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پیشگفتار

                          اي نام تو بهترين سرآغاز               بي نام تو نامه کي کنم باز
آثار ادبي ايران، آيينۀ انديشـه ها، باورها، هنرمندي ها و عظمت روحي و معنوي ملّتي اسـت که 
از ديرباز تاکنون، بالنده و شـكوفا از گذرگاه حادثه ها و خطر گاه ها گذشـته و به امروز رسـيده اسـت. 
بـرگ بـرگ ادب و فرهنـگ ايران زمين، جلوه گاه آثار منظوم و منثور فرهيختگان انديشـه وري چون 
فردوسـي، ناصر خسـرو، بيهقي، سـنايي، عطّار، موالنا، سـعدي، حافظ، بيدل، دهخدا، نيما يوشـيج، 
اخـوان ثالـث، حميـد سـبزواری، قيصر امين پور، نـادر ابراهيمی و... اسـت که با بهره گيـري از زالل 
فرهنـگ اسـامي، آثـاري مانـدگار و پرمايـه را به يـادگار  نهاده انـد. مطالعۀ دقيق و عميـق اين آثار، 
جـان را طـراوت مي بخشـد، روح را بـه افق هاي شـفاف و روشـن پـرواز مي دهد و ذهـن و ضمير را 

شـكوفا و بارور مي سازد. 
 برنامۀ درسـي زبان  و ادبيات فارسـي در نظام آموزشـي ايران اسـامي، جايگاهي ارزشـمند دارد؛ 
چـرا کـه از يـک سـو حافظ ميراث فرهنگي و از سـوي ديگـر مؤثّرترين ابـزار انتقال علـوم، معارف، 

ارزش هـاي اعتقـادي، فرهنگي و ملّي اسـت.
کتاب فارسـي پايۀ يازدهم، بر بنياد رويكرد عام »برنامۀ درسـي ملّي جمهوري اسـامي ايران«، 
يعني شـكوفايي فطرت الهي، اسـتوار اسـت و با توّجه به عناصر پنجگانه )علم، تفّكر، ايمان، اخاق، 
عمـل( و جلوه هـاي آن در چهـار پهنـۀ )خود، خلـق، خلقت و خالـق(، بر پايۀ اهداف »برنامۀ  درسـي 
فارسـي«، سـازماندهي و تأليف شـده اسـت. بر اين اساس کتاب از هشت فصل با عنوان هاي ادبيات 
تعليمـي، ادبيـات سـفر و زندگـی، ادبيات غنايـي، ادبيات پايـداري، ادبيات انقاب اسـامي، ادبيات 

حماسـي، ادبيات داسـتاني و ادبيات جهان، تشـكيل شده است.
براي اجراي بهتر اين برنامه و اثربخشي فراينــد آموزش، توّجــه همكاران ارجمنــد را به نكات 

زيـر، جلب مي کنيم:
 رويكـرد خـاّص برنامـۀ فارسـي آمـوزي، رويكـرد مهارتـي اسـت؛ يعنـي بر آمـوزش و تقويت 
مهارت هـاي زبانـي و فـرا زبانـي و ادبـي تأکيد دارد و ادامـۀ منطقي کتاب هاي فارسـي دورة ابتدايي 
و دورة اّول متوّسـطه اسـت؛ بـه هميـن روي، الزم اسـت همـكاران گرامـي از سـاختار و محتـواي 

ی 2کتاب هاي پيشـين، آگاهي داشـته باشـند. 
رس

فا

7



  رويكـرد آموزشـي کتـاب، رويكـرد فّعالّيت بنياد و مشـارکتي اسـت؛ بنابراين، طّراحـي و به کارگيري 
شـيوه هاي آموزشـي متنـّوع و روش هاي همياري و گفت وگو توصيه مي شـود. حضور فّعـال دانش آموزان 
در فراينـد ياددهـيـ  يادگيـري، کاس را سـرزنده، با نشـاط و آمـوزش را پوياتر مي سـازد و بـه يادگيري، 

ژرفاي بيشـتري مي بخشد. 
 در بخش مهارت هاي خوانداري، بايسـته اسـت ويژگي هاي گفتاري و آوايي زبان فارسـي، همچون 

لحـن، تكيـه، آهنـگ و ديگر ُخرده مهارت ها به طور مناسـب، مـورد توّجه قرار گيرد. 
 بـا توّجـه بـه رويكرد مهارتي، آن چه در بخش بررسـي متن اهّمّيت دارد؛ کالبد شـكافي عملي متون 
اسـت؛ يعنـي فرصتـي خواهيـم داشـت تا متن ها را پس از خوانش، در سـه قلمرو بررسـي کنيـم. اين کار، 
سـطح درك و فهـم مـا را نسـبت بـه محتـواي اثر، فراتـر خواهد برد. يكـي از آسـان ترين و کاربردي ترين 

شـيوه هاي بررسـي، کالبد شـكافي و تحليل هر اثر، اين اسـت که متن در سـه قلمرو بررسـي شـود:
زباني ، ادبي و فکري.

1. قلمرو زباني
اين قلمرو، دامنۀ گسترده اي دارد؛ از اين رو، آن را به سطوح کوچک تر تقسيم مي کنيم: 

   سـطح واژگانـي: در اينجـا، لغت ها از نظر فارسـي يا غيرفارسـي بودن، روابـط معنايي کلمات از قبيل 
ترادف، تضاد، تضّمن، تناسـب، نوع گزينش و همچنين درسـت نويسـي واژه ها بررسـي مي شـود. 

  سـطح دسـتوري يـا نحـوي: در ايـن جا، متـن از ديد ترکيبـات و قواعد دسـتوري، کاربردهاي دسـتور 
تاريخـي، کوتاهـي و بلنـدي جمله ها بررسـي مي شـود.

2. قلمرو ادبي
در اينجا، شيوة نويسنده در به کارگيري عناصر زيبايي آفرين در سطح هاي زير، بررسي مي شود:

  سـطح آوايـي يا موسـیقايي: در ايـن مرحله، متن را از ديـد بديع لفظي )وزن، قافيـه، رديف، آرايه هاي 
لفظـي و تناسـب هـاي آوايي، مانند واج آرايي، تكرار، سـجع، جناس و...(  بررسـي مي کنيم؛ 

 سطح بیاني: بررسي متن از ديد مسائل علم بيان، نظير تشبيه، استعاره، مجاز و کنايه؛ 
  سـطح بديـع معنوي: بازخواني متن از ديد تناسـب هـاي معنايي همچون تضاد، ايهـام، مراعات نظير 

و... .
3. قلمرو فکري

در ايـن مرحلـه، متـن از نظر ويژگي هاي فكـري، روحّيات، اعتقادات، گرايش هـا، نوع نگرش به جهان 
و ديگـر جنبه هاي فكري، مانند موضوع هاي زير، بررسـي مي شـود: 

عيني/ذهنـي، شـادي گرا/غـم گرا، خردگرا/ عشـق گـرا، عرفاني/ طبيعـت گرا، خوش بينـي/ بدبيني،  
محلّـيـ  ميهنـي/ جهاني و... . ی 2
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  در آموزش، به ويژه، در قلمرو زباني و ادبي، از بيان مطالب اضافي که به انباشِت دانش و فرسايش 
ذهني دانش آموزان، منجر مي شـود، پرهيز گردد. 

  مطالـب طـرح شـده در قلمـرو زبانـي و ادبـي، برگرفتـه از متن درس اسـت و پيوسـتگي زيادي با 
محتـواي درس دارد. آمـوزش ايـن نـكات بـه درك و فهـم بهتـر متـن، کمـک مي کنـد، بنابراين 

»متن محـوري« در ايـن بخـش، از اصـول مـورد تأکيد اسـت. 
  روان خواني هـا، شـعرخواني ها و حكايـات با هدف پـرورش مهارت هاي خوانداري، ايجاد نشـاط و 
طـراوت ذهنـي، آشـنايي با متون مختلف و مهم تر از همه، پـرورش فرهنگ مطالعه و کتاب خواني، 
در سـاختار فارسـي گنجانـده شـده اند. در پايـان همـۀ »روان خواني ها« و »شـعرخوانی ها« بخش 
»درك و دريافت« با دو پرسـش، تدوين شـده اسـت. اين پرسـش ها براي تقويت سـواد خواندن، 

توانايـي درك و فهـم، پـرورش روحيـۀ نقد و تحليل متون، تنظيم گرديده اسـت. 
  بـا هـدف تقويـت حافظـۀ ادبـی دانش آمـوزان، از متـون »شـعرخوانی«، برای طرح پرسـش های 

»حفظ شـعر« می تـوان بهـره گرفت.
  تقويـت توانايـي فهـم و درك متن، يكي از برجسـته ترين اهداف آموزشـي اين درس اسـت. ايجاد 
فرصـت بـراي تأّمـل در اليه هاي محتـوا و هم فكري گروه هـاي دانش آموزي، به پـرورش قدرت 

معناسـازي ذهـِن زبان آمـوزان کمک مي کند. 
  درس هـاي آزاد، فرصـت بسـيار مناسـب بـراي توّجـه به اصـل پانزدهـم قانون اساسـي و تحّقق 
آن اسـت تـا بـا مشـارکت دانش آموزان عزيـز و راهنمايي دبيـران گرامـي از گنجينه هاي فرهنگ 
سـرزميني و ادبيـاِت بومـي در غني سـازي کتاب درسـي، بهره برداري شـود. بـراي توليد محتواي 
ايـن درس هـا پيشـنهاد مي شـود بـه موضـوع هاي متناسـب بـا عنوان فصـل در قلمـرو فرهنگ، 
ادبيـات بومـي، آداب و ُسـنن محلّـي، نيازهاي ويـژة نوجوانان و جوانان و ديگـر ناگفته هاي کتاب، 

پرداخته شـود. 
اميدواريـم آمـوزش ايـن کتاب، به رشـد و شـكوفايي زبان و ادب فارسـي و پرورِش شايسـتگي ها در 
نسـل جوان، ياري رسـاند و به گشـايش کرانه هاي اميد و روشـنايي، فرا روي آينده سـازان ايران عزيز 

بينجامد. 

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

 www.literature-dept.talif.sch.ir
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ان ها 1 �ب �ز  ِ
زــ�ش � ی �ب �ز ا�ش �چ ام  �ز به  ان ها� �ی �ب رد  ی  مع�ز �بِ 

�الو�ت ��ز
د�ش ل�ز واهد �ب ن سرـ، �که او �ز د اآ ل�ز د�ش�ب �ز �ش �ز واهد  �ز او  �که  دل،   ن  اآ د  �ز �ش �ز

اده س�ت  �ش
�گ اح�ان  ٔۀ  ـت س ا�ب �ز ا�یس�ت  ،      داده س�ترد  �چه می  �ب

�ز � اآ
به ه� �ک �

عاـلم   ع 
و�ز هاـده 

�ز ی  �ب �ی ��ت �ت به  م�
لک ی 

ز
� و  �ی�ش  �ب د  ا�ش �ب موی  �ک  �ی ی 

ز
� �که   

�دد ٥
گ

� حاـل  ن  ��ی �ت �ش 
لط�ز  �

گ
�ددا�

گ
� اـل  �ب

ا�ت ا�ها  اد�ب همــهـ 

�چای هد  �ز سو  �ک  �ی او  �ت  �ی
و�ز

�ت  �
گ

�ایو� ا�ز  �زه  د  �ی
اآ کا�  رـ  د�ب�ی �ت ا�ز  �زه 

ی  ا�ی ـز �وسش د  �ز�ش �ب �ز  �
گ

� �ا  �د  ی�ز رـه �ا�ی �ی
�ت رد  د  ا�ب ا  �ت د  �بما�ز

�اه  ن  ا�ی رد  دـ  �با�ش ن  اآ ل 
گاه �کمال ع�ت اآ �چ  ـی ا�ز ه م 

�یس�ت
�ز د  و�ی

�گ �که 

فرهاد و شیرين، وحشی بافقی

لطف خدا
ا�ی�ش س�ت
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درس یکم: نیکی
کارگاه متن پژوهی
گنج حکمت: هّمت

درس دوم: قاضی بُست
کارگاه متن پژوهی 

شعرخوانی: زاغ و کبک



ای 1 �چ و  دس�ت  ی  �ب د  د�ی هی  �و�ب ی 
ک

� دای�ی �ز ع 
ص�ز و  لط�ز  رد  د  �وما�ز �ز

�د؟ می �ب سرـ  به  � ی 
ز
دگا� �ز �ز ون  �چ و�د؟�که  ا می �ز ـ�ب

ای ا�ز �ک ن دس�ت و �چ د�ی �ب
�گ ده ��ز و��ی سش �ش  ردو�ی ود  �ب ن  ا�ی �گرد  �ز �چ به  � الی  �ز �ش مد،  �اآ �ب �ی  ـی سش �که 

و�د  �ز  � �ی
�ش �ا  �ز�ت  ون �ب

�گ �ز ال  �ز و�د�ش �ز  � سـی ن  اآ ا�ز  اه  �و�ب �چه 
�ز اآ د  �بما�ز

اد ٥ �ت او�ز ا�ت  �ز
ا�تّ ا�ز  �ب �و�ز   �

گ
دادد� �ب �ش  �و�ز و�ت 

�ت ��ان  ی  �و�ز �که   

�د
ک

� ده  �ز �ز �ی �ب ده،  د�ی �ا  م�د  ن ،  �ی
�ت �د�ی

ک
� ده  ـز ��ی�ز �ز اآ  � �ب �یه 

لک �ت و  د  �ش

مو� و  �چ م 
�ز �ی

�ش �ز
ی  �ب

�ز �ک به  �  � �چ ن  �ی �ز
ک

و�� �ز به  � الن  �ی �چ د  و�د�ز �ز
�ز ی  �و�ز �که   

�ب  �ی �ب به  � دی  �ز �چ �د  �ب �و  �ز دان  �ز
�زَ �ب �زَ �ی �ز �ز  د  �س�ت �ز ی  �و�ز ده ،  �ز �ش �ز �ب �که 

دوس�ت  �زه   
ش

و�د� �ز �یما�  �ت گا�زه  �ی �ب وس�ت                          �زه  د و �چ �زوان  ما�ز    و ا��ت
گ

�ش  ، ��
�گ �ز و �چ  �چ

هو�ش 10 و  ی 
ز

ع�ی�
�ز ا�ز  د  ما�ز �ز ��ش  ص�ب و  :�چ و�ش

�گ به  � مد  اآ محرـا�ب�ش  وا�  د�ی �ز 

ل
َد�زَ ای   ، 

ش
�با� ده  رّد�ز  � �ی

�ش �و  ل �ب
�شَ اِه  �و�ب و  �چ �ا  ود  �ز دا�ز  ـز َ

َم�ی

� ـی سش و  �چ د  ما�ز و 
�ت �ز 

ک
� ن 

ک
� �عی  ان  �ز �؟�چ سـی ده،  واما�ز به  � به  �و� و  �چ ی  ا�ش �ب �چه 

و�ی�ش   �ز وی  ا�ز �ب به  � ی 
ز
وا�

�ت ا  �ت و�  �ز و�ی�ش�ب �ز وی  �ا�ز �ت رد  ود  �ب �ت  َ�ع�یَ �که 

نیکی 
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� �ی �چ ردو�ی�ش  دس�ت  وان ،  �ب ای   � �ی
�گ ��ب �ی

�گ �ب م 
ـت دس �که  ن 

ک
�

�ی�ز �ب �ا  ود  �ز �زه 

ا�ی�ش اس�ت1٥ �ز�ش دـه �ب ن �ب�ز � اآ دا �ا �ب �ا�ی�ش اس�ت�ز ود�ش رد اآ ��ت ا�ز و�ب  �که �ز

ی   رد اوس�ت  �ز ن س� �که م�ز د       اآ َ�م     و��ز
َ ک

وس�ت � �چ و  �ز  ی م�ز �ب د  �ز ا�ز دون ّهم�ت �که 

س�ای دو  هرـ  به  � د  �ز �ی �ب �ک  �ی �ز سی 
دای �ک �ز  ِ

��ت �ز به  � د  ��اـ�ز ی 
ک

� �ی �ز �که 
 بوستان،سعدي
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 قلمرو زبانی 
1  معناي واژه هاي مشّخص شده را بنويسيد.

صائبقرضي به رسم تجربه از دوستان طلب  معيار دوستاِن دغل روز حاجت است

مولویز آينـۀ دل تافـت بر موسـی ز جيب صـورِت بـی صـورِت بی حـّد غيب

اوحدیگر نام و ننگ داری،  از آن فخر، عار دار  فخری که  از  وسيلت  دون هّمتی  رسد 

2    برای کاربرد هريک از موارد زير، نمونه ای در متن درس بيابيد.
 پيوندهای هم پايه ساز:
 پيوندهای وابسته ساز:

٣  معاني فعل »شد« را در سرودة زير بررسي کنيد.

قطـرة بـاران مـا گوهر يكدانه شـدگريۀ شام و َسَحر،   ُشكر که ضايع نگشت
حافظدل بِردلـدار رفت، جان بِرجانانه شـدمنـزل حافـظ کنون بارگه پادشاسـت

4    معنای برخی واژه ها تنها در جمله يا زنجيرة سخن قابل درك است.
بـا اسـتفاده از شـيوه های زيـر، بـه معنـای هر يـک از واژه های مشـّخص شـده، دقيق تر 

می توان پی بـرد:
الف( قرارگرفتن واژه  در جمله: 

 ماه، طوالني بود.        ماه، تابناك بود.
ب(  توّجه به رابطه هاي معنايي ) ترادف، تضاد، تضّمن و تناسب(    

  سير و  بيزار    ترادف  سير و گرسنه    تضاد
 سير و پياز    تناسب   سير و گياه   تضّمن 

    اکنـون بـراي دريافـت معانـي واژه هـاي »دسـت« و » تند« با اسـتفاده از دو روش باال، 
نمونه های مناسـب بنويسيد.

کـارگـاه  متــن پژوهــی
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 قلمرو ادبی 
1  از متن درس، دو کنايه بيابيد و مفهوم آنها را بنويسيد.

2 در بيت زير، شاعر چگونه آرايۀ جناس همسان )تام( را پديد آورده است؟ 
            با زماني ديگر انداز اي که پندم مي دهي 

                       کاين زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نيست  

سعدی               

٣  ارکان تشبيه را در مصراع دوِم بيت دوازدهم مشّخص کنيد.  
4   در اين سروده، » شير« و » روباه« نماد چه کساني هستند؟  

 قلمرو فکری 
1  معنی و مفهوم بيت شانزدهم را به نثر روان بنويسيد. 

2  درك و دريافت خود را از بيت زير بنويسيد.

شـد و تكيـه بـر آفريننـده کـرديقيـن، مـرد را ديـده، بيننـده کـرد

٣ برای مفهوم هريک از سروده های زير، بيتی مناسب از متن درس بيابيد.

سعدیشرط عقل است ُجستن  از درها  رزق هرچنـد بـي گمـان برسـد

کشـيده سـر به بام خسـته جانی  سـحر ديـدم درخـت ارغوانـی
فريدون مشیری بهارت خوش که  فكر ديگرانیبـه گوش ارغـوان آهسـته گفتم:

پروين اعتصامينبايـد جز به خـود، محتاج بودن چه  در کار  و چه  در کار آزمودن

4   دربارة ارتباط معنايي متن درس و َمَثل » از تو حرکت، از خدا برکت« توضيح دهيد.  
. ................................................................................................................ ٥
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هّمت گنــج   حکمــت

مـوری را ديدنـد کـه بـه زورمندی کمر بسـته و ملخـی را ده  برابر خود برداشـته. 
به تعّجـب گفتنـد: » ايـن مـور را ببينيـد که ]بار[ بـه اين گرانی چون می کشـد؟«

 مـور چـون ايـن بشـنيد، بخنديـد و گفـت: » مـردان، بـار را  بـه نيـروی هّمـت
 و بازوی حمّيت کشند، نه به قّوت تن.«

                                                                 بهارستان، جامی
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قاضي  بُست

و روز دوشـنبه ]اميرمسـعود[ شـبگير، برنشسـت و به کراِن روِد هيرمند رفت با بازان و يوزان و 
َحَشـم و نديمان و ُمطربان؛ و تا چاشـتگاه به صيد مشـغول بودند. پس، به کراِن آب فرود آمدند و 

خيمه هـا و ِشـراع ها زده بودند.
از قضاِی آمده، پس از نماز، امير کشتی ها بخواست و ناوی ده بياوردند. يكی بزرگ تر، از جهِت 
نشسِت او و جامه ها افگندند و ِشراعی بر وی کشيدند. و وی آنجا رفت و از هر دستی مردم در 
کشتی های ديگر بودند؛ ناگاه، آن ديدند که چون آب نيرو کرده بود و کشتی ُپر شده، نشستن و 
دريدن گرفت. آن گاه آگاه شدند که َغرقه خواست شد. بانگ و َهزاهز و غريو خاست. امير برخاست. 
و هنر آن بود که کشتی های ديگر به او نزديک بودند. ايشان درَجستند هفت و هشت تن، و امير را 
بگرفتند و بربودند و به کشتِی ديگر رسانيدند و نيک کوفته شد و پاِی راست افگار شد؛ چنان که يک 
َدوال پوست و گوشت بگسست و هيچ نمانده بود از َغرقه شدن. اّما ايزد رحمت کرد پس از نمودِن 
قدرت. و سوری و شادی ای به آن بسياری، تيره شد و چون امير به کشتی رسيد، کشتی ها براندند 

و به کرانۀ رود رسانيدند.
و امير از آن جهان آمده، به خيمه فرود آمد و جامه بگردانيد و تَر و تباه شـده بود و برنشسـت و 
به زودی به کوشـک آمد که خبری سـخت ناخوش در لشـكرگاه افتاده بود و اضطرابی و تشويشـی 
بـزرگ بـه پـای شـده و اَعيـان و وزير بـه خدمِت اسـتقبال رفتند. چون پادشـاه را سـامت يافتند، 

خـروش و دعـا بـود از لشـكری و رعّيت و چنـدان صدقه دادند کـه آن را اندازه نبود.
و ديگـر روز، اميـر نامـه هـا فرمـود به َغزنيـن و جملۀ مملكت بـر اين حادثۀ بـزرگ و َصعب که 
افتـاد و سـامت کـه به آن َمقرون شـد و مثـال داد تا هزار هزار ِدَرم به َغزنيـن و دو هزار هزار ِدَرم به 
د گشـت  ديگر ممالک، به مسـَتِحّقان و درويشـان دهند ُشـكِر اين را، و نبشـته آمد و به توقيع، مؤکَّ

و ُمبّشـران برفتند.
و روز پنـج شـنبه، اميـر را تـب گرفت؛ تِب سـوزان و َسرسـامی افتاد، چنان که بار نتوانسـت داد 
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و  محجـوب گشـت از مردمـان، مگـر از اطّبـا و تنـی چند از خدمتـكاراِن مرد و زن و دل ها سـخت 
متحّيـر شـد تا حال چون شـود.

تـا ايـن عارضـه افتـاده بود، بونصر نامه های رسـيده را، بـه خطِّ خويش، نَُكت بيـرون می آورد و 
از بسـياری نَُكت، چيزی که در او َکراهَيتی نبود، می فرسـتاد فروِد سـرای، به دسـِتِ من و من به 
آغاجـِی خـادم مـی دادم و خيرخيـر جواب مـی آوردم و امير را هيچ نديدمی تـا آن گاه که نامه ها آمد 
از پسـران علـی تكيـن و مـن نَُكـت آن نامه ها پيش بردم و بشـارتی بود. آغاجی بسـَتد و پيش بُرد. 

پـس از يک سـاعت، برآمد و گفـت: » ای بوالفضل، تو را  اميـر می بخوانَد.«
پيـش رفتـم. يافتـم خانـه تاريک کـرده و پرده هـای َکّتان آويخته و تَر کرده و بسـيار شـاخه ها 
نهـاده و تاس هـای بـزرِگ ُپرَيخ بـر َزبَِر آن و امير را يافتم آنجا بر َزبَِر تخت نشسـته، پيراهِن توزی، 

ِمخَنقـه در گـردن، ِعقـدی همه کافـور و بوالَعاِی طبيب آنجا زيِر تخت نشسـته ديدم.
گفـت: »    بونصـر را بگـوی که امروز ُدُرسـتم و در اين دو سـه روز، بـار داده آيد که علّت و تب تمامی 

زايل شد.«  
من بازگشـتم و اين چه رفت، با بونصر بگفتم. سـخت شـاد شـد و سـجدة شـكر کرد خدای را 
َعزَّ َوَجـل بـر سـامتِ اميـر، و نامه نبشـته آمد. نزديـکِ آغاجی بُـردم و راه يافتم، تا سـعادتِ ديداِر 
همايوِن خداوند، ديگر باره يافتم و آن نامه را بخواند و دوات خواسـت و توقيع کرد و گفت: »چون 
نامه هـا ُگسـيل کرده  شـود، تـو باز آی که پيغامی سـت سـوِی بونصـر در بابی، تـا داده آيد.«گفتم: 

»چنيـن کنـم.« و بازگشـتم بـا نامۀ توقيعـی و اين حال ها را بـا بونصر بگفتم.
و ايـن مـرِد بـزرگ و دبيـِر کافی، به نشـاط، قلم درنهاد. تـا نزديک نماِز پيشـين، از اين مهّمات 
فارغ شـده بود و َخيلتاشـان و سـوار را ُگسـيل کرده. پس، ُرقَعتی نبشـت به امير و هر چه کرده بود، 

باز نمـود و مرا داد.
و بُبـردم و راه يافتـم و برسـانيدم و اميـر بخوانـد و گفـت:» نيـک آمد« و آغاجِی خـادم را گفت: 
»کيسـه ها بياور!« و مرا گفت: »بسـتان؛ در هرکيسـه، هزار مثقال َزِر پاره اسـت. بونصر را بگوی 
کـه َزرهاسـت کـه پـدِر مـا از َغزِو هندوسـتان آورده اسـت و بُتاِن َزرّيـن شكسـته و بگداخته و پاره 
کـرده و حال تـِر مال هاسـت. و در هـر سـفری مـا را از ايـن بيارنـد تـا صدقه ای کـه خواهيم کرد 
حاِل بی ُشـبَهت باشـد، از اين فرماييم؛ و می شـنويم که قاضِی بُسـت، بوالحسِن بوالنی و پسرش 
بوبكر سـخت تنگدسـت اند و از کس چيزی نسـتانند و اندك مايه َضيَعتی دارند. يک کيسـه به پدر 
بايد داد و يک کيسـه به پسـر، تا خويشـتن را َضيَعَتكی حال خرند و َفراخ تر بتوانند زيسـت و ما  ی 2

رس
فا
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َحقِّ  ايـن نعمتِ  تندرسـتی کـه بازيافتيم، لَختی گزارده باشـيم.«
مـن کيسـه ها بسـَتدم و به نزديکِ بونصـر آوردم و حال بازگفتم. دعا کـرد و گفت: »خداوند اين 
سـخت نيكو کرد و شـنوده ام که ابوالحسـن و پسـرش وقت باشـد که به ده ِدَرم درمانده اند.« و به 
خانه بازگشـت و کيسـه ها با وی بُردند و پس از نماز، کس فرسـتاد و قاضی بوالحسـن و پسـرش را 

بخوانـد و بيامدنـد. بونصر، پيغام امير به قاضی رسـانيد.
بسـيار دعـا کـرد و گفـت: »  ايـن ِصلَت فخر اسـت. پذيرفتـم و بـاز دادم که مرا به کار نيسـت و 
قيامت سـخت نزديک اسـت، حسـابِ اين نتوانم داد و نگويم که مرا سـخت دربايسـت نيسـت اّما 

چـون بـه آنچـه دارم و انـدك اسـت، قانعـم، ِوزر و َوباِل اين، چه بـه کار آيد؟«
بونصـر گفـت: »  ای ُسـبحاَن اهلل! َزری کـه سـلطان محمـود بـه َغـزو از بتخانه هـا به شمشـير 
بيـاورده باشـد و بتـان شكسـته و پـاره کـرده و آن را اميرالمؤمنين مـی روا دارد سـتدن، آن، قاضی 

همی نسـتانَد؟!«
گفـت: »زندگانـِی خداونـد دراز بـاد؛ حاِل خليفه ديگر اسـت که او خداونِد واليت اسـت و خواجه 
بـا اميـر محمـود به غزوها بوده اسـت و من نبوده ام و بر من پوشـيده اسـت کـه آن َغزوها بر طريِق 

سـّنِت مصطفی هسـت يا نه. من اين نپذيرم و درعهدة اين نشـوم.«
گفت: »  اگر تو نپذيری، به شاگرداِن خويش و به ُمسَتِحّقان و درويشان ده.«

گفت: »  من هيچ ُمسـَتِحق نشناسـم در بُسـت که َزر به ايشـان توان داد و مرا چه افتاده اسـت 
کـه َزر کسـی ديگـر بَـَرد و شـماِر آن به قيامت مـرا بايد داد؟! به هيچ حال، ايـن عهده قبول نكنم.«

بونصر پسرش را گفت:» تو از آِن خويش بستان.«
گفت:»زندگانـِی خواجـه َعميـد دراز بـاد؛ علـٰی اَیِّ حال، مـن نيز فرزنِد اين پدرم که اين سـخن 
گفـت و علـم از وی آموختـه ام و اگـر وی را يـک روز ديـده بودمـی و احوال و عاداتِ وی بدانسـته، 
واجـب کـردی کـه در مّدِت عمـر پيروِی او کردمی؛ پس، چه جاِی آن که سـال ها ديده ام و من هم 
از آن حسـاب و توّقف و پرسـِش قيامت بترسـم که وی می ترسـد و آنچه دارم از اندك مايه ُحطاِم 

دنيا حال اسـت و کفايت اسـت و به هيچ زيادت حاجتمند نيسـتم.«
بونصر گفت:»  هلِلِ َدرُُّکما؛ بزرگا که شـما دو تنيد!« و بگريسـت و ايشـان را بازگردانيد و باقِی روز 

انديشـه مند بـود و از اين ياد می کرد.
و ديگر روز، ُرقعتی نبشت به امير و حال باز  نمود و َزر باز فرستاد.

تاريخ بیهقی،ابوالفضل بیهقی
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 کارگاه  متــن پژوهــی

 قلمرو زبانی 
1    از متـن درس، بـا توّجـه به رابطۀ معنايی »تناسـب«، واژه های مناسـب انتخاب کنيد و در 

جاهای خالی قـرار دهيد.
 َخيلتاش،.................. ،..................   ُرقعت،.................. ،.....................

2  معادل معنايي فعل هاي زير را از متن درس بيابيد و بنويسيد.
  فرمان داد.       )...........................(                     سوار اسب شد.      )..........................( 

 اجازة حضور داده شود. )...........................(

٣  کاربرد معنايي واژة »  محجوب  « را در عبارت های زير بررسی کنيد.
  محجوب گشت از مردمان، مگر از اطّبا و... .

 مردي محجوب بود و ديده و دلش از گناه به دور.

4   به دو جملۀ زير و تفاوت آنها توّجه کنيد:
ب( کتاب خوانده مي شود. الف( مريم کتاب مي خوانَد.  

 فعل جملۀ » الف « به » نهاد « و فعل جملۀ » ب « به نهادي که قبًا مفعول بوده است، نسبت 
 داده شـده اسـت. فعل جملۀ » الف « را »معلوم« و فعل جملۀ دوم را »مجهول «مي ناميم.

با دّقت در جدول زير، با ساخت و شيوة مجهول کردن جملۀ  معلوم آشنا مي شويم: 

فعل  مفعول  نهاد  ساخت 

مي خوانَد  کتاب  مريم  معلوم 
خوانده مي شود  → کتاب  مجهول 
خواهد خواند  کتاب  مريم  معلوم

خوانده خواهد شد  → کتاب  مجهول 
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همان طور که می بينيد در مجهول ساختن جملۀ معلوم:
 الف( نهاد جملۀ معلوم  را حذف می کنيم؛

ب( مفعوِل جملۀ معلوم را در جايگاه نهاد قرار می دهيم؛
ه « می نويسيم؛ سپس، از »شدن«، فعلی   پ( فعل اصلی جمله را به شكل» بن ماضی + ه/ـ 

متناسب با زماِن فعل اصلی می آوريم.
ت( در مرحلـۀ آخـر، شناسـه فعـل را بـا نهـاد جديد، از نظر شـمار )مفرد يا جمـع( مطابقت 

می دهيم.
  توّجه:  امروزه، فعل مجهول به کمک مصدر » شدن« ساخته مي شود  اّما در گذشته، با فعل هاي

 ديگري، مانند »  آمدن« و »  گشتن« نيز ساخته مي شد. 
  اکنون از متن درس، نمونه هايی از فعل مجهول بيابيد و معادل امروزی آنها را بنويسيد.

قلمرو ادبی 
1  دو نمونه از ويژگي هاي نثر متن درس را بيابيد.

2  در عبارت های زير، » مجاز« ها را بيابيد و مفهوم آنها را بنويسيد.

الف( به کراِن آب فرود آمدند و خيمه ها و شراع ها زده بودند.

 ب( َزري که سـلطان محمود به َغزو از بتخانه ها به شمشـير  بياورده باشـد و بتان شكسـته 
و پاره کرده.
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قلمرو فکری 
1 معنی و مفهوم عبارت زير را به نثر روان بنويسيد.

امير از آن جهان آمده به خيمه فرود آمد و جامه بگردانيد.

2   با توّجه به جملۀ زير، به پرسش ها پاسخ دهيد  :

       »  اين مرِد بزرگ و دبيِر کافي، به نشاط، قلم درنهاد. « 

الف( مقصود از »  اين مرد« چه کسي است؟

ب( »دبيِرکافي« به چه معناست؟

٣   گويندة عبارت زير، از کدام  فضيلت هاي اخاقي  برخوردار است؟

» آنچه دارم از ُحطاِم دنيا حال است و کفايت است و به هيچ زيادت حاجتمند نيست.«

4 دربارة مناسبت مفهومی بيت زير و  متن درس توضيح دهيد.  

صائب تبريزیميفكــن بــه روز جــزا کار خــود را  حساب خود اينجا کن، آسوده دل شو

. ................................................................................................................ ٥
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زاغ و کبک شعـرخـوانی

د 1 �ی �ز
گ

� ی 
ز

�ا� �ز �که  اـ  ـ�ب
�ز اآ ا�ز  ی 

ز
ا� د�ز �ی �ش �ک ی 

ز
�ا� به  � ا�ز  �ب ا�ز  ود  �ز �ت 

��ز

وه 
�ک دامان  به  � ع�صــه  ی 

ک
� �ی د  وهد�ی

�ک هان  �ز �چ ِن  رـز
ز

مح دِه  ه  ع�صز

مام �ت ماـِل  �ب به  � ی 
ک
� �ب

�ک ارده  ام�ز ه �ز رـو�ز �ی
�ز ٔۀ  �وصز ن  اآ اهدـ  �ش

هم  به  � اس�ب  �ز م�ت �ش 
��کا�ت همهم  به  � اِ��ب  �ت �ت مُ �ش 

وا�ت
ُ

ط �ز هم 

�ا٥ اـ�  �ت
��ز و  �ه  ن  اآ د  د�ی و  �چ ا�ز  �ا�ز هموا�   ِ

ـ�ش �ز�ب �ُب و   
ش

�و� ن  اآ و 

�چای و�ی�ش  �ز  
ش

�و� ا�ز  د  �ی �ش �ک ا�ز ای�ب �ب د  ل�ی �ت �ت به  � �د 
ک

� او  �چـی  رد 

د   �ی ـ�ش می �ک دمی  �ت او  دم  �ت  � د�ب �ی �ش می �ک می 
��ت او  لـم  �ت و�ز 

ا� �ز م�عز ن  اآ رد  ّصـه  َال�ت  
ش

ی  ا� �چ ا�رد  ی سه �چ اعده �و�ز ن �ت � ا�ی �ت �ب
��ز

�ته  سو�ز ود  �ز امی  �ز ا�ز  �ت  �ب
�تهعا�ت امو�ز �ی �ز �ک  �ب

�ک �ه�وی 

و�ی�ش 10 �ز ا�  �ت ��ز و  �ه  �ام�ش  �ز �د 
ک

� و�ی�ش  �ز کا�  ا�ز  ده  �اَم�ت �ز عز د  ما�ز
تحفه االحرار ، جامی
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درک و دريافت 
1 اين سروده را از ديد لحن و آهنگ خوانش، بررسی نماييد.

نا به جا و کورکورانه،  تقليِد  پيامدهای  به قلمرو فكری شعر، دربارة ريشه های  توّجه  2  با   
کنيد. گفت و گو 
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درس سوم:  در امواج سند
کارگاه متن پژوهی

گنج حکمت: چو سرو باش
درس چهارم: درس آزاد )ادبیات بومی 1(

درس پنجم:  آغازگری تنها
کارگاه متن پژوهی

روان خوانی: تا غزل بعد ...
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درامواج سند

د1 �ی و�سش �ز �ص  �ت �زـه ماالن  ـی س ��ب ،  م�ز به  �
�گ ��ز �ان  ع�ز �ز �دی 

َ گ
� �ز�ت  می ��ی �و  �ز

وه�ا�ان
�ک �ت  �چسش �ت 

�ش
می �گ هان  �ز

ه دا�ان رـز �ی
�ز و  ه ها  �ز �ی �ز �وی  به  �

***
و�د می �ز ل�ت  عز سوا�ی   � �ب ه�سو  �ز 

ردد ا�ز  د  ا��ی می �ز ا�ه  �ب  � �ی �ز به  �

و�ده ��ز �ی �ت ی  ا��ب ن  �ی
�گ س�ز ن  �ت

�یم م�ده �ز م داِ� 
�ز �ز سوا� 

***
�و�ز٥ ن  �و�ش �وی  �ت 

�ش
می �گ هان  �ز

هان �ز �چ �ت   سش
�ب می �گ

�ک سش ا��ی �ت ن  رد اآ

اهی س�ی رد  �ب 
سش دامن   � �ی �ز به  �

اـهی م�ش وا��ز �ز رـ�گه  �ز �و�ز  �ز

***
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درامواج سند

اـم �ش دامن  رد  �ت  �ز �ش ا�ب  و�ز �ز به  �

د ـی
و�سش �ص �ز ون ، رد �ت ای �ز ن رد�ی رد اآ

د د�ی ـهن  �ک �ان  �وده،  ا�ی اآ ون  �ز به  �

د د�ی ن  �ت
و�ی�ش �ز ا�ب  �ت �ز اآ �و�ب  عز

***

10

س�ت دا�ز �ز  �
�ک دم ،  ن  اآ د  ـی سش د�ی ا�ز �چه 

اد �ت ا�ز من 
د�ش اه  ـچ س رد  �ش 

�ت اآ و  �چ

دـ �ش  � �ت ده  د�ی وِن  �ز به  � �ش 
گا�ز م�ش �که    

دـ �ش  � ده �ت �ز می سو�ز
�ک همـ  �ش 

�ت اآ �ز 

***
والد  �چ ��ت  �ب و  رـ  �ی

�ت ا�ان  �ب ن  اآ رد 
�ک ا��ی �ت �ت

ون ، رد دسش ای �ز ن رد�ی رد اآ

�ت سش
می �گ �ز  �ی

ا�ز ـت �س ام  �ش ان   م�ی

�ت سش
می �گ �ز  �ی

�گ �ز �چ سرـ  ال  �ب د�ز به  �

***
سو�ز     �ت  �ی

عا�ز �ز  �ی �ت  �ِ �ی
م�ش �ش

دان  �ب
�ت �ز ه می ��ی ا�ز   ا�ز �ش

گ
دان �که �ب�� �ز ولی �چ

�د
ک

می �  
گ

م�� کا�  وه،  �ب ا�ز ن  اآ  رد 

�د
ک

می �  
گ

�ب�� و  �ت  �ز �ک می �ش دان  �ز �چ دو 

***

�ب1٥ اآ رد  د  ص�ی می ��ت مو�ب  ان  م�ی

همـ  � �ب د  �ی
ل�ت می عز د  ـز س �ود  به  �

وه �ب ا�ز �های  �ت
ا�ز  ، 

گ
م�� ص 

��ت به  �   

وه
�ک ی  �چ ا�ز  وه 

�ک �ان ،  ِ
گ

� اموا�ب  �ز 

***
�ود �ز اآ

لک ا،  ه�ز ی �چ �ب ��ز ــ،  �ش ان ،  �و�ش �ز

اـه �ش دٔۀ  د�ی رد  �وان ،  �دّـ  ن  ا�ز ا�ی

�ت
می ��ز �ی�ش  �چ و  د  می رد�ی �ب 

سش  دل 

�ت
می ��ز �یـ�ش 

�ز ا�ان  ه�ز ی  مو�ب ه�ـ  �ز 

***
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مهدي حمیدي شیرازی

20

ی 
ک

�
ش

ا� �ز�ت  �و می ��ی �ز ــ  
ش

�ا�� �حز �ز 

ان ���ز اموا�ب  ون 
��یما�ب �گ ن  اآ رد 

د می د�ی �ب  اآ  � �ب ی 
گ

دل �ز �ز ای  �ز  �ب

د: می د�ی وا�ب  �ز رد  ه ای  ا�ز �ت ال  �ی
�ز

***
ا  رد�ی سوی  ن  اآ ا�ز  واهم  �ز ا�ی  �ی به  �

�ت س�ز م 
�ش �ک والن 

�ز ن  ا�ی ان  �ب ا�ز  دما� 

� �ی
�کمان �گ و  و�ش  �ه �چ �ز ی 

ز
سوا�ا�

� �ی
م�ش �ش

به  � ان  مان ها�ش ا�ز �ز م  �بسو�ز

***
�د

ک
دا  � �ز د  ا�ی می �ب �که  مد  اآ ی  �ب �ش

د �ی
لگ �ز �ب و  اد  ـت ِاس ان  م�ز د�ش �ی�ش  �چ به  �

�ا ن  �ز و  د  �ز ��ز �ت ،  �ز
ممللک �اه  به  � 

�ا وطن  من ،  اه��ی دـ  �ب�ز ا�ز  د  �ها�زْ

***
�د   2٥

�زُ �ی 
ک

� ��ش ا  �ب ی  ـب
سش ا  �ت �ا  ی  �ب �ش

د   �ز �ت ��ز
گ

�  
ش

�دـ� ِ
گ

�  � �ب �د  ِ
گ

�  �
ک

� ��ش و  �چ

د  �ز
لک ا�ز ود 

�زُ سرـها  �ز  س�،  ن ها  �ت  �ز 

دـ! �ز
�ک ا�ز �ود  رد  ا  اد�چ �ب ی  ،  �ت

سش �ک و  �چ

***
وا�   دسش  ِ

�گ �ز �ب ن  اآ �چِ�  ا�ز  �ت  ـ،  سش دز لگ �ب و  �چ
�ز �ی

�گ �ز �چ �ت 
�ز لگ ا�ان  �ی و  دان  �ز ��ز �ز به  �

�ان اآ ا�یا�ب ،  ی �چ �ب ای  رد�ی ن  اآ  ا�ز 

ن �اـن! د  ا�ی ا�ی �ب د،  ا�ی �ب د  �ز ��ز �ز  �
گ

� �که 

***

٣0

ُمل�ک ن  ا�ز ا�ی ی 
ک

ال �ز �ب  و�ب ه�  �چا�  به  �

   
ک

ا� �ز ن  �ی �ز طعه  �ت ه�  سرـ   � �ب ی  مس�ت �ز 

�ته!  ��ز �که  ن سرـها  ، اآ ا� اس�ت  �ب��ی  �چه 

�تــه! ��ز �که  س�ها 
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 کارگاه    متــن پژوهــی

 قلمرو زبانی 
1  در متن درس، واژه هايی را بيابيد که معانی زير را دارا باشند.   

اسب )....................(               نابودکننده )....................(                عميق)....................( 

2  جمله های زير را با هم می خوانيم و به نقش های مختلف کلمۀ »امروز« توّجه می کنيم:   
نقش: مفعول امروز را غنيمت دان.

نقش: نهاد امروز، روز شادی است.
نقش: مسند گنجينۀ عمر، امروز است.

نقش: مضاٌف اليه برنامۀ امروز، تأييد شد.
نقش: قيد امروز، به کتابخانۀ ملّی می روم.

در همۀ جمله های باال به جز جملۀ آخر، کلمۀ »امروز«، نقش های اسم را گرفته است.
کلمۀ »امروز« در جملۀ آخر، هيچ يک از نقش های اسم را ندارد.
منادا هم نيست. »امروز« در جملۀ مذکور، »  گروه قيدی« است.

گـروه قيـدی، بخشـی از جمله اسـت که جمله يـا جزئی از آن را مقّيـد می کند يا توضيحی 
نظيـِر مفهـوم حالـت، زمان، مكان، ترديـد، يقين، تكرار و ... را بـه جمله می افزايد.

قيد می تواند از نظر »نوع«، اسم، صفت يا قيد باشد.
  در بيت های نهم و دهم، قيدها را مشّخص کنيد.

قلمرو ادبی 
1  » درياي خون«، در بيت های هشتم و دوازدهم، استعاره از چيست؟

2  ابيات زير را از نظر کاربرد » تشبيه« و »کنايه« بررسی کنيد. 
مي ديد ز  رخسارش فرو مي ريخت اشكي آب  بر  زندگي  بناي 

لرزان امواج  سيماب گون  آن  ی 2خيال  تازه اي در خواب مي ديددر 
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٣   به شعر»  در امواج سند« دّقت کنيد؛ اين شعر از چند بند هم وزن و هم آهنگ تشكيل شده است.
هر بند، شـامل چهار مصراع اسـت؛ به اين نوع شـعر »چهارپاره« يا »دوبيتی های پيوسـته« 
می گويند؛ چهارپاره، بيشـتر برای طرح مضامين اجتماعی و سياسـی به کار می رود و رواج 

آن، از دورة مشـروطه  بوده و تاکنون ادامه يافته اسـت.
ملک الّشعرای بهار، فريدون مشيری و فريدون تولّلی سروده هايی در اين قالب دارند.

 اکنـون، نحـوة قـرار گرفتـن قافيه ها را در اين چهار پارة حميدی شـيرازی به کمک شـكل 
نشان دهيد. 

قلمرو فکری 
1  شاعر در بيت زير، قصد بيان چه نكته اي را دارد؟

خوارزمشـاهيدر آن تاريک شـب مي گشـت پنهان خرگـه  فـروغ 

2 حميدي شيرازي در ابيات زير،چه کسي را و با چه ويژگي هايي وصف مي کند؟
کـه مژگانـش بـه خون ديده  تر  شـدچـه انديشـيد آن  دم، کـس ندانسـت
زآتـش هـم کمـي سـوزنده تـر  شـدچـو آتـش در سـپاه دشـمن افتـاد

٣  دربارة ارتباط معنايي بيت  زير و متن درس توضيح دهيد.
تـا در ايـن ره چـه کنـد هّمـت مردانۀ مادر ره عشـق وطن از سِر  جان خاسته ايم

رهی معیّری

4  شاعر در بيت زير، چه صحنه ای از نبرد را وصف می کند؟
 دو چنـدان مي شـكفت و برگ مي کرد  ولي چندان که برگ از شاخه مي ريخت  

. ................................................................................................................ ٥
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گنــج   حکمــت    چو سرو باش

حكيمی را پرسيدند: »چندين درخت نامور که خدای َعزَّ و َجل آفريده است و برومند، 
هيچ يک را آزاد نخوانده اند؛ مگر سـرو را که ثمره ای ندارد. در اين چه حكمت اسـت؟«

گفـت: »      هـر درختـی را ثمره معّين اسـت که به وقتی معلـوم، به وجوِد آن تـازه آيد و 
گاهی به عدِم آن پژمرده شـود و سـرو  را هيچ  از اين نيسـت و همه وقتی خوش اسـت و 

اين اسـت صفت آزادگان.«

�بسی لـــه  د�ب �که  م�زــــهـ  دل  �د  دز �گ می  �چـه 
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آغازگري تنها

نوجوانی ميان باال با بر و بازويی خوش تراش و رعنا، سوار بر اسبی سينه فراخ، 
پيشاپيش سپاه خود، دروازه های غربی تهران را با هيجان و شور بسيار به مقصد 
تبريز، پشت سر می گذاشت. فتحعلی شاه، به سفارش آغا محّمدخان و با دريافت های 
شخصی خويش، فرزند دوم خود، عّباس ميرزا را با اعطای نشان واليتعهدی، راهی 
دارالّسلطنۀ تبريز کرده بود. تبريز، اين شهر کهن، مرکز فرماندهی خّط مقّدِم دفاع در 

برابر دست درازی های همسايۀ شمالی ايران، يعنی روسيه بود. 
با کشته شدن آغا محّمدخان، فتحعلی شاه بر تخت نشست. شاهزادة نوجوان، 
ميرزا عيسی قائم مقام )قائم مقام اّول، پدر ابوالقاسم( را نه تنها وزير خردمند، بلكه 
مرشد و پدر معنوی خود می دانست و بی اذن و خواست او دست به کاری نمی زد. شوق 
وزير انديشمند و نيک خواه نيز به او کمتر از شوق وليعهد به وزير نبود؛ او در چشم های 
درشت، سياه و گيرای عّباس ميرزا، يک جهان، معنی و کشش می ديد و در امتداد نگاه 

متفّكرش، افق های روشِن تدبير ُملک و رعيت پروری را می خواند. 
يک قرن بيشتر است که اختافات و جنگ های داخلی مثل کاردی بر پهلوی اين 
کشور نشسته است. بزرگان طوايف و فرماندهان سپاه برای کسب تاج شاهی و رسيدن به 
 حكومت واليات به جان هم افتاده، کشور را ميدان تاخت و  تاز وکشتار و تباهی کرده اند، 
اّما در اين فاصله، اروپا قدم های بزرگی برای پيشرفت برداشته است. آنها کارگاه های متعّدد 
صنعتی ساختند. کارخانه های توپ و تفنگ راه انداختند. دانشگاه های بزرگ برپا  کردند. 
از همه مهم تر، نيروی دريايی عظيمی ترتيب دادند و کشتی ها و جهانگردهايشان را 
به دورترين نقاط جهان فرستادند. ملّت ها و قبايل مختلف که بوی پيشرفت اروپا به 
مشامشان نرسيده بود، با تير و کمان و شمشير نتوانستند از عهدة مقابله با لشكر مجّهز 
به توپ و تفنگ آنها برآيند. به اين ترتيب، ديارشان به تصّرف قدرت های اروپايی درآمد. 
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اروپا قدم های بزرگی در راه علم و صنعت برداشته، اّما ای کاش، پا به پای اين پيشرفت ها، اخاِق 
علم و فن هم رشد می کرد؛ وگرنه تير و کمان با همۀ زيان هايش، دست کم برای تاريخ انسان، 

کم  ضررتر از توپ و تفنگ است.
نوروز 11٨٣ هـ . ش. بود و عّباس ميرزا بعد از چند سال حضور در تبريز، خود را برای شرکت 
در مراسم ساِم نوروزی شاه، به تهران رسانده بود. رقابت شاهزادگان در تقديم هدايا و تاششان 
برای باز کردن جای بيشتر در دل پدر، جلوه هايی از اين بساط نوروزی بود. با اين همه، مراسم آن 
سال با رسيدن خبر تحّرك روس ها در شمال آذربايجان و گرجستان، تنها لُعابی از تشريفات به رو 
داشت. دربار از درون در تب و تاب و التهاب بود. فكر حملۀ روس، بختک وار روی دربار چنبره زده 
بود. سران کشور و در رأسش فتحعلی شاه، در فكر تدارك سپاه برای مقابله با دست اندازی های 
روس ها بودند. شاه از قدرت همسايۀ شمالی خود، روسيه، کم و بيش آگاهی داشت؛ خبرهای تازه 
از سازمان ارتش و ساح های پيشرفته و فراوان آن کشور، سايۀ وحشتی بر وجودش انداخته بود. 
اتّحاد حاکم گرجستان با روسيه و رفتن به تحت الحمايگی آن، بريده شدن و از دست رفتن محض 
يک منطقه از ايران نبود، نشان از به هم خوردن توازن قوای دو کشور همسايه و برتری و چيرگی 

کشور رقيب بود. روسيه چشمِ طمع بر آذربايجان دوخته بود.
صبِح حرکت فرا رسيد. آفتاب داشت تيغ می کشيد. گرد و غبار سپاهيان، آسمان تبريز را فرا گرفته  بود. 
صداها و نعره های در هم شترهای حامل زنبورك، قاطرهای بارکش و اسب ها، با آهنگ شيپورها 
و طبل های جنگی در می آميخت. سربازانی که اسب و تفنگ نداشتند، پشت سواران و تفنگ داران، 
مشتاقانه و مصّمم قدم برمی داشتند. شور جنگ و دفاع در دل ها تنوره می کشيد. چهره هايی که از 
 خبرحملۀ روس درهم  رفته بود، با تماشای شكوه سپاه، شكفته می شد. عّباس ميرزا پيشاپيش سپاه، سوار
بر اسبی کوه پيكر و چابک، همچون معبدی که بر فراز تّپه ای جلوه گری کند، دل از ناظران می برد.
 سپيدة فردای گنجه با نهيب و صفير گلوله های توپ روس، باز شد. توده های دود و آتش و
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گرد و غبار، با آخرين حلقه های شب درآميختند. کسی شكفتن صبحی چنين را باور نداشت. شهری 
که داشت خود را برای استقبال از بهار آماده می کرد، اينک بستِر َفَوران خشم و آز دشمن شده بود. 
با اين همه، پيشگامی حاکم شهر، جوادخان، در دفاع و پيش مرگی فرزندان و برادرانش، شوری 
در جان ها می نهاد. نفوذ به حصار، با پايداری تفنگ داران ميّسر نشد. دشمن با بار خّفتی بر دوش، 
واماندة ماندن و رفتن شده بود تا اينكه يكی از شب ها با خيانت گروهی از شهر، راه برجی به روی 

محاصره گران باز شد و به دنبال آن، روس ها مثل مور و ملخ در پهنۀ شهر پراکنده شدند.  
مردم با سنگ پاره، چوب دستی و ابزار دهقانی، در برابر متجاوزان ايستادند و سينه ها را سپر 
گلوله های آتشين ساختند. جواد خان همراه برادران و فرزندانش، چندين بار، خود را بيرون از حصار به 
صف آتش دشمن زد و حماسه ها آفريد. اجساد و زخمی های روس ها و مردم گنجه، مثل برگ های 
خزان زده، زمين را پوشانده بود. صف های مقاومت مردمی يكی پس از ديگری می شكست. 
جوادخان و يارانش بی باکانه شمشير می کشيدند. شهر عرصۀ روز محشر را به خاطر می آورد. گنجه 
با واپسين رمق هايش، زير سقفی از دود و غبار نفس می کشيد. ديری نگذشت پرچم روس ها در 
خاِك آغشته به خون بی گناهان به اهتزاز درآمد. بادهای اواخر زمستان، ناله های واماندگان را با بوی 
خون جوادخان و هزاران شجاع گنجه تا فراز قلّه های قفقاز می برد. نگاه فزون خواهانه و دهشت بار 

روس ها به فراتر از اينها دوخته شده بود.
نيروهای آماده در تبريز جمع شده بودند. سربازان و فرماندهان را پيش از آنكه حكم و سفارش حاکمان 
و خان ها در اين مكان ِگرد آورده باشد، عشق به ميهن و دفاع از حريم زندگی و هستِی هم وطنانشان 
به اينجا کشانده بود. مشاهدة صحنه های ناب و توفندگی فرزندان ميهن، برای رويارويی با دشمن، 
عّباِس جوان را به وجد می آورد و دلش را برای تحّقق آرمان های ملّی اش استوار و اميدوار می کرد.

با وجود پايداری و جان فشانی بسياری از مردم، سرسپردگی و خودفروختگِی چند تن از دشمنان 
خانگی سبب شد دروازة بخش های وسيع تری از قفقاز به روی دشمن باز شود. فرماندِه سپاه ايران، 
نيروهايش را در فاصله ای کوتاه تر از موعد پيش بينی شده، به کرانه های رود ارس رساند. قفقاِز 
زخم خورده و ستم ديده، نگاه منتظر و ياری جويش را به جنوب، جايی که سپاه عّباس ميرزا حرکت 
آغاز کرده بود، دوخته بود. موج های سنگين و افسارگسيختۀ ارس، سدوار در برابر سپاه ايستاده بود 

و چشم ناظران را خيره می کرد.
در ايراِن آن روز، دو دربار بود! دربار بزم و دربار رزم؛ بزم پدر، رزم پسر. 
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در ذهن عّباس ميرزا، تنها، معّمای اُفت و خيزهای جنگ و شكست ها و پيروزی ها نبود که حضور 
سنگينی داشت، تجربۀ شكست ها و مشاهدة جهانی ورای جهان کشور خويش، در فراز و نشيب اين 

نبردها، گسست بزرگی در انديشۀ پويای او به جا گذاشته بود.
نايب الّسلطنه رو کرد به حاضران و گفت: » افسران و فرماندهان شجاع، هم سنگران و ياران 
عزيز، غرض از گردهمايی امروز، بيان نكته هايی است که اهّميتشان کمتر از مسائل دفاع و جنگ 

نيست.
بر همگان مسلّم است که شما جنگاوران سرافراز، در طول سال های دفاع، شجاعانه و مخلصانه 
جنگيديد و هرگز بار خّفت و خوفی بر دوش نكشيديد. دالوری ها و جان فشانی های سربازان 
فداکار و شما افسران عزيز، علی رغم محروميت های فراوان تا به آنجا بود که دشمن را هم به 
تحسين و اعجاب وا داشت. با اين حال، ما بسياری از سرزمين های مادری و هموطنان و پاره های 
تن خود را در اين سال ها از دست داديم و مجبور به قبول شرايطی دشوار در عهدنامۀ ننگين 

گلستان شديم.
... پيشرفت و تمّدن نمی تواند يک سويه و تَک بُعدی باشد. افسر و سرباز ما زمانی از مرزهای 
وطنمان، خوب پاسداری می کنند که فكرشان از جانب ميهن و ادارة عالمانه و عادالنۀ ملک، ايِمن 
باشد؛ همان گونه که ملّت و دولت، زمانی به آسودگی، سر به کار خود خواهند داشت که بدانند ارتش 

آنها، ابزار و قدرت شايسته برای پاسداری از مرزها را دارد.
مردمی که به خانه های تاريک و بی دريچه عادت کرده اند، از پنجره های باز و نورگير، گريزان 
هستند؛ آخر چشمشان را می زند و خسته شان می کند. جنگ با افكار پوسيده، دشوارتر از جنگ 
رو در روِی جبهه هاست. الزمۀ حضور و مبارزه در هر دو جبهه، عشق است. با اين تفاوت که در جبهۀ 

بيرون، شجاعت کارسازتر است و در اين يک، درايت.«

                                                                             عبّاس میرزا، آغازگری تنها، مجید واعظی
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 قلمرو زبانی 
1  هم آواي کلمه» صفير « را بنويسيد و آن را در جمله اي به کارببريد.

2  چهار »  ترکيب اضافی« که اهّميت امايی داشته باشند، از متن درس  انتخاب کنيد.
٣  همان طـور کـه مـی دانيـد، هر گروه اسـمي، يک » هسـته« دارد کـه می تواند بـا  يک يا 

چند وابسـتۀ پيشـين و پسـين همراه شود. 
 به انواع وابسته هاي پيشين توّجه کنيد: 

 صفت پرسشي   کدام روز

 صفت تعّجبي   عجب روزی

 صفت اشاره    آن روز

 صفت مبهم     هر روز

 صفت شمارشي اصلي    يک روز

 صفت شمارشی ترتیبي  )با پسوند  - ُ مین(   دومين روز

 صفت عالي  بهترين روز

 اينک با يک نوع  ديگر از وابسته هاي  پيشين آشنا مي شويم :
 شاخص : شاخص ها لقب ها و عنوان هايی هستند که بدون هيچ نشانه يا نقش نمايی، در 

کنار اسم قرار می گيرند.
مانند: » امام، عّامه، استاد، آقا، حاجی، خاله، کدخدا، سرلشكر، مهندس و...  . «

توّجه:  شـاخص ها کلماتی هسـتند که غالباً، بی فاصله، پيش از هسـته می آيند؛ اين کلمات 
در جـای ديگـر مـی توانند هسـتۀ گروه اسـمی، مضاف اليـه و يا ... قـرار بگيرند؛ در 

اين صورت، شـاخص محسـوب نمی شوند.
مثال:  ـ  استاد معين، فرهنگ فارسی را در شش جلد تدوين کرده است.               شاخص
      ـ  ايشان،  استاِد  زبان و ادبيات فارسی بودند.                                     هستۀ گروه اسمی
      ـ  کتاب استاد،  دربردارندة مطالب مفيدی است.                                     مضاٌف الیه

 کارگاه    متــن پژوهــی
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   اکنـون واژه هـاي زيـر را يـك بار به عنوان » شـاخص« و بار ديگر به عنوان » هسـتة « 
گروه اسـمي در جملـه به کارببريد.

 سرهنگ:      سيّد:

قلمرو ادبی 
1   متن درس را از نظر نوع ادبي بررسي کنيد.

2   براي هريك از آرايه هاي زير، نمونه اي از بند هشتم درس  )مردم با سنگ پاره   ...( انتخاب کنيد
و بنويسيد.

 نمونهآرایۀ ادبی

تشبيه

کنايه 

تشخيص

3  در عبارت زير، بهره گيری از کدام آرايه های ادبی بر زيبايی سخن افزوده است؟ 
در ايران آن روز،دو دربار بود! دربار بزم و دربار رزم؛ بزم پدر،رزم پسر!

قلمرو فکری 
1 چه عاملي عّباس ميرزا را براي تحّقق آرمان هاي ملّي، استوارتر و اميدوارتر مي کرد؟

2 درعبارت زير، مقصود نويسنده از قسمت های مشّخص شده چيست؟
 » مردمي که به خانه هاي تاريك و بي دريچه عادت کرده اند، از پنجره هاي باز و نورگير گريزان

هستند.«
3  با توّجه به بيت زير، شخصيت » عّباس ميرزا« را تحليل نماييد.

بـاشچون شـير به خود سـپه شكن باش خويشـتن  خصـال  فرزنـد    نظامی 
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چند ماه از ورودم به زندان موصِل 4 می گذشت که متوّجه شدم، چند نفر از بّچه ها در اردوگاه 
سواد چندانی ندارند و خواندن و نوشتن برايشان سخت است.تصميم گرفتم برای استفادة بهتر از 

وقتم، با برنامه ريزی منظّم، خواندن و نوشتن به آنان ياد دهم.
برای شروع، به آمار دقيق بی سوادان نياز داشتم که از طريق دو سه نفر از بّچه ها به آن دست 

پيدا کردم؛ از مجموع هزار و پانصد نفر، تنها پنج نفر کم سواد بودند.
يک روز آنها را جمع کردم و تصميمم را برايشان گفتم؛ با خوشحالی پذيرفتند و گفتند: » ما هم 
دوست داريم مثل بقيه، خودمان برای خانواده مان نامه بنويسيم و نامه های آنها را بخوانيم.« به آنها 

قول دادم در طول دورة اسارت آنها را باسواد کنم.
پودر  از مقواهای  به جای کاغذ  بود.  را شروع کردم. مشكل اصلی کاغذ  جلسات تدريس 
رخت شويی استفاده کردم و آموزش را با حروف الفبا شروع کردم. قرارشد هفته ای چهار جلسه 
درس داشته باشيم؛ اّما به خاطر محدوديت های اردوگاه و آسايشگاه، عمًا در هفته، دو جلسه بيشتر 

نمی توانستيم برگزار کنيم.
شغلم معلّمی بود و به همين دليل تمام توانم را برای آموزش خواندن و نوشتن با شيوه ای درست، 
به کار بستم.کار مشكلی بود، هيچ متنی در دست نداشتم؛ حّتی اگر يک جلد کتاب کاس اّوِل 

دبستان در اختيارم بود، خيلی زود به هدفم می رسيدم؛ اّما نبود!
 از آنجا که شكل کلّی آموزش دوره های اّول تا پنجم ابتدايی در ذهنم بود، با همان ذهنيت سعی کردم

برايشان کتاب درسی درست کنم. از دوستانم در اين مورد خيلی کمک می گرفتم. مشكل کاغذ و 
خودکار را هم آنها حل می کردند. يک ارادة جمعی پشت اين کار بود و کارها خوب پيش می رفت. 
به ذهنم فشار می آوردم ببينم در فارسی اّول دبستان چه داستان ها و قّصه هايی آموخته ام تا همان ها 

را به دوستانم ياد بدهم.
در اين کار از مشاوره با معلّم هم آسايشگاهی ام، »عّباس درمان« و شخصيت دانشمند و فرزانه، 
حاج آقا »کرامت شيرازی«، بهره بردم و آنها دريغ نكردند. اّيام خوبی بود. ظرف چند ماه به اندازة يک 
سال تحصيلی با آنها کار کردم. پيشرفت خوبی داشتند. با مشورت دوستان، کارنامۀ تحصيلی برايشان  

روان خوانی تا غزل بعد...
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 درست کردم.اين کارنامه، همان مقواهای کوچک بود که يكی از دوستان روی آن نّقاشی هايی 
انجام داد و خّطاط مشهور آسايشگاه، آقای »شايق«، از بّچه های يزد که روحانی هم بود، با خّط 

زيبای خودش، متن آن را نوشت.
مراسم کوچكی در آسايشگاه گرفتيم و اين لوح ها را به بّچه ها داديم. بی نهايت خوشحال بودند 
هم از اينكه دارند با سواد می شوند و هم اينكه کارنامه می گيرند. تازه وقتی بهشان گفتم قصد دارم 
آنها را تا پايۀ پنجم پيش ببرم، خوشحال تر شدند. پايۀ دوم را پس از وقفۀ دو سه هفته ای با همان 
جمع دوستان شروع کردم. تكيۀ اصلی، روی خواندن و نوشتن بود، اّما سعی کردم از درس های 
ديگر هم مطالبی به آنها بياموزم؛ مثًا حساب و جدول ضرب را در پايه های، سوم و چهارم و پنجم 
به مرور به آنها ياد دادم.دربارة علوم، مسائل معمولی از هر آنچه به ذهنم می آمد، به آنها می آموختم.

تاش و کوشش آنها در دورة آموزش، مرا هم به وجد می آورد.گاهی سختی ها و محدوديت های 
آسايشگاه و يا دلتنگی های دوری از خانواده به من فشار می آورد و برآن می شدم جلسۀ آن روز را 
تعطيل کنم، اّما بّچه ها آن قدر ذوق و شوق داشتند که نيم ساعت قبل از زمان مقّرر دنبالم می آمدند 
و به قول خودمان قربان صدقه ام می رفتند؛ دورم می نشستند و آماده می شدند تا درس را شروع 

کنم؛ من هم » نه« نمی گفتم.
زمان می گذشت و تاش من برای آموزش اين چند اسير، جّدی تر می شد. رغبت آنها زمانی 

افزون تر شد که آرام آرام، خواندن قرآن و نهج الباغه را شروع کردند؛ البّته نه خيلی روان.
می گفتند تا زمانی که نهج الباغه را به صورت روان و آسان نخوانيم، درس خواندن را ادامه 
می دهيم. همين طور هم شد. از آن بّچه ها فقط نام حسن قانع که بّچۀ مشهد بود، يادم هست و نام 
بقيه را فراموش کرده ام. بايد اين نكته را هم بگويم که اين برنامه، اّيامی اجرا می شد که رفت وآمد 

بّچه ها به آسايشگاه های ديگر آزاد بود.
مّدت ها گذشت تا اينكه شاگردانم موّفق شدند به آسانی و راحتی قرآن و نهج الباغه بخوانند. روز 
آخری که کاس هايمان به طور کامل تعطيل می شد، مراسم مفّصلی می گرفتيم. از سهم خودم، 
هديه ای تهيه کردم و در آن مراسم به آنها دادم.خيلی خوشحال بودند؛ چون کارنامۀ سال پنجم 
دبستان را در دست گرفته بودند. می توانستند قرآن و نهج الباغه بخوانند، برای خانواده شان نامه 

بنويسند و نامه های آنها را بخوانند.
نكتۀ جالب در اين اردوگاه، آشنايی عّده ای از اسرا به زبان های انگليسی، آلمانی و ايتاليايی بود 
که سعی می کردند با برگزاری کاس های آموزشی به بّچه های عاقه مند، زبان خارجی ياد دهند. ی 2
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نكتۀ جالب تر اينكه صليب سرخ، تمام نيازهای آموزشی آنها را تأمين می کرد؛ هر کتابی 
دربارة آن زبان می خواستند، برايشان می آورد. دعا خواندن در آسايشگاه ها ممنوع بود. اگر بعثی ها 
می فهميدند در آسايشگاهی دعا خوانده می شود، همه را زندانی می کردند و به بّچه ها اجازة بيرون 
آمدن از آسايشگاه نمی دادند. با وجود اين، بّچه ها از هر فرصتی برای خواندن دعا استفاده می کردند. 
برای اعياد مذهبی و مناسبت های انقابی هم برنامه هايی تدارك ديده بودم. با آنكه بعثی ها هميشه 
تأکيد داشتند سرود و تئاتر در آسايشگاه ممنوع است، اّما از مجموع بّچه های عاقه مند و خوش صدا، 
گروه سرودی تشكيل دادم که اغلب سرود های انقابِی اوايل انقاب را می خواندند. گاهی هم 

خودشان دست و پا شكسته سرودهايی می نوشتند و همان را تمرين می کردند و می خواندند. 
کارم شده بود برگزاری کاس و آموزش؛ از صبح تا شب، در هر فرصت ممكن؛ اين برنامه ها برای 
آن بود که شور و هيجان بّچه ها از عمق دلشان بجوشد و تخليۀ روانی شوند.از نوجوانی به مقاله نويسی  
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و دکلمه خوانی عاقۀ خاّصی داشتم. از طبع شعر هم برخوردار بودم و همين ويژگی ها باعث شده بود 
مقاالت خوبی بنويسم. البّته دکلمه خوانی ظرافت های خاّص خودش را دارد. بايد با حرکات دست و 
 چشم، آن هم به صورت موزون، محتوای مقاله را به مخاطب ارائه داد؛ مثًا وقتی از آسمان می گويی، بايد
 با دست به آسمان اشاره کنی و با حرکات چشم و سر، جذابيت متن را برای طرف مقابل افزايش دهی.

موقع خواندن  دکلمه های حماسی، شور و حال خاّصی پيدا می کردم و همين حس را به بّچه ها 
منتقل می کردم. تا پايان مقاله خوانی، جيک هيچ کس در نمی آمد.

در دوران اسارت سعی می کردم مقاله نويسی و دکلمه خوانی را به هر مناسبتی اجرا کنم و روحيۀ 
خودم و ديگر اسرا را در برابر سختی ها و مشكات اسارت افزايش دهم. در جلسات شعر خوانی هم 

اغلب اين شعر را می خواندم که همه را به وجد می آورد و بعد در غم فرو می برد:

��یم  م�ی �گ �ب ی ��ز مـ �که �ب �ی
�ز � ا�ز اآ ی �ت �ب ��یماآ م�ی �ب �گ  س�ز ا  �ب �که  ود�یم  �ب �ز ـه  �ی�ش

�ش ا�ز 

�د  ل  �ب �ز ا عز ون   �ت �ز ده ای  �و� �ب �ص�ت  �ب ��یم �ز م�ی �گ �ب �ز �ی��ت  �که رد �ز
ـ ـ ما �ز ��ت �ی

رد �ز

خيلی ها با شنيدن اين شعر، به ياد وطن به گريه می افتادند. به نوعی بيان و شرح حال ما در 
بود. اسارت 

هر کسی مشغول کاری بود؛ ازکارهای گروهی گرفته تا فردی. بعضی بّچه های خوش ذوق، 
عروسک هايی درست کرده بودند که با آنها خيمه شب بازی راه می انداختند. برنامه های نمايشی آنها 
که معمواًل با قّصه ای همراه بود، هم آموزنده بود، هم سرگرم کننده. البّته هيچ گونه امكاناتی برای 
اجرا نداشتيم؛ مثًا اگر قرار بود در صحنه، سماوری باشد، تصوير آن سماور را روی مقوا می کشيدند 

يا مثًا داس کشاورز را از مقّوا می ساختيم.
برنامه ای که هيچ وقت تعطيل نمی شد، مسابقات ورزشی بود؛ واليبال و فوتبال هميشه پا برجا 
بود و هميشه هم برای بّچه ها تازگی داشت. شور و هيجان خاّصی در وجود بّچه ها می دويد. انگار 

جان تازه می گرفتند، هر مسابقه ای هم، حرف و حديث های زيادی را به دنبال داشت.
بعد از يارکِشی، ُکری خوانی بّچه ها تا روز مسابقه ادامه می يافت. بعد از مسابقه هم بحث 
برد و باخت ها چند روز طول می کشيد. حسابی ذهن بّچه ها درگير می شد و اجرای همين مسابقه ها 

و بازی ها و دويدن ها، بّچه ها را به لحاظ روحی و جسمی تقويت می کرد. 
در اين ميان بودند بّچه هايی که در برنامه ها مشارکت نداشتند. اين تعداد اندك، وقتی آيۀ يأس  ی 2
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می خواندند، در روحيۀ ديگران بی تأثير نبود؛ هرچند اين تأثير زياد نبود، اّما به هر حال، نور اميد را 
در دل بّچه ها کم رنگ می کرد. ما نمی خواستيم اين طور باشد. 

آنها روحيۀ ضعيفی داشتند؛ انگار از همه بريده بودند و حّتی کورسويی از اميد در دلشان پيدا نبود. 
فقط منتظرطلوع و غروب خورشيد بودند تا روز را به شب برسانند. با همۀ اينها  تاش می کردم از 
برنامه ها فاصله نگيرند. هميشه از آنها می خواستم در برنامه ها مشارکت کنند. حرفشان اين بود که 
استعداد و هنر اين کارها را ندارند، ولی بهشان روحيه می دادم و می گفتم: » همۀ ما مثل هميم. اين 
حرفا نيس. اگه دوس ندارين تو اجرای برنامه ها شرکت کنين، بياين بين بّچه ها و با اونا برنامه رو 

تماشا کنين و نظر بدين؛ اين واسۀ ما خيلی مهم و با ارزشه.«
دوست نداشتم از بّچه ها فاصله بگيرند يا احساس طرد شدن کنند. شايد هم در بعضی موارد 
حق داشتند منزوی شوند؛ چون به هر حال هميشه افراط و تفريط های بعضی ها، مشكاتی ايجاد 
می کرد يا اختاف سليقه ها به حّدی باال می گرفت که بعضی ها ترجيح می دادند در برنامه های 
عمومی مشارکت نداشته باشند، اّما سختی اسارت فراتر از اين بود که کسی بتواند گوشۀ ديوار 
بنشيند، در هيچ برنامه ای شرکت نكند و به راحتی وقت بگذراند. واقعاً سخت بود، عقربه ها تنبل 
شده بودند؛ شايد هم مرده. گاه احساس می کرديم که يک روز اسارت، به اندازة هفته ها و ماه های 

روزهايی که آزاد بوديم، طول می کشيد.
در شرايط سخت و طاقت فرسای اسارت بايد کاری می کرديم که زمان بگذرد و سختی ها قابل 
تحّمل تر شود. در آن روزهای غربت، نيازمند دلگرمی و اميد بوديم تا روحمان در زندان بعثی ها 
نپوسد. اگر مقاومِت روح می شكست، زندگی خيلی سخت تر می شد؛ چرا که دشمن هر لحظه در 
کمين کسانی بود که به قول خودمان کم آورده بودند؛ کسانی که به بهای اندك، خيلی چيزها را 

زير پا می گذاشتند. ما تاش می کرديم چنين بايی سرمان نيايد...   .
زندان موصل، )خاطرات اسیر آزاد شده، اصغر رباط جزي(، 

کامور بخشايش

درک و دريافت 
1 متن » آغازگری تنها« و » تا غزل بعد«  را از نظر زاويۀ ديد و شخصيت های اصلی مقايسه   

نماييد.
ی 22 در اين متن، از چه راهكارهايی در رويارويی با دشواری های اسارت بهره گرفته شده است؟

رس
فا

49



ی 2
رس

فا

٥0



درس ششم: پروردة عشق
کارگاه متن پژوهی

گنج حکمت: مردان واقعی 
 درس هفتم: باران محبّت

کارگاه متن پژوهی
شعر خوانی:  آفتاب ُحسن

ی 2
رس

فا

51



پروردة    عشق

1  � �ی
�گ هاـ�ز �ب ن  اآ �ت  عسش �ت  �ا�ی ون  ��چ �ی

�مان �گ اآ �ی  ��ی مـه  ون  �چ د  �ش

�ت سش
�گ  � ام �ت ده    �ز �ی

�ز �ز �و�ز  �ته�  سش
�گ  � مام �ت �ت ی 

گ
� �ت �ی�ز �ش رد 

�ت �ز �ب او  کا�  �ز  دل  ه  ـت �داسش �ت�ب س�ز او  کا�  به  � د�  �چ دْ  ردما�ز

او ا  �ب اـ�ز  �ز�ی رد  همـهـ  ان  ی�ش و� او�ز ا  �ب ا�ه �اـ�ز  �چ ده  �ش �ک  �ی ه� 

د٥ د�ز د�ی و  �چ و�ا  ی 
گ

ا�ل �چ �ی د�ب د�ز �ی �ش �ک ان  �ب �ز �ی 
گ

ا�ه � �چ رد 

س� �ک  �ی ا�ت  �ز
ا�تّ به  � د  �ز �ت �ز ردلگ ن  �دد  ا�ی

گ
� اـده  �ش

گ
� ع�به  لک �ز 

ک
�

اوس�ت هاـن  �ب ملٔۀ  �ب �ت    �گِه  اوس�ت�ا�ب �مان  اآ و  ن  �ی م �ز مح�ا�ب 

اس�ت ��ز �ب د،  ـی �س ح�ب  موسم  ون  �اس�ت�چ اآ محملـ 
و  د  �ی طل�ب  � �ت

�ش ا

هد �ب صدـ  به  � �ا  �ز  �ی ع�ز د  �ز ��ز مهدـ�ز ی 
ک

� �ی رد  ماه  و  �چ د  ا�ز �ش �ز �ب

و�ش10 ��ب �چ �زه  ـی ع�به ،  س لک سوی  مد  و�شاآ
�گ رد  ���ته  هاـد 

�ز ع�به  لک ون  �چ ی 2
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ی   اس�ت ا�ز ای    �ب ن �زه �ب :»     ای  �چس�، ا�ی �ت �ز اس�تلگ ی   ا�ه �ا�ز �چ ای  �ب �که  ا�ب  �ت �ب�ش

کا�ی  ا�ز  �ز
گ

� ن  ا�ز  ا�ی ��ب  ا  �ی و ، 
گا�ی�گ ـت �س به  � دهمـ  �ت  �ی

و�ز
�ت

م
�ت ع�ش الی  �ت م�ب �که  م«رد�یا�ب 

�ت ع�ش الی  �ب ا�ز  ن 
ک

� اد  �ز اآ

د �ی
�ز �ب�ش �ت  عسش �ش  �د�ی و  �چ ون  �ز دم�ب دـ�ی �ز

�ز �ب �چ�  ��یس�ت   ،ــ 
گ

� �ب اّول 

�حبس�ت1٥ �ب ـه  ���ت ماِ�  و  �چ ای  �ب دس�تا�ز  د  �ز ع�به  لک ل�ز  �ز ٔه  ���ت رد 

� �ب رد  ���ته  �تـه  ��ز
گ

� �ت ، 
�ز ردمی لگ  � �ب ــهـ  ���ت و  �چ مـ 

م�ز کام�و�ز 

ی دـا�ی حب ن 
ک

� ـ�ت  عسش �ز  دـ  و  �ی�ز
ی�گ ا�ی ـز سش اآ �ت  ط��ی �ی��ت 

�ز ن  ا�ی

م
ـت س�سش دـ  �ش �ت  عسش �و�دٔۀ  م�چ

�ت و�ش
س��ز اـد  م�ب �ت  عسش �ز  �ب

�ی�ت دا�ی �ز ی  دا�ی �ز به  � ��ب  ،  ا  �ی�ت�ی ا�ی اد�ش �چ ماـل 
�ک به  � لگه  وا�ز

م20
��اـ�ز ی  �ت ا�ی عز به  � �ت  عسش �ز 

ک
م�

ما�ز �ز من  ـهـ  �چ  �
گ

ا� د  ما�زَ کاو 

م                            
مس�ت �ت  عسش �ا�ب  سش �ز  ��چه 

گ
م�

هس�ت �که  مـ 
�ز

�ک ن  �ی ا�ز  � �ت �ت عاسش

ای �ب  � �ب هس�ت  �چه 
�ز اآ من  عم�  ایا�ز  �ز ا�ز �ی  ��ی عم�  به  � و  ان  �ب��ت

و�ش
�گ او  سوی  به  � د�  �چ �ت 

امو�شمی داسش �ز �ت 
�ش

�گ د،  �ی
�ز �ش ّصه 

�ت ن  کا�ی

دا�د  � اسـی دل ،  �که  س�ت  دا�ددا�ز  � �ی دز دوا �چ �زه  رددی 

لیلی و مجنون، نظامی گنجه ای
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 قلمرو زبانی 
1  معنای واژه های مشّخص شده را بنويسيد.

سنايی زانكه توفيق و جهد هسـت رفيق جهد برتوسـت و بر خدا توفيق

فردوسیز اهريمنـی دور و دور از جفـا خنيـده بـه گيتی به مهـر و وفا

2  سـال گذشـته  خوانديـم که در شـيوة باغی، جـای  اجزای کام  در جملـه، تغيير می کند، 
اّما  در متن آموزشـی، مطابق با شـيوة عادی و  نوشـتاِر معيار، نهاد در آغاز جمله و فعل در 

پايان آن قـرار می گيرد.
 اکنون اجزای بيت زير را مطابق زبان معيار مرتّب کنيد.

يک سـر اتّفـاق  بـه  کـز کعبه گشـاده گـردد اين درگفتنـد 

ـَ م« را بررسی کنيد. ٣  در بيت های زير، نقش » 

عشـقمالف( مبتـای  کـه  عشـقمدريـاب  بـای  از  کـن  آزاد 

سرشـتمب( شـد  عشـق  سرنوشـتمپـروردة  مبـاد  عشـق  جـز 

قلمرو ادبی 
1   شـاعران، در سـرودن منظومه هـاي داسـتاني، غالبـاً از قالـب » مثنوي« بهـره مي گيرند؛

مهم ترين دليل آن را بنويسيد.

 کارگاه  متــن پژوهــی
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2  هريک از بيت هاي زير را از نظر کاربرد آرايه هاي ادبي بررسي کنيد.

 شـد چون مه ليلي آسـمان گير چـون رايت عشـق آن جهان گير

بخـت او،  کار  ز  دل  درمانـد پـدر بـه کار او سـختبرداشـته 

٣ در بيت زير، شاعر چگونه از تشبيه برای خلق کنايه بهره گرفته است؟ 
چـون کعبه نهاد حلقه در گوشآمد سـوي کعبه، سـينه پرجوش

   قلمرو فکری 
1  معني و مفهوم  بيت زير را به نثر روان بنويسيد.

محـراب زمـين و آسمان اوستحاجت گـِه جملـۀ جهـان اوسـت

2 در بيت هاي هفدهم و بيستم، کدام ويژگي های »مجنون« بارز است؟

٣    بر مبنای درس و با توّجه به بيت های زير، تحليلی از سير فكری پدر مجنون ارائه دهيد.

عاقلـش بـا کار بيـكاران چه کار؟ عشـق بـازی، کار بيـكاران بُـَود 
 نعمت اهلل ولی

 روز اّول، رنگ اين ويرانه، ويران ريختند  از سر تعمير دل بگذر که معماران عشق
 بیدل                                                                                                                                                                                   

4   مفهوم بيت زير را با نگرِش خويشاِن مجنون  و چاره سازی آنها مقايسه کنيد.

بگـذار کـه دل حـل بكند مســئله ها را  يک بار هم ای عشِق من از عقل مينديش    
         محّمدعلی بهمنی
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مردان واقعی  گنــج     حکمــت

يكی از کوه لُكام به زيارت »َسـری َسـَقطی« آمد. سـام کرد و گفت: »فان پير 
از کوه لُكام تو را سـام گفت.«

َسـری گفت: »    وی در کوه سـاکن شـده است؟ بس کاری نباشد. مرد بايد در ميان 
بازار مشـغول تواند بود، چنان که يک لحظه از حق تعالی غايب نشـود.« 

تذکره االولیا، عّطار
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 باران محبّت

حـق  تعالـی چون اصناِف موجودات می آفريد، وسـايط گوناگـون در هر مقام، بر کار کرد. چون 
کار به خلقِت آدم رسـيد، گفت: » إنّی خالٌِق  بََشـراً ِمْن طيٍن.« خانۀ آب و ِگل آدم، من می سـازم. 

جمعی را ُمشـتبِه شـد؛ گفتند: » نه همه تو ساخته ای؟«
گفـت: »   اينجـا اختصاصـی ديگر هسـت که اين را به خودی خود می سـازم بی واسـطه، که در 

او گنـج معرفت تعبيـه خواهم کرد.«
ـ عليه الّسام ـ  پس جبرئيل را بفرمود که برو از روی زمين يک مشت خاك بردار و بياور. جبرئيل 

برفت؛ خواست که يک مشت خاك بردارد. خاك گفت: »ای جبرئيل، چه می کنی؟«
گفت: »   تو را به حضرت می برم که از تو  خليفتی می آفريند.«

خـاك سـوگند بـرداد بـه عـّزت و ذوالجالی حق که مرا مبـر که من طاقِت ُقرب نـدارم و تاِب 
آن نيـارم؛ مـن نهايـِت بُعد اختيار کردم، که ُقربت را خطر بسـيار اسـت.

جبرئيـل، چون ذکر سـوگند شـنيد، به حضـرت بازگشـت.گفت: »خداوندا، تـو داناتری، خاك 
تـن  در نمی دهـد. ميكائيـل را فرمـود: »   تـو بـرو.« او برفـت. همچنين سـوگند برداد. اسـرافيل را 

فرمـود: »   تو    بـرو.« او برفـت. همچنين سـوگند برداد. برگشـت.
حـق تعالـی عزرائيـل را بفرمـود: »   بـرو؛ اگر به طوع و رغبت نيايـد، به ِاکراه و بـه اجبار، برگير و 

بياور.«
عزرائيـل بيامـد و بـه قهـر، يک قبضه خـاك از روی جملۀ زمين برگرفت و بيـاورد. آن خاك را 

ميـان مّكـه و طائف، فرو کرد. عشـق، حالی دو اسـبه می آمد.
جملگـی مايكـه را در آن حالـت، انگشـِت تعّجـب در دنـداِن تحيّـر بمانده که آيا اين چه ِسـّر 
اسـت کـه خـاِك ذليـل را از حضرِت عّزت بـه چندين اِعـزاز می خوانند و خاك در کمـاِل مذلّت و 
خـواری،  بـا حضـرِت عـّزت و کبريايی، چندين نـاز می کند و با اين همه، حضـرِت َغنا، ديگری را 
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بـه جـای او نخوانْـد و اين ِسـر با ديگـری در ميان ننهاد. 
الطـاِف الوهيـت و حكمـِت ربوبيـت، به ِسـرِّ مايكه فرو می گفـت: »إنّی أَعلَُم مـا ال تَعلَُمون«، 
شـما چـه دانيـد کـه مـا را با اين مشـتی خاك، چـه کارها از ازل تـا ابد در پيش اسـت؟ معذوريد که 
شـما را سـر و کار بـا عشـق نبـوده اسـت. روزکی چنـد صبر کنيد تا مـن بر اين يک مشـت خاك، 
دسـت کاری قدرت بنمايم، تا شـما در اين آينه، نقش های بوقلمون بينيد. اّول نقش، آن باشـد که 

همـه را سـجدة او بايد کرد.
پـس، از ابـِر کـرم، بـاراِن محّبـت بـر خاك آدم باريد و خـاك را ِگل کرد و به يِد قـدرت در ِگل از 

ِگل، دل کرد. عشـق، نتيجۀ محّبت حق اسـت.

د دم گل �ش  اآ
ک

ا� �ت ، �ز م عسش
�ز �ب

دا�ز �ش هاـن �اصل �ش و� رد �ب �زه و سش �ت صد �ز

د  د�ز ِ          �و�    �ز
گ

�� � �ت �ب ِ� عسش �ت
�ش دس� �ز ام�ش دل �ش دـ     و    �ز �ی

�ک �و�چ ط�ه �ز
�ک �ت �ی

جملـه، در آن حالـت، متعّجب وار می نگريسـتند که حضـرِت َجلّت به خداوندی خويش، در آب و 
ِگل آدم، چهـل شـباروز تصـّرف می کـرد و در هـر ذّره از آن ِگل، دلـی تعبيه می کـرد و آن را به نظر 

عنايـت، پـرورش مـی داد و  حكمـت با مايكه می گفت: »شـما در ِگل منگريد، در دل نگريد.«

ما�م
�گ �ب  ،� �ب �گ  س�ز به  � �ی  طز

�ز من   �
گ

�م� �ون اآ �ی �ته �ب �گ ، دلی سو�ز ا�ز س�ز

اينجا، عشـق معكوس گردد؛ اگر معشـوق خواهد که از او بگريزد، او به هزار دسـت در دامنش 
آويـزد. آن چـه بود که اّول می گريختی و اين چيسـت که امـروز درمی آويزی؟ 

ـ آن روز ِگل بودم، می گريختم، امروز همه ِدل شدم، در می آويزم.
همچنيـن، هـر لحظـه از خزايِن غيب، گوهـری، در نهاد او تعبيه می کردند، تـا هر چه از نفايِس 
خزايـِن غيـب بـود، جملـه در آب و ِگِل آدم، دفيـن کردنـد. چـون نوبت بـه دل رسـيد، ِگِل دل را از 

بهشـت بياوردنـد و بـه آِب حياِت ابدی سرشـتند و به آفتاِب نظـر بپروردند.
چـون کاِر دل بـه ايـن کمال رسـيد، گوهری بـود در خزانۀ غيب که آن را از نظـر خازنان پنهان 

داشـته   بود. فرمـود کـه آن را هيچ خزانه اليق نيسـت، ااّل حضرِت مـا، يا دِل آدم.
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آن چـه بـود؟ گوهـِر محّبـت بـود که در صـدِف امانت معرفـت تعبيه کـرده بودند، و بـر ُملک و 
ملكوت عرضه داشـته، هيچ کس اسـتحقاق خزانگی و خزانه داری آن گوهر نيافته، خزانگی آن را 

دِل آدم اليـق بـود، و بـه خزانه داری آن، جاِن آدم شايسـته بود.
مايكـۀ ُمقـّرب، هيـچ کـس آدم را نمی شـناختند. يک به  يک بـر آدم می گذشـتند و می گفتند: 

»  آيا   ايـن چـه نقش عجيبی اسـت کـه می نگارند؟«
آدم به زير لب آهسـته می گفت: »   اگر شـما مرا نمی شناسـيد، من شـما را می شناسـم، باشـيد تا 

من سـر از اين خواب خوش بردارم، اسـامی شـما را يک به يک برشـمارم.«
هر چند که مايكه در او نظر می کردند، نمی دانسـتند که اين چه مجموعه ای اسـت تا ابليِس 
ُپرتلبيـس يـک بـاری ِگـرد او طواف می کرد. چون ابليس، ِگرد قالـب آدم برآمد، هر چيز را که بديد، 
دانسـت که چيسـت، اّما چون به دل رسـيد، دل را بر مثال کوشـكی يافت. هر چند که کوشـيد که 

راهـی يابد تا بـه درون دل در رود، هيچ راه نيافت.
ابليـس بـا خـود گفت: » هرچه ديدم، سـهل بود، کار مشـكل اينجاسـت. اگر ما را آفتی رسـد از 
ايـن شـخص، از ايـن موضـع تواند بـود و اگر حق تعالی را بـا اين قالب، سـر و کاری خواهد بود، در 
اين موضع تواند بود.« با صدهزار انديشـه، نوميد از دِر دل بازگشـت. ابليس را چون در دل آدم بار 

ندادنـد، مردود همۀ جهان گشـت.

ِمرصاد الِعباد ِمن الَمبدأ الی الَمعاد،    نجم الّدين  رازی )معروف به دايه (
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کارگاه  متــن پژوهــی

 قلمرو زبانی 
1   معناي واژه هاي مشّخص شده را بنويسيد.

  تا در تحصيل فضل و ادب، رغبتي صادق نباشد، اين منزلت نتوان يافت.                کلیله و دمنه

حافظدر حضرت کريم، تمّنا چه حاجت است؟ارباب حاجتيم و زبان سؤال نيست 

سعدي بينوايـي بـه از مـذلّــِت خواسـتنانـم افـزود و آبرويـم کاسـت

2  با دّقت و توّجه به جدول زير، شكل ها و جايگاه همزه را در زبان فارسي بهتر بشناسيم:

ئ ؤ أ آ ء ا  شکل همزه

هيئت
متأللئ

رؤيا 
مؤلّف 

لؤلؤ

رأفت
مبدأ

آسان
اآلن

مار بوآ 

جزء
شيء

ابر
اراده
اجرت مثال

     اکنون براي کاربرد هر يک از شكل های مختلف همزه، سه واژه مناسب بيابيد و بنويسيد.

٣  در بند پايانی درس، جمله های مرّکب و پيوندهای وابسته ساز را مشّخص کنيد.
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قلمرو ادبی 
1   عبارت زير را از ديد آرايه هاي ادبي، بررسي کنيد.

 پـس، از ابرکـرم، بـاران محّبـت بر خـاك آدم باريد  و خـاك را ِگل کرد و بـه يد قدرت در 
ِگل از ِگل، دل کـرد.

2  در بيت زير، » استعاره« را مشّخص کنيد و آن را بررسي نماييد.

  يک قطره فرو چكيد و نامش دل شدسـر نشـتِر عشـق بـر رِگ روح زدند 

٣  براي هر مفهوم زير، از متن درس، معادل کنايي بيابيد و بنويسيد.

 نپذيرفتن                       ).............................................................................(

 متوّسل شدن                  ).............................................................................(

 شتاب داشتن                  ).............................................................................(

قلمرو فکری 
1  در عبارت هاي زير، مقصود از قسمت هاي مشّخص شده چيست؟

الف( شما در اين آينه، نقش های بوقلمون بينيد.

ب( هر لحظه، از خزاين غيب، گوهري، در نهاد او تعبيه مي کردند.

پ( از حكمِت  ربوبيت به ِسّر مايكه فرو می گفت.
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2  هر بيت، با کدام قسمت از متن درس تناسب مفهومي دارد؟ 
حسین منزویتا  ز  تو دلپذير شد، هستی ناگزير منناِز تو و نياِز تو شد، همه دلپذير من

خواجوی کرمانیهر که را در جان، غم جانانه نيستنيست جانش محرم اسرار عشق

 مولویديـو، آدم را نبينـد غيـر طيـنتو ز قرآن، اي پسر، ظاهر مبين

٣ دربارة ارتباط معنايي آيات شريفۀ زير و متن درس توضيح دهيد.

الف( و َعلََّم آَدَم ااَلْسماَء ُکلََّها. )همۀ نام ها را به آدم آموخت.(                          )سورة بقره،آيۀ31(

ـَماَواِت َواْلَْرِض َوالِْجَبـاِل َفَأبَْيَن أَن َيْحِملَْنَها َوأَْشـَفْقَن ِمْنَها  َعلَی السَّ .َ.اْلََمانَه ا َعَرْضَنـا  ب(  إِنَـّ
ُه َکاَن َظُلومـاً َجُهـواًل.                                          )سـورة احـزاب، آيـۀ 72( َوَحَملََهـا اْلِنَسـاُن  ِإنَـّ

)مـا امانـت را بـر آسـمان ها و زمين و کوه ها عرضه کرديم؛ پـس، از پذيرفتن و حمل آن 
خودداری کردند و از آن هراسـناك بودند و انسـان، آن را بر دوش کشـيد. به درسـتی که 

او بسـيار ستمگر و نادان بود.(
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آفتاب ُحسن شعـرخـوانی

وس�ت1 ��ز اآ م 
ا�ز ـت ا�ز و گلس �ب �که  �زمای ��ز  وس�ت �ب ��ز اآ م 

�اوا�ز �ز د  �ز �ت �که  ��ب  ای  �ش
�گ �ب

 � ا�ب �ز  دمی  اآ  �ون  �ب ُحسن  ،  ا�ب  �ت �ز اآ وس�ت ای  ��ز اآ م 
ا�ز ا�ب �ت ِع 

ع�شَ
ُم�شَ �چه�ٔه  کان 

�و«  �ب م�ا،  ان  �ب
م��ز �ش  »�ب�ی ا�ز  �ز �ز  ی   �ت

�ز لگ وس�ت   ��ز م « اآ
ا�ز �ب

�ش م��ز �ت �که »�ب�ی �ز �ت �ز ن لگ  اآ

�ت  
��ز

گ
� دلم  اِص�  ع�ز سس�ت  هم�هاِن  ن  �ی وس�ت�ز ��ز اآ م 

ا�ز دس�ت م 
ـت �س و  دا  �ز  � �ی

�ش  

ه� ٥
�ش �ِد  ِ

گ
� �ت 

�ش
�گ همی  �ا�ز  �چ ا  �ب �ز  �ی �ش وس�ت دی  ��ز اآ م 

�ا�ز ا�ز و  م�ولم  دد  و  و  د�ی �ز 
ک

�

ما  ـه ا�یم  ـت �بس ود،  سش می �ز �ت 
ا�ز �ی د  �ز �ت �ز وس�ت  « لگ ��ز م اآ

�ز ود اآ سش �ت می �ز
ا�ز ه �ی

ن �ک :»  اآ �ت �ز  لگ

ده ها ا�ز اوس�ت ده ها و همه د�ی هان �ز د�ی �ز �چ وس�ت  ��ز اآ م 
ها�ز �ز �چ ع�ِت  كا�ص�ز اآ  �ش ن  اآ

  غزلیات شمس،جالل الّدين محّمد مولوی

درک و دريافت 
1  سه بيت نخستين اين شعر را با توّجه به گونۀ »   ادب غنايی« بررسی کنيد.

2  دربارة دنيای آرمانی شاعر توضيح دهيد.  
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درس هشتم: در کوی عاشقان
کارگاه متن پژوهی

گنج حکمت: چنان باش ...
درس نهم: ذوق لطیف 

کارگاه متن پژوهی
روان خوانی: میثاق دوستی 



در کوي عاشقان

زی
ري

س تب
شم

ی و 
ولو

ر م
يدا

ن، د
چیا

رش
د ف

مو
مح

اد 
ست

ر ا
ز اث

ی ا
ش

بخ
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محّمـد، ملّقـب بـه جال الّدين، مشـهور به »موالنا« يـا »مولوی«، اوايل قرن هفتم، در شـهر 
بلـخ بـه دنيـا آمد. علّت شـهرت او بـه »رومی« يـا »موالنـای روم«، اقامت طوالنی وی در شـهر 
قونيه بوده اسـت، اّما جال الّدين همواره خود را  از مردم خراسـان شـمرده و همشهريانش را دوست 

می داشـته و از يـاد آنان دلش آرام نبوده اسـت.
پـدر جال الّديـن، محّمد بن حسـين خطيبی، معروف به »  بهاءالّدين ولد« از دانشـمندان روزگار 
خود بود. به سبب هراس از بی رحمی ها و کشتار لشكر مغول و رنجش از خوارزم شاه، ناچار از بلخ 
مهاجرت کرد. جال الّدين در اين اّيام، پنج شش ساله بود که خاندانش، شهر بلخ و خويشان را بدرود 
گفت و به قصد حج، رهسـپار گرديد. چون به نيشـابور رسـيد، با شيخ فريدالّدين عطّار، ماقات کرد. 
 شـيخ عطّار، کتاب » اسـرارنامه« را به جال الّدين ُخردسـال هديه داد و به پدرش بهاء الّدين گفت: 

»  زود باشد که اين پسر تو، آتش در سوختگان عالم زند.«
هنگامـی کـه بهـاء ولد، مناسـک حج را به پايان برد، در بازگشـت، به طرف شـام روانه گرديد و 
مّدتـی در آن نواحـی بـه سـر بـرد. آوازة تقوا و فضل و تأثيـر بهاء ولد همه جا را فراگرفت و پادشـاه 
سـلجوقی روم، عاء الّديـن کيقبـاد، از مقامات او آگاهی يافت، طالب ديـدار وی گرديد. بهاء ولد به 

خواهش او به قونيه روانه شـد و بدان شـهريار پيوسـت.
بهـاء ولـد از آنجـا کـه ديـار روم از تاخت و تاز سـپاه مغول برکنـار بود و پادشـاهی دانا و صاحب 
بصيـرت و عالـم پـرور و محيطی آرام و آزاد داشـت، بدان نواحی هجرت گزيد. مردم آن سـرزمين، 

عاقـۀ فراوانـی به او يافتند و سـلطان نيـز، بی اندازه، او را گرامی می داشـت.
جال الّديـن، در هجـده سـالگی بـه فرمـان پـدر با »گوهـر خاتـون« سـمرقندی ازدواج کرد. 
پـس از درگذشـت بهاء الّديـن، جال الّديـن محّمـد بـه اصـرار مريدان و شـاگردان پـدر، مجالس 

درس و وعـظ را بـه عهـده گرفـت؛ جـال الّديـن در آن هنگام، بيسـت و  چهار سـال داشـت.
پس از اين، جال الّدين مّدتی در شـهر َحلَب به تحصيل علوم پرداخت و سـپس عازم دمشـق 
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شـد و بيش از چهار سـال در آن ناحيه، دانش می اندوخت و معرفت می آموخت. 
جال الّدين، پس از چندی اقامت در شـهرهای حلب و شـام  که مّدت مجموع آن، هفت سـال 
بيـش نبـود، بـه قونيـه بازآمـد و همه روزه، به شـيوة پدر، در مدرسـه، به درس علوم دينی و ارشـاد 

می پرداخـت و طالبـان علوم شـريعت در محضر او حاضر می شـدند.
در اين اّيام که جال الّدين، روزها به شـغل تدريس می گذرانيد و شـاگردان و پيروان بسـياری 
از حضـورش بهـره می بردنـد و مـردم روزگار بـر تقوا و زهـد او مّتفق بودند، ناگهان آفتاب عشـق و 
شـمِس حقيقت، در برابرش نمايان شـد؛ او شـمس الّدين تبريزی بود. شـمس از مردم تبريز بود و 
خاندان وی هم اهل تبريز بودند. او برای کسـب علوم و معارف، بسـيار مسـافرت کرد و از مشـايخ 
فراوانی بهره برد. به دليل سـير و سـفر و البّته جسـت وجو و پرواز در عالم معنا، او را »شـمِس پرنده« 

می گفتند.
شـمس الّدين، بيسـت و ششـم جمادی اآلخر سـال 642 هــجری قمری به قونيه وارد شـد. 
شـمس، عارفـی کامـل و مـرد حق بود و موالنـا جال الّدين که همـواره در طلب مـردان خدا بود، 
چون شـمس را ديد، نشـان هايی از لطف الهی را در او يافت و دانسـت که او همان پير و مرشـدی 
اسـت که سـال ها در جسـت وجويش بود؛ از اين رو، به شـمس روی آورد و با او به صحبت و خلوت 
نشسـت و دِر خانه بر آشـنا و بيگانه بسـت و تدريس و وعظ را رها کرد. موالنا جال الّدين با همۀ 
علـم و اسـتادی خويـش، در ايـن اّيام که حدوداً سـی وهشـت سـاله بـود، خدمت شـمس زانو زد و 

نوآمـوز گشـت؛ اين خلـوت عارفانه، حدود چهل روز طول کشـيد.
موالنـا آن چنـان در معـارف شـمس، غرق شـد که مريدان خـود را از ياد برد. اهـل قونيه و علما 
و زاهدان هم، مانند شـاگردانش از تغيير رفتار موالنا خشـمگين شـدند و به سـرزنش او پرداختند. 
دشـمنی آنان نسـبت به شـمس، هـر روز فزون تر می گشـت. موالنـا جال الّدين در ايـن ميان، با 
بی توّجهی به مامت و هياهوی مردم، خود را با سـرودن غزل های گرم و ُپرسـوز و گداز عاشـقانه، 

سـرگرم می کرد.
در پـی فزونـی گرفتن خشـم و غضب مردم، شـمس، ناگزير قونيه را تـرك کرد. موالنا در طلب 
شـمس به تكاپو افتاد و سـرانجام خبر يافت که او به دمشـق رفته اسـت. موالنا چندين نامه و پيغام 

فرسـتاد و غزل سـرود و به خدمت شـمس روانه کرد.
يـاران موالنـا هـم کـه پژمردگـی و دل تنگی او را در غيبت شـمس ديـده بودند، از کـرداِر خود 
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پشـيمان شـدند و روی به موالنا آوردند. موالنا عذرشـان را پذيرفت و فرزند خود، »سـلطان ولد« 
را بـا غـزل زير، به طلب شـمس روانۀ دمشـق کرد.

�ا ما  ا�  �ی د  �ی �ش �کِ �ب ان ،  �ز ���ی اـی  د  �و�ی �ا�ب ا  �چ �ز ��ی
گ

� ِم 
ـز �،ص �ِز اآ د  و��ی اآ من  به  �

ن �ی ّ� �ز ها�زه های  �ب به  � ن ،  ��ی �ی
�ش �ا�زه های  �ت به  ا �ا� و�ش ل�ت و�ب �ز ا�زه، َمِه �ز دسوی �ز �ی �ش �کِ �ب

م ا�ی �ی �ب  �
گ

�که َدمی د� د  و�ی
�گ به وعدـه  � � او 

گ
�اا� ما  �ش او  �بد  ��ی

�ز �ب دـ ،  �با�ش  �
ک

م� وعده  همه 

اين پيک ها و نامه ها عاقبت در دل شـمس تأثير بخشـيد. شـمس خواهش موالنا را پذيرفت و 
بـار ديگـر بـه قونيه بازگشـت. با آمدن شـمس، بار ديگر نشسـت ها و ماقات موالنا بـا او پی درپی 
شـد و سـبب انقاب احوال موالنا گرديد. دگربار، مريدان از تعطيل شـدن مجالس درس، به خشـم 

آمدنـد و موالنا را ديوانه و شـمس را جادوگر خواندند. 
چـون يـاران موالنا به آزار شـمس برخاسـتند، شـمس ناگزير دل از قونيه برکنـد و عزم کرد که 

ديگـر بـدان شـهر پرغوغا بازنيايـد و جايی برود که از او خبـری نشنوند و رفت.
از ايـن بـه بعـد، سـرانجام و عاقبـِت کار شـمس و اينكه چه بر سـر او آمده، به  درسـتی روشـن 

. نيست
پس از غيبت شـمس، شـاگردان به موالنا  اين گونه خبر دادند که شـمس کشـته شـد ولی دلش 
بـر درسـتی ايـن خبـر گواهی نمـی داد. موالنـا پس از جسـت وجوی بسـيار، بی قرار و آشـفته حال 

گرديد. شـب و روز از شـّدت بی قراری، بی تابی می کرد و شـعر می سـرود.
پس از جسـت وجوی بسـيار، موالنا با خبر شـد که ظاهراً شـمس در دمشـق اسـت. آزار و انكار 
مخالفـان سـبب شـد کـه او نيـز در طلـب يار همـدل و همدم خـود، عازم دمشـق شـود. موالنا در 
دمشـق، پيوسـته به افغان و زاری و بی قراری، شـمس را از هر کوی و برزن جسـت و جو می کرد 

و نمی يافـت. 
چون موالنا از يافتن شـمس، نا اميد شـد، ناچار با اصرار همراهان به قونيه بازگشـت و تربيت و 
ارشـاد مشـتاقان معرفت حق را از سـر گرفت. در حقيقت از اين دوره )سـال  647 هـ .ق.( تا هنگام 
درگذشـت ) سـال 672  هـ .ق.(، موالنـا بـه هّمت يـاران نزديک خود، شـيخ صاح الّدين زرکوب و 
ی 2سـپس حسـام الّدين حسـن َچلَبی، به نشـر معارف الهی مشـغول بود. بهترين يادگار اّيام همدمی 
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موالنـا بـا ايـن ياران، به ويژه با حسـام الّدين، سـرودن کتـاب گران بهای مثنوی اسـت که يكی از 
عالی تريـن آثـار ادبی ايران و اسـام اسـت. در اين بـاره، اين گونه روايت می کنند که حسـام الّدين 
از موالنـا درخواسـت نمـود کتابـی بـه طرز »الهی نامۀ« سـنايی يـا »منطق الّطير« عّطـار به نظم 
آرد. موالنـا بـی درنگ از دسـتار خود کاغذی که مشـتمل بود  بر هجده بيـت از آغاز مثنوی، بيرون 

آورد و به دسـت حسـام الّدين داد.
از ايـن پـس، موالنـا شـب و روز، آرام نمی گرفـت و بـه نظـم مثنـوی مشـغول بـود و شـب ها 
حسـام الّدين در پيشـگاه وی می نشسـت و او مثنوی می سرود و حسـام الّدين می نوشت و بر موالنا 
می خوانـد. برخـی شـب ها، گفتن و نوشـتن تا بـه صبحگاه می کشـيد. ظاهراً تا اواخـر عمر، موالنا 

بـه نظـم مثنوی مشـغول بـود و َچلَبی و ديگران می نوشـتند.
موالنـا مـردی زردچهـره و باريـک اندام و الغر بود و چشـمانی سـخت جّذاب داشـت و از نظر 
اخـاق و سـيرت، سـتودة اهـل حقيقت و سـرآمِد هـم روزگاران خود بود و خود را به جهان عشـق 
و يـک رنگـی و صلح طلبـی و کمـال و خير مطلق کشـانيده، در زندگانی، اهل صلح و سـازش بود. 
همين حالت صلح و يگانگی با عشـق و حقيقت، او را بردباری و تحّمل عظيم بخشـيد؛ طوری  که 
طعـن و ناسـزای دشـمنان را هرگـز جـواب تلـخ نمـی داد و بـه نرمی و ُحسـن ُخلق، آنـان را به راه 

راسـت می آورد.
از شـاعران و عارفـان هـم روزگار موالنا، سـعدی و فخرالّدين عراقی بودند کـه ظاهراً هر دو نفر 

با وی ديدار و ماقات کرده اند. غزل زير از موالنا، سـعدی را شـيفتۀ خويش سـاخت:

ـ  و �اس�ت �چ �ت می ��د ا�ز �چ ِ عسش وا�ز � اآ
�ز ؟ه� �ز اـ  �که �اس�ت ما�ش ِم �ت ل�ک می �و�یم، ع�ز به �ز ما �

وده ا�یم  �ب َل�ک  مَ ا�  �ی وده ا�یم،  �ب ل�ک  �ز به  � ه� ماس�ت  ...ما 
ن �ش مله �که اآ ا �و�یم، �ب ا�ز همان �ب �ب

گويند در شـب آخر که بيماری موالنا سـخت شـده بود، خويشـان و پيوسـتگان، بسيار نگران و 
بی قـرار بودنـد و »سـلطان ولـد«، فرزنـد موالنا، هـر َدم بی تابانه بـه بالين پدر می آمد و بـاز از اتاق 

بيـرون می رفـت. موالنـا در آن حـال، آخرين غزل عمر خود را سـرود:
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ن
ک

� �ها  م�ا  هاـ 
�ز �ت ن ،  �ی ال �ب به  � �زـه  �ب س�  ن   ...�و، 

ک
� ال  �ت م�ب �د 

گ
� �ب سش �ا�بِ  �ز مِن   

ک
�� �ت

د ا�ش �ب � م�دن ، کان  �ا دوا �ز �ی
نرددی اس�ت ـ�ز

ک
� دوا  �ا  ردد  ن  کا�ی و�یم، 

�گ و�زه 
�گ �چ من  �چ� 

دم �ت  د�ی وی عسش
رـی     رد �ک وا�ب  دو�ش  ،   �چ�ی ن ...رد �ز

ک
م سوی   ما � �د �که عرـز

ک
م �

ا��ت ا دس�ت  ا�ش �ب

عاقبـت، روز يكشـنبه پنجـم جمـادی اآلخـر سـال 672 هجری قمـری، هنگام غـروب آفتاب، 
خورشـيد عمـر موالنـا نيـز از ايـن جهان به جهان آخرت سـفر کرد. اهـل قونيه، از ُخـرد و بزرگ، در 
تشـييع پيكر موالنا و خاك سـپاری، حاضر شـدند و همدردی کردند و بسـيار گريسـتند و بر موالنا 

نمـاز خواندند.
ابيات زير، بخشی از غزلی است که گويی، موالنا در مرثيۀ خود و دلداری ياران، سروده است:

د   ا�ش و�ت من �وان �ب ا�ب و �ت  ، �چ
گ

به �و�ز م�� د� ا�ش �ب هاـن  �ب ن  ا�ی ردد  م�ا  �که   ،� م�ب �گمان 

! عز رد�ی  ! عز رد�ی و 
م�گ و،  �ّی 

گ
م� من  �ای  د�ب ا�ش �ب ن  اآ عز  رد�ی ی ،  �ت

رد ا�ز و  د�ی دام  به  �

؟ ُ�س�ت
�زَ �که  ن  �ی م �ز رد  �ت 

�و��ز �ز دا�زه  دام  د؟�ک ا�ش �ب ُمان  �گ ن  ا�ی �ت  �ا�ز ا�ز ٔۀ  دا�ز به  � �ا  �چ

زندگاني جالل الّدين محّمد، مشهور به مولوي،

 بديع الّزمان  فروزانفر، با تلخیص و اندک تغییر
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 کارگاه  متــن پژوهــی

 قلمرو زبانی 
1 واژة » مرشد « درمتن درس، به چه معنايی است؟

2  چهار ترکيب اضافي که اهّميت امايي داشته باشد، از متن درس بيابيد و بنويسيد.

٣  گاه، واژه از نظر نقش دستوري، پيرِو گروه اسمي پيش از خود است؛ به اين گونه نقش ها  
مي گوييم: » نقش های تَبَعي«  در  اصطاح، 

نقش های تبعی

معطوف

واژه، يا واژه هايی که بعد از 
حرف عطِف »و« می آيد.

 مريم و زهرا آمدند.
تكراربدلمعطوف

مريم آمد، مريم.مريم، خواهر زهرا، به خانه آمد.

واژه يا واژه های قبل از خود 
را توضيح می دهد.

واژه يا واژه هايی، در يک 
نقش، دو بار در جمله تكرار 

می شود.

تکراربدل

 اکنون براي کاربرد هريک از نقش هاي تََبعي، مثال مناسب بنويسيد. 

 قلمرو ادبی 
1 برای کاربرد هر آرايۀ زير، نمونه ای از متن درس بيابيد.

 واج آرايی:       )...................................................... (
 حس آميزی:  ).......................................................(
 تشبيه:    )......................................................(

 کارگاه  متــن پژوهــی
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2   بخش مشـّخص شـده در سـرودۀ زير، بیانگر كاربرد كدام آرايۀ ادبي اسـت؟ دلیل خود را 
بنويسید.

بیداري زمان را با من بخوان به فرياد 
ور مرد خواب و خفتي، 

» رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها كن«      
محّمدرضا شفیعی کدکنی

قلمرو فکری 
1 دربارۀ  اصطالحات » پیر« و » مراد « و پیوند آن با زندگي مولوي توضیح دهید.

2   با توّجه به متن درس، به اعتقاد موالنا، چه چیزی را بايد مايۀ دريغ و افسوس دانست؟

3  كدام بیت درس، با اين سرودۀ حافظ، ارتباط معنايی دارد؟ پیام مشترک آنها را بنويسید.
روم بــه گلشــن رضــوان كــه مــرغ آن چمنمچنین قفس نه سزای چو من خوش الحانی است

4   بیت زير، بیانگر چه ديدگاهی است؟
چرا به دانۀ انسـانت اين ُگمان باشـد؟كدام دانه فرو رفت در زمین كه نُرست؟ 

5   بر مبنای متن درس، خلق و خوی موالنا را با اين آيات قرآن كريم كه به حضرت موسی     
و حضرت هارون  خطاب است، مقايسه كنید.

اِْذَهَبا إِلَٰی ِفْرَعْوَن إِنَُّه َطَغٰی. َفُقواَل لَُه َقْواًل لَّیِّـناً...  . )سورۀ طه/آيات 43 و 44(

. ................................................................................................................ 6
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خواجه عبدالكريم، ]که[ خادم خاّص شيخ ما، ابوسعيدـ  قدس اهلل 
از  تا  بود  بنشانده  مرا  درويشی  »روزی  گفت:  بود،  ـ  روَحهُ الَعزيز 

حكايت های شيخ ما، او را چيزی می نوشتم.«
کسی بيامد که »شيخ، تو را می خواند.«؛ برفتم. چون پيش شيخ 
 رسيدم، شيخ پرسيد که چه کار می کردی؟ گفتم: »  درويشی حكايتی

چند خواست، از آِن شيخ، می نوشتم.«
شيخ گفت: »يا عبدالكريم، حكايت نويس مباش، چنان باش که 

از تو حكايت کنند!«.
  اسرارالتّوحید،محّمدبن منّور

چنان باش... گنــج   حکمــت
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خالـه ام چنـد سـالی از مـادرم بزرگ تر بود. از شـوهرش جدا شـده بود. چند بّچـه اش همگی در 
شـيرخوارگی مـرده بودنـد و او مانـده بـود تنها. با آنكه از نظر مالی هيچ مشـكلی نداشـت و در نوع 
خود متمكّن به شـمار می رفت، از جهات ديگر ناشـاد و سـرگردان بود. تنهايی و بی فرزندی برای 
يـک زن، مشـكلی بـزرگ بـود و او گاهـی در قـم نزد بـرادرش زندگـی می کرد، گاهـی در کبوده. 

نمی دانسـت در کجا ريشـه بدواند. 
بـا ايـن حـال، او نيز مانند مادرم توّکلی داشـت که به او مقاومت و اسـتحكام اراده می بخشـيد. 
از بحران هـای عصبـی ، کـه امـروز رايـج اسـت و تحفـۀ برخورد فرهنگ شـرق با غرب اسـت، در 
آن زمـان خبـری نبـود. هـر عصـب و فكـر به منبع بی شـائبۀ ايمان وصـل بود که خـوب و بد را به 
عنـوان مشـيت الهـی می پذيرفت. به اين زندگِی گذرا آن  قدرها دل نمی بسـت که پيشـامد ناگوار 
را فاجعه ای بينگارد و در نظرش اگر يک روی زندگی زشـت می شـد، روی ديگری بود که بشـود 

بـه آن پناه برد.
بنابرايـن خالـه ام بـا همـه تمّكنی که داشـت، به زندگـی درويشـانه ای قناعت کرده بـود، نه از 
بُخـل بلكـه از آن جهت که به بيشـتر از آن احتياج نداشـت. در خانۀ مشـترکی کـه خانوادة ديگری 
هم در آن زندگی می کردند، يک اتاق داشـت. خانۀ کهن سـالی بود و بر سـر هم نكبت بار، عاری 

از هرگونـه امـكان آسـايش. در همان يک اتـاق زندگی خـود را متمرکز کرده بود.
بـرای ايـن خالـه، مـن بـه منزلـۀ فرزنـد بـودم. گاه بـه گاه بـه ديـدارش می رفتـم و کنـار 
و  خشـک  کـه  مـادرم  برخـاف  می گفـت.  قّصـه  مـن  بـرای  او  و  می نشسـتيم   پنجـره 
کـم سـخن بـود و از دايرة مسـائل روزمـّره و »مذهبيات «خـارج نمی شـد، وی از مباحث مختلف 
حرف   مـی زد؛ از تاريـخ، حديث، گذشـته ها و همچنين شـعر؛ حّتی وقتی از آخـرت و عوارض مرگ 

سـخن می گفـت، گفتـارش با مقداری ظرافـت و نَقل و داسـتان همراه بود.

ذوق لطیف
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بـرای مـن قّصه هـای شـيرينی می گفت کـه او و مادرم، هـر دو، آنها را از مادربزرگشـان به ياد 
داشـتند. از ايـن مادربـزرگ )مـادر پدر( زياد حـرف می زدند که عمر درازی کرده و سـخنان جّذابی 
گفتـه بـود. بـه او می گفتند »مادرجون«. ورد زبانشـان بـود: »مادرجون اين  طـور گفت، مادرجون 

آن  طـور گفت.«
نخسـتين بـار از زبـان خالـه و گاهی هم مادرم بود کـه بعضی از قّصه های بسـيار اصيل ايرانی 
را شـنيدم و بـه عالـم افسـانه هاـ  کـه آن  همه پررنـگ و نگار و آن همه پّران و نرم اسـتـ  راه پيدا 
کـردم. عاوه بـر آن، خالـه ام با ذوق لطيفی که داشـت، مرا نخسـتين بار از طريق سـعدی با شـعر 
شـاهكار آشـنا نمود. او سـواد چندانی نداشت؛ حّتی مانند چند زن ديگر در ده، خواندن را می دانست 
و نوشـتن را نمی دانسـت، ولی درجۀ فهم ادبی اش خيلی بيشـتر از اين حد بود. او نيز مانند دايی ام 
موجـود »يک کتابـی« بـود؛ يعنـی، عاوه بر قرآن و مفاتيح الجنان، فقط کلّيات سـعدی را داشـت. 
اين سـعدی همدم و شـوهر و غم گسـار او بود. من و او اگر زمسـتان بود، زير کرسـی و اگر فصول 
مايم بود، همان گونه روی قاليچه می نشسـتيم؛ به رختخوابی که پشـت سـرمان جمع شـده بود 
و حكـم پشـتی داشـت، تكيـه می داديم و سـعدی می خوانديم؛ گلسـتان، بوسـتان، گاهی قصايد. 
هنـوز فهـم مـن برای دريافت لطايف غـزل کافی نبود و خاله ام نيز که طرف دار شـعرهای اندرزی 

و تمثيلـی بـود، به آن عاقۀ چندانی نشـان نمی داد.
سـعدی کـه انعطـاف جادوگرانـه ای دارد، آن قـدر خـود را خـم می کـرد کـه به حّد فهـم ناچيز 
کودکانۀ من برسـد. اين شـيِخ هميشـه شـاب، پيرترين و جوان ترين شـاعر زبان فارسی، معلّم  اّول 
کـه هـم هيبـت يـک آمـوزگار را دارد و هم ِمهر يک پرسـتار، چشـم عقاب و لطافـت کبوتر، هيچ 
ُحفره ای از حفره های زندگی ايرانی نيسـت که از جانب او شـناخته نباشـد...  به هر حال، اين همدم 
کودك و دسـتگير پير، از هفتصد سـال پيش به اين سـو، مانند هوا در فضای فكری فارسی  زبان ها 

جريان داشـته است.
مـن در آن اتـاق کوچـک و تاريک با او آشـنا شـدم؛ نظيـر همان حجره هايی که خود سـعدی 
در آنهـا نشسـته و شـعرهايش را گفتـه بود. خالـه ام می خواند و در حّد ادراك خـود معنی می کرد، 
قّصه ها را سـاده می نمود. اين تنها، خصوصيت سـعدی اسـت که سـخنش به سـخن همه شـبيه 
باشـد و به هيچ کس شـبيه نباشـد. در زبان فارسـی، احدی نتوانسـته اسـت مانند او حرف بزند و 

در عيـن حـال، نظيـر حـرف زدن او را هـر روز در هر کوچه و بازار می شـنويم.
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آن کلّيات سـعدی  که خاله ام داشـت، شـامل تصويرهايی هم بود؛ چاپ سـنگی با تصويرهای 
ناشـيانه ولـی گويـا و زنـده، و مـن چـون اين حكايت هـا را می شـنيدم و می خوانـدم و عكس ها را 
می ديـدم، لبريـز می شـدم. سـراچۀ ذهنم آمـاس می کرد. بيشـتر بر َفـوران تخيـل راه می رفتم تا 
بـر روی دو پـا. پس از خوانـدن سـعدی، وقتـی از خانـۀ خاله ام به خانـۀ خودمان بازمی گشـتم، قوز 
می کـردم و از فرط  هيجـان، » لُّكـه« می دويدم. کسـانی که تـوی کوچه مرا اين  گونـه می ديدند، 

شـايد کمی »ُخل« می پنداشـتند. 
خالـه ام نيـز خـوش وقـت بود که من نسـبت به کام سـعدی عاقه نشـان مـی دادم؛ بنابراين 
با حوصلـه مـرا همراهـی می کـرد. هـر دو چنـان بوديم کـه گويی در پاليـز سـعدی می چريديم؛ از 
بوته ای به بوته ای و از شـاخی به شـاخی. معنی کلماتی را که نمی فهميديم، از آنها می گذشـتيم. 
نه کتاب لغتی داشـتيم و نه کسـی بود که از او بتوانيم بپرسـيم. خوشـبختانه دامنۀ کام و معنی به 
قـدر کافی وسـعت داشـت که ندانسـتن مقداری لغت، مانـع از برخورداری ما نگـردد. اگر يک بيت 

را نمی فهميديـم، از بيـت ديگـر مفهومـش را درمی يافتيم؛ آزادترين گشـت وگذار بود.
از همان جـا بـود کـه خوانـدن گلسـتان مرا به سـوی تقليد از سـبک مسـّجع سـوق داد که بعد، 

وقتـی در دبسـتان انشـا می نوشـتم، آن را بـه کار می بردم.
از لحـاظ آشـنايی بـا ادبيـات، سـعدی برای من به منزلۀ شـير »آغـوز« بود برای طفـل که پايۀ 
عضلـه و اسـتخوان بندی او را می نهـد. ذوق ادبـی مـن از همان آغاز با آشـنايی با ايـن آثار، پرتوّقع 
شـد و خود را بر سـّكوی بلندی قرار داد. از آنجا که مربِّی کارآزموده ای نداشـتم، در همين کورمال 
کورمـاِل ادبـی آغـاز بـه راه رفتـن کـردم. بعدها اگر بـه خود جرئـت دادم که چيزهايی بنويسـم، از 

هميـن آموختن سـِرخود و ره نوردِی تنهـاوش بود که:
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 کارگاه  متــن پژوهــی

 قلمرو زبانی 
1   مترادف هر واژه را بنويسيد.

)...........................................(  مفاتيح  
)...........................................( مستقر  
)...........................................( متمّكن 

2  از متن درس، چهار ترکيب وصفی که اهّميت امايی دارند، بيابيد و بنويسيد.

٣ نمونه ای از کاربرد نقش تبعی »بََدل«، در متن مشخص کنيد.

4 در بند دوم درس، در کدام جمله ها، »مفعول« ديده می شود؟ »نهاد« اين جمله ها را مشّخص 
کنيد. 

قلمرو ادبی 
1 کدام عبارت درس، به ويژگي سهِل ممتنع بودِن سبک سعدي اشاره دارد؟ 

2 به بيت زير از سعدی توّجه کنيد:
من در ميان جمع  و دلم جای ديگر استهرگـز وجـود حاضـِر غايب شـنيده ای؟

همان طـور کـه می بينيـد واژه هـای »حاضـر« و »غايـب«، هم زمـان، به پديـده ای واحد 
نسـبت داده شـده اند و بـه بيـان ديگـر، غايب، صفت حاضر، واقع شـده اسـت.

به نظر شما چنين امری ممكن است؟
انسـانی که حاضر اسـت، نمی تواند غايب باشد؛ چون اين دو صفت، متناقض اند؛ يعنی جمع 
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شـدن آنهـا باهـم ناممكن اسـت؛  چون هر يک، وجـود ديگری را نقض می کنـد؛ با   اين حال، 
شـاعر چنـان آن دو را هنرمندانـه، در کام خـود بـه کار بـرده اسـت کـه زيبـا، اقناع کننـده و  
پذيرفتنـی می نمايـد. بـه اين گونه کاربـرد مفاهيِم متضـاد، آرايـۀ  »متناقض نمـا «)پارادوکس( 

می گويند.

 آرايۀ متناقض نما را در دو سرودة » قيصر امين پور« بيابيد.

بيا که ياد تو آرامشـی اسـت طوفانیالف( کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق 

تـو از  گفتـه ام  تـو  از  بارهـا  تـو ب(  بـا  بارهـا  تـو،  از  بارهـا 

تـوای حقيقی تريـن مجـاز، ای عشـق! بـا  اسـتعاره ها  همـه  ای 

قلمرو فکری 
1  نويسنده برای قّصه های ايرانی چه ويژگی هايی را  برمی شمارد؟

2 معنیو مفهوم جمله های زير را بنويسيد.

 سراچۀ ذهنم آماس می کرد.
 از فرط هيجان لُّكه می دويدم.

٣  درك و دريافت خود را از عبارت زير بنويسيد.
 هـر عصـب و فكـر بـه منبع بی شـائبۀ ايمان وصـل بود که خـوب و بد را به عنوان مشـّيت 

الهـی می پذيرفت.

4  دربارة ارتباط بيت پايانی و متن درس توضيح دهيد.
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سه روز به اّول فروردين مانده بود. روز قبل از آن، آخرين قسمِت دروس ما امتحان شده 
و از اين کار پرزحمت که برای شاگرد مدرسۀ متعّصب و شرافتمند باالترين مشكات است، 

رهايی يافته بوديم و همه به قدر توانايی و هوش خويش، تحصيِل موّفقيت نموده بوديم. 
کم حافظه تريِن شاگردان، بيش از بيست روز، اوقات خويش را صرف حاضرکردن 
دروس کرده بود و حّتی من که به هوش و حافظۀ خويش اطمينان داشتم، مرور قطعات 
ادبی به زبان فرانسه را فراموش نكرده بودم و بدين جهت هرکس از کار خويش راضی و 
مسرور، می خواستيم روزی را که در پی امتحانات بود، به تفريح و شادی به سر بريم. بارانی 
بهاری، از آنهايی که ايجاد سيل می کند، شب پيشين برای شست وشوی صحرا و بوستان 
چابک دستی کرده، راه باغ را ُرفته و گونۀ گل های بنفشه را ُدرافشان  ساخته بود. از پشت 
کوه و از گريبان افق طايی، آفتاِب طراوت بخش بهاری، به روی ما که از سحرگاهان گرد 

آمده بوديم، تبّسم می کرد؛ گفتی جشن جوانی ما را تبريک می گفت.
از طراوت درونی خويش، سرمست و چلچله ها گرداگرد  آسمان می خنديد؛ گل ها 
 درختان بزرگ، که از شكوفه، سفيد بودند، می رقصيدند. گنجشكی زرد، روی شاخه   علفی
خودرو نشسته، پرهای شبنم دار خويش را تكان داده، پيش آفتاب، نياز آورده، در آن بامداد 
فرخنده، جفت خويش را می خواند. پسری روستايی نََمد کوچک خويش را به دوش انداخته، 
چوب دستِی بلند بر دوش، گلّۀ گوسفندی را به دامنۀ کوه، هدايت می کرد. دست های 
حنابستۀ او نشان می داد که او نيز برای رسيدن عيِد طبيعت، تشريفاتی فراهم آورده است.
پسرك، آوازخوانان از پهلوی ما گذشت، نگاهی به ما کرده، لبخندی زد؛ پنداشتی با 
زباِن بی زبانی می خواهد به ما،که مانند خودش از رسيدن بهار سرمستيم، عرض   تبريک و 
تهنيت کند. رفيقی خوش ُخلق و بذله گو که عندليِب انجمن اُنس ما محسوب می شد، از 

خندة پسرك، شادمان، او را صدا زد و به او گفت:

میثاق دوستی روان خوانی
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»پسرجان، اسمت چيست؟«
فرزند صحرا که هيچ وقت با ساکنين شهر مكالمه نكرده بود، دست و پای خويش را ُگم کرد، 
اّما فوراً خود را جمع کرده و در چشم های درشتش فروغی پيدا شد؛ گفتی جمله ای که پدرش در 
اين موقع ادا می کرده است، به خاطرش آمده و از اين رو مسّرتی يافته است؛ پس جواب داد: »نوکر 

شما، حسين.«
ديگری پرسيد: »برای عيد، چه تهيه کرده ای؟«

پسرك در جواب خنده ای زد و گفت: »پدرم يک جفت گيوه برايم خريده و ديروز که از شهر 
آمده بود، کاهی برايم آورد که هنوز با لفاف کاغذی در گوشۀ اتاق گذاشته است و قبای سبز، هنوز 

تمام نشده و مادرم می گويد که تا فردا صبح حاضر خواهد شد.«
در اين بين، من متأثّرتر از همه پيشنهاد کردم از شيرينی هايی که همراه داشتيم، سهمی به 

کودك دهقان بدهيم و کامش را شيرين کنيم و چنين کرديم.
کودك با ادب وتواضعی عجيب آنها را گرفت و همين که ديد گوسفندها خيلی دور شده اند و 

بايد برود، دست در جيب کرده، ُمشتی کشمش بيرون آورد و به رفقا داد.
با اين هديه، کلمۀ پوزش و تقاضا همراه نبود، تنها مژه های سياه و بلند، يک جفت چشمِ   درشِت 

به زير افكنده را پوشيده بود و معلوم می کرد که حسين از ناچيزِی هديۀ خويش شرمسار است.
در باغ، زير يک درخت تنومند سيب، پس از چند ساعت، بازی و سبک سری به استراحت 
نشستيم و از هر در سخنی در ميان آورديم. آرزوهای شاگردان جوان که تازه می خواستند از مدرسه 
بيرون آيند، گوناگون بود و هريک آرمانی داشتند که برای سايرين با نهايت صراحت و سادگی بيان 

می کردند و از آنها مشورت می خواستند.
جوان ترين همه که قيافه ای گشاده و چشم هايی درشت داشت، اّما هنوز طفل و نارسيده، 
می خواست در اداره ای که پدرش مستخدم بود، داخل شود و برای ادای اين نقشه، مقّدماتی حاضر 
می کرد. من از همه خيال پرست تر، می خواستم آزاد و بی خيال، وقت خود را به شعر و شاعری 
صرف کنم و با نان اندك بسازم و در پی شهرت ادبی بروم. در آن روزها تازه بيت های بی معنی 

می ساختم که وسيلۀ خندة رفقا بود.
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اين آرزو تا مّدتی موضوع شوخی دوستان گرديد و هر يک شروع به لطيفه پرانی کردند. يكی 
می گفت درست است که تو خيلی باهوش و صاحب ذوق و قريحه هستی و البّته ادبيات نيز وسيلۀ 

شهرت است، ولی اين شهرت، زندگی ماّدی انسان را تأمين نمی کند. 
دومی شوخ تر می گفت: » بسيار خوب است و سليقۀ تو را می پسندم و روزی که شاه شدم، تو 

را ملک الّشعرا خواهم کرد.«
سومی گفت: »آقای شاعر، لطفاً در همين مجلس، بالبداهه از امير معّزی تقليد کرده، شعری در 

مدح گيوة من بگوييد، بدانم قّوت طبع شما تا چه پايه است.«
من از اين کنايه ها در عذاب، هنرمندی کرده، گفتم: »گفت وگو دربارة مرا برای آخر بگذاريد. به 

نقد بايد آرزوهای ديگران را شنفت.«
عزيزترين رفقای من که ُحسن سيرت را با َصباحت توأم داشت، لبخندی زده، گفت: »من می خواهم 
با مايۀ اندك، بازرگانی را پيش گيرم اّما بدان شرط که رفقا هر وقت می خواهند خريداری کنند، از 
تجارت خانۀ من باشد.«؛ بالجمله، هرکس آرمان خويش را بيان داشت و در باب آنها صحبت کرديم 

تا نوبت به سالخورده ترين رفقا رسيد. او تجربه آموخته تر گفت:
»رفقا، زندگانی آيندة ما دستخوش تصادف و اتّفاق است. دور روزگار، بر سر ما چرخ ها خواهد 
زد و تغييرات بی شمار خواهد نمود؛ چه بسا که تقدير ما چيز ديگر باشد. امروز کاِر بسزا اين است 
که با يكديگر عهد کنيم هر چه در آينده برای ما پيش آيد، جانب دوستی را نگاه داشته، از کمک 
به   يكديگر فروگذاری ننماييم و برای اينكه اين عهد هرگز از خاطر ما نرود، بايد به شكل بديهی، 

ميثاق امروزی را مؤّکد سازيم.«
رفقا گفتند طرح پيمان را به رفيق خيال پرسِت خودمان، رها می کنيم و مرا نامزد آن کار کردند. 
من، يک دانه شكوفۀ سيب چيده، گفتم: »بياييد هر پنج نفر پس از بستن پيمان، يک برگ از اين 

شكوفه را جدا کرده، آن را درخانۀ خويش، ميان اوراق کتابی، به يادگار اّيام جوانی ضبط کنيم.«
رفقا سرها را روی شكوفه خم کردند، و قبل از آنكه برگ ها را بچينند، من چنين گفتم:

»به پاکی قاصِد بی گناه بهار و به طهارت اين دوشيزة سفيدروِی بوستان، سوگند که در تمام 
احوال و انقابات روزگار، مثل برگ های اين گِل پاك دامن از يكديگر حمايت کنيم و اگر تندبادی 
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ما را از هم جدا کرد، محّبت و عاقۀ هيچ  يک از ديگری سلب نشود و تا مثل اين شكوفه، موی ما 
کافوری شود، دوستی را نگاه داريم.«

آنگاه پنج دست چابک، برگ های شكوفه را کندند و هر يک برگ خود را در ميان دفتر خود 
گذاشت.

لطفعلی صورتگر

درک و دريافت 
1 نوع  ادبی متن روان خوانی را با ذکر دليل بنويسيد.

2 دربارة مناسبت مفهومی متن روان خوانی و عبارت زير توضيح دهيد.

ر.  اَلَعبُد ُيدبِّر و اهلُل ُيَقدِّ
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درس یازدهم:  یاران عاشق  

کارگاه متن پژوهی  
شعرخوانی: صبح بی تو  



بانگ َجَرس

وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم
دل بر عبور از سِدّ خار و خاره بندیم

از هر کران بانگ رحیل  آید به گوشم
بانگ از جرس برخاست واِی من خموشم

دریادالن، راه سفر در پیش دارند
پا در رکاب راهواِر خویش دارند

گاه سفر آمد برادر، ره دراز است
پروا مکن، بشتاب، هّمت چاره ساز است

گاه سفر شد باره بر دامن برانیم
تا بوسه گاِه وادی ایَمن برانیم

وادی پر از فرعونیان و ِقبطیان است
موسی جلودار است و نیل اندر میان است

تنگ است ما را خانه، تنگ است، ای برادر
بر جای ما بیگانه ننگ است، ای برادر

فرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید
تخت و نگین از دست اهریمن بگیرید

یعنی کلیم آهنگ جان سامری کرد
ای یاوران، باید ولی را یاوری کرد

1

5
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ُحکِمِ جلودار است بر هامون بتازید
هامون اگر دریا شود از خون، بتازید

فرض است فرمان بردن از حکِم جلودار
گر تیغ بارد، گو ببارد، نیست دشوار

جانان من برخیز و آهنگ سفر کن
گر تیغ بارد، گو ببارد، جان سپر کن

جانان من برخیز بر جوالن برانیم
زان جا به جوالن، تا خط لبنان برانیم

آنجا که هر سو صد شهید خفته دارد
آنجا که هر کویش غمی بنهفته دارد

جانان من اندوه لبنان ُکشت ما را
بشکست داغ دیِر یاسین پشت ما را

باید به مژگان ُرفت َگرد از ُطور سینین
باید به سینه َرفت زین جا تا فلسطین

جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش
آنَک امام ما َعلَم بگرفته بر دوش

تکبیرزن، لّبیک گو، بنشین به رهوار
مقصد دیار قدس، همپای جلودار

حمید سبزواری

10
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 قلمرو زبانی 
1 معادل معنایی واژه های زیر را از متن درس بیابید.

 زنگ  ) .................... (         کوچ ) ...................(     واجب گردانیدن ) ...................(

2  در مصراع زیر »جوالن« چه معنایی دارد؟
زان جا به جوالن تا خط لبنان برانیم

3  نقش واژه های مشخص شده را تعیین کنید.
پروا مکن، بشـتاب، هّمت چاره ساز استگاه سـفر آمـد بـرادر، ره دراز اسـت

4  سه واژۀ مهم امالیی از متن درس بیابید و معادل معنایی آنها را بنویسید.

قلمرو ادبی 
1   از متن درس برای هر یک از آرایه های ادبی زیر، نمونه ای بیابید و بنویسید.

 جناس همسان )تام(:
 جناس ناهمسان )ناقص(:

2   مفهوم کنایه های زیر را بنویسید.

 برگ سفر بر باره بستن  ).............................................................................................. (
 َعلَم بر دوش گرفتن      )............................................................................................... (

 کارگاه     متــن پژوهــی
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قلمرو فکری 
1   در بیت زیر، منظور شاعر از فرعونیان و قبطیان و موسی )ع( چیست؟

موسی جلودار است و نیل اندر میان استوادی پـر از فرعونیان و قبطیان اسـت

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

3  آیا می توان شعر بانگ جرس را نوعی حماسه دانست؟ چرا؟

4 مقصود از مصراع »پا در رکاب راهوار خویش دارند« چیست؟

5  در مصـراع »تخـت و نگیـن از دسـت اهریمـن بگیریـم« منظور شـاعر از تخـت و نگین و 
اهریمن چیسـت؟

. ................................................................................................................ 6

و�ش لی    �پ �ی
�ن ـ،    م�ت ما�ت   دا�ن به  � ع�بــهـ 
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َ  �ی حه ای ا�ن    ـ، َ��ش را�ت و �که �ن

 �ت رن �ب

رو�ش   و �ن و�ش  رد �ب را�ت
  ـ، �ن ی ا�ت

گ
ل �ن
�ش  �ت و�ن

دو�ش به  �  
�ک َم�ش د  �شَ ِ
�ک �که  دم  �ی

�ن �ش �ن ا  رد�ی

محّمد علی مجاهدی)پروانه(
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آسمان با هفت دست گرم و پنهانی دف می زد و رنگین کمانی از شوق و شور،کالف 
ابرهای تیره را از هم باز می کرد. خورشید در جشنی بی غروب، بر باِم روشِن جهان ایستاده 

بود و تولّد جمهوری گل محّمدی را ِکل می کشید.
 بیست و دوم بهمن در هیئت روزی شکوهمند، آرام آرام از یال کوه های بلند و برف گیر 
فرود آمد و در محّوطة آفتابی انقالب، ابدی شد، و ما در سایة خورشیدی ترین مرد قرن به 

باِر عاِم رحمت الهی راه یافتیم و صبح روشن آزادی را به تماشا ایستادیم.
اندک اندک جلوه هایی از تقدیِر درخشانِ  این نهضت به ملّت ما لبخند زد. حلول این 
صبح روشن را بزرگ می داریم و یاد ایثارگران سهیم در این حماسة سترگ را ـ   تا  همیشهـ  

در خاطرۀ خویش به تابناکی پاس خواهیم داشت.
سیّدضیاءالّدین شفیعی 

گنــج  حکمــت      به یاد 22بهمن 
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�یم1
�ن �ک   �عا�ی�ت �ا  ی 

ت
�
عا�ش   ا  �ی �یم �ب
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5

د  �ن �ن می ـ�ن ون  �ن �ب   رـ�ن �پ ا�نه  ا�ن �ب د�په  �ن �ن �ن ون می   �ن ا دس�ت �ب   �ت
 ع�ش د�ن

د �ن �ن
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می �ک سر    �ت ع�ش مٔۀ  �ن
�ن ن  �ی
�ن �پ

ما ان  ا�ن �ب و  اـن  �ب ِر 
ک
� م�ن ما هال  ان  �ب ر  �ب کا�  ا�ن مِـ 
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ِ
مـ
ن
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�ن ی �ن ه �ب
 �ک

  �ت ع�ش رط  �ن   ا�ن من  ان  �ب   �ت
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 �ن
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د و �ن �ن مو�ش
 �ن

�یم 10
�ن �ک   �یع�ت �ب ال�ه  گل  ا  �ب ا  �ی �یم �ب

�ن �ک   �ما  �ی�ت �ا  ال�ه ها  اآ �که   

هم صدا با حلق اسماعیل، سیّد حسن حسینی

یاران عاشق
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 قلمرو زبانی 
1  معادل معنایی واژه های مشّخص شده را بنویسید.

دشـمن آیینـه باشـد روی زرد منکـر آیینـه باشـد چشـم کـور
عمادی شهریاری

جز  بر ارادت تو مسیر و مدار نیست ای داور زمانـه، ملوک زمانه را
مسعود سعد سلمان

2   همان طور که مي دانید، صفت بیاني، براي توضیح و وصف یک واژه به کار مي رود. واژه ای
که وصف می شود، موصوف نام دارد. 
ـ ِ  خواندني   مثال:    کتاب ـ 

         موصوف         صفت
 به ُپرکاربردترین صفت هاي بیاني توّجه کنید : 

پاک، خوشحال، خطرناک  مطلق : 

 کارگاه  متــن پژوهــی

اسم/ صفت + بن مضارع: خداشناس، راستگو

بن مضارع + َ- نده  : سازنده، درخشنده 
بن مضارع + ا : گویا، کوشا

بن مضارع + ان: خندان، تابان
بن ماضی/ بن مضارع + گار: آفریدگار، آموزگار

بن  ماضی + ار : خریدار، خواستار
اسم/ بن/ صفت + گر: زرگر، توانگر، روشنگر

 فاعلي:      

ه )= ِ-( : پرورده، شکسته  مفعولي :      بن ماضی + ه /ـ 

ی 2
رس

فا

94



مصدر + ي : آشامیدنی، ستودنی  لیاقت : 

     اسم + ي : آسماني، نارنجی
    اسم + ین: امروزین، آهنین

    اسم + ینه : سیمینه، چرمینه
    اسم + انی : روحانی، عقالنی
    اسم + انه : کودکانه، ساالنه

 نسبي:  

  اکنون مانند نمونه، جدول را کامل کنید.

صفت مفعولیصفت لیاقتصفت فاعليبن مضارع فعل 

نوشتهنوشتنینویسندهنویسنوشت 

........................................خواندم  

قلمرو ادبی 
1  از متن درس، برای هر یک از آرایه های ادبی زیر، نمونه ای مناسب بیابید و بنویسید. 

)..................................................................................................( تشبیه :     

).................................................................................................( متناقض نما: 

2  شعر »یاران عاشق« را از نظر قالب و مضمون، با شعر » زاغ و کبک« مقایسه کنید.
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قلمرو فکری 

1 در بیت سـوم، مقصود از یاران عاشـق، چه کسـانی اسـت و به کدام ویژگی آنها اشـاره شـده   
است؟

2  در بیت آخر، بر کدام یک از ارزش های انقالب اسالمی تأکید شده است؟

3    نخسـت، مفهـوم کلّـی بیت های زیر را بنویسـید؛ سـپس بـرای هر یک، بیتی متناسـب از 
متـن درس بیابید.

کان سوخته را جان شد و آواز  نیامدای مرغ سـحر، عشـق ز پروانه بیاموزالف(
سعدی

که  در جوشِن عشقید، که از کرب و بالیید چه از تیر و چه از تیغ، شما روی نتابید   ب(
حمید سبزواری

. ................................................................................................................ 4
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دارد1 �نه  د�ی اآ �ک  �ی هر  
�ن عدارن �ب �گ  ر�ن و 

ی �ت �ب ح   داردص�ب �نه  �ی
�ک ارن  ی  حال�ت ی 

ن
ا� مهر�ب ی 

ح�تّ و 
ی �ت �ب

ی ارن �ب �ت ع�ش کار  اس�ت  ل  عط�ی �ت
د  �ن و�ی

می �گ و 
ی �ت دارد�ب �نه  د�ی اآ و  �به  �ن �ش ارن  ر  �ب

�ن ی 
ک

� اّما  �ت  ع�ش

اّما و 
�ت کار  ا�ن به  � د  وا�ن می �ن را�نه  و�ی ر  �ب د  عن دارد�ب �نه  �ی �ب �ن لگ ن  اآ ارن  ی  و�ی �ب را�نه ها  و�ی ن  ا�ی  

ک
ا� حن

مد اآ ادم  �ی و�یم، 
�گ �ب دوری  �ب�ش 

ر�ن ارن  م 
واس�ت دارد�ن �نه  ر�ی د�ی دی  او�ن و�ی�ش �ن ار  رن اآ ا  �ب �ت  ع�ش

راری5 ی �ت �ب ا  �ب د  �ش
می �ک ر  �پ ان  �ت عا�ش هوای  داردرد  �نه  ��ی رد  او  �که  می 

�ن رن اهی  حپ ر  و�ت �ب
لک ن  اآ

د ا�ی �ش
می �گ را  ی 

گ
ر� �ی �ت  

گ
ر� رن �ب ل 

�ن
�ت هان 

ا�گ دارد�ن �نه  �ی �ی اآ ر  �پ هر 
�ش د  کل�ی �ش 

د��ت رد  �که  �ن اآ

قیصر امین پور

درک و دریافت 
1 در خوانش این سروده، به چه نکاتی باید توّجه کنیم؟

2 »   انتظار موعود« یکی از مایه های ادبیات انقالب اسالمی است؛ بر این مبنا، متن شعرخوانی   
را بررسی کنید.

صبح  بی تو شعرخوانی
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درس دوازدهم: کاوۀ دادخواه
کارگاه متن پژوهی 

گنج حکمت: کاردانی             
درس سيزدهم: ادبيات بومي )درس  آزاد2( 

درس چهاردهم: حملۀحيدری  
کارگاه متن پژوهی   

 شعرخوانی: وطن      



در داسـتان های حماسـی ایـران و اسـاطیر باسـتان، چهـرۀ انقالبـی کاوۀ آهنگـر 
بی نظیـر اسـت و پیش بنـد چرمیـن او کـه بـر نیـزه کـرد و مـردم را بـه اتّحـاد و 
جنبـش فراخوانـد، درفشـی بـود انقالبـی کـه بـر ضـّد پادشـاه وقـت، ضّحـاک، 
 برافراشـت. درفشـی کـه پشـتیبان آن، دل دردمنـد و بـازوی مـردم رنـج کشـیده

 و بی پناه بود. 
ضّحاک، معّرب اژی دهاک ) اژدها(، در داسـتان های ایرانی، مظهر خوی شـیطانی 
اسـت و زشـتی و بدی؛ در اوسـتا موجودی اسـت »سـه پوزۀ سـه سـِر شـش چشم«، 
دیـوزاد و مایـة آسـیب آدمیـان و فتنـه و فسـاد. بـه روایـت فردوسـی، ضّحـاک بارها 
فریـب ابلیـس را می خـورد؛ بدیـن معنی که ابلیس بـا موافقت او، پـدرش، َمرداس، را 
کـه مـردی پاک دیـن بـود، از پا درمی آورد تا ضّحاک به پادشـاهی برسـد. سـپس در 
لبـاس خوالیگـری چـاالک، خورش هایـی حیوانی بـه او می خوراند و خوی بـد را در او 
می پـرورد؛ سـپس بـر اثـر بوسـه زدن ابلیس بـر دوش ضّحـاک، دو مـار از دو کتف او 

می رویـد و مایـة رنج وی می شـود.
پزشـکان فرزانـه از عهـدۀ عـالج برنمی آینـد تا بـار دیگر ابلیس خـود را به صورت 
پزشـکی درمـی آورد و بـه نـزد ضّحاک می رود و بـه او می گویـد: »   راه درمان این درد 
و آرام کـردن مـاران، سـیر داشـتن آنها با مغز سـر آدمیان اسـت.« ضّحـاک نیز چنین 
می کنـد و بـرای تسـکین درد خـود بـه این کار می پـردازد. به  این ترتیب که هر شـب 
دو مـرد را از کهتـران یـا مهتـرزادگان بـه دیـوان او می برنـد و جانشـان را می گیرند و 
خورشـگر، مغز سـر آنان را بیرون می آورد و به مارها می خوراند تا درد ضّحاک اندکی 
آرامـش یابـد. در اسـاطیر ایران، مار مظهری اسـت از اهریمـن و در اینجا نیز بر دوش 

ضّحـاک می روید که تجّسـمی اسـت از خوهـای اهریمنی و بیـداد و منش خبیث. 

کاوۀ دادخواه
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پادشـاه سـتمگر شـبی درخـواب می بینـد سـه تن مـرد جنگی قصـد او می کنند و یکـی از آنان 
او را بـه ضـرب گـرز از پـا درمی آورد … وی از بیـم برخود می پیچد و فریادزنـان از خواب می پرد. 
ناچـار موبـدان و خردمنـدان را بـه مشـورت می خواند و خواب خود را حکایت می کنـد و تعبیر آن را 
از ایشـان می خواهد. آنان از بیم خشـم او تا سـه روز چیزی نمی گویند. سـرانجام، یکی از ایشـان 
می گوید که زبونی ضّحاک به دسـت کسـی انجام خواهد شـد که هنوز از مادر نزاده اسـت. همین 
اشـاره کافی اسـت که پادشـاه بدمنش به جسـت وجوی چنین نوزادی فرمان دهد. اّما در این اّیام، 
فریدون از مادر می زاید و از گاوی به نام »بَرمایه« شـیر می نوشـد و در غاری پرورش می یابد. پدر 
او، آبتین که ناگزیر از بیم ضّحاک ترسـان و گریزان اسـت، روزی گرفتار می شـود و مغز سـرش را 
بـه مـاران می دهنـد. مادر فریدون، َفرانَک، پسـر را به البرزکوه می برد و به دسـت مردی پاک دین 
می سـپرد. ضّحـاک کـه بـه نهانگاه پیشـین نوزاد پـی می برد، به آنجـا مـی رود؛ گاو برمایه و همة 
چهارپایان را می کشـد و خانة آبتین را به آتش می کشـد؛ اما پسـر به خواسـت خداوند بزرگ می بالد 
و نیـرو می گیـرد و سـرانجام، نـام و نشـان خـود را از مادر می پرسـد و چون از پادشـاهی ضّحاک و 
جفاهـای او آگاه مـی شـود، عـزم می کند که از وی انتقام گیرد. از این رو در انتظار فرصتی مناسـب 
چشـم    به   راه آینده اسـت. این فرصت گران بها را کاوه فراهم می آورد؛ یعنی یکی از مردم فرودسـت 
و پاک دین که سـروکارش با آهن اسـت و رنج و زحمت؛ اّما پایان بخش شـب تیرۀ سـتم می شـود 

و نویدبخـش پیروزی و بهروزی. 
در محیطـی کـه پادشـاه بیدادپیشـة مـاردوش به وجـود آورده بـود، تاریکـی و ظلم بـر همه جا 
چیرگی داشـت و کسـی ایمن نمی توانسـت زیست. فردوسی تصویری از آن روزهای سیاه را هر چه 
گویاتـر نشـان داده اسـت؛ روزگاری کـه کاوه و هزاران تن دیگر را ناگزیر بـه بهای جان خویش به 

نافرمانـی و قیام برانگیخت.
چشمۀ روشن، غالمحسین یوسفی
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ا�1 هر   �ی
�ش د  �ش   �ت �ن

ر�ت �ب  
ک

ا� حّ
�ن و  ا��پ هرن د  �ش من  �ب

�ن
ا ان  �ال�ی او  ر  �ب

گان ا�ن ر�ن �ن ردا� 
ک
�   �ت �ش

�گ هان  گان�ن وا�ن د�ی کام  د  �ش ده  �ن
رالگ �پ

د م�ن ا��ب ی  ادو�ی �ب د،  �ش وا� 
�ن ر  ده�ن �ن رن

گ
� کا�ا  �ش اآ ی ،  �اس�ت هان  �ن

ردا�ن گا�  �و�ن ن  ر�ی �ب مد  راآ را�ن�ب �ن ی 
گ
ل
�ن �ت به  � �ا  دهاـ  ا�ش د  �ی �ش

�ک

�ب5
سش و    �و�ن �ا   

ک
ا� حّ

�ن �که  د  �بُ ان  �ن ل�ب�پ دو  ادی  �ش
�گ دون  ر�ی

�ن ام  �ن به  �

�نواس�ت �ب �ا  ران  مه�ت و�ی  �ش
�ک هر    �اس�ت�ن   �ت �پ�ش د  �ن

ُ لک اهی  اد�ش �پ رد  ه 
�ک

دان مو�ب ا  �ب   �ت
�ن �گ ن  �ی
�ن �پ �پس،  ن  اآ   ردان  ،ا�ن �ب�ن امو�  �ن رـ  رهـن �پ ای  �که 

اس�ت من  
د�ش ی 
ک
ل �ی ی 
ن
هاـ�

�ن رد  ن اس�تمرا  ن  ،  �و�ش ن �ــ�ن ردان   ا�ی ر �ب�ن �که  �ب

�ت وسش
�ن د  ا�ی �ب �ب ون 

�ن الک ر  مح�ن ی 
ک
ل �ت�ی �کِ�ش �ن د  ه�ب س�پ ی  ، 

ک
ل �ی
�ن مـ 

ن
ح
   �ت رن �که     �ب

ان10 ـت �ا� همـه  د  ه�ب س�پ     مــِ ب�ی
�   ان�ن همدا��ت د   �ن �ت

�ش
�گ کا�    دان  �ب

ر �ی رن
گ
ا� �ن دهاـ  ا�ش ر  محـ�ن دان  ر�ب �ی �پ و  ا  ر�ن �بُ د  �ن �ت و�ش

�ن واهی 
�گ

اه �ش ردگاِه    �ن   کا�ی�ک �ی ه 
�گ �ن اآ واههم  داد�ن دِن  ـی

رو�ش �ن مد  راآ �ب

د د�ن وا�ن �ن او    �ش �پ�ی �ا  ده  م   د�ی
دس�ت د�ن ا�ن �ش �ن �ب   �ش

امدا�ا�ن �ن ِر  �ب

م ردش �وی  به  � ر  ه�ت
م   �ت �ن �گ دو  م؟�ب

ـت � دی  د�ی ه 
�ک   ا�ن ا  �ت وی 

ر�گ �ب �که 

اه15 �ش   �ن سر  ر  �ب   دس�ت د  �ن و  د  �ی رو�ش
واه!�ن داد�ن کاؤۀ  م 

م�ن اـها  �ش �که 

رم
گ
� ه�ن اآ مرِد  ان  �ی ی �ن �ب ی 

ک
ل سرم�ی ر  �ب همی  د  �ی

اآ   سش
�ت اآ اه،  �ش   �ن
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ری؟
ک
� �ی دهاـ �پ ا�ش ر 

گ
و� اهی  �ش و 

و�ی�ت اآ ان  ،  ـت دا� دن  �ن د  ا�ی �ب �ب

�اس�ت و 
�ت اهی  �ش به  � و� 
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گ
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��ن و    حب
�   �ن را  �پ
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ر�ن
گ
� د  ا�ی �ب �ب من  ا  �ب   ما��ی�ت �ت�ش �ن �گ �ش د�  ا�ن د  ما�ن هان  �ب ا  �ت دان  �ب

د20 د�ی �پ د  �ی
اآ و 
�ت ما�  �ش   رن

ک
� ر 

گ
دم� ���ی ون  �پ من  به  � ی 

�ت �ی
�گ   �ن   و�ب�ت

�ن �که 
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ما�ا�نْ من�که  �ب

�ن
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گ
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�ن �گ به  � د  ه�ب دس�پ �ی
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اوی د  �ن رـ�ن
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�ک َ��بُ

و د�ی ا�یمردان  �پ کای  د  ـی
رو�ش د�یو�ن �ن هان  �ی

لگ �ترـِس    ا�ن دل  ده  ر�ی �ب

�وی د  هاـد�ی
�ن   �ن دو�ن �وی  اویهمه  اـ�  �ت

�ن �گ به  � دل ها  د  رد�ی س�پ

وا
�گ د�  ا�ن ر  مح�ن ن  د�ی �ب م 

ا�ش �ب ا�ن اد�ش �پ   ا�ن مـ  سش د�ی را�ن �ب   رن
گ
هر� �نه 

ای   �ب  
�ن ان  �ر�ن   ر�بَس�ت �ب و  د  �ی رو�ش

�پای�ن به  � رـ 
مح�ن رد  َ �بس�پ و  د  �ی د�ّ �ب

اه   30 �ش ردگاه    �ن دـ  �ش رون  �ب کاوه  و  ا�گاه�پ ا�ن �ب   �ت
سش
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گ
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ک
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َ همان �گ
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به دس�ت � ه  رن �ی �ن �ت 
ر�ن همی  ان  رو�ش رس�ت  ،�ن �پ دان  رن �ی امداران  �ن ای  �که 

د35 �ن
�ک دون  ر�ی

�ن هوای  کاو  سی 
د�ک �ن

�ک رون  �ی �ب  
ک

ا� حّ �ن د  �ن �ب ارن  دل 

اس�ت هرـمن  اآ ر  مه�ت ن  کا�ی د  �ی و�ی �پ اس�ت�ب من 
د�ش دل،  به  � را  ن  ر�ی �ن اآ هان  �ب

رد
ُگ

� مرد  درون  ا�ن �ی�ش  �پ �ت 
ر�ن ردهمی 

�نُ �نه  دـ،  �ش من  �ب
�ن
ا او  ر  �ب اهی  س�پ

اس�ت حب
�ک دون  ر�ی

کا�ن ود  �ن س�ت  دا�ن راس�ت�ب �ت  
ر�ن همی  و  د  �ی �ش �ک در  ا�ن سر 

و
�ن �اـالر  ردگاِه  به  � امد  �ی و�ب

�نَ اس�ت  رحن �ب و  ا  حب ن  اآ د�ش  د�ن د�ی �ب

د40 د�ی و�نه 
�گ ن  اآ ر  �ب ی  �ت �ی

�گ و  �پ دون  ر�ی
د�ن د�ی وارو�نه   

ک
ا� حّ �ن �ی�ش  �پ هان  �ب

اد �ب و  �پ ل  رن م�ن به  � ل  رن م�ن �ت 
ر�ن دادهمی  رن  ر  �پ د�ی  �نـه،  �ی

�ک رن  ر  �پ سری 

د د�ن �ب ا  ر�ن �بُ �که  هر  درون  ا�ن هر 
�ش به  د� د�ن �ب ا  دا�ن  ، �گ �ن �ب رد  �که  ران  �ی �پ �په 

د دـ�ن �ش دون  ر�ی
�ن اآ ر 

ک
ـ ل�ش دسوی  د�ن �ش رون  �ی �ب  

ک
ا� حّ �ن �ک  د�ی رن �ن رن 

شاهنامه، فردوسی

فریـدون بـا لشـکری از مردم شـهر که بـه یاری اش آمده بودنـد، به رویارویی بـا ضّحاک آمد و 
دسـت به گرز گاو سـر برد و »بزد بر سـرش، ترگ بشکسـت ُخرد«. »سـروش خجسـته« پیام آورد 
کـه او را مُکـش کـه هنوز زمان مرگش فرا نرسـیده اسـت؛ او را با همین شکسـتگی به کوه دماوند 
ببر و همان جا در بند کن. فریدون دو دسـت و میان ضّحاک را به بندی بسـت، سـپس او را به کوه 

دماونـد و در غـاری که »بُنش ناپدید« بود، سـرنگون آویخت. 
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 کارگاه متــن پژوهــی

 قلمرو زبانی 
1  در متن درس، هر یک از واژه های زیر، در چه معنایی به کار رفته است؟

   )........................( )........................(   محضر   هنر 
)........................( )........................(   منزل   درای 

2 در بیت زیر،کلمة » گر « در چه معنایي به کار رفته است؟  

ببایـد زدن داسـتان، آوري تو شاهي و گر اژدها پیکري

3  واژه هـا و معنـای آنهـا همیشـگی و ماندگار نیسـتند. ممکن اسـت در گذر زمـان، برای هر 
واژه، یکـی از چهـار وضعّیت زیـر پیش آید:

 الـف( بـه دالیل سیاسـی، فرهنگي، مذهبـي یا اجتماعي، از فهرسـت واژگان حذف شـود؛ 

ماننـد: »فتراک و برگسـتوان«
 ب( بـا از دسـت دادن معنـاي پیشـین و پذیرفتـن معنـاي جدیـد، بـه دوران بعـد منتقـل 

شود؛مانند:»کثیف و سـوگند«
شادي و خنده« پ( با همان معناي قدیم به حیات خود ادامه دهد؛ مانند: »

ت( هم معناي قدیم خود را حفظ کند و هم معناي جدید گیرد؛ مانند: »سپر و یخچال«
  هریک از واژه هاي زیر، مشمول کدام وضعّیت هاي چهارگانه شده اند؟

  )........................................(  پذیرش  
      )........................................(  سوفار  

 )........................................(  رکاب  
)........................................(  شوخ  
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 قلمرو ادبی 
1  برای هر یک از ویژگی های شعر حماسی، نمونه ای از متن درس انتخاب کنید.

  زمینة ملّي 

  زمینة قهرماني

2  بیت پنجم درس را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید.  

3   هر یک از واژه های مشّخص شده، َمجاز از چیست؟

 بـر او انجمن گشـت بـازارگاهچو کاوه برون شـد ز درگاه شـاه

بپوشـند هنـگام زخـِم دراياز آن چرم،کاهنگران پشت پاي  

4  در بیت زیر،»درفش کاویان«، در کدام مفهوم نمادین به کار رفته است؟ 

تو یک ساعت، چو افریدون به میدان باش، تا زان پس    
                                                                                    به هر جانب که روي آري، درفش کاویان بیني
سنایي

قلمرو فکری 
1 معنی و مفهوم بیت بیست و نهم را به نثر روان بنویسید.

2 مارانی را که بر دوش ضّحاک روییدند، مظهر چه خصلت هایی می توان دانست؟

3 انگیزۀ کاوه در قیام علیه ضّحاک چه بوده است؟

4 با توّجه به متن درس، »پایمردان دیو«، چه کساني بودند؟ شخصّیت آنها را تحلیل کنید.

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

کشـتی گیری بـود کـه در زورآزمایی شـهره بود؛ بـدر در میـدان او هاللی بودی و 
رسـتم به دسـتان او زالی.

ادی �ش
�گ   �ب و دس�ت ان �پ وا�ن ا �ب ی�ب ر�بس�ت �ب ر  �ی �پ ردون 

گ
� ای  �پ

روزی یـاران الحـاح کردنـد و مرا به تفـّرج بردند؛ ناگاه مردی از کنـاره ای درآمد و 
نبـرد خواسـت، خلـق در وی حیران شـدند؛ زوربازویی که کـوه به هوا بردی!

از هـر طـرف، نفیـر برآمـد. در حال که آن مرد دسـت بر هم زد، کشـتی گیر  پایش 
بگرفت و سـرش بـر زمین محکم زد.

گفتـم: »علـم در همـه بابی الیق اسـت و عالِـم در آن باب بر همه فایق؛ اسـتعداد 
مجّرد، جز حسـرِت روزگار نیسـت.«
 کا�
ِ
دا�ی علم ون  �ن و� دا�ی ، �پ دن�ن ی �ن

ن
�ا� به اآ وان  �

�ت ن �ن  اآ ال�ن
 روضۀ خلد، َمجد خوافی
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درس آزاد  ) ادبیات بومی 2(
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 کارگاه متــن پژوهــی

قلمرو زبانی 

قلمرو ادبی  

قلمرو فکری 
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 حملۀ حیدري 

ر   1 �ن
�ن وده  �ش

�گ دـان  م�ی ران  مردل�ی
�ک دـد  �ب�ن �که  اّول  �نـــه  �ی

�ک ر  �ب �که 

رد  �ب �ن س�پهرـ  ن  اآ عمرـو  اگاه  �ن رد�که 
َ گ
� د  اـ�ن �ش را�ن �ب   َر�ش َا�ب   �ن�ت �ی

�گ را�ن �ب

�ت
دسش به  � مد 

اآ وه 
�ک ن  �ی
ه�ن اآ ن  اآ و  �ت�پ

سش
�گ والد 

�ن وه 
�ک م�گه  ��ن همـهــ 

�اس�ت رد 
ک
� س 
�ن �ن و    �ت

دسش به  � امد  �ی واس�ت�ب �ن م  همر�ن اد  ا��ت �ب ه 
�گ ن  اآ �پس   

ن 5 ر�ی
�ن �بهاـن    اآ داِی  �ن   �ی�بِ ن��ب د�ی مردان  �وی  ر  �ب رد 

ک
� �گه  �ن  

رو   �ن ان  �ب ر�ی
گ
� رد  �رـ    رده  �ب اوهمه  م  ��ن هو�ـ   ،  �ا  س 

�ک   حپ ه�ی د  �ش �ن

دا  �ن ر  ـی �ش و  ن  د�ی وی  ا�ن �ب   رن �ب به  دها� ا�ش ن  اآ م  ��ن   طال�ب د  �ش �که   

د دو�ی   ص�ت
��ن �بهر  ی 

ن
مصط� ِر  د�ب د�ی �ن ا  امّ و�ی 

دس�ت   واس�ت �ن و  ا�ن  
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عمرو برای بار دوم مبارز می طلبد. پیامبر از لشکر می پرسد که چه کسی حاضر است با عمرو 
بجنگد؟ لیکن جز علی  کسی اعالم آمادگی نمی کند. پیامبر  به علی هشدار می دهد که 
او عمرو است. علی  جواب می دهد: » من هم علّی بن ابی طالبم« و پس از گفت وگوهای 
بسیار، از پیامبر اجازۀ نبرد می گیرد. در میدان نبرد، عمرو از جنگ با علی امتناع می کند؛ با 
این بهانه که نمی خواهم به دست من کشته شوی، اّما علی  در پاسخ می گوید: »ریختن خون 
تو برای من از ُملک روی زمین بهتر است.«   ؛ عمرو این بار خشمگینانه از اسب پایین می آید و :

�و      رد 
ک
� ان  �ی �ش ر  �ب هرش �وی  به  و�   �ب �گ �ن �ب �شه  مد  راآ �ب   سش

�ی�ش �پ به  �

هم10 �وی  دل  ن  �ی
لک   ا�ن د  د�ن همدو�ی �وِی  ر  �ب د  �ن �ب��ت صلح  رِد 

�گ   ، ��ن �گ �ن ن �ب �هِم اآ  ا�ن �ت
ا�ن  �ب

ل�ک      �ن �گ ل�ن �پ و  ر  �ی
سش   �گ �ن �ب ن  �ی

َود�هم�گ �ب

�ت �ن �تـه �ب �ش
ر�گ �ب و    ـه �و�ن ـی � ن  اآ   ��ت

�ن �ت�ن   رد�ن اـ�ن و �ش و �پ ا�ن   �ب �ت
را�ن را�ن �بَ

ه ا�ِ ر  ـی �ش و�د  اآ �رـ  ر  �ب ر  دها               س�پ ا�ش ن  اآ ر  �ی
مسش
�ش
رد 
ک
� َعَلمـ 

ن �ی م �ن ر  �ب ا  �پ وه 
�ک ون  �پ رد  �ش

�ی�ن ن                       �ب �ی
لک دان  د�ن به  � دان  د�ن دـ  ا�ی�ی حن �ب

و15 ��ن اآ اهدـ  �ش   �ن ُ� مود 
�ن �ن و  �و                �پ دو    ا�ن   ا�ن �ب د  رد�ن

ک
� �م�ـه  همـ  به  �

اـن �ن �پ و�دگاهی  اآ د  هاـد�ن
مان�ن �ن و  ن  �ی م �ن دـ  �با�ش ده  د�ی م 

�ک �که 

دـ   ر  دم�ی �ب م�گـه  ��ن ن  اآ   ا�ن رد 
َ گ
�  � �ب   د   �ن د�ی ا�پ �ن ر 

�ن
�ن   ا�ن دـ  �ش دو  هر  ِن  �ت

ک
ا� �پ  

ک
ا� �پ ا  �ب

�ت و    �ت َل�ن   �ت َل�ن �ه  �ن
ک
ا� رد و �ن

َ گ
�  ر ا�ن �پُ     َسر و �وی مردان 
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   ر�ب
ن
�   دا�ب

اآ رد  ماهرـ  دو  ن  اآ ن  �ی
�ن �ر�ب�پ اـد 

�ت
ه�ن د  مود�ن

�ن �د   همـ  ِ �ن

ی20 �ب �ن   وصِیّ ر،  �ن
�ن �ن �ن ا�  حب

علی                �ش  ،  ��ت   د��ت �ت �یم    ِ
�گ ه�ن
�ن

مـ سش �ن   ِ �ن من 
د�ش �وی  ر  �ب د  د�ی ان  �ن م  �پ

�پ�ش هِر  �ن   ا�ن    
ش

کا�ـس �ته  �ا�ن د  �ش �که 

ا  �ش
ر�گ �ب �ی
�ن   دس�تِ �پس    �ت را�ن را�ن ا�ب �پ رد 

�ش
�ی�ن �ب دن  ر�ی �ب �رـ  ی  �پ

ن ر�ی
�ن اآ هان  �ب دای  �ن ام  �ن به  ن� د�ی اه  �ش �ا  ر  �ی

مسش
�ش
  �ت

دا�ن �ن �ی �ب

   �ی�ن �ت صمـ، 
�ن ر  �ب د  �ا�ن دـا  �ن ر  �ی

سش و          �پ �ن  رد�ی �یطان دو دس�ت  سش �ت
و�ن
به سر �ک �

�گ25 ��ن د  ه�ن رد  رـ  �ن
�ک   ��ن   ا�ن د  ر�ی �پ

�گ ر�ن �ن رد  ا�نه ها   �ن �بُ�ت د  د�ن �ی �پ �ت
�ش
رد�ن
گ
� ر  �بَ   �ی�ن �ت د  رن �ب ر  �ن

�ن �ن سش�ن
�ن �ت �رـ  ی  �ب ای ،  �پ   ا�ن و�د 

رداآ

د ���ی ون  �پ  
�ش
رد�ن
گ
� ر  �ب   �ی�ن �ت دَدم  ر�ی �پ ن 

�ت   ا�ن گام  صدــ  عمرو  سِر 

ل �ی
�ن ده  �ن �ش ن  اآ  

ک
ا� �ن رد  د  �ی

ل�ت عن و  ل�پ �ی
ر�ئ �ب �ب او،    دس�ِت ر  �ب و�ه  �ب د  رن �ب

 حملۀ حیدری، باذل مشهدي
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 قلمرو زبانی 
1  معادل معنایي واژه هاي زیر را از متن درس بیابید.

 اسب    )........................... (   

 اجازه    )........................... (   

 شیر    )........................... ( 

2 چهار واژۀ مهّم امالیی از متن درس انتخاب کنید و بنویسید.

3 در بیت بیست و یکم، گروه های اسمی و هستة هر یک را مشّخص کنید.

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

2  مفهوم کنایه هاي زیر را بنویسید.

  دندان به دندان خاییدن  )..........................................................................(

  رنگ باختن                   )..........................................................................(

3 دو نمونه از کاربرد آرایة »   اغراق« در متن درس بیابید.

 کارگاه متــن پژوهــی
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قلمرو فکری 
1 معني و مفهوم بیت ششم را به نثر روان بنویسید.

2 پیام ابیات زیر را بنویسید.
 به سر کوفت شیطان دو دسِت  دریغچو شـیر خـدا راند بر خصـم، تیغ   
تپیدنـد بـت خانـه هـا در فرنـگپریـد از رخ کفـر در هنـد رنـگ

3  داسـتان زیر را که از مثنوي مولوي انتخاب شـده اسـت، به لحاظ محتوا با درس مقایسـه   
. کنید

 شـیر حـق را دان منـّزه  از دغل   از علـی آمـوز اخـالص عمـل  
زود شمشـیری بر آورد و شتافتدر غـزا بـر پهلوانی دسـت یافت
افتخـار هـر نبـی و هـر ولـیاو خـدو انداخـت در روی علـی 
کـرد او انـدر غزایـش کاهلـیدر زمان انداخت شمشیر آن علی
وز نمـودن عفـو و رحم بی محلگشـت حیران آن مبـارز   زین عمل
از چـه افکنـدی مرا بگذاشـتی؟گفـت بـر من تیـغ تیز افراشـتی
تنـم گفت: من تیغ از پی حق می زنم مأمـور  نـه  حّقـم  بنـدۀ 
فعـل مـن بردیـن من باشـد گواشـیر حّقـم نیسـتم شـیر هـوا

 . ................................................................................................................ 4
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و�م 1 اآ ام  �ن   و  ران  ا�ی وِ�  �پ م 
وهرم   م�ن

�گ َود  �ب ران  ـی �ش روی  �ی �ن   �ن

وطن داِی  �ن �ا  ود  �ن ان  �ب م 
�ن من     لک �یمان  �پ   اس�ت ن  �ی

�ن �پ او  ا  �ب ه 
�ک

  ی س�ت
گ
ل ا�ن ر�ن �ن   ِ

�ش �ی
�ک وطن،    ا�ن ا�  ی س�تد�ن

گ
ل  مردا�ن
ِ
ان  ، ��مـ  �ب

ن �ن �ت
�ش دن  �گ

      اس�ت هن  �ی
م
مـن 
 د    �ش دی ،  �ب   رن

ک
� سی 
�ک من اس�ت   اهرـ�ی ر �ن د�ت ه �ب

دان  ، �ک رن به �ی �

وس�ت5
 �ت

ک
ال�  رد ا�ن �ت  عرنّ وس�ت مرا او�بِ

�ت  
ک

ا� �ن ا  م�ی �ی
لک من  ماِن  �پ�ش به  �

اد �ب به  �   �ت
الک �ن   �ن ر 

گ
� ه ای  ّ ردن ادَ�ود  �ب ــه  ـت سش

�ن اآ ه  ّ ردن ن  اآ من  ون  �ن به  �
   نظام وفا

درک و دریافت 
1  دربارۀ  لحن و آهنگ خوانش این سروده توضیح دهید.  

2  یکی از بیت ها را به دلخواه انتخاب کنید و پیام کلّی آن را بنویسید.  

شعـرخـوانی وطن
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درس پانزدهم: کبوتر طوق دار 
 کارگاه متن پژوهی   

گنج حکمت: مهمان ناخوانده 
  درس شانزدهم:  قّصۀ عینکم

کارگاه متن پژوهی 
 روان خوانی: دیدار



کبوتر طوق دار

آورده انـد کـه در ناحیِت کشـمیر ُمَتَصیَّدی خوش و مرغزاری نَـِزه بود که از عکِس 
ریاحیـِن او، پَـِر زاغ چـون ُدم طـاُووس نمـودی و در پیـِش جماِل او ُدِم طـاُووس به پر 

مانستی. زاغ 

ی
غ

را� �چ ون  �چ  ، وی  رد  الله  ان  یرد�غ�ش
غ

�ش دا�
ا�غ ر �ج �ک ا�غ ُدوِد او �ج ول�ي

اده    ا�يس�ت ای  �چ ی 
ک

� �ي ر  �ج �ت  ا�ي �ت اده�ش �ج اـِم  �ج د،  مرّ �غ ا�غِ  �ش ر  �ج و   �چ  
و در وی شـکاری بسـیار و اختـاِف صّیـاداْن آنجـا متواتـر. زاغی در حوالـِی آن بر 
درختـی بـزرِگ َگْشـْن خانه داشـت. نشسـته بود و چپ و راسـت می نگریسـت. ناگاه 
صّیـادی بدحـاِل َخشـن جامـه، جالی بر گـردن و عصایی در دسـت، روی بدان درخت 
نهـاد. بترسـید و بـا خود گفت: » این مـرد را کاری افتاد که می آید و نتوان دانسـت که 
قصـِد مـن دارد یـا از آِن کـِس دیگـر. من باری جای نگـه دارم و می نگرم تا چه کند.«

صّیـاد پیـش آمـد و جـال باز کشـید و َحّبه بینداخت و در کمین بنشسـت. سـاعتی 
قه گفتندی و در  بود؛ قومی کبوتران برسـیدند و َسـِر ایشـان کبوتری بود که او را ُمَطوَّ
طاعت و مطاوعِت او روزگار گذاشـتندی. چندان که دانه بدیدند، غافل وار فرود آمدند 
و جملـه در دام افتادنـد و صّیـاْد شـادمان گشـت و ُگرازان به تگ ایسـتاد، تا ایشـان را 
قه  در ضبـط آرد و کبوتـران اضطرابـی می کردنـد و هـر یک خـود را می کوشـید. ُمَطوَّ
گفـت: »جـاِی مجادله نیسـت؛ ُچنان باید که همگنان اسـتخاِص یـاران را مهم تر از 
تخلّـِص خـود شناسـند و حالی صواب آن باشـد که جمله به طریِق تعـاون قّوتی کنید 
تـا دام از جـای برگیریـم کـه رهایِش ما در آن اسـت.« کبوتران فرمـاِن وی بکردند و 
دام برکندنـد و سـِر خویـش گرفـت و صّیاد در پی ایشـان ایسـتاد، بر آن امیـد که آِخر 
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درماننـد و بیفتنـد. و زاغ بـا خود اندیشـید که بر اثِر ایشـان بروم و معلـوم گردانم فرجام کار 
ایشـان چـه باشـد که من از ِمثـِل این واقعه ایِمن نتوانم بود. و از تجـارب برای دفِع حوادث 

سـاح ها توان ساخت.
قه چون بدید که صّیاد در قفاِی ایشـان اسـت، یاران را گفت: »  این سـتیزه ُروی  و ُمَطوَّ
در کاِر ما به جّد اسـت و تا از چشـِم او ناپیدا نشـویم، دل از ما برنگیرد. طریْق آن اسـت که 
سـوی آبادانی ها و درختسـتان ها رویم تا نظِر او از ما منقطع گردد، نومید و خایب بازگردد 
که در این نزدیکی موشـی اسـت از دوسـتاِن من؛ او را بگویم تا این بندها بُبرد.« کبوتران 

اشـارِت او را امام سـاختند و راه بتافتند و صّیاد بازگشت.
قـه بـه مسـکِن موش رسـید. کبوتـران را فرمود که »فـرود آیید.« فرمـاِن او نگاه  ُمَطوَّ
داشـتند و جملـه بنشسـتند و آن مـوش را ِزبـرا نام بود، بـا َدهاِی تمام و ِخرِد بسـیار؛ گرم و 
سـرِد روزگار دیـده و خیـر و شـرِّ احوال مشـاهدت کـرده. و درآن مواضع از جهـِت گریزگاِه 
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روِز حادثه صد سـوراخ سـاخته و هر یک را در دیگری راه گشـاده و تیماِر آن را فراخوِر حکمت و بر 
قه آواز داد که »بیرون آی.« زبرا پرسـید که »کیسـت؟« نام بگفت؛  َحَسـِب مصلحت بداشـته. ُمَطوَّ

بشـناخت و به تعجیـل بیرون آمد.
چـون او را در بنـِد بـا بسـته دیـد، زهـاِب دیدگان بگشـاد و بر رخسـار، جوی ها برانـد و گفت: 
»   ای دوسـِت عزیز و رفیِق موافق، تو را در این رنج که افگند؟« جواب داد که: »مرا قضاِی آسـمانی 
قه بدان بسـته بود.  در این ورطه کشـید.« موش این بشـنود و زود در بریدِن بندها ایسـتاد که ُمَطوَّ
گفت: »  نخسـت از آِن یاران گشـای.« موش بدین سـخن التفات ننمود. گفت: »   ای دوسـت، ابتدا 
از بریـدِن بنـِد اصحـاْب اَولی تـر.« گفت: » این حدیث را مکّرر می کنی؛ مگـر تو را به نَْفِس خویش 
حاجـت نمی باشـد و آن را بـر خـود حّقی نمی شناسـی؟ «گفت: »  مـرا بدین مامـت نباید کرد که 
مـن ریاسـِت ایـن کبوتـران تکّفـل کرده ام و ایشـان را از آن روی بر من حّقی واجب شـده اسـت و 
چـون ایشـان حقـوِق مرا بـه طاعت و مناصحت بگزاردند و به معونت و مظاهرِت ایشـان از دسـِت 
صّیاد بجسـتم، مرا نیز از عهدۀ لوازِم ریاسـت بیرون باید آمد و مواجِب سـیادت را به اَدا رسـانید و 
می ترسـم که اگر از گشـادن ُعقده های من آغاز کنی، ملول شـوی و بعضی از ایشـان در بند بمانند 
ـ اهماِل جانِب من جایز نشـمری  ـ اگر چه مالت به کمال رسـیده باشـدـ  و چون من بسـته باشـمـ 
و از ضمیـر، بـدان رخصـت نیابـی و نیـز در هنـگاِم با شـرکت بوده اسـت، در وقِت فـراْغ موافقت 

اَولی تـر، و اِّل طاِعنان مجـاِل وقیعت یابند.«
مـوش گفـت: »  عادِت اهل مکُرمت این اسـت و عقیـدِت ارباِب موّدت بدین خصلِت پسـندیده 
و سـیرِت سـتوده در مـوالِت تـو صافی تر گردد و ثَِقِت دوسـتان بـه َکرِم عهد تو بیفزایـد.« و آنگاه 

قـه و یارانش، مطلَق و ایِمن بازگشـتند. به جـّد و رغبـت بندهـای ایشـان تمام ببرید و ُمَطوَّ

کلیله و دمنه ، ترجمۀ ابوالمعالی نصراهلل منشی
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 قلمرو زبانی 
1  دربارۀ کاربرد و معنای فعل »  ایستاد« در جمله های زیر توضیح دهید.

 گرازان به تگ ایستاد.   

 صّیاد در پي ایشان ایستاد.

2  چهار واژۀ  مهّم امایي  از متن درس بیابید و معادل معنایي آنها را بنویسید.

3   در زبان معیار، حذف شناسـۀ فعل ممکن نیسـت. در گذشـته ، گاه ، در یک جمله، شناسـه 
بـه قرینـۀ فعل قبلي حذف مي شـد. 

نمونه: شیران غّریدند و به اتّفاق، آهو را از دام رهانید.

در جملۀ بال فعل »رهانید« به جای »رهانیدند« آمده است.
  حال ازمتن درس نمونه اي دیگر براي حذف شناسه بیابید و بنویسید.

قلمرو ادبی 
1  تشبیهات را در بیت های زیر بیابید و در هر مورد ، »  مشّبه« و »  مشّبهٌ به« را مشّخص کنید.

ولیـک از ُدوِد او بـر جانْـش داغيدرفشان لله در وي، چون چراغي 

 چـو بـر شـاِخ زمـّرد ، جـاِم بـادهشـقایق بـر یکـي پـاي ایسـتاده

2  در عبارت زیر، »  استعاره« را بیابید.
چون او را در بنِد با بسته دید ، زه آبِ  دیدگان بگشاد و بر رخسار، جوي ها براند.

 کارگاه متــن پژوهــی
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3  از متن درس ، کنایه های معادِل مفاهیم زیر را بیابید.

).......................................(  انسان با تجربه 

).......................................(  نا امید شدن 

قلمرو فکری 
1  معني و مفهوم عبارت زیر را به نثر روان بنویسید.

در وقِت فراْغ موافقت اَولي تر ، و اِّل طاِعنان مجاِل وقیعت یابند. 

2 مفهوم قسمت هاي مشّخص شده را بنویسید.
الف(مرا نیز از عهدۀ  لوازِم ریاست بیرون باید آمد و مواجِب سیادت را به ادا رسانید .

ب( مگر تو را به نَْفِس خویش حاجت نمي باشد و آن را بر خود حّقي نمي شناسي؟

3 هریک از بیت هاي زیر، با کدام قسمت درس ارتباط مفهومي دارد؟

بند   ز  رهایي  نبینم  کمند        مرّوت  اندر  یارانم  و  تنها   سعدیبه 

سنایيبتـوان دیـد و آزمـود تـواندوستان را به گاه سود و زیان  

4  دو شخصّیت زیر را بر مبنای این داستاِن تمثیلی، تحلیل نمایید و ویژگي های شاخص آنها 
را بنویسید.

زاغ :    

قه:   ُمَطوَّ  

. ............................................................................................................... 5
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گنــج   حکمــت مهماِن ناخوانده

آورده اند که وقتی مردی به مهمانی »سـلیمان دارانی« رفت. سـلیمان آنچه داشـت از 
نـان خشـک و نمـک در پیش او نهاد و بر سـبیِل اعتذار ایـن بر زبان  راند: 

چشمِ تر و ناِن خشک و روِی تازهگفتم که چو ناگه آمدی، عیب مگیر
مهمـان چـون نـان بدید، گفت: »کاشـکی با ایـن نان، پـاره ای پنیر بودی.« سـلیمان 

برخاسـت و بـه بـازار رفـت و ردا  بـه گـرو کرد و پنیـر خرید و پیش مهمـان آورد.
 مهمـان چـون نـان بخـورد، گفـت: »الَحمـدِل کـه خداونـد، َعزَّ    و   َجـل، ما را بـر آنچه
 قسـمت کرده اسـت، قناعت داده اسـت و خرسند گردانیده.« سـلیمان گفت: » اگر به دادۀ 

خـدا قانـع بودی و خرسـند نمودی، ردای من به بـازار به گرو نرفتی!«
                                                             جوامع الحکایات و لوامع الّروایات، محّمد عوفی
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بـه قـدری ایـن حادثه زنده اسـت که از میان تاریکی هـای حافظه ام روشـن و پرفروغ مثل روز 
می درخشـد. گویـی دو سـاعت پیش اتّفاق افتـاده، هنوز در خانۀ اّول حافظه ام باقی اسـت. 

تـا آن روزهـا کـه کاس هشـتم بـودم، خیـال می کـردم عینک، مثـل تعلیمی و کـراوات یک 
چیـز فرنگـی مآبی اسـت کـه مردان متمّدن برای قشـنگی به چشـم می گذارند. دایـی جان میرزا 
غامرضـا کـه در تجـّدد افـراط داشـت، اّولیـن مرد عینکـی بود که دیـده بودم. عاقـۀ دایی جان 
در واکـس کفـش و کارد و چنـگال و کارهـای دیگـر فرنگی مآبان مرا در فکـرم تقویت کرد. گفتم 

هسـت و نیسـت، عینـک یـک چیز متجّددانه اسـت که برای قشـنگی به چشـم می گذارند.
این مطلب را داشته باشید و حال سری به مدرسه ای که در آن تحصیل می کردم بزنیم. قّد بنده به 
نسبت سّنم همیشه دراز بود. ننهـ  خدا حفظش کندـ  هر وقت برای من و برادرم لباس می خرید، ناله اش 
بلند بود. متلکی می گفت که دو برادری مثل َعلَم یزید می مانید. دراز دراز، می خواهید بروید آسـمان، 
 شوربا بیاورید. در مقابل این قّد دراز، چشمم سو نداشت و درست نمی دید. بی آنکه بدانم چشمم ضعیف و 
کـم سوسـت، چـون تابلو سـیاه را نمی دیـدم، بی اراده در همـۀ کاس ها به طرف نیمکـت ردیف اّول 

می رفتم.
در خانـه هـم غالبـاً پـای سـفرۀ ناهـار یا شـام بلند می شـدم، چشـمم نمی دیـد؛ پایم بـه لیوان 
آب خـوری یـا بشـقاب یـا کـوزۀ آب می خـورد؛ یـا آب می ریخت یا ظـرف می شکسـت. آن وقت 
بی آنکـه بداننـد و بفهمنـد کـه من نیمـه کورم و نمی بینم، خشـمگین می شـدند. پدرم بـد و بیراه 
می گفت. مادرم شـماتتم می کرد، می گفت:»  به شـتر افسـار گسـیخته می مانی؛ شـلخته و هردم 
بیـل و هپـل و هپـو هسـتی؛ جلـو پایت را نگاه نمی کنی. شـاید چـاه جلویت بـود و در آن بیفتی.« 
بدبختانـه خـودم هم نمی دانسـتم کـه نیم کورم، خیـال می کردم همۀ مردم همیـن قدر می بینند!
در دلـم خـودم را سـرزنش می کـردم که بـا احتیاط حرکت کـن؛ این چه وضعی اسـت؟ دائماً یک 

 قّصۀ عینکم
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چیـزی بـه پایـت می خـورد و رسـوایی راه می افتـد. اتّفاق های دیگر هم افتـاد. در فوتبال ابـداً و اصاً 
پیشـرفت نداشـتم؛ مثل بقّیۀ بّچه ها پایم را بلند می کردم، نشـانه می رفتم که به توپ بزنم اّما پایم به 

تـوپ نمی خـورد؛ بور می شـدم؛ بّچه ها می خندیدنـد؛ من به رگ غیرتـم بَرمی خورد.
بدبختانه یک بار هم کسـی به دردم نرسـید. تمام غفلت هایم را که ناشـی از نابینایی بود، حمل 

بر بی اسـتعدادی و ُمهملی و ولنگاری ام کردند. خودم هم با آنها شـریک می شـدم.
بـا آنکـه چندیـن سـال بود که شهرنشـین بودیم، خانۀ ما شـکل دهاتی اش را حفـظ کرده بود. 
مهمان دارِی ما پایان نداشـت. خدایش بیامرزد، پدرم دریادل بود؛ در لتی کاِر شـاهان را  می کرد؛ 

سـاعتش را می فروخت و مهمانـش را پذیرایی می کرد.
یکـی از ایـن مهمانـان، پیـرزن ]ی[  کازرونی بـود. کارش نوحه سـرایی برای زنـان بود. روضه 
می خوانـد. اتّفاقـاً شـیرین زبـان و نّقـال هـم بود. مـا بّچه ها خیلی او را دوسـت می داشـتیم. چون 
بـا کسـی رودربایسـتی نداشـت، ُرک و راسـت هـم بـود و عیناً عیـب دیگران را پیش چشمشـان 
می گفت، ننه خیلی او را دوسـت می داشـت. خاصه، مهمان عزیزی بود، زادالمعاد و کتاب دعا و 
کتـاب جـودی و هـر چـه از این کتب تعزیه و مرثیه بود، همراه داشـت. همۀ این کتاب ها را در یک 
بقچه می پیچید. یک عینک هم داشـت؛ از آن عینک های بادامی شـکل قدیم. البته عینک، کهنه 
بود؛ به قدری کهنه بود که فرامش شکسـته بود اّما پیرزِن کذا به جای دسـتۀ فرام، یک تّکه سـیم 
سـمت راسـتش چسـبانیده بود و یک نخ قند را می کشـید و چند دور، دور گوش چپش می پیچید.
مـن قـا کردم و روزی که پیرزن نبود، رفتم سـر بقچـه اش. اّوًل کتاب هایش را به هم ریختم. 
بعـد برای مسـخره از روی بدجنسـی و شـرارت، عینـک موصوف را از جعبـه اش درآوردم. آن را به 
چشـم گذاشـتم که بروم و با این ریخِت مضحک سـر به سـر خواهرم بگذارم و دهن کجی کنم.
آه، هرگز فراموش نمی کنم. برای من لحظۀ عجیب و عظیمی بود؛ همین که عینک به چشـم 
مـن رسـید، ناگهـان دنیا برایـم تغییر کرد؛ همه چیز برایم عوض شـد. یادم می آیـد که بعد از ظهر 
 یـک روز پاییـز بـود. آفتـابِ رنگ رفتـه و زردی طالع بود. بـرگ درختان مثل سـربازانِ تیرخورده 
تـک تـک می افتادنـد. من که تا آن روز از درخت ها جـز انبوهی برِگ درهم رفته چیزی نمی دیدم، 
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ناگهـان برگ هـا را جـدا جـدا دیدم. مـن که دیوار مقابل اتاقمان را یک دسـت و صـاف می دیدم و 
آجرهـا مخلـوط  بـا هم به چشـمم می خـورد، در قرمزیِ آفتـاب، آجرها را تک تک دیـدم و فاصلۀ 
آنهـا را تشـخیص دادم. نمی دانیـد چـه لّذتی یافتـم؛ مثل آن بود که دنیا را به مـن داده اند. ذوق زده 

بشـکن می زدم و می پریدم. احسـاس کردم که من تازه متولّد شـده ام. 
عینــک را درآوردم، دوبــاره دنیــای تیــره در چشــمم آمــد. اّمــا ایــن بــار مطمئــن و خوشــحال 
بــودم. آن را بســتم و در جلــدش گذاشــتم. بــه ننــه هیــچ نگفتــم. فکــر کــردم اگــر یــک کلمــه 
ــم خواهــد زد.  ــه ســر و گردن ــان ب ــی قلی ــد ن ــت و چن ــن خواهــد گرف ــک را از م ــم، عین بگوی
ــۀ مــا برنمی گــردد. قوطــی حلبــی عینــک را  ــه خان ــد روز دیگــر ب ــا چن می دانســتم پیــرزن ت

در جیــب گذاشــتم و ســرخوش از دیــدار دنیــای جدیــد بــه مدرســه رفتــم.
درس ســاعت اّول تجزیــه و ترکیــب عربــی بــود. معلـّـم عربــی، پیرمــرد شــوخ و نکته گویــی 
بــود. مــن کــه دیگــر بــه چشــمم اطمینــان داشــتم، بــرای نشســتن بــر نیمکــت اّول کوشــش 
ــا عینــک امتحــان کنــم.  ــر نشســتم. می خواســتم چشــمم را ب نکــردم. رفتــم و در ردیــف آِخ
ــف ششــم  ــا ردی ــد، ت ــر حاضــر بودن ــادی نداشــت. همــۀ شــاگردان اگ ــا شــاگرد زی کاس م
ــرای امتحــان  ــف نیمکــت داشــت و مــن ب ــی کــه کاس ده ردی کاس می نشســتند. در حال
چشــم مســلّح، ردیــف دهــم را انتخــاب کــرده بــودم. ایــن کار بــا مختصــر ســابقۀ شــرارتی کــه 
داشــتم، اّول وقــت کاس، ســوِءظِنّ پیرمــرد معلـّـم را تحریــک کــرد. دیــدم چپ چــپ بــه مــن 
نــگاه می کنــد. پیــش خــودش خیــال کــرده چــه شــده کــه ایــن شــاگرِد شــیطان، برخــاف 

همیشــه تــه کاس نشســته اســت. نکنــد کاســه ای زیــر نیم کاســه باشــد.
ــد.  ــنا بودن ــن آش ــال م ــه ح ــه ب ــه آنک ــد؛ خاّص ــب کردن ــش تعّج ــم کم و بی ــا ه بّچه ه
ــه، درس شــروع  ــن هم ــا ای ــرده ام. ب ــف اّول ســال ها جنجــال ک ــرای ردی ــه ب می دانســتند ک
شــد. معلّــم، عبارتــی عربــی را بــر تختــه ســیاه نوشــت و بعــد جدولــی خط کشــی کــرد. یــک 
کلمــۀ عربــی در ســتون اّول جــدول نوشــت و در مقابــل آن کلمــه را تجزیــه کــرد. در چنیــن 
ــه بیــرون آوردم؛  ــت عینــک را از جعب ــا دّق ــردم و ب ــی، موقــع را مغتنــم شــمردم؛ دســت ب حال
آن را بــه چشــم گذاشــتم. دســتۀ ســیمی را بــه پشــت گــوش راســت گذاشــتم. نــخ قنــد را بــه 

ــردم و چنــد دور تــاب دادم و بســتم. ]پشــت[ گــوش چــپ ب
ی 2در ایــن حــال، وضــع مــن تماشــایی بــود. قیافــۀ ُیغــورم، صــورت درشــتم، بینــی گردن کــش 
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و دراز و عقابــی ام، هیــچ کــدام، بــا عینــِک بادامــِی شیشــه کوچــک جــور نبــود. تــازه اینهــا بــه 
کنــار، دســته های عینــک، ســیم و نــخ، قــوز بــال قــوز بــود و هــر پدرمــردۀ مصیبت دیــده ای 
ــَرک دیــوار  را می خندانــد؛ چــه رســد بــه شــاگردان مدرســه ای کــه بی خــود و بی جهــت از تَ

هــم خنده شان می گرفت!.
خدا روز بد نیاورد. سـطر اّول را که معلّم بزرگوار نوشـت، رویش را برگرداند که کاس را ببیند 
و درک شـاگردان را از قیافه هـا تشـخیص دهـد، ناگهـان نگاهـش بـه من افتاد. حیـرت زده گچ را 
انداخـت و قریـب بـه یـک دقیقـه بِّر و بِّر چشـم به عینک و قیافـۀ من دوخت. مـن متوّجه موضوع 
نبـودم. چنـان غـرق لـّذت بودم که سـر از پـا نمی شـناختم. من که در ردیـف اّول با هزاران فشـار 
و زحمـت، نوشـتۀ روی تختـه را می خوانـدم، اکنـون در ردیـف دهم، آن را مثل بلبـل می خواندم!

َمسـحور کار خـود بـودم؛ ابداً توّجهی به ماَجرای شـروع شـده نداشـتم. بی توّجهـی من و اینکه 
بـا نگاه هـا هیـچ اضطرابی نشـان ندادم، معلـم را در ظّن خـود تقویت کرد. یقین شـد که من بازی 

جدیـدی درآورده ام کـه او را دسـت بیندازم و مسـخره کنم.
ناگهـان چـون پلنگـی خشـمناک راه افتاد. اتّفاقـاً این آقای معلّم لهجۀ غلیظ شـیرازی داشـت 
و اصـرار داشـت کـه خیلـی خیلـی عامیانـه صحبـت کنـد. همین طور که پیـش می آمد، بـا لهجۀ 

خاّصـش گفت:
»  به به! مثل قّوال ها صورتک زدی؟ مگه اینجا دستۀ هفت صندوقی آوردن؟«

تـا وقتـی کـه معلّـم سـخن نگفته بـود، کاس آرام بـود و بّچه ها به تخته سـیاه، چشـم دوخته 
بودند. وقتی صدای آقا معلّم را شـنیدند؛ شـاگردان کاس رو برگردانیدند که از واقعه باخبر شـوند. 
همین که شـاگردان به عقب نگریسـتند و عینک مرا با توصیفی که از آن شـد، دیدند؛ یک مرتبه 
گویی زلزله آمد و کوه شکسـت. صدای مهیب خندۀ آنان کاس و مدرسـه را تکان داد. ِهر و ِهر، 
تمام شـاگردان به قهقهه افتادند، این کار، بیشـتر معلّم را عصبانی کرد. برای او توّهم شـد که همۀ 
بازی هـا را بـرای مسـخره کردنـش راه انداخته ام. احسـاس کردم که خطری پیش آمده؛ خواسـتم 
بـه فوریـت عینـک را بـردارم. تا دسـت بـه عینک بردم فریاد معلّم بلند شـد: »دسـت نـزن؛ بگذار 

همین طـور تـو را بـا صورتـک پیـش مدیر ببرم. تو را چه به مدرسـه و کتـاب و درس خواندن؟!«
حـال کاس سـخت در خنـده فـرو رفتـه، مِن بدبخـت هم دسـت و پایم را گم کـرده ام. گنگ 
شـده ام؛ نمی دانـم چـه بگویـم. مـات و مبهوت عینِک کذا به چشـمم اسـت و خیره خیـره معلّم را 
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نـگاه می کنـم. ایـن بار سـخت از جا در رفت و درسـت آمد کنـار نیمکت من و چنیـن خطاب کرد: 
»پاشـو برو بیرون!«  

مـِن بدبخـت هـم بلند شـدم، عینـک همان طور به چشـمم بـود و کاس هم غرق خنـده بود، 
پریـدم و از کاس بیرون جسـتم.

آقـای مدیـر و آقـای ناظم و آقای معلّم عربی کمیسـیون کردند. بعد از چانه زدن بسـیار تصمیم 
بـه اخراجـم گرفتنـد. وقتـی خواسـتند تصمیـم را به من ابـاغ کنند، ماجـرای نیمه کـوری خود را 
برایشـان گفتـم. اّول بـاور نکردنـد اّمـا آن قـدر گفته ام صادقانه بود که در سـنگ هـم اثر می کرد.

وقتـی مطمئـن شـدند کـه من نیمـه کـورم، از تقصیرم گذشـتند و آقـای معلّم عربـی با همان 
لهجـه گفت:

»بّچه، می خواسـتی زودتر بگی، جونت بال بیاد، اّول می گفتی. حال فردا وقتی مدرسـه تعطیل 
شـد، بیا شـاه چراغ دم دکون میز سـلیمون عینک سـاز.« فردا پس از یک عمر رنج و بدبختی و پس 
از خّفت دیروز، وقتی که مدرسـه تعطیل شـد، رفتم در صحن شـاه چراغ، دم دّکان میرزا سـلیماِن 
عینک سـاز. آقـا معلّـم عربـی هـم آمد؛ یکی یکـی عینک ها را از میرزا سـلیمان گرفت و به چشـم 
من گذاشـت و گفت: »نگاه کن به سـاعت شـاه چراغ، ببین عقربۀ کوچک را می بینی یا نه؟« بنده 
هـم یکـی یکـی عینک هـا را امتحان کـردم. بالخره یک عینک به چشـمم خورد و بـا آن، عقربۀ 

کوچک را دیدم.
پانزده قِران دادم و آن را از میرزا سلیمان خریدم و به چشمم گذاشتم و عینکی شدم.                                            
                                                                                          شلوارهای وصله دار، رسول پرویزی
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 قلمرو زبانی 
1  معادل معنایی واژه های مشّخص شده را در متن درس بیابید.

را حّتی  به دیدن تو چنان خیره ام که نشناسم راه و چاه  اگر  تفاوت است 

محّمد علی بهمنی

چنین که شیفتۀ ُحسن خویشتن باشی  تو را به آینه داران چه التفات بود

هوشنگ ابتهاج

2  از متن درس، پنج گروه اسمی بیابید که اهّمیت امایی داشته باشند.

3  پیـش از ایـن  در مبحـث گروه اسـمی، با انواع وابسـته های پیشـین آشـنا شـدیم. اینک به 
انـواع وابسـته های پسـین توّجه کنید:  

  مضاٌف الیه     روز میاد
  صفت شمارشی ترتیبی نوع دوم ) با پسوند - ُ م (   روز پنجم

  صفت بیانی   روز خوب، منظرۀ دیدنی

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

قلمرو ادبی 
1  مفهوم کنایه هاي زیر را بنویسید.

 افسار گسیخته بودن    ).................................................(

 بور شدن     ).................................................(

 کارگاه متــن پژوهــی
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2  دو ویژگی برجستۀ نثر این داستان را بنویسید.

3  این داستان را با توّجه به عناصر زیر بررسی کنید.

 زاویۀ دید:

 شخصیت اصلی:

 نقطۀ اوج:

قلمرو فکری 
1  راوی داستان، چه چیزی را نشانۀ تمّدن و تجّدد می دانست؟

2  نحوۀ برخورد خانواده و اطرافیان با شخصیت اصلی داستان را بررسی و تحلیل کنید.

3 دربارۀ نقش خودباوری و اعتماد به نفس در تعامل اجتماعی توضیح دهید.

. ............................................................................................................... 4
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دیدار روان خـوانی

طلبـۀ جـوان، در آن سـرمای کشـنده کـه در تهـران هیچ پیشـینه نداشـت، بـرِف بلند را 
می کوبیـد و پیـش می رفـت یـا برِف کوبیده را بیـش می کوبید؛ قبای خویش بـه خودْ  پیچان، 

تنها، تنها.
ُطـّاب دیگـر، چنـد چنـد با هـم می رفتنـد و در این گروهی رفتـن، گرمایی بـود. تنِگ 
هـم، گفت وگوکنـان اّمـا طلبۀ جواِن ماـ  حاج   آقا روح ال موسـویـ  بـه خویش بود و بس. 
حاج   آقـا روح ال از میـدان ُمخبرالّدولـه کـه گذشـت، بخشـی از شـاه آباد را طـی کرد؛ 
به  کوچـۀ مسـجد پیچیـد، به دِر خانۀ حاج    آقا مدّرس رسـید و ایسـتاد. در، گشـوده نبود اّما 
کلـون هـم نبـود. حـاج آقـا در را قدری فشـار داد. در گشـوده شـد. طلبۀ جوان پـا به درون 
آن حیـاِط محّقـر گذاشـت و بـه خـود گفت: »خوب اسـت که نمی ترسـد. خوب اسـت که  ی 2
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خانـه اش محافظـی نـدارد  و دِر خانـه اش چفـت و کلونـی؛ اّما 
او را خواهنـد کشـت. همین جـا خواهند کشـت. رضاخـان او را 
خواهد کشـت. انگلیسـی ها او را خواهند کشـت. چقدر آسـان 
اسـت کـه با یـک تپانچـه وارد این حیاط شـوند، بـه جانب آن 
اتـاق برونـد و تیری به قلِب مدّرس شـلّیک کننـد. قلب یا مغز؟ 
خدایا، چرا هنوز، بعد از بیسـت و دو سـال، بیسـت و دو سـال … 
ذهـن مـن این مسـئله را نگشـوده اسـت؟ به قلب پدر شـلیک 

کردنـد یا بـه مغزش؟
چـرا مـادر می گفـت: »قرآِن جیبـی اش به اندازۀ یک سـّکه 
سـوراخ شده بود« و چرا سـّیدی می گفت: »صورت که نداشت، 

آقا! سـر هم، نیمی…«
آقـا روح ال بـاز گیـر افتاده بود: کدام یـک مهم تر از دیگری 
اسـت؟ حاج   آقـا مـدّرس بـا کـدام یـک از ایـن دو بیشـتر کار 

می کنـد؟ قلـب یـا مغـز؟ کـدام را ترجیـح می دهد؟
»ـ آقایـاِن محتـرم! علمـا! روحانّیوِن حوزه ها! بـا مغزهایتان 

با   حکومت طرف شـوید، با قلب هایتان با خدا. اینجا،  حسـاب کنید،  بسـنجید،  اندازه بگیرید، ُچرتکه 
بیندازید؛  چـرا کـه بـا  ُچرتکـه انـدازاِن بَد نهاد روبه رو هسـتید اّما آنجا با قلب هایتـان، با خلوصتان، 
با طهارتتان، تسـلیِم تسـلیم با خدا روبه رو  شـوید. اینجا، به هیچ قیمت نشـکنید؛ آنجا شکسـته و 
خمیـر شـده باشـید. اینجا، همـه اش، در پرده بمانید؛ آنجا، در محضر خـدا، پرده ها را بردارید…  . « 
آقـا روح ال جـوان، دلـش نمی خواسـت ِمنبـر برود اّما دلش می خواسـت حرف هایـش را بزند. 
همیشـه گرفتـار انتخـاب بـود. »در مـاه مبـارِک رمضان یا در محـّرم و صفر، آیا بـرای تبلیغ بروم؟ 
بازگـردم بـه خمیـن؟ از پلّه های همان ِمنبری که حاج  آقا مصطفـی بال می رفت؛ بال بروم؟ جوان، 
بـال بلنـد، موّقـر، آرام، بـروم بـالی منبـر و بگویم که رنج رعّیت بس اسـت؟ حکومـِت خان های 
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ـ  ـ که علیه دشـمناِن شـما می جنگدـ  قّداره کش بس    اسـت؟ بگویم که دِر خانۀ حاج    آقا مدّرسـ 
همیشـۀ خدا باز اسـت و رضاخان او را خواهد کشـت؟ «

طلبـۀ جـوان وارد اتاق آقای مدّرس شـد؛ سـام کرد، قـدری خمید و همان جا پای در نشسـت، 
که سـوِز بـرف بود و درزهای دهان گشـودۀ در. 

آقـای مـدّرس، طلبـه را بـه انـدازۀ سـه بـار دیدن می شـناخت اّمـا نه به اسـم و رسـم. برادرش 
ذ می کرد، بیش  حاج آقا مرتضٰی پسـندیده را که در مدرسـۀ سپهسـالر، گه گاه در محضِر مدّرس تَلَمُّ
می شـناخت اّما هرگز حس نکرده بود که این دو روحانِی جوان ممکن اسـت برادِر هم باشـند. هیچ 
شـباهتی به هم نداشـتند. آدمی زاد می توانسـت به نگاِه آن یکی تکیه کندـ  همان طور که به یک 
بالش پَر تکیه می کندـ  و می توانسـت نگاِه این یکی را در چلّۀ کمان بنشـاند و به سـوی دشـمن 

پرتاب کند و مطمئن باشـد که دشـمن را متاشـی خواهد کرد. 
طلبـه ای گفـت: » جنـاب مـدّرس، در کوچـه و بـازار می گویند که شـما مشـکلتان بـا رضاخان 
میرپنج در این اسـت که سـلطنت را می خواهید، نه جمهوری را و اعتقاد به بقای خانداِن سـلطنت 
داریـد و نظـام شاهنشـاهی را موهبتـی الهـی می دانیـد؛ حـال آنکه رضاخـاِن میرپنج و سـّیدضیا و 
بسـیاری دیگر می گویند که کاِر سـلطنت، تماِم تمام اسـت و عصِر جمهوری فرارسـیده اسـت… «
مدّرس ، مّدت ها بود که با این ضربه ها آشـنایی داشـت و با درِد این ضربه ها و به همین دلیل، 

همیشه پاسخ را در آستینش داشت.
ـ خیـر آقـا… خیـر… بنـده بـا سـلطنتـ  چه از آِن قاجار باشـد چه دیگـری و دیگـریـ  ابدا ابدا 
موافـق نیسـتم؛ یعنـی، راسـتش، اصوًل نظاِم سـلطانی را نظم مطلوبی برای اُّمـت و ملّت نمی دانم.
امروز، سـلطاِن درماندۀ قاجار، در آسـتانۀ سـقوط نهایی، تازه متوّجه شـده اسـت که خوب اسـت 
سـلطنت کنـد نـه حکومـت؛ خدمـت کند نـه خیانت اّما ایـن غوِل بی شـاخ و ُدم که معلوم نیسـت از 
ـ  از دربانِی سـفارت آلمانـ  به اینجا  کـدام جهّنمـی ظهـور کـرده و چطور او را یافته اند و چطـور او را  
رسـانده اند، تماِم وجودش خودخواهی و زورپرسـتی و میل به استبداد و اطاعت از انگلیسی هاست  … 

شـما، حرفی داری فرزندم؟
ـ از کجا دانستید که حرفی دارم، حاج    آقا؟
ـ از نگاهتان. در نگاهتان اعتراضی هست.

ـ می گویم: »  شما به تنومندِی رضاخان اعتراض دارید یا به بیگانه پرستی اش؟«
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ـ منظورت چیست فرزندم؟
ـ زمانـی کـه ضمـن بحث، می فرمایید »  این غوِل بی شـاخ و ُدم«، انسـان به یـاِد لغرِی بیش 
از انـدازۀ شـما در برابـِر غـول اندامـِی رضاخـان می افتد و این طور تصّور می کند که مشـکِل شـما 
با رضاخان، مشـکِل شـکل و شـمایل و تنومندی اوسـت. نه اینکه او را آورده اند بی هیچ پیشـینه 
در علـم سیاسـت و دیـن و جاهل اسـت و مسـتبد و بـه دلیل همین جهـل هم او را نگه داشـته اند، 

هیکل. نه 
مدّرس سکوت کرد.

سکوت به درازا کشید.
آقا روح ال دانست که ضربه اش ساده اّما سنگین بوده است.

عـذر می خواهـم حـاج آقـا! قصد آزارتان را نداشـتم؛ شـما، وقتی در حضور جمعـ  به مسـامحهـ  
به تنومندِی یک نظامِی بدکار اشـاره می کنید، به بخشـی از موجودّیِت آن نظامی اشـاره می فرمایید 
 که پدیدآمدنش در َیِد اختیار آن نظامی نبوده و ارادۀ الهی و تنومندی پدر و مادِر روستایی ـ    احتماًلـ  
در آن نقـش داشـته اسـت. در ایـن حـال، شـما را بـه بی عدالتـی ُمّتهم خواهنـد کرد و اعتبـار کاِم 
عظیمتـان را در بـاب خطـِر خوف آوِر اسـتبداد، درک نخواهند کرد و همه جـا خواهند گفت که آقای 
مدّرس، َمرِد خوب و شـوخ طبعی اسـت که سـخناِن نمکین بسـیار می گوید اّما مسـائِل جّدِی قابل 
تأّمـل، چنـدان کـه بایـد، در چنتـه ندارد و دشـمناِن شـما و ملّت و دیـن بهانه خواهند یافـت و با آن 
بهانه، نه فقط شـما را بلکه ما را که شـما پرچمدارمان هسـتید، خواهند کوبید و  لِه خواهند کرد… . 

باز، سلطۀ خاموشی. 
طـّاب سـر بـه زیر افکنـده بودند. صدایشـان از دهان این طلبـۀ بی پـروای خوش بیان بیرون 

آمده بـود، بی کم و کاسـت. 
مدّرس تأثّر را پس نشاند. 

ـ کاش که شـما، با همۀ جوانی تان، به جای من، به این مجلس شـورا می رفتید. شـما به دّقت 
و مؤثّر سـخن می گویید، حاج  آقاِی جوان! 

ـ ممنوِن محّبتتان هستم حضرت حاج    آقا مدّرس اّما من این مجلس را چندان شایسته نمی دانم 
که جای روحانّیت باشـد. آنچه را که شـما می گویید، دیگران هم می توانند بگویند. آنچه که شـما 
 می توانیـد انجـام بدهیـد کـه دیگـران نمی توانند، دعوِت جمیع مسـلماناِن ایران اسـت بـه مبارزۀ 
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تَـن  بـه تَـن با قاجاریـان و رضاخانیـان و جملگِی ظالمان و وابسـتگاِن به اجانب. اگر سـرانجام، به 
کمـک ملّـت، حکومتـی بـر کار آوردیـد که عطـر و بوی حکومـِت مول علی  را داشـت، وظیفۀ 

خـود را بـه عنوان یـک روحانِی مبـارِز تمام عیار انجـام داده اید.
ـ طلبۀ جوان! آیا منظورتان این است که اصوًل، من، موجوِد هدف گم کرده ای هستم؟

ـ خیـر، هـدِف شـما بـرای کوتـاه مـّدت خـوب اسـت کـه بنده بـه عنواِن یـک طلبـۀ کوچِک 
جسـت وجوگر، به این هدف اعتقاد دارم اّما روش تان را برای رسـیدن به این هدف، روشـی درسـت 
نمی دانـم. شـما، بـا دّقت و قدرت، بـه نقاِط ضربه پذیِر رضاخان ضربـه نمی زنید بلکه ضربه هایتان 
را غالباً، به سـوی او و دیگران، بی هوا پرتاب می کنید. شـما در سـنگِر مشـروطّیت ایسـتاده اید اّما 
یکـی از رهبـراِن مـا، سـال ها پیش، از مشـروعّیت سـخن گفته اسـت و در اسـام، شـرع ُمقّدِم بر 

شـرط است. 
شـما، بـه اعتقـاِد  ایـن بنـدۀ ناچیز، این جنگ را خواهیـد باخت و رضاخان، به هـر عنوان خواهد 
ماند و بسـاِط  ُقلْدری اش را پهن خواهد کرد و ما را بار دیگرـ  چنان که ماِه قبل فرمودیدـ  از چاله 
بـه چـاه خواهد انداخت؛ شـاید بـه این دلیل که آقای مدّرس، تنهای تنها هسـتند و همراهانشـان، 
اهـل یـک جنِگ قطعی نیسـتند و در عین حـال، آقای مدّرس، گرچه به سـنگِر ظلم حمله می کند 
اّما از سـنگِر عدل به سـنگِر ظلم نمی تازد. در این مشـروطّیت، چیزی نیسـت که چیزی باشـد…   . 

ـ مانعی ندارد که اسم شریفتان را بپرسم؟ 
ـ بنده روح ال موسوِی خمینی هستم. از قم به تهران می آیم. البته به نُدرت. 

ـ بلـه … شـما تـا بـه حـال، چندین جلسـه محّبـت کرده اید و به دیـدِن من آمده اید و همیشـه 
همان جـا پـای در نشسـته اید… چـرا تا به حـال، در این مّدت، نظـری ابراز نداشـته بودید فرزندم؟ 

چـرا تـا بـه حال، ایـن افکاِر جـوان و زنده را بیان نکـرده بودید؟ 
ـ می بایست که به حّداقّل پختگی می رسیدند، آقا! کاِم خام، بدتر از طعاِم خام است. 

طلبۀ جوان، بهنگام برخاستن را می دانست، چنان که بهنگام سخن گفتن را.
طلبه برخاست.

مدّرس برخاست.
جملگِی حاضران برخاستند.

ـ حاج آقا  روح ال، شـما اگر زحمتی نیسـت یا هسـت و قبوِل زحمت می کنید، بیشـتر به دیدِن 

ی 2
رس

فا

138



مـا بیاییـد. بیاییـد و بـا مـا گفت و گو کنید. البّته بنده بیشـتر مایلم کـه در خلوت تشـریف بیاورید تا 
دو  به دو در باب مسـائل مملکت و مشـکاِت جاری حرف بزنیم و بعد، شـما نظرّیات و خواسته های 

مـرا به گوش طّاب جواِن حوزه برسـانید… . 
ـ سعی می کنم، آقا.

ـ طلبۀ جوان، قدری به همه  سو خمید و رفت تا باز برف های نکوبیده را بکوبد. 
شـب به شـّدت سـرد بود، دِل روح ال، به حّدت گرمـ  »که آتشـی که نمیرد، همیشـه در دِل او 

بود.«ـ .
مـدّرس بـه طـّاِب هنوز ایسـتاده گفـت: می بینم که درجـا می جنبید اّما جرئـت ترِک مجلس 
مـرا نداریـد… تشـریف ببرید! تشـریف ببرید! اگر می خواهید پِی این طلبۀ جـوان بروید و با او طرِح 

دوسـتی بریزید، شـتاب کنید که فرصت از دسـت خواهد رفت…    . 
ُطــّاب جـوان، در عـرِض پیاده رو در کنار هم، همه   سـر بـر جانِب حاج   آقـا  روح ال گردانده، 

می رفتنـدـ  در سـکوتـ  و نگیـن کـرده بودند او را. 
چه کسی می بایست آغاز کند؟ 

ـ حاج   آقا موسـوی! ما همه مشـتاقیم که با نظرّیاِت شـما آشـنا شـویم… ما ُمشـتاِق دوسـتِی با 
شـما هستیم… .

سنگ روی سنگ، برای ساختِن اَرکی به رفعِت ایمان.
شهِر سرد.

مهتاِب سرد.
یک تاریخ سرما.

و جوانی که با آتِش درون، پیوسته در مخاطرۀ سوختن بود… .
سه دیدار، نادر ابراهیمی 

درک و دریافت 
1   متن »دیدار« را از نظر زاویۀ دید، زمان و مکان بررسی کنید.  

2   نویسنده در این متن، کدام ویژگی های شخصیت امام خمینی   را معّرفی می کند؟  
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درس هفدهم: خاموشی دریا 
کارگاه متن پژوهی  

گنج حکمت: تجّسم عشق
درس هجدهم: خوان عدل   

کارگاه متن پژوهی   
روان خوانی: آذرباد 



از شعله 
به خاطر روشنایی اش 

سپاسگزاری کن،
اّما چراغدان را هم 

که همیشه صبورانه در سایه می ایستد، 
از یاد مبر.

***
گریه کنی اگر 

که آفتاب را ندیده ای 
ستاره ها را هم 

نمی بینی.
***

ماهی در آب خاموش است و 
چارپا روی خاک هیاهو می کند و 

پرنده در آسمان آواز می خواند.
آدمی، 

اّما 
خاموشی دریا و 

هیاهوی خاک و 
موسیقی آسمان را در خود دارد.

***

 خاموشی دریا
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هنگامی که 
در فروتنی،

بزرگ باشیم، 
بیش از همه به آن بزرگ نزدیک شده ایم. 

***
ممکن 

از ناممکن می پرسد:
»خانه ات کجاست؟«

پاسخ می آید:
»در رؤیای یک ناتوان.«

ماه نو و مرغان آواره، رابیندرانات تاگور
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 قلمرو زبانی 
1  با توّجه به رابطۀ معنایی »تضّمن«، جاهای خالی را پر کنید.

 دریا و ...........

 فصل و ..........

2   نوع » واو« )عطف ، ربط( را در بند سوم درس مشّخص کنید.

3 جمله هاي زیر را بخوانید:

الف(  طبیعت، زیبا است.

ب( طبیعت ، زیبا آفریده شده است.

حذف واژۀ » زیبا « از کدام جمله، نظم دستوری و معنایی جمله را برهم می زند؟
مشـاهده می کنیـد که جملـۀ »الف« پس از حـذف واژۀ »زیبا« از نظر اجزای دسـتوری جمله، 
ناقـص و ناکامـل مـي شـود؛ چون »زیبا« مسـنِد جملـه و از اجزاي اصلي آن اسـت ولي جملۀ 
»ب« پـس از حـذف »زیبـا «  همچنـان کامل اسـت؛ چـون »زیبا« در این جمله، قید اسـت و 

حـذف آن نقصی در سـاختار دسـتوری جملـه  ایجاد نمي کند.
  اکنـون، هـر یـک از واژه هـای زیـر را در دو جملـه بـه گونـه ای به کار ببرید کـه در جملۀ 

نخسـت، »مسـند« و در جملۀ دیگر، »قید« باشـد.

خندان  

چگونه  

 کارگاه متــن پژوهــی
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قلمرو ادبی 
1  دو نمونه آرایۀ »تشخیص« در متن درس مشّخص کنید.

2 در متن درس،»آفتاب« و » ستاره«، در کدام مفاهیم استعاری به کار رفته اند؟ 

قلمرو فکری 
1 در بند نخست این سروده، منظور شاعر از »چراغدان« چه کسانی است؟

2 در بند سوم، بر چه موضوعی تأکید شده است؟

3 دربارۀ ارتباط معنایی عبارت زیر، با متن درس توضیح دهید. 

 از آسمان تاج بارد اّما بر سر آن کس که سر فرو آرد.                           خواجه عبداهلل انصاری

4  با توّجه به بند پایانی، ویژگی مهّم انسان توانمند چیست؟

. ............................................................................................................... 5
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گنــج    حکمــت    تجّسم عشق

آنگاه برزیگری گفت: با ما از »کار« سخن بگو،
و او در پاسخ گفت:

من به شما می گویم که زندگی به راستی تاریکی است؛ مگر آنکه شوقی باشد،
و شوق همیشه کور است؛ مگر آنکه دانشی باشد،

و دانش همیشه بیهوده است ؛ مگر آنکه کاری باشد،
و کار همیشه تهی ست؛ مگرآنکه ِمهری باشد.

شما را اگر توان نباشد که کار خود به عشق در آمیزید، و پیوسته بار وظیفه ای را 
بی رغبت به دوش کشید، 

زنهار، دست از کار بشویید؛
زیـرا آن کـه بـا بی میلی، خمیری در تنور نهد، ناِن تلخی واسـتاند که انسـان را تنها نیمه  

سیر کند.
کار، تجّسم عشق است! 

                                                              پیامبر و دیوانه، جبران خلیل جبران
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  خوان عدل 

شرق از آِن خداست
غرب از آِن خداست

و سرزمین های شمال و جنوب نیز
آسوده در دستان خداست.

***
اوست که عادل مطلق است،

و خوان عدل خود را بر همگان گسترده
باشد که از میان اَسمای صدگانه اش،

او را به همین نام بستاییم،
آمین!

***
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اگر فکر و حواسم این جهانی است،
بهره ای والتر از بهر من نیست

روح را خاک نتواند مبّدل به غبارش سازد،
زیرا هر دم به تاش است تا که فرا رود.

***
هر نََفسی را دو نعمت است:

دم فرو دادن و برآمدنش؛
آن یکی ُممّد حیات است،

این یکی ُمفرِّح ذات؛
و چنین زیبا، زندگی در هم تنیده است

و تو شکر خدا کن، به هنگام رنج
و شکر او کن، به وقت َرستن از رنج.

***
بگذار بر پشت زین خود معتبر بمانم

تو در کلبه و خیمۀ خود باز بمان
بگذار که سرخوش و سرمست به دوردست ها روم

و بر فراز سرم هیچ جز اختران نبینم.
***

او اختران را در آسمان نهاده
تا به بّر و بحر نشانمان باشند 

تا نگه به فرازها دوزیم
تا از این ره، لّذت اندوزیم.

                                                       دیوان غربيـ  شرقي ،  یوهان ولفگانگ گوته
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 قلمرو زبانی 
1  کاربرد معنایی واژۀ »  دم« را در متن درس بررسی کنید.

2  در هر یک از گروه های اسمی زیر، هسته و وابسته های آن را مشّخص کنید.
 همین نام 

 اسمای صدگانه اش

3  بن ماضی و بن مضارِع »   َرستن« را بنویسید.

4 برای هر یک از فعل های زیر، نمونه ای از متن درس بیابید.

 )..............................................(  مضارع اخباری 

 )..............................................(  ماضی نقلی 

)..............................................(  مضارع التزامی 

قلمرو ادبی 
1  کدام بند از این سـروده، بیانگر تأثیرپذیری »  گوته« از گلسـتان سـعدی اسـت؟ دلیل خود 

را بنویسید.

2  با توّجه به متن درس، جدول زیر را کامل کنید.

مفهومنمونه آرایۀ ادبی

.............................................................. مجاز

..............................................................کنایه 

کارگاه  متــن پژوهــی
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قلمرو فکری 
1  بند نخست درس، یادآور کدام صفات خداوند است؟

2  گوته، شـیفته و دلبسـتۀ شـعر و اندیشـۀ حافظ بود؛  او متن زیر را نیز به تأثیرپذیری از حافظ 
سروده است:

»  مگـر نـه راهنمای ما هر شـامگاهان بـا صدای دلکش، بیتی چند از غزل های شـورانگیز 
تو را می خواند تا اختران آسـمان را بیدار کند و رهزنان کوه و دشـت را بترسـاند؟«

الف( کدام قسمت از متن درس با سرودۀ بال ارتباط معنایی دارد؟

ب( بیتی از حافظ بیابید که با سرودۀ بال مناسبت داشته باشد؟

3 این بخش از سرودۀ گوته، بیانگر چه دیدگاهی است؟ 

و تو شکر خدا کن، به هنگام رنج
و شکر او کن، به وقت َرستن از رنج.

4  کدام بخش از سرودۀ گوته، با متن زیر هم نواست؟
در کویـر، بیـرون از دیوار خانه، پشـت حصار ده، دیگر هیچ نیسـت. صحـرای بی کرانۀ عدم 
اسـت . . . راه، تنها به سـوی آسـمان باز اسـت. آسـمان ،کشـور سـبز آرزوها، چشمۀ مّواج و 

زلل نوازش ها، امیدهـا و ...  
 علی شریعتی

. ............................................................................................................... 5
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صبح بود و پرتو آفتاب مانند طا روی امواج دریا می درخشید. نزدیک به یک کیلومتر دور از ساحل 
یک قایق ماهیگیری آب را شکافته، به پیش می رفت. از سوی دیگر، هلهله و آوای مرغان دریایی که 
برای به دست آوردن غذای خود به ساحل روی آورده بودند، در فضا طنین افکنده بود. روز پر تحّرک 

دیگری شروع می شد. در مسافتی دورتر، آذرباد مشغول تمرین پرواز بود.
آذرباد، یک مرغ عادی نبود که از تمرین َسر بخورد. بیشتر مرغ های دریایی نمی خواستند بیش 
از آنچه راجع به پرواز می دانستند، بیاموزند. برای آنها فقط پرواز به طرف ساحل برای دست یافتن 
به غذا مطرح بود، ولی آذرباد بیش از هر چیز در زندگی از آموختن پرواز لّذت می برد. او به زودی 

دریافت که این طرز فکر سبب می شود که او محبوبّیت  خود را میان دیگران از دست بدهد.
مادرش پرسید: »چرا ... آذرباد؟ چرا برایت سخت است که مثل دیگران باشی؟! چرا نمی پذیری 
 که این جور پروازها برای پرندگان دیگر مناسب است، نه برای ما. پسرم چرا غذا نمی خوری؟ 

تو یک پارچه پوست و استخوان شده ای.«
آذرباد گفت: »برای من مهم نیست که استخوان و پوست باشم. من می خواهم نهایت توانایی 

خودم را در کار پرواز بسنجم.«
پدرش با مهربانی گفت:

»ببین پسرم! زمستان نزدیک است و قایق رانان کمتر روی آب خواهند آمد. ماهی ها در 
 عمق زیادی شناور خواهند شد. تمریِن پرواز کار بدی نیست ولی برای تو نان و آب نمی شود. 

پسرم، فراموش نکن که منظور از پرواز، به دست آوردن خوراک است.«
آذرباد سرش را به عامت رضا تکان داد و برای چند روزِ آینده، کوشید تا مانند دیگران باشد، 
ولی خود را نمی توانست راضی کند. با خود می اندیشید که اگر تمام این وقت را صرف آموختن پرواز 
کرده بود، چقدر می توانست پیشرفت بکند. طولی نکشید که آذرباد دوباره تنها شد. دور از ساحل، 

گرسنه ولی خوشحال بود؛ زیرا که دوباره آموختن را آغاز کرده بود.
مسئلۀ اصلی سرعت بود و او با یک هفته تمرین توانست بیش از هر مرغ دریایی دیگر سرعت 
بیاموزد. وی در اندک مّدتی فرسنگ ها راه می رفت و با این سرعت، معمولً بال های او ثبات خود را 
از دست می دادند. باز هم تمرین می کرد. هزار متر بال رفت و به طرف پایـین سرازیر شد ولی هر بار 

روان خوانی                         آذرباد
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بال   چپش چند ثانیه از حرکت باز می ایستاد و در این حال به شّدت به طرف 
چپ کشیده می شد. ده بار این پرواز را تکرار کرد و هر بار وقتی به سرعت 
هفتاد کیلومتر در ساعت می رسید، بال هایش در هم می پیچید، مقداری از 

پرهایش کنده می شد و به سختی در آب می افتاد.
اکنون سرعت او از مرغان دریایی دیگر زیادتر شده بود، ولی این پیروزی، 
زودگذر بود؛ زیرا به محض اینکه زاویۀ پروازش را عوض کرد، باز همان 
اتّفاق همیشگی روی داد؛ بال هایش در هم پیچید و به سختی در دریا افتاد. 
وقتی به خود آمد، شب بود و مهتاب در آسمان پدیدار شده بود. آذرباد مّدتی 
روی آب شناور بود. خود را در آب رها کرد و در حالی که فرو می رفت از درون 
خود ندایی شنید: »    این راه حل نیست. تو یک مرغ دریایی هستی و طبیعت، 
سر  راه تو مشکاتی نهاده است. وقتی می توانستی این طور پروازها را بیاموزی 
که   تکامل مغزت از این بیشتر می بود. اگر باید با سرعت زیادتر پرواز کنی، 
بال های کوتاه می داشتی. پدرت حق داشت، باید حماقت را کنار بگذاری، 
به دیگران بپیوندی و از اینکه مرغ دریایی محدود و بیچاره هستی، راضی 
 باشی.« از آن لحظه به بعد، با خود عهد کرد که یک مرغ دریایی عادی باشد ...   .
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روزها گذشت. آذرباد با خود می اندیشید: »آنچه احتیاج دارم فقط یک بال کوتاه است؟« می توانم 
بال هایم را جمع کنم و فقط با نوک آنها پرواز کنم. آذرباد سپس دو هزار متر ارتفاع گرفت و بدون 
اینکه برای یک لحظه فکر مرگ یا شکست را بکند، بال هایش را جمع کرد و شروع به پایین آمدن 
کرد. چشم هایش را در جهت خاف باد بست و همین طور که باد، محکم به صورتش می خورد، 
وجد و شادی را در رگ های خود حس می کرد. آذرباد از اینکه پیمان خود را شکسته بود، احساس 

پشیمانی نداشت.
پیش از سپیده دم، آذرباد  شروع به تمرین کرده بود. از شعف و شور زندگی لرزش خفیفی بر اندام 
خود احساس می کرد و از اینکه بر ترس خود غلبه کرده بود، به خود می بالید. به سوی دریا سرازیر 
شد. پس از پیمودن چهار هزار متر به نهایت سرعت خود رسیده بود. مانند دیوار محکمی باد را 
می شکافت و به پیش می رفت. با سرعت دویست و چهل کیلومتر در ساعت در پرواز بود. به هیچ 
چیز جز پیروزی فکر نمی کرد. او به سرعت نهایی رسیده بود. یک مرغ دریایی توانسته بود با سرعت 
دویست و چهل کیلومتر در ساعت پرواز کند. این بزرگ ترین لحظه در تاریخ مرغ های دریایی بود.
آذرباد به طرف مکان دورافتادۀ خود رفت و به تمرین خود ادامه داد. او به تدریج با تمام فنون 
هوانوردی آشنا می شد. آن روز او با هیچ کس سخن نگفت و تا غروب پرواز می کرد؛ حلقه زدن، 

کند  غلتیدن، تند غلتیدن و انواع چرخیدن را تمرین کرد و آموخت.
او با خوشحالی، پیش از فرود آمدن در هوا حلقه ای زد و سپس به زمین نشست و با خود فکر کرد 
وقتی همۀ مرغان بدانند، غرق در شادی خواهند شد؛ زیرا ما می فهمیم که توانایی ما مرغان دریایی 
بیش از آن است که گمان می کردیم. حال زندگی چقدر پر معنی شده است. ما می توانیم در زندگی 

هدف دیگری داشته باشیم.
وقتی نزدیک مرغان دریایی رسید، دید که آنها دور هم جمع شده اند و مشغول مشورت دربارۀ 

مسئله ای هستند. مّدتی در این حالت، نگران بودند.
»آذرباد! در وسط بایست!«، صدای رئیس گروه، خشک و جّدی بود. ایستادن در وسط دو معنی 

داشت: افتخار یا ننگی بزرگ!
رئیس گروه داد زد: »  آذرباد! برای ننگ بزرگی که به وجود آورده ای، رو به روی مرغ های دریایی 
بایست! یک روز خواهی دانست که سرپیچی از قوانین اجتماع در زندگی برای تو سودی نداشته 

است.«
ی 2مرغان دریایی حق ندارند در چنین موقعّیتی به رئیس خود جواب بدهند ولی آذرباد خاموش نماند. 
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»سرپیچی از قوانین اجتماع؟ این غیر ممکن است! برادران من، چه کسی مسئولّیت را بهتر از 
آن مرغ دریایی می فهمد که مفهوم و هدف والتری در زندگی می جوید؟! هزاران سال ما برای پیدا 
کردن کلّۀ ماهی ها و ناِن مانده در میان قایق ها و صخره ها تاش کرده ایم و حال دلیل دیگری 
برای زندگی داریم: آموختن، یافتن و آزاد بودن. تنها اندکی مهلت به من بدهید تا به شما نشان 

بدهم که چه یافته ام.«
مرغان دریایی حاضر نشدند عظمت آنچه را که می توانستند در پرواز بیابند، بپذیرند. آنها 
نخواستند چشمان خود را باز کنند و به دّقت به دنیا بنگرند. آذرباد هر روز چیز تازه ای یاد می گرفت. 
آنچه آرزو داشت که گروه مرغان دریایی بیاموزند و انجام دهند، خودش به تنهایی انجام می داد. 
از قیمتی که برای به دست آوردن این نعمت بزرگ پرداخته و از گروه مرغان خارج شده بود، هیچ 
غمگین نبود. آذرباد در این مّدت درک کرد که زندگِی یکنواخت، ترس و خشم عواملی هستند که 

عمر مرغان دریایی را کوتاه می کنند.
عصر یک روز دو مرغ  آمدند و آذرباد را در آسماِن آرام و راحتش یافتند. آذرباد پرسید: »  شما کی 

هستید؟«
ـ »آذرباد، ما از گروه تو هستیم. ما برادران توایم و آمده ایم تا تو را به مکانی بالتر ببریم.«

آذرباد با آن مرغان به پرواز درآمد. حس می کرد که با سرعت دویست و پنجاه کیلومتر در ساعت،  
پروازی عادی می کند. سرعت دویست و هفتاد و سه برایش سرعت نهایی بود ولی باز آرزو داشت 
که بتواند تندتر برود. پس هنوز برای او محدودّیتی وجود داشت و با اینکه خیلی تندتر از گذشته 

پیش رفت ولی باز سرعتی وجود داشت که رسیدن به آن برایش میّسر نبود.
یک روز صبح، وقتی با آموزگارش، بزرگ امید، مشغول تمرین حلقه زدن با بال های بسته بود، 

اندیشه ای در خاطرش گذشت و چنین پرسید:
»پس بقّیه کجا هستند، بزرگ امید؟«

در اینجا مرغ ها افکار خود را به آرامی و بدون سر و صدا به یکدیگر انتقال می دهند و آذرباد نیز 
از این فن استفاده می کرد.

»پس چرا مرغان بیشتری اینجا نیستند. در آنجا که پیش از این بودم ...  .« 
بزرگ امید سخن او را برید و چنین گفت: »هزاران هزار مرغ دریایی وجود دارد ... می دانم!

تنها جوابی که می توانم به تو بدهم این است که فراموش مکن که شاید میان یک میلیون 
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مرغ    دریایی، تو تنها کسی بودی که این طرز فکر را داشتی. ما از یک دنیا به دنیای دیگر می رفتیم 
که به نظر شبیه یکدیگر می آمدند؛ بدون اینکه به خاطر بیاوریم از کجا آمده ایم و اهّمیت بدهیم به 
اینکه به کجا می رویم.تنها برای آن لحظه زندگی می کردیم. می دانی ما چند مرحله از حیات را طی 
کردیم تا فهمیدیم که در عالم، به غیر خوردن، جنگیدن و قدرت طلبی مرغان چیزهای دیگری 
نیز وجود دارد. ده هزار مرحله و بعد صدها مرحلۀ دیگر را طی کردیم تا آموختیم تکامل وجود دارد و 
 صدها سال دیگر را باید طی کنیم تا بفهمیم که هدف ما در زندگی، یافتن تکامل و سپس نشان دادن

راه آن به دیگران است!
ما دنیای بعدی خود را از روی اصولی که در دنیا می آموزیم برمی گزینیم. اگر هیچ نیاموزیم، 
دنیای بعدی نیز تاریک و پر از محدودیت ها خواهد بود، ولی تو آذرباد، این قدر سریع آموختی که 

مجبور نشدی از این هزاران مرحله، عبور کنی و به اینجا برسی!«
نزدیک به یک ماه گذشت. آذرباد با سرعت عجیبی می آموخت و همیشه در آموختن سریع بود، 
ولی حال که شاگرد بِرناک بود، تجربه ها و اندیشه های استاد خود را حّتی سریع تر جذب می کرد. 
بالخره روزی رسید که برناک باید می رفت. اینها آخرین کلمات برناک بودند: » آذرباد، تنها عشق 

بیاموز و در این راه بکوش.«
روزها سپری می شد و آذرباد بیشتر به فکر زندگی اش در کرۀ زمین می افتاد. همان طور که روی 
ماسه ها ایستاده بود با خود می اندیشید که شاید مرغی در کرۀ زمین وجود داشته باشد که بخواهد 
مانند او در زندگانی معنایی بالتر از دنبال ماهی و تّکۀ نان رفتن بیابد. مفهوم عشق ورزیدن برای 

او این بود که آنچه را دریافته است، به مرغان دیگری که می خواهند، بیاموزد.
بالخره آذرباد تصمیم خود را گرفت: »بزرگ امید، من باید به زمین برگردم. شاگردان تو خیلی 

خوب پیش می روند و آنها به آسانی می توانند شاگردان جدیدی را آموزش دهند.«
پس از این، آذرباد در خیال خود تصویر گروهی دیگر از مرغان دریایی را در ساحل دیگر ترسیم 
کرد و به آسانی و به تجربه می دانست که او تنها جسمی مرکّب از استخوان و پَر نیست بلکه مظهر 

و نمایندۀ کاملی از آزادی و بلند پروازی است که با هیچ چیز محدود و مقّید نمی شود.
»در پرواز هدفی بالتر از پریدن به این سو و آن سو وجود دارد.« یک حشره نیز همین کار را انجام 
می دهد. پس از سه ماه، آذرباد شش شاگرد پیدا کرده بود. آنها همه از جامعۀ مرغان رانده شده    بودند 
و همه برای آموختن پرواز شور و هیجان داشتند، ولی برای آنها تمرین پرواز، راحت تر از معنی 
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و هدف آن بود. »هریک از ما در واقع صورتی از مرغ حقیقت هستیم، صورتی از آزادی مطلق.« 
آذرباد وقت غروب این سخنان را می گفت: »آموختن دقیق و کامل پرواز، یک قدم ما را به درک 
جوهر و باطن خود نزدیک می کند. هر چیزی که ما را محدود می کند، باید پشت سر گذاشته شود؛ 

برای این است که سرعت زیاد،کم  و فّن هوانوردی را می آموزیم.« 
ولی هیچ کدام از شاگردان آذرباد، حّتی رزمیار هنوز نفهمیده بود که پرواز روح و اندیشه، مانند پرواز 

جسم می تواند تحّقق پذیر باشد.
»سرتا سر بدن شما چیزی جز اندیشه های شما نیست؛ یعنی همان طور که شما خود را می بینید. 

اگر زنجیرهایی که بر روی افکار شماست، بشکند، زنجیرهای جسم شما نیز از هم می گسلد.«
تا طلوع آفتاب، تقریباً هزار مرغ آنجا بودند و با کنجکاوی، آذرخش، یکی از شاگردان آذرباد را 
می نگریستند. دیگر برایشان مهم نبود که دیده شوند یا نه. آنها تنها گوش می دادند و می کوشیدند 
که آذرباد را درک کنند. آذرباد دربارۀ موضوعات بسیار ساده سخن می گفت. دربارۀ اینکه یک پرنده 

باید پرواز را بیاموزد، و آزادی در نهاد اوست و باید محدودیت ها را پشت سر بگذارد.
عّدۀ شاگردان هر روز بیشتر می شد. عّده ای از روی کنجکاوی،   عّده ای از روی عاقه و جمعی 
برای ریشخند می آمدند. یک روز رزمیار نزد آذرباد آمد و گفت: »شاگردان همه می گویند که تو 

حّتی اگرموجود شگفت انگیزی نباشی، هزار سال از زمانۀ ما پیشرفته تری!«
آذرباد آهی کشید. افسوس، آنها هنوز او را خوب درک نکرده بودند. با خود می اندیشید:

» وقتی کسی هدفی غیر از آنچه همه دارند، دنبال کند، می گویند یا خداست یا شیطان.«
»  رزمیار، تو باید تمرین کنی و مرغ حقیقت را مشاهده کنی، حقیقتی که در باطن همۀ مرغان 
نهفته است و باید آنها را یاری کنی که این حقیقت را در درون خویش ببینند. این است آنچه من از 

»عشق« می خواهم. این کار بسیار سخت است، و تو باید راه و رسم آن را بیابی.
رزمیار، تو دیگر به من نیاز نداری، باید بکوشی طبیعت و جوهر خود را بیابی و آن، طبیعت واقعی 

و بدون محدودیت توست و اوست که آموزگار تو خواهد بود!«
         پرنده ای به نام آذرباد، ریچارد باخ، ترجمۀ سودابه پرتوی

درک و دریافت 
1    این متن داستانی را از نظر زاویۀ دید بررسی کنید.  

2   کدام خصلت های درونی، عامل مهم در رشد و پیشرفت آذرباد بود؟  
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               ستایش: لطف خدا

ادبار: بدبختی، سیه روزی؛ متضاّد اقبال
اقبال: خوشبختی، سعادت

موافق  را  اسباب  خداوند،  که  است  آن  توفیق: 
 خواهش بنده، مهّیا کند تا خواهش او به نتیجه برسد؛ 

سازگار گردانیدن
تیره رایی: بداندیشی، گمراهی

چاشنی بخش: آنچه برای اثربخشی بیشتر کالم به 
آن اضافه می شود.

حالوت: شیرینی
نژند: خوار و زبون، اندوهگین

 درس اّول : نیکی 
گنج حکمت: هّمت    

جیب: گریبان، یقه 
چنگ : نوعي ساز که سِر آن خمیده است و تارها دارد.

حمیّت: غیرت، جوانمردی، مردانگی
َدَغل: ناراست، حیله گر

و  پست  طبـع  کـوتـاه    هّمـت ، داراي   دون هّمت: 
کوتاه اندیشه

َزنَخدان : چانه
 ُشغال :  جانورِ پستانداري است از تیرۀ سگان که جزو

رستۀ گوشتخواران است.
َشل: دست و پاي از کار افتاده

شوریده رنگ : آشفته حال

خداوند،  که  عالمی  چشم؛  از  نهان  پنهان،  غیب: 
فرشتگان و … در آن قرار دارند.

فروماندن: متحّیر شدن
ُقوت: رزق روزانه، خوراك، غذا  

درس دوم: قاضی بُست
شعرخوانی: زاغ و کبک

اطبّا: جمِع طبیب، پزشکان
افگار: مجروح، خسته 

ایزد: خدا، آفریدگار
برنشستن: سوار شدن

بی شبهت: بی تردید، بی شک
توقیع: ُمهر یا امضای پادشاهان و بزرگان در ذیل 
یا بر پشت فرمان یا نامه؛ توقیع کردن: ُمهرزدن یا 

امضا کردن
چاشتگاه: هنگام چاشت، نزدیک ظهر

َحَشم: خدمتکاران
ُخطوات: جمِع ُخطوه، گام ها، قدم ها

خیرخیر: سریع، آسان
خیلتاش: هریک از سپاهیانی که از یک دسته باشند

دربایست: نیاز، ضرورت
ُدُرست: تندرست، سالم

دوال: چرم و پوست؛ یک دوال: یک الیه، یک پاره
راغ: دامنۀ سبز کوه، صحرا

ُرقعت: رقعه، نامۀ کوتاه، یادداشت
روضه: باغ، گلزار

زایل شدن: نابود شدن، برطرف شدن

واژه نامه
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زِر پاره: قراضه و ُخردۀ زر، زِر سّکه شده
سبحان اهلل: پاک و منّزه است خدا )برای بیان شگفتی 

به کار می رود؛ معادِل »شگفتا«(
ِستَدن: ستاندن، دریافت کردن

سرسام: توّرم سر و مغز و پرده های آن که یکی از 
نشانه های آن، هذیان بوده است.

سور: جشن
شبگیر: سحرگاه، پیش از صبح

شراع: سایه بان، خیمه
َصعب: دشوار، سخت

ِصلَت: انعام، جایزه، پاداش
َضیَعت: زمین زراعتی؛ َضیَعتک: زمین زراعتی کوچک

عارضه: حادثه، بیماری
علّت: بیماری

عزَّ و َجل: عزیز است و بزرگ و ارجمند
ِعقد: گردن بند

غرامت زده: تاوان زده، کسی که غرامت کشد، پشیمان
َغزو: جنگ کردن با کافران

فارغ شدن: آسوده شدن از کار
فراخ تر: آسوده تر، راحت تر

فراغ: آسایش، آسودگی
فروِد سرای: اندرونی، اتاقی در خانه که پشت اتاقی 
و  فرزند  و  زن  مخصوص  باشد،  شده  واقع  دیگر 

خدمتگزاران
فیروزه فام: به رنگ فیروزه ، فیروزه رنگ

قضا: تقدیر، سرنوشت
کافی: باکفایت، لیق، کارآمد

کران: ساحل، کنار، طرف، جانب
کراهیّت: ناپسندی

کوشک: ساختمانی بلند، وسیع و زیبا که اغلب در 
میان باغ قرار گرفته است؛ قصر، کاخ

گداختن: ذوب کردن 
گسیل کردن: فرستادن، روانه کردن

لَختی: اندکی
ُکما: خدا شما را خیر بسیار دهاد! هلِلِ َدرُّ

مبّشر: نویددهنده، مژده رسان
متقارب:  نزدیک به هم، در کنار هم

محجوب: پنهان، مستور، پوشیده
مخنقه: گردن بند

مرغزار: سبزه زار، زمینی که دارای سبزه و گل های 
خودرو است.

مطرب: آوازخوان، نوازنده
مقرون: پیوسته، همراه

مهّمات: کارهای مهم و خطیر
مؤّکد: تأ کیدشده، استوار

ناو: کشتی، به ویژه کشتی دارای تجهیزات جنگی
ندیم: همنشین، همدم

نُکت: نکته ها
نماز پیشین: نماز ظهر

َوبال: سختی و عذاب، گناه
وزر: گناه

همایون: خجسته، مبارک، فرخنده
یوز: یوزپلنگ، جانوری شکاری، کوچک تر از پلنگ 

که با آن به شکار آهو و مانند آن می روند.

درس سوم: در امواج سند
گنج حکمت: چو سرو باش

افسر: تاج و کاه پادشاهان
باره: اسب

برومند: بارآور، میوه دار
خرگه: خرگاه، خیمه به ویژه خیمۀ بزرگ ی 2
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دریا: در متن درس رود بزرگ مانند دریای نیل
دمار از کسی کشـیدن: دمار از کسی برآوردن؛ کنایه 

از نابود کردن کسـی
سیماب گون: به رنگ جیوه، جیوه ای؛ سیماب: جیوه

ِگران: سنگین، عظیم

درس چهارم: درس آزاد )ادبیات بومی 1(

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

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

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

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

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

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

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

درس پنجم: آغازگری تنها
روان خوانی: تا غزل بعد ...

اذن: اجازه، ُرخصت
اعطا: واگذاری، بخشش، عطا کردن

افراط: از حد درگذشتن، زیاده روی، مقابِل تفریط
التهاب: شعله ور شدن و برافروختن؛ مجازاً ناآرامی، 

بی قراری، اضطراب
بَختک : موجود خیالی یا سیاهی ای که برروی شخص 

خوابیده می افتد؛ کابوس
تحت الحمایگی: تحت الحمایه بودن؛ تحت الحمایه 
ویژگی کشور، سرزمین یا فردی است که معمواًل 
به موجب پیمانی با یک کشور نیرومند، تحت حمایت 
به  اختیاراتی  و  امتیازات  عوض،  در  و  درمی آید  او 

او می دهد. تحت الحمایگی در مورد یک کشور یا 
سرزمین، یکی از اشکال استعمار و مرحله ای قبل از 

تبدیل کامل به مستعمره است.
تفریط: کوتاهی کردن در کاری

توازن: تعادل، برابری
جنون: شیفتگی، شیدایی، شوریدگی

چنبره زدن: چنبر زدن، حلقه زدن، به صورت خمیده و 
حلقه وار جمع شدن

خصال: جمِع خصلت، خوی ها ، خواه نیک باشد یا بد
دارالّسلطنه: پایتخت؛ در دورۀ صفوی و قاجار، عنوان 
بعضی از شهرها که شاهزاده یا ولیعهد در آن اقامت 

داشت. 
درایت: آگاهی، دانش، بینش
زبونی: فرومایگی، درماندگی

زنبورک: نوعی توپ جنگی کوچک دارای دوچرخ که 
در زمان صفویه و قاجاریه روی شتر می بستند.

شایق: آرزومند، مشتاق
صفیر: صدای بلند و تیز

طاقت فرسا: توان فرسا، سخت و تحّمل ناپذیر
غیرت: حمّیت، تعّصب

کورسو: نور اندك، روشنایی کم
معبد: پرستشگاه، محّل عبادت

مقّرر: معلوم، تعیین شده
موعد: هنگام، زمان

موزون: هماهنگ، خوش نوا
یا اخطار  برای ترساندن  بلند، به ویژه  نهیب: فریاد 

کردن
وجد: سرور، شادمانی و خوشی

والیات: جمِع والیت؛ مجموعه شهرهایی که تحت نظر  
والی اداره می شود؛  معادل شهرستان امروزی
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   درس ششم: پروردۀ عشق
   گنج حکمت: مردان واقعی

پرورده: پرورش یافته
جمله: همه، سراسر

جهانگیر: گیرندۀ عالم، فتح کنندۀ دنیا
جهد: کوشش، تاش، سعی

چاره گری: تدبیر، مصلحت اندیشی
َخنیده: مشهور، معروف، نامدار؛ خنیده نام ترگشتن: 

مشهورتر شدن، پرآوازه تر گردیدن
خویشان: جمع خویش، اقوام

رایت: بیرق، پرچم، ِدَرفش
سرشت: فطرت، آفرینش، طبع

غایت: پایان، فرجام، نهایت
گزاف کاری: زیاده روی، بیهوده کاری
محمل: کجاوه که بر شتر بندند، مهد

موسم: زمان، هنگام

   درس هفتم : باران محبّت  
   شعرخوانی: آفتاب ُحسن

استحقاق: سزاواري، شایستگي
اصناف: جمِع صنف، انواع، گونه ها، گروه ها

اعزاز: بزرگداشت، گرامیداشت
الوهیّت: خدایي، خداوندي

بُعد: دوري، فاصله
تعبیه کردن: قرار دادن، جاسازي کردن

تلبیس: حقیقت را پنهان کردن، حیله و مکر به کار 
بردن، نیرنگ سازی
جلّت: بزرگ است

حضرت: آستانه، پیشگاه، درگاه

خزاین: جمِع خزانه، گنجینه ها
خلیفت: خلیفه، جانشین 
رأفت: مهربانی ، شفقت

ربوبیّت: الوهّیت و خدایي، پروردگاري
رغبت: میل و اراده، خواست 

سست عناصر: بی اراده، بی غیرت
طوع: فرمان برداري، اطاعت، فرمانبري

عنایت: توّجه، لطف، احسان
َغنا: بي نیازي، توانگري

قبضه: یک مشت از هر چیزي
قرب: نزدیک شدن، هم جواري

کبریایی: منسوب به کبریا، خداوند تعالی
متأللئ: درخشان، تابان

مذلّت: فرومایگي، خواري، مقابل عّزت
به  مشتبِه شدن:  اشتباه؛  دچار  اشتباه کننده،  ُمشتبِه: 

اشتباه افتادن
مشعشع: درخشان، تابان

مقّرب: آن که نزدیک به کسي شده و در نزد او منزلت 
پیدا کرده است.

ملکوت: عالم غیب، جهان بال
نفایس: جمِع نفیسه، چیزهاي نفیس و گران بها 

وسائط: جمِع وسیطه یا واسطه، آنچه که به َمَدد یا از 
طریق آن به مقصود می رسند.

هیئت: شکل، ظاهر، دسته ای از مردم

 درس هشتم: در کوی عاشقان
گنج حکمت: چنان باش ...

تشییع: همراهی و مشایعت کردن جنازه تا گورستان
خوش لقا: زیبارو، خوش سیما

رضوان: بهشت، نام فرشته ای که نگهبان بهشت است. ی 2
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زهد: پارسایی، پرهیزگاری
شبگرد: شبرو

شریعت: شرع، آیین، راه دین، مقابِل طریقت
صنم: بُت، معشوق زیبارو )مجازاً(

عازم: رهسپار، راهی
را  او  عزیز  روح  خداوند،  الَعزیز:  روحه  اهلل  َس  َقدَّ

پاك گرداند.
متّفق: همسو، هم عقیده، موافق

محضر: محّل حضور، مجازاً مجلس درس یا مجلسی 
که در آن، سخنان قابل استفاده گفته می شود. 

مرشد: آن که مراحل سیروسلوك را پشت سر گذاشته 
و سالکان را راهنمایی و هدایت می کند؛ ُمراد، پیر، 

مقابِل ُمرید و سالک
َملَک: فرشته

مناسک: جمِع َمنِسک، اعمال عبادی، آیین های دینی
وعظ: اندرز، پند دادن

درس نهم: ذوق لطیف
روان خوانی: میثاق دوستی

آغوز: اّولین شیری که یک ماده به نوزادش می دهد 
و سرشار از مواّد مقّوی است.

 آماس: َوَرم، تَوّرم؛ آماس کردن: گنجایش پیدا کردن، 
متوّرم شدن 

استسقا: نام مرضی که بیمار، آب بسیار خواهد.
انعطاف: نرمش، آمادگی برای سازگاری با دیگران، 

محیط و شرایط آن
 بالبداهه: بدون اندیشۀ قبلی

بذله گو: شوخ، لطیفه پرداز
به نقد: درحال حاضر، در وضعیت موردنظر

پالیز: باغ، جالیز
تحفه: ارمغان، هدیه

تمّکن: توانگری، ثروت
تهنیت: شادباش گفتن، تبریک گفتن، تبریک

چابک: تند و فرز
دسـتخوش: آنچـه یا آن کـه در معرض چیـزی قرار 

گرفتـه یـا تحت غلبه و سـیطرۀ آن اسـت؛ بازیچه
سبک سری:  سهل انگاری و بی مسئولیتی

شاب: بُرنا، جوان
اندازنده دربارۀ وجود چیزی، و به  شائبه: به شک 
مجاز، عیب و بدی یا نقص در چیزی؛ بی شائبه: بدون 

آلودگی و با خلوص و صداقت، پاك، خالص
شعِرتمثیلی: شعر نمادین و آمیخته به َمَثل و داستان

َصباحت: زیبایی، جمال
عندلیب: بلبل، هزاردستان
فرخنده: مبارك، خجسته

فرط: بسیاری
گیوه: نوعی کفش با رویه ای دست باف

لطایف: جمِع لطیفه، نکته های دقیق و ظریف، دقایق؛ 
سخنان نرم و دلپذیر

لفاف: پارچه و کاغذی که بر چیزی پیچند.
متعّصب: غیرتمند

مسّرت: شادی، خوشی
مسرور: شادمان، خشنود

مشیّت: اراده، خواست
میثاق: عهد و پیمان

نکبت بار: شوم و ایجادکنندۀ بدبختی و خواری
نََمد: پارچه کلفت که از کوبیدن و مالیدن پشم یا ُکرك 
به دست می آید و از آن به عنوان فرش استفاده می کنند 

یا کاله و باالپوش می سازند؛ باالپوِش نمدی
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درس دهم:  بانگ جرس
گنج حکمت: به یاد 22 بهمن

بار: اجازه، رخصت؛ باِر عام: پذیرایِی عمومی، شرفیابی 
همگانی؛ مقابل بارِ  خاص )پذیرایی خصوصی(

باره: اسب
برگ: توشه و هر چیز مورد نیاز؛ مایحتاج و آذوقه

تابناک: درخشان، نورانی
جرس: زنگ

جوالن: تاخت و تاز
چاووش: آن که پیشاپیش زائران حرکت می کند و با 

صدای بلند و به آواز اشعار مذهبی می خواند.
خاره: سنگ خارا، سنگ

راهوار: آنچه با شتاب اما نرم و روان حرکت می کند؛ 
خوش حرکت و تندرو

رحیل: از جایی به جای دیگر رفتن، کوچ کردن، سفر 
کردن

َرشحه: قطره، چّکه
ُرفت: ُرفتن، زدودن

اسب  زین  دو طرف  در  که  فلزی  حلقه ای  رکاب: 
آویخته می شود و سوار پا در آن می گذارد.

سترگ: بزرگ، عظیم
َعلَم: پرچم

فرض: واجب گردانیدن، آنچه انجام آن بر عهدۀ کسی 
نهاده شده باشد، لزم، ضروری

کران: طرف، جهت، کنار
کلف: نخ و ریسمان و جز آن که گرد کرده باشند، 

ریسمان پیچیده گرد دوک
محوطه: پهنه، میدانگاه، صحن

َمشک : انبان، خیک، کیسه ای از پوست گوسفند

نیلی: به رنگ نیل، کبود
وادی: سرزمین

،  ولی: دارندۀ بالترین مقام در دین پس از پیغمبر 
دوست

همپا: همراه، هم قدم، هر یک از دو یا چند نفری که با 
هم کاری انجام می دهند. همپایی: همگامی، همراهی

درس یازدهم: یاران عاشق
شعرخوانی: صبح  بی تو

آدینه: روز جمعه، آخرین روز هفته
انکار: باور نکردن، نپذیرفتن، نفی کردن

بیعت: پیمان، عهد، پیمان بستن برای فرمان برداری 
و اطاعت از کسی

چنبر: حلقه و هر چیز حلقه مانند؛ چنبر نفس: چنبر    زدِن 
ماِر نفس

َرستن: رها شدن، نجات یافتن
روحانی: منسوب به روح ، معنوی، ملکوتی

سیمینه: منسوب به سیم، سیمین، اشیای ساخته شده 
از سیم یا نقره

مدار: مسیری معموًل دایره ای شکل که در آن چیزی 
به دور چیز دیگر می چرخد؛ مسیر

مرهم: هر دارویی که روی زخم گذارند، التیام بخش
منکر: انکار کننده، ناباور

درس دوازدهم: کاوۀ دادخواه
گنج حکمت: کاردانی

آوری: بی گمان، بی تردید، به طور قطع
اژدهاپیکر: در شکل و هیئت اژدها، دارای نقش اژدها

داستان های  و  افسانه ها  اسطوره؛  جمِع  اساطیر: 
خدایان و پهلوانان ملل قدیم
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الحاح: اصرار، پافشاری کردن
بازارگاه: جای خرید و فروش، بازار؛ در متن درس، 

مقصود اهل بازار است.
توجیه کنندگاِن  حکومت،  دستیاران  دیو:  پایمردان 

حکومت بیداد
پایمردی: خواهشگری، میانجی گری، شفاعت

پشِت پای: روی پا، سینۀ پا
تَرگ: کاه خود

تفّرج: گشت و گذار، تماشا، سیر و گردش
خجسته: فرخنده، مبارک

خوالیگر: آشپز
درفش: پرچم، بیرق

ایران در عهد ساسانی،  ملّی  درفش کاویان: درفش 
)کاویان یا کاویانی: منسوب به کاوه(

دژم: خشمگین
زخِم درای: ضربۀ پتک؛ درای، در اصل زنگ کاروان 

است.
سپردن: پای مال کردن و زیر پا گذاشتن

سپهبَد: فرمانده و سردار سپاه
َسبُک: سریع، شتابان

سروش: فرشتۀ پیام آور، فرشته
شمار گرفتن: حساب پس دادن
غو: فریاد، بانگ و خروش، غریو

فایق: دارای برتری، مسلّط، چیره
فریـاد خواندن: فریاد خواسـتن، طلـب یاری کردن، 

دادخواهـی کردن
ُگرز گاوسر: گرزی که سر آن شبیه سِر گاو بوده است.

گیهان خدیو: خدای جهان )گیهان: کیهان، جهان، 
گیتی(

الف: سخنان بی پایه و اساس، دعوی باطل، اّدعا؛
 لف زدن: خودستایی کردن، اّدعای باطل کردن

مجّرد: ِصرف، تنها
محضر: استشهادنامه، متنی که ضّحاک برای تبرئۀ 

خویش به امضای بزرگان حکومت رسانده بود.
موبد: روحانی زردشتی، مجازاً دانشمند، دانا

نفیر: صدای بلند، فریاد
هنر: فضیلت، استعداد، شایستگی، لیاقت

یکایک: ناگهان    
                    

درس سیزدهم: درس آزاد )ادبیات بومی2(

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

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

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

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

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

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

درس چهاردهم: حملۀ حیدری
شعرخوانی: وطن

آوردگاه: میدان جنگ، نبردگاه
َش: اسبی که دارای پوست خال دار یا رنگ به  اَبرْ
رنگ )به ویژه سرخ و سفید( است. در اینجا مطلق 

اسب منظور است.
کردن  قبول  یا  کاری  انجام  از  زدن  سرباز  امتناع: 

سخنی، خودداری کردن
برافراختن: برافراشتن، بلند کردن

پور: فرزند مذّکر، پسر
تپیدن: بی قراری و اضطراب نمودن، لرزیدن از ترس

حبیب: دوستدار، یار، از القاب رسول اکرم 
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حرب: جنگ و نزاع
خدو: آب دهان، بزاق

دستوری: رخصت، اجازه دادن
رزمگه: مخّفف رزمگاه، میدان جنگ

َژنده: بزرگ، عظیم
ژیان: خشمناک، خشمگین

سهم: ترس
سهمگین: هراس انگیز، ترس آور

ضرب: زدن، کوفتن
غزا: پیکار، جنگ

غضنفر: شیر
قبا: نوعی جامۀ جلو  باز که دو طرف جلوی آن با دکمه 

بسته می شود.
کیش: آیین، دین، مذهب

کیمیا: ماّده ای فرضی که به گمان پیشینیان، فلزاتی 
مانند مس و قلع را به طا و نقره تبدیل می کند.

منّزه: پاک و بی عیب
هژبر: شیر

درس پانزدهم: کبوتر طوق دار
گنج حکمت: مهمان ناخوانده

 اختلف: رفت و آمد                         
 استخلص: رهایی ُجستن، رهایی دادن

 اعتذار: عذرخواهی، پوزش خواهی
التفات: توّجه                     

اِمام: راهنما، پیشوا  
اولی تر: شایسته تر، سزاوارتر                     

اهمال: کوتاهی، سهل انگاری کردن
براثر: به  دنبال؛ اثر: رّدپا 

تخلّص: رهایي

تعاون: یکدیگر را یاری کردن، یاری رساندن   
تکّفل: عهده دار شدن                           

تگ: دویدن
تیمار: مواظبت، مراقبت

ثَِقت: اطمینان، خاطر جمعی                     
جال: دام و تور

َحبّه: دانه
خایب: ناامید، بی بهره

َدها: زیرکي، هوشمندی    
راه تافتن : راه را کج کردن، تغییر مسیر دادن 

رخصت: اجازه، اذن دادن            
ریاحین: جمِع ریحان، گیاهان خوشبو

ُزمّرد: سنگ قیمتي به رنگ سبز         
زهاب: آبی که از سنگی یا زمینی می جوشد؛ جای 

تراویدن آب در چشمه و مانند آن؛ مجازاً اشک
ستیزه روي: گستاخ و ُپر رو   

َسر: رئیس                                                   
سیادت: سروري، بزرگی

شکاری: منسوب به شکار؛ صید، نخجیر
صافی: پاک، بی غش، خالص  

صواب: صاح و درست  
طاعن: سرزنشگر، عیب جو

عقده: گره
قفا: پشت گردن؛ دنبال و پی

ُگرازان: درحال گرازیدن و به ناز و تکّبر راه رفتن، 
خرامان  

َگشن: انبوه، ُپرشاخ و برگ 
ُمتََصیَّد: شکارگاه           

متواتر: پي در پي، پیاپی                                 
مجادله: جدال و ستیزه 
مطاوعت: فرمان بري   ی 2
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مطلق: رهاشده، آزاد
قه: طوق دار                                               وَّ ُمَطَ

مظاهرت: یاری کردن، پشتیبانی
معونت: یاري، کمک       

مللت: آزردگی، ماندگی، به ستوه آمدن
ملمت: سرزنش        

 ملول: سست و ناتوان، آزرده
مناصحت: اندرز دادن                            

منقطع: بریده، قطع شده    
مواجب: جمِع موجب، وظایف و اعمالی که انجام آن 

بر شخص واجب است.   
مواضع: جمِع موضع، جاي ها                   

موافق: همراه، هم فکر  
مواالت: با کسی دوستی و پیوستگی داشتن، دوستداری

موّدت: دوستی، محّبت، دوستی گرفتن
ناحیت: ناحیه، سرزمین                       

نَِزه: باصفا، خوش آب وهوا، خّرم
همگنان: همگان، همه

ورطه: مهلکه، خطر و دشواری
وقیعت: بدگویی، سرزنش، عیب جویی 

درس شانزدهم: قّصۀ عینکم
روان خوانی: دیدار

ابلغ: رساندن نامه یا پیام به کسی 
ارک: قلعه، دژ

بّر و بّر: با دّقت، خیره خیره
بور: سرخ؛ بورشدن: شرمنده شدن، خجلت زده شدن

تأثّر: اثرپذیری، اندوه
تعلیمی: عصای سبکی که به دست گیرند.

تلّمذ: شاگردی کردن، آموختن

ُچرتکه: واژۀ روسی؛ وسیله ای برای محاسبۀ جمع 
و تفریق شامل چند رشته سیم که در چهارچوبی 
قرار دارد. در دو رشته چهار مهره و در بقیه ده مهرۀ 

متحّرک که نمایندۀ یک تا ده است، جای دارد.
چلّه: زه کمان که انتهای تیر در آن قرار دارد و با 

کشیدن و رها کردن آن، تیر پرتاب می شود. 
رفعت: اوج ، بلندی، والیی

سو: دید، توان بینایی
شماتت: سرکوفت، سرزنش، مامت

شوربا: آش ساده که با برنج و سبزی می پزند.
را  اصلی  چهرۀ   که  مصنوعی  چهره ای   صورتک: 
می پوشاند و در آن سوراخ هایی برای چشم و دهان 
تعبیه شده است  ؛ نقاب )فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 
در حوزۀ هنرهای تجسمی، صورتک را در برابر »ماسک« 

به تصویب رسانده است( 
عیار: خالص، سنجه، مقابل غش و ناپاکی؛ 
تمام عیار: کامل و بی نقصان، پاک، خالص

فرام: فریم)frame(، قاب عینک
فرنگی  مآب: کسی که به آداب اروپاییان رفتار می کند، 

متجّدد
فرنگی  مآبی: به شیوۀ فرنگی ها و اروپایی ها، )مآب به 
معنای بازگشت یا جای بازگشت است، اّما در اینجا 

معنای شباهت  را می رساند.(
کوتاه؛ و  پهن  شمشیر  شبیه  افزاری  جنگ   قّداره: 
 قّداره کش: کسی که با توّسل به زور، به مقاصد خود 

می رسد.
ُقل: کمین؛ ُقا کردن: کمین کردن، در پی فرصت 

بودن
 قّوال:  در اینجا  مقصود  بازیگر  نمایش های   دوره گردی

 است.
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کلون: قفل چوبی که پشت در نصب  می کنند و در را 
با آن می بندند.

کمیسیون: واژۀ فرانسوی؛ هیئتی که وظیفۀ بررسی 
جلسه  دارد؛  برعهده  را  موضوعی  دربارۀ  مطالعه  و 

)مجازاً(؛ کمیسیون کردن: تشکیل جلسه دادن
متجّددانه: نوگرایانه، روشنفکرانه

محّقر: کوچک، حقیر
مخاطره: خطر، خود را در خطر انداختن

مسامحه: آسان گرفتن، ساده انگاری
 مسحور: مفتون، شیفته، مجذوب

مشروعیّت: منطبق بودن رویه های قانون گذاری و 
اجرایی حکومت با نظر مردم آن کشور

ُمضحک: خنده آور، مسخره آمیز
مغتنم: با ارزش، غنیمت شمرده

ُمهملی: بی کارگی و تنبلی
موّقر: با وقار، متین

مهیب: سهمگین، ترس آور
نخ قند: نوعی نخ که از الیاف َکَنف ساخته می شود.

گروه های  صندوقی،  هفت  دستۀ  صندوقی:  هفت 
نمایشی دوره گردی بوده اند که با اجرای نمایش های 
روحوضی، اسباب سرگرمی و خندۀ مردم را فراهم 
در  را  خود  ابزار  و  وسایل  گروه ها  این  می کردند. 
صندوق هایی می نهاده اند. پرجاذبه ترین و کامل ترین 
داشته اند.  صندوق  هفت  که  بودند  آنهایی  گروه 
»قّوالک«  یا  »قّوال«  گروه  بازیگران  از  به هریک 

می گفته اند. 
ُیغور: درشت و بدقواره

  درس هفدهم: خاموشی دریا
 گنج حکمت: تجّسم عشق

برزیگر: برزگر، دهقان، کشاورز
چراغدان: جایی یا ظرفی که در آن چراغ بگذارند.

درس هجدهم: خوان عدل
روان خوانی: آذرباد

بّر: خشکی، بیابان
خوان: سفره یا َطَبقی که در آن، غذا می گذاشتند.

َرستن: نجات یافتن، رها شدن
ریشخند: تمسخر

َشَعف: خوشی، شادمانی
مبّدل: دگرگون،  تغییر داده شده

مطلق: بی شرط و قید
معتبر: محترم، ارزشمند

ُمفِّرح: شادی بخش، نشاط آور
مقیَّد: گرفتار، بسته، در قید شده

ُممد: مددکننده، یاری دهنده
هلهله: سرو صدای همراه با شادی و شور و شوق، خروش

   نیایش: الهی

چاالک: چابک، تند و فرز
حشر: رستاخیز، قیامت

عصیان: نافرمانی، گناه و معصیت 
هول: ترس، هراس
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کتابنامه

 ابراهیمي، نادر)1377( ، سه دیدار، تهران، حوزۀ هنري سازمان تبلیغات اسامي: چاپ اّول.
 ابوالقاسمی، محسن )1395(، دستور تاریخی زبان فارسی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی

 دانشگاه ها )سمت(.
 اسامی ندوشن، محمدعلی)1370(، روزها، تهران، انتشارات یزدان: چاپ اّول. 

 اعتصامی، پروین)1374(، دیوان پروین اعتصامی، مقدمه و تنظیم شهرام رجب زاده، تهران: قدیانی: چاپ اّول.

 اکبری، منوچهر)1371(، نقد و تحلیل ادبیات انقلب اسلمی، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقاب اسامی.

 انصاری، خواجه عبدال )1390(، مناجات نامه، تصحیح شهاب الدین خرمشاهی، تهران، انتشارات دوستان: چاپ اّول.
 انوری، حسن )1393(، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، انتشارات سخن: چاپ هشتم.

 باطنی، محمدرضا )1391(، توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 بهار، محمدتقی)1335(، دیوان ملک الشعرای بهار، به کوشش محمد ملک زاده، تهران: انتشارات امیرکبیر.   
 بیدل دهلوی، عبدالقادر)1387( کلیات میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی، بر اساس نسخه خال محمد خجسته و 

خلیل ال خلیلی، به کوشش فرید مرادی، تهران، انتشارات زّوار: چاپ اّول.
 بیدل دهلوي، عبدالقادر)1366(، دیوان اشعار، تصحیح حسین آهي، تهران: انتشارات فروغي. 

 بیهقي، ابوالفضل)1350(، تاریخ بیهقي، تصحیح دکتر علي اکبر فیاض، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی. 
 ترکی، محمدرضا)1395(، ادبیات انقلب اسلمی، تهران: انتشارات سمت.
 پرویزی، رسول)1357(، شلوارهای وصله دار، تهران: انتشارات جاویدان. 

تهران،  غني،  قاسم  قزویني  محّمد  اهتمام  به  حافظ،  دیوان  محّمد)1369(،  شمس الّدین  خواجه  حافظ،   
انتشارات زّوار: چاپ اّول. 

 حمیدي شیرازي، مهدي)1382(، فنون شعر و کالبدهای پوالدین آن، تهران: نشر عطایي، چاپ اّول.
 خاقاني، افضل الدین بدیل)1369(، دیوان اشعار خاقانی، تصحیح ضیاءالدین سجادي، تهران: انتشارات زّوار. 

 خانلری، پرویز)1391(، تاریخ زبان فارسی، تهران، فرهنگ نشر نو: چاپ نهم. 
 خلیل جبران، جبران )1389(، پیامبر و دیوانه، تهران: نشر کارنامه. 

خوانساري، سهیلي  احمد  تصحیح  کرمانی،  خواجوی  دیوان  علی)1394(،  بن  محمود  کرماني،  خواجوي   
ویراست نو: فرید مرادی، تهران، انتشارات نگاه: چاپ اّول. 

 دهخدا، علی اکبر، )1377(، لغت نامۀ دهخدا، تهران، مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران: چاپ دوم 
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از دوره جدید.
 رابیندرانات تاگور)1391(، ماه نو و مرغان آواره، ترجمۀ ع. پاشایي، تهران، نشر ثالث: چاپ دوم. 

 رستگار فسایی، منصور)1372(، انواع ادبی در شعر فارسی، انتشارات نوید شیراز. 
 ریچارد باخ، )1388(، پرنده ای به نام آذرباد، ترجمۀ سودابه پرتوی، تهران، انتشارات امیرکبیر: چاپ هشتم.

 سبزواری، حمید)1373(، سرود سپیده، تهران: انتشارات کیهان.
 سپهری، سهراب )1370(، هشت کتاب، تهران، کتابخانۀ طهوری، چاپ دهم.

امیرکبیر:  انتشارات  تهران،  فروغی،  علی  محمد  اهتمام  به  کلیات سعدی،   ،)1362(  سعدی، مصلح الدین 
چاپ سوم.

انتشارات  سهامی  شرکت  تهران،  یوسفی،  غامحسین  تصحیح  بوستان،   )1368( مصلح الدین  سعدی،   
خوارزمی: چاپ سوم.  

 سنایي غزنوي، ابوالمجد آدم )1336(، دیوان اشعار، به اهتمام مدّرس رضوي، تهران: انتشارات کتابخانۀ سنایي.
تهران،  ابعاد(،  و  ویژگي ها  چیستي،  تعریف،  انقلب:  )شعر  سحر  نتایج  از   ،)1393( محّمدرضا  سنگري،   

انتشارات سورۀ مهر: چاپ اّول.
 شریعتي، علي )1349(، کویر، تهران: شرکت انتشارات. 

 شفیعي کدکني، محّمدرضا)1376(، آیینه ای برای صداها،تهران،سخن:چاپ اّول.
 شفیعي کدکني، محّمدرضا)1368( موسیقي شعر، تهران، انتشارات آگاه: چاپ دوم.

 شمیسا، سیروس )1387(، انواع ادبی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور. 
 صائب تبریزي )1364(، دیوان غزلیات صائب، به کوشش محّمد قهرمان، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي. 

 صفا، ذبیح ال )1369(، حماسه سرایی در ایران، تهران: انتشارات امیرکبیر. 
 عطار نیشابوری، فریدالدین)1395(، تذکرهًْ االولیاء، به اهتمام محمد استعامی، تهران: انتشارات زّوار: چاپ 

بیست و ششم.
 فردوسی، ابوالقاسم )1368(، شاهنامه )دفتر یکم(، به کوشش جال خالقی مطلق، تهران: انتشارات روزبهان.

 فروزانفر، بدیع الّزمان )1361(، شرح مثنوي شریف، تهران: کتابفروشي زّوار، چاپ اّول. 
 فیض کاشاني، مامحسن )1370(، دیوان غزلیات فیض، قم، سازمان اوقاف و امور خیریه، انتشارات اسوه: 

چاپ اّول.
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 قبادیاني، ناصرخسرو)1386(، دیوان اشعار ناصرخسرو قبادیانی، تصحیح دکتر مهدي محقق، تهران: انتشارات
دانشگاه تهران.

 کاظمی، محمدکاظم )1390(، ده شاعر انقلب، تهران: انتشارات سوره.
 کامور بخشایش، جواد)1394(، زندان موصل، خاطرات اسیر آزاد شدۀ ایراني: علي اصغر رباط جزي، تهران، 

انتشارات سورۀ مهر: چاپ اّول.
 گوته، یوهان ولفگانگ فن)1394(، دیوان غربي- شرقي، ترجمۀ کورش صفوي، تهران، انتشارات هرمس: 

چاپ چهارم.
 متیني، جال)1357(، نمونه هایي از نثر فصیح فارسي معاصر، تهران: کتابفروشی زّوار.
 مجد خوافي)1345( روضۀ خلد، به کوشش حسین خدیو جم، تهران: کتابفروشي زّوار.

 امین پور، قیصر )1396(، مجموعه کامل اشعار، تهران، نشر مروارید، چاپ سیزدهم.
 محّدثی خراسانی، مصطفی)1387(، مجموعه اشعار: بودن در نبودن، تهران: انتشارات سورۀ مهر. 

 معّیري، محّمد حسن )1388(، دیوان کامل رهی معیری، به اهتمام کیومرث کیوان، تهران، انتشارات مجید: 
چاپ هشتم.

 معین، محّمد )1364(، فرهنگ فارسی معین )شش جلد(، تهران، انتشارات امیرکبیر: چاپ هفتم.
 منزوی، حسین)1395(، مجموعه اشعار، به کوشش محّمد فتحی، تهران، نشر نگاه: چاپ چهارم.

 منوچهری دامغانی، احمد بن قوص)1363(، دیوان اشعار، تصحیح سید محمد دبیرسیاقی، تهران، انتشارات 
زّوار: چاپ اّول. 

 مولوی، جال الّدین محّمد بلخي)1375(، مثنوي معنوي، تصحیح رینولد نیکلسون، در سه جلد: نشر مولي.
 میرصادقي، جمال)1365(، ادبیات داستاني، تهران، مؤّسسۀ فرهنگي ماهور: چاپ دوم.

 میهني، محّمد بن منّور)1371(، اسرارالتّوحید في مقامات الشیخ ابي سعید، تصحیح محّمدرضا شفیعي کدکني، 
تهران، انتشارات آگاه: چاپ سوم.

 نجم الّدین رازي، عبدال بن محمد)1392(، مرصاد العباد، تصحیح محمد امین ریاحي، تهران: نشر علمی ـ
فرهنگی. 

چاپ  امیرکبیر:  انتشارات  تهران،  مینوي،  مجتبي  تصحیح  دمنه،  و  کلیله  ترجمۀ  منشي)1388(،  نصرال   
سی و سوم. 
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 نظام وفا)1382(، مجموعه آثار استاد نظام وفا، تصحیح عبدال مسعودی، کاشان: انتشارات خاطرات قلم.  
 نظامی گنجوی، خمسه نظامي، تصحیح وحید دستگردي، تهران: انتشارات علمي.

 نظامی گنجوی )1387(، لیلی و مجنون، تصحیح بهروز ثروتیان، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ اّول.
 واعظي، مجید )1394(، عباس میرزا آغازگري تنها، تهران، انتشارات مدرسه: چاپ اّول.

 وحشي بافقي، کمال الدین)1388(، کلیات دیوان وحشی بافقی، ویراسته محمد حسین مجدم و کوروش نسبی 
تهرانی، تهران، مؤسسۀ مطبوعاتي امیرکبیر: چاپ اّول. 

 وفایی، عباسعلی )1390(، دستور زبان فارسی، تهران، انتشارات سخن: چاپ اّول.
 وفایی، عباسعلی )1392(، دستور توصیفی، براساس واحدهای زبان فارسی، تهران، انتشارات سخن: چاپ اّول. 

 هراتي، سلمان)1386(، مجموعۀ اشعار سلمان هراتی، تهران: نشر انجمن شاعران ایران. 
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سالناشرنام کتابنام مجموعهمؤلفردیف

1
موسوی 

جهان آباد، 
سیدمحمد

جرئت نامه در گلستان 
اندیشه ها: گلچینی از اشعار 
فارسی، عرفانی، اجتماعی، 

اخالقی و...

نوید 
1395شیراز

1394آرایانحکایت های جوامع الحکایتمجموعه ادبیات کهنبشیری،علی اصغر2

الهی قمشه ای، 3
1394به نشرسیری در گلزار مثنویمهدیه

یزدی، عباس4
دیوان رودکی )شامل 

زندگی نامه، رباعیات، غزلیات، 
قصیده، قطعات و مثنویات(

فرهنگ 
1394دانشجو

گلستان شعر و ادب یزدی، عباس5
فرهنگ گلستان سعدیفارسی

1394دانشجو

1394طالییبیایید شعر بگویمموسویان، انسیه6

ادبیات داستانی )قصه، داستان میرصادقی، جمال7
1365ماهورکوتاه و رمان(

سوره جنگ پابرهنهمخدومی، رحیم8
1390مهر

فهرست کتاب های مناسب برای پایۀ یازدهم



اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب فارسی 2  با کد 111201

 

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

خراسان شمالی زینب علوی23کردستان دیار رفاعی1

کرمانشاه رحمت ولد بیگی24گیان سکینه نجاتی رودپشتی2

چهارمحال وبختیاری اعظم همتی25همدان فرهنگ شهبازی3

ایام اصغر نوذری26کردستان ساسان رحمانی4

سیستان و بلوچستان علیرضا پودینه27آذربایجان غربی حسن ابراهیم زاد5

شهرتهران مرجان سجودی28خراسان رضوی فریبا عطا شیبانی6

قزوین فاطمه جانعلی پور29آذربایجان شرقی حکیمه خوش نظر7

همدان بهجت فروزانفر30یزد مریم پهلوان پور8

اصفهان ناهید حاجی زاده31بوشهر محمدرضا احمدی9

بوشهر فتح ال قاسمی32خراسان رضوی علی اکبر رمضانی10

فارس حمید مهران فر33خراسان جنوبی وجیهه شکوهی11

یزد علی اکبر اخوه34ایام نصیر زرگوشی فر12

قزوین عشرت نانه کلی35هرمزگان شهناز علی پناهی13

لرستان زهرا ترکاشوند36شهرستان های تهرانحسن معقول14

خراسان شمالی اسماعیل علی پور37خوزستان میترا گشتیل15

سیستان وبلوچستان جمشید مومن کیخا38شهرتهران فاطمه مرادی16

چهارمحال و بختیاری عذرا توفیقی39گیان علی اکبر نصرتی سیاهمزگی17

لرستان سهیا غامی نژاد40کرمان اسماعیل شمس الدین18

قم فاطمه حسینی41البرز فاطمه فیروزرنجبر19

خراسان جنوبی فرامرز معینی42اردبیل کمال علیزاده20

اصفهان حسین صرفی43مازندران محمدمهدی خطیبی21

آذربایجان شرقی احمد رمضان زاده44مازندران علیرضا قاسمی22

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و 
برنامه درسی ملی جمهوری اسامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند. برای تحقق 
این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ 
کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم 
نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی، دبیرخانۀ 
راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تاش تمامی 
این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود 

محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعام می شود.
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