ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 1399-1400

ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ

اﺣﺴﺎن ﻣﺤﺴﻨﯽ

ﺘﺎ ﺶ ) ﻒ ﺪا(

ﺣﻼوت ﺳﻨﺞ ﻣﻌﻨﯽ در ﺑﯿﺎنﻫﺎ

 1ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﺎﺷﻨﯽﺑﺨﺶ زﺑﺎنﻫﺎ
 /ﺷﯿﻮه ﻋﺎدي  ،ﺑﻼﻏﯽ :
ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻠﻪ :
 /آراﯾﻪ ﻫﺎ :
اﻫﻤﯿﺖ اﻣﻼﯾﯽ :
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي وﺻﻔﯽ و اﺿﺎﻓﯽ :
ﻧﻔﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ :
ﻣﻔﻬﻮم :
ﻣﻌﻨﯽ:
ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ :

ﺑﻠﻨﺪ آن ﺳﺮ ،ﮐﻪ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻠﻨﺪش

ﻧﮋﻧﺪ آن دل ،ﮐﻪ او ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﮋﻧﺪش

 /ﺷﯿﻮه ﻋﺎدي  ،ﺑﻼﻏﯽ :
ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻠﻪ :
 /آراﯾﻪ ﻫﺎ :
اﻫﻤﯿﺖ اﻣﻼﯾﯽ :
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي وﺻﻔﯽ و اﺿﺎﻓﯽ :
ﻧﻔﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ :
ﻣﻔﻬﻮم :
ﻣﻌﻨﯽ:
ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ :

ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ،دادهﺳﺖ

در ﻧﺎﺑﺴﺘﻪ اﺣﺴﺎن ﮔﺸﺎدهﺳﺖ
 /ﺷﯿﻮه ﻋﺎدي  ،ﺑﻼﻏﯽ :
ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻠﻪ :
 /آراﯾﻪ ﻫﺎ :
اﻫﻤﯿﺖ اﻣﻼﯾﯽ :
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي وﺻﻔﯽ و اﺿﺎﻓﯽ :
ﻧﻔﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ :
ﻣﻔﻬﻮم :
ﻣﻌﻨﯽ:
ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ :
1

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 1399-1400

ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ

ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻧﻬﺎده وﺿﻊ ﻋﺎﻟﻢ

اﺣﺴﺎن ﻣﺤﺴﻨﯽ

ﮐﻪ ﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺶ و ﻧﯽ ﮐﻢ

 /ﺷﯿﻮه ﻋﺎدي  ،ﺑﻼﻏﯽ :
ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻠﻪ :
 /آراﯾﻪ ﻫﺎ :
اﻫﻤﯿﺖ اﻣﻼﯾﯽ :
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي وﺻﻔﯽ و اﺿﺎﻓﯽ :
ﻧﻔﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ :
ﻣﻔﻬﻮم :
ﻣﻌﻨﯽ:
ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ :

ﻫﻤﻪ ادﺑﺎرﻫﺎ اﻗﺒﺎل ﮔﺮدد

 5اﮔﺮ ﻟﻄﻔﺶ ﻗﺮﯾﻦ ﺣﺎل ﮔﺮدد
 /ﺷﯿﻮه ﻋﺎدي  ،ﺑﻼﻏﯽ :
ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻠﻪ :
 /آراﯾﻪ ﻫﺎ :
اﻫﻤﯿﺖ اﻣﻼﯾﯽ :
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي وﺻﻔﯽ و اﺿﺎﻓﯽ :
ﻧﻔﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ :
ﻣﻔﻬﻮم :
ﻣﻌﻨﯽ:
ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ :

وﮔﺮ ﺗﻮﻓﯿﻖ او ﯾﮏ ﺳﻮ ﻧﻬﺪ ﭘﺎي

ﻧﻪ از ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮐﺎر آﯾﺪ ﻧﻪ از راي

 /ﺷﯿﻮه ﻋﺎدي  ،ﺑﻼﻏﯽ :
ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻠﻪ :
 /آراﯾﻪ ﻫﺎ :
اﻫﻤﯿﺖ اﻣﻼﯾﯽ :
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي وﺻﻔﯽ و اﺿﺎﻓﯽ :
ﻧﻔﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ :
ﻣﻔﻬﻮم :
ﻣﻌﻨﯽ:
ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ :
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ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 1399-1400

ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ

ﺧﺮد را ﮔﺮ ﻧﺒﺨﺸﺪ روﺷﻨﺎﯾﯽ

اﺣﺴﺎن ﻣﺤﺴﻨﯽ

ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ در ﺗﯿﺮهراﯾﯽ

 /ﺷﯿﻮه ﻋﺎدي  ،ﺑﻼﻏﯽ :
ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻠﻪ :
 /آراﯾﻪ ﻫﺎ :
اﻫﻤﯿﺖ اﻣﻼﯾﯽ :
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي وﺻﻔﯽ و اﺿﺎﻓﯽ :
ﻧﻔﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ :
ﻣﻔﻬﻮم :
ﻣﻌﻨﯽ:
ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ :

ﮐﻤﺎل ﻋﻘﻞ آن ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ راه

ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ از ﻫﯿﭻ آﮔﺎه

 /ﺷﯿﻮه ﻋﺎدي  ،ﺑﻼﻏﯽ :
ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻠﻪ :
 /آراﯾﻪ ﻫﺎ :
اﻫﻤﯿﺖ اﻣﻼﯾﯽ :
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي وﺻﻔﯽ و اﺿﺎﻓﯽ :
ﻧﻔﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ :
ﻣﻔﻬﻮم :
ﻣﻌﻨﯽ:
ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ :

ﻓﺮﻫﺎد و ﺷﯿﺮﯾﻦ ،وﺣﺸﯽ ﺑﺎﻓﻘﯽ

3

ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 1399-1400

اﺣﺴﺎن ﻣﺤﺴﻨﯽ

س ﯾ ﻢ) ﯿ ﯽ(
ﻓﺮوﻣﺎﻧﺪ در ﻟﻄﻒ و ﺻﻨﻊ ﺧﺪاي

 1ﯾﮑﯽ روﺑﻬﯽ دﯾﺪ ﺑﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎي
 /ﺷﯿﻮه ﻋﺎدي  ،ﺑﻼﻏﯽ :
ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻠﻪ :
 /آراﯾﻪ ﻫﺎ :
اﻫﻤﯿﺖ اﻣﻼﯾﯽ :
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي وﺻﻔﯽ و اﺿﺎﻓﯽ :
ﻧﻔﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ :
ﻣﻔﻬﻮم :
ﻣﻌﻨﯽ:
ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ :

ﺑﺪﯾﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎي از ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮرد؟

ﮐﻪ ﭼﻮن زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد؟
 /ﺷﯿﻮه ﻋﺎدي  ،ﺑﻼﻏﯽ :
ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻠﻪ :
 /آراﯾﻪ ﻫﺎ :
اﻫﻤﯿﺖ اﻣﻼﯾﯽ :
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي وﺻﻔﯽ و اﺿﺎﻓﯽ :
ﻧﻔﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ :
ﻣﻔﻬﻮم :
ﻣﻌﻨﯽ:
ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ :

ﮐﻪ ﺷﯿﺮي ﺑﺮآﻣﺪ ،ﺷﻐﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ

در اﯾﻦ ﺑﻮد دروﯾﺶ ﺷﻮرﯾﺪه رﻧﮓ
 /ﺷﯿﻮه ﻋﺎدي  ،ﺑﻼﻏﯽ :
ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻠﻪ :
 /آراﯾﻪ ﻫﺎ :
اﻫﻤﯿﺖ اﻣﻼﯾﯽ :
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي وﺻﻔﯽ و اﺿﺎﻓﯽ :
ﻧﻔﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ :
ﻣﻔﻬﻮم :
ﻣﻌﻨﯽ:
ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ :
4

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 1399-1400

ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ

ﺷﻐﺎل ﻧﮕﻮن ﺑﺨﺖ را ﺷﯿﺮ ﺧﻮرد

اﺣﺴﺎن ﻣﺤﺴﻨﯽ

ﺑﻤﺎﻧﺪ آﻧﭽﻪ روﺑﺎه از آن ﺳﯿﺮ ﺧﻮرد

 /ﺷﯿﻮه ﻋﺎدي  ،ﺑﻼﻏﯽ :
ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻠﻪ :
 /آراﯾﻪ ﻫﺎ :
اﻫﻤﯿﺖ اﻣﻼﯾﯽ :
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي وﺻﻔﯽ و اﺿﺎﻓﯽ :
ﻧﻔﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ :
ﻣﻔﻬﻮم :
ﻣﻌﻨﯽ:
ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ :

ﮐﻪ روزي رﺳﺎن ﻗﻮت روزش ﺑﺪاد

 5دﮔﺮ روز ﺑﺎز اﺗﻔﺎق اوﻓﺘﺎد
 /ﺷﯿﻮه ﻋﺎدي  ،ﺑﻼﻏﯽ :
ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻠﻪ :
 /آراﯾﻪ ﻫﺎ :
اﻫﻤﯿﺖ اﻣﻼﯾﯽ :
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي وﺻﻔﯽ و اﺿﺎﻓﯽ :
ﻧﻔﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ :
ﻣﻔﻬﻮم :
ﻣﻌﻨﯽ:
ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ :

ﯾﻘﯿﻦ ،ﻣﺮد را دﯾﺪه ،ﺑﯿﻨﻨﺪه ﮐﺮد

ﺷﺪ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﮐﺮد

 /ﺷﯿﻮه ﻋﺎدي  ،ﺑﻼﻏﯽ :
ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻠﻪ :
 /آراﯾﻪ ﻫﺎ :
اﻫﻤﯿﺖ اﻣﻼﯾﯽ :
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي وﺻﻔﯽ و اﺿﺎﻓﯽ :
ﻧﻔﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ :
ﻣﻔﻬﻮم :
ﻣﻌﻨﯽ:
ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ :
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ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 1399-1400

ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ

اﺣﺴﺎن ﻣﺤﺴﻨﯽ

ﮐﺰﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﮐﻨﺠﯽ ﻧﺸﯿﻨﻢ ﭼﻮ ﻣﻮر

ﮐﻪ روزي ﻧﺨﻮردﻧﺪ ﭘﯿﻼن ﺑﻪ زور

زﻧﺨﺪان ﻓﺮو ﺑﺮد ﭼﻨﺪي ﺑﻪ ﺟﯿﺐ

ﮐﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪه ،روزي ﻓﺮﺳﺘﺪ ز ﻏﯿﺐ

 /ﺷﯿﻮه ﻋﺎدي  ،ﺑﻼﻏﯽ :
ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻠﻪ :
 /آراﯾﻪ ﻫﺎ :
اﻫﻤﯿﺖ اﻣﻼﯾﯽ :
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي وﺻﻔﯽ و اﺿﺎﻓﯽ :
ﻧﻔﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ :
ﻣﻔﻬﻮم :
ﻣﻌﻨﯽ:
ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ :

 /ﺷﯿﻮه ﻋﺎدي  ،ﺑﻼﻏﯽ :
ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻠﻪ :
 /آراﯾﻪ ﻫﺎ :
اﻫﻤﯿﺖ اﻣﻼﯾﯽ :
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي وﺻﻔﯽ و اﺿﺎﻓﯽ :
ﻧﻔﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ :
ﻣﻔﻬﻮم :
ﻣﻌﻨﯽ:
ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ :

ﭼﻮ ﭼﻨﮕﺶ ،رگ و اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺎﻧﺪ و

ﻧﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﺧﻮردش ﻧﻪ دوﺳﺖ

ﭘﻮﺳﺖ

 /ﺷﯿﻮه ﻋﺎدي  ،ﺑﻼﻏﯽ :
ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻠﻪ :
 /آراﯾﻪ ﻫﺎ :
اﻫﻤﯿﺖ اﻣﻼﯾﯽ :
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي وﺻﻔﯽ و اﺿﺎﻓﯽ :
ﻧﻔﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ :
ﻣﻔﻬﻮم :
ﻣﻌﻨﯽ:
ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ :
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ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ

 10ﭼﻮ ﺻﺒﺮش ﻧﻤﺎﻧﺪ از ﺿﻌﯿﻔﯽ و

اﺣﺴﺎن ﻣﺤﺴﻨﯽ

ز دﯾﻮار ﻣﺤﺮاﺑﺶ آﻣﺪ ﺑﻪ ﮔﻮش

ﻫﻮش

 /ﺷﯿﻮه ﻋﺎدي  ،ﺑﻼﻏﯽ :
ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻠﻪ :
 /آراﯾﻪ ﻫﺎ :
اﻫﻤﯿﺖ اﻣﻼﯾﯽ :
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي وﺻﻔﯽ و اﺿﺎﻓﯽ :
ﻧﻔﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ :
ﻣﻔﻬﻮم :
ﻣﻌﻨﯽ:
ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ :

ﺷﻞ
ﻣﯿﻨﺪاز ﺧﻮد را ﭼﻮ روﺑﺎه َ

ﺑﺮو ﺷﯿﺮ درّﻧﺪه ﺑﺎش  ،اي دﻏﻞ
 /ﺷﯿﻮه ﻋﺎدي  ،ﺑﻼﻏﯽ :
ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻠﻪ :
 /آراﯾﻪ ﻫﺎ :
اﻫﻤﯿﺖ اﻣﻼﯾﯽ :
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي وﺻﻔﯽ و اﺿﺎﻓﯽ :
ﻧﻔﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ :
ﻣﻔﻬﻮم :
ﻣﻌﻨﯽ:
ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ :

ﭼﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﭼﻮ روﺑﻪ ﺑﻪ واﻣﺎﻧﺪه ،ﺳﯿﺮ؟

ﭼﻨﺎن ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﮐﺰ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪ ﭼﻮ ﺷﯿﺮ
 /ﺷﯿﻮه ﻋﺎدي  ،ﺑﻼﻏﯽ :
ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻠﻪ :
 /آراﯾﻪ ﻫﺎ :
اﻫﻤﯿﺖ اﻣﻼﯾﯽ :
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي وﺻﻔﯽ و اﺿﺎﻓﯽ :
ﻧﻔﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ :
ﻣﻔﻬﻮم :
ﻣﻌﻨﯽ:
ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ :
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ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 1399-1400

ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ

ﺑﺨﻮر ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزوي ﺧﻮﯾﺶ

اﺣﺴﺎن ﻣﺤﺴﻨﯽ

ﮐﻪ ﺳَﻌﯿَﺖ ﺑﻮد در ﺗﺮازوي ﺧﻮﯾﺶ

 /ﺷﯿﻮه ﻋﺎدي  ،ﺑﻼﻏﯽ :
ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻠﻪ :
 /آراﯾﻪ ﻫﺎ :
اﻫﻤﯿﺖ اﻣﻼﯾﯽ :
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي وﺻﻔﯽ و اﺿﺎﻓﯽ :
ﻧﻔﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ :
ﻣﻔﻬﻮم :
ﻣﻌﻨﯽ:
ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ :

ﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﯿﻔﮑﻦ ﮐﻪ دﺳﺘﻢ ﺑﮕﯿﺮ

ﺑﮕﯿﺮ اي ﺟﻮان ،دﺳﺖ دروﯾﺶ ﭘﯿﺮ
 /ﺷﯿﻮه ﻋﺎدي  ،ﺑﻼﻏﯽ :
ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻠﻪ :
 /آراﯾﻪ ﻫﺎ :
اﻫﻤﯿﺖ اﻣﻼﯾﯽ :
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي وﺻﻔﯽ و اﺿﺎﻓﯽ :
ﻧﻔﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ :
ﻣﻔﻬﻮم :
ﻣﻌﻨﯽ:
ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ :

ﮐﻪ ﺧﻠﻖ از وﺟﻮدش در آﺳﺎﯾﺶ

 15ﺧﺪا را ﺑﺮآن ﺑﻨﺪه ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ

اﺳﺖ

اﺳﺖ

 /ﺷﯿﻮه ﻋﺎدي  ،ﺑﻼﻏﯽ :
ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻠﻪ :
 /آراﯾﻪ ﻫﺎ :
اﻫﻤﯿﺖ اﻣﻼﯾﯽ :
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي وﺻﻔﯽ و اﺿﺎﻓﯽ :
ﻧﻔﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ :
ﻣﻔﻬﻮم :
ﻣﻌﻨﯽ:
ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ :
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ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ

ﮐَﺮَم ورزد آن ﺳﺮ ﮐﻪ ﻣﻐﺰي در

اﺣﺴﺎن ﻣﺤﺴﻨﯽ

ﮐﻪ دون ﻫﻤّﺘﺎﻧﻨﺪ ﺑﯽﻣﻐﺰ و ﭘﻮﺳﺖ

اوﺳﺖ

 /ﺷﯿﻮه ﻋﺎدي  ،ﺑﻼﻏﯽ :
ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻠﻪ :
 /آراﯾﻪ ﻫﺎ :
اﻫﻤﯿﺖ اﻣﻼﯾﯽ :
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي وﺻﻔﯽ و اﺿﺎﻓﯽ :
ﻧﻔﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ :
ﻣﻔﻬﻮم :
ﻣﻌﻨﯽ:
ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ :

ﮐﺴﯽ ﻧﯿﮏ ﺑﯿﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺳﺮاي

ﮐﻪ ﻧﯿﮑﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺧﺪاي

 /ﺷﯿﻮه ﻋﺎدي  ،ﺑﻼﻏﯽ :
ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻠﻪ :
 /آراﯾﻪ ﻫﺎ :
اﻫﻤﯿﺖ اﻣﻼﯾﯽ :
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي وﺻﻔﯽ و اﺿﺎﻓﯽ :
ﻧﻔﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ :
ﻣﻔﻬﻮم :
ﻣﻌﻨﯽ:
ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ :

ﺑﻮﺳﺘﺎن ،ﺳﻌﺪي
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اﺣﺴﺎن ﻣﺤﺴﻨﯽ

ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ

ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺘﻦ ﭘﮋوﻫﯽ
ﻗﻠﻤﺮو زﺑﺎﻧﯽ
 .1ﻣﻌﻨﺎي واژهﻫﺎي ﻣﺸﺨّﺺ ﺷﺪه را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.


ﻗﺮﺿﯽ ﺑﻪ رﺳﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ از دوﺳﺘﺎن ﻃﻠﺐ

ﻣﻌﯿﺎر دوﺳﺘﺎنِ دﻏﻞ روز ﺣﺎﺟﺖ اﺳﺖ

ﻧﮑﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ :

ﺻﻮرتِ



ت
ﺑﯽﺻﻮر ِ

ﺪ
ﺑﯽﺣ ّ

زآﯾﻨﮥ دل ﺗﺎﻓﺖ ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯽ ز ﺟﯿﺐ

ﻏﯿﺐ

ﻧﮑﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ :


ﮔﺮ ﻧﺎم و ﻧﻨﮓ داري ،از آن ﻓﺨﺮ ،ﻋﺎردار

ﻓﺨﺮي ﮐﻪ از وﺳﯿﻠﺖ دون ﻫﻤﺘّﯽ رﺳﺪ

ﻧﮑﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ :

 .2ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ،ﻧﻤﻮﻧﻪاي در ﻣﺘﻦ درس ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
 ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي ﻫﻢﭘﺎﯾﻪﺳﺎز:
 ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪﺳﺎز:
ﻧﮑﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ :

 .3ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻓﻌﻞ »ﺷﺪ« را در ﺳﺮودة زﯾﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻗﻄﺮة

ﮔﺮﯾﮥ ﺷﺎم و ﺳَﺤَﺮ ،ﺷُﮑﺮ ﮐﻪ ﺿﺎﯾﻊ ﻧﮕﺸﺖ

ﺑﺎران

ﻣﺎ

ﮔﻮﻫﺮ

ﯾﮑﺪاﻧﻪ

ﺷﺪ

ﻧﮑﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ :

ﻣﻨﺰل

ﺣﺎﻓﻆ

ﮐﻨﻮن

ﺑﺎرﮔﻪ

دل ﺑﺮِ دﻟﺪار رﻓﺖ ،ﺟﺎن ﺑﺮِ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺷﺪ

ﭘﺎدﺷﺎﺳﺖ

ﻧﮑﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ :

اﻧﻮاع ﺷﺪ :
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اﺣﺴﺎن ﻣﺤﺴﻨﯽ

 .4ﻣﻌﻨﺎي ﺑﺮﺧﯽ واژهﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﻤﻠﻪ ﯾﺎ زﻧﺠﯿﺮة ﺳﺨﻦ ﻗﺎﺑﻞ درك اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮهﻫﺎي زﯾﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻫﺮﯾﮏ از واژهﻫﺎي ﻣﺸﺨّﺺ ﺷﺪه ،دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯽ ﺑﺮد:
اﻟﻒ( ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ واژه در ﺟﻤﻠﻪ:
 ﻣﺎه  ،ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮد.

 ﻣﺎه  ،ﺗﺎﺑﻨﺎك ﺑﻮد.

ب( ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ )ﺗﺮادف ،ﺗﻀﺎد ،ﺗﺼﻤّﻦ و ﺗﻨﺎﺳﺐ(



 ﺳﯿﺮ و ﺑﯿﺰار  ﺗﺮادف

 ﺳﯿﺮ و ﮔﺮﺳﻨﻪ  ﺗﻀﺎد

 ﺳﯿﺮ و ﭘﯿﺎز  ﺗﻨﺎﺳﺐ

 ﺳﯿﺮ و ﮔﯿﺎه  ﺗﻀﻤّﻦ

اﮐﻨﻮن ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻌﺎﻧﯽ واژهﻫﺎي »دﺳﺖ« و »ﺗﻨﺪ« ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو روش ﺑﺎﻻ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

ﻗﻠﻤﺮو ادﺑﯽ
 .1از ﻣﺘﻦ درس دو ﮐﻨﺎﯾﻪ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و ﻣﻔﻬﻮم آﻧﻬﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

 .2در ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ،ﺷﺎﻋﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ آراﯾﮥ ﺟﻨﺎس ﻫﻤﺴﺎن )ﺗﺎم( را ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ؟
ﺑﺎ زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ اﻧﺪاز اي ﮐﻪ ﭘﻨﺪم ﻣﯽدﻫﯽ
ﮐﺎﯾﻦ زﻣﺎﻧﻢ ﮔﻮش ﺑﺮﭼﻨﮓ اﺳﺖ و دل در ﭼﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ

 .3ارﮐﺎن ﺗﺸﺒﯿﻪ را در ﻣﺼﺮاع دومِ ﺑﯿﺖ دوازدﻫﻢ ﻣﺸﺨّﺺ ﮐﻨﯿﺪ.

 .4در اﯾﻦ ﺳﺮودة »ﺷﯿﺮ« و »روﺑﺎه« ﻧﻤﺎد ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
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اﺣﺴﺎن ﻣﺤﺴﻨﯽ

ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ

ﻗﻠﻤﺮو ﻓﮑﺮي
 .1ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯿﺖ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ را ﺑﻪ ﻧﺜﺮ روان ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

 .2درك و درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮد را از ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﯾﻘﯿﻦ ،ﻣﺮد را دﯾﺪه ،ﺑﯿﻨﻨﺪه ﮐﺮد

ﺷﺪ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﮐﺮد

 .3ﺑﺮاي ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺮﯾﮏ از ﺳﺮودهﻫﺎي زﯾﺮ ،ﺑﯿﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﺘﻦ درس ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.


رزق

ﻫﺮ

ﭼﻨﺪ

ﺑﯽﮔﻤﺎن

ﺷﺮط ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﺟُﺴﺘﻦ از درﻫﺎ

ﺑﺮﺳﺪ

ﻧﮑﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ :


ﺑﻪ

ﺳﺤﺮ

ﮔﻮش

دﯾﺪم

ارﻏﻮان

درﺧﺖ

آﻫﺴﺘﻪ

ﮐﺸﯿﺪه ﺳﺮ ﺑﻪ ﺑﺎم ﺧﺴﺘﻪ ﺟﺎﻧﯽ

ارﻏﻮاﻧﯽ

ﺑﻬﺎرت

ﮔﻔﺘﻢ:

ﺧﻮش

ﮐﻪ

ﻓﮑﺮ

دﯾﮕﺮاﻧﯽ

ﻧﮑﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ :

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد ،ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻮدن

 ﭼﻪ در ﮐﺎر و ﭼﻪ در ﮐﺎر آزﻣﻮدن
ﻧﮑﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ :

 .4درﺑﺎرة ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺘﻦ درس و ﻣَﺜَﻞ » از ﺗﻮ ﺣﺮﮐﺖ ،از ﺧﺪا ﺑﺮﮐﺖ« ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
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ﮔﻨﺞ ﺣﮑﻤﺖ

ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ

اﺣﺴﺎن ﻣﺤﺴﻨﯽ

ﻫﻤّﺖ

ﻣﻮري را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زورﻣﻨﺪي ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﻠﺨﯽ را ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ .ﺑﻪ ﺗﻌﺠّﺐ ﮔﻔﺘﻨﺪ » :اﯾﻦ ﻣﻮر را
ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ]ﺑﺎر[ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮاﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﯽﮐﺸﺪ؟«
ﻣﻮر ﭼﻮن اﯾﻦ ﺑﺸﻨﯿﺪ ،ﺑﺨﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدان ،ﺑﺎر را ﺑﻪ ﻧﯿﺮوي ﻫﻤّﺖ و ﺑﺎزوي ﺣﻤﯿّﺖ ﮐﺸﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻮّت
ﺗﻦ«.
ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ،ﺟﺎﻣﯽ

ﻧﮑﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ :
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فارسی یازدهم

1399-1400

ََ
ردس دهم  :بانگ جرس
1

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

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

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

5

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

گاه سفر شد باره بر دامن برانیم
تا بوسه گاه وادی ایمَن 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
1

احسان محسنی

1399-1400

فارسی یازدهم

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

10

حُکم جلودار است بر هامون بتازید
هامون اگر دریا شود از خون ،بتازید

فرض است فرمان بردن از حکم 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

15

جانان من اندوه لبنان کُشت ما را
بشکست داغ دیر یاسین پشت ما را
2

احسان محسنی

1399-1400

احسان محسنی

فارسی یازدهم

باید به مژگان رُفت گَرد از طُور سینین
باید به سینه رَفت زین جا تا فلسطین

جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش
آنکَ امام ما عَلمَ بگرفته بر دوش

تکبیرزن ،لبِّیک گو ،بنشین به رهوار
مقصد دیار قدس ،همپای جلودار
حمید سبزواری

کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی
 .1معادل معنایی واژه های زیر را از متن درس بیابید.
 زنگ ( ) ....................

کوچ ( ) ....................

واجب گردانیدن ( ) ....................

 .2در مصراع زیر «جوالن» چه معنایی دارد؟
زان جا به جوالن تا خط لبنان برانیم
 .3نقش واژه های مشخص شده را تعیین کنید.
گاه سفر آمد برادر ،ره دراز است

پروا مکن ،بشتاب ،همِّت چاره ساز است

 .4سه واژۀ مهم امالیی از متن درس بیابید و معادل معنایی آنها را بنویسید.
قلمرو ادبی
 .1از متن درس برای هر یک از آرایه های ادبی زیر ،نمونه ای بیابید و بنویسید.
 جناس همسان (تام):
 جناس ناهمسان (ناقص):
3

فارسی یازدهم

1399-1400

احسان محسنی

 .2مفهوم کنایه های زیر را بنویسید.
 برگ سفر بر باره بستن () ..............................................................................................
 عَلمَ بر دوش گرفتن () ...............................................................................................
قلمرو فکری
 .1در بیت زیر ،منظور شاعر از فرعونیان و قبطیان و موسی (ع) چیست؟
وادی پر از فرعونیان و قبطیان است

موسی جلودارا ست و نیل اندر میان است

 .2معنی و مفهوم بیت پنجم را به نثر روان بنویسید.
 .3آیا می توان شعر بانگ جرس را نوعی حماسه دانست؟ چرا؟
 .4مقصود از مصراع «پا در رکاب راهوار خویش دارند» چیست؟
 .5در مصراع « تخت و نگین از دست اهریمن بگیریم» منظور از شاعر از تخت و نگین و اهریمن چیست؟

ای کعبه به داغ ماتمت ،نیلی پوش

وز تشنگیات ،فرات در جوش و خروش

جز تو که فرات ،رَشحهای از یَم توست

دریا نشنیدم که کشَد مَشک به دوش

محمِّدعلی مجاهدی (پروانه)

4
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احسان محسنی

بهم
گن
ج حکمت  :هب یاد  22ن
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 بام روشن جهان ایستاده بود و تولدِّ جمهوری گل محمِّدی 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 محوِّطة آفتابی انقالب،
ابدی شد ،و ما در سایة خورشیدی ترین مرد قرن به بار عام رحمت الهی راه یافتیم و صبح روشن آزادی را به تماشا ایستادیم.
اندک اندک جلوه هایی از تقدیر درخشان این نهضت به ملتِّ ما لبخند زد .حلول این صبح روشن را بزرگ می داریم و یاد
ایثارگران سهیم در این حماسة سترگ را تا همیشه در خاطرۀ خویش به تابناکی پاس خواهیم داشت.
سیِّد ضیاءالدِّین شفیعی

5
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ردس یازدهم  :یاران عاشق
1

عاشقی

بیا

را

کنیم

رعایت

ز

از آنها که خونین سفر کردهاند

سفر

فریادشان

دمید

از

چه

که

آنها

از

سحرزادشان

گلوی

میزنند

 5به رقصی که بی پا و سر میکنند

میکنند:

منکر

چرخ

جان

جنون

بر

مدار

خطر

کردهاند

دف عشق با دست خون میزنند

هال

جانانه

خورشید

یاران

عاشق

حکایت

کنیم

و

جانان

ما

چنین

بزن

نغمة

زخم

عشق

انکار

سر

جان

بر

ما

بزن زخم ،این مرهم عاشق است

که بی زخم مردن ،غم عاشق است

مگو سوخت جان من از فرط عشق

خموشی است هان ،اوِّلین شرط عشق

ببین اللههایی که در باغ ماست

خداست

 10بیا

با

گل

الله

بیعت

کنیم

خموشند

که

و

آاللهها

فریادشان

را

تا

حمایت

کنیم

همصدا با حلق اسماعیل ،سیّدحسن حسینی

17
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کارگاه متن پژوهی

قلمرو زبانی
 .1معادل معنایی واژه های مشخِّص شده را بنویسید.
 منکر آیینه باشد چشم کور

دشمن آیینه باشد روی زرد

 ای داور زمانه ،ملوک زمانه را

جز بر ارادت تو مسیر و مدار نیست

عمادی شهریاری

مسعود سعد سلمان
 .2همان طور که می دانید ،صفت بیانی ،برای توضیح و وصف یک واژه به کار می رود .واژه ای که وصف می شود ،موصوف نام
دارد.
مثال  :کتاب  -خواندنی
موصوف صفت
 به پُرکاربردترین صفت های بیانی توجِّه کنید :
مطلق :

پاک ،خوشحال ،خطرناک

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

بن مضارع  +ان :خندان ،تابان
بن ماضی /بن مضارع  +گار :آفریدگار ،آموزگار
بن ماضی  +ار  :خریدار ،خواستار
اسم /بن /صفت  +گر :زرگر ،توانگر ،روشنگر
اسم /صفت  +بن مضارع :خداشناس ،راستگو

مفعولی :

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

لیاقت :

مصدر +ی  :آشامیدنی  ،ستودنی
18
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اسم  +ی  :آسمانی ،نارنجی
اسم  +ین :امروزین ،آهنین
نسبی :

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

 اکنون مانند نمونه ،جدول را کامل کنید.
فعل

بن مضارع

صفت فاعلی

صفت لیاقت

صفت مفعولی

نوشت

نویس

نویسنده

نوشتنی

نوشته

خواندم

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

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

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

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

قلمرو ادبی
 .1از متن درس ،برای هر یک از آرایه های ادبی زیر ،نمونه ای مناسب بیابید و بنویسید.
تشبیه )..................................................................................................( :
متناقض نما ).................................................................................................( :
 .2شعر «یاران عاشق» را از نظر قالب و مضمون ،با شعر « زاغ و کبک» مقایسه کنید.
قلمرو فکری
 .1در بیت سوم ،مقصود از یاران عاشق ،چه کسانی است و به کدام ویژگی آنها اشاره شده است؟

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

 .3نخست ،مفهوم کلِّی بیت های زیر را بنویسید؛ سپس برای هر یک ،بیتی متناسب از متن درس بیابید.
الف) ای مرغ سحر ،عشق ز پروانه بیاموز

کان سوخته را جان شد و آواز نیامد
سعدی
19

1399-1400
ب) چه از تیر و چه از تیغ ،شما روی نتابید

احسان محسنی

فارسی یازدهم
که در جوشن عشقید ،که از کرب و بالیید

حمید سبزواری

از چنبر نَفُس ،رَسته بودند آنها

بتها همه را شکسته بودند آنها

پرواز شدند و پرگشودند به عرش

هر چند که دست بسته بودند آنها

مصطفی محدِّثی خراسانی

صب
شعرخوانی  :ح بی تو
 1صبح بی تو رنگ بعداز ظهر یک آدینه دارد

بیتو حتِّی مهربانی حالتی از کینه دارد

بی تو میگویند تعطیل است کار عشقبازی

عشق امِّا کی خبر از شنبه و آدینه دارد

جغد بر ویرانه میخواند به انکار تو امِّا

خاک این ویرانهها بویی از آن گنجینه دارد

خواستم از رنجش دوری بگویم ،یادم آمد

عشق با آزار خویشاوندی دیرینه دارد

 5در هوای عاشقان پر میکشد با بیقراری

آن کبوتر چاهی زخمی که او در سینه دارد

ناگهان قفل بزرگ تیرگی را میگشاید

آنکه در دستش کلید شهر پر آیینه دارد

قیصر امین پور

20
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ردس دوازدهم  :کاوه دادخواه
در داستانهای حماسی ایران و اساطیر باستان ،چهرۀ انقالبی کاوۀ آهنگر بینظیر است و پیش بند چرمین او که بر نیزه کرد و
مردم را به اتِّحاد و جنبش فراخواند ،درفشی بود انقالبی که بر ضدِّ پادشاه وقت ،ضحِّاک ،برافراشت .درفشی که پشتیبان آن ،دل
دردمند و بازوی مردم رنج کشیده و بی پناه بود.
ضحِّاک ،معرِّب اژی دهاک (اژدها) ،در داستان های ایرانی ،مظهر خوی شیطانی است و زشتی و بدی؛ در اوستا موجودی است
« سه پوزۀ سه سر شش چشم » دیوزاد و مایة آسیب آدمیان و فتنه و فساد .به روایت فردوسی ،ضحِّاک بارها فریب ابلیس را
می خورد؛ بدین معنی که ابلیس با موافقت او ،پدرش ،مَرداس ،را که مردی پاک دین بود ،از پا درمی آورد تا ضحِّاک به پادشاهی
برسد .سپس در لباس خوالیگری چاالک ،خورش هایی حیوانی به او می خوراند و خوی بد را در او می پرورد؛ سپس بر اثر بوسه
زدن ابلیس بر دوش ضحِّاک ،دو مار از دو کتف او می روید و مایة رنج وی می شود.
پزشکان فرزانه از عهدۀ عالج برنمی آیند تا بار دیگر ابلیس خود را به صورت پزشکی درمی آورد و به نزد ضحِّاک می رود و به
او می گوید« :راه درمان این درد و آرام کردن ماران ،سیر داشتن آنها با مغز سر آدمیان است ».ضحِّاک نیز چنین می کند و
برای تسکین درد خود به این کار می پردازد .به این ترتیب که هر شب دو مرد را از کهتران یا مهترزادگان به دیوان او می برند
و جانشان را می گیرند و خورشگر ،مغز سر آنان را بیرون می آورد و به مارها می خوراند تا درد ضحِّاک اندکی آرامش یابد .در
اساطیر ایران ،مار مظهری است از اهریمن و در اینجا نیز بر دوش ضحِّاک می روید که تجسِّمی است از خوهای اهریمنی و بیداد
و منش خبیث.
پادشاه ستمگر شبی درخواب می بیند سه تن مرد جنگی قصد او می کنند و یکی از آنان او را به ضرب گرز از پا درمی آورد
وی از بیم برخود می پیچد و فریادزنان از خواب می پرد.
ناچار موبدان و خردمندان را به مشورت می خواند و خواب خود را حکایت می کند و تعبیر آن را از ایشان می خواهد .آنان از
بیم خشم او تا سه روز چیزی نمی گویند .سرانجام ،یکی از ایشان می گوید که زبونی ضحِّاک به دست کسی انجام خواهد شد
که هنوز از مادر نزاده است .همین اشاره کافی است که پادشاه بدمنش به جست وجوی چنین نوزادی فرمان دهد .امِّا در این
34
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ایاِّم ،فریدون از مادر می زاید و از گاوی به نام «برمایه» شیر می نوشد و در غاری پرورش می یابد .پدر او ،آبتین که ناگزیر از
بیم ضحِّاک ترسان و گریزان است ،روزی گرفتار می شود و مغز سرش را به ماران می دهند .مادر فریدون ،فَرانکَ ،پسر را به
البرزکوه می برد و به دست مردی پاک دین می سپرد .ضحِّاک که به نهانگاه پیشین نوزاد پی می برد ،به آنجا می رود؛ گاو
برمایه و همة
چهارپایان را می کشد و خانة آبتین را به آتش می کشد؛ اما پسر به خواست خداوند بزرگ می بالد و نیرو می گیرد و سرانجام،
نام و نشان خود را از مادر می پرسد و چون از پادشاهی ضحِّاک و جفاهای او آگاه می شود ،عزم می کند که از وی انتقام گیرد.
از این رو در انتظار فرصتی مناسب چشم به راه آینده است .این فرصت گران بها را کاوه فراهم می آورد؛ یعنی یکی از مردم
فرودست و پاک دین که سر وکارش با آهن است و رنج و زحمت؛ امِّا پایان بخش شب تیرۀ ستم می شود و نویدبخش پیروزی
و بهروزی.
در محیطی که پادشاه بیدادپیشة ماردوش به وجود آورده بود ،تاریکی و ظلم بر همه جا چیرگی داشت و کسی ایمن نمی
توانست زیست .فردوسی تصویری از آن روزهای سیاه را هر چه گویاتر نشان داده است؛ روزگاری که کاوه و هزاران تن دیگر را
ناگزیر به بهای جان خویش به نافرمانی و قیام برانگیخت.
چشمة روشن ،غالمحسین یوسفی

 1چو ضحِّاک بر تخت شد شهریار
نهان
هنر
برآمد

گشت
خوار

شد،
برین

او

سالیان

انجمن

کردار

فرزانگان

پراگنده

شد

کام

جادویی

ارجمند

نهان

روزگار

دراز

 5چنان بُد که ضحِّاک را روز و شب

بر

راستی،

کشید
به

35

نام

اژدها

شد

دیوانگان

آشکارا
را

فریدون

به

هزار

گزند

تنگی

فراز

دو

لب

گشادی
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ز هر کشوری مهتران را بخواست

که در پادشاهی کُند پشت راست

از آن پس ،چنین گفت با موبدان

بخردان،

مرا

در

یکی
 10ز

نهانی

محضر
بیم

بدان
هم

یکی

دشمن

است

بباید

نوشت

که جز تخم نیکی ،سپهبد نکشت

همه

راستان

بدان

همداستان

اژدها

ناگزیر

گواهی

سپهبد

یکایک

آنگه

ستم

دیده

را

بدو

گفت

مهتر

پرهنر

که بر بخردان این سخن ،روشن است

اکنون

محضر

که

ای

نامور

درگاه

ز

او

پیش

خواندند

نوشتند

برآمد

و

بُرنا

خروشیدن

بر

پیر
دادخواه
بنشاندند

نامدارانش

دژم

 15خروشید و زد دست بر سر ز شاه

دادخواه!

یکی
تو

وگر

شاهی

روی

کار

که برگوی تا از که دیدی ستم؟

بیزیان

به

شاه

گشتند

که

شاها

کاوژ

منم

مرد

آهنگرم

ز شاه ،آتش آید همی بر سرم

اژدها

پیکری؟

آوری

بباید

داستان،

زدن

اگر هفت کشور به شاهی تو راست

چرا رنج و سختی همه بهر ماست

گرفت

شگفت

شماریت
 20مگر
که

با

بباید

من

بدان

تا

جهان

ماند

اندر

کز

شمار

تو

آید

پدید

که نوبت ز گیتی به من چون رسید

مارانت

را

مغز

فرزند

من

انجمن

همی

36

داد

باید

ز

هر
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به

سپهبد
بدو

 25چو

نباشم

او

دادند
پس

برخواند

خروشید
هه

گفتار

باز

بفرمود

فارسی یازدهم

سوی

فرزند

اوی

را

پادشا

که

باشد

محضرش

سَبک

پایمردن

دیو

بریده

نهادید

روی

دوزخ

بدین

محضر

اندر

گوا

خروشید و برجَست لرزان ز جای
 30چو کاوه برون شد ز درگاه شاه
همی

بدان

نه
بدرِّید

او

کشورش

آن

از

ترس

گیهان

خدیو

دلها

به

گفتار

اوی

از

پادشا

هرگز
و

محضر

پیران

اندر

گوا

براندیشم
بسپرد
انجمن

محضر

به

گشت

پای
بازارگاه

خواند

از آن چرم ،کاهنگران پشت پای

بپوشند

درای

همان کاوه آن بر سر نیزه کرد

همان

خروشان همی رفت نیزه به دست

که

ای

فریدون

کند

دل

از

آهرمن

است

جهان آفرین را به دل ،دشمن است

همی رفت پیش اندرون مرد گُرد

سپاهی بر او انجمن شد ،نه خُرد

بپویید

کاو
کاین

هوای
مهتر

فریاد

دل

پیوند

اوی

بجستند

سوی

سپردید

بر

کان

سخنها

شنید

جهان را سراسر ،سوی داد خواند

 35کسی

برخروشید

و

شگفت
به

همه

کای

آمدش
خوبی

کاوه
کاوه،

بنگرید
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هنگام
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ز

زخم
بازار

نامداران
بند

ضحِّاک

برخاست
یزدان
بیرون

گرد
پرست،
کند
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بیامد

خود
به

فارسی یازدهم
کافریدون

درگاه

احسان محسنی

کجاست

سراندر کشید و همی رفت راست

نو

برخاست

غَو

وارونه

دید

ساالر

 40فریدون چو گیتی برآن گونه دید

بدیدندش
جهان

آن
پیش

جا

و

ضحِّاک

همی رفت منزل به منزل چو باد

سری پر ز کینه ،دلی پر ز داد

بدند

چه پیران که در جنگ ،دانا بدند

شدند

شدند

به
سوی

شهر

اندرون
لشکر

هرکه
آفریدون

بُرنا

ز

نزدیک

ضحِّاک

بیرون

شاهنامه ،فردوسی
فریدون با لشکری از مردم شهر که به یاری اش آمده بودند ،به رویارویی با ضحِّاک آمد و دست به گرز گاو سر برد و « بزد بر
سرش ،ترگ بشکست خُرد» « .سروش خجسته » پیام آورد که او را مکُش که هنوز زمان مرگش فرا نرسیده است؛ او را با همین
شکستگی به کوه دماوند ببر و همان جا در بند کن .فریدون دو دست و میان ضحِّاک را به بندی بست ،سپس او را به کوه دماوند
و در غاری که «بُنش ناپدید» بود ،سرنگون آویخت.
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کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی
 .1در متن درس ،هر یک از واژه های زیر ،در چه معنایی به کار رفته است؟
 هنر ()........................

محضر ()........................

 درای()........................

منزل()........................

 .2در بیت زیر،کلمة «گر» در چه معنایی به کار رفته است؟
تو شاهی و گر اژدها پکیری

بباید زدن داستان ،آوری

 .2واژه ها و معنای آنها همیشگی و ماندگار نیستند .ممکن است در گذر زمان ،برای هر واژه ،یکی از چهار وضعیِّت زیر پیش
آید:
الف) به دالیل سیاسی ،فرهنگی ،مذهبی یا اجتماعی ،از فهرست واژگان حذف شود؛
مانند « :فتراک و برگستوان»
ب) با از دست دادن معنای پیشین و پذیرفتن معنای جدید ،به دوران بعد منتقل شود؛ مانند « :کثیف و سوگند»
پ) با همان معنای قدیم به حیات خود ادامه دهد؛ مانند «شادی و خنده »
ت) هم معنای قدیم خود را حفظ کند و هم معنای جدید گیرد؛ مانند « :سپر و یخچال »
هریک از واژه های زیر ،مشمول کدام وضعیِّت های چهارگانه شده اند؟
 پذیرش ()........................................
 سوفار ()........................................
 رکاب ()........................................
 شوخ ()........................................
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قلمرو ادبی
 .1برای هر یک از ویژگی های شعر حماسی ،نمونه ای از متن درس انتخاب کنید.
 زمینة ملِّی
 زمینة قهرمانی
 .2بیت پنجم درس را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید.
 .3هر یک از واژه های مشخِّص شده ،مَجاز از چیست؟
چو کاوه برون شد ز درگاه شاه

بر او انجمن گشت بازارگاه

از آن چرم،کاهنگران پشت پای

بپوشند هنگام زخم درای

 .4در بیت زیر  « ،درفش کاویان»  ،در کدام مفهوم نمادین به کار رفته است؟
تو کی ساعت ،چو افریدون به میدان باش ،تا زان پس
به هر جانب که روی آری ،درفش کاویان بینی
سنایی

قلمرو فکری
 .1معنی و مفهوم بیت بیست و نهم را به نثر روان بنویسید.
 .2مارانی را که بر دوش ضحِّاک روییدند ،مظهر چه خصلت هایی می توان دانست؟

 .3انگیزۀ کاوه در قیام علیه ضحِّاک چه بوده است؟

 .4با توجِّه به متن درس  « ،پایمردان دیو »  ،چه کسانی بودند؟ شخصیِّت آنها را تحلیل کنید.

40

1399-1400

احسان محسنی

فارسی یازدهم

گن
ج حکمت  :کاردانی
کشتی گیری بود که در زورآزمایی شهره بود؛ بدر در میدان او هاللی بودی و رستم به دستان او زالی
با

جوانان

چو

دست

بگشادی

پای

گردون

پیر

بربستی

روزی یاران الحاح کردند و مرا به تفرِّج بردند؛ ناگاه مردی از کناره ای درآمد و نبرد خواست ،خلق در وی حیران شدند؛
زوربازویی که کوه به هوا بردی!
از هر طرف ،نفیر برآمد .در حال که آن مرد دست بر هم زد ،کشتی گیر پایش بگرفت و سرش بر زمین محکم زد.
گفتم  « :علم در همه بابی الیق است و عالم در آن باب بر همه فایق؛ استعداد مجرِّد ،جز حسرت روزگار نیست».
زورداری  ،چون نداری علم کار

الف آن نتوان به آسانی زدن

روضة خلد ،مَجد خوافی
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وضعیت واژگان در گذر زمان
دسته ی اول ) پس از مدتی به هر علتی از دایره لغات حذف می شوند
لغت

برگستوان

آزفنداک

سوفار

فتراک

دژم

غو

درای

چهار آینه

معنی

لباس جنگی

رنگین کمان

انتهای تیر

ترک بند

خشمگین

فریاد

زنگ

لباس جنگی

لغت

ملطفه

خوالیگر

کوس

جَعد

آغالیدن

خیلتاش

شغا

دستار

معنی

نامه ی کوتاه

آشپز

طبل

موی پیچیده

تحریک کردن

لشکر

تیردان

عمامه

دسته ی دوم ) معنای قدیم را از دست می دهند و معنای جدید می گیرند ( تحول معنایی )
لغت

معنی قدیم

معنی جدید

لغت

معنی قدیم

معنی جدید

رعنا

خو.دپسند

زیبا

مزخرف

طالیی

بیهوده

تماشا

راه رفتن

دیدن

سوگند

گوگرد

قسم

کثیف

غلیظ  /کلفت

آلوده

دستور

وزیر

فرمان

شوخ

چرک

بذله گو

جناب

آستان  /پیشگاه

آقا  /شاخص احترام

زخم

ضربه

جراحت

سفینه

کشتی

فضاپیما

مهمات

امور مهم

ابزار جنگی

گران

سنگین

مخالف ارزان

محضر

استشهاد نامه

محل حضور

سبک

سریع

مخالف سنگین

کوشش

جنگ

هرگونه تالش

جامه

گستردنی  /فرش

لباس

آهنگ

قصد

موسیقی

تنبیه

آگاه کردن

مجازات

دولت

اقبال

حکومت

جمعیت

آرامش

انبوه
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دسته ی سوم ) هم معنای قدیم را حفظ می کنند و هم معنای جدید می گیرند
لغت

سپر

یخچال

رکاب

زین

حجاب

معنای قدیم

سپر جنگی

توده های یخی

رکاب اسب

زین اسب

مانع

معنای جدید

سپر ماشین

وسیله ی آشپزخانه

رکاب دوچرخه

زین دوچرخه

پوشش

دسته ی چهارم ) همان معنایی را که در قدیم داشته اند  ،امروز هم دارند ( بدون تغییر )
گوش

زیبایی

خنده

گریه
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ردس چهاردهم  :حمله ی حیدری
 1دلیران
که

میدان
عمرو

ناگاه

گشوده
آن

سپهر

نظر

که بر کینه اوِّل که بندد کمر

نبرد

برافشاند

گَرد

فوالد

گشت

اَبرَش

برانگیخت

چو آن آهنین کوه آمد به دشت

همه

بیامد به دشت و نفس کرد راست

پس آن گه با ستاد همرزم خواست

آفرین

دین

 5حبیب
همه

خدای
برده

جهان

سر

در

گریبان

نگه

رزمگه

کرد

بر

فرو

رزم

آن

اژدها

دستوری

امِّا

ندید

به جز بازوی دین و شیر خدا

که

دوید

ازو

خواست

بر

مصطفی

بهر

روی

مردان

نشد هیچ کس را هوس ،رزم او
شد

رخصت

کوه

طالب

عمرو برای بار دوم مبارز می طلبد .پیامبر از لشکر می پرسد که چه کسی حاضر است با عمرو بجنگد؟ لیکن جز علی(ع) کسی
اعالم آمادگی نمی کند .پیامبر به علی هشدار می دهد که او عمرو است .علی (ع)جواب می دهد « :من هم علیِّ بن ابی طالبم»
و پس از گفت وگوهای بسیار ،از پیامبر(ص) 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 ،امِّا علی(ع) در پاسخ می گوید « :ریختن خون تو برای من از مُلک روی زمین
بهتر است : ».عمرو این بار خشمگینانه از اسب پایین می آید و:
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سوی

هژبر

ژیان

از

کین

دل

 10دویدند

احسان محسنی

کرد

رو

بر

پیشش

برآمد

شه

جنگ

جو

سوی

هم

در

صلح

بستند

بر

روی

هم

فلک باخت از سهم آن جنگ ،رنگ

بوَد سهمگین جنگ شیر و پلنگ

نخست آن سیه روز و برگشته بخت

شاخ

درخت

آن

اژدها

دندان

کین

سپر

بر

بیفشرد

سر

کرد

شاهد

آرزو

به هم حمله کردند باز از دو سو

چنان

که کم دیده باشد زمین و زمان

ز بس گَرد از آن رزمگه برومید

تن

ناپدید

زره لَخت لَخت و قبا چاک چاک

سَر و روی مردان پُر از گَرد و خاک

چنین آن دو ماهر در آداب ضرب

رد

نمودند

هفتاد

حرب

یم

قدرت

حق،

علی

نهادند

رُخ
آوردگاهی

غضنفر،

 20شجاع

وصیِّ

نبی

بخایید

شمشیر

بر

ننمود

پا

عَلَم

بازو

زمین

 15چو

چون

آورد
کوه

شیر

اله

بَرافراخت

چو

ز

دندان

دو

هر

هم

نهنگ

به

شد

از

نظر

چنان دید بر روی دشمن ز خشم

که شد ساخته کارش از زهر چشم

خیبرگشا

پا

برافراخت
به

نام

پس
خدای

دست
جهان

آفرین

چو شیر خدا راند بر خصم ،تیغ

پی

سر

بینداخت

بریدن
شمشیر

بیفشرد
را

شاه

دین

به سر کوفت شیطان دو دست دریغ
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در هند رنگ

تپیدند

بُت

گردنش

درآورد

از

بَر

بزد

تیغ

بر

گردنش

چون

خانهها
پای،

بی

در

فرنگ

سر

تنش

رسید

سر عمرو صد

گام از تن پرید

چو غلتید در خاک آن ژنده فیل

بر

جبرئیل

بزد

بوسه

دست

او،

حملة حیدری ،باذل مشهدی
کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی
 .1معادل معنایی واژه های زیر را از متن درس بیابید.
 اسب () ...........................
 اجازه () ...........................
 شیر () ...........................
 .2چهار واژۀ مهمِّ امالیی از متن درس انتخاب کنید و بنویسید.
 .3در بیت بیست و یکم ،گروه های اسمی و هستة هر یک را مشخِّص کنید.

قلمرو ادبی
 .1در متن درس ،دو نمونه «استعاره» بیابید و مفهوم آنها را بنویسید.
 .2مفهوم کنایه های زیر را بنویسید.
 دندان به دندان خاییدن ( ).....................................................................
 رنگ باختن

( ).....................................................................
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 . 3دو نمونه از کاربرد آرایة «اغراق» در متن درس بیابید.
قلمرو فکری
 1معنی و مفهوم بیت ششم را به نثر روان بنویسید.
 . 2پیام ابیات زیر را بنویسید.
چو شیر خدا راند بر خصم ،تیغ

به سر کوفت شیطان دو دست دریغ

پرید از رخ کفر در هند رنگ

تپیدند بت خانه ها در فرنگ

 .3داستان زیر را که از مثنوی مولوی انتخاب شده است ،به لحاظ محتوا با درس مقایسه کنید.
از علی آموز اخالص عمل

شیر حق را دان منزِّه از دغل

در غزا بر پهلوانی دست یافت

زود شمشیری بر آورد و شتافت

او خدو انداخت در روی علی

افتخار هر نبی و هر ولی

در زمان انداخت شمشیر آن علی

کرد او اندر غزایش کاهلی

گشت حیران آن مبارز زین عمل

وز نمودن عفو و رحم ب یمحل

گفت بر من تیغ تیز افراشتی

از چه افکندی مرا بگذاشتی؟

گفت :من تیغ از پی حق می زنم

بندۀ حقِّم نه مأمور تنم

شیر حقِّم نیستم شیر هوا

فعل من بردین من باشد گوا
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شعرخوانی  :وطن
 1منم

پور

ایران

کنم

جان

خود

نام

آورم

ز

فدای

وطن

که با او چنین است پیمان من

دفاع از وطن ،کیش فرزانگی ست

گذشتن زجان ،رسم مردانگی ست

کسی کز بدی ،دشمن میهن است

به یزدان  ،که بدتر ز اهریمن است

توست

به چشمان من کیمیا خاک توست

رَود ذرِّه ای گر ز خاکت به باد

به خون من آن ذرِّه آغشته باد

 5مرا

اوج

عزِّت

و
را

در

افالک

نیروی

شیران

بوَد

گوهرم

نظام وفا
درک و دریافت
 .1دربارۀ لحن و آهنگ خوانش این سروده توضیح دهید.
 .2یکی از بیت ها را به دلخواه انتخاب کنید و پیام کلیِّ آن را بنویسید.
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ردس اپزندهم  :کبورت طوقدار
آورده اند که در ناحیت کشمیر مُتَصَیَّدی خوش و مرغزاری نَزه بود که از عکس ریاحین او ،پَر زاغ چون دُم طاوُوس نمودی و
در پیش جمال او دُم طاوُوس به پر زاغ مانستی.
درفشان الله در وی ،چون چراغی

ولیک از دُود او بر جانش داغی

ایستاده

باده

شقایق

بر

یکی

پای

چو

بر

شاخ

زمرِّد،

جام

و در وی شکاری بسیار و اختالف صیِّادان آنجا متواتر .زاغی در حوالی آن بر درختی بزرگ گَشن خانه داشت .نشسته بود و چپ
و راست می نگریست .ناگاه صیِّادی بدحال خَشن جامه ،جالی بر گردن و عصایی در دست ،روی بدان درخت نهاد .بترسید و با
خود گفت « :این مرد را کاری افتاد که می آید و نتوان دانست که قصد من دارد یا از آن کس دیگر .من باری جای نگه دارم و
می نگرم تا چه کند» .
صیِّاد پیش آمد و جال باز کشید و حَبِّه بینداخت و در کمین بنشست .ساعتی بود؛ قومی کبوتران برسیدند و سَر ایشان کبوتری
بود که او را مُطَوَّقه گفتندی و در طاعت و مطاوعت او روزگار گذاشتندی .چندان که دانه بدیدند ،غافل وار فرود آمدند و جمله
در دام افتادند و صیِّاد شادمان گشت و گُرازان به تگ ایستاد ،تا ایشان را در ضبط آرد و کبوتران اضطرابی می کردند و هر یک
خود را می کوشید .مُطَوَّقه گفت« :جای مجادله نیست؛ چُنان باید که همگنان استخالص یاران را مهم تر از تخلِّص خود شناسند
و حالی صواب آن باشد که جمله به طریق تعاون قوِّتی کنید تا دام از جای برگیریم که رهایش ما در آن است ».کبوتران فرمان
وی بکردند و دام برکندند و سر خویش گرفت و صیِّاد در پی ایشان ایستاد ،بر آن امید که آخر درمانند و بیفتند .و زاغ با خود
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اندیشید که بر اثر ایشان بروم و معلوم گردانم فرجام کار ایشان چه باشد که من از مثل این واقعه ایمن نتوانم بود .و از تجارب
برای دفع حوادث سالح ها توان ساخت.
و مُطَوَّقه چون بدید که صیِّاد در قفای ایشان است ،یاران را گفت « :این ستیزه رُوی در کار ما به جدِّ است و تا از چشم او ناپیدا
نشویم ،دل از ما برنگیرد .طریق آن است که سوی آبادانی ها و درختستان ها رویم تا نظر او از ما منقطع گردد ،نومید و خایب
بازگردد که در این نزدیکی موشی است از دوستان من؛ او را بگویم تا این بندها ببُرد».
کبوتران اشارت او را امام ساختند و راه بتافتند و صیِّاد بازگشت.
مُطَوَّقه به مسکن موش رسید .کبوتران را فرمود که « فرود آیید ».فرمان او نگاه داشتند و جمله بنشستند و آن موش را زبرا نام
بود ،با دَهای تمام و خرد بسیار؛ گرم و سرد روزگار دیده و خیر و شرِّ احوال مشاهدت کرده .و درآن مواضع از جهت گریزگاه روز
حادثه صد سوراخ ساخته و هر یک را در دیگری راه گشاده و تیمار آن را فراخور حکمت و بر حَسَب مصلحت بداشته .مُطَوَّقه
آواز داد که «بیرون آی ».زبرا پرسید که « کیست؟» نام بگفت؛ بشناخت و به تعجیل بیرون آمد.
چون او را در بند بال بسته دید ،زهاب دیدگان بگشاد و بر رخسار ،جوی ها براند و گفت « :ای دوست عزیز و رفیق موافق ،تو را
در این رنج که افگند؟» جواب داد که  « :مرا قضای آسمانی در این ورطه کشید».
موش این بشنود و زود در بریدن بندها ایستاد که مُطَوَّقه بدان بسته بود .گفت « :نخست از آن یاران گشای ».موش بدین
سخن التفات ننمود .گفت « :ای دوست ،ابتدا از بریدن بند اصحاب اوَلی تر » .گفت « :این حدیث را مکرِّر می کنی؛ مگر تو را
به نفس خویش حاجت نمی باشد و آن را بر خود حقِّی نمی شناسی؟ » گفت « :مرا بدین مالمت نباید کرد که من ریاست این
کبوتران تکفِّل کرده ام و ایشان را از آن روی بر من حقِّی واجب شده است و
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چون ایشان حقوق مرا به طاعت و مناصحت بگزاردند و به معونت و مظاهرت ایشان از دست صیِّاد بجستم ،مرا نیز از عهدۀ لوازم
ریاست بیرون باید آمد و مواجب سیادت را به ادَا رسانید و می ترسم که اگر از گشادن عُقده های من آغاز کنی ،ملول شوی و
بعضی از ایشان در بند بمانند و چون من بسته باشم -اگر چه ماللت به کمال رسیده باشد -اهمال جانب من جایز نشمری و
از ضمیر ،بدان رخصت نیابی و نیز در هنگام بال شرکت بوده است ،در وقت فراغ موافقت اوَلی تر ،و الِّ طاعنان مجال وقیعت
یابند».
موش گفت  « :عادت اهل مکرُمت این است و عقیدت ارباب مودِّت بدین خصلت پسندیده و سیرت ستوده در مواالت تو صافی
تر گردد و ثقَت دوستان به کَرم عهد تو بیفزاید ».و آنگاه به جدِّ و رغبت بندهای ایشان تمام ببرید و مُطَوَّقه و یارانش ،مطلَق و
ایمن بازگشتند.
کلیله و دمنه  ،ترجمۀ ابوالمعالی نصراهلل منشی
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کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی
 .1دربارۀ کاربرد و معنای فعل «ایستاد» در جملههای زیر توضیح دهید.
 گرازان به تگ ایستاد.
 صیِّاد در پی ایشان ایستاد.
 .2چهار واژۀ مهمِّ ام یالی از متن درس بیابید و معادل معنایی آنها را بنویسید.
 .3در زبان معیار ،حذف شناسة فعل ممکن نیست .در گذشته  ،گاه  ،در یک جمله ،شناسه به قرینة فعل قبلی حذف
می شد.
نمونه :شیران غرِّیدند و به اتفِّاق ،آهو را از دام رهانید.
در جملة باال فعل «رهانید» به جای «رهانیدند» آمده است.
 حال ازمتن درس نمونه ای دیگر برای حذف شناسه بیابید و بنویسید.

قلمرو ادبی
 .1تشبیهات را در بیت های زیر بیابید و در هر مورد « ،مشبِّه» و «مشبهًبه» را مشخص کنید.
درفشان الله در وی ،چون چراغی

ولیک از دُود او بر جانش داغی

شقایق بر یکی پای ایستاده

چو بر شاخ زمرِّد  ،جام باده

 .2در عبارت زیر« ،استعاره» را بیابید.
چون او را در بند بال بسته دید  ،زه آب دیدگان بگشاد و بر رخسار ،جوی ها براند.
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 . 3از متن درس  ،کنایه های معادل مفاهیم زیر را بیابید.
 انسان با تجربه ().......................................
 نا امید شدن ().......................................
قلمرو فکری
 . 1معنی و مفهوم عبارت زیر را به نثر روان بنویسید.
در وقت فراغ موافقت اوَلی تر  ،و الِّا طاعنان مجال وقیعت یابند.

 . 2مفهوم قسمت های مشخِّص شده را بنویسید.
الف) مرا نیز از عهدۀ لوازم ریاست بیرون باید آمد و مواجب سیادت را به ادا رسانید .

فَس خویش حاجت نمی باشد و آن را بر خود حقِّی نمی شناسی؟
ب) مگر تو را به ن ْ

 3هرکی از بیت های زیر ،با کدام قسمت درس ارتباط مفهومی دارد؟
مروِّت نبینم رهایی ز بند

به تنها و یارانم اندر کمند

سعدی

دوستان را به گاه سود و زیان

بتوان دید و آزمود توان

سنایی

 . 4دو شخصیِّت زیر را بر مبنای این داستان تمثیلی ،تحلیل نما یید و ویژگی های شاخص آنها را بنویسید.
 زاغ :
 مُطَوَّقه:
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گن
ج حکمت  :مهمان انخوانده
ِ
آورده اند که وقتی مردی به مهمانی « سلیمان دارانی » رفت .سلیمان آنچه داشت از نان خشک و نمک در پیش او نهاد و بر
سبیل اعتذار این بر زبان راند:
چشم تر و نان خشک و روی تازه

گفتم که چو ناگه آمدی ،عیب مگیر

مهمان چون نان بدید ،گفت « :کاشکی با این نان ،پاره ای پنیر بودی» سلیمان برخاست و به بازار رفت و ردا به گرو کرد و
پنیر خرید و پیش مهمان آورد.
مهمان چون نان بخورد ،گفت « :الحَمدللِّه که خداوند ،عَزَّ و جَل ،ما را بر آنچه قسمت کرده است ،قناعت داده است و خرسند
گردانیده ».سلیمان گفت :اگر به دادۀ خدا قانع بودی و خرسند نمودی ،ردای من به بازار به گرو نرفتی! »
جوامع الحکایات و لوامع الرِّوایات ،محمِّد عوفی
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ه ّقص عی
ک
ن
ردس شازند م  :ة م
به قدری این حادثه زنده است که از میان تاریکی های حافظه ام روشن و پرفروغ مثل روز می درخشد .گویی دو ساعت پیش
اتفِّاق افتاده ،هنوز در خانة اوِّل حافظه ام باقی است.
تا آن روزها که کالس هشتم بودم ،خیال می کردم عینک ،مثل تعلیمی و کراوات یک چیز فرنگی مآبی است که مردان متمدِّن
برای قشنگی به چشم می گذارند .دایی جان میرزا غالمرضا که در تجدِّد افراط داشت ،اوِّلین مرد عینکی بود که دیده بودم.
عالقة دایی جان در واکس کفش و کارد و چنگال و کارهای دیگر فرنگی مآبان مرا در فکرم تقویت کرد .گفتم هست و نیست،
عینک یک چیز متجدِّدانه است که برای قشنگی به چشم می گذارند.
این مطلب را داشته باشید و حاال سری به مدرسه ای که در آن تحصیل می کردم بزنیم .قدِّ بنده به نسبت سنمِّ همیشه دراز
بود .ننه خدا حفظش کند هر وقت برای من و برادرم لباس می خرید ،ناله اش بلند بود .متلکی می گفت که دو برادری مثل
عَلمَ یزید می مانید .دراز دراز ،می خواهید بروید آسمان ،شوربا بیاورید .در مقابل این قدِّ دراز ،چشمم سو نداشت و درست نمی
دید .بی آنکه بدانم چشمم ضعیف و کم سوست ،چون تابلو سیاه را نمی دیدم ،بی اراده در همة کالس ها به طرف نیمکت ردیف
اوِّل می رفتم.
در خانه هم غالباً پای سفرۀ ناهار یا شام بلند می شدم ،چشمم نمی دید؛ پایم به لیوان آب خوری یا بشقاب یا کوزۀ آب می
خورد؛ یا آب می ریخت یا ظرف می شکست .آن وقت بی آنکه بدانند و بفهمند که من نیمه کورم و نمی بینم ،خشمگین می
شدند .پدرم بد و بیراه می گفت .مادرم شماتتم می کرد ،می گفت « :به شتر افسار گسیخته می مانی؛ شلخته و هردم بیل و
هپل و هپو هستی؛ جلو پایت را نگاه نمی کنی .شاید چاه جلویت بود و در آن بیفتی».
بدبختانه خودم هم نمی دانستم که نیم کورم ،خیال می کردم همة مردم همین قدر می بینند!
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در دلم خودم را سرزنش می کردم که با احتیاط حرکت کن؛ این چه وضعی است؟ دائما یک چیزی به پایت می خورد و رسوایی
راه می افتد .اتفِّاق های دیگر هم افتاد .در فوتبال ابدا و اصال پیشرفت نداشتم؛ مثل بقیِّة بچِّه ها پایم را بلند می کردم ،نشانه
می رفتم که به توپ بزنم امِّا پایم به توپ نمی خورد؛ بور می شدم؛ بچِّه ها می خندیدند؛ من به رگ غیرتم برَمی خورد..
بدبختانه یک بار هم کسی به دردم نرسید .تمام غفلت هایم را که ناشی از نابینایی بود ،حمل بر بی استعدادی و مُهملی و
ولنگاری ام کردند .خودم هم با آنها شریک می شدم.
با آنکه چندین سال بود که شهرنشین بودیم ،خانة ما شکل دهاتی اش را حفظ کرده بود.
مهمان داری ما پایان نداشت .خدایش بیامرزد ،پدرم دریادل بود؛ در التی کار شاهان را می کرد؛ ساعتش را

می

فروخت و مهمانش را پذیرایی می کرد.
یکی از این مهمانان ،پیرزن ]ی[ کازرونی بود .کارش نوحه سرایی برای زنان بود .روضه می خواند .اتفِّاقا شیرین زبان و نقِّال هم
بود .ما بچِّه ها خیلی او را دوست می داشتیم .چون با کسی رودربایستی نداشت ،رُک و راست هم بود و عیناً عیب دیگران را
پیش چشمشان می گفت ،ننه خیلی او را دوست می داشت .خالصه ،مهمان عزیزی بود ،زادالمعاد و کتاب دعا و کتاب جودی و
هر چه از این کتب تعزیه و مرثیه بود ،همراه داشت .همة این کتاب ها را در یک بقچه می پیچید .یک عینک هم داشت؛ از آن
عینک های بادامی شکل قدیم .البته عینک ،کهنه بود؛ به قدری کهنه بود که فرامش شکسته بود امِّا پیرزن کذا به جای دستة
فرام ،یک تکِّه سیم سمت راستش چسبانیده بود و یک نخ قند را می کشید و چند دور ،دور گوش چپش می پیچید.
من قال کردم و روزی که پیرزن نبود ،رفتم سر بقچه اش .اوِّالً کتاب هایش را به هم ریختم .بعد برای مسخره از روی بدجنسی
و شرارت ،عینک موصوف را از جعبه اش درآوردم .آن را به چشم گذاشتم که بروم و با این ریخت مضحک سر به سر خواهرم
بگذارم و دهن کجی کنم .آه ،هرگز فراموش نمی کنم .برای من لحظة عجیب و عظیمی بود؛ همین که عینک به چشم من
رسید ،ناگهان دنیا برایم تغییر کرد؛ همه چیز برایم عوض شد .یادم می آید که بعد از ظهر یک روز پاییز بود .آفتاب رنگ رفته
و زردی طالع بود .برگ درختان مثل سربازان تیرخورده تک تک می افتادند .من که تا آن روز از درخت ها جز انبوهی برگ
درهم رفته چیزی نمی دیدم،
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ناگهان برگ ها را جدا جدا دیدم .من که دیوار مقابل اتاقمان را یک دست و صاف می دیدم و آجرها مخلوط با هم به چشمم
می خورد ،در قرمزی آفتاب ،آجرها را تک تک دیدم و فاصلة آنها را تشخیص دادم .نمی دانید چه لذِّتی یافتم؛ مثل آن بود که
دنیا را به من داده اند .ذوق زده بشکن می زدم و می پریدم .احساس کردم که من تازه متولدِّ شده ام.
عینک را درآوردم ،دوباره دنیای تیره در چشمم آمد .امِّا این بار مطمئن و خوشحال بودم .آن را بستم و در جلدش گذاشتم .به
ننه هیچ نگفتم .فکر کردم اگر یک کلمه بگویم ،عینک را از من خواهد گرفت و چند نی قلیان به سر و گردنم خواهد زد .می
دانستم پیرزن تا چند روز دیگر به خانة ما برنمی گردد .قوطی حلبی عینک را در جیب گذاشتم و سرخوش از دیدار دنیای
جدید به مدرسه رفتم .درس ساعت اوِّل تجزیه و ترکیب عربی بود .معلِّم عربی ،پیرمرد شوخ و نکته گویی بود .من که دیگر به
چشمم اطمینان داشتم ،برای نشستن بر نیمکت اوِّل کوشش نکردم .رفتم و در ردیف آخر نشستم .می خواستم چشمم را با
عینک امتحان کنم .کالس ما شاگرد زیادی نداشت .همة شاگردان اگر حاضر بودند ،تا ردیف ششم کالس می نشستند .در حالی
که کالس ده ردیف نیمکت داشت و من برای امتحان چشم مسلِّح ،ردیف دهم را انتخاب کرده بودم .این کار با مختصر سابقة
شرارتی که داشتم ،اوِّل وقت کالس ،سوءظنِّ پیرمرد معلِّم را تحریک کرد .دیدم چپ چپ به من نگاه می کند .پیش خودش
خیال کرده چه شده که این شاگرد شیطان ،برخالف همیشه ته کالس نشسته است .نکند کاسه ای زیر نیم کاسه باشد.
بچِّه ها هم کم و بیش تعجِّب کردند؛ خاصِّه آنکه به حال من آشنا بودند.
می دانستند که برای ردیف اوِّل سال ها جنجال کرده ام .با این همه ،درس شروع شد .معلِّم ،عبارتی عربی را بر تخته سیاه
نوشت و بعد جدولی خط کشی کرد .یک کلمة عربی در ستون اوِّل جدول نوشت و در مقابل آن کلمه را تجزیه کرد .در چنین
حالی ،موقع را مغتنم شمردم؛ دست بردم و با دقِّت عینک را از جعبه بیرون آوردم؛
آن را به چشم گذاشتم .دستة سیمی را به پشت گوش راست گذاشتم .نخ قند را به ]پشت[ گوش چپ بردم و چند دور تاب
دادم و بستم .در این حال ،وضع من تماشایی بود .قیافة یُغورم ،صورت درشتم ،بینی گردن کش و دراز و عقابی ام ،هیچ کدام،
با عینک بادامی شیشه کوچک جور نبود .تازه اینها به کنار ،دسته های عینک ،سیم و نخ ،قوز باال قوز بود و هر پدرمردۀ مصیبت
دیده ای را می خنداند؛ چه رسد به شاگردان مدرسه ای که بی خود و بی جهت از تَرَک دیوار هم خنده شان می گرفت!.
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خدا روز بد نیاورد .سطر اوِّل را که معلمِّ بزرگوار نوشت ،رویش را برگرداند که کالس را ببیند و درک شاگردان را از قیافه ها
تشخیص دهد ،ناگهان نگاهش به من افتاد .حیرت زده گچ را انداخت و قریب به یک دقیقه برِّ و برِّ چشم به عینک و قیافة من
دوخت .من متوجِّه موضوع نبودم .چنان غرق لذِّت بودم که سر از پا نمی شناختم .من که در ردیف اوِّل با هزاران فشار و زحمت،
نوشتة روی تخته را می خواندم ،اکنون در ردیف دهم ،آن را مثل بلبل می خواندم! مَسحور کار خود بودم؛ ابدا توجِّهی به ماجَرای
شروع شده نداشتم .بی توجِّهی من و اینکه با نگاه ها هیچ اضطرابی نشان ندادم ،معلم را در ظنِّ خود تقویت کرد .یقین شد که
من بازی جدیدی درآورده ام که او را دست بیندازم و مسخره کنم.
ناگهان چون پلنگی خشمناک راه افتاد .اتِّفاقاً این آقای معلِّم لهجة غلیظ شیرازی داشت و اصرار داشت که خیلی خیلی عامیانه
صحبت کند .همین طور که پیش می آمد ،با لهجة خاصِّش گفت:
«به به! مثل قوِّال ها صورتک زدی؟ مگه اینجا دستة هفت صندوقی آوردن؟»
تا وقتی که معلِّم سخن نگفته بود ،کالس آرام بود و بچِّه ها به تخته سیاه ،چشم دوخته بودند .وقتی صدای آقا معلمِّ را شنیدند؛
شاگردان کالس رو برگردانیدند که از واقعه باخبر شوند .همین که شاگردان به عقب نگریستند و عینک مرا با توصیفی که از آن
شد ،دیدند؛ یک مرتبه گویی زلزله آمد و کوه شکست .صدای مهیب خندۀ آنان کالس و مدرسه را تکان داد .هر و هر ،تمام
شاگردان به قهقهه افتادند ،این کار ،بیشتر معلمِّ را عصبانی کرد .برای او توهِّم شد که همة بازی ها را برای مسخره کردنش راه
انداخته ام .احساس کردم که خطری پیش آمده؛ خواستم دست نزن؛ بگذار «  :به فوریت عینک را بردارم .تا دست به عینک
بردم فریاد معلمِّ بلند شد »!؟ همین طور تو را با صورتک پیش مدیر ببرم .تو را چه به مدرسه و کتاب و درس خواندن حاال
کالس سخت در خنده فرو رفته ،من بدبخت هم دست و پایم را گم کرده ام .گنگ شده ام؛ نمی دانم چه بگویم .مات و مبهوت
عینک کذا به چشمم است و خیره خیره معلِّم را نگاه می کنم .این بار سخت از جا در رفت و درست آمد کنار نیمکت من و
چنین خطاب کرد::
«پاشو برو بیرون!»
من بدبخت هم بلند شدم ،عینک همان طور به چشمم بود و کالس هم غرق خنده بود ،پریدم و از کالس بیرون جستم.
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آقای مدیر و آقای ناظم و آقای معلِّم عربی کمیسیون کردند .بعد از چانه زدن بسیار تصمیم به اخراجم گرفتند .وقتی خواستند
تصمیم را به من ابالغ کنند ،ماجرای نیمه کوری خود را برایشان گفتم .اوِّل باور نکردند امِّا آن قدر گفته ام صادقانه بود که در
سنگ هم اثر می کرد.
وقتی مطمئن شدند که من نیمه کورم ،از تقصیرم گذشتند و آقای معلِّم عربی با همان لهجه گفت:
« بچِّه ،می خواستی زودتر بگی ،جونت باال بیاد ،اوِّل می گفتی .حاال فردا وقتی مدرسه تعطیل شد ،بیا شاه چراغ دم دکون میز
سلیمون عینک ساز ».فردا پس از یک عمر رنج و بدبختی و پس از خفِّت دیروز ،وقتی که مدرسه تعطیل شد ،رفتم در صحن
شاه چراغ ،دم دکِّان میرزا سلیمان عینک ساز .آقا معلِّم عربی هم آمد؛ یکی یکی عینک ها را از میرزا سلیمان گرفت و به چشم
من گذاشت و گفت « :نگاه کن به ساعت شاه چراغ ،ببین عقربة کوچک را می بینی یا نه؟» بنده هم یکی یکی عینک ها را
امتحان کردم .باالخره یک عینک به چشمم خورد و با آن ،عقربة کوچک را دیدم.
پانزده قران دادم و آن را از میرزا سلیمان خریدم و به چشمم گذاشتم و عینکی شدم .
شلوارهای وصله دار ،رسول پرویزی
کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی
 .1معادل معنایی واژه های مشخِّص شده را در متن درس بیابید.
به دیدن تو چنان خیره ام که نشناسم

تفاوت است اگر راه و چاه را حتِّی

تو را به آینه داران چه التفات بود

چنین که شیفتة حُسن خویشتن باشی

محمِّد علی بهمنی

هوشنگ ابتهاج
 .2از متن درس ،پنج گروه اسمی بیابید که اهمِّیت امالیی داشته باشند.

 .3پیش از این در مبحث گروه اسمی ،با انواع وابسته های پیشین آشنا شدیم .اینک به انواع وابسته های پسین توجِّه کنید:
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 صفت شمارشی ترتیبی نوع دوم ( با پسوند  ُ-م )  روز پنجم
 صفت بیانی  روز خوب ،منظرۀ دیدنی
 از متن درس ،برای هر یک از انواع وابستة پسین نمونه ای بیابید.
قلمرو ادبی
 .1مفهوم کنایه های زیر را بنویسید.
 افسار گسیخته بودن

().................................................

 بور شدن

().................................................

 .2دو ویژگی برجستة نثر این داستان را بنویسید.
 .3این داستان را با توجِّه به عناصر زیر بررسی کنید.
 زاویة دید:
 شخصیت اصلی:
 نقطة اوج:
قلمرو فکری
 . 1راوی داستان ،چه چیزی را نشانة تمدِّن و تجدِّد می دانست؟

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

 . 3دربارۀ نقش خودباوری و اعتماد به نفس در تعامل اجتماعی توضیح دهید.
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روان خوانی  :دیدار
طلبه ی جوان  ،در آن سرمای کشنده که در تهران هیچ پیشینه نداشت  ،برف بلند را می کوبید و پیش می رفت یا برف کوبیده
را بیش می کوبید؛ قبای خویش به خود پیچان ،تنها ،تنها.
طُلِّاب دیگر ،چند چند با هم می رفتند و در این گروهی رفتن ،گرمایی بود .تنگ هم ،گفت وگوکنان امِّا طلبة جوان ما حاج آقا
روح اهلل موسوی به خویش بود و بس.
حاج آقا روح اهلل از میدان مُخبرالدِّوله که گذشت ،بخشی از شاه آباد را طی کرد؛ به کوچة مسجد پیچید ،به در خانة حاج آقا
مدرِّس رسید و ایستاد .در ،گشوده نبود امِّا کلون هم نبود .حاج آقا در را قدری فشار داد .در گشوده شد .طلبة جوان پا به درون
آن حیاط محقِّر گذاشت و به خود گفت« :خوب است که نمی ترسد .خوب است که خانه اش محافظی ندارد و در خانه اش
چفت و کلونی؛ امِّا او را خواهند کشت .همین جا خواهند کشت .رضاخان او را خواهد کشت .انگلیسی ها او را خواهند کشت.
چقدر آسان است که با یک تپانچه وارد این حیاط شوند ،به جانب آن اتاق بروند و تیری به قلب مدرِّس شلِّیک کنند .قلب یا
مغز؟ خدایا ،چرا هنوز ،بعد از بیست و دو سال ،بیست و دو سال …
ذهن من این مسئله را نگشوده است؟ به قلب پدر شلیک کردند یا به مغزش؟
چرا مادر می گفت  « :قرآن جیبی اش به اندازۀ یک سکِّه سوراخ شده بود» و چرا سیِّدی می گفت « :صورت که نداشت ،آقا!
سر هم ،نیمی »...
آقا روح اهلل باز گیر افتاده بود :کدام یک مهم تر از دیگری است؟ حاج آقا مدرِّس با کدام یک از این دو بیشتر کار
می کند؟ قلب یا مغز؟ کدام را ترجیح می دهد؟
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«-آقایان محترم! علما! روحانیِّون حوزه ها! با مغزهایتان با حکومت طرف شوید ،با قلب هایتان با خدا .اینجا ،حساب کنید،
بسنجید ،اندازه بگیرید ،چُرتکه بیندازید؛ چرا که با چُرتکه اندازان بدَ نهاد روبه رو هستید امِّا آنجا با قلب هایتان ،با خلوصتان ،با
طهارتتان ،تسلیم تسلیم با خدا روبه رو شوید .اینجا ،به هیچ قیمت نشکنید؛ آنجا شکسته و
خمیر شده باشید .اینجا ،همه اش ،در پرده بمانید؛ آنجا ،در محضر خدا ،پرده ها را بردارید». ...
آقا روح اهلل جوان ،دلش نمی خواست منبر برود امِّا دلش می خواست حرف هایش را بزند.
همیشه گرفتار انتخاب بود « .در ماه مبارک رمضان یا در محرِّم و صفر ،آیا برای تبلیغ بروم؟ بازگردم به خمین؟ از پلهِّ های
همان منبری که حاج آقا مصطفی باال می رفت؛ باال بروم؟ جوان ،باال بلند ،موقِّر ،آرام ،بروم باالی منبر و بگویم که رنج رعیِّت
بس است؟ حکومت خان های قدِّاره کش بس است؟ بگویم که در خانة حاج آقا مدرِّس-که علیه دشمنان شما می جنگد-
همیشة خدا باز است و رضاخان او را خواهد کشت؟»
طلبة جوان وارد اتاق آقای مدرِّس شد؛ سالم کرد ،قدری خمید و همان جا پای در نشست ،که سوز برف بود و درزهای دهان
گشودۀ در.
آقای مدرِّس ،طلبه را به اندازۀ سه بار دیدن می شناخت امِّا نه به اسم و رسم .برادرش حاج آقا مرتضیٰ پسندیده را که در
مدرسة سپهساالر ،گه گاه در محضر مدرِّس تَلَمُّذ می کرد ،بیش می شناخت امِّا هرگز حس نکرده بود که این دو روحانی جوان
ممکن است برادر هم باشند .هیچ شباهتی به هم نداشتند .آدمی زاد می توانست به نگاه آن یکی تکیه کند همان طور که به
یک بالش پَر تکیه می کند و می توانست نگاه این یکی را در چلِّة کمان بنشاند و به سوی دشمن پرتاب کند و مطمئن باشد
که دشمن را متالشی خواهد کرد.
طلبه ای گفت « :جناب مدرِّس ،در کوچه و بازار می گویند که شما مشکلتان با رضاخان میرپنج در این است که سلطنت را می
خواهید ،نه جمهوری را و اعتقاد به بقای خاندان سلطنت دارید و نظام شاهنشاهی را موهبتی الهی می دانید؛ حال آنکه رضاخان
میرپنج و سیِّدضیا و بسیاری دیگر می گویند که کار سلطنت ،تمام تمام است و عصر جمهوری فرارسیده است » ...
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مدرِّس  ،مدِّت ها بود که با این ضربه ها آشنایی داشت و با درد این ضربه ها و به همین دلیل ،همیشه پاسخ را در آستینش
داشت.
خیر آقا… خیر… بنده با سلطنت چه از آن قاجار باشد چه دیگری و دیگری ابدا ابدا موافق نیستم؛ یعنی ،راستش ،اصوالً
نظام سلطانی را نظم مطلوبی برای اُمِّت و ملِّت نمی دانم.
امروز ،سلطان درماندۀ قاجار ،در آستانة سقوط نهایی ،تازه متوجِّه شده است که خوب است سلطنت کند نه حکومت؛ خدمت
کند نه خیانت امِّا این غول بی شاخ و دُم که معلوم نیست از کدام جهنِّمی ظهور کرده و چطور او را یافته اند و چطور او را از
دربانی سفارت آلمان به اینجا رسانده اند ،تمام وجودش خودخواهی و زورپرستی و میل به استبداد و اطاعت از انگلیسی
هاست … شما ،حرفی داری فرزندم؟
 از کجا دانستید که حرفی دارم ،حاج آقا؟ از نگاهتان .در نگاهتان اعتراضی هست. میگویم « :شما به تنومندی رضاخان اعتراض دارید یا به بیگانه پرستی اش؟» منظورت چیست فرزندم؟زمانی که ضمن بحث ،می فرمایید « این غول بی شاخ و دُم »  ،انسان به یاد الغری بیش از اندازۀ شما در برابر غول اندامی
رضاخان می افتد و این طور تصوِّر می کند که مشکل شما با رضاخان ،مشکل شکل و شمایل و تنومندی اوست .نه اینکه او را
آورده اند بی هیچ پیشینه در علم سیاست و دین و جاهل است و مستبد و به دلیل همین جهل هم او را نگه داشته اند ،نه
هیکل.
مدرِّس سکوت کرد.
سکوت به درازا کشید.
آقا روح اهلل دانست که ضربه اش ساده امِّا سنگین بوده است.
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عذر می خواهم حاج آقا! قصد آزارتان را نداشتم؛ شما ،وقتی در حضور جمع به مسامحه به تنومندی یک نظامی بدکار اشاره
می کنید ،به بخشی از موجودیِّت آن نظامی اشاره می فرمایید که پدیدآمدنش در یَد اختیار آن نظامی نبوده و ارادۀ الهی و
تنومندی پدر و مادر روستایی احتماالً در آن نقش داشته است .در این حال ،شما را به بی عدالتی مُتِّهم خواهند کرد و اعتبار
کالم عظیمتان را در باب خطر خوف آور استبداد ،درک نخواهند کرد و همه جا خواهند گفت که آقای مدرِّس ،مَرد خوب و
شوخ طبعی است که سخنان نمکین بسیار می گوید امِّا مسائل جدِّی قابل تأمِّل ،چندان که باید ،در چنته ندارد و دشمنان شما
و ملتِّ و دین بهانه خواهند یافت و با آن بهانه ،نه فقط شما را بلکه ما را که شما پرچمدارمان هستید ،خواهند کوبید و له خواهند
کرد… .
باز ،سلطة خاموشی.
طالِّب سر به زیر افکنده بودند .صدایشان از دهان این طلبة بی پروای خوش بیان بیرون آمده بود ،بی کم و کاست.
مدرِّس تأثرِّ را پس نشاند.
 کاش که شما ،با همة جوانی تان ،به جای من ،به این مجلس شورا می رفتید .شما به دقِّت و مؤثرِّ سخن می گویید ،حاج آقایجوان!
ممنون محبِّتتان هستم حضرت حاج آقا مدرِّس امِّا من این مجلس را چندان شایسته نمی دانم که جای روحانیِّت باشد .آنچه
را که شما می گویید ،دیگران هم می توانند بگویند .آنچه که شما می توانید انجام بدهید که دیگران نمی توانند ،دعوت جمیع
مسلمانان ایران است به مبارزۀ تَن به تَن با قاجاریان و رضاخانیان و جملگی ظالمان و وابستگان به اجانب .اگر سرانجام ،به کمک
ملِّت ،حکومتی بر کار آوردید که عطر و بوی حکومت موال علی را داشت ،وظیفة خود را به عنوان یک روحانی مبارز تمام عیار
انجام داده اید.
 طلبة جوان! آیا منظورتان این است که اصوالً ،من ،موجود هدف گم کرده ای هستم؟ خیر ،هدف شما برای کوتاه مدِّت خوب است که بنده به عنوان یک طلبة کوچک جست وجوگر ،به این هدف اعتقاد دارم امِّاروش تان را برای رسیدن به این هدف ،روشی درست نمی دانم .شما ،با دقِّت و قدرت ،به نقاط ضربه پذیر رضاخان ضربه نمی
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زنید بلکه ضربه هایتان را غالبا ً،به سوی او و دیگران ،بی هوا پرتاب می کنید .شما در سنگر مشروطیِّت ایستاده اید امِّا یکی از
رهبران ما ،سال ها پیش ،از مشروعیِّت سخن گفته است و در اسالم ،شرع مُقدِّم بر
شرط است.
شما ،به اعتقاد این بندۀ ناچیز ،این جنگ را خواهید باخت و رضاخان ،به هر عنوان خواهد ماند و بساط قُلدری اش را پهن
خواهد کرد و ما را بار دیگر چنان که ماه قبل فرمودید از چاله به چاه خواهد انداخت؛ شاید به این دلیل که آقای مدرِّس،
تنهای تنها هستند و همراهانشان ،اهل یک جنگ قطعی نیستند و در عین حال ،آقای مدرِّس ،گرچه به سنگر ظلم حمله می
کند امِّا از سنگر عدل به سنگر ظلم نمی تازد .در این مشروطیِّت ،چیزی نیست که چیزی باشد… مانعی ندارد که اسم شریفتان
را بپرسم؟
 بنده روح اهلل موسوی خمینی هستم .از قم به تهران می آیم .البته به ندُرت. بله … شما تا به حال ،چندین جلسه محبِّت کرده اید و به دیدن من آمده اید و همیشه همان جا پای در نشسته اید…چرا تا به حال ،در این مدِّت ،نظری ابراز نداشته بودید فرزندم؟
چرا تا به حال ،این افکار جوان و زنده را بیان نکرده بودید؟
 می بایست که به حدِّاقلِّ پختگی می رسیدند ،آقا! کالم خام ،بدتر از طعام خام است.طلبة جوان ،بهنگام برخاستن را می دانست ،چنان که بهنگام سخن گفتن را.
طلبه برخاست.
مدرِّس برخاست.
جملگی حاضران برخاستند.
حاج آقا روح اهلل ،شما اگر زحمتی نیست یا هست و قبول زحمت می کنید ،بیشتر به دیدن ما بیایید .بیایید و با ما گفت و گوکنید .البتِّه بنده بیشتر مایلم که در خلوت تشریف بیاورید تا دو به دو در باب مسائل مملکت و مشکالت جاری حرف بزنیم و
بعد ،شما نظریاِّت و خواسته های مرا به گوش طلِّب جوان حوزه برسانید… .
 سعی می کنم ،آقا.107

1399-1400

فارسی یازدهم

احسان محسنی

 طلبة جوان ،قدری به همه سو خمید و رفت تا باز برف های نکوبیده را بکوبد.شب به شدِّت سرد بود ،دل روح اهلل ،به حدِّت گرم « -که آتشی که نمیرد ،همیشه در دل او بود. - ».
مدرِّس به طلِّاب هنوز ایستاده گفت :می بینم که درجا می جنبید امِّا جرئت ترک مجلس مرا ندارید… تشریف ببرید! تشریف
ببرید! اگر می خواهید پی این طلبة جوان بروید و با او طرح دوستی بریزید ،شتاب کنید که فرصت از دست خواهد رفت… .
طُالِّب جوان ،در عرض پیاده رو در کنار هم ،همه سر بر جانب حاج آقا روح اهلل گردانده ،می رفتند  -در سکوت -و نگین
کرده بودند او را.
چه کسی می بایست آغاز کند؟
حاج آقا موسوی! ما همه مشتاقیم که با نظریِّات شما آشنا شویم… ما مُشتاق دوستی با شما هستیم… .سنگ روی سنگ ،برای ساختن ارَکی به رفعت ایمان.
شهر سرد.
یک تاریخ سرما.
و جوانی که با آتش درون ،پیوسته در مخاطرۀ سوختن بود… .
سه دیدار ،نادر ابراهیمی
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ردس هفدهم  :خاموشی ردیا
از شعله
به خاطر روشنایی اش
سپاسگزاری کن،
امِّا 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،
امِّا
خاموشی دریا و
هیاهوی خاک و
موسیقی آسمان را در خود دارد.
***
هنگامی که
در فروتنی،
بزرگ باشیم،
بیش از همه به آن بزرگ نزدیک شده ایم.
***
ممکن
از ناممکن می پرسد:
« خانه ات کجاست ؟»
پاسخ میآید:
« در رؤیای یک ناتوان».
ماه نو و مرغان آواره ،رابیندرانات تاگور
112

1399-1400

فارسی یازدهم

احسان محسنی

کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی
 .1با توجِّه به رابطة معنایی «تضمِّن»  ،جاهای خالی را پر کنید.
 دریا و ...........
 فصل و .........
 .2نوع «واو» (عطف  ،ربط) را در بند سوم درس مشخِّص کنید.
 .3جمله های 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؟
مشاهده می کنید که جملة «الف» پس از حذف واژۀ «زیبا» از نظر اجزای دستوری جمله ،ناقص و ناکامل می شود؛ چون
«زیبا» مسند جمله وا ز اجزای اصلی آن است ولی جملة «ب» پس از حذف «زیبا» همچنان کامل است؛ چون «زیبا» در این
جمله ،قید است و حذف آن نقصی در ساختار دستوری جمله ایجاد نمیکند.
 اکنون ،هر یک از واژه های زیر را در دو جمله به گونه ای به کار ببرید که در جملة نخست« ،مسند» و در جملة دیگر،
«قید» باشد.
 خندان
 چگونه
قلمرو ادبی
 .1دو نمونه آرایة «تشخیص» در متن درس مشخِّص کنید.
 .2در متن درس« ،آفتاب» و «ستاره»  ،در کدام مفاهیم استعاری به کار رفتهاند؟
قلمرو فکری
 .1در بند نخست این سروده ،منظور شاعر از «چراغدان» چه کسانی است؟
 . 2در بند سوم ،بر چه موضوعی تأ یکد شده است؟
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 . 3دربارۀ ارتباط معنایی عبارت زیر ،با متن درس توضیح دهید.
 از آسمان تاج بارد اماِّ بر سر آن کس که سر فرو آرد .

خواجه عبداهلل انصاری

 . 4با توجِّه به بند پایانی ،ویژگی مهمِّ انسان توانمند چیست؟

گن
تج ّس
عش
ج حکمت  :م ق
آنگاه برزیگری گفت :با ما از «کار» سخن بگو،
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؛
زیرا آن که با بی میلی ،خمیری در تنور نهد ،نان تلخی واستاند که انسان را تنها نیمه
سیر کند.
کار ،تجسِّم عشق است!
پیامبر و دیوانه ،جبران خلیل جبران
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شرق از آن خداست
غرب از آن 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 اسَمای صدگانه اش،
او را به همین نام بستاییم،
آمین!
***
اگر فکر و حواسم این جهانی است،
بهره ای واالتر از بهر من نیست
روح را خاک نتواند مبدِّل به غبارش سازد،
زیرا هر دم به تالش است تا که فرا رود.
***
فََسی را دو نعمت است:
هر ن ْ
دم فرو دادن و برآمدنش؛
آن یکی مُمدِّ حیات است،
این یکی مُفرِّح ذات؛
و چنین زیبا ،زندگی در هم تنیده است
و تو شکر خدا کن ،به هنگام رنج
و شکر او کن ،به وقت رَستن از رنج.
***
بگذار بر پشت زین خود معتبر بمانم
تو در کلبه و خیمة خود باز بمان
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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 برِّ و بحر نشانمان باشند
تا نگه به فرازها دوزیم
تا از این ره ،لذِّت اندوزیم.
دیوان غربی -شرقی  ،یوهان ولفگانگ گوته
کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی
 .1کاربرد معنایی واژۀ «دم» را در متن درس بررسی کنید.

 .2در هر یک از گروههای اسمی زیر ،هسته و وابستههای آن را مشخِّص کنید.
 همین نام

 اسمای صدگانه اش

 .3بن ماضی و بن مضارع «رَستن» را بنویسید.
 .4برای هر یک از فعل های زیر ،نمونه ای از متن درس بیابید.
 مضارع اخباری

()..............................................

 ماضی نقلی

()..............................................

 مضارع التزامی

()..............................................

قلمرو ادبی
 .1کدام بند از این سروده ،بیانگر تأثیرپذیری «گوته» از گلستان سعدی است؟ دلیل خود را بنویسید.
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 .2با توجِّه به متن درس ،جدول زیر را کامل کنید.
آرایة ادبی

نمونه

مفهوم

مجاز

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

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

کنایه

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

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

قلمرو فکری
 .1بند نخست درس ،یادآور کدام صفات خداوند است؟

. 2گوته ،شیفته و دلبستة شعر و اندیشة حافظ بود؛ او متن زیر را نیز به تأثیرپذیری از حافظ سروده است:
« مگر نه راهنمای ما هر شامگاهان با صدای دلکش ،بیتی چند از غزل های شورانگیز تو را می خواند تا اختران آسمان را بیدار
کند و رهزنان کوه و دشت را بترساند؟»
الف) کدام قسمت از متن درس با سرودۀ باال ارتباط معنایی دارد؟

ب) بیتی از حافظ بیابید که با سرودۀ باال مناسبت داشته باشد؟

 . 3این بخش از سرودۀ گوته ،بیانگر چه دیدگاهی است؟
و تو شکر خدا کن ،به هنگام رنج
و شکر او کن ،به وقت رَستن از رنج.

 . 4کدام بخش از سرودۀ گوته ،با متن زیر هم نواست؟
در کویر ،بیرون از دیوار خانه ،پشت حصار ده ،دیگر هیچ نیست .صحرای بی کرانة عدم است  . . .راه ،تنها به سوی آسمان باز
است .آسمان ،کشور سبز آرزوها ،چشمة موِّاج و زالل نوازش ها ،امیدها و ...
علی شریعتی
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روانخوانی  :آرذباد
صبح بود و پرتو آفتاب مانند طال 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 تحرِّک دیگری شروع می شد .در مسافتی دورتر ،آذرباد مشغول تمرین پرواز بود.
آذرباد ،یک مرغ عادی نبود که از تمرین سَر 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 لذِّت می برد .او به زودی دریافت که این طرز فکر سبب می شود که او محبوبیِّت 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 شدهای».
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.
تمرین 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 عالمت رضا تکان داد و برای چند روز 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.
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مسئلة اصلی سرعت بود و او با یک هفته تمرین توانست بیش از هر مرغ دریایی دیگر سرعت بیاموزد .وی در اندک مدِّتی
فرسنگ ها راه می رفت و با این سرعت ،معموال بال های او ثبات خود را از دست می دادند .باز هم تمرین می کرد .هزار متر
باال رفت و به طرف پایین سرازیر شد ولی هر بار بال چپش چند ثانیه از حرکت باز می ایستاد و در این حال به شدِّت 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 اوا ز مرغان دریایی دیگر زیادتر شده بود ،ولی این پیروزی ،زودگذر بود؛ زیرا به محض اینکه زاویة پروازش را عوض
کرد ،باز همان اتفِّاق 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 مدِّتی
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 مشکالتین هادها ست .وقتی می توانستیا ین 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 آنل حظهب هب عد،ب ا خود
عهد کرد که یک مرغ دریایی عادیب اشد . ...
روزها گذشت .آذرباد با خود می اندیشید « :آنچه احتیاج دارم فقط یک بال کوتاه است؟» میتوانم 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 خالف 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
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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 همة مرغان بدانند،
غرق در شادی خواهند شد؛ زیرا ما می فهمیم که توانایی ما مرغان دریایی بیش از آن است که گمان می کردیم .حاال 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 .مدِّتی در این
حالت ،نگران بودند.
« آذرباد! در وسط بایست!»  ،صدای رئیس گروه ،خشک و جدِّی 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».
مرغان دریایی حق ندارند در چنین موقعیِّتی به رئیس خود جواب بدهند ولی آذرباد خاموش نماند.
« سرپیچی از قوانین اجتماع؟ این غیر ممکن است! برادران من ،چه کسی مسئولیِّت را بهتر از آن مرغ دریایی می فهمد که
مفهوم و هدف واالتری در زندگی می جوید؟! هزاران سال ما برای پیدا کردن کلةِّ ماهی ها و نان مانده در میان قایق ها و صخره
ها تالش کرده ایم و حاال 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 دقِّت به دنیا بنگرند .آذرباد هر روز چیز تازه ای یاد می گرفت .آنچه آرزو داشت که گروه مرغان دریایی بیاموزند و انجام دهند،
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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 مدِّت درک کرد که زندگی یکنواخت ،ترس و خشم عواملی هستند که عمر مرغان دریایی را
کوتاه می کنند.
عصر یک روز دو مرغ آمدند و آذرباد را در آسمان آرام و راحتش یافتند .آذرباد پرسید« :شما کی هستید؟»
 «آذرباد ،ما از گروه تو هستیم .ما برادران توایم و آمده ایم تا تو را به مکانی باالتر 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 محدودیتِّی وجود
داشت و با اینکه خیلی تندتر از گذشته پیش رفت ولی باز سرعتی وجود داشت که رسیدن به آن برایش میسِّر 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 بقیِّه 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 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 اهمِّیت 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 مرحلة 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!
121

1399-1400

فارسی یازدهم

احسان محسنی

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 حاال که شاگرد برناک بود،
تجربه ها و اندیشه های استاد خود را حتِّی سریع تر جذب می کرد .باالخره 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 باالتر از دنبال ماهی و تکِّة
نان رفتن بیابد .مفهوم عشق ورزیدن برای او این بود که آنچه را دریافته است ،به مرغان دیگری که می خواهند ،بیاموزد.
باالخره 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 مرکبِّ از استخوان و پرَ نیست بلکه مظهر و نمایندۀ کاملی از آزادی و بلند پروازی است که با هیچ
چیز محدود و مقیِّد نمی شود.
« در پرواز هدفی باالتر 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 جامعة مرغان رانده شده بودند و همه برای آموختن پرواز شور و هیجان داشتند،
ولی برای آنها تمرین پرواز ،راحت تر از معنی 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 فنِّ هوانوردی را می
آموزیم».
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ولی هیچ کدام از شاگردان آذرباد ،حتیِّ رزمیار هنوز نفهمیده بود که پرواز روح و اندیشه ،مانند پرواز جسم می تواند تحقِّق 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 ،تقریبا 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.
عدِّۀ شاگردان هر روز بیشتر می شد .عدِّه ای از روی کنجکاوی ،عدِّه ای از روی عالقه و جمعی برای ریشخند می آمدند .یک
روز رزمیار نزد آذرباد آمد و گفت « :شاگردان همه می گویند که تو حتِّی اگرموجود شگفت انگیزی نباشی ،هزار سال از زمانة
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 همة 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 ،ترجمة سودابه پرتوی
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مثال

می  +بن مضارع  +شناسه

می روم  /می گویم

زمان گذشته

مثال

بن مضارع  +شناسه

دانی  /ندانم  /نگوییم

ب  +بن مضارع  +شناسه

بخواهد  /بگویم

می  /همی  +ب  +بن مضارع  +شناسه

یکی مشکلت می بپرسم بگوی

همی  +بن مضارع  +شناسه

همی آب شرمم به چهر آورد

زمان معیار ( امروز )

مثال

ب  +بن مضارع  +شناسه

بروم  /بگویم

زمان گذشته

مثال

بن مضارع  +شناسه

چو بیند که خاک است بالین من
این میوه ها جیرئیل(ع) بیاورد تا فرزندان

می  +بن مضارع  +شناسه

او آن را می کارند و می پرورند و

ماضی نقلی

ماضی استمراری

ثمرات آن برمی دارند و می خورند.

زمان معیار ( امروز )

مثال

می  +بن ماضی  +شناسه

می رفتم  /می گفتم

زمان گذشته

مثال

همی  +ماضی ساده

شبلی در ایشان همی نگریست

ماضی ساده  +ی

پاره ای حلوا بدو دادی

همی  /می  /ب  +ماضی ساده  +ی

همی دادی  /می گفتمی
بکردی  /بستدی

زمان معیار ( امروز )

مثال

صفت مفعولی  +ام  ،ای  ،است و ...

رفته ام  /گفته ای

زمان گذشته

مثال

بن ماضی َ +ستم َ ،ستی َ ،ست و ...

شنیده ستی  ،شنیده ست
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