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پیشگفتار

فارسی 1

آثـار ادبـی ایـران ،آیینة اندیشـه ها ،باورهـا ،هنرمندی ها و عظمت روحـی و معنوی
ملّتی اسـت که از دیرباز تاکنون ،بالنده و شـکوفا از گذرگاه حادثه ها و خطرگاه ها گذشـته
و بـه امـروز رسـیده اسـت .برگ بـرگ ادب و فرهنگ ایران زمین ،جلـوه گاه آثار منظوم
و منثور فرهیختگان اندیشـه وری چون فردوسـی ،ناصر خسـرو ،غ ّزالی ،بیهقی ،سنایی،
ّ
عطار ،موالنا،سـعدی ،حافظ ،بیدل ،دهخدا و … اسـت که با بهره گیری از زالل فرهنگ
اسلامی ،آثاری مانـدگار و پرمایـه را به یـادگار نهاده اند .مطالعة دقیـق و عمیق این آثار،
جان را طراوت می بخشـد ،روح را به افق های شـفاف و روشـن پرواز میدهد و ذهن و
ضمیر را شـکوفا و بارور می سـازد.
برنامـة درسـی زبـان و ادبیـات فارسـی در نظام آموزشـی ایران اسلامی ،جایگاهی
ارزشـمند دارد؛ چرا که از یک سـو حافظ میراث فرهنگی و از سـوی دیگر مؤثرترین ابزار
انتقـال علـوم ،معـارف ،ارزش های اعتقادی ،فرهنگی و ملّی اسـت.
کتاب فارسـی پایۀ دهم ،بر بنیاد رویکرد عام «برنامۀ درسـی ملّی جمهوری اسلامی
توجه بـه عناصر پنجگانه
ایـران» ،یعنـی شـکوفایی فطرت توحیدی ،اسـتوار اسـت و با ّ
(علـم ،تفکـر ،ایمـان ،اخالق ،عمل) و جلوه هـای آن درچهار پهنۀ (خـود ،خلق ،خلقت و
خالق) و بر پایۀ اهداف «برنامة درسـی فارسـی» ،سـازماندهی و تألیف شده است؛ براین
اسـاس کتاب از هشـت فصل با عنوان های ادبیات تعلیمی ،ادبیات سفر و زندگی ،ادبیات
غنایـی ،ادبیـات پایـداری ،ادبیات انقالب اسلامی ،ادبیات حماسـی ،ادبیات داسـتانی و
ادبیات جهان ،تشـکیل شده است.
توجه همکاران ارجمند را
بـرای اجـرای بهتر این برنامه و اثربخشـی فرایند آمـوزشّ ،
بـه نکات زیـر جلب می کنیم:
رویکـرد خـاص برنامۀ فارسـی آمـوزی ،رویکرد مهارتی اسـت؛ یعنـی بر آموزش
و تقویـت مهارت هـای زبانـی و فرازبانـی و ادبی تأکیـد دارد و ادامـۀ منطقی کتاب های
فارسـی دورۀ ابتدایی و دورة ا ّول متوسـطه اسـت؛ به همین روی ،الزم اسـت همکاران
گرامی از سـاختار و محتوای کتاب های پیشـین ،آگاهی داشـته باشـند.
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طراحی و
رویکـرد آموزشـی کتـاب ،رویکـرد فعالیـت بنیاد و مشـارکتی اسـت؛ بنابرایـنّ ،
به کارگیـری شـیوه های آموزشـی متنـ ّوع و روش هـای همیـاری و گفت وگـو توصیه می شـود.
حضور ف ّعال دانش آموزان در فرایند یاددهی ــ یادگیری ،کالس را سـرزنده ،با نشـاط و آموزش
را پویاتـر می سـازد و بـه یادگیری ،ژرفای بیشـتری می بخشـد.
در بخش مهارت های خوانداری ،بایسـته اسـت ویژگی های گفتاری و آوایی زبان فارسـی
توجه قرار گیرد.
همچـون لحـن ،تکیه ،آهنگ و دیگر خُ رده مهارت ها به طور مناسـب ،مـورد ّ
بـا توجـه بـه رویکـرد مهارتـی ،آنچه در بخش بررسـی متـن اه ّمیت دارد؛ کالبد شـکافی
عملـی متـون اسـت .یعنـی فرصتی خواهیم داشـت تـا متن ها را پـس از خواندن ،در سـه قلمرو
بررسـی کنیـم .ایـن کار ،سـطح درک و فهم ما را نسـبت به محتوای اثر ،فراتـر خواهد برد .یکی
از آسـان ترین و کاربردی ترین شـیوه های بررسـی ،کالبد شـکافی و تحلیل هر اثر ،این است که
متن در سـه قلمرو بررسـی شـود :زبانی ،ادبی و فکری.
 .1قلمرو زبانی
این قلمرو ،دامنۀ گسترده ای دارد؛ از این رو ،آن را به سطوح کوچک تر تقسیم می کنیم:
ـ سـطح واژگانی :در اینجا ،لغت ها از نظر فارسـی یا غیرفارسـی بودن ،روابط معنایی کلمات
از قبیل ترادف ،تضاد ،تض ّمن ،تناسـب ،نوع گزینش و همچنین درست نویسـی بررسی می شود.
ـ سـطح دسـتوری :در اینجا ،متن از دید ترکیبات و قواعد دسـتوری( ،صرف و نحو) بررسـی
می شـود .در بخش «نحو» بیشـتر نثر معیار ،مبنای کار اسـت.
 .2قلمرو ادبی
در اینجا ،شـیوۀ نویسـنده در به کارگیری عناصر زیبایی آفرین در سـطح های زیر ،بررسـی
می شود:
ـ سطح موسیقیایی :در این مرحله ،متن را از دید بدیع لفظی (وزن ،قافیه ،ردیف ،آرایه های
لفظی و تناسب های آوایی مانند واج آرایی ،تکرار ،سجع ،جناس ،و …) بررسی می کنیم.
ـ سطح بیانی :بررسی متن از دید مسائل علم بیان؛ نظیر تشبیه ،استعاره ،مجاز و کنایه؛
ـ سـطح بدیـع معنـوی :بازخوانـی متن از دید تناسـب های معنایـی؛ همچون تضـاد ،ایهام،
مراعـات نظیـر و … .
 .3قلمرو فکری
در ایـن مرحلـه ،متـن از نظر ویژگی های فکری ،روحیات ،اعتقـادات ،گرایش ها ،نوع نگرش
بـه جهـان و دیگر جنبه های فکری ،مانند موضوع های صفحۀ بعد ،بررسـی می شـود:
عینـی /ذهنـی ،شـادیگرا /غمگـرا ،خردگـرا /عشـقگرا ،جبرگـرا /اختیارگـرا ،خوشبینی/

بدبینـی ،محلّـی ـ میهنـی /جهانی و … .
انباشـت دانش
در آمـوزش ،به ویـژه ،در قلمـرو زبانـی و ادبـی از بیـان مطالب اضافی که به
ِ
و فرسـایش ذهنـی دانش آمـوزان منجر می شـود ،پرهیز گردد.
مطالب طرح شـده در قلمرو زبانی و ادبی ،برگرفته از متن درس اسـت و پیوسـتگی زیادی
بـا محتـوای درس دارد .آمـوزش ایـن نکات به درک و فهـم بهتر متن ،کمک می کنـد؛ بنابراین
«متـن محـوری» در این بخش ،از اصول مورد تأکید اسـت.
روان خوانی هـا ،شـعرخوانی ها و حکایـات با هـدف پرورش مهارت های خوانـداری ،ایجاد
نشـاط و طـراوت ذهنـی ،آشـنایی بـا متون مختلف و مهم تـر از همه ،پـرورش فرهنگ مطالعه و
کتاب خوانی ،در سـاختار فارسـی گنجانده شـده اند.در پایان «روان خوانی ها» و «شـعرخوانی ها»
بخش «درک و دریافت» با دو پرسـش ،تدوین شـده اسـت .این پرسـش ها برای تقویت سـواد
خوانـدن ،توانایـی درک و فهـم ،پرورش روحیـۀ نقد و تحلیل متون ،تنظیم گردیده اسـت.
بـرای تقویـت حافظه شـعری دانش آموزان پیشـنهاد می شـود پرسـش های حفظ شـعر از
طراحی شـود.
متون شـعرخوانی ّ
تقویت توانایی فهم و درک متن ،یکی از برجسـته ترین اهداف آموزشـی این درس اسـت.
ایجـاد فرصـت بـرای تأ ّمل در الیههای محتـوا و همفکری گروه های دانش آمـوزی ،به پرورش
ذهن زبان آمـوزان کمک می کند.
قدرت معناسـازی ِ
توجه به اصل پانزدهم قانون اساسـی و تحقّق
درس های آزاد ،فرصت بسـیار مناسـب برای ّ
آن اسـت تـا با مشـارکت دانش آموزان عزیـز و راهنمایی دبیران گرامـی از گنجینه های فرهنگ
سـرزمینی و ادبیاتِ بومی در غنی سـازی کتاب درسـی ،بهره برداری شـود .برای تولید محتوای
ایـن درس هـا پیشـنهاد می گـردد بـه موضوع های متناسـب با عنـوان فصل در قلمـرو فرهنگ،
ادبیـات بومـی ،آداب و ُسـنن محلّی ،نیازهای ویژۀ نوجوانان و جوانـان و دیگر ناگفته های کتاب،
پرداخته شود.
پـرورش
امیدواریـم آمـوزش ایـن کتـاب ،بـه رشـد و شـکوفایی زبـان و ادبیـات فارسـی و
ِ
شایسـتگی ها در نسـل جـوان ،یاری رسـاند و به گشـایش کرانه هـای امید و روشـنایی ،فراروی
آینده سـازان ایـران عزیـز بینجامد.
گروه زبان و ادب فارسی
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری
فارسی 1
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� � ،رده   �رداری ر سار
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عطار نیشابوری
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درس یکم :چشمه
کارگاه متن پژوهی
گنج حکمت :خالصۀ دانشها
درس دوم  :از آموختن ،ننگ مدار
کارگاه متن پژوهی
روان خوانی :دیوار

ادبیات تعلیمی

در ایـن فصـل ،متن هایـی را می خوانیـم کـه در آنها شـاعر یا نویسـنده،
خواسته اسـت موضـوع و مفهومی رفتـاری ،اخالقی یا مسـئله ای اجتماعی و
پندآمـوز را به شـیوۀ اندرز بازگو کنـد؛ برای این کار از داسـتان یا حکایت در
قالب شـعر و نثر بهره گرفته اسـت؛ به این گونه آثار ادبی« ،ادبیات تعلیمی»
می گویند.
اثـر تعلیمـی ،اثری اسـت که با هـدف آمـوزش و تعلیـم ،موضوع هایی از
حکمت ،اخالق ،مذهب یا دانشـی از معارف بشری را بیان میکند .آثار  تعلیمی
میتواننـد تخیّلی ـ  ادبی باشـند تا مسـئلهای را به صورت روایی یا نمایشـی

بـا ج ّذابیت بیشـتر ارائـه دهند .از این گونـه آثار ادبی ،به ویـژه در کتاب های
درسـی و ادبیـات کـودک و نوجوان بهره میگیرند .بسـیاری از شـاهکارهای
ادبـی (قابوس نامـه ،کلیله و دمنه ،گلسـتان ،بوسـتان ،مثنوی  معنوی) و برخی
جنبـه تعلیمی دارند.
آثار طنز،
ٔ

چشمـــه
گ� ش ت ک
ش �ز س ن گ
�
�
�
ـ
�
�دـا
 �� 1ی �ی چ مـــه �ی ج
گ
ف
�ز ک ف
�ه�به دهان  ،ب�ر ده ��  ،چ�ون صد�
گ
ک ک ن
� ف� ت
�  :رد ی� ن معرـ�ه  ،ی�� ت�ا م�م
آغ ش
چ�ون ِب َ�د َوم  ،س ب��ز ه رد ��و� من

ت
چ�
غُ�ل غ�      �ز
ن
�
�
ی
له ن  ،هرـه      ما�� ،ز     پ�ا
ت
ک
ف
گاه چ�و � ی�رـی �ه رود ب�ر هد�
ُ
من
ص
گ
�
سر ل ب�ن و حرـا ،م
ت� جِا� ِ
ش
�ز
ب�وسه ن�د ب�ر سرـ و ب�ر دو� من
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ش کَ
گ
�ز
 5چ�ون ب�� ش�ا ی�م سرـ مو ��ِ ،ن
خ ک
ک
فت
ق� ٔ
طرۀ ب�اران �ه رد ا��دـ �به �ا�

رد ب�ر من  ،ره چ�و �به پ�ا ی�ان ب�رد
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ل �به مه ر�� و �را �د�ی
ن ف
ُ
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� ش�ده ا �رور

ک
خ ش
د ی�د ی��ی ب�حر �رو� ن�دهای
ک ک
ن
آ
فک
�عره ب�ر �ورده  � ،ل� �رده �ر
ک
راس ت
� �به م نا� ن�د ی��ی �زل�زله
آ ن
� شچ� ٔ ک� ک
� چ�و �به � ـ� ج�ا رس ی�د
و� ـ
 15مۀ چ
ک
ک
خ�واس ت
� ��ز ان ورطـه ،ق�دم رد� ش�د
خ
ک
خ ش
 ل ی�� چ� ن�ان � ی�ره و �امو� نما�د

خ خ
ماه � بب�� نی�د ر� �ود را �به من
گُ
ک
�ز
و ب�دمد ب�س �هر ت�اب� ن�ا�
گ
�ز خ�
ا �جلی سرـ �به �ر ی� ب�ان ب�رد
غ �ز
� پ� ی�را�یه ش�د
ب�ا� من صاح ب
ک
ت
�ز گ
�ز
می � ن�د ا پ�ر�و من ن�د�ی
ک ی��س ت ک ن � م ن ه
م
� ��د ب�ا چ و  �ـی سری ـ؟
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�
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ر � و م ب�د� چ�و 
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م��ی  ،ن�ارده ج�و�ـده ای
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د�ده س�ه ک�رده ،ش
�دـه هره رد
ی ی
ت� ن ش
ت
داده �� ب�ر �ن ساـحل َ ،ی�له
ن
وان همـهـ ه� ٔ
گامۀ رد ی�ا ب� ید�د
ت ک
خ �ش ت
�ز
�و ی� �ن ا حاد ث�ه ب�ر�ر � ش�د
ک��ز همه ش� ی�ر   �ی ن    خس� ن�ی  ،گ�و ش
� نما�د
نیما یوشیج (علی اسفندیاری)
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کـارگـاهمتــنپژوهــی
قلمرو زبانی

 1معنای واژه های مشخّ ص شده را با معادل امروزی آنها مقایسه کنید.
کیسـت کند با چو منی همسـری؟
در بـن ایـن پـردة نیلوفـری
راسـت بـه ماننـد یکـی زلزلـه

داده تنـش بـر تـن سـاحل یلـه

  2بیـت زیـر را بـر اسـاس ترتیـب اجـزای جملـه در زبـان فارسـی ،مرتّـب کنیـد.
غلغلـه زن  ،چهـره نمـا  ،تیــز پـا»
«گشـت یکی چشـمه ز سنگی جــدا

قلمرو ادبی
 1هر یک از بیت های زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید.
مــاه ببینــد رخ خــــود را بـه مـــن
چون بگشـایم ز ســر مــو ،شـکــن
گه به دهـان ،بر زده کف ،چون صدف

گــاه چو تیـــری کــه رود بر هـــدف

پشت دیوار آنچه گویی ،هوش دار

پس دیوار ،گوش
تا نباشد در ِ

سعدی

فارسی 1

توجه به شعر نیما « ،چشمه » نماد چه کسانی است؟
 2با ّ
  3آمیختـن دو یـا چنـد حـس ،در کالم را «حس آمیـزی» می گویند؛ ماننـد« :حرف هایم مثل
یـک ّ
تکه چمن روشـن بود».
در این نمونه ،سـپهری از« روشـن بودن حرف» سـخن گفته اسـت« .روشـن بودن»
حس بینایی و شـنوایی
امری دیدنی و «حرف» ،شـنیدنی اسـت .شـاعر در این مصراع ،دو ّ
را بـا هم آمیخته اسـت.
نمونه ای از کاربرد این آرایۀ ادبی را در سرودۀ نیما بیابید.
  4هر واژه ،یک معنای اصلی و یک یا چند معنای غیر اصلی دارد؛ به معنای اصلی واژه،
معنای حقیقی و به معنای غیر اصلی آن ،معنای مجازی می گویند .کلمه ای که در معنای
غیرحقیقی به کار رفته باشد« ،مجاز» نامیده می شود .مثال:
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همان طور که می دانید« ،گوش» اندام شنوایی است و در این معنا« ،حقیقت» است و نمی تواند
«انسان سخن چین»
پس دیوار بیاید؛ شاعر در بیت ا ّول به مفهوم مجازی «گوش» ،یعنی
ِ
در ِ
تأکید دارد.
توجه نمایید:
اکنون به این بیت ّ

غصه سرآید
بر سر آنم که گر ز دست برآید دست به کاری زنم که ّ
در مصراع ا ّول ،واژه های «سر» و «دست» به ترتیب در مفهوم مجازی «قصد و اندیشه» و
«قدرت و اختیار» به کار رفته اند.
در شعر این درس ،دو نمونه « َمجاز» بیابید و مفهوم هر یک را بنویسید.
حافظ

قلمرو فکری

 1پس از رسیدن به دریا ،چه تغییری در نگرش و نحوة ّ
تفکر « چشمه » ایجاد شد؟
 2معنی و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید.
«نعره برآورده ،فلک کرده کر

دیده سیه کرده ،شده َزهره در»

 3سرودۀ زیر از سعدی است ،محتوای آن را با شعر نیما مقایسه کنید.
یکـی قطـره بـاران ز ابـری چکیـد خجـل شـد چـو پهنـای دریـا بدیـد
کـه جایی که دریاسـت من کیسـتم؟ گـر او هسـت حقّـا که مــن نیسـتم
چـو خـود را بـه چشـم حقـارت بدید صـدف در کنـارش بـه جـان پروریـد
َد ِر نیسـتی کوفـت تـا هسـت شـــد
بلنـدی از آن یافـت کاو پسـت شـد
  4دوست دارید جای کدام یک از شخصیت های شعر نیما ( چشمه ،دریا) باشید؟
فارسی 1
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برای انتخاب خود دلیل بیاورید.

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

گنــج حکمــت

خالصۀدانشها
دانشـمندی در بیابان به چوپانی رسـید و به
او گفـت :چـرا بـه جـای تحصیل علـم ،چوپانی
میکنی ؟
چوپـان در جـواب گفـت :آنچـه خالصـۀ
دانش هاست ،یاد گرفتهام.
دانشمند گفت :خالصۀ دانشها چیست ؟
چوپان گفت :پنج چیز است:
ـ تا راست ،تمام نشده ،دروغ نگویم.
ـ تا مال حالل تمام نشده ،حرام نخورم.
ـ تـا از عیـب و گناه خود ،پـاک نگردم ،عیب
مردم نگویم.
ـ تـا روزی خـدا تمـام نشـده ،بـه در خانـۀ

دیگـری نـروم.
ـ تا قدم به بهشت نگذاشته ام ،از هوای نفس و شیطان غافل نباشم.
دانشـمند گفـت :حقّـا که تمام علـم را دریافتهای .هرکس ایـن پنج خصلت را
داشـته باشـد ،از آب حقیقت علم و حکمت ،سـیراب شـده است.
داستان های صاحبدالن ،به کوشش محمدی اشتهاردی

فارسی 1
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از آموختن ،ننگ مدار
تـا توانـی از نیکی کردن میاسـا و خود را به نیکـی و نیکوکاری به مردم نمای و
خالف نموده ،مباش .به زبان ،دیگـر مگو و به دل ،دیگر مدار ،تا
چـون نمـودی بـه
ِ
گندم نمای جو فروش نباشی ،و اندر همه کاری داد از خویشتن بده ،که هر که داد
از خویشـتن بدهـد ،از داور مسـتغنی باشـد و اگـر غـم و شـادیت بُ َود ،بـه آن کس
گـوی کـه او تیمـار غم و شـادی تو دارد و اثر غم و شـادی پیـش مردمان ،بر خود
فعل
پیـدا مکـن و بـه هـر نیـک و بـد ،زود شـادان و زود اندوهگین مشـو کـه این ِ
کودکان باشـد.
بـدان کـوش کـه به هـر ُمحالی ،از حـال و نهاد خویـش ب ِ َنگردی ،کـه بزرگان
بازگشـت آن به غم اسـت،
حـق و باطلـی از جای نشـوند و هر شـادی که
ِ
بـه هـر ّ
مشـمر و بـه وقـت نومیـدی امیدوارتـر بـاش و نومیـدی را در امیـد،
آن را شـادی
ُ
بسته دان و امید را در نومیدی.
خاصه قرابت
رنج هیچ کس ضایع مکن و همه کس را به سزا ،حقشناس باش؛ ّ
خویش را  .چندان که طاقت باشد با ایشان نیکی کن و پیران قبیلۀ خویش را حرمت
دار ،ولیکن به ایشان مولَع مباش تا همچنان که هنر ایشان همیبینی عیب نیز بتوانی
دید و اگر از بیگانه نا ایمن شوی زود به مقدار ناایمنی ،خویش را از وی ایمن گردان و از
آموختن ،ننگ مدار تا از ننگ َرسته باشی.
قابوس نامه ،عنصرالمعالی کیکاووس

فارسی 1
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کـارگـاهمتــنپژوهــی
قلمرو زبانی

 1معنی واژه های مشخّ ص شده را بنویسید.
کتابی که در او داد سخن آرایی توان داد.
عشق شوری در نها ِد ما نهاد.

سعدالدّین وراوینی
فخرالدّین عراقی

 2در متن درس،سه گروه کلمۀ متضاد بیابید.

فارسی 1

توجه کنید:
 3به عبارت های زیر ّ
الف) هم نشین نیک بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از هم نشین بد.
ب) آرزو گفت« :از نمایشگاه کتاب چه خبر؟»
در عبـارت «الـف» ،فعـل جملۀ دوم ذکر نشـده اسـت ا ّما خواننده یا شـنونده از فعـل جملۀ ا ّول
می توانـد بـه فعـل جملـۀ دوم ،یعنـی «اسـت» پی ببـرد .در این جملـه ،حذف فعل بـه «قرینۀ
لفظـی» صورت گرفته اسـت.
در عبارت «ب» ،جای فعل « داری» یا «دارید» در جملۀ دوم خالی اسـت ا ّما هیچ نشـانه ای
در ظاهـر جملـه ،شـنونده را بـه وجود فعـل راهنمایی نمی کنـد .تنها از مفهوم عبـارت می توان
دریافـت کـه فعـل «داری» یا «دارید» از جملۀ دوم حذف شـده اسـت؛ در ایـن جمله ،حذف به
« قرینـۀ معنوی» صورت گرفته اسـت.
 هریـک از اجـزای کالم در صـورت وجـود قرینه می تواند حذف شـود .اگر حـذف به دلیل تکرار
و بـرای پرهیـز از تکـرار صـورت گیـرد ،آن را «حـذف به قرینۀ لفظـی» گویند .ا ّمـا اگر خواننده
یـا شـنونده از مفهـوم سـخن به بخش حذف شـده پی ببـرد« ،حذف به قرینۀ معنوی» اسـت.
در کدام جملۀ متن درس ،حذف صورت گرفته است؟ نوع آن را مشخّ ص کنید.
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 ٤جدول زیر را کامل نمایید( .با حفظ شخص)
فعل

امر

ساخت منفی

مضارع اخباری

شنیده بودی

……

……

……

داری می روی

……

……

……

خواهید پرسید

……

……

……

قلمرو ادبی
 1بهره گیری از « َم َثل» چه تأثیری در سخن دارد؟
  2دو عبارت کنایی را از متن بیابید و بنویسید.

قلمرو فکری
 1نویسنده ،چه کاری را کودکانه می شمارد؟
  2در جملۀ زیر ،نویسنده بر کدام ویژگی های اخالقی تأکید میکند؟
« اثر غم و شادی پیش مردمان ،بر خود پیدا مکن».
 3مفهوم عبارت « گندم نمای جو فروش مباش ».را بنویسید.
  4برای مفهوم بیت زیر ،عبارتی از متن درس بیابید.
زود آیـنـد و زود مـی گـذرنـد»
« شاد و بی غم بزی که شادی و غم

		

ابن حسام خوسفی

فارسی 1
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ُحاسبوا» با کدام عبارت درس ،قرابت معنایی دارد؟
 5حدیث «حاسِ بوا َق ْب َل أَ ْن ت َ
. ............................................................................................................... 6
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بـاالی پلّه هـا ایسـتاده بـود و ب ِ ّر و  ِبر نگاه می کرد ا ّما چیزی دسـتگیرش نمی شـد .چشـم های
خواب آلـود و حیـرت زدۀ خـود را بـاز کـرده و محو تماشـا شـده بـود .همه چیز پیش چشـم هایش
عـوض شـده بـود؛ چیزهای بـاور نکردنی و تـازه ای می دید کـه روزهای دیگـر ندیده بود.
بهمن ،پسـر همسـایه ،توی حیاط خودشـان دور باغچه می گشـت و با آب پاش کوچک خود،
گل ها و سـبزه ها را آب می داد .منیژه ،خواهر بزرگ او هم لب حوض نشسـته بود و دندان هایش
را مسـواک می کـرد .همان طورکـه بی حرکـت و خوشـحال بـه نرده تکیـه داده بود ،همـهٔ اینها را
می دیـد ا ّمـا دیـروز ،هیچ کدام را نمی توانسـت ببیند؛ نه بهمن را که بـا آب پاش خود دور باغچه ها
تعجب
و گلدان ها می گشـت ،نه منیژه را که لب حوض نشسـته بود و دندان هایش را می شسـتّ .
برش داشـته بود .نمی دانسـت چرا امروز این طور شـده و چه اتّفاقی افتاده اسـت.
هنوز ا ّول صبح بود و روشـنایی شـیری و ّبراقی روی آسـمان را گرفته بود .خورشـید تازه داشت
مثـل یـک تـوپ قرمـز از پایین آسـمان پیدا می شـد .سـر و صدای شـلو ِغ گنجشـک ها ،حیاط را
برداشـته بـود .چنـد بار با خنده و خوشـحالی ،دسـت هایش را به طرف بهمن تـکان داد و صدایش
کـرد :بهمـن  ...من را می بینـی  ...؟ بهمن  ! ...
تعجب
ا ّمـا بهمـن بـه کار خود سـرگرم بود .صدای او را نشـنید .چند پلّۀ دیگر که پاییـن آمد ،از ّ
دهانـش بـاز مانـد .حیاط ها سـر به هـم آورده و خانه هایشـان یکی شـده بود .به جای دیـوار ،تلّی
از آجرهـای شکسـته و پاره هـای خشـت و خرده هـای گـچ ،روی هم ریختـه بـود .از پلّه ها پایین
دوید؛ خوشـحال بود.
تـوی اتـاق آمـد .مامانش که برایش چای می ریخت ،به او گفت که دیشـب بـاد دیوار را خراب
کـرده اسـت .پدرش که مشـغول پوشـیدن لباس هایش بـود ،با اوقات تلخی گفـت« :همین امروز
عبـاس را ببینم که بیاید ،دیوار را بسـازد .به کس دیگری نمی شـود اطمینان کرد».
بایـد اسـتاد ّ
سـیروس ،برادر بزرگش ،که خود را بعد از پدر مرد خانه حسـاب می کرد ،صدایش را صاف کرد
و گفت« :بله دیگر ،تو این دور و زمانه به کسـی نمی شـود اطمینان کرد؛ عجب روزگاری اسـت».
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درسـت ،همیـن موقـع بهمـن بـه دنبالش تـوی اتـاق آمد که بـرای بازی بـه خانۀ آنهـا بروند.
بی آنکـه د ِر کوچـه را بزنـد و کسـی در را بـاز کنـد ،یک مرتبه توی اتـاق آنها آمده بود .نیشـش باز
شـده بـود و یک ریـز می خندیـد .وقتی که در کنـار هم راه افتادنـد و از اتاق بیـرون آمدند ،بهمن با
خنـده گفـت« :می دانـی ناصر؟ دیشـب باد آمده دیوار حیـاط را خراب کرده!  ...حاال دیگر می شـود
همین طـوری بیایـی خانۀ ما بـازی ». ...
تعجب پرسید« :باد ،دیوار را خراب کرده؟! چطوری خراب کرده؟»
ناصر هم با خنده و ّ
بهمن گفت« :خوب ،خراب کرده دیگر!»
طولـی نکشـید کـه همـه چیـ ِز مهمان  بازی شـان روبه راه شـد .یک قالیچـه زیر سـایۀ یکی از
درخت هـا پهـن کردنـد و چهار زانو مثل آدم های بزرگ ،با ادب و اخم کرده ،روی قالیچه نشسـتند.
بهمـن سـماور کوچکـش را آتـش کـرد .ناصر هم مقـداری زردآلو و گیالس از مامانـش گرفت و با
مفصلی
قاش خربزه و سـیب بهمن ،همه چیزشـان جور شـد و به شـادی فرو ریختن دیوار ،جشـن ّ
گرفتنـد! تـا ظهـر کـه به زور از هم جدا شـدند ،گفتند و خندیدند و از یکدیگـر پذیرایی کردند .وقتی
ناصـر از حیـاط آنهـا به خانۀ خودشـان آمد ،همه چیز را با دهان پر خنده بـرای مامانش تعریف کرد.
***
غصه به حیاط نگاه می کرد .چشـم هایش دیگر نمی خندید.
حاال پشـت پنجره ایسـتاده بود و با ّ
لب هایش شُ ـل و آویزان شـده بود .دلش می خواسـت بهانه بگیرد و گریه کند .حیاط مثل گذشـته
از هم جدا می شـد .دیواری نو و آجری از میان خانه ها سـر بیرون می آورد و آنها را از هم می برید.
ناصر می دید که دوباره حیاطشـان مثل روزهای ا ّول ،کوچک می شـود؛ خیلی کوچک .با خودش
می گفت« :بله دیگر ،کوچولوی کوچولو شـده ،درسـت مثل یک قفس  .»...فکر می کرد که دیگر
بچه های دیگـر گرگم به هوا بازی کند و مثـل ماهی های حوض دنبال هم
نمی توانـد بـا بهمـن و ّ
بکننـد ،بـه سـر و کول هـم بپرند و خنده کنـان و نفس نفس زنان دنبال هم از این سـر حیاط به آن
سـر حیاط بدوند و فضا را از فریادهای شـادمانی خود پر کنند.
بچـه ای
پشـت پنجـره ایسـتاده بـود و میله هـای آهنـی را بـا دسـت هایش می فشـرد .مثـل ّ
دو  سه   سـاله ،لـب برچیـده بـود .انگار که بـرای کار بـدی ،یک بی تربیتـی ،دعوایش کـرده بودند.
بغض گلویش را می فشـرد و دلش می خواسـت گریه کند .چشـم های پربغض و کینه اش به دیوا ِر
نوسـاز ،بـه ب ّنـا و عمله هـا خیره شـده بـود .از همۀ آنها ،از دیـوار و ب ّنا و عمله هـا نفرتش می گرفت.
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از حرصـش بـا آنهـا لـج می کرد و هرچه از او می خواسـتند یا هرچه از او می پرسـیدند و هر پیغامی
کـه بـرای بابـا و مامانش داشـتند ،همه را نشـنیده می گرفت .گاهی مشـت مشـت شـن و خاک و
سـنگ ریزه برمی داشـت ،بـه سـر و صورت آنهـا می زد و فـرار می کرد.
بارهـا ،او را صـدا کـرده بودند« :آقا کوچولو ،آقا پسـر  ...زنده باشـی! یک ّ
چکـه آب خوردن برای
مـا بیـاور .بـدو بـارک اهلل ،خیلـی تشـنه ایم» ا ّما او اعتنایـی نمی کرد .پشـتش را به آنهـا می کرد و
می رفـت .دلـش می خواسـت همان طورکه مشـغول بـاال بردن دیوار هسـتند ،از آن بـاال بیفتند و
غصه دار
دسـت و پایشـان بشـکند یا دیوار روی سرشـان خراب شـود و همه شـان زیر آن بمیرندّ .
آرزو می کـرد :الهـی بمیرنـد ،الهی همه شـان بمیرند.
دیگـر نمی توانسـت به خانـۀ بهمن بـرود .عمله ب ّناها و دیوار ،راه را بر او بسـته بودند .در آن حال
کـه بغـض گلویـش را می فشـرد ،چندین بار به طـرف د ِر کوچه رفت که خود را به بهمن برسـاند و
قفل در نمی رسـید .با خشم و اندوه
بازی شـان را از سـر بگیرند ا ّما د ِر کوچه بسـته بود و دسـتش به ِ
بـه دیـوار و عملـه ب ّناها نگاه می کـرد و همۀ بدبختی خود را از چشـم آنها می دید.
هرچه فکر می کرد نمی فهمید چه احتیاجی به دیوار هسـت و چرا پدرش این همه در سـاختن
آن اصـرار دارد .آن چنـد روزی کـه دیـوار خراب شـده بـود ،همۀ آنها راحت تر بودنـد .آن روزی که
بچه ها آمدند و نشسـتند و با بگو و
بقیۀ ّ
مـادرش سـبزی خشـک کردنـی خریده بود ،مادر بهمـن و ّ
بخنـد ،همـه را تـا عصر پاک کردنـد .مامانش می گفت اگر آنها نبودند ،پاک کردن سـبزی ها چهار
پنـج روز طـول می کشـید .یـا هنگامی که مادر بهمـن پرده های اتاقشـان را می کوبید ،مامانش به
کمـک او رفـت .تـا زمانی که دیوار از نو سـاخته نشـده بود ،شـب ها توی حیاط فـرش می انداختند
و سـماور را آتـش می کردنـد و او را بـه دنبال پدر و مادر بهمن می فرسـتادند.
ا ّمـا پیـش از آنکـه بـاد دیوار را خراب کند ،وضع به این حال نبود .شـاید هفته ها می گذشـت که
همدیگـر را نمی دیدنـد .دور هم جمع شـدن و گفتـن و خندیدن هم که جزءِ خیاالت بود .اگر گاهی
هـم از دل تنگـی ،از پشـت دیـوار یکدیگـر را صدا می کردنـد ،مثل این بود که دیوار صـدای آنها را
بـرای خـودش نگـه می داشـت و عوض آن ،صدایی خفه و غریبه از خود بیـرون می داد .جوابی هم
کـه بـه ایـن صدا می آمد ،خشـک و بی مهر و نارسـا بود؛ مثـل این بود که دو تـا آدم غریبه ،زورکی
بـا هـم صحبـت می کردند یا دیـوار آن طرفی با دیوار این طرفی ،سرسـنگین حرف می زد.
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بـه دیـوار نیمـه کاره ،بـه ب ّنـای چـاق و گنـده و عمله هـا ،بـه درخت هـا که بـاد تـوی آنها مثل
جیرجیرک هـا «سی سـی  ...سی سـی» می خوانـد ،نـگاه کرد .همه مشـغول بودند؛ دیوار مشـغول
بـاال رفتـن ،ب ّنا مشـغول سـاختن و عمله ها مشـغول نیمه بـاال انداختن .فقط باد بـود که بیکار توی
درخت ها نشسـته بود و برای خودش آواز می خواند .مثل این بود که دیگر دوسـت نداشـت خودش
را بـه دیوارهـا بزنـد و آنهـا را خراب کند .مثل اینکه هیچ دلش نمی خواسـت به طرف دیوار نوسـا ِز
آجری حمله ور شـود .خوش داشـت که آن باال ،روی شـاخۀ درخت ها بنشـیند و دیوار را تماشـا کند
و یک ریـز خـودش را روی شـاخه ها تاب بدهد.
ناصـر زیـر لـب گفـت« :دیگر بـاد نمی آید دیـوار را بخوابانـد؛ دیگـر نمی خواهد بیایـد  ...دیگر
ترسیده».
دیوار داشـت به بلندی گذشـتۀ خود می رسـید .ب ّنا و عمله ها تند تند کار می کردند؛ از نردبان باال
می رفتنـد ،نیمـه بـاال می انداختند ،گِل درسـت می کردند ،گچ می سـاختند ،می رفتنـد و می آمدند
و دیوار بـاال و باالتر می رفت.
ناصر هنوز می توانست با چشم های غم زده اش ،گوشه ای از آن حیاط را تماشا کند.
***
مامانش بی آنکه سر خود را برگرداند ،گفت:
ــ ها  ...بابات آمده؟
ــ نه.
ــ هر وقت آمد ،مرا خبر کن.
ــ کجا می خواهید بروید؟
ــ خواستگاری.
ــ یا اهلل ،من هم می خواهم بیایم.
تعجب پرسید:
مامانش او را نگاه کرد و با ّ
ـ کجا؟
ـ خواستگاری.
ـ آها  ...پس این طور! دیگر کجا می خواهی بیایی؟ ها؟
ناصـر سـاکت شـد .از حرف هـای مامانش فهمید کـه التماس کردنش بی نتیجه اسـت و او را با
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خـود نخواهـد بـرد ا ّمـا مثل اینکه چیزی به فکرش رسـیده اسـت و جرئت گفتـن آن را ندارد .مثل
اینکـه حرفـی ماننـد آتـش سـر زبانش بچسـبد و دهانش برای گفتن باز نشـود ،م ّدتی ایـن پا و آن
پـا شـد و به صـورت مامانش که سـرخ و سـفید شـده بود ،خیره خیـره نگاه کرد؛ آخـر طاقت نیاورد
و گفت:
ـ مامان!…
ـ بفرمایید.
ـ چرا اینها دارند میان خانۀ ما و بهمن دیوار می کشند؟
ـ چرا دارند دیوار می کشند؟ چه چیزها می پرسی! آخر همین طوری که نمی شود… .
ـ چطوری؟
ـ خانه هامان بی دیوار باشد.
ـ چرا نمی شود مامان؟
ـ ای ،چه می دانم .دست از سرم بردار .مگر نمی بینی میان همۀ خانه ها دیوار است؟
ـ چرا میان همۀ خانه ها دیوار است؟
بچه.
ـ برو بازیت را بکن .این قدر از من حرف نگیرّ ،
ناصر سـاکت شـد ،چیزی دسـتگیرش نشـده بود .مادرش از اتاق بیرون رفت .ناصر برگشـت و
پشـت پنجره آمد و به بیرون ،به ب ّنا و عمله ها و درخت ها ،نگاه کرد .درخت ها ،بی حرکت ،راسـت
ایسـتاده و سرشـان را به هوا بلند کرده بودند .باد دیگر میان درختان «سی سـی… سی سـی» آواز
نمی خوانـد و روی شـاخه ها تـاب نمی خـورد .فهمیـد که باد ترسـیده و از میـان درخت ها رفته   …
در رفته.
دلـش از غـم و درماندگـی فشـرده شـد .هیچ کـس نبود بـه کمکـش بیاید؛ هیچ کـس .جلوی
چشـم های غـم زده اش دیـوار مثـل دیو ایسـتاده بود و با اخم بـه او نگاه می کـرد .همان طورکه با
تـرس و لـرز بـه دیـوار نـگاه می کرد ،با خود گفت« :آره ،مثل دیو اسـت ،درسـت مثل دیو اسـت».
قناری نشسـته بود که
آفتـاب زرد و بی مه ِر غـروب ،مثل صدها
سـر شـاخه ها و روی برگ هـا،
ِ
ِ
دسـته دسـته به آسـمان پرواز می کردند .آن وقت مثل اینکه برگ ها و شـاخه های تاریک و خالی،
برمی گشـتند و بـه او نـگاه می کردنـد .همـه بـه او نگاه می کردنـد… درها ،درخت هـا ،دیوارها…
همـه اخم کرده بودند و با او سـر دعوا داشـتند.

ترسـید و از پشـت پنجـره برگشـت و تـوی حیاط آمـد .با بیـزاری از کنار ب ّنا و عمله ها گذشـت.
بی آنکـه نگاهـی بـه آنهـا بکنـد ،به طـرف اتاق های آن طـرف حیاط رفـت .میـان راه ،یک مرتبه
ایسـتاد و بـا نگاهـی تنـد و تیـز بـه ب ّنا و دیوار سـفید خیره شـد .بـرق خوش حالی در چشـم هایش
دوید ،دوال شـد و دسـتش را با احتیاط روی پاره آج ِر پیش پایش گذاشـت ا ّما وحشـت سـراپایش را
متوجه او نبود.
فراگرفـت .بلنـد شـد و بـا دلهره و نگرانی به این ور و آن ور خود نـگاه کرد .هیچ کس ّ
خیالـش راحـت شـد .به سـر طـاس و قرمز ب ّنـای ِخپِله ای که در چنـد قدمی او خم شـده بود ،نگاه
کرد .بعد درحالی که دسـت هایش می لرزید و رنگش به سـختی پریده بود ،از نو خم شـد و دسـت
راسـتش را آرام و با احتیاط روی آجر گذاشـت و آن را از زمین برداشـت و به تندی به این طرف و
آن طرف نگاه کرد .قلبش مثل یک گنجشـک اسـیر در سـینۀ او پرپر می زد .یک پایش را به جلو
و یک پایش را به عقب گذاشـت ،دسـتش را به نشـانۀ سـ ِر ب ّنای خپله باال برد .خوب نشـانه گرفت،
دسـتش بـا پـاره آجر در هوا به گـردش آمد… .
نـاگاه لرزشـی شـدید سـراپایش را برداشـت .در همـان دم کـه می خواسـت آجر را پرتـاب کند،
به نظرش رسـید که دیوار ناگهان از جا تکان خورد و با چشـم گندۀ سـرخش چپ چپ به او نگاه کرد
و به طرفش راه افتاد .تنش رعشـۀ شـدیدی گرفت .دسـتش لرزید و شُ ـل و بی حس پایین آمد و پاره
آجر از میان انگشـت هایش روی زمین افتاد .با چشـم های بیرون زده گفت :دیو… دیو… دیوار… .
جیغ کشـید و به طرف اتاق فرار کرد .مادرش سراسـیمه ،سـر و پای برهنه از اتاق بیرون پرید
و با وحشـت او را در بغل گرفت و پرسـید« :چه شـده؟ چطور شـده؟»
هق گریه گفت:
ناصـر درحالـی که سـفت خود را به او چسـبانده بود و مثل بید می لرزیـد ،با هق ِ
«دیو… دیـو… آمده من را بخورد  ».
دیوار ،جمال میرصادقی

درک و دریافت

(با اندکی تص ّرف و تلخیص)

فارسی 1

 1اگر این متن را داستانی نمادین بدانیم ،هریک از عناصر زیر نماد چه چیزی است؟
همسایه
دیوار
ب ّنا
«شخصیت اصلی» داستان توضیح دهید.
  2دربارۀ «زاویۀ دید» و
ّ
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درس سوم :سفر به بصره
کارگاه متن پژوهی
گنج حکمت :شبی در کاروان
درس چهارم :درس آزاد (ادبیات بومی)1
کارگاه متن پژوهی
درس پنجم :کالس ن ّقاشی
کارگاه متن پژوهی
روان خوانی :پیرمرد چشم ما بود

ادبیات سفر و زندگی

در درس نخسـت این فصل ،بخشـی از نوشتة حکیم ابومعین ناصر خسرو
قبادیانی ،سـرایندۀ قرن پنجم را خواهیم خواند .در این نوشـته ،ناصرخسـرو
بخشـی از رخدادهای سـفر خویش را با ذکر زمان و مکان و شـرح جزئیات و
توصیف حاالت اشخاص ،بیان کرده است(سفرنامه) .در متن «کالس ن ّقاشی »،
سـپهری خاطـره ای از یـک کالس دوران تحصیـل خویـش را بـا توصیف و
چاشـنی طنز نوشـته اسـت (خاطره نـگاری).
سـفرنامه ها یـا خاطره نگاشـت ها در حقیقـت ،بخشـی از «زندگی نامه»
هسـتند .آثـاری که اشـخاص با ثبـت خاطـرات و گزارش احـوال خویش یا
شـرح رخدادهای روزگار و افکار دیگران بر جای میگذارند؛ « َحسـب حال»
یـا «زندگـی نامه» خوانده میشـوند؛ مث ً
حس و
ال «پیرمرد چشـم ما بـود» ِ
بیان ّ

حـال عاطفـی آل احمد اسـت که بـا زبان صمیمی دربارهٔ نیما نگاشـته شـده
است.

فارسی 1
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سفر به بصره

فارسی 1

چـون بـه بصـره رسـیدیم ،از برهنگـی و عاجزی بـه دیوانگان ماننده بودیم و سـه مـاه بود که
موی سـر ،باز نکرده بودیم و میخواسـتم که در گرمابه َروم؛ باشـد که گرم شـوم که هوا سـرد بود
و جامه نبود و من و برادرم هر یک لُنگی کهنه پوشـیده بودیم و پالس پارهای در پشـت بسـته از
سـرما .گفتـم اکنـون ما را که در ح ّمام گذارد؟ خورجینکی بـود که کتاب در آن می نهادم ،بفروختم
و از بهـای آن د َِر َمکـی چنـد ،سـیاه ،در کاغـذی کـردم کـه بـه گرمابهبـان دهم ،تا باشـد که ما را
َد َمکـی زیـادت تـر در گرمابـه بگذارد که شـوخ از خود باز کنیم .چون آن درمک هـا پیش او نهادم،
در مـا نگریسـت؛ پنداشـت کـه ما دیوانـه ایم .گفت «:بروید کـه هم اکنون مـردم از گرمابه بیرون
میآینـد» ،و نگذاشـت کـه مـا بـه گرمابـه در رویـم .از آنجـا با خجالـت بیرون آمدیم و به شـتاب
برفتیـم .کـودکان بـر در گرمابـه ،بازی میکردند؛ پنداشـتند که مـا دیوانگانیم .در پی مـا افتادند و
سـنگ میانداختند و بانـگ میکردند.
تعجب در کار دنیا مینگریسـتیم و ُمکاری از ما سی دینار مغربی
ما به گوشـه ای باز شـدیم و به ّ
میخواسـت ،و هیـچ چـاره ندانسـتیم؛ جز   آنکـه وزی ِر َملِک اهـواز ،که او را ابوالفتـح علی بن احمد
میگفتند ،مردی اهل بود و فضل داشـت از شـعر و ادب ،و هم کرمی تمام ،به بصره آمده بود؛ پس
مرا در آن حال با مردی پارسـی که هم از اهل فضل بود آشـنایی افتاده بود و او را با وزیر ،صحبتی
بودی و این [مرد] پارسـی هم دسـت تنگ بود و وسـعتی نداشـت که حال مرا مر ّمتی کند .احوال
مـرا نـزد وزیـر بازگفـت .چـون وزیر بشـنید ،مردی را با اسـبی نزدیک من فرسـتاد کـه «چنان که
هسـتی برنشـین و نزدیک من آی» .من از بدحالی و برهنگی ،شـرم داشـتم و رفتن مناسب ندیدم.
رقعهای نوشـتم و عذری خواسـتم و گفتم که «بعد از این به خدمت رسـم ،».و غرض من دو چیز
بـود :یکـی بـی نوایـی؛ دویم گفتـم همانا او را تص ّور شـود که مرا در فضل ،مرتبهای اسـت زیادت،
اهلیت چیسـت ،تا چون بـه خدمت او حاضر
تـا چـون بـر رقعـۀ من ّاطالع یابد ،قیـاس کند که مرا ّ
شـوم ،خجالت نبرم .در حال ،سـی دینار فرسـتاد که  این را به  بهای تَ ْن جامه بدهید .از آن ،دو دسـت
جامۀ نیکو سـاختیم و روز سـیوم به مجلس وزیر شـدیم .مردی اهل و ادیب و فاضل و نیکومنظر
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و متواضـع دیـدم و متد ّیـن و خـوش سـخن .مـا را به نزدیک خویـش بازگرفت ،و از ا ّول شـعبان تا
نیمۀ رمضان آنجا بودیم ،و آنچه ،آن اعرابی کرای شـتر بر ما داشـت ،به سـی دینار ،هم این وزیر
بفرمـود تـا بدو دادند و مـرا از آن رنج آزاد کردند.
الحق  و   اَهلِهِ،
خدای ،تبارک و تَعالی ،همۀ بندگان خود را از عذاب قرض و دین فرج دهاد ،به ِّ
  حق ّ
و چـون بخواسـتیم رفـت ،مـا را بـه ا ِنعـام و ا ِکرام به راه دریا گسـیل کـرد؛ چنان کـه در کرامت و
فراغ به پارس رسـیدیم .از برکات آن آزادمرد ،که خدایَ ،ع َّز و َج َّل ،از آزادمردان خشـنود باد.
بعد از آنکه حال دنیاوی ما نیک شـده بود و هر یک لباسـی پوشـیدیم ،روزی به در آن گرمابه
شـدیم کـه مـا را در آنجـا نگذاشـتند .چون از در ،در رفتیـم ،گرمابه بان و هر که آنجـا بودند ،همه
بـر پـای خاسـتند و بایسـتادند؛ چنـدان کـه ما در ح ّمـام شـدیم ،و ّ
دلک و ّقیـم درآمدند و خدمت
کردنـد و بـه وقتـی کـه بیرون آمدیـم ،هر که در َمسـلَخ گرمابه بـود ،همه بر  پای خاسـته بودند و
نمینشسـتند ،تـا مـا جامه پوشـیدیم و بیـرون آمدیم ،و در آن میانه [شـنیدم] ح ّمامـی به یاری از
آن خـود میگویـد« :ایـن جوانـان آنانانـد کـه فلان روز ما ایشـان را در ح ّمام نگذاشـتیم ».و
ِ
گمـان بردنـد کـه مـا زبـان ایشـان ندانیم؛ من بـه زبان تـازی گفتـم که«:راسـت میگویی ،ما
آنانیم که پالس پارهها بر پشـت بسـته بودیم ».آن    مرد خَ جل شـد و عذرها خواسـت و این هر
دو حـال در مـ ّدت بیسـت روز بـود و این فصل بـدان آوردم تا مردم بدانند که به شـ ّدتی
کـه از روزگار پیـش آیـد ،نباید نالید و   از فضـل و رحمت کـردگارَ ،ج َّل َجاللُه    َو َع َّم نَوالُه ،
نا امید نباید شـد که اوَ ،تعالی ،رحیم اسـت.
سفرنامه ،ناصِ رخسرو

فارسی 1

32

کارگاه متــنپژوهــی
قلمرو زبانی

توجه به متن درس بنویسید.
 1معانی مختلف واژۀ «فضل» را با ّ
 2جدول زیر را کامل کنید.
واژه

هم خانواده

مترادف

َک َرم
ا ِنعام
فراغ
اهمیّت امالیی بیشتری دارد که یک یا چند حرف از حروف ششگانۀ
  3در زبان فارسی کلمهای ّ
زیر در آن باشد:
ء،ع

ت ،ط

ح ،ه

ذ،ز،ض،ظ

ث ،س ،ص

غ ،ق

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اکنون از متن درس ،واژه هایی را که این نشانه ها در آنها به کار رفته اند ،بیابید و بنویسید.
 4واژه ها در گذر زمان ،دچار تح ّول معنایی می شوند؛ برای پی بردن به این موضوع ،معنای
واژه های مشخّ ص شده را با کاربرد امروزی آنها مقایسه کنید.
فارسی 1

ما را به نزدیک خویش بازگرفت.
به مجلس وزیر شدیم.
شوخ از خود باز کنیم.
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ـــ ک» را در هر یک از واژه های زیر بنویسید.
 5کاربرد معنایی پسوند « َ
د َِرمک
َد َمک
خورجینک

قلمرو ادبی

 1در متن درس ،نمونه ای از تشبیه بیابید و ارکان آن را مشخّ ص کنید.
 2دو ویژگی برای نثر درس «سفر به بصره» بنویسید.

قلمرو فکری
 1چرا ناصرخسرو دعوت وزیر را نپذیرفت؟
  2معنا و مفهوم عبارت های زیر را به نثر روان بنویسید.
دست تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مر ّمتی کند.
اهلیت چیست.
چون بر رقعۀ من ّاطالع یابد ،قیاس کند که مرا ّ
 3بیت زیر ،با کدام قسمت درس ،ارتباط معنایی دارد؟
گاهی شود بهار دگر گه خزان شود
دوران روزگار به ما بگذرد بسی
  4چگونه از پیام نهایی درس می توانیم برای زندگی بهتر بهره بگیریم؟
. ............................................................................................................... 5
فارسی 1
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سعدی

گنــج حکمــت

شبی در کاروان

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

دوش ،مرغی به صبح می نالید

عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش

گفت باور نداشتم که تو را

بانگ مرغی چنین کند مدهوش
مرغ ،تسبیح گوی و من خاموش

یکی از دوستان مخلص را

گفتم این شرط آدمیت نیست

مگر آواز من رسید به گوش

گلستان ،سعدی

فارسی 1
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درس آزاد
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( ادبیات بومی )1

فارسی 1
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کارگاه متــنپژوهــی
قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری

فارسی 1
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کالسنقّاشی

فارسی 1

زنگ نقّاشی ،دلخواه و روان بود .خشکی نداشت .به ِجد گرفته نمی شد .خنده در آن روا بود .معلّم
دور نبود .صورتک به رو نداشت« .صاد» معلّم ما بود؛ آدمی افتاده و صاف .سالش به چهل نمی رسید.
کارش نگار نقشۀ قالی بود و در آن دستی نازک داشت .نقش بندیاش دلگشا بود و رنگ را نگارین
عرفانی اسلیمی ،آدم چه کاره بود؟!
میریخت .آدم در نقشه اش نبود و بهتر که نبود .در پیچ و تاب
ِ
معلّم ،مرغان را گویا میکشید؛ گوزن را رعنا رقم میزد؛ خرگوش را چابک میبست؛ سگ را
روان َگرته میریخت؛ ا ّما در بیرنگ اسب حرفی به کارش بود و مرا حدیثی از اسب پردازی معلّم
در یاد است.
سال دوم دبیرستان بودیم .ا ّول وقت بود و زنگ نقّاشی ما بود.در کالس نشسته بودیم و چشم
به  راه معلّم« .صاد» آمد .بر   پا شدیم و نشستیم .لولهای کاغذ زیر بغل داشت .لوله را روی میز نهاد.
نقشۀ قالی بود و البد ناتمام بود .معلّم را عادت بود که نقشۀ نیم کاری با خود به کالس آورد و کارش
پیوسته همان بود :به تختۀ سیاه با گچ طرح جانوری میریخت؛ ما را به رونگاری آن مینشاند و خود
به نقطه چینی نقشۀ خود مینشست.
معلّم پای تخته رسید؛ گچ را گرفت؛ برگشت و گفت« :خرگوشی میکشم تا بکشید ».شاگردی
از د ِر مخالفت صدا برداشت« :خرگوش نه!» و شیطنت دیگران را برانگیخت .صدای یکیشان
برخاست« :خسته شدیم از خرگوش ،دنیا ُپ ِر حیوان است» .از ته کالس شاگردی بانگ زد« :اسب!»
و تنی چند با او هم صدا شدند« :اسب ،اسب! » و معلّم مش ّوش بود .از د ِر ناسازی صدا برداشت:
«چرا اسب؟ به    درد    شما نمی خورد؛ حیوان مشکلی است» .پی بردیم راه دست خودش هم نیست و
این بار ،اتاق از جا کنده شد .همه با هم َدم گرفتیم« :اسب ،اسب!» که معلّم فریاد کشید« :ساکت!»
طراحی آغاز کرد« .صاد» هرگز
و ما ساکت شدیم و معلّم آهسته گفت« :باشد ،اسب میکشم ».و ّ
نیاکان هنرو ِر خود بود و نمایش نیم  رخ زندگان رازی در بر
صدق
ِ
جانوری جز از پهلو نکشید .خَ لَ ِف ِ
داشت و از سر نیازی بود .اسب از پهلو ،اسب ِی خود را به کمال نشان می داد.
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دست معلّم از َو َقب حیوان روان شد؛ فرود آمد .لب را به اشاره صورت دادّ .
فک زیرین را پیمود
و در آخُ ره ماند؛ پس باال رفت ،چشم را نشاند؛ دو گوش را باال برد؛ از یال و غا ِرب به زیر آمد؛ از
پستی پشت گذشت؛ ُگرده را برآورد؛ ُدم را آویخت؛ پس به جای گردن باز آمد .به پایین رو نهاد؛ از
خم کتف و سینه فرا رفت و دو دست را تا فراز ُکلّه نمایان ساخت .سپس شکم را کشید و دو پا را تا
ِ
زیر زانو گرته زد« .صاد» از کار باز ماند .دستش را پایین برد و مر ّدد مانده بود .صورت از او چیزی
میطلبید؛ تمامت خود میخواستُ .کلّۀ پاها مانده بود ،با ُسمها ،و ما چشم به راه آخ ِر کار و با خبر
مشکل «صاد» .سراپاش از درماندگیاش خبر میداد ،ا ّما معلّم درنماند .گریزی رندانه زد که به
از
ِ
سود اسب انجامید؛ شتابان خطهایی درهم کشید و علفزاری ساخت و حیوان را تا ساق پا به علف
نشاند .شیطنت شاگردی ُگل کرد؛ صدا زد« :حیوان مچ پا ندارد ،سم ندارد ».و معلّم که از َمخمصه
َرسته بود ،به خونسردی گفت« :در علف است؛ حیوان باید بچرد».
معلّم نقّاشی مرا خبر سازید که شاگرد وفادار حقیرت ،هر جا به کار صورتگری درمیماند ،چارۀ
درماندگی به شیوۀ معلّم خود می کند.
اتاق آبی ،سهراب سپهری

فارسی 1

40

کارگاه متــنپژوهــی
قلمرو زبانی
  1سـپهری ،بـرای کلمـۀ «نقّاشـی کردن» از چه معادل هـای معنایی دیگری اسـتفاده کرده
است؟
 2برای هریک از موارد زیر ،یک مترادف از درس بیابید.
برآمدگی پشت پای اسب
		
چنبرۀ گردن
		
میان دو کتف

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

مهم امالیی بیابید و بنویسید.
 3از متن درس ،چهار واژۀ ّ
 4نقش دستوری کلمات مشخّ ص شده را بنویسید.
«صاد» هرگز جانوری جز از پهلو نکشید.
توجه کنید:
 5به کاربرد حرف « و» در جمله های زیر ّ
الف) زندگی و سفر مانند هم هستند.
ب) در طول زندگی ،سفر میکنیم و در سفر هم زندگی میکنیم.
«   و» در جملـۀ «    الـف » ،دو یـا چنـد کلمه را به هم پیوند دادهاسـت؛ بـه این نوع «  و»،
«واو عطـف» میگویند.
« و» در جملـۀ «  ب » ،دو جملـه را بـه هم ربط دادهاسـت .به ایـن «  و» که معمو ًال پس
از فعـل میآیـد و دو جملـه را به هم میپیوندد« ،نشـانۀ ربط یـا پیوند» میگویند.
اکنون از متن درس ،برای کاربرد هر یک از انواع «   و» نمونهای بیابید و بنویسید.
فارسی 1
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قلمرو ادبی
 1در کدام قسمت از این متن ،می توان نشانه های شاعری نویسنده را یافت؟
 2دو کنایه در متن درس پیدا کنید و مفهوم آنها را بنویسید.

قلمرو فکری
 1از نظر نویسنده ،کالس درس نقّاشی در مقایسه با کالس درس های دیگر چه ویژگی هایی
داشت؟
 2معنی و مفهوم هریک از عبارت های زیر را بنویسید.
خَ لَف صدق نیاکان هنرور خود بود.
اسب از پهلو ،اسبی خود را به کمال نشان می داد.
. ............................................................................................................... 3
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روان خوانی

پیرمرد چشم ما بود

فارسی 1

بار ا ّول که پیرمرد را دیدم در کنگرۀ نویسندگانی بود که خانۀ فرهنگ شوروی در
تهران َعلَم   کرده   بود؛ تیر ماه  .1325زبر و زرنگ میآمد و میرفت .دیگر شعرا کاری به
کار او نداشتند .من هم که شاعر نبودم ،و عالوه بر آن ،جوانکی بودم و توی جماعت،
بُر خورده بودم .شبی که نوبت شعر خواندن او بود ،یادم است برق خاموش شد و روی
میز خطابه شمعی نهادند و او «آی آدمها»یش را خواند.
تا اواخر سال  26یکی دو بار به خانهاش رفتم .خانهاش کوچۀ پاریس بود .شاعر از
«یوش» گریخته و در کوچۀ پاریس! عالیه خانم رو نشان نمیداد و پسرشان که کودکی
بود ،دنبال گربه میدوید و سر  و   صدا میکرد.
دیگر او را ندیدم تا به خانۀ شمیران رفتند؛ شاید در حدود سال  29و  .30یکی دو
بار با زنم به سراغشان رفتیم .همان نزدیکیهای خانۀ آنها ّ
تکه زمینی وقفی از وزارت
فرهنگ گرفته بودیم و خیال داشتیم النهای بسازیم .راستش اگر او در آن نزدیکی
نبود ،آن النه ساخته نمیشد و ما خانۀ فعلی را نداشتیم .این رفت و آمد بود و بود تا
خانۀ ما ساخته شد و معاشرت همسایگانه پیش آمد .محل هنوز بیابان بود و خانهها
درست از سینۀ خاک درآمده بودند و در چنان بیغولهای آشنایی غنیمتی بود؛ آن هم با
«نیما» .از آن به بعد که همسایۀ او شده بودیم ،پیرمرد را زیاد میدیدم؛ گاهی هر روز؛
در خانههامان یا در راه .او کیفی بزرگ به دست داشت و به خرید میرفت و برمیگشت.
سالم علیکی میکردیم و احوال میپرسیدیم و من هیچ فکر نمیکردم که به زودی
خواهد رسید روزی که او نباشد.
گاهی هم سراغ همدیگر میرفتیم؛ تنها یا با اهل و عیال .گاهی درد دلی ،گاهی
مشورتی از خودش یا از زنش یا دربارۀ پسرشان که سالی یک بار مدرسه عوض میکرد
و هر چه میگفتیم بحران بلوغ است و سخت نگیرید ،فایده نداشت.
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زندگی مر ّفهی نداشتند .پیرمرد شندرغازی از وزارت فرهنگ میگرفت که صرف و خرج خانهاش
میشد .رسیدگی به کار منزل اص ً
ال به عهدۀ عالیه خانم بود که برای بانک ملّی کار میکرد و حقوقی
میگرفت و بعد که عالیه خانم بازنشسته شد ،کار خرابتر شد .پیرمرد در چنین وضعی گرفتار بود .به
خصوص ،این ده سالۀ اخیر ،و آنچه این وضع را باز هم بدتر میکرد ،رفت   و  آمد شاعران جوان بود.
عالیه خانم میدید که پیرمرد چه پناهگاهی شدهاست ،برای خیل جوانان ،ا ّما تح ّمل آن همه
رفت   و   آمد را نداشت؛ به خصوص در چنان معیشت تنگی .خودش هم از این همه رفت و آمد به
تنگ آمده بود.
هر سال تابستان به یوش میرفتند .خانه را اجاره میدادند یا به کسی میسپردند و از قند و چای
گرفته تا تَره بار و بُنشَ ن و دوا درمان ،همه را فراهم میکردند و راه میافتادند؛ درست همچون
سفری به قندهار ،هم ییالقی بود هم صرفه جویی میکردند.
ا ّما من میدیدم که خود پیرمرد در این سفرهای هرساله به جست و جوی ّ
تسلیی میرفت؛
برای غم غربتی که در شهر به آن دچار میشد .نمیدانم خودش میدانست یا نه که اگر به شهر
نیامده بود ،نیما نشده بود.
مسلم ًا اگر درها را به رویش نبسته بودند ،شاید وضع جور دیگری بود .این آخری ها فریاد را فقط
در شعرش میشد ُجست .نگاهش آرام و حرکاتش و زندگانیاش بی تالطم بود و خیالش تخت.
به همین طریق بود که پیرمرد ،دور از هر ادایی به سادگی در میان ما زیست و به ساده دلی
تعجب کرد و هر چه بر او تنگ گرفتند ،کمربند خود را تنگ تر بست تا
روستایی خویش از هر چیز ّ
دست آخر با حقارت زندگیهامان اُخت شد .همچون مروارید در دل صدف کج و کولهای سالها
بسته ماند .در  چشم او که خود چشم زمانۀ ما بود ،آرامشی بود که گمان میبردی شاید هم به حق
مجسمۀ دورۀ فراعنه هست.
از سر تسلیم است؛ ا ّما در واقع طمأنینهای بود که در چشم بی نور یک ّ
در این همه سال که با او بودیم ،هیچ نشد که از تن خود بنالد .هیچ بیمار نشد؛ نه سردردی نه
پادردی و نه هیچ ناراحتی دیگر .فقط یک بار ،دو سه سال قبل از مرگش شنیدم که از تن خود
نالیده؛ مثل اینکه پیش از سفر تابستانۀ یوش بود.
شبی که آن اتّفاق افتاد ،ما به صدای در از خواب پریدیم؛ ا ّول گمان کردم میراب است .خواب
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که از چشمم پرید و از گوشم ،تازه فهمیدم که در  زدن میراب نیست و شَ ستم خبردار شد .گفتم:
«سیمین! به نظرم حال پیرمرد خوش نیستُ ».کلفَتشان بود ،وحشت زده مینمود.
م ّدتی بود که پیرمرد افتاده بود .برای ا ّول بار در عمرش ،جز در عالم شاعری ،یک کار غیر عادی
کرد؛ یعنی زمستان به یوش رفت و همین یکی کارش را ساخت .از یوش تا کنارة جا ّدۀ چالوس
روی قاطر آورده بودندش.
ا ّما نه الغر شده بود ،نه رنگش برگشته بود؛ فقط پاهایش باد کرده بود و از زنی سخن میگفت
که وقتی یوش بودهاند ،برای خدمت او میآمده ،مینشسته و مثل جغد او را میپاییده؛ آن قدر که
پیرمرد رویش را به دیوار میکرده و خودش را به خواب میزده و من حاال از خودم میپرسم که
نکند آن زن فهمیده بود؟
هر چه بود آخرین مطلب جالبی بود که از او شنیدم .هر روز سری میزدیم؛ آرام بود و چیزی
نمیخواست و در نگاهش همان تسلیم بود ،و حاال. ...
چیزی به دوشم انداختم و دویدم .هرگز گمان نمیکردم که کار از کار گذشته باشد .گفتم البد
دکتری باید خبر کرد یا دوایی باید خواست .عالیه خانم پای کرسی نشسته بود و سر او را روی سینه
گرفته بود و ناله میکرد« :نیمام از دست رفت!».
آن سر بزرگ داغ داغ بود؛ ا ّما چشم ها را بسته بودند؛ کورهای تازه خاموش شده .باز هم باورم
نمیشد .عالیه خانم بهتر از من میدانست که کار از کار گذشته است؛ ولی بی تابی میکرد و هی
میپرسید« :فالنی! یعنی نیمام از دست رفت؟».
و مگر میشد بگویی آری؟ عالیه خانم را با سیمین فرستادم که از خانۀ ما به دکتر تلفن کنند.
پسر را پیش از رسیدن من فرستاده بودند سراغ شوهر خواهرش .من و ُکلف ِ
ت خانه کمک کردیم و
تن او را ،که عجیب سبک بود ،از زیر کرسی درآوردیم و رو     به قبله خواباندیم.
گفتم« :برو سماور را آتش کن؛ حاال قوم و خویشها میآیند» و سماور نفتی که روشن شد،
والصا ّفاتِ ص ّف ًا».
گفتم رفت قرآن آورد .الی قرآن را باز کردم؛ آمدّ « :
ارزیابی شتاب زده ،جالل آل احمد
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درک و دریافت

 1استنباط خود را از عبارت زیر بنویسید.
«هرچه بر او تنگ گرفتند ،کمربند خود را تنگ تر بست تا دست آخر با حقارت زندگی هامان
اُخت شد».

  2در کدام بخش متن ،دیدگاه آل احمد دربارۀ جایگاه و ارزش نیما بیان شده است؟
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درس ششم :مهر و وفا
کارگاه متن پژوهی
گنج حکمتُ :ح ّقۀ راز
درس هفتم :جمال و کمال
کارگاه متن پژوهی
شعر خوانی :بوی گل و ریحانها

ادبیات ِغنایی

در ایـن فصـل متنهـای «مهـر و وفـا»« ،جمـال و کمـال» و «بـوی گل و
ریحانهـا» را میخوانیـم .موضـوع ایـن متن  هـا ،بیان عواطف و احساسـات
شـاعر یا نویسـنده دربار ٔه دوسـتی ،محبّت ،عشـق ،شـادی و برخی مفاهیم

عمیق عرفانی اسـت .به آثاری که چنین درون  مایـهای دارند« ،ادبیات  غنایی»

گفته میشـود.
ادبیـات غنایی ،اشـعار و متونی اسـت که احساسـات ،عواطف شـخصی،
حـاالت عاشـقانه و امیـد و آرزویـی را بـا زبانـی نـرم و لطیـف بیـان میکند.
در   ادبیات فارسـی ،موضوع هـای غنایی با مفاهیمی همچون :عشـق ،عرفان،
مرثیه ،مناجات و گالیه و شـکایت ،معموالً در قالب های شـعری غزل ،مثنوی

و رباعی و نیز در قالب نثر نوشـته میشـود .ادبیات عرفانی ما که بسـیار غنی
و گسـترده اسـت ،در حـوزۀ ادبیات غنایی قـرار می گیرد.
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� مهر و و�اـ �ن�ه دارد
گ
�به ی�ادگا ِر � ی
نسـم ص ب�ا �ن�ه دارد
حافظ
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کارگاه متــنپژوهــی
قلمرو زبانی

 1معنای واژه های مشخّ ص شده را با کاربرد آنها در متن درس مقایسه کنید.
در حضرت کریم تم ّنا چه حاجت است
ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست
تعلیم ز ا ّره گیر در امر معاش

نیمیسویخودمیکشونیمیمیپاش

حافظ
ابوسعیدابوالخیر

 2ضمیر پیوسته غالب ًا در متن ادبی ،در یکی از دو جایگاه زیر قرار می گیرد:
الف) به فعل م ّتصل می شود؛ در این صورت« ،مفعول» یا «مت ّمم» است.
ٌ
ب) به واژه هایی به جز فعل وصل می شود؛ در این صورت،
«مضاف الیه» است.
گاه ضمیر ،برخالف موارد «الف» و «ب» در جایگاه اصلی خود قرار نمی گیرد و در جای دیگر
می نشیند؛ به این شیوۀ کاربرد ضمیر« ،جهش» یا «جابه جایی ضمیر» می گویند؛ مانن ِد کاربرد
«ـــ ت» در مصراع ا ّول سرودۀ زیر:
ضمیر پیوستۀ َ
ایبینشانمحض،نشانازکهجویمت؟

گمگشتدرتوهردوجهانازکهجویمت؟

ّ
عطار

در شعر این درس ،نمونه ای از «جهش ضمیر» را مشخّ ص کنید.

قلمرو ادبی
 1در متن درس ،دو نمونه «مجاز» بیابید و مفهوم آنها را بنویسید.
 2در ادبیات فارسی ،شاعران یا نویسندگان ،واژۀ «صبا» را در کدام مفهوم نمادین
به کار می برند؟
فارسی 1
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 3هرگاه ،در عبارت یا بیتی ،یک کلمه ای به چند معنا به کار رود ،آرایۀ « ایهام» پدید میآید.
ایهام ،از ریشة « َوهم» و به معنای «  به تردید و گمان افکندن» است؛ همان طور که در
مختلف
مصراع «چون بوی تو دارد جان ،جان را هله بنوازم» کلمۀ «  بوی» در دو معنای
ِ
«  رایحه» و «  آرزو» به کار رفته است.
بیت زیر را از نظر کاربرد آرایۀ «ایهام» بررسی کنید.
گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد

گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید

حافظ

قلمرو فکری
توجه به متن درس ،حافظ ،شرط وفاداری معشوق را در چه می داند؟
 1با ّ
 2بیت زیر ،با کدام قسمت از سرودۀ حافظ ،ارتباط مفهومی دارد؟
گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش
تا نگردی آشنا زین پرد ه رمزی نشنوی
حافظ

سب ُه ».را
  3از کدام بیت درس ،می توان مفهوم آیۀ شریفۀ« َو َمن َی َت َو َّکل َعلَی اهللِ َف ُه َو َح ُ
دریافت؟
. ............................................................................................................... 4
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گنــج   حکمــت

ُح ّقۀ راز

روزی یکی نزدیک شیخ آمد و گفت « :ای شیخ آمده ام تا از اسرار حق چیزی با من نمایی».
شیخ گفت  « :باز گرد تا فردا » .
آن مرد بازگشت.
شیخ بفرمود تا آن روز ،موشی بگرفتند و در ُحقّه کردند و سر حقّه محکم کردند.
دیگر روز آن مرد باز آمد و گفت« :ای شیخ ،آنچ وعده کردهای ،بگوی».
شیخ بفرمود تا آن حقّه را به وی دادند و گفت« :زینهار ،تا سر این حقّه باز نکنی».
سـر اسـت؟
مرد حقّه را برگرفت و به خانه رفت و سـودای آنش بگرفت که آیا در این حقّه ،چه ّ
هر چند صبر کرد نتوانسـت .سـر حقّه باز کرد و موش بیرون جسـت و برفت.
مرد پیش شـیخ آمـد و گفت« :ای
سـر خدای تعالی طلب
شـیخ ،من از تو ّ
کردم ،تو موشـی به من دادی؟! »
شـیخ گفـت« :ای درویـش ،مـا
موشـی در حقّـه بـه تـو دادیـم ،تـو
سـر خدای
پنهان نتوانسـتی داشـت؛ ّ
را بـا تـو بگوییم ،چگونه نـگاه خواهی
داشـت؟!».
اسرارالتّوحید ،مح ّمدبن من ّور
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جمال و کمال
بدان که قرآن مانند است به بهشت جاودان؛ در بهشت از
هزارگونه نعمت است  و در قرآن از هزارگونه پند و حکمت است.
و َم َث ِل قرآنَ ،م َث ِل آب است روان؛ در آب ،حیات تنها بود و در
قرآن حیات دلها بود.
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قصههاست.
قصۀ یوسف (ع) نیکوترین ّ
قصهها بسیار است و لکن ّ
در قرآنّ ،
قصه هاست؛ زیرا که در میان دو ضد جمع َبود :هم فُرقَت َبود و هم ُوصلت؛
قصه ،عجبترین ّ
این ّ
بدایت بند و چاه ب َود ،در
هم محنت ب َود ،هم شادی؛ هم راحت بود ،هم آفت؛ هم وفا بود ،هم جفا؛ در ْ
نهایت تخت و گاه ب َود؛ پس چون در او این چندین اندوه و طرب ب َود ،در نهاد خود شگفت و عجب ب َود.
صبر آموزگار
گفتهاند «نیکوترین» از بهر آن ب َود که یوسفص ّدیق ،وفادار ب َود و یعقوب خو ْد او را به ْ
قصه بسیار بود ،و خبردهنده از او،
ب َود ،و زلیخا در عشق و درد او بیقرار ب َود ،و اندوه و شادی در این ّ
جبار ب َود.
َملِک ّ
سن صورت او گفت ،بلکه از ُحسن سیرت او گفت؛ زیرا که نیکو
قصۀ حال یوسف را نیکو نه از ُح ِ
ّ
خو ،بهتر هزار بار از نیکو رو .نبینی که یوسف را از روی نیکو ،بند و زندان آمد و از خوی نیکو ،امر و
فرمان آمد؟ از روی نیکوش حبس و چاه آمد ،و از خوی نیکوش تخت و گاه آمد.
قصه ،از ُحسن سیرت او داد ،نه از ُحسن صورت او داد ،تا اگر نتوانی
پادشاه عالم ،خبر که داد در این ّ
که صورت خود را چون صورت او گردانی؛ باری ،بتوانی که سیرت خود را چون سیرت او گردانی.
آنکه گفتیم سیرتش نیکوترین سیرتها بود ،از بهر آنکه در مقابلۀ جفا ،وفا کرد و در مقابلۀ زشتی،
آشتی کرد و در مقابلۀ لئیمی ،کریمی کرد.
برادران یوسف ،چون او را زیادت نعمت دیدند و یعقوب را بدو میل و عنایت دیدند ،آهنگ کید و
برادران برخالف
مکر و عداوت کردند تا مگر او را هالک کنند و عالم از آثار وجود او پاک کنند .تدبیر
ْ
تقدیر رحمان آمدَ .ملِک تعالی او را دولت بر دولت زیادت کرد و مملکت و نب ّوت ،زیادت بر زیادت
خواست خداون ِد غیبدان برابر نیاید !
کرد ،تا عالمیان بدانند که هرگز کید کایدان با
ِ
تفسیر سورۀ یوسف(ع) ،احمدبن مح ّمدبن زید طوسی
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کارگاه متــنپژوهــی
قلمرو زبانی
توجه به متن درس ،معادل معنایی کلمه های زیر را بنویسید.
 1با ّ
لئیمی ()....................
دولت ( )....................کریمی ()....................
 2کدام قسمت جملۀ زیر حذف شده است؟ نوع حذف را مشخّ ص کنید.
« نیکوخو ،بهتر هزار بار از نیکو رو».
مهربان».
 3در فارسی معیار و رایج ،برخی واژه ها به دو شکل ،تلفّظ می شوند؛
نظیر«مهربانْ ،
َ
توجه به  وزن و
در گفتار عادی ،از هر دو گونۀ تلفّظی می توان استفاده کرد ا ّما در شعر ،با ّ
آهنگ ،باید تلفّظ مناسب را انتخاب کرد.
در متن درس ،واژههای دو تل ّفظی را بیابید.

قلمرو ادبی
  1در بند ششم متن درس ،کدام نوع از روابط معنایی واژه ها ،بر زیبایی سخن افزوده است؟
مشبه به) را مشخّ ص کنید.
(مشبه و ّ
 2در جملۀ زیر ،دو رکن اصلی تشبیه ّ
«قرآن مانند است به بهشت جاودان».
 3در عبارت زیر،کدام واژه ها « جناس» دارند؟
«در مقابلۀ جفا ،وفا کرد و در مقابلۀ زشتی ،آشتی کرد».

فارسی 1

مصوت های پایانی ،وزن یا هر
 4به واژه هایی که در پایان دو جمله بیایند و از نظر صامت و ّ
دوی آنها هماهنگ باشند،کلمات « ُم َس َّجع» و به آهنگ برخاسته از آنها «سجع» می گویند.
دو عبارت ُم َس َّجع از متن درس بیابید و ارکان سجع را مشخّ ص نمایید.
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قلمرو فکری
 1به چه دلیل نویسنده معتقد است کهَ «:م َثل قرآنَ ،م َثل آب روان است».؟
خیرالماکِرین».
اهلل ُ
 2کدام بخش از متن درس ،به مفهوم آیۀ شریفۀ «   و َم َکروا و َم َک َراهلل َو ُ
(آل عمران،آیۀ  )54اشاره دارد؟
 3هر یک از بیت های زیر ،با کدام عبارت درس ،ارتباط معنایی دارد؟
خدمت حق کن به هر مقام که باشی

خدمـت مخلـوق افتخـار نـدارد

ّ
عطار

صورت زیبای ظاهر هیچ نیست

ای بـرادر ،سیـرت زیـبـا بیــار

سعدی

 4دربارۀ ارتباط مفهومی دو عبارت زیر ،توضیح دهید.
فتاح الف ََرج».
«الص ُبر ِم ُ
ّ
صبر آموزگار بود.
یعقوب،خو ْد او را به ْ
. ............................................................................................................... 5

فارسی 1

58

شعـرخـوانی

بوی گل و ریحانها

ُ
قت
ودا�ی     ،میر ف� ت
� �به ب�س ت�انها
 1و��ی دل س ی
ب�ل گ
گ ن �ز
رد�دی گل
�ه �عره دی ب�ل� ،ه ج�امه ی
ب� ش ک��س ت
ت َ� ت ع
�
ت �ا عهد �و رد بس�م هدـ همه م

ت خ غ� ع ش� ق� ت آ خ
�ا �ار م
� �و ی���ته رد دامن
 5گ طل ب� ت ن�
� ر ج �ی ما را ب�رسدـ ش�ا ی�د
�ر رد
گ گ
سخ �ز ع ش ق ش
�و� نی�د م�و سعدی  ،چ� ن�د�ی ن �ن ا ���

خ ی� ش�ت� ن� ک
�
ـ
گ
�
ی
ب�ی �و م �ردی  ،ب وـی ل و ر حان ها
ف� ت آ ن
ت فت
�ز
ب�ا ی�اد �و ا��اـدم ا ی�اد ب�ر
� ��ها
�ز ت
ش نق ض
ب�عد ا �و روا ب�
ا�دـ ��� همـهـ پ��یمان  ها
فت
ک�و ت�ه �ن�ظ ری � ش
ا�دـ ،ر� �ن �به گلس ت�ان  ها
ب
چ�ونع ش� ق�حرم ب� شا�د،سهلاس ت
�    ـب� ی�ا ب�ان  ها
گ
گ
�ز
می�و ی�م و ب�عدـ ا من �و� نی�د �به دوران  ها
کلّیات اشعار ،غزلیّات ،سعدی

درک و دریافت

 1کدام نوع لحن برای خوانش این شعر مناسب است؟ چرا؟
  2چرا این سروده ،در ادب غنایی جا میگیرد؟
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درس هشتم :پاسداری از حقیقت
کارگاه متن پژوهی
گنج حکمت :دیوار عدل
درس نهم :بیداد ظالمان
کارگاه متن پژوهی
شعر خوانی :همای رحمت

ادبیات پایداری

در ایـن فصـل ،متنهایـی را می خوانیـم کـه در آنها نویسـنده یا شـاعر،

تف ّکـر آگاهیبخـش یا انتقـادی خویش را دربـارة دادگـری ،عدالتخواهی،
بیدادگـری ،ستمسـتیزی ،آزادی و حقجویـی ،بازگـو میکنـد .بـه این گونه

متنهـا که در حقیقت ،فریـاد مظلومیت آزادی خواهان را به گوش میرسـاند
و خواننـده را بـه ایسـتادگی ،مبـارزه و سـازشناپذیری در برابـر ظلـم،
فرا میخوانـد« ،ادبیات   پایـداری» یـا «ادب مقاومـت» میگوینـد.
ایسـتادگی در برابر بیدادگریهای اشـخاص و حکومتهای ظالم در تاریخ

همـهٔ ملّتهـا دیـده میشـود؛ هنگامـی کـه یک ملّـت یا جامعـه به مبـارزه با
عوامل اسـتبداد و اسـتکبار داخلی یا تجاوز بیگانگان بر میخیزد ،از سـرودهها
یـا نوشـتههایی بهـره میگیـرد کـه موضـوع اصلـی آنهـا ،سـتایش آزادی و
آزادیخواهـی و دعـوت به مبـارزه و پایـداری در برابر بیدادگران اسـت.
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پاسداریازحقیقت
رد خ� ت�ان را دوس ت
� می دارم
ت ق ک
ک
�ه �به اح ت�رام �و � ی�ام �رده نا�د
آ
� را
و� ب
َ
ک�ه مهرـ مارد ت�وس ت
�
ِ
گ ک
ف
خ�ون ت�و ش�ر� را سر�خ�ون �رده اس ت
�
ش� ف� ق�  ،آ��ی�نه دار ن� ج�اب� ت� ت
�
ف ق
حرا�ی
و �ل�  ،م ب
ک ت آ
�ه �و رد �ن
ت گ
ن�ما�ز ص ب�ح ش�
هاد� ��ز ارده ای
***
فک آ گ
رد ��ر �ن �ودالم
ک�ه خ�ون ت�و را کم� ی�ده اس ت
�
ه گ
ن ف
ی�چ� �ودالی چ�� ی�ن ر� ی�ع ن�د ی�ده ب�ودم
ت
ض ض
ردح � ی�� هم می �وان ع�ز ی��ز ب�ود
�ز گ
ا �ودال ب� پ�رس
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ش�م ش� ک گ ت آ
ی�ری �ه ب�ر لوی �و �مد
هر چ� ی��ز و همـه چ� ی��ز را رد کای� ن� ت
ا�
ک
�به دو پ�اره �رد:
ت ن
هر چ�ه رد سوی �و ،حس ی��ی ش�د
گ
د ی��ر سو ی��ز ی�دی…
گ
ت
آ
مر� �و مع ی�ار!
�ه ،ای
ِ
�خ
گ
گ
مر� ت
� چ� ن�ان �ز ن� گد�ی را �بهس رـه �ر ف� ت
�
ق ک
آ
و �ن را ب�ی �دـر �رد
ک ن
�ه مرد�ی چ� ن�ان
�ز ن
غ گ
� ب� ٔطۀ ب��ز ر� ن�دگا�ی ش�د
خ� نو� ت
�
ب�ا خ�ون ب�های� ت
�ـح ق� ی� ق� ت
�
ک
ت �ز
رد ی�� ـ�را ا�یس ت�اد
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64

و ع�ز م ت
� � ،ض امن دوام ج�هان ش�د
غ
ک
ـ� -ه ج�هان ب�ا ردو� می ب� شا�د -ـ
و خ�ون ت�و ،ام ض�ای «  راس ت�ی» اس ت
�…

***
ش
ت� ت� ن� ت
�ز
ها�ر ا � ج�اع ت
�
و
گ
ش
ش
دان ت� یار �خ� ا�یس ت�اده ای
رد �و� ٔۀ رو� ِن ج
و� ِ
�به پ�اسداری ا�ز ح ق� ی� ق� ت
�
و صدا ق� ت
�
ش
ت
خ
� ی�ر�ی ن �ر�ی ن ل ب�� ن�د
ب�ر ل�ان 
ارادۀ ت�وس ت
�
ب ِ
چ� ن�دان ت� ن�اوری و ب�ل�دن
ن
ک�ه �به ه�گام ت� اش
ما�
عق
�ز ک ک
ف
کاله ا سر �ود� �ل می ا� ت�د
***
�ز خ� خ� ی� ش
اال�ی ا ون و �
ب�ر ت� ب
گ گ
رد ��ذ ر� ِه ت� یار �خ� ا�یس ت�اده ای
�ز ف گ
ب�ا ج�امی ا �ره ن��
آ ن
گ
و ب� ش� ّری� ِ ت
� ره��ذ ار را می � ش�اما�ی
ک
ـ ـهر�س را ک�ه ت� ش� ن� ٔۀ ش�هاد تـ� ـاس ت
�.ـ
***
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کارگاه متــنپژوهــی
قلمرو زبانی
 1مترادف و متضاد واژۀ «رفیع» را از متن درس بیابید.
 2از متـن درس ،بـرای نمودار زیر ،گروه اسـمی مناسـب؛ سـپس به کمـک آن جاهای خالی
را پرکنید.
گروه اسمی
هسته

وابسته

وابسته

اسم

مضافالیه

مضافالیه

...........

...........

...........

قلمرو ادبی
 1دو نمونه از کاربرد «  تشخیص» در متن درس مشخّ ص کنید.
 2شعر سپید ،گونه ای از شعر معاصر است که آهنگ دارد ا ّما وزن عروضی ندارد و جای قافیه ها
در آن مشخّ ص نیست.
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شعر «پاسداری از حقیقت» را از این دید بررسی کنید.

توجه کنید.
 3به بیت زیر ّ
« بید مجنون در تمام عمر ،سر باال نکرد

حاصل بی حاصلی نبود به جز شرمندگی»
صائب

در این بیت ،شاعر برای شکل ظاهری و آویزان بودن شاخه ها و برگ های درخت بید،
علّتی شاعرانه ا ّما غیرواقعی آورده است و آن ،سرافکندگی بید به سبب بی حاصلی است.
وقتی شاعر یا نویسنده دلیلی غیرواقعی ا ّما ادبی برای موضوعی بیان کند؛ به گونه ای که
«حسن تعلیل» پدید می آید.
بتواند خواننده را قانع کند ،آرایۀ ُ
«حسن تعلیل» در لغت ،به معنای دلیل و برهان نیکو آوردن است؛ اگرچه این دلیل و
برهان ،واقعی ،علمی یا عقلی نیست اما مخاطب آن را از علّت اصلی دلپذیرتر می یابد.
«حسن تعلیل» به کار رفته است؟ دلیل خود را بنویسید.
در کدام قسمت از متن درس ُ

قلمرو فکری
توجه به متن درس ،شاعر چه نوع مرگی را غبطۀ بزرگ زندگانی می داند؟
 1با ّ
 2در متن درس« ،عقل» با چه ویژگی هایی وصف شده است؟ چرا؟
 3هر یک از موارد زیر ،با کدام قسمت از شعر «پاسداری از حقیقت» ارتباط معنایی دارد؟

کین( .ارزش هر جای و جایگاهی به کسی است که در آن قرار گرفته
الم ِ
الم ِ
کان ب ِ َ
 شَ َر ُف َ
است).
..
هج َت ُه َفبِ َ
الجهالَ ِ..ه و َح َیر ِ..ه َّ
الله  .
الض
ک ل َِیس َتن ِق َذ عبا َدک م َِن َ
َو بَ َذل ُم َ
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(او  ،حسین (ع) ،خونش را در راه تو داد تا بندگانت را از نادانی و
ِ
بخشد).
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گنــج حکمــت

دیوار عدل

عامل شـهری به خلیفه نبشـت که دیوار شهر ،خراب شـده است ،آن را عمارت
ِ
بایدکردن.
جـواب نبشـت کـه شـهر را از عدل ،دیـوار کن و  راهها از ظلـم و خوف پاک
کن ،که حاجت نیسـت به گِل و خشـت و سـنگ و گچ.
سیاست نامه ،خواجه نظام الملک توسی
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بیداد ظالمان
گ
ش ن گ
�
 1هم مر�   ،ب�ر ج هاـن �ما � ی��ز ب���ذ رد
� مح ن� ت �ز آ ک ُ ن خ
را�
و�ی ن ب وم
� ا پ�ی �ن ت�ا ��د � ب
ِ
آ �ج ک هس ت گل گ� ی �خ
� ب� ا ل �ه � و � ِر اص و عام
نک
�
چ�ون دا ِد عادالن �به ج هاـن رد ،ب� ق�ا ��رد
مم کل� ت غ ّ ش ش
گ ش
�  و  ر ف� ت
�ذ� ت
��ی�ران �
�
 5رد � چ�و�ر ِ
کُ
ش
ک �ز
�مـ ها ب�� ش� ت
�
ب�ادی �ه رد ما ن�ه ب�سی
ع
ن
گ ش
�ز
�ذ� ت
�ی ن کاروا�سرای  ،ب�سی کاروان �
�
خ ـ� ش ت
ُم ف تَ�خ َ
ای � ـ� ر �به طالع مسعـود �و ی� �ن
ک� ن
�ز ت�َ
ح
ّ
�
�
ب�ر ت� ی�رـ ج� ت
ور�ان ملـ س پ�ر یم
گ گ
ت
ُ
10
ر� ط ب�ع
ان � ْ
ای �و رمه سپـرده �به چ�و پ� ِ

ش ن
گ
ن ق �ز
هم رو� ِ� مان �ما � ی��ز ب���ذ رد
ش ن گ
ل ت آش
� �� ی�ان �ما � ی��ز ب���ذ رد
ب�ر دو ْ ـ
ش ن گ
ق
دهان �ما � ی��ز ب���ذ رد
ب�ر حل� و ب�ر
ِ
ش ن
گ
�ظ
ب� ی�داد المان �ما � ی��ز ب���ذ رد

ا�ی ن عوعو سگان ش�ما ن� ی��ز
ِ
ِ
هم ب�ر چ� غ
را�دان ش�ما ن� ی��ز
ن�ا�ار ،کاروان ش�ما ن� ی��ز
چ
ِ
ت أ� ث�� ی�ر ا خ� ت�ران ش�ما ن� ی��ز

گ
ب���ذ رد
گ
ب���ذ رد

گ
ب���ذ رد
گ
ب���ذ رد

خس ت ک
ش ن
گ
ت�ا ��ی �مان �ما � ی��ز ب���ذ رد
ش ن
گ
گ گ ش
ا�ی ن �ر�ی � ب�ان �ما � ی��ز ب���ذ رد

سیف َفرغانی

فارسی 1

69

کارگاه   متــنپژوهــی
قلمرو زبانی
مهم امالیی بیابید و بنویسید.
 1در شعری که خواندید ،پنج واژۀ ّ
 2تفاوت معنایی فعل« ُکشت» را در ابیات زیر توضیح دهید.
گفتـا تـو بندگی کن کاو بنـده پرور آید
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت
بادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت

هـم بـر چراغـدان شـما نیـز بگـذرد

 3برای هر واژۀ مشخّ ص شده ،یک مترادف از متن درس بیابید.
بـر در بخـت بـد فـرود آیـد
همت بلند دار که نزد خدا و خلق
ّ

هرکـه گیـرد عنان مرکبـش ،آز

ناصرخسرو

باشـد بـه قدر ه ّمـت تو اعتبـار تو

ابن یمین

قلمرو ادبی
 1قافیه و ردیف را در بیت نخست این سروده مشخّ ص کنید.
 2در بیت زیر،کنایه ها را بیابید و مفهوم آنها را بنویسید.
بر تیر جورتان ز تح ّمل سپر کنیم

توجه کنید:
 3به بیت زیر ّ

برکن زبن این بنا که باید
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تا سختی کمان شما نیز بگذرد

از ریشه بنای ظلم بر َکند

مح ّمدتقی بهار

در مصـراع ا ّول ،مقصـود شـاعر از «  بنا» ،مفهوم « ظلم» اسـت؛ یعنی شـاعر « ،ظلم» را به
مشبه (ظلم) را حذف کرده
«  بنا» تشـبیه کرده اسـت؛ سپس به سـبب شباهت آن دو به هم ّ
مشـبهبه (بنا) را ذکر کرده اسـت تا شـباهت را تا مرحلۀ یکی شـدن نشـان دهد؛ به
و فقط ّ
ایـن تصویر خیال انگیز« ،اسـتعاره» می گویند.

مشبه به) ذکر نمی شود.
در استعاره ،یک طرف
تشبیه(مشبه یا ّ
ّ
«مشبه به» :خورشید شکفت.
مثال برای حذف
ّ
«خورشـید» به «گل» تشـبیه شـده اسـت و «شـکفتن » از ویژگیهای گل اسـت که به
خورشـید نسبت داده شـده است.
در بیت پنجم ،استعاره ها را مشخّص کنید و مفهوم هر یک را بنویسید.

قلمرو فکری
توجه به توضیح زیر ،معنی و مفهوم بیت ا ّول درس را به نثر روان بنویسید.
  1با ّ

سیف ال ّدین مح ّمد َفرغانی ،در سدۀ  هفتم هجری ،هنگامی که شهرهای بزرگ و آباد ایران ،در
آتش بیداد مغوالن می سوخت ،این شعر را سرود  .سیف در این سروده ،از رفتار ظالمانۀ فرمانروایان
و تاخت و تاز سپاه مغول ،با بیان کوبنده ای انتقاد می کند.

 2در بیت زیر ،مقصود شاعر از«رمه»« ،چوپان ْ
«گرگی شبان» چیست؟
گرگ طبع» و
ِ
چوپان ْ
گرگی شبان شما نیز بگذرد
این
گرگ طبع
ای تو رمه سپرده به
ِ
ِ
 3از متن درس ،برای حدیث و آیۀ زیر ،نمونه بیتی مرتبط بیابید و بنویسید.
وم َعل َ
			
َیک.
هر َی ِ
یوم ل ََک و َی ٌ
ومان ٌ
ال ّد ُ

ُّ
نفس ذائق ُة الموت.
کل ٍ

امام علی(ع)
سورۀ آل عمران ،آیۀ 185

 4سرودۀ زیر ،یادآور کدام بیت درس است؟
بر قصر ستمکاران ،گویی چه رسد خِذالن
ما بارگ ِه دادیم ،این رفت ستم بر ما
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شعـرخـوانی

همای رحمت

ه حم ت ت آ ت
 1علی ای مای ر
�  � ،و چ�ه ی���ی خ�دا را!
گ خ ش� ن ه ُ خ
� علی ب� ی�ن
دل ا�ر �دا �اسی مه رد ر ِ
مک
�ز
گ
خ
ب�رو ای �دای س� ی�ن ِرد �ا ن� ٔۀ علی ن
ک گ
ک ت
�ز
�به �ج�ز ا علی �ه �و ی�د �به پ�سر �ه ق�ا � ِل من
ج�ز �ز
ک آ پ�
ل
�
� 5به � ا علی �ه �رد سری ا ب�وا ع ج�ای� ب
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فک
ک
�ه �به ماسوا �� ن�دی همه سا� ی ٔۀ هماـ را
ش خت
خ
ق�
�به علی � ن�ا��م من� ،به خ�دا سم � ،دـا را
گ
�ز ک گ
ک�ه �ن� ی�ن پ� ش
اد�اهی دهد ا �رم �دا را
ِ
ک
� س ت� س ت ک ن
� ا��ون �به اس ی�ر �ن    مدارا؟
چ و ا ی�ر و
ک
ک َع َل ک
ل ش�
ن
�
�
�ه م �د �به عام هدـای �ر بال را؟

ک �ز
ت ع ن �ز
ان پ�ا� ب�ا ان
چ�و �به دوس� هد ب��دد م ی� ِ
ن گ
ن
ن�ه خ�دا ت�وا�م ش� خ� ن
وا�د ن�ه ب� ش�ر ت�وا�م ش� � ف� ت
�

ک ت� ن ک
َ
وا�د �ه �به سر ب�رد فو�ا را؟
چ�و علی �ه می
ک
م ت� ّ
فت
حی�رم چ�ه ن�امم ش�ـه مل� ال��ی را؟

ن
غ ح ق � شب� ن� ک
ش
� 10ز �
�
رد
ه
�
و
�
ا
مر�
وای
�
ی
دل � ب
ِ
ِ

ن �ز آ ش
آ ش ن
�به پ� ی�ام ��ـ یا�ی ب��وا د �� ن�ا را»
غ
ش
س ت گ� ف� ت خ� ش
�
ت
س
�م دل�به دو � �ن چ�ه و� ا � هر ی�ارا
ِ

�ز ن
�ز ن
ش ق
چ�ه �م چ�و ن�ای هر دم   � ،وای �و� او دم؟
ش
ک ن� ص
� رد ا�ی ن ام ی�دم �ه س ی�م ب�حگاهی
«همه � ب

ن
ک
غ� ی� خ ش ت ن �ز
� �و� �ر ب��وا د ا�ی ن �وا را
�ه لسان ب

سیّد مح ّمد حسین بهجت تبریزی (شهریار)

درک و دریافت

  1شـاعر بـه کمـک کـدام ویژگی هـای زبانی ،بـاور و ایمان عمیـق و ارادت خود را نسـبت به
اهل بیت (ع) آشـکار می سـازد؟
شخصیت واالی حضرت علی (ع) اشاره شده است؟
  2در این سروده به کدام ویژگی های
ّ
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درس دهم :دریا دالن صف شکن
کارگاه متن پژوهی
گنج حکمت :یک گام ،فراتر
درس یازدهم :خاک آزادگان
کارگاه متن پژوهی
روان خوانی :شیرزنان ایران

ادبیات انقالب اسالمی

مقصود از «ادبیات انقالب اسلامی» ،سـرودهها و نوشـتههایی هستند که
از سـال  1357تاکنون آفریده شـدهاند و درونمایۀ آنها از فرهنگ اسلامی،
قیـام امـام حسـین (ع) ،اندیشـههای امـام خمینـی(ره) و فضـای فرهنگی،
معنـوی و شـور و نشـاط انقالبی جامعـه ،تأثیر پذیرفته اسـت .این گونه آثار،
تصویـری از تح ّوالت فکری ــ فرهنگی جامعة معاصر را به دسـت می دهند.
نمونههـای شـعر و نثـری کـه در این فصـل می خوانیم ،فضـای فرهنگی،
ایران پس از انقالب اسلامی را
منش انقالبی جامعـة
ِ
اجتماعـی ،سیاسـی و ِ
وصـف میکنند.
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دریادالن صف شکن

غروب روز بیستم بهمن  1364حاشیۀ اروندرود

فارسی 1

تاریخی زمین در حاشیۀ اروندرود جاری میگردد و مگر
غروب نزدیک میشود و تو گویی تقدیر
ِ
تعالی است که از طریق انسان ها به انجام میرسد و
به راستی جز این است؟ تاریخَ ،م ّ
شی ِت باری ٰ
بچههایی که اکنون در حاشیۀ
تاریخ فردای کرۀ زمین به وسیلۀ این جوانان تحقّق مییابد؛ همین ّ
اروندرود گِرد آمدهاند و با اشتیاق منتظر شب هستند تا به قلب دشمن بتازند.
بچه ها ،آماده و مسلّح ،با کوله  پشتی و پتو و جلیقههای نجات ،در میان نخلستانهای حاشیۀ
ّ
خوش انتظار طی میکنند .بعضی ها وضو میگیرند
اروندرود ،آخرین ساعات روز را به سوی پایان ِ
و بعضی دیگر پیشانی بندهایی را که رویشان نوشتهاند «زائران کربال» بر پیشانی میبندند .بعضی
بچهها گوشۀ خلوتی یافتهاند و گذشتۀ خویش را با وسواس یک قاضی میکاوند و سراپای
دیگر از ّ
«حقاهلل را خدا میبخشد ا ّما وای از
وصیتنامه مینویسند  ّ :
زندگی خویش را محاسبه میکنند و ّ
وصیتنامهات را تنظیم کردهای؟
ّ
حقال ّناس!» و تو به ناگاه دلت میلرزد   :آیا ّ
مهندسی جهاد ،آخرین کارهای مانده را راست و ریس میکنند و از
بچههای
از یک طرفّ ،
ِ
طرف دیگر ّ
سکاندارها قایقهایشان را میشویند و با د ّقتی عجیب همه چیز را وارسی میکنند   ...
راستی تو طرز استفاده از ماسک را بلدی؟ وسایل سنگین راه سازی را با ِر شناورها کردهاند تا به
بچهها نیز
محض شکستن خطوط مق ّدم دشمن ،آنها را به آن سوی رودخانۀ اروند حمل کنند و ّ
بچههای صمیمی و بی  تکلّف و متواضع و سادهای هستند که همیشه در مسجد    و نماز
همان ّ
جمعه و ِّ
محل کارت و   اینجا و آنجا میبینی  ...ا ّما در اینجا و در این ساعات ،همۀ چیزهای معمولی
حقیقتی دیگر مییابند .تو گویی اشیا گنجینههایی از رازهای شگفت خلقت هستند ،ا ّما تو تا به
حال درنمییافتهای.
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  روستایی
در اینجا و در این لحظات ،دلها آن چنان صفایی مییابند که وصف آن ممکن نیست .آن
ِ
ولی امر .به راستی
جوانی که گندم و برنج و خربزه میکاشته است ،امشب سربازی است در خدمت ِّ
آیا میخواهی سربازان رسول اهلل (ص) را بشناسی؟ بیا و ببین آن رزمنده ،کشاورز است و این یک
طلبه است و آن دیگری در یک مغازۀ گمنام ،در یکی از خیابانهای دورافتادۀ مشهد لبنیات فروشی
دارد و به راستی آن چیست که همۀ ما را در اینجا ،در این نخلستانها گردآورده است؟
تو خود جواب را میدانی :عشق.
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اینجا سولهای است که ُگردان عبداهلل آخرین لحظاتِ قبل از شروع عملیات را در آن میگذرانند.
اینها که یکدیگر را در آغوش گرفتهاند و اشک میریزند ،دریادالن صف  شکنی هستند که دل  شیطان
الهی آنان هیچ قدرتی یارای ایستایی ندارد.
را از ُرعب و وحشت میلرزانند و در برابر ق ّوۀ ِ
ساعتی بیش به شروع حمله نماندهاست و اینجا آیینۀ تجلّی همۀ تاریخ است .چه میجویی؟ عشق؟
همین  جاست .چه میجویی؟ انسان؟ اینجاست .همۀ تاریخ اینجا حاضر است؛ بدر و ُحنین و عاشورا
اینجاست.
صبح روز بیست و یکم بهمن ماه کنارۀ اروند

آسمان سینۀ مؤمنین درخششی عجیب
آفتاب فتح در
هنوز فضا از نم باران آکنده است ،ا ّما
ِ
ِ
عملیات ،خطوط دفاعی دشمن یکسره فروریخت .پیش از همه
دارد .دیشب در همان ساعات ا ّولیۀ ّ
مرضیه (س) ،به آب
توسل به حضرت زهرای
غ ّواصها در سکوت شب ،بعد از خواندن دعای َف َرج و ّ
ّ
زدند و خط را گشودند و آن گاه خیل قایقها و شناورها به آن سوی اروند روان شدند .صف طویل
رزمندگان تازه نفس ،با آرامش و اطمینانی که حاصل ایمان است ،وسعت جبهۀ فتح را به سوی
فتوحات آینده طی میکنند و خود را به ّ
خط مق ّدم میرسانند .گاه به گاه گروهی از خط شکن ها
سادگی همیشگی ،بی غرور ،بعد از شبی پرحادثه
را میبینی که فاتحانه ،ا ّما با همان تواضع و
ِ
باز میگردند ،و به راستی چقدر شگفت آور است که انسان در متن عظیمترین تح ّوالت تاریخ جهان
و در میان سر َدمداران این تح ّول زندگی کند و از نِسیان و غفلت ،هرگز در نیابد که در کجا و در
چه زمانی زیست میکند.
آنها با اشتیاق از بین گِل و الیی که حاصل جزر و َم ّد آب «خور» است ،خود را به قایق ها
میرسانند و ساحل را به سوی جبهههای فتح ترک میکنند .طلبۀ جوانی با یک بلندگوی دستی،
بچه ها صلوات میگیرد.
همچون وجدان جمع ،فضای نفوس را با یاد خدا معطّر میکند و دائم از ّ
ایمان جنود خدا م ّتکی به ماشین پیچیدۀ جنگ است .از  همان نخستین ساعات فتح،
دشمن در برابر ِ
هواپیماهای دشمن در پی تالفی شکست بر میآیند؛ حال آنکه در معرکۀ قلوب مجاهدان خدا،
آرامشی که حاصل ایمان است ،حکومت دارد .دشمن حیرتزده است که چگونه ممکن است کسی
از مرگ نهراسد؟! کجا از مرگ میهراسد آن کس که به جاودانگی روح خویش در جوار رحمت حق
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آگاه است؟ و این چنین اگر یک دست تو نیز هدیۀ راه خدا شود ،باز هم با آن دست دیگری که باقی
عباس بن علی (ع) باشد ،چه
است ،به جبههها میشتابی .وقتی «  اسوۀ» تو آن «تمثیل  وفاداری»ّ ،
باک اگر هر دو دست تو نیز هدیۀ راه خدا شود؟ اینها که نوشتهام ،وصف حال رزمندهای است که
با یک دست و یک آستین خالی ،در کنار «خور» ایستاده است .تفنگ دوربیندارش نشان میدهد
که تک تیرانداز است و آن آستین خالیاش ،که با باد این سوی و آن سوی میشود ،نشانۀ مردانگی
است و اینکه او به عهدی که با ابوالفضل (ع) بسته ،وفادار است .چیست آن عهد؟:
«مبادا امام را تنها بگذاری!».
در خط ،درگیری با دشمن ادامه دارد .دشمن ،بردۀ ماشین است و تو ماشین را در خدمت ایمان
کشیدهای.
بولدوزرچی جهاد خاکریز میزند .بر کوهی از آتش نشستهاست و کوهی از
در زیر آن آتش شدید،
ِ
دشت باز گرفتار
خاک را جا به جا میکند و معنای خاکریز هم آن گاه تفهیم میشود که در میان یک ِ
آتش دشمن باشی .یک رزمندۀ روستایی فریمانی در میان خاک نشسته است و با یک بیل  دستی
برای خود سنگری میسازد .آنها چه اُنسی با خاک گرفتهاند و خاک ،مظهر فق ِر مخلوق در برابر
َنای خالق است .معنای آنکه در نماز پیشانی بر خاک میگذاری ،همین است و تا با خاک اُنس
غ ِ
مراتب ُقرب نداری .برو به آنها سالم کن؛ دستشان را بفشار و بر شانۀ پهنشان
نگیری ،راهی به
ِ
انسان امروز را از بنیان
بوسه بزن .آنها مجاهدان راه خدا و َعلَم داران آن تح ّول عظیمی هستند که
ِ
تاریخ آیندۀ بشریت را میسازند و آیندۀ بشریت ،آیندۀ الهی است.
تغییر میدهد .آنها ِ
مرتضی آوینی ،به نقل از مجلّۀ ادبیات داستانی
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کارگاه   متــنپژوهــی
قلمرو زبانی
مهم امالیی از متن درس بیابید و بنویسید.
 1پنج گروه کلمۀ ّ
 2مترادف واژه های زیر را از متن درس بیابید.
		
فراموشی
بی ریا و صمیمی

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

توجه کنید.
 3به جمله های زیر ّ
الف) خطوط دفاعی دشمن یکسره فروریخت.
ب) اینها دریادالن صف شکنی هستند که دل شیطان را از ُرعب و وحشت میلرزانند.
به جملۀ ا ّول که یک فعل دارد« ،ساده» و به جملة دوم،که بیش از یک فعل دارد« ،مر ّکب»
میگویند.
جملة «ب» ،شامل دو جمله است که از نظر معنایی به یکدیگر وابسته اند؛ به طوری که
یکی از جمله ها بدون دیگری ناقص است:
جملة مر ّکب ،معمو ًال از یک جملۀ پایه (هسته) و یک یا چند جملۀ پیرو (وابسته)
تشکیل می شود؛ بخشی که پیوند وابسته ساز ندارد ،پایه است.
پیوندهای وابسته ساز عبارت اند از« :که ،تا ،چون ،اگر ،زیرا ،برای ،اینکه ،به طوری که،
هنگامی که »...
جملۀ «ب» را از این دید بررسی می کنیم:
ـ جملۀ پایه یا هسته :اینها دریادالن صف شکنی هستند.
کــه
_________ ) دل شیطان را از رعب یا وحشت می لرزانند.
ـ جملۀ پیرو یا وابسته( :
پیوند وابسته ساز
فارسی 1
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قلمرو ادبی

 1هر قسمت مشخّ ص شده ،دربردارندۀ کدام آرایۀ ادبی است؟
حسرت نبرم به خواب آن مرداب

کآرام درون دشت شب خفته است

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

قلمرو فکری

آیه )٢٨
ئن الْقُلوب»
  1نویسـنده در کدام جمله ،از مفهوم آیۀ «أَ ٰال ب ِ ِذک ِراهللِ َتطْ َم ُّ
(سـوره رعدٔ ،
ٔ
بهره گرفته اسـت؟

 2دربارۀ ارتباط محتوایی متن «   دریادالن صف شـکن» و این سـرودۀ شـفیعی کدکنی توضیح
دهید.
حسرت نبرم به خواب آن مرداب

دریایم و نیسـت باکم از طوفان

کآرام درون دشت شب خفته است

دریا همه عمر خوابش آشفته است

 3چرا نویسـنده معتقد اسـت که «همۀ تاریخ اینجا (جبهه) حاضر اسـت؛ بَدر و ُحنین و عاشـورا
اینجاست».؟
. ............................................................................................................... 4
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گنــجحکمــت

یک گام ،فراتر

شیخ یک بار به طوس رسید .مردمان از شیخ استدعای مجلس
کردند .اجابت کرد.
بامداد در خانقاه ،تخت بنهادند .مردم می آمدند و می نشستند.
چون شیخ بیرون آمدُ ،مقریان ،قرآن برخواندند و مردم بسیار
درآمدند .چنانکه هیچ جای نبود.
معرف بر پای خاست و گفت« :خدایش بیامرزاد که هرکسی از
ّ
آنجا که هست ،یک گام ،فراتر آید».
   م َح ّم ٍد َو
   اهلل   َعلَی ُ
شیخ گفتَ « :
  وصلَّی ُ
ه    أجمعین»  ؛ و دست بهروی فرو آورد و
آل ِ َ
گفت «:هرچه ما خواستیم گفت ،و همه
پیغمبران بگفتهاند؛ او بگفت که از آنچه
هستید ،یک قدم فراتر آیید ».کلمهای
نگفت و از تخت فرو   آمد و بر این ختم
کرد مجلس را.
اسرارالتّوحید ،مح ّمد بن من ّور
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(سرور اعظم باکوچی)
سپیده کاشانی ُ
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کارگاهمتــنپژوهــی
قلمرو زبانی
 1برای واژۀ «افسرده» دو معادل معنایی بنویسید.
  2بیـت زیـر را بـر اسـاس ترتیب اجزای جمله در زبان فارسـی مرتب کنید؛ سـپس اجزای هر
جملـۀ بیت را در جـدول قرار دهید.
مـن ایرانیـم آرمانـم شـهادت
نهاد

تجلّ ِی هسـتی اسـت جان کندن من
گزاره

قلمرو ادبی
 1این سروده را از نظر قالب و مضمون با شعر« مهر و وفا » مقایسه کنید.
 2در شـعری کـه خواندیـد ،واژه هـای «خـاک» و «شـعله» در کـدام مفهـوم مجـازی به کار
رفته انـد؟

فارسی 1

 3گاهـی اجـزای کالم ،بـرای تأثیـر بیشـتر سـخن در زبـان ادبـی ،بنا بر تشـخیص شـاعر یا
«گل صبر ،میپـرورد دامن من» ،کـه مفعول و
نویسـنده جا به جـا میشـود؛ مانند مصـراع ِ
فعل بر نهاد ،مق ّدم شـده اسـت تا شـیوایی و رسـایی کالم بیشـتر شـود؛ به این گونه بیان،
«شـیوۀ بالغی» میگویند.
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این شـیوه در مقابل شـیوۀ عادی قرار می گیرد .در شـیوۀ عادی ،اصل بر این اسـت که
نهـاد همـۀ جمله ها در ابتدا و فعل در پایـان قرار گیرد.
نمونه ای از کاربرد شیوۀ بالغی را در متن درس بیابید و آن را توضیح دهید.

قلمرو فکری
 1در کدام بیت ،بر مفهوم «یگانه پرستی» تأکید شده است؟
 2مضمون بیت های دوم و سوم را با سرودۀ زیر مقایسه کنید.
تـا َز  بَـر خاکـی ای درخـت تنومنـد

مگسـل از این آب و خاک ریشۀ پیوند
ادیب الممالک فراهانی

ِیل اهللِ أَ ْم َوا ًتا بَ ْل أَ ْح َیاء
یـن ُقتِ ُلواْ ِفی َسـب ِ
ـب َّن الَّ ِذ َ
 3در کـدام بیـت ،به مفهوم آیۀ شـریفۀ« َو َال تَ ْح َس َ
ُـون » ( سورۀ آل عمران ،آیۀ  )169اشاره شده است؟
ـم ُی ْر َزق َ
ِعنـ َد َربِّ ِه ْ
. ............................................................................................................... 4
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روان خوانی

شیرزنانایران

متن تقریظ رهبر معظّم انقالب بر کتاب «من زندهام»:

کتاب را با احساس دوگانۀ اندوه و افتخار و گاه از پشت پردۀ اشک خواندم
مجسم کردن زیباییها
و بر آن صبر و ه ّمت و پاکی و صفا و بر این هنرمندی در ّ
جها و شادیها آفرین گفتم .گنجینۀ یادها و خاطرههای مجاهدان و
و رن 
آزادگان ،ذخیرۀ عظیم و ارزشمندی است که تاریخ را پربار و درسها و آموختنیها
را پرشمار میکند .خدمت بزرگی است آنها را از ذهنها و حافظهها بیرون کشیدن و
به قلم و هنر و نمایش سپردن.
این نیز از نوشتههایی است که ترجمهاش الزم است .به چهار بانوی قهرمان این
1392 /7/5
کتاب و به ویژه نویسنده و راوی هنرمند آن سالم میفرستم.
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ابتدا باید مجروحانی را که وار ِد بخش فوریت های پزشکی (اورژانس) میشدند ،شناسایی ،و
بعد مشخّ صاتشان را ثبت میکردم .برای این کار ،لباسهای مجروحان را با قیچی از تنشان بیرون
میآوردم تا آمادۀ شست وشو و رسیدگی شوند.
بیمارستان به همه چیز شبیه بود ،جز بیمارستان؛ غلغله بود .ازدحام مردم برای اهــدای خون
و کمک رسانی ،همۀ کارکنان بیمارستان را کالفه کرده بود و نظم بیمارستان از دست رئیس و
مدیر و پرستار و نگهبان ،خارج شده بود .صدای زوزۀ آمبوالنسها و صدای هشدار حملۀ هوایی،
در هم آمیخته بود.
قطع برق ،هنگام حملۀ هوایی ،بیمارستان را ناچار به استفاده از برق اضطراری میکرد .تختها
کفاف مجروحان را نمیداد .حتی فرصت نمیشد جنازۀ شهدا را به سردخانه منتقل کنند .حتم ًا
باید باالی سر افراد میرفتی تا تشخیص میدادی ،زندهاند یا مرده .گورستان شهر ،گنجایش این
همه جنازه را نداشت .ح ّتی برای بردن اجساد ،ماشین نداشتیم و آمبوالنسها ترجیح میدادند،
مجروحان را جا به  جا کنند.
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از زمین و آسمان ،مرگ بر شهر میبارید .کودکانی که مادرهایشان را در بمباران از دست داده
بودند ،سرگردان و تنها در شهر ،رها شده بودند.
با خودم گفتم :جنگ ،مسئلۀ ریاضی نیست که دربارهاش فکر کنی و بعد حلّش کنی؛ جنگ اص ً
ال
منطقی ندارد که با منطق بخواهی با آن کنار بیایی .جنگ ،کتاب نیست که آن را بخوانی .جنگ،
جنگ است .جنگ ،حقیقتی است که تا آن را نبینی ،درکش نمیکنی.
کم کم به تابلوی راهنمای  12کیلومتری آبادان نزدیک میشدیم .چند نفر سرباز در کنار جاده،
توجهم
زیر لولههای نفت به حالت سینه خیز ،دراز کشیده بودند و چند خودروی خودی متو ّقف شدهّ ،
را جلب کرد.
ناگهان خودروی ما با صدای انفجار مهیبی متو ّقف شد .نمیتوانستیم هیچ حرفی بزنیم.
از راننده پرسیدم :چی شد؟
گفت :نمیدانم ،مثل اینکه اسیر شدیم.
ـ اسیر کی شدیم؟
ـ اسیر عراقیها.
ـ اینجا مگه آبادان نیست؟ تو ما رو دادی دست عراقیها؟
ـ اهلل اکبر ،خواهر! همه با هم اسیر شدیم.
در این هنگام ،سربازهای عراقی سریع خودشان را به ماشین ما رساندند .من کنار پنجره  ،بی حرکت
نشسته بودم؛ ا ّما آنها شیشۀ ماشین را با قنداق شکستند.
وقتی پیاده شدیم ،مثل مور و ملخ از کمینگاههای خود درآمدند و دور ماشین جمع شدند و راننده
و سرنشین را مثل کیسۀ شن به پایین جاده پرتاب کردند.
دستهایم را روی لباسهایم کشیدم .مقنعهام را تکاندم .به جیبهایم اشاره کردند .آستر
جیبهایم را بیرون کشیدم .وقتی دستهایم را از جیبم درآوردم ،در حالی که حکم مأموریتم را در
یک مشتم پنهان کرده بودم ،شروع به تکاندن جیبم کردم.
متوجه کاغذها شد و اشاره کرد« :مشتت را باز کن» .با خنده ای زیرکانه ،انگار که به
افسر عراقی ّ
کشف بزرگی رسیده است ،هر دو کاغذ را از من گرفت و مترجم را صدا کرد.
مترجم خواند :معصومه آباد؛ نمایندۀ فرماندار آبادان.
مأموریت :انتقال بچههای پرورشگاه به شیراز.
مهم نظامی ایران را به دام انداختهاند .درحالی که از خوشحالی
فکر کردند یکی از مهرههای ّ

فارسی 1

در پوست خود نمیگنجیدند ،پشت سر هم به عربی جمالتی
میگفتند و من با کنجکاوی حرکات و حرفهای آنها را گوش
میدادم و دور و برم را میپاییدم اما هر چه بیشتر گوش میدادم،
نات الخمینی» و «ژنرال» را در هر
کمتر میفهمیدم .کلمۀ «   بَ ُ
جمله و عبارتی میشنیدم .بالفاصله ،بی سیم زدند و خبر را
ارسال کردند.
از مترجم پرسیدم :چی داره می گه؟
گفت :می گه ما دو ژنرال زن ایرانی را اسیر کردهایم.
گفتم :ما مددکار هالل احمریم.
ترجمه کرد و افسر عراقی گفت  « :زنهای ایرانی از مردهای
ایرانی خطرناک ترند».
از اینکه    دو   دختر ایرانی در نظر آنها اینقدر خطرآفرین بودند،
احساس غرور و استقامت بیشتری کردم .یاد روزهایی افتادم
که میخواستم خدا امتحانم کند .باورم نمیشد که امتحان من
اسارت باشد.
برادرهایم را میدیدم که دست بسته و اسیرند .نمیخواستم
نت الخمینی و ژنرال
جلوی دشمن ،ضعف نشان دهم .عنوان ب ِ ُ
به من جسارت و جرئت بیشتری میداد ،ا ّما از سرنوشت مبهمی
که پیش رویم بود ،میترسیدم.
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صبحدم بیست و چهارم مهر ،هم زمان شد با سر و   صدای خودروهای بعثی و هجوم دوبارۀ
خرمشهر به سمت همین جاده سرازیر بودند .من و مریم را به گودالی
گروه گروه نیروهایی که از شمال ّ
انتقال دادند.
تعدادمان ساعت به ساعت بیشتر میشد .ساعت ده    صبح جوانی با قامتی باریک و بلند و
محاسنی قهوه ای مثل تیری که از دور شلیک شود ،به جمع ما پرتاب شد .پنجاه رأس گوسفند با
صدای زنگولههایشان او را همراهی میکردند و عراقیها گوسفندها را هم با او داخل گودال کردند.
به هر طرف که سر میچرخاندیم ،صورت گوسفندها توی صورتمان بود و روی دست و پایمان
فضله میریختند و یکسر بع بع میکردند.
هر گوسفندی که سر و صدا میکرد ،به محض اینکه آن جوان ،دستی به سرش میکشید،
آرام میشد .یکی از برادرهای سپا ِه امیدیه از او پرسید« :اسمت چیه برادر؟ شغلت چیه؟»
با سادگی و صداقت تمام گفت :اسمم «عزیز» است و چوپانم .کاشی هستم .دیروز از کاشان
راه افتادم .توی والیتمان هر کی دوست داشت ،چند تا گوسفند برای سالمتی رزمندهها به جبهه
هدیه کرده .من تو مسیر آبادان بودم که گیر افتادم.
ما را از گروه جدا کردند و سوار ماشین شدیم ،ا ّما هر دو ترجیح میدادیم ،بین گوسفندها باشیم
نه بین گرگها!
صبح روز بعد با صدای همهمۀ بیرون ،سراسیمه ،بلند شدیم و برای اینکه از اخبار جدید ،مطّلع
شویم از پشت پنجره ،بیرون را نگاه کردیم.
کامیونی ُپر از اسیران ایرانی از نظامی گرفته تا غیرنظامی و پیر و جوان را وارد زندان کردند.
یک نفر به آرامی گفت :این چه تقدیر و مصلحتی بود؛ ما آماده بودیم بجنگیم تا در راه خدا کشته
شویم ،آن وقت نجنگیده اسیر شدیم .یعنی خدا اینجا نشستن و کتک خوردن را از ما قبول میکند؟
از من پرسیدند :کی به کربال آمدید؟
گفتم :اینجا که کربال نیست ،تَنومه است.
سیدالشّ هدا شما را به عراق
گفت :چرا ،این راه و این تقدیر ،عین کربالست .عشق به کربال و ّ
کشانده است.
از طلبهای که نزدیکتر بود پرسیدم « :برادران مجروح اینجا نیستند؟» گفت« :نه خواهر ،اینجا
سالمها را مجروح میکنند».

بچهها را نوبتی و از روی مالک و معیار خودشان انتخاب میکردند و آنها را به اتاق شکنجه روانه
میکردند .روی هر کس انگشت َح َرسالخمینی (پاسدار) میگذاشتند ،او را با پای خودش میبردند،
ا ّما روی چهار دست و پا و با چهرهای خونین و مالین برمی گرداندند که اص ً
ال قابل شناسایی نبود.
بچهها برای اینکه این فضای ظالمانه و دلخراش را قابل تح ّمل کنند ،همه چیز را به خنده و
ّ
شوخی گرفته بودند .مینشستند توی صف کتک خوری ،ا ّما اسمش را گذاشته بودند ،هواخوری.
لباسهای ضخیم و آستین بلند را چندتایی تن همدیگر میکردند که ش ّدت ضربات کابلها را
کمتر احساس کنند.
دیوارها تنها شریک و تکیه گا ِه درد و رنج ما بودند .دیوارهایی که تعداد کاشی قهوهای رنگ آنها را
دانه دانه شمرده بودم .دیوارهایی که دیگر همۀ سایه روشنهایشان را میشناختیم .گویی در و دیوار،
بخشی از دارایی ما بود که با ما جا به جا میشد؛ اما دیوارهای سلول شمارۀ سیزده برای ما آشناتر
و ج ّذاب تر بود .هر کاشی ،یادگاری از یک عزیز در قاب بود .یادگاریها با جسم تیزی ،هنرمندانه
با شعری لطیف و سوزناک ،روی دیوار حک شده بود .روی یکی از کاشیها نوشته شده بود:
تا باد بَ َرد سوی وطن ،بوی تنم را»
«تابوت مرا جای بلندی بگذارید
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در شهریور  1361دومین دیدارمان با هیئت صلیب سرخ انجام شد .با آمدن این هیئت شور و
هیجان زیادی در اردوگاه به راه میافتاد و فضای اردوگاه پر از پرندههای کاغذی میشد .اُسرا با
این پرندههای کاغذی چند ساعتی را به سرزمین مادری سفر میکردند و همه در حال و هوای
دیگری سیر میکردند.
رئیس هیئت صلیب سرخ گفت « :ما از خانوادههایتان برای شما نامه آوردهایم .شما میتوانید
پایین همین نامهها پاسختان را بنویسید .در هر نامه ،بیشتر از بیست و دو کلمه ننویسید؛ فقط با
خانواده احوالپرسی کنید».
من هم ،تمام حواسم به نامهها بود که یک باره ،چشمم به تکیه کالم پدرم که صدایم میکرد
«نور    دیده» ،روشن شد .دیگر توضیح  و ترجمه را نه میشنیدم ،نه میفهمیدم  .بیاختیار ،سرم را جلو  
و جلوتر و چشمانم را ریز میکردم تا مطمئن شوم درست میبینم و درست میخوانم .وقتی فهمید
نامهای که روی دیگر نامههاست ،مال من است ،آن را به سمتم گرفت .نامه را گرفتم و بوسیدم؛
گرمای دستانش را روی کاغذ  نامه حس میکردم .به ر ِّد قطرات اشک که هنگام نوشتن از چشمانش،
روی نامه چکیده بود ،دست میکشیدم .نامه بوی پدرم را میداد؛   بوی اسطورۀ زندگیام را؛
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بوی مهربانی و عشق میداد .تمام کلماتی را که پدرم با دستان لرزان نوشته بود ،مثل شربتی
خنک و گوارا نوشیدم و کلمه به کلمه خواندم:
«نور دیده کجایی؟ از کجا باور کنم تویی تا سالمت کنم .همه جا را گشتم .سراغ تو را از هر
کسی گرفتم .به خدا میسپارمت تا همیشه زنده باشی».
خدای من! این نامه ای است که پدر با دستان مهربانش برای من نوشته است!؟ باور کردنی
نبود. ...
زمان آمارگیری لعنتی ،برادرها را در گرمای پنجاه درجه که خورشید وسط آسمان بود ،روی دو
پا مینشاندند و آنها را با ضربههای کابل میشمردند .ضربهها با ش ّدت هر چه تمامتر بر بدنهای
استخوانیشان فرود میآمد .این نمایش مرگبار که هفته ای سه بار به   م ّدت یک ساعت به طول
میانجامید ،به پنج نوبت در هفته ،تبدیل شده بود.
این بار ،زیر بغل برادران مجروح و معلول را گرفته ،آنها را هم بیرون میکشیدند و چند نفر دیگر
از اُسرای سالخورده و قدخمیده هم در جمع آنها نشسته بودند .فرماندۀ اردوگاه درحالی که چند
الصدام»
سرباز کابل به دست ،دور او را گرفته بودند و یک تکه برگه را که بر آن عبارت «ل ُ
َعن َعلَی ّ
بچهها نشان میداد.
نوشته  شده بود ،همراه با فحش و ناسزاهایی که همیشه ورد زبانش بود ،به ّ
پیدا بود که این برگۀ ساختگی ،بهانه ای برای اذیت و آزار بچههاست .بعضی از مجروحان و
پیرمردها خود را کام ً
ال آمادۀ ّ
شلق کرده بودند و در هوای داغ اردوگاه «اَألنبار» کاله و لباس گرم
پوشیده بودند؛ ا ّما آنها با وقاحت همۀ کالهها و لباسها را از تنشان بیرون کشیدند .هر لحظه به
تعداد سربازها اضافه میشد .فرماندۀ اردوگاه کفشش را جلو دهان برادرها میبرد که آن را با دندان
نگه دارند تا نتوانند ناله کنند .اگر کسی در حین ّ
شلق خوردن ،فریاد میزد ،ضربهها ش ّدت بیشتری
میگرفت.
خدا را به مق ّدسات عالم قسم میدادیم ،همان طور که آتش را بر حضرت ابراهیم (ع) سرد کرد،
ش ّدت این ضربهها را بگیرد و این عذاب را بر آنان آسان سازد.
در یکی از روزها که مأموران صلیب سرخ آمده بودند ،نامه و عکسی از پدرم برایم آوردند که
وقتی به آن نگاه میکردم ،در نگاهش نشانی از خودم مییافتم.
تمام توش و توان ما در دوران اسارت ،ضربان قلب و سوی چشم ما ،به خطوط و سطور
این کاغذها و کلمات و نوشتهها بسته بود .با کلمات این نامهها راه میرفتیم و حرف میزدیم و

میخوابیدیم و زندگی میکردیم .کلمات ،آن قدر قدرت داشتند که هم جان میدادند و هم جان
میگرفتند .کلمات هم ،صدا و هم نگاه داشتند و میتوانستند ما را آرام یا متالطم کنند و آنجا بود
که معجزۀ کلمه را دریافتم و فهمیدم چرا معجزۀ پیامبر ما کلمه و کتاب بود .دریافتم خمیرمایۀ
آدمی ،کلمه است .فقط افسوس که اجازه نداشتیم بیش از شش خط یا بیست و چند کلمه بنویسیم.
ا ّما من بی مالحظه ،کاغذ را سیاه میکردم و میدانستم این کلمات در جان مادر و پدر و برادر
و خواهرانم ریخته میشود و آنها با این کلمات زندگی میکنند؛ پس هر چه بیشتر ،بهتر .چقدر
سرگرم این کلمات میشدیم؛ سهم ما دو برگه کاغذ بود و باید در همان دو کاغذ همه چیز را برای
همه مینوشتیم.
چگونه میتوانم از روزهایی بگذرم که هر لحظهاش یک مرگ بود و هر شب بر جنازۀ خودم
شیون میکردم و صبح میدیدم ،زندهام و دوباره باید خود را آمادۀ مرگ کنم!
اگر چه این رنج ،مرا ساخته و گداخته کرده است .اص ً
ال حاضر نیستم ،یک قدم از خودم عقب  نشینی
کنم؛ ح ّتی اگر دشمن از خاکم عقب نشینی کرده باشد.
به خودم قول دادم ،هیچ وقت درد و رنج خود و لحظههای انتظار طاقت فرسای خانوادۀ بزرگ
اسیران درد کشیده را فراموش نکنم .اگر فراموش کنیم و دچار غفلت شویم؛ دو باره هم َگزیده
تاوان آن
میشویم .تاریخ کشورمان سرشار از خاطراتی است که یک نسل به فراموشی سپرده و ِ
فراموشی را نسل دیگری پرداخته است.
یاد یک نامۀ تاریخی افتادم که در آن ،یکی از سرداران و دالوران وطن ،نوشته بود« :هر کرکسی
بدون اجازه از بام میهن ما بگذرد ،باید پَرهایش را به تربیت شدگان نسل ما باج دهد  ».
از اینکه توانسته بودم با رنج چهارسالۀ اسارتم ،یک پَر کرکس را بکنم ،خوشحالم.
من زنده ام  ،معصومه آباد

درک و دریافت
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  1به اعتقاد شما چگونه می توان از ایثارگری آزادگان و جانبازان تجلیل کرد؟
  2ثبت خاطرات دورۀ جنگ ،چه نقشی در حفظ ارزش های انقالب اسالمی داشته است؟
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درس دوازدهم :رستم و اشکبوس
کارگاه متن پژوهی
گنج حکمت :عامل و رعیّت
درس سیزدهمُ :گردآفرید
کارگاه متن پژوهی
شعرخوانی :دلیران و مردان ایران زمین

ادبیات حماسی
در ایـن فصـل ،دو درس را از «شـاهنامۀ حکیـم ابوالقاسـم فردوسـی» و
شـعر « دلیـران و مـردان ایران زمیـن » را خواهیـم خواند .وقتـی این متنها
حـس و حال ،شـور و هیجان و روحیۀ پهلوانـی در ما برانگیخته
را میخوانیـم،
ّ

میشـود و نسـبت بـه میهـن و دفـاع از آن ،وظیفـهای آمیخته با غـرور ملّی و

سـربلندی احسـاس میکنیم .بـه این گونه آثـار «متون حماسـی» میگویند.
حماسـه ،به معنای دالوری و شـجاعت اسـت و در اصطلاح ادبی ،روایتی

داسـتانی از تاریـخ تخیّلـی یک ملّت اسـت که بـا قهرمانیهـا ،جنگاوریها و

ِ
رخدادهـای
خلاف عادت و شـگفت (خارق العـاده) در میآمیزد.

حماسـه مربـوط به دورانی کهن اسـت که قبایل و تیرههـای گوناگون متّحد

شـده و انـدک اندک تشـکیل ملتی دادهاند؛ بـه همین سبب ،حماسـۀ هر ملّتی،

بیـان کننـدۀ آرمانهای آن ملّت اسـت و مجاهـدات آن ملّت را در راه سـربلندی
و اسـتقالل برای نسـلهای بعدی روایت میکند .درحماسـه؛ تاریخ و اسـاطیر،

مـورخ ملّت به شـمار میآید.
خیـال و حقیقـت به هم آمیخته میشـود و شـاعر،
ّ
بنابراین ،هر حماسـه چند ویژگی دارد :داسـتانی ،قهرمانـی ،ملّی و خرق عادت.
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رستم و اشکبوس
سـخن بـر سـ ِر پیکار میـان ایرانیان و تورانیان اسـت .هنگامی که کیخسـرو در ایـران بر تخت
نشسـت ،افراسـیاب در سرزمین توران بر تخت پادشاهی نشسته بود .سپاه توران به یاری سردارانی
از سـرزمین های دیگر به ایران میتازد .کیخسـرو ،رسـتم را به یاری میخواند .اشـکبوس ،پهلوان
سـپاه تـوران بـه میـدان میآید و مبارز میجوید .یکی دو تن از سـپاه ایران پـای به میدان مینهند،
ا ّمـا سـرانجام ،رسـتم پیـاده به میدان مـیرود .نبرد رسـتم با اشـکبوس از عالیتریـن صحنههای
نبـرد تـن بـه تن اسـت که در آن طنزگویی و چاالکـی و دالوری و زبان آوری با هم آمیخته اسـت.
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کارگاه متــن پژوهــی
قلمرو زبانی
 1بیت زیر را پس از مرتّبسازی اجزای کالم ،به نثر ساده برگردانید.
بشد تیز ،ر ّهام با خود و گبر

همی گرد رزم اندر آمد به ابر

 2وقتی می گوییم «  بهار» به یاد چه چیزهایی می افتید؟
درخت ،گل ،شکوفه ،جوانه ،شکفتن و ...از چیزهایی هستند که به ذهن می رسند و به صورت
یک مجموعه یا شبکه با هم می آیند؛ به این گونه شبکه ها یا مجموعه ها «شبکۀ معنایی»
میگویند.
اکنون معنای هر واژه را بنویسید؛ آنگاه با انتخاب کلماتی دیگر از متن درس برای هر واژه،
شبکۀ معنایی بسازید.
گرز

کیوان

معنا:
شبکۀ معنایی:
معنا:
شبکۀ معنایی:

 3در تاریخ گذشتۀ زبان فارسی ،گاهی یک «مت ّمم» همراه با دو حرف اضافه به کار میرفت؛
مانند:
به جمشید بر ،تیره گون گشت روز

فر گیتی فروز
همی کاست زوّ ،
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در این درس ،نمونۀ دیگری برای این گونه کاربرد مت ّمم پیدا کنید.
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 4گاهی در برخی واژگان مص ّوت «   ا» به مص ّوت «  ی» تبدیل میشود؛ مانند؛
رکیب
رکاب
حجیب
حجاب
به این شکل های تغییر یافته،کلمات « ُممال» گفته میشود.
چند نمونه «ممال» در متن درس بیابید و بنویسید.

قلمرو ادبی
 1مفهوم کنایی هریک از عبارت های زیر را بنویسید.
عنان را گران کردن:
سر هم نبرد به گرد آوردن:
  2یکی از آداب حماسه ،رجزخوانی پهلوانان دو سپاه است .کدام ابیات درس میتوانند ،نمونههایی
از این رجزخوانی باشند؟
 3هرگاه در بیان ویژگی و صفت چیزی ،زیاده روی و بزرگنمایی شود ،در زبان ادبی به این
کار «  اغراق» می گویند .این آرایه در متن های حماسی کاربرد فراوان دارد؛ مانند:
فردوسی
اگر بشنود نـام افراسیاب
شود کوه آهن چو دریای آب
از متن درس ،دو نمونه از کاربرد «  اغراق» را بیابید و آن را توضیح دهید.
 4در کدام ابیات ،لحن بیان شاعر ،طنزآمیز است؟

قلمرو فکری
1

2

3
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4

5

چرا رستم از ر ّهام برآشفت؟
به نظر شما ،چرا رستم پیاده به نبرد ،روی آورد؟
بر پایۀ این درس ،چند ویژگی برتر رستم را بنویسید.
از دید روحی ـ روانی چه ویژگیهایی در کالم فردوسی هست که ما ایرانیان بدان میبالیم؟
. ...............................................................................................................

گنــج  حکمــت

عامل و رعیّت

ذوال ّنـون مصـری پادشـاهی را گفـت« :شـنیده ام فالن عامـل را که فرسـتاده ای به فالن
رعیت درازدسـتی می کنـد و ظلم روا مـیدارد ».گفت« :روزی سـزای او بدهم».
والیـت ،بـر ّ
رعیت تمام سـتده باشـد .پس به زجر و مصادره
گفت« :بلی ،روزی سـزای او بدهی که مال از ّ
رعیت را چه سـود دارد؟»
از وی بازسـتانی و در خزینـه نهـی ،درویـش و ّ
مضرتِ عامل بفرمود در حال.
پادشاه خجل گشت و دف ِع ّ
گوسفندان مردم درید
نه چون
سر گرگ باید هم ا ّول برید
ِ
گلستان ،سعدی
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گُردآفرید
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ُگردآفرید ،پهلوان شیر زن حماسۀ ملّی ایران ،دختر ُگژ َد َهم است .گردآفری ِد دالور با
اینکه در داستان رستم و سهراب شاهنامه حضوری کوتاه دارد ،بسیار برجسته و یکی از
گیراترین زنان شاهنامه است .در رهسپاری سهراب از توران به سوی ایران ،هنگامی که وی
در جست و جوی پدرش ،رستم است ،با او آشنا میشویم .در مرز توران و ایران ،دژی به نام
سپیددژ استُ .گژ َد َهم که یک ایرانی سالخورده است ،بر آن دژ فرمان میراند و همواره
در برابر دشمن ،پایداری سرسختانهای میورزد و با این کار ،دل همۀ ایرانیان را به آن دژ
امیدوار میسازد .سهراب ناچار است پیش از درآمدن به خاک ایران از این دژ بگذرد .در نبرد
میان سهراب و ُهجیر ،فرماند ه دژ ،سهراب بر او پیروز میشود .سهراب ،نخست میخواهد
او را بکشد ،اما او را اسیر کرده ،راهی سپاه خود میکند .آگاهی از این رویداد ،دژ نشینان را
سراسیمه میسازد ا ّما گرد آفرید این واقعه را مایۀ ننگ میداند و برمی آشوبد و خود به نبرد او
میرود .سهراب برای رویارویی آن شیرزن به رزمگاه درمیآید و نبرد میان آن دو درمیگیرد:
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ب ش� ت �ز
�ز
� ود
ب پ�� ی چ�� ی�د ا و روی و �رگا
� ش �ز �
ش
�به خ�م ا ج هاـن   ،رو� ن� یا�ی ب� ب�رد
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�ز ک
گ
ک
�مان را �به ه �رد و ب� ش�
�اـد ب�ر
گ
�ه س
هرا� ب�ر ،ت� ی�ر ب�اران �ر ف� ت
�
ب
ب
آ ش گ
گ�ن�ه ک�رد س
هرا� و �مد� ن� ن��
ب
گُ آ ف
چ�و س
رـ�د
ب
هرا� را ید�د �رد�� ی
ک
 15سر ن� ی��ز ه را سوی س
هرا� �رد
ب
گ
�س
ب� آر� ش� ف� ت
هرا�   و ش�د چ�ون پ�ل ن��
ب
گُ آ ف
ک ن
ب��ز د ب�ر �مر�ب� ِدـ �رد  ��ر ی�د
ب پ�� ی�� گُ آ ف
�ز
رـ�د
�
چ�و ب�ر �ی ن چ ی�د �رد � ی
ک
ن
ن
ب��ز د � ی�ـز ٔۀ او �به دو � ی�مـ �رد
آ
� 20به �ورد ب�ا او �بس ن�ده ن��بود
ن
�ژ
س پ�ه ب�د ،ع�اـن   ،ا دها را س پ ُ�رد

َ ک
ک
چ�و رعد خ� ش
رو�اـن ی��ی َو�یله �رد
ِ
آ �ز
دل ی�ران و کار� موده سرـان
گ
خ� ن
� را �به ند�دان ��ز ی�د
ب ��د ی�د و ل ب
ک فگ
چ�و ُد�خ ِ ت
� �م ن�دا��ن او را ب� ید�د  ،
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ش
گ
� آ خ
مد� ش
رو�اـن �به ت� ن�� نا�در�
چو�

�ز
ش �ز
رها
�دـ ب� ن� ِد ره موی اوی
�س
ب�دا�نس ت
هرا� ـ  ،کاو د خ� ت�راس ت
�
ب
 25ش گ�� ف� ت آ ش گ� ف� ت �ز
س
ی
� �مد�؛ � ا ا�ران پ�اه
�ز ف ک
ب گ�� ش� پ�� ک�م ن
� ت�را� ود ی چ�ان �دـ
گ� ف� ت ک
م
�ز
�
رهاـ�ی ج وی
ب�دو � � من
ی
ت گ
ن
ساـن �و �ور
�اـمد �به دامم �به
� ی
ِ
گُ آ ف
� کاو ی ��خ ت
ب�دا�نس ت
� �رد��ر ی�د
گ
 30ب�دو روی ب� ن�مود و � ف� ت
�  « :ای دل ی�ر
ش ک نظ
گ
دو ل�ـر  �� ،اره ب�ر�ی ن ج� ن�� ما
گ
ن
کن
��ون من ش�
�اـ ی�م چ�� ی�ن روی و موی
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خ
ش� ت ن
ک
�ه ب�ا د� ت�ری او �به د
� � ب�رد
ک� ن�ون ش کل��ر و دژ �به ف�رمان ت�وس ت
�
ب پ�� ی�
گُ آ ف
عن
ـد �رد�� یر�د
� 35اـن را �چ ی
�وس
همی ر ف� ت
هرا� ب�ا او �به هم
ب
گ
گُ آ ف
رـ�د
ردِ ب�اره ب�� ش�اد �رد   �� ی
غگ
ردِ دژ ب ب�س ت� ن�د و �م� ی�ن ش
�دـ�دن

ش
�ن
ب ش� ت خُ �ز
ب ج �� ب� ی�د و �ردا
� �ود ا سر�
خ ش
ف
�دـ ش�د ،روی اوی
رد� ش�ان چ�و �ور � ی
ف
�ز
�
ت
س
سر و موی او ا ِرد ا سرا �
ن
آ
آ
�خ ت
چ�� ی�ن د �رـ � ی�د �به �وردگاه؟!
آ
نش
ب�� نی�دا�خ ت
� و �مد م ی�ا�� �به ب� ن�د
ت
گ
چ�را ج� ن�� ج� یو�ی� ،و ای ماه روی؟
ن
ش
�ز چ� گ�
� باـ�ی  ،م�ور
ن�م
رها�ی � ی
ی
آ
ج�ز �ز
�اـره ردمان ن� ید�د
مر �ن را � ا چ
ک
ش
م ی�ان دل ی�رـان �به �ردار � ی�ر  ،
آ گ
ش�
گ �ز
ش�
میـر و �ه ن�� ما
ب�ر�ی ن �ر و
گ
گ
س پ�اه ت�و گ�ردد ُ پ�ر ا�ز � ف� ت
�  و�وی
گ
آ
ب�د�ی ن ساـن �به ا ب�ر نا�در �ورد �رد
ن� ب�ا ی�د ب�ر ا�ی ن آ� ش� ت�ی  ،ج� ن گ�� ُ ج�س ت
�  »
دژ ک
س ن
ف �ز
ش�
ـد
م�دـ سرا�را ب�ر
� ی
گ
ردگاه دژ �� ،ژ دهمـ
�اـمد �به
ِ
�ب ی
دژ ک
ت خ
ش�
ـد
� ِن �س�ته و �بس�ته     ،ب�ر
� ی
ُ پ �ز غ
�مـ دل و د�ده خ�ون� ی�ن ش
� ندـ�د
�ر ا
ی

ه
گُ آ ف
�ز آ �ز
رـ�د و �ج ی�ر
�
� ار �رد   � ی
نک
گفت
ش �ز
 40ب���� ن�د :کای     � ی��دل   �یـر ن
ف
ک
گ
�ز ُ ت
�ه هم ر م ج�س�ی همـ ا�سون و نر��
خ
ب�� ن� ید�د

بس
ـار،
� ی

گُ آ ف
رـ�د
�
�رد� ی

ب پ� ش� ت �ز
چ�و س
هرا� را ید�د �ر
� �ی ن
ب
�ز گ
کن
ن گشت
چ�را ر� ج�ه ���ی  � ،ـ�ون ب�ا �رد
ُک
ت
� 45و را ب�ه ت�رـ آ� ی�د ک�ه ف�رمان � ن�
ـی
ش
خ ش
�ز
ن� ب�ا�ی ب�س ا ی�من �به ب�ا وـی �و ی��

		

ُ
� ن ُ
پ�ر ا�ز ردد ب
ود�د ،ب� نر�ا و � پ ی�رـ
�ز ت
�
غ
ُ �ز
پ�ر ا �مـ ُ ب�د ا �و دل ا ن�ج من
ت
ن
گ
�ز
�اـمد کار �و ب�ر دوده ن� ن��
� ی
نگ
آ
ســـه ب���ر ی�د
�به ب�اره ب�ر�مد
پ
تُ
چ� ن� گ� ف
� کای ش
ت
�
�
رکان چ� ی�ن
�
اـه
ی�ن
ِ
ِ
ه �ز ش� ت ن
�ز آ
� � ب�رد
هم ا �مدن م د
ُک
ت
خ
ر� ن�امور ،سوی �وران � ن�
ـی
ِ
�ز پ�
خ ش
خ َ
گاو ن�ادان   هلـوی �و ی��»
«�ورد ِ
شاهنامه ،فردوسی
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کارگاه متــن پژوهــی
قلمرو زبانی
 1به کمک فرهنگ لغت ،معانی «برکشیدن» را بنویسید.
 2دو واژه از متن درس بیابید که با کلمۀ «فتراک» تناسب داشته باشد.
 3در گذر زمان ،شکل نوشتاری برخی کلمات تغییر میکند؛ مانند«:سپید

از متن درس ،نمونهای از تح ّول شکل نوشتاری کلمات بیابید و بنویسید.

سفید».

قلمرو ادبی
 1واژگان قافیه در کدام بیت ها ،دربردارندۀ آرایۀ جناس اند؟
 2مفهوم عبارت های کنایی زیر را بنویسید.
سپهبد ،عنان ،اژدها را سپرد

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

رخ نامور سوی توران کنی

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

درباره معنا و کاربرد آن توضیح دهید؛ سـپس با رجوع به
 3یـک َم َثـل از متـن درس بیابیـد و
ٔ
امثـال    و حکم دهخدا ،دو َم َثل ،معادل آن بنویسـید.
. ............................................................................................................... 4
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قلمرو فکری
 1دلیل دردمندی و غمگین بودن ساکنان دژ ،چه بود؟
 2معنا و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید.
بـه آورد بـا او بسـنده نبـود

بپیچید ازو روی و برگاشـت زود

 3فردوسی در این داستانُ ،گردآفرید را با چه ویژگیهایی وصفکرده است؟
« 4حماسـه» در لغت به معنای دالوری و شـجاعت اسـت و در اصطالح ادبی ،شـعری اسـت
با ویژگیهـای زیر:
داستانی،
قهرمانی،
قومی و ملّی،
حوادثی خارق العاده.
بر پایۀ این توضیح ،این درس را با متن روان خوانی «شیرزنان» مقایسه کنید.
. ............................................................................................................... 5
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شعـرخـوانی

دلیران و مردان ایران زمین

ه ن�گامهٔ آ��ز مون ت�ا�ز ه ش
�دـ
ک
�خ ّ
ا�ی ن ط ٔۀ �ن�غ�ز ِ پ�درام پ�ا�
ا�ی ن مر�ز ف�ر�خ ن� ٔدـۀ مرد خ� ی��ز

 1چ�و
�ز
ا
�ز
ا
گ
ن آش
ن
هـر �    �کار
د�ر ره� ،چ �اـن ش�د
�ز
 5دل ی�رـان و مردان ا ی�ران م ی�ن
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گد�ر�اره ا ی�ران    ُ ،پ� آر�وا�ز ه ش
�دـ
ب
ک
ک
�ز خ
ا� ج�ان      پ�رور ت�اب� ن�ا�
و �ی ن � ِ
ک ُ� ن�ام پ�ل ن�گان د ش�من س تـ ی��ز
ِ
�ز
ک��ز آ�ن خ� ی�ره ش
�دـ د ی� ٔده رو گار
�ز ک
آ
گ
ه�ژ ی�ران ج� ن�� �ور رو � ی�ن

ک
رو�ان و ج� ش
خ� ش
و�اـن �به �ردار م ج
و�
ن�
ن
هاـد�د روی
�به مردی �به م ی�دان
گ
ک ن �ز آ
� و گل د ی�� نر�د
�ه ای��ان � ب
آ تش
خ
ن ش
ب�
دا�د ی�� را ��� �رمن نا�د
ک
� 10ز �س �ج�ز خ� ن
داو� شد�ان ب� ی�م ن ی�س ت
�
گ
ف� کل� رد ش�� ف� ت�ی �ز ع�ز م ش�ماس ت
�
ش
َ
�ما را چ�و ب�اور �به ی��ز دان ب�ود

ک
ف ف
آ
ف
و� � ج
�رـا�ز � نمد�د ا�ز �ران � ج
و�
گ
گ
ج�هان ش�د ا�ز ا ی� ش�ان ُ پ�ر ا�ز� ف� ت
�  و�وی
گ
ک
ن��ه ب�ان د�ی ن     ،حا ف��ظ � ش� ن
ور�د
ش
نگ گ
خ�د��ی �ران ب�ر دل د�من نا�د
ت
ف نگ
ف
حر� �سل ی�م ن ی�س�ت
�به �ره�� ش�ان
گ
َ َم کل�  ،آ� ف�ر�ی ن �وـی ر�ز م ش�ماس ت
�
نگ
ش
هم   او مر �ماـ را ��ه ب�ان ب�ود
محمود شاهرخی (جذبه)

درک و دریافت
  1کدام ویژگی های شعر حماسی را در این سروده می توان یافت؟ دالیل خود را بنویسید.
  2یک بار دیگر شعر را با لحن حماسی بخوانید.
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درس چهاردهم :طوطی و ب ّقال
کارگاه متن پژوهی
گنج حکمت :ای رفیق !
درس پانزدهم :درس آزاد (ادبیات بومی)2
کارگاه متن پژوهی
درس شانزدهم :خسرو
کارگاه متن پژوهی
روان خوانی :ط ّراران

ادبیات داستانی

در ایـن فصـل ،متنهایـی را می خوانیم که به شـیوۀ داسـتانی ،موضوع ها
و مفاهیمـی را بیـان کردهانـد .بـه این گونـه آثـار که بـا بهرهگیـری از عنصر
روایـت ،شـخصیت ،لحـن ،زمـان ،مـکان و زاویـۀ دیـد و… پدیـد میآیند؛
«  ادبیات   داسـتانی» گفتـه میشـود.
ادبیـات داسـتانی ،همۀ آثـار روایی را در بـر میگیرد ،یعنی هـر اثر روایتی

ّ
خلقانـه ،در قلمـرو ادبیات داسـتانی ،جای میگیرد .ادبیات داسـتانی شـامل
قصه ،داسـتان ،داسـتان کوتاه و رمان اسـت.
ّ

داسـتان در حقیقـت ،ظرفـی اسـت که نویسـنده بـه کمـک آن ،تف ّکرات،

آرزوهـا و جهتگیریهـای فکری خویش و مفاهیم خاص را در آن میگنجاند؛
پس با خواندن هر متن داسـتانی ،باید به درون مایه و محتوای آن بیندیشـیم.
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طوطی و ب ّقال
ّ
 1ب�ود ب� ق�الی و وی ـ را طوطی ای
نگ
رد دکان ب�ودی ��ه ب�ان دکان
آ
ق
�خطا� �دمی    ،ن�اط� ُ ب�دی
رد
ِب
گ
� ا�ز صدـر دکان س یو�ی �ری�خ� ت
َ ج�س ت
�
خ
خ� ش
�ز
وا�ه ا�
 5ا سوی �اـ ن�ه ب� ی�امد ج
ُ غ
ر�
�اـمه چ� ب
ید�د پ�ر رو�ن دکان و ج
سـخ ک
ک
�ز ک
رو �ی چ� ن�دـی �ن � تو�اه �رد
گ� ف
ک
ی��غ
ش
ت
�
ر ی�� ب�رمی � ن�د و می �« :ای رد
شک
آ �ز
دس ت
� من ب���س�تـه ب�ودـی �ن مان
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ش
 10هد�یه ها می داد هر ردو ی�� را
ش
�ز
�ز
�
� ح ی�ران و ار
ب�عد سه رو و سه ب
گ گ
غ
ن آ
مر� را هرـ�ون ش�� ف� ت
�
می �مود �ن
ق
ن گ ش
�ذ� ت
�
ج�ول�ی ای سرـ ب�ره�هـ می�
ن گ� ف� ت آ
�ز
� �مد رد مان
طوطی ا�در

گ
خ ش ن
وا�ی  ،سبـ�ز  � ،و ی�ا طوطی ای
�و�  � ی
گ
نک
گف ت
���ته ���ـی ب�ا همـهـ سودا�ران
ن
�ذ ق
�اـن حا � ب�دی
رد �وای طوط ی
غ ُ
ی��خ
ش
ت
� ی� ش�ه های رو�ن گل را ب�ر �
ب ن� ش�س ت ف غ خ
ش
�
وا�ه و�
ب�ر دکان � �ار� ،ج
َ �ز ض
ش �ز گ� ش
ت
�
ک
ط
ر�
ب�رسر� د � ،وطی ل � ب
م ت آ ک
ّ
�ز
� �ه �رد
مرد ب� ق�ال ا ن�دا
ن� ت
ش �ز م ی��غ
فت
ا� عم�م �دـ �ری
کا�� ب
آ خ ش �ز
�ز
چ�ون    دممن     ب�رسرـ�ن�و� ب�ان »
غ خ ش
ن ق
�اـ ب�د �ط� مر� �و ی�� را
ت �ا � ب ی
ن
نش
�دـوار
ب�ر دکان ب ��س�ته ُ ب�د �وم ی
گ
ت�ا ک�ه � ش
ا�دـ نکا�در آ� ی�د او �به � ف� ت
�
ب
� ـ طاس وط ش� ت
ب�ا سر ب�ی مو     ،چ�و   ُ پ� ش� ت
�
گ
ش �ز ک
ف
ب� نا�� ب�ر ردو ی�� د �ه :هی � ،الن!
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َ
آ م خ� ت
�ز
 15ا چ�ه   ،ای کل ،ب�ا کالن � ی ��ی؟
آ خ ق
�ز ق ش �خ ن
ا � ی�اس� �دـه �مد�لـ� را
�ز خ گ
ق
�اـس ا �ود م� ی�ر
کار پ�اکان را � ی
گ
ل �ز
س
� �مراه ش�د
�ج مله عام �ی ن ب� ب
گ �ز ن� خ ن �ز مـ
هر دو �ون �بور �
ورد�د ا حلـ
گ
آ
 20هر دو �ون آ�هو گ� ی�ا خ� ن
ورد�د و � ب�
ن خ� ن �ز ک
آ خ
ورد�د ا ی�� � ب��ور
هر دو �ی
�ن
ش
�ز
ـاه ب� ی�ن
صد ه اران ا�ی ن چ � ی�ن ا� ب
�ـس آ�دم روی هس ت
چ�ون ب�سی ا ب�ل ی ـ
�

غ
ت گ �ز ش
خ� ت
�و م�ر ا � ی ــ ش�ـه رو�ن ری ��ی؟!
ق
کاو چ�و خ�ود پ� ن�دا ش� ت
� دل� را
� صاح ب
گ
ش
ن ـ� ش ت ش
َ
�ر چ�ه نما�د رد ب� �ن � ی�ر و � ی�ر
ک
ک�م �
ـی �ز ا�دال ـح�ق   ،آ �گاه ش
س
�دـ
ب ِ
ل ک ش �ز آ ن� ی ش ـ �ز گ ع
�� و �ی ن   د ی��ر سل
ی��   �د �ن
�ز ک گ
ُ ک
�ز
�
ا�
�ی ن ی �ی سر� ی�ن ش�د و ان    ،م ش�� ن� ب
�ز ش ک
آ
ک خ
ا�ی ن ی��ی �الی و �ن پ�ر ا �ـر
ف ق
�ر ـ� ش�ان ه ف� ت�اد ساـله راه ب� ی�ن
پ�س �به هر دس ت�ی ن ـ� ش� یا�د داد دس ت
�

مثنوی معنوی ،دفتر ا ّول ،مولوی

کارگاهمتــنپژوهــی
قلمرو زبانی
 1معادل معنایی واژگان زیر را از متن درس بیابید.
()......................
		
ابر
()......................
		
آسوده
چیره دست
()......................
مردان کامل
()......................
 2دربارۀ کاربرد کلمۀ «را» در بیت زیر توضیح دهید.
هدیه ها می داد هر درویش را

تا بیابد نطق مرغ خویش را

 3دربارۀ تح ّول معنایی کلمۀ «سوداگران» توضیح دهید.
 4پسـوند «وش» در کلمـۀ «خواجـه وش» بـه چه معناسـت؟ دو واژۀ دیگر که این پسـوند را
دارا باشـند ،بنویسید.

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

 3در بیت ششم درس ،کلمات «چرب» و «ضرب» در یک حرف اختالف دارند و آرایۀ
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 2مؤثّرتریـن شـیوهای کـه مولوی در«مثنوی معنـوی» از آن بهره میگیرد « ،تمثیل» اسـت.
تمثیل به معنای «تشـبیه کردن » و « َم َثل آوردن » اسـت و در اصطالح ادبی ،آن اسـت که
شـاعر یا نویسـنده برای تأیید و تأکید بر سـخن خویش ،حکایت ،داستــان یا نمونه و مثالی
را بیـانکنـد تا مفاهیم ذهنی خود را آسـان تر بـه خواننده انتقال دهد.
اکنون ارتباط محتوای این درس را با تمثیل به کار گرفته شده ،توضیح دهید.
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جناس  ناهمسان (ناقص) را دربردارند.کلماتی نظیر «روان» (روح) و روان (جاری) که جز
معنی ،هیچ گونه تفاوتی از دید آوایی و نوشتاری با هم ندارند ،جناس همسان (تام) را
پدید  می آورند؛ مثال:
جناس ناهمسان
«گالب است گویی به جویش روان

همی    شاد گردد به بویش روان»

از متن درس ،نمونه هایی برای انواع جناس بیابید.

جناس همسان

قلمرو فکری
 1بیت زیر ،بر چه مفهومی تأکید دارد؟
هر دو نی خوردند از یک آبخور

این یکی خالی و آن ُپر از شکر

 2مولوی در بیت زیر ،آدمی را از چه چیزی برحذر می دارد؟
پس به هر دستی نشاید داد دست
چون بسی ابلیس آدم روی هست
 ٣استنباط خود را از شعر زیر بنویسید و آن را با داستان «طوطی و بقّال» بسنجید.
معرفـت زین جا تفاوت یافته اسـت

این یکی محراب و آن بت یافته است

چـون بتـابد آفتـاب معـرفـت

از سپــه ِر این ر ِه عـــالی صفـــت

هـر یکـی بینا شـود بر قـدر خویش
فارسی 1
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باز   یابـد در حقیقـت صـدر خویـش

. ............................................................................................................... ٤

ّ
عطار

گنــج حکمــت

ای رفیق!

روزی حضرت عیسـی روح اهلل میگذشـت .ابلهی با وی دچار شـد و از حضرت عیسـی سـخنی
پرسـید؛ بر سـبیل تلطّف جوابش باز داد و آن شـخص مسـلّم نداشـت و آغاز عربده و سفاهت نهاد.
چندان که او نفرین میکرد ،عیسـی تحسـین مینمود.
عزیـزی بـدان جـا رسـید؛ گفـت« :ای روح اهلل ،چرا زبون این ناکس شـدهای و هـر چند او قهر
میکنـد ،تـو لطـف میفرمایی و با آنکه او جور و جفا پیش میبـرد ،تو مهر و وفا بیش مینمایی؟».
عیسـی گفـت «:ای رفیـق! ُک ّل ٍ
انـاء
َی َت َّ
رشـح بِما فیه ،از کوزه همان برون تراود
کـه در اوسـت؛ از او آن صفـت میزایـد و
از مـن ایـن صورت میآید .مـن از وی در
غضـب نمیشـوم و او از مـن صاحب ادب
میشـود .من از سخن او جاهل نمیگردم
و او از خلـق و خـوی من عاقل میگردد».

اخالق محسنی ،حسین واعظ کاشفی
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درس آزاد

فارسی 1

120

( ادبیات بومی )2

کارگاه متــنپژوهــی
قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری
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خسرو

از سال چهارم تا ششم ابتدایی با خسرو هم کالس بودم .در تمام این م ّد ِت سه سال نشد که
یک روز کاغذ و مدادی به کالس بیاورد یا تکلیفی انجام دهد .با این حال ،بیشتر نمره هایش
خواندن انشا ،خسرو را پای تخته صدا میکرد ،دفترچۀ من یا
بیست بود .وقتی معلّم برای
ِ
مصطفی را که در دو طرف او روی نیمکت نشسته بودیم ،برمیداشت و صفحۀ سفیدی
را باز میکرد و ارتجا ًال انشایی میساخت و با صدای گرم و رسا به اصطالح امروزی ها
احسنت تحویل میگرفت و مثل
« اجرا    میکرد» و یک نمرۀ بیست با مبلغی آفرین و َ
جای خودش مینشست!
شاخ شمشاد میآمد و س ِر ِ
و ا ّما سبک « نگارش» که نمیتوان گفت؛ زیرا خسرو هرگز چیزی نمینوشت؛ باید بگویم
گلستان سعدی .در آن زمان ما گلستان سعدی
سبک « تقریر» او در انشا تقلیدی بود کودکانه از
ِ
ِ
الصبیان را از کالس
را از بَر میکردیم و منتخبی از اشعا ِر
ِ
شاعران مشهور و متون   ادبی و ن ُ
ِصاب ّ
چهارم ابتدایی به ما درس میدادند .خسرو تمام درسها را س ِر کالس یاد میگرفت و حفظ
میکرد و دیگر احتیاجی به مرور نداشت.
معین کرده بود ،خسرو
یک روز میرزا مسیح خان ،معلّ ِم انشا ،که موضو ِع «عبرت» را برای ما ّ
را صدا کرد که انشایش را بخواند .خسرو هم مطابق معمول ،دفتر انشای مرا برداشت و صفحۀ
سفیدی از آن را باز کرد و با همان آهنگ    گیرا و حرکات سر  و   دست و اشارتهای چشم و ابرو
شروع به خواندن کرد .میرزا مسیحخان سخت نزدیکبین بود و ح ّتی با عینک دور    بیضی و
دسته  مفتولی و شیشه های کلفت   زنگاری ،درست و حسابی نمیدید و ملتفت نمیشد که خسرو
انشای خود را میخواند.
از روی کاغذ سفید،
ِ
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باری ،خسرو انشای خود را چنین آغاز کرد:
نج خلوتی از بَرزن ،دو خروس را دیدم
«دی که از دبستان به سرای میشدم ،در ُک ِ
که بال و پَر افراشته ،در هم آمیخته و َگرد برانگیخته اند». ...
در آن زمان ،کلمات « دبستان» و « بَرزن» مانن ِد امروز متداول نبود و خسرو از
این نوع کلمات بسیار در خاطر داشت و ح ّتی در صحبت و محاورۀ عادی و
روزمرۀ
ّ
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خود نیز آنها را به کار میبرد و این یکی از استعدادهای گوناگون و فراوان و در عین حال چشمه ای
های رنگارنگ او بود.
از خوشمزگی ِ
ارتجالی خسرو را عرض میکردم .دنبالهاش این بود:
انشای
ِ
«یکی از خروسان ،ضربتی سخت بر دیدۀ حریف نواخت به َصدمتی که «جهان تیره شد پیش
مناسب
خروس غالب ،حرکتی کرد نه
آن نامدار» .الجرم سپر بینداخت و از میدان بگریخت .لیکن
ِ
ِ
حال درویشان .بر حریفِ   مغلوب که تسلیم اختیار کرده ،مخذول و ناالن استرحام میکرد ،رحم
نیاورد و آن چنان او را میکوفت که «پوالد کوبند آهنگران».
خروس مغلوب را با دشنه  ای
دیگر طاقت دیدنم نماند .چون برق به میان میدان جستم .نخست
ِ
که در جیب داشتم ،از رنج و عذاب برهانیدم و حاللش کردم .آنگاه به خروس سنگدل پرداختم و به
عبرت همگان گردد .پس
سزای عمل ناجوانمردانهاش سرش از تن جدا و او را نیز بِسمل کردم تا
ِ
ِ
هر دوان را به سرای بردم و از آنان هلیمی ساختم بس چرب و نرم.
«مخور طعمه جز خسروانی خورش

که جان یابدت زان خورش ،پرورش»

نوش جان کردم:
به ِ
دل راحت نشستم و شکمی سیر ِ
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بِه از عم ِر هفتاد و هشتاد سال»
«دمی آب خوردن پس از بدسگال
آهنین فرسوده را در دواتِ چرک گرفتۀ شیشهای،
میرزا مسیحخان با چهرۀ گشاده و خشنود ،قلم
ِ
انگشت بلند و استخوانی خود ُکرک
نوک قلم را ورانداز کرد و با دو
ِ
عینک زنگاریِ ،
پشت ِ
فروبرد و از ِ
پشم س ِر قلم را با وقار و طمأنینۀ تمام پاک کرد و پس از یک ربع ساعت ،نمرۀ بیست با جوهر
و ِ
بچه  جان ،ا ّو ًال خروس چه الزامی دارد که
بنفش برای خسرو گذاشت و ابداً هم ایرادی نگرفت که ّ
حرکاتش «مناسب حال درویشان» باشد؛ دیگر اینکه ،خروس غالب چه بدسگالی به تو کرده بود
که سر از تنش جدا کردی؟ خروس ،عبرتِ چه کسانی بشود؟ و از همۀ اینها گذشته اص ً
ال به چه
قول امروزیها این
حق ،خروس های مردم را سر بریدی و هلیم درست کردی و خوردی؟ خیر ،به ِ
مسائل اساس ًا مطرح نبود.
کف دست کاغذ و یک بند انگشت مداد که خسرو به مدرسه بیاورد یا
عرض کردم :حرام از یک ِ
الی کتاب را باز کند؛ با این حال ،شاگر ِد ممتازی بود و از همۀ درس های حفظی بیست میگرفت؛
ِ
مگر در ریاضی که « ُکمِی َتش لنگ بود » ...و همین باعث شد که نتواند تصدیق نامۀ دورۀ ابتدایی
را بگیرد.

من خانوادۀ خسرو را میشناختم .آنها اص ً
ال شهرستانی بودند .خسرو در کوچکی بی مادر شد.
مادربزرگ او بود که نوۀ   پسریاش را از
توجهی به تربیت او نداشت؛ فقط
ِ
پدرش آقا رضاخانّ ،
جان   و    دل دوست میداشت .دلخوشی و دلگرمی و تنها پناه خسرو هم در زندگی همین مادربزرگ
بود؛ زنی باخدا ،نمازخوان ،مق ّدس .با قربان و َص َدقه خسرو را هر روز مینشاند و وادار میکرد قرآن
برایش بخواند.
دیگر از استعدادهای خداداد خسرو ،آوازش بود.
عباس بود .شعر هم میگفت؛ زیاد هم میگفت ا ّما به قول نظامی «خشت
معلّ ِم قرآن ما میرزا ّ
«بچه! بخوان».
میزد» زنگ قرآن که میشد ،تا پایش به کالس میرسید ،به خسرو میگفتّ :
خسرو هم میخواند.
خسرو ،موسیقی ایرانی ،یعنی آواز را از مرحوم درویش خان آموخته بود.
ایوان
یک روز که خسرو زنگ قرآن ،در « شهناز» شوری به پا کرده بود ،مدیر مدرسه که در ِ
عباس ِعتاب کرد که
دراز از ب ِر کالسها رد میشد ،آواز خسرو را شنید .وارد کالس شد و به میرزا ّ
عباس تا خواست جوابی بدهد ،خسرو این ِ
بیت
« این تالوتِ قرآن نیست .آوازخوانی است!» .میرزا ّ
سعدی را با آواز خوش ،شش دانگ خواند:
« اُشتر به شع ِر عرب در حالت است و َط َرب

گر ذوق نیست تو را کژطبع جانوری»
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مدیر آهسته از کالس بیرون رفت و َدم برنیاورد .خسرو همچنان می خواند و مدیر از پشت در
گوش میداد و ل ّذت میبرد که خود ،مردی ادیب و صاحب دل بود.
یک روز خسرو برخالف عادت مألوف یک کیف حلبی که روی آن با رنگ روغن ناشیانه ُگل و
بُ ّته نقّاشی شده بود ،به مدرسه آورد .همه حیرت کردند که آفتاب از کدام سمت برآمده که خسرو
کیف همراه آورده است!
دوران ناصرال ّدینشاه بود و ما هم
زنگ ا ّول ،نقّاشی داشتیم .معلّم نقّاشی ما یکی از سرتیپهای
ِ
او را «جناب سرتیپ» میگفتیم.
خسرو با آنکه کیف همراه آورده بود ،دفتر نقّاشی و مداد مرا برداشت و تصوی ِر سرتیپ را با
«ضمایم و تعلیقات» در نهایت مهارت و استادی کشید و نزد او برد و پرسید« :جناب سرتیپ ،این
را من از روی «طبیعت» کشیده ام؛ چطور است؟» مرحوم سرتیپ آهسته اندکی خود را جمع و جور
کرد و گفت« :خوب کشیدی؛ دستت خیلی ق ّوت داره!».
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های
خسرو د ِر کیف را باز کرد .من که پهلوی او نشسته بودم ،دیدم
محتوای آن کوزه ِ
ِ
رنگارنگ کوچکی بود پر از انواع «مربّاجات».
ِ
معلوم شد مادربزرگش مربّا پخته و در بازگشت از زیارتِ قم آن کیف حلبی و کوزهها را آورده بود.
خدمت جناب سرتیپ برد و   دو دستی تقدیمش
خسرو بزرگترین کوزه را که مربّای بِه داشت،
ِ
عین حجب و فروتنی
کرد .سرتیپ هم که رهاوردی ِ
باب دندان نصیبش شده بود ،با خوش  رویی و در ِ
انگشت تدبیر آن را خارج
آن را گرفت و باال کشید و هر وقت مربّا از کوزه بیرون نمیآمد ،با سر
ِ
صدای بلند میگفت« :الها! صد هزار مرتبه شُ کر» ،که «شک ِر
میکرد و با ل ّذت تمام فرو میداد و به
ِ
نعمت ،نعمتت افزون کند».
فراگرفتن موسیقی .وقتی که از
گفتم خسرو ،آوازی بسیار خوش داشت و استعدادی ّفیاض در
ِ
عهدۀ
امتحان سال ششم ابتدایی برنیامد ،یکی از دوستان موسیقی شناس که در آن اوان دو کالس
ِ
موسیقی ملّی برود .خسرو بیمیل نبود که
آموختن
از ما جلوتر بود ،به خسرو توصیه کرد که به دنبال
ِ
ِ
دنبال موسیقی برود؛ ولی وقتی موضوع را به مادربزرگش گفت ،به قول خسرو ،اشک از دیده روان
عالمان
ساخت که ای فرزند ،حاللت نکنم که مطربی و مسخرگی پیشه سازی که «همه قبیلۀ من
ِ
مادربزرگ ناتوان را به گوش اطاعت شنید
دین بودند» .خسرو هم با آنکه خود ُرو و خودسر بود ،اندرز
ِ
پیموسیقی نرفت.
و ِ
های هشتم
سن و سال با شاگردان کالس ِ
خسرو در ورزش هم استعدادی شگرف داشت .با آن ّ
و نهم ـ مدرسۀ ما نُه کالس بیشتر نداشت ـ کشتی میگرفت و همه را زمین میزد؛ به طوری که
در مدرسه حریفی در براب ِر او نماند .گفتم که خسرو در ریاضیات ضعیف بود و چون نتوانست در
های دیگرش همه عالی و مع ّدل نمرههایش  15/75بود،
این درس نمرۀ هفت بیاورد ،با آنکه نمره ِ
ششم ابتدایی رد شد؛ پس ترک تحصیل کرد و دنبال ورزش را گرفت.
از امتحان ِ
قهرمانی کشتی کشور برگزار شد .خسرو را در
من دیگر او را نمیدیدم تا روزی که ا ّولین مسابقۀ
ِ
میان تُشَ ک با حریفی قوی پنجه که از خراسان بود ،دیدم .خسرو حریف را با چاالکی و حسابگری
به قول خودش «فرو کوفت» و در چشم به هم زدنی پشت او را به خاک رسانید .قهرمان کشور شد
و بازوبند طال گرفت .دیگر «خسرو پهلوان» را همه میشناختند و میستودند و تکریمش میکردند
عنودان بدگهر» وی را به می و معشوق و لهو و لعب کشیدند
ولی چه سود که «حسودان تنگ نظر و
ِ
ـ این عین گفتۀ خود اوست ،در روزگار شکست و ِخفّت ـ به طوری که در مسابقات سال بعد با

رسوایی شکست خورد و بی سر و صدا به گوشهای خزید و رو نهان کرد و به کلّی ورزش را کنار
گذاشت که دیگر «مرد میدان نبود» .این شکست او را از میدان قهرمانی به منجالب فساد کشید.
«فیالجمله نماند از معاصی ُمنکری که نکرد و ُمسکری که نخورد ».تریاکی و شیرهای شد و
کارش به ولگردی کشید.
روزی در خیابان او را دیدم؛ شادی کردم و به سویش دویدم .آن خسرو مهربان و خون گرم با
های
سردی و بی  مهری بسیار نگاهم کرد .از چهرۀ تَکیدهاش بدبختی و سیه روزی میبارید .چشم ِ
درشت و پر فروغش چون چشمههای خشک شده ،سرد و بی حالت شده بود .شیرۀ تریاک ،آن
شیر   بی باک را چون اسکلتی وحشتناک ساخته بود .خدای من! این همان خسرو است؟!
از حالش پرسیدم؛ جوابی نداد .ناچار بلندتر حرف زدم؛ با صدایی که به قول معروف ،گویی از
ته  چاه در میآمد ،با زهرخندی گفت :داد نزن؛ «من گوش استماع ندارم ،ل ِمن تَقول» .فهمیدم َکر
ادبی
هم شده است .با آنکه همه چیز خود را از دست داده بود ،هنوز چشمۀ ذوق و قریحه و استعداد ِ
او خشک نشده بود و میتراوید .از پدر و مادربزرگش پرسیدم.
آهی کشید و گفت« :مادربزرگم دو سال است که مرده است .بابام راستش نمیدانم کجاست».
گفتم« :خانه ات کجاست؟»
آه سوزناکی کشید و در جوابم خواند:
«کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید

قضا همی بَ َردش تا به سوی دانه و دام»

و بدون خداحافظی ،راه خود گرفت و رفت.
از این مالقات ،چند روزی نگذشت که خسرو در گوشهای ،زیر پالسی ُمندرس ،بی  سر   و  صدا،
جان سپرد و آن همه استعداد و قریحه را با خود به زیر خاک برد.
عبدالحسین وجدانی
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کارگاه متــن پژوهــی
قلمرو زبانی
 1برای هر یک از واژه های زیر یک «معادل معنایی» و یک «هم آوا» بنویسید.
 قضا:
 مغلوب:
مهم امالیی بیابید و بنویسید.
 2از متن درس ،هفت واژه ّ
 3از متن درس برای هر یک از انواع جمله ،نمونه های مناسب بیابید.
 ساده:
 مر ّکب:

قلمرو ادبی
 1مفهوم هر یک از کنایه های زیر را بنویسید.
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باب دندان بودن:
سپر انداختن:
مرد میدان بودن:
لنگ بودن ُکمیت:

 2یکـی از شـیوه های طنزنویسـی ،نقیضه پـردازی یـا تقلید از آثـار ادبی اسـت؛ نمونه هایی از
کاربـرد ایـن شـیوه را در متن بیابید.

 3آوردن بخشـی از آیـه ،حدیث ،مصراع یا بیتی از شـاعری دیگـر را در میان کالم «تضمین»

می گوینـد .نمونـه ای از آرایۀ تضمیـن را در متن درس بیابید.

قلمرو فکری
 1درباره ارتباط مفهومی سرودۀ زیر با متن درس توضیح دهید.
با بدان کم نشین که صبحت بد
آفتابی بدین بزرگی را

گر چه پاکی تو را پلید کند
ّلکه ای ابر ناپدید کند
سنایی

توجه کنید .هریک با کدام قسمت از متن درس ،ارتباط معنایی
 2به سرودههای زیر از سعدی ّ
دارند؟
هرآن که گردش گیتی به کین او برخاست

به غیر مصلحتش رهبری کند ا ّیام

چه وجود نقش دیوار و چه آدمی که با او

سخنی ز عشق گویند و در او اثر نباشد

 3اگر شما به جای نویسنده بودید ،این داستان را چگونه به پایان می رساندید؟
. ............................................................................................................... 4
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روان خوانی

ط ّراران

چنین گویند که مردی به بغداد آمد و بر درازگوش نشسـته بود و بُزی را رشـته در گردن کرده
و َجالجل در گردن او محکم بسـته ،از پس وی می دوید.
طرار نشسته بودند .یکی گفت :من بروم و آن بز را از مرد بدزدم.
سه ّ
دیگری گفت :این سهل است ،من خر او را بیاورم .پس آن یکی بر عقب مرد روان شد.
دیگری گفت :این سهل است ،من جامههای او را بیاورم.
پـس یکـی بـر عقب او روان شـد .چنان که موضع خالی یافت ،جالجـل از گردن بز باز کرد و بر
دنبـال خـر بسـت .خـر ُدنب را می جنبانیـد و آواز جالجل به گـوش مرد میرسـید ،و گمان می برد
که بز ،برقرار اسـت.
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آن دیگر بر سـر کوچۀ تنگ ،اسـتاده بود .چون آن مرد برسـید ،گفتُ :طرفه مردمان اند مردمان
دنب خر بسـته اسـت.
این دیار ،جالجل بر گردن خر بندند و او بر ِ
آن مرد درنگریست ،بز را ندید .فریاد کرد که بز را که دید؟
طرار دیگر گفت :من مردی را دیدم که بزی داشت و در این کوچه فروشد.
ّ
آن مرد گفت :ای خواجه ،لطف کن و این خر را نگاه دار تا من بز را بطلبم.
طرار گفت :بر خود م ّنت دارم ،و من مؤ ّذن این مسجدم و زود باز آی.
ّ
طرار دیگر بیامد که گفته بود که« :من جامۀ
طرار خر را برد .آن ّ
آن مرد به طرف کوی فرو رفتّ .
طرار بر سر آن چاه بنشست؛ چنان که آن مرد برسید و
او را بیارم» .از اتّفاق ،بر سر راه ،چاهی بودّ .
طرار فریاد برآورد و اضطراب می نمود.
طلب خر و بز میکردّ .
آن مرد او را گفت :ای خواجه ،تو را چه رسیدهاست؟! خر و ب ِز من بردهاند و تو فریاد میکنی؟!
طـرار گفـت :صندوقچـه ای ُپر زر از دسـت من در این چاه افتاد و من در این چاه نمیتوانم شـد.
ّ
ده  دینـار تـو را دهم ،اگر تو این صندوقچـۀ من از اینجا برآوری.
پس آن مرد ،جامه و دستار برکشید و بدان چاه فرو شد.
طرار ،جامه و دستار برگرفت و برد.
ّ
پـس آن مـرد در چـاه فریـاد میکرد که در این چاه هیچ نیسـت و هیچ کس جـواب نداد .آن مرد
طرار باز ندید .چوبی برگرفـت و بر هم میزد.
را ملال گرفـت .چـون بـه باال آمد ،جامـه و ّ
مردمان گفتند :چرا چنین میکنی؟ مگر دیوانه شدی؟!
گفت :نه ،پاس خود میدارم که مبادا مرا نیز بدزدند.
لطایفالطّوایف ،فخرال ّدین علی صفی

درک و دریافت
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قصه ،به چنین سرنوشتی دچارشد؟
  1به نظر شما ،چرا شخصیت اصلی ّ
  2دربارۀ لحن و بیان داستان توضیح دهید.
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درس هفدهم :سپیده دم
کارگاه متن پژوهی
گنج حکمت :مزار شاعر
ِ
عظمت نگاه
درس هجدهم:
کارگاه متن پژوهی
روان خوانی :سه پرسش

ادبیات جهان

از ابتـدای کتـاب تـا این فصـل ،هرچه خواندیـم ،مربوط بـه فضای فکری
و معنـوی و جغرافیایـی میهـن عزیزمـان ایران بوده اسـت ا ّمـا در این فصل

با متنها و شـاعران و نویسـندگانی آشـنا می شـویم که بیـرون از جغرافیای

فرهنگی ایران را تصویر میکنند و مسـایل سـرزمینهای دیگر یا موضوعهای
بشـری را در جهان ،نشـان میدهند.
از طریـق مطالعـۀ ایـن فصـل ،با افکار مشـاهیر ،اندیشـههای ملـل و آثار
برجسـته و شـخصیت هـای مشـهور ادبیات جهان آشـنا خواهیم شـد.
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سپیده دم

فارسی 1

تو را «جنوب» نامید م
ای که ردای حسین را بر دوش
و خورشید کربال را در بر داری
ای سرخگل که فداکاری پیش ه کردی
ای انقالب زمین که با انقالب آسمان بَرین
پیوند خورده ای
ای سرزمینی کز  خاکت
خوشه های گندم میروید
و پیامبران بر میخیزند.
              ***
تو را جنوب نامیدم
صیادی که مقاومت پیشه کردهاید
ای کشتیهای ّ
ای ماهی دریا که مقاومت پیشه کردهای
ای دفترهای شعری که مقاومت پیشه کردهاید
ای روزهای عاشورا!
              ***
تو را جنوب نامیدم
بها و خوشهها
تو را آ 
و ستارۀ غروب نامیدم
تو را سپیدهدمی در انتظار زادهشدن
و پیکری در اشتیاق شهادت نامیدم
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تو را انقالب و شگفتی و تغییر نامیدم
تو را پاک و پاکیزه و ارجمند و توانا نامیدم
              ***
تو را جنوب نامیدم
ای چون سبزه برآمده از دفتر روزگاران
ای مسافر دیرین بر روی خار و درد
ای چون ستار ه فروزان
ای چون شمشیر درخشان
بگذار بوسه زنیم بر شمشیری که در دستان توست
بگذار گرد و خاک قدمهایت را برگیریم
              ***
ای سرور بارانها و فصلها،
تو را عطری نامیدم که در غنچهها خانه دارد
تو را پرستو نامیدم
ای سرور سروران،
ای برترین حماسه!
              ***
دریا متنی نیلگون است
که على آن را مى نویسد
و مریم هر شب ،روى شنها
به انتظار مهدى مى نشیند

و گلهایى را مىچیند
که از انگشتان شهیدان مى رویند
***
تاریخ ،روزی ،روستای کوچکی را
از روستاهای جنوب به یاد خواهد آورد
که « معرکه» خوانده میشود.
روستایی که با « صدر»  ش ،با سینه اش
از شرافت خاک و کرامت انسان بودن دفاع کرد
              ***
َسرورم! ای سرور آزادگان!
در زمانۀ سقوط و ویرانی
جز تو ،کسی نمانده است
که در زندگی ما نخل و ِع َنب و تاکستان بکارد
جز تو کسی نمانده است؛
مگر تو!
مگر تو!
پس درهای امید و روشنایی را به روی ما بگشای!
(با کاهش و اندکی تغییر)
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کارگاهمتــنپژوهــی
قلمرو زبانی
توجه کنید.
 1به نمونه های زیرّ ،
بر پایۀ هم معنایی(ترادف)

			
بر پایۀ تناسب (همبستگی)

دوستی

باغ
بلبل

گل

پروانه

محبت
ّ

گلستان

مهربانی

لطف

الفت

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

ب) ترادف

عطر

کرامت

 2از میـان مـوارد زیـر ،ترکیبهـای وصفـی و اضافی را جدا کنید؛ سـپس ،هسـتۀ هر یک را
مشـخّ ص نمایید.
«ستارۀ غروبَ ،سرور آزادگان ،مسافر دیرین ،ماهی دریا ،برترین حماسه»
 3در مصراع زیر ،نقش دستوری اجزای مشخّ ص شده را بنویسید.
«پس ،درهای امید و روشنایی را به روی ما بگشای»
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قلمرو ادبی
توجه به آرایه های «تشخیص ،کنایه و تشبیه» بررسی کنید.
 1مصراع های زیر را با ّ
ای چون سبزه بر آمده از دفتر روزگاران
صیادی که مقاومت پیشه کردهاید!
ای کشتیهای ّ
بگذار بوسه زنیم بر شمشیری که در دستان توست
 2کدام واژۀ مشخّ ص شده « ،استعاره» به شمار میآید؟ مفهوم آن را بنویسید.
« ای مسافر دیرین بر روی خار و درد /ای چون ستاره ،فروزان»
  3شاعر « ،بارانها» و « فصلها» را در کدام مفاهیم نمادین به کار برده است؟
  4کاربرد مناسب شبکۀ معنایی ،در شعر و نثر ،ضمن آنکه به تداعی معانی کمک میکند،
سبب زیبایی و دلنشینی سخن میشود و آرایۀ «مراعات نظیر» را پدید میآورد ؛ مثال:
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

از متن درس ،دو نمونه مراعات نظیر بیابید.

تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

سعدی

قلمرو فکری
 1دریافت خود را از سرودۀ زیر بنویسید.
آسمان بَرین /پیوند خوردهای»
« تو را جنوب نامیدم  /....... /ای انقالب زمین که با انقالب
ِ
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 2در سرودۀ زیر:
« ای سرزمینی کز خاکت /خوشههای گندم میروید /و پیامبران برمیخیزند»
الف) کدام سرزمین مورد خطاب است؟
ب) مقصود شاعر از مصراع های دوم و سوم چیست؟
معنایی قسمت مشخّ ص شده بیابید.
 3از متن درس ،مصراعی را معادل
ِ
«  تو را سپیده دمی در انتظار زاده شدن /و پیکری در اشتیاق شهادت نامیدم»
ّ 4قبانی در این بخش از شعرش بر چه نکته ای تأ کید دارد؟
«  ای که ردای حسین بر دوش داری /و خورشید کربال را در برداری » ...
. ............................................................................................................... 5
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گنــج  حکمــت

مزارشاعر

تیمور لنگ ،گاه سوار بر اسبی که لگامی ز ّرین داشت ـ سرگرم اندیشه های دور و دراز خود  ـ
از میدان جنگ به گورستان می رفت و از اسب پیاده می شد و تنها در میان قبرها به گردش
می پرداخت و هر گاه بر مزار یکی از نیاکان خود یا شاعری بزرگ ،سرداری دالور و دانشمندی
نامدار می گذشت   ،سر فرود می آورد و مزار او را میبوسید.
تیمور ،پس از آنکه شهر توس را گشود ،فرمان داد که از کشتار مردم آن دست بردارند؛ زیرا
فردوسی ،شاعر ایرانی ،روزگار خود را در آن به سر برده بود .آنگاه تیمور بر سر مزار او شتافت
و چون جذبه ای اسرار آمیز او را به سوی فردوسی می کشید ،خواست که قبرش را بگشایند:
«مزار شاعر غرق در ُگل بود».
تیمور در اندیشه شد که پس از مرگ،
مزار کشورگشایی چون او چگونه خواهد
بـود .پس ،از راه قـره قـوم بـه سوی تاتار
ـ آنجا که نیای بزرگش ،چنگیز ،در معبدی
آهنین آرمیده است ـ روی آورد.
در برابر زائر نامدار که زانو بر زمین زده
و سر فرود آورده بود ،سنگ بزرگی را که بر
گور فاتح چین نهاده بودند ،برداشتند؛ ولی
تیمور ناگهان بر خود لرزید و روی بگردانید:
«گور ستمگر غرق در خون بود».
فرانسوا کوپه
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ِ
عظمت نگاه
ناتانائیل آنگاه که کتابم را خواندی ،دلم میخواهد که این کتاب ،شوق پرواز را در تو برانگیزد.
کاش کتابم به تو بیاموزد که بیشتر از این کتاب ،به خود بپردازی.
ناتانائیل ،هر آفریدهای نشانۀ خداوند است ا ّما هیچ آفریدهای نشان دهندۀ او نیست .همین که
آفریدهای نگاهمان را به خویش معطوف کند ،ما را از راه آفریدگار باز میگرداند.
خدا در همه جا هست؛ در هرجا که به تص ّور درآید ،و «نایافتنی» است و تو ناتانائیل ،به کسی
مانند خواهی بود که برای هدایت خویش در پی نوری میرود که خود به دست دارد .هرجا بروی،
جز خدا نخواهی دید .ناتانائیل ،همچنان که میگذری ،به همه چیز نگاه کن و در هیچ جا درنگ
مکن .به خود بگو که تنها خداست که گذرا نیست .ای کاش «عظمت» در نگاه تو باشد و نه در آن
چیزی که بدان نگاه میکنی.
ناتانائیل ،من به تو شور و شوقی خواهم آموخت .اعمال ما وابسته به ماست؛ همچنان که
روشنایی فسفر به فسفر .راست است که ما را میسوزاند ا ّما برایمان شکوه و درخشش به ارمغان
میآورد ،و اگر جان ما ارزشی داشته باشد ،برای این است که سختتر از برخی جانهای دیگر
سوخته است.
نیکوترین اندرز من ،این است  « :تا آنجا که ممکن است بار بشر را به دوش گرفتن».
آه! چه میشد اگر میتوانستم به چشمانم بینشی تازه ببخشم و کاری کنم که هرچه بیشتر به
آسمان نیلگونی مانند شوند که بدان مینگرند؛ آسمانی که پس از بارش باران ،صاف و روشن است.
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ناتانائیل ،با تو از انتظار سخن خواهم گفت .من دشت را به هنگام تابستان دیدهام که انتظار
میکشید؛ انتظار اندکی باران .گرد و غبار جادهها زیاده سبک شده بود و به کمترین نسیمی به
هوا برمیخاست .زمین از خشکی ترک بر میداشت؛ گویی میخواست پذیرای آبی بیشتر شود.
آسمان را دیدهام که در انتظار سپیدهدم میلرزید .ستارهها یک یک ،رنگ میباختند .چمنزارها
غرق در شبنم بودند.
ناتانائیل ،کاش هیچ انتظاری در وجودت ح ّتی رنگ هوس به خود نگیرد ،بلکه تنها آمادگی
برای پذیرش باشد .منتظر هر آنچه به سویت میآید ،باش و جز آنچه به سویت میآید ،آرزو مکن.
بدان که در لحظه لحظۀ روز میتوانی خدا را به تمامی در تملّک خویش داشته باشی .کاش آرزویت
از سر عشق باشد و تصاحبت عاشقانه ؛ زیرا آرزویی ناکارآمد به چه کار میآید؟
ناتانائیل ،تنها خداست که نمیتوان در انتظارش بود .در انتظار خدا بودن ،یعنی درنیافتن اینکه
او را هم اکنون در وجود خود داری .تمایزی میان خدا و خوشبختی قائل مشو و همۀ خوشبختی
خود را در همین دم ،قرار ده.
به شامگاه ،چنان بنگر که گویی روز بایستی در آن فرو میرد و به بامداد پگاه چنان که گویی
همه چیز در آن زاده میشود .نگرش تو باید در هر لحظه نو شود .خردمند کسی است که از هر
چیزی به شگفت درآید .سرچشمۀ همۀ دردسرهای تو ،ای ناتانائیل ،گوناگونی چیزهایی است که
داری؛ ح ّتی نمیدانی که از آن میان کدامین را دوستتر داری و این را در نمییابی که یگانه دارایی
آدمی ،زندگی است.
برای من «خواندن» اینکه شنهای ساحل نرم است ،بس نیست؛ میخواهم که پاهای برهنهام
آن را حس کنند؛ به چشم من هر شناختی که مبتنی بر احساس نباشد ،بیهوده است.
هرگز هیچ زیبایی لطیفی را در این جهان ندیدهام که بیدرنگ نخواسته باشم ،تمامی
مهرم را نثارش کنم .ای زیبای عاشقانۀ زمین ،شکوفایی گسترۀ تو دلانگیز است!
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کارگاه متــنپژوهــی
قلمرو زبانی

 1کـدام واژه هـا ،در متـن درس ،بـرای شـما جدیـد و غیرتکراری اسـت؛ معنای هـر یک را
بنو یسید .
 2در زبـان فارسـی ،نشـانههایی هسـت کـه بـا آنها کسـی یا چیـزی را صدا میزنیـم؛ مانند
« آی  ،ای ،یـا ،ا » ؛ بـه ایـن واژه هـا « نشـانۀ نـدا» میگوییـم .اسـمی کـه همـراه آنهـا
میآید«،منـادا» نـام دارد؛ ماننـد « ای خـدا!».
گاهـی منـادا بدون نشـانه به کار مـیرود؛ در این گونه موارد ،به آهنـگ خواندن جمله باید
توجه کنیم.
ّ
یک بند بنویسید و در آن ،سه نشانۀ ندا به کار ببرید.
 3در جملۀ زیر ،نقش دستوری واژه های مشخّ ص شده را بنویسید.
« ناتانائیل ،من به تو شور و شوقی خواهم آموخت».

قلمرو ادبی
 1عبارت زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید.
آسـمان را دیـدهام کـه در انتظار سـپیدهدم میلرزید .سـتارهها یک یک ،رنـگ میباختند.
چمنزارهـا غرق در شـبنم بودند.
 2در بند چهارم از متن درس ،یک «کنایه» بیابید و مفهوم آن را بنویسید.

قلمرو فکری
فارسی 1
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 1نیکوترین اندرز نویسنده چیست؟ دربارۀ آن توضیح دهید.
 2نویسنده دربارۀ « انتظار » چه دیدگاهی دارد؟

 3هر یک از موارد زیر ،با کدام بخش ازمتن درس ،تناسب معنایی دارد؟
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست
خرم از اوست
خرم از آنم که جهان ّ
به جهان ّ
بسوز ای دل که تا خامی ،نیاید بوی دل از تو
غیبت نکردهای که شوم طالب حضور

سعدی

کجا دیدی که بی آتش ،کسی را بوی عود آمد
مولوی

پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را

فروغی بسطامی

 4کـدام عبـارت درس ،بـا مفهوم آیۀ شـریفۀ «ال تُدرک ُه االبصار و ُه َو ُیـد ِر ُک االبصار» (انعام،
آیـۀ     )103ارتباط معنایی دارد؟
 5جملۀ « ای کاش عظمت در نگاه تو باشـد ».را با سـرودۀ زیر از سـهراب سـپهری مقایسـه
کنید .
«چشم ها را باید شست ،جور دیگر باید دید».
 6در متن زیر ،نویسنده بر چه چیزی تأکید دارد؟
بـرای مـن «خوانـدن » اینکـه شـن سـاحل ها نرم اسـت ،بس نیسـت؛ میخواهـم پاهای
برهنهام این نرمی را حس کنند؛ به چشـم من ،هر شـناختی که مبتنی بر احسـاس نباشـد،
بیهوده اسـت.
. ............................................................................................................... 7

فارسی 1

145

روان خوانی

فارسی 1

146

سهپرسش

یک روز این فکر به سر تزار افتاد که اگر همیشه بداند چه وقت باید کارها را شروع
توجه باشد و مهم تر از همه ،بداند که
توجه کند و به چه چیزی بی ّ
کند ،به چه چیزی ّ
کدام کارش بیش از همه اه ّمیت دارد ،در هیچ کاری نامو ّفق نخواهد بود .پس در
سرتاسر قلمرو خود چاووش در داد که هرکس به او بیاموزد که چگونه زمان مناسب
برای هر کار را تشخیص دهد ،چگونه ارزشمندترین افراد را بشناسد و چگونه از اشتباه
در تشخیص مهم ترین کارها جلوگیری کند ،جایزه ای بزرگ به او خواهد داد.
مردان اندیشه ور به دربار تزار رفتند و به پرسش هایش پاسخ های گوناگون دادند.
برخی به نخستین پرسش تزار چنین پاسخ گفتند که برای تشخیص بهترین زمان
تهیه کرد و آنها را
انجام هر کار ،باید برای کارها برنامه های روزانه ،ماهانه و ساالنه ّ
موبه مو اجرا نمود .آنان گفتند که این ،تنها راه تضمین انجام هر کار در وقت مناسب
آن است .برخی دیگر گفتند که از پیش تعیین کردن زمان انجام کارها ناممکن است و
مهم این است که انسان با وقت گذرانی بیهوده ،خود را آشفته نسازد؛ به همۀ رویدادها
توجه داشته باشد و کارهای الزم را انجام دهد .گروه سوم معتقد بودند که چون تزارها
ّ
توجه نداشته اند ،شاید هیچ شهروندی به درستی نداند که
هیچ گاه به جریان رویدادها ّ
هر کار را در چه زمانی باید انجام داد .چهارمین گروه گفتند که رایزنان در مورد برخی
کارها هیچ گاه نمی توانند نظر بدهند؛ زیرا شخص بی درنگ باید تصمیم بگیرد که آنها
را انجام بدهد یا ندهد و برای تصمیم گرفتن ،باید بداند که چه پیشامدی رخ خواهد داد
و این کار تنها از جادوگران برآید .پس ،برای دانستن مناسب ترین زمان انجام هر کار
فقط باید با جادوگران رای زد.
پاسخ فرزانگان به پرسش دوم تزار نیز به همین اندازه گونه گون بود .گروه ا ّول
گفتند که او بیش از همه ،به دستیاران حکومتی اش نیازمند است .گروه دوم بر این
عقیده بودند که وی بیش از همه به کشیشان نیاز دارد .گروه سوم گفتند که او به
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پزشکان خود بیش از همه محتاج است و گروه چهارم معتقد بودند که نیاز تزار بیش از هرکس به
جنگاوران خویش است.
در پاسخ به سؤال سوم تزار در مورد مهم ترین کارها ،گروهی دانش اندوزی را مهم ترین کار
جهان می دانستند؛ گروهی دیگر چیره دستی در نظام را و گروه سوم پرستش خداوند را.
چون پاسخ ها ناهمگون بودند ،تزار با هیچ کدام موافقت نکرد و به هیچ کس جایزه ای نداد .آنگاه
تصمیم گرفت که برای یافتن پاسخ درست پرسش هایش با راهبی رای زند که در فرزانگی نام آور
بود.
راهب در جنگل زندگی می کرد؛ هیچ جا نمی رفت و تنها فروتنان را نزد خود می پذیرفت .پس،
تزار جامه ای ژنده پوشید و پیش از رسیدن به کلبۀ راهب از اسب فرود آمد و تنها ،با پای پیاده ،به
راه افتاد و محافظانش را در میان راه گذاشت.
وقتی به کلبه رسید ،راهب در جلو کلبه اش باغچه می بست .همین که تزار را دید ،سالمش گفت
و باز بی درنگ به کندن َکرت پرداخت .راهب ،ضعیف و باریک میان بود و وقتی بیلش را به زمین
فرو می برد و اندکی خاک برمی داشت؛ به دشواری نفس می کشید.
تزار نزد او آمد و گفت    « :ای راهب فرزانه ،نزد تو آمده ام که به سه پرسشم پاسخ دهی :یکی
این که ،کدام فرصت را برای شروع کارها از دست ندهم که اگر دهم پشیمان شوم؟ دوم این که،
توجه کنم؟ آخر این که ،کدام کار از همه مهم تر است و بیش از
کدام کسان را برتر شمارم و به آنان ّ
همه باید به انجامش ه ّمت کنم؟»
کندن َکرت را از سر گرفت.
راهب به سخنان تزار گوش فرا داد ا ّما پاسخی به او نداد و دوباره ِ
تزار گفت« :خسته شده ای .بیل را به من بده تا کمکت کنم».
ّ
«متشکرم» و آن گاه بیل را به او داد و روی زمین نشست.
راهب گفت:
تزار پس از کندن دو کرت از کار دست کشید و پرسش هایش را تکرار کرد .راهب باز پاسخ نداد
ا ّما از جا برخاست؛ به طرف بیل رفت و گفت« :حاال تو استراحت کن و بگذار »...
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ا ّما تزار بیل را به او نداد و به کندن ادامه داد .ساعتی از پس ساعت دیگر گذشت .آنگاه که خورشید
در آن سوی درختان غروب می کرد ،تزار بیل را در خاک فرو برد و گفت« :ای فرزانه مرد ،پیشت
آمدم تا به سؤال هایم پاسخ دهی .اگر نمی توانی ،بگو تا به خانه برگردم».
راهب گفت« :نگاه کن؛ کسی دارد آنجا می دود .بیا برویم ببینیم کیست ».تزار به اطرافش نگاه
کرد و دید مردی دوان دوان از جنگل می آید .مرد ،با دستانش شکمش را چسبیده بود؛ خون از
میان انگشتانش جاری بود .او به سوی تزار دوید و بر زمین افتاد؛ چشمانش را بست؛ ناله ای آهسته
سر   داد و از هوش رفت.
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تزار به راهب کمک کرد تا جامۀ مرد زخمی را درآورد؛ او زخمی بزرگ در شکم داشت .تزار زخم
لباس پاره های راهب آن را بست ا ّما خون همچنان از آن
را خوب شست؛ با دستمالش و یکی از ْ
جاری بود .تزار بارها باند گرم و آغشته به خون را از روی زخم باز کرد و آن را شست و باز بست.
وقتی جریان خون متو ّقف شد ،مرد زخمی به هوش آمد و آب خواست .تزار آب خنک آورد و به
مرد کمک کرد تا از آن بنوشد .در همان موقع ،آفتاب غروب کرد و هوا خنک شد .تزار به کمک
راهب ،مرد زخمی را به کلبه برد و در بستر خواباند .مرد زخمی همان طور که دراز کشیده بود،
چشمانش را بست و آرام گرفت .تزار آن قدر از کارکردن و راه رفتن خسته شده بود که در آستانۀ
در مثل مار چنبر زد و چنان آسوده به خواب فرو رفت که همۀ آن شب کوتاه تابستانی را در خواب
بود .صبح روز بعد که از خواب بیدار شد ،م ّدتی طول کشید تا یادش بیاید که کجاست و مرد غریبه
که در بستر خفته کیست؛ پس با چشمانی جویا او را ورانداز کرد.
مرد همین که دید تزار از خواب برخاسته و نگاهش می کند ،با صدایی ضعیف گفت« :مرا   ببخش».
تزار گفت« :تو را نمی شناسم و دلیلی برای بخشودنت نمی یابم».
مرد گفت« :تومرا نمی شناسی ا ّما من تو را می شناسم .من دشمن تو هستم و قسم خورده بودم
که به سبب کشتن برادر و ضبط دارایی ام از تو انتقام بگیرم .می دانستم که تو تنها نزد راهب آمده ای؛
این بود که تصمیم گرفتم هنگام بازگشت بکشمت ا ّما یک روز تمام گذشت و پیدایت نشد .وقتی
از کمینگاهم بیرون آمدم که بیابمت ،به محافظانت برخوردم که مرا شناختند و زخمی ام کردند.
از چنگشان گریختم ا ّما اگر تو زخمم را نمی بستی ،آن قدر از من خون می رفت که می مردم .من
می خواستم تو را بکشم ا ّما تو جانم را نجات دادی.
اگر من زنده ماندم و تو مایل بودی ،وفادارترین غالمت خواهم شد و به فرزندانم نیز چنین
خواهم گفت .مرا ببخش».
تزار بسیار شادمان شد که به این آسانی با دشمنش آشتی کرده است و نه تنها او را بخشود بلکه
به پزشک خویش و نوکرانش گفت که همراه او برگردند و قول داد که اموالش را پس بدهد .پس از
اینکه مرد زخمی کلبه را ترک کرد ،تزار برای یافتن راهب از کلبه بیرون رفت .می خواست پیش از
بازگشت ،یک بار دیگر از او بخواهد که به سؤال هایش پاسخ دهد .راهب در جلو باغچه ای که روز
پیش بسته بود ،زانو زده بود و در َکرت ها سبزی می کاشت.
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تزار به سراغ او رفت و گفت« :ای فرزانه مرد ،برای آخرین بار از تو خواهش می کنم که به
سؤال هایم پاسخ دهی».
راهب ،همان طور که چمباتمه نشسته بود به سرتا پای تزار نگاه کرد و گفت« :همین حاال به
جواب سؤال هایت رسیده ای».
تزار گفت« :چطور؟»
راهب گفت« :اگر دیروز بر ضعف من رحم نکرده بودی و به جای کندن این کرت ها ،تنهایم
گذاشته بودی ،آن شخص به تو حمله می کرد و از ترک کردن من پشیمان می شدی .پس ،آن
هنگام بهترین زمان برای کندن کرت ها بود و من مهم ترین کسی بودم که تو می بایست به او
توجه می کردی و مهم ترین کارت کمک به من بود .پس ،زمانی که آن مرد دوان دوان آمد ،بهترین
ّ
زمان برای مراقبت تو از او فرا رسید؛ زیرا اگر زخمش را نبسته بودی ،بدون آشتی با تو می مرد.
توجه می کردی و آنچه کردی مهم ترین کار بود .اکنون
پس ،او مهم ترین کسی بود که باید به او ّ
بدان که فقط یک زمان بسیار مهم وجود دارد و آن «حال» است و مهم ترین کس آن کس است
که اکنون می بینی؛ زیرا هیچ گاه نمی دانی که آیا کس دیگری نیز خواهد بود که با او روبه رو شوی
یا نه و مهم ترین کار ،نیکی کردن به اوست؛ زیرا انسان ،تنها برای نیکی کردن آفریده شده است».
سه پرسش ،تولستوی

درک و دریافت
توجه شما قرار گرفت؟ چرا؟
١ـ کدام
شخصیت داستان ،بیشتر مورد ّ
ّ
٢ـ پاسخ شما به پرسش سوم تزار چیست؟
فارسی 1
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نیایش

الهی

الهـی ،بـه ُحرمـت آن نام که تـو خوانی و به ُحرمت آن صفت کـه تو چنانی ،دریاب
که   می توانی.
الهی ،عاجز و سرگردانم؛ نه آنچه دارم ،دانم و نه آنچه دانم ،دارم.
محبت مکار و بـر جان های ما جز الطاف و مرحمت
الهـی ،در دل هـای مـا جز تخم ّ
خـود منـگار و ِ
برکشـت های مـا جـز باران رحمت خـود مبار .به لطف ،ما را دسـت گیر
و به کـرم ،پای دار.
الهی ،حجاب ها را از راه بردار و ما را به ما مگذار.
خواجه عبداهلل انصاری
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واژهنامه
ستایش :به نام کردگار

افالکِ :ج فلک ،آسمان ،چرخ
رزّاق :روزی دهنده
زهی :آفرین
فروغ :روشنایی ،پرتو
فضل :بخششَ ،ک َرم ،نیکویی ،دانش
کام :سقف دهان ،مجازا ً دهان ،زبان
درس یکم :چشمه

گنج حکمت :خالصۀ دانش ها

درس دوم:از آموختن ننگ مدار

روان خوانی:دیوار

توجه؛ تیمار داشتن:
تیمار :غم ،حمایت و نگاهداشتّ ،
غمخواری و محافظت از کسـی که بیمار باشـد یا به
بال و رنجی گرفتار شـده باشـد ؛ پرسـتاری و خدمت
کردن
ضایع :تباه ،تلف
َع َملـه :ج عامـل ،کارگـران؛ در فارسـی امـروز کلمۀ
عملـه ،به صـورت مفـرد ،بـه معنـی یک تَـن کارگر
زیردسـت ب ّنـا به کار مـی رود.
قرابت :خویشی ،خویشاوندی
ُمحال :بی اصل ،ناممکن ،اندیشۀ باطل
مستغنی :بی نیاز
مولع :شیفته ،بسیار مشتاق ،آزمند
نموده :نشان داده ،ارائه کرده ،آشکار کرده
درس سوم:سفر به بصره

گنج حکمت :شبی در کاروان

ادیب :با فرهنگ ،دانشمند ،بسیاردان
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برازندگی :شایستگی ،لیاقت
پیرایه :زیور
تعلّل :بهانه آوردن ،درنگ کردن
تیزپا :شتابنده ،سریع
خیره :سرگشته ،حیران ،فرومانده ،لجوج ،بیهوده
شکن :پیچ و خم زلف
ُغلغله زن :شور و غوغاکنان
فرج :گشایش ،گشایش در کار و مشکل
س گردن ،پشت گردن ،پشت
قفا :پَ ِ
گلبُن :بوتۀ گل ،گل سرخ ،بیخ بوتۀ گل
معرکه :میدان جنگ،جای نبرد
مفتاح :کلید
نادره :بی مانند ،بی نظیر
نمط :روش،نوع
نیلوفـری :صفـت نسـبی ،منسـوب بـه نیلوفـر ،بـه

رنـگ نیلوفـر ،الجـوردی؛ در متـن درس ،مقصود از
«پردۀ   نیلوفـری» ،آسـمان الجـوردی اسـت.
َورطه :مهلکه ،زمین پست ،هالکت
جمعیت مردم
هنگامه :غوغا ،داد و فریاد ،شلوغیّ ،
یله :رها،آزاد؛ یله دادن :تکیه دادن
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اَهلیت :شایستگی ،لیاقت
بهایمِ :ج بهیمه ،چارپایان ،ستوران
بیشه :جنگل کوچک ،نیزار
تسبیح :خدا را به پاکی یاد کردن ،سبحان اهلل گفتن
پالس :نوعی گلیم کم بها ،جامه ای پشمینه و ستبر
که درویشان پوشند .
تازی :عرب؛ زبان تازی :زبان عربی
َج َّل َجاللُه َو َع َّم نَوالُه :بزرگ اسـت شُ ـکوه او و فراگیر
است لطف او.
خورجینک :خورجین کوچک ،کیسه ای که معمو ًال
از پشم درست می کنند و شامل دو جیب است؛
جامه دان.
درحال :فوراً ،بیدرنگ
َد ّلک :کیسه کش حمام ،مشت و مال دهنده
دین :وام
ُرقعه :نامه
رمه :گله
شوخ :چرک ،آلودگی
شــوریده :کســی کــه ظاهــری آشــفته دارد ،عاشــق
و عــارف
غوک :قورباغه
َفراغ :آسایش و آرامش ،آسودگی
َف َرج :گشایش ،رهایی
َقیّم :سرپرسـت ،در متن ،به معنی کیسـه کش ح ّمام
آمده است.
ِکرای :کرایه
ُگسیل کردن :روانه کردن ،فرستادن کسی به جایی

َمر ّمت :اصالح و رسیدگی
مر ّوت :جوانمردی ،مردانگی
مغربی :متعلّق به کشور مغرب (مراکش)
ُمکاری :کسی که اسب و شتر و االغ کرایه می دهد
یا کرایه می کند.
نیکومنظر :زیبارو ،خوش چهره

درس چهارم :درس آزاد (ادبیات بومی )1

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
................................................................................
...............................................................................
................................................................................
...............................................................................
...............................................................................
................................................................................
درس پنجم:کالس ن ّقاشی

روان خوانی:پیرمرد چشم ما بود

ا ِسلیمی :تغییر شکل یافتۀ کلمۀ اسالمی ،طرح هایی
مر ّکب از پیچ و خم های متع ّدد که شبیه عناصر
طبیعت هستند .

درس ششم:مهر و وفا
گنج حکمت:ح ّقۀ راز

حدیث :ماجرا ،روایت ،سخن
ُح ّقه :جعبه ،صندوق
سودا :اندیشه،هوس،عشق
صبـا :بـادی کـه از طـرف شـمال شـرقی وزد؛
باد بهاری
معاش :زندگی ،زیست ،زندگانی کردن
درس هفتم :جمال و کمال

شعرخوانی :بوی گل و ریحان ها

َجبّار :مسلّط ،یکی از صفات خداوند تعالی است.
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ُ
آخره :چنبرۀ گردن ،قوس زیر گردن
بُحران :آشفتگی ،وضع غیرعادی
بُر خوردن :در میان قرار گرفتن
بُنشن :خوار و بار از قبیل نخود و لوبیا و عدس
بیرنـگ :نمونـه و طرحـی کـه نقّـاش بـه صـورت
کم رنـگ یا نقطـه چین برکاغذ می آورد و سـپس آن
را کامـل رنـگ آمیـزی می کنـد ،طـرح ا ّولیه
بیغوله :کنج ،گوشه ای دور از مردم
ت ّ
َسل :آرامش یافتن
حقارت :خواری ،پستی
خطابه :سخنرانی ،خطبه خواندن ،وعظ کردن
َخلَ ِف صِ دق :جانشین راستین
خیل:گروه،دسته
رعنا :خوش قد و   قامت ،زیبا
رندانه :زیرکانه
ِشندِرغاز :پولی اندک و ناچیز
ُطمأنینه :آرامش و قرار
عیال :زن و فرزندان ،زن
غا ِرب :میان دو کتف
فراعنهِ :ج فرعون ،پادشاهان قدیم مصر
ُکلّه :برآمدگی پشت پای اسب
کنگره :مجمعی از دانشمندان و یا سیاستمداران که
دربارۀ مسائل علمی یا سیاسی بحث کنند( .کلمه ای
فرانسوی)
طراحی چیزی به کمک َگرده یا خاکۀ
َگرتهبرداریّ :
زنگ یا زغال؛ نسخهبرداری از روی یک تصویر یا طرح
ُگرده :پشت ،باالی کمر

َمخ َمصه :بدبختی و غم بزرگ ،تنگنا ،این واژه به معنی
«    گرفتاری» متداول شده است.
مر ّفه :راحت و آسوده
ُم َش ّوش :آشفته و پریشان
معاشرت :گفت و شنید ،الفت داشتن ،رفت وآمد
میراب :نگهبان آب ،کسی که آب را به خانه ها و باغ ها
تقسیم میکند.
الصا ّف ِ
ات ص ّفا :سوگند به فرشتگان صف در صف
َو ّ
(آیۀ  ،1سورۀ)37
َو َقب :هر فرورفتگی اندام چون گودی چشم
وقفی :منسوب به وقف ،وقف :زمین یا دارایی و ملکی
معینی در راه خدا اختصاص دهند.
که برای مقصود ّ
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جفا :بی وفایی،ستم
ریحان :هر گیاه سبز و خوشبو
سودایی :عاشق ،شیفته ،شیدا
صدّیق :بسیار راستگو
َط َرب :شادی
َعداوت :دشمنی
غِنا :سرود ،نغمه ،آوازخوانی ،دستگاه موسیقی

ُفر َقت :جدایی ،دوری
کایدان :ج کاید ،حیله گران
کوته نظری :اندک بینی ،عاقبت اندیش نبودن
َکید :حیله و فریب
لئیمی :پستی ،فرومایگی
مِحنَت :اندوه ،ناراحتی
َملِک تعالی :خداوند واال مرتبه
نقض :شکستن،شکستن عهد و پیمان
ُوصلت :پیوند ،پیوستگی
درس هشتم :پاسداری از حقیقت
گنج حکمت:دیوار عدل
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تاالب :آبگیر ،برکه
تناور :تنومند ،فربه ،قوی ج ّثه
حضیض :جای پست در زمین یا پایین کوه ،فرود
رفیع:بلند،مرتفع
سخره :مسخره کردن ،ریشخند
شرف :آبرو ،بزرگواری

ضامن:ضمانت کننده،کفیل ،به عهده گیرندۀ غرامت
عامل :حاکم ،والی
عزم :قصد ،اراده
عمارتکردن :بناکردن ،آبادکردن ،آبادانی
غبطه :رشـک بردن ،حال و روز کسـی را آرزو داشتن،
بی آنکه خواهان زوال آن باشـیم.
فلق :سپیدۀ صبح ،فجر
نجابت :اصالت ،پاک منشی ،بزرگواری
درس نهم :بیداد ظالمان

شعرخوانی :همای رحمت

آیت :نشانه
خذالن :درماندگی ،بی بهرگی از یاری
دولت :دارایی ،زمان فرمانروایی
رحمت :مهربانی ،بخشش
طالع :سرنوشت ،بخت
َعلَم کردن :مشهور کردن ،سرشناس کردن
ماسـوا :مخفّـف ماسـوی اهلل؛ آنچه غیر از خداسـت،
همـۀ مخلوقات
محنت :اندوه،غم
ُمفت ََخر :سربلند ،صاحب افتخار
هُمـا :پرنـده ای از راسـتۀ شـکاریان ،دارای ج ّثـه ای
نسـبت ًا درشـت .در زبـان پهلـوی بـه معنـی فرخنـده
اسـت و به همین دلیل ،نماد سـعادت به شمار می آید.

درس دهم :دریا دالن صف شکن
گنج حکمت:یک گام ،فراتر

درس یازدهم:خاک آزادگان

روان خوانی :شیرزنان ایران

آرمان :آرزو ،عقیده
اُسرا :ج اسیر ،گرفتاران ،دستگیرشدگان
اُسطوره :سخنان یا اشخاص و آثاری که مربوط به
موجودات یا رویدادهای فوق طبیعی روزگار باستان
است و ریشه در باورها و اعتقادات مردم روزگار کهن
دارد.
بعـث :حزبـی سیاسـی کـه صـ ّدام حسـین ،رئیـس
جمهور پیشـین عراق ،رهبری آن را برعهده داشـت.
بنات الخمینی :دختران امام خمینی (ره)
ُ
تـاوان :زیـان یـا آسـیبی کـه شـخص بـه خاطـر
توجهی یا آسـیب رسـاندن به دیگران
خطاکاری ،بی ّ
ببیند .
تجلّـی :جلـوه گـری ،پدیدار شـدن چیزی درخشـان
ماننـد نور ،روشـنی
تقریـظ :سـتودن ،نوشـتن یادداشـتی سـتایش آمیز
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اجابت کردن :پذیرفتن ،قبول کردن ،پاسخ دادن
استدعا :درخواست  کردن ،خواهشکردن
اُسوه :پیشوا ،سرمشق ،نمونۀ پیروی
باری تعالی :خداوند بزرگ
تجلّی :آشکار شدن ،جلوه کردن
تکلّـف :رنـج بـر خـود نهـادن ،خودنمایـی و تج ّمل،
بی  تکلّـف :بی ریا ،صمیمی
ُجنود :ج ُجند ،لشکریان ،سپاهیان
حنیـن :نـام نبردی اسـت در منطقـۀ حنین(بین ّ
مکه
و طائـف) کـه میان مسـلمانان و کافـران پس از فتح
ّ
مکـه روی داد.
خانقـاه :محلّـی کـه درویشـان و مرشـدان در آن
گرد میآینـد.
خور :زمین پست ،شاخه ای از دریا
مهیا کردن
راست و ریس کردن :آماده و ّ
ُرعب :ترس ،دلهره ،هراس
سردمدار :سردسته،رئیس
سـ ّکان :ابزاری در دنبالۀ کشـتی بـرای حرکت دادن
کشـتی از سـمتی به سمت دیگر
سوله :ساختمان سقف دار فلزی
َغنا :توانگری ،بی نیازی
َمشیّت :اراده ،خواست خدای تعالی
ُم َع ِّرف :کسـی که در مجمع بـزرگان افرادی را که به

معرفی میکند .شناسـاننده
مجلس وارد می شـوندّ ،
َمعرکه :میدان جنگ
مقریانِ     :ج ُمقری ،کسی که آیات قرآن را به آواز
خوا نَد ،قرآن خوان
نسیان :فراموشی
ْس ،مجازاً انسان ها ،موجودات زنده
نُفوسِ :ج نَف ْ
وسواس :دو دلی
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دربـارۀ یـک کتاب
تکریم :بزرگداشت ،گرامیداشت
توسن :اسب سرکش ،متضاد رام
توش :توشه و اندوخته ،توانایی تح ّمل سنگینی یا  فشار
جسارت :دلیری ،بی باکی و گستاخی
خصم :دشمن
َزبَر :باال ،فوق ،مقابل پایین
طاقت فرسا :خسته کننده
فراق :دوری ،جدایی
َکر َکس :پرنده ای از ردۀ الشخورها
کِفـاف :بـه انـدازه کافـی ،آن اندازه روزی که انسـان
را بس باشـد.
گلشن :گلستان ،گلزار
َمد َفن :جای دفن ،گور
مصلحت :آنچه که سبب خیر و صالح انسان باشد.
َمعلـول :کسـی کـه عضو یـا انـدام هایـی از بدنش
آسـیب دیده اسـت.
معیار :مقیاس ،اندازه
مگسل :جدا مشو ،رها مکن
مِالک :اصل هرچیز ،معیار ،ابزار سنجش
َمهیب :ترسناک ،ترسآور ،هولناک
ِوقاحت :بی شرمی ،بی حیایی
هیئت :گروه ،دسته ،انجمن
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درس دوازدهم:رستم و اشکبوس

گنج حکمت :عامل و رعیّت

آبنـوس :درختـی اسـت که چوب آن سـیاه ،سـخت،
سـنگین و گرانبهاست.
بارگی :اسب « ،باره» نیز به همین معنی است.
بهرام :سیارۀ مریخ
پُتک :چکش بزرگ فوالدین ،آهن کوب
تَرگ :کاله خود
تیز :تند و سریع
جاه :مقام ،درجه
خدنگ :چوبی سخت و محکم که از آن تیر و نیزه
میسازند.
ُخود :کاله فلزی که سربازان به هنگام جنگ یا تشریفات
نظامی ،بر سر میگذارند.
درنده ،مانند شیر و پلنگ و گرگ
َدد :جانور ّ
زجر :آزار ،اذ ّیت ،شکنجه
ِزه :چلّه کمان ،وتر
سپَردن :طی کردن
ُستوه :درمانده و َملول ،خسته و آزار
سِ لیح :افزار جنگ ،ممال سالح
َسندروس :صمغی زرد رنگ
عامل :حاکم ،والی
عِنان :افسار ،دهانه
کام :مراد ،آرزو ،قصدّ ،نیت
کاموس :یکی از فرماندهان زیردست افراسیاب
کوس :طبل بزرگ ،دهل

سیارۀ ُز َحل
کیوانّ :
َگبر :نوعی جامۀ جنگی ،خِفتان
ُگرد :دلیر ،پهلوان
مزیح :ممال مزاح ،شوخی
مصادره :تاوان گرفتن ،جریمه کردن
مض ّرت :زیان ،گزند رسیدن
هماورد :حریف ،رقیب
درس سیزدهمُ :گرد  آفرید

شعرخوانی:دلیران و مردان ایران زمین
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افسر :تاج ،دیهیم ،کاله پادشاهی
افسون :حیله کردن ،سحر کردن ،جادو کردن
آورد :جنگ ،نبرد ،کارزار
بادپا :تیزرو ،شتابنده
باره :دیوار قلعه ،حصار
بردمیدن:خروشیدن ،برخاستن
برگاشتن :برگردانیدن
بسنده :سزاوار ،شایسته ،کافی ،کامل
پدرام :آراسته ،نیکو ،شاد
تاب :چرخ و پیچ که در طناب و کمند و ُزلف می باشد،
پیچ و شکن ،دراین بیت به معنی شور و هیجان است.
چارهگر :کسی که با حیله و تدبیر،کارها را بسامان کند؛
مدبّر
َخدنگ :درختی است بسیار سخت که از چوب آن نیزه
و تیر سازند.
خِ ّطه :سرزمین

متحیر ،سرگشته
خیرهّ :
دِرع :جامۀ جنگی که از حلقه های آهنی سازند ،زره
دِژ :قلعه ،حصار
غرنده ،مهیب ،هولناک
َدمان :خروشندهّ ،
دوده :دودمان ،خاندان ،طایفه
ِزره :جامـه ای جنگی دارای آسـتین کوتاه و مر ّکب از
حلقه هـای ریـز فوالدی که آن را بـه هنگام جنگ بر
روی لباس های دیگر می پوشـیدند.
سـاالر :سردار ،سپهساالر ،آن که دارای شغلی بزرگ
و منصبی رفیع باشـد ،حاکم
َسـ َمند :اسـبی که رنگش مایل به زردی باشـد ،زرده
(در متن درس ،مطلق اسـب مورد نظر اسـت).
تیزی هر چیز
سِ نان :سر نیزهِ ،
شیراوژن :شیرافکن ،دالور
عِنان :افسار ،دهانه
فتـراک :ترک بنـد ،تسـمه و دوالـی کـه از عقب زین
اسـب می آویزنـد و با آن چیزی را بـه ترک می بندند.
هژیر :چابک ،هوشیار ،نیکو
فراز آمدن :رسیدن ،نزدیک آمدن
فوج :گروه ،دسته
کمند افکن :کمند انداز
نظاره :نظر کردن ،نگریستن ،تماشا کردن
ویلـه کـردن :فریـاد زدن ،نعـره زدن ،نالـه کـردن؛
َویله    :صـدا ،آواز ،نالـه
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درس چهاردهم :طوطی و ب ّقال

گنج حکمت:کوزه

اَبدال :مردان کامل
اَشباهِ :ج شبه ،مانندها ،همانندان
تَلَ ّطف :مهربانی ،اظهار لطف و مهربانی کردن،
نرمی کردن
جولقی :ژنده پوش و گدا و درویش
حاذق :ماهر ،چیره دست
خواجه وش :کدخدا منش
زبون :خوار ،ناتوان
سرگین :فضلۀ برخی چهارپایان ،مانند اسب و …
َسفاهت :بیخردی ،کمعقلی ،نادانی
سوداگر :خریدار و فروشنده
طاس:کاسۀ مسی
َعربَـده :فریاد پرخاشجویانه بـرای برانگیختن دعوا
و هیاهـو ،نعره و فریاد
َقهر :خشم ،غضب
َکل :مخفف کچل
ُمسلّم داشتن :باور کردن
ندامت :پشیمانی ،تأسف
درس پانزدهم :درس آزاد (ادبیات بومی)2
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................................................................................
...............................................................................
................................................................................

...............................................................................
................................................................................
...............................................................................
درس شانزدهم :خسرو
روان خوانی :ط ّراران

ا ِرتجـاالً :بـی درنگ ،بدون اندیشـه سـخن گفتن یا
شـعر سرودن
ا ِسترحام :رحم خواستن ،طلب رحم کردن
استماع :شنیدن ،گوش دادن
اقبال :نیک بختی ،خوشبختی
اِدبار :تیره بختی ،بدبختی
اِلزام :ضرورت ،الزم گردانیدن ،واجب گردانیدن
اَوان :وقت ،هنگام
القصه،به هرحال،خالصه
باریّ :
دسگال :بد اندیش ،بدخواه
بَ َ
بِسمِل کردن :سر جانور را بریدن ،از آنجا که مسلمانان
الرحیم»
الرحمن ّ
در وقـت ذبـح جانـور «بِسـم اهلل ّ
می گوینـد ،بـه همیـن دلیـل ،بـه عمـل ذبـح کردن
«بسـمل کردن» گفته می شـود.
پاس :نگاهبانی ،نگاهداری
پاسداشتن :پاسبانی کردن ،نگهبانی کردن
پالس :جامه ای کم ارزش ،گلیم درشت و کلفت
تعلیقـاتِ :ج تعلیـق ،پیوسـت ها و یادداشـت مطالب
و جزئیـات در رسـاله یا کتـاب؛ در متن درس ،مقصود
نشـان های ارتشی است.

درس هفدهم :سپیده دم
گنج حکمت:مزار شاعر

بَرین :باالیین ،برتر
تاکستان :باغ انگور ،باغی که در آن تاک کاشته باشند.
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تقریر :بیان ،بیان کردن
تکریم :گرامیداشت
تکیده :الغر و باریک اندام
تصدیق نامه :گواهی نامه
جافی :جفاکار ،ستمکار
َجالجِ ل :جمع جلجل ،زنگ ،زنگوله
ُحجب :شرم و حیا
َ
َحلَبی :ورقۀ نازک فلزی ،از جنس َحلب
خسروانی خورش :خورش و غذای شاهانه
خودرو :خودرأی ،خودسر ،لجوج
دانگ :بخش ،یک ششم چیزی
دستار:پارچه ای که به دور سر بپیچند ،سربند و عمامه
دوات :مر ّکب دان ،جوهر
َزنگاری :منسوب به زنگار ،سبزرنگ
شهناز :یکی از آهنگ های موسیقی ایرانی ،گوشه ای
از دستگاه شور
صاحبدل :عارف ،آگاه
ضمایمِ :ج ضمیمه ،همراه و پیوسـت؛ در متن درس،
مقصود نشـان های دولتی است.
طبیعت :عادت ،طبع و سرشت ،خو
ُطرفه :شگفت آور ،عجیب
طمأنینه :آرامش،سکون و قرار
عِتاب کردن :خشم گرفتن بر کسی ،سرزنش کردن
َعنود :ستیزهکار ،دشمن و بدخواه
فیّاض :سرشار و فراوان ،بسیار فیض دهنده
ُک َمیت :اسب سرخ مایل به سیاه
الج َرم :ناگزیر ،ناچار
َ

لَعب :بازی .لَهو و لَعب :خوش گذرانی
ل ِ َمن تَقول :برای چه کسی می گویی؟
لَهو :بازی و سرگرمی ،آنچه مردم را مشغول کند.
مألوف :خو گرفته
متداول :معمول ،مرسوم
َمخذول :خوار ،زبون گردیده
مسخرگی :لطیفه گویی ،دلقکی
ُمسـکِ ر :چیزی که نوشـیدن آن مستی می آورد؛ مثل
شراب
ُمطربـی :عمـل و شـغل مطـرب؛ مطرب :کسـی که
نواختـن سـاز و خوانـدن آواز را پیشـۀ خود سـازد.
َمعاصیِ :ج معصیت ،گناهان
مغلوب :شکست خورده
َمفتول :سیم ،رشتۀ فلزی دراز و باریک
شدن،متوجه شدن
ملتفت شدن :آگاه
ّ
منّت :سـپاس ،شـکر؛ م ّنت داشـتن :احساس کسی را
پذیرفتن و سپاسـگزار او بودن
منجالب :محل جمع شدن آب های کثیف و بد بو
ُمندرس :کهنه ،فرسوده
ُم َ
نکر :زشت ،ناپسند
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حماسه :دلیری ،نوعی از شعر که در آن از جنگ ها و
دالوری ها سخن میرود.
ردا :جامهای که روی جامه های دیگر پوشند ،باالپوش
شرافت :ارجمندی ،با  شرف بودن
لگام :افسار ،دهنۀ اسب
ِ
عظمت نگاه
درس هجدهم:
روان خوانی :سه پرسش
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ا ِکتفا :بسنده کردن ،کفایت کردن
تزار :پادشاهان روسیه در گذشته
تمایز :فرق گذاشتن،جدا کردن
تملّک :مالک شدن،دارا شدن
چاووش درداد :بانگ زد ،جار زد ،ندا درداد.
چنبـر :دایـره یـا محیط دایـره ،دایره ای از چـوب یا از
جنـس دیگر
ذی حیات :جاندار
رایزن :مشـاور ،کسـی کـه در کاری با وی مشـورت
کنند .
راهب :عابد مسیحی ،ترسای پارسا و گوشه نشین
عود :درختی که چوب آن قهوه ای رنگ و خوشبو
است و آن را در آتش می اندازند که بوی خوش دهد.
غایی :نهایی
فسفر :عنصر شیمیایی با رنگ زرد روشن که در
مجاورت هوا مشتعل می گردد.
مائده :سفره ای که بر آن طعام باشد.
مبتنی :ساخته ،بنا شده

ُمنحصر :ویژه ،محدود
نثار :پیشکش کردن ،افشاندن
نیایش :الهی

حرمت :آبرو ،ارجمندی ،احترام
عاجز :ناتوان ،درمانده
مرحمت :احسان ،لطف ،مهربانی

کتابنامه
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آشنايي با ادبيات مقاومت جهان ،ترابي ،ضياء ال ّدين ،انتشارات بنياد حفظ آثار
و نشر ارزش هاي دفاع مق ّدس ،تهران ،چاپ ا ّول.1389 ،
ادبيات دفاع مقدّس ،سنگري ،مح ّمدرضا ،انتشارات بنياد حفظ آثار و نشر
ارزش هاي دفاع مق ّدس ،تهران ،چاپ ا ّول.1389 ،
ادبيات فارسي()1،2،3كتاب درسي ،گروه مؤلّفان ،وزارت آموزش و پرورش،
كل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی.1394 ،
اداره ّ
اتاق آبي ،سپهري ،سهراب ،انتشارات سروش ،تهران.1368 ،
اخالق محسنی ،کاشفی ،حسین بن علی ،تصحیح شبنم حسن پور ،نشر دنیا،
.١٣٩٣
ادب مقاومت ،غالي شكري ،گردانيدة مح ّمد حسين روحاني ،نشر نو ،چاپ ا ّول
.1369
مؤسسة فرهنگي ماهور ،چاپ دوم.1365 ،
ادبيّات داستاني ،ميرصادقي ،جمالّ ،
ارزيابي شتاب زده ،آل احمد ،جالل ،مؤسسة انتشارات اميركبير ،چاپ .1357
اسرارالتّوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد ،مح ّمد بن من ّور ميهني ،به تصحيح
مح ّمدرضا شفيعي كدكني ،انتشارات آگاه ،چاپ سوم.1371 ،
الهی نامه ،عطار نیشابوری ،فرید ال ّدین ،تصحیح فؤاد روحانی ،کتاب فروشی ز ّوار،
چاپ چهارم.١٣٦٤ ،
انواع ادبي ،شميسا ،سيروس ،انتشارات میترا ،تهران ،چاپ چهارم.1394 ،
انواع شعر فارسي ،رستگار فسايي ،منصور ،انتشارات نويد ،شيراز ،چاپ ا ّول،
.1372
برگزیدۀ داستان های کوتاه ،جمال ،میرصادقی ،تهران ،مؤسسۀ فرهنگی ماهور،
.1368
مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.١٣٨٨ ،
بهار بهمن ،شاهرخی ،محمود ،نشر ّ
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تاريخ ادبيات جهان ،باكنر .ب تراويك ،ترجمة عربعلي رضايي ،نشر فروزان،
چاپ ا ّول.1373 ،
   مؤسسة
جوامع الحكايات ،عوفي ،سديدال ّدين مح ّمد ،به تصحيح مظاهر مصفّاّ ،
مطالعات فرهنگي ،چاپ ا ّول.1372 ،
خرمشاهي ،بهاء ال ّدين ،انتشارات ناهيد ،تهران ،چاپ چهارم.1387 ،
حافظّ ،
حافظ شيرين سخن ،معين ،مح ّمد ،انتشارات صداي معاصر ،چاپ سوم.1375 ،
خرمشاهي ،بهاءال ّدين ،انتشارات علمي فرهنگي ،تهران ،چاپ  پنجم،
حافظ نامهّ ،
.1372
حماسه سرايي در ايران ،صفا ،ذبيح اهلل ،انتشارات امير كبير ،چاپ پنجم .1369،
داستانهاي صاحبدالن ،مح ّمدي اشتهاردي ،مح ّمد ،ناشر مؤسسه تحقيقات و
نشر معارف اهل البيت (ع) ،قم.1367 ،
داستان و نقد داستان ،گلشيري ،احمد ،انتشارات نگاه ،چاپ دوم.1371 ،
ديوان حافظ ،خواجه شمس ال ّدين مح ّمد ،به اهتمام مح ّمد قزويني ـ قاسم
غني ،انتشارات ز ّوار ،چاپ ا ّول.1369 ،
ديوان سنايي ،سنايي غزنوي ،ابوالمجد آدم ،به اهتمام مد ّرس رضوي  ،انتشارات
كتابخانة سنايي.1336 ،
دیوان شهریار ،شهریار ،مح ّمد حسین ،انتشارات ز ّرین.1366،
دیوان مح ّمد سیف فرغانی ،تصحیح ذبیح اهلل صفا ،نشر فردوس.1392 ،
دیوان محتشم کاشانی ،محتشم علی بن احمد ،تصحیح اکبر بهداروند ،نشر
نگاه.1392 ،
سبك شناسي شعر ،شميسا ،سيروس ،انتشارات فردوس ،چاپ ا ّول.1374 ،
سفرنامة ناصر خسرو ،ناصر خسرو قبادياني ،ابومعين ،به كوشش مح ّمد
دبيرسياقي ،انتشارات ز ّوار ،تهران ،چاپ ا ّول.1335 ،
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سمفونی پنجم جنوب ،نزار ّقبانی ،ترجمۀ مح ّمد شکرچی ،ناهید نصحیت و
سیدهادی خسروشاهی.1392 ،
ّ
سمفونی پنجم جنوب ،نزار ّقبانی ،ترجمه موسی بیدج ،انتشارات پالیزان ،تهران،
چاپ دوم.1385 ،
سیاست نامه (سیرالملوک) ،به اهتمام جعفر شعار ،چاپ و نشر بنیاد.1365 ،
شاهنامه (نامة باستان) ،فردوسي ،ابوالقاسم ،به كوشش ميرجالل ال ّدين ك ّزازي،
انتشارات سمت ،تهران.1386 ،
شاهنامه (جلد چهارم) ،فردوسی،ابوالقاسم ،تصحیح ر .علی یف ،آ .برتلس،
م.عثمانوف ،انستیتوی ملل آسیا.1965 ،
شرح مثنوي شريف ،فروزانفر ،بديع ال ّزمان ،انتشارات كتابفروشي ز ّوار ،چاپ
ا ّول .1361
شرح جامع مثنوي ،زماني ،كريم ،انتشارات اطّالعات ،چاپ ا ّول.1374 ،
سيد مرتضي ،انتشارات روايت فتح ،تهران ،چاپ
شهري در آسمان ،آوينيّ ،
ا ّول.1383 ،
صور خیال در شعر فارسي ،شفيعيكدكني ،مح ّمدرضا ،انتشارات آگاه ،چاپ
سوم.1366 ،
عناصر داستان ،ميرصادقي ،جمال ،انتشارات سخن ،چاپ سوم.1376 ،
فرهنگ كنايات ،ثروت ،منصور ،انتشارات امير كبير ،چاپ ا ّول.1364 ،
مؤسسة مطالعات و تحقيقات
فرهنگ نامهاي شاهنامه ،رستگار فسايي ،منصورّ ،
فرهنگي ،چاپ ا ّول.1369 ،
فرهنگ فارسي ،معين ،مح ّمد ،دورة  6جلدي ،انتشارات اميركبير ،تهران ،چاپ
چهارم.1364 ،
مؤسسة
قابوس نامه ،عنصرالمعالي كيكاووس ،تصحيح غالمحسين يوسفيّ ،
انتشارات علمي و فرهنگي ،چاپ هفتم.1373 ،

كلّيات سعدي ،مصلح بن عبداهلل ،تصحيح مح ّمدعلي فروغي ،انتشارات ققنوس،
چاپ ششم.1376 ،
قصۀ یوسف ،احمد بن مح ّمد بن زید طوسی ،انتخاب و شرح :نورال ّدین سالمی،
گزیدۀ ّ
ناشر روزگار.1394 ،
گوشوارۀ عرش ،موسوی گرمارودی ،علی ،مرکز آفرینش های ادبی سوره مهر،
چاپ ا ّول .1388
مائده های زمینی و مائده های تازه ،آندره ژید ،ترجمۀ مهستی بحرینی ،نشر
نیلوفر.1394 ،
مثنوي معنوي ،موالنا جالل ال ّدين مح ّمد بلخي ،تصحيح نيكلسون ،انتشارات
مولي ،تهران ،چاپ هشتم.1370 ،
مجلة ادبيات داستاني ،شمارة  ،12مهر .1372
مكتب حافظ ،مرتضوي ،منوچهر ،انتشارات توس ،چاپ دوم.1365 ،
من زندهام (خاطرات دوران اسارت) ،آباد ،معصومه ،نشر بروج ،تهران ،چاپ
چهل و سوم.1393 ،
موسيقي شعر ،شفيعي كدكني ،مح ّمدرضا ،انتشارات آگاه ،چاپ دوم.1368 ،
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