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مقّدمه
آثار ادبى اىران، آىىنٔه اندىشه ها، باورها، هنرمندى ها و عظمت روحى و معنوى ملّتى است که از 
دىر باز تاکنون، بالنده و شکوفا، از گذرگاه حادثه ها و خطرگاه ها گذشته و به امروز رسىده است. غناى 
اىن آثار، گواه تجربه ها، ژرف اندىشى ها و تکاپوى فرزانگان ادب و فرهنگ اىران و عصارٔه روح بلند و 

حقىقت جوى آنان است. 
برگ برگ ادب و فرهنگ اىران زمىن، جلوه گاه نماىش آثار منظوم و منثور فرهىختگان اندىشه ورى 
غّزالى، سناىى، عطّار، موالنا، سعدى، حافظ،  بىهقى،  بىرونى، خّىام،  فردوسى، عنصرالمعالى،  چون 
صائب، دهخدا، نىما و … است که از زالل فرهنگ اسالمى جرعه ها نوشىده و با پشتوانه ذوق و کوشش 

خوىش، آثارى ماندگار را رقم زده و سرماىه هاىى بزرگ و پرماىه را به ىادگار نهاده اند.
مطالعٔه دقىق و عمىق اىن آثار، جان را طراوت مى بخشد، روح را به پرواز در افق هاى شّفاف و 
روشن مى کشاند و ذهن و ضمىر را شکوفا و بارور مى سازد. بر جوانان ماست تا اىن ىادها و ىادگارهاى 
عزىز را پاس بدارند، بشناسند، بشناسانند و زندگى امروز و فرداى خوىش را بر اىن پاىه هاى استوار 

پى    برىزند.
برنامٔه  درسى زبان و ادبّىات فارسى، در نظام آموزشى اىران اسالمى، جاىگاهى حّساس و ارزشمند 
دارد؛ چرا که از ىک سو حافظ مىراث فرهنگى و از دىگر سو، بهترىن و مؤثّرترىن ابزار انتقال علوم، 

معارف، ذوق و اندىشه و ماىٔه ارتباط و پىوند با دىگران در سطحى گسترده و مناسب است. 
اىن برنامه مجموعه اى از اطاّلعات، تواناىى هاى ذهنى و عملى و نگرش هاىى است که در دو 

بخش »زبان فارسى« و »ادبّىات فارسى« به دانش آموزان ارائه مى شود.
با توّجه به رشد روزافزون دانش بشرى در رشته هاى گوناگون و ضرورت هماهنگى بىن برنامه هاى 
درسى، نىازهاى شناختى و روانى دانش آموزان، شراىط جامعٔه بالندٔه اىران و نىز اصالت هاى فرهنگى و 
ملّى، لزوم تجدىد نظر جّدى در برنامه هاى درسى موجود احساس مى شد، همىن نىاز اساسى و نىز به منظور 
تحّقق بخشىدن به توصىه هاى مقام معظّم رهبرى و مسئوالن نظام جمهورى اسالمى اىران در پاسدارى 
و گسترش زبان و ادبّىات فارسى، دفتر تألىف کتاب هاى درسى از تىرماه 1374 شوراى برنامه رىزى و 
بنىادىن در  تا در تداوم تغىىر  تألىف کتاب هاى فارسى دورٔه متوّسطه را در دستور کار خود قرار داد 
کتاب هاى فارسى دورٔه راهنماىى، به تدوىن اهداف، محتوا و نظام کتاب هاى زبان و ادبّىات فارسى دورٔه 
متوّسطه بپردازد و تجربٔه موفّق کتاب هاى فارسى راهنماىى و کتاب هاى زبان فارسى و ادبّىات فارسى 

پىش دانشگاهى را چراغ راه تألىف کتاب هاى تازه سازد.



عناىت به اصول علمى برنامه رىزى درسى اىجاب مى کرد تا در طّراحى برنامه ها ارتباط افقى و عمودى 
بىن دروس حفظ و تقوىت شود و محتواى کتاب ها به گونه اى تنظىم شود که دانش آموز در پاىه هاى باالتر 
اطاّلعات، مهارت ها و نگرش ها را در سطح وسىع تر و عمىق ترى کسب نماىد. به همىن منظور در برنامه رىزى 
برنامٔه درسى زبان و ادبّىات فارسى دورٔه متوّسطه، سعى بر آن بوده است تا اىن اصول رعاىت شود که براى 
آگاهى بىشتر از ساختار کتاب هاى جدىد از جمله کتاب حاضر، توّجه همکاران را به نکات زىر جلب مى نماىىم.

ـ اگر چه »زبان« و »ادبّىات« فارسى درهم تنىده و آمىخته ا ند و نمى توان آنها را کامالً از ىکدىگر  1ـ 
جدا کرد، اّما براى تسهىل در آموزِش هر ىک و نگه داشتن جاىگاه و پاىگاه هر کدام، مقولٔه ادبّىات در اىن 
کتاب و مقولٔه زبان در کتاب دىگر برنامه رىزى و تألىف گردىد. در کتاب زبان فارسى به تقوىت مهارت هاى 
گوش دادن، سخن گفتن، گفت و گو، خواندن و نوشتن و در کتاب ادبّىات فارسى به مباحث ادبى از 
چشم اندازهاى گوناگون پرداخته مى شود، به نحوى که آموزش زبان جدا از آموزش ادبّىات خواهد بود 

اّما در کاربرد اىن دو مقوله براى تقوىت هم مورد استفاده قرار مى گىرند.
2 ــ کتاب ادبّىات نه فصل دارد که عنوان فصول در طّى سه سال دورٔه متوّسطه تکرار خواهد 
شد اّما محتوا در هر سال، با نىازها و تواناىى هاى دانش آموز متناسب و در پاىه هاى باالتر با گسترش و 

ژرفاى بىشتر مطرح مى شود.
ـ در هر فصل نمونه هاى نظم و نثر دىروز و امروز آمده است که از نظر گاه درون ماىه و ساختار  3ـ 

با عنوان فصل پىوستگى و ارتباط دارد و در جهت تحّقق اهداف آن فصل تهّىه و تنظىم شده است.
ـ گذشته از اهداف کلّى ادبّىات در سال اّول متوّسطه که در ابتداى کتاب مشّخص شده است،  4ـ 
اهداف کلّى فصول کتاب نىز به طور مدّون در ابتداى فصول آمده است تا دبىران و دانش آموزان از 
انتظارات آموزشى برنامه آگاه شوند و در جرىان ىاددهى و ىادگىرى نقش سازندٔه خود را بهتر اىفا نماىند.
5 ــ از آنجا که رعاىت ارتباط بىن محتواى دروس مختلف در ىک پاىه و در پاىه هاى مختلف 
امرى ضرورى است، سعى شده است تا محتواى کتاب ادبّىات هم با ساىر دروس پاىٔه اّول و هم با دروس 

ادبّىات پاىه هاى قبل و بعد هماهنگى داشته باشد. )ارتباط افقى و عمودى(
6 ــ در پاىان هر درس بخشى به نام »توضىحات« آمده است که عبارات و ترکىب هاى دشوار را 

توضىح داده است. »توضىحات«، ناظر به جنبه هاى کلىد ى متن است.
7 ــ به منظور فّعال شدن دانش آموزان در امر ىادگىرى و تقوىت مهارت هاى تفّکر )استدالل، 
ىادگىرى،  فّعالّىت هاى  و  تمرىنات  از  تحلىل و …( مجموعه اى  و  تجزىه  ىادآورى،  تشخىص، کسب، 
پىش بىنى و طّراحى شده که با عنوان »خودآزماىى« در پاىان هر درس آمده است. اىن خودآزماىى ها تنها 
نمونه هاىى هستند که مهم ترىن نکات هر درس را مورد سنجش قرار مى دهند. دبىران محترم مى توانند 

اىن نمونه ها را گسترش دهند.



الفباىى  به صورت  واژه نامه،  نام  به  مجموعه اى  در  کتاب  پاىان  در  دشوار  کلمات  معنى  ــ   8
جمع آورى شده که اىن کلمات در متن درس با نشانٔه ستاره )٭( مشّخص شده اند. اىن امر موجب تقوىت 

روحّىٔه پژوهش  و تحقىق و مهارت در استفاده از مراجع و مآخذ خواهد شد.
9 ــ در فاصلٔه هر چند درس ذىل »بىاموزىم« ها ىکى از نکات بالغى )آراىه هاى ادبى(، مربوط به 
همان درس به شىؤه استقراىى آموزش داده مى شود. انتظار مى رود آرام آرام مجموعه اى از دانش هاى 

ادبى و بالغى طّى اىن »بىاموزىم ها« آموزش داده شود.
10 ــ در پاىان برخى از فصول، نمونه شعرهاىى از شعراى برجستٔه ادبّىات فارسى دىده مى شود 
که با عنوان »حفظ کنىم« مشّخص شده اند. همچنىن اشعار و لطىفه هاىى در انتهاى بعضى درس ها آمده 
است. اىن اشعار و نوشته ها براى اىجاد تنّوع در آموزش و عالقه مندى دانش آموزان به ادب فارسى و 

به کارگىرى آنها در زندگى پىش بىنى شده اند. تدرىس  اىن اشعار در کالس ضرورتى ندارد.
ـ به منظور تقوىت حّس زىباىى دوستى و قدردانى از هنر و هنرمندان اىرانى، متون نظم و نثر  11ـ 

و »بىاموزىم« ها به خّط نستعلىق و برخى از صفحات با تصاوىر زىبا و رنگى چاپ شده است.
12 ــ در پاىان کتاب براى آشناىى معلّمان با منابع بىشتر و استفاده از آنها در تدرىس، فهرست 

برخى از منابع و مآخذ قابل استفاده، معّرفى شده است.
ـ وىراىش امالىى کتاب، بر مبناى »شىوه نامٔه وىراىش و رسم الخّط کتاب هاى درسى« وزارت  13ـ 

آموزش و پرورش است.

نکاتى در شىوه هاى مطلوب تدرىس
ـ در تدرىس اىن کتاب از شىوه هاى تدرىس فّعال مانند بحث گروهى استفاده شود. بهره گىرى  1ـ 
از وساىل و ابزارهاى کمک آموزشى مانند تصوىر، فىلم، نوارصوتى و … گذشته از تنّوع آفرىنى، در 

تسهىل امر فراگىرى مؤثّر است.
2 ــ براى فّعال شدن کالس مى توان دانش آموزان را در بررسى متون نظم و نثر شرکت داد و با 

شىوهٔ بحث گروهى پىام ها، درون ماىه و وىژگى هاى ادبى نوشته ها را مشّخص کرد.
ـ چون ىکى از اهداف آموزش کتاب ادبّىات، تقوىت فّن بىان دانش آموزان است، در تدرىس توّجه  3ـ 
به اىن موضوع باىسته است به طورى که جاىگاه ارزش ىابى هاى شفاهى در طول هر نىم سال حفظ گردد. 
4 ــ نحؤه صحىح قرائت متون باىد آموزش داده شود و اهّمّىت آن در طول تدرىس و هنگام 

امتحان مّد نظر  باشد.
5 ــ در آزمون شفاهى ىا کتبى الزم است ىکى از شعرهاى حفظى مطرح شود و دانش آموز به 

سؤاالت طرح شده پاسخ دهد.



6 ــ تنها به ضرورت و در صورتى که طرح نکات دستورى به فهم متون نظم و نثر کمک کند، 
از نکات دستورى استفاده شود. در غىر اىن صورت طرح مستقىم و مفّصل نکات دستورى در شعر و 

نثر مخّل آموزش ادبّىات خواهد بود.
ـ از مهارت هاى زبانى به وىژه صحبت کردن و نوشتن در درس ادبّىات بىشتر بهره گرفته شود.  7ـ 

و در فّعالّىت هاى کالسى در طول نىم سال، ارزش آن حفظ شود.
8 ــ به منظور تقوىت مهارت پژوهش و اىجاد عالقه به متون ادبى، دبىران محترم مى توانند به 
تناسب عنوان فصول نه گانه کتاب، دانش آموزان را به تهّىٔه متون مشابه از منابع مختلف و مراجعه به 
کتابخانه ها راهنماىى و تشوىق نماىند. براى غنى شدن کتابخانٔه مدارس نىز معلّمان مى توانند فهرستى از 
کتاب هاى مناسب که نمونه اى از آن در پاىان کتاب اعالم شده، تهّىه کنند و با همىارى و کمک اولىاى 
مدرسه خرىدارى و مورد استفاده قرار گىرد. مجموعٔه فّعالّىت هاى دانش آموزان در اىن زمىنه، مى تواند 

به شکل مدّون در کتابخانٔه مدرسه براى استفادٔه دىگر دانش آموزان نگه دارى شود.
9 ــ از طرح مقوالت جزئى و مباحث جنبى دامنه دار که ارتباط مستقىم به درس ندارد و گاه در 

جرىان آموزش اختالل اىجاد مى کند، پرهىز شود.
10 ــ براى پدىده هاى هنرى به وىژه سروده ها )مانند غزل(، جست و جوى ىک معنى و مفهوم 
با جلوه هاى  به منشورى مى مانند  از جمله شعر  پدىده هاى هنرى  و  آثار  بىهوده است.  و  کارى عبث 
گوناگون. پس شاىسته است هنگام توضىح اىن گونه آثار، تسامح بىشترى لحاظ گردد و تنها مالک ها و 
معىارهاىى ارائه شود تا به مدد آنها، دانش آموز بتواند به ساحت هاى مختلف هنرى ىک شعر ىا نثر راه 

ىابد و طعم گواراى معانى و مفاهىم متنّوع آن را بچشد.
تغىىر، اصالح و حذفىات در سال 1387 بر اساس نظرگاه ها، پىشنهادها و با حضور نماىندگانى 

از دبىران کشور صورت پذىرفته است.

دفتر تألىف کتاب هاى درسى ابتداىى و متوسطه نظرى

Literature - dept. talif. sch.ir :نشانى پاىگاه راىانه اى گروه زبان و ادبّىات فارسى
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اهداف کّلى کتاب ادبّىات فارسى )1( 
1. آشناىى با آثار بزرگان ادبى، دىنى، عرفانى و علمى گذشته و معاصر اىران و جهان

2. آشناىى با مفاهىم، نکات و ظراىف ادبى و تواناىى به کارگىرى درست آنها
ادبّىات فارسى )فصول  با جلوه هاى گوناگون ساختارى و محتواىى  3. آشناىى 

نه گانه( 
4. تواناىى درک و بىان افکار، ارزش ها، مفاهىم و پىام هاى متون ادبى گذشته و حال

5. تواناىى تشخىص و به کارگىرى نکات بالغى در متون ادبى
6. تواناىى تطبىق و مقاىسٔه آثار ادبى اىران و جهان 

7. تلطىف عواطف و التذاذ ادبى از راه مطالعٔه متون ادبى



2
رى ام�ى �ق اد �آ ا�ثر اس�ق

ا�ت ا�ج م�ن
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ردس اّول 

»1 �قر اس�ق ود، ا�ب ا�ن �ن�ث �ن دا �آ ام �ن ا �ن »هر کاری �که �ب

اسالم )ص(  ر�گ  رن
�ب ام�بر  �ى �پ س�نن  ا�ىن  ا�ن  گ�ىری  هره � �ب ا  �ب ان  �ب �ن ارسی  �پ و�ىس�ندگان  �ن و  اعران  سث

گی و  �ند� �نسث �ب گی،  ر� رن
�ب و  د  �کرده ا�ن ا�ن  �ن �آ هان  �ب روردگار  �پ ام  �ن ا  �ب را  ود  �ن ه های  �ق وسث �ن و  ا�ن سروده ها  د�ىر�ب ا�ن 

ِ هر  ا�ن �ن ه�قر�ىن سر�آ ده �ب س�ند�ى �ىؤه �پ ا�ىٔه ا�ىن سث د. �بر �پ ان او �نهاده ا�ن س�ق ر �آ
ا�ن �ب �ى گِی٭ او را س�قوده و سر �ن �ند� ا�ى �ن�ث �ب

ود،  وده �نمی  �ث کم�ق و معر�ن�ق �گ�ث ی ا�ن �� �ب گ�ن �پ � ان و �نرد و رِد ه�ى ِد �ب داو�ن ا�ى�ث �ن ه، �نصلی اس�ق رد س�ق �ق وسث �ن

د.  اسث ن �ب د �آ دگار هس�قی کل�ى نر�ى � گی �آ ل گا�ن ه وص�ن �ى �ک �ن م�گر �آ

ادٔه او  نرس�ق ر�ىن � ٭ �بر�ق �ب�ق �ق ٭ و م�ن ، �نصلی رد �نع�ق ا�ک دان �پ رن
ا�ى�ث �ى ا�ب �پ� ا�ن س�ق ک�ق رد هر �

د ــ  دم ا�ن دان �آ �ن نر�ن نمای � رو و راه� �ى�ث ل�ق �الم و �پ ر�ىن �ن ده �ق �ى دا�ن�ث ــ �که �بر�گرن ا�ن �نگاه �بر او و �ن مده و �آ �آ

. ده اس�ق اده سث نرس�ق سالم و ردود �

 ) نی )681 ــ 623 هـ .�ق و�ى� ن عطاملک �ب نی اس�ق �که رد �آ و�ى� ای �ب �گ�ث ها�ن �ن �ب ار�ى ی ا�ن �ق �ن�ث �ب
د،  �ى وا�ن ه می �ن �پ �ن �آ

رح  نی سث و�ى� ای �ب �گ�ث ها�ن �ن �ب ار�ى . �ق ه اس�ق ردا�ن�ق روردگار �الم و ر�ول ا�کرم )ص( �پ ا�ى�ث �پ �ىوا �به س�ق ا �ن�ثری سث �ب

 . م�ىن ماس�ق ول �به سر�ن ری و حم�ٔه م�ن م ه�ب �نی �قرن ه�ن�ق ار�ى ع �ق ا�ى و�ق

�ى�نم�بر دا و �پ ا�ى�ث �ن س�ق

کی او  ا� نی و �پ � ِو روسث ر�ق ان، �به �پ ه ا�ن�قران ر�ن�ث �ک �ن . �آ نر�ىن راس�ق � هان �آ د �ب رن
نر�ىن٭ ا�ى � اس و �آ س�پ

اوار.  دِن اوس�ق سرن �ى رس�ق ى�ن�نده ای �که �پ نر� � �نده. �آ ا�ى نرمان او �پ واس�ق و � ر�ن �گردان �به �ن د و �پ �نده ا�ن ا�ب �ق



4

ا�ن  �پ�  ک�ن�نده  �ىس�ق � �ن س�قی، 
�ى �ن ا�ن  ک�ن�نده  و�ث �گوار٭. هس�ق � �ن �ىس�ق  �ن او  ا�ن  رن  �ب واس�قن  �ن �که  ده�نده ای٭ 

اهی او  ادسث ان ا�ن سرَوری. �پ ک�ن�ندٔه �گردن �ک�ث ل ای ا�ن واری؛ رد �پ �ندگان ا�ن �ن �ندٔه �ب م�ند �گردا�ن
هس�قی. ارحب

ه ا�ن  �ک �ن وی و �ب�. هر �آ ری ا�ن ردگاه او �ب ل�ندی و �بر�ق ده٭؛ �ب ور�ن ی او راس�ق رد�ن دا�ى �ب�نده؛ �ن �ى راس�ق �ن

 . دوس�ق اِم هس�قی دارد، �ب ه �ن د2. هس�قِی هر �پ دو رس�ى ار �ب ا�پ د او �ن �ن َ د، �گرن �ى رن
ه او را �گُ نی �ن ادا� روی �ن

ی3 و�ی �ت ی  س�ت �پ و  دی  ل�ن �ج را  هان  ی؛�ج و�ی ی �ت ه هس�ت ه ای  ، هر �پ دا�نم �پ �ن
   

�ندی،  �پ دٔه هر  �ن مو�ن �ندی، �آ �ب اِی هر  �ىن، �گره �گ�ث �ى�ث �پ م�بران  �ى �پ رِو  �ى�ث �پ �پ��ىن،  ا�ن م�بر �ب �ى �پ و ردود �بر 

�گو�ث  و  س�قوده  او  ام  �ن نی  ا� �ب �ن همه  �به  �نده،  �آ     گاها�ن د  �ب و  �ىک  �ن �به  را  ان  �ى ها�ن �ب �نده،  نما�ى � راه  را  گمراهان  �

�ب و  اد و �آ ا �ب اد؛ �ق دٔه او �ب س�ند�ى ان �پ و�ى�ث ده و �ن �ى اران �گرن �ىن ردود �بر �ى �ن هم�پ
�نوده و  وا�ن او سث ان٭ �آ �ىوسث �ند�ن �پ

ار. ا�ن�ارهم�بس�قر �ن 4 و گل �بر سث
�ن�ث �بر کار اس�ق نر�ى � ا�ک رد �آ �ق�ث و �ن �آ
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ا  ا�ى�ث ا�ن م�ث�نوی موال�ن �ى �ى�ق �ن �ند �ب د �پ �ى وا�ن ه می �ن �پ �ن �آ

ا  �ب ا�ن  �ى و     �ن را�ن  اعر رد  سث  . اس�ق  ) .�ق هـ   604 ــ   672(

�به  را  او  د�ک  ا�ن �لم  �که  واهد  می �ن او  ا�ن  و�ى�ث  �ن دای  �ن

 » �ق »اد�ب ن�ى و� ک�ند و �به او �ق ود�ث م�قّصل � اهای �لم �ن رد�ى

د. ی اد�ب ا�ن �ط�ن و رحم�ق الهی م�روم می ما�ن د �که �ب �ن�ث �ب
�ب

َْود روا �ج س �ن
�پ �ک اد ه�ی و �ی �جا �ت

�ت روا و �ا�ج ل �ت �ن دا!   ای �ن روا ای �ن َْود  �ج �ن س 
�پ �ک ه�ی اد  �ی و  �ت �جا 

 5 �یسش �پ �ن  دی  �ی �نسش �ج ه  �ک دا�نسش  طرٔه  �نو�یسش�ت رد�یااهی  جه  � ردان 
گ

� تّ�ل  م�

ن م ان  �ج در  ا�ن اس�ت  علم  طرٔه  ن6�ت �ت  
ک

ا� �ن و�ن  هوا  ا�ن  واراه�نسش 

دا نه اس�ت ای �ن اران دام   و دا� ی �نواصد هرن �ج ی  حر�یص ان  مرعن و  �پ ما 

دم �ت هر  د  �جا�ش دام  اران  هرن ر 
گ

م � �ن �پ  ه�ی د  ا�ش �ج �ن ی،  ما�ی �جا   و  �ت ون  �پ

٭ ٭ ٭
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اد�ج �ت  �ی و�ن �ت و�ی�یم  �ج دا  �ن د ا�ن لط�ن ر�جا�ن  ی اد�ج ، محروم �ش �ج

د �ج �ت  داسش را  �نود  نه  � �نها   �ت ی اد�ج  د�ج �ن ا�ت  �ن �آ همه  رد  �تسش  �آ ه  �جل�ک

توضىحات 
1. اشاره دارد به حدىث نبوى: »کُـلُّ َأمٍر ذى باٍل لم ىُـبْدْأ فىه بسم اللّه  فَُهَو َابَتر«. 

2. از آن گزىنش نابجا زىان مى بىند. 
3. بلندى و پستى جهان )آسمان و زمىن، عّزت و ذلّت( از توست. 

4. به کار مى رود؛ در جرىان است.
5. قطرٔه دانشى که از خزانٔه خودت به ما بخشىدى. 

6.آن دانش اندک مرا از هوا و هوس و خواهش هاى جسمانى رهاىى بخش.

خودآزماىى
1. در اىن درس  بىن کدام کلمات آراىٔه سجع دىده مى شود؟  

2. مضمون آىٔه شرىفٔه تُِعزُّ َمْن تََشاُء َو تُِذلُّ َمْن تََشاُء )آىٔه 26 / آل عمران( در کدام بند درس آمده است؟ 
3. منظور نوىسنده از جمالت پاىانى متن »ستاىش خدا و پىغمبر« چىست؟ 

4. مّتصل گردان به درىاهاى خوىش، ىعنى چه؟
5. چرا بى ادب از لطف پروردگار محروم مى شود؟



7

؟ �ىس�ق ا�ق �پ �ىّ اد�ب

ا�ىن  د. هد�ن  ده ا�ى وا�ن �ن ارسی را  �ن ا �ب های ردسی  ک�ق � ا�ن  ماری  �ث ک�نون  ا� �ق ان  مو�ن ما دا�ن�ث �آ �ث

ا�ق �بوده اس�ق اّما رد ا�ىن  �ىّ ارسی وم�ن�قصری اد�ب ان �ن �ب �ث �ن مو�ن �قر �آ �ىسث ه، �ب �ق سث ا�ب  ها رد سال های �گدن ک�ق �

�ق  ی د�ق�ى �ىن مر�ن ع�ى �ند �ق ود؛ هر �پ ه می �ث ردا�ن�ق ارسی �پ ا�ق �ن �ىّ �ث اد�ب مو�ن �نده، �به �آ �ى ا�ب های �آ ک�ق ا�ب و � ک�ق �

. �ىس�ق �ندان ساده �ن ارسی �پ ا�ق �ن �ىّ ان و اد�ب �ب ان �ن م�ى

اّما  �قر�ک اس�ق  مسث ه ردهمگان   ا�گر�پ  ... و  �ىن  �ک و  مهر  ادی،  سث و  �نم  ون  �پ نی  ا�ن�ا� عواط�ن 

ا  �ب �که  اس�ق  ه�نرم�ند  س�ندٔه  و�ى �ن و  اعر  سث ا�ىن  د.  �ى �بر�نمی �آ همه  عهدٔه  ا�ن  ا  �ب �ى �ن و  مٔو�ثّر  �به �گو�نه ای  ها  �ن �آ ان  �ى �ب

ار  ٔا�ث�ىر�گدن �ن�ث و �ق �ب
�ق  ی لدنّ ا��ب �نها را رد �ق ، �آ و�ى�ث اال�ق �ن نی و عواط�ن و �ن�ى ه� دن �به ع�ناصِر �ن �ى �نسث ان   �ب �ب

د. ان می سا�ن �ب ود همدل و همرن ا �ن �نده �قرار می دهد و او را �ب وا�ن ار �ن رد ا�ن�ق�ى

ا  ىس�نده �ب و� اعر و �ن �ند �که سث ، مصال� و مواّدی ه��ق کی ا�ن �گو�نه های ه�نر اس�ق و ک�ما�ق ل ا�ق �ى �ىّ اد�ب

ورد. د می �آ د�ى ی و ه�نری �پ گ�ىرد و ا�ثری اد�ب �نها را �به کار می � و�ى�ث �آ اّل�ق �ن �ن�ى گ�ىری ا�ن عواط�ن و �ق هره � �ب

ر�ىن  ا��ب م�ناس�ب �ق و�ى�ث را رد �ق ه ها و عواط�ن �ن د�ى�ث د ا�ن اعر می �کوسث س�نده و سث و�ى ی، �ن ار اد�ب �ث رد �آ

�ند �که مردم رد طول  ی ه��ق ه ها�ى �ق وسث ه ها و �ن ار همان �گ�ن�ق �ث ن �آ
ک�ند. ا�ى ان � �ى ارا�ق �ب ر�ىن حبمال�ق و ع�ب ا�ق �ب �ى و �ن

د.  ر�ن
�ق می �ب ان لدنّ د�ن�ث �ن�ى دن و سث وا�ن �ند و ا�ن �ن �گهداری می دا�ن ٔه �ن س�ق ا�ى �نها را سث �ن �آ ار�ى �ق

ی،  ه�ق �ى �ن �ب ار�ى د، �ق و��ى اه�نامه، اسرار ا��قّ �ند سث اری ما�ن ی �بس�ى ار اد�ب �ث لوه گاه �آ ان ما �ب نره�نگ رد�ن�ث �

و  ر�ىن  نی �ق � عن مار  �ث رد  �که  اس�ق   ... و  �ن  �ا�ن ا�ق  ��ىّ عنرن سعدی،  ان  گ�س�ق و  ان  �بوس�ق مو�وی،  م�ث�نوی 

د.  هان �قرار دار�ن ی �ب ار اد�ب �ث ن �آ
ر�ى �ىوا�ق سث

دن و  وا�ن و�ب �ن ا �ن �ب م؛  دا�ن�ى ها را�ب �گرا�ن�ب در ا�ىن سرما�ىه های  ، �ق و�ى�ث اکان �ن �ى �ن �ند  ما�ن د  ا�ى �ب �ن�ىرن  ما 

ون  نرن ا� ال�ث رو�ن ا �ق م و �ب �ى لکوسث ان و دل �ب ا �ب ها �ب �ن �گهداری �آ م�ند، رد �ن �ث ار ار�ن �ث دن ا�ىن �آ نهم�ى ردس�ق �
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م. ا�ى�ى �ى�نرن ها �ب �ن م�ق �آ �نا و ع�ن و�ى�ث �بر عن �ن

�ث ــ �که ما�ىٔه  اار�ن ٔه �ب او�ىد و سرما�ى ود ا�ىن م�ىرا�ث �ب ا و�ب م �که �ب �ى اسث ه �ب �ق اور داسث �ى�ق�ق را �ب ا�ىن ح�ق

ای اد�ب  ا�ن رد�ى ی  رُدها�ى دن  ا�ن نما�ى � ا  �ب م  وا�ن�ى می �ق ــ  هان اس�ق  �ب ملل  و  وام  ا�ق ان  ما ردم�ى سر�بل�ندی 

م. �ى هره م�ند سا�ن ارسی �ب نره�نگ و اد�ب �ن �ىگا�نگان را �ن�ىرن ا�ن � ، �ب و�ى�ث �ن

٭ ٭ ٭

وه
در �ک د ا�ن �پ �ی �پ ه   �ک ان  رو�ش �گ رعد حن �جا�ن و  �پ

ما نهٔ  ا� �ت عا�ش �گ  ا�ن گل�ج �ن  راس�ت  �پ هان  �ج

ی اس�ت س �نَ ن �نَ �ی �ت�ش �ی�ن �آ ی ا�ن �ن رم �ن
گ

�نوای �

ما نهٔ  را� �ت ِی  رم
گ

� ود  �ج �نه  س�ی سو�ن  �ن 

ری ی معّ�ی ره



فصل اّول: انواع ادبى )1(
اهداف کّلى فصل: 

1. آشناىى با شىوه هاى علمى طبقه بندى آثار ادبى 
2. آشناىى با نمونه هاىى از ادبّىات حماسى، نماىشى و انواع آن 

3. آشناىى با برخى از شاعران بزرگ از نظرگاه انواع ادبى 
4. تواناىى انجام فّعالّىت هاى ىادگىرى 
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ی واع اد�ب مدی �بر ا�ن رد�آ

�نا�ن�ق  دن سث ر سث سان �ق واع، �برای �آ م �به ا�ن س�ى �ق �ق
ب�ندی و ه � ه های دا�ن�ث و ه�نر، دس�ق ا�ن رد همٔه سث

رور�ق دارد. ی �ن�ىرن  ا�ىن   کار صن ار اد�ب �ث �ث �آ
�ب س�ن

�نا�ن�ق و . �برای سث م اس�ق ر ال�ن گ�ىری سر�ىع �ق نرا� و �

د  �ندی می �کرد�ن م   �ب س�ى �ق �ق
اهری  کل �ن ی را �به طور عمده، �بر اساس صور�ق و سث ار اد�ب �ث گان ما �آ �ق سث �گدن

�ى�قی، 
اعی، دو�ب �ند ر�ب ما�ن ا��ب ها  �گر �ق ل، د�ى ده و عنرن ص�ى عری �ق ا��ب سث رن دو �ق م، �ب �ن�ى �ى ه �که می �ب و همان �گو�ن

ا�ىٔه  ارسی �ن�ىرن �بر �پ ار �ن�ثر �ن �ث ارِی �آ ام �گدن �ندی و �ن ه �ب د. دس�ق ده ا�ن اری سث ام �گدن کل �ن م�ث�نوی و ... �بر اساس سث

ّع و ... . مس�ب
�ند �ن�ثر ساده،  ؛ ما�ن �نها �بوده اس�ق �ىؤه �نگار�ث �آ سث

ی و  نما�ى�ث ی، � ا�ى ِ�ن وِع حماسی، عن هار �ن ه و م��قوا �به �پ ى�ث د� ی �بر اساس ا�ن ار اد�ب �ث هان، �آ ا�ق �ب �ىّ رد اد�ب

 . ده اس�ق �ندی سث م �ب س�ى �ق �ق
می،  عل�ى �ق
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ردس دوم

ا�ق حماسی �ىّ اد�ب

�ىک  ّلی  ن�ى � �ق �ن  ار�ى �ق ا�ن  نی  ا� ی و رد اصطالح روا�ى�قی اس�ق داس�ق اد�ب واع  ا�ن ا�ن  کی  ل �ى حماسه 

ّلی  ن�ى � گی  اصلی حماسه،�ق د. و�ىرث  � م�ىرن ار�ق ا�عاده رد می �آ نی ها و اعمال و �واد�ث �ن ا �قهرما� مّل�ق �که �ب

نی و  سما�
ر �ن�ىروی �ب �ن ر �که ا�ن �ن نی و �بر�ق رما� ود ا�ن�ان های �آ . و�ب ن اس�ق نی �آ ا� کل داس�ق �بودن و سث

د. �ى مار می �آ گی های حماسه �به �ث �گر و�ىرث  � �ند، ا�ن د�ى ا�ن ه��ق ده و مم�ق �ى مع�نوی �بر�گرن

هم�ىن  و  ود  می �ث ده  د�ى نراوان  � �اد�ق  ال�ن  �ن و  �ىعی  �ىرط�ب عن داد های  رو�ى حماسه  رد 

ال�قی و  ی، ا�ن ه�ب �نه های مدن م�ى ر�گ مّل�قی را رد �ن رن
وهای �ب ر�ن رمان ها و �آ د �آ وا�ن داد هاس�ق �که می �ق رو�ى

 ، �ن�ث نر�ى � �ند �آ نی ما�ن ارٔه م�أ�ل اصلی ا�ن�ا� ن مل�ق را رد�ب د کّلی �آ ا�ى ان دهد و ع�ق �قماعی �ن�ث ام ا�ب طن �ن

ک�ند. ان � �ى ن �ب رن �آ گی، مر�گ و�ب د� �ن �ن

 ) هـ.�ق ــ329  نردوسی)416  � اسم  ا�بوا��ق �که  اس�ق  حماسه  ا�الی  ٔه  نمو�ن � نردوسی  � اه�نامٔه  سث

�ن�ث اساط�ىری، حماسی  �ب
وان  �به سه  اه�نامه را می �ق ا�ن �کرد. سث �ن ن را �آ م �آ �ن �دود سال 370 هـ.�ق �ن

اه�نامه  سث حماسی  ان های  داس�ق ر�ىن  ه �ق س�ق
�بر�ب ا�ن  سهرا�ب  و  م  رس�ق امٔه  �نم �ن �کرد.  م  س�ى �ق �ق

�نی  ار�ى �ق و 

م. وا�ن�ى ا می �ن �ب �ن ن را رد ا�ى الصه ای ا�ن �آ اس�ق �که �ن

م و سهرا�ب )1( م رس�ق ر�ن

و �ن م سهرا�ج و رس�تم �ش ون ر�ن �ن و�ک �ن �ش هم  ن  ا�ی ی  دس�ت �ی �ن �ش راه 
گ

د�

کار ر�ن�ث را  وران روی �نهاد. �پ� ا�ن سث د�ىک مر�ن �ق �ىر٭  گاهی �نرن �ن�ب �ن
کار �به  م �برای سث ی رس�ق رو�ن

وران  ود �به �ق ا �ن ن�ق�ند و �ب ا� نی ر�ن�ث  را �ى ورا� �ند �وار �ق . رد ا�ىن ه�نگام، �پ وا�ب ر�ن�ق ود �به �ن رها �کرد و �ن

هر  �به سث ن  وی �آ س�ق و �ب د و رد �ب عنم�گ�ىن سث ؛  ا�ن�ق �ى �ن اس�ق و ر�ن�ث را  �بر�ن وا�ب  م ا�ن �ن د. رس�ق �برد�ن
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�ىر�ن�ق و �پ�  دن ادی �پ ا سث م �ب د. رس�ق وا�ن نی �ن م را �به مهما� د؛ او رس�ق م�نگان رس�ى
اه � . �ن�بر �به سث م�نگان ر�ن�ق

�

مد  �نه �آ هم�ى د �ق هر، �نرن ر�ک سث م �به ه�نگام �ق . رس�ق نی �گر�ن�ق � م�نگان، وی را �به �ن
اه � �نه، د�ن�قر سث هم�ى ا �ق ی �ب ا�ى �ن سث ا�ن �آ

، �ق و داسث ا�ن و مُهره ای را �که �بر �ب

دار ن را  �ج ه ا�ی �تسش �ک �ن دو داد و �گ گار�ج رو�ن را  و  �ت رد  �آ ر  �ت د�ن ر 
گ

ا�

دو�ن �ج ر،  �ج او  سوی  �ی
�گ جه  � و  ر  �ی

�گ 1�ج رو�ن ی �ن �ت �ی �گ ال  ر و �ن �ت �ی�ک ا�ن �ن جه  �

�پسر ر٭  �ت ا�ن �ن  د  �ی �آ ه  �ک دون٭  ا�ی درور  �پ ان  �ن�ش و  �جا�ن جه  � د�ش  �ن �ج �ج

 ٭ ٭ ٭

اه �ت �ش ر د�ن �ت �ج سش دن نُه ماه �ج�گ و � ماه�پ ده  �ن ا�ج �ت و  �پ د  م �آ ور�ش  �پ ی 
ک

� �ی

رد
ک

ادا�ج � د و  �پهره �ش دان �ش و �ن�ن رد�پ
ک

� سهرا�ج  �نه  هم�ی �ت ام   ،  �ن ورا 

ود و �ی�ک �ال �ج د، هم�پ و   �ی�ک   ماه �ش ود�پ �ج ال  �ن رس�تم  ِر  �ج ون  �پ ر�ش  �ج

ود  �ج س �ن
ن �ک �ی م ان     �ن د �ن و   ده �ال �ش مود�پ �ن �آ رد  �ج �ن وی  �جا  ٭  �یارس�ت ه  �ک

 : د. مارد �به او �گ�ن�ق رس�ى �نه �پ هم�ى در را ا�ن مارد�ث �ق ان �پ ام و �ن�ث ، �ن ی سهرا�ب رو�ن

ی م رس�ت ن  �ت ل �ی �پ ِو٭  �گَ وِر  �پ و  ی٭�ت رم �ی �ن ا�ن  و  ی٭  �ام اِن٭  دس�ت �ن 
د ر�ی �ن �آ هان  �ج ا  �ت ن  ر�ی �ن �آ هان  د �ج د�ی �پ د  ام �ی �ن رس�تم   و  �پ سواری 

ا�ىران می روم؛  �به  اهی  ا س�پ �ب ک�نون من  ا�  : �گ�ن�ق د،  �ن�ى سث مارد  ا�ن  ن�نان را  ا�ىن س� �که   سهرا�ب 

ا�ب  نراس�ى م و ا� �ى وران می �آ �نگاه �به  �ق ا�نم. �آ اهی می �ن�ث ادسث در را �به �پ ن�ق �برمی دارم و �پ � کاووس را ا�ن �ق



13

م. �ىر می �ک�ث اهی �به �ن ن�ق سث � را ا�ن �ق

�پسر ن  م و  د  �جا�ش در  �پ رس�تم  و  ور٭ �پ ا�ج �ت ی  س
�ک ی  �ت �ی �گ جه  � د  ا�ی �ج �ن

     

اد و: نرس�ق اری او � اهی �به �ى د و س�پ اد سث د، سث �ن�ى ی سهرا�ب را �به ا�ىران سث �کر�ک�ث ا�ب �ن�بر ��ث نراس�ى ون ا� �پ
 

�ت �ن �گ هدار  س�پ ر 
ک

� ��ش ردان  �گُ جه  �ت� ه�ن �ن د  ما�ن ه  �ک د  ا�ی �ج را�ن  ن  ا�ی ه  �ک

�پسر2   د  دا�ن ه  �ک د  ا�ی �ج �ن را  در  در�پ �پ مهر  جه  � ان  �ج و  دل  دد  �ن �ج ه  �ک

�نَورد وِ  �ال 
�گ دالور  کان  ر 

گ
رمردم� �ی ن �ش ر دس�ت ا�ی �ته �ج سش

ود �ک سش

د سهرا�ج را �ی �ج�ا�ن �پس  ن  �آ ر او �نوا�ج را3ا�ن  �ج �ج د �ی�ک سش د�ی �ن �ج �ج
      

اره  �پ راه  و  د  وا�ن نرا�ن � را  رگان  رن
�ب د،  رس�ى کاووس  �به  حم�ٔه سهرا�ب  �ن�بر  و�ق�قی  �گر،  د�ى ا�ن �وی 

د  وا�ن نرا�ن ا�بل � م را ا�ن �ن ی رد�نگ، رس�ق �ند. کاووس، �ب م را هماورد سهرا�ب دا�ن��ق ان رس�ق �ن . �آ واس�ق �ن

م را: نرمان داد �که رس�ق گ�ىو � �ن�ق و �به � سث ر�آ
ی �ب ا�ن مدن رد�نگ �کرد. کاووس ا�ن ا�ىن �گس�ق اّما او رد �آ

ن
ک

� دار  ر  �ج ده  �ن �ن ر  �ج �ج و  ر  �ی
�گ ردان س�نُن4�ج

گ
م� ن  �جا م رن  �ی �ن و  و�ن

   

مد. �ىرون �آ ، ا�ن ردگاه کاووس �ب م و �نرو�ث ا �ن�ث ن�نان �ب دن ا�ىن س� �ن�ى ا سث م �ب رس�ق

م  ام رس�ق �ب د. سرا�ن ا�بل م�نصر�ن �کرد�ن �قن �به �ن د و او را ا�ن ر�ن مد�ن م �آ د رس�ق ان �نرن هلوا�ن رگان و �پ رن
�ب

�ى�ث  هلوان کاری ا�ن �پ �پ �ىک ا�ن دو �پ �نگ ه�ى �ىن رو�ن �ب �نس�ق . رد�ن �نگ سهرا�ب ر�ن�ق اهی �گران �به �ب ا س�پ �ب

واس�ق �که دس�ق ا�ن  ده �بود، ا�ن او �ن م د�ى در را رد رس�ق نی های �پ ا� د. رد رو�ن دوم، سهرا�ب �که �ن�ث �ن�برد�ن

�نگ �بردارد.  �ب
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1. با طالع خوب و فال روشنى بخش )به فرخندگى( مهره را به گىسوى او بىاوىز. 

2. نباىد پسر، پدر را بشناسد. داند: بشناسد 
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1. ىکى از وىژگى هاى داستان هاى حماسى وجود حوادث خارق العاده است. در کدام قسمت اىن داستان، 
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2. افراسىاب با فرستادن سپاه به ىارى سهراب، چه هدفى را دنبال مى کرد؟ 

3. هدف سهراب از لشکرکشى به اىران چه بود؟ 
4. با توّجه به مصراِع »به گردان لشکر سپهدار گفت« مقصود از »سپهدار« کىست؟ 

ن �ی
ر �ک �ی م�ش ر�ن    و �ش ن �گُ ن ا�ی

ک
� �ن �ج�ن

ن�ن �ک �ی م �ن ر  �ج را  داد  �ی �ج و  �گ  �ن �ج ن  رن �ج

ورد �آ مهر  و  �ت ر  �ج ی  هم ن  م ورد5دل  �آ هر  �پ جه  � رمم  �ش �ج  �آ ی  هم

: �ىر�ن�ق و �گ�ن�ق دن �پ نهاِد او را �ن � �ىسث م �پ رس�ق

دو�ش ود  �ج ن  س�ن ن  �ت ر�ن
گ

� ی  �ت سش �کُ 6�ن  و�ش
م�ک ن رد  �ی �ن و،  �ت ر�ی�ج  �ن رم  �ی

�گ �ن

ود �ج ن  �آ کار  ام  ر�ج �ن �یم7  وسش
�ک ود�ج �ج ان  �ج ها�ن �ج رای  و  رمان  �ن ه  �ک

عه ر�ن �نمود. احب ام، �ن �ب سرا�ن

٭ ٭ ٭
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ردس سوم 

م و سهرا�ب )2( م رس�ت ر�ز

د �ن �ت �ن و�ی ر�آ �ب ن  �ت ر�ن
گ

� ی  �ت �ش �کُ به  د� �ن �ت �ن ر�ی رو  �ن را  �نوی٭  و  �نون  ن  �ت �ن 

ل مس�ت �ی ون �پ د دس�ت سهرا�ب �پ رن �پس�ت�ب �ب�نهاد  و  ای  �ب ا�ن  ورد�ش  ر�آ �ب

د �ی �ش
ر�ک �ب ون 

�گ �ب �آ ر  �ن�ب �ن ی 
ک

� د�ی ر�ی ن سر�ش را �ب ی �نواس�ت ا�ن �ت هم

ر �ی
ر�گ �ی �ش ل  �ی ای  �ت  �ن �گ سهرا�ب  به  ر� �ی

ر�گ �ی م�ش �ش و  رد  �گُ و  ن 
ک

� ا�ن د  م�ن �ک

ما ن  �ی �ی �آ د  �با�ش ر  نه   �ت و�
ر�گ

گ
ماد� ن  د�ی را�ی�ش  �آ د  �با�ش ن  ا�ی رن  �ب

ورد �آ رد  �ب �ن ی  �ت �ش �کُ به  � کاو  ی  س
ورد1�ک �آ رد  �گَ �یر  �ن ری  مه�ت سر 
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ن �ی م �ن ر  �ب هد  �ن �ت�ش  �پ�ش ه  �ک ن  �ی ن��ت � �ن
ن �ی

�ک به  � د  �با�ش ه  �پ ر 
گ

� سر�ش  ّرد  �بُ َ �ن

ر �ی �پ ار  �ت �ن �گ به  � سر  وان  �ب ر  �یر2د��ی دن دل�پ ن  س�ن ن  ا�ی ود  �ب �ب و  داد  �ب

�ت دسش به  � د  م �آ و  دس�ت  و  �ن رد 
ک

� 3راه  �ت سش دن �گ هو  �آ �ی�ش  �پ ر  �ب ه   �ک ری  �ی �ش و  �پ

ود �ب �ن �یاد�ش  و  ر  �ی �ن�ب �ن
رد 

ک
� ی  مودهم �ن �آ رد  �ب �ن وی  �با  ه  �ک  �

�ک ن  �آ ا�ن 

د �ش اد  �ن �آ وی  دس�ت  �ن  رس�تم  و  د4�پ �ش والد  �پ �ن  �ی �ت ی 
ک

� �ی �ب�ان 

روان �ب  �آ سوی  د  �ب�ش رامان  روان5�ن د  و�ی �ب �با�ن ده،  �ش ون  �پ ان  �ن �پ

س�ت ن �ب�ش �ب  و روی و سر و �ت نورد �آ � نس�ت�ب � �ن د  �ش ن  ر�ی �ن هان �آ �ب ی�ش  � �پ به  �

گاه٭ دس�ت و  ی  رو�ن �ی �پ �نواس�ت  ی  ماه6هم و  هور   ِ �ش �ش �ن �ب
ا�ن  ه  �گ �آ ود  �ب �ن

رد �ب �ن ای  �ب به  � د  �ش ون  �پ �ب  �آ ان  رد7و�ن �ن روی  و  دل  ود�ش  �ب ه  ی�ش د� ا�ن ر  �پ

د د�ی �ب را  او  ن٭  او�ش ر  �ی �ش سهرا�ب  و  د8�پ ردم�ی �ب د��ش  ی  وا�ن �ب �باد  �ن 

ر  �ی �گ �ش �ن �ت کای رس�ته ا�ن �پ �ن ن �گ �ی �ن .  .  .�پ ر  د��ی ر  �ی �ش �نم  �ن ا�ن  ده  ما�ن دا  �ب

ار: �زد اّما ا�ین �ب ردا�ز�ت �تن �پ �تی �گر�ز هلوان �به �ک�ش �گر دو �پ ار د�ی �ب

�گ �ن �پ د  �ی ا�ن �ی �ب رس�تم  ود  �ب ی  م �گ�ن ل�ن �پ ی 
گ

� �ن �ب �یال  و  ر  �ب ن  �آ ر�ن�ت 
گ

�

وان �ب ر  د��ی �ت  �پسش ورد  �آ �توان�نم  ود�ش  �ب �ن د  ام �ی �ب نه٭  ما� �ن
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ر �ی �ش ردار 
ک

� به  � ر  �ب ن  �ی م �ز ر  �ب د�ش  ر�ز �ی �ز به  � د  �زما�ز هم  کاو  دا�زس�ت  �ب

د  �ی �ش
ر�ک �ب ان  م�ی ا�ز  رز  �ی �ت �ز   �ی �ت ٭  دس�ب�ک ررد�ی �ب داردل  �ی �ب ر  �ی �ش ِر  �ب

رد
ک

� ه  �آ ی 
ک

� �ی �پس  ان  �ز و  د  �ی �پ �ی �پ رد9�ب
ک

� اه  و�ت
�ک ه  ی�ش د� ا�ز د  �ب و  �ی�ک  �ز �ز 

د ن رس�ی ن ا�ز م ر م ن �ب �ت کا�ی �ز دو �گ د10�ب کل�ی دادم  و  �ت دس�ت  به  � زه  ما� �ز

وی �ش ی  ماه �ب  رد�آ �تو  ر 
گ

� ون  �ز وی�ک �ش ی  اه س�ی در  ا�ز �ب  سش ون  �پ ر 
گ

و�

هر س�پ ر  �ب وی  �ش اره   س�ت ون  �پ ر 
گ

 مهرو�
ک

ا� �پ ن  �ی م �ز روی  �ز  ی  رّ �ب �ب

ن م ن  �ی
�ک در  �پ و  �ت ا�ز  هم  زواهد  � ن�ب م ن  �ی �با� اس�ت   

ک
ا� �ز ه  �ک د  �ز �ی �ب و  �پ

ان �ش
ردن �ک

گ
� داران  ام �ز ن  ا�ی انا�ز  �ز�ش رس�تم  �وی  رد  �ب هم  ی  س

�ک

�زوار ده  �ز
لک ا�ز و  �ته اس�ت  �ش

�ک ه سهرا�ب  ار11�ک �زواس�ت ی  هم ردن 
ک

� �زواس�ت  را  و  �ت

12 �ت سش
�گ ره  �ی �ز سر�ش  رس�تم،  د  �ی �ز �ب�ش و  �ت�پ سش

�گ ره  �ی �ت در�ش  ا�ز م  �ش �پ �یسش  �پ هان  �ب

هو�ش به  � د  م �آ ه  �ک �پس  ان  �ز د  رس�ی �پ رو�ش�ب �با�ز و  ا�ه  �ز �با  �ت  �ز �گ دو  �ب

ان؟ �ز�ش رس�تم  �ز  داری  ه  �پ ون  �ز ا�ک ه  ان�ک �ش
ردن �ک

گ
� �ز  امسش  �ز �باد  م 

�ک ه  �ک

ی و�ی �ت رس�تم  ه  �ک دون٭   ا�ی ار  �ت  �ز �گ دو  ی13�ب د�زو�ی �ب ا�ز  ره  �ی �ز مرا  ی  �ت �ش
�ک �ب

ره�زمای ودم�ت  �ب زه ای  و�
�گ هر  ای�ز  �ب �ز  مهر�ت  ّره  �ز �ی�ک  د  �ی �ب �ز �ب �ز
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توضىحات
1. بزرگى را بر زمىن زند و شکست دهد. 

2. سهراب تسلىم گفتار او شد؛ سخن او را پذىرفت. سربداد: پذىرفت.
3. مانند شىرى که از برابر آهو بگذرد، با غرور از مقابل رستم گذشت. 

4. قامت راست کرد و نىرو گرفت. به سان: مانند
5. مانند مرده اى که زنده شده باشد. شده: رفته، مرده 

6. از آنچه سرنوشت براىش خواسته بود، خبر نداشت. بخشش هور و ماه: آنچه خورشىد و ماه )فلک( نصىب 
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�نم وسش �ب ا�ن  ای  �ش
�گ �ب د  �ن �ب ون  �ن �نم�ک روسش ن  �ت ن  ا�ی ن  �ی �ب�ب ره�نه  �ب

د د�ی ُمهره  ن  �آ و  ان  �ت �ن �ن اد  �ش
�گ �ب و  د�پ ررد�ی �ب ن  �ت �نو�ی�ش ر  �ب امه  �ب همه 

موی د  �ن
لک ی  هم و  �نون  �ن�ت  ر�ی ی  �ب رویهم ر ا�ن  �آ  و �پ

ک
ا� �ن ر �ن سر�ش �پ

ری      اس�ت د�ت ن �ب �ت سهرا�ب کا�ی �ن دو �گ ر�یس�ت�ب
گ

� د  ا�ی �ب �ن ده  د�ی دو  �ب  �آ به  �

ه سود؟ ون �پ �ن ن ا�ک �ت �ش
ن �ک �ت ن �نو�ی�ش ود14ا�ن ا�ی �ب کار  ی  ود�ن �ب ن  ا�ی و  ر�ن�ت  ن  �ی �ن �پ

ی« ردوس امٔه �ن اه�ن »�ش           
وی �ن ی م�ی �ب �ت ح م�ب ص��ی �ت

به  ان رس�تم وسهرا�ب   ، � ا�ب داس�ت �ت
ر�ن�ته  ا�ن  لک

گ
ر�  �ب

ن�یص  ( ل� �ت
ا          ) �ب
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9. از نگرانى نىک و بد روزگار به در آمد. 
10. روزگار کلىد مرگ و زندگى مرا در اختىار تو نهاد. 

11. در اندىشٔه ىافتن تو بود؛ در جست و جوى تو بود. خواستار کردن: خواستن، طلب 
12. وقتى رستم چنىن شنىد، سرگشته و متحّىر شد. خىره: سرگشته، متحّىر
13. بىهوده مرا با لج بازى خود کشتى. خىره: بىهوده،  بدخوىى: لج بازى 

14. پىش آمد و کارى که شدنى بود، شد. بودنى کار: سرنوشت مقّدر؛ بود: انجام گرفت. 

خودآزماىى
1. در کشته شدن سهراب چه کس ىا کسانى را مقّصر مى دانىد؟ چرا؟

2. دنبالٔه داستان را به نثر در ىک صفحه خالصه کنىد و در کالس بخوانىد.
3. با مطالعٔه دنبالٔه داستان از شاهنامه، ضرب المثل »نوش داروى پس از مرگ سهراب« را رىشه ىابى کنىد. 

4. در گذشته گاه متّمم همراه با دو حرف اضافه مى آمده است مثل: به گىسوِى او بر. در اىن درس نمونه اى 
دىگر از اىن  کاربرد را پىدا کنىد. 

5. مصراع »زمانه بىامد نبودش توان« ىعنى چه؟ 
6. نمونه  اى از ابىات موقوف المعانى را در درس بىابىد.

7.تفاوت مثنوى با غزل را بنوىسىد.
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م )1( �ی امو�ز �ی �ب

ی  را�یه ها و اصطالحا�ت اد�ب ی ا�ز �آ �بر�ز ا  �ب ی  زما�ی وری: رد سه سال دورٔه راه� اد�آ �ی

م: ک�ز�ی وری می � اد�آ اره �ی ن �ب تی را ردا�ی �گر �زکا� ار د�ی ک�زون �ب د. ا� د�ی �زا سش سش �آ

�زد حر�ز  �پ ا  �ی �یک  �که  د  گ�یر�ز می � �ترار  ام�کّرر  �ز تی  کلما�  ، ا�ت �ی ا�ب ان  ا�ی �پ ه: رد  ا�ز�ی �ت 1ــ 

�زد. ه می �گو�ی ا�ز�ی ، �ت ؛ �به ا�ین کلما�ت �زد اس�ت ان هما�ز حزرسش �آ

ام دارد. ی�ز �ز ود، رد� �کرار می سش ًا �ت ه ع�ی�ز ا�ز�ی تی �که �پس ا�ز �ت ا کلما� : کلمه �ی ی�ز 2ــ رد�

ال: ودم�ش و  �یک سال �ب هم�پ
د و  �یک  ماه سش ود�پ �ب ال  �ز م  رس�ت ر  �ب ون  �پ �بر�ش 

ی�ز ه های رد� ه                                 �بود، �بود: وا�ش ا�ز�ی ه های �ت ال: وا�ش           سال، �ز

مله های  ِر �ب
ِ
حز مدن کلما�ت هماه�زگ رد �آ را�یه ای اس�ت �که ا�ز همراه �آ ع: �آ 3ــ س�ب

عر. ه اس�ت رد �ش ا�ز�ی �زد �ت ع رد �ز�شر ما�ز د. س�ب �ی ار�ت حاصل می �آ �یک ع�ب

ع   ه�تر«: س�ب ه�تر.      »مه�تر و�ب م�ت �ب �ی ام�ت مه�تر �به �ت ه هر�که �به �ت ال: �ز م�ش

�گو�زه ای ه�زری  �به  اد را  م�ت�ز کلمٔه  ��زده دو  و�ی �ز ا  �ی اعر  (: هرگاه سش ا�ت اد)ط�ب �ت�ز 4ــ 

�زد.  اد می �گو�ی ن �ت�ز �به کار �برد، �به �آ

�کر و  .« �که کلما�ت سش کم اس�ت �یسش و � ی�ت �ز �ز�تسش �ب کا� �کر و سش ای سش ه حب ال:  »�پ م�ش

. ورده اس�ت د �آ د�ی اد �پ کم �ت�ز �یسش و � ی�ت و �ب کا� سش

تی �به �کس  ا� ا ص�ز �تن ص�ز�ت �ی ر داسش �ز ی را ا�ز �ز �یرز ا �پ ن اس�ت �که �کسی �ی ه: �آ �ب�ی �ش 5 ــ �ت
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هار ر�کن  ه �پ �ی �ب �ش م. هر �ت ک�ز�ی �زد � ، ما�ز ا�ت را داراس�ت ا ص�ز ن ص�ز�ت �ی �گر �که �آ ی د�ی �یرز ا �پ �ی

گی  � رش
َه )و�ی �ب َ ه سش ده( و�ب ه سش �ی �ب �ش ن �ت ّه �به �آ �ب ّه �به )اسمی �که م�ش �ب ده( م�ش ه سش �ی �ب �ش ّه )اسمی �که �ت �ب دارد: م�ش

ک�زد(. ه را �بر�ترار می � �ی �ب �ش طٔه �ت ه )کلمه ای �که را�ب �ی �ب �ش �تر�ک دو اسم( ادا�ت �ت م�ش

 . ان اس�ت د �ر�ز �ی ون  �ب �زسش �پ ال: �ت م�ش

َه   �ب َ ه سش ّه �به   و�ب �ب ه   م�ش �ی �ب �ش ّه   ادا�ت �ت �ب            م�ش

دمی  ار �آ �ت دار(: �ز��ب�ت دادن حاال�ت و ر�ز ا�ز �یر حب ی �به عز �زسش �ب
ان  ص )حب ز�ی � �ش �ت

6 ــ 

. ل�ت�ت اس�ت ده های حز د�ی دار �به د�ی�گر �پ ا�ز ا حب �ی

من  ن �گر�یه �پ د و می �ز�زدد ا�ز �آ ال: ا�بر می �گر�ی م�ش

هر  م�ز و  ه  ا�ز �ز�ش را  ل�ت�ت  حز ده های  د�ی �پ ا�ز  ی  �بر�ز  ، ا�ت �یّ اد�ب رد  ا�زه(:  )�ز�ش �زماد  7ــ 

و  م�ت  ع�ز ٔه  ا�ز �ز�ش ا،  داری / رد�ی ا�ی �پ هر  م�ز �کوه،  اًل  م�ش د؛  ه ا�ز دا�ز��ت ی  گی ها�ی � رش
و�ی و  ص�ز�ت ها 

. گی اس�ت �زد� ا�ی کی و �ز ا� مه، �زماد �پ �ش گی / و �پ �زد� �ز�ش �ب

ان  رز و روان �که رد م�ی رمعز �پ  ، مو�ز �زد�آ �پ اه،  �کو�ت تی اس�ت  مال� ل: �ب ر�ب الم�ش 8 ــ �ز

 : ده اس�ت �ب سش مردم را�ی

�تر. �ی�ش ، �بر�زسش �ب �یسش امسش �ب ال: هر�که �ب م�ش

مو�ز �که ردون ما�یٔه  ه ای �ط�ی�ز و ع�بر�ت �آ �ک�ت �ز ا  �ب زی اس�ت همراه  ز� ی: س� 9ــ �ط�ی�زٔه اد�ب

؛ ن ط�زرز اس�ت �آ

لی،  : �ب د. �گ�ز�ت �ی اد می �آ �ت ا�ز ما �ی �پ : ه�ی د. �گ�ز�ت ی را د�ی ارسا�ی اهی �پ ادسش ال: »�پ م�ش

ک�زم«.   زرامو�ش می � دا را � و�ت�تی حز
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طعه  ، �ت ه اس�ت ا�ز�ی ن هم �ت و�ب �آ ن �که مصراع های �ز �ی�ت همو�ز �زد �ب طعه: �به �پ 10ــ �ت

. در�ز اس�ت �زد و ا�ز ًا �پ ا��ب طعه �ز مون �ت �زد. م�ز می �گو�ی

ه دارد و �برای  داگا�ز ه ای حب ا�ز�ی ن �ت �ی�ت �آ عری اس�ت �که هر �ب ا��ب �ش 11ــ م�ش�زوی: �ت

. زی م�زاس�ب اس�ت ان ها و مطا��ب طوال� سرودن داس�ت

�ز��ت و �تمام مصراع های  ه رد مصراع �ز ا�ز�ی عری اس�ت �که �ت ا��ب �ش ل: �ت 12ــ عزرز

. ان عواط�ز و ا��اسا�ت اس�ت �ی ل معمواًل �ب وع عزرز ود. موصز ی�ت می سش ن ر�ا� و�ب �آ �ز

ا�ت  �ی ا�ب عداد  �ت  . اس�ت ل  عزرز �به  ه  �ی �ب سش ه ها  ا�ز�ی �ت �تن  �ترار�گر�ز ه�ت  �ب ا�ز  ده  ص�ی �ت 13ــ 

. ل اس�ت �یسش ا�ز عزرز ده معمواًل �ب ص�ی �ت

 . ال�تی  اس�ت ا م�أ�ل احز �یع�ت �ی ، وص�ز ط�ب لکوهسش ، �ز ا�یسش ًا س�ت ا��ب ن �ز وع �آ موصز
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ی ا�ت �زما�یسش �یّ مدی �بر اد�ب رد�آ

�بر روی ص��زه  �زما�یسش  ا��ب  �ت �که رد  ا�ت اس�ت  �یّ �گو�زه ای ا�ز اد�ب ی  زما�یسش � ا�ت  �یّ اد�ب

. ه اس�ت �ت ان و روم روا�ب داسش اس�ت ان �ب �تر رد �یو�ز �ی�ش ا�ت �ب �یّ ٔه اد�ب ن �گو�ز د. ا�ی �ی می �آ

�ی�زٔه اساسی  �یع�ت و وطز گی و ط�ب د� �ز ا �ز د ا�ز�ان �ب �یو�ز ی �پ زما�یسش ا�ت � �یّ وع اصلی اد�ب موصز

. گی اس�ت د� �ز ا �واد�ش �ز ورد او �ب �ؤه �بر�ز ا�ت ا�ز�ان و �ز ل رو��یّ ح��ی ن، �ت �آ

دی  را�ش �ت ود.  م می سش ��ی �ت �ت
کمدی و ردام  ل دی،  را�ش �ت �به  ی ردعزر�ب  زما�یسش � ا�ت  �یّ اد�ب

ال�تی اس�ت   �ی��ت های احز سّم ع�یو�ب و ر�ز �ب کمدی �ت ؛ ل ه اس�ت ��ت
حزاص �بر�ب اکامی اسش ر �ز

�تصو�ی

گی  د� �ز کل �ادی �ز ان دادن سش ی اس�ت �برای �ز�ش سش د و ردام �کو�ش اسش �به �گو�زه ای �که ما�یٔه �ز�زده �ب

ن. عار�ز های �آ اد ها و �ت ا همٔه �ت�ز �ب

�تماعی  ا�ب و  اسی   س�ی مّلی،   زی،  د�ی� اس�ت  مم�کن  �زامه ها  �ش زما�ی � وم��توای  ردون ما�یه  

مردم  ان  م�ی ی رد  حر�ک�ت  ها�ی اد  حب ا�ی اع�ش  �ب �ز  ار�ی �ت طول  همواره رد  �زامه ها  �ش زما�ی � د.  اسش �ب

د. ار �بوده ا�ز ٔا�ش�یر �گدز ار �ت د و گاه �ب��ی ده ا�ز می سش

�یه  عرز �ت اّما  �زمی رسد  سال  صد  �به  ی  امرو�ز �یؤه  سش �به  �زما�یسش  ٔه  �ت سا�ب ا�یران  رد 

ا�ت  �یّ اد�ب ا�ز  زمو�زه ای  � مار می رود،  سش �به  ی  ه�ب مدز �زما�یسش  و  زی  � د�ی ه�زر  وعی  �ز �که  زی(  وا� ه �ز �ی �ب )سش

را  �ی�ت احب �ب ال و اهل  �کر�ب دان  ه�ی ای سش ا�ز رد ر�ش زی اس�ت �که ا�ز د�یر�ب �یؤه ا�یرا� �به سش ی  زما�یسش �

لوه های  ی و ... حب ا�ز اه �ب ی1، س�ی ا�ی، �زما�یسش رو�و�ز �تّ . �الوه �بر ا�ین، �ز ده اس�ت می سش

 . ان مردم �بوده اس�ت ی رد م�ی زما�یسش ا�ت � �یّ �گری ا�ز اد�ب د�ی
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هارم ردس �پ
م�یر �لم دار

�زد، ه�زو�ز  ن س�زن می �گو�ی ه �ترن هاس�ت ا�ز �آ �زان �گ��ترده دارد �که �گر�پ ورا ا�بعادی �پ م �اسش �ی عٔه عطز وا�ت

 . کار سا�ز�ت سش وان مردی را �آ اع�ت و �ب حب ار، سش �ش �گری ا�ز ا�ی ه های د�ی �ت و �گوسش وسش ن �ز ارٔه �آ وان رد�ب هم می �ت

رگان  رز
ن �ب اد �آ یه، �ی � عرز ی مراسم �ت ا�ی ا �بر�پ داکاری �ب اس ا�ین دالوری و �ز مردم ا�یران، هرسا�ه �به �پ

�ب �بوده     اس�ت اّما  ان مردم ا�یران را�ی �یه ا�ز �ترن های اّول و دّوم اسالمی رد م�ی عرز د. �ت را�گرامی می دار�ز

و�یه �به  ود �گر�ز�ت و رد دورٔه ص�ز اص �به �ز ا�ت حز ی�ز ر� �ش �ین و �ت �ی کل �آ ل �بو�یه   �به صور�ت رسمی، سش مان �آ ا�ز �ز

تی  ز�ت و صور� � م�ی ی رد هم �آ ی ا�ز �زما�یسش های محّلی و موس�ی�ت لوه ها�ی ا حب د و �ب وده سش زرز ن ا� الل �آ �ت و حب رو�ز

�ّول  �یر و �ت �ی عز و�ش �ت �ز س�ت
�یه   د عرز را م�تن �ت زی اس�ت �که معمواًل رد ح�ین احب � �ت ، �گ�ز ود �گر�ز�ت ل و ه�زری �به �ز اص�ی

 . ا�ز�ت ن راه می �ی زی رد �آ ا� �ب ع�ز های �ز زی و ��تی صز � �یرا�ت و�ز �ی عز د و �ت می سش

وا�زمردی  �ب و  اداری  و�ز ان  داس�ت ال  �کر�ب صحرای  �ماسه های  ر�ین  دگار�ت ما�ز و  ر�ین  ا�ت �ب �ی �ز ا�ز  کی  ل �ی

مرد  �پ سش کم را �به ه�ی در�ت حا� د های �ت م اس�ت �که همٔه و�ده ها و وع�ی زی هاسش � �ب اس، �تمر  ل ا�ع�ب ��ز�ز
ا�بوا

�یر�ز�ت و �به  دز �پ و�یر�گر را �ز رز اص�ب �ت ا حلکوم�ت �ز �یع�ت �ب �زگ �ب هدا، �ز ّ د ا��ش ، س�ی ر�گوار�ش رز
و همراه �برارد �ب

. ان �ب��ت کمر �بر م�ی ه ل ا�ز ا�ز ، حب هٔه ��ت �ب اع ا�ز �ب د�ز

م: وا�ز�ی ا هم می �ز ا  �ب اس)ع( رارد ا�ین حب ر�ت ع�بّ یٔه �صز � عرز ی ا�ز ص��زٔه �ت �زسش �ب

�به  امام ���ین )ع(  ک  �کوحپ د�ز�تر  �زه،  ک�ی س� �که  اس�ت  حب �ز �آ اس )ع(  ع�بّ یٔه  � عرز �ت رای  ماحب او�ب  طٔه  �ت �ز

. �ی��ت ه �ز �پ �کس کاری سا�ز�ت ود اّما ا�ز ه�ی ن سو می رود و �به همه م�توّسل می سش �ب ا�ین سو و �آ وی �آ ��ت و�ب �ب

اس )ع( می رود[ �زه ]�به سم�ت ع�بّ ک�ی س�

ارم �ن �م  �ب دا�ت  �ن به  � عم،  دارمای  �ن ی 
گ

� �ن �ش �ت طا�ت�ت  ن  م
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ا�بم �ب
لک دل  و  ن  �ی �رن ه  �ک ر 

گ
� �ن م�ب �ب �آ طره  �ت هر  �ب �ن  ا�ب  ی �ت �ب

ار �ن ن  م ری  �ی ص�ن به  � ی  اررحم رس�ت �پ مرا  د  ُ �ب َ �ن و  �ت ا�ن  ر  �ی �ن

اس )ع( ع�بّ

ا�ب را رار و �ت ا�نم �ت ردی ا�ن �ب �نه  ،  �ب �ی �ب    راای �لک ِ �آ ا دارم سرا�ن �ب
ن دم �ک �ک ا�ی ر ا�ش �ی �ن

ن �ی دوع �ک  ا�ش رن  �ب  ، �ب �آ دارم  �ن ن  نم �ی �� �با�ن  ُگِل  ای  �ت  دسش ن  ا�ی در  ا�ن

طا�ب �به او [ اس می دهد و �ز ده �به ع�ب �ک�ی ک �ز�ش �ی�زد �یک مَ�ش
ی طا�ت�تی �کود�ک را می  �ب امام )ع( ]   �که �ب

مان �ش �پ �نور دو  ن و  ر علم دار م انای م�ی رم ا�ن �ب ه�ت ن و �ب وی م ای �تو�ت �با�ن

دان  و سوی م�ی �ک و روان سش ی َم�ش
ک

� ردار �ی  �ب

ن �عد [
طا�ب �به ا�ب من می رود و �ز اس )ع( ] �به اردوگاه دسش ع�بّ

عار �ش او�ت  �ت �ش �عد  ن  ا�ب ا  وارا�ی اس�ت د  �ش و  �ت ر  �ب س�تم  �وای٭ 

ام٭ راال�ن �ی �ن د  �ن ر�ن �ن �ت  �ن �گ ن  �ی �ن ام�پ واالم�ت اه  ه�ن�ش سش ن  �آ ن،  �ی ��

اه �ن
رلگ �پ ن  ا�ی ه  ر�پ

گ
� ما  �ش عم  �ن به  اه� س�ی ان  ص�ی ع طومار  اس�ت  موده  �ن

ن م الن  ط�ن د  دار�ن ر  ص�ی �ت�ت ه  د�پ ده�ن ان  �ب روان  �ب  �آ �پای  رد  ه  �ک

ن �عد
ا�ب

هان ر �ب اس، ای د��ی و عّ�ب به �ت ن � طا�ب م ان�ن ل�ب �نه  �ش �ت امام  ن  �آ ن،  �ی �� به  � و 
�گ �ب رو  �ب
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هان �ب روی  مام  �ت رد  �ی
�گ �ب �ب  �آ ه  �ک ر 

گ
ّرانا� �ب  

ک
او� �ن ر  �ی �ن ما  �ش به  � ی دهم  م �ن

ول �ب �ت د  �ی رن �ی �یع�ت  �ب هان  ،  �ب به  � ی  �ن
لک ر 

گ
دانم� ن م�ی و رد ا�ی �ت الن  به ط�ن � �ب  ده�یم �آ

د [ ��ت مه ها می ا�ی کی �ز�ی ل د�ی اس )ع(  ] �برمی �گردد و رد �زرز ع�بّ

و�یم
�گ �ب ه  ال�ت �پ �ب ن �ن �ن �نم؟ م

ه لک گ�و�یم�یار�ب �پ �ک  �ن�ش ود  �ب �ب  ،  �آ ل�ب  به  � ر�ن�تم 

�نما�یم عر�ن  ِ�ان  �پ به  � رارد  �ب به  � �با�نم�یار�ب  �ن الل  ود  �ب اه؟  �ش ن  �آ به  � ه  �پ و�یم 
�گ

امام )ع(

�بصر �نور  ای  اس  ،  عّ�ب نور  م� م  رعن �ت ده  د�ی ی  را�ی �پ ان  ،  �ب رارد  �ب ای 

ن �ی عا�م دای  �ن رد  �ی
�گ ن  م نداد  �ی �� ا�ن  ال�ت  �ب �ن ا  ا�ن �ب �ش 

م�ک و  �ت

ک�ز�زد. اطل �مله � د �که �به ص�ز �ب گ�یر�ز م می � �ت�م�ی
ردا�ین ه�زگام هر دو �برارد

اس )ع( [ طا�ب �به ع�بّ امام )ع( ] �ز

رد�یم 
گ

وطه ور � د هر دو رد �نون �ن ن �ش رارد، و�ت�ت �آ رد�یم�ب
گ

ر  � �ت     و اهمون هم ��ن ن دسش �ی ن �ن ر�ی ردوس �ب به �ن �

ر کا�ن ر�تهٔ  �ن و  هود  �ب د  ر�یرن �نون   ، رن �ی �ت �ن   �ی �ت رد�یم�ن 
گ

ی دس�ت     و سر �  و �نون   �ب
ک

ا� ان رد �ن م�ن ور د�ش �ن �ب

د  ر�ز
م�زان �مله �ب �ت هم �به ص�ز دسش �ش �ت �بر �پ �ش د �پ ار�ز �زد و �ترار می �گدز م می �پوسش دو �برارد سالح ر�ز

�ک�زد. �ز
ی �ز�ی دا�ی ان حب �ز ان �آ من م�ی �زد �که دسش اسش و مرا�ت�ب �ب

اس )ع( [ طا�ب �به ع�بّ امام )ع( ] �ز

د ه�ی سش هدار  س�پ و  نوار  م� �ن و  �ت دای  د�ی �ن م  �ب ا�ن دٔه  د�ی و  �ت ون  �پ ه  �ک ای 
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د �ش ر  �ی �ن أ �ت دن  �ش ر�بان  �ت دموسم  �ش د�یر  هاد�ت  سش وا�نم،  �ت �ن ر  ص�ب

وار اس�ت ن 
ک

� علم  ان  ،  �ب رارد  �ب مردوارای  رارد،  �ب �ت  �پسش �پ�  رد 

ی ام اه �ش �وای  ردد 
گ

� علم  ون  ی ام�پ همراه �بال  دان  م�ی به  � ن 
ک

�

ن
ک

�گ � ن ر�ن م �ن ا�ن �نون  د�ش �ی ندس�ت و �ت
ک

� �گ  �ن �ب رارد  �ب �ت  �پسش ر  �ب �ت  �پسش

اس )ع( ع�بّ

دن دارم ان رد �ب ر �ب
گ

ن، ا� ردم م
گ

� و �ن دا ا�ن �ت ن دارم�ب ه م ی طا�� �ک ه ردم ، �ن
ک

دا� ان را�ن ر �ب
گ

ا�
امام )ع(

ن
ک

به سو�یم � و�بّه   �پ� � ادی ، �ت �ت ون دور ا�ن ن �پ ن �ن م
ک

و�یم � س�ت و �ب مه �ب �ی رون رد �م�ت �ن و �ب ر سش
ک

� �ن ��ش

اس )ع( ع�بّ

ن �ن�ان نه   �بر ا�ی ر � �ی م�ش دا، �ش ردم �ب
گ

ن � و م ون ا�ن �ت ی�پ �ن
لک دا  �ی �پ مرا  د  ا�ی �ش ن ،  رن �ب ر هم  �ب را  حه  ن ص�ن ا�ی

 و �نون
ک

ا� ی مرا رد �ن ا�ب و، �ی ردی �بس�ت و �ب
ک

و � د �پ ا�ی ی�ش �ن
وا لک ن، ا�ن مرحم�ت   مأ ن م �ی ه �بر �با� �ن �ی�ک لح

�زد [ وا�ز �گر می �ز ا �یک د�ی اس )ع( ] �ب  امام )ع( و ع�بّ

هاران �ب رد  ر  ا�ب ون  �پ ر�یم 
گ

�ب� ا  �ت ار  دن اران «»�ب�گ د رو�ن وداع �ی رن �ی ا�ه �ن �گ �ن رن س�ن
ک

�

�زد.[ وا�ز ان می �ز ا��ز طا�ب �به محز د و �ز �ز ا�ز من می �ت اس )ع( ]سوار �بر اس�ب �به سوی دسش امام )ع( وع�بّ

امامام )ع( �زگ و �ز ار�ز ا�ز �ز ٔه �ز زر�ت ا � ا�ی

اس )ع( امع�بّ د �بر �ک�زر، اسالم �ز �زهاد�ی
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�یعزم�برمامام )ع( د �پ �ز زر�ز وم، � من ای �ت

اس )ع( و�کرمع�بّ ا و من �ز �ت ���ین اس�ت �آ

روای منامام )ع( �ی��ت �پ وی �ز �تن، �ب �ز �ک�ش

اس )ع( ای منع�بّ �ب هاد�ت �بَود ار�ش �آ سش

ک�ز�زد [ اس )ع( ] رد حا�ی �که �مله می � امام )ع( و ع�بّ

ی ا�ول ی  وال ا  �ی ا�ی�ب  ،  ا�ع�ب هر  م�ن ا  ی�ی ی ع� �ن ن، ای مر�ت ا�ب دار م ای �با�ب   �ت

طا�ب �به او [ مده و �ز ن �عد �آ
د ا�ب مر ] هراسان �زرز سش

ا �ن ر�ب �پ �عد  ن  ا�ب ای  رمالاالمان  ،  �ب د  �ش ان  ع�ی ری  �ب
�ک ر  م��ش

ن �ی �ب ا�ن �ب ا�ن  د  د�ن �ش لم�ت  طن م  نعا�ن �ی �� و  اس  ع�ب ن،  �نور�ی مطل� 

ر دن ال� ر،  دن ال� هان  �ب ر  رام�ی دن ال� �یان  ،  �ش ر  �ی �ش اس  ،  ع�ب �ن 

ر�ن�ت دس�ت  ا�ن  ه  �ک ر 
ک

� ��ش داد  رس  ر�ب دن ال� ر  ،  دن ال� هان  ،  �ب د  �ش س�یه 

 ٭ ٭ ٭

�کر [ طا�ب �به ��ش ن �عد ] �ز
ا�ب

د �ی ا�ن �ت �نه ور  �ی لک �باره  ر 
گ

د� �نه   ،  �ی لک اه  دس�پ �ی دا�ن ا�ن ی  دا�ی �ب رارد  �ب دو  ن  ا�ی ان  م�ی

رد  حا�ی �که  رد  اس )ع(  ع�بّ د.  ز�ت می ا� ی  دا�ی حب �برارد  دو  ان  م�ی و  ود  می سش عملی  من  دسش وم  سش ٔه  �ش �ت �ز  [

د و ... [ رز
�ب را می ر�ی ا�گهان �آ د �ز �زوسش ا �ب �ب �کرده �ت ر ا�ز �آ �تی �پ ، م�ش �زرا�ت
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ا د ا�ن رد�ی رون �ش �ی �ک ل�ب �ب هاد و �ن�ش ا �ن ا �پ به رد�ی ن�
ک

ا � ما�ش ر�ت   �ت �ی ر، �ن
گ

� وان مردی �ن ن،   �ب �ی مرّو�ت �ب

مه گاه  ون امام )ع( �به �ز�ی د و �پ ا�ب مه �برمی �گردد اّما او را �زمی �ی وی امام �به �ز�ی ��ت و  �ب اس )ع( �به �ب ] ع�بّ

د، امام )ع(  �ی مه گاه می �آ ده �به �ز�ی ا دس�ت �بر�ی اس )ع( �ب زی �که ع�بّ ما� ه اس�ت و �ز دان ر�ز�ت اس )ع( �به م�ی د، ع�بّ �ی می �آ

عه  ا�ب �ز�زد. او�ب �ز �ی
�ب �ب �گر را  ه ا�ین دو �برارد، همد�ی لک �ز ی �آ ه، �ب اه ر�ز�ت ��ب س�پ اس )ع( �به �ت وی ع�بّ ��ت  و �ب �به �ب

ون  �ز ه رد  عزر�ت حا�ی �که  اس )ع( رد  ع�بّ و  �ز�زد  �ی
می �ب را  �گر  همد�ی دان  م�ی ٔه  ا�ز م�ی �برارد رد  دو  �که  زی اس�ت  ما� �ز

اده . ز�ت م�ین ا� دان �بر �ز ، رد وسط م�ی اس�ت

ک�زدو  ا�ک می � هره ا�ش �پ ا�به ا�ز �پ و�ز گ�یرد و �ز د، سر او را �به دامن می � ا�ب �ت ال�ین �برارد می سش امام )ع( �به �ب

د [. وا�ز ّد�ت می �ز ا سش ا را �ب ه�زگ عرز ال �آ د و ط�بّ می �گر�ی

زی«  وا� �یه �ز عرز �یه و �ت عرز : »�ت ا�ب ک�ت ص و �تصّر�ز ا�ز � ز�ی ل� �ت
ا  �ب

توضىحات
1. نماىش روحوضى ىا تخت حوضى، که شکل اجراىى آن متعلّق به دورٔه قاجارىّه است از نظر سادگى زبان و 
ـ زبان نماىش روحوضى عموماً نثر است و نظم گاه گاه پدىدار  صورت اجراىى شباهت زىادى به تعزىه دارد با دو تفاوت: 1ـ 
مى شود برعکس تعزىه که زبان آن اغلب شعرگونه است 2 ــ نماىش روحوضى عموماً داراى ماىه هاى فکاهى است و از 

مطاىبه و طنز و طعنه و به طورکلّى انتقاد اجتماعى سرشار است. 

خودآزماىى
1. در تعزىه چهره هاى منفى و مخالف در وصف امام و ىاران، تعبىرها و توصىفات مثبتى دارند دو نمونه را 

در متن بىابىد.
2. تئاتر و تعزىه چه فرقى با هم دارند؟

3. در منطقٔه شما چه نوع تعزىه هاىى برپا مى شود؟ نمونه اى از آن را در کالس مطرح کنىد.
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د �که ... ورده ا�ز �آ

ن حال  د و رد �آ رس�ی مد و ا�ز وى م�ٔ�له اى �پ مهر �آ ر�ب رز
ِ �ب �یسش زی �پ � گار �ز�رو، �ز �به رو�ز

دا�زم.« و همی �پرسی، من  �ز ن �که �ت ن، ا�ی : »اى �ز ، �گ�ز�ت �ت داسش ن س�زن �ز مهر سِر �آ ر�ب رز
�ب

�یرز  �پ ه  �پ �به  ما  گاِن  دا�ی حز  ِ �زعم�ت ن  ا�ی زی،  دا� �ز ن 
ا�ی �که  و  �ت »�پس   : �گ�ز�ت ن  �ز ا�ین 

ى  �یرز دا�زم، َمِلک مرا �پ دان �که �ز �یرز �که دا�زم، و �ب دان �پ : »�ب مهر �گ�ز�ت ر�ب رز
ورى؟« �ب می �ز

ى همی  �یرز دا�زم مرا �پ ه �ز �پ دا�ز ود �ب ا �ز �ت �پرس  �ب ا و ا�ز ملک  �ی �ب دارى،  اور �ز �زمی دهد، ور �ب

ا �زه؟« دهد �ی

امه ا�بوس   �ز �ت



فصل دوم: ادبّىات داستانى »سّنتى«
اهداف کّلى فصل: 

1. آشناىى با جلوه هاى گوناگون ادبّىات داستانى سّنتى
2. آشناىى با نمونه هاىى از داستان هاى سّنتى اىران
3. آشناىى با برخى از داستان پردازان سّنتى اىران 

4. آشناىى با ارزش ها و مفاهىم محتواىى داستان هاى سّنتى 
5. تواناىى انجام فّعالّىت هاى ىادگىرى
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زی )س�زّ�تی( ا� ا�ت داس�ت �یّ مدی �بر اد�ب رد�آ

ز�ا�زه«،  ان مّ��ت ها، »ا� ی، رد م�ی ر�ین �زوع اد�ب �ب �ت ر�ین و رد ��ین حال، را�ی ر�ین،م��بو�ب �ت م �ت د�ی �ت

زی  ما� زی و �ز ط مکا� را�ی �گری، ا�ز�ان همواره سش زی د�ی ا� �ی ؛ �به �ب ان« اس�ت ر »داس�ت صّه« و رد مع�زاِی وس�یع �ت »�ت

صّه« ها�یسش  ّل رد »�ت �ز�ی ا �ت ه �ب ز�ت � م�ی عی و گاه �آ ده، گاه �به طور وا�ت ن رو�به رو می سش ا �آ شی را �که �ب ود و �واد� �ز

صّٔه  دا �به ا�ز�ان، �ت �ت حز دا، ع�ش �ت ا�ز�ان �به حز �ت ا�ز�ان �به ا�ز�ان، ع�ش صّٔه ع�ش . او �ت �تصو�یر �کرده اس�ت

ا�ت  �یّ ر�ب حب �ت ال  �ت ا�ز�ت  ، �تر�ک ل م�ش ا�ی �ز �ز و  ال�ت  ر احز �ز�ش ان،  او�ز حب م�ت �برا�بر  زی ها رد  زر�ی� � �ماسه �آ �زگ ها و  �ب

زی« را  ا� ا�ت داس�ت �یّ د�ین س�ب�ب »اد�ب . �ب ده اس�ت ا�ز زما�ی صّه ها � لور �ت �گران و ... همه و همه را رد �ب �به د�ی

د. ده ا�ز ام�ی ِ مردمی �ز ا�ت �یّ وِع اد�ب ر�ین �ز ه�زری �ت

اور ها،  �ب ّلی گاِه  حب �ت و  زی  � عز و  رما�یه  �پ ار  ــ  �ب��ی �ز�شر  ه  �پ و  م  �ز �ز ه  �پ ــ  ا�یران  ٔه  �ت سش �گدز زِی  ا� داس�ت ا�ت  �یّ اد�ب

 . گی مّ��ت ا�یران اس�ت د� �ز ا�ت و رد �یک کالم، راه  و  رو�ش �ز ار�ز ی ها، م�ب ر�ت ها، مهرور�ز معاسش

ار  �ش ان ا�ین همه �آ زی اس�ت ا�ز م�ی ال، کا� . �برای م�ش �کرده اس�ت گی �ز د� �ز ان �ز دون داس�ت �پ گاه �ب مّ��تی �که ه�ی

ار �یک  له و دم�زه و هرز ک��ی ار،  زردوسی، سمک ع�یّ � اه�زامٔه  ون سش ی �پ ا�ب ها�ی ک�ت � �به  زی،  ا� ا�ت  داس�ت �یّ اد�ب

ا  م �ت ک�ز�ی � �ز
�ی �ب
اه  ون عّطار و مو�وی و �عدی �زگاهی �کو�ت زی �پ رگا� رز

وم و م�ز�شور �ب �ز ان های م�ز �ب و �ز�یرز �به داس�ت سش

�ز��یر  �ز و �ت ار�ی ا�ب های �ت ک�ت زی � ا� طعا�ت داس�ت �ین ا�گر �ت �ز هم�پ
م.  ا��ی �ب ود �ب داد �ز م�زد احب

در و ار�ب ادگار �گران �ت ن �ی �برا�ی

�تر  �ی�ش ه�تر و �ب ها �ب �ز دگاِن �آ ور�ز د �آ د�ی م �گ��ترده و هد�ز م�تعا�ِی �پ م، �به ح�ب �ی ا�ی �ی�زرز �کره٭ ها را، �بر ا�ین م�تون �ب دز و �ت

صّه  ی اس�ت �که �ت �ز ر�ی ی �ز زما�ی ی و راه� ا�ب ی، راه�ی ا�ی صود ا�ز هد�ز م�تعا�ی، همان راه �گ�ش م �برد. م�ت واه�ی ی �ز �پ

د. ورده ا�ز لم �آ ان �ت �ب ن را �بر �ز زره�زگ ما �آ رگان � رز
دگار �کرده اس�ت و گاهی �ب رز و ما�ز

�ی را عرز
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اس�ت نه  �یما� �پ ون  �پ صّه  �ت رارد،  �ب اس�تای  نه  دا� به �ان  � وی  در  ا�ن ی  مع�ن

ل ع�ت مرد  رد  �ی
�گ �ب ی  مع�ن نهٔ  لدا� �ت �ن �ت  سش

�گ ر 
گ

� را  نه  �یما� �پ رد 
گ

� �ن �ن

                                                                                                                     )مو�وی(

زی دوره های  ا� ا�ت  داس�ت �یّ ی ا�ز اد�ب ه ها�ی زمو�ز ا � �زده �ب �ی ا�ب و �ز�یرز رد سال های �آ ک�ت رد ا�ین �ز�ل ا�ز �

د.  م سش واه�ی ا �ز �ز سش ل�ز �آ م�ز�ت
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م �ب �ز �پ
ردس 

�ران  سمک و �ت

�زها  �آ زراعز�ت  � ا�ت  او�ت ر�کردن  �پ �بر  �الوه  �که  ما  گان  �ت سش �گدز دٔه  �ز مو�ز �آ و  د  �ی م�ز ا�ز سر �گرمی های 

اس�ت  �بوده  �بمع  ان  م�ی ز�زوری٭«    رد  »س� و  ا�ی٭«  �تّ »�ز  ، اس�ت ه  �ت داسش �ز�یرز  زراوان  � مع�زوی  هره های  �ب

ان  �زد. داس�ت ردا�ز�ت ان ها می �پ ه ها و داس�ت ز�ا�ز ا� ی�ت  �به روا� ا�ب  دزّ حب زی  ا� �ی �ب ا  �ب �زدگان  �گو�ی ن  �آ من  �که رد�ز

دٔه  ما�ز ا�ز �ب زمو�زه های  � ن  ر�ی م �ت د�ی �ت ا�ز  کی  ل �ی زی«  ا� حب َاّرَ کا�ت�ب  داداد  حز ن 
�ب زرامر�ز  �« ٔه  �ت وسش �ز ار«  ّ ع�ی »سمک 

. ارسی اس�ت ا�ت �ز ّ �ی ی٭«  رد اد�ب ردا�ز ان �پ ا�ین �گو�زه »داس�ت

دا�ب و رسوم  اره �به �آ . اسش ه اس�ت ا�ز�ت ری �زگار�ش �ی م هحب ا ه�ز�ت م �ی سش ا�ب رد �ترن �ش ک�ت ن �
ا��تمااًل ا�ی

�ت سمک  سش ن دارد �که سر�گدز ی�ت ا�ز �آ ، �کا� ا�ب ک�ت ن �
ار رد ا�ی زِی �ب��ی ام های ا�یرا� ود �ز ا�گون و و�ب �گو�ز

ان  ار ا�ز م�ی ان، مردی اس�ت ع�یّ ه �تهرمان اصلی داس�ت لک �ز �گر ا�ی ٔه د�ی �ک�ت . �ز زی اس�ت زی کاماًل ا�یرا� ا� ار، داس�ت ع�یّ

�ر ها  ر�ین �ز ر�گ �ت رز
وا�زمردی. وی �ب هر د��یری و �ب و�به٭ ای اس�ت م�ز دام، ُاع�ب کِی ا�ز ل ود �کوحپ ا و�ب مردم �که �ب

رٔ��ت اس�ت و  ا حب اع و �ب حب ان �زمی هراسد. سش ل حب دز ک�زد و ا�ز �ب ال می � �ب �ت اران اس�ت دم�ت �به �ی را �برای حز

اه،  د سش �ی ورسش دم�ت �ز دارد. سمک رد حز �یر �ز طز ه �ز �یرکا�ز ه های �ز �ش �ت ی و �رح �ز د�یسش اره ا�ز اری و حپ �ی رد هوسش

وردن  ر�آ
ال�ش های سمک �برای �ب د�ش و �ت �ز زر�ز اه و � واس�ت های سش . و �ز اه َحَ��ب اس�ت ادسش �ر �پ �پ

ان  زرودس�ت صوص � ل�ز �امّه �به �ز ا�ت م�ز�ت ا ا�ز ط�ب�ت صّه همه حب ورد. رد �ت د می �آ د�ی ا�ب را �پ ک�ت �زها �واد�ش � �آ

ار  �ش ��ب �آ ه رد ا�ز لک �ز �یرد؛ حال �آ دز ام می �پ حب ان ا�ز �ز اری ا�ز کارها �به دس�ت �آ د و �ب��ی �ی ان می �آ س�زن �به م�ی

ن ا�ز  ان �آ ِر �تهرما�ز �ت �ی�ش ه �ب ار �ک ان سمک ع�یّ ا�برا�ین، داس�ت �ز �زد؛ �ب �ی ٔه ما ا�ین �گروه �به ��ا�ب �زمی �آ �ت سش ی �گدز اد�ب

د، ا�شری اس�ت م�تعل�ت �به مردم و  ه �بوده ا�ز ن ط�ب�ت
ن �ز�یرز ا�ز ا�ی ان �آ ان و راو�ی ه و طا��ب اس�ت ان �امّه �برحز م�ی

مرد. �زم سش �ت ن را معز د �آ ا�ی �ب

لم« ا اهل �ت داری �ب ا�ب »د�ی ک�ت اده ا�ز � �ز ا اس�ت �ب

ی  الم���ین �یو��ز ٔه �ز �ت وسش                                                                                     �ز
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: �ران« اس�ت ا ع�زوان »سمک و �ت ا�ب �ب ک�ت ن �
اهی ا�ز ا�ی �زسش �کو�ت �ب

د  �ی وا�ز ه می �ز �پ �ز  �آ

�به  ر�گوار،  رز
�ب : »ای  �گ�ز�ت می �کرد٭ و  دم�ت  حز �بود٭ و  ای  �پ �بر  اه  سش د  �ی ورسش �ز  ِ �یسش �پ ار  ع�یّ سمک 

ا ا�ز طال�یه٭   لگ�ز�ت و روی �به راه �زهاد و می ر�ز�ت �ت ن �ب اورم«. ا�ی �ی ه �ب ��ت
�ران را �ب �ب �ت و ام�ش ال٭ �ت ا�ت�ب

ون  �بود. �پ �زهاده  ان  �کرگاه ا�ی�ش �به ��ش �که روی  د  کی را د�ی ل �ی اگاه    �ز �که  �گر�ز�ت  �یسش  �پ ی راه رد  �ب . راِه  �ت سش �گدز �ب

. ��ت �ز�ش کم�ین �ب ن �گو ر�ز�ت و �به ل د، �گوی٭ �بود رد �آ د�ی سمک را �ب

د �که �به  زما�ی ون من می � کی هم �پ ل �ی ن  1. ا�ی ه ای ه��ت �ی ع�ب �ت : »رد ا�ین کار،  ود  [  �گ�ز�ت ا �ز سمک ]  �ب

ن مرد  ود را �بر سر �آ اگاه �ز دارم؛ �ز زی �که ا�ز وی �ز�بر �ز ع� ؛ �ی ی �ز�بر سا�ز�ت ود را �ب �کرگاه ما می رود.« �ز ��ش

��تی و 
�ی و �ک اد مرد! �ت �ز : »ای �آ �زص �گ�ز�ت سش

ن  د. �آ �ک�ش ا او را �ب د �ت �ی �گر�ز�ت و کارد �بر�ک�ش �ک�زد و او را �ب ا�ز

م�زم  �زاسی؟  �زمی سش مرا  زروما�یه!  � : »ای  �گ�ز�ت ار  ع�یّ ؟« سمک  �ت �ک�ش واهی  �ز �ب مرا  �که  �کرده ام  ه  �پ من 

واهی سهل  ان می �ز ا می روی؟ ا�گر حب حب ی و �به �ک �ی ا می �آ حب ��تی و ا�ز �ک
�ی و �ک لگوی �که �ت ار، راس�ت �ب سمک  ع�یّ

ا راس�ت  اری �ت ا�ز �ی ان امان دهی و �ز ور �که مرا �به حب گ�زد �ز : »ای سمک! سو� �زص �گ�ز�ت سش
ن  2«. �آ اس�ت

زی و  �ک� ا�ز�ت �ز ا من �ز�ی زهار٭ دهم، ا�گر �ب ی� � ان �ز ارم و �به حب ا�ز �ی و را �ز ورد �که �ت گ�زد �ز ار سو� م«. سمک ع�یّ لگو�ی �ب

ی. لگو  �ی راس�ت �ب

ه  ��ت
و را دس�ت �ب ا �ت مده ام �ت �را�زم؛ �آ کاِر �ت دم�ت . حز ک اس�ت �ت�ش ام، �آ : »مرا �ز �زص �گ�ز�ت سش

ن  �آ

�زه رد دل داری؟« ک�ی ه � ا من �پ و �ب ؟ �ت اس�ت ه �برحز زی ا�ز �پ م� : »ا�ین دسش �یسش وی �برم«. سمک �گ�ز�ت �پ

اده �بودم.  ��ت �ران ا�ی �یسش �ت ما�زه! د�یرو�ز رد �پ هلوان �ز ار و ای �پ : »ای سمک ع�یّ ک �گ�ز�ت �ش �ت �آ

ون �بودی و  لگ�ز�ت �که �پ ا من �ب و �ب گی؟« ا�وال �ت ل �ز را دل �ت هلوان، حپ دم. �گ�ز�تم: »ای �پ گ د�ی �ز او را دل �ت

اری٭ دس�تی  �بروی٭ و ع�یّ و رد سش ک! �ت �ت�ش : »ای �آ واس�تی �بردن. �پس �گ�ز�ت �ز ه �کردی و او را �ب ا او �پ �ب

�تی  هلوان، حا�ب �پ �گ�ز�تم: »ای  ری؟« من  �یسش من �آ �پ ه  ��ت
�ب �که سمک را دس�ت  �تن  زی ر�ز وا� �ت داری؛ 
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و  �ت �ت : »حا�ب �ران �گ�ز�ت ورم«.�ت و �آ �یسش �ت ه �پ ��ت
وری، سمک را دس�ت �ب ر�آ

دارم؛ ا�گر مراد من �ب

�ین٭  �که او را »دالرام«  اه ماحپ ادسش ِن �پ هان، �کسی ه��ت ا�ز �آ هلوان �ب ؟« من �گ�ز�تم: »ای �پ �ی��ت حپ

�ک�زد و دالرام  3  �که ا�ین کار �ب ود �گر�ز�ت �ران �بر �ز ده«. �ت زی �به من �ب � اه و �به �ز واه ا�ز سش �ز .او را �ب ام اس�ت �ز

د«.        �ی �یرون �آ �یسش وی �برم ا�ز عهدٔه کار من �ب و را �پ ون �ت ا �پ �تری �به من داد �ت �گ�ش زی �به من  دهد و ا�ز � �به �ز

م  لگو�ی ه �ب ی و هر �پ اسش ارمن �ب ور �که �ی گ�زد �ز ا من عهد �کن و سو� ک، �ب �ت�ش ار �گ�ز�ت : » ای �آ سمک ع�یّ

ا من دالرام را  ی �ت ا�ی �ی �یرون �ز ول من �ب ی و ا�ز �ت �زرما�ی ی و �ز �ی�زد�یسش ا�ز�ت �ز زی و را�ز من �زگاه داری و �ز�ی �ک� �ب

ک  �ش �ت �ران«. �آ د �که ا�ز دس�ت �ت ه�تر �بر�ز�یرز زی �که ا�ز دس�ت من �ب �یک دا� ورم و �ز و �آ ک�زار �ت ی رد � �ب ی ر�ز �ب

داِن  رز
ورد �به �ی گ�زد �ز ی؟ سو� زرما�ی ه می � و �پ �زده ام، �ت : »�ب اد. �گ�ز�ت ز�ت ای سمک ا� د و رد دس�ت و �پ حزّرم سش

ا�ز�ت  �ک�زد و �ز�ی در٭    �ز ک، �ز �ت�ش وان مردان �که �آ ان و �زمک مردان و �به ص��ب�ت �ب داداِر٭  �کردگار و �به �ز

من.«   من وی دسش ا دسش د و �ب اسش ا دوس�ت وی دوس�ت �ب د و �ب زرما�ی ک�زد �که سمک � ن � د و �آ �ی�زد�ی�ش �ز

مرا  �برارد،  : »ای  �گ�ز�ت �پس  �براردی«.  مرا  و  »�ت  : �گ�ز�ت و  �گر�ز�ت  ک�زار  � رد  را  او  سمک 

د  �زد �گو�ی �ی �ب �ران مرا �ب ون �ت �ران. �پ �یسش �ت ا �پ ر �ت
ان می �ب �کن و �ک�ش ا�ه�زگ٭ رد �گردن ا�ز �زد و �پ �ب ا �ز دس�ت و �پ

زردا داری  ا � ار �ت �گدز �ین؟ �ب �ز �تن اس�ت مردی �پ ای �ک�ش ه حب هلوان! �پ ی ای �پ و �گو  �ی د، �ت �ز�ی رز
او را �گردن �ب

ا  م و �ب ه �کرد�ی ا سمک �پ �زد �که ما �ب دا�ز ان  �ب �ی ها�ز د و �ب اسش ا �الم�تی �ب م �ت ک�ز�ی م و او را �بر دار � زرو �بر�ی دان � رد م�ی

لگوی �که  گ�یر4 و �ب �تن � و�ی�ش و مرا �بر �ز د �که او را �زگاه دارد و �ت ا�ی د �کسی �ب �ران �گو�ی م �کردن. �ت واه�ی ه �ز �گران �پ د�ی

م  �ی ا کار �ب�ا�ز حب �ز ا ا�ز �آ ر �ت
و�یسش �ب مٔه �ز ا مرا �به �ز�ی حب �ز . ا�ز �آ �ت وا�زم داسش وردن. �زگاه �ز�یرز �ت م �آ وا�ز��ت من، او را �ت

د.  ا هم عهد �کرد�ز «. هر دو �ب د سا�ز�ت ا�ی �زان �که �ب �پ

�به  ا  �ت ورد  �ک�زد و می �آ ا�ز �گردن وی  ا�ه�زگ رد  �پ و  �ب��ت  ِ٭�پس  ا�ز �ب ک دس�ت سمک  �ت�ش �آ �پس 

؟«  �ک�ی��ت ن  �زد: » ا�ی �ت �گ�ز �کرده  �گردن  ا�ه�زگ رد  �پ کی را  ل �ی ه  �ک د  د�ز ک را د�ی �ش �ت �آ ون  د. �پ �کرگاه رس�ی ��ش
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اری ای  : »هوْل ع�یّ د می �گ�ز�ت �ز�ی . هر �که ا�ین می سش اط، �که سمک اس�ت ا حزّرمی و �ز�ش ک می �گ�ز�ت �ب �ش �ت �آ

ک، رها م�کن6  �که مرا  �ت�ش :»ای �آ د. �گ�ز�ت مه سش د. سمک سراس�ی د�ز ی می �ز ا�ی �ز 5  !« او را �ت �کرده اس�ت

�یسش وی  �پ �ران و رد  مٔه �ت �به �ز�ی مد  د و همه را دور �کرد و �آ ان �ز �برا�ی�ش ا�زگ  �ب ک  �ش �ت �زد«.�آ �ش
�کُ �ب لی  �به س�ی

ا�ه�زگ رد �گردن و دس�ت سمک �کرده.   دم�ت �کرد؛ �پ حز

ال  هلوان! �به ا�ت�ب : »ای �پ ک �گ�ز�ت �ش �ت اه؟« �آ ا رو�ب مدی �ی �یر �آ ک، سش �ت�ش : »ای �آ �ران �گ�ز�ت �ت

زروما�یه! من  : »ای � د. �گ�ز�ت �ران �زگاه �کرد و سمک را د�ی وردم«. �ت ه �آ ��ت
مدم و سمک را �ب �یر �آ و سش �ت

د«. �ز�ی رز
ود او را �گردن �ب �زدد؟ �ز ��ت �بر�ب د �که مرا �به ��ی اسش و مرا �بردی؟ �که �ب ا �ت وردم �ی ه�تر �آ و را �ب �ت

دان،  زردا رد م�ی ؟ � ای ا�ین س�زن اس�ت ه حب هلوان،  �پ : »ای �پ دم�ت �کرد و �گ�ز�ت ک حز �ش �ت �آ

 : �ران �گ�ز�ت َود7«. �ت امی �بُ ن �ز د و ما را ا�ز �آ گ�یر�ز �گران ع�بر�ت � ا د�ی م �ت ک�ز�ی م و او را �بر دار � �ز�ی رز
داری �ب

�زد.  ��ت �ز�ش اد و �ب �گ�ش و�یسش �برد و دس�ت وی �ب مٔه �ز �گر�ز�ت  و �به �ز�ی ار �ب ک دس�ت سمک ع�یّ �ت�ش زی«. �آ و دا� »�ت

را�ب  �ران �به سش د. �ت ورد�ز را�ب �آ م؛ رد حال، سش ور�ی را�ب �ز ادی سش ا �بر�ین سش �ران �گ�ز�ت �ت �ت

. �ز�ز�ت
�ت و �ب ا م��ت �گ�ش مود٭     �ت �ی ود �پ ار �بر �ز را�ب �ب��ی �ت و سش ول �گ�ش �ز وردن م�ش �ز

د.  مد�ز �ران �آ مٔه �ت �زد و �به �ز�ی اس�ت . هر دو �برحز �ز�ز�ت
�ران �ب ا �ت �زد8  �ت �ت ک �زگاه می داسش �ش �ت سمک و �آ

 : ک �گ�ز�ت �ش �ت م؟« �آ �بر�ی ه �ب لگو�ز ک او را حپ �ش �ت : »ای �آ اده. سمک �گ�ز�ت �ت ی هو�ش ا�ز د �ب د�ز �ران را د�ی �ت

�پ مَهدی٭  : »ای �برارد، ه�ی ه �کرد و �گ�ز�ت د�ی�ش دا�زم9«. سمک ا�ز زی، من ا�ین کار �ز و دا� هلوان، �ت »ای �پ

 .» �ران دو مهد �زهاده اس�ت مٔه �ت هلوان! �بر رِد �ز�ی : »ای �پ ک �گ�ز�ت �ش �ت وردن؟« �آ زی �آ وا� �به دس�ت �ت

و ا�ین  ور �که �ت ک! دو اس�تر٭ �به دس�ت �آ �ت�ش : »ای �آ د �گ�ز�ت د�ی ن دو مهد �ب مد و �آ �یرون �آ مه �ب سمک ا�ز �ز�ی

ک�زم«. �ران � �ی�ب �ت ر�ت ا من �ت ی10  �ت ا�ز گاه �گ��ت ا�ی حب

ا�ز�ت ا�ز  ه �ی د و هر �پ �ی ا�ز وا�ب �ران را رد مهد �ز ورد. سمک، �ت ارگاه ر�ز�ت �که اس�تر �آ ک �به �ب �ش �ت �آ
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اورد و مهد �بر اس�تران �زهاد.  �ی د و دو اس�تر �ب ک �برس�ی �ش �ت �زه٭ همه رد مهد �زهاد �که رد حال، �آ م�ی ی�زه٭ و س�ی ّر� �ز

�یرامون  ده و �پ �ی �یرها �ک�ش م�ش ده و سش �ی وان همه سالح �پوسش �ز الم را �ب ک، سی �ز �ت�ش : »ای �آ سمک �گ�ز�ت

ه �بوده اس�ت و  رس�زد �که �پ المان �پ م. ا�گر �ز �بر�ی �کرگاه  �به ��ش ا  �ت �زد11  اسش �ب ه  در�ت �ران را �ب ا �ت �ت د  گ�یر�ز � زرو  مهد �

دو  �کرگاه �بر�ی ��ش
ک�زار  ر �

وم مرا �ب ون من م��ت سش هلوان �به من �گ�ز�ت �پ لگوی �پ د �کرد؟ �ب ا�ی �ین می �ب �ز را �پ حپ

م«. اسش �ب ه �ز ا�ز د من رد م�ی ر�ز ون٭   �آ �ز �ی
�ب �کر سش ا ا�گر ��ش ک�ز�زد �ت المان، مرا �زگاه داری � �ز

لگ�ز�ت  �زد و ا�وال �ب �یعز ها �بر �ک�ش �زد و �ت �12 �پوسش ا س��ی �زرمود �ت الم را �ب مد. سی �ز المان �آ مٔه �ز ک �به �ز�ی �ش �ت �آ

. زرموده اس�ت �ین � �ز هلوان �پ �که �پ

حا��ت  ه  �پ ا�ین  �زد  �ت می �گ�ز هم  ا  �ب المان  �ز و  �ت  داسش �ب مهد  �یرامون  �پ و  اورد  �ی �ب را  المان  �ز �پس 

ک�زار  ر �
ا �ب ا�زل، �ت المان، �ز �زد. �ز �ت سش �گدز ز�ت�زد، ا�ز دس�ت راس�ت طال�یه �ب �یرون ر� �کرگاه �ب ا ا�ز ��ش ؟ �ت اس�ت

د.  مد�ز اه �آ د سش �ی ورسش �کرگاه �ز ��ش

ان  ده و مهدی رد م�ی �ی �یعز ها �ک�ش د �ت مد�ز د �که می �آ ومی د�ی گ�یل« ام�یر طال�یه �بود. �زگاه �کرد. �ت اه � »س�ی

ن  د �آ �کرد؛ سمک را د�ی �زگاه  مد؛  �آ ا�ز �ب ان  ا�ی�ش  ِ �یسش �پ ل  گ�ی � اه  ه. س�ی �گر�ز�ت مام٭ اس�تران  �گر �ز کی د�ی ل �ی ه و  �گر�ز�ت

�یسش  د، �پ ل را د�ی گ�ی اه � ون س�ی �یرامون مهد. �پ الم �پ ه و سی �ز �ت اسش زرو�گدز ٭ �به روی مهد � ا�ب ��ب ه و حبِ مام �گر�ز�ت �ز

٭ و ا�کرام٭ �تمام رد مهد  ا�ز �ران اس�ت �که او را �به اعرز هلوان! �ت : »ای �پ دم�ت �کرد. �گ�ز�ت مد و حز �آ

د «. �گ�یر�ی المان �ب ما �ز ک�زون سش ا سمک او را �ز�برد. ا� ه �ت �ت داسش ه �کرده و او را�ب در�ت الم �ب ده ام و سی �ز �ی ا�ز وا�ب �ز

د و  مد�ز المان رد �آ �یرامون  �ز �کر �پ د. ��ش �گ�یر�ی المان را �ب د �که ا�ین �ز �کر �ز ا�زگ �بر ��ش گ�یل« �ب اه � »س�ی

«. �پس  : »او �برارد من اس�ت ؟« �گ�ز�ت �گر �ک�ی��ت �زِص د�ی سش
�زد: »ا�ین  �ت ز�ت�زد. سمک را �گ�ز �گر� همه را �ب

مده.  ز�ت �بر �آ � اه �به �ت د سش �ی ورسش ده �بود و �ز ن سش د و رو�ز رو�ش د�ز ارگاه رس�ی ا �به �ب د �ت مد�ز ا مهد می �آ �زان �ب هم�پ

: »دو�ش �به  ون �بودی؟« �گ�ز�ت هلوان، دو�ش �پ : »ای �پ اه �گ�ز�ت دم�ت �کرد. سش مد و حز سمک رد�آ
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د، رد مهد  ور�ز �آ اهان را  ادسش �پ �که  �زان  �پ وردم،  �آ �تمام  م�ک�ین٭  �ت ا  �ب �ران را  �ت م و  ر�ز�ت �ران  �ت دم�ت  حز

�زان  هم�پ
�یرون ر�ز�ت و  �ب ؟« سمک  اس�ت حب : »�ک �گ�ز�ت اه  �کرده«. سش ه  در�ت �ب المان او را  ده و �ز �ی ا�ز وا�ب �ز

لی٭  �ی �پ ده  �ز �ز ال  �بر م�ش �ران  �ت �ک�زد.  را�ز
�ب ا�ب مهد  ��ب حبِ اه و  ز�ت سش � �یسش �ت �پ ورد و  �آ ارگاه  �ب �به  ا مهد  �ب اس�تر 

ه.  م��ت �ز�ز�ت

ا�ز  رح �ب اد13، همه سش ز�ت ون ا� ک و او را کار �پ �ش �ت ا �آ ه �کرد �ب لگو�ز �ران �که حپ وردِن �ت �پس ا�واِل �آ

ل  مد و دو س�ب�ی د. سمک رد�آ زر�ین می �کرد�ز � د ا�ز کار سمک و �بر وی �آ د�ز ان همه می �ز�زد�ی هلوا�ز می داد و �پ

ا  �ت �کرد  �زگاه  د؛  �به س�ب�یل ردما��ی �کرد. دس�ت  ا�ز  �ب م  سش ٭ �پ ه�ی�ب �ز ن  �ران ا�ز �آ �ت �ک�زد.  �ب �گر�ز�ت و  �ب �ران  �ت

ا�ز �کرد؛  �یک �ب م �ز سش ا14. �پ �ز م �ت �ز مد ا�ز �ز ر�آ
ای �ب �زان �که ا�ز حب د؛ �پ ی �ز ا�ی �ز ه �بوده اس�ت �که سمک او را �ت �پ

کاران را  دم�ت وا�ز داد و حز ا ام؟ �پس �آ حب ود �گ�ز�ت من �ک ا �ز د. �ب زرو ما�ز اد؛ � ز�ت اه ا� دسش �ی ورسش �ران �بر �ز ر �ت �ز �ز

و �گردن مرا  ن �که �ت هر �آ ز�ت�زد ا�ز �ب ر�
�ب م  و �به �زسش کاران �ت دم�ت زروما�یه، حز : »ای � ار �گ�ز�ت د. سمک ع�یّ وا�ز �ز �ب

واهم.«  �ز و �ب ان ا�ز �ت ا داد ا�ی�ش اوردم �ت �ی و را �ب د �ت د�ز ا �ز �ز ه٭ �که مرا �ت �یرز ن س�ت ر �آ
دن. من �ز�یرز �ب واس�تی �ز �ز �ب

ا 167  �ه 162 �ت لد 1، ص�ز ار، حب                                                                             سمک ع�یّ

�دی  . �ت �ت �که ماهی اس�ت �زداسش د؛ �پ اره می د�ی ِی س�ت ا�ی �ز �ب روسش طّی٭ رد �آ ی�زد �که �ب �گو�

 . �ت اسش زرو  �گدز د، � د�ی مود و حاصلی �ز ا�ز �ی ارها �ب ون �ب . �پ ا�ز�ت �پ �زمی �ی �گ�یرد و ه�ی ا �ب می �کرد �ت

�یوس�تی  �دی �ز�پ ؛ �ت ی اس�ت ا�ی �ز گمان �بردی �که همان روسش دی، ل د�ی �گر رو�ز هرگاه �که ماهی �ب د�ی

د. ما�ز ن �بود �که همه رو�ز �گرس�زه �ب ب�ت �آ ر� حب ِ ا�ین �ت و �شمر�ت

�زوی، ص102  له و دم�زه: م�ی                                                                         ک��ی



41

توضىحات
1. تعبىه در اصل به معنى فراهم آوردن مقّدمات هر کارى است. »در اىن کار تعبىه اى هست« ىعنى نقشه اى از 

پىش براى اىن کار کشىده شده است. 
2. اگر مى خواهى زنده بمانى، آسان است )به تو امان مى دهم(.

3. تعّهد کرد: قول داد. 
4. تو عهده دار کار من شو؛ مسئولىت نگهبانى مرا بپذىر  

5. کارى شگفت و مهّم و خطرناک کرده است.
6. اجازه مده. 

7. با اىن کار به شهرت برسىم. 
8. صبر کردند. 

9. اىن کار از عهدٔه تو برمى آىد نه من )تو مى توانى، من نمى توانم(. 
10. چون با اىن محل آشناىى دارى، بهتر مى توانى کارها را انجام دهى.

11. تا همراه و نگهبان قطران باشند. 
12. تا مسلّح شوند )آمادهٔ جنگ شوند( سلىح: سالح

13. چگونه براىش گرفتارى پىش آمد. کار: مشغله، گرفتارى 
14. قفا در لغت به معنى پشت سر است. قفا زدن ىعنى پِس گردنى زدن

خودآزماىى
1. دو نمونه از اعتقادات عّىاران را در متن بىابىد و بىان کنىد. 

2. کدام ضرب المثل اىن درس در زبان امروز راىج است؟ 
3. در سخن »انگشترى به من داد تا چون تو را پىش وى برم، از عهدٔه کار من بىرون آىد« انگشترى به من داد، 

بىانگر چه مفهومى است؟  
4. سه عبارت را که به نثر امروز نزدىک است، در متن پىدا کنىد. 

5. کار سمک دربارهٔ قطران خىانت بود ىا سىاست؟ چرا؟ 
6. رفتار آتشک را ــ با توّجه به عمل کردش در اىن درس ــ چگونه ارزىابى مى کنىد؟

7. معادل امروزى »فرو برىم« در عبارت بگذار تا فردا دارى در مىدان فرو برىم و »قفا زدن« چىست؟ 
8. بخش پاىانى درس را که از کلىله و دمنه است، به فارسى امروز بازنوىسى کنىد. 

9. »گودال« و »گود« با چه کلمه اى از درس ارتباط لفظى و معناىى دارد؟
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م �ش ردس �ش

ا�ب  ک�ت � ا�ز  �که  امی اس�ت  �ز �ز �کر  �ی ه�ز�ت  �پ ا�ز  ر«  و �ش ان »�ز�یر  داس�ت و�یسی  �ز ا�ز �ب د  �ی وا�ز می �ز ه  �پ �ز �آ

ه  �بر�گر�ز�ت ــ  �تصّر�ز  د�ک  ا�ز ا  �ب ــ  ا«  ک�ی � هرا  �ز ک�تر  ٔه »د� �ت وسش �ز ارسی«  �ز ا�ت  �یّ اد�ب �گ�یرز  ان های دل ا�ز »داس�ت

�گر  ا�ز ی هاس�ت و �ز�ش و�ب ّ�ت �ز کم�ی دی و حا� کی و �ب � �ی گی �ز � ا�ک�ش هم�ی�ش ک�ز�زدٔه �ک�ش ان � �ی ان �ب . ا�ین داس�ت ده اس�ت �ش

امد.  �ب اهی می ا�ز �ب دسگالی٭ �به �ت گاری اس�ت و �ب ام�ش رس�ت �ب ی �را�ز د�یسش �یک ا�ز �ی�ت�ت اس�ت �که �ز ا�ین ح�ت

ر ان �ز�یر و �ش داس�ت
کی  � ٔه راه و مَ�ش و�ش د. هر �یک �ت ه�زگ س�زر �کرد�ز ی �آ ر«. رو�ز ام »�ز�یر« و »�ش د �به �ز �ت �بود�ز ز�ی دو ر�

ن  هن رد �آ �بود و �آ ه  ا�ز�ت �ت �زوری  �ت ون  �گرما �پ �که ا�ز  د  د�ز زی رس�ی ا� ا�ب �ی �ب �به  ا  �ت ز�ت�زد  �زد و ر� �ت �بردا�ش ود  ا �ز �ب �ب  ر�آ �پ

�زر،  طرٔه �آ ا �ت ود را �ت �ب های �ز ان، �آ ان سو�ز ا�ب �ی ن �ب ی �ز�بر ا�ز ا�ی د. �ز�یر �که �ب د �زرم می �ش �ی ورسش ا�ب�ش �ز ا�ز �ت

گی  � �ز �ش �ت �که ا�ز  ی  ا�ی ا حب �ت د٭    ؛  �زمی �ز ، دم  �ت �ز�بر داسش ود  �ت �ز ز�ی تی ر� ا� د�ز �ب ون ا�ز  د اّما �پ ما�ز �زه  �ش �ت �بود  ده  ام�ی �ش �آ

. �ت ار �گ�ش ده ا�ش �ت د و د�ی ا�ب �ش ی �ت �ب

 . �ت اسش ر وا�گدز �ب �به �ش رعه ای �آ ، رد �برا�بر �ب �ت ود داسش ا �ز ی را �که �ب ها�ی ام دو لعل �گران  �ب �ب �را�ز

�زه ای  �ش ک�زون �که �ت ورد. ا� واهم �ز �ز ی�ب �ز زر� و � : ا�ز �ت �یر�ز�ت و لگ�ز�ت دز �پ ن را �ز ٭ �آ �ز�ت ر �به س�ب�ب �زُ�ب�ش ط�ی �ش

ن را  زی �آ �توا� �ش �که هر�گرز �ز �ز �ب
�ب
ی �به من  �یرز زی. �پ ا� ا�ز می س�ت ن را �ب م �آ د�ی هر رس�ی ون �به �ش ی و �پ �زسش �ب

لعل می 

�گ�یری. �پ� �ب

؟ �ی��ت ور�ت حپ �ز د: م�ز رس�ی �ز�یر �پ

. �زرو�ش ی�ت را �به من �ب م ها� �ش : �پ لگ�ز�ت

ان و  ��ت
ا و لعل ها را �ب �ی واهی؟ �ب ی ا�ز من می �ز �یرز �ین �پ �ز داری �که �پ رم �ز دا �ش : ا�ز حز �ز�یر لگ�ز�ت
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ده. �ب �به من �ب رعه ای �آ �ب

اد �ش
�گ دار  �ب �آ لعِل  ن  �آ ی  هاد1حال �ن دار  �ب �آ ر�ی�گ  ن  �آ �ی�ش  �پ

رد�یا�ب ی 
گ

� �ن �ش �ت �ن  ُمردم  �ت  �ن �ب لگ �آ ی  ل�ن�ت به  � �ش  �کُ �ب را  م  �ت�ش �آ

و �نو�ش الِل �پ ن �ن �ب ا�ن �آ ی �آ ر�ب�ت رو�ش�ش �ب�ن ا  �ی �ن�ش  �ب �ب همّ�ت  به  � ا  �ی

�ت و : م �گ�ش ���ی د، �ت ا�ز�ش �به ��ب رس�ی گی حب � �ز �ش ون ا�ز �ت د و �پ �ی �ز�ش �ب ه �ز�یر ا��تماس �کرد، سود �ز هر �پ

ار �ی �ب �نه٭  د�ش و  �ن  �ی �ت رن  �ی ر�ن �ب �ت  �ن ارلگ �ی �ب �نه  �ش �ت سوی  �ب  �آ ی  ر�ب�ت �ش

�ش
ر�ک �ب ن  م ن  �ی �ت�ش �آ دٔه  �نَو�شد�ی ی  �ب �آ به  � �ش  �کُ �ب را  م  �ت�ش �آ و 

اد �ش
�گ �با�ن  �نه  د�ش د،  د�ی ن  �آ ه  �ک ر  �باد�ش و  �پ ر�ن�ت  �نه  �ش �ت  ِ

ک
ا� حن ن  �آ �ی�ش  �پ

�ن �ی �ت د  �ن او  م  �ش �پ دو   ِ را�ن �پ �نرد  رد �ی را�ن  �پ ن  �ت �ش �کُ امد�ش  �ن
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اه �ب �ت ود  �ب رده 
ک

� و  �پ �نه  �ش �ت ِم  �ش راه�پ  ِ همّ�ت رد 
ک

� اداده  �ن �ب  �آ

�ت ردا�ش وهر�ش �ب
�ت و �گ امه   و ر�ن �تحب ا�ش دن �ب�گ ی  ه �ت را  ده  ی  د�ی �ب مرد 

ا  �ت و هر حب سش ان ها می �گدز ا�ب �ی ود ا�ز �ب وادٔه �ز ا�ز ا حز ، �ب �ت ار داسش �زدان �ب��ی �گری �که �گوس�ز وا�ز ان �ت و�پ �پ

ا  �ز �گر می �برد. ا�ز �ت ای د�ی را �به حب ن گّله را �برای �پ د و �پ� ا�ز �آ ه ای می ما�ز د، دو ه�ز�ت اهی می د�ی گ�ی �ب و � �آ

مه ای  �ش د و �به �پ �ب روان �ش وی �آ ��ت و �ب ان  �به �ب و�پ اد. د�ز�تر �پ �ت ان ا�ز ا�ب �ی ن �ب ار�ش �به �آ ها �گدز ن رو�ز �آ

د.  �ز�ی ا�ه ای �ش �گردد، ا�ز دور �ز ا�ز ه �ب ا�ز واس�ت �به حز ر �کرد و هم�ین �که �ز �ب  �پ ه ای ا�ز �آ ورد. �کو�ز دور ا�ز راه �بر�ز

دا  الد و حز گی می �ز � �ز �ش اده اس�ت و ا�ز ردد و �ت �ت ا�ک ا�ز ا �که �بر حز �ی�ز ا�ب د �ز زی را د�ی وا� ا�گهان �ب . �ز ا�ه ر�ز�ت �بر ا�شر٭  �ز

�زدٔه او  کَ م های � �ش ان �گر�ز�ت و �پ ا حب �زدان �به  او داد �ت �ب �ز�زک �پ ن �آ . و ا�ز �آ �ی�ش ر�ز�ت د. �پ وا�ز را می �ز

ه  ا�ز ود �به حز ا �ز وان را �ب ن �ب . �پ� ا�ز �آ کم �ب��ت ن را م�� �ت و �آ اسش ود �گدز ای �ز را �که ه�زو�ز �گرم �بود، �بر حب

ماده �کرد.    ای م�زاس�ب �برا�ی�ش �آ ا و حب دز �برد و �ز

ون دا�ز��ت  ا�ز�ت و �پ هو�ش را رد �ب��تر �ی �ی روح و �ب زی م�ب وا� مد، �ب ا�ز �آ ه �ب ا�ز ان �به حز و�پ ا�زگاه �که �پ �ب سش

زی رد ا�ین �والی اس�ت �که دارای دو  : رد�ز�ت �که� ، �به د�ز�تر لگ�ز�ت ه اس�ت ��ت
ی �ب ا�ی �ی�ز ا�ب دگا�ز�ش ا�ز �ز �که د�ی

ای  �ز �ب سش �گر مو�ب ٔه د�ی ا�ز �ی�زاس�ت و �بر�گ �ش ا�ب ِم �ز �ش ه ها �برای ردمان �پ ا�ز کی ا�ز �ش � . �بر�گ �ی ��زد اس�ت ٔه �ب ا�ز �ش

�تی �بر�گ �به  ی رد�زگ م�ش در، �ب ک�زد. �پ وان را ردمان � م �ب �ش ا �پ واس�ت �ت کمک �ز در � ان٭. د�ز�تر ا�ز �پ صَرع�ی

وان �اع�تی  د. �ب کا�ز مار �پ �ی م �ب �ش �ب�ش را رد �پ رد و �آ ز�ش د و � �ی �زها را �کو�ب رد. د�ز�تر �آ ورد و �به د�ز�تر س�پ ه �آ ا�ز حز

. وا�ب ر�ز�ت ن �به �ز د و �پ� ا�ز �آ ا�ب �ش ی �ت ا�ز ردد، �ب

د:  ود�ز ن را �گ�ش م �آ �ب �ز �پ
ون رو�ز  د. �پ رم�ی ی �ر�ک�ت رد �ب��تر �آ د و او �ب ه ما�ز ��ت

م �ز�یر �ب �ش �ب رو�ز �پ �ز �پ

�ت رد��ت �ش
 ا�ن د��ت  ر�ن�ته �گ

ِ
م �ش ن��ت�پ � �ن ود  �ب ه   ان    �ک �ن �پ �نِه٭  ِع�ی �بِ د  �ش
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ان  در مهر�ب �کر لگ�ز�ت و ا�ز د�ز�تر و �پ دا را �ش اد و حز �ت ده ا�ز ا�ز�ت �به س�ب �ی ا�ز ود را �ب ی �ز ا�ی �ی�ز ه �ب �ز�یر هم�ین �ک

ان �به ص�را می  ر�ز�ت  و�پ ا �پ ن �ز�یر هر رو�ز �ب �زد. �پ� ا�ز �آ �ت اد �گ�ش ه هم �ش ا�ز اری �کرد. اهل حز ا��گرز او �ز�یرز س�پ

د.  ر می �ش �ت رز
�ی در و د�ز�تر عرز د �پ کاری هر رو�ز �زرز دم�ت و ردس�ت کمک می �کرد و �بر ا�شر حز و رد گّله داری �به او �

ه  ا�ز�ت �ی ا�ز ود را �به دس�ت او �ب ان �ز �یرا �که وی حب د؛ �ز ه م�زد �ش ، �ز�یر �به د�ز�تر �ال�ت �ت سش تی �گدز ون مّد� �پ

ا  �گر �ب وا�ز ان �ت و�پ د �که ا�ین �پ �ی �ش د�ی ود می ا�ز ا �ز د اّما �ب وردار٭ می �ش ّ�ت او �بر�ز ه �ز�یرز ا�ز �ط�ز و مح�ب �یوس�ت �بود و �پ

ه  دو�ز�ت �پ ا�ز ی ه�ی د، �ب وا�ز ه می �ت �گو�ز واهد داد و حپ �ز ون او �ز ِلسی �پ مُ�ز
ود را �به  ا�ین همه مال و م�زال٭ هر�گرز د�ز�تر �ز

ن �به  �ی�ش ا�ز ا�ی ا �ب م س�زر �کرد �ت ام عرز �ب اورد. �را�ز �ی کمال �به دس�ت �ب د�ین �بمال و � و مال، د�ز�تری را �ب

�ب�زدد.  د�ز�تر دل �ز

ان  وس�ت و دل و حب مم ا�ز �ت �ش �پ
ور  : �ز �ت و لگ�ز�ت اسش ان �گدز ان رد م�ی و�پ ا �پ �د س�زر را �ب ا�زگاه �ت �ب سش

اری  ا��گرز د س�پ ا�ی �زان �که �ب سودم. ا�ز من �پ و �بسی �آ ی �ت وا�ز ی�ب �ز وردم و ا�ز عزر� و �بسی �ز وان٭   �ت و. ا�ز �ز ٔه �ت ا�ز�ت �ی ا�ز �ب

د، اّما د�یرگاهی اس�ت  واهم �ش ور و �زم�گ�ین �ز �ب و   ر�ز ه ا�ز دوری �ت ک�زد. �گر  �پ و را ادا � دا ��تّ �ت ه حز لک �ز د، م�گر �آ �ی �بر�زمی �آ

ک�زم ٭. �یم�ت � ود عرز ٔه �ز ا�ز امداد �به سوی حز زردا �ب واهم �که � ه می �ز ا�ز اده ام؛ احب ز�ت و�ی�ش دورا� ی�ت �ز �که ا�ز وال�

ا�ز  رسم �که �ب ا می روی؟ می �ت �ب وان، �ک : ای �ب د و لگ�ز�ت دوه�گ�ین �ش ز�ت ا�ز ان ا�ز ا�ین �ز�بر، سح و�پ �پ

مان. ا�ز و �زعم�ت �ب ا رد �ز وی؛ هم�ین حب ر �ب�ش ون �ش ی �پ ار ر�ز�ی�ت �گر�ز�ت

مرا رن  �ی عرن ِر  �ت د�ن ی 
ک

� �ی رن  مرا�ب رن  �ی �پ ه��ت  ار  �ب��ی و  �ی��ت  �ن

ما ر  �ت د�ن و  ما  به  � دل  ی  ه �ن ر 
گ

ما� ِر  �ب ر  �ت رن �ی عرن ان  حب ا�ن  ی  ه��ت

ادی �ن �آ به  � ری  �ت د�ن ن  �ی �ن �پ ر  دامادی�ب به  � �نم٭ 
�ک ار�ت  �ی �ت ا�ن

ر �ت �ش و  د  �ن وس�ن
�گ �ن  دارم  ه  �پ �ن �آ رو  �پ ردی 

گ
� یه٭  ما� �ن  ا  �ت دهم�ت 
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د  ا �کرد�ز زی �بر  �پ � �ش ن رو�ز �ب زردای �آ د. � �ی م �پوسش �ش د ، ا�ز س�زر �پ ادمان �ش د، �ش �ز�ی �ز�یر �که ا�ین �ز�بر را �ش

د. ی رس�ی ز�تی و کام�یا�ب ح
�ب وسش ار �به �ز �ب �ب��ی ود را �به �ز�یر داد. �ز�یر �پ� ا�ز ر�ز ان د�ز�تر �ز و�پ و �پ

�به سوی  �ی�ش ا�ز �ر�ک�ت  �پ �ز�یر  �کرد.  �کو�پ  گاه  ا�ی حب ن  ود ا�ز �آ وادٔه �ز ا�ز ا حز �ب ان  و�پ �زدی �پ �پ �پ� ا�ز 

ان  کی �برای �ال�ب صَرع�ی � ن ــ �ی ان ا�ز �بر�گ های �آ �ب م های او  �بود ر�ز�ت و دو ا�ز �ش �ز�ش �پ �ب
ا �ز رد�ز�تی �که سش

د. اد�ز �ت گی �به راه ا�ز �ت و هم� ود �برداسش ا �ز ر �کرد و �ب ان ــ �پ ا�ی �ی�ز ا�ب �گری �برای ردمان �ز و د�ی

ماری  �ی هر �به �ب ن �ش اه �آ اد�ش ا د�ز�تر �پ �ز د. ا�ز �ت هر رس�ی ا �به �ش مود �ت �ی ی را �پ ان راه ردا�ز و�پ وادٔه �پ ا�ز حز

ن  ود را �به �آ رط �کرده �بود �که د�ز�تر �ز اه �ش اد�ش مد. �پ کی ا�ز عهدٔه ردمان او �بر �زمی �آ � �ش رز �پ �پ ال �بود و ه�ی صَر  ع م�ب�ت

�ک�زد، ا�ز  ارٔه ردد�ش �ز �زد و حپ �ی �ب ن �ک� را �که �بمال د�ز�تر را �ب ک�زد و �ر �آ دهد �که ردد�ش را �ال�ب � �ک� �ب

د.  اد داد�ز و�ی�ش را �به �ب ٭، �ر �ز و�ک�ت ام و سش وی م�ت ر�ز �یگا�زه رد�آ ا و �ب �ز سش اران �ک� ا�ز �آ ک�زد. هرز دا � �تن حب

اد و لگ�ز�ت �که �ال�ب د�ز�تر رد دس�ت اوس�ت و  زرس�ت اه � د �ش دن ا�ین �ز�بر �کسی را �زرز �ز�ی ا �ش �ز�یر �ب

 : �یر�ز�ت و لگ�ز�ت دز �پ ل  ا م�ی �ب اه  د. �ش دا رد ا�ین راه می �کو�ش ای حز د، �برای ر�ز ا�ش ه �ب �ت ه طمعی داسش لک �ز ی �آ �ب

اد. زرس�ت د�یکان �به �رای د�ز�تر � کی ا�ز �زرز � ا �ی «. ��پ� او را �ب ام�ت ون �ز اد �پ »�ا�ت�ب�ت �ز�یر �ب

دارد.  رام  �آ رو�ز  ه  �ز و  وا�ب  �ز �ب  سش �زه   . رام اس�ت �آ ی  �ب و  ه  �ز�ت سش �آ ار  �ب��ی �که  د  د�ی را  د�ز�تر  �ز�یر 

د�ز�تر  �به  و  �تی �ا�ز�ت  ر�ب ن �ش �آ ا  �ب و  د  �ی ، �ا�ی �ت �که همراه داسش �بر�گ ها را  ن  �آ ا�ز  داری  م�ت ی رد�زگ  �ب

 . زرو ر�ز�ت � ی  وسش وا�ب �ز �به �ز مد و  �آ �یرون  �ب گی  � �ت �ز �آ سش ورد، ا�ز  ر�ب�ت را �ز ن �ش د. هم�ین �که د�ز�تر �آ ورا�ز �ز

د د�ز�تر ر�ز�ت و ا�ز  ی رد�زگ �زرز د، �ب �ز�ی ده را �ش اه �که ا�ین مرش د. �ش �ی ا ط��ب دز د و �ز دار �ش �ی �پ� ا�ز �ه رو�ز �ب

اد و �به  زرس�ت ال �ز�یر � �ب د. �پ� �به د�ز اد �ش ار �ش ورده �بود، �ب��ی ا �ز دز ل �ز ا م�ی ه و �ب ا�ز�ت رام�ش �ی دن او، �که �آ د�ی

د.  �ی �ز�ش زراوان �ب ر و �گوهر � ٭ و �ز لع�ت او حز

ه �بود. ا�ز �ز�یر  اه٭  �ا�ز�ت دگا�ز�ش را �ت�ب له د�ی �ب ماری �آ �ی ه �ب �ت �ک ا داسش �ب �ی اه �ز�یرز د�ز�تری �ز �یر �ش ا و�ز �ز    ا�ز �ت
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ا �کرد.  �ی�ز ا را �ب �ب �ی ن د�ز�تر �ز م �آ �ش ود �پ �ز�ش �ز �ب
ا �ز ا داروی سش ک�زد. �ز�یر �ب م د�ز�تر�ش را ردمان � �ش واس�ت �که �پ �ز

اه  ه �پ� ا�ز مر�گ �ش لک �ز ا �آ �ت �ت وده می �گ�ش زرز اه�ش ا� د و هر رو�ز �بر حب اه �ش د�یکان �ش ن �ز�یر ا�ز �زرز �پ� ا�ز �آ

ر را  ، رد راه �ش ا�زی می ر�ز�ت �ب �به  �برای �گرد�ش  ا همراهان  �ب ی  ًا رو�ز ا�ت �ز . ا�تّ ��ت �ز�ش اهی  ز�ت �ش ح �بر �ت

مان٭  ان، �که ا�ز مال�ز و�پ د. �پ �بر�ز د�ش �ب زراعز�ت او را �به �زرز زرمان داد �که رد حال  � �زا�ز�ت و � د، او را سش د�ی

. ر« اس�ت ّ امم »م�ب�ش د. لگ�ز�ت : �ز رس�ی ام�ش را �پ اه �ز اه �برد. �ش د �ش ر را �زرز ، �ش �یر �به دس�ت م�ش او �بود، �ش

�گوی. ود را �ب ی �ز �ی�ت ام ح�ت : �ز اه لگ�ز�ت �ش

دارم. �گری �ز ام د�ی : �ز لگ�ز�ت

�یرون  �ب �ب رعه ای �آ �زه را �برای �ب �ش ن �ت م �آ �ش ��تی �که �پ
�ی ن �ز و �آ . �ت ّر اس�ت ام�ت �ش : �ز اه لگ�ز�ت �ش

دان  �که:  ک�زون �ب اردی؟ ا� زها�ی�ش �گدز � ان �ت ا�ب �ی ه رد �ب �گر سو�ز�ت ا حب داده �ب �ب �ز وردی و �گوهر�ش ر�بودی و �آ �آ

رده٭ �ب هر 
�گ �نٔه  �ت�ش ن  �آ مردهم�نم  و  �ت �ن�ت  �ب ده،  �ن �ن ن  م �ن�ت  �ب

�ت �ش �ک �ن دای  حن و  ی  �ت �ش
�ک مرا  و  �ت�ت رد �پ�ش �ی

دای �گ رن حن
ک

ن � ل٭  �آ �ب م�ت

داد ی  اه �ن �پ دا  حن ون  �پ داددو��تم  ی  اه �ش �ن�ت  �ت و   ا�ب  �ت م 
�ک �ن ا�ی

هری
د�گ �ب ه  �ک و  �ت ان  حب ر  �ب ری2وای  �ب ان �ن رده ای و حب

ک
ری � ان �ب حب

دا�ز�ت و :  م�ین ا�ز ود را �به �ز �زا�ز�ت و �ز ، وی را سش �گر�ی��ت ون رد او �ز ر �پ �ش

ردم
ک

� د  �ب ه  ر �پ
گ

ا� هار٭  �ن �ن �ت  �ن ردملگ
ک

� �نَود  ه  �ک ن  �ی م�ب ن  م د  �ب رد 

�ز�یرز  و  �ت �کرده ام،  دی  �ب ود  �ز ام  �ز م�زاس�ب  من  ا�گر  �پ�  �ز�یر.  و  �ت ام  �ز و  اس�ت  ّر  �ش من  ام  �ز

�ز�ت او را  ان �زُ�ب�ش ط�ی ان �که داس�ت و�پ �کرد اّما �پ اد  �ز د و �آ �ی �ز�ش کی �کن. �ز�یر او را �ب � �ی �ز ود  ام �ز �ز م�زاس�ب 
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�یر  م�ش ا �ش د، �ب واهد �ش �گران �ز �ب د�ی �ب ر�ز ه مو�ب �یوس�ت ود او �پ ده �بود و می دا�ز��ت �که و�ب �ز�ی ا�ز دهان �ز�یر �ش

دا �کرد.  �ر�ش را ا�ز �تن حب

٭ د�ی�ش را�ن �ی ر ه��ت �ن �ی ر �ن
گ

�ت ا� �ن �ی�شلگ �پ د  ام �ی �ن ر�ت  �ش رن  �ب ری  ،  �ش و  �ت

هر
ن دو �گ ا�ن�ت �آ ُ��ت و �ی �ن�ش �ب مررد �ت

�ک ان  م�ی رد  رده 
ک

� �یه  �تع�ب

را�ن �ن ر  �ی �ن �ی�ش  �پ ورد  �آ د  م �با�ن�آ د  م �آ وهر 
�گ به  � وهر 

�گ �ت  �ن لگ
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م )2( �ی امو�ز �ی �ب

د:  ک�ز�ی �ی�ت د�تّ�ت � �به ا�ین دو �ب

اد  �ش
�با�ن �گ �نه  د�ش د  د�ی ن  �آ ه  �ک ر  و �باد�ش �نه ر�ن�ت �پ �ش �ت  » ِِِِ

ک
ا� ن »حن �ی�ش �آ �پ

 ٭ ٭ ٭ 
�ن �ی �ت د  �ن او  م  �ش �پ دو   ِ را�ن �پ �نرد  رد �ی  » را�ن »�پ ن  �ت �ش �کُ امد�ش  �ن

؟ �ی��ت « حپ را�ز « و »�پ ا�ک صود ا�ز »حز اال م�ت �ی�ت های �ب رد �ب

؟ اعر �بوده اس�ت ر �ش طز �زها مورد �ز ی �آ �ی�ت وی وح�ت زی ل�ز ا مع� �ی �آ

ر  طز �ز �که ا�ز  زی »�ز�یر«  ع� �ی ؛  �ز�یر اس�ت « همان  ا�ک صود ا�ز »حز �ی�ت اّول م�ت �ب رد 

صود  م�ت �ز�یرز  دوم(  )مصراع  دوم  �ی�ت  �ب رد   . اس�ت  » ا�ک »حز �زد  ما�ز گی  ادل ز�ت ا� و  ع  وا�ز �ت

�زد  ما�ز گی  �زدل رد�ز�ش ر  طز �ز ا�ز  �که  �ز�یر«  م  �ش »�پ زی  ع� �ی ؛  اس�ت �ز�یر«  م  �ش »�پ  ،» را�ز »�پ ا�ز

؛  ه اس�ت ردا�ز�ت �یرز �پ ه دو �پ �ی �ب �ش دا �به �ت �ت اعر ا�ب د، �ش �ز�ی . همان طور �که می �ب�ی « اس�ت را�ز »�پ

ا  �ز �کرده �ت کی را )طر�ز اّول( حدز � �گر، �ی �کد�ی ن دو �به �ی اِد �آ �ی اه�ت �ز �ب ��پ� �به س�ب�ب سش

ان دهد.  دن �ز�ش کی �ش � ا مرحلهٔ  �ی اه�ت را �ت �ب سش

�زد.  �گ�یرز »اس�تعاره« می �گو�ی ال ا�ز ه �تصو�یر های �ز�ی �گو�ز �ز �به ا�ی

ا  �ب د؛  ه ا�ی مو�ز�ت ی �آ زما�ی �که رد دورٔه راه� ه« اس�ت  �ب�ی �ش ا�اس »اس�تعاره« همان »�ت

ود. �کر �زمی سش ٌّه �به( �ز �ب ا م�ش ّه �ی �ب ه )م�ش �ی �ب �ش او�ت �که رد »اس�تعاره« �یک طر�ز �ت �ز ن �ت ا�ی

) ده اس�ت ه �ش �ی �ب �ش هره �به گل �ت لک�ز�ت )�پ هره ا�ش �ش ٌّه �به: �پ �ب �ز م�ش ال �برای حدز م�ش

�به  �ی�وان  �بود )�گ ه  ز�ت ح
ه ها�ی�ش ر�ی ا�ز �بر �ش ی  اری طال�ی �ب�ش �آ ّه:  �ب �ز م�ش �برای حدز ال  م�ش

) ده اس�ت ه �ش �ی �ب �ش ار �ت �ب�ش �آ
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ردس ه�ز�تم

ال �تّ طوطی و �ب

الل الّد�ین  ا حب ارسی، م�ش�زوی مع�زوی موال�ز زی �ز ا� ی و عر�ز م�زد اد�ب �ش کی ا�ز م�تون مهم و ار�ز � �ی

 ، مده اس�ت زراهم �آ �تر � �ش د�ز �تی �که رد �ش �ی
�ب ار  �ش هرز �ی��ت و �ش . رد ا�ین م�ش�زوِی �ب ل�زی اس�ت �ب

. ده اس�ت ان �ش �ی ی�ت �ب ل و �کا� م�ش�ی �یؤه �ت ا سش ال�تی �ب زی و احز ا� رز و �ط�ی�ز عر�ز �ز م�ا��ب �ز

ان  داس�ت ا�ین  رد   . اس�ت ده  �ش �زا�ب  �ت ا�ز م�ش�زوی  اّول  �تر  د�ز ا�ز  د  �ی وا�ز می �ز �که  زی  ا� داس�ت

�ین  �ز همحپ
. ی اس�ت �یرم�زط�ت عز و  سط�ی 

داوری های  اردس�تی  �ز و  ها  ان  �ی �ز دادن  ان  �ز�ش  ، هد�ز

ا��ب  �ت �که رد  ده اس�ت  د�ی ا�به دو�پ �ش �ت اهدٔه  او�ت ه�زگام م�ش �ز �ت اه رد  �ب �ت ا�ب و ا�ش �ت ره�یرز ا�ز سش �پ

. ده ا س�ت ان �ش �ی ا �ب �ب �ی زی �ز ا� داس�ت

 

ی1 طوط�ی را  وی  و  ی  ال �تّ �ب ود  ی �ب طوط�ی ا  و�ی
�گ رن  ��ب ی،  �نوا�ی �نو�ش 

دکان ان  ه�ب �گ �ن ودی  �ب دکان  ران٭رد 
گ

سودا� همه  �با  ی1  �ت �ن لگ �ته 
�ک �ن

دی �ب اط�ت  �ن ی  دم �آ طا�ب  �ن دیرد  �ب ٭  �ت حا�ن ان  طوط�ی �نوای  رد 

�ن�ت ر�ی
گ

ی � ��ت ا�ن صدر٭ دکان سو�ی �ن�ت�ب ر�ی �ب را  گل  ن  رو�ن ه اهی  �ش �ی �ش

�نوا�به ا�ش5 د  ام �ی �ب نه  ا� حن سوی  �نوا�به و�شا�ن   ، ار�ن �ن ��ت  �ن�ش �ب دکان  ر  �ب

ر�ب �پ امه  حب و  دکان  ن  رو�ن ر  �پ د  ر�بد�ی �ن �ن  کل٭   ی  طوط د،  �ن �ر�ش  ر  �ب

رد
ک

� اه  و�ت
�ک ن  س�ن دی  �ن �پ  

ک
� ردرو�ن

ک
� ه  �آ دام�ت  �ن ا�ن  ال  �تّ �ب مرد 
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ی�ن �ت : ای رد� �ن ی لگ د و م �ن
ی �ک رم ٭ر�ی�ش �ب �ن م�ی ر  �ی �ن د  �ش �نعم�تم 

ا�ب  �ت �ن کاآ

مان �ن ن  �آ ودی  �ب ��ته 
�ک �ب�ش ن  م �باند��ت  ن �نو�ش �ن ر �ر �آ ن �ب دم م ون �ن �پ

را 10 ردو�ی�ش  هر  ی داد  م یه اه  را هد� �نو�ی�ش  مر�ن  ط�ت  �ن د  ا�ب �ی �ب ا  �ت

ار، ران و �ن �ب ��ی عد سه رو�ن و سه �ش دوار،�ب �نوم�ی د  �ب ��ته  �ن�ش �ب دکان  ر  �ب

�ت ، �ن �گ ون �ش
ن مر�ن را هر �گ مود �آ ی �ن 2م �ت �ن لگ به  � او  د  �ی �آ در  کا�ن د  �با�ش ه  �ک ا  �ت

�ت �ش دن ی �گ م ره�نه  �ب �ر  ی٭  �ی ول�ت �ت�ب �ت طاس٭ و ط�ش و �پ�ش ی مو �پ �با �ر �ب

مان �ن رد  د  م �آ �ت  �ن لگ در  ا�ن ی  النطوط �ن ی،  ه  : ه  �ک د  �ن ردو�ی�ش  ر  �ب �گ  �با�ن

1 ی؟ 5 �ن�ت م�ی �آ کالن  �با  کل  ای  ه  �پ ی؟ ا�ن  �ن�ت ر�ی ن  رو�ن ه  �ش �ی �ش ا�ن  ر 
گ

م� و  �ت

را ل�ت  حن د  م �آ ده  �ن �ن اس�ش  �ی �ت ٭   راا�ن  �ت صا��ب د��ت دا�ش �ن و �نود �پ کاو �پ

ر �ی
م�گ �نود  ا�ن  اس  �ی �ت را  اکان  �پ ر3کار  �ی �ش و  ر  �ی �ش ن  �ت �ش �ب �ن رد  د  ما�ن ه  �پ ر 

گ
�

د �ش مراه 
�گ �ب  س�ب ن  �ی �ن عالم  مله  د4�ب �ش �آ   گاه  ��ت  داِل٭  ا�ب �ن  ی  س

�ک م 
لک

محل ا�ن  د  �نورد�ن ور  �ب �ن �ن ون 
�گ دو  ر عسلهر 

گ
ان د�ی� �ی�ش و �ن ن �ن د �ن �آ ��ی�ک �ش

�ب  �آ و  د  �نورد�ن ا  �ی
�گ هو  �آ ون 

�گ دو  ا�بهر  �ک ٔ   �ن ان ، م�ش د و، �ن ن �ش �ی
ی �ر�گ

ک
� ن �ی �ی �ن

نور � �ب �آ �ی�ک  ا�ن  د  �نورد�ن ی  �ن دو  رهر 
ک

� ِ �ش ا�ن  ر  �پ ن  �آ و،  ی  ال حن ی 
ک

� �ی ن  ا�ی
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ن �ی �ب اه٭   �ب ا�ش ن  �ی �ن ن �پ ا�ی اران  هرن نصد  �ی �ب راه  �ا�ه  اد  �ت ه�ن ان  ر�ت�ش �ن

ه��ت روی  دم  �آ ا�بل�ی�  ی  �بس ون  د��ت�پ داد  د  ا�ی �ن�ش ی  د��ت هر  به  � �پ� 

توضىحات
1. نکته گفتن: شوخى کردن

2. براى طوطى کارهاى شگفت آمىز نشان مى داد )ادا و شکلک درمى آورد( تا شاىد سخن بگوىد.
3. کار و عمل مردان حق را با کار و عمل خود مقاىسه نکن هر چند که دو کلمٔه شىر جانور و شىرخوردنى در 

نوشتن ىکسان هستند.
4. مردم جهان از چنىن سنجش ها و قىاس هاى نارواىى به گمراهى افتادند، کم تر کسى است که مردان حق را 

بشناسد و به مرتبٔه آن ها پى ببرد.

خودآزماىى
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2. ارتباط آخرىن بىت درس را با داستان تشرىح کنىد.
3. چرا قىاس طوطى خنده آور بود؟

4. آىا مى توانىد نمونه اى دىگر از قىاس نابه جا )شبىه قىاس طوطى( بىاورىد؟
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م )3( �ی امو�ز �ی �ب

اده ا�ز  �ز ا اس�ت اردس�ت �ب ده و �ز ا�ب �ز �ت او�ت سش �ز ال، �ت �ت رد ردس طوطی و �ب

. ه اس�ت �ز�ش �ترار �گر�ز�ت د و �ر�ز �ت ا مورد �ز �ب �ی �تی �ز �کا�ی

ا�به  م�ش موارد  �برای  ی  �ت �رم�ش د  وا�ز می �ت �زها  �آ ٔه  �ب �ی �ت �ز ه  �ک ا�ت  �کا�ی ه  ا�ین �گو�ز �به 

�زد. م�ش�یل« می �گو�ی د، »�ت ا�ش �ب

�کرد.  ل  �ت �ت م�ز زی  � روسش �به  را  م  اه�ی م�ز اری  �ب��ی وان  می �ت م�ش�یل«  »�ت کمک  � �به 

ه  �گر�ز�ت هره  �ب ار  �ب��ی ل  م�ش�ی �ت ا�ز  ود  �ز زی  ا� عر�ز و  ال�تی  احز م�ا��ب  ان  �ی �ب �برای  ا  موال�ز

�زد.  ه ه��ت ا�ز ل های �اده و �ام�ی ان ها وم�ش ��ب داس�ت م�ش�یل ها، ا�ز ن �ت . ا�ی اس�ت

آورده اند که ...
ىکى از معارىف، گوسپندان داشت و هر روز شىر آن گوسپندان بدوشىدى و آب بسىار 
بر آن رىختى.] شبان [ گفتى اى خواجه خىانت مکن که عاقبتِ آن وخىم است. خواجه بدان 
التفات نکردى. روزى گوسپندان در دامن کوهى بودند. ناگاه در آن کوه بارانى عظىم آمد و 
سىلى روان شد و جملٔه گوسپندان را ببرد. شبان به نزدىک خواجه آمد، خواجه گفت: چرا 
گوسپندان  را نىاوردى؟ شبان گفت: آن آب ها که با  شىر مى آمىختى جمله جمع گشت و سىل 

شد، بىامد و گوسپندان را برد تا عاقالن را معلوم شود در خىانت، برکت نىست.
محّمد عوفى
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�یم �ن
�ن �ک ح�ن

د راه را �ی �ن �ب �ن �آ

ی ر�د م گار  �ن ه  �ک ن  �ی را،  ه راه  د  �ی �ن �ن �ب  ی ر�د�آ م هار  �ب وی  �ب را  �با�ن  د  ده�ی ده  مرش

را  هار  �پ ده  َمه  ن  �آ را،  ار  �ی د  ده�ی ی ر�دراه  م ار  �ش �ن �نور  او  �ن�ش  �نور�ب ر�ن  رن 
ک

�

هان له ای ا��ت   رد �ب �عن سمان ، عن ده ��ت �آ  �ش
ک

ا� ی ر�دحپ م ار  �ی ٭   َ�ت �ب ْ َ��ن د،  ی دم م �ک  م�ش رو  �ب ع�ن

ی ر�د را�ن م م و �پ �ش �پ ی ر�د،  �با�ن م ی ر�درو�ن�ت  م ار  �ن
�ک به  � َمه  ی رود،  م اره  �ن

�ک به  � م  �ن

ی رود م نه  ا� �ن�ش سوی  ی رود،  م نه  روا� ر  �ی ی ر�د �ت م کار  �ش �ن  ه  سش �پ�؟  م  ��ته ا�ی �ش �ن ه  �پ ما 

د �ن
ی �ک م ام  �ی �ت �رو  د،  �ن

ی �ک م �الم  ی ر�د�با�ن  م سوار  ه  �پ �ن �ن ی رود،  م اده  �ی �پ ه  رن ��ب

د!  ی �نور�ن م را�ب  �ش ه  �پ ا  �ت سمان  �آ ان  �ی لو�ت ی ر�دحن مار م ل �ن د، ع�ت را�ب و م��ت �ش روح �ن

ی ا��ت �نوی ما اُمسش وی ما، حن
به �ک ی � رس ون �ب ی ر�د�پ ار م �ب رد و �ن

گ
وی ما، �

�ت و �گ �ن ه �ن لگ ان �ک �ن

م� ا�ت سش �ّ�ی رن  ا�ن عن

٭ َعَلم، پرچم
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فصل سوم: ادبّىات پاىدارى 
اهداف کّلى فصل: 

1. آشناىى با مسائل و جلوه هاى اساسى ادبّىات پاىدارى
2. آشناىى با نمونه هاىى از ادب پاىدارى

3. آشناىى با برخى از شاعران و نوىسندگان برجستهٔ ادب پاىدارى
4. تواناىى انجام فّعالّىت هاى ىادگىرى
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داری ا�ی ا�ت �پ �یّ مدی �بر اد�ب رد�آ

ده  د�ی امعه ها  حب و  مّ��ت ها  همٔه  �ز  ار�ی �ت رد  الم،  طز ام های  �ز �ز و  داد�گری ها  �ی �ب �برا�بر  رد  گی  ادل ��ت ا�ی

د،  گا�زگان �برمی �ز�یرز �ی او�ز �ب �ب ا �ت �ی �ی داد داحز �ب ا عوامل ا��ت ه �ب ار�ز امعه �به م�ب ا حب ود. ه�زگامی �که �یک مّ��ت �ی می سش

داری رد �برا�بر  ا�ی ه و �پ ار�ز �زها دعو�ت �به م�ب وع ا��ی �آ گ�یرد �که مو�ز هره می � ی �ب ه ها�ی �ت وسش ا�ز �روده ها و �ز

 » اوم�ت ا »اد�ب م�ت داری« �ی ا�ی ا�ت �پ �یّ ه ها را »اد�ب �ت وسش . ا�ین �زوع �روده ها و �ز داد�گران اس�ت �ی �ب

�زد. می �گو�ی

 : د ا�ز ار�ت ا�ز ر�ین م�أ�ل ع�ب داری« ا��ی �ت ا�ی ا�ت �پ �یّ رد »اد�ب

ن کال�ت �آ ز�تی ها و م�ش حّمل سح �ت
ه و  ار�ز 1. دعو�ت �به م�ب

داد�گران  �ی هرٔه �ب داد�گری ها و �تصو�یر �پ �ی ان �ب �ی 2. �ب

گی ادل �ز ادی و �آ �ز ا�ی�ش �آ 3. س�ت

م��تّمر  ٔه  ار�ز م�ب و  همدلی   ، وحد�ت  ، ال�ش �ت ورد  ره �آ �که  ی  �یرو�ز �پ ن  رو�ش �ت  ا�ز دادن  ان  �ز�ش  .4

. اس�ت
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ّ�ت مردم �وم�ی م م�ز رس�ی 5. �ت

ادی �ز هدای راه �آ ار�ز و �ش ا�ی�ش مردم م�ب �ت و س�ت ر�گداسش رز
6. �ب

ا�ت  �یّ اد�ب ّدس،  م�ت اع  د�ز �ت �ال  ه�ش ا�ت  �یّ اد�ب را رد  داری  ا�ی �پ ا�ت  �یّ اد�ب زمو�زه های  � ن  ه�تر�ی �ب

م،  �گر�ی �ز داری �ب ا�ی ا�ت �پ �یّ ر �به اد�ب دی وس�یع �ت ا د�ی . ا�گر �ب ا�ز�ت وان �ی �ین می �ت ور های امر�یکای ال�ت ل���ین و �ک�ش �ز

د  داد�گران را م��کوم �کرده ا�ز �ی داد�گری و �ب �ی ، �ب �ز ار�ی ی �که رد طول �ت �گ�یرز ورا�ز ه های سش �ت وسش همٔه �روده ها و �ز

واه�زد �بود. داری �ز ا�ی ا�ت �پ �یّ ِء اد�ب رز د، �ب ادگان را س�توده ا�ز �ز گی و �آ ادل �ز و �آ

د. م �ش واه�ی ا �ز �ز سش اوم�ت �آ ار اد�ب م�ت �ش ی ا�ز �آ ه ها�ی زمو�ز ا � �زده �ب �ی   رد طول ا�ین �ز�ل و �ال های �آ
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�تم ردس ه�ش

لک�زد ادی می �ش �ز م �آ ی �که رد �ز��ی گل ها�ی

ّدس  �ت م�ت �وه های �زه�ز �وه ای ا�ز حب ع و حب ا�ی اران و�ت عه ا�ز هرز �یر، �یک وا�ت ٔه �ز �ت وسش �ز

های �ت�بل ا�ز  ور رو�ز اد�آ اس�ت و �ی ا حز و�ی�ش �به �پ ور �ز ادی �ک�ش �ز الل و �آ �ت مّ��تی اس�ت �که �برای اس�ت

ام امام )ره(، رو�ز های  �ی ام و �پ زی رو�ز های �ت�ی ع� ؛ �ی ال�ب ا�المی ا�یران اس�ت ی ا�ز�ت �یرو�ز �پ

ار  ور و �ر�ش رسش ادی، رو�ز های �پ �ز ال �آ دگان س�بک   �ب ر�ز ن �پ و، ا�ی ان ��ت �ب �ز عرو�ب مردان و �ز

ل ا�مد،  الل �آ اد حب ده �ی �ز ور« هم�ر �ز م�ین دا�ز�ش ا�زم »س�ی ��زدٔه معاصر، حز و�ی �کوه.  �ز ار و �ش �ش ا�ز ا�ی

. اطرا�ت را �ش�ب�ت �کرده اس�ت ال�ب ا�المی ا�یران، ا�ین حز ی ا�ز�ت �یرو�ز �زد رو�ز �ت�بل ا�ز �پ �پ

ان  مارس�ت �ی ون ا�ز راهرو های �ب ل �برای اهدای �ز ِی طو�ی �ز ؛ ��ز دو رد�ی �ب �ت سش �اع�ت ه�ش

هران،  گاه �ت �وی دا�ز�ش �زد: حب زی. می �گو�ی ا� دحام٭ اس�ت و مهر�ب ان ادامه دارد. ا�ز ا�ترحز ان �ب ا�ب کمر�ک�ش �ز�ی ا � �ت

ان   مارس�ت �ی �ب وارد  و  د  �ی می �آ ان  �یر�ک�ش �ش �آ م�بوالسی  �آ  . اس�ت اد  �ی �ز �زمی  �ز و  د  ده ا�ز �ش ه  �ت �ک�ش �زر  �ز هل  �پ سی 

�ور�ت  روی  اّما  دارد  �ز رو  �به  ر�زگ  ود�ش  �ز ؛  اس�ت �ش  دو�ش روِی  زی،  وا� �ب �یرمردی،  �پ ود.  می سش

ز�زد و  ا� اس�ت می �ب ک�ز�زد، س�ی �زد، ردددل می � �ز ا هم �ر�ز می �ز �ب و. همه  د �ت ه. می رو�ز ��ت
ون َد�َمه٭ �ب وان �ز �ب

د و  ی رو�ری دار�ز ن ها �ب��ز �زد. �ز �ی��ت تی �ز ک�ی و �کراوا� ان �ز �پ �کدام�ش �زد. ه�ی ار �برای امام می �گو�ی �ز �ت ا�ز ا�ز

وا�زمردا�زه �رد  ا�ب � �ز
وان »هوا �ب ول ا�ز 1، �به �ت ار اس�ت ارحپ د: حپ ا�زمی می �گو�ی . حز �پ ی ه�ی ارد و �ب��ز ی حپ �ب��ز

م�ین  اها را �به �ز ان ِ هم وط�زم �پ �ب ر�ک �ز وان های �ت د �که �ب �ت �ی�ش می ا�ز �زد رو�ز �پ ی �پ ما�ی �ی ادم �به راه     �پ «. �ی اس�ت

د  �ز رز
ر �ب �زد�ت ��ب ها �ت د �که �ت د�ز �ب می �ش د و مو�ب د�ز وا�ز کی �رود می �ز ر  ل �ت های �گره �کرده، �ت ا م�ش ز�ت�زد و �ب می �کو�

ود�ش  کمی ا�ز �ز ده؛ ر�ز�ی�ت�ش � 2 �ش �ت ل�ب�ش س�برز �ش ه �پ ا�ز اده، �ت ��ت ر ا�ز من ا�ی �و�ت زی �که حب وا� ود. �ب ده سش و �رما را�ز



�تم«.  وسش ل�ز�زم را �ز مارٔه �ت ل و �ش ام�ی ام �ز ام و �ز �یک �ز ا ما�ش کمم �ب � �  روی �ش د: »ص�ب ، می �گو�ی ر اس�ت ر�گ �ت رز
�ب

د  ه�ی �تم؛ ا�گر �ش اسش م �گدز �ب �ی و �ب �زاس�زامه ام را �ت دم و سش وا�ز هاد�ت �ز د: »من دو رلکع�ت �زما�ز �ش ر�ز�ی�ت�ش می �گو�ی

ان  مارس�ت �ی �ب ا�ز   ، اس�ت �ز�ش  �ت ا�ک��تری  حز ن  �ش کا�پ و  دارد  �بور  ل  ��ب�ی �که  ی  اال�ی ��زد�ب �ب وان  �ب دم...«.  �ش

ا�ین  می دهد،   � �ی وصز �ت ر�ز�ی�ت�ش  د.  گ�یر�ز می � را  �گر  همد�ی دس�ت  ده،  �ی �پوسش �ترمرز  ن  �ش کا�پ ر�ز�ی�ت�ش  د.  �ی رد می �آ

، گل  و�ز�ش )-O( اس�ت �که �ز زی  وا� ؛ �ور�ت �ب و�ز�ش )-O( اس�ت ون داده؛ �ز �که �ز اِر سوم اس�ت  �ب

�به  ون  �ز واه�زد.  می �ز �یک  �ز�تی �ب�یو�ت �آ و  ده  وا��یوِم  و  �یر  سش و  ه  �ز�ب »  �پ د:  می �گو�ی دارد.  �ت�ب  ا�زگار  ه3؛  دا�ز�ت ا�ز

ّن  �ی ِد مرز �ی ا رو�پو�ش س�ز ان �الی �ب ک�ز�زد �که...«. مرد م�ی ودی ا�الم � ک�زم، �به �ز �کر می � د. �ز زی دار�ز ٔه  کا� دا�ز ا�ز

�یر  م ...سش زی دار�ی ٔه کا� دا�ز ون �به ا�ز د: »�ز �ز د و داد می �ز �ی �یرون می �آ ان �ب مارس�ت �ی ون ا�ز رِد �ب ه های �ز �به للکّ

��زد�گوِی دس�تی �به د��ت�ش می دهد. د و �یک �ب �ی ا�ب می �آ �ت ا سش �زر �ب و....« �یک �ز

ک��ت ها  ورس�ی �زد؛ مو�ت �ز �ین ها �بو�ت می �ز ز�ت�زد. ما�ش وان دوان دوان �به راه می ا� �یر و �ب ن و مرد و �پ �ز
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ه های  ��ت
ا �ب ، �ب ه رد دس�ت �ز�ب ه های �پ ��ت

ا �ب �یر، �ب ا�ک�ت های سش ا �پ د �که �ب ک�ز�زد. طو  لی �زمی �ک�ش ا�پ  �دا می � ا�پ   �ت �ت

دا  �ی �یک �پ �یو�ت �ز�تی �ب د. وا��یوِم ده و �آ گاه ها �برمی �گرد�ز زروسش ه ها و � ا�ز ا�زه ها، داروحز ده ا�ز حز وری �ش دوا، �بمع �آ

ر�گ  رز
�ب مارد�ب �ز ؛ وا��یوِم �پ ه د��ت�ش اس�ت �ی�ش ان ا�ز راه می ر�د؛ �یک �ش �ز زی �ز�ز� �ز وا� د. د�ز�تر �ب �کرده ا�ز �ز

ه ها  ا�ز دواحز اس�ت  مم�کن   ، اس�ت ل4  �ت�ت رو�ز  ه  �ز�ب �ش زردا،  � �زر  �آ ه؛  �ت اسش �گدز ک�زار  � �برا�ی�ش  ا  �ت دو   . اس�ت

د. ا�ش ه     �ب ��ت
�ب

رِد  ان  مارس�ت �ی �ب کی های  � د�ی �زرز �بود.  م  ال�ز �ز  �ی �زمی ها  �ز �برای  هر�یور(  �ش  17( �گر  د�ی �ین  و�ز �ز معٔه  �ب ن  �آ

و  �کرد  الی  حز را  ال  �ز�پ
�ی و  ، داد  �ت ال داسش �ز�پ

�ی �ز رد  �ی ه  �پ �بود؛ هر  زی  ارم� ا�زم  حز دم.  �ز را  زی  هموط� ٔه  ا�ز حز

ه  ه�زدوا�ز �ب  دم: »�آ رس�ی �پ ورم«.  می �آ ان  �ت �برا�ی �ب��ت  �که  �ز  : »�ی لگ�ز�ت �کرد.  ر  �پ �ب  �آ ر�ز های  طز ا�ز 

ان  مارس�ت �ی �ب ه �به  �ب ه�زدوا�ز ار�پ �آ �زد �پ �ز و �پ ر ا�ز �ی ال�گن های �پ د �که هم�ا�یه ها�ی�ش �ب �ی لک�ش د؟« طو  لی �ز دار�ی

د. ورده �بود�ز کم�پو�ت �آ ه و � و�ب ان هم سو�پ �ب ا�ش �زد�ت د و �پ مد�ز �آ

د.  ان5  �بوده ا�ز ود�ش ن هم ا�ز مردمی �که �تمام �مر رد ال�ک �ز ده؟ �آ ا د�ی �ب کی و �ک زی  ها را ل ا� ا�ین مهر�ب

ود�ش  د و �ز ا�ش �ب �یررس �ز ا رد �ت �ب �ت وی �آ زی هل داده �بود�ش �به طر�ز �ب وا� �ر �ب �زاسم �که �پ د�ز�تری را می سش

زی �که �به  ا� ا�ز ا �ر�ب د �ت ده ا�ز �ی راسش �ز �ت �ی ان را ا�ز �ب �زاسم �که �ر�ش اری را می سش وان های �ب��ی ورده �بود. �ب �یر �ز �ت

د ... . د، �و �زرو�ز ده �بود�ز �زاه�زده �ش مردم �پ

 . ر اس�ت ده �ت �ز �برا�ز �برا�ی�ش  �ر  ا��ب سش می اس�ت و �ت �ی �ر عطز ه رد دوران ما روی می دهد، سش �پ �ز �آ

مان  واه�زد داد �که »ا�ی ا �ز وع ا�ز�ش . �بعدها مع�ّم ها مو�ز ا�ب اس�ت �ر �ز د؛ سش �گرد�ی ی�ز �ز ه و رد� ا�ز�ی ال �ت �ب د�ز

�زگ؟« �ز ا �ت ر اس�ت �ی مهم �ت

�ز  ار�ی �ت ده رد  �ش �ش �کو�ش �زد  �که هر �پ م  ور�ی �برمی �ز اسی  ان س�ی ار�ز �به م�ب ار  �ب��ی ه  ورمان �پ �ک�ش �ز  ار�ی �ت رد 

�ی�ش ا�ز  ارسی �پ ا�ت �ز �یّ �زد. رد ه�زر و اد�ب ا�یران، رد اد�ب دا ه��ت �ی د و �پ ور دار�ز ز�ت �صز ک�ز�زد اّما سح ان � گم�ش �
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ل ار�الن  ای �ترز �یر �پ ُه �کرسی �زلک را ا�ز �ز د »�ز م �که سعی �کرده ا�ز ور�ی عداد معدودی �برمی �ز ّ�ت �به �ت روط�ی م�ش

ه  ار�ز ان م�ب ای حب �پ ا  �ت �که  ی��زده  و� �ز اعر و  امه �زگار و �ش �ز ار رو�ز �ب��ی ه  �پ ّ�ت  روط�ی �زد6« و رد دوران م�ش لک�ش �ب

�ار  ه �ت ا�ز حز�ت
�ب وسش . �ز لک�ز�ت واه�زد �ش ار گل ها �ز د، �ب��ی ادی می و�ز �ز م �آ ان �که و�ت�تی �ز��ی ن �ز�ش ن �به �آ

د و ا�ی �کرد�ز

ا  �ب د و  د�ز �ار ر�ا�ز �ت �به  ود را  اری �ز �ب��ی اد و ه�زرم�زدان  �ت ا�ز ال�ب راه  �به طر�ز ا�ز�ت ّر مردم  ع ا���ی �ر   �ی

ان �کرد. َ�زَِ� مردم �گرم�ش ا�ز�ت و هُرِم٭  �ز گی �ی � ��ب مردم هماه�ز ا �ت ان �ب ��ب�ش �زد و �ت ��ت مردم �ز�ش

 ، ا م�ر�ز�ت م. �یک طرّاح �ب �ت می �بر�ی م و لدزّ ور�ی ه �برمی �ز ا�ز ام های �ت امه ها �به �ز �ز ا�ین رو�ز ها رد رو�ز

�یون داده �بود و من ��ز �کردم و و�ت�تی امام  رز
�و�ی رِم �ت �ت �کردٔه �آ �ش ِر �به هم �پ �ی ا سش ِ دو �ت �زگ �به دس�ت �ز دو �ت

زی �کرد.  �ب ده� �ور �به گل ها �ک م �که ح�کوم�ت �پ د�ی د �که د�ی �یر ها داده �بود�ز ا گل �به دس�ت سش مد، دو �ت �آ

ا�ت  ار�ز هاد�ت ها و م�ب دوارم �ما�ه ها و �ش د رد دل دارم. ام�ی ار ام�ی ار د�ا �بر ��ب و هرز هرز

اد! ا�ین  و�ش �ب گی �ز دام و دل های هم� د. ره�بر م��ت ا�ب �ی وِر کام �ب ه ای رد �ز �ب �ی �ت زی های مردم �ز ا� ز�ش ان � و حب

ه و  ی�ش د� ک�زم �که گل های ا�ز دوارم و د�ا می � د. ام�ی زی ا�ز ی�ز ا�ز�ا� ر� اد �ش ی ا�ز �زرش ا�ی ر�ی �یر �آ ه عز ی �پ ا�ی ر�ی ه �آ مردم �پ

�یّ�ت  ادی و �دا��ت و ام�ز �ز اعٔه٭ �آ د �برای ا�ش ا�ب �ی ا�زون، ا�اسی �ب د و �ت لک�ز ، �زرمن �زرمن �ب�ش ِر �بر ��ت
�کّ �ز �ت

ن را ادامه  د، �آ ه ا�ز ا�ز�ت ان را �ی ود�ش ک�زم �که ه�زرم�زدان ما �که راه �ز دوارم و د�ا می � . ام�ی وا و دا�ز�ش �ت و �ت

�م و  د و �ت ا�ش ده �ب �ی �ب �ک�ش وای مردِم ر�ز �زها، �آ د و �دای �آ �پ �ت �ب ��ب مردم  ا �ت �ب �زان  همحپ
ان  ��ب�ش ده�زد و �ت �ب

ه و دل �رد  ک�زم �که �ز��ت دوارم و د�ا می � رز �به راه ��ت �زرود. ام�ی ان �ب ٔه م�ال��ش �ی�ش ه�زگ و �ت �م مو و �آ �ت

مان را  عارها�ی د�یک �کرده و سش مان را �به هم �زرز ادگاِر �ترون اس�ت و دل ها�ی کی �که �ی �تر  ل �ب م�ش م و ر�ز و�ی �ز�ش

زی   ا� مهر�ب اّما  �بر�د  ان  ا�ی �پ �به  ده،  �ی �ز�ش �ب و وحد�ت  وام  �ت و  �کرده  ّکل  م�ت�ش را  ه  ار�ز م�ب ه�ت  �ب و  �کرده  واحد 

�کران و  ن �ز ا�ز همه، رو�ش �ی�ش  �ب و  ما  همٔه  �زر�د.  ام٭   �ز�ت �به  �پ گاه  ه�ی �ت ها  سش �گدز و  گی ها  � ��ت
دل ها و هم �ب

�یر �که مردم  دز س�ی�ب �پ ِر �آ دز �ب ن  گی �به ا�ی دل ی و مرّو�ت و �اری ا�ز عزر�ب �ز ا دل سو�ز ��تی �ب
ا�ی �ب ه�زرم�زدان 
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د  ور و هوای �الم �بر�ا�ز ا�ک و �ز �ب �پ د، �آ اری �کرده ا�ز �ی �ب ن را �آ ان �آ ود�ش ون �ز ا �ز د و �ب ده ا�ز �ی اسش ا�یران �پ

ا رد�ز�تی �ا�یه �گ��تر �گرد.  �ت

همن 1357           �ب
هان،  ک�ی امٔه � �ز ل ا�ز رو�ز    �به �ز�ت

�ته ا�یم �ن و�ی �آ رد  �ب  �ش اه  ��ی و  د�ی م �با  �ته   ا�ی �ن ر�ی �نون  �بادٔه  ل�ت  �ن ردکام 

د و�ی�ی �ب را  ما  ان  �ن�ش سحر  �باِد  ما�ن  �ته   ا�ی �ن م�ی رد �آ ح  ص�ب  �ِ �نَ�نَ ا  �ب ما 
ی �ن ن �س�ی �س
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ه  ها،  �ت وسش ی �گ��ترده رد �ز ا�ب �ت ا�ز ال�ب ا�المی، �ب ی ا�ز�ت �یرو�ز زی )ره( و �پ � �کوهم�زد امام �زم�ی �ت �ش �گ�ش ا�ز �ب

 . ه اس�ت �ت ار ه�زری داسش �ش �روده ها و �آ

ام�ین �پور«  »�ت�یصر  معاصر  اعر  �ش ا�شر  رود«  ِل  م�ش مه،  �ش �پ ِل  »م�ش ا�بِ  ک�ت � ا�ز  ه  �بر�گر�ز�ت �یر  �ز �ر  سش

ا  ن �ب ک�زد و �پ� ا�ز �آ م می � رس�ی ال�ب را �ت ار�یک �ت�بل ا�ز ا�ز�ت ای �ت �ز دا �ز �ت اعر ا�ب �ر، �ش . رد ا�ین سش اس�ت

د. زی را �به �تصو�یر می �ک�ش � �ت امام �زم�ی �گ�ش ا�ز « �ب ر�ت ور ا�ز �ش ا�ب�ش �ز �یر »�ت ع�ب �ت

د �ی ّ� �نور�ش �ن
ود ران �ب

ک
ی � ی �ب �ب �ب ، �ش �ش

اره1 اره �پ سمان �پ ر �آ �ت د�ن

ره  �ی رد و �ت  ها �ن
گ

ر� �ب

ود ان �ب رن صل �ن صل، �ن �ن

اره هر ��ت

ار � �نورده ای �ت �ر�ن �ن

ود سمان �ب �ٔه �آ رد دل ص�ن

                                    ٭ ٭ ٭

ی2 ها�ب ی �ش ه گاه ر�پ
گ

�
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سمان را �ب �آ �ت های �ش م�ش

د ی �ش د و م�و م ی �ن � م ود �ن �ن

�ود ن هوای مه �آ �با�ن رد �آ

ره �ی ر �ت ی ا�ن ا�ب ن ها�ی
ک

� 
ک

ا� �پ

رد
ک

ی �  م
ک

ا� د را �پ �ی ّ� �نور�ش �ن

                                    ٭ ٭ ٭

د �ی ا�ب ر�ت �ت هان �نوری ا�ن �ش ا�گ �ن

د  �ی �نون �نور�ش

د �ت �ن �ن ی رد سش �تسش �آ

ا��ت رحن ر�ت �ب مردی ا�ن �ش

د  سمان را ور�ت �ن �آ
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4. ىک بند )پاراگراف( دربارٔه اىن مصرع بنوىسىد:
»آسمان را ورق زد.«

5. دو بىت از شعرهاى اىن کتاب را که داراى آراىٔه » مراعات نظىر« باشد، انتخاب کرده و بنوىسىد.

م )4( �ی امو�ز �ی �ب

د، رد  اط دار�ز �ب �زاس�ب و ار�ت و�ی �ت ا هم �ز موعه ای ا�ز ک�ما�ت را �که �ب اعر، محب ا�گر �ش

اده  �ز �یر« اس�ت طز را�یٔه »مرا�ا�ت �ز م �که ا�ز �آ �ی اورد، می �گو   �ی �ی �ب و�ی�ش  �ر �ز تی ا�ز سش ا� �ی ا ا�ب �ی�ت �ی �ب

�زد  اعر ا��الحا�ت و ک�ما�ت مدر�ه ای ما�ز د، �ش �ی ورسش ّ� �ز �ر �ز ؛ م�شاًل رد سش �کرده اس�ت

ش�یر  ٔا� ی و �ت ا�ی �ب �ی ورده و �بر �ز ا هم �آ �زد �ب ا�ک �کن و ... را رد �یک �ب دن، �پ � �ز ، �ز �ب �ت سش م�ش

 . وده اس�ت زرز ود ا� �ر �ز سش

د: ده ا�ی وا�ز �ز �ز �یر ا�ز حا�ز �ر �ز ه رد سش �ت سش را�یه را �ال �گدز ن �آ
زمو�زه ای ا�ز کار�برِد ا�ی �

ن �نواهد داد به سم ی � �ت �ی ام ع�ت وان حب دار�ن ران �نواهد �ش
گ

� �ت �ن ا�ی �ت به سش � �
ر�گ م �ن �ش �پ

�زد،  ی ه��ت ام گل ها�ی �ت �که �ز ا�ی �ت وان، �من، �زر�گ� و سش �ین ارعز ، �ب �ی�ت ن �ب رد ا�ی

ی  ا�ی �ب �ی ود، �بر �ز اده سش �ز ا اس�ت ه و �به حب را�یه، ه�زرم�زدا�ز ن �آ
ود دارد. ا�گر ا�ز ا�ی �یر و�ب طز مرا�ا�ت �ز

د. ا�ی زرز �ر می ا� ی سش گ�یرا�ی و �
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�یم �ن
�ن �ک ح�ن

و دارم ... م �ت �تم �ن �ن لگ

د  �ی م�ت �ر�آ �ن ا  �ت �ن لگ دارم  و  �ت م  �ن �تم  �ن دلگ �ی ر�آ �ب ر 
گ

ا� ا  �ت �ن لگ و  سش ن  م ماه  ه  �ک �تم  �ن لگ

امو�ن �ی �ب ا  و�ن رسم  ان  مهرور�ن �ن  �تم  �ن دلگ �ی ر �آ م�ت
ن کار �ک ا �ن �نو�ب  رو�یان ا�ی �ت �ن لگ

دم �ن �ب �ب ر  �ن �ن راه  ا��ت  �ن�ی ر  �ب ه  �ک �تم  �ن دلگ �ی ر �آ
گ

َرو��ت او ا�ن راه د�ی� �ب ه �ش ا �ک �ت �ن لگ

رد
ک

� عا�مم  مراه 
�گ �ت  ل�ن �ن وی  �ب ه  �ک �تم  �ن د لگ �ی �آ ر  ره�ب هم او�ت  ی  دا�ن �ب ر 

گ
ا� ا  �ت �ن لگ

د رن �ی �ن ح  ص�ب �باد  رن 
ک

� ی  هوا�ی ا  �نو�ش �تم  �ن دلگ �ی �آ ر  د��ب وی 
�ک رن  

ک
� ی  م �ن��ی �ک  �ن�ن ا  �ت �ن لگ

�ت �ش و �کُ ر�ن به �آ ه �نو�ش لع��ت   ما را � �تم �ک �ن دلگ �ی �آ رور  ده �پ �ن �ب کاو  ن 
ک

� ی 
گ

دل �ن �ب و  �ت ا  �ت �ن لگ

م صلح دارد ی عرن
ک

م�ت ل �تم دل ر��ی �ن دلگ �ی ن رد �آ ِ �آ ا و�ت�ت � �ت
وی �با �ک

ا ملگ �ت �ن لگ

د م ون �ر �آ ه  �پ دی  �ک ر�ت  د�ی مان ع�ش �تم  �ن �ن لگ

د �ی صّه هم �ر �آ ن �ن �ن  «  کا�ی مو�ش »  حا�ن ا �ن �ت �ن لگ

�ن حا�ن
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ردس �زهم

�ت  اران �ّد�ی �گرز دم�ت ه( ا�ز حز لکّ ٔه �ز هاد�ت 1372 رد م�زط�ت زی )م�تولد 1326 ــ �ش � و�ی ی �آ �ز ّد مر�ت د س�ی ه�ی �ش

امه های  ر�ز
موعه �ب وان �به محب ار او می �ت �ش ّلٔه سوره  �بود. ا�ز �آ �یر م�ب �م �ا�ز و �رد�ب ز�ی ال�ب ا�المی ا�یران، � ا�ز�ت

�یر  �ز ٔه  �ت وسش �ز �کرد.  اره  ا�ش  » »�را�ب و   »� ز�ت � ی�ت  «، »روا� �ی�ت�ت »ح�ت ده ها«،  �ی رز
ان �گَ »حز زی  �یو� رز

�و�ی �ت

ا�ز  او  ون  م�رز و  �گرم  ا �دای  �ب همراه  �که  اس�ت   »� ز�ت � ی�ت  �م های »روا� ز�ی � ا�ز  کی  � �ی م�تن  ا�ز  زمو�زه ای  �

د. �ز�ش می �ش �پ
مهوری ا�المی ا�یران،  مای �ب س�ی

�کن ادالن ��ز �ش رد�ی

درود ٔه ارو�ز �ی همن 1364 حاسش �ب
م  �ی��ت عزرو�ب رو�ز �ب

اری می �گردد  درود حب ٔه   ارو�ز �ی م�ین ا�ز هم�ین حاسش �زِی �ز ار�ی ر �ت
د�ی �ت ی �ت و �گو �ی ود و �ت د�یک می سش عزرو�ب �زرز

ام  �ب �ت ا�ز�ان ها �به ا�ز عالی اس�ت �که ا�ز طر�ی اری �ت ٭ �ب �یّ�ت ، م�ش �ز ار�ی ؟ �ت رز ا�ین اس�ت و م�گر �به راس�تی �ب

ٔه  �ی ک�زون رد حاسش ی �که   ا� ّه ها�ی �پ د؛ هم�ین �ب ا�ب �ت می �ی ح�تّ �ت
ان  وا�ز لٔه ا�ین �ب م�ین �به وس�ی زردای �کرٔه �ز �زِ � ار�ی می ر�د و �ت

د. �ز ا�ز �ت من �ب ��ب د�ش ا �به �ت �زد �ت �ب ه��ت ر سش طز �ت ا�ت م�ز �ی �ت ا ا�ش د و �ب مده ا�ز درود �گرد �آ ارو�ز

ٔه  �ی ان های حاسش �زل��ت ان �ز ، رد م�ی ا�ت �ب ه های �ز ��ی�ت �تو و حب �پ �تی و  �ش �کو�ه �پ ا  �ب ماده و م�ّل�،  �آ ّه ها،  �پ �ب

د و  گ�یر�ز و می � ی ها و�ز ک�ز�زد. �ب��ز ار طی می � �ز �ت ِ ا�ز و�ش ان �ز ا�ی �زر�ین �ا�ا�ت رو�ز را �به سوی �پ درود، �آ ارو�ز

�گر ا�ز  ی د�ی د. �ب��ز ب�زد�ز زی می � ا� �ی�ش أ�ران �کر�بال« �بر �پ د » �ز ه ا�ز �ت وسش ان �ز ی را �که رو�ی�ش �زد ها�ی زی �ب ا� �ی�ش �گر �پ ی د�ی �ب��ز

و�ی�ش  گی �ز دل �ز ای �ز د و �را�پ ی می کاو�ز ا�ز ا وسواس �یک �ت و�ی�ش را �ب ٔه �ز �ت سش د و �گدز ه ا�ز ا�ز�ت تی �ی �و� ٔه حز ّه ها �گو�ش �پ �ب

د اّما وای ا�ز ��تّ ا��زاس...«  �ز�ش دا می �ب ه را حز و�ی��زد: »��تّ الّلٰ امه می �ز ک�ز�زد و وصّ�ی�ت   �ز ه می � را م�اس�ب
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م �کرده ای؟  �ی طز �ز امه ا�ت را �ت ّ�ت   �ز ا وص�ی �ی د؛ �آ اگاه د��ت می �ر�ز و �به �ز و �ت

ک�ز�زد و ا�ز  ده را راس�ت و ر�ی�٭  می � �زر�ین کارهای ما�ز هاد �آ ّه های مه�زدسِی �ب �پ ا�ز �یک طر�ز �ب

ک�ز�زد...  �یرز را وارسی می � �پ �ی�ب همه  �تی عحب د�تّ ا  �ب �زد و  و�ی ان را می سش �ت ها�ی�ش ا�ی �ت �گر ُسّکان دارها  طر�ز د�ی

ا �به  د �ت �زاورها �کرده ا�ز اِر سش ی را �ب �گ�ین راه �ا�ز ل س�ز لدی؟ و�ا�ی اده ا�ز ما�ک را �ب �ز و طر�ز اس�ت راس�تی �ت

، همان  ّه ها �ز�یرز �پ ک�ز�زد و �ب د �مل � ٔه   ارو�ز ا�ز ن سوی رودحز �زها را �به �آ من، �آ ّدم د�ش �وط م�ت لک��تن �ز م��ز �ش

معه و م�ِلّ کار�ت و  �ب د و �زما�ز ه ردمس�ب �زد �که هم�ی�ش ع و �اده ای ه��ت ٭ و م�توا�ز کّل�ز ی �ت می و �ب ّه های صم�ی �پ �ب

ی  و �گو�ی �زد. �ت ا�ب �گر می �ی �تی د�ی �ی�ت های معمولی ح�ت �یرز ، همٔه �پ ا و رد ا�ین �ا�ا�ت �ب �ز زی... اّما رد ا�ی �ی�
ا می �ب �ب �ز ا و �آ �ب �ز ا�ی
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ه ای. ا�ز�ت ا �به حال رد�زمی �ی و  �ت �زد اّما �ت ل�ت�ت ه��ت لگ�ز�ت حز های �ش ی ا�ز را�ز �ی�زه ها�ی حب گ�ز
ا � �ی اسش

ن  . �آ �ی��ت ن مم�کن �ز �زد �که و��ز �آ ا�ب ی می �ی ا�ی �زان ��ز ن �پ ، دل ها �آ ا�ت ا و رد ا�ین ل��ز �ب �ز رد ا�ی

دم�ت ولّی    امر.  ی اس�ت رد حز ا�ز �ب �ر�ب ،  ام�ش ه اس�ت �ت ه می کاسش رز
�ب و �زر�ب گ�زدم و �بر�ز زی �که � وا� ِی �ب ا�ی روس�ت

اور�ز  �ک�ش م�زده،  ر�ز ن  �آ �ین  �ب �ب و  ا  �ی �ب �زاسی؟  �ش �ب را  )ص(  ه  رسول الّلٰ ان  ا�ز �ر�ب واهی  می �ز ا  �ی �آ راس�تی  �به 

ادٔه  ان های دورا�ز�ت ا�ب کی ا�ز �ز�ی � گم�زام، رد �ی ٔه � ا�ز �گری رد �یک معز ن د�ی ه اس�ت و �آ اس�ت و ا�ین �یک، ط��ب

ورده  ان ها �گرد �آ �زل��ت ا، رد ا�ین �ز �ب �ز �ی��ت �که همٔه ما را رد ا�ی ن حپ ی دارد و �به راس�تی �آ زروسش �ز�یّا�ت � هد ��ب م�ش

 . �ت زی: ع�ش وا�ب را می دا� ود �ب و �ز ؟ �ت اس�ت

ن  ا�ت را رد �آ روع �م��یّ �ت�بل ا�ز �ش  ِ ا�ت �زر�ین ل��ز �آ ه  دالّلٰ ردان ع�ب
�گُ �که  ا سو�ه٭ای اس�ت  �ب �ز ا�ی

�زد �که  زی ه��ت �ک� ادالن ��ز �ش د، رد�ی �ز رز
ک می ر�ی د و ا�ش ه ا�ز و�ش �گر�ز�ت عز �گر را رد�آ �کد�ی زها �که �ی � �زد. ا�ی را�ز می �گدز

ی  ا�ی ��ت ارای ا�ی تی �ی در� �پ �ت ان ه�ی �ز ّؤه ا�هِی �آ �زد و رد�برا�بر �ت ا�ز �ت می �ر�ز ٭ و و��ش �ان را ا�ز ُرع�ب �ی دل سش

دارد.  �ز

ی؟  و�ی می �ب ه  �پ  . �ز اس�ت ار�ی �ت ّ�ی٭ همٔه  �ب �ت �ی�زٔه  �ی �آ ا  �ب �ز ا�ی و  ده اس�ت  �زما�ز �مله  روع  �به �ش �ی�ش  �ب �اع�تی 

�ین٭  در٭ و �ُ�ز ؛ �ب ر اس�ت احاصز �ب �ز �ز ا�ی ار�ی . همٔه �ت اس�ت �ب �ز ی؟ ا�ز�ان؟ ا�ی و�ی ه می �ب . �پ اس�ت ؟ هم�ین حب �ت ع�ش

. اس�ت �ب �ز ورا ا�ی و �اسش

د ک�زارٔه ارو�ز همن ماه ــ � �ب
کم  � �ی��ت و �ی � رو�ز �ب ص�ب

�ی�ب  ی عحب سش �ین رد�ز�ش �زٔه مٔوم�ز �ماِن ��ی � رد �آ ز�ت ز�تا�بِ � � ک�زده اس�ت اّما �آ اران �آ   � ا ا�ز �زم �ب �ز ه�زو�ز �ز

�ی�ش ا�ز همه  . �پ ز�ت ح زرو ر�ی من �یک �ره � ا�ی د�ش �وط د�ز ، �ز ا�ت ّٔه �م��یّ �ب رد همان �ا�ا�ت اّو��ی دارد. د�ی�ش

ّه  )س(،  �ی هرای مرصز ر�ت �ز وّ�ل �به �صز زََر�ب و �ت دن د�ای � وا�ز ، �بعد ا�ز �ز �ب ّواص ها رد  ��کو�ت سش عز
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د. ��ز  د�ز د روان �ش ن سوی ارو�ز �زاورها �به �آ �ت ها و سش ا�ی ل �ت �زگاه �ز�ی د و �آ ود�ز � را �گ�ش د و �ز د�ز �ب �ز �به �آ

� را  ز�ت هٔه � �ب مان اس�ت ــ وسع�ت �ب زی    �که حا�ل ا�ی ا� رام�ش و اطم�ی�ز ا �آ ه �ز�ز�، ــ �ب ا�ز م�زدگاِن �ت ل ر�ز طو�ی

�کن ها را  � �ش �زد. گاه �به گاه �گروهی ا�ز �ز ّدم می ر�ا�ز ِ�ّ م�ت ود را �به �ز ک�ز�زد و �ز �زده طی می � �ی ز�توحا�ت �آ �به سوی �

د...  ا�ز می �گرد�ز ه �ب رحاد�ش ی �پ �ب ی عزرور، �بعد ا�ز سش گی، �ب � گِی هم�ی�ش ع و �ادل وا�ز ا همان �ت �ا�زه، اّما �ب ا�ت زی �که �ز � �ی
می �ب

ان  هان و رد م�ی �ب �ز  ار�ی �ت �ّوال�ت  ر�ین �ت م �ت �ی م�تن عطز �که ا�ز�ان رد  ور اس�ت  لگ�ز�ت �آ در �ش �ت �به راس�تی حپ و 

�ی��ت  زی �ز ما� ه �ز ا و رد �پ �ب د �که رد�ک ا�ب ، هر�گرز رد�ز�ی ان و �ز�ز��ت ک�زد و ا�ز �ز��ی گی � دل �ز �ّول �ز �رَدمداران ا�ین �ت

ک�زد. می �

�به  ود را  �ز  ، ور٭«  اس�ت �ب »�ز �آ مّد  و  ر  رز �ب �که حا�ل  ی   ان ِگل و ال�ی م�ی ا�ز  ا�ت  �ی �ت ا�ش ا  �ب ها  �ز �آ

��زد�گوی دس�تی،  ا �یک �ب زی �ب وا� ٔه �ب ک�ز�زد. ط��ب ر�ک  می � � �ت ز�ت هه های � �ب �زد و �احل را �به سوی �ب �ت ها می ر�ا�ز ا�ی �ت

گ�یرد.  ّه ها ��وا�ت می � �پ م ا�ز �ب ک�زد و دا�ی دا م�ّطر می � اد حز ا �ی ای �ز�زوس را �ب �ز دان �بمع، �ز ون وحب هم�پ
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 ،� ز�ت �ین �ا�ا�ت � �ز��ت . ا�ز همان �ز �زگ اس�ت دٔه �ب �ی حپ �ی �ین �پ ی �به ما�ش کّ � دا م�ت �زود٭ حز ماِن �ب من رد �برا�بر  ا�ی د�ش

ی  رامسش دا، �آ اهدان حز �و�ب م�ب ٔه٭  �ت لکه رد م�ر�ک �ز �زد؛ حال �آ �ی لک��ت �برمی �آ زی �ش ال� ی �ت من رد �پ ما های د�ش �ی هوا�پ

ه مم�کن اس�ت �کسی ا�ز مر�گ  �گو�ز ده اس�ت �که حپ من ��یر�ت �ز ، ح�کوم�ت دارد. د�ش مان اس�ت �که حا�ل ا�ی

؟  وار ر�م�ت ��ت �آ   گاه اس�ت و�ی�ش رد�ب گِی روح �ز � اودا�ز ن �ک� �که �به حب ا ا�ز مر�گ می هرا�د �آ �ب �زهرا�د؟ �ک

، �به  ا�تی اس�ت �گری �که �ب ن دس�ت د�ی ا �آ ا�ز هم �ب ود، �ب دا سش و �ز�یرز هد�یٔه راه حز �ین ا�گر �یک دس�ت �ت �ز و ا�ین �پ

ا�ک ا�گر  ه �ب د، �پ ا�ش ن ��ی )ع( �ب
اس �ب اداری« ع�بّ ل و�ز م�ش�ی ن »�ت و �آ ی.و�ت�تی »ُاسوهٔ ٭« �ت ا�ب �ت هه ها می سش �ب �ب

ا �یک  م�زده ای اس�ت �که �ب ه ام و��ز حال ر�ز �ت وسش زها �که �ز � ود؟ ا�ی دا سش و �ز�یرز هد�یٔه راه حز هر دو دس�ت �ت

ان  می دهد �که  �ین دار�ش �ز�ش گ دور�ب �ز �ز . �ت اده اس�ت ��ت ور« ا�ی ک�زار »�ز الی رد � �ین حز س�ت دس�ت و �یک �آ

گی  � ٔه مردا�ز ا�ز ود، �ز�ش ن سوی می سش اد ا�ین سوی و �آ ا �ب ، �که �ب الی ا�ش �ین حز س�ت ن �آ دا�ز اس�ت و �آ �یرا�ز ک �ت �ت

ادا  ن عهد؟ »م�ب �ی��ت �آ . حپ ادار اس�ت ه، و�ز ��ت
ل )ع( �ب ل�ز�ز

ا ا�بوا اس�ت و ا�ین �که او �به عهدی �که �ب

اری«. �گدز زها �ب � امام را �ت

مان  دم�ت ا�ی �ین را رد حز و ما�ش �ین اس�ت و �ت من �بَردٔه ما�ش من ادامه دارد. د�ش ا د�ش گ�یری �ب �، رد� رد �ز

ه   اس�ت و  ��ت �ت�ش �ز�ش د. �بر �کوهی ا�ز �آ �ز رز می �ز
ا�ک ر�ی هاد حز ِی �ب ر �پ د، �بولدو�ز د�ی �ت�ش �ش ن �آ �یر �آ ده ای. رد �ز �ی �ک�ش

ا�ز  ِ �ب �ت ان �یک دسش ود �که ردم�ی م می سش �زه�ی �زگاه �ت رز هم �آ
ا�ک ر�ی ک�زد و مع�زای حز ا می � ا�به حب ا�ک را حب �کوهی ا�ز حز

ل دس�تی  �ی ا �ب ه اس�ت و �ب ��ت ا�ک �ز�ش ان حز زی رد م�ی ما� زر�ی ی � ا�ی م�زدٔه روس�ت ی. �یک ر�ز اسش من �ب �ت�ش د�ش ار �آ ز�ت �گر�

�زاِی٭  َ ِر م�ز�و�ت رد �برا�بر عز �ز�ت هر  ا�ک م�ز د و حز ه ا�ز ا�ک �گر�ز�ت ا حز �ب ه ُا�زسی  �زها �پ د. �آ �گر می �ا�ز ود س�ز �برای �ز

�گ�یری،  ا�ک ُا�ز� �ز ا حز ا �ب اری، هم�ین اس�ت و �ت ا�ک می �گدز زی �بر حز ا� �ی�ش ه رد �زما�ز �پ لک �ز . مع�زای �آ ا��ت اس�ت حز

ان  ه�ز�ش ا�زه های �پ ار و �بر �ش �ز�ش ان را �ب �زها �الم �کن؛ د��ت�ش داری. �برو �به �آ ٭ �ز راهی  �به مرا�ت�ب �تُر�ب

ان  �ز�ی �زد �که ا�ز�اِن امرو�ز را ا�ز �ب می ه��ت �ی �ّول عطز ن �ت دا و َ��َم داران �آ اهدان راه حز �زها م�ب ن. �آ رز
�بو�ه �ب
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. �زدٔه ا�هی اس�ت �ی ، �آ ر�یّ�ت �زدٔه �ب�ش �ی د و �آ �ز ر�یّ�ت را می �ا�ز �زدٔه �ب�ش �ی �زِ �آ ار�ی ها �ت �ز �یر می دهد.�آ �ی عز �ت

مارٔه 12ــ مهر1372 زی، �ش ا� ا�ت داس�ت �یّ ّلٔه اد�ب ل ا�ز م�ب �به �ز�ت

خودآزماىى
1. به عقىدهٔ نوىسنده، تقدىر تارىخى زمىن از کجا و به دست چه کسانى جارى مى شود؟ 

2. به نظر نوىسنده، حقىقت اشىا در جبهه ها چگونه تجلّى مى ىابد؟ 
3. نمونه اى دىگر از خاطرات جبهه و جنگ را در کالس بخوانىد. 

4. دو نمونه از توصىف هاى نوىسنده را دربارهٔ رزمندگان بىابىد و بنوىسىد. 
5. چند فىلم سىنماىى را نام ببرىد که در آنها صحنه هاىى از هشت سال دفاع مقّدس به تصوىر کشىده شده است.

6. نوىسنده در کدام جمله از مفهوم آىٔه » َاال بذکر اللّٰه تطمئّن القلوب« استفاده کرده است؟

ا رد�ی

ن مردا�ب به �نوا�ب �آ رم � �ب �ته ا��ت��ر�ت �ن �ب حن�ن ِ �ش �ت کارام ردوِن د�ش

ان طو�ن ا�ن  م 
�بالک �ی��ت  �ن و  م  ا�ی ا��ترد�ی �ته  �ن سش �آ �نوا�ب�ش  �مر،  همه  ا  رد�ی

ی �ن
د�ک ی �ک ع �ی �ن سش
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اع  �ت �ال د�ز ه های مر�بوط �به ه�ش �ت وسش داری«، �روده ها و �ز ا�ی ا�ت �پ �یّ �ز�ش های »اد�ب �ب
کی ا�ز  � �ی

ا  اعر معاصر، »محّمدر�ز ی ا�ز �ش ما�ی �ز�ی ا��ب  �ت د، �روده ای اس�ت رد  وا�ز�ی ه می �ز �پ �ز �آ  . دس اس�ت م�تّ

. ده اس�ت �زا�ب �ش �ت ه رد ا�بر« ا�ز موعٔه »ر�ی�ش ان« �که ا�ز محب دا�مل�ک�ی ع�ب

اسحن �پ

ی؟
گ

� �ن ی �ب را م و �پ -  �ت

ی �پر�د؟ �پ�رم م

                                    ٭ ٭ ٭

�ت م رد م�ش
�گ �ن ن �ت�ن م

�ت  ر �پ�ش و�ه �بارم �ب
�ک

دم �ن ی �ب م م
�نم را مح�ک �ی و�ت د �پ �ن �ب

ماردم

ن رد د��ت ر�آ �ی�نه و �ت �ی �ب و �آ �آ

ی �بارد ن م ی رد دل م �ن رو�ش

                                    ٭ ٭ ٭
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ر�د: ی �پ ر م
گ

 �پ�رم �بار د�

ی؟
گ

� �ن ی �ب را م و �پ -  �ت

و�یم: 
ی �گ �با�تمام دل �نود م

ن م رد دسش �ی
�گ و �ن را�ن ا�ن �ت ا �پ -  �ت

خودآزماىى
1. شاعر در اىن شعر، به چه سّنتى اشاره دارد؟ 

2. مقصود از »روشنى در دل من مى بارد« چىست؟  نهاد آن کدام است؟
3. منظوِر شاعر از چراغ چىست؟ 

4. معادل »از صمىم قلب« را در کدام مصراع شعر مى ىابىد؟
5. »بند پوتىن را محکم بستن« کناىه از چىست؟

6. شعر سّنتى با شعر نو چه فرقى دارد؟
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م)5( �ی امو�ز �ی �ب

ا  ا�ی�ه �ب �ی�ت رد م�ت د؛ مصراع های هر �ب ک�ز�ی ّه � و�ب « �ت اس�ز �ر »�پ �گر، �به سش ار د�ی ک�زون �ب ا�

�ر دارای  ود. هر دو سش ��زد می سش اه و �ب َْود روا«، �کو�ت �پ �ک� �زَ�ب اد ه�ی و �ی ا �ت �ِر مو�وی، »�ب سش

) �ت ، م�ش �ت �ش د )�پ ه دار�ز ا�ز�ی ا�ت �ت �ی ی ا�ز ا�ب زها �بر�ز � « �ت اس�ز �ر »�پ �زد اّما رد سش ن ه��ت و�ز

ا هم  �زها طول مصراع ها �ب د و رد �آ ه هم دار�ز ا�ز�ی ن و گاه �ت عار �که و�ز ه اسش �به ا�ین �گو�ز

ود. ه می سش ی« لگ�ز�ت ما�ی �ر �ز�ی ا »سش و« �ی �ر �ز ، »سش �ی��ت م�اوی �ز

م«  ا�ز  ک�ز�ی � �ب راگل �ز ون »�آ ی �پ ما�ی �ر �ز�ی ی ا�ز سش ه ها�ی زمو�ز ا � ه، �ب �ت سش رد �ال های �گدز

د. ده ا�ی �زا �ش سش گی« ا�ز »�ت�یصر ام�ین �پور« �آ دل �ز هری« و »را�ز �ز »�هرا�ب س�پ

آورده اند که ...
شبى سى و چند کس از دروىشان و جوانمردان نزد بوالحسن انطاکى جمع شدند و 
او را گرده اى دو سه نان بود چندان که پنج مرد را دشوار بس باشد. نا ن ها همه پاره کردند 
تا دىگران  نان خورند و هر ىکى دهان مى جنبانىد  تا  بر سفره نشستند  و چراغ بکشتند و 
پندارند که همى خورد چون سفره برداشتند نان بر حال خود بود و هىچ ىک نخورده بودند 

جهت اىثار به دىگران. 

تحفةاالخوان عبدالرزاق کاشانى



فصل چهارم: ادبّىات جهان
اهداف کّلى فصل: 

1. آشناىى با افکار، اندىشه ها و عواطف ملل جهان از طرىق آثار ادبى
2. آشناىى با ساختار و محتواى آثار ادبى ملل جهان

3. آشناىى با نمونه هاىى از آثار ادبى جهان
4. آشناىى با برخى از چهره هاى ادبى جهان 

5. تواناىى انجام فّعالّىت هاى ىادگىرى
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هان ا�ت �ج �یّ مدی  �جر اد�ج رد�آ

ن  اور های �آ �ن�ش  ها، احساسا�ت و �ج �ی دٔه �ج �ک�ی ا�ج و �چ �ت ا�ن ، �ج ا�ت هر مّ��ت �یّ اد�ج

ه و احساس د�ی�گر مّ��ت ها  د�یسش ا ا�ن نها ما را �ج � ه �ت نی �ن ها� ی �ج ار اد�ج �ش . مطالعٔه �آ مّ��ت اس�ت

را  اری ها  ٔا�ش�یر�گدن �ت و  �یری  ها  ٔا�ش�یر�چدن �ت  ، �تر�ک وه م�ش و�ج او�ت ها،  �ت�ن ه  ل�ک �ج د  می سا�ن �نا  سش �آ

د و  �ناسا�ن ر�گ را �جه ما می سش رن
عرای �ج ی��ندگان و �ش و� ار �ن �ش هره ها و �آ ک�ند. �چ کار می � سش �ن�یرن �آ

هان، ا�ن  ی �ج ٔه اد�ج ��ت
ار �جرحج �ش مٔه �آ ر�ج د. �ت �نسش ٔه ما را �گ��تر�ش می �ج یسش د� مر�ن های احساس و ا�ن

�جردس�ت  مان �ن . ا�ین م�تر�ج مان ما �جوده اس�ت مه های م�تر�ج ر�ج ن �ت ه�تر�ی �ین و �ج �ن��ت مار �ن �ش

ان  هره های ردحنسش د، �چ �ن �نا می سا�ن سش هان �آ رگان �ج رن
ار و ا�نکار �ج �ش ا �آ ه ما را �ج �ک �ن عالوه �جر ا�ی

ا�ت ما، دوره ها و مرا�لی را  �یّ ه �که اد�ج ک�ن�ند. همان �گو�ن نی می � ان معّر� �ی ها�ن ی ما را �ن�یرن �جه �ج اد�ج

ده اس�ت �که رد ا�ین  را�ن ی را �گدن �گر مّ��ت ها �ن�یرن دوره ها�ی ا�ت د�ی �یّ �ت سر �نهاده، اد�ج �ش �چ

د. د سش واه�ی ا �ن �ن سش �تر �آ �ی�ش ا ا�ین دوره ها �ج �نده �ج �ی �نصل و سال های �آ
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ردس دهم

ل�ر«  �ی »سش در�ی�ش  نر�ی � �کر�ی��ت�ن  �یوهان 

نی  لما� عرای �آ ر�ین �ش ر�گ �ت رن
)1805 ــ 1759 م�یالدی( ا�ن �ج

ل�ت  �ن نی  نراوا� � ار  �ش �آ ود  �ن اه  �کو�ت عمر  طول  رد  او   . اس�ت

نی، هم س�نگ  لما� ر�گ �آ رن
اعر �ج ه، سش ا �گو�ت ی او را �ج �کرد. �جر�ن

ار  �ج��ی هر�ت  �ش ل�ر  �ی سش سروده های  �ند.  می دا�ن �جرا�جر  و 

. طعا�ت اوس�ت ر�ین �ت هور�ت �یر ا�ن م�ش ی �ن طعٔه اد�ج د. �ت دار�ن

نر مسا�

ا  ارم �ت ا �گدن �یر �چ ورده، �ن د �آ د�ی هان �چ روردگار �ج ه را �که �چ �چ �ن �نم و �آ �ی �نسش اد �ج ال های �ج واهد �جر �ج دلم می �ن

�ت�ش �ترار  ل�ت هان �ن د سرّ�د �ج داو�ن م�ین �که �ن دان سر�ن ی �کران رسم و �ج ای �ج ان ا�ین رد�ی ا�ی ی �جه �چ م�گر رو�ن

م. �ی نرود �آ � ، داده اس�ت

�ی�نم �که راه  ود می �ج نی �ن اودا� گی �ج �ند� ا ردحن�ش ارگان را �ج ، س�ت ک�نون، رد ا�ین ��نر دور و ردا�ن ا�ن هم ا�

ا  �ن ک�ت د�ین �د ا� ود �جرس�ند  اّما �ج ِی٭  ��نر �ن ا�ی ل عن ا �جه سرم�نرن �ند �ت ما�ی �ی اران سا�ه را رد دل ا�نال�ک می �چ هرن

. �ی��ت ن راهی �ن ارگان �نلک را رد�آ �گر س�ت ا می روم �که د�ی �ج دا�ن ر می روم. �ج اال�ت �نان �ج هم�چ
ک�نم و  �نمی �

رم.   ن می �گدن ان ا�ن �آ ا�ج �ت ور، سش کِی �ن ل ا�ج ارم و�جه �چ ی می �گدن امو�ش لم�ت و �ن ان �ن ا�ی ی �چ لمرو �ج ه �چا رد �ت د��یرا�ن

�جه  ه ها  ا�ن ، رود�ن �ن�ش م�ی د و رد �ن ا�جر ها رد حر�ک�ت ا�ن ن  �ماِن �آ �که رد�آ وم  ه می �ش ا�ن �ت ی  ا�ی �ی د�ن ا�گهان وارد  �ن

د. ان دار�ن ر�ی اها حج �وی رد�ی

ا  . �ج ا�ی��ت نر، �ج ود؛ می �چرسد: »ای مسا� د�یک می �ش ری �جه من �نرن ، راه�گدن لو�ت اّدٔه �ن رد �یک �ج
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ا روم  �ج دا�ن واهم �ج ک�نم. می �ن ا ��نر می � �ی حنر د�ن م: » دارم �جه �وی �آ ا می روی؟« می �گو�ی �ج ا�ج �جه �ک �ت �ین سش �ن �چ

د.«  تی٭ �ن�ن� �نمی �کسش ا� ی ��ی ن �ن ل�ت�ت �ترار داده اس�ت و د�ی�گر رد �آ ای �ن �ی ن را سر�ّد د�ن د �آ داو�ن �که �ن

نی �که داری �جه عالمی  و�ی�ش هموار م�کن. م�گر �نمی دا� �ج ��نر را �جر �ن هوده ر�ن �ی ؛ �ج ا�ی��ت د: »اوه، �ج می �گو�ی

اری؟« دم می �گدن ی �ّد و �کران �ت ان و �ج ا�ی ی �چ �ج

�ندرو  �ت �تی  و ای �ک�ش دار و �ت ا�ن روا�ن �ج ی�ت را ا�ن �چ سا� ا�ج �آ ال های ع�ت �کر دور �چروا�ن من! �ج ای �ن

. �ی��ت ٔه  ��نر �ن ا�ن �ی�ش ا�ن ا�ین ا�ج و �ج �یرا �جرای �ت ؛ �ن دا�ن �گر ا�ن ا ��ن ال من! هم�ین �ج �ن�ی

ا�ن  و  نرا�نسوی اس�ت  � و�ی�  اعر و ردام �ن ه« )1908ــ 1842 م.( سش �کو�چ نرا�نسوا  ا�ن »� �یر  �ن طعٔه  �ت

نردو�ی  ارٔه � اه رد�ج طعٔه �کو�ت . ا�ین �ت ده اس�ت �نا�ج سش �ت دی« ا�ن واد �د�ی ه ها« ی »�ج د�یسش ورد ا�ن ا�ج »�جر�ن ک�ت �

ا�ی�ش  �س�ین و س�ت �جه �ت �گر را وادار  و�ی��ندگان د�ی �ن اعران و  نی اوس�ت �که سش ها� هر�ت �ج ان ده�ندٔه �ش و �نسش

. �کرده اس�ت

نردو�ی  �

ه های  د�یسش �ت ــ سر�گرم ا�ن ّر�ین داسش ی �که �گامی �ن مور ��نگ، گاه �وار �جر اس�ج �ی �ت

د  �یاده می سش �چ ان می ر�ن�ت و ا�ن اس�ج  �نگ �جه �گورس�ت دان �ج ـ  ا�ن م�ی ود ـ دور و ردا�ن �ن

ا  �ی ود  اکان �ن �ی �ن کی ا�ن  ل �ی ار  �جر مرن �جه �گرد�ش می �چردا�ن�ت و هرگاه  �جر ها  �ت ان  نها رد م�ی � �ت و 

ورد  نرود می �آ ، سر � �ت سش امدار می �گدن م�ندی �ن ، سرداری دالور و دا�ن�ش ر�گ رن
اعری �ج سش

د. ار او را می �جوس�ی و مرن

ن  �آ مردِم   ار  �ت �ک�ش ا�ن  �که  داد  نرمان  � ود،  �گسش را  �توس  هر  �ش ه  �ک �ن �آ ا�ن  �چ�  مور،  �ی �ت

ن �جه  سر �جرده �جود.  ود را رد �آ گار �ن نی، رو�ن اعر ا�یرا� نردو�ی، سش �یرا � د؛ �ن دس�ت �جردار�ن
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نردو�ی  م�یرن او را �جه �وی � �جه ای اسرار�آ دن ون �ج ا�ن�ت و �چ �ت ار او سش مور �جر سرمرن �ی �نگاه �ت �آ

�ند: ا�ی �گسش �جر�ش را �ج واس�ت �که �ت د، �ن �ی می �ک�ش

اعر عنر�ت رد ُگل �جود.« ار سش »مرن

واهد   �جود.  ه �ن لگو�ن ون او �چ ی �چ ا�ی ور�گسش ار �کسش ، مرن د �که �چ� ا�ن مر�گ ه سش د�یسش مور رد ا�ن �ی �ت

دی  �گ�یرن ، رد مع�ج �ن �چ  ، ر�گ�ش رن
�ج ای  �ی �ن ه  �ک ا  �ج �ن �آ ار -  ا�ت �ت �جه �وی  ورم  �تُ �تره  �چ�، ا�ن راه 

ورد. ده اس�ت - روی �آ رم�ی �ین �آ ه�ن �آ

گی  ر� رن
ورده �جود، س�نگ �ج نرود �آ ده و سر � م�ین �ن و �جر �ن ا�ن امدار �که �ن ر �ن

ا�ی رد �جرا�جر �ن

د و روی  �ی ود �ر�ن ا�گهان �جر �ن مور �ن �ی �ند. و�ی �ت �ت د، �جرداسش �ین �نهاده �جود�ن � �چ ا�ت را �که �جر �گور �ن

د: �ی �گردا�ن �ج

ون �جود.« »�گور س�تم�گر عنر�ت رد �ن

ار �ن و  دود  ُر  �پ ران  کا�ن ور 
�گ و  گارهم�پ و�ن �ش  �ق صد �ن َر�بَس�قه  �ب رون  �ب و�ن 

م 1054( �ش )م�ش�نوی، د�ن�تر �ش

خودآزماىى
1. در قطعٔه مسافر، شاعر به کجا سفر مى کند؟ 

2. با توّجه به قطعٔه »مسافر« راهگذر چه کسى است؟ 
3. در قطعٔه »فردوسى« زاىر نامدار کىست؟ 

4. با مقاىسٔه آنچه تىمور از قبر فردوسى و چنگىز دىده است، چه نتىجه اى مى گىرىد؟ 
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دهم  ا�ن ردس �ی

�که  ی اس�ت  ا�ی ا��ی �ت ا�ی اعر  للو« سش ر�ی طرا�ت سه گا�نه«  ا�ن »�ت عر »�ت مٔه �ش ر�ج �ت طره  �ت ان سه  رٔه م�ی ا�ن م�ن

 . ا�چ �کرده اس�ت هار �چ ّ�ٔه �ج مه و رد م�ج ر�ج ن را �ت رو�ین اع�تصامی، �آ در �چ »�یو��ن اع�تصام الملک« �چ

ا�ین  ٔا�شّر ا�ن  م�ت ک،  �گوهر و اسش ان  م�ی رٔه  ا�ن م�ن ود،  کی ا�ن سروده های �ن ل �ی رو�ین اع�تصامی، رد  �چ ا،  �گو�ی

 . سروده �جوده اس�ت

طرا�ت سه گا�نه �ت

ه ای  ک�ن�ت ل ِ سش کِی گل سر�ن ل د�ی �یده دم ا�ن �نرن ّ ا��نّوع س�چ ی ه�نگام سحرگاهان، ر�ج رو�ن

د. اهده �نمود �که او را صدا �کرد�ن �ج �جر روی �جر�گ گل مسش طره �آ . سه �ت �ت سش می �گدن

ان؟ طرا�ت ردحنسش د ای �ت �ی ه می �گو�ی ــ �چ

وی. م �ش کَ ان ما َ�� م رد م�ی واه�ی ــ می �ن

؟ �ی��ت ــ مط��ج �چ

ه�تر�یم. م �کدام �ج دا�ن�ی م �ج واه�ی م؛ می �ن مده ا�ی ی �آ ا�ی م �که هر �یک ا�ن �ج طره ا�ی ـ  ما سه �ت ـ

نی �کن. ود را معّر� و �ن ــ اّول �ت

: ی �کرد و لگ�ن�ت �ج�ش �ن طرا�ت �ج کی ا�ن �ت ل �ی

م. وِس مّوا�ج ا�ن �ندٔه ا�ت�ی نما�ی ا و � مده ام. من د�ن�تر رد�ی نرود �آ ــ من ا�ن ا�جر �

 : دومی لگ�ن�ت

هار٭  ا��ین و َا�ن �ن�ش ر�ی �ج
ی�ن�ت  � � و �ن اطٔه٭  ص�ج ّ امدادم. مرا مسش رو �ج �ی�ش ا�ه و �چ ــ من �ش

ام�ند. می �ن
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��تی؟
�ی و �ک ــ د�ن�تر�ک من! �ت

�ج�ّمی �جودم؛  ار �ت �ین �ج �ن��ت اده ام. �ن �ت م د�ن�تری ا�ن �ش �ی��تم. من ا�ن حچ ی �ن �یرن ــ من �چ

وم. ده می �ش ام�ی ک �ن ک�نون اسش م؛ ا� �ت ام داسش تی دوس�تی �ن مّد�

طرٔه �ومی را  ّ  ا��نّوع، �ت د اّما ر�ج د�ن ن�نان �ن�ند�ی دن ا�ین س� �ن�ی طرٔه اّو�ی ا�ن سش دو �ت

 : �جه دس�ت �گر�ن�ت و لگ�ن�ت

ر  ها �ت ر و �گران �ج ه �ت ک�یرن ا� ما �چ د. ا�ین ا�ن �ش �ی نما�ی ی �ن� ا�ی ودس�ت د و �ن �ی �ی �آ ا�ن ود �ج ــ هان! �جه �ن

. اس�ت

ا ه��تم. : من د�ن�تر رد�ی ــ اّو�ی لگ�ن�ت

�ما�نم. : من د�ن�تر �آ ــ دومی لگ�ن�ت

��ج  �ت ا�ن  �که  اس�ت  ی  �نار �ط�ی�ن �ج ا�ین  اّما  اس�ت  �ین  �ن �چ  : لگ�ن�ت ّ ا��نّوع  ر�ج ــ 

! مده اس�ت نرود �آ ده � رای د�ی ه و ا�ن محج اس�ت �جر�ن

. �ت ی�ج �گ�ش ا� ر، عن طن د و ا�ن �ن ک را م�ک�ی طرٔه اسش لگ�ن�ت و �ت ن �ج ا�ی
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�نارا�ت  ن�ت ا� ا�ن  و  هان  �ج ر�گ  رن
�ج اعران  سش ا�ن  م.(   1861 ــ   1941( ا�گور«  �ت ا�ت  �ی�ندرا�ن »را�ج

�نا  سش ا�ت ه�ند �آ �یّ ا اد�ج کی �ج ود. رد �کود� هان �گسش م �جه �ج �ش ه حچ ا�گور رد کل�ک�ت . �ت م�ین اس�ت ر�ت �ن ان و م�ش ه�ندوس�ت

�یوس�ت و  �چ و�ی�ش  هن �ن ادی م�ی �ن �آ �ت  �نه�ن �جه  �چ� ا�ن ��نر دوم،  �کرد و  ان ��نر  ا�نگ���ت �جه  ار  د.دو�ج سش

ا�ی�ش  ا�نه، س�ت و�ت عار�ن ار ا�ن �ن عار او سرسش . ا�ش ر�گ ه�ند، �ترار �گر�ن�ت رن
دی، ره�جر �ج مورد ا��ترام گا�ن

اعر و  و�ی��نده، سش �ن ن  ا�ی  . گی اس�ت د� �ن �ن �ٔی  رن حج و  ا�ن ص��نه های عادی  ه  �گر�ن�ت ا�هام  گی و  اد� �ن �آ و  ادی  �ن �آ

دری«  �ت ی م�ت �ت مٔه »محّمد �ت ر�ج �یر، �ت ا�ی�ش �ن �ی مد. �ن ل �آ ا�ی ل �ن�یرن �ن و�ج ی �ن ٔه اد�ج رن
ا�ی ، �جه رد�یا�ن�ت �ج ر�گ رن

�سو�ن �ج ن�ی �

. طعه ای ا�ن اوس�ت �ت

روردگارا �چ

: و ا�ین اس�ت م �جه ردگاه �ت روردگارا، دعا�ی �چ

ن  �جر�کن؛
�ن و  �ج �ی ه �کن سا�ن و ا�ن �ج یسش می را ا�ن دلم ر� �ش حچ

�نگ  ی و �ت وا�ی ی �ن �ج

ک�نم. حّمل � �ت
ادی ها و �نم ها را  اِر سش �توا�نم �ج ا �ج �ن�ش �ت �ج

م  کی �ن�یرو�ی د� ا�ن

م. �ن�ش سا�ن �ج
کمک، �شمر دم�ت و ل ود را رد �ن �ت �ن ا عسش نرما �ت نی � ا� ی �جه من ار�ن �ن�یرو�ی

وی  ا�ن رور، �ن ا�ن و معن ا�نم و رد �جرا�جر �گ��ت ی �ن��ت وا�ی ی �ن ی ا�ن �ج �یرن �چ گاه �چ نرما �که ه�ی نی �جه من عطا � وا� �ت

ک�نم و   ا�ن � �ی ی �ن گار �ج �یرن رو�ن ا�چ �ی�نه٭های �ن عّل�ت  �جه �ج ود را ا�ن �ت ا روح �ن ا �ت �نسش تی �جه من �ج در � �ک�نم. �ت م �ن ٭   �ن أ��ت د�ن

م. اد�ش سا�ن �ن �یرد، �آ دن عّل�ت �چ ِگ �ت ه ر�ن ا�ن هر �چ

م  س��ی �ت ّ�ت  ِ م��ج ی�ت �نها� و  �ت  عسش کماِل  ل روی  ا�ن  را  ود  �ن وان  �ت و  در�ت  �ت ا  �ت ده  من  �جه  ی  �ن�یرو�ی و 

ک�نم. و � ای �ت ه ها و رصن واس�ت �ن
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خودآزماىى
1. دو بىت زىر از حافظ شىرازى با کدام قسمت هاى نىاىش تاگور ارتباط دارد؟

رضا بـه داده بـده وزجبـىن گـره بگشا          که بر من و تو در اختىار نگشاد ست 
غـالم هّمـت آنـم که زىـر  چـرخ کبـود          زهرچـه رنـگ تعـلّق پـذىرد آزاد ست 

2. در بخش قطرات سه گانه منظور از جمالتى که قطرٔه سوم در معّرفى خود مى گوىد، چىست؟ 
3. قطعٔه »گوهر و اشک« سرودهٔ پروىن اعتصامى را در کالس بخوانىد. 

4. شعر »ىکى قطره باران« سعدى را با درس »قطرات سه گانه« مقاىسه کنىد.

م )6( �ی امو�ن �ی �ج

عاط�نه  و  احساس  ا�ن  ار  سرسش و  ا  �ج �ی �ن اه،  �کو�ت ی  ه ها�ی �ت وسش �ن ما  �ش ردس،  ا�ین  رد 

للو  ر�ی �ت ه ا�ن  طرا�ت سه گا�ن ه، �ت �کو�چ نرا�نسوا  � نردو�ی ا�ن  � ل�ر،  �ی نر ا�ن سش ام های مسا� �ن ا  �ج را 

و  عواط�ن  و  د  �ن رن
��جر�ی ّل  �ن�ی �ت ا�ن  عر  �ش ون  هم�چ

�که  اه  �کو�ت ه های  �ت وسش �ن ه  ا�ین �گو�ن د.  د�ی وا�ن �ن

د.  ام دار�ن ی« �ن طعٔه اد�ج ک�ن�ند، »�ت ان می � �ی ی��نده را �ج و� احساسا�ت �ن

ود.  ده می �ش ی د�ی را�یه های اد�ج �تر �آ �ی�ش �ج ی و  ال �چردا�ن ی، ع�نصر �ن�ی طعا�ت اد�ج رد �ت

ام�ند. اعرا�نه« �ن�یرن می �ن د، »�ن�شر سش ه دار�ن اعرا�ن نی سش مو � ه ها را �که م�ن �ت وسش ا�ین �نوع �ن
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 آورده اند که ...
هم از بزرگان عصر ىکى با غالم خود گفت که از مال خود پارٔه گوشت بستان و از آن 
طعامى بساز تا بخورم و تو را آزاد کنم. غالم شاد شد، برىانى ساخت و پىش او آورد. خواجه 
بخورد و گوشت به غالم سپرد. دىگر روز گفت: بدان گوشت نخود آبى ُمَزْعَفر بساز تا بخورم 
و تو را آزاد کنم. غالم فرمان برد و بساخت و پىش آورد. خواجه زهرمار کرد و گوشت به 
غالم سپرد. روز دىگر گوشت مضمحل شده بود و از کار افتاده، گفت: اىن گوشت بفروش 
و پاره اى روغن بستان و از آن طعامى بساز تا بخورم و تو را آزاد کنم. گفت: اى خواجه 
»ِحْسبًة للّه« بگذار تا من به گردن خود همچنان غالم تو باشم. اگر هر آىنه خىرى در خاطر 

مبارک مى گذرد به نّىت خدا اىن گوشت پاره را آزاد کن.
عبىد زاکانى



فصل پنجم: انواع ادبى )2(
اهداف کّلى فصل: 

1. آشناىى با جلوه هاىى از ادب غناىى و تعلىمى
2. آشناىى با نمونه هاىى از ادبّىات غناىى و تعلىمى

3. آشناىى با برخى از بزرگان ادبى از نظرگاه غناىى و تعلىمى
4. تواناىى انجام فّعالّىت هاى ىادگىرى
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دهم ردس دوا�ن

ی ا�ی �ن ا�ت عن �یّ اد�ج

�ت و  نی عم�ی اده ا�ن معا� �ن ا اس�ت ، �ج نی �نرم و �ط�ی�ن ا� �ج ا �ن ا�ت اس�ت �که �ج �یّ ی �گو�نه ای ا�ن اد�ج ا�ی �ن ا�ت عنِ �یّ اد�ج

و های ا�نسان و �نم ها  ر�ن �گر عواط�ن و �آ ا�ن �ی د و �ج ردا�ن صی ا�نسان می   �چ �ن سش
ان احساسا�ت  �ی ار�یک، �جه �ج �ج

ی رداصل همراه  ا�ی �ن عر عن ی اس�ت و �ش نی موس�ی�ت �نا« رد اصطالح �جه مع� . کلمٔه »عن ادی های اوس�ت و سش

ر اس�ت و همٔه احساسا�ت  ار �گ��ترده �ت ن �ج��ی ، دام�نٔه �آ �ی�ت�ت ده اس�ت اّما ردح�ت ده می سش وا�ن ی �ن ا موس�ی�ت �ج

امعه  �یع�ت و �ج و، وص�ن ط�ج نی، مدح، ه�ج ا� ی، عر�ن ه�ج ا�نه، مدن �ت ل احساسا�ت عا�ش �ی نی ا�ن �ت�ج ا�گون ا�نسا� �گو�ن

گ�یرد.  ن را رد �جر می � ا�یر �آ طن ان و �ن رن
�ی ٔه عرن دان، مر�ش�ی �ن ی�ت ا�ن �ن کا� ، سش ج�ت �ند �نم عنر� صی ما�ن �ن سش

و مسأ�ل 

�ی�تی های 
دو�ج ام،  �ن�یّ ا�ت  اع�یّ ر�ج می دهد.  ل  �ک�ی سش �ت ی  ا�ی �ن عن عر  �ش را  ما  ا�ت  �یّ اد�ج عمدٔه  �ن�ش  �ج

ا�جرا�ین،  �ن �ج

ی ا�ن  �ن�ش �ج
امی، و  طن مِی �ن رن

ومه های �ج �ن دل، م�ن �ی ، صأ��ج و �ج �ن ا�ت مو�وی، �عدی، �ا�ن ��یّ ا�اهر، عنرن ا�ج �ج

نی و �ن�یرن عمدٔه سروده های  ا� ا�ت هری، ع�نصری، �ن ی، م�نو�چ نر�نّ �ند � هور ما�ن ان م�ش ده سرا�ی ��ی سروده های �ت

. ی اس�ت ا�ی �ن ِ عن ا�ت �یّ معاصر ا�ن �نوع اد�ج
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�ندٔه  ر�ین سرا�ی �تمری، معرو�ن �ت ری  م هحج ه�ن�ت �ترن  ل  اوا�ی م و  �ش �ترن �ش اعر  ه ای سش �ج گ�ن � امی  طن �ن

�یر�ین،  ن االسرار، حن�رو و سش �ج او )محنرن گ�ن �ج � �ن �چ ا  �ی . �نمسه  ار�ی اس�ت می رد اد�ج �چ رن
�ج ان های  داس�ت

نی،  اعران ا�یرا� د سش ��ی �ت ارها مورد �ت ا �جه امرو�ن �ج م �ت امه( ا�ن �ترن ه�ن�ت �کر و اس�ک�ندر �ن �ی �نون، ه�ن�ت �چ لی و م�ج ��ی

. ه اس�ت ر�ک �ترار �گر�ن�ت ه�ندی و �ت

لی  �ت ��ی �نون ا�ن �نم عسش ا �که م�ج �ج �ن . �آ �نون اس�ت لی و م�ج ٔه ��ی ا�ن �ت ده ای ا�ن م�ش�نوی عا�ش �ی �یر �گرن عر �ن �ش

د و  �ی وی او �جر می �آ �ج ��ت حج
ان �ال رد  یسش ر� د، �چ �ن نر�ن �نون رد �نم � در م�ج ان �نهاده اس�ت و �چ ا�ج �ی سر �جه �کوه و �ج

د.  گی �جرها�ن وار� گی و �آ ل واهد او را ا�ن �نم و ردد د�یوا�ن می �ن

ٔه اوس�ت  درا�ن طرا�ج و ع�و�ن�ت �چ ی های او �گواه اصن و �ی اره �ج � و �چ در و �نصا�ی ی �چ مهر و دل �و�ن

د.  ا�ن نرو �نسش ن را � در، �آ واهی ��تّی �چ �یک �ن �ند هر �ن ه �چ ن اس�ت �ک ر ا�ن �آ �نون، سر�ک�ش �ت �ت م�ج �ت�ش عسش اّما �آ

�جرد؛  ه �ج ار�ت لکع�ج �ی �نون را �جه �ن واه�ند �که م�ج د و ا�ن او می �ن �ن اری ا�ش �جرمی �ن�یرن ان �جه �ی یسش و� د و �ن در ردمی ما�ن �چ

وی  ر�ن نها �آ � ه �ت لی را ــ �ک �نون طول عمر ��ی ه �ن�یرن م�ج وار لکع�ج ود اّما رد �ج ای ردد او �ش ی�ت ا�هی �گره �گسش ا� د ع�ن ا�ی سش

! �چ �گر ه�ی واهد و د�ی دا می �ن اوس�ت ــ ا�ن �ن

ن رد ردد ا�ی
گ

اده � �ش
ع�به �گ

ا�ن �ک

ر �ی
هان �گ �ب ن  �آ �ق   ع�ش ٭  را�ی�ق ون  ر1�پ �ی

سمان �گ �آ ی  ل ل�ی مه  ون  �پ د  �ش

�ن�ق �ب او  کار  �ن  دل  �قه  ردا�ش س�ن�ق�ب او  کار  به  � در  �پ د  ردما�ن

او �با  ا�ن  �ی �ن رد  همه  ان  ی�ش او�نو� �با  اره �ا�ن  �پ ده  �ش �ی�ک  هر 

د د�ن د�ی و  �پ ورا  ی 
گ

ار� �پ �ی د2�ب د�ن �ی سش
�ک �بان  �ن ری 

گ
اره � �پ رد 

�ی�ک سر ا�ق  �ن ا�قّ به  � د  �ن �ق �ن رد�گ ن  ا�ی ردد 
گ

� اده  �ش
�گ ع�به 

�ک رن 
ک

�
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اوس�ق هان  �ب ملٔه  �ب هِ  �ق �گ اوس�ق�ا�ب سمان  �آ و  ن  �ی م �ن محرا�ب 

اس�ق ر�ن �ب د،  ر��ی ح�ب  موسم  ون  راس�ق�پ �آ محمل٭  و  د  �ی طل�ب ر  �ق ا�ش

هد �ب صد  به  � را  رن  �ی عرن د  �ن ر�ن مهد٭�ن ی 
ک

ل �ی رد  ماه  و  �پ د  ا�ن �ن�ش �ب

و�ش ر�ب �پ �نه  ��ی ع�به   ، 
�ک سوی  د  م ٣�آ و�ش

�گ رد  ه  �ل�ق هاد  �ن ع�به 
�ک ون  �پ

ی اس�ق ای �با�ن نه �ب ن � �ق ای �پسر ا�ی �ن اس�ق�گ ی  اره �ا�ن �پ ای  �ب ه  �ک ا�ب  �ق �بسش

کاری٭ ا�ن  رن
گ

� ن  ا�ی ا�ن  �یار�ب  و، 
گاری�گ ر��ق به  � دَهم  �ق  �ی و�ن �ق

م �ق ع�ش الی  �ق م�ب ه  �ک �قمرد�یا�ب  ع�ش �بالی  ا�ن  ن 
ک

� اد  �ن �آ

د �ی �ن �ب�ش �ق  ع�ش �د�ی�ش  و  �پ ون  �ن دم�ب د�ی �ن �ن �ب �پ�  ر�یس�ق 
گ

�ب� اّول 

س�ق ر�ب �ب ه  �ل�ق ماِر  و  �پ ای  �ب دس�قا�ن  د  �ن ع�به 
�ک ��ن  �ن ٔه  �ل�ق رد 

ر  �ب رد  ه   �ل�ق ر�ن�قه 
گ

� �ق   ،  �ن ی �گ ردم ر  �ب ه  �ل�ق و  �پ م�نم  کامرو�ن 

ی دا�ی �ب ن 
ک

� �ق  ع�ش �ن  د  �ن و�ی
ی�گ ا�ی �ن �ش �آ �ق  طر�ی �یس�ق  �ن ن  ا�ی

�قم سر�ش د  �ش �ق  ع�ش روردٔه  �قم�پ و�ش سر�ن اد  م�ب �ق  ع�ش رن  �ب

�ی�ق دا�ی �ن ی  دا�ی �ن به  � �ی�ق�یار�ب  ا�ی اد�ش �پ مال  �ک به  � ه  وان �گ

ر�ا�نم ی٭  ا�ی�ق �ن به  � �ق  ع�ش رن 
ک

�نما�نم� ن  م ه  ر�پ
گ

ا� د  ما�ن کاو 

مس�قم �ق  ع�ش را�ب  سش �ن  ه  ر�پ
گ

هس�قم� ه  �ک �نم 
لک ن  ا�ی ا�ن  ر  �ق �ق �اسش
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ای ر�ب �ب هس�ق  ه  �پ �ن �آ ن  م عمر  ایا�ن  رن ا�ن ی  ل ل�ی عمر  به  � و  ان  �بس�ق

و�ش
�گ او  سوی  به  � در  �پ �ق  ی داسش امو�شم �ن �ق  سش

�گ د،  �ی �ن �ش صّه  �ق ن  کا�ی

دارد ر  ا��ی دل،  ه  �ک دارددا�نس�ق  �یر  دن دوا�پ نه  � رددی 

ی( ام �ن ون، �ن �ن ی و م�ب ل )ل�ی

توضىحات
1. وقتى آوازهٔ عشق مجنون چون زىباىى لىلى در جهان پىچىد. راىت: علم 

آسمان گىر شدن علم: برافراشته شدن علم. مه: مخفف ماه، منظور چهرٔه لىلى است.
2. براى چاره جوىى به گفت وگو پرداختند. زبان کشىدند: سخن گفتند. 

3. در روزگاران قدىم، غالمان حلقه اى را که نشان مالکّىت صاحبشان بود، در گوش داشته اند. در اىنجا، پدر 
مجنون چون غالمى به خانٔه خدا متوّسل شده است. در ضمن به حلقٔه در کعبه نىز اشاره دارد. 

خودآزماىى
1. مجنون در جوار کعبه از خدا چه خواست؟ 

2. کدام بىت، از خود گذشتگى مجنون را نشان مى دهد؟
3. کدام وىژگى شعر غناىى در اىن درس دىده مى شود؟ 

4. دو نمونه تشبىه در درس بىابىد و اجزاى آن را معلوم کنىد.
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دهم  ردس س�یرن

�یرٔه  رن دارد، �جه حج اوم�ت �ن ا�ج م�ت اه �که �ت مسش وار�ن �گ�یرن �جه ا�یران، محّمد �ن �ن رد �م�ٔه �چ

او،  اع  �ج سش �ر  �چ می م�یرد.  ا  همان �ج و  د  رن
می �گر�ی  ) حنر�ن ای  رد�ی رد  )وا�تع  �جسلکون  �آ

ک�ند.  گی می � اد� ��ت والن ا�ی وم م�ن الل الّد�ین، رد �جرا�جر ه�ج �ج

ای معاصر  وا�ن اعران �ت ( ا�ن سش دی«  )1365 ــ 1293 هـ .�ش ک�تر مهدی �م�ی »د�

ده ای ا�ن  �ی ده اس�ت �که �گرن �ی ا �جه �تصو�یر �ک�ش �ج �ی داری او را رد سروده ای �ن ا�ی هام�ت و �چ �ش

د. �ی وا�ن �یر می �ن ن را رد �ن �آ

د ِ ��ن رد اموا�ب

د �ی �نور�ش رص  �ق �نه   ماالن1  ��ی ر�ب  ،  م�ن به  وه�اران�
�ک �ق  �پسش �ق  سش

ی �گ م هان  �ن
�گ ران ر�ن ع�ن ردی2  �ن �ن�ق �گَ ی ر�ی رو م ه داران�ن رن �ی �ن و  ه اه  رن �ی �ن روی  به  �

٭ ٭ ٭
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رو�ن ن  رو�ش روی  �ق  سش
ی �گ م هان  ی�ن اه ��ی رد  �ب  سش ن  دام ر  �ی �ن به  �

�نهان �ق �پ سش
ی �گ �ب م ار�ی�ک سش ن �ق یرد �آ اه م�ش �نوار�ن ه  ر�گ �ن رو�ن  �ن

٭ ٭ ٭

د �ب �ن ُ �ب ر  د�ی �ب  امسش ه  �ن لح �ی�ک  ر 
گ

دا� �ن �ی �ن�ش �نون  رد  هان  �ب ده دم  �ی ��پ

٭ �ی�ک ا�ن �ق �نون  و   
ک

ر� ُ �ق �ق�ش اهی  �آ به  د� �ن �ی �ن�ش �ون  �ی �ب ا  �ق د  ��ن رود  �ن 

٭ ٭ ٭

ام �ش ن  دام رد  ٭  �ق �ن �ش ا�ب  �نو�ن به  د� د�ی ن  ه
�ک ران  ا�ی �وده  �آ �نون  به  �

د �ی �نور�ش رص  �ق رد  �نون  رد�یای  ن  �آ درد  د�ی ن  �ق �نو�ی�ش ا�ب  �ق �ن �آ رو�ب  عن

٭ ٭ ٭

دا�نس�ق �ن  �
�ک دم،  ن  �آ د  یسش�ی د� ا�ن ه  د�پ �ش ر  �ق ده  د�ی �نون  به  � گا�ن�ش  مرش ه  �ک

اد �ق ا�ن ن  م دسش اه  ��پ رد  �ق�ش  �آ ه  د�پ �ش ر  ده �ق �ن سو�ن ی  م
�ک هم  �ق�ش   �آ �ن 

٭ ٭ ٭

والد �پ ر�ق  �ب و  ر  �ی �ق �باران  ن  �آ �قرد  سش
ی �گ م رن  �ی ا�ن ر��ق ام  �ش ان  م�ی

ار�ی�ک �ق �ق ن رد�یای �نون رد دسش �قرد �آ سش
ی �گ م رن  �ی

�گ �ن �پ سر  ال  �ب د�ن به  �

٭ ٭ ٭
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3 سو�ن �ق  �ی �ا�ن رن  �ی �ق ِر  �ی م�ش سش دان  رد�ب
ک

ی � م  
گ

مر� کار  وه،  �ب ا�ن ن  �آ رد 

�ن�ق ی ر�ی ا�نه م  ا�ن �ش
گ

ر� ه  �ب دان �ک �ن ی �پ رد4و�
ک

ی �  م
گ

ر� �ق و �ب �ن لک ی �ش دان م �ن دو �پ

٭ ٭ ٭

�ب �آ رد  د  ص�ی ی ر�ق م مو �ب  ان  وهم�ی �ب ا�ن ر اهی  �ق ا�ن  ،  
گ

مر� ص  ر�ق به  �

هم ر  �ب د  �ی ل�ق ی �ن م د  ��ن رود  به  وه�
�ک ی  �پ ا�ن  وه 

�ک ران 
گ

� امو �ب  �ن 

٭ ٭ ٭

�ود �ن �آ
�ک ا،  ه�ن ی �پ �ب ر�ن ،  �ش ان ،  رو�ش ی ر�ن�ق�ن �ی�ش م �پ د و  ی رد�ی �ب م دل سش

اه �ش دٔه  د�ی رد  روان ،  �ّد5  ن  ا�ی ی ر�ن�قا�ن  م �ی�ش  �ن اران  هرن ی  مو�ب هر  �ن 

٭ ٭ ٭

ی
ک

ل ا�ش �ن�ق  ی ر�ی م رو  �ن ر�ن�ار�ش  د�ن  ی د�ی م �ب  �آ ر  �ب ی 
گ

د� �ن �ن ای  �ن �ب

ان  �ر�ن اموا�ب  ون6 
��یما٭�ب �گ ن  �آ د:رد  ی د�ی م �نوا�ب  رد  ه ای  ا�ن �ق ال  �ن�ی

٭ ٭ ٭

رد
ک

� دا  �ن د  ا�ی ی �ب م ه  �ک د  م �آ ی  �ب را�ش ن  �ن و  د  �ن ر�ن �ن �ق 
ممل�ک راه  به  �

د �ی
�گ �ن �ب و  اد  ِا��ق ان  م�ن دسش �ی�ش  �پ به  را� ن  وط ن،  م اهر�ی د  �ن �ب ا�ن  د  ْ راه�ن

٭ ٭ ٭
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رد ُ �ن ری 
ک

� ��ش �با  ی  �ب �ش ا  �ق را  ی  �ب د�ش �ن
�ک ا�ن �نُود٭  سراه  �ن  سر،  ن اه  �ق �ن 

د  �ن �ق ر�ن
گ

� رد�ش  ِ �گ ر  �ب رد  ِ �گ ر 
ک

� ��ش و  د!�پ �ن
�ک ا�ن رود  رد  ا7  �باد�پ ی،  �ق سش

�ک و  �پ

٭ ٭ ٭

وار ِ دسش
�گ �ن ن �ب �ق ، ا�ن �پ� �آ سش دن �ب�گ و  �ان�پ �آ ٭،  ا�یا�ب ی �پ �ب رد�یای  ن  �آ ا�ن 

رن �ی
�گ �ن �پ �ق  �ن �گ اران  �ی و  دان  �ن ر�ن �ن به  ن �ان!� ا�ی د  ا�ی �ب د ،  ا�ی �ب د  �ن ر�ن �ن ر 

گ
� ه  �ک

٭ ٭ ٭

د ود�ن �ب �ی�ش  �پ ن  ا�ی ا�ن  ه  �ک ان  �ن �آ ی،  ل ی�ب ا�ن �ق و   
ک

ر� �ق راه  د  �ن �ب��ق ن  �ی �ن �پ

امرو�ن ه  �ک �قم  �ن �گ ان  دا��ق ن  ا�ی ن ،  �آ ی8ا�ن  ا�ن �ب �ن �ش  �پ ه�ی ر  �ب و  در  �ق ی  دا�ن �ب

٭ ٭ ٭

ل�ک ن مُ ی ا�ن ا�ی
ک

ا� �ب �ن به �پاس هر و�ب ر�ن�قه !� ه  �ک سر اه  ن  �آ اس�ق ،  ار  �بس�ی ه  �پ
ک

ا� �ن ن  �ی �ن طعه  �ق هر  سر  ر  �ب ی  مس�ق ر�ن�قه !�ن  ه  �ک ا�نسر٭اه  ه  �پ د  دا�ن دا  �ن

توضىحات
1. سىنه ماالن: سىنه خىز؛ خورشىد پشت کوه مى خزىد. 

2. منظور، آفتاب زرد رنگ غروب است. 
3. شمشىر برنده و کشنده 

4. هر سرباز مغولى که کشته مى شد، چندىن نفر جاى او را مى گرفتند. 
5. سّد روان: منظور رودخانٔه سند است که سّد راه جالل الّدىن شده بود.
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6. شاعر امواج سند را به سىماب )جىوه( تشبىه کرده است. در اىنجا هم سفىدى و هم بى قرارى امواج مورد نظر 
بوده است.

7. بادپا: در اىنجا منظور اسب است. 
8. قدر وطن را بدان و آن را خوار نشمر. 

خودآزماىى
1. شاعر در دو بىت اّول غروب خورشىد را به تصوىر کشىده است. اىن غروب بىانگر چىست؟ 

2. در بىت ششم، منظور از »آتش هاى ترک و خون تازىک« چىست؟ 
3. جالل الّدىن در سرخى شفق چه چىزهاىى دىد؟ 

4. در اىن شعر عبارت »درىاى خون« دو بار به کار رفته است؛ منظور از هرکدام چىست؟ 
5. در اىن سروده، موج و رود به چه چىزهاىى مانند شده اند؟  

6. چنگىز کدام عمل جالل الّدىن را تحسىن کرد؟ 
7. مفهوم کناىى مصراع »بناى زندگى بر آب مى دىد« را بنوىسىد. 

8. پىام اصلى درس چىست؟ 
9. ىک نمونه از اىثارها و فداکارى ها را در هشت سال دفاع مقدس بىان کنىد.
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م )7( �ی امو�ن �ی �ج

ده  سش ل  �ک�ی سش �ت ن  هم و�ن �ند  �ج �ند  �چ ا�ن  عر  �ش ا�ین  د؛  ک�ن�ی � د�تّ�ت  س�ند  اموا�ج  عر  �ش �جه 

د.  ه ا�ن ا�ن�ی ن، هم �ت و�ج �آ هار مصراع اس�ت و مصراع های �ن امل �چ �ند سش . هر �ج اس�ت

ه ها  ا�ن�ی �تن �ت �ند. �رح �ترار �گر�ن �یوس�ته«  می �گو�ی �تی �چ �ی
ا »دو�ج اره« �ی هار�چ عر »�چ �جه ا�ین �نوع �ش

: �یر اس�ت کل �ن �جه سش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٭٭٭

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ∆ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ∆ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٭٭٭

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امل  سش و  ا�ن�ت  �ی روا�ج  و  د  سش داع  ا�ج ا�یران  رد  روطه  م�ش ا�ن  �چ�  اره  هار�چ �چ

. �تماعی اس�ت ی و ا�ج ا�ی �ن وعا�ت عن موصن

�یری و ...  دون م�ش نر�ی وّللی ، � دون �ت نر�ی ا�می، � د �ی �ی هار، رسش عرای �ج ّ ملک ا��ش

د. ا��ج دار�ن ن �ت
ی رد ا�ی سروده ها�ی



هاردهم ردس �چ

می ع��ی �ت
ا�ت  �یّ اد�ج

تی  وعا� ا�ن�ت �که �جه موصن وان �ی نی را می �ت نراوا� ه های � �ت وسش ، سروده ها و �ن ا�ت هر مّ��ت �یّ رد اد�ج

اری  �ش �آ ا  �ج �ن�یرن  ما  ا�ت  �یّ د. اد�ج ه ا�ن ردا�ن�ت �چ �ی�ج روح  هدن �ت کی و  ا� �چ �جه راس�تی و ردس�تی،  ون، دعو�ت  �چ

ار  ر�ج �چ و  نی  � عن �نه  م�ی �ن ا�ین  �ه و دم�نه و ... رد  ک��ی امه،  �ن ا�جوس  �ت ان �عدی،  �جوس�ت و  ان  گ���ت ون  �چ

. اس�ت

م  ع��ی �ش مسأ�ل و �ت مو�ن �نها �آ وع �آ ود دارد �که موصن م و �ن�شر �ن�یرن و�ج �ن اری �جه �ن �ش عالوه �جر ا�ین، �آ

ا�ت و اصطال�ا�ت را  ی لعن نراهی �که �جر�ن ان ا�ن ا�جو�نصر � �ی �ند �نصا�ج  ا��ّ�ج ؛ ما�ن ل�ن اس�ت علوم م�ن�ت

� اصطال�ا�ت  �ی وصن �ت �جه  �که  �ج��تری  سش محمود  �ن  �ی سش  » ن را�ن ا »گ��ش �ی �ش می دهد  مو�ن �آ عر  �ش ا��ج  �ت رد 

م. می دار�ی ع��ی �ت
ا�ت  �یّ ا�جرا�ین دو �نوع اد�ج �ن د. �ج ردا�ن نی می �چ ا� عر�ن

در ومارد و  دن �جه �چ �ی ّ�ت ور�ن گ�یری ا�ن �نرص�ت ها، م��ج هره � مِی �نوع اّول، �ج ع��ی �ت
ا�ت  �یّ رد اد�ج

وعا�ت  رس�تی، موصن ا�چ �ی گ�ناه و عن�ن��ت و د�ن ودداری ا�ن � ام دس�تور های ا�هی و �ن �ج د �جر ا�ن ک�ی ٔا� هم�نوعان، �ت

. ه ها و سروده هاس�ت �ت وسش م�وری و اسا�ی �ن

ی  ا رو�ش ی را �ج �ش مو�ن وعا�ت �آ د موصن ��نده می �کوسش و�ی ا �ن اعر �ی مِی �نوع دوم، سش ع��ی �ت
ا�ت  �یّ رداد�ج

د. �نسش �ج
�ش را سرع�ت �ج مو�ن د و �آ امو�ن �ی سان �جه م�ناط�ج �ج ساده و �آ

ی�ند. می می �گو� ع��ی �ت
ا�ت  �یّ ، اد�ج م اس�ت ع��ی �ش و �ت مو�ن �نها �آ وع �آ ار �که موصن �ش ن �آ

موعٔه ا�ی �جه محج
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کاووس،  ک�ی � هور ع�نصرالمعا�ی  امه: ا�شر م�ش ا�جوس �ن �ت

ن را رد سال 475  نی �که �آ د� وا�ن ی اس�ت �ودم�ند و �ن ا�ج ک�ت �

ا�ج  �ج  44 اه رد  ال�نسش گ�ی � د�ش  �ن نر�ن � �جه  ��ت  ری رد �ن��ی هحج

�جه  ع�نصرالمعا�ی،  در�ن های  ا�ن و  �ند ها  �چ  . اس�ت ه  �ت وسش �ن

ده  �ی �ن�ش �ج اصی  �ن صدا�ت�ت  و  ّ�ت  م�ی صم�ی ا�ج  ک�ت � ن  ا�ی

. اس�ت

و  ساده  ان  �ج �ن  ، ا�ج ک�ت � ن  ا�ی گی های  � رش
و�ی ا�ن 

و�ع�ت  و  نی  ا� داس�ت �جه های  ا�ن �ج ا  �ج ه  ن�ت � م�ی �آ گ�یرای  � ان  �ی �ج

. ن اس�ت اّ�العا�ت �آ

ه�نر و س�نن

ود  ه �ن دارد؛ �ن �یالن٭    �که �تن دارد و سا�یه �ن ون معن د، �چ اسش ی �ود �ج ی ه�نر٭، مادام٭  �ج دان �که مردم �ج �ج

ی �گوهر �تن �ن�یرن داری �که �گوهر �تن  ا�ش ل و �گوهری٭  �ج ه اص�ی هد �کن �که ا�گر�چ ود را؛ �ج �یر �ن ه عن ک�ند و �ن را �ود �

نمه٭    را، ا�گر مردم  ح ه �گوهر و �ت گی، حنرد و دا�ن�ش راس�ت �ن ر� رن
د:  �ج ه ا�ن �نان �که لگ�ن�ت ه�تر �جود؛ �چ ا�ن �گوهر اصل �ج

�نگ  ی، �چ ا�ج د و ردهر �که ا�ین دو �گوهر �ی ا�ی �ی �چ �ک� را �جه کار �ن ِ ه�ی د، ص��ج�ت اسش �ج ا �گوهر اصل �گوهر ه�نر �ن را �ج

د. �ی ار �که وی همه را �جه کار �آ ن و ا�ن دس�ت م�گدن رد وی �ن

همٔه  الُ�ُه٭  ا�ن  َ �ج  
َ

ّل َ �ج ما  دگار  نر�ی � �آ �که  �تن اس�ت  لگ�ن س�نن  ه�نری  ه�تر�ین  �ج ه�نر ها  همٔه  ا�ن  �که  دان  �ج و 

�تن  �که رد  ه٭      ده رد�ج �جه  وران  ا�ن �ج �گر  د�ی �جر  ا�ن�ت  �ی نی  و� نرن � دمی  �آ و  د  نر�ی � �آ ه�تر  �ج را  دمی  �آ و�ی�ش  �ن ده های  نر�ی � �آ

ّل �کردن  ن�ی � �تن و �ت �تن1 و �نگاه داسش اد�گر�ن ه و �ی د�یسش ون ا�ن نی �چ ها� ِ �ن �ج �ن �یرون: اّما �چ �ج ا�ن �ج �ن �ج ا�ن ردون و �چ �ن : �چ اوس�ت

وران را  ا�ن �گر �ج ه د�ی �چ �ن م�ه �آ و�ت و ا�ن ا�ین �ج ّم٭ و لم� و �ن ون �مع و �جصر و سش اهر �چ �ج �ن �ن ار و �چ �ت م�یرن و لگ�ن و �ت
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وران. ا�ن �گر �ج د �جر د�ی د�ین س�ج�ج کامگار٭  سش دمی �ج 2. �چ� �آ دمی راس�ت م�ه اس�ت �که �آ ه �جر ا�ین �ج ، �ن ه��ت

ان را  �ن �ن �تن  لگ�ن ی  و�ج �ن رن  حج و  �کن  و  �ن �تن  مو�ن �آ ه�نر  و  ی  و�ج �ن �جه  را  ان٭   �ن �ن دا�ن��تی،  �ج ا�ین  ون  �چ و 

د: هر�که  ه ا�ن نی، �که لگ�ن�ت ک� ی و عاد�ت � ا�ش ه �ج �ت ن داسش ر �آ
و او را �ج د �که �ت م همان �گو�ی و دا�ی ان �ت �ن عاد�ت م�کن �که �ن

ه �جر  ی �که س�نِن �ن گاه �گو�ی ا�ی ا س�نن �جه �ج هد �کن �ت ا همٔه ه�نر ها �ج �تر و �ج �ی�ش واهان او �ج ر، هوا�ن و�ش �ت ان او �ن �ن �ن

ان  �ی ی �ود، همه �ن �ج �ین �که س�نن  �گرن ده دوری  ا�ی ی �ن �ج د، و ا�ن س�نن  �نما�ی �ت  سش د �ن اسش �ج و�ج  ه �ن گاه، ا�گر�چ ا�ی �ج

ه�تر. ه �ج الگ�ن�ت د، �ن ا�ی �ی د و �جوی ه�نر �ن �ی د و س�نن �که ا�ن او�جوی ردو�ن �آ اسش �ج

م    �ش ا�ج �ش امه« �ج ا�جوس �ن »�ت

توضىحات
1. در متون قدىم به معنى » به خاطر سپردن« بوده و در اىنجا با »نگاه داشتن« مترادف است. 

2. جانوران نىز حواّس پنج گانٔه ظاهرى دارند که با حواّس ظاهرى انسان متفاوت است. 

خودآزماىى
1. در نخستىن جملٔه درس قابوس نامه، چه چىزى به »مغىالن« تشبىه شده است؟ 

2. با مراجعه  به کتاب لغت توضىح دهىد کلمٔه »مغىالن« از چه اجزاىى ترکىب شده و اعتقاد خرافى دربارٔه آن 
چه بوده است؟ 

3. َاصالت موروثى و َاصالت اکتسابى دو گوهر ارزشمندند؛ اىن دو در درس چگونه بىان شده اند؟ 
4. از نظر نوىسندٔه قابوس نامه، الزمٔه بزرگى چىست؟ 

5. چه ضرب المثل هاىى دربارهٔ زبان و تأثىر آن مى دانىد؟ به دو مورد اشاره کنىد. 
6. به نظر نوىسنده تفاوت انسان با حىوان در چىست؟ 

7. اىن دو بىت فردوسى با کدام بخش درس ارتباط معناىى دارد؟ 
گهر بى هنر نـاپسند است و خوار      بدىن،   داستان   زد ىکى هوشىار
که گر  گل نبوىد، ز رنگش مگوى     کز آتش نجوىد کسى آِب جوى

8. بند )پاراگراف( آخر را به فارسى امروز بازنوىسى کنىد و پنج نمونه از تفاوت هاى اىن نثر تارىخى را با نثر 
فارسى معىار بنوىسىد. )مثال: عادت مکن ←  عادت مده( 

9. مقصود از گوهر تن در درس چىست؟ 
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وا�نی اع �ب م�ق

ری �ی به  �پ ی  � �ق رو�ن �ن ن �گ �ی �ن ی �پ وا�ن ی؟�ب دگا�ن �ن ری ا�ق �ن �ی ون اس�ق �با �پ ه  �پ �ک

هم ی اس�ق م�ب امه  1 �ر�ن ن �ن در ا�ی �ق ا�ن �ن لگ ی�ب دا�ن �ن ری  �ی �پ و�ق�ق  رن  �ب �ی�ش  مع�ن ه  �ک

ی و�ی
�گ �نو�ی�ش  ی  ا�ی وا�ن �ق رن 

ک
� به  � و  ی�ق وا�ن ا�ق �ن دورٔه  ا�ن  ی  رس ی �پ م ه  �پ

ا �ب �ی �ن مر�ن  ن  کا�ی دار  و 
�ک �ن ی  وا�ن ی2�ب نوا�ن � ا��ق نهٔ  ا� �ن ن  ا�ی رد  د  �نما�ن

�ن
گان دادم ا�ن �ک ن را�ی ه م ی �ک اع یم�ق گا�ن را�ی ده  م ی  وا�ن ی �ق م ر 

گ
� و  �ق

ردم اّول
ک

ن � ه م ی3 �ک را�ن
گ

ن سر� یهر �آ را�ن
گ

سر� ر  �ق �ش �ی �ب ن  �آ ا�ن  رد 
ک

� هان  �ب

ی �ق �ی لگ د  د�ن مرا  �ب  �ن لگ ُرد  �ب ن  �آ ی4ا�ن  ا�ن ا��ب �پ هِ  �گ ودم  �ب �نوا�ب  رد  ه  �ک

ی ن اع�قصام رو�ی �پ

توضىحات
1. منظور کتاب زندگانى است. 

2. منظور جسم است. 
3. سرگرانى: کناىه از غرور و تکبّر. 

4. روزگار به اىن دلىل جوانى مرا ربود که من به هنگام نگه دارى از آن در غفلت و بى خبرى بودم. 
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خودآزماىى
1. چه واژه هاىى در اىن شعر، استعاره از جوانى هستند؟ 

2. چرا پىر از جوان مى خواهد که دربارٔه دورٔه ناتوانى سؤال نکند؟ 
3. قالب اىن شعر چىست؟ چرا؟ 

4. سرودهٔ زىر را با درس مقاىسه کنىد: 
شىر شىر است، گرچه پىر بُـَود در جوانى به خوىش مى گفتم  
پىـر پىر است گرچـه شىـر بُـَود چون که پىرى رسىد، دانستم  

آورده اند که ...
فتحعلى شاه قاجار گه گاه شعر مى سرود و روزى شاعِر دربار را به داورى گرفت. 
شاعر هم که شعر را نپسندىده بود، بى پروا نظر خود را باز گفت. فتحعلى شاه فرمان داد 
او را به طوىله برند و در ردىف چهارپاىان به آخور بندند. شاعر ساعتى چند   آنجا بود تا 
آنکه شاه دوباره او را خواست و از نو شعر را براىش خواند. سپس پرسىد: »حاال چطور 
است؟«. شاعر هم بى آنکه پاسخى بدهد، راه خروج پىش گرفت. شاه پرسىد: کجا مى روى؟ 

گفت: به  طوىله!
از سعدى تا آراگون، دکتر جواد حدىدى

د �ب �ق  صح�ب ه  �ک دان  �ب �با  ن  �ی م�ن�ش

د �ن
لک د  ��ی �پ را  و  �ق ی 

ک
ا� �پ ه  ر�پ

گ
�

را  ی 
گ

ر� رن �ب ن  د�ی �ب ی  ا�ب �ق �ن �آ
د �ن

لک د  د�ی ا�پ �ن ر  ا�ب اره ای  �پ
ی ا�ی ��ن



فصل ششم: فرهنگ و هنر
اهداف کّلى فصل: 

1. آشناىى با ارزش هاى اجتماعى، فرهنگى و هنرى
2. آشناىى با جلوه هاى گوناگون فرهنگ هنر اىران

3. آشناىى با برخى از بزرگان ادبى صاحب نظر در زمىنهٔ فرهنگ و هنر
4. تواناىى انجام فّعالّىت هاى ىادگىرى
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نره�نگ و ه�نر مدی �جر � رد�آ

اسا�ی  ا��ت  د�ن امعه  �ج هر  ود�یّ�ت  مو�ج رد  �که  ع�نصری  ر�ین  واال�ت و  ر�ین  اال�ت �ج ک  ی سش »�ج

امعه  ن �ج ود�یّ�ت �آ یّ�ت و مو�ج امعه، هو� نره�نگ هر �ج � . اساسًا  امعه اس�ت ن �ج نره�نگ �آ � دارد، 

ا�ی،  س�ی �تصادی،  ا�ت �جُعد های  رد  امعه  �ج �ند  �چ هر  نره�نگ،  �  ِ حرا�ن ا�ن ا  �ج و  می دهد  ل  �ک�ی سش را�ت

نره�نگ  � ا�گر   . هی اس�ت ان �ت م�ی و  �چو�ک  و  �چو�چ  و�ی  د،  اسش �ج وی  �ت و  در�ت م�ند  �ت امی  طن �ن و  ص�نع�تی 

ا�ن�ج  �ج �جه  امعه  �ج ن  �آ ا�جعاد  �گر  د�ی ار  ا�چ �ن د،  اسش �ج م�نال�ن  نره�نگ  � ا�ن  ٭  �ت رن مر�ت و  ه  ��ت
وا�ج امعه ای  �ج

ود را رد �تمام ا�جعاد  ود�یّ�ت �ن ود و مو�ج تهلک می �ش ن م�� األحنره رد �آ ک�ند؛ �ج دا می � �ی م�نال�ن �گرا�ی�ش �چ

ا�ن دس�ت می دهد 1«.

�گری �ن�یرن دارد �که  ا�گون د�ی واس�ت های �گو�ن ا�ن ها و �ن �ی نی، �ن �ما�
های ماّدی و حج ا�ن �ی ر �ن

دمی عالوه �ج �آ

ی  ا�ی �گسش ا�ن ه ــ �جه م�ناس�ج�ت �ج عا�ٰی ع��ی �ت ه  وان الّ�ٰ مهوری اسالمی ا�یران ــ رصن ار �ج ان �گدن �ن�ی �ج ال�ج و  �یر ا�ن�ت ک�ج � نی ره�جر  � ام امام �نم�ی �ی �چ ی ا�ن  �ن�ش �ج
1ــ 

مدارس رد اّول مهرماه 1360 
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ی و ه�نر  ا�ی �ج �ی ی و همدردی، �گرا�ی�ش �جه �ن ّ�ت ور�ن رس�تی، م��ج دا�چ ی، �ن و�ی �ی�ت�ت �ج وان �جه ح�ت �نها می �ت م�ٔه �آ ا�ن �ج

اره �کرد. و ... اسش

ی،  ی، موس�ی�ت �ّمه سا�ن
ی، م�ج ا�ش �تّ ، �ن ا�ت �یّ امل اد�ج ار ه�نری سش �ش ا ه�نر و �آ ا�ن� و ال�ن�ت ا�نسان �ج

. ی اوس�ت ی ���ج ا�ی �ج �ی �نا�ی و �ن ی سش ا�ی �ج �ی ه ا�ن حّ� �ن اس�ت معماری و ... �جر�ن

رام�ش  �آ �جه  د و روح سر�ک�ش او را  وا�ن نرا می �ن � ی ها  ا�ی �ج �ی �ن مٔه  �ش �نا�ن�ت سرحچ �جه سش دمی را  �آ ه�نر، 

د. می رسا�ن

 . ه اس�ت �ت ی داسش ا�ی �ج �ی لوه های �ن �گر �ج ان �جه ه�نر و د�ی ا�ی ّهی سش و�ج ـ  اسالمی ما همواره �ت نیـ  ر�گ ا�یرا� رن
�تمّدن �ج

ه  ل�ک �ج د،  ده ا�ن ا�ن نما�ی � ی  و�ج �ن �جه  را  ود  �ن �گر  د�ی ���نه و علوم  �ن و  ان  د�ین و عر�ن نها  � �ت ه  �ن �تمّدن،  ن  ا�ی �گ��ترٔه  رد 

نره�نگ  ه �جر � �ک�ی ا �ت ی �که �ج م�ه ه�نر ها�ی . ا�ن �ج ه اس�ت �ت لوه �گری داسش لکوه �جرای �ج اسش همواره ه�نر �ن�یرن عرصه ای �ج

ه ا�ن ا�ین  اس�ت ار �جر�ن �ش ، معماری و �نگار�گری اس�ت �که �آ ه اس�ت ا�ن�ت گی �ی ا��ند� د و �ج نی اسالمی رد ا�یران رسش � عن

ا  �نده �ج �ی م. رد طول ا�ین �نصل و سال های �آ �ن�ی �ی �ج
�ج
م  وا�ن�ی ورمان می �ت ک�نار �کسش ه و� ل را رد �گوسش دو ه�نر اص�ی

د. م سش واه�ی ا �ن �ن سش ار�ی �آ ا�ت �ن �یّ نره�نگ و ه�نر اسالمی رد اد�ج لوه های � �ج
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دهم ا�نرن ردس �چ

ه  رش
و�ی گاهی  ا�ی �ج ن  �آ نره�نگ  � و  �ش  �چو�ش �نوع  م�ٔ��ٔه  ما،  مردم  نی  ا�یرا� ـ   ـ اسالمی  نره�نگ  � رد 

و�ی��نده  المعلی �ّداد عادل، �ن گی« ا�ن عن ل نره�ن گی � ل گی و �جره�ن ل نره�نگ �جره�ن ا�ج »� ک�ت �یر �جر�گر�ن�ته ا�ن � ٔه �ن �ت وسش دارد. �ن

. ر معاصر اس�ت
�کّ �ن و  م�ت

گی  ل نره�نِگ �جره�ن �

گی ل نره�ن گِی � ل و �جره�ن

ود.  ی�ن » ا�نسان« م�نع�ک� می �ش عر� نره�نِگ اسالمی، رد �ت ی و � د عنر�ج د�ی نره�نِگ �ج او�ت عمدٔه � �ن �ت

ماّدی  گِی  د� �ن �ن �نای  رو�ج و  �نرع   ، یّ�ت مع�نو� �که  اس�ت  ودی  ی، مو�ج عنر�ج نره�نگ  � ح��ج  �جر  ا�نسان  ا�گر 

گی  د� �ن ی�ت �ن ی�ت و �نها� ا� کمال مطلو�ج و عن ، ل یّ�ت ودی اس�ت �که مع�نو� نره�نگ اسالمی مو�ج ، رد � اوس�ت

ا�جل ماّد�یّ�ت و  �چ روی رد م�ت ّ�ت �جه ه�ی �ی یّ�ت و رو�ا�ن ٔه مهم ا�ین اس�ت �که رد اسالم، مع�نو� �ک�ت . �ن اوس�ت

د و  ا�نل سا�ن �م �یک سره عن ا ما را ا�ن حج امده اس�ت �ت �ی ن �ن . د�ین �جرای �آ ه اس�ت �گر�ن�ت ّ�ت �ترار �ن �ی �ما�ن
حج

نراط  دال٭ ، ا�ن ا� �ن اع�ت ا ح�ن م �ج �توا�ن�ی ا �ج د �ت امو�ن �ی ه« �ج دا�ن ن اس�ت �که �جه ما »ا�ن ه �جرای �آ ل�ک ک�ند، �ج دا � ا �ج �ی ا�ن د�ن

�چ  �م �جه ه�ی هره وری ا�ن حج رن �جه �ج م١  و حج �یَ�نگار�ی
� �تن �ج ود را �ن�ت م �که �ن �ی اسش �ج �نان �ن اًل �چ م و  م�ش ما�ن�ی �نر�ی� مصون �ج و �ت

م. �ی �ش �ی�ند�ی �یرن �ن �چ

م�تّع٭  م�دود  ، �ت دن �ن�یرن ن�ت سش � �ج وسش �ی��ت و �ن ود ا�نسان �ن �ن�ش و�ج �ج
نها  � �گر �تن، �ت ی ،د�ی �ن�ش �ی �ین �ج �ن  رد �چ

ن  رگاه های �آ کی ا�ن �گدن ل �ی�ش دارد �که مر�گ �ی ی رد �چ . ا�نسان راه ردا�ن �ی��ت ا مر�گ �ن وّلد �ت ان �ت نی م�ی �ما�
حج
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ود را  . او �ن �ش هاس�ت ی ها و ار�ن و�ج مٔه همه �ن �ش کمال مطل�ت و سرحچ دا دارد �که ل . او رو �جه �وی �ن اس�ت

�جه  نها  � �ت ه  �ک �ی�ند  ن می   �ج ر٭  ا�ن �آ ط�یر �ت �ن ود را  �ی�نٔه �ن ود و وطن ه �ش ا�ن�ت �ن �م�ش سش
حج
�جه  �که  د  ن می دا�ن ر ا�ن �آ ی�ن �ت ر� سش

ن  م�ه رد اسالم، �جرای �آ �ن�ش های مع�نوی و ا�ن �ج �ی د. ا�نسان رد همٔه �ج ردا�ن �چ �م �ج را�ی�ش حج ی و �آ نما�ی دن � �ج

اس �جرای او �یک  د. ��ج وسش �چ ود را �ج ا �ن د �ت اس می �چوسش ه ��ج ل�ک ک�ند، �ج ه � ک�ند �که �تن را عرصن اس �جه �تن �نمی � ��ج

�ن  ٭  او را ح�ن و�ن می دارد و �کرام�ت �جرد مح�ن ی اس�ت �که �تن را ا�ن دس�ت �ٔه د�یوار د�ش ؛ �جه م�نرن م اس�ت حر�ی

ن  ود را رد�آ کمال �ن . ا�نساِن اسالم، ل ٔه اّول اوس�ت ا�ن ، �ن �ی��ت اس، �چوس�ت دوم ا�نسان �ن ک�ند. ��ج می �

ود را  ه �تن �ن �ک �ن ای �آ ه �جه �ج ل�ک د، �ج �نروسش د و �ج دا�ن ک�ند و �جه راه ا�ن �ی�ین � رن ی �ت ون کاال�ی و�ی�ش را �چ �ی�ند �که �تن �ن �نمی   �ج

د.  نروسش و�ی�ش می � دای �ن ود را �جه �ن ان �ن د، �ج �نروسش ل�ت �ج �جه �ن

ود �ن��ج  ود �ن ٔه و�ج ا�ن ر�چمی اس�ت �که او �جر سررد �ن ؛ �چ ود اوس�ت ور و�ج م �کسش ر�چ اس ا�نسان، �چ ��ج

اداری و  ا و�ن �نان �که هر مّ��تی �ج هم�چ
ک�ند.  ّ�ت می � �جع�ی نره�نگ �ت ک�ند �که ا�ن �کدام � ن اعالم می � ا �آ �کرده اس�ت و �ج

، مادام  ک�ند، هر ا�نسان �ن�یرن ود ا�جرا�ن می � ا�ی �ن یّ�ت ٭  مّلی و س�ی ادا�ت�ش را �جه هو� �ت ود اع�ت م �ن ر�چ ا��ترام �جه �چ

�ش هاو  ن ار�ن ا �آ �ج �ناس�ج  م�ت اس  ��ج د،  اسش �ج ه  ��ت
د و دل �ج �ت مع�ت �ن�ش ها  �ی �ج �ش ها و  �جه �یک س�س�ه ار�ن �که 

واهد �کرد.              �ن �ن�ش ها را ا�ن �تن �جه رد �ن �ی �ج

٭ ٭ ٭

�ند  ان می �گو�ی ال�ن د، م�ن �ی ان می �آ گی اسالمی �جه م�ی �ش و ساد� لگ�ن�ت اس�ت �که هرگاه ص��ج�ت ا�ن �چو�ش سش

ما  د. �ش �ی ه م��جوس سا�ن ا�ن د  و او را رد �ن ک�ن�ی � امعه محروم  �نّعال رد �ج وِر  ن را ا�ن �صن د �ن واه�ی ما می �ن �ش

د. رد  ده ا�ی �یرون را�ن �تماعی �ج ور را ا�ن ص��نٔه کار ا�ج ّ�ت �کسش مع�ی می ا�ن �ج د و �ن�ی ه ا�ی �گر�ن�ت دی �ن ن را �ج ّ�ت �ن ��ی �ن سش

ّدی  ار �ج تی �ج��ی د �جه ع�نوان �یک ا�نسان �جه صور� ا�ی ن �ج ر اسالمی، �ن
�کّ �ن ون رد �ت ًا �چ ا�ت �ن : ا�تّ د لگ�ن�ت ا�ی اس�ن �ج �چ

�تماعی �جودن ا�ین اس�ت  مٔه ا�ج ی �جردارد. ال�ن نما�ی ود� ّمل و �ن حج �ت
م اس�ت دس�ت ا�ن  ود، ال�ن �تماع �ش وارد ا�ج
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�تماع  مٔه وارد ا�ج ک�ند. ال�ن امعه عنر�ت � ای �ج طره ای رد رد�ی ون �ت ود را هم �چ د و �ن ردا�ن �چ ود �ج کم�تر �جه �ن نرد ل �که �

ا  نی و هر مردی، �ج � ود هر �ن ود. ا�کر �ترار �ش اد �ش �ج ان �جرود و»ما« ا�ی دن ا�ین اس�ت �که »من« ا�ن م�ی سش

ص 
�نّ م�ش

�تر �یک »مِن«  �ی�ش ه �ج ود هر �چ ک�ند �که  ا�ن �ن ، �عی � و�ی�ش دن و روی و موی �ن اس و �ج ّه �جه ��ج و�ج �ت

و�ی�ش  امعه، �که رد �نم �ن دد و �نه رد�نم �ج �یو�ن �چ �تماع �ج واهد �جه ا�ج ود او �نمی �ن د، معلوم می �ش �ت �نما �جسا�ن �گ�ش و ا�ن

 . اس�ت

حنر: س�نن �آ

�جه  اط  �ن�یّ : دو  ا�ین اس�ت ما  نی  ودما� �ن ان  �ج �ن �جه  ن  �آ مون  �که م�ن نی دارد  ا� درسن2 داس�ت �ن �آ �ین  ��ت �کر�ی

دٔه   �ن اس ها را �که  �جرا�ن ه�تر�ین ��ج م و �ج اد�ی اطی اس�ت نّن �ن�یّ �ند �که ما رد � �ت �ن
ی نر� اه را � ادسش د و �چ د�ن هری وارد سش �ش

اه  ادسش ا�ی �جرای �چ م ��ج وا�ن�ی ر، ه�نر ما ا�ین اس�ت �که می �ت م اّما ا�ن همه مهم �ت �ی د، می دو�ن اسش رگان �ج رن
ام�ت �ج �ت

ما �ن�یرن  ا�ی �جرای �ش �ین ��ج �ن د، �چ �ی نرما�ی ه � ا�ن �ند. ا�گر ا�ج اسش ن �ج دن �آ ارد �جه د�ی اده ها �ت � �الل �ن م �که �ن�ت �ی دو�ن �ج

اط  ار دو �ن�یّ �ی ره رد ا�ن�ت �ت �تی �ال و �ن گ�ن ل اد�یرِ ه�ن و�ش  �ا�ی موا�ن�ت�ت �کرد و دس�تور داد م�ت ا �ن اه �ج ادسش م. �چ �ی دو�ن �ج

د.  اسش ره �ج �ت ار�ش ا�ن �ال و �چود�ش ا�ن �ن د �که �ت �ن دو�ن م�یرن �ج ّ�ت سحر�آ اص�ی ا همان �ن ا�ی �ج ا ��ج �ند �ت �ت اسش �گدن

ی  �چ ر�ن و �ت�ی د و دو�ک و حچ صن و طو�یل دا�یر �کرد�ن
ن�ت�ند و کارگاهی عر�ی م را �گر� ر و س�ی اط ها �چول و �ن �ن�یّ

ود را  ک�ن�ند، دس�ت های �ن ره ای صر�ن � �ت �ن و �ال و �ن ه و �ن ار�چ ه �چ �ک �ن دون �آ �ند و �ج دا�ن�ت ن را �جه راه ا�ن و �و�ن

�یر  �ن��ت و�ن اه،  �ن ادسش ی �چ د. رو�ن اس ا�ن �تن ��ج ول دو�ن �ن �تی م�ش د �که لگ�ن کان می داد�ن ادا�نه رد هوا �ت �نان اس�ت �چ

ادا  م�ج ه  �ک �ن �آ رس  �ت ا�ن  د.  د�ی �ن ی  �یرن �چ �کرد  �نگاه  ه  �چ هر  م  اّما صدراع�ن اد  نرس�ت � مه کاره  �ن�ی اس  ��ج دن  د�ی �جه  را 

د٭  ا�ن ه�نر  �ی م�ج اس و �ت ی�ن ا�ن ��ج عر� ان �جه �ت �ج د�یّ�ت �تماْم، �ن ا �ج ، �ج �ی��ت اده �ن �نهم�ند �که او �الل �ن
�گران �ج د�ی

مٔاموران   . ر�ن�ت اس�ت �ی�ش �چ �جه  رو  ی  و�ج �ن �جه  اس  ��ج ّٔه  ه�ی �ت کار  �که  داد  ار�ش  �گرن اه  ادسش �چ �جه  و  ود  �گسش ا�ان  �ن�یّ

گی  اد� اس �جه حرام �ن دن ��ج د�ی ا �ن ه �ج �ک �ن د و همه �چ� ا�ن �آ دن �کرد�ن اطی د�ی �ج ا�ن کارگاه �ن�یّ در�ی �گر هم �جه �ت ٔه د�ی �ج عا�ی ر�ت
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�گر  �کد�ی اس �جر �ی وص�ی�ن ��ج ا�ان و �ت د کار �ن�یّ �ی ٔا�ی د و رد �ت نهان می �کرد�ن � ل�ن را �چ �ی�ت�ت �ت د، ا�ین ح�ت ی می �جرد�ن ود �چ �ن

ن�ت�ند. س�ج�ت�ت می �گر�

�ی�ج  ٭  ع�ج �ن�ت ر�ج اس �ن ا ��ج هٔ سلط�ن�تی ر�ن�ت �ت ا�ن اط �ن د و او �جه �ن�یّ اه رس�ی ادسش ود �چ و�ج�ت �جه �ن األحنره �ن �ج

ان ا�ین همه،  کی رد م�ی ل � من �ی ود �ن�ت ود لگ�ن�ت معلوم می �ش �ی�ش �ن د و �چ د�ی ی �ن �یرن ه �چ ّ�ت ک�ند. ا��ج ود را �جه �تن � �ن

ن را  را�ن�ت �آ ی و �ن ا�ی �ج �ی اس و �ن ود ��ج ار و�ج ا�چ ارا��تی، �ن اوری و �ن کمال د�یر�ج �ی��تم. �چ� رد ل اده �ن �الل �ن

�ی�ش  ن�ت�ند و �چ ا�ان، �چ� می ر� ک�ن�ند .�ن�یّ ه � دا�ن ن را �جه �تن او ا�ن ا �آ اد  �ت ��ت ی�نه ا�ی � �ی ا�جل �آ �ت �کرد و رد م�ت �تصد�ی

اده �جود و  ��ت ن�ت ا�ی اره ل� �چ �ی ن �ج د و �آ اه راس�ت وردس�ت می �کرد�ن ادسش اس موهوم را �جه �تن �چ د و ��ج مد�ن می �آ

هار م�ّر�ت �ن�یرن می �نمود. ا�ی ا�ن �نان ��ج �تن �چ ار دا�ٔمًا ا�ن داسش ا�چ رس س�نن �نمی لگ�ن�ت و �ن ا�ن �ت

�ت همه  ال�ی د و �ن وسش �چ ه را �ج ا�ن امٔه �ت اه �ج ادسش ا �چ ود �ت ا �ش هر �جه �چ م رد �ش �ی نی عطن � �ش د حج ام، �ترار سش �ج سرا�ن

ا  ن�ت �ج اِه ل� ادسش د و �چ اد�ن ��ت ان ا�ی ا�ج �ن�ند. مردم �جه عاد�ت معمول رد دو �م�ت �ن�ی �ی
�ج اس �ج ن ��ج او را رد �آ

اس را  ا�ٔه ��ج �ج ار د�ن دمٔه٭ رد�ج �نر ا�ن �ن �نها ع�جور می �کرد و دو �ن ر �آ
ار ا�ن �جرا�ج رام�ش و و�ت ا �آ دا�ج �تمام، �ج �آ

ود.  ده �نسش م�ین ما��ی ا �جه �ن �ند �ت �ت رد دس�ت داسش

اه رد  ادسش �چ �ت سر  �ش ْن �چ �س�ی ا ا��ترام و ��یر�ت و �ت �ج �یران  ال، ام�یران و و�ن ان، ر�ج ار�ی رد�ج

امی،  د�ن هم�ت �ج رس �ت د، ا�ن �ت د�ن اه �نمی د�ی ادسش اس �جر �تن �چ ان ��ج �چ  �کدامسش ه ه�ی �ک �ن ا �آ د. مردم �ن�یرن �ج حر�ک�ت �جود�ن

�ند.  �ت �جر�یک می لگ�ن اه �ت ادسش د را �جه �چ د�ی اس �ج د و ��ج ادی سر داده �جود�ن عنر�یو٭  سش

؟«  ن�ت اس�ت را ل� دارد؛ ا�ین حچ اس �جه �تن �ن د: »ا�ین �که ��ج اد �ن نر�ی ان مردم � کی ا�ن م�ی اگاه �کود� �ن

اره �جه  . �کود�ک دو�ج �توا�ن��ت ک�ند، �ن �کرار ا�ین حر�ن م�نصر�ن � اره ا�ش �عی �کرد او را ا�ن �ت �چ �ی ه مارد �ج هر �چ

د  �کرار �کرد�ن �گر �ن�یرن هم�ین حر�ن را �ت ّٔه د�ی �چ کی دو �ج ل کم �ی کم ل ؟« ل اه �جره�نه اس�ت ادسش را �چ : »حچ ٭  لگ�ن�ت �ت �ما�ج

ّ�ت  مع�ی �ج �که  �ت  سش �گدن �ن د�یری  و  د  �کرد�ن ل  �ن�ت هم  �جرای  را  ا�ین حر�ن  د  رد�ی �ت ا  �ج ان  �ی ا�چ �تماسش ا�ن  ی  �ج�صن و 
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را... را... وحچ ؟« و حچ ن�ت اس�ت اه ل� ادسش را �چ د : »حچ اد �ن نر�ی ه � ار�چ �یک �چ

٭ ٭ ٭

�ی�ت�ت  د اّما رد ح�ت دو�ن اس �ج واهد �جرای ا�نسان ��ج ک�ند �که می �ن �ین وا�نمود می � �ن ْ �چ �نک �تمّدن عنر�ج ا�ی

ورد �که  ر�آ
اد �ج نر�ی ک�ند � رٔ��ت �نمی � �چ �ک� حج ه اس�ت و ه�ی ک�ند، او را �جره�نه سا�ن�ت اس �جر �تن او � ه ��ج �ک �ن ای �آ �جه �ج

دا  �ی ا مردمی �چ �ی . �آ گی ا�نسان  اس�ت ل ه، �جره�ن ه و �چ ه و �چ ار�چ �ی��ت و �اصل ا�ین همه ُمد و �چ ا�ی رد کار �ن ��ج

ک�ن�ند و  رٔ��ت � د، حج اس می دا�ن گی را ��ج ل نی �که �جره�ن ها� ا�جل �ج �ند و رد م�ت اسش ه �ج �ت ه داسش د �که صدا�ت�تی �کودکا�ن و�ن می �ش

د؟ ورد�ن ر�آ
اد �ج نر�ی �

م؟ �ی اسش �ج ن مردم، ما �ن را �آ حچ

ن اس�ق �گ ا�ن �لم و  �ن ر�ن ن اس�ق�قو�ق َا�ن راعن�ش رو�ش �ق�ش �پ ن �آ �ی ا�ن هم
�گ �ن و�ن و �ش وان سش ن را ای �ب �گ�لم و �ن ر�ن �ن وس  مل�ب نه  � د  ا�ی ی �ب م ر  م�ن

ال الهوری �ب ا�ق
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4. جملٔه معروف »حجاب مصونّىت است نه محدودىّت« را با توّجه به محتواى درس تبىىن کنىد. 
5. با مطالعٔه کتابى در خصوص انقالب الجزاىر، نقش حجاب زنان را در شکست استعمار فرانسه توضىح دهىد. 
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دهم ا�ز�ز ردس �ش

�د  ر�گ معاصر رد �ال 1301 رد �ج�و�ج �ز
�ج یس�زدٔه  و� ، مّور�ز و �ز �ق ، مح�قّ ّر�ین �کو�ج دالحس�ین �ز ع�ج

ار  �ش �یوا و ر�ا دارد. ا�ز �آ لمی روان، �ش گاهی ا��ق �که �ق ٔه دا�زسش س�ق
یس�زدگان �ج��ج و� کی ا�ز �ز � مد. او �ی ا �آ �ی �جه د�ز

را  امداد ا�الم«  و »�ج زی«  � ه«، »سّر  �کو�ز حر رد  حّله«، »�ج کاروان  ا  ی«، »�ج اد�ج د  �ق »�ز او  هور  م�ش

. ده ا��ق �زا�ج �ش �ق �گ�« او ا�ز �یرز های د�ی ا�ج »ا�ز �چ ک�ق �ی� ا�ز � ام �ج�د. م�قن �ز وان �ز می �ق

لوه گاه ه�زر های ا�المی د حج مس�ج
 

�گ� را رد  �کد�ی �ی دو  ا�ین هر  �ج�ع�کس،  ؟  �یس�ق �ز گاری  ه�زر �ا�ز ا  �ج را  د�ین  �گ�ز�ق رد ا�الم  �که   

ل  م�ی �ج
ه  للک م ا��ق �ج م و ح�ک�ی ط ر��ی ه �ز�ق عالی ــ �ز ه �ق دای ا�الم ــ الّلٰ د. حز ن هم رد مس�ج �زد و �آ و�ش می �کسش �ز �آ

د امام اص�زهان سر رِد مس�ج
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دار �جمال. هم هس�ق و ا�ز هم�ین رو دو��ق

د  داو�ز گاه حز �یسش لکوِه واال �که �جه �چ ا�ش �زا های �ج ن �ج ان می دهد �که ا�ی د �کهن �زسش ی مساحج ر �جه �جع�ز �ز �یک �ز

د  �زاِس ا�ین مساحج ا�ش اِم �ز ی �ز د. ه�زرم�زدان �ج و�ز ی �ش ّل�ق لوه گاه ه�زر ا�المی �ق د �که حج ن ا�ز وِر �آ د، رد �ز ده ا�ز اهدا �ش

�که  د  �جوده ا�ز �گ�م  ّدسی  م�ق و�ق  �ش همان  ا�ز  د،  �ک�ده ا�ز د  داو�ز حز دم�ق    حز و�ق�ز  را  و�یسش  �ز هس�قی  �قمام  �که 

ا  د �ق ده ا�ز �ی وری �قمام  می �کو�ش ا �ش ها �ج �ز ل �آ ه ا��ق و ا�ز ا�ین رو م�ش �ق �قَِعل می دا�ش مُسش
ادان ر�زسا�زس٭ را  ا��ق

�زد.  حزسش �ق �ج ح�قّ �ق
لوه و  ّدس حج ار م�ق �ش ن �آ

د، رد طّی ا�ی ه ا�ز �ق ی دا�ش ا�ی �ج �ی ه�قر�ین �قصّوری را �که ا�ز �ز �ج

و�یسش  ی را �که رد اطرا�ز �ز ا�ی �ج �ی ه هر �ز �ق �ش گاران �گدز ن ا��ق �که معمار مسلمان رد رو�ز �ی�ق�ق �آ ح�ق

ا �جه ه�زگام �ز�ص�ق �ج�ای  ا�ز�ق  ــ سعی می �ک�د �ق دا می �ی الل حز م�ق و حج ور ��ز ن را رد�ز د ــ ا�گ� �آ می د�ی

ک�زد.  ا�ز � د �ج ی رد مس�ج ا�ی ن حج �آ

ا  کار های امّ�ق را  �ج �یعزم�جر رد هما�ز د. �چ د�ز ا �جمع می �ش �ج �ز ان �آ ی �جود �که مسلما�ز ا�ی د حج �یعزم�جر مس�ج رد عهد �چ

د�یک  د، �ز�ز ا �ک�د�ز زُسطاط �جه �چ �ان عر�ج رد �جصره، �کو�زه و � ا�ق د �که �ز ��ین مساحج م �ق د�ی حّل و �زصل می �ک�د. �ق

ن  ام �آ �زان �که �ز �قماع عام. �چ �جود؛ م�ّ�ی �جود �ج�ای ا�ج وم �ز گاه �ق اد�ق زها ع�ج � د �ق �ی�ا �که مس�ج ماره٭  ؛ �ز
ٔ

�جود �جه داراال

ود را  ه های �ز ی�ش حل�ق امع ــ �ز�یرز �جه رد��قی ا�ز ا�ین امر �کا�ی�ق دارد. رد دوره های �جعد، اهل حد� ــ حج

ی  ه ها�ی د �و�ز د. رد مساحج د�ز �ی لو�ق می �گ�ز د حز ٭  رد مس�ج کا�ز ّه هم �ج�ای اع�ق د و صو�ز�ی �زا می �ک�د�ز د �ج رد مس�ج

کار٭   ه های ا�ز �زان �که حل�ق د. �چ م می �ش ع��ی ن �ز�یرز �ق د و �ق�أ��ق �ق��آ و�ی �ج �زها �ق الو�ق �که رد �آ له و �ق ا�ج �جود �ج�ای م�ق

ی�ش �ق�أ��ق و  موعه های حد� د م�ج ی مساحج �جع�ز . رد  ا�ز�ق ل می �ی �ک�ی سش �ق د  دا ــ هم رد مساحج ام حز �ز �ک�  ــ �ز

د. م می �ش ع��ی �ق

�یؤه  �زّوع �ش ا�ج �ق د، ا�ز ا��ج ح �ش ز�ق لٔه ا�الم � ها �جه و��ی �ز م�ین �آ وامی �که سر�ز اد ا�ق ال�ز �ز�ش �ق �زّوع و ا�ز �ق

ه  ه �قصّوری را �ک لک �ز م ا�الم �ج�ای �آ د�ی �یس�ق �که اّول�ین معماران �ق ک �ز مسلم�ین �جود. �ش
�ین  معماری رد �ج
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ود ــ ا�ی�ان،  ور �ز وم و �کسش �یؤه ه�زر �ق ه �ش لک �ز �ز �آ د �ج ه ا�ز �ق دا�ش �گ�ی �ز لٔه د�ی �زد، و��ی حزسش �ق �ج ح�قّ �ق
د ه ا�ز �ق ی دا�ش ا�ی �ج �ی ا�ز �ز

ا �که ا�ز معمارِی  �ز ه ع�زاصِر و ا�ج ه ا�ین �گو�ز �قّ اده �ق�ار ده�زد اّما ا��ج �ز ام و مصرــ را مورد ا��ق ا�زس، ه�زد، �ش �یرز �ج

�ّول معماری ا�المی  ا�ز�ق و رد �ق �ق می �ی �ی ط�ج د �ق د�ی ا هد�ز های د�ین حج ه �ج ه ر�ز�ق د، ر�ز�ق دز می �ش � احز م �ق د�ی �ق

د. �ی حزسش ٔا�ش�یر می �ج �ق

ا  �ز ن ا�ج وا�ز : معماری رد �ق ه ا��ق ز�ق � م�ی ل�ز �جه هم رد�آ ز�ق د ه�زر های م� اری ا�ز مساحج �زای �جس�ی رد �ج

ه ها  �ج �ی ک�ق و�یسی، ا�واح و� و�ش �ز ؛  �ز ه �ک�ده ا��ق و�جّ ی ها �ق و�ش و ا�وان کاسش ی �جه �ز�ق اسش �قّ �ز ؛  ده ا��ق �ی �کو�ش

ه ا�ز  لک �ز ی هم �ج�ای �آ ه و مو��ی�ق �ق ه دا�ش حز ها1 را عر�ز ار�ی ه ها و ماّده �ق عر، مو��ز ؛ سش ده ا��ق �ی حزسش لوه �ج را حج

، ��قّی  ه ا��ق ا�ز�ق �ی لوه �گ�ی  ال حج اری و وا�طز م�ج ا�زگ �ق �ج ن و  د، رد صدای مٔو�زّ �زما�ز ا�ز  �ج �گ� ه�زر ها  د�ی

د. �ز��ش های عالی،  مده ا�ز دان �آ موعٔه ا�هی �جه م�ی �ین ا�ین م�ج �ی �ز �ق ل و  کم�ی ل �ق ص�زع�ق های د��قی هم �ج�ای 

ی  ا�ی �ج �ی ل �ز کم�ی ل له٭   کاری ها �ز�یرز رد �ق �جّ�ق ٭  کاری ها و م��ی ان، م�ز ها، �ق�زد�یل٭ های رد�زسش �ده های �گ�ان �ج �چ

د. ود را ادا �ک�ده ا�ز د �ز�قسش �ز م�ق مس�ج و ��ز

�جّ�ق  کاری له کاریم�ز م��ی
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د  �زای مس�ج �زان رد �ج ، �چ ز�ه�زگ و ه�زر ا�المی، رد طّی �ق�ن های ردا�ز ه �گون � اهر �گو�ز ه مطز د�ین �گو�ز �ج

د،  زها ا�ز مطا�عٔه رد مساحج � د �ق وا�ز �ین می �ق ن �ج �ق و رو�ش ه ا��ق �که امرو�ز �یک موّر�ز د�ق�ی ا�ز�ق ال �ج�و�ز �ی م�ج

ک�زد. سّم �
و�یسش محج م �ز سش �یسش �چ وام مسلماِن عالَم را �چ حز ا�ق ار�ی زی ا�ز �قمّدن و �ق � �قصو�ی� رو�ش

گاهی  سش زما�ی � و � ا�ک �ق ی٭  �چ ٔا�ی ، ه�زر ا�المی مل�ج ل�ز �ق ا�ق م�ز �ز اصلٔه �آ رد طول �زسل ها و �ق�ون، رد �ز

ٔه  �ز�ی ا�ج ا�ز  ه  �چ �ز �آ م و اصالح  �م�ی �ق �ج�ای  م،  د�ی �ق ه�زر های  ای  ا��ی ه  �قّ ا��ج  . ه ا��ق �ق دا�ش �ز د  ا�ز مس�ج  � امن �ق

�یوه های  م، �ش �ی ار �طز �ش ن �آ
�زای ا�ی ا �که رد �ج �ج �ز رور�ق �قمام دارد. ا�ز �آ ، امرو�ز صز ده ا��ق ز��وده �ش ی � دا�ی حز

ه امرو�ز ا�ز  �چ �ز عم�یر هر �آ �ق م و  �م�ی �ق �ج�ای   ، ه ا��ق ز�ق �
م�ی �جه هم �آ ل�ز ا�المی  وام م�ز�ق معماری و ه�زری ا�ق

 . م ا��ق د�ی د همکاری های �ق د�ی �ج �ق �جه �ق ک حا�ج ی �ش زی ا��ق �ز�یرز �ج مله رد حال و�ی�ا� ن  �ج �آ

�ج�ای  د  ا�ش �ج دی  و�ی �ز امرو�ز  �زسل  ی های  د��زوا�ز و  دو��قی ها  �که  هس�ق  ن  �آ د  ام�ی د�ین �گو�زه،  �ج

�زده. �ی دو��قی ها و همکاری های �آ

د �ق�ار  گ�ز�ج ن �
�ی� ا�ی م و رد �ز امع اص�زهان ر�ز�ق د حج ای مس�ج ن رو�ز و�ق�قی �جه �قما�ش من �آ

ا�ین  �ی�  �ز ون رد  ؛ �چ د ا��ق د و مس�ج گ�ز�ج � ز�یر  س� ودم رد�ق �قمام و�ج �که  دم  ّه �ش م�قو�ج �گ��ز�قم، 

د و  م�ق مس�ج ی �ج�د و �جه ��ز زی ها �چ ٔه ا�ی�ا� اّل�ق �ی� و حز دز ا�چ ا�ز ز�ز اهکار � وان �جه �ش ی می �ق و�ج د �جه �ز گ�ز�ج �

ا  م و �ج امع اص�زهان ر�ز�ق د حج ارها �جه مس�ج ن �جه �جعد، �ج دا �ک�د. من ا�ز �آ �ی اد �چ �ق ن اع�ق د �آ گ�ز�ج �

ود را �جه اص�زهان  ٔه �ز �ق و عال�ق ودم و عسش حس�ین �گسش ان �جه �ق �ج د، �ز د ا�ین مس�ج گ�ز�ج ای � �قما�ش

سدم را  ده �ج�هم �زهادم، �ج ه د�ی لک �ز واهم �جعد ا�ز ا�ی ه�ق می �ز دم. �جه هم�ین �ج ون د�ی ز�ز ا� رو�ز

ک�ز�زد. زن � ّدس د� ا�ک م�ق رد ا�ین حز

�زاس ان �ش ا��ق (، �ج هام )�چو�چ �چ ور �آ ر�ق زسور �آ �و� �چ
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توضىحات
1. ماّده تارىخ، مصراع ىا بىت و ىا جمله اى است که براساس حروف ابجد، سال وقوع ىک حادثه ىا موضوع 

را نشان مى دهد.

خودآزماىى
1. در صدر اسالم از مسجد چه استفاده هاىى مى شده است؟ 

2. تنّوع در شىوهٔ معمارى مساجد در کشورهاى اسالمى ناشى از چىست؟ 
3. چرا نوىسنده مسجد را جلوه گاه هنر اسالمى  مى داند؟

4. ىک موّرخ چگونه مى تواند با مطالعٔه در مساجد به تمّدن اقوام مسلمان پى برد؟ 
5. پىشنهاد نوىسنده در پاىان درس چىست؟ 

6. به نظر شما آبادى مساجد در چىست؟ 



116

دهم ردس ه�ز

ده  ان د�ی کا�ش ــ 1307 �ش ( رد  هور معاصر )1359  ا�ش م�ش �قّ �ز اعر و  هری«  �ش »سهرا�ج ��چ

ز�ه�زگ  � ا  �ج هری  ��چ  . زی ا��ق ا� عر�ز م  اه�ی م�ز ا�ز  �ز 
��جر�ی و  ال�یسش  �آ ی  �ج و  او �اده  عر  سش ود.  �گسش هان  �ج �جه 

وا�ز  م �ز سش �چ �ق و  عم�ی ا و  �ج �ی �ز عر�ش  سش ون  هم�چ
�ز�یرز  او  ی های  اسش �قّ �ز و  �ق  ز�اوان دا�ش � ی  ا�ی �ز �ش �آ م�ین  ر�ق �ز م�ش

س�ین �ال های  ن را رد وا�چ هری �آ ی« ا��ق �که ��چ �ج ا�ق �آ ا�ج »ا�ق ک�ق ه ا�ز � د �ج��گ��ز�ق �ی وا�ز ه می �ز �چ �ز . �آ ا��ق

. ه ا��ق �ق و�ش ود �ز گی �ز دل �ز �ز

ی اسش �قّ کالس �ز

ن روا �جود.  د. �ز�زده رد �آ ه �زمی �ش د �گ��ز�ق . �جه حج �ق دا�ش کی �ز � واه و روان �جود. �زسش ی، دل�ز اسش �قّ �زگ �ز �ز

هل  . �ا�سش �جه �چ اده و صا�ز دمی ا�ز�ق . »صاد« معلّم ما �جود. �آ �ق دا�ش ک �جه رو �ز �جود. صور�ق معلّم دور �ز

�جود و  ا  �ز�قسش �ج�زدی ا�ش دل �گسش  . �ق �ک دا�ش ا�ز �ز ن د��قی  �جود و رد �آ الی  �ق ٔه  سش �ق �ز �زگار  د. کار�ش  �زمی ر��ی

می٭،  زِی ا���ی ا� ا�ج عر�ز حچ و �ق �ی �چ �جود. رد  �ز ه  ه�قر �ک �جود و �ج �ز ه ا�ش  سش �ق دم رد �ز 1. �آ ز�ق � ر�زگ را �زگار�ین می ر�ی

ه کاره �جود. دم �چ �آ

. �گ  ا�جک می �جس�ق د؛ �ز��گو�ش را حچ قم می �ز ا ر� ن را رع�ز د؛ �گو�ز �ی ا می �کسش ان را �گو�ی معلّم مرعز

ی  �دا�ز �شی ا�ز ا��ج  �چ زی �جه کار�ش �جود3  و مرا حد�ی ِگ٭  ا��ج ��� �یر�ز 2  اّما رد �ج ز�ق � ه می ر�ی ��ق
را روان �گَ

 . اد ا��ق معلّم رد �ی

م و  ه �جود�ی س�ق ی ما �جود. رد کالس �ز�ش اسش �قّ �زگ �ز م. اّول و�ق�ق �جود و �ز ان �جود�ی �یر��ق �ال دوم د�ج

. �و�ه را روی  �ق ل دا�ش �ی� �جعز دز �ز م. �و�ه ای کاعز �ی س�ق �ز�ش
م و  د�ی ا �ش مد. �ج��چ م �جه راه معلّم. »صاد« �آ سش �چ

ورد  ود �جه کالس �آ ا �ز م کاری �ج ٔه �ز�ی سش �ق ا�قمام �جود. معلّم را عاد�ق �جود �که �ز د �ز الی �جود و ال�ج ٔه �ق سش �ق م�یرز �زهاد. �ز
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د4  ا�ز ن می �زسش ؛ ما را �جه رو�زگاری �آ ز�ق � وری می ر�ی ا�ز حچ طرح حج ا �گ اه �ج ٔه ��ی ز�ق � ه همان �جود: �جه �ق �یو��ق و کار�ش �چ

. س�ق ود می �ز�ش ٔه �ز سش �ق زی �ز � �ی �ه �چ �ق ود �جه �ز و �ز

ا�گ�دی  د.«  �ش �ی �کسش ا �ج م �ق ی می �کسش : »�ز��گوسش �ق و �گ�ز�ق ؛ �ج��گسش حچ را �گ��ز�ق د؛ �گ ه ر��ی ز�ق � ای �ق معلّم �چ

ان  کی �ش � �ی صدای   . ز�ق � �گ�ی �ج�ا�ز را  �گ�ان  د�ی ط�ز�ق  �ی �ش و  �زه«  »�ز��گو�ش   : �ق �ج�دا�ش صدا  ا��ز�ق  م�ز رِد  ا�ز 

د:  �ز ا�زگ  �ج ا�گ�دی  �ش کالس  ه  �ق ا�ز   .» ا��ق ��یوان   �ِ �چ ا  �ی د�ز  ، �ز��گو�ش ا�ز  م  د�ی ه  �ش »�زس�ق  : ا��ق �ج�حز

ی صدا  ا�ا�ز ٭  �جود. ا�ز رِد �ز ّو�ش « و معلّم مسش ، ا��ج د: »ا��ج د�ز ا او هم صدا �ش �زد �ج زی �چ � « و �ق »ا��ج
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ود�ش  م راه د��ق �ز ی �ج�د�ی « . �چ ک�ی ا��ق ورد. ��یواِن مسش ما �زمی �ز ؟ �جه ردد �ش �ا ا��ج : »�چ �ق �ج�دا�ش

د:  �ی اد �کسش ز��ی « �که معلّم � ،ا��ج م: »ا��ج ق�ی ز� ا هم دم �گ�� د. همه �ج ک�زده �ش ا � ا�ق ا�ز حج ار ا�ق ن �ج 5  و ا�ی �یس�ق هم �ز

ا�ز �ک�د.  عز م«. و طّراحی �آ د، ا��ج می �کسش ا�ش : »�ج ه �گ�ز�ق هس�ق م. و معلّم �آ د�ی «! و ما�ا�ک�ق �ش »�ا�ک�ق

م ر�ز  �ز�ی �زما�یسش  و  �جود  ود  �ز ه�زرور  اکان  �ی �ز   7 َل�ز صد�ق حزَ د6.  �ی �کسش �ز هلو  �چ ا�ز  �ز  �ج وری  ا�ز حج »صاد«  هر�گ�ز 

ان می داد8.   کمال �زسش ود را �جه � ِی �ز هلو، ا��ج ی �جود. ا��ج ا�ز �چ ا�ز �ی �ق و ا�ز سر �ز ی رد �ج� دا�ش دگان را�ز �ز �ز

�ی��ین  ّک   �ز اره صور�ق داد. �ز مد. ��ج را �جه ا�ش ز�ود �آ د؛ � ٭ ��یوان روان �ش د��ق معلّم ا�ز َو�ق�ج

٭   اِر�ج ال و عز اال �ج�د؛ ا�ز �ی د؛ دو �گو�ش را �ج ا�ز م را �زسش سش ؛ �چ اال ر�ز�ق د. �چس �ج �زُ�ه٭ ما�ز مود و رد �آ �ی را �چ

مد.  �آ ا�ز ای �گ�دن �ج . �چس �جه حج ز�ق � و�ی ورد؛ ُدم را �آ ��آ
�ده٭  را �ج

؛ �گُ �ق �ش �ق �گدز سش س�قی �چ مد؛ ا�ز �چ �ی� �آ �جه  �ز

کم  ل . ��چس �ش ان �ا�ز�ق ز�ا�ز ُکّله٭  �زما�ی ا � ز�ا ر�ز�ق و دو د��ق را �ق �زه � کِ�ق�ز و ��ی م � �ین رو �زهاد؛ ا�ز �زَ ا�ی �جه  �چ

ده �جود.  �ین �ج�د و مرّدد ما�ز ا�ی د. د��قسش را �چ ما�ز ا�ز د. »صاد« ا�ز کار �ج ه �ز و �گ��ق ا�ز �ی� �ز ا �ز ا را �ق د و دو �چ �ی را �کسش

م  �جه راه  سش ا ُسم ها و ما �چ ده �جود �ج اها ما�ز . ُکّلٔه �چ وا��ق ود می �ز ِ �ز د؛ �قمام�ق �ی ی می ط��ج �یرز صور�ق ا�ز او �چ

ی  �ز
د. �گ��ی گی ا�ش �ز�جرمی داد اّما معلّم رد �زما�ز دل ا�ش ا�ز ردما�ز کِل »صاد«. سرا�چ مسش

ا�ز�جر ا�ز  � کار و �ج
�زِِ �آ

ا  اری �ا�ز�ق و ��یوان را �ق د و عل�زرز �ی ی رد هم �کسش ط ها�ی ان �ز ا�ج �ق د؛ �ش ام�ی �ج د �که �جه �ود ا��ج ا�ز ه٭  �ز دا�ز ر�ز

دارد«. و  دارد، سم �ز ا �ز د: »��یوان محچ �چ ا�گ�دی ُگل �ک�د. صدا �ز ط�ز�ق �ش �ی د. �ش ا�ز ا �جه عل�ز �زسش �ا�ق �چ

رد«. حچ د �ج ا�ی ؛ ��یوان �ج : »رد عل�ز ا��ق ون سردی �گ�ز�ق ه �جود، �جه �ز زمصه٭  َر��ق معلّم �که ا�ز م�

ارٔه  د، حچ �گ�ی ردمی ما�ز ا �جه کار صور�ق ادار ح�ق�یر�ق هر حج ا�گ�د و�ز د �که �ش �ی ی مرا �ز�جر �ا�ز اسش �قّ معلّم �ز

ک�زد.  ود می � �یؤه معلّم �ز گی �جه �ش دل ردما�ز

توضىحات
1. رنگ را به زىباىى و هنرمندانه به کار مى برد. 

2. براى انتقال تصوىرگرته بردارى مى کردند و گرته بردارى )گرده بردارى( آن است که با خاکٔه زغال، تصوىر 
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چىزى را طرح کنند. 
3. جاى حرف داشت؛ مشکل داشت.

4. ما را به کشىدن از روى آن طرح موظّف مى کرد. 
5. کناىه از اىنکه در آن کار مهارت نداشت. 

6. در سنّت نگارگرى شرق به دلىل انتخاب زاوىٔه ساده معموالً نقش ها از پهلو کشىده مى شد. 
7. جانشىن راستىن 

8. کشىدن اسب از نىم رخ زىباتر است و تناسب اندام حىوان را بهتر نشان مى دهد. 

خودآزماىى
1. چند اصطالح نّقاشى را که نوىسنده در متن آورده است، بىابىد. 

2. در کدام قسمت از اىن متن، مى توان نشانه هاى شاعرى نوىسنده را ىافت؟ 
3. ىکى از وىژگى هاى بارز اىن نوشته را بىان کنىد. 

4. با راهنماىى معلّم خود تحقىق کنىد چرا در نگارگرِى اسلىمى از نقش آدمى استفاده نمى شود؟ 
5. دو کناىه در درس پىدا کنىد. 

6. از نظر نوىسنده، کالس درس نّقاشى در مقاىسه با ساىر درس ها چه وىژگى هاىى داشت؟ 
7 . کشىدن چه قسمتى از اسب براى معلّم مشکل بود او براى حّل مشکل خود، چه چاره اى اندىشىد؟ 

آورده اند که ...
جوالهى در خانٔه دانشمندى، ودىعتى نهاد ىک چند روز برآمد. به آن محتاج شد. پىش 
وى رفت. دىد که بر َدِر سراى خود بر مسند تدرىس نشسته و جمعى از شاگردان پىش او صف 
بسته. گفت: »اى استاد به آن ودىعت احتىاج دارم.« گفت: »ساعتى بنشىن تا از درس فارغ 
شوم.« جواله بنشست، مّدت درس او دىر کشىد و وى مستعِجل بود و عادت دانشمند آن بود 
که در وقت درس گفتن، سر خود مى جنبانىد. جواله را تصّور آن شد، که درس گفتن همان 
سرجنبانىدن است. گفت: »اى استاد برخىز و مرا تا آمدن، ناىب خود گردان، تا من به جاى تو سر 
مى جنبانم، و ودىعت مرا بىرون آور که من تعجىل دارم«، دانشمند چون آن بشنىد بخندىد و گفت:

     فقىـه شهـر زنـد الف آن به مجلـس عـام     که آشـکار و نـهاِن عـلــوم مى دانــد،
     جواِب هرچه از اوپرسى آن بود که به دست     اشـارتى بکند ىـا ســرى بـجنـبانـــد!

بهارستان جامى
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�یم �ن
�ن �ک ح�ن

اس�ت �ج ّر�ج �آ �ن ی �ت�ن و�ی ه �ت ا �ک هر �ج

اس�ت ر�ن �ج مر�ن  �گ  �جا�ن و  گل  وی  صحراس�ت�ج رو�ن  و  اط  �ن�ش گام  ه�ن

د ا�ن �ش �ن �ی �ج ور�ت  ان  رن �ن ّرا�ش  اراس�ت�ن �ی �ج ن  م �چ ا  ص�ج �ش  اّ �ت �ن

�یس�ت �ن ان  وس�ت �ج و  �جا�ن  سِر  را  اس�تما  �ج �ن �آ ّر�ج  �ن �ت ی  و�ی �ت ه  �ک ا  �ج هر 

�نو�جان روی  جه  � ر  �ن �ن د  �ن و�ی
ه   ما راس�ت�گ ر �ک �ن ن �ن نه ا�ی ی اس�ت ، � ه �ن

ون ی �چ �ج ِع  ص�ن سِّر  و  �ت روی  داس�ت رد  �ی �چ �نه  �ی �گ �ج �آ رد  �ج  �آ ون  �چ

مِهر�ت مُهِر  ه  �ک ی  ای  دم �آ اراس�تهر  �ن �گ  س�ن ر�ن�ت 
گ

� �ن وی  رد 

د �جسو�ن ما   ِ �ک �ن�ش و  ر  �ت ی  سوداس�ترو�ن د�ی�گ  ر  �ی �ن جه  � ه  �ک �ش  �ت �آ

سعدی ی ��ا�جِ  �ج دن  ال�ی اس�ت�ن دا�ن ی  ر�أ ال�ن  �ن د  �ن و�ی
�گ

دارد �ن ر  �ج �ن ما  ر�تهأ  �ن رد�یاس�تا�ن  ار  �ن
لک ر  �ج ه  �ک سوده  �آ

سعدی



فصل هفتم: ادبّىات دوران جدىد »مشروطه«
اهداف کّلى فصل: 

1. آشناىى با جنبه هاى گوناگون ادبّىات مشروطه
2. آشناىى با ساختار و محتواى آثار ادبى دورۀ مشروطه

3. آشناىى با نمونه هاىى از آثار ادبى دورۀ مشروطه
4. آشناىى با چهره هاى ادبى صاحب اثر در زمىنۀ ادبّىات مشروطه

5. تواناىى انجام فّعالّىت هاى ىادگىرى
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روطه ا�ق دورۀ م�ش �یّ مدی  �ج� اد�ج رد�آ

�ز�یرز  ارسی  �ز اد�ج  و  ان  �ج �ز رد  ن،  �آ �قماعی  ا�ج و  اسی  ��ی �ّوال�ق  �ق و  روطه  م�ش ال�ج  ا�ز�ق ِی  �چ رد 

ود  � می �ش د�یک �ق ار �ز�ز ا�ز ه و �ج ان مردم �کو�چ �ج � و �جه �ز �ز�شر �اده �ق عر و  ان سش �ج د. �ز �ی د می �آ د�ی ی �چ زی ها�ی د�گ��گو�

ل ها، 
َ ان مردم، َم�ش �ج �زد، �ز دا �زمی دا�ز ار حج ا�ز ه و �ج ود را ا�ز مردم �کو�چ یس�زدگان ا�ین دوره �ز و� ون �ز و �چ

ک�ی�ج های  �� �ق و  ه ها  وا�ش ک�زد.  می � ا�ز  �ج ا  حج ا�ق  �یّ اد�ج رد  عادی  مردم  گی  دل �ز �ز و  صّه ها  �ق  ، اصطالحا�ق

ه ها  �ق و�ش ی رد�ز �چ ی رد  �چ ه و  �یو��ق �چ مله های  زی و �ج ده و طوال� �ی �چ �ی �چ ار�ق های  ود و ع�ج کم�قر می �ش � ی  �زای عر�ج �ش ا�آ �ز

د.  ا�ج کاهسش می �ی

ا�ز  �قماعی �ج اسی  و ا�ج گی و مسأ�ل ��ی دل �ز ا�ق �ز ع�یّ عر و �ز�شر ا�ین دوره وا�ق مون، رد سش ر م�ز �ز ا�ز �ز

و  ه ای �ز د�یسش ا ا�ز د �ج �قوا�ز ا �ج �زد �ق ا�ی �گسش �زده را �ج وا�ز م و �گو�ش �ز سش �زد �چ عرا می �کو�ش و�یس�زدگان و سش ود. �ز ه می �ش �گ�ز�ق

� گام �ج�دارد.  لکو �ق �ی گی �ز دل �ز �قن �جه �ز ا�ز رد مس�یر د��ق �ی

ن را رد  �زد �آ ه هما�ز �ق �ش ا�ق �گدز �یّ ی �که رد اد�ج �یرز د؛ �چ ا�ج ا�یسش می �ی ز�ز �قماعی ا� اسی و ا�ج د ��ی �ق ط�زرز و �ز

زی  � ر�ز الّد�ین �س�ی ّداسش ون ده�زدا، ��ی زی �چ لم مردا� ا �ق گار �ج م، رد ا�ین رو�ز ده ا�ی زی د�ی اکا� د �ز �ی ار ع�ج �ش �آ

گ�یرد. اسی �ق�ار می � ٔه ��ی ار�ز دم�ق م�ج روطه ردحز م�یرز م�ش ود و �ز�شر ط�زرز �آ ده می �ش �ز مال( و ... �ز م �ش )�زس�ی

د  د�ی �چ ان  �ی ا�ی ارو�چ ا�ز  د  ��ی �ق �ق �جه  و�یسی  �زامه �ز سش زما�ی � و  ه  ا�ز �ق �یوه ای  �ش �جه  و�یسی  ان �ز دا��ق دوره،  ا�ین  رد 

ار  �ج �جه  و  الد  می �ج �جعد ها  و  د  می رو�ی ما  ا�ق  �یّ اد�ج �کهن �ال  �ج� رد�ز�ق  ه  ا�ز �ق ه ای  ا�ز �ش ه  د�ین �گو�ز �ج د.  �ی می �آ

روطه و �چس ا�ز  دا�یسش م�ش �ی مان �چ زی �ز ع� داری  )�ی �ی عر دورٔه �ج زمو�زه ای ا�ز �ز�شر و سش ا � �زد. رد ا�ین �زصل �ج �ی می �زسش

د. م �ش واه�ی ا �ز �ز �ش د �آ د�ی ا�ق دوران حج �یّ �گ�ی ا�ز اد�ج زمو�زه های د�ی ا � �زده �ج �ی ن( و رد �ال های �آ �آ
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دهم ردس ه�ج

الی روطٔه حز م�ش

ا�ز  �چس  و  د  �ش م�قوّلد  هران  �ق رد  .�ش  هـ   1258 �ال  �جه  ده�زدا  ک�جر  ع�ی ا� عاّلمه  ده�زدا: 

�جه  روطه  ال�ج م�ش ا�ز�ق ادامه داد. رد  ل  �ص�ی �ق
�جه  اسی  ��ی علوم  مدرسٔه  زی، رد  د�ی� و  ی  اد�ج علوم  �قن  موحز �آ

ا  »م�یر�ز دو��قسش  اری  �ی �جه  اسرا�ز�یل«  »صور  امٔه  �ز رو�ز ار  �قسش ا�ز رد  و  �یو��ق  �چ واهان  ادی �ز �ز �آ �جمع 

ار�ک�د و عالوه  زی ا�ز�ق�ی � �ی ه �زسش زی �گوسش وا� . �چس ا�ز دوران �ج ا��ق ز�یل( �ج�حز ان« )مد�ی� صور اسرا� �گ�یر حز ها�ز �ج

��ین  م�زد �ق �ش امٔه ��قر�گ �که ار�ز . ا�ین �گ�امی �ز �دا�ز�ق ارسی �چ امٔه �ز �قن �عز�ق �ز و�ش ک�ق�ج �جه �ز ح � ص��ی �ق
ٔا��ی�ز و  � �ق

�ج

ز�ه�زگ  ��ین � ر�گ �ق �ز
ک�زون �ج ا�ز�ق و ا� ان �ی ا�ی ان �چ �ج م�زدان و اد�ی سش �جمعی ا�ز دا�ز�ش ، �جه �کو�ش ادگار او��ق �ی

و  ط�زرز  �جه  را  ود  �ز ادی  �ق ا�ز�ق ــ  اسی  اال�ق ��ی م�ق . ده�زدا  ارسی ا��ق �ز ان  �ج �ز ا�معار�ز  دا�ی�هق  و  �عز�ق 

�جه  ل  ز�ی امٔه صوراسرا� �ز رو�ز و« رد  ای »د�ز امصز و  د«  ��ز �چ د  ��ز ام »�چ �ز ا  �ج و  �ق  و�ش می �ز �ز�شری �اده  ا  �ج

اال�ق  زمو�زه ای ا�ز م�ق � �ی�  ٔه �ز �ق و�ش �ز  . �ق �ش هران رد�گدز �ق �جه �ال 1334 هـ .�ش رد  د. او  ا�چ می ر�ا�ز حچ

�زدگان  زما�ی � د  ه می د�ی لک �ز ا�ی ّ�ق ا�ز  روط�ی واهان �صر م�ش ادی �ز �ز �ان و �آ
�کّ �ز ون �ا�ی� م�ق هم�چ

. وی   او��ق

د،  گ�یر�ز وا �ق�ار می � هره های مردمی م�ج�س رد ا�ز�ز �زد و �چ ا�ج �س راه می �ی ی �جه م�ج ز�ما�یسش �ی و � �م�ی �ق
ک�یالن(  )و�

د. ه می �ش �ز�ق سش ٔا�شّ� و �آ ّد�ق م�ق �جه �ش
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ن  �گ� هم �ز �ز� مردِم د�ی : »هان«. �گ�ز�قم: »�آ مدم. �گ�ز�قم: »�ز�زه!« �گ�ز�ق �زگ �آ �ج �ق �ز�، �یک �ش �آ

ز�ق�زد؟« ان هم �زمی ا� �ج و رو�ز �جه حج ام �ش ا�ج و و �ج ل �ق حچ �کدام م�ش �ا ه�ی د؛ �چ وهر�ز و �ش

در  �چ �جه  حچ و�ق�ق  ه�ی �که  د�ز�ق  �ز ���ز  ا�ین  ا  �ج �جرد  �ج را  ز�ق�ق  معر� و  کمال  � ور  »مرده �ش  : �گ�ز�ق

ده«.  �ج مرا  وا�ج ���ز  �ج ،  حاال  و�ج �گ�ز�قم: »�ز �ین«.  �زسش �ج ا  �ج �ز �آ و،  ا�ش �چ ا  �ج ا�ی�ز ا�ز  �قی  گ�ز ل �ز ده ا�ق  ��یل �ش �ز

 : امد؟« �گ�ز�ق �ی �ق �ز ان مطا�ج اره �ق �ا ��ق امد1« . �گ�ز�قم: »�چ �ی �ق �ز اره مان ا�ز اّول مطا�ج ی، ��ق �چ : » ه�ی �گ�ز�ق

ره، و�ق�قی  : »�آ ه؟ �گ�ز�ق وهری می سش ن و �ش ور هم �ز م: �ز�زه! �جه �ز ور �ج�د.« �گ�ز�ق ا�ق مرا �جه �ز ا�ج ه �ج لک �ز »م��ز ا�ی

 . �ق دا�ش �جود؛ ااّل من هم وار�ش �ز د �ز ی ا�ش �ج درم دارا�ی م �جودم. �چ �رعمو�ی د �چ امرز درم مرد، من �ز �که �چ

اد  �ی ه �ج ل مدا�زعه٭  �جود �ک ک�ی ِی هم�ین مرد �که و� ادم     �چ ز���ق ک�زد؛ من � ی ��ق � وا��ق مرا �ج سش می �ز
ُک ا�ِمل�کَ ر�ی سش

امه �گ��ز�ق �که �جعد  طور ا�ز من وکا��ق �ز ده �چ ل �ش ��ی ام �ج�ود مرا�زعه٭ . �زمی دا�زم �ز ا�ج ر�یک ا�ِملک �ج ا سش �ج

دم، �گ��یه �ک�دم،  ودم را �ز ه من �ز د �ک�ده ام. هر �چ ودم ع�ق و را �ج�ای �ز د �که من �ق س�ج�ی ه �چ ا�ز �یک ه�ز�ق

م مارد، �جعد ا�ز �یک �ال  لگو�ی ی �ج ن م�زی«. حچ و، �ز ه �که �ق : »ِااّل و ِلّلٰ مدم، �گ�ز�ق م�ین �آ �مان ر�ز�قم،  �ز �جه �آ

د! ا�هی  ا�ش ه �ج �ق دا�ش الصی �ز ه�زّم حز �قسش �ج . ا�هی ا�ز �آ دا�ز�ق �قسش ا�ز ی2  مرا �جه ا�ین �آ عَر�ز و عَر�ز �کسش

ل  م های م�ش سش ن �چ اده!3  ا�هی �که �آ �ی د و او �چ ا�ش ان �واره �ج ه �ز ود! ا�هی هم�یسش اه �جسش �یعزم�جر رو�ش ��ی �یسش �چ �چ

ار �گ��یه �ک�دن. من  ار �ز روع �ک�د �ز زها را �گ�ز�ق و سش � رد!« ا�ی �ج رد�آ صز امی٭ ا�ش را م�یر�ز ِ �ش َر�ق َا�ز

د من  امرز ه د�ز�قر عموی من هم �ز لک �ز . �ج�ای ا�ی �ج دلم �جه حال �ز�زه م �و�ز�ق ن �ش هم را��قی را��قی ا�ز �آ

�ج  ن �ش . ا�ز �آ می ا��ق �ی لم �طز ه طز د �چ امرز د ا�ز �ز امرز دا�ک�دن �ز ه من هم م��ق�ز�ق �جودم �که حج لک �ز �جود؛ �ج�ای ا�ی

دم؛ �ج�ای  ���ی اد �ق ز�ق ام ا� ا�ج م �ج سش مم �جه �چ �ش �چ
�گ� هر و�ق�ق  �ج د�ی ن �ش د. ا�ز �آ ام صا�ز �زسش ا�ج ا �ج �گ� دلم �ج د�ی

ن و�ق�ق ا�ز  زها �آ � ه �ق . �ز امی ا��ق ِ �ش ر�ق ل ا�ز ما�ش م�ش �ش زی، �چ � �ق ول �ز�زه م �گ�ز دم را��قی را��قی �جه �ق ه د�ی لک �ز ا�ی

ه  دم؛ �جعدها ا�ز اسم هر �چ ���ی ل �جود، �ق ک�ی ه و� م های هر �چ سش دم، �جعدها هم ا�ز �چ ���ی ام �ق ا�ج م های �ج سش �چ
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اِی  �ی د�ز �جه  ز�ق�زد  د و ر� �که مرد�ز ها  �ز �آ �جود،  �ز ا  �ج �ز ا�ی صودم  اّما حاال م�ق دم،  ���ی �ق له  �ج دم،  ���ی �ق �جود  ل هم  ک�ی و�

ا �جود �که ا�گ�  �ج �ز صودم ا�ی رد. م�ق �گدز ان �ج ص�یر  همه �ش �ق دا ا�ز سر �ق . حز ا��ق اِی �ز �ی م رد ا�ین د�ز د�ی 4 ، ما ما�ز ��ق

�جه  ا�ز رو�ز اّول  �جودم. من   � روطه �ق ا�ز همه م�ش م  د�ی �ق ا�ز  �که من  زی  �زر می دا� �یک �ز و  �ق د،  دا�ز �ز حچ �کس  ه�ی

ه من ا�ز رو�ز  لک �ز م. �ج�ای ا�ی قم ر�ز�ق ان �جه � ا�ی �ق اده همراه �آ �ی ای �چ م؛ �چ م ر�ز�ق �ی دا�عطز اه ع�ج م؛ �جه �ش ار�ق ر�ز�ق س�ز

٭؛   ّ�ق �ا�یسش رع�ی زی �آ ع� روطه �ی لم؛ م�ش زی ر�زع طز ع� روطه �ی ؛ م�ش زی عدا��ق ع� روطه �ی ده �جودم �که م�ش زهم�ی اّول �

اه  ط ا�ز �ش ی �که د��ق �ز ده �جودم ... اّما ا�ز همان رو�ز زهم�ی زها را � � . من ا�ی ادی ممل�ک�ق �ج زی �آ ع� روطه �ی م�ش

�ین �ک�د، �یک د�زعه  ع�ی ل �ق ک�ی د و� ا�ی �گ� �ج �زد �که حاال د�ی دم �که مردم می �گو�ی ز�ق�زد و د�ی اه [  �گ�� �زرالّد�ین �ش ] م�ز

اد. �یک د�زعه  ز�ق کان ا� �زدم5  �جه �ق �ق�زد �جه سر من. �یک د�زعه سی و سه �ج �ز
�ج دا�ز ر�ی ِا�زگار �یک کاسه �آ

ان  ود�ق د؛  �جه د��ق �ز ک�ز�ی � �ز ا�زم  د؛ حج ک�ز�ی � �ز ا  ا�ج �گ�ز�قم: »�ج د.  ��ز �ز . �یک د�زعه سرم �چ اهی ر�ز�ق مم ��ی �ش �چ

د«. �ی ان مّدعی �ز�قرا�ش ود�ق �ج�ای �ز

د«. ل دار�ز ک�ی ٭  همٔه ممل�ک�ق ها و� ُ��ق ل �چ �ق ا �چُ ه �ق ُن٭  �گ��ز�ق ا �چ �زد: »�جه ! ا�ز حج �ق �گ�ز

الی  روطٔه حز د؛ م�گ� همان م�ش د د�ی واه�ی �ز ل �ز�یر �ز ک�ی ما ا�ز و� ده، �ش �ز ما �ز ه، من مُرده �ش ا والّلٰ ا�ج �گ�ز�قم: » �ج

ه؟«  ل می سش ک�ی ی و� روطه هم �ج ن. م�ش داری ���ز �ز�ز ؛ �واد �ز ی کار�ق �زد: »�ج�و �چ �ق ؟« �گ�ز طور ا��ق �چ

را  ان  �ق ما�ز �ش �چ دا  حز ای  رصز د م��ز  ک�ز�ی � می  �ین  ع�ی �ق �که  حاال  �چس  ا!  ا�ج »�ج �گ�ز�قم:  �زد.  می �گو�ی را��ق  دم  د�ی

.» و�ج �ی �ز �زد: »�ز�ی �ق د.« �گ�ز ک�ز�ی �زا�ج � �ق و�ج ا�ز ِل �ز ک�ی د. و� �ق�ی ا�ه �ز�ی�ز د �که �جه حچ ک�ز�ی وا    �

ه؟  �چ اّما رد  د.  �ک�د�ز د�قّ�ق  هم  د. رد��ق  �ک�د�ز وا  را  ان  م ها�ش سش �چ  . و�ج �ز �ی  �ز�ی  : �زد  �ق �گ�ز له،  �ج

را  ا�ین وکال  ا  �گو�ی �که  د  ال می �ک�د�ز �ز�ی اره ها  �چ �ی �ج کال�کسه.  و  ادی ا��ج  �ی �ز �گ�دن،  �قی  کل�ز َطن،  �ج ِم 
َ �ِ�ز رد 

د6. اده ا�ز �ق ه سر ���ز من ا�ز ا�ز اری حاال �جعد ا�ز دو �ال �ق �زد. �ج �زر��ق وری �ج لو�ز واه�زد �جه �چ می �ز

 � �چ  ... و  الّدو�ه  ا�ز�  م�ز کم  ل �ش ه�زای  �چ را  ٔ��ق رٔ��یسه  ه�ی روی ص�زدلی های  �که  زهم�زد  می � ه  ا�ز �ق حاال 
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�یسم«  الی »ُروما�ق لگول روی �ق �ز ار�چ اری، حچ احچ اره ها ا�ز �ز �چ �ی م، �ج ی هم �که دار�ی ل �سا�ج ک�ی ا و� هار �ق ک�زد و �چ می �

زها را  � ا�ی ک�زد...  � ا�زون عمل  �ق �جه  �که  � ا��ق  اال�ق �ج ن  زِّن٭  ا�ز �آ � ُم�قَ ٔان  �که �ش زهم�زد  ه می � ا�ز �ق د. حاال  گ�یر�ز می �

ده �جودم؛ �ج�ای  ه من �گ��یه های ماردم را د�ی لک �ز دم؛ �ج�ای ا�ی زهم�ی م می � د�ی زهم�زد. اّما من ا�ز �ق ه می � ا�ز مردم �ق

ه  لک �ز د؛ �ج�ای ا�ی �ی حزسش واهد �ج ود�ش را رد ا�ی�ان �ز ّ�ق �ز اص�ی ک�یل حاال حاال حز م اسم و� ه من می دا�زس�ق لک �ز ا�ی

ادم �جود. ام ه�زو�ز �ی ا�ج امی �ج ر�ق �ش ل ا�ز م های م�ش سش من �چ

ا�قی �یر ��ی سش م�ّمد د�ج اال�ق ده�زدا، ص 135 ــ 131« �جه �کو�ش ل ا�ز »م�ق �جه �ز�ق

س�تم دو دس�ت �ج م  ، �ج �ش ن  !  �چ س�ت دس�ت مرن �ک �ش م  ا�ی �چ دو  م  ،  �ش �چ مرو!  راه 

ن س�ن مودم  �ن طع  �ت ن !  مرن ن�ر�ن  ده س�تم  �ج �ج م  ،  �ش �چ ن! 
ک

م� ط�ت  �ن

ن
ک

م� وان  ع�ن ن  س�ن ن  ا�ی هم!  �ن�ن �چ  نه�ی
ک

م� ا�ن�ان  ی  ا�نهم �ن �نواه�ش 

وم سش ر 
ک

� وم   ،  سش ور 
�ک وم  ،  سش ومالل  ر سش ن  �ن ه م ل�ی�ک ُم�ال اس�ت �ک

مال  ( ی ) �نس�یم �ش �ن ن �س�ی ّد�ی ر�ن ال د اسش ّ س�ی



127

توضىحات
1. ستارهٔ بختمان با هم برابر نشد = سرنوشت، ما را براى هم نخواست. 

2. مرتباً شکاىت به دادگاه بردن. 
3. همىشه در جست  و جوى نان باشد و به آن نرسد؛ همىشه گرسنه و بدبخت بماند. 

4. دنىاى حق: جهان آخرت 
5. بدنم به لرزه افتاد؛ به خود لرزىدم. 

6. تازه متوّجه حرف من شده اند؛ سخنم را درک کرده اند. 

خودآزماىى
1. چرا نوىسنده در اىن طنز سىاسى، مشاجرهٔ مادر و پدر خود را مطرح کرده است؟ 

2. به دو مورد از باورهاى عوام که در متن آمده است، اشاره کنىد. 
3. با راهنماىى دبىر خوىش، علّت رفتن نوىسنده را به سفارت و شاه عبدالعظىم در تارىخ مشروطّىت بىابىد. 

4. چرا نوىسنده اصرار مى ورزد که مردم وکىل )نماىنده( تعىىن نکنند؟ 
5. دو نمونه از کاربردهاى عامىانه و مردمى را در نثر درس بىابىد. 

6. ىک نمونه طنز امروزى را در کالس بخوانىد. 
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 ) ـ 1300 هـ . �ق �زی« )1353ـ  و�ی اسم عار�ز �ق�ز »ا�جوا��ق

. عار�ز  روطه ا��ق ص�ز�ی�ز �ا�ز معرو�ز م�ش اعر و �ق �ش

و�ش  �ز ی  صدا�ی ورد.  �آ روی  عر  سش �جه  گی  �ال� ده  ا�ز�ز �ش ا�ز 

اه  �ش �زرالّد�ین  م�ز ه  و�جّ �ق مورد  ل  د��ی هم�ین  �جه  و  �ق  دا�ش

واهان  ادی �ز �ز �آ ٔه  ��گ �ج �جه  روطه  م�ش مٔه  مرز �ز ا  �ج  . �گ��ز�ق �ق�ار 

ورد.  ال�ج رد�آ دم�ق ا�ز�ق ی را �جه حز عر و مو��ی�ق �یو��ق و سش �چ

ا��ج  �ی� رد �ق عر �ز . سش ّه ا��ق و�ج ا�جل �ق زی او �ق ه� �ا�زه های م�ی �ق

گا�زگان  �ی زی او��ق �که �جه �ل�ٔه �ج عار وط� زمو�زه ای ا�ز اسش ل � عزرز

اره  �ز� ا�ش �ی�ق �آ صوص رد �ج اه �جه �ز داد�گ�ی م�ّمدع�ی �ش �ی و �ج

دارد. 

ر ا�ه مر�ن اس�ی �ن

اس�ت ن  وط هر  �ج همه  ن  ا�ی ر  اس�ی مر�ن  ا�هأ  اس�ت�ن ن  م و  �چ هم   ،� �ن �ت اِر  �ت ر�ن
گ

� ٭ مر�ن  م�ل�ک

رد �ج �ج ر 
گ

� ی ط��جم  م سحر  �جاد  ا�ن  ن اس�تهمّ�ت  م ٭  �چ جه طَر�ن ه � ی �ک �ت �ی جه ر�ن ن � ر ا�ن م �ج �ن

�نو�ی�ش ادی  �ن �آ ره  رد  ان  هم وط�ن ای  ری، 
ک

� اس�ت�ن ن  م ل  م�ش د  �ن
�ک �ن  �

�ک هر  ه  �ک د  �ی �ج�نما�ی

�جاد �آ ٭   �ج ا�ن ا�ج دس�ت  ا�ن  ود  سش کاو  نه ای  ا� ن٭ اس�ت�ن ه �ج�ی�ت   الحَرنَ نه �ک ا� ن �ن �ن�ش �آ �ک    و�یران �کُ �ن ا�ش

ن وط هر  �ج �نون  جه  � ر�ته  �ن ود  �نسش کاو  امه ای  ن اس�ت�ج �ن
م ا�ن �ک

ن و �ک �گ �ت �ن ه �ن امه �ک ن �ج در �آ �ج

رد�یم 
ک

� ���یمان  مل�ک  ن  ا�ی رد  ه  �ک را  ی  س
�ک ن  اس�ت�آ ن  اهرم او  ه  �ک رد 

ک
� ن  �ی �ت �ی امرو�ن  مّ��ت 
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خودآزماىى
1. منظور از »مرغ اسىر« در بىت اّول چىست؟ 

2. در کدام بىت، بىگانه ستىزى شاعر دىده مى شود؟ 
3. ىکى از موضوعات اساسى در شعر مشروطه، وطن دوستى است، در کدام بىت اىن موضوع دىده مى شود؟ 

4. در بىت آخر، به ىکى از ماجراهاى زندگى حضرت سلىمان اشاره شده است. آن ماجرا را بىان کنىد و بگوىىد 
منظور از »اهرمن« در اىن بىت کىست؟ 

5. براى هر ىک از کلمات »هّمت و مسلک« دو کلمٔه هم خانواده پىدا کنىد. 
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دهم و�ز ردس �ز

ان زّ�ا�ش کم و � حال

�زٔه  �ی �ی ( �آ ه ای« )1255 ــ 1328 هـ. �ق د�ین مراعز �ین ا�عا�ج �یگ« ا�ش� »�ز م �ج امٔه ا�ج�اه�ی ا��ق �ز »��ی

ده  حر�ی� �ش �وا �ق ی �چ �زد و �ج لمی �ق ا �ق ری ا��ق �که �ج دهم هحج اع ا�ی�ان رد اوا�ز� �ق�ن ��یرز �قمام �زمای اوصز

ا��ج  �ق ا�ج را رد  ک�ق �  ، هن دو��ق و اصالح ط��ج ا��ق م�ی اده ای  ��ز ا�ج �ق ود  �ز �که  یس�زده  و� �ز  . ا��ق

ان  �ج ا�ی ر�ج �ز ار �آ �جّ کی ا�ز �ق � �ی د  �ز ز��ز � �یگ،  �ج م  ان، ا�ج�اه�ی �قهرمان دا��ق  . ه ا��ق �ق و�ش �قماعی �ز �یک رمان ا�ج

اع  اوصز و  ود  می �ش ا�ی�ان  راهی  ّدس  م�ق هد  م�ش ار�ق  �ی �ز م  عرز �جه  و  ک�زد  می � گی  دل �ز �ز �که رد مصر  ا��ق 

ن �قهرمان  اهدا�ق ا�ی ، مسش ک�زد. مٔو�ّ�ز اهده می � گار را مسش ن رو�ز هر های ا�ی�اِن �آ ا�جسامان مردم و سش �ز

ان،  کم را�ز واری حل وه �ز هوده، ر�ش �ی ان �جه کار های �ج �ز دن �آ زی و رد�جه ردی مردم، سر�گ�م �ش ا� یسش �� را ا�ز �چ

ٔه  �ق زی �اده و مٔو�شّ� �جه ر�ش ا� �ج ا��ق های ا��قعماری، �جه �ز و�ز ��ی �ز ی عدا��قی و �ز زی و �ج و� ا�ز ی �ق ، �ج عز�ز��ق دو��ق

حزسش  �ج
ان«   زّ�ا�ش کم و � . »حال ه ا��ق �ق داری مردم دا�ش �ی گی رد �ج رل �ز

گار سهم �ج ن رو�ز ورده �که رد�آ حر�ی� رد�آ �ق

د.  �ی وا�ز ا�ج ا��ق �که می �ز ک�ق ن �
اهی ا�ز ا�ی �کو�ق
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 ، �یسش د: »�ج�و �چ د�ز ا�زگ می �ز د. ا�ز هر طر�ز �ج ��زد �ش ی1 �ج اسش �گ� صدای دور�ج اگاه ا�ز طر�ز د�ی �ز

وان  �زر �ج دم �یک �ز ر �ک�دم؛ د�ی �ز دان �وی �ز کمال ��یر�ق �ج !« من رد � �چو�ش ا را �ج �ین ع�ج ��ق ، �آ ا�یس�ق �ج

�جه  ��زد،  �ج د��قی  و�ج  �چ ا  �ج �زر  �ز هل  �چ و سی  د  �ی می �آ ، �واره  �ق دا�ش ده  �ی �کسش ��ج�یل های  �که   ، ام�ق ��زد�ق �ج

�ق  سش هر و رد �چ �زر سر�ز �چو�ش د�یو�چ ان �یک �ز �ز �یسش �آ ا�چ �یسش �زد و رد �چ �ی ام، ا�ز دو طر�ز او می �آ طز ی�ز �ز رد�

 : . �گ�ز�ق ه ه�زگامه ا��ق دم �که ا�ین �چ ���ی ا �چ ارصز �ق �زد. ا�ز �آ �ی 2  می �آ �چ �ی ا �ق �زر �وار �ج �یس�ق �ز ن، ده �ج سر �آ

م  �ی عطز ٭  و �ق ن، �ک��زسش اده ه�زگام ع�جور �آ س�ق کار می رود«. �جه ما �گ�ز�ق را��ق ا�ی ؛ �جه �ش هر ا��ق کم سش »حال

ه�ق ا��ق  سش �ج
ِ
ا�ز�ج و �ش هار حج دم هی ا�ز �چ ر �ک�دم د�ی �ز �یک �ز ون �ز ک�ز�زد. �چ �گ�ان می � �زان �که د�ی د؛ �چ �ی زما�ی �

�چ و را��ق هی ��ج�یل های  اورده و ا�ز �چ �ی ود �ز ر�گوار �ز �ز
دًا �جه روی �ج ن هم ا�ج ک�ز�زد. �آ ده می � �که مردم س�ج

ان  زّ�ا�ش � را  طر�زسش  ن  : »�آ �گ�ز�ق ود؟«  می �ش ه  �چ م،  ک�ز�ی � �ز م  �ی عطز �ق �گ�ز�قم: »هرگاه  می دهد.  ا�ج  �ق را  ود  �ز

و  ر�ز �آ ه  ار�گو�ز �گ�ز�قم: »�زه، هرز د؟«.  ده ا�ی ا�ق هم ��یر �ش ��ی ا�ز  ا  �گو�ی ان،  �ز �آ و�ج د��قی های  �زد و�چ می دا�ز

زی ر�کوعی  � ز�و�ق کمال � � کم رد  دن حال د�یک �ش �ز�ز اده ه�زگام  س�ق ِ اد�ج را��ق ا�ی ی�ق �زها� رد دل دارم.« رد 

ده  د�ی ی �ز ا�ی حچ حج ع را رد ه�ی ک�زون ا�ین وصز ا� ون �ق .« �چ �ق �ش ی ولی �جه �ز�یر �گدز ال�ی ده �جود �ج م. »ر��ی ورد�ی ای �آ �جه حج

��یون  �زد ��زدن �که دارای ه�ز�ق م�ی هری ما�ز کم سش ی ا�ی�ان! حال اسش اد �ج �ج م: �آ ّ�ج �ک�دم. �گ�ز�ق ع�ج �ی �ق �جودم، �ز�ی

ی�ق  کم �یک وال� اءالّله حال ک�زد. ما�ش ٔان او �زمی � ا �جه �ش �ز رد واحدی اع�ق زها می �گدز � ا �ق ، ا�ز هرحج ّ�ق ا��ق مع�ی �ج

�یره٭   کم �ج ا، حال ا رصز �ق د! �گ�ز�قم:»�آ ا�ش د ا�ین طور �ج ا�ی ّ�ق دارد! �لط�ز�ق �ج مع�ی الل و �ج در حج ن �ق
ک ما ا�ی �کوحچ

ه  د.«  �گ�ز�قم: »�چس �چ دار�ز �ج �ز �زان موا�ج : »ا�ی ا می دهد؟« �گ�ز�ق �ج ّ�ق را ا�ز �ک مع�ی �ج ا�ین همه �ج و موا�ج

ک�ز�زد،  �گ� د�وا � ا همد�ی �زر �ج ا دو �ز د؛ هر حج ارها می �گ�د�ز ا�ز ه و �ج ام رد �کو�چ ا �ش ح �ق
: »ص�ج د؟« �گ�ز�ق ور�ز می �ز

ی�ج  ا� حج �ق�ان �ز �ز ی و �چ اسش زّ�ا�ش �ج ومان � ، دو �ق ّ�ق ا��ق الی ا�ز اهّم�ی د. هرگاه د�وا حز ��ز
ی می �ج اسش زّ�ا�ش �ج د � �ز�ز

ی٭   ه حچ ا�ز دها�ق اطرا�ز عر�یصز ک�ز�زد. هرگاه  � می �
د، مر�زّ گ�یر�ز ان می � زّ�ا�ش � ن  ا�ی �ق�ان هم  و دوسه 



کی ا�ز  � د، �ی ر�گ �ش �ز
دری �ج د. ا�گ� د�وا �ق و�ز ا�ز می �ش ا�ز�ق و �ق کی دو �قن ا�ز ا�ین �واران مٔامور �جه �ق � د، �ی ا�ی �ی �ج

اه  �ج �ز �چ ا  �ی ده صد  دان کار مٔامور �ش ی �ج �قهوه حچ ا  �ی ی و  دار حچ �ج ا �آ �ی ی  اسش �ج �گدار  �ز �ز �ق ا  �ی ور٭  و  �ز ا م�یر�آ �ی ان  �زدم�ق �یسش �چ

د...« من  گ�یر�ز 3 می � عار�ز مه و �ق ��ی ان �جه ع�زوان �ج ود�ش ومان �ج�ای �ز �یس�ق �ق اده و ده �ج اهرز ومان �ج�ای �ش �ق

ود می �گ�ز�قم: ای کا�ش  ا �ز م. �ج �ق ار �گسش �یرز ا��ق �ج ده ا�ز ��ی ک �ش ود �زسش ای �ز ز�زان رد حج دن ا�ین س� �ز�ی ا�ز �ش

ود  ی �ج� �ز ال�ی �م�ق و �چول ع�ج�ج �ج ا �ز دم! �ج �ز�ی ز�زان را �زمی �ش ده و ا�ین س� د�ی ع را �ز �کور و �ک� �جوده ا�ین وصز

دم... �ز��ی

ر�ین �چور، �ج 1، ص 312 ی �آ ��ی ما« �ی ا �ز�ی ا �ق ا�ج »ا�ز ص�ج ک�ق ل ا�ز � �جه �ز�ق

توضىحات
1. دورباش: اىن جمله را فّراشانى که پىشاپىش شاه حرکت مى کردند، بر زبان مى راندند تا عابران از سر راه کنار 

روند؛ ىعنى عقب باىست، بروکنار.
2. با آراىش نظامى مى آىند.

3. پىش کش، هدىه

خودآزماىى
1. جملٔه »آن طرفش را فّراشان مى دانند و چوب دست هاى آنان« ىعنى چه؟

2. نوىسنده با آوردن نام هاى »پىشخدمت، مىرآخور، تفنگدارباشى، آبدارچى و قهوه چى« در پى هم چه اوضاعى 
را مى خواهد نشان دهد؟

3. اصطالح »به روى بزرگوار خود نىاورده« کناىه از چىست؟ 
4. پسونِد »باشى« در ترکى به معنى رئىس و سرپرست است؛ مثل فّراش باشى. سه شغل دىگر، که با اىن پسوند 

ساخته شده باشد، نام ببرىد.
5. دو جمله از درس بىابىد که در آنها به جاى ضمىر » او« از »آن« استفاده شده باشد.
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هد  ( رد م�ش ـ 1226 هـ .�ش ادی، )1330ـ  �ز اعر �آ هار ، �ش ی �ج �ق م�ّمد �ق

عرای  ّ م ص�جوری«، ملک ا��ش ، »م�ّمد کا�ز در�ش د �چ �ز�ز مد و  ا �آ �ی �جه د�ز

زی  وا� و�ج . رد �ال های �ز مو�ز�ق ز�زون را �آ عر و � دس، سش ان �ق ��ق �آ

ا��ق  ��ی ا  �ج و  ا�ز�ق  �ی راه  �ز�ا�ان  واهی  �ز ادی  �ز �آ م�ا�زل  �جه 

رد  را  ود  �ز ٔه  واها�ز ادی �ز �ز �آ عار  اسش مان،  �ز ا�ین  رد  د.  �ش �زا  �ش �آ

داد  �ج ا�چ می �ک�د. رد دوران ا��ق امه های م�ّ�ی �ز�ا�ان حچ �ز رو�ز

ار داد و  �قسش هار« را ا�ز و�ج امه های »�ز�ا�ان« و »�ز �ز �یر رو�ز صعز

د.  �زا�ج �ش �ق �س ا�ز گی م�ج �زدل زما�ی �جعد ها ا�ز �وی مردم �ز�ا�ان �جه �

ورد و  �ق و مطا�عه روی     �آ �ی ح�ق �ق
ّدی �جه  مسی �جه طور حج ای 1299 �ش �جعد ا�ز �کود�ق

هار رد سرودن  د. �ج ده �ش �ی هران �ج��گ�ز گاه �ق ا�ق دا�زسش �یّ �کدٔه اد�ج ادی دا�زسش �جه ا��ق

ٔه  ان ما�ی ه می سرود. حج ا مهار�ق و ه�زرم�زدا�ز زی �ج ده را �جه ��جک �ز�ا�ا� ص�ی �ق اّما �ق عر د��ق دا�ش واع سش ا�ز

ز�اوان  ا�ق � �ی �ق �ق و ا�ش ده و �گواه عسش ل سروده �ش ا��ج عزرز �ی� رد �ق عر �ز . سش ادی و وطن ا��ق �ز هار، �آ عر �ج سش

    . ادی  ا��ق �ز او �جه �آ

ار �ت ر�ن
گ

مر�ن �

د �ی �ن �ک اد  �ن �آ  � �ن �ت ا�ن  مرا  ه  �ک و�یم 
�گ �ن ن  دم �ی �ن �ک اد  �ش د�م  و  ی  �جا�ن جه  � رده  �جُ �م  �ن �ت

دا �ن هر  �ج �ان  هم �نَ�نَ رد،  دن ی �گ م گل  صل  د�ن �ی �ن �ک اد  �ی مرا  و  ی  �جا�ن جه  � د  �ی �ن �ی �ن�ش �ج

ان د ای مر�ن �ی �ن ار �ک �ت ر�ن
گ

� ِ ن مر�ن اد ا�ن ا�ی د�ی �ی �ن �ک اد  م�ش �ش و  ال�ه  و  گل  ای  ما�ش �ت ون  �چ

� �ن �ت جه  � ری  اس�ی مر�ن  ما،  �ش �ن  دارد  ه  �ک دهر  �ی �ن �ک اد  �ن �آ م�ن�ش  ،  اد  �ی جه  � و  �جا�ن  رد  رده  �ج



134

!
ک

ه �جا� �ت �چ ر سو�ن
گ

اره، ا� �چ �ی ن �ج ان م �ی سش د�آ �ی �ن �ک اد  ص�یّ أ  ا�نه �ن دن  �ش ران  و�ی ر 
ک

� �ن

ن! ر�ی �ی اد  ا�ن سش ، م�ج ر سر راه اس�ت ون �ج �ی��ت د�ج �ی �ن �ک راهد  �ن دل  ن  �ی
م�گ �ن و  �ته  �ن �گ ری  �ج �ن

اه و�ت
�ک ان  وا�ن �ج �مر  د  �ن

لک داد  �ی �ج و  ور  د�ج �ی �ن �ک داد  دا  �ن هر  �ج ن  وط رگان  رن �ج ای 

ران و�ی موری  أ  نه ا� �ن ما  �ش ور  �ج ا�ن  د  �ش ر 
گ

د� �ی �ن �ک �جاد  �آ ه  �ک اس�ت  م�ال  �نو�ی�ش  أ  ا�نه �ن

هار« »�ج سهم  ر 
گ

ا� د  �ش دان  �ن �ن أ  نه را� و�ی �ج  �ن دلکُ �ی �ن �ک داداد  �ن �ج  �ن لگ ن  �آ و  ادی  �ن �آ ر 
ک

� �ش

خودآزماىى
1. دو بىت زىر با کدام ابىات درس ارتباط معناىى دارد؟ 

به چـشم خوىش دىدم در گذرگاه    که زد بـرجان مورى مرغکى راه 
هنوز از صىد، منقارش نپرداخت     که مرغ دىگر آمد کار او ساخت 

2. ىک نمونه مراعات نظىر در شعر بىابىد. 
3. منظور از »گنج خداداد« در بىت پاىانى چىست؟ 

4. خسروپروىز براى از مىان برداشتن رقىب خود، فرهاد، به دروغ مرگ شىرىن را به او خبر داد و باعث مرگ 
فرهاد شد. شاعر از اىن نکته در شعر خود چه استفاده اى برده است؟ 

5. در غزل اجتماعى به چه مسائلى پرداخته مى شود؟
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م )8( �ی امو�ز �ی �ج

ه  �ق �ش �گدز �که رد �ال های  �زان  �چ  . ا��ق ل  عزرز ار«  �گ��ز�ق عر »مر�ز  سش ا��ج  �ق

زی �جه کار می رود اّما  ان �واط�ز و ا�سا�ا�ق ا�زسا� �ی ل �ج�ای �ج ا��ج عزرز د، �ق د�ی وا�ز �ز

لم  اری ا�ز طز �یرز ادی،وطن، �ج �ز ل �آ �ی �قماعی ا�ز �ق�ج ان مسأ�ل ا�ج �ی ل �ج م��قوای ا�ین عزرز

. و ... ا��ق

ل �ز�یرز  �قماعی، عزرز اسی و ا�ج �ّوال�ق ��ی زی ها و �ق ّه �جه د�گ��گو� و�ج ا �ق روطه �ج رد �صر م�ش

هار، عار�ز  عرای �ج ّ ون ملک ا��ش زی �چ اعرا� ود �گ��ز�ق و �ش �قماعی �جه �ز ر�زگ و �جوی ا�ج

ای  ود �جه حج ل های �ز ی ا�ز عزرز حزسش �ج
�گ�ان رد  دی و د�ی �ز

ی �ی زّ�حز ی، � �ق ادٔه ع�ش زی، م�یر�ز � و�ی �ق�ز

�زد. �دا�ز�ق �قماعی �چ ان مسأ�ل ا�ج �ی ال�ق ��زّ�قی �جه �ج رزّ عز �ق و �ق �قن ا�ز عسش س�زن �گ�ز

ا��ق  �قماعی  ا�ج و  اسی  ��ی مسأ�ل  �قر  �یسش �ج ها  �ز �آ م��قوای  �که  ل ها  عزرز ه  ا�ین �گو�ز �جه 

�زد. �قماعی« می �گو�ی ل ا�ج »عزرز

آورده اند که ...
روزى صحبت از پىرى بود. نورالدىن جهانگىر، چهارمىن پادشاه گورکانى هندى، 
فى البداهه گفت: چرا خم گشته مى گردند پىران جهان دىده؟  » نورجهان  « فورى گفت: 

»به زىر خاک مى جوىند اىام جوانى را.«



فصل هشتم: سفرنامه، حسب حال، زندگى نامه 
اهداف کّلى فصل: 

1. آشناىى با جلوه هاى هنرى و ادبى سفرنامه، حسب حال و زندگى نامه نوىسى
2. آشناىى با نمونه هاىى از سفرنامه، حسب حال و زندگى نامۀ نوىسندگان گذشته و معاصر

3. آشناىى با برخى از چهره هاى ادبى صاحب سفرنامه، حسب حال و زندگى نامه 
4. تواناىى انجام فّعالّىت هاى ىادگىرى
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امه گی �ز دل �ز امه، �َسْ�ج حال، �ز مدی �ج� س�زر�ز رد�آ

�زها  د�یک �جه �آ �ز�ز اط دور و  �ق �ز �جه  و�یسش  ز�د ردمس�یر س�زر �ز قی �که � ا� ج�یّ ر� حج ده ها و �ق �ز�ی ده ها، �ش �ش�ج�ق د�ی

�یّا�ق  اد�ج �که رد  امد  �ج می ا�ز امه«  ام »س�زر�ز �ز س�زد�جه  و دل    �چ زی  د� وا�ز �ز اری  �ش �آ �زسش  ز��ی � �آ �جه  د،  ا�ج می �ی د��ق 

�قماعی،  ی، ا�ج ا�ی ز�ی را� عز ارٔه مسأ�ل حج قی �ودم�زد رد�ج دٔه اّطالعا� امه رد�ج�دار�ز ه دارد.س�زر�ز �ش
گاهی و�ی ا�ی مّ��ق ها حج

. ال�قی و ... ا��ق گی، احز � ز�ه�ز �

زی  ا� �ج ا �ز د و �ج و�یسش می �چ�دا�ز ان حاال�ق و ا�سا�ا�ق �ز �ی س�زده �جه �ج و�ی و�یسی«، �ز رد »�س�ج حال �ز

د. ود دارد،س�زن می �گو�ی ارٔه �ز ی �که رد�ج ه ها�ی دعز �ین ا�ز دعز می، روان و دل �زسش صم�ی

�یّا�ق مّ��ق ها��ق  �گ�ی ا�ز اد�ج حزسش د�ی �ج
ن،  �ی�ج های �آ ز�ا�ز و �زسش گی و �واد�ش و � دل �ز ان مس�یر �ز �ی �ج

گار او �ز�یرز �جه د��ق می دهد. د ا�ز �صر و رو�ز �ی قی م�ز یس�زده، اّطالعا� و� دن �ز �زا�ا�ز ه ا�ز �ش �ق �ش امه( �که �گدز گی �ز دل �ز )�ز

امه  گی �ز دل �ز امه، �س�ج حال و �ز ی ا�ز س�زر�ز ه ها�ی زمو�ز ا � �زده �ج �ی رد طول ا�ین �زصل و �ز�یرز رد �ال های �آ

د. م �ش واه�ی ا �ز �ز �ش �آ



138

�یس�قم ردس �ج

( ح�ک�یم،  زی )481ــ394 هـ . �ق ا� اد�ی اصر �ز�رو �ق�ج �ز

هل  زی ا��ق �که رد حدود �چ هور ا�ی�ا� هان �گ�د م�ش اعر و �ج �ش

وا�ج عز�ز��ق  ه ا��ق ــ ا�ز �ز ود �گ�ز�ق ه �که �ز گی ــ همان �گو�ز �ال�

امٔه  س�زر �ز �ک�د.  ا�ز  عز �آ را  ه�ز�ق �ا�ه  س�زر ی  و  د  �ش دار  �ی �ج

م�ین های  سر�ز �جه  او  مسا�ز��ق های  رح  سش اصر�ز�رو  �ز

و  وی  ا�ق های  مال�ق و  اهدا�ق  مسش امل  �ش و  ا�المی 

 . شی ا��ق �که رد طول ا�ین س�زر ها ر�ز داده ا��ق �واد�

قی  �ق ا��ق و اّطالعا� ن د�ق�ی �ا�ق �آ �ی وصز امه �اده و �ق �ز�شر س�زر �ز

یس�زده �جه د��ق می دهد. و� گار �ز ده ا�ز رو�ز �ز ار ار�ز �جس�ی
 

س�زر �جه �جصره

ا�ز  م و سه ماه �جود �که موی سر �ج �زده �جود�ی ی �جه د�یوا�زگان ما�ز �ز گی و عا�ج � م، ا�ز �ج�ه�ز د�ی ون �جه �جصره ر��ی �چ

�جود و من و �ج�اردم هر  امه �ز وم �که هوا سرد �جود و حج د �که �گ�م �ش ا�ش م �که رد�گ�ما�جه َروم �ج وا��ق م1 و می �ز �ک�ده �جود�ی �ز

ک�زون ما را �که رد �ّمام  م ا� ه ا�ز سرما. �گ�ز�ق س�ق
�ق �ج اره ای رد�چسش الس٭  �چ م و �چ ده �جود�ی �ی گی٭  �که�زه �چو�ش � �یک ُ��ز

ی  دز اه، رد کاعز �زد، ��ی کی �چ َم� ن رِدَ هاِی �آ م و ا�ز �ج �زرو�ز�ق ن می �زهادم، �ج ا�ج رد�آ ک�ق کی �جود �که � � �ی�ز
ور�ج ارد2؟ �ز �گدز

ون  م3. �چ ک�ز�ی ا�ز � ود �ج و�ز ا�ز �ز ارد �که �ش �گدز � رد �گ�ما�جه �ج اد�ق �ق �ی کی �ز د �که ما را َدم� ا�ش ا �ج ان دهم �ق �ک�دم �که �جه �گ�ما�جه �ج

ک�زون  د �که هم ا� : »�ج�و�ی م. �گ�ز�ق ه ا�ی �ق �که ما د�یوا�ز �زدا�ش ؛ �چ �گ��یس�ق �یسش او �زهادم، رد ما �ز َمک ها �چ ن رِدَ �آ

م و �جه  مد�ی �یرون �آ ا��ق �ج �ج ا �ز ا �ج �ج �ز م.  ا�ز �آ �ق �که ما �جه �گ�ما�جه ردَرو�ی ا�ش �گدز �زد«. و �ز �ی �یرون می �آ مردم ا�ز �گ�ما�جه �ج

د و ��زگ  اد�ز ی ما ا�ز�ق م. رد �چ �زد �که ما د�یوا�زگا�ز�ی �ق �زدا�ش د؛ �چ ی می �ک�د�ز ا�ز م. �کودکان �ج� رِد �گ�ما�جه �ج ز�ق�ی ا�ج �ج�� �ق �ش

م وُمکاری٭ ا�ز  �ی �یس�ق
�گ� ا می �ز �ی ّ�ج رد کار د�ز ع�ج م و �جه �ق د�ی ا�ز �ش ه ای �ج د. ما �جه �گوسش ا�زگ می �ک�د�ز دا�ز�ق�زد و �ج می ا�ز
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ح   ، �که او را َا�جوا��زَ�ق �یِ� َملک اهوا�ز ه و�ز لک �ز �ز �آ م، �ج �ی دا�زس�ق اره �ز حچ حچ ، و ه�ی وا��ق ی می �ز ر�ج اِر معز �ز ما سی د�ی

�جصره  �جه  �قمام،  عر و اد�ج و هم �ک�می  ا�ز سش �ق  ل دا�ش �زصز �جود و  �زد، مردی اهل  �ق ن ا�مد می �گ�ز
ع�ی  �ج

ا  اده �جود و او را �ج ز�ق ی ا� ا�ی �ز �ش ل �جود �آ ارسی �که هم ا�ز اهِل �زصز ا مردی �چ ن حال �ج مده �جود، �چس مرا رد �آ �آ

ک�زد6،  5  �که حاِل مرا مَرمَّ�قی � �ق دا�ش �زگ �جود و وسع�قی �ز ارسی هم د��ق �ق �قی �جودی4 و ا�ین ]  مرد [   �چ �ی� ص��ج و�ز

�زان �که  اد �که »�چ ز���ق ِک من � د�ی ی �ز�ز ا ا��ج د، مردی را �ج �ز�ی �ی� �جسش ون و�ز . �چ ا�ز �گ�ز�ق �ی� �ج د و�ز ا�وال مرا �ز�ز

دم؛  د�ی �قن م�زا��ج �ز م و ر�ز �ق رم دا�ش گی سش � دحالی و �ج�ه�ز ی«. من ا�ز �ج ِک من �آ د�ی �ین٭ و �ز�ز هس�قی �ج��زسش

�یرز �جود:  ِ من دو �چ دم�ق رسم«. و عزَر�ز ن �جه حز م �که »�جعد ا�ز  �ی گ�ز�ق م و � وا��ق ری �ز م و ُعدز �ق و�ش عه ای٭ �ز ُر�ق

عٔه  ون �ج� ُر�ق ا �چ ، �ق اد�ق �ی ه ای ا��ق �ز �ج ل مر�ق ود �که مرا رد �زصز ا او را �قصّور �ش م هما�ز م �گ�ز�ق ی؛ دو�ی وا�ی ی �ز کی �ج � �ی

ا��ق �ز�جرم. رد  �ج وم �ز ر �ش ِ او حاصز دم�ق ون �جه حز ا �چ ، �ق �یس�ق ّ�ق حچ ک�زد �که مراَاه��ی اس � د �ق�ی ا�ج من ِاّطالع �ی

م و رو�ز  �ی لکو �ا�ز�ق �ی امٔه �ز ن دو د��ق حج د. ا�ز �آ ده�ی امه �ج هاِی �قن حج اد �که ا�ین را �جه �ج ز���ق �زار � حال7  سی د�ی

ّن و  د�ی دم و م�ق ع د�ی ر و م�قواصز �ز لکو َم�ز �ی �ز ل و  اصز ی�ج و �ز م. مردی اهل و اد� د�ی �ی� �ش �ِس و�ز �جه م�ج ��یوم 

ن  ه �آ �چ �ز م. و �آ ا �جود�ی �ج �ز ان �آ مٔه رمصز ا �ز�ی ان �ق ع�ج ، و ا�ز اّوِل سش �گ��ز�ق ا�ز و�یسش �ج ِک �ز د�ی و�ش س�زن. ما را �جه �ز�ز �ز

حج  ن ر�ز د و مرا ا�ز �آ دو داد�ز ا �ج �زرمود �ق �ی� �ج �زار، هم ا�ین و�ز 8، �جه سی د�ی �ق �قر �ج� ما دا�ش ی �کِ�اِی٭  �ش اعرا�ج

 ِ �َ�قّ �جِ
٭ دهاد،  زََ��ج ْن٭ � ا�جِ �ق��ز و َد�ی ود را ا�ز عدز �زدگان �ز عالٰی، همٔه �ج اَر�ک و �قَ �ج دای، �قَ د. حز اد �ک�د�ز �ز �آ

�زان �که رد�ک�ام�ق  ل �ک�د، �چ س�ی گُ ا � ، ما را �جه ِا�زعام و ِا�ک�ام �جه راِه رد�ی م ر�ز�ق �ی وا��ق �ز ون �ج ال�َ�قّ و َاْهِله. و �چ

اد.  �زود �ج ادمردان �زسش �ز ّل، ا�ز �آ َ وحج َّ دای، عَرز ادمرد، �که حز �ز ن �آ ِ �آ م، ا�ز �ج�کا�ق د�ی ارس ر��ی ٭ �جه �چ زَ�ا�ز و �

ن  �جه رِد �آ ی  م، رو�ز د�ی �ی �چو�ش اسی  ��ج �جود و هر �یک  ده  �یک �ش �ز ما  اوی  �ی ُد�ز �که حاِل  ن  �جعد ا�ز �آ

�ج�  د، همه  ا �جود�ز �ج �ز ان و هر �که �آ م9، �گ�ما�جه �ج ون ا�ز رد ر�ز�ق�ی �زد. �چ �ق ا�ش �گدز �ز ا  ن حج م �که ما را رد �آ د�ی �گ�ما�جه �ش

د10 و �جه  دم�ق �ک�د�ز د و حز مد�ز م٭ رد�آ
ِ
ّ �ی ٭ و �قَ م، و َداّل�ک د�ی �زدان �که ما رد �ّمام �ش د �چ اد�ز س�ق ا�ی �زد و �ج ا��ق ای حز �چ

م  د�ی �ی امه �چو�ش ا حج �زد، �ق س�ق د و �زمی �ز�ش ه �جود�ز ا��ق ای حز ٭ �گ�ما�جه �جود، همه �ج��چ م هر �که رد مَسلحزِ مد�ی �یرون �آ ه �ج و�ق�قی �ک
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د �که  ان ا�ز �ز ان �آ وا�ز د: »ا�ین �ج ود می �گو�ی ِن �ز اری ا�ز �آ دم [ �ّمامی �جه �ی �ز�ی ه ]�ش ا�ز ن م�ی م. رد�آ مد�ی �یرون �آ و �ج

اِن  �ج �ز �جه  م؛ من  دا�ز�ی �ز ان  ا�یسش ان  �ج �ز ما  �که  د  �ج�د�ز مان  گُ � م« و  �ی �ق ا�ش �گدز �ز ان را رد �ّمام  ا�یسش ما  �زالن رو�ز 

د  ل �ش �جِ َ ن مرد �ز م«. �آ ه �جود�ی س�ق
�ق �ج سش اره ها �ج� �چ الس �چ م �که �چ ا[  �ز�ی ی، ما �آ ]�ز م �که »را��ق می �گو�ی ی٭  �گ�ز�ق ا�ز �ق

ا مردم  وردم �ق دان �آ �یس�ق رو�ز �جود و ا�ین �زصل �ج وا��ق و ا�ین هر دو حال ردمّد�ق �ج ر ها �ز و ُعدز

الُ�ه َو عَّمَ  َ  حج
َ

ّل َ ِ �ک�دگار ــ حج ل و َر�م�ق د و ا�ز �زصز ا��ی د �ز ا�ی �ج د، �ز �ی �یسش �آ گار �چ قی٭  �که ا�ز رو�ز ّد� ِ �زد �که �جه �ش دا�ز �ج

. م ا��ق عالٰی  ــ َر��ی د �که او ــ �قَ د �ش ا�ی �ج د �ز اام�ی واُ�ه 11ــ، �ز َ �ز

توضىحات
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2. راه خواهد داد. اجازٔه ورود خواهد داد. 
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6. به حال من رسىدگى کند. 
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11. بزرگ است شکوه او و لطف او فراگىر. 

خودآزماىى
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بخواستم رفت، برنشىن، درروىم. 
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گهى پشِت زىن و گهى زىن به پشت« 3. بىت مشهور فردوسى: »چنىن است رسم سراى درشت   
با کدام قسمت متن ارتباط معناىى دارد؟ توضىح دهىد. 

4. ناصر خسرو از حوادثى که براىش پىش آمده است، چه استفاده اى مى کند؟ 
5. حرف »ک« در ُخرجىنک به چه معنى است؟ دو نمونٔه دىگر از اىن کاربرد را در درس بىابىد. 
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وه« )م�قوّلد 1342(  ا �ق�ز ّ »ع��یرصز ِِ امٔه  �حج « س�زر�ز ا�ز ���قو رد �ق ا�ج »�چ ک�ق ده ای ا�ز � �ی �ی� �گ�ز ٔه  �ز �ق و�ش �ز

�ق های  �ج�دا�ش اطرا�ق و  لم حز اران اهل �ق . ا�ین ��زّ�قی د�ی��ین ا��ق �که �حج �گ�ز اعر معاصر ا��ق �ش

امه ها  زمو�زه ای ا�ز ا�ین س�زر�ز ا � �ی� �ج د. رد م�قن �ز ور�ز حر�ی� رد می �آ ٔه �ق �ق امه �جه ر�ش ا��ج س�زر�ز ود را ا�ز �حج رد �ق �ز

د. و�ی �زا می �ش �ش �آ

ا�ز ���قو رد �ق �چ

ان. �م�ق  م ها �گ��ی سش د و �چ ا�ج ا�ز ی �ق دم. دل ها �ج زهم�ی اران � د. ا�ین را ا�ز �زم �زم �ج �ی ی�زه می �آ �جوی مد�

در دو��ق   ه �ق د و من �چ �ی ا�مان می �آ �ج �ق �جه ا��ق د �چو�ش  �ی هری ��چ کم سش کم ل ل  . ره« ا��ق حج د »سش مان مس�ج �چ �چ

�زل های  در دو��ق دارم �ز ه �ق ک�زم و �چ ل � ی�زه« را �جعز واهد »مد� در دلم می �ز ه �ق �زم و �چ �ی �ج
�ق�یع« را �ج دارم »�ج

د و ما وسع�ق  ا�ش ا �ج دهم�ین حج ا�ی �ق �ج هسش ه )ص( را . سه دا�زگ ا�ز �ج �ان ��م ر�ول الّلٰ و�ق ک�ج ی�زه را، � مد�
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د و  دن و کاروان می �گ��ی وا�ز ه �ز �جه رو�ز �ک�ده ا��ق  روع  �یرمردی سش �چ م.  ک�ز�ی � م رد�ک  وا�ز�ی �زمی �ق ا را  �ج �ز ا�ی

د�یک؛  ٔه وصال، �ز�ز ی �ق�ار ا��ق و ل��ز ارد و دل ها �ج اران می �ج ک�زد و �زم �زم �ج رام ���ک�ق می � و�جوس �آ ا�ق

ای  د. حج د�ز ن گام می �ز اطمه )س( رد �آ ام�جر  )ص(، ع�ی )ع( و �ز �ی ی �چ م �که رو�ز ه ا�ی �ق ا�ش هری �گدز دم �جه سش �ق

ود �س �ک�د.  گان را می �ش �ق ز��ش ال � د و ��ر �ج وان د�ی ا�ک می �ق ای �قمام امامان را ردا�ین حز �چ

م  �ز�ی �ی د ��جرز ر�ول الّله )ص( را می �ج گ�ز�ج م؛ � م �ج�می �گ�دا�ز�ی سش اال می رود؛ �چ �ی �ج و�جوس ا�ز روی �چ ا�ق

ان  ا�ج �ز�ی �جه �م�ق  می رود  و  د  �ز می �ز دْوری  �ین   ما�ش م ها.  سش �چ رد  ود  می �ش ک  ا�ش دوه،  ا�ز و  ا�ق  �ی �ق ا�ش و 

ک�زد.  و�قّ�ز می � ودمان �ق ارٔه �ز ل های �یک ��ق ه ه�ق �ی �ج ه، �ش �زد ط�ج�ق زی �چ لوی �ا�ز�قما� ی طا��ج )ع(، حج ن ا�ج
ع�ّی �ج

�ق�یع ه 1372/2/27 ـــ �ج �ز�ج ٭ �ش

ر�گ   �ز
�ج ه  �چ  ، ر�گ �ز

�ج �زدان  �چ ه  �ز اِن  �جر��ق �ق ن  ا�ی ی�زه!  مد� می ا�ز  �ز�ی �یع  �ق �ج �ق ا��ق و  هسش �ج می ا�ز  �ز�ی ی�زه  مد�

 . ای داده ا��ق ود حج زی را رد �ز ا� �ز �یر�ز مردان و �ش

ا ��م  �ق �ق�یع. ا�ز م�ِلّ ا�کان  �ج �جه  دن  رم؛ �ج�ای ر��ی « می �گدز ی طا��ج ن ا�ج
ارع »ع�ّی �ج ا�ز �ش

�ا�ز�قمان ها  و  ده ا��ق  �ی �چو�ش د  �ی س�ز �یک د��ق  ی�زه  مد�  . راه ا��ق ه  �ی�ق د�ق حج  �ز �چ ط   �ز�ق الّله )ص(  ر�ول 

ا�ق  ��یعز �ج ز�اوان و �ق ی � �ز�ج رم های ا�ج ا �آ مان و گاه ��زگ، �ج �زس ��ی ه ا�ز حج �زد ط�ج�ق د و �چ د ر�زگ ا�ز �ی �قر ��چ �یسش �ج

�یع  �ق م �ج �ز�ی �ی م، می �ج و�ی �ق �ش و�ج د�ق�ی ه )ص( و اصاًل ا�گ� �ز ده ا��ق �جه ��م ر�ول الّلٰ س�ج�ی �یع �چ �ق �. �ج ز�اوان �ق �

هور  د وم�ش ه ا�ز �ق و�ش ا�ج ها �ز ک�ق ن طور �که � �ز  �ٔی ا�ز ��م ا��ق و حدود ��م ـــ �آ �یع �ج �ق . �ج کی ا��ق � و ��م �ی

. هار �ز�سحز ، رد �چ هار �ز�سحز ا��ق ا��ق ــ �چ

زی �که  �ین مکا� حزس�ق ام�ق �ز : » رد رو�ز �ق�ی ه ا��ق ام�جر رد مورد�ش �گ�ز�ق �ی ه �چ ی ا��ق �ک ا�ی ا همان حج �ج �ز ا�ی

ان  هره ها�ش د �که �چ و�ز ر می �ش ر حاصز �زر رد صحرای مح�ش ار �ز اد هرز �ق ن ه�ز �آ �ق�یع ا��ق و ا�ز ود �ج ه می �ش کا�ز�ق �ش
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اده ام  س�ق کی ا�ی ال �ین حز �ز ک�زار �چ د.« من � و�ز �ق می �ش هسش ی �سا�ج وارد �ج د و �ج هارده می رد�زسش �ج �چ ون ماه �ش �چ

ادی  �ی ًا �ز �ق ِ �زس�ج ّ�ق مع�ی ک�ز�زد و �ج ا�ز می � �ق�یع را �ج کم رِد �ج کم ل �زد ا�ز ردد. ل �گ�ان هم می �گ��ی ان و د�ی م و دلی �گ��ی سش ا �چ �ج

د  ورده ا�ز ا �ک�زسش ها را رد�آ �ی ها همان حج ک�زم؛ �ز�ی د. �زگاه می � و�ز �ق�یع می �ش د وارد �ج ر�ز �ز �ق �که �اع�ق ها��ق م�ز

م؛  ر�ی ی می �گدز ا��زّ�ج د  ر�ق مس�ج ک رد �ق�م�ق سش �کوحچ ه ای  �کو�چ د. ا�ز  �ق�یع می رو�ز �ج �جه طر�ز  �ج�ه�زه  ای  �چ ا  �ج و 

�جر  �ق �جر،  �ق ن  ا�ی د:  می �گو�ی د��قی ام  ل  �جعز وم.  می �ش �ق�یع  �ج وارد   . د�یوار ا��ق دو  �ین  �ج اصلٔه  �ز �که  ه ای  �کو�چ

�جر  �ق ن  �آ  .�
�کّ سش �ق عالم�ق  �جه  دهم  می  کان  �ق سری  ع�ی )ع(.  ر�ق  �صز مارد   ، ا��ق �ز�ق    ا�د  اطمهٔ     �ج �ز

معصوم.  امام  هار  �چ �جر  �ق ��زگ  هار  �چ ن  �آ و  ا��ق  �یعزم�جر )ص(،  �چ عموی  اس )ع(،  ع�جّ �جر  �ق ی،  لو�ی حج

�که رد  کی  �کودل همان  زی  ع� �ی ؛  ی)ع( ا��ق �ج �ق م�ج امام   ، اطمه ا��ق �ز �جر  �ق �جه  همه  ا�ز   � د�یک �ق �ز�ز �که  اّولی  ن  �آ

سش  و�ش �ز ه رد �آ د و هم�یسش ما�ز م�ین �ج ه �ج� �ز �ق �یک ل��ز ا�ش د و ر�ول الّله)ص( �زمی �گدز ر�گ �ش �ز
ام�جر �ج �ی دامان �چ

ّ�ق  در و مارد، وص�ی هاد�ق �چ ام�جر )ص( و سش �ی �ا ا�ین �گو�زه؟ �جعد ا�ز رح��ق �چ ا و �چ �ج �ز �ا ا�ی . �چ می �گ��ز�ق

ن  د. �آ زن �ش ا د� �ج �ز ار ا�ی احچ د و �ز اران �ک�د�ز �یر�ج ه را �ق �زا�ز ک�ز�زد اّما �ج زن � ام�جر )ص( د� �ی ک�زار �چ �ک�ده �جود او را �

�ی� س�ق�ز  عه رد �ز ن وا�ق حچ گاه �جعد ا�ز �آ مده �جود و ه�ی ال �آ �ر �ج�ارد. ا�ز �ک��ج ، �چ اد)ع( ا��ق ّ �گ�ی امام س�ج د�ی

�زک  د �که ا�ی �ین �ش �ز د�ی� �چ �ق ان �جود و �ق دگا�زسش �گ��ی اد و دو �قن د�ی �ق ن ه�ز در و �آ گی �چ � �ز سش اد �ق ه �جه �ی ا�ود و هم�یسش �ی �ز

ا�ق� )ع( و  �ج ؛ امام  ِد علم ا��ق �ی ور�ش �جر �ز ن ��زگ �ومی، �ق د. �آ ا�ش �ج ار�ش  ، ��زگ مرز ا�ج ز�ق � ، �آ �ز�یرز

 . م�ین ا��ق ه ا��ق و �زگاهسش �جه �م�ق کاطز دا�ز�ق در ا�ز )ع(، د��ق رد �گ�دن �چ هارمی امام صاد�ق �چ

کمی ا�ز  � اصلٔه   �ز د و رد  ه ا�ز حز�ز�ق ٔه دو م�قر رد دو م�قر  دا�ز �جه ا�ز �ین  ای ��زگ حچ �قن رد �یک �زصز هار  �چ ا�ین 

ا  �ین، دور �ق ده و ��زگ حچ . د�یواری �ز�ا�ج �ش ه ا��ق ام�جر )ص(، حز�ز�ق �ی اس )ع(، عموی �چ �زها ع�جّ �آ

ده  ما�ز ا�قی  �ج م�قر  �یک  ��زدی حدود  �ج �جه  ا�ز سه �م�ق  ؛  ده ا��ق �ش ده  �ی �کسش �زا�ک  ا�ج �ق د های  مر�ق ا�ین  دور 

ه ای  �کو�ز را رد  حر  �ج واهم  می �ز من  و  د  �ک�ده ا�ز �ز�ا�جسش  حاال  و  �ق  دا�ش ود  و�ج  � �یسش �ق �چ �که  ی  د ها�ی گ�ز�ج � ا�ز 
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سش  وا�زم و �ش �ه می �ز ا�ق �ز ار  �ج سش  ود؟ �ش م�گ� می �ش ک�زم!  � ال�ه  �زد ��ر حز م�ق را رد �چ ن همه ��ز م و �آ �ز
�ج��ی

��زد  . �ج کم ا��ق ورم؛ �ز�ص�ق ل �ز کان �ج وا�زم �ق �ک�زم. �زمی �ق وا�زم دل �ج ک�زم. �زمی �ق ه � �الم می دهم و می ما�زم �چ

ان �که مرد کام�ی  کی �ش � د و �ی اده ا�ز س�ق �زر ا�ی �زد �ز ی �که �چ ا�ی �چِ رِد ورودی؛ �جه حج وم و می روم �جه �م�ق �چ می �ش

م:  می �گو�ی ود.  �ز ا  �ج دارد  مه ای  مرز �ز گاه  و  ورد  می �ز زی  کا� �ق ه  �چ ه ها�یسش  ا�ز �ش و  ک�زد  می � �گ��یه  �ی�ج  ع�ج  ، ا��ق

�زم  �ی ا می �زسش . همان حج �ق�یع ا��ق ٔه �ج سش �ق ا�زم می دهد؛ �ز ی �زسش دز کی و هم وطن کاعز � زی ع�ی�ز وا� ؟ �ج ا��ق �ج ا �ک ا�ین حج

�جر  �ق ن دو  د: �آ کان می دهد و می �گو�ی �ق ؟ سری  �ین« ا��ق �جر »اّم ا��ج�ز �ق ا  �ج �ز ا�ی م: �چس  ا. می �گو�ی �قما�ش �جه 

ل )ع(  ��زصز
اد ا�جوا �زم و �ی �ی ا می �زسش لکه«. همان حج ه« و »عا�ق د؛ »ص�زّ�ی ام�جر�ز �ی ک�زار�ش هم دو �قن ا�ز عمّه های �چ �

مه  مرز رام �ز ی دارد و �آ ه صدا�ی ا�ز هم ا�ز �گ�د راه می ر�د؛ �جه همراه مردی �که �ق �ج ا�ز کمی �جعد �یک حج م و � می ا�ز�ق

ه  �ق ا�گ� رد�ک رد��قی دا�ش �ک�د.  له  ع�ج د  ا�ی �ج و  کم ا��ق  ل و�ق�ق  �ک��جال.  �جه صحرای  �که دل را می �ج�د  ک�زد  می �

م. ک�ز�ی مام � ا ا��ق�ش �ق را ا�ز هم�ین حج هسش د �جوی �ج ا�ی م، �ج �ی ا�ش �ج

خودآزماىى
1. چرا نوىسنده نام سفرنامٔه خود را »پرستو در قاف« گذاشته است؟ 

2. چرا نوىسنده معتقد است که در مدىنه مى توان عطر بال فرشتگان را حس کرد؟ 
3. دو نمونٔه »جان بخشى به اشىا« )تشخىص( را در متن پىدا کنىد. 

4. مقصود نوىسنده از جمالت »بوى مدىنه مى آىد؛ اىن را از نم نم باران فهمىدم« چىست؟ 
5. مقصود نوىسنده از جملٔه »و تقدىر چنىن شد که اىنک نىز آفتاب، سنگ مزارش باشد« چىست؟ 
6. جملٔه »مى خواهم بحر را در کوزه اى برىزم« ىعنى چه؟ اىن جمله ىادآور کدام بىت مولوى است؟ 

7. نثر تارىخى درس قبل را با نثر امروزى اىن درس، مقاىسه کنىد.
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کم � �یس�ت و �ی ردس �ب

حس�ین  �به �ت را  ا  �ی د�ن ود  �ن اس�تعداد  ا  �ب �که  �بود  اللی  و  �کر  و  �ی�نا  ا�ب �ن ِن  �ن کِلْر«  »ِهِلن 

ا رد  �ت مود  �ی �پ نی  د� ا�ش �ن ی وص�ن  �ب ا ر�ن �ب لی را  حص�ی �ت
. او همٔه مراحل  �ت ا�ب واداسش اع�ب و 

ا�ب  ک�ت ن �
�ند�ی مد. وی �پ ل �آ ا�ی گاه �ن ٔه ل�یسا�نس ا�ن دا�نسش دن رد�ب گی �به احن هار �الل �یس�ت و �پ �ب

سمی 
�ب
ص  ان می دهد �که �ن�ت ن �نسش ود اوس�ت و رد �آ گی �ن دل �ن ارٔه �ن �نها رد�ب کی ا�ن �آ ل ه �ی �ت �ک وسش �ن

گی او  دل �ن الصه ای ا�ن �ن �نک حن . ا�ی �یس�ت لکری �ن وای روحی و �ن رور�ش �ت ه ما�نع �پ �پ و�ب �به ه�ی

د.  �ی وا�ن ود او می �ن ان �ن �ب را ا�ن �ن

گی من دل �ن �ن

ی �که مرا  و�ش ا�ن ا ه�نگام �ن دم. �ت اما« م�توّلد �ش ال�ب ا��ت » �آ ان �ال 1880 م�یالدی رد ا�ی س�ت
ا�ب من رد �ت

ه و گل  �ت َ ه های عَ�ش ا�ن ن ا�ن �ش گی می �کردم �که د�یوار های �آ دل �ن کی �ن ل ٔه �کوحپ ا�ن ی محروم �کرد، رد حن �نوا�ی ی و سش ا�ی �ی�ن ا�ن �ب

گی  سش ماهل . رد �ش ار �اده �بوده اس�ت لگران �بس�ی �ند د�ی گی من ما�ن دل �ن دای �ن �ت ده �بود.ا�ب �ی ک �پوسش �پ �ی سر�ن و �پ

ن رو�ن های  ادم اّما �آ ن�ت ما«. �یک �ا�ه �بودم �که �به راه ا� م: »حال �ش �گو�ی ان �ب �ب ا ل�ک�ن�ت �ن ه ام �ب وا�نس�ت می �ت

ری  �به سرع�ت س�پ ّر�ین  �ن نی  ا� �نرن م�یوه و  ا�ن گل و  ر  �پ نی  ا� س�ت
ا�ب �ت ر،  ودلگدن �ن هاری  �ب د.  �ی ا�ی �پ �ن د�یری  و�ش  �ن

د و  نرا  رس�ی � ، مان و �گو�ش های مرا �بس�ت سش ی �که �پ و�ش ا�ن �گ�یرن همان �ن نی مالل ا�ن ا� مس�ت د. ��پس رد �ن د�ن �ش

ک ــ �نمی دا�نس�ت �که  �ش رن �پ �کس ــ ��تّی �پ ه�بود، ه�ی ادی �ترار داد. �پس ا�ن �ب و�ن ی �ن�برِی ط�نل �ن مرا رد عالم �ب

ه �بود، عاد�ت  نرا �گر�ن�ت لم�تی �که مرا � ًا �به ��کو�ت و �ن �ب در�ی �نوم. �ت سش وا�نم �ب ه می �ت �نم و �ن �ی �ب
وا�نم �ب ه می �ت لگر �ن من د�ی

 . لگری هم هس�ت ای د�ی �ی نرامو�ش �کردم �که د�ن �کردم و �
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�که  می دا�نم  ط  �ن�ت داد؛  ر�ن  ا�یعی  و�ت ه  �پ ی  و�ش ا�ن �ن ا�ن  �بعد  اّول  ماه های  رد  �که  �یس�ت  �ن ادم  �ی    

د. ا�ساس می �کردم �که �برای �گ�ن�ت و �گو  ک�تی را می د�ی �یرن را �س می �کرد و هر �ر� م همه �پ دس�ت ها�ی

�که  �بودم  ده  نهم�ی � ولی  می �بردم  کار  �به  ی  اره ها�ی ا�ش ور،  �ن م�ن ا�ین  �به  و  م  هس�ت له ای  وس�ی ا�ب  مح�ت لگران  د�ی ا  �ب

ان را  ک�ن�ند. گاهی ��ب های ا�یسش ک�ّم می � ان �ت ا دها�نسش ه �ب للک �ند، �ب �ن اره �ر�ن �نمی �ن ا ا�ش �ند من �ب لگران ما�ن د�ی

ه وار  دم و د�یوا�ن ا�ن �ن�ب هوده می �ب �ی �ب م را  دم. ��ب ها�ی نهم�ی ی �نمی � �یرن دن لمس می �کردم اّما �پ ه�نگام �ر�ن �ن

دم و  �ی اد می �کسش نر�ی در � ن �ت کرد و �آ م�گ�ین می � �نسش
ار اره می �کردم. ا�ین کار گاهی مرا �بس�ی ا سر و دس�ت ا�ش �ب

م  ع��ی ل �ت ا�ب �ند �که من �ت �ت د دا�ش رد�ی �یرا �ت د؛ �ن ن�ت م�نموم �بود�ن �نم سح دم �که ا�ن حال می ر�ن�تم. والد�ی ل�گد می �ن

ام  �ب ار دور �بود. سرا�ن ا الل ها �بس�ی ان �ی ا�ی �ی�ن ا�ب ٔه ما هم ا�ن مدارس �ن ا�ن لگر، حن م. ا�ن طر�ن د�ی ا�ش ر�ب�ی�ت �ب و �ت

ی  اد دارم، رو�ن ن را �به �ی ه �آ گِی من �که هم�یسش دل �ن ر�ین رو�ن �ن د. مهم �ت دا �کرد�ن �ی ه ای �برای من �پ س�ت ا�ی مع�ِّم �ش

گی ام �بود.  ن ه�ن�ت �الل �ش �یسش ا�ن �ب مد. ا�ین رو�ن سه ماه �پ د من �آ که مع�ّم �نرن اس�ت �

ا�ین  ا  �ب تی  مّد� ن �که  �آ ا�ن  �پس  داد.  من  �به  کی  عرو�ل و  �برد  ا�تسش  ا�ت �به  مرا  �بعد معلّمم   ِ رو�ن امداِد  �ب

مده  م �آ و�ش ی �ن ا�ن ن �ب ّی �کرد و من �که ا�ن ا�ی م ِهِ�ب ی �کردم، او کلمٔه »عرو�ک« را رد دس�ت ا�ن عرو�ک �ب

ک�نم، ا�ن  ّی � ان ه�ب �ت �گسش ا ا�ن دم �رو�ن را ردس�ت �ب ک�نم. و�ت�تی مو�نّ�ت �ش د � ��ی �ت سش �کردم ا�ن وی �ت �بود، �کو�ش

م.  اد �گر�ن�ت اری را �ی ا�ت �بس�ی �ت �عن مدم. رو�ن های �بعد، ا�ن هم�ین طر�ی ان �آ �ب ه �به ه�ی ادی و عنروری �کودکا�ن �ش

م  ِع �ن�نک روی دس�ت
�ب �ترار داد. همان طور �که ما�ی �یر �آ �یر سش م را �ن ی معلّمم مرا �به �گرد�ش �برد و دس�ت رو�ن

کی و  ل ار �ی �ت ن ه�نگام �س �کردم �که ا�ن  ّی �کرد. ا�ن �آ لگرم ه�ب « را روی دس�ت د�ی �ب ، کلمٔه »�آ ن�ت ح می ر�ی

�نم.  �ی اصّی می �ب ی حن ا�ی �ن �یرن را رد روسش ه همه �پ ه ر�ن�ت مده ام و ر�ن�ت �یرون �آ ی �ن�بری �ب �ب

ارع می �برد و روی عل�ن های  م را می �گر�ن�ت و �به سوی مرن د، معلّمم دس�ت نرا می رس�ی هار � ون �ب �پ

�یع�ت  ٭  ط�ب دگان ا�ن مواه�ب ر�ن ه �پ �گو�ن م �که حپ مو�ن�ت ا�ن می �کرد. من می �آ عن �یع�ت �آ ارٔه ط�ب ود را رد�ب �گرم، ردس �ن
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ان  �ب د �ن کم ک��ی کم ل ، ل �ی�ب ر�ت ن �ت �ند. �به ا�ی ا�ن ان را می رو�ی �گو�نه رد�ن�ت اران حپ د و �ب �ی ورسش د و �ن و�ن وردار می سش �بر�ن

ه  د، و هر �پ وده می �ش نرن م ا� ه �بر مع�وما�ت دا�ن�تم. هر �پ ا�ت �به کار ا�ن �ی �ت ا ا�ش ن را �ب م و �آ را رد دس�ت �گر�ن�ت

ّی  م ه�ب مله ها را رد دس�ت . مع�ّم �ب �ت ر می �گسش م وس�یع �ت ا�ت �ی�ت ح�ت
کاوی و �ت حب ک�ن � مو�ن�تم، دام�نٔه  �تر �عن�ت می �آ �یسش �ب

ِل �کر و الل  �یرا ط�ن ؛ �ن �ت �ند�ین �ال ادامه داسش ان �پ ر�ی کم می �کرد. ا�ین �ب کم� ا ل �ی �تن اسش احن �ن می �کرد و رد سش

لی  د �که �برای ط�ن �ن�ی رن
د. حال حدس �ب ا�ب لگران رد�ی ل�ن را ا�ن س�نن د�ی م محن�ت اه�ی د م�ن وا�ن ن�تی می �ت ا �به سح �ی�ن ا�ب ا �ن �ی

ه�نگ صدا  د �آ وا�ن ه می �ت کی �ن �ین �کودل �ن . �پ ه حّد اس�ت ا�پ کال �ت ، ا�ین اسش �ی�ناس�ت ا�ب �که هم �کر     و الل و هم �ن

�ند.  �ی �ب �نده را �ب هرٔه �گو�ی د حاال�ت �پ وا�ن ه می �ت دهد و �ن ص �ب ن�ی ح �ش �ت
را 

ی  ک�نم، معلّمم کار�ت ها�ی ّی � �ند �عن�ت را ه�ب م �پ وا�نس�ت دن �بود. هم�ین �که �ت وا�ن ِ من �ن حص�یال�ت دم دوِم �ت �ت

کمک  م �به ل وا�نس�ت ن می �ت ر �آ
م �که �ب �ت ده �بود. �وحی داسش ه �ش �ت وسش ها �ن �ن ر �آ

ی �ب ه کلمه ها�ی س�ت
ا �رو�ن �بر�ب �به من داد �که �ب

ن،  اد �نمی �کرد. �پس ا�ن �آ ی مرا �ش ا�ن ن �ب ٔه ا�ی دا�ن �یرن �به ا�ن �پ �پ �ی�نم. ه�ی حپ �ب
ک�نار هم  اهی را � ، �بمال�ت �کو�ت �رو�ن

�ت می �بردم. معلّمم  �تم. ا�ن ا�ین کار لدنّ ا �گسش �ن سش ال �عن�ت های �آ �ب م و �به د�ن ی را �گر�ن�ت دا�ی �ت ا�ب �ترأ��ت ا�ب ک�ت �

�نمی �کرد.  ه  ود مرا �نس�ت ِک �ن �پر�سش های �نسش ا  �ب . هر�گرن  �ت ان داسش ا�ی �ی�ن ا�ب �ن �ش  مو�ن اصّی رد �آ اس�تعداد حن

�تر رد  �یسش �ب ما  . کالس ردس  ی می �ا�ن�ت �ی�ت ده وح�ت �ن رم �ن �ن �ن ه رد  هس�ت ه �آ هس�ت �ن�یرن �آ ه مطا��ب علمی را  للک �ب

وعا�ت  دگان همه مو�ن ر�ن �پ  ، ا�ب ن�ت � �آ اران،  �ب اد،  �ب �ب�نم،  ان، گل ها، م�یوه، �ش �بود و رد�ن�ت اد  �ن �آ هوای 

م �به »�بوس�تون«  نر�ت مد، مسا� �یسش �آ م �پ گی �برا�ی �ت �الل عٔه مّهمی �که رد هسش د. وا�ت ی �برای ردس من �بود�ن ا��ب حب

طار  ک�ن�ند. رد �ت م �که سرم را �گرم � ا�ش �بودم �که ا�ن همه م�تو�تّع �ب ی �تراری �ن و و �ب د�ن ن ط�نل �ب لگر من �آ �بود. د�ی

رح دهد. رد  م سش �ی�ند، �برا�ی
طار می �ب رٔه �ت حب �ن ه را ا�ن �پ ن �پ ا �آ دم �ت ر می ما�ن �ن م و م�ن�ت س�ت رام می �ن�ش ک�نار معلّمم �آ �

�ت �بردم و�ت�تی  در لدنّ ه �ت دم و �پ �نا �ش سش ا �آ �ب �ن ال �آ ا اط�ن ود �ب ار �ن م و �بس�ی ان ر�ن�ت ا�ی �ی�ن ا�ب هر �بوس�تون �به مدرسٔه �ن �ش

د، �که  ی �بود�ن اد و راصن در �ش ن �ت ا �آ �ی�ن ا�ب . �کودکان �ن ای من اس�ت �ب �ند ا��ن ًا ما�ن �نها ع�ی�ن ای �آ �ب م �که ا��ن ا�ن�ت رد�ی
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اد �بردم. ان ا�ن �ی �ن �ت مصا��ب�ت �آ ود را ردلدنّ من ردد �ن

دم �که  مصمّم �ش
وردم. اّما  ود رد می �آ ی ا�ن �ن اًل صداها�ی م. �ت�ب مو�ن�ت دن را �آ گی �ر�ن �ن رد ده �الل

�نرمی  �به  م را  �که دس�ت �بود  ن  �آ مع�ّم  ا�ین  د. رو�ش  ورد�ن �آ م  �برا�ی ه ای  ا�ن �ت مع�ّم  م؛  امو�ن �ی �ب �تن را  �گ�ن س�نن 

�تن  ان و ��ب ها�یسش را ه�نگام س�نن �گ�ن �ب ع �ن �ت �که �رکا�ت و وصن اسش د و می لگدن �ی ود می �کسش روی �ور�ت �ن

ک�نم.  نرامو�ش �نمی � مله �به من دس�ت داد،  � �تن اّول�ین �ب تی را �که ا�ن �گ�ن � ّ ادی و لدن ک�نم. هر�گرن �ش ا�ساس �

صّور  د �ت ا�ی �ب د اّما �ن ه �ش �کس�ت ی من �ش امو�ش دان حن �ن �ت رِد �ن د�ین طر�ی .« �ب مله ا�ین �بود: »هوا �گرم اس�ت ا�ین �ب

م�ند  ا�ن �ی کمک مع�ّم �ن ه �به ل دم و هم�یسش �ی �ب و رو�ن �کوسش ک�نم. �ال ها سش م مکالمه � وا�نس�ت کم �ت ود �که رد مّد�ت ل سش

�بودم.

�پ  �کس  د ه�ی ا�ی اگارا ر�ن�تم. �ش �ی ار �ن �بسش دن �آ ار �به د�ی م �به س�نر می �پردا�ن�تم. �یک �ب ال�ت حص�ی ان �ت گاهی رد م�ی

ل  در �گراهام     �بِ کسا�ن �نّا�ت ال� لگر �به ا�ت ار د�ی ار را ا�ساس �کرده ام. �ب �بسش ی های �آ ا�ی �ب �ی ه حّد �ن ا �پ �ک�ند �که من �ت اور �ن �ب

ه،  �ت ک�تر�یس�ی �ند: ال� � می داد؛ ما�ن �ی و�ن م �ت ا��ب �بود، �برا�ی ه را حب ل هر�پ ک�تر �بِ �ین المللی ر�ن�تم. د� گاه �ب سش نما�ی و معلّمم �به �

عی  ای وا�ت �ی ِ د�ن د ها دام�نٔه مع�وما�ت مرا وس�یع �کرد و مرا �به رد�ک د�ی ا�ن ون. ا�ین س�نر ها و �ب ل�نن، �گراما�ن �ت

 . �ت واداسش

دن  وا�ن ب�ی�ت صدا �به �ن ر� ی و �ت دن ��ب وا�ن دم. عالوه �بر �ن وا�ن دو �ال رد مدرسٔه �کر و الل ها ردس �ن

د �که همٔه  د�ن �ی ردا�ن�تم.  معلّمان ا�ین مدرسه می �کوسش نرا�نسه �پ نی و � لما� ان �آ �ب �یعی و �ن ا، ع�وم ط�ب ن�ی را� �ن ، حب �سا�ب

ک�ن�ند. نراهم � د، �برای من � وردار�ن ن �بر�ن �نوا ا�ن �آ ی را �که مردم سش ا�ی ا�ی مرن

ا  ک�نم. �ب ماده � گاه �آ ود را �برای ورود �به دا�نسش ا �ن دم �ت گی وارد مدرسٔه د�ن�ترا�نه ای �ش ده �الل ا�نرن رد �ش

ا ��بر و �وصلٔه  مد و �ب ا من �به مدرسه می �آ صوصی من هر رو�ن �ب روع �به کار �کردم. مع�ِّم �ن ار سش ور �بس�ی سش

ار �بود �که �عن�ت ها را  احپ ّی می �کرد. رد �اع�ت های مطا�عه �ن م ه�ب �ند، رد دس�ت �ت ه مع�ّم ها می �گ�ن �پ �ن ان �آ ا�ی ی �پ �ب
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 . ار�ب اس�ت ّؤه �تصّور حن �ب معلّمم رد ا�ین کار ا�ن �ت ک�ند. ر�ن ّی  � م ه�ب ک�ند و رد دس�ت دا � �ی ا�ب �عن�ت �پ ک�ت ا�ن �

نراوان  کال کار � د. اسش نرا رس�ی ی � ها�ی ا�ت �ن �ا�ن حص�یل رد ا�ین مدرسه، ام�ت �ت
�پس ا�ن سه �ال 

�تن  م �برای ر�ن و�ی ر�ن ام �آ �ب ا سرا�ن م �ت �ت ار همٔه موا�نع را ا�ن سر راه �برداسش سش �بس�ی ن�تی و �کو�ش ا سح �بود اّما �ب

د  ی می رس�ی �بودم. رو�ن ها�ی ه  �ت موا�ب کاال�ت �ا�ب ا اسش �ب گاه هم  �تّه رد دا�نسش ا��ب  . ا�ن�ت �ی �ت  ح�تّ �ت
گاه  �به دا�نسش

م و رددم را  می �یا�ن�ت ا�ن �ب ود را  د �ن ودی ام�ی �به  �ن اّما  ادی کار روح مرا ا�نسرده می �کرد  �ی ن�تی و �ن �که سح

�به  وار  ��ندی های دسش �ب ا�ن  د  ا�ی �ب �بر�د،  ی  �ی�ت ح�ت دا�نسش  �به  واهد  �که می �ن �کسی  �یرا  �ن نرامو�ش می �کردم؛  �

�و می ر�ن�تم،��پس  کمی �به حب ادم، ل �یدم، می ا�ن�ت رن ار ها �به ع�ت�ب می ��ن اال �برود. من رد ا�ین راه �ب ی �ب نها�ی � �ت

نی  ن�نو  � � ا�ن  کی  ل �ی د.  ان می �ش �نما�ی �برا�برم  ا م�دود رد  �ن ی  ا�ن�ت کم  کم ل ل ا  �ت ر می ر�ن�تم،  اال�ت �ب و  دم  دوار می �ش ام�ی

گ�یرد.  � ام  �ب ا�ن نّی٭  ٔا� �ت و  ال  �ب نرا�ن  � ا  �ب د  ا�ی �ب ل  حص�ی �بود.�ت اری  �برد�ب نّن  � مو�ن�تم،  �آ ل  حص�ی �ت
ح�ین  رد  که  �

ا�ین  �ت  سش �پ ه  �یوس�ت �پ من  اّما  د  �بود�ن من  گاهی  دا�نسش گی  دل �ن �ن �نا�ک  �ت و�سش د�یو های  ر�ین  ر�گ �ت رن
�ب ا�ت  �ا�ن ام�ت

دم.  ا�ک می ر�ا�ن د�یو ها را �به حن

ر�ب�ی�ت  ل و �ت حص�ی �ت
ا�ب رد ک�ت ه م�ند �بوده ام. � ا�ب عال�ت ک�ت دن � وا�ن ه حد �به �ن ا �پ ه ام �که �ت گ�ن�ت ل ا حال �ن  �ت

�ت موعود.  هسش �ب ا�ت  �یّ اد�ب �بود و  د  �ی ورسش �ن ور  �ن �ند  ما�ن �برای من  ا�ب  ک�ت �  . �بوده اس�ت مٔو�شّر  ار  �بس�ی من 

. ه اس�ت �ت داسش ا�ن �ن م ــ �ب ا�ب ها�ی ک�ت نی � ع� ا�نم ــ �ی �یر دوس�ت دن نِی دل �پ � �ی سمی، مرا ا�ن هم �نسش
�ب
ص 

ا�ی �ت هر�گرن �ن

�پ  ا�ب �به من داده ه�ی ک�ت �به ای  �که � دن ا�بل حب د، رد م�ت ه ا�ن مو�ن�ت لگران �به من �آ �نها د�ی ه ام و �آ مو�ن�ت ود �آ ه �ن �پ �ن �آ

ی �برای من  سّمه �ا�ن
ی و محب ا�ش �تّ گاه های �ن سش نما�ی ه ها و � . مو�ن �یس�ت ا�ب �ن ک�ت نها � � اس�ت اّما سر�گرمی من �ت

ر من رد هر �یک  �ن �ت می �برم. �به �ن ار لدنّ نی �بس�ی �ت را� ا�ی �یع�ت و �ت . ا�ن �گرد�ش  رد ط�ب م�ن�بع سرور اس�ت

ه  م�ین، س�برن دا ا�ن �ن �ی ا�پ تی �ن اطرا� . هر �یک ا�ن ما حن ه اس�ت ه�ن�ت ی ها �ن ا�ی �ب �ی حوی اس�تعداد اردا�ک �ن ا�ن ما �به �ن

نی  د. ا�ین �یک �ّس روا� ا�ی د ا�ین �س را ا�ن ما �بر�ب وا�ن ی �نمی �ت �نوا�ی اسش ی و �ن ا�ی �ی�ن ا�ب م �که �ن �ب دار�ی مٔه �آ مرن و �ن
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�یس�ت و دوم ردس �ب

م ما �بود �ش �یرمرد �پ �پ

هران ع�م  وروی رد �ت نره�نگ سش ٔه � ا�ن نی �بود �که حن یس�ندگا� و� لگرٔه٭ �ن ک�ن دم رد � �یرمرد را د�ی ه �پ ار اّول �ک �ب

�ند. من هم �که  �ت دا�ش �را کاری �به کار او �ن لگر سش . د�ی مد و می ر�ن�ت ر�نگ می �آ �بر و �ن �یرماه 1325. �ن �کرده �بود1؛ �ت

دن  وا�ن �ر �ن و�ب�ت سش ی �که �ن �ب ورده2 �بودم. سش ماع�ت �بُر�ن وی �ب کی �بودم و �ت ل وا�ن ن، �ب ر �آ
�بودم و عالوه �ب اعر �ن �ش

دم ها« �یسش را  ی �آ د و او »�آ معی �نهاد�ن طا�به �ش ِ �ن د و روی م�یرن امو�ش �ش ادم اس�ت �بر�ت حن او �بود، �ی

د. وا�ن �ن

 » اعِر ا�ن »�یو�ش ار�یس �بود. �ش ٔه �پ ا�نه ا�ش �کو�پ ا�نه ا�ش ر�ن�تم. حن ار �به حن کی دو �ب ل ا اوا�نر �ال 26  �ی �ت

د و  ال �گر�به می دو�ی �ب کی �بود، د�ن ان �که �کودل سر�ش ان �نمی داد و �پ ا�نم رو �نسش ه حن ار�یس! عا��ی ٔه �پ ه و رد �کو�پ ن�ت ح
�گر�ی

سر و صدا می �کرد. 

�نم �به  ا �ن ار �ب کی دو�ب ل د رد حدود �ال 29 و 30. �ی ا�ی ن�ت�ند. �ش م�یران ر� ٔه �ش ا�ن ا �به حن دم �ت د�ی لگر او را �ن د�ی

ال  م و �ن�ی ه �بود�ی نره�نگ �گر�ن�ت ار�ت � ی ا�ن و�ن �ن نی و�ت � م�ی ه �ن لکّ ها �ت �ن ٔه �آ ا�ن کی های حن ل د�ی م. همان �نرن ن�ت�ی ان ر� سراعنسش

�نعلی را  ٔه  ا�ن د و ما حن �نمی �ش ه  ن ال�نه �ا�ن�ت �بود، �آ �ن کی  ل د�ی �نرن ن  م. را��تسش ا�گر او رد�آ �ی �بسا�ن م ال�نه ای  �ی �ت دا�ش

مد. م�ل ه�نو�ن  یسش �آ � ه �پ گا�ن ر�ت همسا�ی د و معاسش ه �ش ٔه ما �ا�ن�ت ا�ن ا حن مد �بود و �بود �ت م. ا�ین ر�ن�ت و �آ �ی �ت دا�ش �ن

م�تی �بود؛  �ن�ی ی عن ا�ی �ن سش و�ه٭ ای �آ �ی�ن �ب �نان  د3 و رد �پ مده �بود�ن ا�ک رد�آ �نٔه  حن ا�نه ها ردس�ت ا�ن ��ی ان �بود و حن ا�ب �ی �ب

. رد  دم، گاهی هر رو�ن اد می د�ی �ی �یرمرد را �ن م، �پ ده �بود�ی ن �به �بعد �که همسا�یٔه او �ش ما«. ا�ن �آ ا »�ن�ی ن هم �ب �آ

کی  ل . �الم ع��ی �ت د می ر�ن�ت و �بر می �گسش �ت و �به �نر�ی ر�گ �به دس�ت داسش رن
ی �ب ک�ی�ن ا رد راه. او � ه هامان �ی ا�ن حن

د.  ا�ش �ب ی �که او �ن د رو�ن واهد رس�ی ودی �ن لکر �نمی �کردم �که �به �ن �پ �ن
م و من ه�ی د�ی م و ا�وال می �پرس�ی می �کرد�ی
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تی ا�ن  ور� ال. گاهی ردد دلی، گاهی م�ش ا اهل و ع�ی �ب ا  �ی نها  � �ت م.  ن�ت�ی لگر می ر� گاهی هم سرا�ن همد�ی

حران  م �ب �ت�ی ه می �گ�ن ار مدرسه عو�ن می �کرد و هر �پ ان �که �الی �یک �ب سر�ش ارٔه �پ ا رد�ب �نسش �ی ا ا�ن �ن ود�ش �ی �ن

. �ت داسش ده �ن ا�ی �گ�یر�ید، �ن ن�ت �ن �و�ن اس�ت و سح �ب

نره�نگ می �گر�ن�ت �که صر�ن و �نر�ب  ار�ت � ی٭ ا�ن و�ن ا�ن �ندرعن �یرمرد سش �ند. �پ �ت دا�ش نّهی �ن گی مر� دل �ن �ن

ا�نک مّلی کار می �کرد و  ا�نم �بود �که �برای �ب ه حن ل اصاًل �به عهدٔه عا��ی گی �به کار م�نرن دل د. رس�ی ا�نه ا�ش می �ش حن

ار  عی �گر�ن�ت �ین وصن �ن �یرمرد رد �پ د. �پ ر �ش د، کار �نرا�ب �ت ه �ش س�ت �ن�ش ا�ن ا�نم �ب ه حن و�تی می �گر�ن�ت و �بعد�که عا��ی ح�ت

وان  اعران �ب مد �ش ر می �کرد، ر�ن�ت و �آ د�ت ا�ن هم �ب ع را �ب ه ا�ین وصن �پ �ن صوص ا�ین ده �ا�ٔه ا�ن�یر و �آ �بود. �به �ن

�بود.

همه  ن  �آ حّمل  �ت
اّما  ان  وا�ن �ب ل  �ن�ی �برای  ده اس�ت  �ناهگاهی �ش �پ ه  �پ �یرمرد  �پ ه  �ک د  ا�نم می د�ی حن ه  عا��ی

مد �به  ود�ش هم ا�ن ا�ین همه ر�ن�ت و �آ گی. �ن ل �ن �ت �ت �نان مع�یسش صوص رد �پ ،  �به �ن �ت داسش مد را �ن ر�ن�ت و �آ

مده �بود.  �نگ �آ �ت

د و ا�ن �ت�ند و  رد�ن ا �به �کسی می س�پ د �ی اره می داد�ن ه را احب ا�ن ن�ت�ند. حن ان �به �یو�ش می ر� س�ت
ا�ب هر �ال �ت

ون  همحپ
د؛ ردس�ت  اد�ن ن�ت د و راه می ا� نراهم می �کرد�ن ن٭ و دوا ردمان، همه را � �ن�ش ار و �بُ ره �ب ا �تَ ه �ت ای �گر�ن�ت حپ

د. ی می �کرد�ن و�ی ال�تی �بود هم صر�نه �ب �ی س�نری �به �ت�ندهار، هم �ی

 ، ی٭ می ر�ن�ت ساّل�ی وی �ت س�ت و  �ب �یرمرد رد ا�ین س�نر های هر�ا�ه �به �ب ود �پ دم �که �ن اّما من می د�ی

امده  �ی هر �ن ه �که ا�گر �به �ش ا �ن ود�ش می دا�نس�ت �ی د. �نمی دا�نم �ن ار می �ش ن دحپ هر �به �آ �تی �که رد �ش �برای �نم عنر�ب

ده �بود.  ما �نسش �بود، �ن�ی

اد را  نر�ی �نری ها � ن �آ
لگری �بود، ا�ی ور د�ی ع �ب د وصن ا�ی د، �ش ه �بود�ن س�ت

�ب مسلمًا ا�گر ردها را �به رو�یسش �ن

. ن�ت ح ا�سش �ت الطم �بود و �ن�ی ی �ت نی ا�ش �ب دگا� �ن رام و �رکا�تسش و �ن . �نگاهسش �آ س�ت د �ب �ر�ش می �ش ط رد سش �ن�ت
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ی  ا�ی یس�ت و �به �اده دلی روس�ت � ان ما �ن گی رد م�ی ی �به �ادل �یرمرد دور ا�ن هر ادا�ی ه �پ �ت �بود �ک �به هم�ین طر�ی

�نر  ا دس�ت �آ ر �بس�ت �ت �نگ �ت ود را �ت ب�ند �ن کمر� ن�ت�ند، ل �نگ �گر� ه �بر او �ت ّ�ب �کرد و هر �پ عحب �یرن �ت و�یسش ا�ن هر �پ �ن

د. ه ما�ن س�ت
�ب و�کو�ه ای �ال ها �ب د رد دل صد�ن �ک ون مروار�ی د. هم �پ گی هامان ُا�ن�ت �ش دل �ن ار�ت �ن ا ح�ت �ب

م  س��ی د هم �به ��ت ا�ن سِر�ت ا�ی گمان می �بردی �ش ی �بود �که ل رامسش ٔه4 ما �بود، �آ ما�ن م �ن �ش ود �پ م او �که �ن �ش رد �پ

 . نراع�نه هس�ت سّمٔه دورٔه �
ور �یک محب ی �ن م �ب �ش �نه٭ ای �بود �که رد�پ �ی ع طمٔا�ن اس�ت اّما رد وا�ت

د؛ �نه سررددی �نه  مار �نسش �ی �پ �ب �نالد. ه�ی ود �ب د �که ا�ن �تن �ن �پ �نسش م، ه�ی ا او �بود�ی رد ا�ین همه �ال �که �ب

ده؛   ا��ی ود �ن دم �که ا�ن �تن �ن �ن�ی ار، دو سه �ال �ت�بل ا�ن مر�گسش �ش ط �یک �ب لگر. �ن�ت ارا��تی د�ی �پ �ن ه ه�ی ارددی و �ن �پ

ٔه �یو�ش �بود. ا�ن س�ت
ا�ب �یسش ا�ن س�نر �ت ل ا�ین �که �پ م�ش

 . ٭ اس�ت گمان �کردم م�یرا�ب م اّول ل د�ی ر�ی وا�ب  �پ اد، ما �به صداِی رد ا�ن �ن ا�ت ا�ن�ت �ن ن ا�تّ ی �که �آ �ب سش

م  د5 �گ�ن�ت م �ن�بردار �ش س�ت
َ �یس�ت و �ش دن م�یرا�ب �ن دم �که رد �ن نهم�ی ه � ا�ن م، �ت د و ا�ن �گو�ش ر�ی مم �پ سش �پ

وا�ب �که ا�ن  �ن

ده می �نمود. �ت �ن ان �بود، و�سش �تسش «. کل�ن �یس�ت و�ش �ن �یرمرد �ن رم حال �پ �ن م�ین! �به �ن »س�ی

اعری ــ �یک کار  رن رد عالم �ش ار رد عمر�ش ــ �ب �ب �برای اّول  اده6 �بود.  ن�ت ا� �یرمرد  �پ ه  �ک �بود  تی  مّد�

اّدٔه  ک�ناره  حب ا � . ا�ن �یو�ش �ت کی کار�ش را �ا�ن�ت ل ان �به �یو�ش ر�ن�ت و هم�ین �ی مس�ت نی �ن ع� �یر عادی �کرد؛ �ی عن

 . د�ش ورده �بود�ن اطر �آ ا�وس روی �ت حپ

نی س�نن می �گ�ن�ت �که  � اد �کرده �بود و ا�ن �ن اها�یسش �ب ط �پ ه �بود. �ن�ت �ت �گسش �بر�گسش ه ر�ن ده �بود �ن اّما �نه العنر �ش

�یرمرد  ه �پ در �ک ن �ت ده، �آ �ی ا�ی د او را می �پ عن ل حب ه و م�ش س�ت مده، می �ن�ش دم�ت او می �آ د �برای حن و�ت�تی �یو�ش �بوده ا�ن

ن  �ک�ند �آ ه �ن ر�م �ک ودم می   �پ ده و من حاال ا�ن �ن وا�ب می �ن ود�ش را �به �ن رو�یسش را �به د�یوار می �کرده و �ن

ده �بود؟ نهم�ی ن � �ن

�بود و  رام  م؛ �آ د�ی دم. هر رو�ن سری می �ن �ن�ی �که ا�ن او �ش �بود  ی  ا��ب �نر�ین مط��ب حب �آ �بود  ه  هر �پ
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م �بود. و حاال؟... س��ی واس�ت و رد �نگاهسش همان �ت ی �نمی �ن �یرن �پ

د  م ال�ب د. �گ�ن�ت ا�ش ه �ب �ت سش گمان �نمی �کردم �که کار ا�ن کار لگدن دم. هر�گرن ل م و دو�ی دا�ن�ت م ا�ن ی �به دو�ش �یرن �پ

�نه  ه �بود و سر او را روی ��ی س�ت ای �کر�ی �ن�ش ا�نم �پ ه حن . عا��ی واس�ت د �ن ا�ی ی �ب ا دوا�ی د �ن�بر �کرد �ی ا�ی ک�تری �ب د�

 »! مام ا�ن دس�ت ر�ن�ت ا�ه می �کرد: »�ن�ی ه �بود و �ن �گر�ن�ت

ا�ن هم  ده. �ب امو�ش �ش ه حن ا�ن د؛ �کوره ای �ت ه �بود�ن س�ت
م ها را  �ب �ش ر�گ دا�ن دا�ن �بود اّما �پ رن

ن سر �ب �آ

ی می �کرد و هی  ا�ب ی �ت ه اس�ت ولی �ب �ت سش ه�تر ا�ن من می دا�نس�ت �که کار ا�ن کار لگدن ا�نم �ب ه حن د. عا��ی اورم �نمی �ش �ب

«؟ مام ا�ن دس�ت ر�ن�ت نی �ن�ی ع� نی! �ی ال� د: »�ن رس�ی می �پ

سر  ک�ن�ند. �پ ل�نن � ک�تر �ت ٔه ما �به د� ا�ن ادم �که ا�ن حن نرس�ت م�ین � ا س�ی ا�نم را �ب ه حن ری؟ عا��ی ی �آ �گو�ی د �ب و ملگر می �ش

م و �تن  کمک �کرد�ی ه ل ا�ن . من و کل�ن�ت حن واهر�ش وهر �ن د سرا�ن سش اده �بود�ن نرس�ت دن من � �یسش ا�ن رس�ی را �پ

م. د�ی ا�ن وا�ب له �ن م و رو �به �ت�ب ورد�ی �یر �کر�ی رد �آ �ی�ب س�بک �بود ــ ا�ن �ن او را ــ �که عحب

د،  ن �ش �تی �که رو�ش �ن �ند« و �ماور �ن �ی و�یسش ها می �آ وم و �ن �تسش �کن؛ حاال �ت �گ�ن�تم: »�برو �ماور را �آ

مد »وا�ّصا�نّا�ت ص�نّا«7. ا�ن �کردم؛ �آ ن را �ب ورد. الی �تر�آ ن �آ م ر�ن�ت �تر�آ �گ�ن�ت

ل ا�مد« الل �آ »حب

توضىحات
1. برپا کرده بود.

2. برحسب اتّفاق در مىان آن جمع قرار گرفته بودم.
3. خانه ها در زمىن خاکى ساخته شده بودند.

4. چشمى بىدار در روزگار ما بود و نىز چون چشم عزىز بود. 
5. آگاه شدم. 

6. در بستر بىمارى بود. 
7. سوگند به فرشتگان صف در صف، »آىٔه 1 سورٔه 37«
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خودآزماىى
1. نوىسنده نخستىن بار کدام شعر نىما را از زبان خود شاعر شنىده است؟ اصل شعر را از دىوان نىما بىابىد و 

در کالس بخوانىد. 
2. نوىسنده در کجا همساىٔه نىما شده بود؟ 

3. به نظر جالل، فرىاد نىما را در کجا مى توان شنىد؟ 
4. منظور از جملٔه »هم چون مروارىد در دل صدف کج و کوله سال ها بسته ماند« چىست؟ 

5. ىکى از وىژگى هاى نثر آل احمد، کوتاهى جمالت است. دو بند از درس که اىن وىژگى را نشان مى دهد، بىابىد.    

آورده اند که ...
استر تلخک را بدزدىدند، ىکى مى گفت گناه تست که از پاسدارى آن سستى نمودى، 
دىگرى مى گفت: گناه مهتر است که در طوىله را باز گذاشته. تلخک با عصبانىت گفت: 

در اىن صورت دزد از همه بى گناه تر است.
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م رد راهم . . . �ش ن �چ و را م    �ت

گام اه�ن �ب م رد راهم �ش �ش ن �چ و را م �ت

ی اه �گ ��ی یه اه ر�ن ن٭« سا� َ ال�ب ِ » �تَ ا�ن د رد سش ر�ن �ی
ی �گ ه م �ک

راهم؛ ی �ن دوه �ت راس�ت ، ا�ن گا�ن ان دل �نس�ت و�ن

م رد راهم. �ش ن �چ و را م �ت

د؛ گان ا�ن �ت ون ُمرده ماران �ن�ن ا، رّده اه �چ ر �ب ه �ب ن دم ، �ک گام ، رد �آ اه�ن �ب �ش

ی دام ، وه
به �چای سرو �ک ر � لو�ن �ی دد دس�ت �ن �ن ه �ب و�ب�ت �ک ن �ن رد �آ

ی کاهم؛ م ن ا�ن �یاد�ت �ن نه ، م ا � وری �ی اد�آ َرم �ی �گَ

�ب �ی و�ش �یما �ی م رد راهم.                                                              �ن �ش ن �چ و را م �ت

�یم �ن
�ن �ک ��ن



فصل نهم: ادبّىات فارسى برون مرزى
اهداف کّلى فصل: 

1. آشناىى با جلوه هاى تارىخى و اجتماعى ادبّىات فارسى برون مرزى
2. آشناىى با نمونه هاىى از آثار ادبى فارسى در کشورهاى همساىه 

3. آشناىى با برخى از فارسى سراىان شبه قاّره ) هند وپاکستان (، افغانستان و تاجىکستان
4. تواناىى انجام فّعالّىت هاى ىادگىرى
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ی ار�ی �برون مر�ن ا�ت �ن �یّ مدی �بر اد�ب رد�آ

داد  حون ام�ت س�ی
ا ماورای  ن �ت

نهّر�ی �ین ا�� ا س�ند و ا�ن �ب ه �ت �ترا�ن گاری ا�ن مد�ی ار�ی �که رو�ن ان �ن �ب ٔه �گس�تر�ش �ن �و�ن

ار�ی  ان    �ن �ب اط �ن �ب و�ن اس�ت�مار ا�نگل�یس، ار�ت �ن ا�ی و �ن کسش های س�ی م� کسش �
د. �بر ا�شر  �ب م�دود �ش در�ی ، �به �ت ا�ن�ت می �ی

ان  �ب مد و �ن ل رد �آ �ت مس�ت
وری  ان �به �ور�ت �ک�ش ا�نس�ت د؛ ا�نعن طع �گرد�ی ار�ی ا�یران �ت ان �ن �ب ا �ن اّر ٔه ه�ند �ب ه �ت �ب سش

ان  �ب مد و �ن د �آ د�ی نهّر �پ ��ب ماوراء ا�� ان �ن�یرن رد �ت �کس�ت �ی ا�ب د. �ت ور �ش ان ر�می مردم ا�ین �ک�ش �ب ار�ی ردی« �ن »�ن

ان داد. ود را �نسش کی« �ن ل �ی ا�ب ام »�ت ا �ن ه �ب ن م�نط�ت ار�ِی �آ �پ

ا�ی،  ط س�ی را�ی ّه �به سش و�ب ا �ت ان �ب �کس�ت �ی ا�ب ان و �ت ا�نس�ت ان(، ا�نعن ا�کس�ت اّره )ه�ند و �پ ه �ت �ب ٔه سش ا�ت هر سه م�نط�ت �یّ اد�ب

 . ا�تی اس�ت ها �ب �ن ار�ی ه�نو�ن رد �آ ا�ت �ن �یّ ان و اد�ب �ب ا�ن�ت اّما روح �ن نی �ی نراوا� حّوال�ت � گی �ت ل نره�ن می و � ��ی ا�ت

ا�ین  ه و حال  �ت سش لگدن اعران  و �ش و�یس�ندگان  �ن ا�ن  ی  �برحن ا  �ب �نده  �ی �آ �نصل و �ال های  ا�ین  رد طول 

ا،  م ص�ن نی، محّمد ا�براه�ی � ال الهوری، صدرالّد�ین ع�ی دل ده�وی،ا�ت�ب �ی ون ام�یر�نسرو ده�وی، �ب م�ناط�ت �پ

د. م �ش واه�ی ا �ن �ن سش �تر �آ �یسش د ر�ب�ب و ... �ب �ی ّه گلر�نسار، عُ�ب لی، ص�ن�ی ��ی ه حن
ٰ
ل الّل ��ی حن
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�یس�ت و سوم ردس �ب

 ) ال الهوری« )1316 ــ 1250 هـ . �ش »محّمد ا�ت�ب

ود را رد  حص�یال�ت �خ . او �ت خی اس�ت ا� ا�کس�ت �پ ر 
�کّ �خ اعر و م�ت �ش

ا سرما�یٔه  ل �کرد و �ب کم�ی � لمان �ت ان و �آ و�ت رد ا�خگلس�ت لس�خه و ح�ت �خ

روان اصالح رد  �ی�ش �پ ا�خ  اص  �خ خی  ما� ا�ی و  گی ا�المی  � خره�خ �

�خ�ت�ش  ان  ا�کس�ت �پ الل  �ت اس�ت رد  ال  ا�ت�ب د.  �ش ه�خد  اّرٔه  �ت ه  �ب سش

ان  �ب ارسی مسّلط �بود و �به دو �خ ان �خ �ب . وی �به �خ �ت مهّمی داسش

�به  عر او را  �ش ا�خ  ی  ه ها�ی خمو�خ � عر می سرود.  ارسی و اردو �ش �خ

م: وا�خ�ی ال« می �خ ارسی ا�ت�ب عار �خ ا�ت ا�ش ل ا�خ »کّل�یّ �خ�ت

ر مسا�ف
ک

ا� ن �ف ر�بس�تم ا�ف ا �ی �ت �فو�ی�ش �ب و ر�ف ود�چ �ب ا  �ف �ش �آ ما  �با  د  �ف �ت �ف �گ همه 

ر مسا�ف ن  ا�ی دا�فس�ت  �ف  �
�ک ن 

ک
� ودول�ی �ب ا  �ب

�ک ا�ف  و  �ت  �ف �گ ه  �ک �با  و  �ت  �ف �گ ه  �چ

ده ور د�ی

�ت �ف ن �گ ل س�ف ن مح�ف ا رد ا�ی �تدو صد دا�ف �ف �گ ن  سم  
گ

ر� �ب ا�ف  ر   �ت
ک

� ا�ف �ف ن  س�ف

�یس�ت
�ک ده ور  د�ی ن  �آ و 

�گ �ب ن  م �با  ی  �تول �ف �گ ن  م �چ ا�وال  و  د  د�ی اری  �ف ه  �ک



160

سرَوری

داد سرَوری  را  ی  مّل�ت ن  �آ دا  �ت�ف و�ش �ف �ب �فو�ی�ش  د��ت  به  � ر�ش  د�ی �ت �ت ه  �ک

دارد �ف کاری  و  سر  مّل�ت  ن  �آ به  �ت� ِسش
�ک ران 

گ
د�ی� رای  �ب ا�ف�ش  ده�ت ه  �ک

ا رد�ی

�ت �ف �گ �فو�ش  ه  �چ را  �فود  ّٔه  �چ �ب ی 
گ

� ه�ف فه�ف را�
ک

� د  م �آ حرام  ما  ن  د�ی به  �

رف ره�ی �چ �ب ساحل  ا�ف  و  رف  و�ی �آ مو �ب  به  فه� ا� �ی �ش �آ را  ما  رد�یا��ت  همه 

خودآزماىى
1.  در اىن درس »مسافر« کىست و غربتش در چىست؟

2. »دىده ور« از نظر شاعر چه کسى است؟
3.مفهوم آىٔه شرىفٔه »اّن اللّّٰه ال ىُغِىُّر ما ِبَقْوٍم َحّتَى ُىَغِىُّروا َما بأَنُْفِسِهمْ« ) سورهٔ رعد آىٔه 11( در کدام بىت دىده مى شود؟

4. در آخرىن شعر، زندگى چگونه وصف شده است؟
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د و �پس ا�ن  اده �ش مسی رد کا�بل �ن نی، �به �ال 1285 �ش ا� ا�نس�ت اعر ا�نعن ا« �ش م ص�ن »محّمد ا�براه�ی

ی  ان های ا�نگ��یسی، اردو، عر�ب �ب �تن �ن موحن ان و �آ ا�کس�ت ان و �پ ا�نس�ت ال�تسش رد ا�نعن حص�ی دن �ت ان رس�ی ا�ی �به �پ

. ده اس�ت ر �ش �تسش وای �کوهسار« م�ن ام »�ن عار او �به �ن نی ا�ن اسش . د�یوا� ردا�ن�ت مه �پ ر�ب ٔا��ی�ن و �ت نرا�نسه �به �ت و �

�که  اهی  ال های س�ی �ترمرن گل �بر�گ ها و حن ه�ت ر�نگ  �به �ب نی«  �ما� �ن �ت  ا�ی �ت ًا »سش ا�ن ا م�ب �ی گل ال�ه 

ار�ی گاهی �نماد  �ر �ن . ا�ین گل رد سش اعدٔه گل �بر�گ ها دارد، �به »ال�ٔه دا�ن دار« م�رو�ن اس�ت رد �ت

ه  �ت دل سو�ن�ت ی گل �بر�گ ها�یسش و گاهی �نماد عاسش و�ت اس�ت �به س�ب�ب سرحن هرٔه مع�ش ا �پ �ین �ی و�ن ک �ن ا�ش

اد )= ال�ٔه  �ن ، �به ال�ٔه �آ اس�ت م ص�ن �یر �که سرودٔه محّمد ا�براه�ی �ر �ن ن. رد سش اه �آ ال س�ی ه�ت حن اس�ت �به �ب

 . ده اس�ت گی داده �ش ل گی و وارس�ت ادل �ن ی( ص�ن�ت �آ و�سش

اد �ن ال�ٔه  �آ

و�یم �ب �نود  و  رو�یم  �نود  ادم ،  �ن �آ ال�ٔه  ن  هو�یمم ٭   �آ طر�ت �ت مکان دارم  ، هم �ن رد دسش

و�یم  ار�ن �ن ل�ب �ب �بم �نم �باران اس�ت ، �ن ی رو�یم�آ م ا، رد �با�ن �ن ن �ب � �آ �گ اس�ت مح�ی �ن �ت

و�یم ادم  ، �نود رو�یم و �نود �ب �ن ن ال�ٔه �آ م

به ر�ن دارم �گ � ر ر�ن
گ

 �نو�ی�ش اس�ت   ، �
گ

ر�نسارما�ن �نون ر� ی  ا�ی �ب �ی �ن ی �نواهد ،  م �ن اطه٭  مسشّ

ددکارم م �ن  ار�ن  �ن ا�ب�ت ،  �ش �نود  رسا�تهٔ  ارم�ب �ی ا�ن م  �ن رد  ی  �ن ارم،  �ی طل�ب  رد  ی  �ن

و�یم ادم ، �نود رو�یم و �نود �ب �ن ن ال�ٔه �آ م



ن م طوا�ن  صِد  �تَ ر  �ب د،  �ی �آ �نس�یم   � ص�ب نهر  ن رو�ش دن م م، ا�ن د�ی �ش �چ رگان را  هو�ب �آ

ن م مأ ن  ا�ی ٔه  و�ش
�گ رد  س�تم،  را�ن حچ ده  �ن نسو�ن رام �ی �چ به  � �ته  سش

سر�گ دارم،  ی  �بس نه  روا� �چ

و�یم ادم  ، �نود رو�یم و �نود �ب �ن ن ال�ٔه �آ م

م1 ر�یرن ی  م�ن �چ و سر�ن ، طرح  رن  س�ب لؤه  �ب م ا�ن  دالو�یرن وی  �ب ا�ن  صحرا،  ن  �ت ُ �ن اس�ت  �ته  سش
�گ

م  رن �ی ی �ن م و  ه  �ن لح هر  ی،  مس�ت ا�ن  وم  ی سش م م2�نَم  رن �ی
�گ ا�ن سر  به  � ا  �ت ا  �چ م ،  ا�ن �ن دم  �ت به  � ا  �ت سر 

و�یم ادم  ، �نود رو�یم و �نود �ب �ن ن ال�ٔه �آ م

و�نم
گللگ هرٔه  �چ رد  ن،  �ی �ب ی  مس�ت و  ی  م و�ش  ر�نو�نم�ب �چ �نٔه  ��ی رد   ، �ت ��ش ان  �نسش اس�ت  دا�ن  

اهمو�نم٭ به  � رده 
ک

� �نو  سرمس�تم ،  و  اده  �ن ا�ن�و�نم�آ به  � هر  �ش ا�ن  �ت  ،  ��ش ون  �ن �ب ده س�ت  را�ن

و�یم ادم، �نود رو�یم و �نود �ب �ن ن ال�ٔه �آ م

ن م �یرم  دن �چ �ن �نود  ر  �ب م�نّ�ت  ی  س
�ک ی  سع نا�ن  رم م �ی

�گ �ن �نو�ی�ش  ر  �ب ن،  گل�ش و  ن  م �چ د٭  �ی �ت
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ن رم م م�ی �ن ، وار��ته  م  ا�ن �ن �نود  طر�ت  �ن ر  ن�ب م رم  م�ی �ب اده  �ن �آ م،  �ی �آ رون  �ب اده  �ن �آ

و�یم ادم، �نود رو�یم و �نود �ب �ن ن ال�ٔه �آ م

ان ا�نس�ت �ن عر م�اصر ا�ن ا�ب سش �ت
ل ا�ن لک �ت به �ن �

توضىحات
1. من با نشان دادن برگ و گل خود، آب و رنگى به چمن مى بخشم. 

2. »انگىز«: ناز و ادا

خودآزماىى
1. در بند اّول، الله، دو صفت »آساىش جوىى و دست پرورد بودن« را با چه تعبىراتى از خود دور مى کند؟ 

2. در کدام مصراع، الله، خود را مقّدس شمرده است؟
3. چه رابطه اى بىن »ختن« و »بوى دالوىز« است؟ شرح دهىد. 

آزاده من، که از همه عالم برىده ام« با کدام  4. مصراع دوم بىت »اى سرو پاى بسته به آزادگى مناز  
مصراع هاى درس هم معنى است؟ 

5. مصراع »رانده ست جنون عشق از شهر به افسونم« ىادآور کدام داستان و کدام درس کتاب است؟ 
6. الله »وارستگى« خود را چگونه وصف کرده است؟ 
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هارم  �یس�ت و �پ ردس �ب

�یک. وی رد  ا�ب اعر معاصر �ت « �ش د ر�ب�ب �ی ی ا�ن »عُ�ب ما�ی ا��ب �ن�ی �یر سروده ای اس�ت رد �ت �ر �ن سش

ده  نرامو�ش �ش ان را � �ب ار�ی ردی �که ا�ین �ن ان �ن �ب م�نان �ن الد و �به د�ش ود می �ب اکان �ن �ی ان �ن �ب �ر �به �ن ا�ین سش

�ت  گی و ع�ش ل س�ت
ان دل�ب �ی �یک رد �ب ا�ب ان حال مّ��ت �ت �ب ، �ن �گ�یرن ورا�ن �ِر �گرم و سش د. ا�ین سش ا�ن د، می �ت می �پ�ندار�ن

. ار�ی ردی اس�ت ان �ن �ب ان �به �ن �ن د �آ د�ی �ش

ی دم ا هس�ت �آ ی، �ت ا هس�ت عاَلم �ت

ن  به روی م هر دم �

ن د عدوی م و�ی
�گ

ی رود1 ون دود م و،  �چ ؤه ردِیّ �ت �ی ن �ش کا�ی

ود ی سش ود م ا�ب �ن

�نم
می لک �باور �ن

�نم
می لک �باور �ن

�نم
می لک �باور �ن
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ور2 دح�ن �ن
لک ان ُ ن، �ب ه ا�ن لطا�ن�ت �آ ی �ک �ن ��ن

ده �نور به د�ی د � �ی �ش و �آ به سا�نَ �بان � صد �ن ر�ت

وهسار
�گ ال�ٔه  دامان  �ک به ر�ن ی � �ن ��ن

رس�ت �کّ ٭  سش ِ �گ �ن َ ا�ن �ت

، رن �ی ر3 و عرن م�ت �ت �ی �ت

د ماردس�ت �ن ا�ن �چ

وی وی٭،  �ب ا�ن �ب ه دارد و ا�ن �ن �ش �ن �ن ٭ ا�ن �ب �ی�ب �ن

وی4 �ب   �ب ی �ن �آ و�ن د و سش وسش مه  �ب �ش ی �ن �چ صا�ن

دهد ی �ب و �نو طراو�ت �ن

هار ٔه �ب رن ون س�ب �چ

ار �بسش و �آ ر �چ ل و د��ب ل�ب و صو�ت �ب اَرم5  �چ �ن

و�ش و مو�ب �نود �با �ب

و مو�ب رود ی �چ مو�ب
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ا�ب �نود �با سا�ن و �ت

ا�ب �نود هِد �ن �با �شَ

د �ن
ی لک �ب م دل،  �آ

د �ن
ی لک ادا�ب م سش

ود ن اس�ت   و مرا و�ب اد م �ت ه ا��ت ی �ک �ن ��ن

ود ورد س�ب ن�نم �آ �ی�ش هر سح ه  �چ ی �ک �ن ��ن

ورم �ش
  �ک

ک
ا� ون  �ن �چ

ی
ک

ودل
و�ت �ک ون �ن �چ

ی
ک

�ی�ت رودل ون �ب �چ

م�ش ی �چر��ت ّره اهی �نور �بصر م ون �ن �چ

م�ش ی �چر��ت رم سحر م �له اهی �ن ون سش �چ

ن دٔه م ده و �ن د�ی �ن ن �ن م

ی رود؟ ون دود م �چ
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ود؟ ی سش ود م ا�ب �ن

�نم
می لک �باور �ن

ی رسد سرم به  او�ب سما م َرم ، � َ ام�ش �ب �ن

رم ی �چ ،  م و�ت ا�ن سش
ر6 �ب صد مرد مع�ت

ر طن ِر �ن د �ب �ی �آ

ل رن �ی�ت و عن �ن  �ب و ��ن کان را �چ

موده ام ا �ن ا�نسش

د س�دی ام �ن ا �چ �ب

م �ن عر �ا�ن �با سش

هان به �ب ی � ْ عاَلم �ت ون ��ش �چ

موده ام اهدا �ن

و  ،  عدو سرسان7 م�ش
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و8 ن م�ب ی �ن م ح �بُ �ت

هان روِر  �ب   رد  دِل   دل  �چ
ک

ا� �ت �چ ن ��ش کا�ی

وان ی �ب د هم َ ما�ن

ی دم ا هس�ت �آ �ت

ی ا هس�ت عالم �ت

 

توضىحات
1. زبان فارسى در حال نابودى است. 

2. الفاظ آن به لطافت جان است. 
3. قىمتى تر، با ارزش تر 

4. شاعر زاللى زبان فارسى درى را به آب چشمه و شادابى آن را به آب جوى تشبىه کرده است. 
5. خوشاىند، موافق طبع 

6. مقصود بزرگان علم و ادب فارسى است.
7. در زبان تاجىکى به معنى »سرگردان« 

8. بر من خرده نگىر.

خودآزماىى
1. شاعر زبان فارسى درى را به چه چىزهاىى تشبىه کرده است؟ 

2. مقصود از »لفظى که پىش هر سخنم آورد سجود« چىست؟ 
3. به نظر شما علّت تکرار برخى از مصراع ها چىست؟ 

4. دو شاعر و نوىسندهٔ دىگر تاجىک را نام ببرىد. 
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ا�ت م�ناحب

�ت و  ا ع�ش ود را �ب ود �ن وا عطا �کن �که همٔه و�ب �ت م�ت روح و �ت در �به ما ع�ن ن �ت ر�گ �آ رن
دای �ب  ای حن

م.  ک�ن�ی نی ��ت � ا� �ب�ت �تر�ب رعن

م.  و�ی ود�ت محو سش �ین �کن �که رد و�ب ود ع�ب �ت �ن ود ما را �به ع�ش ار و �پود و�ب �نان �ت ن �پ ا �آ دا�ی  حن

ار  �ش در�ت ا�ی ا�ت ده و �به ما �ت �ب اد هوا و هوس �ن واهی و ا�ن �گرد�ب ود�ن ا ما را ا�ن �گردا�ب �ن دا�ی  حن

عطا �کن.

�ش  رن ان و ما را ا�ن ��ن ا�ب �ت �ب ��ب ما  مان را �بر �ت ور ا�ی �ان، �ن ِ ام�ت ن�ت ا�ت سح ا رد ا�ین لحطن دا�ی  حن

�نگاه دار.

دای  �ی�ت�ت را �ن م و ��تّ و ح�ت ک�ن�ی � ا ا�ن �یر �پ رس�تی را �به �ن ود�پ و�ت �ن در�ت ده �که �اعن ا ما را �ت دا�ی  حن

م. ک�ن�ی � صی �ن حن سش
�نع�ت های  م�ن

مران ی �پ مصط�ن
ک�تر د د� ه�ی �ش
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واژه نامه

اِشاعه: پراکنده ساختن، گسترش دادن
اشباه: جمِع ِشبه، مانندها

َاشراف: ِج شرىف، مردان بزرگ قدر
اعتدال: مىانه روى، برابر شدن

اعتكاف: گوشه نشىنى  براى عبادت
ُاعجوبه: ماىه شگفتى بسىار

اعزاز: گرامى داشتن
افسر: تاج

اقبال: بخت و طالع، بهروزى و نىک بختى، به اقبال  تو: 
به فرخندگى بخت تو
ِاكرام: بزرگداشت

امارت: سلطنت، پادشاهى، حکومت
اىدون: چنىن، چنان

ب
باره: اسب

باِز پس: به پشت
بخشاىندگى: چشم پوشى از گناه

بَدر: نام نخستىن غزوهٔ  پىامبر )ص( با کّفار بىن مّکه و مدىنه
بدسگالى: بداندىشى، دشمنى، بدخواهى

براثر: به دنبال

آ
آُخره: چنبره  گردن

آفرىن: ستاىش

الف
ابتر: ناقص، دم بُرىده

ابدال: مردان کامل
اجانب: ِج اجنبى، بىگانگان

اختر: ستاره )در متن درس دوم به معناى طالع و بخت 
و اقبال است.(

اختىار كردن: برگُزىدن
اذكار: به ىاد کسى آوردن
ارتزاق: روزى خوردن

ازدحام: انبوهى )بسىارى جمعىت(
ازهار: ِج َزهر، شکوفه ها

استر: قاطر
استماع: شنىدن

استىفا: تمام گرفتن
اسلىمى: شکل تغىىر ىافتٔه کلمٔه  اسالمى،طرح هاىى  مرکب 

از پىچ و خم هاى متعّدد که شبىه     عناصر طبىعت هستند.
أُسوه: پىشوا، نمونٔه  پىروى، سرمشق



171

برخوردار: بهره ور
برنشستن: سوار شدن

برپاى بود: اىستاده بود
َبط: مرغابى

بِعىنه: عىناً، مانند
ُبنَشن: خواروبار، از قبىل نخود و لوبىا و عدس

بىت الَحَزن: خانٔه  غم، ماتمکده 
بىرنگ: نمونه و طرحى که نّقاش به صورت کم رنگ ىا 
نقطه چىن بر کاغذ مى آورد و سپس آن را کامل رنگ آمىزى 

مى کند، طرح اّولّىه
بىغوله: کنج، گوشه اى دور از مردم

بىگار: کار بى مزد

پ
پالهنگ: رىسمان و بند، ىوغ

پاىاب: جاىى از رودخانه که بتوان از آن گذشت، بى پاىاب: 
بى گدار، عمىق

نام  پطرزبورگ،  پطرزبورغ،  عامىانٔه  تلّفظ  ُپرت:  پَتَل 
شهرى در روسىه

پوشند،  دروىشان  که  ستبر  و  پشمىنه  جامه اى  پالس: 
نوعى گلىم

پند نىوش: پند شنو، پندپذىر، نىوشىدن: شنىدن
پىمودن:  شراب  رىخت،  جام  در  کرد،  پىمانه  پىمود: 

آشامىدن ىا نوشاندن شراب

ت
تازى: عرب، زبان تازى: زبان عربى

به وىژه فارسى ــ  ترکى( غىر ترک  )لفظى است  تازىک: 
زبانان را گوىند.

تأنى: آهستگى
تباه: فاسد، خراب، تباه کردن چشم: کورکردن

تَبَخُتر: به ناز خرامىدن، تکبّر
تجّلى: آشکار شدن، جلوه کردن

ُتخمه: نژاد
تذكره: ىادداشت، زنـدگى نامٔه  شعرا و دانشمنـدان

تساّل )تسّلىٰ (: آرامش ىافتن، بى غمى
تصّنع: خودآراىى، ظاهرسازى

تكّلف: رنج برخود نهادن، خودنماىى و تجّمل
تالجن: درختى است جنگلى

تمّتع: برخوردارى، بهره مندى
تمجىد: ستاىش، بزرگداشت
تمكىن: احترام، بزرگداشت

تَنگ: بار، تنگ شکر: بار شکر
توتىا: سرمه

ج
جاپن: ژاپن

جزمّىت: استوار بودن، قطعى بودن
جلباب: چادر زنان، پرده

َجّل جالله: بزرگ است شکوه او )خدا(
ُجنود: ِج ُجند، لشکرىان، سپاهىان

جولقى: ژنده پوش و گدا
به صورت  کـه  غـذاىى  مـواد  از  محـدود  مقـدار  جىره: 

مقرّرى به کسى ىا کسانى دهند.
جىفه: الشه، ُمردار، جىفٔه  دنىا: مجازًا مال و منال دنىا

ح
حاجب: پرده دار، دربان
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حاذق: ماهر، چىره دست
حماىل كردن: آوىختن از گردن ىا شانه

ُحنَىْن: نام ىکى از غزوات پىامبر بزرگ اسالم )ص( است 
که در سال هشتم هجرت در محلّى بىن طائف و مّکه به همىن 

نام صورت گرفته است.

خ
ُخبث: پلىدى، خبث طىنت: بدجنسى

ختام: آخر کار، فرجام ِ    
خدمت كردن: تعظىم کردن، کرنش کردن

َخَدمه: ِج خادم، خدمتکاران
خطىر: بزرگ، مهم

   ِخلعت: جامه اى که بزرگى به کسى بخشد
خوان: سفره

خود: کاله جنگى
خور: زمىن پست، شاخه اى از درىا

خوش گوار: گوارا، مطابق مىل
خوى: عـرق، آبى که از چهره و پوست بدن تراوش کند.

خىراندىش: خىرخواه
خىراالنام: بهترىن مردم، لقب پىامبر )ص(

د
دادار: آفرىننده، خالق جهان

داراالماره: جاىگاه فرمانرواىى، پاى تخت
داستان پردازى: داستان سراىى، قصه گوىى

دبىر: نوىسنده
درخور: باىسته، الزم، درخورنده: الىق، سزاوار

درجه: پاىه، مرتبه 
در نوردىده : درهم پىچىده

دستار: پارچه اى که به سر بندند

َدستان: زال، پدر رستم 
دستگاه: قدرت، غلبه

دشنه: خنجر
دلق: جامٔه  پاره پاره، صاحب دلق: ژنده پوش

داّلک: کىسه کش حمام، مشت و مال دهنده
دَلَمه: بسته شدن ماىعات، خون لخته شده

دم زدن: نفس   زدن، سخن گفتن
دنائت: پستى، کم هّمتی
دهنده: خداوند بخشنده

َدىن: وام

ذ
ذى حىات: جان دار

ر
راست  و رىـس: هموار کـردن، مـرتّـب کـردن )عامىانه( 

راىت: بىرق، َعلَم
ُرعب: ترس، دلهره

رعّىت: مردم زىر دست فرمانروا
َرغم: به رغم کسى: برخالف مىل او

ُرقعه: نامه
رندانه: زىرکانه

ُرنسانس: دورهٔ تجّدد، تجدىد حىات علمى و ادبى در اروپا
رهوار: تند رو )صفت اسب(

ز
زاد: توشه

زربفت: بافته شده از رشته هاى طال
زرىنه: وساىل ساخته شده از طال، طالىى

زُفان: زبان



173

ُزفت: لئىم، ممسک، زفتى: لئىمى، بخىل بودن
زنده پىل: فىل بزرگ و خشمگىن

زمام: مهار، عنان
زمانه: اجل، مرگ

زنهار: امان دادن، امان
زىب: آراىش، زىباىى

زىنهار: امان، زىنهار دادن: امان دادن

س
سام: پدر زال، جد رستم

َسُبک: سرىع، فورًا
ستىزه: دشمنى، جدال

سخنورى: سخن گوىى، سخن رانى
سماجت: اصرار، پافشارى، بى شرمى
سوداگر: مشترى، خرىدار و فروشنده

سقف  با  مىانى  ستون  بدون  و  بزرگ  سالن هاى  سوله: 
قرار  استفاده  مورد  کارخانه   ىا  انبار  براى  که  شىب دار 

مى گىرد.
سىماب گون: به رنگ جىوه، سىماب: جىوه
سىمىنه: وساىل ساخته شده از نقره، نقره اى

ش
شب روى: شب گردى، عّىارى، راهزنى

شبىخون: حملٔه  ناگهانى در شب
شّدت: سختى

شفق: سرخى آسمان بعد از غروب آفتاب
شگرف: شگفت آور، با عظمت

شّم: بوىاىى
ِشندرغاز: پولى اندک و ناچىز

شوكت: جاه و جالل

شىراوژن: شىرافکن

ص
صدر: باال

صرعىان: بىماران مبتال به عارضٔه  صرع، صرع: بىمارى 
غشى

ط
طاس: نوعى ظرف، کچلى و بى موىى کامل

ف: کناره طَر
طالىه: مقّدمه و پىش رو سپاه

طُمأنىنه: آرامش و قرار
طىنت: سرشت

ع
ِعبَر:ِج عبرت، آنچه بدان پند گىرند

ُعجب: خودپسندى
عرىضه چى: شاکى، شکاىت کننده

عزىمت كردن: قصد و آهنگ کردن، سفر کردن
على رغم: به رغم، برخالف مىل

عواىد: ِج عاىده، درآمدها، درآمد
َعّىاری: جوانمردى، زىرکى، چاالکى

غ
غارب: مىان دو کتف

غاىت: نهاىت، به غاىت: در حدّ نهاىت، بى نهاىت
غاىى: نهاىى

غدر: خىانت، مکر، بى وفاىى
غرىو: شور و فرىاد

َغنا: توانگرى، بى نىازى
ِغنا: سرود و موسىقى
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ف
فراز رفتن: نزدىک رفتن، پىش رفتن

َفَرج: گشاىش، رهاىى
َفراغ: آساىش

ُفسطاط: شهرى از سرزمىن مصر، اىن شهر امروزه بخشى 
از شهر قاهره است

فطرت: سرشت، آفرىنش

ق
قرب: نزدىکى

قِشر: طبقه، قشرهاىى از جامعه، طبقاتى از مردم
قنـدىل: چراغ، چراغـدان، شمعدان که از سقف آوىزند.

قّىم: سرپرست، در متن به معنى کىسه کش  حّمام

ک
كامگار: نىک بخت، قادر، موفق

كرامت: بزرگى، بخشش
ُكرنش: فروتنى، تعظىم

َكل: کچل
کُلِه: برآمدگى پشت پاى اسب

كنگره: مجمعى از دانشمندان  و ىا سىاستمداران که دربارٔه 
مسائل علمی ىا سىاسی بحث کنند )کلمه فرانسوى(

گ
ُگرده: پشت، باالى کمر

گزاف كارى: افراط، مبالغه ، بىهوده کارى
گلىم: جامٔه پشمىن

َگو: پهلوان
گو: گودال

گوهر: نژاد، اصل، گوهرى: نژاده، اصىل
گهر برده: گهر از دست داده

 
ل

ُلنگ: ازار، جامٔه  حّمام که بر کمر بندند
لوا: پرچم

م
مادام: همواره، همىشه

ماچىن: سرزمىنى در جنوب چىن و مشرق هندوستان. 
در ادبّىات فارسى ظاهرًا منظور از چىن ترکستان شرقى 
بوده و مراد از ماچىن )مهاچىن( کشور چىن بوده است.

ماىه: سرماىه
محمل: کجاوه

مخمصه: بدبختى و غم بزرگ، اىن واژه به معنى گرفتارى 
متداول شده است.

مرافعه: شکاىت به قاضى بردن، داورى
مرتزق: بهره مند، روزى ىافته
مرّصع: آراسته، جواهرنشان

َمسلخ: رخت کن حّمام
َمسلک: رَوش

مّشاطه: آراىشگر
ُمشّوش: آشفته و پرىشان

معترض: اعتراض کننده، خرده گىر
معركه: مىدان جنگ

مغاک: گودال
ُمغىالن: درختچه اى با خارهاى بسىار، خارشتر. اصل 

کلمه »ام غىالن« بوده است، به معنى مادر غوالن
ُمفلس: تهى دست، دروىش

ُمقبل: خوشبخت
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مقنِّن: قانون گذار
مكارى: خربنده، کسى که اسب و شتر و االغ به کراىه 

دهد ىا به کراىه برد.
مالزمان: همراهان

ملجأ: پناهگاه
ملىله: رشتٔه بارىک نقره اى ىا طالىى که داخل مجوف باشد 

و با آن روى پارچه نقش و نگار اىجاد کنند.
منال: مال و ثروت، درآمد مستغالت

منّبت:  نقش برجسته به شکل گل و گىاه و جز آن که روى 
چوب اىجاد کنند.

منقبت: هنر و کار نىک، آن  چه بدان نازند
موارىث: ِج مىراث، آنچه از مرده به جا ماند

مواهب: ِج موهبت: بخشش ها
مؤاخذت: بازخواست و عقوبت به سبب گناه

موکب: گروهى از سواران ىا پىادگان که به همراهى بزرگى 
در حرکت باشند.

مهد: کجاوه، محمل
مىرآخور: نگهبان اصطبل، رئىس و مهتر اصطبل

مىراب: نگهبان آب، کسى که آب را به خانه ها و باغ ها 
تقسىم مى کند.
مىغ: ابر سىاه

ن
نازبوى: شاهسپرم، رىحان

نخجىر)نخچىر(:شکار، شکارکردن،  نخجىرگاه:   شکارگاه

جاىى  به  احترام  به  آمدن،  فرود  عّزت  به  ِاجالل:  نزول 
وارد شدن

نشئت: سرچشمه
نَعت: ستاىش

نّقالى: قصه گوىى، نقل کردن داستان
نوش: عسل

نهىب: هىبت و ترس، آواز مهىب )در متن درس سمک و 
قطران به معنى گزند و آسىب است.(

نىرم: نرىمان، پدر سام
نىوشىدن: شنىدن، گوش دادن

و
َوَقب: هر فرورفتگى اندام چون گودى چشم

وکىل مدافعه ىا مدافع: نماىندٔه قانونى طرفىن دعوا به 
منظور دفاع از موکّل خود

ه
هامون: دشت، بىابان

ُهرم: گرماى آتش
هنر: در قـدىم بـه معنـى فضىـلت و معـرفت بـوده و در برابر 

»عىب« به کار مى رفته است. بى هنر: بى فضىلت

ى
ىارست: توانست، از مصدر ىارستن
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فهرست نام های کسان، جای ها و کتاب ها

اکوادور است.
دانمارکى  نوىسندٔه  آندرسن  کرىستىن  هانس  آندرسن: 
ــ   1805 م( مؤلف حکاىاتى که از لحاظ تخّىل   1875(
دلىل  به  او  شهرت  است.  توّجه  شاىان  حزن آمىز  لفظ  و 

داستان هاىى است که براى کودکان نوشته است.
آوىنى: شهىد مرتضى آوىنى در سال 1326 متولد شد 
او  به شهادت رسىد.  فّکه  و در سال 1372 در منطقٔه  
فىلم ساز و سردبىر مجلّه  سوره بود. از فىلم هاى او که 
ساخته شده مى توان به »خان گزىده ها«، »حقىقت«، »رواىت 

فتح« و »سراب« اشاره کرد.
ابوالفضل )ع(: عبّاس ابن على ، چهارمىن فرزند على   )ع( 
و بزرگ ترىن فرزند ام البنىن ، که به »قمر بنى هاشم« معروف 
بود. وى در روز عاشوراى 61     هـ.ق در 34 سالگى در 
واقعٔه  کربال شهىد شد. بقعٔه  او در کربالست. از فضاىل 

وى شجاعت، جوان مردى و اىثار است.
ابوعلى سىنا: حسىن بن عبدللّٰه بن حسن بن على بن سىنا 
و  از حکما  به شىخ الرّئىس،  معروف  به حّجة الحق  ملقب 

علماى کبار اسالم است.
خلىج فارس  به  که  اىران  جنوب  در  رودى  اروندرود: 
مى رىزد و از چهار رود کارون و کرخه در اىران و دجله و 

فرات در عراق به وجود آمده است.
ازرق شامى: ىکى از سرداران لشکر عمربن سعد در واقعٔه  

کربال، نماد خباثت

سن لوران  عظىم  رود  از  قسمتى  نـام  نىـاگارا:  آبشار 
به درىاچٔه   و  ارىه شروع  از درىاچٔه  آمرىکاى شمالى.  در 

انتادىوم ختم مى شود.
پروفسور  نام  با  است  معاصر  باستان شناس  آپهام: 

آرتوآپهام.
قسمت   2 داراى  که  اىران  استان هاى  از  آذرباىجان: 

مى باشد.1ــ آذرباىجان غربى 2ــ آذرباىجان شرقى
آرىا: مهم ترىن شعبه نژاد سفىد که سه هزار سال پىش از 
مىالد مسىح در فالت اىران ساکن شده ىا به نقاط دىگر کوچ 
کرده اند. آنها اجداد اىرانىان، هندى ها، ىونانىان، رومىان، 
و بىشتر ملل اروپا و آمرىکا محسوب مى شوند و نژاد هند 

و اروپا و آرىان و آرىن نامىده شده اند.
او  آثار  از  که  معاصر  نوىسندگان  از  آرىن پور، ىحىىٰ : 

مى توان »از صبا تا نىما« را نام برد.
آمرىکا  اىاالت  مهم ترىن  جمله  )Alabama(از  آالباما: 
واقع در نـواحى جنوب شرقى آمرىکا )اتازونى( و پاىتخت 

آن مونـتگمرى )Montgomery( است.
آل احمد، جالل: نوىسنده، منتقد و روزنامه نگار سال هاى 
)1348 ــ 1320( از آثار وى مى توان کتاب هاىى همچون 
»غرب زدگى«، »کارنامه سه ساله« و »خسى در مىقات« را 

نام برد.
آمرىکاى التىن: شامل کشورهاىى چون آرژانتىن، شىلى، 
و  برزىل  از  زىادى  قسمت هاى  و  اروگوئه  بولىوى،  پرو، 
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اسفندىار: جهان پهلوان اىرانى که به دست رستم کشته 
شد.

اسکندرنامه: از مثنوى هاى نظامى گنجه اى که شامل دو 
بخش شرفنامه و اقبال نامه است. در اىن کتاب سخن از 
علم و حکمت و پىغامبرى اسکندر و سرانجام زندگى وى 
و پاىان روزگار حکماىى است که با او مجالست داشته اند.
سال  در  که  نوىسنده اى  محّمدعلى:  ندوشن،  اسالمى 
گشود.  جهان  به  دىده  ىزد  ندوشن  در  هـ.ش   1304
»کارنامٔه   شوراها«،  »کشور  مى توان  او  کتاب هاى  از 
بر  عالوه  برد.  نام  را  مجّسمه«  »آزادى  و  چىن«  سفر 
نمونه هاى برجستٔه  از  ىکى  وى  »روزها«ى  کتاب  اىن ها 

حسب حال نوىسى و زندگى نامه در زبان فارسى است.
مترجمان  و  نوىسندگان  از  ىوسف:  اعتصام الملک، 
و  بهار  مجلٔه  دوره  دو  او  آثار  از  حاضر.  عصر  مشهور 
تىره بختان وىکتورهوگو  از ترجمه هاىش ترجمٔه جلد اول 

معروف است.
اعتصامى، پروىن: شاعر مشهور زبان فارسى. اشعار 
وى در حىطٔه  مسائل اجتماعى، اخالقى و انتقادى و حالت 
اندرزگونه دارد. وى در سال 1320 درگذشت. مناظرات 

وى مشهور است.
افراسىاب: نام پادشاه توران که در زمان کىخسرو گرفتار 

و کشته شد.
ــ1250  اقبال الهورى )1316  اقبال الهورى: محّمد 
هـ.ش( شاعر و متفّکر پاکستانى است. اقبال در استقالل 
پاکستان نقش مهّمى داشته و به دو زبان فارسى و اردو شعر 
مى سرود. از کتاب هاىش مى توان »جاوىدنامه«، »پىام شرق« 

و »ارمغان حجاز« را نام برد.
ام البنىن: مادر حضرت ابوالفضل )ع( و همسر حضرت 

على )ع( بعد از حضرت فاطمه )س( 

هند  پارسى گوى  بزرگ ترىن شاعر  دهلوى:  امىرخسرو 
پنج  تقلىد از نظامى  به  است و در قرن 7 مى زىسته. وى 
خسرو  و  شىرىن  2ــ  مطلع االنوار  1ــ  سروده:  مثنوى 
3ــ مجنون و لىلى 4ــ آىىنٔه  اسکندرى 5 ــ هشت بهشت

اهرمن: به معناى شىطان، راهنماى بدى، مظهر شّر و فساد 
و تارىکى و پلىدى و نام شىطان است.

وارستٔه   عرفاى  از  همدانى  عرىان  باباطاهر  باباطاهر: 
اىران است که در اواخر قرن چهار به دنىا آمد و شهرتش 
در اواسط قرن پنج بود. دوبىتى هاى وى حاوى سوز و 
گدازى دل انگىز و سرشار از اندىشه هاى عرفانى است، از 
وىژگى هاى اىن دو بىتى آن است که به گوىش محلّى لرى، 

دنبالٔه زبان پهلوى اىران قدىم سروده شده است.
باقر )ع(: محّمدبن على ملّقب به باقر )ع( ىا باقرالعلوم، امام 
پنجم شىعىان است. برخى موّرخان تارىخ تولد وى را غّرٔه  
رجب سال 57 هـ . ذکر کرده اند. مّدت زندگى شان 57 سال، 
امامتشان 19 سال و محل دفنشان در قبرستان بقىع است.

نام  اصل  در  و  کفار  با  پىامبر )ص(  معروف  غزؤه   بدر: 
چاهى است مىان مکه و مدىنه که در جنوب غربى مدىنه و در 
فاصلٔه  28 فرسنگى آن قرار دارد و در همىن محل است 
که نخستىن جنگ مىان مسلمانان و مشرکان )رمضان سال 
2 هـ( روى داد و به غزؤه  بدر ىا بدراالکبر مشهور شد و 

به شکست مشرکان انجامىد.
بصره: شهرى است از کشور عراق در کنار شط العرب در 
نزدىکى خرمشهر. گوىند اىن لفظ معّرب »بس راه« است.

بقىع: نام قبرستانى در مشرق مدىنه که بىش از ده هزار نفر 
قبر  آن مدفون شده اند، همچنىن  انصار در  از مهاجرىن و 
فاطمه بنت اسد مادر امام على )ع( و رقىه دختر پىامبر )ص( 
امام محّمدباقر )ع( و  و امام حسن ابن على )ع( و همچنىن 

امام جعفرصادق )ع( در آن جاست.
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بِل، الکساندر گراهام: فىزىکدان آمرىکاىى که در سال 
1847 در ادمبورگ متولد شد و در سال 1922 فوت کرد. 

وى مخترع تلفن بود.
آثار سعدى شىرازى و مثنوى حکمى  بوستان: ىکى از 
داراى  و  در سال 655 سروده شده  که  است  اخالقى  و 

ده باب است.
بوستون: )Boston( شهر و بندر معروف بوستون پاىتخت 
اىالت ماساچوست از اىاالت متحده آمرىکا و ىکى از مراکز 

بزرگ صنعتى جهان است.
بىدل دهلوى: مىرزا عبدالقادر بىدل )1133 ــ 1054( 
خوىش  آثار  در  او  است.  هندى  سبک  معروف  شاعر 
افکار عرفانى را با مضامىن پىچىدٔه  شاعرانه و استعاره ها 
و کناىه ها درهم مى آمىزد و اىن گونه به کالم خود لطف و 
عمق و جاودانگى مى بخشد. از آثارش مثنوى هاى عرفات، 
طلسم حىرت و طور معرفت، محىط اعظم و دىوان اشعار 

را مى توان نام برد.
امتداد  در  که  غربى  آسىاى  در  ناحىه اى  بىن النهرىن: 
رودهاى دجله و فرات و بىن آنها است و از فالت اىران تا 

بىابان شام کشىده شده است.
بهار، ملک الشعرا: محمدتقى پسر ملک الشعراى محمد 
ـ 1266(.  )1330ـ معاصر  بزرگ  شاعر  صبورى  کاظم 
مرد  و  روزنامه نگار  دانشگاه،  استاد  نوىسنده،  محقق،  او 
تصحىح  اشعار،  دىوان  مى توان  او  آثار  از  بود.  سىاست 
تارىخ سىستان و مجمل التوارىخ را نام برد. مهم ترىن اثر 

او سبک شناسى است.
بهاىى: محمدبن حسىن عاملى دانشمندى بنام و از شاعران 
ـ 953 هـ(.  عصر صفوى که در بعلبک به دنىا آمد )1031ـ 
وى تألىفات متعددى به فارسى و عربى دارد. از آن جمله 

مثنوى هاى » نان   و حلوا« و » شىر و شکر« است. 

آن  پاىتخت  و  اىران  شرقى  جنوب  همساىٔه  پاکستان: 
اسالم آباد است. مردمان آن به زبان اردو، انگلىسى، پنجابى 

و سندى سخن مى گوىند.
بىن  که  مىانه  آسىاى  در  است  کشورى  تاجىکستان: 
است.  دوشنبه  پاىتختش  و  واقع  افغانستان  و  ازبکستان 
جمعىت اصلى آن را تاجىک ها تشکىل مى دهند و نىز از 

کشورهاى تازه استقالل ىافته است.
توس: ىکى از شهرهاى قدىم خراسان و سابقاً به ناحىه اى 
اطالق مى شد که شهر نوقان و طابران و قرىٔه  سناباد )مدفن 
امام رضا )ع( و هارون( در آن بود. گروهى از بزرگان بدان 

منسوبند از جمله جابربن حّىان و فردوسى.
تولّلى در سال 1296 هـ.ش در شىراز  فرىدون  توّللى: 
به دنىا آمد. از آثار اوست »اندوه شامگاه«، »دخمٔه  هراز«، 
 1364 سال  در  او  مرگ«.  »درٔه   و  مردگان«  »کوى 

درگذشت.
تىمورلنگ: مؤسس سلسلٔه  تىمورىان که کشورى وسىع 
و دولتى عظىم اىجاد کرد و خطّٔه  ماوراءالنهر را به اهمىت 
رسانىد و سمرقند را پاىتخت اىن مملکت بزرگ قرار داد. 
جعفر صادق )ع(: امام صادق )ع( ششمىن امام  شىعىان 
شىعى  فرهنگ  تعمىق  و  گسترش  نشر،  دلىل  به  و  است 
اىشان را بنىان گذار مذهب شىعه مى نامند. در حلقٔه  درس 
آن بزرگوار، دانشمندان و عالمان بزرگى پرورش ىافتند. 

مزار او در بقىع است.
مردم در  که  جمعۀ خونىن: جمعٔه  17 شهرىور 1357 
مىدان ژاله )شهدا( اجتماع کردند غافل از اىن که حکومت 
نظامى اعالم شده. آنها با سربازانى که محاصره شان کرده 
بودند مواجه شدند و در اىن روز تعداد زىادى از مردم در 

مىدان ژاله به شهادت رسىدند.
جوزجانان: )نام دىگر: جوزجان( از شهرهاى بلخ خراسان 
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و مىان مرورود و بلخ واقع است. و از شهرهاى آن انبار و 
فارىاب و کالر است.

چرند و پرند: عنوان ستون فکاهى روزنامٔه  صوراسرافىل 
که توسط على اکبر دهخدا با امضاى مستعار دخو نوشته 

مى شد.
چنگىز: نام اصلى وى تموچىن بود. او در تمام عمر خود 

به غارت کشورها پرداخت و در سال 624 درگذشت.
چىن: کشورى است پهناور، در جنوب شرقى آسىا که از 
شهرهاى مهمش مى توان شانگهاى، وىتىن و ستن را نام 

برد حکومتش از سال 1949 کمونىستى است.
مشهور  و  متخلّص  محّمد،  حافظ: خواجه شمس الّدىن 
و  شد  متولد  شىراز  در  هـ.ق   8 قرن  اواىل  در  حافظ  به 
در 791 هـ.ق وفات ىافت، بسىارى از غزلىات او داراى 
غزل سراى  بزرگترىن  و  است  عرفانى  بلند  و  دقىق  معانى 

زبان فارسى است.
دّومىن  ابى طالب  على بن  حسن بن  )ع(:  مجتبى  حسن 
فاطمه )س( دختر رسول خدا )ص(  امام شىعىان مادرش 
است. او پس از پدر به امامت رسىد. امام حسن )ع( کرىم 
اهل بىت نام گرفته است. مزار اىن امام شهىد مسموم در 

قبرستان بقىع است.
نام منطقه اى است مىان طائف و مکه. ىکى از  حنىن: 
غزوات رسول خدا )ص( در آن مکان بود و در اىن جنگ 
مردم بسىارى از قبىله هاى مختلف جمع شده بودند. اىن 
غزوه ىکى از غزوات بزرگ بود که جمع کثىرى از صحابه 

در آن به شهادت رسىدند.
خاقانى: افضل الّدىن بدىل خاقانى ملّقب به حسان العجم 
سبک  صاحب  قصىده سراىى  در   6 قرن  مشهور  شاعر 
است. قّوت اندىشه و مهارت او در ترکىب الفاظ و ابتکار 

مضامىن کم نظىر است.

عاشقانه اى  داستان  شىرىن  و  و شىرىن: خسرو  خسرو 
است که نظامى آن را در سال 571 سروده است.

خسى در مىقات: ىکى از کتاب هاى نوىسندٔه  معاصر و 
معروف، جالل آل احمد است.

افـغـانستـانـى  تـوانـاى  شاعـر  خلىـل الّلٰه:  خلىـلى، 
ـ 1286ش( وى اولىن کسى بود که در افغانستان  )1366ـ
با شىؤه  نىماىى شعر گفت. دفترهاى شعر خلىلى که بىشتر 
حاوى وطنىات و اشعار جهادى و مقاومت اوست عبارتند 
ـ بهار  ـ  اشک ها و خون ها 2ــ شب هاى آوارگى 3ـ از: 1ـ

به خون نشستگان
خمىنی )ره(: بنىان گذار و رهبر جمهورى اسالمى اىران 
حضرت آىت اللّّٰه العظمى سىد روح اللّٰه موسوى خمىنى در 
20 جمادى الثانى 1320 هـ.ق در خمىن به دنىا آمد و در 
14 خرداد 1368 درگذشت. از آثار گران بهاى امام خمىنى 
اىنها اشاره  به  که در اختىار محافل علمى است مى توان 
کرد: تحرىرالوسىله، کتاب الصلوة، کتاب المکاسب، کتاب 
البىع، مصباح الهداىه )شرح  الطهارة، کتاب  الخلل، کتاب 

دعاى سحر( و چهل حدىث برگزىده در اخالق و عرفان
خوارزمشاه: محّمد خوارزمشاه ىکى از پادشاهان سلسلٔه  
خوارزمشاهىان که در زمان او اىران به اوج قدرت رسىد و 

در اثر بى کفاىتى او مغول ها به اىران حمله کردند.
رىاضى دان،  فىلسوف،  عمرخّىام  ابوالفتح  حکىم  خّىام: 
منّجم و شاعر اىرانى قرن 5 و 6 است که اشعارى به فارسى 

و عربى و کتاب هاىى در رىاضى دارد.
سال  در  که  اىران  دانشگاه  نخستىن  تهران:  دانشگاه 

1313 به موجب قانون تأسىس دانشگاه، اىجاد شد.
زنده ىاد  همسر  و  معاصر  نوىسندٔه   سىمىن:  دانشور، 
داستان  وى  مشهور  آثار  از  مى باشد.  احمد  جالل آل 

سووشون و جزىرٔه  سرگردانى است.
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دبىرسىاقى: محّمد دبىرسىاقى ىکى از استادان دانشگاه 
فارسى  ادب  شاهکارهاى  در  آثارش  بىشتر  و  بود  تهران 
منوچهرى  اشعار  از  مختصرى  از جمله: شرح  مى باشد 

دامغانى و عنصرى بلخى.
دخو: نام مستعار استاد على اکبر دهخدا است. با اىن نام 
ىکى از جّذاب ترىن قسمت هاى روزنامٔه  صوراسرافىل را 
که ستون فکاهى آن بود، با عنوان »چرند و پرند« مى نوشت.
نوىسندٔه   توّسط  روشن فکران:  خىانت  و  خدمت  در 
معاصر جالل آل احمد نوشته شده است. آل احمد اىن کتاب 
را در حىن سفر خود به اروپا، شوروى و آمرىکا و سفر 

حج نگاشته است.
هـ.ش   1258 سال  به  دهخدا  على اکبر  عالمه  دهخدا: 
در تهران متولد شد و پس از آموختن علوم دىنى و ادبى 
در مدرسٔه  علوم سىاسى به تحصىل ادامه داد و به ىارى 
دوستش »مىرزا جهانگىرخان« روزنامٔه  صوراسرافىل را 
منتشر کرد و کارهاىش را با نام چرند و پرند و امضاى دخو 
در روزنامٔه  صوراسرافىل به چاپ رساند. وى به نوشتن 
لغت نامه نىز پرداخت و جزِء آزادى خواهان شد و در سال 

1334 هـ.ش در تهران درگذشت.
گورانى  ولىخان  محّمد  پسر  غالمرضا  ىاسمى:  رشىد 
مشهور به رشىد ىاسمى کرمانشاهى )و. 1275 هـ.ش،  ف. 
1330 هـ.ش( از آثار او تصحىح دىوان سلمان ساوجى، 

ابن ىمىن، دىوان مسعود سعد سلمان را مى توان نام برد.
رضاخان: رضاخان پهلوى نخستىن پادشاه سلسلٔه  پهلوى 
)1320 ــ 1304هـ.ش( که پس از 16 سال سلطنت در 
25 شهرىور 1320 از سلطنت برکنار شد و در 4 مرداد 

1323 هـ.ش درگذشت.
فارسى  پدر شعر  به  آدم رودکى  رودکى: عبدالرحمن بن 
معروف است. او از کودکى نابىنا بود و به سال 329 هـ.ق 

کلىله و  اثر منظوم وى  ىافت. مهم ترىن  در رودک وفات 
دمنه است.

و  مورخ  محقق،  زّرىن کوب  عبدالحسىن  زّرىن کوب: 
نوىسندٔه  بزرگ معاصر که در سال 1301 در بروجرد به 
دنىا آمد. از آثار مشهورش »نقد ادبى«، »با کاروان حلّه«، 
»بحر درکوزه«، »سّرنى« ، »بامداد اسالم« و... را مى توان 

نام برد. وى در شهرىور 1378 دار فانى را وداع گفت.
دختر  )س(  فاطمه  حضرت  لقب  )ع(:  مرضىه  زهراى 
امىرالمؤمنىن على )ع( و سّىدٔه زنان جهان  پىامبر، همسر 
است. وى در عمر کوتاه خوىش در نشر فرهنگ اسالم 
و دفاع از امامت، کوشش هاى فراوان کرد. شهادت وى 
را حدود سه ماه پس از وفات پىامبر نوشته اند؛ مزار وى 

ناپىداست. 
 زىن العابدىن مراغه اى: ابراهىم بىگ از آزادى خواهان 
معروف که در سال 1255 هـ.ق به دنىا آمد. از 8 سالگى 
به مکتب رفت و در 16 سالگى به حجرٔه  پدر آمد و در 
20 سالگى به اردبىل رفت. سپس از اىران خارج شد و 
در آن جا بود که کتاب سىاحت نامٔه  ابراهىم بىگ را جهت 
بدون  و  نوشت  تقوىت روح وطن پرستى  و  افکار  بىدارى 
ذکر نام خود منتشر کرد. اىن کتاب در واقع داىرةالمعارف 

جامع اوضاع اىران در اواخر قرن 13 است.
ماوراءالّنهر  و  اىرانى که در خراسان  سامانىان: خاندان 
)389هـ(  تا  )261هـ(  از سال  مرکزى  اىران  از  بخشى  و 

حکومت کردند.
به  ملّقب  ابى طالب،  على بن حسىن بن  )ع(:  سّجاد 
زىن العابدىن، امام چهارم شىعىان )94 ــ  38هـ( والدت 
و شهادتش در مدىنه اتفاق افتاد. صحىفٔه  سّجادىٔه  اىشان 
سرشار از مضامىن تربىتى، اخالقى و اجتماعى است که 

در قالب دعا مطرح شده است.
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سعدى شىرازى: مشرف الدىن مصلح بن عبد اللّّٰه نوىسنده 
و گوىندٔه  قرن هفتم. وى در شىراز به کسب علم پرداخت 
و سپس به بغداد رفت و در مدرسٔه  نظامىه به تعلم مشغول 
شد. وى سفرهاى بسىارى کرد و در زمان سلطان اتابک 
ابوبکربن سعدزنگى )668 ــ623 هـ.ق( به شىراز بازگشت 
و به تصنىف سعدى نامه ىا بوستان و گلستان پرداخت. عالوه 
بر اىن قصاىد و غزلّىات و قطعات و ترجىع بند و رباعّىات 
و مقاالت و قصاىد عربى دارد که همه در کلّىات وى جمع 
شده است. وفات وى بىن سال هاى 691 و 694 در شىراز 

اتفاق افتاد.
سلىمان )ع(: حضرت سلىمان در 13 سالگى جانشىن 
قبىل  از  خدادادىش  نىروى  با  شد.  )ع(  داود  پدرش، 
تسخىر نىروى باد، نىروى جنىان و شىاطىن  و … بناهاى 
عظىمى چون بىت المقدس را ساخت. قبر اىشان نزد قبر 

پدرش در بىت المقّدس است.
ابوالمجد مجدودبن آدم از شاعران قرن ششم  سناىى: 
»حدىقةالحقىقه«،  اوست  آثار  از  است.  غزنىن  اهل  و 
»طرىق الّتحقىق«، »سىر العباد الى المعاد« و »کارنامٔه  بلخ«. 

آرامگاه وى در غزنىن زىارتگاه عام و خاص است.
قره قورم  و  هىماالىا  مىان  درٔه  از  که  بزرگ  رود  سند: 
سرچشمه مى گىرد و از دّرٔه  تارىخى مىان هند و افغانستان 

مى گذرد و به درىاى عّمان مى رىزد.
معاصر  مشهور  نّقاش  و  شاعر  سپهرى:  سهراب 
گشود.  جهان  به  دىده  کاشان  در  ـ 1307ش(  )1359 ـ
کتاب هاى او شامل 6 شعر و 2 منظومٔه  بلند است ) مشهور 
به هشت کتاب (: 1ــ مرگ رنگ 2ــ زندگى خواب ها 
ـ شرق اندوه 5 ــ صداى پاى آب 6 ــ ما  ـ   آواز آفتاب 4ـ 3ـ

ـ   مسافر 8 ــ حجم سبز هىچ، ما نگاه 7ـ
آسىاى  در  است  رودى  درىا  سىر  ىا  سىحون  سىحون: 

مرکزى که از ارتفاعات شرقى اىران سرچشمه مى گىرد.
آل على  بزرگان  از  على  بن  عبد اللّٰه  عبدالعظىم:  شاه 
معاصر امام محمدتقى )ع( مقبرٔه وى در شهر رى زىارتگاه 

مردم است.
شاهنامه: فردوسى در سال 371 ــ 370 هـ.ق اقدام به 
نظم شاهنامه کرد. مآخذ فردوسى عبارت بود از شاهنامٔه  
شاهنامه  مکتوب.  رواىات  بعضى  و  ابومنصورى  منثور 
داراى 60000 بىت و 3 دوره است: 1ــ دورهٔ  اساطىرى: 
از عهد کىومرث تا ظهور فرىدون 2ــ دورٔه  پهلوانى: از 
قىام کاوه تا قتل رستم 3ــ دورٔه  تارىخى: از اواخر عهد 

کىانىان به بعد.
شفىعى کدکنى: دکتر محمدرضا شفىعى کدکنى شاعر، 
نوىسنده و پژوهشگر معاصر در سال 1318ش در کدکن 
او  مهم ترىن مجموعه هاى شعر  از  آمد.  دنىا  به  نىشابور 
کوچه  »در  برگ«،  »از زبان  »شبخوانى«،  به  مى توان 
جوى  »بوى  و  سرودن«  و  »از بودن  نىشابور«،  باغ هاى 
مولىان« اشاره کرد. » صور خىال در شعر فارسى، موسىقى 
از  نمونه هاىى  توضىح اسرار التوحىد «  و  تصحىح  شعر، 
آثار پژوهشى اوست. سروده هاى او ساده، روان و بسىار 

استوار است.
بـه  ملّقب  محمود  شىخ  محمود:  شبسترى، شىخ 
سعد الّدىن، در قصبٔه  شبستر،در هفت فرسنگى تبرىز متولد 
شد. از تارىخ زندگى او اطالع وسىعى در دست نىست و 
ظاهرًا سراسر عمر را برخالف زمانٔه  آشفته و عصر پر آشوب 
خوىش به آرامش و سکون بدون حادثٔه  مهمى در تبرىز ىا در 
نزدىکى آن به سر برده است و در همان جا در سال 720 هـ.ق 
وفات ىافته است. از وى تألىفات بسىارى باقى نمانده لىکن 
مثنوى » گلشن راز « از بهترىن و  جامع ترىن رساالتى است 
که در اصول و معانى تصّوف به رشتٔه  نظم درآورده است.
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تبرىزى  عبدالّرحىم  مىرزا  مىرزامحّمدعلى بن  صائب: 
معروف به صائب. وى در سال 1036 به عزم سفر هند از 
اصفهان خارج شد. مجموعٔه  اشعار صائب تبرىزى قرىب 
120 هزار بىت است. کلىات وى سفىنه اى مملو از مواعظ 
و آداب و گنجى پر از حکمت و امثال است. وى از شاعران 

مشهور سبک هندى بود.
صبورى: محّمدکاظم صبورى شاعر اىرانى متولد مشهد 
در سال 1259 است که در سال 1332 در همان جا وفات 
ىافت. دىوان او مشتمل بر قصاىد و غزلىات و قطعات است. 
وى در قصىده سراىى ماهر بود. او پدر ملک الشعراى بهار 

است.
که  سلسله اى  اردبىلى  صّفى الّدىن  به  منسوب  صفوّىه: 
در اىران از سال 907 هـ.ق تا سال 1148 هـ.ق سلطنت 

کرده است.
صفّىه: دختر عبدالمطلّب بن هاشمى قرىشى از عمه هاى 

پىغمبر.
جهانگىرخان  مىرزا  که  روزنامه اى  صوراسرافىل: 
در  1325.ش  سال  در  دهخدا  کمک  به  صوراسرافىل 

تهران منتشر کرد. 
عاتکه: دختر عبدالمطلّب، جّد پىغمبر )ص(، وى از بزرگان 

قرىش بود و شعر نىز مى سرود.
عارف قزوىنى: شاعر، مىرزا ابوالقاسم معروف به عارف 
و  آمد  دنىا  به  قزوىن  در  هـ.ش  سال 1262  در  قزوىنى. 
در سال 1312 هـ.ش در همدان وفات ىافت. در انقالب 
مشروطىت با مردم بود و خواسته هاى مردم را در قالب شعر 

بىان مى کرد. او اشعار دىگرى نىز سروده است.
محّمد  عّم  و  بنى عبّاس  جّد  ابن عبدالمطلّب،  عّباس: 
اندىشه بود و  رسول  اللّٰه )ص( مردى نىکوکار و استوار 
سّقاىى  وى  داشت.  وافرى  اشتىاق  بردگان  آزادى  براى 

ُحّجاج و آبادى مسجد الحرام را به عهده داشت.
متولد سال 1331 در شهر  عبدالملکىان، محمدرضا: 
و  نو  شعرهاى  و  است  کشاورزى  مهندس  وى  نهاوند. 
با  انقالب  از  قبل  سال هاى  از  است.  مشهور  سپىدش 
در  »رىشه  او  آثار  از  است.  داشته  همکارى  مطبوعات 
ابر« و »مجموعٔه  شعر و رباعى امروز« منتشر شده است.

عبىد رجب: شاعر معاصر تاجىک که شعر مشهور او »تا 
هست عالمى، تا هست آدمى« مى باشد که در آن زبان نىاکان 

خوىش را در قالب شعر نىماىى ستوده است.
عبىد زاکانى: شاعر و نوىسندٔه  قرن هشتم.وى از مردم 
تبرىز  در  هم  مدتى  و  شىراز  در  مّدتى  عبىد  بود.  قزوىن 
کرده  زندگى  جالىر  اوىس  سلطان  حماىت  زىر  بغداد  و 
است. از آثار او مى توان: »دىوان اشعار«، »رىش نامه«، 
پند«،  صد  »رسالٔه  دلگشا«،  »رسالٔه  »اخالق االشراف«، 

»موش و گربه« و »فال نامه« را نام برد.
 1272 ــ   1303( عشقى  مىرزاده  محمدرضا  عشقى: 
هـ.ش( شاعر باذوق و داراى احساسات وطن پرستى بود. 
وى روز نامٔه  قرن بىستم را که حاوى اشعار تند ضّد هىئت 
حاکمه بود در تهران انتشار داد و به همىن سبب به دست 
دو تن کشته شد و او را در ابن بابوىه به خاک سپردند. از 
آثار معروف او »تابلوهاى اىده ال« و »کفن سىاه« مى باشد.

بلخى،  عنصرى  احمد  حسن بن  ابوالقاسم  عنصرى: 
شاعر اىرانى، مولد او شهر بلخ بود و چنان که از اشعار او 
معلوم مى شود اطالعاتش تنها منحصر به ادب نبود بلکه 
مخصوصاً از علوم اواىل که در قرن چهارم در خراسان 
راىج بود، اطالعات کافى داشته است. عنصرى داراى 
دىوانى است که قرىب سه هزار بىت داشته است اّما آنچه 
فعالً در دسترس است بىش از دو هزار بىت مى باشد. او 
منظومه هاىى به نام هاى: »شادبهر«، »عىن الحىاة«، »وامق 
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و عذرا«، »خنگ بت« و »سرخ بت« دارد. وى در سال 
431 هـ.ق وفات ىافت.

عىنى، صدرالدىن: نامورترىن چهره و در واقع بنىان گذار 
ادبىات و فرهنگ تاجىکستان بود. وى در والىت بخارا دىده 
به جهان گشود. آثار او: »نمونٔه  ادبىات تاجىک«، »جالدان 

بخارا«، »سرگذشت تاجىک کم بىن«، »ىادداشت ها«.
فاطمه بنت اسد: دختر اسدبن هاشم بن عبدمناف هاشمى، 
مادر على )ع( و برادرانش. گوىند پىش از هجرت به مدىنه 

آمد و در آن جا از دنىا رفت.
فرخى سىستانى: على ابن جولوغ مشهور به ابوالحسن 
 5 قرن  اواىل  و   4 قرن   اواخر  بزرگ  قصىده سراىان  از 

است. در سال 429 چراغ عمرش خاموش شد.
فّرخى ىزدى: مىرزا محّمد شاعر و آزادى خواه در سال 
1264 هـ.ش متولد شد. او مردى مبارز، منتقد و بى باک 
بود. از آثار مهم او انتشار روزنامٔه  »طوفان« است. وفات 

او سال 1318 هـ.ش بود.
شاعر  و  ادىب  محقق،  فروزانفر،  بدىع الزمان  فروزانفر: 
معاصر در سال 1276 هـ.ش در بشروىه خراسان متولد 
شد. از مهم ترىن آثار او  مآخذ قصص و تمثىالت مثنوى، 
دىوان  ىا  شمس  کلىات  تصحىح  شرىف،  مثنوى  احادىث 
کبىر و فىه مافىه موالنا را مى توان نام برد. مجموعٔه  اشعار 
او نىز چاپ شده است. وى در اردىبهشت سال 1349 در 

تهران درگذشت.
فرهاد: ىکى از شخصىت هاى کتاب خسرو و شىرىن نظامى 
است که عاشق شىرىن دختر شاه ارمنستان مى شود و جان 

خود را بر سر اىن عشق فدا مى کند.
فسطاط: شهرى از سرزمىن مصر. اىن شهر امروزه بخشى 

از شهر قاهره است.
فکّه: نام ىکى از پاسگاه هاى مرزى اىران و عراق واقع در 

بخش موسىان شهرستان دشت مىشان که سکنٔه آن مرزداران 
و کارکنان گمرک اند.

فلسطىن: درکنارهٔ  شرقى درىاى مدىترانه و در خاورمىانه 
مصر  و  اردن  سورىه،  لبنان،  کشورهاى  با  است.  واقع 
زىارتگاه  که  بىت المقدس  آن  پاىتخت  و  است  همساىه 

مسلمانان، مسىحىان و ىهودىان است.
قزوه، على رضا: شاعر و نوىسندهٔ  معاصر در سال 1342 
هـ.ش به دنىا آمد. از تألىفات وى مى توان سفرنامٔه  حّج 

»پرستو در قاف« را نام برد.
قندهار: اىالتى است در افغانستان واقع در جنوب شرقى 

آن کشور، سر راه هندوستان.
کاظمىن: شهرى است در عراق مجاور کشور اىران، در 
ىک فرسنگى بغداد که آرامگاه امام موسى کاظم  )ع( و امام 

محّمدتقى )ع( در آنجا است. 
کربال: ىکى از شهرهاى کشور عراق واقع در کنار رودخانٔه  
فرات. اىن شهر تا سال )61 هـ.ق( بىابان بوده است. از 
اىن زمان به بعد بر اثر شهادت امام حسىن  )ع( در آن محلّ 

به تدرىج مورد توّجه شىعىان آل على قرار گرفته است.
کلکته: شهر و بندر معروف هندوستان در کنار خلىج بنگال 

که مرکز بزرگ تجارى هند است. 
کلىله و دمنه: مجموعٔه  داستان هاىى از زبان حىوانات که 
در عهد ساسانىان از زبان سانسکرىت به پهلوى نقل شده 
است. بعد از حملٔه  اعراب عبداللّه ابن مقفع آن را به عربى 
ترجمه کرد و سپس از روى همان ترجمه به وسىلٔه  رودکى 
به شعر پارسى درآمد و آن گاه در اواىل قرن ششم ىک بار 
دىگر با نثر منشىانٔه  بلىغ ترجمٔه  دىگرى از آن به زبان پارسى 
ترتىب ىافت که به کلىله و دمنٔه  بهرام شاهى معروف است 
و به دست ابوالمعالى نصر اللّه بن محّمد عبدالحمىد منشى 

معروف به نصر اللّه منشى صورت گرفته است.
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اىتالىاىى  بزرگ  شاعر  دانته  مشهور  اثر  الهى:  کمدى 
)1321ــ 1265م ( است.

فرانسوى  درام نوىس  و  شاعر  کوپه  فرانسوا  کوپه: 
»براى  »عابر«،  مى توان  آثار وى  از  ــ 1842(   1908(
تاج«، »صمىمّىت ها«، »دفتر سرخ« و »فرودستان« را نام 

برد که شهرت بىشترى دارند.
کوفه: شهرى است در کشور عراق نزدىک مرز اىران که 
چند ماه پس از بصره به دست سعد وّقاص در کنار فرات 
بنا شد. شهر کوفه نزد شىعىان مقامى ارجمند دارد. زىرا 
على بن ابى طالب )ع( آن را مرکز خالفت خود قرار داد و 

در همان جا به شهادت رسىد.
گاندى: رهبر و پىشواى سىاسى و اخالقى هند )1948ــ 
1869م  ( که با مبارزات خود موجبات استقالل هندوستان 

را فراهم کرد.
گلرخسار: صفّىه گلرخسار مشهورترىن زن شاعر معاصر 
آغاز  سالگى  پانزده  از  را  شعر  سرودن  او  است  تاجىک 
کرده و تاکنون چندىن مجموعه از شعرهاىش را به چاپ 
رسانىده است که از آن جمله »بنفشه«، »خانٔه  پدر« و »بنىاد 

دل« است. 
گلستان: ىکى از آثار سعدى شىرازى است. وى آن را در 
سال 656 به نثر مسّجع نوشته است که مشتمل بر حکاىات 

آموزنده است.
گلشن راز: منظومٔه فارسى، سرودهٔ شىخ محمود شبسترى 
شامل 993 بىت است. وى اىن کتاب را در جواب سؤاالت 
تصّوف،  اصطالحات  به  راجع  هروى  حسىنى  مىرسىد 

تصنىف نموده است.
ىوهان ولفگانگ گوته در سال 1749 در کشور  گوته: 
آلمان چشم به جهان گشود. وى نوىسنده و شاعر نامدار 
آلمان و خالق »فاوست« و »دىوان شرقى و غربى« و چندىن 

شاهکار بزرگ دىگر است که پس از ىک عمر نوىسندگى در 
سال 1832 درگذشت. او ارادت زىادى به حافظ داشت.

لىلى و مجنون: مثنوى لىلى و مجنون داستان عاشقانه اى 
به  ابن ىوسف مشهور  الىاس  ابوالمحمد  است که حکىم 
نظامى شاعر معروف اىران در قرن 6 هـ.ق به نظم کشىده 

است.
ماوراء النّهر: سرزمىنى در شمال رود جىحون است که 
بىن دو رود سىحون و جىحون قرار دارد و شامل بخارا و 
مهد  بزرگ ترىن  قرن   5 مّدت  ماوراء الّنهر  است.  سمرقند 

تمّدن اسالمى اىران بوده است.
در  و  نظـامى  از  مثنوى مخزن االسرار  مخزن االسرار: 
حدود 2260 بىت مشتمل بر 20 مقاله در اخالق و مواعظ 

و علم است که در حدود سال 570 به اتمام رسىد.
آفرىقا  و  اروپا  آسىا،  قارٔه    3 بىن  که  درىاىى  مدىترانه: 
واقع است. درىاى مدىترانه از طرىق تنگٔه  جبل الطارق به 

اقىانوس اطلس راه دارد.
مدىنۀ طّىبه: دومىن شهر مقدس مسلمانان است که قبل 

از هجرت پىامبر ىثرب نام داشت.
مشهد: مرکز استان خراسان است. امام رضا )ع( پس از 
شهادت در اىن شهر مدفون گشت و به اىن دلىل اىن شهر 
را مشهد رضا )محّل شهادت رضا( ىا مشهد مى خوانند.

مصر: کشور مصر در شمال آفرىقا و در کنار درىاى سرخ 
و مدىترانه است. مراکز سىاحتى و باستانى آن عبارت است 

از اهرام سه گانه و مجسمٔه  ابوالهول.
مظّفرالدىن شاه: مظّفرالدىن مىرزا پسر چهارم ناصر الدىن 
شاه قاجار در سّن 5  سالگى به ولىعهدى انتخاب شد و در 
سّن 45 سالگى به سلطنت رسىد. 14 ذىقعده 1324 هـ.ق 
قانون اساسى را امضا کرد و 5 روز بعد در تهران درگذشت.
مسجد گوهرشاد: مسجدى در مشهد که در جنوب حرم 
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امام رضا )ع( بنا شده است.
کـه در  سال  ، فـرىـدون  :  شـاعرمعـاصر   مشىرى 
1305خورشىدى در تهران چشم به جهان گشود. برخى 
باورکن«،  را  »بهار  باران«،  »آه،  از:  عبارتند  او  آثار  از 

»مروارىد مهر«، »پرواز با خورشىد« ، »ابر« و... .
و  فاضل  و  عالم  مردى  تبرىزى:  ملک داد شمس 
دانشمندى عالى قدر بود. از معارف اسالمى و دقاىق عرفان 
و تصّوف و خصاىص احوال و منازل سالکان اىن راه به 
از  و  گذشته  ظاهرى  مراحل  از  او  داشت.  آگاهى  خوبى 
اىن آشىانه ها پرواز کرده. شاهباز خوش شکار آسمان گىر 
اوج حّق و حقىقت شده بود. با تجّرد از عالىق دنىوى دل 
کنده. روزگار را به سىر آفاق و انفس مى گذرانىد. وقتى 
به سال 642 به قونىه وارد شد مولوى مجذوب او گردىد و 
درس و بحث و وعظ را رها کرد و تحولّى عظىم در حال 

او به وجود آمد. 
منوچهرى: ابوالنجم احمدبن قوص بن احمد منوچهرى 
دامغانى از جملٔه  شاعران طراز اول اىران در نىمٔه  اول 
و  تشبىه  آوردن  و  طبىعت  وصف  در  او  است.   5 قرن 

استعاره هاى بدىع چىره دست بود.
 174 بر  مشتمل  است  کوچکى  مثنوى  گربه:  و  موش 
موضوع  هجرى.  هشتم  قرن  شاعر  زاکانى  عبىد  از  بىت 
به عبادت،  تظاهر  با  که  مثنوى داستان گربه اى است  اىن 
موش ها را به چنگ مى آورد و براثر اىن تجاوز بىن سپاهىان 
موش و گربه نبرد سختى در مى گىرد که به پىروزى موش ها 

ختم مى شود.
سال  ربىع االول  ششم  در  محمد  جالل الدىن  مولوى: 
604 هـ.ق در شهر بلخ به دنىا آمد و در پنجم جمادى اآلخر 
و  نوشته ها  موالنا  از  ىافت.  وفات  هـ.ق   672 سال 
سروده هاىى به جاى مانده است که از آثار جاودانى و ممتاز 

ادبىات عرفانى به شمار مى آىند. از آن مىان، مثنوى معنوى 
و غزلىات وى است که به دىوان شمس معروف است. دىگر 

آثار او عبارتند از مکتوبات، مجالس سبعه و فىه مافىه.
حارث  ناصربن خسروبن  حکىم ابومعىن  ناصرخسرو: 
قبادىانى بلخى مروزى ملّقب و متخلّص به »حّجت«. از 
حکما و شاعران قوى طبع و از قصىده سراىان گران قدر 
اشعار،  دىوان  است:  او  آثار  از  است.  فارسى  زبان 

سفرنامه، جامع الحکمتىن، خوان اخوان و … . 
نام روزنامه اى است که سّىد اشرف الّدىن  نسىم شمال: 
حسىنى گىالنى در سال 1907 )م( تأسىس کرد و تا سال 

1911 )م( گاهى مرتّب و گاهى نامرتّب به چاپ رسىد.
ابونصر فراهى در سال  از  نصاب الّصبىان: منظومه اى 
610 هـ. تألىف شد که در آن لغات متداول عربى را با معادل 
فارسى آنها در بحرهاى مختلف به نظم درآورده است. اىن 

کتاب جزو کتاب هاى درسى طاّلب بوده است. 
نظامى گنجوى: الىاس بن ىوسف بن زکى بن مؤىد ملّقب به 
نصىر الّدىن و مکنى به ابوحامد و معروف به حکىم نظامى 
گنجوى از اعاظم شعراى فارسى زبان است. وى به سال 
530 هـ.ق در گنجه به دنىا آمد و نزدىک به سال 614 هـ.ق 
درگذشت. مدفن او درگنجه است. از مهم ترىن آثار نظامى 
و  پنج گنج شامل: »مخزن االسرار«، »خسرو  از  مى توان 
و »اسکندرنامه«  و مجنون«، »هفت پىکر«  »لىلى  شىرىن«، 

نام برد.
نوبل: شىمىدان و مخترع سوئدى که در سال 1833 در 
شهر استکهلم متولد شد. او دىنامىت را اختراع کرد. وى 
کلىٔه  ثروت خود را صرف پرداخت جاىزٔه  ساالنه به کسانى 
کرد که در زمىنه هاى علم، ادبىات و صلح جهانى خدماتى 

انجام داده اند.
نىما: على اسفندىارى متخلص به نىماىوشىج فرزند ابراهىم 



186

در سال 1315 هـ.ق در دهکدهٔ  ىوش از توابع نور مازندران 
مهم ترىن  و  بود  وفا«  »نظام  او در شعر  استاد  متولّد شد. 
اثرش »افسانٔه  نىما« است. او در سال 1338 بر اثر بىمارى 

ذات الّرىه از دنىا رفت.
وىسه )پىران(: وزىر خردمند افراسىاب تورانى بود.

مشهور  جمله  آثار  از  هفت پىکر  مثنوى  هفت پىکر: 
نىز  هفت گنبد  و  بهرام نامه  را  آن  که  است  نظامى گنجوى 
خوانده اند که داراى 5136 بىت است. سرگذشت بهرام گور 
و شرح زندگى او با هفت دختر از شاهزادگان هفت اقلىم 

در آن منظومه است. 
ىوسفى غالمحسىن: پژوهشگر، نوىسنده و استاد برجستٔه  
با  او  متولد شد.  دانشگاه در سال 1306 ش در مشهد 
نثرى روان، پخته، جذاب و عمىق آثارى بزرگ از جمله: 
چشمهٔ   باد،  آغوش  در  برگ هاىى  قلم،  اهل  با  » دىدارى 
روشن، تصحىح بوستان و گلستان سعدى و…« را رقم 
در   1369 آذرماه  چهارم  در  بزرگ  نوىسندٔه   اىن  زد. 
تهران درگذشت و درکنار مرادش حضرت ــ رضا  )ع( ــ 

به خاک سپرده شد. 
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فهرست منابع و مآخذ

ــ اتاق آبى، سهراب سپهرى، انتشارات سروش 
ــ از صبا تا نىما، ىحىى آرىان پور، دورٔه  دو جلدى، کتاب هاى جىبى

ــ از چىزهاى دىگر، دکتر عبدالحسىن زّرىن کوب، انتشارات جاوىدان
ــ برخورد اندىشه ها، دکتر جواد حدىدى، انتشارات توس

ــ بوستان سعدى، تصحىح دکتر غالمحسىن ىوسفى، انتشارات خوارزمى
ــ پرستو درقاف، علىرضا قزوه، انتشارات حوزهٔ  هنرى، سازمان تبلىغات اسالمى

ــ تارىخ جهانگشاى جوىنى، جلد سوم، به تصحىح محّمد قزوىنى، انتشارات کاُللٔه  خاور
ــ تعزىه و تعزىه خوانى، صادق هماىونى، انتشارات جشن هنر، بى تا

ــ چشمٔه  روشن، دکتر غالمحسىن ىوسفى، انتشارات علمى
ــ داستان رستم و سهراب، تصحىح استاد مجتبى مىنوى، انتشارات بنىاد شاهنامه

ــ داستان هاى دل انگىز ادبّىات فارسى، نگارش دکتر زهرا خانلرى، انتشارات توس
ــ دىدارى با اهل قلم، دکتر غالمحسىن ىوسفى، انتشارات علمى

ــ دىوان پروىن اعتصامى، با مقّدمٔه  محّمدتقى بهار، چاپ امىرکبىر
ــ دىوان اشعار ملک الّشعراى بهار، انتشارات توس

ــ دىوان خواجه شمس الّدىن محّمد حافظ شىرازى، به اهتمام محّمد قزوىنى و دکتر قاسم غنى، 
کتاب فروشى زّوار، تهران

ــ رىشه در ابر، محّمدرضا عبدالملکىان، انتشارات برگ
ــ سفرنامٔه  ناصرخسرو، دکتر محّمد دبىرسىاقى، زّوار، تهران

ــ سمک عّىار، از فرامرز بن خداداد اّرجانى، به تصحىح دکتر خانلرى، انتشارات بنىاد فرهنگ 
اىران

ــ سىاحت نامٔه  ابراهىم بىک، زىن العابدىن مراغه اى، انتشارات سپىده، تهران
ــ شعر معاصر افغانستان، به انتخاب محّمد سرور موالىى
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ــ شعر نو از آغاز تا امروز، محّمد حقوقى، انتشارات کتاب هاى جىبى
ــ فردوسى و شاهنامه، دکتر منوچهر مرتضوى،مؤّسسٔه  تحقىقات علمى و فرهنگى

ــ فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى، دکتر غالمعلى حّداد عادل، انتشارات سروش
ــ فرهنگ فارسى، دکتر محّمد معىن، دورٔه  6 جلدى، انتشارات امىرکبىر

ــ فنون شعر و کالبدهاى پوالدىن آن، دکتر مهدى حمىدى شىرازى، انتشارات گلشاىى
ــ قابوس نامٔه  عنصرالمعالى کى کاووس بن وشمگىر، تصحىح دکتر غالمحسىن ىوسفى، مؤّسسٔه  

انتشارات علمى و فرهنگى
ــ کلىله و دمنه، ابوالمعالى نصراللّه منشى، تصحىح و توضىح مجتبى مىنوى، انتشارات امىرکبىر

ــ کلّّىات اشعار اقبال الهورى، با مقّدمٔه  احمد سروش، انتشارات سناىى، تهران
ــ کلّّىات سعدى، تصحىح محّمدعلى فروغى، تهران )بروخىم(

ــ گلستان سعدى، تصحىح دکتر غالمحسىن ىوسفى، انتشارات خوارزمى
ــ گزىدهٔ  غزلّىات شمس تبرىزى، به کوشش دکتر شفىعى کدکنى، سازمان انتشارات کتاب هاى جىبى

ــ لغت نامه، على اکبر دهخدا، زىر نظر دکتر محّمد معىن، دکتر سّىدجعفر شهىدى
ــ لىلى و مجنون نظامى، به تصحىح وحىد دستگردى، مؤّسسٔه مطبوعاتى علمى

ــ مثل چشمه مثل رود، قىصر امىن پور، انتشارات سروش، 1370
ــ مثنوى معنوى، تصحىح رىنولد نىکلسن، انتشارات مولى

ــ مقاالت دهخدا، به کوشش دکتر دبىر سىاقى
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