت به  و� �پ �ک  �ی رد 

ک
� ن  �ی رف

ُگ
�

�ب  اآ و  �پ کان   ،  �ی �پ ا�ما�  ِر  �ی �ت ی 
ک

� ا�ب�ی ع�ت   ِ رّ �پ ار  �پ او  ر  �ب هاده  �ف

�گ �ف �پ به  � م 
رس�ت دـ  �بمال�ی را  �گ�کمان  �ف دَ

�فَ ِر  �ی �ت  ، ورده  اآ در  ا�ف ��ت 
�شَ به  �

و� �ب
�ک اسش �فۀ ٔ  ـی � و  ر  �بَ ر  �بَ د  رف و��ب او داد �ب مان ،   دس�ت ِ ن رف س�پهر اآ

داد40 �ب ان  �ب  ، مان  رف در  ا�ف ی  همـ 
ف
ا� سش

ُ اد�ک رف �ف مارد  رف  ی  �ت
�ف �گ �که   دـ   �ش ان  �ف �پ

شاهنامه، فردوسی
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قلمرو زبانی   
1  بیت زیر را پس از مرتّب سازی اجزای کالم، به نثر ساده برگردانید.

همی گرد رزم اندر آمد به ابربشد تیز، رّهام با خود و گبر

2 وقتی می گوییم »  بهار« به یاد چه چیزهایی می افتید؟
 درخت، گل، شکوفه، جوانه، شکفتن و... از چیزهایی هستند که به ذهن می رسند و به صورت 
یک مجموعه یا شبکه با هم می آیند؛ به این گونه شبکه ها یا مجموعه ها »شبکۀ معنایی« 

می گویند.
 اکنون معنای هر واژه را بنویسید؛ آنگاه با  انتخاب کلماتی دیگر از متن درس برای هر واژه، 

شبکۀ معنایی بسازید.

گرز
  معنا:

 شبکۀ معنایی:

کیوان
  معنا:

 شبکۀ معنایی:

3  در تاریخ گذشتۀ زبان فارسی، گاهی یک »متّمم« همراه با دو حرف اضافه به کار می رفت؛ 
مانند:

فروزبه جمشید بر، تیره گون گشت روز گیتی  فّر  زو،  فردوسیهمی کاست 

  در این درس، نمونۀ دیگری برای این گونه کاربرد متّمم پیدا کنید.
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4   گاهی در برخی واژگان مصّوت »   ا« به مصّوت »  ی« تبدیل می شود؛ مانند؛ 
   رکاب             رکیب
جهیز    جهاز       

 به این شکل های تغییر یافته،کلمات »ُممال« گفته می شود. 
   چند نمونه »ممال« در متن درس بیابید و بنویسید.

قلمرو ادبی 
1  مفهوم کنایی هریک از عبارت های زیر را بنویسید.

  عنان را گران کردن:
  سر هم نبرد به گرد آوردن:

2 یکی از آداب حماسه، رجزخوانی پهلوانان دو سپاه است. کدام ابیات درس، نمونه هایی از این   
رجزخوانی هستند؟

3  هرگاه در بیان ویژگی و صفت چیزی، زیاده روی و بزرگ نمایی شود، در زبان ادبی به این کار 
»  اغراق« می گویند. این آرایه در متن های حماسی کاربرد فراوان دارد؛ مانند:

آب  دریای  چو  آهن  کوه  افراسیابشود  نـام  بشنود  فردوسیاگر 

 از متن درس، دو نمونه از کاربرد »  اغراق« را بیابید و آن را توضیح دهید.
4  در کدام ابیات، لحن بیان شاعر، طنزآمیز است؟

قلمرو فکری 
1  چرا رستم از رّهام برآشفت؟

2  به نظر شما چرا رستم پیاده به نبرد، روی آورد؟
3  بر پایۀ این درس، چند ویژگی برتر رستم را بنویسید.

4   از دید جنبه های فکری و شخصیتی چه ویژگی هایی در کالم فردوسی هست که ما ایرانیان 
بدان می بالیم؟
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عامل و رعیّتگنــج   حکمــت

ذوالّنـون مصـری پادشـاهی را گفـت: »شـنیده ام فالن عامـل را که فرسـتاده ای به فالن 
والیـت، بـر رعّیت درازدسـتی می کند و ظلـم روا مـی دارد.« گفت: »روزی سـزای او بدهم.« 
گفت: »بلی، روزی سـزای او بدهی که مال از رعّیت تمام سـتده باشـد. پس به زجر و مصادره 

از وی بازسـتانی و در خزینـه نهـی، درویـش و رعّیت را چه سـود دارد؟«
پادشاه خجل گشت و دفِع مضّرِت عامل بفرمود در حال.

برید اّول  هم  باید  گرگ  دریدسر  مردم  گوسفنداِن  چون  نه 

گلستان، سعدی
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ُگردآفرید، پهلوان شیر زن حماسۀ ملّی ایران، دختر ُگژَدَهم است. گردآفریِد دالور با 
اینکه در داستان رستم و سهراب شاهنامه حضوری کوتاه دارد، بسیار برجسته و یکی از 
گیراترین زنان شاهنامه است. در رهسپاری سهراب از توران به سوی ایران، هنگامی که وی 
در جست و جوی پدرش، رستم است، با او آشنا می شویم. در مرز توران و ایران، دژی به نام 
سپید          دژ است. َگژَدَهم که یک ایرانی و پهلوان سالخورده است، بر آن دژ فرمان می راند 
و همواره در برابر دشمن، پایداری سرسختانه ای می ورزد و با این کار، دل همۀ ایرانیان 
را به آن دژ امیدوار می سازد. سهراب ناچار است پیش از درآمدن به خاک ایران از این دژ 
بگذرد. در نبرد میان سهراب و ُهجیر، سهراب پیروز می شود. سهراب، نخست می خواهد 
او را بکشد، اما او را اسیر کرده، راهی سپاه خود می کند. آگاهی از این رویداد، دژ نشینان را 
 سراسیمه می سازد اّما گرد آفرید این واقعه را مایۀ ننگ می داند و برمی آشوبد و خود به نبرد او
می رود. سهراب برای رویارویی آن شیرزن به رزمگاه درمی آید و نبرد میان آن دو درمی گیرد:

َدَهمـ1 رش
َ گ

� ِر  �ت
د�ف دـ  �ش گاه  اآ و  م�پ

لک �ت 
سش

�گ من،  حب
�ف
ا ن  اآ �اـالِر  �که 

سوار ردی 
ُگ

� �اـِن  ر  �بَ ود  �ب ی 
ف
� امداررف �ف درون  ا�ف �گ  �ف �ب به  � ـه  �ش هم�ی

د« رـ�ی
�ف رداآ

ُگ
�« ود  �ب او  ام  �ف ا  �ب

د�ک ور�ی
آ

ا �ف ن  ـی
�ف حپ مارد  رف  ما�فه  رف

ر �ی ُهحب کاِر  رف  مد  اآ �ش 
لگ �ف �ف ان  �ف ر�پ �ی

�ت رداِر 
ک

� به  � �ش 
لگ ر�ف ال�ه  د  سش �که 

�گ5 �ف �ب سواراِن  رِدِ�  د  ـی
و�ش �پ �گ�ب رد�ف اـی  �ب کار،  ن  اآ در  ا�ف ود  �ب �ف  

ر �ی
سش ردار 

ک
� به  � ردش  ارف  مد  اآ رود  ر�ف �ی رف به  � ی  ا�ی اد�پ �ب اـن  ،  م�ی ر  �ب مر 

�ک

ُگردآفرید
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رد
گ

� و  �پ مد  اآ در  ا�ف اه  ـپ � �ی�ش  �پ به  رد�
ک

� ه 
َ

ل َو�ی ی 
ک

� �ی اـن  رو�ش �ف ر�ِد  و  �پ

وران �گ ـاآ �ف �ب و  د  دام ا�ف �ک ردان 
ُگ

� �رـان�که  موده  رف کاراآ و  ران  د��ی

د د�ی �ب را  او   ، ن  راورش �ی
سش سهرا�ب  و  د�پ �ی رف

گ
� دان  د�ف به  � را  ��ب  و  د  د�ی �ف �ف �ب

د10 ر�ی
�ف رداآ

ُگ
� �ش  �پ�ی دمان  امد  �ی د  ،                                                                                                                          �ب د�ی �ب را  او  ن 

گ
�

دا�ف م�ف �ک �تِ 
ُدحف و  �پ

ر  �ب اـد  �ش
گ

� �ب و  رد 
ک

� ه  رف به  � را  ر�کمان  دف �گ ر�ش  �ی �ت �ش  �پ�ی را  مر�ف  د  �ُب
�فَ

�ت
ر�ف

گ
� اران  ر�ب �ی �ت ر،  �ب سهرا�ب  به  �ت�

ر�ف
گ

� سواران  �گ  �ف �ب راس�ت   ،    �پ    و  �پ
�گ �ف �ف مد�ش  اآ و  سهرا�ب  رد 

ک
� لگه  �گ�ف �ف �ب به  � مد  اآ در  ا�ف رف  �ی �ت و  �ت 

�ف �ش راآ �ب

د رـ�ی
�ف رداآ

ُگ
� د  د�ی را  سهرا�ب  و  د�پ ردم�ی همی �ب �ش 

�ت اآ �اـِن  �بر  �که 

رد15
ک

� سهرا�ب  سوی  را  ه  رف �ی �ف ردسر 
ک

� ا�ب  �ت ارف  ر  �پُ را  ان  ـف � و  ان  ��ف
�گ ��ف �پ ون   �پ د  �ت سهرا�ب   و سش �ف �ش راآ �ب �گ   �ف �ب به  � د  �بُ ر 

گ
اـره � �پ او  واِه  د�ف �بَ و  �پ

د ر�ی
�ف رد  اآ

ُگ
� دِـ  مر�ب�ف

�ک ر  �ب د  رف د�ب ررد�ی �بَ �ک  ،  �ی به  � �ک  �ی  ، ر�ش  �ب ر  �ب ِره  ِ رف

د رـ�ی
�ف اآ رد 

ُگ
� د  �ی �پ �ی �پ �ب ن  �ی رف ر  �ب و  د�پ �ی سش ر�ک �ب اـن  م�ی ارف  رف  �ی �ت �یعف  �ت ی 

ک
� �ی

رد
ک

� مـ  �ی
�ف دو  به  � او  ۀٔ  رـف �ی

�ف د  رف رد�ب
گ

� اس�ت  ر�ف �ب و  اس�پ  ِر  �ب ارف  ��ت  �ش �ف

ود20 �ب �ف ده  �بس�ف او  ا  �ب ورد  اآ به  ود� رف �ت 
رگاسش �ب و  روی  و  ارف د  �ی �پ �ی �پ �ب

رد ُ س�پ را  دها  ارش اـن  ،  ع�ف د،  ه�ب ردس�پ �ب �ب ی  ا�ی �ف روسش هاـن  ،  �ب ارف  م 
سش �ف به  ی 1�
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ش
در� ا�ف �گ  �ف �ت به  � اـن  رو�ش مد�ف اآ و  سر�ش�پ ارف  ود 

�فُ �ت 
رداسش �ب و  د  �ی �ب �ف �ب �ب

اوی موی  ره  رف ِد  �ف �ب رف  دـ  �ش اویرها  روی  د،  سش دـ  �ی
ور سش �ف و  �پ ان  رد�فسش

راس�ت �ت
��ت سهرا�ب ــ ، کاو د�ف دا�ف سراس�ت�ب

ا�ف رِد  ارف  او  موی  و  سر 

اه25 ران س�پ �ت ارف ا�ی
�ف ؛ �گ مد�ش �ت اآ �ف لگ وردگاه؟!سش اآ به  � د  �ی

اآ رـ  �ت
دحف ن  �ی

�ف �پ

دـ م�ف �ک ان  �پ �ی �پ ود  �ش �گ �ب  
ک

را� �ت
�ف درف  �ف �ب به  � �ش 

ا�ف م�ی مد  اآ و  �ت 
داحف �ف �ی �ب

وی م�ب ی  رهاـ�ی من  رف 
ک

� �ت 
�ف �گ دو  ؟�ب روی ماه  ای  و 

�ت  ، ی و�ی �ب �گ  �ف �ب را  �پ

ور
�گ و 

�ت �اـِن  به  � دامم  به  � اـمد  ور�ف�ی م�ش  ، ی اـ�ب �ف�ی ی  رها�ی م 
لگ �ف �پ رف 

د ر�ی
�ف رداآ

ُگ
� �ف�ت  کاو�ی ��ت  دا�ف د�ب د�ی �ف ردمان  اـره  �پ ارف  رف  �ب را  ن  اآ مر 

ر30 د��ی »  ای   : �ت
�ف �گ و  مود  �ف �ب روی  دو  ر  ،�ب �ی

سش ردار 
ک

� به  � رـان  دل�ی ان  م�ی

ما �گ  �ف �ب ن  ر�ی �ب اره  �ف �ف ر  ، 
ک

ـ ل�ش مادو  �گ  ه�ف اآ و  ر  ـی م�ش
�ش و  ررف 

گ
� ن  ر�ی �ب

موی و  روی  ن  �ی
�ف �پ اـ�یم  �ش

گ
ل من  ون  �ف ویلک

�ت   و�گ
�ف �گ ارف  ر  �پُ ردد 

گ
� و 

�ت اه  س�پ

رد �ب �ف �ت 
دسش به  � او  ری  �ت

د�ف ا  �ب رد�که 
گ

� ورد  اآ در  ا�ف ر  ا�ب به  � �اـن  ن  د�ی �ب

وس�ت
�ت رمان  �ف به  � ردش  و  ر 

ک
� �سش ون  �ف ��ت  «لک �بُ �گ  �ف �ب  ، ی  �ت سش اآ ن  ا�ی ر  �ب د  ا�ی �ب �ف

د35 ر�ی
�ف رداآ

ُگ
� د  ـی حپ �ی �پ �ب

را  اـن  دع�ف ـی �ش �ک ردش  ر  �ب رارف  سرا�ف دـ  �م�ف

هم به  � او  ا  �ب سهرا�ب  و  �ت 
دهمـهمی ر�ف رش

گ
�  ، ردش ردگاِه  به  � اـمد  �ب�ی

د رـ�ی
�ف رد   اآ

ُگ
� اد  سش

�گ �ب اره  �ب دردِ   ـی �ش �ک ردش  ر  �ب �بس�ته    ،  و  س�ته  �ف ِن  �ت

د دـ�ف �ش ن  �ی
ملگ �ف و  د  �ف �بس�ت �ب ردش  دردِ   دـ�ف �ش ن  �ی

و�ف �ف ده  د�ی و  دل  مـ  �ف ارف  ر  �پُ
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ر �ی هحب و  د  رـ�ی
�ف رد   اآ

ُگ
� ار  رف اآ رـرف  �پ�ی و  ا  ر�ف �بُ د،  ود�ف �ب ردد  ارف  ر  �پُ

ن 40 ررف ـی �ش دل    لک �ی �ف کای      د:    �ف �ت �ف لگ من�ب حب
�ف
ا دل  و 

�ت ارف  د  �بُ مـ  �ف ارف  ر  �پُ
�گ ر�ف و  ا�ف�ون  همـ  ی  س�ت �بُ م  ررف هم  �گ�که  �ف �ف دوده  ر  �ب و 

�ت کار  رف  اـمد  �ف�ی

د رـ�ی
�ف رداآ

ُگ
� ار،  ـی � �ب د  د�ی �ف �ف د�ب ر�ی

گ
� �ف �ب ــه  ـپ � مد  راآ �ب اره  �ب به  �

ن �ی رف �ت  �پ�ش ر  �ب د  د�ی را  سهرا�ب  و  ن�پ �ی �پ رکاِن 
�تُ اـِه  �ش کای  �ت  �ف �گ ن  �ی

�ف �پ

رد
گ

� ارف �ب ـون  �ف لک  ، ی  �ت
سش �گ �به 

ر�ف را  رد�پ �ب �ف �ت 
دسش رف  هم  مدن  اآ ارف  هم 

�فـی45
لکُ رمان  �ف �که  د  �ی

اآ رـ  ه�ت �ب را  و 
�فـی�ت

لکُ وران 
�ت سوی  امور،  �ف  ِ

ر�ف
و�ی�ش �ف وـی  ارف �ب به  � من  ا�ی �ب�  ی  اسش �ب «�ف و�ی�ش �ف هلـوی  �پ رف  ادان    �ف گاِو  وَرد  »�ف

شاهنامه، فردوسی        
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 قلمرو زبانی 

1  به کمک فرهنگ لغت، معانی »برکشیدن« را بنویسید.

2 دو واژه از متن درس بیابید که با کلمۀ »فتراک« تناسب داشته باشد.

3  در گذر زمان، شکل نوشتاری  و گفتاری برخی کلمات تغییر می کند؛ مانند: »  سپید  سفید«.

   از متن درس، نمونه ای از تحّول شکل نوشتاری کلمات بیابید و بنویسید.

4 در بیت های یکم و بیست و سوم، »  چو« را از نظر کاربرد معنایی بررسی کنید.

5 در کدام بیت ها » متّمم« با دو حرف اضافه آمده است؟

قلمرو ادبی 

1  واژگان قافیه در کدام بیت ها، دربردارندة آرایۀ جناس اند؟

2   مفهوم عبارت های کنایی زیر را بنویسید.

  سپهبد، عنان، اژدها را سپرد    )..........................................................................(

  رخ نامور سوی توران کنی  )..........................................................................(

3   یـک َمَثـل از متـن درس بیابیـد و دربارهٔ معنا  و کاربرد آن توضیح دهید؛ سـپس با رجوع به 
امثـال    و حکم دهخدا، دو َمَثل، معادل آن بنویسـید.

. ...............................................................................................................  4
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قلمرو فکری 
1 دلیل دردمندی و غمگین بودن ساکنان دژ، چه بود؟

2 معنا و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید.

بپیچید ازو روی و برگاشـت زود بـه آورد بـا او بسـنده نبـود

3 فردوسی در این داستان، ُگردآفرید را با چه ویژگی هایی وصف کرده است؟

4  »حماسه« در لغت به معنای دالوری و شجاعت است و در اصطالح ادبی، شعری است با 
ویژگی های زیر:

  داستانی: هر حماسه ای در بستری از حوادث شکل می گیرد.
  قهرمانی: شـاعر حماسه سـرا با بهره گیری از واژگان و  زبان حماسـی می کوشـد انسـانی 

را به تصویر کشـد که از نظر توانایی های جسـمی و روحی از دیگران متمایز باشـد.
  قومی و ملّی: شاعر حماسه سرا بر آن است که اخالق فردی و اجتماعی و عقاید فکری   و 

مذهبی یک ملّت را در قالب حوادث قهرمانی و در زمینه ای از واقعّیات به نمایش بگذارد.
  حوادثی خارق العاده: طرح حوادث، انسان ها و موجوداتی که با منطق عینی و تجربۀ علمی 

هم سازی ندارند؛ نظیر وجود سیمرغ در شاهنامۀ فردوسی.
   بر پایۀ این توضیح، این درس را با متن روان خوانی »شیرزنان« مقایسه کنید.
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دـ1 �ش ه  ارف �ت مون  رف اآ گامهٔ 
ه�ف و  دـ�پ �ش ه  وارف راآ �پُ ران   ،  ا�ی اره  ر�ب

گ
د�

ک
ا� �پ درام  �پ  ِ رف عف

�ف ٔۀ  طّ حف ن  ا�ی ارف 
ک

ا� �ف ا�ب �ت رور  ان     �پ �ب  ِ
ک

ا� �ف ن  �ی رف و 
رف �ی

مرد�ف دـٔۀ  �ف
رحف �ف مررف  ن  ا�ی رفارف  �ی

ـت من �
د�ش گاِن 

��ف �پ ام  �ف
ُ �ک

کار اآ    �ش ر  هـف د  سش اـن  �ف حپ ره،  ر 
گ

گارد� رورف دٔه  د�ی دـ  �ش ره  �ی
�ف ن  اآ رف 

ک
�

ن5 �ی م رف ران  ا�ی مردان  و  رـان  ن دل�ی �ی
�ک رورف  ور  اآ �گ  �ف �ب ران  �ی هرش

دلیران و مردان ایران زمین شعـرخـوانی
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دلیران و مردان ایران زمین

مو�ب   ردار 
ک

� به  � اـن  و�ش �ب و  ان  روسش و�ب�ف
�ف و�ب 

�ف ران 
ک

� ارف  د  مد�ف اآ رـارف  �ف

روی د  هاـد�ف
�ف دان  م�ی به  � مردی  به  وی�

�ت   و�گ �ف ر ارف �گ ان  �پُ د ارف  ا�یسش هان  سش �ب

د ر�ف
گ

� د�ی گل  و  �ب  اآ رف  ان  �ف ا�ی د�که  ور�ف �ش �ک طف  �ا�ف ن    ،  د�ی ان  ه�ب
�گ �ف

د رمن ا�ف �ف �ش 
ت

� اآ را  د�ی�ش  دا�ف د�ب من ا�ف
د�ش دل  ر  �ب ران 

گ
� ی 

گ
� د�ف �ف

�ی��ت10
�ف �یم  �ب ان  دسش داو�ف �ف رف  �ب  �

�ک �ی��ترف
�ف س��یم  �ت

�ر�ف  ان  سش
�گ ره�ف �ف به  �

ماس�ت �ش م  �رف رف  ی  �ت
�ف لگ سش رد  ل�ک  ماس�ت�ف �ش م  ررف وـی 

�گ ن  ر�ی �ف اآ  ، َل�ک  مَ

َود  �ب دان  رف �ی به  � اور  �ب و  �پ را  ما  ود�ش �ب ان  ه�ب
�گ �ف را  ماـ 

�ش مر  هم   او 

   محمود شاهرخی )جذبه(

درک و دریافت 
1 کدام ویژگی های شعر حماسی را در این سروده می توان یافت؟ دالیل خود را بنویسید.  

2  یک بار دیگر شعر را با لحن حماسی بخوانید.  
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درس چهاردهم: طوطی و بّقال
کارگاه متن پژوهی

گنج حکمت: ای رفیق !
درس پانزدهم: درس  آزاد )ادبیات بومی2(

کارگاه متن پژوهی
درس شانزدهم: خسرو

 کارگاه متن پژوهی
 روان خوانی: طّراران



در ایـن فصـل، متن هایـی را می خوانیم که به شـیوۀ داسـتانی، موضوع ها 
و مفاهیمـی را بیـان کرده انـد. بـه این گونـه آثـار که بـا بهره گیـری از عنصر 
روایـت، شـخصیت، لحـن، زمـان، مـکان و زاویـۀ دیـد و… پدیـد می آیند؛ 

»  ادبیات   داسـتانی« گفتـه می شـود.
ادبیـات داسـتانی، همۀ آثـار روایی را در بـر می گیرد، یعنی هـر اثر روایتی 
خاّلقانـه، در قلمـرو ادبیات داسـتانی، جای می گیرد. ادبیات داسـتانی شـامل 

قّصه، داسـتان، داسـتان کوتاه و رمان اسـت.
داسـتان در حقیقـت، ظرفـی اسـت که نویسـنده بـه کمـک آن، تفّکرات، 
آرزوهـا و جهت گیری هـای  فکری خویش و مفاهیم خاص را در آن می گنجاند؛ 
پس با خواندن هر متن داسـتانی، باید به درون مایه و محتوای آن بیندیشـیم.

ادبیات داستانی 
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طوطی ای1 را  ـ  وی  و  ا�ی  �تّ �ب ود  طوطی ای�ب ا  و�ی
�گ رف  ،  �ـب ی ،  وا�ی

و�ش  �ف �ف

دکان ان  ه�ب
�گ �ف ودی  �ب دکان  رانرد 

گ
سودا� همــهـ  ا  �ب ـی  �ت

�ف �گ �ته  �ک �ف

دی �بُ اط�ت  دمی   ،  �ف اآ �ا�بِ  حف دیرد  �ب �ت  �ادف اـن  طوط�ی وای 
�ف رد 

�ت �ف ر�ی
گ

� ی  ��ت ارف صدـر دکان سو�ی �ف�ت�بَ ر�ی �ب را  ل 
ُ

گ ن 
ف

رو� ه های  �ی�ش
�ش

وا�به ا�ش5 �ف امد  �ی �ب اـ�فه  �ف سوی  و�شارف  وا�به  �ف  ، ار�ف �ف س�ت  �ش �ف �ب دکان  ر  �ب

ر�ب �پ اـمه  �ب و  دکان  ن 
ف

رو� ر  �پُ د  ر�بد�ی
ف

ل رف �
َ

�ت طوطی ک
سش

د، �گ ر سر�ش رف �ب

رد
ک

� اه  و�ت
�ک ن  سـ�ف دـی  �ف �پ ی 

ک
� ردرورف

ک
� ه  اآ دام�ت  �ف ارف  ال  �ّت �ب مرد 

عف : »ای رد�ی �ت
�ف د و می �گ �ف

رمی �ک م�یعفر�ی�ش �ب ر  �ی رف دـ  �ش م 
عم�ت

�ف ا�ب  �ت کا�ف

مان رف ن  اآ ودـی  �ب س�تـه  �ک �بسش من  �بان     «دس�ت  و�ش رف ن �ف ر �رـ اآ دم من     �ب ون    رف �پ

را10 ردو�ی�ش  هر  می داد  یه ها  راهد� و�ی�ش  �ف مر�ف  ط�ت 
�ف د  اـ�ب �ب�ی ا  �ت

ار ران و رف �ب ��ی
�د سه رورف و سه سش دـوار �ب وم�ی

�ف د  �بُ س�ته  �ش �ف �ب دکان  ر  �ب

�ت  �ف لگ ون سش
ن مر�ف را هرـ�گ مود اآ �تمی �ف �ف �گ به  � او  د  �ی

اآ در  کا�ف دـ  �با�ش �که  ا  �ت

�ت سش دف می �گ ره�فهـ  �ب �رـ  ی ای 
ت

و�� �ت�ب �ت ـ �ا�  وط�ش �ش و   �پُ ی مو  ،   �پ ا سر   �ب �ب

مان رف رد  مد  اآ �ت 
�ف �گ در  ا�ف الن!طوطی  �ف  ، هی  �که:  د  رف ردو�ی�ش  ر  �ب �گ  ا�ف �ب

طوطی و بّقال
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ی؟15 �ت
�ف م�ی اآ کالن  ا  �ب ل، 

َ
ک ای  �په  ،  ی؟!ارف  �ت

�ف ر�ی ن 
ف

رو� ـه  ـ�ش ـی �ش ارف  ر 
گ

م� و 
�ت

را لـ�ت 
مد�ف اآ دـه  �ف

حف ا��ش  �ی
�ت راارف  د��ت  صا��ب  �ت  داسش �ف �پ ود  �ف و  �پ کاو 

ر �ی
م�گ ود  �ف ارف  اـ�  �ی

�ت را  اکان  �پ رکار  �ی
سش و  ر  �ی

سش ن  �ت
�بـ�ش

�ف رد  د  مَا�ف �په  ر 
گ

�

د سش مراه 
�گ �ب  ��ب ن  �ی رف �الم  مله  دـحب �ش گاه  اآ �ــ�ت  ،  داِل  ا�ب رف  سـی 

�ک م 
لک

مـحلـ
رف  ا  د  ورد�ف �ف ور  �ب �ف رف ون 

�گ دو  ر عسلهر 
گ

� ن   د�ی �ی ـ�ش و رف �ی
ن �ف د رف اآ �ک   سش ��ی

�ب20 اآ و  د  ورد�ف �ف ا  �ی
�گ هو  اآ ون 

�گ دو  ا�بهر  �ک �ف ان   ، ُمسش د و رف ن سش �ی
ی سر�گ

ک
� ن �ی �ی رف

ور �ف �ب اآ �ک  �ی ارف  د  ورد�ف �ف ی 
ف
� دو  رهر 

ک
ـ �ش ا رف  ر  �پ ن  اآ و  ا�ی  �ف ی 

ک
� �ی ن   ا�ی

ن �ی �ب اه  ـب
ا�ش ن  �ی

�ف �پ ن  ا�ی اران  هرف نصد  �ی �ب راه  �اـ�ه  اد  �ت ه�ف ان  ر�تــــــسش �ف

ه��ت روی  دم  اآ ـ�  ل�ی ا�ب �بسی  ون  دس�ت�پ داد  د  ا�ی ـسش �ف ی  دس�ت هر  به  � �پ� 

  مثنوی معنوی )دفتر اّول(، مولوی
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 قلمرو زبانی 
1  معادل معنایی واژگان زیر را از متن درس بیابید.

)......................(    ابر  
 )......................(   آسوده  
)......................(   چیره دست 
)......................(   مردان کامل  

2  دربارة کاربرد کلمۀ »را« در بیت زیر توضیح دهید.
را درویش  هر  می داد  راهدیه ها  خویش  مرغ  نطق  بیابد  تا 

3  دربارة تحّول معنایی کلمۀ »سوداگران« توضیح دهید.

4   پسـوند »وش« در کلمـۀ »خواجـه وش« بـه چه معناسـت؟ دو واژة دیگر که این پسـوند را 
دارا باشـند، بنویسید. 

قلمرو ادبی 
1 کنایه ها را در بیت هشتم بیابید و مفهوم آنها را بنویسید.

2  مؤثّرتریـن شـیوه ای کـه مولوی در»مثنوی معنـوی« از آن بهره می گیرد، » تمثیل« اسـت. 
تمثیل به معنای »تشـبیه کردن « و »َمَثل آوردن « اسـت و در اصطالح ادبی، آن اسـت که 
شـاعر یا نویسـنده برای تأیید و تأکید بر سـخن خویش، حکایت، داستــان یا نمونه و مثالی 

را بیـان  کنـد تا  مفاهیم ذهنی خود را آسـان تر بـه خواننده انتقال دهد. 
 اکنون ارتباط محتوای این درس را با تمثیل به کار گرفته شده، توضیح دهید.

3  در بیت ششم درس، کلمات »چرب« و »ضرب« در یک حرف اختالف دارند و آرایۀ 

 کارگاه متــن پژوهــی
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جناس  ناهمسان )ناقص( را دربردارند.کلماتی نظیر »روان« )روح( و روان )جاری( که جز 
معنی، هیچ گونه تفاوتی از دید آوایی و نوشتاری با هم ندارند، جناس همسان )تام( را 

مثال: پدید  می آورند؛ 

روان«»گالب است گویی به جویش روان بویش  به  گردد  همی    شاد 

           از متن درس، نمونه هایی برای انواع جناس بیابید.

قلمرو فکری 
1  مولوی در بیت های زیر، بر چه مفهومی تأکید دارد؟

آبخور یک  از  نی  خوردند  دو  هر  شکر  از  ُپر  آن  و  خالی  یکی  این 
ارتعاش از  بَُود  لرزان  کان  دست  جاش  ز   بلرزانی  تو  دستی  وانکه 
شناس حق،  آفریدة  جنبش  هردو  قیاس  آن  با  این،  کرد  نتوان  لیک، 

2 با توّجه به بیت زیر:
شد گمراه  سبب  زین  عالم  شد«»  جمله  آگاه  حق  ابدال  ز  کسی  کم 
الف( مقصود از »  ابدال« چه کسانی است؟

ب( از نظر شاعر، علّت گمراهی جمله عالم چیست؟

3 مولوی در بیت زیر، آدمی  را از چه چیزی برحذر می دارد؟

پس به هر دستی نشاید داد دست چون بسی ابلیس آدم روی هست

. ............................................................................................................... 4

جناس ناهمسان

جناس همسان
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ای رفیق! گنــج   حکمــت

روزی حضرت عیسـی روح اهلل می گذشـت. ابلهی با وی دچار شـد و از حضرت عیسـی سـخنی 
پرسـید؛ بر سـبیل تلطّف جوابش باز داد و آن شـخص مسـلّم نداشـت و آغاز عربده و سفاهت نهاد. 

چندان که او نفرین می کرد، عیسـی تحسـین می نمود.
عزیـزی بدان جـا رسـید؛ گفـت: »ای روح اهلل، چـرا زبون این ناکس شـده ای و هـر چند او قهر 
می کنـد، تـو لطـف می فرمایی و با آنکه او جور و جفا پیش می بـرد، تو مهر و وفا بیش می نمایی؟«. 

عیسـی گفـت:» ای رفیـق! ُکّل انـاٍء 
ـح بِما فیه، از کوزه همان برون تراود  َیَترشَّ
کـه در اوسـت؛ از او آن صفـت می زایـد و 
از مـن ایـن صورت می آید. مـن از وی در 
غضـب نمی شـوم و او از مـن صاحب ادب 
می شـود. من از سخن او جاهل نمی گردم 
و او از خلـق و خـوی من عاقل می گردد.«

اخالق محسنی،  حسین واعظ کاشفی
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درس آزاد  ) ادبیات بومی 2(
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 قلمرو زبانی 

قلمرو ادبی  

قلمرو فکری 

کارگاه  متــن پژوهــی
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خسرو

از سال چهارم تا ششم ابتدایی با خسرو هم کالس بودم. در تمام این مّدِت سه سال نشد که 
یک روز کاغذ و مدادی به کالس بیاورد یا تکلیفی انجام دهد. با این حال، بیشتر نمره هایش 
بیست بود. وقتی معلّم برای خواندِن انشا، خسرو را پای تخته صدا می کرد، دفترچۀ من یا 
مصطفی را که در دو طرف او روی نیمکت نشسته بودیم، برمی داشت و صفحۀ سفیدی 
 را باز می کرد و ارتجااًل انشایی می ساخت و با صدای گرم و رسا به اصطالح امروزی ها 
مثل و  می گرفت  تحویل  احَسنت  و  آفرین  مبلغی  با  بیست  نمرة  و یک  اجرا    می کرد«   « 

شاخ شمشاد می آمد و سِر جاِی خودش می نشست!
و اّما سبک » نگارش« که نمی توان گفت؛ زیرا خسرو هرگز چیزی نمی نوشت؛ باید بگویم 
سبِک » تقریر« او در انشا تقلیدی بود کودکانه از گلستاِن سعدی. در آن زمان ما گلستان سعدی 
را از بَر می کردیم و منتخبی از اشعاِر شاعراِن مشهور و متون   ادبی و نِصاُب الّصبیان را از کالس 
چهارم ابتدایی به ما درس می دادند. خسرو تمام درس ها را سِر کالس یاد می گرفت و حفظ 

می کرد و دیگر احتیاجی به مرور نداشت.
یک روز میرزا مسیح خان، معلِّم انشا، که موضوِع »عبرت« را برای ما معّین کرده بود، خسرو 
را صدا کرد که انشایش را بخواند. خسرو هم مطابق معمول، دفتر انشای مرا برداشت و صفحۀ 
سفیدی از آن را باز کرد و با همان آهنگ     گیرا و حرکات سر  و   دست و اشارت های چشم و ابرو 
شروع به خواندن کرد. میرزا مسیح خان سخت نزدیک بین بود و حّتی با عینک دور    بیضی و 
دسته  مفتولی و شیشه های کلفت   زنگاری، درست و حسابی نمی دید و ملتفت نمی شد که خسرو 

از روی کاغذ سفید، انشاِی خود را می خواند.
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باری، خسرو انشای خود را چنین آغاز کرد:
»دی که از دبستان به سرای می شدم، در ُکنِج خلوتی از بَرزن، دو خروس را دیدم 

که بال و پَر افراشته، در هم آمیخته و َگرد برانگیخته اند... .«
در آن زمان، کلمات » دبستان« و » بَرزن« ماننِد امروز متداول نبود و خسرو از 
این نوع کلمات بسیار در خاطر داشت و حّتی در صحبت و محاورة عادی و روزمّرة 

ی 1
رس

فا

121



 خود نیز آنها را به کار می برد و این یکی از استعدادهای گوناگون و فراوان و در عین حال چشمه ای
از خوشمزگی هاِی رنگارنگ او بود.

انشای ارتجالِی خسرو را عرض می کردم. دنباله اش این بود:
»یکی از خروسان، ضربتی سخت بر دیدة حریف نواخت به َصدمتی که »جهان تیره شد پیش 
آن نامدار«. الجرم سپر بینداخت و از میدان بگریخت. لیکن خروِس غالب، حرکتی کرد نه مناسِب 
حال درویشان. بر حریِف   مغلوب که تسلیم اختیار کرده، مخذول و ناالن استرحام می کرد، رحم 

نیاورد و آن چنان او را می کوفت که »پوالد کوبند آهنگران«. 
دیگر طاقت دیدنم نماند. چون برق به میان میدان جستم. نخست خروِس مغلوب را با دشنه  ای 
که در جیب داشتم، از رنج و عذاب برهانیدم و حاللش کردم. آنگاه به خروس سنگدل پرداختم و به 
سزاِی عمل ناجوانمردانه اش سرش از تن جدا و او را نیز بِسمل کردم تا عبرِت همگان گردد. پس 

هر دوان را به سرای بردم و از آنان هلیمی ساختم بس چرب و نرم.
که جان یابدت زان خورش، پرورش«»مخور طعمه جز خسروانی خورش

به دِل راحت نشستم و شکمی سیر نوِش جان کردم:
و هشتاد سال«»دمی آب خوردن پس از بدسگال از عمِر هفتاد  بِه 

میرزا مسیح خان با چهرة گشاده و خشنود، قلم آهنیِن فرسوده را در دواِت چرک گرفتۀ شیشه ای، 
فروبرد و از پشِت عینِک زنگاری، نوِک قلم را ورانداز کرد و با دو انگشِت بلند و استخوانی خود ُکرک 
و پشِم سِر قلم را با وقار و طمأنینۀ تمام پاک کرد و پس از یک ربع ساعت، نمرة بیست با جوهر 
بنفش برای خسرو گذاشت و ابداً هم ایرادی نگرفت که بّچه  جان، اّواًل خروس چه الزامی دارد که 
حرکاتش »مناسب حال درویشان« باشد؛ دیگر اینکه، خروس غالب چه بدسگالی به تو کرده بود 
که سر از تنش جدا کردی؟ خروس، عبرِت چه کسانی بشود؟ و از همۀ اینها گذشته اصاًل به چه 
حق، خروس های مردم را سر بریدی و هلیم درست کردی و خوردی؟ خیر، به قوِل امروزی ها این 

مسائل اساساً مطرح نبود.
عرض کردم: حرام از یک کِف دست کاغذ و یک بند انگشت مداد که خسرو به مدرسه بیاورد یا 
الِی کتاب را باز کند؛ با این حال، شاگرِد ممتازی بود  و  از همۀ درس های حفظی بیست می گرفت؛ 
مگر در ریاضی که »ُکِمیَتش لنگ بود... « و همین باعث شد که نتواند تصدیق نامۀ دورة ابتدایی 
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من خانوادة خسرو را می شناختم. آنها اصاًل شهرستانی بودند. خسرو در کوچکی بی مادر شد. 
پدرش آقا رضاخان، توّجهی به تربیت او نداشت؛  فقط مادربزرِگ او بود که نوة   پسری اش را از 
جان   و    دل دوست می داشت. دل خوشی و دل گرمی و تنها پناه خسرو هم در زندگی همین مادربزرگ 
بود؛ زنی باخدا، نمازخوان، مقّدس. با قربان و َصَدقه خسرو را هر روز می نشاند و وادار می کرد قرآن 

برایش بخواند.
دیگر از استعدادهای خداداد خسرو، آوازش بود.

معلِّم قرآن ما میرزا عّباس بود. شعر هم می گفت؛ زیاد هم می گفت اّما به قول نظامی »خشت 
می زد« زنگ قرآن که می شد، تا پایش به کالس می رسید، به خسرو می گفت: »بّچه! بخوان.« 

خسرو هم می خواند.
 خسرو، موسیقی ایرانی، یعنی آواز را از مرحوم درویش خان آموخته بود.

یک روز که خسرو زنگ قرآن، در » شهناز« شوری به پا کرده بود، مدیر مدرسه که در ایواِن 
دراز از بِر کالس ها رد می شد، آواز خسرو را شنید. وارد کالس شد و به میرزا عّباس ِعتاب کرد که 
» این تالوِت قرآن نیست. آوازخوانی است!«. میرزا عّباس تا خواست جوابی بدهد، خسرو این بیِت 

سعدی را با آواز خوش، شش دانگ خواند:
گر ذوق نیست تو را کژطبع جانوری«» اُشتر به شعِر عرب در حالت است و َطَرب

مدیر آهسته از کالس بیرون رفت و َدم برنیاورد. خسرو همچنان می خواند و مدیر از پشت در 
گوش می داد و لّذت می برد که خود، مردی ادیب و صاحب دل بود.

یک روز خسرو برخالف عادت مألوف یک کیف حلبی که روی آن با رنگ روغن ناشیانه ُگل و 
بُّته نّقاشی شده بود، به مدرسه آورد. همه حیرت کردند که آفتاب از کدام سمت برآمده که خسرو 

کیف همراه آورده است!
زنگ اّول، نّقاشی داشتیم. معلّم نّقاشی ما یکی از سرتیپ های دوراِن ناصرالّدین شاه بود و ما هم 

او را »جناب سرتیپ« می گفتیم.
خسرو با آنکه کیف همراه آورده بود، دفتر نّقاشی و مداد مرا برداشت و تصویِر سرتیپ را با 
»ضمایم و تعلیقات« در نهایت مهارت و استادی کشید و نزد او برد و پرسید: »جناب سرتیپ، این 
را من از روی »طبیعت« کشیده ام؛ چطور است؟« مرحوم سرتیپ آهسته اندکی خود را جمع و جور 

ی 1کرد و گفت: »خوب کشیدی؛ دستت خیلی قّوت داره!«.
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کوزه هاِی آن  محتواِی  دیدم  بودم،  نشسته  او  پهلوی  که  من  کرد.  باز  را  کیف  دِر   خسرو 
 رنگارنِگ کوچکی بود پر از انواع »مربّاجات«. 

معلوم شد مادربزرگش مربّا پخته و در بازگشت از زیارِت قم آن کیف حلبی و کوزه ها را آورده بود.
خسرو  بزرگ ترین کوزه را که مربّای بِه  داشت، خدمِت جناب سرتیپ برد  و   دو دستی تقدیمش 
کرد. سرتیپ هم که رهاوردی باِب دندان نصیبش شده بود، با خوش  رویی و در عیِن حجب و فروتنی 
آن را گرفت و باال کشید و هر وقت مربّا از کوزه بیرون نمی آمد، با سر انگشِت تدبیر آن را خارج 
می کرد و با لّذت تمام فرو می داد و به صداِی بلند می گفت: »الها! صد هزار مرتبه ُشکر«، که »شکِر 

نعمت، نعمتت افزون کند«.
گفتم خسرو، آوازی بسیار خوش داشت و استعدادی فّیاض در فراگرفتِن موسیقی. وقتی که از 
عهدة  امتحاِن سال ششم ابتدایی برنیامد، یکی از دوستان موسیقی شناس که در آن اوان دو کالس 
از ما جلوتر بود، به خسرو توصیه کرد که به دنبال آموختِن موسیقِی ملّی برود. خسرو بی میل نبود که 
دنبال موسیقی برود؛ ولی وقتی موضوع را به مادربزرگش گفت، به قول خسرو، اشک از دیده روان 
ساخت که ای فرزند، حاللت نکنم که مطربی و مسخرگی پیشه سازی که »همه قبیلۀ من عالماِن 
دین بودند«. خسرو هم با آنکه خودُرو و خودسر بود، اندرز مادربزرِگ ناتوان را به گوش اطاعت شنید 

و پیِ موسیقی نرفت.
خسرو در ورزش هم استعدادی شگرف داشت. با آن سّن و سال با شاگردان کالس هاِی هشتم 
و نهمـ  مدرسۀ ما نُه کالس بیشتر نداشتـ  کشتی می گرفت و همه را زمین می زد؛ به طوری که 
در مدرسه حریفی در برابِر او نماند. گفتم که خسرو در ریاضیات ضعیف بود و چون نتوانست در 
این درس نمرة هفت بیاورد، با آنکه نمره هاِی دیگرش همه عالی و معّدل نمره هایش 15/75 بود، 

از امتحان ششِم ابتدایی رد شد؛ پس ترک تحصیل کرد و دنبال ورزش را گرفت.
من دیگر او را نمی دیدم تا روزی که اّولین مسابقۀ قهرمانِی کشتی کشور برگزار شد. خسرو را در 
میان ُتَشک با حریفی قوی پنجه که از خراسان بود، دیدم. خسرو حریف را با چاالکی و حسابگری 
به قول خودش »فرو کوفت« و در چشم به هم زدنی پشت او را به خاک رسانید. قهرمان کشور شد 
و بازوبند طال گرفت. دیگر »خسرو پهلوان« را همه می شناختند و می ستودند و تکریمش می کردند 
ولی چه سود که »حسودان تنگ نظر و عنوداِن بدگهر« وی را به می و معشوق و لهو و لعب کشیدند 
ـ این عین گفتۀ خود اوست، در روزگار شکست و ِخّفت ـ به طوری که در مسابقات سال بعد با 
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رسوایی شکست خورد و بی سر و صدا به گوشه ای خزید و رو نهان کرد و به کلّی ورزش را کنار 
گذاشت که دیگر »مرد میدان نبود«. این شکست او را از میدان قهرمانی به منجالب فساد کشید. 
»فی الجمله نماند از معاصی ُمنکری که نکرد و ُمسکری که نخورد.« تریاکی و شیره ای شد و 

کارش به ولگردی کشید.
روزی در خیابان او را دیدم؛ شادی کردم و به سویش دویدم. آن خسرو مهربان و خون گرم با 
سردی و بی  مهری بسیار نگاهم کرد. از چهرة تَکیده اش بدبختی و سیه روزی می بارید. چشم هاِی 
درشت و پر فروغش چون چشمه های خشک شده، سرد و بی حالت شده بود. شیرة تریاک، آن 

شیر   بی باک را چون اسکلتی وحشتناک ساخته بود. خدای من! این همان خسرو است؟!
از حالش پرسیدم؛ جوابی نداد. ناچار بلندتر حرف زدم؛ با صدایی که به قول معروف، گویی از 
ته  چاه در می آمد، با زهرخندی گفت: داد نزن؛ »من گوش استماع ندارم، لِمن تَقول«. فهمیدم َکر 
هم شده است. با آنکه همه چیز خود را از دست داده بود، هنوز چشمۀ ذوق و قریحه و استعداد ادبِی 

او خشک نشده بود و می تراوید. از پدر و مادربزرگش پرسیدم. 
آهی کشید و گفت: »مادربزرگم دو سال است که مرده است. بابام راستش نمی دانم کجاست.« 

گفتم: »خانه ات کجاست؟« 
آه سوزناکی کشید و در جوابم خواند:

دید نخواهد  آشیان  دگر  که  قضا همی بََردش تا به سوی دانه و دام«»کبوتری 
و بدون خداحافظی، راه خود گرفت و رفت.

از این مالقات، چند روزی نگذشت که خسرو در گوشه ای، زیر پالسی ُمندرس، بی  سر   و  صدا، 
جان سپرد و آن همه استعداد و قریحه را با خود به زیر خاک برد.

عبدالحسین وجدانی
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 کارگاه متــن پژوهــی

 قلمرو زبانی 
1 برای هر یک از واژه های زیر یک »معادل معنایی« و یک »هم آوا« بنویسید.

  قضا:
  مغلوب:

2 از متن درس، هفت واژه مهّم امالیی بیابید و بنویسید.

3  از متن درس برای هر یک از انواع جمله، نمونه های مناسب بیابید.
  ساده:

  مرّکب:

4 نقش دستوری ضمیرهای پیوسته را در جمله های زیر مشّخص کنید.
الف( دیگر طاقت دیدنم نماند.

ب( )که( جان یابدت زان خورش پرورش.

قلمرو ادبی 
1 مفهوم هر یک از کنایه های زیر را بنویسید.

  باب دندان بودن:
  سپر انداختن: 

  مرد میدان بودن: 
  ُکمیت کسی لنگ بودن:

2  یکـی از شـیوه های طنزنویسـی، نقیضه پـردازی یـا تقلید از آثـار ادبی اسـت؛ نمونه هایی از 
کاربـرد ایـن شـیوه را در متن بیابید. ی 1
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3  آوردن آیـه، حدیـث، مصراع یا بیتی از شـاعری دیگـر را در میان کالم »تضمین« می گویند؛ 
نمونه:

الّنارزینهار از قرین بد، زنهار َعذاَب  ربَّنا  ِقنا  سعدیَو 

همان طـور کـه می بینید سـعدی در سـرودة خـود، آیه ای از قرآن کریم )سـورة بقـره، آیۀ 201( 
را عیناً آورده اسـت.

قلمرو فکری 
1  درباره ارتباط مفهومی سرودة زیر با متن درس توضیح دهید.

کندبا بدان کم نشین که صحبت بد پلید  را  تو  پاکی  چه  گر 
را بزرگی  بدین  کندآفتابی  ناپدید  ابر  لّکه ای 

سنایی

2   به سروده های زیر از سعدی توّجه کنید. هریک با کدام قسمت از متن درس، ارتباط معنایی 
دارند؟

اّیام  هرآن که گردش گیتی به کین او  برخاست کند  رهبری  مصلحتش  غیر  به 

سخنی ز عشق گویند و در او اثر نباشد چه وجود نقش دیوار و چه آدمی که با او

3  اگر شما به جای نویسنده بودید، این داستان را چگونه به پایان می رساندید؟

 . ............................................................................................................... 4
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چنین گویند که مردی به بغداد آمد و بر درازگوش نشسـته بود و بُزی را رشـته در گردن کرده 
و َجالجل در گردن او محکم بسـته، از پس وی می دوید. 

سه طّرار نشسته بودند. یکی گفت: من بروم و آن بز را از مرد بدزدم. 
دیگری گفت: این سهل است، من خر او را بیاورم. پس آن یکی بر عقب مرد روان شد. 

دیگری گفت: این سهل است، من جامه های او را بیاورم. 
پـس یکـی بـر عقب او روان شـد. چنان که موضع خالی یافت، جالجـل از گردن بز باز کرد و بر 
دنبـال خـر بسـت. خـر ُدنب را می جنبانیـد و آواز جالجل به گـوش مرد می رسـید، و گمان می برد 

که بز، برقرار اسـت.

طّراران روان خوانی
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آن دیگر بر سـر کوچۀ تنگ، اسـتاده بود. چون آن مرد برسـید، گفت: ُطرفه مردمان اند مردمان 
این دیار، جالجل بر گردن خر بندند و او بر دنِب خر بسـته اسـت. 

آن مرد درنگریست، بز را ندید. فریاد کرد که بز را که دید؟
طّرار دیگر گفت: من مردی را دیدم که بزی داشت و در این کوچه فروشد.
آن مرد گفت: ای خواجه، لطف کن و این خر را نگاه دار تا من بز را بطلبم. 

طّرار گفت: بر خود مّنت دارم، و من مؤّذن این مسجدم و زود باز آی. 
آن مرد به طرف کوی فرو رفت. طّرار خر را برد. آن طّرار دیگر بیامد که گفته بود که: »من جامۀ 
او را بیارم«. از اتّفاق، بر سر راه، چاهی بود. طّرار بر سر آن چاه بنشست؛ چنان که آن مرد برسید و 

طلب خر و بز می کرد. طّرار فریاد برآورد و اضطراب می نمود.
آن مرد او را گفت: ای خواجه، تو را چه رسیده است؟! خر و بِز من برده اند و تو فریاد می کنی؟! 

طـّرار گفـت: صندوقچـه ای ُپر زر از دسـت من در این چاه افتاد و من در این چاه نمی توانم شـد. 
ده  دینـار تـو را دهم، اگر تو این صندوقچـۀ من از اینجا برآوری.

پس آن مرد، جامه و دستار برکشید و بدان چاه فرو شد. 
طّرار، جامه و دستار برگرفت و برد. 

پـس آن مـرد در چـاه فریـاد می کرد که در این چاه هیچ نیسـت و هیچ کس جـواب نداد. آن مرد 
را مـالل گرفـت. چـون بـه باال آمد، جامـه و طّرار باز ندید. چوبی برگرفـت و بر هم می زد. 

مردمان گفتند: چرا چنین می کنی؟ مگر دیوانه شدی؟!
گفت: نه، پاس خود می دارم که مبادا مرا نیز بدزدند.

جوامع الحکایات ولوامع الّروایات، سدید الّدین محّمد عوفی 

درک و دریافت 
1   به نظر شما، چرا شخصیت  اصلی قّصه، به چنین سرنوشتی دچارشد؟  

2   دربارة لحن و بیان داستان توضیح دهید.  ی 1 
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 درس هفدهم: سپیده دم
 کارگاه متن پژوهی

 گنج حکمت: مزار شاعر
 درس هجدهم: عظمِت نگاه

 کارگاه متن پژوهی
 روان خوانی: سه پرسش



از ابتـدای کتـاب تـا این فصـل، هرچه خواندیـم، مربوط بـه فضای فکری 
و معنـوی و جغرافیایـی میهـن عزیزمـان ایران بوده اسـت اّمـا در این فصل 
با متن ها و شـاعران و نویسـندگانی آشـنا می شـویم که بیـرون از جغرافیای 
فرهنگی ایران را تصویر می کنند و مسـایل سـرزمین های دیگر یا موضوع های 

بشـری را در جهان، نشـان می دهند.
از طریـق مطالعـۀ ایـن فصـل، با افکار مشـاهیر، اندیشـه های ملـل و آثار 

برجسـته و شـخصیت هـای مشـهور ادبیات جهان آشـنا خواهیم شـد.

ادبیات جهان 
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تو را »جنوب« نامیدم 
ای که ردای حسین را بر دوش
و خورشید کربال را در بر داری

ای سرخ گل که فداکاری پیشه  کردی
ای انقالب زمین که با انقالب آسمان بَرین

پیوند خورده ای
ای سرزمینی کز  خاکت

خوشه های گندم می روید
و پیامبران بر می خیزند.

***              
تو را جنوب نامیدم

ای کشتی های صّیادی که مقاومت پیشه کرده اید
ای ماهی دریا که مقاومت پیشه کرده ای

ای دفترهای شعری که مقاومت پیشه کرده اید
ای روزهای عاشورا!

***              
تو را جنوب نامیدم

تو را آب  ها و خوشه ها
و ستارة غروب نامیدم

تو را سپیده دمی در انتظار زاده شدن
و پیکری در اشتیاق شهادت نامیدم

سپیده دم
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تو را انقالب و شگفتی و تغییر نامیدم
تو را پاک و پاکیزه و ارجمند و توانا نامیدم

***              
تو را جنوب نامیدم

ای چون سبزه برآمده از دفتر روزگاران
ای مسافر دیرین بر روی خار و درد

ای چون ستاره  فروزان
ای چون شمشیر درخشان

بگذار بوسه زنیم بر شمشیری که در دستان توست
بگذار گرد و خاک قدم هایت را برگیریم

***              
ای سرور باران ها و فصل ها،

تو را عطری نامیدم که در غنچه ها خانه دارد
تو را پرستو نامیدم
ای سرور سروران،

ای برترین حماسه!  
***              

دریا متنی نیلگون است
که علی آن را می نویسد

و مریم هر شب، روی شن ها
به انتظار مهدی می نشیند ی 1
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و گل هایی را می چیند
که از انگشتان شهیدان می رویند

***
تاریخ، روزی، روستای کوچکی را

از روستاهای جنوب به یاد خواهد آورد
که » معرکه« خوانده می شود.

روستایی که با » صدر«  ش، با سینه اش
از شرافت خاک و کرامت انسان بودن دفاع کرد

***              
َسرورم! ای سرور آزادگان!

در زمانۀ سقوط و ویرانی
جز تو، کسی نمانده است

که در زندگی ما نخل و ِعَنب و تاکستان بکارد
جز تو کسی نمانده است؛

مگر تو!
مگر تو!

پس درهای امید و روشنایی را به روی ما بگشای!

  َسمفونی پنجم جنوب، نِزار َقبّانی )1998ــ1923 م(

)با کاهش و اندکی تغییر(
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 قلمرو زبانی 
1 به نمونه های زیر، توّجه کنید.

  بر پایۀ تناسب )همبستگی(    بر پایۀ ترادف )هم معنایی(

پروانهبلبل

گلستان

باغ

محّبتگل

دوستی

لطف  مهربانی

الفت

 اکنون بر پایۀ نمونه های داده شده، نمودارهای زیر را کامل کنید.
الف( تناسب                 ب( ترادف

   کرامت   عطر

2   از میـان مـوارد زیـر، ترکیب هـای وصفـی و اضافی را جدا کنید؛ سـپس، هسـتۀ هر یک را 
مشـّخص نمایید.

»ستارة غروب، َسرور آزادگان، مسافر دیرین، ماهی دریا، برترین حماسه«

3 در مصراع زیر، نقش دستوری اجزای مشّخص شده را بنویسید.
»پس، درهای امید و روشنایی را به روی ما بگشای«

 کارگاه متــن پژوهــی
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قلمرو ادبی 
1 مصراع های زیر را با توّجه به آرایه های »تشخیص، کنایه و تشبیه« بررسی کنید.

 ای چون سبزه بر آمده از دفتر روزگاران

 ای کشتی های صّیادی که مقاومت پیشه کرده اید! 

 بگذار بوسه زنیم بر شمشیری که در دستان توست

2 کدام واژة مشّخص شده، » استعاره« به شمار می آید؟ مفهوم آن را بنویسید.
» ای مسافر دیرین بر روی خار و درد/ ای چون ستاره ، فروزان«

3   شاعر، » باران ها« و » فصل ها« را در کدام مفاهیم نمادین به کار برده است؟

4  کاربرد مناسب شبکۀ معنایی، در شعر و نثر، ضمن آنکه به تداعی معانی کمک می کند،   
سبب زیبایی و دلنشینی سخن می شود و آرایۀ »مراعات نظیر« را پدید می آورد ؛ مثال:

تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوریابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

سعدی

 از متن درس، دو نمونه مراعات نظیر بیابید.

قلمرو فکری 
1   دریافت خود را از سرودة زیر بنویسید.

 » تو را جنوب نامیدم / ......./ ای انقالب زمین که با انقالب آسماِن بَرین/ پیوند خورده ای«
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2 در سرودة زیر:
» ای سرزمینی کز خاکت/ خوشه های گندم می روید/ و پیامبران برمی خیزند«

الف( کدام سرزمین مورد خطاب است؟

ب( مقصود شاعر از مصراع های دوم و سوم چیست؟

3 از متن درس، مصراعی را معادل معنایِی قسمت مشّخص شده بیابید.
»  تو را سپیده دمی در انتظار زاده شدن/ و پیکری در اشتیاق شهادت نامیدم«

4 قّبانی در این بخش از شعرش بر چه نکته ای تأ کید دارد؟

»  ای که ردای حسین بر دوش داری/ و خورشید کربال را در برداری ... «

. ............................................................................................................... 5
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مزار شاعر گنــج    حکمــت

تیمور لنگ، گاه سوار بر اسبی که لگامی زّرین داشتـ  سرگرم اندیشه های دور و دراز خود  ـ 
از میدان جنگ به گورستان می رفت و از اسب پیاده می شد و تنها در میان قبرها به گردش 
می پرداخت و هر گاه بر مزار یکی از نیاکان خود یا شاعری بزرگ، سرداری دالور و دانشمندی 

نامدار می گذشت،   سر فرود می آورد و مزار او را می بوسید.
تیمور، پس از آنکه شهر توس را گشود، فرمان داد که از کشتار مردم آن دست بردارند؛ زیرا 
فردوسی، شاعر ایرانی، روزگار خود را در آن به سر برده بود. آنگاه تیمور بر سر مزار او شتافت 

و چون جذبه ای اسرار آمیز او را به سوی فردوسی می کشید، خواست که قبرش را بگشایند:
»مزار شاعر غرق در ُگل بود.«

تیمور در اندیشه شد که پس از مرگ، 
خواهد  چگونه  او  چون  کشورگشایی  مزار 
بـود. پس، از راه قـره قـوم بـه سوی تاتار 
ـ آنجا که نیای بزرگش، چنگیز، در معبدی 

ـ  روی آورد. آهنین آرمیده است 
در برابر زائر نامدار که زانو بر زمین زده 
و سر فرود آورده بود، سنگ بزرگی را که بر 
گور فاتح چین نهاده بودند، برداشتند؛ ولی 
تیمور ناگهان بر خود لرزید و روی بگردانید:

»گور ستمگر غرق در خون بود.«

فرانسوا کوپه 
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عظمِت نگاه

ناتانائیل آنگاه که کتابم را خواندی، دلم می خواهد که این کتاب، شوق پرواز را در تو برانگیزد. 
کاش کتابم به تو بیاموزد که بیشتر از این کتاب، به خود بپردازی. 

ناتانائیل، هر آفریده ای نشانۀ خداوند است اّما هیچ آفریده ای نشان دهندة او نیست. همین که 
آفریده ای نگاهمان را به خویش معطوف کند، ما را از راه آفریدگار باز می گرداند. 

خدا در همه جا هست؛ در هرجا که به تصّور درآید، و »نایافتنی« است و تو ناتانائیل، به کسی 
مانند خواهی بود که برای هدایت خویش در پی نوری می رود که خود به دست دارد. هرجا بروی، 
جز خدا نخواهی دید. ناتانائیل، همچنان که می گذری، به همه چیز نگاه کن و در هیچ جا درنگ 
مکن. به خود بگو که تنها خداست که گذرا نیست. ای کاش »عظمت« در نگاه تو باشد و نه در آن 

چیزی که بدان نگاه می کنی. 
ناتانائیل، من به تو شور و شوقی خواهم آموخت. اعمال ما وابسته به ماست؛ همچنان که 
روشنایی فسفر به فسفر. راست است که ما را می سوزاند  اّما برایمان شکوه و درخشش به ارمغان 
می آورد، و اگر جان ما ارزشی داشته باشد، برای این است که سخت تر از برخی جان های دیگر 

است.  سوخته 
نیکوترین اندرز من، این است: »  تا آنجا که ممکن است بار بشر را به دوش گرفتن«.

آه! چه می شد اگر می توانستم به چشمانم بینشی تازه ببخشم و کاری کنم که هرچه بیشتر به 
آسمان نیلگونی مانند شوند که بدان می نگرند؛ آسمانی که پس از بارش باران ، صاف و روشن است. 
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ناتانائیل، با تو از انتظار سخن خواهم گفت. من دشت را به هنگام تابستان دیده ام که انتظار 
می کشید؛ انتظار اندکی باران. گرد و غبار جاده ها زیاده سبک شده بود و به کمترین نسیمی به 
هوا برمی خاست. زمین از خشکی ترک بر می داشت؛ گویی می خواست پذیرای آبی بیشتر شود.
آسمان را دیده ام که در انتظار سپیده دم می لرزید. ستاره ها یک یک، رنگ می باختند. چمنزارها 

غرق در شبنم بودند. 
ناتانائیل، کاش هیچ انتظاری در وجودت حّتی رنگ هوس به خود نگیرد، بلکه تنها آمادگی 
برای پذیرش باشد. منتظر هر آنچه به سویت می آید، باش و جز آنچه به سویت می آید، آرزو مکن. 
بدان که در لحظه لحظۀ روز می توانی خدا را به تمامی در تملّک خویش داشته باشی. کاش آرزویت 

از سر عشق باشد و تصاحبت عاشقانه ؛ زیرا آرزویی ناکارآمد به چه کار می آید؟
ناتانائیل، تنها خداست که نمی توان در انتظارش بود. در انتظار خدا بودن، یعنی درنیافتن اینکه 
او را هم اکنون در وجود خود داری. تمایزی میان خدا و خوشبختی قائل مشو و همۀ خوشبختی 

خود را در همین دم، قرار ده. 
به شامگاه، چنان بنگر که گویی روز بایستی در آن فرو میرد و به بامداد پگاه چنان که گویی 
همه چیز در آن زاده می شود. نگرش تو باید در هر لحظه نو شود. خردمند کسی است که از هر 
چیزی به شگفت درآید. سرچشمۀ همۀ دردسرهای تو، ای ناتانائیل، گوناگونی چیزهایی است که 
داری؛ حّتی نمی دانی که از آن میان کدامین را دوست تر داری و این را در نمی یابی که یگانه دارایی 

آدمی، زندگی است. 
برای من »خواندن« اینکه شن های ساحل نرم است، بس نیست؛ می خواهم که پاهای برهنه ام 

آن را حس کنند؛ به چشم من هر شناختی که مبتنی بر احساس نباشد، بیهوده است. 
تمامی باشم،  نخواسته  بی درنگ  که  ندیده ام  جهان  این  در  را  لطیفی  زیبایی  هیچ   هرگز 

 مهرم را نثارش کنم. ای زیبای عاشقانۀ زمین، شکوفایی گسترة تو دل انگیز است! 
ی 1  مائده های زمینی و مائده های تازه، آندره ژید
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 قلمرو زبانی 
1   کـدام واژه هـا، در متـن درس، بـرای شـما جدیـد و غیرتکراری اسـت؛ معنای هـر یک را 

. یسید بنو

2   در زبـان فارسـی، نشـانه هایی هسـت کـه بـا آنها کسـی یا چیـزی را صدا می زنیـم؛ مانند 
» آی،  ای، یـا، ا « ؛ بـه ایـن واژه هـا » نشـانۀ نـدا« می گوییـم. اسـمی کـه همـراه آنهـا 

می آید،»منـادا« نـام دارد؛ ماننـد » ای خـدا!«.
 گاهـی منـادا بدون نشـانه به کار مـی رود؛  در این گونه موارد، به آهنـگ خواندن جمله باید 

توّجه کنیم؛ نمونه: » نا  تانائیل، هر آفریده ای نشـانۀ خداوند اسـت.«
گاه نیز نشانۀ ندا می آید اّما منادا محذوف است؛ نمونه:

تو از  کفایت  مرا  عقِل  ای  تو  از  هدایت  و  من  ز  نظامیُجستن 

  یک بند بنویسید و در آن، سه نشانۀ ندا به کار ببرید.

3  در جملۀ زیر، نقش دستوری واژه های مشّخص شده را بنویسید.
» ناتانائیل، من به تو  شور و شوقی خواهم آموخت«.  

قلمرو ادبی 
1 عبارت زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید.

 آسـمان را دیـده ام کـه در انتظار سـپیده دم می لرزید. سـتاره ها یک یک، رنـگ می باختند. 
چمنزارهـا غرق در شـبنم بودند.

2  در بند چهارم از متن درس، یک »کنایه« بیابید و مفهوم آن را بنویسید.

کارگاه  متــن پژوهــی
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قلمرو فکری 
1 نیکوترین اندرز نویسنده چیست؟ دربارة آن توضیح دهید.

2 نویسنده دربارة » انتظار « چه دیدگاهی دارد؟
3 هر یک از موارد زیر، با کدام بخش ازمتن درس، تناسب معنایی دارد؟

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست  به جهان خّرم از آنم که جهان خّرم از اوست 
سعدی

کجا دیدی که بی آتش، کسی را بوی عود آمد بسوز ای دل که تا خامی، نیاید  بوی دل از تو
مولوی

حضور طالب  شوم  که  نکرده ای  غیبت  را  تو  کنم  هویدا  که  نگشته ای  پنهان 
فروغی بسطامی

4  کـدام عبـارت درس، بـا مفهوم آیۀ شـریفۀ »ال ُتدرکُه االبصار و ُهَو ُیـدِرُک االبصار« )انعام، 
آیـۀ    103( ارتباط معنایی دارد؟

5  جملۀ » ای کاش عظمت در نگاه تو باشـد.« را با سـرودة زیر از سـهراب سـپهری مقایسـه 
. کنید

»چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید.«

6 در متن زیر، نویسنده بر چه چیزی تأکید دارد؟
 بـرای مـن »خوانـدن « اینکـه شـن سـاحل ها نرم اسـت، بس نیسـت؛ می خواهـم پاهای 
برهنه ام این نرمی را حس کنند؛  به چشـم من، هر شـناختی که مبتنی بر احسـاس نباشـد، 

بیهوده اسـت.

 . ...............................................................................................................  7
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یک روز این فکر به سر تزار افتاد که اگر همیشه بداند چه وقت باید کارها را شروع 
کند، به چه چیزی توّجه کند و به چه چیزی بی توّجه باشد و مهم تر از همه، بداند که 
کدام کارش بیش از همه اهّمیت دارد، در هیچ کاری ناموّفق نخواهد بود. پس در 
سرتاسر قلمرو خود چاووش در داد که هرکس به او بیاموزد که چگونه زمان مناسب 
برای هر کار را تشخیص دهد، چگونه ارزشمندترین افراد را بشناسد و چگونه از اشتباه 

در تشخیص مهم ترین کارها جلوگیری کند، جایزه ای بزرگ به او خواهد داد. 
مردان اندیشه ور به دربار تزار رفتند و به پرسش هایش پاسخ های گوناگون دادند. 
برخی به نخستین پرسش تزار چنین پاسخ گفتند که برای تشخیص بهترین زمان 
انجام هر کار، باید برای کارها برنامه های روزانه، ماهانه و ساالنه تهّیه کرد و آنها را 
موبه مو اجرا نمود. آنان گفتند که این، تنها راه تضمین انجام هر کار در وقت مناسب 
آن است. برخی دیگر گفتند که از پیش تعیین کردن زمان انجام کارها ناممکن است و 
مهم این است که انسان با وقت گذرانی بیهوده، خود را آشفته نسازد؛ به  همۀ رویدادها 
توّجه داشته باشد و کارهای الزم را انجام دهد. گروه سوم معتقد بودند که چون تزارها 
هیچ گاه به جریان رویدادها توّجه نداشته اند، شاید هیچ شهروندی به درستی نداند که 
هر کار را در چه زمانی باید انجام داد. چهارمین گروه گفتند که رایزنان در مورد برخی 
کارها هیچ گاه نمی توانند نظر بدهند؛ زیرا شخص بی درنگ باید تصمیم بگیرد که آنها 
را انجام بدهد یا ندهد و برای تصمیم گرفتن، باید بداند که چه پیشامدی رخ خواهد داد 
و این کار تنها از جادوگران برآید. پس، برای دانستن مناسب ترین زمان انجام هر کار 

فقط باید با جادوگران رای زد.
پاسخ فرزانگان به پرسش دوم تزار نیز به همین اندازه گونه گون بود. گروه اّول 
گفتند که او بیش از همه، به دستیاران حکومتی اش نیازمند است. گروه دوم بر این 
عقیده بودند که وی بیش از همه به کشیشان نیاز دارد. گروه سوم گفتند که او به 

سه پرسش روان خوانی                         
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پزشکان خود بیش از همه محتاج است و گروه چهارم معتقد بودند که نیاز تزار بیش از هرکس به 
جنگاوران خویش است.

در پاسخ به سؤال سوم تزار در مورد مهم ترین کارها، گروهی دانش اندوزی را مهم ترین کار 
جهان می دانستند؛ گروهی دیگر چیره دستی در نظام را و گروه سوم پرستش خداوند را. 

چون پاسخ ها ناهمگون بودند، تزار با هیچ کدام موافقت نکرد و به هیچ کس جایزه ای نداد. آنگاه 
تصمیم گرفت که برای یافتن پاسخ  درست پرسش هایش با راهبی رای زند که در فرزانگی نام آور 

بود.
راهب در جنگل زندگی می کرد؛ هیچ جا نمی رفت و تنها فروتنان را نزد خود می پذیرفت. پس، 
تزار جامه ای ژنده  پوشید و پیش از رسیدن به کلبۀ راهب از اسب فرود آمد و تنها، با پای پیاده، به 

راه افتاد و محافظانش را در میان راه گذاشت.
وقتی به کلبه رسید، راهب در جلو کلبه اش باغچه می بست. همین که تزار را دید، سالمش گفت 
و باز بی درنگ به کندن َکرت پرداخت. راهب، ضعیف و باریک میان بود و وقتی بیلش را به زمین 

فرو می برد و اندکی خاک برمی داشت؛ به دشواری نفس می کشید. 
تزار نزد او آمد و گفت: »    ای راهب فرزانه، نزد تو آمده ام که به سه پرسشم پاسخ دهی: یکی 
این که، کدام فرصت را برای شروع کارها از دست ندهم که اگر دهم پشیمان شوم؟ دوم این که، 
کدام کسان را برتر شمارم و به آنان توّجه کنم؟ آخر این که، کدام کار از همه مهم تر است و بیش از 

همه باید به انجامش هّمت کنم؟«
راهب به سخنان تزار گوش فرا داد اّما پاسخی به او نداد و دوباره کندِن َکرت را از سر گرفت.

تزار گفت: »خسته شده ای. بیل را به من بده تا کمکت کنم.«
راهب گفت: »متشّکرم« و آن گاه بیل را به او داد و روی زمین نشست.

تزار پس از کندن دو کرت از کار دست کشید و پرسش هایش را تکرار کرد. راهب باز پاسخ نداد 
اّما از جا برخاست؛ به طرف بیل رفت و گفت: »حاال تو استراحت کن و بگذار ...«
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اّما تزار بیل را به او نداد و به کندن ادامه داد. ساعتی از پس ساعت دیگر گذشت. آنگاه که خورشید 
در آن سوی درختان غروب می کرد، تزار بیل را در خاک فرو برد و گفت: »ای فرزانه مرد، پیشت 

آمدم تا به سؤال هایم پاسخ دهی. اگر نمی توانی، بگو تا به خانه برگردم.«
راهب گفت: »نگاه کن؛ کسی دارد آنجا می دود. بیا برویم ببینیم کیست.« تزار به اطرافش نگاه 
کرد و دید مردی دوان دوان از جنگل می آید. مرد، با دستانش شکمش را چسبیده بود؛ خون از 
میان انگشتانش جاری بود. او به سوی تزار دوید و بر زمین افتاد؛ چشمانش را بست؛ ناله ای آهسته 

سر   داد و از هوش رفت.
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تزار به راهب کمک کرد تا جامۀ مرد زخمی را درآورد؛ او زخمی بزرگ در شکم داشت. تزار زخم 
را خوب شست؛ با دستمالش و یکی از لباْس پاره های راهب آن را بست اّما خون همچنان از آن 

جاری بود. تزار بارها باند گرم و آغشته به خون را از روی زخم باز کرد و آن را شست و باز بست.
وقتی جریان خون متوّقف شد، مرد زخمی به هوش آمد و آب خواست. تزار آب خنک آورد و به 
مرد کمک کرد تا از آن بنوشد. در همان موقع، آفتاب غروب کرد و هوا خنک شد. تزار به کمک 
راهب، مرد زخمی را به کلبه برد و در بستر خواباند. مرد زخمی همان طور که دراز کشیده بود، 
چشمانش را بست و آرام گرفت. تزار آن قدر از کارکردن و راه رفتن خسته شده بود که در آستانۀ 
در مثل مار چنبر زد  و چنان آسوده به خواب فرو رفت  که همۀ آن شب کوتاه تابستانی را در خواب 
بود. صبح روز بعد که از خواب بیدار شد، مّدتی طول کشید تا یادش بیاید که کجاست و مرد غریبه 

که در بستر خفته کیست؛ پس با چشمانی جویا او را ورانداز کرد.
مرد همین که دید تزار از خواب برخاسته و نگاهش می کند، با صدایی ضعیف گفت: »مرا   ببخش.«

تزار گفت: »تو را نمی شناسم و دلیلی برای بخشودنت نمی یابم.«
مرد گفت: »تومرا نمی شناسی اّما من تو را می شناسم. من دشمن تو هستم و قسم خورده بودم 
که به سبب کشتن برادر و ضبط دارایی ام از تو انتقام بگیرم. می دانستم که تو تنها نزد راهب آمده ای؛ 
این بود که تصمیم گرفتم هنگام بازگشت بکشمت اّما یک روز تمام گذشت و پیدایت نشد. وقتی 
از کمینگاهم بیرون آمدم که بیابمت، به محافظانت برخوردم که مرا شناختند و زخمی ام کردند. 
از چنگشان گریختم اّما اگر تو زخمم را نمی بستی، آن قدر از من خون می رفت که می مردم. من 

می خواستم تو را بکشم اّما تو جانم را نجات دادی.
اگر من زنده ماندم و تو مایل بودی، وفادارترین غالمت خواهم شد و به فرزندانم نیز چنین 

خواهم گفت. مرا ببخش.«
تزار بسیار شادمان شد که به این آسانی با دشمنش آشتی کرده است و نه تنها او را بخشود بلکه 
به پزشک خویش و نوکرانش گفت که همراه او برگردند و قول داد که اموالش را پس بدهد. پس از 
اینکه مرد زخمی کلبه را ترک کرد، تزار برای یافتن راهب از کلبه بیرون رفت. می خواست پیش از 
بازگشت، یک بار دیگر از او بخواهد که به سؤال هایش پاسخ دهد. راهب در جلو باغچه ای که روز 

پیش بسته بود، زانو زده بود و در َکرت ها سبزی می کاشت.
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تزار به سراغ او رفت و گفت: »ای فرزانه مرد، برای آخرین بار از تو خواهش می کنم که به 
سؤال هایم پاسخ دهی.«

راهب، همان طور که چمباتمه نشسته بود به سرتا پای تزار نگاه کرد و گفت: »همین حاال به 
جواب سؤال هایت رسیده ای.«

تزار گفت: »چطور؟«
راهب گفت: »اگر دیروز بر ضعف من رحم نکرده بودی و به جای کندن این کرت ها، تنهایم 
گذاشته بودی، آن شخص به تو حمله می کرد و از ترک کردن من پشیمان می شدی. پس، آن 
هنگام بهترین زمان برای کندن کرت ها بود و من مهم ترین کسی بودم که تو می بایست به او 
توّجه می کردی و مهم ترین کارت کمک به من بود. پس، زمانی که آن مرد دوان دوان آمد، بهترین 
زمان برای  مراقبت تو از او فرا رسید؛ زیرا اگر زخمش را نبسته بودی، بدون آشتی با تو می مرد. 
پس، او مهم ترین کسی بود که باید به او توّجه می کردی و آنچه کردی مهم ترین کار بود. اکنون 
بدان که فقط یک زمان بسیار مهم وجود دارد و آن »حال« است و مهم ترین کس آن کس است 
که اکنون می بینی؛ زیرا هیچ گاه نمی دانی که آیا کس دیگری نیز خواهد بود که با او روبه رو شوی 
یا نه و مهم ترین کار، نیکی کردن به اوست؛ زیرا انسان، تنها برای نیکی کردن آفریده شده است.«

سه پرسش، تولستوی

درک و دریافت 
1ـ کدام شخصّیت داستان، بیشتر مورد توّجه شما قرار گرفت؟ چرا؟ 

2ـ پاسخ شما به پرسش سوم تزار چیست؟ 
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الهی نیایش

الهـی، بـه ُحرمـت آن نام که تـو خوانی و به ُحرمت آن صفت کـه تو چنانی، دریاب 
که   می توانی.

الهی، عاجز و سرگردانم؛ نه آنچه دارم، دانم و نه آنچه دانم، دارم.
الهـی، در دل هـای مـا جز تخم محّبت مکار و بـر جان های ما جز الطاف و مرحمت 
خـود منـگار و برِکشـت های مـا جـز باران رحمت خـود مبار. به لطف، ما را دسـت گیر 

و به کـرم، پای دار.
الهی، حجاب ها را از راه بردار و ما را به ما مگذار.

خواجه عبداهلل انصاری
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               ستایش: به نام کردگار

افالک: ِج فلک، آسمان ها
رّزاق: روزی دهنده

زهـی: هنـگام اظهار خشـنودی یا شـگفتی از چیزی 
یا تشـویق و تحسـین کسـی گفته می شـود. خوشـا، 

آفرین، شـگفتا
فروغ: روشنایی، پرتو

فضـل: لطـف، توّجه، رحمت، احسـانـ  که از خداوند 
ـ   . می رسد  
کام: دهان

 درس یکم: چشمه
گنج حکمت: پیرایۀ خرد

برازندگی: شایستگی، لیاقت
پیرایه: زیور و زینت
تیزپا: تندرو، تیزرو

جافی: ستمگر، ظالم
حازم: محتاط

خیره: سرگشته، حیران، فرومانده
دسـت بُرد: هجـوم و حمله؛ دسـت بُرد دیـدن: مورد 

حملـه و هجوم قـرار گرفتن
شکن: پیچ و خم زلف

صورت شدن: به نظر آمدن، تصّور شدن
ُغلغله زن: شور و غوغاکنان

فرج: گشایش، گشایش در کار و از میان رفتن غم و رنج
گلبُن: بوته یا درخت گل، به ویژه بوتۀ گل سرخ

معرکه: میدان جنگ،جای نبرد
مفتاح: کلید

مکاید: ِج َمکیدت، مکرها، حیله ها 
میعاد: وعده، قرار؛ میعاد نهادن: قرار گذاشتن

نادره: بی همتا، شگفت آور
نمط: روش،طریقه؛ زین نمط: بدین ترتیب

نیلوفـری: صفـت نسـبی، منسـوب بـه نیلوفـر، بـه 
رنـگ نیلوفـر، الجـوردی؛ در متـن درس، مقصود از 

»پردة   نیلوفـری«، آسـمان الجـوردی اسـت.
َورطه: گرداب، گودال، مهلکه، گرفتاری

هنگامه: غوغا، داد و فریاد، شلوغی
یله: رها، آزاد؛ یله دادن: تکیه دادن

درس دوم:از آموختن ننگ مدار
روان خوانی:دیوار

تیمار: غم، حمایت و نگاهداشت، توّجه؛ تیمار داشتن: 
غمخواری و محافظت از کسـی که بیمار باشـد یا به 
بال و رنجی گرفتار شـده باشـد ؛ پرسـتاری و خدمت 

کردن

واژه نامه
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ضایع: تباه، تلف 
َعَملـه: ج عامـل، کارگـران؛ در فارسـی امـروز کلمۀ 
عملـه، به صـورت مفـرد، بـه معنـی یـک تَـن کارگر 

زیردسـت بّنـا به کار مـی رود. 
قرابت: خویشـی، خویشاوندی؛ در متن درس، منظور 

» خویشاوند« است
محال: بی اصل، ناممکن، اندیشۀ باطل 

مستغنی: بی نیاز
مولع: بسیار مشتاق، آزمند 

نموده: نشان داده، ارائه کرده، آشکار کرده 

درس سوم: پاسداری از حقیقت
گنج حکمت:دیوار عدل

تاالب: آبگیر، برکه
تناور: تنومند، فربه، قوی جّثه

حضیض: جای پست در زمین یا پایین کوه
رفیع: بلند، مرتفع

سخره: مسخره کردن، ریشخند
شرف: آبرو، بزرگواری

به عهده گیرندة غرامت  ضامن:ضمانت کننده،کفیل،
عامل: حاکم، والی
عزم: قصد، اراده

عمارت کردن: بناکردن، آباد کردن، آبادانی
غبطه: رشـک بردن، حال و روز کسـی را آرزو داشتن، 

بی آنکه خواهان زوال آن باشـیم.
فلق: سپیدة صبح، فجر

نجابت: اصالت، پاک منشی، بزرگواری

درس چهارم: درس آزاد )ادبیات بومی 1(

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

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

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

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

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

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

درس پنجم: بیداد ظالمان
شعرخوانی: همای رحمت

آیت: نشانه
خذالن: خواری، پستی، مذلّت

دولت آشیان: دولت سرا، آشیانۀ خوشبختی
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رحمت: مهربانی، بخشش
طالع: سرنوشت، بخت

َعلَم کردن: مشهور کردن، سرشناس کردن
ماسـوا: مخّفـف ماسـوی اهلل؛ آنچه غیر از خداسـت، 

همـۀ مخلوقات
محنت: اندوه، غم

ُمفتََخر: سربلند، صاحب افتخار
ُهمـا: پرنـده ای از راسـتۀ شـکاریان، دارای جّثـه ای 
نسـبتاً درشـت. در زبـان پهلـوی بـه معنـی فرخنـده 
اسـت و به همین دلیل، نماد سـعادت به شمار می آید. 

  درس ششم:مهر و وفا
  گنج حکمت:حّقۀ راز

حدیث: ماجرا، روایت، سخن 
ُحّقـه: محفظـۀ کوچکـی کـه دری جداگانـه دارد و 
بـرای نگهـداری اشـیای گران بهـا بـه کار مـی رود، 

جعبـه، صنـدوق
سـودا: اندیشه، هوس، عشق؛ سـودای کاری گرفتن 

کسـی را: هوس کاری به سـر کسی زدن
وزد؛ شـرقی  شـمال  طـرف  از  کـه  بـادی   صبـا: 

 باد بهاری
معاش: زندگی، زیست، زندگانی کردن

   درس هفتم: جمال و کمال
   شعرخوانی: بوی گل و ریحان ها

َجبّار: مسلّط، یکی از صفات خداوند تعالی است.
جفا: بی وفایی، ستم

ریحان: هر گیاه سبز و خوشبو
سودایی: عاشق، شیفته، شیدا

صّدیق: بسیار راستگو    
َطَرب: شادی

َعداوت: دشمنی
ِغنا: سرود، نغمه، آوازخوانی، دستگاه موسیقی

ُفرَقت: جدایی، دوری
کایدان: ج کاید، حیله گران

کوته نظری: اندک بینی، عاقبت اندیش نبودن
َکید: حیله و فریب

لئیمی: پستی، فرومایگی
ِمحنَت: اندوه، ناراحتی

َملِک تعالی: خداوند واال مرتبه
نقض: شکستن، شکستن عهد و پیمان

وصلت: پیوند، پیوستگی
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 درس هشتم:سفر به بصره 
 گنج حکمت: شبی در کاروان

ادیب: سخن دان، سخن شناس
اَهلیت: شایستگی، لیاقت
بهایم: ِج بهیمه، چارپایان

بیشه: جنگل کوچک، نیزار
تسبیح: خدا را به پاکی یاد کردن، سبحان اهلل گفتن

پالس: نوعی گلیم کم بها، جامه ای پشمینه و ستبر 
که درویشان پوشند .

تازی: عرب؛ زبان تازی: زبان عربی
َجـلَّ َجاللُـه َو َعـمَّ نَوالُه: ُشـکوه او بـزرگ و لطف او 

فراگیر اسـت.
خورجینک: خورجین کوچک، کیسه ای که معمواًل از 

پشم درست می کنند و شامل دو جیب است.
درحال: فوراً، بی درنگ

َداّلک: کیسه کش حمام، مشت و مال دهنده
ِدیْن: وام 

ُرقعه: نامۀ کوتاه، یادداشت
رمه: گلّه

شوخ: چرک، آلودگی
شوریده: کسی که ظاهری آشفته دارد، عاشق و عارف

غوک: قورباغه
َفراغ: آسایش و آرامش، آسودگی

قیاس کردن: حدس و تخمین زدن، برآورد کردن
َقیّم: سرپرسـت، در متن، به معنی کیسـه کش حّمام 

است. آمده 
ِکرای: کرایه

ُگسیل کردن: روانه کردن، فرستادن کسی به جایی
َمرّمت: اصالح و رسیدگی

مرّوت: جوانمردی، مردانگی
مغربی: مربوط به مغرب )کشـورهای شـمالی آفریقا 
جـز مصر؛ امروزه مراکش، کشـوری در شـمال غربی 
قـاّرة آفریقـا(، در مورد طال مجـازاً به معنی » مرغوب 

به کار رفته اسـت«
ُمکاری: کرایه دهندة اسب، االغ و مانند آنها؛ چاروادار

نیکو منظر: زیبارو، خوش چهره

 درس نهم:کالس نّقاشی
روان خوانی:پیرمرد چشم ما بود

 اِسلیمی: تغییر شکل یافتۀ کلمۀ اسالمی، طرح هایی
عناصر  شبیه  که  متعّدد  پیچ   و  خم های  از  مرّکب 

. هستند طبیعت
آُخره: چنبرة گردن، قوس زیر گردن

بُحران: آشفتگی، وضع غیرعادی
بُر خوردن: در میان قرار گرفتن

بُنشن: خوار و بار از قبیل نخود و لوبیا و عدس
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بیرنـگ: نمونـه و طرحـی کـه نّقـاش بـه صـورت 
کم رنـگ یا نقطـه چین برکاغذ می آورد و سـپس آن 

را کامـل رنـگ آمیـزی می کنـد، طـرح اّولیه
بیغوله: کنج، گوشه ای دور از مردم

تَساّل: آرامش یافتن
حقارت: خواری، پستی

خطابه: سخنرانی، خطبه خواندن، وعظ کردن
َخلَِف ِصدق: جانشین راستین

خیل:گروه، دسته
رعنا: خوش قد و   قامت، زیبا

رندانه: زیرکانه
ِشـنِدرغاز: پولی انـدک و ناچیز )به صـورت چندرغاز 

نیز بـه کار می رود(
ُطمأنینه: آرامش و قرار

عیال: زن و فرزندان، زن
غاِرب: میان دو کتف

فراعنه: ِج فرعون، پادشاهان قدیم مصر 
ُکلّه: برآمدگی پشت پای اسب

کنگره: واژه ای فرانسوی به معنای مجمعی از دانشمندان 
و یا سیاستمداران که دربارة مسائل علمی یا سیاسی 
بحث کنند. )فرهنگستان زبان و ادب فارسی، معادل 

» همایش« را برای آن به تصویب رسانده است.(
َگرته برداری: طّراحی چیزی به کمک َگرده یا خاکۀ 
زنگ یا زغال؛ نسخه برداری از روی یک تصویر یا طر ح

ُگرده: پشت، باالی کمر
َمخَمصه: گرفتاری، سختی، دشواری

مرّفه: راحت و آسوده
ُمَشّوش: آشفته و پریشان

معاشرت: ارتباط، دوستی، رفت وآمد داشتن با کسی
میراب: مسئول تقسیم آب جاری در خانه ها و مزارع 

و باغ ها
فرشتگان صف در صف  به  سوگند  صّفا:  َوالّصاّفاِت 

)آیۀ 1، سورة37(
َوَقب: هر فرورفتگی اندام چون گودی چشم

وقفی: منسوب به وقف، وقف: زمین یا دارایی و ملکی 
که برای مقصود  معّینی در راه خدا اختصاص دهند.

درس دهم: دریا دالن صف شکن
گنج حکمت:یک گام، فراتر

اجابت کردن: پذیرفتن، قبول کردن، پاسخ دادن
استدعا:  درخواست  کردن، خواهش کردن 

اُسوه: پیشوا، سرمشق، نمونۀ پیروی
باری تعالی: خداوند بزرگ

تجلّی: آشکار شدن، جلوه کردن
تکلّـف: رنـج بـر خـود نهـادن، خودنمایـی و تجّمل، 

صمیمی بی ریا،  بی  تکلّـف: 
ُجنود: ج ُجند، سربازان، لشکریان، سپاهیان
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حنیـن: نـام نبردی اسـت در منطقۀ حنیـن )بین مّکه 
و طائـف( کـه میان مسـلمانان و کافـران پس از فتح 

مّکـه روی داد.
خانقـاه: محلّـی کـه درویشـان و مرشـدان در آن 

ینـد. گرد می آ
خور: زمین پسـت، شـاخه ای از دریا مانند خورموسی 

و خورمیناب.
راست و ریس کردن: آماده و مهّیا کردن

ُرعب: ترس، دلهره، هراس
سردمدار: سردسته، رئیس

سـّکان:  ابزاری در دنبالۀ کشـتی بـرای حرکت دادن 
کشـتی از سـمتی به سمت دیگر

سـوله: سـاختمان فلـزی بـا سـقف بلنـد که بیشـتر 
به عنـوان انبـار و کارگاه از آن اسـتفاده می شـود.

َغنا: توانگری، بی نیازی
َمشیّت: اراده، خواست خدای تعالی

ُمَعِرّف: کسـی که در مجمع بـزرگان افرادی را که به 
مجلس وارد می شـوند، معّرفی می کند. شناسـاننده

َمعرکه: میدان جنگ
مقریان:     ِج ُمقری، کسی که آیات قرآن را به آواز 

خوانَد، قرآن خوان
نسیان: فراموشی

نُفوس: ِج نَْفس، مجازاً انسان ها، موجودات زنده
وسواس: دو دلی 

درس یازدهم:خاک آزادگان
روان خوانی: شیرزنان ایران

آرمان: آرزو، عقیده
اُسرا: ج اسیر، گرفتاران، دستگیرشدگان

اُسطوره: سخنان یا اشخاص و آثاری که مربوط به 
موجودات یا رویدادهای فوق طبیعی روزگار باستان 
است و ریشه در باورها و اعتقادات مردم روزگار کهن 

دارد.
بعث: حزبی سیاسی که صّدام حسین، رئیس جمهور 

پیشین عراق، رهبری آن را برعهده داشت.
ُه( َس ِسرُّ بناُت الخمینی: دختران امام خمینی )ُقدِّ

تـاوان: زیـان یـا آسـیبی کـه شـخص بـه خاطـر 
خطاکاری، بی توّجهی یا آسـیب رسـاندن به دیگران 

. ببیند
تجلّـی: جلـوه گـری، پدیدار شـدن چیزی درخشـان 

ماننـد نور، روشـنی
تقریـظ: مطلبـی سـتایش آمیز دربارة کتاب، نوشـته 

و ماننـد آنها.
تکریم: بزرگداشت، گرامیداشت

توسن: اسب سرکش، متضاد رام
توش: توشه و اندوخته، توانایی تحّمل سنگینی یا   فشار

جسارت: دلیری، بی باکی و گستاخی
خصم: دشمن
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َزبَر: باال، فوق، مقابِل زیر
طاقت فرسا: خسته کننده

فراق: دوری، جدایی
َکرَکس: پرنده ای از ردة الشخورها

ِکفـاف: بـه انـدازه کافـی، آن اندازه روزی که انسـان 
را بس باشـد.

گلشن: گلستان، گلزار
َمدَفن: جای دفن، گور

مصلحت: آنچه که سبب خیر و صالح انسان باشد.
َمعلـول: کسـی کـه عضو  یـا  انـدام هایـی از بدنش 

آسـیب دیده اسـت.
معیار: مقیاس، اندازه

مگسل: جدا مشو، رها مکن
ِمالک: اصل هرچیز، معیار، ابزار سنجش

َمهیب: ترسناک، ترس آور، هولناک
ِوقاحت: بی شرمی، بی حیایی

هیئت: گروه، دسته، انجمن

درس دوازدهم:رستم و اشکبوس
گنج حکمت: عامل و رعیّت

آبنوس: درختی اسـت که چوب سیاه رنِگ آن سخت 
و صیقل پذیر اسـت؛ مجازاً به معنی تیره و سـیاه
بارگی: اسب » باره« نیز به همین معنی است.

بهرام: سیارة مریخ
پُتک: چکش بزرگ فوالدین، آهن کوب

تَرگ: کاله خود
تیز: تند و سریع
جاه: مقام، درجه

خدنگ: درختی بسیار سخت، محکم و صاف که از 
چوب آن، نیزه، تیر، زین اسب و مانند آنها می ساختند.
ُخـود: کاله فلـزی کـه سـربازان بـه هنـگام جنگ یا 

تشـریفات نظامـی، برسـر می گذارند.
َدد: جانور دّرنده، مانند شیر و پلنگ و گرگ

زجر: آزار، اذّیت، شکنجه
ِزه: چلّه کمان، وتر

سپَردن: طی کردن
ُستوه: خسته، درمانده، رنجور

ِسلیح: افزار جنگ، ممال سالح
َسـندروس: صمغـی زرد رنـگ کـه از نوعـی سـرو 

کوهـی گرفتـه می شـد
عامل: حاکم، والی
ِعنان: افسار، دهانه

کام: مراد، آرزو، قصد، نّیت
کاموس: یکی از فرماندهان زیردست افراسیاب

کوس: طبل
کیوان: سّیارة ُزَحل

َگبر: نوعی جامۀ جنگی، ِخفتان
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ُگرد: دلیر، پهلوان
مزیح: ممال مزاح، شوخی

مصادره: تاوان گرفتن، جریمه کردن
مضّرت: زیان، گزند رسیدن

هماورد: حریف، رقیب

درس سیزدهم:ُگرد  آفرید
شعرخوانی:دلیران و مردان ایران زمین

افسر: تاج، دیهیم، کاله پادشاهی
افسون: حیله کردن، سحر کردن، جادو کردن

آورد: جنگ، نبرد، کارزار
بادپا: اسب تند رونده

باره: دیوار قلعه، حصار
بردمیدن:خروشیدن، برخاستن

برگاشتن: برگردانیدن
بسـنده: سزاوار، شایسـته، کافی، کامل؛ بسنده بودن 

با چیزی: توانایی مقابله داشـتن
پدرام: سرسبز و خّرم

تاب: چرخ و پیچ که در طناب و کمند و ُزلف می باشد، 
پیچ و شکن، دراین بیت به معنی شور و هیجان است.

 چاره گر: کسی که با حیله و تدبیر،کارها را بسامان کند؛ 
مدبّر

ِخّطه: سرزمین
خیره: متحّیر، سرگشته

ِدرع: جامۀ جنگی که از حلقه های آهنی سازند، زره

ِدژ: قلعه
َدمان: خروشنده، غّرنده، مهیب، هولناک

دوده: دودمان، خاندان، طایفه
ِزره: جامـه ای جنگی دارای آسـتین کوتاه و مرّکب از 
حلقه هـای ریـز فوالدی که آن را بـه هنگام جنگ بر 

روی لباس های دیگر می پوشـیدند.
سـاالر: سردار، سپهساالر، آن که دارای شغلی بزرگ 

و منصبی رفیع باشـد، حاکم
َسـَمند: اسـبی که رنگش مایل به زردی باشـد، زرده 

)در متن درس، مطلق اسـب مورد نظر اسـت.(
ِسنان: سر نیزه، تیزِی هر چیز

شیراوژن: شیرافکن، کنایه از بسیار دالور و قدرتمند
فتـراک: ترک بنـد، تسـمه و دوالـی کـه از عقب زین 
اسـب می آویزنـد و با آن چیزی را بـه ترک می بندند.

هژیر: خوب، پسندیده؛ چابک، چاالک
فراز آمدن: رسیدن، نزدیک آمدن

فوج: گروه، دسته
کمند افکن: کمند انداز
نظاره: تماشاگر، بیننده

َویله:    صـدا، آواز، نالـه؛ َویلـه کردن: فریـاد زدن، نعره 
زدن، نالـه کردن

درس چهاردهم: طوطی و بّقال
گنج حکمت: ای رفیق

اَبدال: ِج بَدیل و بََدل مردان کامل ی 1
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اَشباه: ِج ِشْبه و َشَبه، مانندها، همانندان
مهربانی  کردن،  و  لطف  اظهار  مهربانی،  تَلَّطف: 

نرمی  کردن
جولقی: پشمینه پوش، درویش

حاذق: ماهر، چیره دست
خواجه وش: کدخدا منش

زبون: خوار، ناتوان
سرگین: فضلۀ برخی چهارپایان، مانند اسب و …

سفاهت: بی خردی، کم عقلی، نادانی
سوداگر: آنکه کارش داد و ستد است، بازرگان، تاجر

طاس:کاسۀ مسی
َعربَـده: فریاد پرخاش جویانه بـرای برانگیختن دعوا 

و هیاهـو، نعره و فریاد
َقهر: خشم، غضب
َکل: مخفف کچل

ُمسلّم داشتن:  باور کردن، پذیرفتن
ندامت: پشیمانی، تأسف

درس پانزدهم: درس آزاد )ادبیات بومی2(

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

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

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

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

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

درس شانزدهم: خسرو
روان خوانی: طّراران

اِرتجـاالً: بـی درنـگ، بدون اندیشـه سـخن گفتن یا 
شـعر سرودن

اِسترحام: رحم خواستن، طلب رحم کردن
استماع: شنیدن، گوش دادن

اِلزام: ضرورت، الزم گردانیدن، واجب گردانیدن
اَوان: وقت، هنگام

باری: القّصه، به هرحال،خالصه
بَدِسگال: بد اندیش، بدخواه، دشمن 

بِسِمل کردن: سر جانور را   بریدن، از آنجا که مسلمانان 
»بِسـم اهلل الّرحمن الّرحیم«  جانـور  ذبـح  وقـت  در 
می گوینـد، بـه همیـن دلیـل، بـه عمـل ذبـح کردن 

»بسـمل کردن« گفته می شـود.
پاس: نگاهبانی، نگاهداری

پاس داشتن: پاسبانی کردن، نگهبانی کردن
پالس: جامه ای کم ارزش، گلیم درشت و کلفت

تعلیقات: ِج تعلیق، پیوسـت ها و یادداشـت مطالب و 
جزئیـات در رسـاله یا کتـاب؛ در متـن درس، مقصود 

نشـان های ارتشی است.
تقریر: بیان، بیان کردن 

تکریم: گرامیداشت
تکیده: الغر و باریک اندام
تصدیق نامه: گواهی نامه

ی 1جافی: جفاکار، ستمکار
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َجالِجل: جمع ُجلُجل: زنگ، زنگوله
ُحجب: شرم و حیا

َحلَبـی: ورق آهـن نازک که هـر دو روی آن قلع اندود 
باشد. شده 

خسروانی خورش: خورش و غذای شاهانه 
خودرو: خودرأی، خودسر، لجوج
دانگ: بخش، یک ششم چیزی

 دستار: پارچه ای که به دور سر بپیچند، سربند و عمامه
دوات: مرّکب دان، جوهر

َزنگاری: منسوب به زنگار، سبزرنگ
شهناز: یکی از آهنگ های موسیقی ایرانی، گوشه ای 

در دستگاه شور
صاحبدل: عارف، آگاه

ضمایـم: ِج ضمیمه، همراه و پیوسـت؛ در متن درس، 
مقصود نشـان های دولتی است.

طبیعت: عادت، طبع و سرشت، خو
ُطرفه: شگفت آور، عجیب

طمأنینه: آرامش،سکون و قرار
ِعتاب کردن: خشم گرفتن بر کسی، سرزنش کردن

َعنود: ستیزه کار، دشمن و بدخواه
فیّاض: سرشار و فراوان، بسیار فیض دهنده 

ُکَمیت: اسب سرخ مایل به سیاه
الَجَرم: ناگزیر، ناچار

لَِمن تَقول: برای چه کسی می گویی؟
لهو و لَعب:  بازی و سـرگرمی، آنچه مردم را مشـغول 

کند، خوش گذرانی

مألوف: خو گرفته
متداول: معمول، مرسوم

َمخذول: خوار، زبون گردیده
مسخرگی: لطیفه گویی، دلقکی

ُمسـِکر: چیزی که نوشـیدن آن مستی می آورد؛ مثل 
شراب 

ُمطربـی: عمـل و شـغل مطـرب؛ مطرب: کسـی که 
نواختـن سـاز و خوانـدن آواز را پیشـۀ خود سـازد.

َمعاصی: ِج معصیت، گناهان
مغلوب: شکست خورده

َمفتول: سیم، رشتۀ فلزی دراز و باریک
ملتفت شدن: آگاه شدن، متوّجه شدن

منّت: سـپاس، شـکر؛ مّنت داشـتن: احساس کسی را 
پذیرفتن و سپاسـگزار او بودن

منجالب: محل جمع شدن آب های کثیف و بد بو
ُمندرس: کهنه، فرسوده

ُمنَکر: زشت، ناپسند

درس هفدهم: سپیده دم
گنج حکمت:مزار شاعر

بَرین: باالیین، برتر
تاکستان: باغ انگور، باغی که در آن تاک کاشته باشند.

حماسه: دلیری، نوعی از شعر که در آن از جنگ ها و 
دالوری ها سخن می رود.

ردا: لباس بلند، جلوباز و بی دکمه ی 1
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شرافت: ارجمندی، با  شرف بودن
لگام: افسار، دهنۀ اسب

درس هجدهم: عظمِت نگاه
روان خوانی: سه پرسش

اِکتفا: بسنده کردن، کفایت کردن
تزار: پادشاهان روسیه در گذشته
تمایز: فرق گذاشتن، جدا کردن

تملّک: مالک شدن، دارا شدن
چاووش درداد: بانگ زد، جار زد، ندا درداد.

چنبـر: دایـره یا محیط دایـره، دایره ای از چـوب یا از 
دیگر جنس 

رایزن: مشـاور، کسـی کـه در کاری با وی مشـورت 
. کنند

راهب: عابد مسیحی، ترسای پارسا و گوشه نشین
عود: درختی که چوب آن قهوه ای رنگ و خوشبو 
است و آن را در آتش می اندازند که بوی خوش دهد.

غایی: نهایی
فسفر: عنصر شیمیایی با رنگ زرد روشن که در مجاورت 

هوا مشتعل می گردد.
مائده: نعمت، طعام

مبتنی: ساخته شده، بنا شده، وابسته به چیزی
ُمنحصر: ویژه، محدود

نثار: پیشکش کردن، افشاندن

    نیایش: الهی

حرمت: آبرو، ارجمندی، احترام
عاجز: ناتوان، درمانده

مرحمت: احسان، لطف، مهربانی
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