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مقدمه
ّ

ادبىات فارسى ،جاىگاهى رفىع و ارزشمند
در نظام آموزشى اىران اسالمى ٔ
برنامه درسى زبان و ّ
دارد .چرا که زبان فارسى از ىک سو حافظ مىراث فرهنگى و از دىگر سو بهترىن و مناسب ترىن ابزار
برنامه درسى زبان و
انتقال فرهنگ و معارف دىنى و ملّى ما از نسل هاى پىشىن به نسل هاى بعدى استٔ .
دوره متوسطه مجموعه اى از اطّالعات ،نگرش ها و تواناىى هاى ذهنى و زبانى است که
ّ
ادبىات فارسى در ٔ
«ادبىات فارسى» به دانش آموزان عرضه مى شود.
و
فارسى»
«زبان
کتاب
دو
در
ّ
در اىن کتاب ها ،گذشته از ارتباط افقى و عمودى که بىن دروس هر کتاب وجود دارد ،محتواى
کلّى کتاب ها به گونه اى است که دانش آموز ،در هر پاىه نسبت به پاىه هاى پىشىن ،اطّالعات ،تواناىى ها و
نگرش هاى موردنظر برنامه را در سطحى وسىع تر و عمىق تر کسب مى کند .براى آگاهى بىشتر از ساختار
توجه شما را به نکات زىر جلب مى کنىم:
کتاب هاى اىن دوره و از جمله کتاب حاضرّ ،
«ادبىات فارسى» را نمى توان به طور کامل از ىکدىگر تفکىک
1ــ اگرچه دو ٔ
مقوله «زبان فارسى» و ّ
مقوله «زبان» در کتاب «زبان
«ادبىات» در اىن کتاب و ٔ
کردّ ،اما براى تسهىل در آموزش هر ىکٔ ،
مقوله ّ
فارسى  »3برنامه رىزى و تألىف شده است.
2ــ اىن کتاب شامل ده فصل است و برخى از عنوان هاى آن در کتاب هاى دو سال گذشته نىز
آمده است که اکنون تکرار مى شود .هدف از اىن تکرار گسترش مفاهىم ادبى ،افزاىش مهارت هاى زبانى
و ادبى و تعمىق نگرش هاى دانش آموزان نسبت به زبان و ادب فارسى است.
3ــ عالوه بر اهداف کلّى کتاب ،اهداف کلّى فصل ها نىز ،در آغاز هر فصل ،تبىىن شده است تا
معلّمان و دانش آموزان از انتظارات آموزشى برنامه آگاه شوند.
4ــ به منظور رعاىت اصل «لزوم ارتباط عمودى و افقى مطالب» تالش شده است تا محتواى

پاىه سوم ارتباط و هماهنگى منطقى
ادبىات سال هاى قبل و برخى از کتاب هاى ٔ
اىن کتاب با کتاب هاى ّ
داشته باشد.
 5ــ «خودآزماىى» ها به منظور ّفعال کردن ذهن دانش آموزان و تقوىت مهارت هاى تفکّر در
آنان است .دبىران محترم خود نىز مى توانند مشابه اىن خودآزماىى ها را در ارزش ىابى هاى کالسى و
پاىانى طرح کنند.
6ــ اطّالعات مربوط به واژگان ،اشخاص ،مکان ها و منابع به صورت الفباىى در پاىان کتاب
روحى ٔه پژوهش و استفاده از منابع و مراجع را در
عرضه شده است .ارجاع به بخش پاىانى کتاب نىز
ّ
دانش آموزان تقوىت مى کند.
 7ــ شعرهاىى که در پاىان برخى از فصول تحت عنوان «حفظ کنىم» آمده است به منظور اىجاد
تنوع در آموزش و عالقه مند ساختن دانش آموزان به شعر فارسى است و نىازى به تدرىس آنها در
ّ
کالس نىست.

نکات مربوط به تدرىس

1ــ در تدرىس اىن کتاب از شىوه هاى تدرىس ّفعال مانند بحث گروهى استفاده شود .بهره گىرى
تنوع آفرىنى ،در
از وساىل و ابزارهاى کمک آموزشى مانند تصوىر ،فىلم ،نوار صوتى و … گذشته از ّ
تسهىل فراگىرى مؤثّر است.
2ــ براى ّفعال شدن کالس مى توان دانش آموزان را در بررسى متون نظم و نثر شرکت داد و با
شىوه بحث گروهى پىام ها ،درون ماىه و وىژگى هاى ادبى نوشته ها را مشخّص کرد.
ٔ
توجه
بنابراىن،
است؛
آموزان
دانش
بىان
فن
تقوىت
ات،
ادبى
کتاب
آموزش
اهداف
از
ىکى
3ــ
ّ
ّ
ّ
دوره  آموزشى
به اىن موضوع در تدرىس ضرورى است و باىد جاىگاه ارزش ىابى هاى شفاهى در طول ٔ
حفظ گردد.
اهم ّىت آن در طول تدرىس و هنگام
نحوه صحىح قرائت متون باىد آموزش داده شود و ّ
 4ــ ٔ
امتحان ّمدنظر باشد.
  5ــ از مباحث و مطالب دستورى ،به ضرورت و تنها در صورتى که به فهم بىشتر متون کمک
کند ،استفاده شود .براى فهم بىشتر درس هاى دستور تارىخى مى توان از شواهد نظم و نثر اىن کتاب
نىز بهره گرفت.
 6ــ از مهارت هاى زبانى ،به وىژه صحبت کردن و نوشتن در اىن درس بىشتر بهره گرفته شود و
الىت هاى کالسى حفظ گردد.
جاىگاه اىن مهارت ها در ّفع ّ
روحىه پژوهشى و اىجاد عالقه به متون ادبى ،دبىران محترم مى توانند
 7ــ به منظور تقوىت
ٔ
الىت هاى دانش آموزان
تهى ٔه متون مشابه از منابع گوناگون تشوىق نماىند.
ٔ
مجموعه ّفع ّ
دانش آموزان را به ّ
کتابخانه مدرسه نگه دارى شود.
استفاده دىگر دانش آموزان در
مدون براى
ٔ
در اىن زمىنه ،مى تواند به شکل ّ
ٔ
   8ــ از طرح مقوالت جزئى و مباحث جنبى دامنه دار که با درس ارتباط مستقىم ندارد و گاه در
جرىان آموزش اختالل اىجاد مى کند ،پرهىز شود.
9ــ براى شرح و توضىح پاره اى از آثار ادبى به وىژه سروده ها (مانند غزل) نباىد تنها در
جست و جوى ىک معنى و مفهوم بود .هنرهاى کالمى ازجمله شعر به منشورى مى ماند با جلوه هاى
گوناگون .پس شاىسته است هنگام توضىح اىن گونه آثار ،فضاىى در کالس فراهم شود که دانش آموز
متنوع آن
بتواند به ساحت هاى مختلف ىک شعر ىا ىک نثر راه ىابد و ذوق خود را از معانى و مفاهىم ّ
سرشار سازد.
دفتر تألىف کتاب هاى درسى ابتداىى و متوسطه نظرى

ادبىات فارسى ()3
اهداف ک ّلى کتاب ّ
1ــ آشناىى با آثار برخى از بزرگان ادبى ،دىنى ،عرفانى و علمى گذشته
و معاصر اىران و جهان
ِ
کارگىرى درست
2ــ آشناىى با مفاهىم ،نکات و ظراىف ادبى و تواناىى به
آنها
ادبىات
3ــ آشناىى با جلوه هاى گوناگون ساختارى و محتواىى ّ
فارسى(فصول ده گانه)
4ــ تواناىى درک و بىان افکار ،ارزش ها ،مفاهىم و پىام هاى متون ادبى
گذشته و حال
  5ــ تقوىت تواناىى تشخىص و به کارگىرى نکات بالغى در متون ادبى
مقاىسه آثار ادبى اىران و جهان
  6ــ تقوىت تواناىى تطبىق و
ٔ
مطالعه متون ادبى
7ــ تلطىف عواطف و التذاذ ادبى از راه
ٔ

گلستان سعدى با نثر آهنگىن ،گوش نواز ،زىبا و روان و حکاىت هاى کوتاه
متنوع ،حدود هشت قرن است که با ذهن و زبان ما پىوند دارد .آن گونه که بىش از
و ّ
چهارصد جمله و بىت از اىن کتاب ،در شمار امثال و حکم درآمده است .سعدى در
گلستان با روشن بىنى و دل آگاهى در اوج بالغت و قدرت از تجربه هاى خوىش باز
مى گوىد و چشم اندازهاى گوناگون زندگى و راه رسىدن به زندگى مطلوب و برتر را
دىباچه گلستان که سرشار از معانى لطىف است ،مانند شعرى خوش
نشان مى دهد.
ٔ
ترکىب و موزون در خاطره ها مى ماند .اىن دىباچه از بهترىن نمونه هاى تحمىدىّه در
ادب فارسى است.

اول وصف تو مانده اىم
ما هم چنان در ّ

موجب قربت٭ است و به شکر اندرش ِ
ِ
عز ّ
مزىد
وجل 1که طاعتش
م ّنت خداى راَّ ،
مد ٭حىات است و چون بر مى آىدُ ،م ّفر ِح٭ ذات .پس در
نعمت .هر نفسى که فرو مى رودُ ،م ِّ
هر نفسى دو نعمت موجود است و بر هر نعمتى شکرى واجب.
ک
ک
ک
   ��ز عهدهٔ ش�� شر� �به   آ
رد� ى� د  ؟
� و ز� ب�ان �ه ب� آر� ى� د
زا� دس ت
ِ
2
لىل ِمن ِع ِ
الشکُور.
باد َى َّ
داو َد ُشکر ًا و َق ٌ ۡ
 5ا ۡع َملوا َآل ُ
ک �
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آ
�ج
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ِ
رحمت بى حسابش همه را رسىده و ِ
ِ
خوان نعمت بى درىغش٭ همه جا کشىده.
باران
3
ناموس بندگان به ِ
ِ
گناه فاحش ندرد و ِ
ِ
ِ
خطاى من َکر٭ نبُرد.
وظىفه روزى به
پرده
ٔ
ٔ
٭

1

ِ
داىه ِابر بهارى را فرموده تا ِ
ّ 10فر ِ
اش٭ ِباد صبا را گفته تا ِ
بنات
زمردىن بگسترد و ٔ
فرش ّ
نبات در ِ
مهد٭ زمىن بپرورد .درختان را به ِخ ِ
لعت٭ نوروزى ِ
قباى ِ
سبز ورق در بر گرفته و
اطفال شاخ را به قدومِ ٭موسمِ ربىع٭ ِ
کاله شکوفه بر سر نهادهُ .عصاره٭ تـاکى٭ به ِ
ِ
قدرت او
ٔ
ۡ
ِ
شهد فاىق٭ شده و تخمِ خرماىى به تربىتش ِ
نخل باسق٭ گشته.
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محمد مصطفى ــ ص َّلى اللّ ُّٰه َعلَىه و آله و س َّلم ــ
دور زمان ّ
َک
�قَ ج� ن�َ
�ش
س ى� 5
س ى� ٌم َس ى� ٌم س ى� ٌم َو م
ف� ى�عٌ ُم طا عٌ نَ�ِ ب� ٌّى �ر ى�م
ک
َ بَ�ل�غ ال ُع ٰلى ِکَب��ما لِه  � َ ،شَ� فَ� ا ُّلد ج� ٰ ى ِ ب جَ��ما لهِ

ج�
ح
� َ م ى� ُع خ ِ� صا لِه ُ َ ،صّلو ا َعلَ ى�ه ِ َو آ� لِه
َسُ ن� َ ت
ک
پ�
غ
� را �ه دارد چ�ون ت�و �ش ت� ى��بان؟
 20چ�ه �م د ى�وار امّ ت
ک
ک
ک ب ن� �
ب
ج
�
�ش
ت
�
م
ز
�
آ
ى
چ�ه ب�ا� ا� و � حر �ن را �ه � شا� د و ح �بان؟
هرگَه که ىکى از بندگان گنهکار پرىشان روزگارِ ،
دست انابت٭ به امىد اجابت٭ به
٭
7
اىزد تعالى در او نظر نکند .بازش بخواند ،باز اعراض
درگاه حق ــ َج َّل َو َعال ــ برداردۡ ،
٭
عالى ــ فرماىد :ىا َمال ِ  ئ َکتى
تضرع و زارى بخواند .حق ــ ُس ۡبح ٰ ُ
انه و ت َ ٰ
کند .بار دىگرش به ّ
ِ
رت ل َ ُه  .8دعوتش اجابت کردم و امىـدش
ىس ل َ ُه َغىرى فَ َقد َغ َف ُ
َقد ۡٱس َت ۡح َى ۡى ُت من َع ۡبدى و ل َ َ
بسىارى دعا و ِ
ِ
زارى بنده همى شرم دارم.
25برآوردم که از
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گ
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ب
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�
ب
ف
�
خ
ن
� و او �ر سار
� َرم � ن و � � داو�ن دگار
�نه � ده �رده ت
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٭
حق ِع ِ
ک9و
عاکفان
ٰاک َّ
ٔ
بادت َ
کعبه جاللش به تقصىر عبادت معترف که :مٰا َعبَ ۡدن َ
َ
٭
٭ِ
ِ
ک.10
تحىر٭ منسوب که :مٰا َع َرف ٰناک َّ
واصفان ح ٔ
حق َم ِعرفَت َ
لىه جمالش به ّ
گ ک
گ
�
پ
�
ص
�
ب
ب
ن
ز
ز
ز
ف
چ
ب
ى
�ر سى و � او � م ن �رسد � ى دل ا� � ى �ش ان �ه و� د �ا�؟
ک
ک
�
�
م
ع
�
�
�
�
ب
�ر ن��ىا ى� د ز� ش ت گان آ� ز
30
ق  ا �ن د
عا �ش ق�ا ن ش ت گا ن ش�و �
وا�

ىکى از صاحب دالن سر به َجىب٭ مرا َقبت فرو برده بود 11و در ِ
مکاشفت
بحر َ
مستغرق٭ شده؛ آن گه که از اىن معاملت 13باز آمد ،ىکى از دوستان گفت :از اىن بوستان
که بودى ،ما را چه تحفه کرامت٭ کردى؟
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3

گفت :به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم ،دامنى پر کنم هدى ّ ٔه اصحاب را.
 35چون برسىدم ،بوى گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت!
اى غ
کان سو خ� ت�ه را �ج ان ش� د و آ� ز
مر� سحر! ع ش� ق� ز� پ�روا�نه ب��ىام زو�
وا� ن��ىامد
ک
ط
ىا� ن ّمدع�ىان٭ رد بل� ش� ب � ى خ� ب�ران ا�ن د
کان را �ه خ� ب�ر ش� د ،خ� ب�رى     ب� زا� ن��ىامد
٭٭٭

گ
اى ب� تر�ر زا� خ��ىال و ق��ىاس و �مان و وهم
گ
زو� هر چ�ه � ف� ت�ه ا�ن د و ش� ن� ى� د �ىم و �خوا�ن ده ا ى�م
گ
م
�
ع
خ
�
ش
س
آ
� و � به � �ر ر ى� د مر
ج�لس �تمام ت
ه
ما چم� ن�ان رد ّاو ل و ص ف� ت�و ما�ن ده ا ى�م
٭٭٭٭

ِ
سده ششم است .شعر او
محمد
جمال ّ
الدىن ّ
ّ
عبدالر ّزاق اصفهانى از شاعران ٔ
بهره بسىار دارد.ىکى از بهترىن سروده هاى جمال الدىن
از حکمت و اخالق و وعظ ٔ
ِ
مشهور وى در نعت و ستاىش پىامبر بزرگوار اسالم (ص) است.
عبدالر ّزاق ،ترکىب بند
ّ
شخصىت پىغمبر اسالم را توصىف
در اىن سروده ،او با بهره گىرى از آىات و احادىث،
ّ
کرده است .بند آغازىن اىن ترکىب بند را مى خوانىم.
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ک
�
ى
ه
�
ا ف�ال�  ،حر م ب�ارگا ت

�
 1اى زا� بَ� ِر ِس دره٭ ش�اهرا ه ت
ا ى طا ق�ِ ن�ُهم ر و ا ق�٭ ب�ا ال
ع
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هم ق�ل د و ى� د ه رد ر کا ب� ت
ک ٭ گ
س
م
ن
مه طا س�ِ �ر د نِ � د ت�

م�ق
ى� ِم
 5ج� ب�ر ى�ل ،
ک
ر� چ ف
�
چ� خ
ى
پ
�
ار�ه ر � ى�ع ،خ�ا� �ا ت
ت� ظ
� خ� دا ز� رو ىِ ع� ى�م
�خورد س ت
٭

توضىحات

�
آ� س ت�ا ن� ت

ک
�
و ى ق�ُ ب� ّٔهِ ٭ عر ش� ت�� ى�هگا ه ت
گ
�ب ک
14
ه
�
ک
ِ
�
ش��س ت�ه ز� و �ش ٔه ال ت
�
هم ش�رع �خ�ز ى� ده رد پ� ن�ا ه ت

ش� ب
�
� ُط ّر هٔ  1 5پ�ر چ�م س�ىا ه ت
ِ
ک
�
ى
ه
�
ا ف�ال�  ،حر م ب�ا ر گا ت
گ
ط
ف
�
ه
ع ق�ل چ
�
ار�ه ب��ز ر�  ،ل را ت
گ
هم
16
�
سو � ن� د � به رو ىِ چ �و ما ه ت

ک
ک
ىا��ز د �ه ر ق� ى� ِب
� �ج ان خ�رد �رد
ک
17
ام ت�و رد � فى� �ن ام �خود �رد
  �ن ِ

1ــ توانا و عزىز و بزرگ است.
آىه )13
2ــ اى خاندان داود ،سپاس گزارىد و ّ
عد ٔه کمى از بندگان من سپاس گزارند( .سبا ٔ
مقرر آنها را با وجود خطاکار  بودنشان
3ــ آبروى بندگان را با وجود گنهکارى آنان نمى رىزد و روزى و رزق ّ
قطع نمى کند.
4ــ سخنى که از پىامبر باشد ،حدىث.
 5ــ او شفاعت کننده ،فرمانروا ،پىام آور ،بخشنده ،صاحب جمال ،خوش اندام ،خوش بو و داراى نشان پىامبرى است.
ِ
همه خوى ها و
مرتبه بلند رسىد و با جمال
 6ــ به
نورانى خود تارىکى ها را برطرف کردٔ .
واسطه کمال خود به ٔ
ٔ
صفات او زىباست؛ بر او و خاندانش درود بفرستىد.
7ــ بزرگ و بلندقدر است.
بنده خود شرم دارم و او جز من پناهى ندارد؛ پس آمرزىدمش.
 8ــ اى فرشتگانم ،من از ٔ

5

9ــ تو را چنان که شاىسته است ،پرستش نکردىم.
10ــ تو را چنان که سزاوار شناساىى توست ،نشناختىم.
تأمل و تفکّر عارفانه قلب خود را از هرچه غىر خدا حفظ کردن.
11ــ سر به جىب مراقبت فروبردن ىعنى در حالت ّ
12ــ کشف کردن و آشکار ساختن و در اصطالح عرفانى پى بردن به حقاىق است.
13ــ کار؛ اعمال عبادى؛ در اىن جا همان کار مراقبت و مکاشفت است.
عقىده گذشتگان ،طاق نهم همان فلک االفالک ىا فلک نهم است که بر افالک دىگر احاطه دارد .مقصود
14ــ به
ٔ
مرتبه رفىع خود در برابر تو ،بى قدر وپست است.
شاعر اىن است که تو آن چنان بلند مقامى که فلک نهم با ٔ
حاشىه پرچم است.
15ــ ط ُّره :دسته موى پىشانى؛ در اىن جا رشته هاى سىاه
ٔ
ک ِان َّهم لَفى َس ۡکر ِتهمِ ى َ ۡع َمهون» :به جان تو سوگند که آنان در ِ
مستى خود سرگردان اند
16ــ اشاره به ٔ
آىه «ل َ َع ۡم ُر َ
َ
آىه .)72
(سوره حجر ــ ٔ
ٔ
(سوره
رسوله…
و
ّه
ل
ال
کم
ولى
ما
ن
ا
:
ال
مث
است؛
قرآن
آىات
برخى
در
خدا
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از
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پىامبر
نام
آمدن
منظور
17ــ
ً ّ ّ
ٔ
آىه .)55
مائده ــ ٔ
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بىاموزىم

درسى که خواندىم (م ّنت خداى را  )...ىک نثر قدىمى است .نثرهاى
قدىم از نظر زبان و بىان با نثرهاى جدىد و معاصر (مانند فرهنگ برهنگى و برهنگى
بچه هاى آسمان و کباب غاز) تفاوت دارند .به نثر فارسى از آغاز (قرن
فرهنگىّ ،
چهارم هجرى) تا مشروطه «قدىم» و از مشروطه تا امروز «معاصر» مى گوىند.
نثرهاى قدىم را مى توان به سه نوع تقسىم کرد.
1ــ نثر ساده :نثرى که فاقد آراىه هاى لفظى و لغات و اصطالحات
«م َرسل» نىز نامىده اند؛ کتاب هاى تارىخ بلعمى،
پىچىده و دشوار است.اىن نثر را ُ
قابوس نامه ،سىاست نامه با چنىن نثرى نوشته شده اند.
مسجع و ف ّنى :در اىن نوع نثر انواع سجع ها ،مترادفات،
2ــ نثر
ّ
تشبىهات ،استعارات و توصىفات شاعرانه به صورت طبىعى و با رعاىت اعتدال
به کار رفته اند .مناجات هاى خواجه عبداللّٰه انصارى ،کلىله و دمنه و گلستان
مسجع و ف ّنى هستند.
سعدى نمونه هاىى از نثر ّ

3ــ نثر مصنوع و متک ّلف :در اىن نوع نثر ،سجع هاى متوالى ،لغات،
ترکىبات و اصطالحات دشوار و تکلّفات فراوان به گونه اى افراطى و خارج از
حد اعتدال به کار رفته اند .به همىن دلىل ،درک و درىافت اغلب آثارى که با
ّ
رشته تحرىر درآمده اند ،دشوار است.
بهره گىرى از نثر مصنوع و متکلّف به ٔ
کتاب هاى تارىخ جهانگشاى جوىنى و مرزبان نامه نمونه هاىى از نثر مصنوع و
متکلّف هستند.

?

خودآزماىى

1ــ در بىت زىر منظور از «تقصىر» چىست؟

ک �
ب� ن� ده همان � به �ه ز� ت ق�ص ى�ر �خو�ى ش�

ع �ذ ر � به ردگاه خ� داى آ�ورد

� ف�
�
ت�م ىا� ن ش�رط آ�دم ى ّ� ت
� ن ى�س ت

ت�س گ
غ
  مر� �ب �ى ح �وى و م ن خ�ام شو�

دهنده اىن صفات هستند،
  2ــ در اىن درس ،بر کدام صفات خداوند بىشتر تأکىد شده است؟ دو جمله را که نشان ٔ
بىان کنىد.
   3ــ بىت زىر با کدام بخش درس ارتباط معناىى دارد؟

گ

4ــ گاه ضمىر م ّتصل در جاى اصلى خود قرار نمى گىرد؛ مثال ً در مصراع «زمانه به دست تو دادم کلىد» از فردوسى،
ضمىر «م» که باىد بعد از کلىد قرار بگىرد ،بعد از فعل آمده است .نمونه اى دىگر از اىن کاربرد را در درس نشان دهىد.
   5ــ در ِ
شعر «افالک ،حرىم بارگاهت» دو نمونه تشبىه بىابىد.
   6ــ نثر اىن درس (گلستان) جزء کدام نوع نثر است؟ چرا؟
  7ــ بررسى کنىد ترکىب بند چه نوع شعرى است .بند دىگر اىن ترکىب بند را در کالس بخوانىد.

7

ادب حماسى

اهداف ک ّلى
فصل:
8

1ــ آشناىى با مفاهىم و پىام هاى آثار حماسى و نماىشى
ادبىات حماسى و نماىشى
2ــ آشناىى با نمونه هاىى دىگر از ّ
عده اى دىگر از بزرگان ادب حماسى و نماىشى
3ــ آشناىى با ّ
4ــ کسب تواناىى تشخىص و تحلىل آثار حماسى و نماىشى

طراح سعىد جزاىرى

ادب نماىشى

ادبىات حماسى
ّ

در سال هاى پىش با حماسه و انواع آن آشنا شدىم و آموختىم که حماسه شعرى است
داستانى رواىى با زمىنه قهرمانى و ِ
رنگ قومى و م ّلى که در آن حوادثى بىرون از حدود عادت
ٔ
جرىان دارد.
زمىنه اصلى است:
چنان که از تعرىف باال برمى آىد ،حماسه داراى چهار ٔ
1ــ زمىنۀ داستانى :هر حماسه اى در بسترى از حوادث شکل مى گىرد.
2ــ زمىنۀ قهرمانى :شاعر حماسهسرا با بهرهگىرى از واژگان و زبان حماسى مىکوشد
انسانى را به تصوىر کشد که از نظر تواناىى هاى جسمى و روحى از دىگران متماىز باشد.
3ــ زمىنۀ م ّلىِ :
شاعر حماسه سرا بر آن است که اخالق فردى و اجتماعى و عقاىد
ِ
واقعىات به نماىش گذارد.
فکرى و مذهبى ىک ملّت را در قالب حوادث قهرمانى و در بسترى از ّ
4ــ زمىنۀ َخر ِق عادت :ىعنى حوادث ،انسان ها و موجوداتى که با منطق عىنى و
تجربه علمى هم سازى ندارند؛ نظىر سىمرغ ،دىو سپىد و اسفندىار روىىن تن .در اىن درس    با
ٔ
نامه رستم و اسفندىار با اىن زمىنه ها بىشتر آشنا مى شوىم.
خواندن رزم ٔ

9

ىکى از شاخص ترىن داستان هاى حماسى شاهنامه ،داستان رستم و اسفندىار
است .اىن داستان
دربردارنده مهم ترىن مسائلى است که در برابر انسان دنىاى باستان
ٔ
ماىه
قرار داشته است .مسائلى که هنوز هم تازگى خود را از دست نداده اند .درون ٔ
اىن داستان را برخورد آزادى و اسارت ،پىرى و جوانى وکهنه و نو تشکىل مى دهد.
آنچه در اىن درس مى خوانىد ،گزىده اى از داستان روىاروىى رستم و اسفندىار
است:
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 5خ�ر و ش� ى� د کا ى ف� ّر خ� ا س ف� ن� د ى�ا ر ،
س
چ�و �ب ش� ن� ى� د ا س ف� ن� د ى�ا ر ا ى � ن خ� ن
گ
ک
�  :ا ى� ن�� آ� ر ا س ت�م
ب �خ� ن� د ى� د و � ف� ت
ب� ف�ر مو د ت�ا ج�و ش� ن و �خو ِد ا و ى
ب� ب�ر د �ن د و پ�و ش� ى� د ر و ش� ن ب�ر ش�
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همه دل پ�ر زا� ب�اد و ل ب
�
گ
�
ى
�
همى ما �ن د ا ز� کا ر ت� ى

پ�ر ز� پ� ن� د
شگ
�
�
�
ف
�
ت

هَما و ر د ٭ ت� آ� مد  ،ب�ر آ� ر ا ى کا ر
ک
ا ز� آ� ن �ش ى� ِر پ�ر خ�ا ش� ج�و ىِ �ه ن
گ ک
ب� د ا ن �ه �ه ا ز� �خو ا ب
� ب�ر خ�ا س ت�م
ک
گ
هما ن ت�ر � ش� و ن� ى��ز هٔ �ج ن�� ج�و ى
ک
ش
سر�
ن�هاد آ� ن کاله �ِى اى ب�ر
ک
ن�ها د �ن د و ب�ُر د �ن د �ن�ز د ى�� ش�ا ه

ک
ز� ز� ور و ز� ش�ادى �ه ب�ود ا�ن در اوى
ک
ى
ز� خ�ا� س�ىاه  ،ا�ن در آ� مد � به ز� � ن
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ى
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چ�و ج�و ش� ن ب� پ�و ش� ى� د پ�ر خ�ا ش� ج�و ى

ن�هاد آ� ن ب ُ� ن ن� ى��ز ه را ب�ر ز� م ى� ن
گ
پ�ل گ ک
�
� ور
� به سا ن �ن� ى �ه ب�ر پ� ش� ت
گ
ب�ر آ� ن �و �نه ر ف� ت� ن� د هر د و � به ر ز� م
گ
ک
�
پ
ج
�
�
ش
�
ى
�
ت
ن
 15چ�و �ن�ز د ى�� � د � ،ر و و ا ن

ف
سرا� ز
دو �ش ى�ر
را� و دو پ�هلوان
گ
ف
�
�
�
ن
ش
�
� ب�ر د
ت�و ت� ى ب� د ّر ى� د د ت
ک
ک ب
�
�ه   :اى ش� ِاه ش�ادان دل و ن��ى� �� خ ت
گ
ى�
س
ب�ر ى� ن �و �نه خ� ت� ى ب�ر آ� و خ� ت� ن ،
ک
خ� ن�ج� ر کا ب�لى
�ه ب�ا ش� ن� د ب�ا

خ� ش
رو� آ� مد زا� ب�ارهٔ هر دو مرد
گ
س
س
�
�
ت
�
�ف
ز
آ
خ
�
� ُر م � به � وا�
�چ ن� ى� ن
ت
ت
گ گ
ى�
واهى و �خون ر خ� ت� ن
ا�ر �ج ن�� �خ ّ
گ
ب��و ت �ا سو ا ر آ� و ر م ز� ا ب�لى
گ
گ
 20ب� ىر� ن زر� م�ه ش�ان � به �ج ن�� آ� ور ى�م
ى�
ب��با ش� د � به کا م ت�و �خو ن ر خ� ت� ن
چ ُ� ن� ى� ن پ�ا س�خ آ� و ر د ش� ا س ف� ن� د ى�ا ر

گ
چ�ه ب�ا ى� د مر ا �ج ن�� ز� ا ب� ۡلسِ ت�ا ن ؟
گ
ى
�
ى
آ
م�با د ا �چ ن� ى� ن هر ��ز � � ِن م ن
ک
ک
�
ه
�
ش
� 25ه ا ى�ر ا ن��ىا ن ر ا � به ت� ن د م
گ
ه
�
ب
ب
ى
ى
ت�و ر ا �ر مى �ا ر �ا � د ی�ا ر
گ ک ک
ن�ها د �ن د پ ��ىما ن د و �ج �ن� ى �ه �س

گ
�خو د ِا ى� دَ ر ٭ ز� ما � ن ى رد �ن � آ� و ر ى�م
ى�
بب
�� ى� ن� ى ت � َکا پ�و ى و آ� و خ� ت� ن
گ
ک
«�ه �چ ن� ىد� ن چ�ه � ىو� ى �چ ن� ى� ن �ن ا � به کار

َگ
گ
َو �ر � 2ج ن�� ا ى�ر ا ن و کا ب� ۡل ِس ت�ا ن ؟
� ىا� نکار رد ىد� ِن م ن
س�ز ا ن ى�س ت

�خود ا�ن در
مر ا ى�ا ر

٭٭٭

ن��با ش� د ب�ر

�ج هان ت � ج
ا� ب�ر سر ن�هم
گ
ن
�
ى
هر ��ز �ىا � د � به کا ر »
گ
آ� ن �ج ن�� ف�ر ى�اردس
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ن�

�
خس ت� ى� ن

� به

ن� ى��ز ه

ى
ب�ر آ� و ��خ ت� ن� د

خ�
      سران
ز� ن� ى�روى ا س�پان و ز� م َ 3
گ
 30چ�و �ش ى�ر ا ِ
ن �ج �ن� ى ب�ر آ� ش�و ف� ت� ن� د
�ب ک
گ
گ
� �ر ز� �ر ا ن
هما ن د س ت�ه ش��س ت
گ
٭ ک
پ
�
�
ف
�
ز
�
ت
ن
�ر � د � ا ن س د و ا ِل مر
ک
همى ز�ور �رد ىا� ن ب�ر آ�ن آ�ن ب�ر ىا� ن
گ
گ
�
�
ش
ز
�
آ
ت
ن� د � � و ر د گا ه
پ�ر ا � ن� د ه
ک
ک
 � 35ف� ا�ن در دها ن� ۡ�ش ان ش� ده �خون و خ�ا�

ى
همى �خو ن ز� ج�و ش� ن ف�ر و ر ��خ ت� ن� د
گ
ک
ش��س ت�ه ش� د آ� ن ت� ى��غها ى �ر ا ن
ک
�خ
ف
�
�
�
ت
پ�ر ا ز� ش�م  ،ا �ن د ا مها و �ن د

� سر ا ن
ف�ر و ما �ن د ا ز� کا ر د س ت
د و ا س ِب
� ت �گا و ر ف�ر و ب�ر د ه سر
ک
ن�
4
� ز� ى � ن
ج � ن� ب� ى� د ى�� �ش ى�ر ب�ر پ� ش� ت ِ
�غ گ
مى � ش� ت�ه ا س�پا ن و مر د ا ن ت��با ه
گ
ک
ک
گ
�
٭
س
�
همه � ب�ر و ب�ر ت وان �چ ا� �چ ا�

در اىن هنگام زواره ،برادر رستم ،که از کار وى بىمناک شده بود ،سپاهىان زابلستان
را به جنگ با سپاه اسفندىار برانگىخت و نبردى سخت مىان آن دو سپاه درگرفت .دو فرزند
اسفندىار در اىن جنگ از پاى درآمدند 5و رستم که زخم برداشته بود ،به سوى قرارگاه خود
بازگشت .اسفندىار نىز به اردوگاه خوىش بازآمد.
٭
زال ،پدر رستم ،هنگامى که کار را سخت دىد ،با سه مجمر و سه تن از داناىان ،بر
پشته اى بلند برآمد و پرى را که سىمرغ به ىادگار به او داده بود ،بر آتش نهاد .چون پاسى
از شب بگذشت ،سىمرغ بر آسمان پدىدار شد .سىمرغ ،زخم هاى رستم را درمان کرد و به
وى گفت :اگر اسفندىار به مالىمت و مسالمت٭ از کارزار برگردد و از بند نهادن بر دست
تو پشىمان شود ،چه بهتر ّاما اگر هم چنان تو را فروماىه و ناتوان پنداردِ ،
نشانى ِتىر گز٭ را
که باىد در آب َرز٭ پرورده شود ،به تو مى دهم .آن را در کمان بگذار و به زندگانى اش پاىان
ده؛ زىرا شوربختى و تىره ِ
روزى اسفندىار در اىن تىر است.
توصىه سىمرغ ،با اسفندىار از ِدر مسالمت و مالىمت درآمد ّاما اسفندىار به
رستم به
ٔ
او چنىن خطاب کرد:
12

رستم در پاسخش گفت:

ک

ب� ت�ر س ا ز� �ج ها �ن د ا ر ى��ز د ا ن پ�ا �
گ
ز
امرو�  ،نَ��ز ب�هر �ج ن�� آ� مدم
 40م ن
ک
ه
ش
�
ت�و ب�ا م ن � به ب� ى� د ا د و � ى مى

نوشىن صاحب جمعى

ک
گ
گ
م
س
ت
�
… ف�را م شو� �ردى و ��ز ى �ر
گ
6
�
ز� ن� ى�ر�ن ِ
� ز� الى ب� ىد� ن سان ُ ُد ۡس ت
گ
ک ب
٭
�
ز
ى
� ز� ى � ن و �نه ا مر و � �ا ل
ب��و َ� ۡم ت ۡ

ک
�ما ن و ب� ِر مر ِد پ�ر خ�ا ش��خ ر
ه گ
گ
ک
ج
�
�
ُس
�
ى
پ
� مى و ر
�
و �ر �نه �ه �ا ت
ت
ک
��ز ى� ن پ�س ن�ب� ى� ن� د ت�و را ز� �ن ده ز� ال
٭

ک
ک
٭7
خ�رد را م� ن ب�ا دل ا�ن در َم�غ ا�
گ
8
پ � ى پ� زو� ش� و �ن ام و ن� ن�� آ� مدم
چ�
د و ش�م خ�ر د ر ا ب� پ�و ش� ى همى

البه٭ رستم در اسفندىار کارگر نىفتاد؛ ناگزىر رستم:
ٔ
گ
ک
ک
�مان را � به ز� ه �رد و آ� ن ت� ى�رِ ��ز

ک
�ه پ� ى�کا ن� ۡ ش� ر ا د ا د ه ُ ب� د آ� ِ ب
� َر ز�
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گ
ک
�
همى ر ا �ن د ت� ى�ر ��ز ا �ن د ر ما ن
ک
ه گ
ِ
ه
� کاى پ�ا� دادار ور
مى ��ف ت
ک
 45همى ب � ى� ن� ى ا ى � ن پ�ا � �ج ا ن مر ا
ک
ب پ���ی چ � ک
ف
س
�ه �چ ن� د ى � ن م �ه ا � ن� د ى�ا ر
ک
ک
ه
�
ت�و د ا � ن ى �ه ب� ى� د ا د و ش� د مى
گ
گ
م� ى 9
� به ب�ا دۡ َا ف�ر ِه ٭ ا ى � ن � ن�ا هم �ر
گ
ک
ت�ه
ز
�
ۡم ت� ن ��ز ا �ن د ر ما ن ر ا �ن د � و د
چ�
 50ب��ز د ت� ى�ر ب�ر ش�م ا س ف� ن� د ى�ا ر
ى سر ِو سهى
خ�م آ� و ر د ب�ا ال ِ
توضىحات

ک
س
س
آ
سر �خو �ى ش� �ر د ه و ى � ما ن
�ف�ز ا ى� ن� د هٔ د ا ن� ش� و ف� ّر   ٭ و ز� و ر

ت�و ا ِن مر ا هم ر و ا ِن مر ا
گ
م�ر سر ب� پ��ى چ�ا �ن د ا ز� کا ر ز� ا ر
گ
رو� د همى
همى �ج ن�� و مردى ف� ش

ت�و ى � ى آ� ف�ر ى� ن�� د هٔ
ب�ر آ� ن سان ک�ه س�ى غ
مر� ف�ر موده ب�ود
پ
س ى�ه ش� د �ج ها ن ��ى ش� آ� ن �ن ا مد ا ر
ما ه

و

ت� ى�ر

زا� او دور ش� د دا ن� ش� و ف� ّر هى

٭

شاهنامه چاپ مسکو
ٔ

1ــ رستم عالوه بر گبر ِببر بىان (زره مخصوص) را نىز براى حفظ تن پوشىد.
2ــ «گر» در اىن جا در معنى «ىا» به کار رفته است.
 3ــ در اىنجا به معنى ضربه
4ــ هىچ کدام از پهلوانان از جاى خود حرکت نکردند و هىچ ىک بر دىگرى فاىق نىامد.
 5ــ دو فرزند اسفندىار نوش آذر و مهرنوش هستند که به ترتىب به دست زواره برادر رستم و فرامرز پسر رستم
کشته شدند.
«د ُرست» در اىن مصرع ىعنى سالم و زنده.
6ــ ُ
پنجه قدرت اوست ،بترس و عقل و احساس خود را تباه مکن ( عقلت را
 7ــ از خداى پاک که جهان هستى در ٔ
به دست احساس مده و خود را خوار مکن ).
 8ــ من براى حفظ آبرو و عذرخواهى آمده ام.
 9ــ مجازات نکن،مؤاخذه نکن.
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بىاموزىم

!

به اىن بىت د ّقت کنىد.
که گفتـت بــرو ِ
چــرخ بـلنـــد
دست رستــم ببنـد؟ نبـنــدد مــرا دسـت
ِ
در مصرع دوم اىن بىت ،وىژگى ىا صفتى به رستم نسبت داده شده است
که محال ىا بىش از حد معمول است .به اىن گونه صفات غىر معمول و محال
«اغراق» مى گوىند.
توجه کنىد.
اکنون به چند ٔ
نمونه دىگر از اغراق هاى فردوسى ّ
ز ُس ّـم ستـوران در آن پـهـن دشـت زمىن شش شد و آسمان گشت هشت
ىعنى بر اثر برخورد ُس ِّم اسبان با زمىن که به کنده شدن زمىن و باال رفتن
گانه زمىن به آسمان
گرد و خاک به آسمان منجر شد ،گوىى ىکى از طبقات هفت ٔ
رفت .درنتىجه زمىن شش طبقه و آسمان هشت طبقه شد!
شـود کوه آهـن چـو درىـــاى آب	 اگـــر بشنــود نــامِ افــراسـىــاب
ِ
زىباىى شعر ومناسب ترىن
چنان که دىدىد ،اغراق باعث خىال انگىزى و
شىوه براى آفرىدن صحنه هاى حماسى است.

?

خودآزماىى

1ــ مصراع «همه دل پر از باد و لب پر ز پند» بىانگر چه حالت هاىى است؟
2ــ رستم براى پرهىز از جنگ ،به اسفندىار چه پىشنهادى داد؟
3ــ دو نمونه از آراىه هاى ادبى درس را پىدا کنىد.
ِ
4ــ ِ
امروزى «بپىچم» در بىت چهل وششم چىست؟
معادل
سابقه آشناىى زال و سىمرغ تحقىق کنىد.
 5ــ
درباره ٔ
ٔ
6ــ عناصر حماسه را در اىن درس نشان دهىد.
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برجسته
على حاتمى ( 1375ــ  )1323ىکى از سىنماگران و فىلم نامه نوىسان
ٔ
ساله سىنماى اىران است .از مهم ترىن فىلم نامه هاى او به «هزاردستان،
تارىخ سى ٔ
ِ
سلطان صاحبقران ،مادر ،کمال الملک و جهان پهلوان تختى» مى توان اشاره
دل شدگان،
نامه کمال الملک است که بعدها به کارگردانى
کرد .آن چه مى خوانىد بخش پاىانى فىلم ٔ
پرده سىنما رفت.
حاتمى بر ٔ
محمد غ ّفارى مشهور به کمال الملک ( 1319ــ 1226هـ.ش ).بزرگ ترىن
ّ
نقّاش قرن اخىر اىران و صاحب آثار ارزشمندى چون تابلوهاى تاالر آىىنه ،زرگر
بغدادى و شاگردش ،مىدان کربال و ىهودى فال گىر بغدادى است .اىن هنرمند بزرگوار
ناصرالدىن شاه
و انسان با فضىلت و آزادمنش حوادث دوران حکومت پنج پادشاه ــ از
ّ
تا رضاخان ــ را دىده است.
على حاتمى در فىلم نامۀ کمال الملک ،آزادگى و بى پرواىى او را در مقابل
استبداد رضاخان و تملّق دربارىان به خوبى به تصوىر کشىده است.

کمال الملک
کاخ گلستان
کمال الملک در کنار تدىّن ،در حضور رضاخان در کاخ هستند.

لساعه شرف ِ
ىاب
تدىن ــ اعلى حضرتا ،استاد کمال الملک ،حسب االمر احضار و َا ّ
ّ
ِ
حضور مبارک اند .استاد استدعاى دست بوسى دارند.
ِ
ِ
سنگىنى نفسش
سردى استاد از
رضاخان ــ ما سرمون از پشت هم چشم داره؛
پىداست .پىر شدى استاد.
اندازه عمرم.
کمال الملک ــ به
ٔ
رضاخان ــ از زىادى عمر ملولى؟

16

رضاخان ــ پىر و جوان طفلىن ،از
خود راضى؛ خىال مى کنىن خدا چىزى
بىشتر به شماها داده.

اثر کمال الملک

کمال الملک ــ ملول از روزگارم.
رضاخـان ــ استاد ،اىـن چـه
سماجتىه که اهل هنر دارند در نبوسىدن
دست قدرت؟ تکبّر نىست؟
کما ل ا لملک ــ عو ا لم آ نها
جداست.
رضاخان ــ حسد هم نىست؟
کمال الملک ــ ُخلقاً دروىش اند.
رضاخان ــ ىک جور جلب نظره.
تدىن ــ حىات اىن جماعت در
ّ
ِ
توجه و مرگشان در بى اعتناىىه.
بذل ّ

بچه هاى شىرىن بىشتر مورد عناىت پدر هستند.
کمال الملک ــ در خانه همّ ،
رضاخان ــ بعىد از ما قدرت مداران هفت خطّه 1که تو اىن بازى قهر و آشتى  کوتاه
عدلىه و دولت تعارفه .مى تونىم امر
بىاىىم .امروز تو اىن مملکت ،امر ،امر ماست .مجلس و ّ
کنىم همىن فردا رىز و درشتتون رو ببرن زراعت تا قدر عافىت رو بدونىن و ِ
سر عقل بىاىن.
ِ
مرو ِت شاهانه نىست خراب کردن آشىان
ّ
تدىن ــ اعلى حضرتا ،لطف عشق در جنونه؛ ّ
ِ
اىن جماعت مجنون.
کمال الملک ــ مجنون براى دنىا بى ضررتره تا جانى.
ِ
نذاشتن
رضاخان ــ هرچى دل سنگ باشى ،نمى دونم چرا با اىن طاىفه مهربونى .همىن
ِ
روزگار نو که ما کاله پهلوى رو باب کردىم،
کاله پهلوى ،2سر خىلى ها رو بر باد داده .در اىن
ِ ِ ِ
ده 3سر بر باد ده ،چه معنا داره؟
گذاشتن اىن کاله د ُم ٔ
تدىن ــ اعلى حضرتا ،کباب ىخ کرد؛ از دهن مىفته.
ّ
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رضاخان مشغول خوردن کباب مى شود .تدىّن لىوانى دوغ براى او مى رىزد .کمال الملک نظّاره گر جرىان است.

مزه کباب نداره؛ هىچ کبابى هم کباب بازار نمىشه ،ح ّتى
رضاخان ــ کباب بدون سىخ ٔ
ِ
کباب دربار .کبابو باهاس داغ داغ با سىخ به نىش کشىد؛ استاد بکش به دندون.
ِ
کمال الملک ــ ِ
خوراک من نان و ماسته.
دندان کباب خورى ندارم؛
تدىن ــ استاد ّمدت هاست که به تجوىز اطبّا از گوشت پرهىز دارند.
ّ
رضاخان ــ طبىب جماعت حرف مفت زىاد مىزنه .گوشت بخور جون بگىرى؛
شام رو وقت عصرونه بخور ،سبک و مقوى .وجود امثال شما مردان نامى براى ِ
اىران
ّ
ممدحسن به اىن مرتىکه آشپزباشى بگو ،گوشتشو زىادى توى ماست
نوىن امروز الزمهّ .
و پىاز خوابوندى ،خىلى نرم شده؛ باب دندون شاه گربه هاى قاجارىه .پهلوى با دندون ببر
کباب مى خوره.
تدىن ــ گوشت بشه به تنتون ان شاء اللّّٰه.
ّ
رضاخان ــ تو سر چهار تا شاه رو خوردى.
ِ
کمال الملک ــ در اىن ِ
اصول نوىنى بنا مى کنند ،ح ّقاً رسم
عصر نو که اعلى حضرت
تازه اى است که ملوک ،مددکار ملک الموت باشند.
ممد حسن.
رضاخان ــ خوشمزه س ّ
ِ
گوشت شىشکه٭ ،اعلى حضرت.
تدىن ــ
ّ
رضاخان ــ کباب رو نمى گم حرف هاى استاد رو مى گم .خوابى براش دىدم.
تدىن ــ خىره ،اعلى حضرت.
ّ
شرش رو استاد باىد بگه.
رضاخان ــ خىر و ّ
ِ
شهرىاران خجسته ،پىوسته نىکوست.
تدىن ــ خىره ،ان شاء اللّّٰه اعلى حضرت؛ خواب
ّ
ِ
تشرف به خواب
نکته دىگر ،از خوش ذوقى خواب  شاهانه که فقط افراد خوش منظر
ٔ
اجازه ّ
ٔ
٭
رب ال ّنوع
ملوکانه دارند؛ نظىر استاد کمال الملک که در برازندگى قامت و سىما ،الحق ّ
اجازه شرف ىابى به خواب
وجاهت اند و آدم هاى بى رىخت و بدقواره اى مثل جان نثار،
ٔ
هماىونى ندارند.
سررشته امور از دستمون رفت.
رضاخان ــ اىن قدر ُمهمل٭ گفت اىن مرتىکه که
ٔ
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تدىن ــ ِ
عرض معذرت اعلى حضرت ،عرض تعظىم ،عرض عبودىّت.
ّ
٭
ِ
رضاخان ــ امر مى کنىم ،استاد صورتگر تمثالى نىم رخ از شماىل ما بسازه؛ مثل
آتاتورک.
تدىن ــ بسىار ابتکار بدىع و صناعت ظرىفى است ،اعلى حضرت.
ّ
اىـام بـه دست هاى صورتگر پىـر ،رعشه آورده؛ تـوفىق
کمال الملک ــ گذشت ّ
خدمت گزارى ندارم.
ممد حسن؛ مى خوام در خلوت با استاد دو تا کلمه حرف
رضاخان ــ برو گم شو ّ
حساب بزنم.
تدىّن از سالن خارج مى شود.

رضاخان ــ اخطار مى کنم قبل از جوابِ ،
فکر عاقبت کارت باشى .پهلوى عادت به
شنىدن «نه» نداره .حاال امر مى کنىم استاد ىک «بله ِ
ِ
قربان» شىرىن بگه.
توجه به طرف در مى رود .رضاخان فرىاد مى کشد.
کمال الملک بى ّ

اجازه ّمرخصى داد؟
رضاخان ــ کى به تو
ٔ

کمال الملک از تاالر خارج مى شود.

رضاخان ــ (با خود مى گوىد) بد آتىشى به جون خودت زدى.
٭ ٭ ٭

کمال الملک و تدىّن در اتاق کنار تاالر نشسته اند.

٭
قضى ٔه
موقعىت شاه فرموده،
صحت داشته باشه ،در اىن
رعشه دست ّ
ٔ
ّ
تدىن ــ اگر ّ
ّ
هزىنه دولت احضار شوند و در سالمت دست
مجرب ترىن اطبّاى داخل ىا خارج از کشور به ٔ
ّ
استاد کوتاهى نخواهد شد.
کمال الملک ــ اىن رعشه مصلحتى است.
ِ
تدىن ــ به خدا که حاال مصلحت نىستِ .
پىشامد ناگوار در پىشه؛ تبعىد،
خطر هرگونه
ّ
حبس ،اعدام.
کمال الملک ــ هر سه مورد ،امتىاز مخصوصى است که سلطنت به اهل هنر مى دهد.
ِ
نشان حبس و تبعىد را در سىنه دارم .با حکم اعدام ،دىگر سرافرازمان مى فرماىند .گرچه
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اىن پىر ،بر حقِ ،دل کسب اىن منصب را دارد.

عصبانىت مشغول قدم زدن در طول تاالر است.
رضاخان گفت وگوى کمال الملک و تدىّن را از تاالر مى شنود و با
ّ

تدىن ــ شما که با شاهان بىشتر محشور بوده اىد؛ امر بر خالف مىل مبارکشان
ّ
4
مىسر نىست .شما که پرده ها از صورت شاه شهىد ساخته اىد ،ىکى هم از اىن شاه زنده
ّ
بسازىد.
کمال الملک ــ آن روزها من ىک شاگرد
مدرسه ساده بودم ،آدم دربار؛ خبط٭ و خطاىم
ٔ
با خودم بود .امروز معلّمم ،آشناى مردم؛ مردمى که براى نقّاش باشى خودشان حکاىت ها
ساخته اند .افسانه هاىى به حق زىباتر از پرده هاى من .اختىار با من نىست ،که بگوىم «بله»؛
همه ُمحبّان مرا ىکى ىکى حاضر بکنىد.
براى اخذ اىن تصمىم باىد شما ٔ
تدىن ــ شما را به خدا استاد ،تو بگو ،تو اىن سى کرور گره گورى٭ ،اصال ً ما چه قدر
ّ
آدم با سواد دارىم؟
همه آدم هاى باصفا سواد دىدن دارند .دست بر
کمال الملک ــ کار من نقّاشى است؛ ٔ
قصه ها را پرداخته اند.
قضا ،بىشتر ،عوام ّ
تدىن ــ بهانه دست حکومت ندىن؛ اىن حکم تعطىل مدرسه است .شما اسم مدرسه را
ّ
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مدرسه شما ىک
گذاشته اىد« ،وزارت صناىع مستظرفه »5که الب ّته وزىرى هم در کابىنه نداره.
ٔ
ِ
بودجه مملکت معلوم نىست در اون جا چه تعلىمات
درآوردى غىرقانونىه که با
وزارتخانه من
ٔ
ٔ
ِ
مؤسس مدرسه نادىده مى گىره و به
ناصحىحى به جوانان داده مى شه و اساس حکومت ما رو ّ
ِ
امر ُمطاع٭ اعلى حضرت ــ که باىد گفت ،چه فرمان ىزدان ،چه فرمان شاه ــ گردن نمى گذاره.
با اىن حال ،هنوز هم استاد ىه بله ِ
قربان ناقابل بگه ،به عرض مى رسونم ،مدرسه داىر مى شه.
پهلوى از قماش شاه هاى قاجار نىست؛ پهلوى اهل من بمىرم و تو بمىرى نىست؛ گردن آدمو
مى شکونه.
کمال الملک ــ اگر به زور متوسل شىد ،بعد از اتمام تابلو ــ به ِ
خود موال ــ دستم رو
ّ
قطع مى کنم.
٭ ٭ ٭
رضاخان در بستر دراز کشىده.

ممدحسن!
رضاخان ــ ّ
تدىن ــ اعلى حضرت.
ّ
شلق!
رضاخان ــ ّ
تدىن ــ چى ،اعلى حضرت؟
ّ
شلق رو بـده من.
رضاخـان ــ ّ

شماره تلفن مرکز را مى گىرد.
کاخ مرمر در خدمت رضاخان،
تدىّن در ِ
ٔ

تدىن ــ الو مرکز.
ّ
صدا ــ بفرماىىد.
نظمىه 6رو بده.
ّ
تدىن ــ ّ
نظمىه.
ّ
تدىن ــ الو ّ
صدا ــ امر بفرماىىد .سرپاس مختارى ،از دربار.
درباره کمال الملک اعلى حضرت چه تصمىمى گرفته اند؟
صدا ــ
ٔ

تدىّن گوشى را جلوى دهان رضاخان مى گىرد.

تدىن ــ امر بفرماىىد اعلى حضرت.
ّ
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رضاخان ــ تبعىدش کنىد.
صدا ــ به کجا؟
تدىن ــ عرض مى کنند به کجا؟
ّ
رضاخان ــ به ىه خراب شده اى؛ امر محرمانه است.
صدا ــ چه وقت؟
تدىن ــ عرض مى کنند ،کى؟
ّ
همه تابلوهاش رو بگىرىن.
لساعهٔ ،
رضاخان ــ َا ّ
نظمىه؟
صدا ــ ببرىم ّ
نظمىه؟
ّ
تدىن ــ عرض مى کنند ،ببرىم ّ
بقىه مهم نىست.
رضاخان ــ نه ،بىارىن کاخ؛ تابلوهاى خودشو مى خوامّ .
صدا ــ امر دىگه اى نىست؟
تدىن ــ عرض مى کنن ،امرى نىست؟
ّ
مرتىکه پررو تابلوشو ورنداشت پىشکش کنه به شاه؛
رضاخان ــ فرماىشى نىست؛
ٔ
بهتر؛ َه َمش رو ىه جا باال مى کشم.
تدىن ــ موقع استراحته ،اعلى حضرت.
ّ
٭ ٭ ٭
در خرابه هاى ىک دهکده ،کمال الملک مشغول کشىدن تابلوىى از ىک پىرمرد روستاىى است.

کمال الملک آرام آرام به طرف منزلش به راه مى افتد و پس از گذشتن از کوچه باغ هاى ده ،باألخره به خانه مى رسد
ىارمحمد از راه مى رسد؛ وارد خانه مى شود و ىک ظرف سىب براى استاد مى آورد.
و برروى سکوى جلو خانه مى نشىند.
ّ

ىارمحمد ــ بفرماىىد استاد؛ آب و هواى تبعىد ،سىب رو هم رنجور مى کنه.
ّ

ىارمحمد در حال بافتن قالى است .استاد نىز مشغول رنگ کردن تابلوى خود
استاد سىبى برمى دارد و بو مى کند.
ّ

است.
ىارمحمد قالىچه را پىش پاى استاد مى نهد و آن را پهن مى کند.
ّ

ىارمحمد ــ استاد ،قالىچه به خواست خدا تمام شد .عهد کرده بودم اگر زنده ماندم
ّ
تبرک بشه.
و قالىچه تمام شد ،با خاک پاى شما ّ
ِ
استادان هنر نىست.
آقا قدم رنجه بفرماىىد ،گرچه اىن زىرپاىى شأن
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کمال الملک به تابلوى خود و سپس به قالىچه نگاه مى کند .تابلوى خود را از روى بوم برمى دارد و به زمىن
ىارمحمد مى گوىد:
مى گذارد و با اندوه فراوان رو به
ّ

همه عمر ىک
کمال الملک ــ استاد توىى؛ هنر ،اىن فرشه؛ شاهکار اىن تابلوست .درىغ ٔ
نظر به زىر پا نىنداختم .هنر ،اىن ِ
ذوق گسترده ست؛ شاهکارِ ،
ىارمحمد ،نه کار من.
کار توست
ّ
توضىحات

1ــ کناىه از نهاىت نىرنگ بازى است.توضىح آن که درگذشته جام شراب هفت خط داشته است و کسى که تا
العاده او در اىن کار بود.
خط هفتم مى نوشىد نشانگر تواناىى خارق ٔ
 2ــ رضاخان پس از کشف حجاب ،به قصد ىک دست کردن لباس مردم دستور داد تا مردان به جاى کاله هاى
س ّنتى نوعى کاله لبه دار فرنگى که بعد ًا به «کاله پهلوى» موسوم شد بر سر بگذارند.
3ــ ِد ُمده ىعنى از مد افتاده ،از رونق و اعتبار افتاده.
ناصرالدىن شاه است که به دست مىرزا رضاى کرمانى کشته شد (1313هـ.ق).
 4ــ منظور از شاه شهىد،
ّ
مجسمه سازى و … .
5ــ صناىع مستظرفه ىعنى هنرهاى ظرىف مانند نقّاشىّ ،
 6ــ معادل نىروى انتظامى امروز است.

?

خودآزماىى

1ــ دو نمونه از طنزهاى درس را بىان کنىد.
توجه به اىن فىلم نامه ،شخصىت تدىّن را چگونه ارزىابى مى کنىد؟
2ــ با ّ
شخصىت افراد بهره گرفته است؟
 3ــ نوىسنده در اىن داستان ،از چند نوع زبان براى نشان دادن
ّ
4ــ نمونه اى از استبداد رضاخان و تملّق دربارىان را در اىن درس بىان کنىد.
نشانه چىست؟
قالىچه
 5ــ کمال الملک با دىدن
ىارمحمد چه کرد؟ اىن کار او ٔ
ٔ
ّ
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آورده اند که…

طاىفه
زاهدى از جهت قربان (براى قربانى کردن) گوسپندى خرىد .در راه
ٔ
طراران (دزدان) بدىدند .طمع دربستند و با ىک دىگر قرار دادند که او را بفرىبند و
ّ
گوسپند بستانند .پس ىک تن به پىش او درآمد و گفت :اىن سگ را کجا مى برى؟
دىگرى گفت :اىن مرد عزىمت شکار مى دارد که سگ در دست گرفته است؟ سوم
بدو پىوست و گفت :او در کسوت٭ اهل صالح 1است ّاما زاهد نمى نماىد؛ که زاهدان
جامه خود را از آسىب 2او صىانت٭ واجب ببىنند.
با سگ بازى نکنند و دست و ٔ
سق هرچىز مى گفتند تا شکّى در دل زاهد افتاد و خود را در آن م ّتهم
از اىن ن َ َ
فروشنده اىن ،جادو 4بوده است و چشم بندى کرده.
گردانىد 3و گفت که شاىد بُود که
ٔ
در جمله گوسپند را بگذاشت و برفت و آن جماعت بگرفتند و ببردند!
کلىله و دمنه
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1ــ صالحان
 2ــ تماس
 3ــ به شک و تردىد افتاد.
 4ــ جادوگر

1ــ آشناىى با عناصر گوناگون داستان و رمان اىرانى
 2ــ آشناىى با نمونه هاىى دىگر از داستان هاى کوتاه اىرانى
اهداف ک ّلى
 3ــ تواناىى تشخىص عناصر داستانى در داستان هاى گوناگون
فصل:
ِ
ادبىات
فصل
ىادگىرى
هاى
فعالىت
انجام
تواناىى
کسب
4ــ
ّ
داستانى
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ِ
عناصر داستان
ادبىات داستانى
در سال هاى گذشته با نمونه هاىى از داستان هاى س ّنتى و معاصر و نىز ّ
جهان آشنا شدىد .مى دانىد که هر داستان داراى بخش ها و ِ
پىکره آن
عناصرى است که
ٔ
عناصر« ،عناصر داستان» مى گوىند .مهم ترىن ِ
را به وجود مى آورند .به اىن ِ
عناصر داستان
عبارت اند از:
شخصىت هـاى داستان کسانى هستند که با
شخصىت و قهرمـان :قهرمانان و
1ــ
ّ
ّ
رفتارها و گفتارهاى خود داستان را به وجود مى آورند .آنها گاه از آغاز تا ِ
پاىان داستان ثابت
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و بدون تغىىر حضور دارند و گاه براثر عوامل گوناگون ،به تدرىج ىا به طور ناگهانى فضاى
عموتم،
تحول مى ىابند؛ مثال ً در سراسر داستان ٔ
داستان را ترک مى کنند ىا خود تغىىر و ّ
کلبه ُ
شخصىتى ثابت و بدون تغىىر دارد،
قهرمان داستان برده اى به نام «تُم» است که تا پاىان داستان
ّ
شخصىت قهرمان داستان بر اثر حوادثى ،تغىىر مى ىابد.
ّاما در داستان «خسرو»
ّ
2ــ راوى داستان ىا زاوىۀ دىد :هر داستان به شىوه اى مطرح مى گردد و گاه از
شىوه رواىت داستان ،استفاده
چند شىوه براى رواىت داستان استفاده مى شود .معمول ترىن ٔ
از ّاول شخص (من) و سوم شخص (او) است .در رواىت ّاول شخص ،نوىسنده ىکى از
ِ
قهرمان اصلى است ّاما در رواىت سوم شخص ،نوىسنده
شخصىت هاى داستان و گاهى خود
ّ
شىوه
بىرون از داستان قرار دارد و اعمال
ّ
شخصىت ها و قهرمانان را گزارش مى دهد .به اىن ٔ
ِ
ِ
(اول شخص)
رواىت« ،داناى  کُل» هم مى گوىند؛ مثال ً راوى داستان «کباب غاز» خود نوىسنده ّ
«هدىه سال نو» را سوم شخص ىـا ِ
است ،درحالى که داستان
داناى کُل رواىت مى کند.
ٔ
3ــ هسته ىا طرح داستان :پىوستگى منظّم اعمال و حوادث داستان که مبتنى بر
«هسته » داستان نام دارد« .هسته» به سلسله حوادث
رابطه علّت و معلولى است« ،طرح» ىا
ٔ
ٔ
ِ
داستان ،وحدت هنرى مى بخشد و آن را از آشفتگى مى رهاند .طرح داستان «گىله   مرد»،
رعىت و عکس العمل نسبت به اىن ظلم و ستم است.
ظلم و ستم بر ّ
 4ــ درون ماىه :درون ماىه فکر اصلى و مسلّط بر هر اثر است و نوىسنده آن را در
داستان اعمال مى کند .درون ماىه در واقع جهت فکرى و ادراکى نوىسنده را نشان مى دهد.
ماىه  داستان را از  اعمال و گفتار
شخصى ِت
شخصىت هاى داستان  ــ   به وىژه
معموال ً درون ٔ
ّ
ّ
قصه ها برخورد خوبى ها با بدى هاست؛
ماىه بعضى ّ
ّاول  (قهرمان) ــ مى توان درىافت .درون ٔ
شخصىت ها درىافت مى شود.
ماىه «سووشون» ظلم ستىزى است که از لحن
مثال ً درون ٔ
ّ
وسىله زبان
شخصىت ها خود را به
 5ــ لحن« :لحن» اىجاد فضا در کالم است.
ٔ
ّ
معرفى مى کنند و به خواننده مى شناسانند .از اىن رو« ،لحن» با «سبک» ارتباطى نزدىک
ّ
شخصىت ها را از طرىق لحن آنان مى شناسىم .لحن مى تواند رسمى ،غىررسمى،
دارد.
ّ
جدى ،طنزواره و … باشد؛ مثال ً لحن داستان کباب غاز ،طنزگونه است.
صمىمانهّ ،
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جمله داستان پردازان و نماىش نامه نوىسان
غالمحسىن ساعدى (گوهرمراد) از ٔ
معاصر است .او در سال  1314در تبرىز متول ّد شد و در سال  1364در فرانسه
جدى به نوشتن پرداخت و در طول بىست
دهه سى به طور ّ
درگذشت .ساعدى از اواخر ٔ
سال نوىسندگى ،طبع خوىش را در عرصه هاى گوناگونى چون داستان کوتاه ،رمان،
نماىش نامه ،فىلم نامه و پانتومىم (نماىش صامت) آزمود« .چوب به دست هاى َو َرزىل»،
«آى با کاله ،آى بى کاله» و «عزاداران ب َ َىل» از جمله آثار اوست.
نمونه ىک اثر داستانى
داستان «گاو» که در کتاب « عزاداران ب َ َىل » آمده استٔ ،
کوتاه و خواندنى است .ساعدى اىن داستان را در قالب فىلم نامه نىز نوشت و «دارىوش
مهرجوىى» فىلم موفّق «گاو» را بر اساس آن ساخت.
اىن داستان را به صورت خالصه شده در زىر مى خوانىم.

گاو
زن مشدى حسن که آمد بىرون ،آفتاب تازه زده بود .اصالن گارى اش را آورده بود
خانه مشدى بابا.
کنار استخر ،منتظر بود با کدخدا بروند «خاتون آباد» .کدخدا رفته بود ٔ
گرىه زن مشدى حسن را از کنار
مى خواستند او را هم با خود ببرند که ىک دفعه صداى ٔ
استخر شنىدند.
مشدى بابا گفت« :ىکى داره گرىه مى کنه ».و نگاه کرد ،زن مشدى حسن را دىد که
کنار استخر پهن شده روى خاک ها ،مرتّب خودش را مى زند و گرىه مى کند.
کدخدا پرسىد« :چه خبره؟»
مشدى بابا گفت« :زن مشدى حسن اومده کنار استخر ،داره خودشه مى زنه و گرىه
مى کنه».
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اثر محمد حمزه

کدخدا پرسىد« :چرا؟»
مشدى بابا گفت « :من چه مى دونم ،نکنه بالىى ِ
سر مشدى حسن اومده؟ »
کدخدا گفت« :مشدى حسن که تو ده نىس؛ رفته عملگى».
مشدى بابا گفت « :پس زنىکه دىوونه شده که اىن جورى داره خودشو لت و پار مى کنه؟»
کدخدا کنار استخر که رسىد ،تمام ب َ َىلى ها از پنجره ها رىختند بىرون و بُهت زده به
گرىه زن مشدى حسن گوش دادند.
ٔ
زن مشدى حسن با فرىاد مى گفت« :واى واى واى ،خاک به سرم شد ،خاک به سرم
شد» ...
مردها نزدىک تر و زن ها دورتر دور زن مشدى حسن حلقه زدند و منتظر اىستادند.
گوشه چادر اشک هاىش را پاک کرد و گفت « :گاو ،گاو مشدى حسن،
زن مشدى حسن با
ٔ
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دىشب مرده .صبح که رفتم براش آب ببرم دىدم دراز شده روى زمىن .پاهاىش هم دراز
شده .دهنش پرخونه .حاال چه کار کنم؟ چه خاکى به سرم برىزم؟ اگه مشدى برگرده و بشنُفه
که گاوش مرده  ،جا به جا سکته مى کنه و مى مىره»
کدخدا کالهش را گذاشت سرش و بعد رو کرد به اصالن و گفت « :راس مى گه .اگه
مشدى حسن برگرده ببىنه که گاوش مرده ،مى دونى که چه حالى مى شه؟»
اصالن گفت« :چه کارش بکنىم؟»
کدخدا گفت« :من نمى دونم چه کار کنىم».
اصالن برگشت و به مردها که بهت زده او را نگاه مى کردند ،گفت« :چند نفرتون بىاىىن
برىم خونه مشدى حسن ،ببىنىم که گاوه رو چه کارش مى شه کرد».
آفتاب از سوراخ پشت بام افتاده بود روى ِتىر ِ
وسط طوىله و فانوس دودزده و طناب
چرکىنى را روشن کرده بود .گاو مشدى حسن وسط طوىله دراز به دراز افتاده بود.دست
ِ
چشمان درشت
و پاىش را جورى دراز کرده بود مثل اىن که مرد خسته اى خوابىده است.
زاوىه دىوار را نگاه مى کرد .دهانش پرخون بود .به نظر مى آمد که
و نىمه بازش سوراخ هاى ٔ
طنابى را پىچىده به حلقش فرو کرده اند.
مشدى طوبا گفت« :مى بىنى کدخدا چه خاکى به سرم شده؟»
غصه فاىده نداره .چه مى شه کرد؟»
کدخدا گفت« :حاال دىگه غم و ّ
ِ
دوروبر الشه گشتى زد و گفت« :کاش چند نفر با ما اومده بودن».
کدخدا
اصالن گفت « :مى خواىن ببرىنش کجا؟»
ــ «پوستشو مى کنىم و بعد مى برىم…»
اصالن گفتّ « :اول بگىن ببىنم مشدى حسن کى برمى گرده؟»
زن مشدى حسن با هق هق گفت« :امروز مى آد .امروز حتماً مى آد».
اصالن نشست کنار دىوار ،کالهش را برداشت و دستى به سر کشىد و گفت« :پوستشو
نکنىم! مشدى حسن ىه دفعه سر مىرسه و وضع بدتر مى شه».
کدخدا پرسىد« :پس چه کار بکنىم؟»
اصالن بلند شد و رفت آجرها را از سوراخ دىوار طوىله برداشت .آفتاب افتاد تو
الشه گاو را روشن کرد .زن مشدى حسن جا به جا شد .چادر را محکم ِ
دور خود
کاهدان و ٔ
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پىچىد و سرفه کرد.
اصالن گفت« :مشدى خانوم ،چاه کجاس؟ »
زن مشدى حسن برگشت و گفت « :اون گوشه س» و جلو کاهدان را نشان داد.
اصالن گفت« :خىله خب؛ ولش مى کنىم توى چاه».
بلند شد و کالهش را برداشت ،گذاشت روى کاهدان .مردها هم بلند شدند ،کاله ها را
گذاشتند روى کاهدان .بعد آمدند حلقه زدند دور الشه .چىزى در گلوى گاو سوت مى زد.
نگاه که کردند ،طناب هاى خونى را دىدند که دوباره باال آمده دهان حىوان را پر کرده است.
خاک ها را از سرچاه برداشتند .اصالن سنگى انداخت توى چاه .مردها همه گوش
دادند .بعد بلند شدند رفتند سراغ الشه.
ــ «زورمان مى رسه که بلندش بکنىم؟»
ــ « بلندش نمى کنىم .همىن جورى مى کشىم مى برىمش لب چاه» .
همگى دست به کار شدند .جلوتر که مى رفتند ،الشه راحت تر توى چاه آوىزان
لبه چاه رسىدند ،دست ها را رها کردند .گاو درحالى که دست هاىش باال
مى شد .وقتى به ٔ
مانده بود ،با چشمان نىمه باز توى چاه فرو رفت .همهمه اى توى تارىکى شنىده شد و آخر
دهانه خىک آبى را بازکردند که رىخت و رىخت و تمام شد.
سر ،صداى رىزشى مثل اىن که ٔ
٭ ٭ ٭
مشدى حسن وقتى آمد توى خانه ،خورجىنش را گذاشت دم پنجره و کفش هاىش را
کند و انداخت کنار و به زنش گفت« :به گاو آب دادى؟»
مشدى طوبا جواب نداد .مشدى حسن گفت« :اگه ىه روز من تو اىن خراب شده نباشم،
حىوونى باىد از تشنگى جونش در بىاد؟ » و سطل آب را از روى سکو برداشت و بدوبدو رفت
بىرون .کنار استخر اصالن گارى اش را شسته بود و داشت مال بندها را محکم مى کرد که
مشدى حسن را دىد .با صداى بلند سالم علىک کرد و گفت« :مشدى حسن ،کى اومدى؟»
مشدى حسن گفت« :حاال اومدم؛ زنىکه به گاو آب نداده .حىوون خدا داره از
تشنگى مى مىره».
اصالن گارى را ول کرد و آمد طرف مشدى حسن و پرسىد « :به گاو آب نداده؟»
مشدى حسن گفت« :آره ،داره مى مىره».
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اصالن گفت« :تو گاوه رو دىدى؟»
مشدى حسن گفت« :نه ،ندىدم ّاما مى دونم درچه حال و روزگارىه».
اصالن گفت« :مگه بهت نگفت که دىشب در رفته».
مشدى حسن اىستاد و بهت زده پرسىد« :کى در رفته؟»
اصالن گفت« :طورى نشده؛ حتماً توهمىن حوالىه .هرجورى شده پىداش مى کنن».
مشدى حسن پرسىد« :کى در رفته؟»
اصالن گفت« :گاو ،گاو در رفته».
لبه سطل سررىز مى کرد و
مشدى حسن شروع کرد به دوىدن .درحالى که آب از ٔ
مى پاشىد به لباسش ىک رىز فرىاد مى کشىد« :دروغه؛ گاوه در نمىرهِ .
گاو من در نمى ره؛
دروغ مى گى».
و اصالن گفت « :پىداش مى کنن .پىداش کردن ؛ ىعنى ،امشب ،همىن امشب مى آد
مشدى حسن».
کنار طوىله که رسىدند ،مشدى حسن سطل آب را گذاشت زمىن و اىستاد .چند لحظه
پاچه مرطوب شلوارش را دست کشىد .با چشمان بسته ِدر طوىله را باز
رفت توفکر و بعد ٔ
کرد و بو کشىد و گفت « :درنرفته ،به خدا درنرفته ،همىن جاس .همىن جاس».
اصالن گفت« :آره مشدى حسن ،دلخور نباش؛ گاوه درنرفته».
مشدى حسن پشت کرد به ِدر طوىله و گفت « :آره ،همىن جاس ؛ بوشو مى شنفم .آره،
مشدى اصالن نمى خواىى اىن آبو بهش بدى؟»
اصالن گفت« :چرا ،چرا بهش مى دم ».سطل را برداشت و رفت تو .مشدى حسن
همان طورکه اىستاده بود ،جرئت نکرد برگردد و طوىله را ببىند .صداى پاى اصالن را شنىد
که رفت درست جلو کاهدان و صداى گاو را شنىد که پوزه اش را برد توى سطل آب.
اصالن که بىرون آمد ،مشدى حسن همان طور پشت به در مانده بود و از خوشحالى
گرىه مى کرد.
٭ ٭ ٭
خانه مشدى حسن .مشدى طوبا پابرهنه
حوالى غروب ،اصالن و کدخدا آمدند جلو ٔ
دوىد جلوى در.
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اصالن گفت« :اومدىم مشدى حسنو ببىنىم .حالش خوبه؟ »
مشدى طوبا جلوتر آمد و اشاره کرد که آرام حرف بزنند.
اصالن دوباره پرسىد« :چه کار مى کنه؟»
مشدى طوبا گفت« :هىچ ،مى گه گاوه در نرفته .در نمى ره ،همىن جاس ؛ دارىن ِبهم
دروغ مى گىن».
کدخدا پرسىد« :نرفته تو طوىله؟»
مشدى طوبا گفت« :نه ،نرفته ،اوناهاش؛ نشسته پشت بام طوىله  .نمى بىنى؟»
مردها نگاه کردند مشدى حسن را دىدند که روى بام طوىله ،پشت به آنها چمباتمه زده،
زانوانش را بغل کرده است.
اصالن پرسىد« :خب ،حاال چه کار کنىم؟ »
کدخدا گفت« :برىم باهاش حرف بزنىم».
اصالن گفت« :برىم بهش بگىم که گاوش اونجا نىس».
مشدى طوبا که توى حىاط اىستاده بود ،هق هق گرىه اش بلند شد.
مشدى حسن با ترس خود را عقب کشىد و گفت« :دروغه ،گاو من همىن جاس .من
بوشو مى شنفم .از اىنجا نرفته بىرون».
اصالن پرسىد« :خب ،حاال که اون جاس ،چرا نمى خواى برى پىشش؟»
کدخدا سرفه کرد و گفت« :آره مشدى ،اصالن راس مىگه  .چرا نمىرى پىشش؟»
مشدى حسن خود را عقب تر کشىد و نشست آن ِور سوراخ پشت بام و گفت« :من
نمى رم پاىىن .من همىن جا مى شىنم .گاوه هس؛ من مى دونم ،من مى دونم ».من اىنجام؛
برىن ،برىن دنبال کارتون .من اىنجام و منتظرم که براش آب ببرم.
٭ ٭ ٭
هوا که روشن شد ،مشدى حسن عرق رىزان و نعره کشان ،درحالى که مى دوىد به طرف
خانه اش آمد و ىک راست دوىد طرف طوىله و کاهدان .مشدى طوبا پنجره را باز کرد و رفت
پشت بام طوىله و از سوراخ پشت بام که نگاه کرد ،مشدى حسن را دىد؛ درحالى که کلّه اش
نعره گاوشان ،آن وقت ها
را توى علوفه فرو برده ،پا به زمىن مى کوبد و نعره مى کشد .مثل ٔ
که مشدى حسن از صحرا مى آوردش.
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خانه مشدى حسن .مشدى طوبا در را نىمه باز کرد و
اصالن و کدخدا آمدند ٔ
گفت«   :اومده رفته تو طوىله ،صداى گاو درمى آره».
کدخدا گفت« :خدا خودش رحم کنه» .
اصالن گفت« :حق داره؛ به خدا هرکارى بکنه حق داره .مشدى حسن دىگه
نفله شده».
درىچه طوىله و
زن مشدى حسن شروع کرد به گرىه .مردها رفتند ،جمع شدند جلو
ٔ
مشدى حسن را نگاه کردند که اىستاده بود روى چاه و سرش را برده بود توى کاهدان و
زمىن را لگد مى کرد.
کدخدا گفت« :مشدى ،مشدى حسن ،نگاه کن ببىن چى مى گىم».
اصالن گفت« :آروم آروم حرف بزنىن؛ آهسته بهش بگىن ،حالش که سرجا نىس» .
مشدى حسن سرش را از توى کاهدان آورد بىرون .صورتش خونى بود و چشمانش
در حدقه مى چرخىد .دهانش پر بود از علف که مى جوىد .مردها را نگاه کرد ،توى گلو
غرىد .دوباره سرش را برد توى کاهدان.
ّ
کدخدا سرفه کرد و پرسىد« :ىه جورىش نشده مشدى اصالن؟ »
اصالن کمى رفت توفکر و بعد گفت« :مى ترسم مشدى حسن نفله بشه .اون داره ىه
گاو مى شه».
ــ «گاو؟»
ــ «آره ،گاو!»
کدخدا گفت« :پس حاال چه کار کنىم؟ »
اصالن گفت « :هىچ ،برىم تو».
اصالن ِدر طوىله را باز کرد .مردها تک تک رفتند تو و زن مشدى حسن رفت
سوراخ وسط سقف خىره شد به مردها که همه در ىک ردىف بودند
پشت بام و نشست؛ از
ِ
کنار تىرک ،روبه روى مشدى حسن.
مشدى حسن برگشت و مردها را که گوش تا گوش جلو تىرک نشسته بودند ،نگاه کرد.
علوفه له شده از لب و لوچه اش آوىزان بود.
ٔ
اصالن سرفه کرد و درحالى که مواظب حرف هاىش بود ،گفت« :مشدى حسن،
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سالم علىکم .اومدىم ببىنىم دماغت چاق و احوالت خوبه؟ »
مشدى حسن همچنان درحال نشخوار گفت« :من مشدى حسن نىستم .من گاوم.
من گاو مشدى حسن هستم».
کدخدا گفت « :اىن حرفو نزن مشدى حسن .تو ِ
خود مشدى حسن هستى».
مشدى حسن پا به زمىن کوفت و گفت « :نه ،من نىستم ،من گاو مشدى حسنم.
مشدى حسن نشسته اون باال و مواظب منه».
کدخدا گفت« :مشدى حسن تورو به خدا دس وردار .اىن دىگه چه گرفتارى ست
که براى ب َ َىل ُد ُرس کردى؟ تو گاو نىستى؛ تو مشدى حسنى».
مشدى حسن پاىش را کوفت به زمىن و گفت« :نه ،من مشدى حسن نىستم.
مشدى حسن رفته براى عملگى .من گاو مشدى حسنم».
کدخدا گفت« :آخه تو چه جور گاوى هستى مشدى حسن؟ از گاوى چى دارى؟
دمت کو؟»
مشدى حسن خىز برداشت؛ درحالى که دىوانه وار ِ
دور طوىله مى دوىد و شلنگ
مى انداخت .هرچندقدم کلّه اش را مى زد به دىوار و نعره مى کشىد تا که رسىد جلو کاهدان
و اىستاد .چند لحظه سىنه اش باال و پاىىن رفت .بعد کلّه اش را برد توى کاهدان و دهانش
را پرکرد از علوفه و آمد اىستاد روى چاه؛ همان جاىى که اصالن کاه روىش رىخته بود .با
صداىى که به زحمت از گلوىش بىرون مى آمد ،گفت« :مگه ُدم نداشته باشم نمى تونم گاو
باشم؟ مگه بى دم قبولم نمى کنىن؟ ها؟» و با پا شروع کرد به کوبىدن زمىن.
اصالن گفت« :گاو مشدى حسن ،گوش کن ببىن چى بهت مىگم .دىروز صبح زود،
زن مشدى حسن اومد لب استخر و گرىه کرد که گاو مشدى حسن افتاده و مرده .من و
کدخدا اومدىم زىرپاى تورو ــ همون جا که هستى ــ کندىم و گاو مشدى حسنو انداختىم
اون تو .تو اگه گاو مشدى حسن هستى ،اآلن باىد تو اون چاه باشى و اگه نىسى که خود
مشدى حسنى .مگه نه؟ »
مشدى حسن دوباره شروع کرد به دوىدن ِ
دور طوىله .اىن دفعه تندتر و عصبانى تر.
هرچه که توى دهنش بود ،تف کرد بىرون و دست گذاشت به نعره« :آهاى مشدى حسن،
آهاى مشدى حسن ،بىا ،اىنا اومدن منو بندازن تو چاهشون؛ آهاى مشدى حسن ،آهاى! »
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مردها بلند شدند و اىستادند.
اصالن گفت« :خب ،خب ،گاو مشدى حسن ،ما دارىم مىرىم .تو ،تو طوىله ات بمون.
چىزى مى خواى برات بىارم؟»
مشدى حسن آرام شد .خوشحال شد و نشخوار کرد « :برام علف بىار ،برام ىونجه
بىار ،برام آب بىار ،آب ،آب ».و دست گذاشت به نعره .نعره اى که گاوها هروقت تشنه شان
بشود سرمى دهند.
٭ ٭ ٭
آفتاب که زد ،اصالن با گارى پر ىونجه از پشت باغ اربابى پىدا شد و آمد کنار استخر.
باد آرامى مى آمد و برگ هاى ىونجه را تکان تکان مى داد .اصالن ،سطل را از زىر گارى
درآورد و پر کرد و گرفت جلو اسب .اسب شروع کرد به آب خوردن .اصالن سطل را
ىونجه تازه را که پىچىده بود توى
آوىزان کرد زىر گارى .بعد رفت باالى چرخ و ىک بغل
ٔ
خانه مشدى حسن ،زن مشدى
گونى ،برداشت و آمد پاىىن .از
کوچه ّاول رد شد و رسىد به ٔ
ٔ
حسن نشسته بود پشت بام طوىله و صورتش را پوشىده به خواب رفته بود.
درىچه کنار طوىله را کنار زد و ىونجه ها را رىخت تو و برگشت .صداى گاو
اصالن
ٔ
مشدى بابا که تازه از خواب بىدار شده بود شنىده مى شد.
اصالن و کدخدا توى قبرستان نشسته بودند کنار شىر سنگى.
کدخدا سرفه کرد و گفت «:حاال باىد ىه کارىش بکنىم .باىد عقالمونو برىزىم روهم».
اصالن ،گفت « :آره ،حاال باىد فکرى براش بکنىم».
کدخدا سرفه کرد و گفت« :چه فکرى براش بکنىم ،مشدى اصالن؟»
اصالن گفت« :ببرىمش شهر ،ببرىمش مرىض خونه .ما که زورمون نرسىد ،اونا حالىش
مى کنن که گاو نىس».
ــ «با چى ببرىمش؟»
ــ «با گارى».
ــ «اون سوار گارى نمى شه .تا سر گاورو نبرىدى نمى تونى سوار گارى اش بکنى».
ــ «اگه سوار گارى نشه ،پىاده مى برىمش».
ــ «حاال اومدىم و بردىم شهر و مرىض خونه قبولش نکرد».
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ــ «راس مىگه ،اومدىم گفتن گاوارو قبول نمى کنىم؛ اون وقت چه کار مى کنىن؟»
کدخدا با تحکّم گفت« :اصالن بهتر مىدونه .اون هر چى بگه ،اون کارو مى کنىم».
اصالن گفت« :سه نفرى مى برىم .من و کدخدا و مشدى جبّار سه نفرى مى برىمش».
کدخدا گفت« :من که مىام؛ تو چى مشدى جبّار؟»
خونه من که زنم تنها نمونه».
مشدى جبّار گفت« :منم مىام .زن مشدى حسن هم بره ٔ
کدخدا گفت« :خوبه».
اصالن گفت« :حاال بلند شىم و برىم طناب پىدا کنىم .هـوا که تارىک شد برىم
سر وقتش».
کدخدا گفت« :خىلى خب؛ هوا که تارىک شد ،مىاىىم جلوى طوىله».
هوا که تارىک شد ،سه مرد ب َ َىلى از خانه هاشان آمدند بىرون؛ با طناب هاىى که به پشت
انداخته بودند و با بسته ِ
هاى نان زىر بغلشان.
خانه مشدى حسن که رسىدند ،توى تارىکى هم دىگر را پىدا کردند.
جلو ٔ
اصالن گفت« :اومدىن؟»
کدخدا گفت« :آره ،اومدم».
مشدى جبّار گفت« :منم اومدم».
اصالن گفت« :پس همه چى روبه راس؟»
زن مشدى حسن پنجره را باز کرد و آمد پشت بام طوىله و فانوس روشنى هم با خود آورد.
کدخدا با صداى بلند گفت« :ما مشدى رو مى برىم شهر».
زن مشدى حسن هق هق شروع کرد به گرىه و نشست پشت بام.
اصالن گفت« :برىم تو».
مشدى جبّار ِدر طوىله را باز کرد .هر سه با احتىاط رفتند تو و زن مشدى حسن
همان طور که نشسته بود ،فانوس را از سوراخ پشت بام آوىزان کرد پاىىن .مردها در روشناىى
فانوس مشدى حسن را دىدند که افتاده بود جلو کاهدان و به خواب رفته بود.
٭٭٭

ته دره ،توى تارىکى ،سه مرد گاوى را که طناب پىچ کرده بودند کشان کشان مى بردند
جاده .ىکى از مردها جلوتر مى رفت و طناب را مى کشىد .دو مرد دىگر هُلش مى دادند.
طرف ّ
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گاو با جثّ ٔه کوچکش مقاومت مى کرد و مردها خسته شده بودند.
نزدىکى هاى غروب ،کدخدا و اصالن و مشدى جبّار برگشتند به «ب َ َىل» مردها نشسته
بودند کنار استخر ،چپق مى کشىدند.
مشدى بابا بهت زده اصالن را نگاه کرد و پرسىد« :مشدى حسن رو چه کارش
کردىن؟»
اصالن گفت« :هىچ ،نرسىده به شهر…»
درىچه پستو خىره شد به
بقى ٔه حرفش را نگفت و رفت خانه اش و دراز کشىد و از
ٔ
ّ
بام همساىه.
گرىه زن مشدى حسن مى آمد که تک و تنها با فانوس روشنش نشسته بود
تنها صداى ٔ
درمانده گاوى از درون طوىله.
نعره
ٔ
روى پشت بام طوىله و ٔ

!
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بىاموزىم

ِ
«کلبه عموتم» و «بىنواىان»
تاکنون بخشى از داستان هاى بلند «سووشون»ٔ ،
را خوانده اىم .در اىن داستان ِ
تخىل و قدرت هنرى
هاى بلند نوىسندگان با کمک ّ
شخصىت ها ،به آفرىنش اثرى ادبى دست
و با اطّالعات عىنى و واقعى خود از
ّ
ِ
روحىات ،رفتار ،کردار و پندار «تُم» نشان داده
زده اند .در
داستان ٔ
کلبه عمو تمّ ،
شخصى ِت اصلى داستان با چهره هاى
مى شود .در داستان بىنواىان عالوه بر
ّ
دىگرى نىز مواجه مى شوىم .داستان سو وشون با زندگى عصر ما پىوند زنده اى
«رمان» گفته مى شود.
دارد .به اىن گونه داستان هاى بلند ُ
نمونه هاىى از مشهورترىن رمان هاى جهان عبارت اند از :دون کىشوت اثر
سروانتس ،جنگ و صلح اثر لئوتولستوى ،برادران کارامازوف اثر داستاىوسکى
و دىوىد کاپرفىلد اثر چارلز دىکنز .از رمان هاى مشهور فارسى مى توان به
محمد افغانى و
نوشته محمود دولت آبادى ،شوهر آهو خانم
کلىدر
ٔ
ٔ
نوشته على ّ
چشم هاىش اثر بزرگ علوى اشاره کرد.

?

خودآزماىى

 1ــ نمونه اى از فضا سازى مناسب را در اىن داستان نشان دهىد.
شخصىت اصلى داستان ماجراى ساختگى فرار گاو را باور نمى کند؟
 2ــ چرا
ّ
 3ــ پىام محورى داستان را بىان کنىد.
مقاله نظامى عروضى داستان کسى که خود را گاو مى پنداشت و ابوعلى سىنا او را معالجه کرده،آمده
 4ــ در چهار ٔ

است.اىن داستان را با داستان گاو مقاىسه کنىد.
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جالل آل احمد ( 1348ــ  )1302از
پرکارترىن نوىسندگان معاصر است .از او نزدىک
به چهل وپنج اثر ادبى ،اجتماعى ،سىاسى و ترجمه
به ىادگار مانده است .آثار آل احمد را به چهار
دسته کلّى داستان ها ،سفرنامه ها ،ترجمه ها و
ٔ
مقاالت مى توان تقسىم بندى کرد .از داستان هاى
مشهور او ،مدىر مدرسه ،نون  و القلم ،زن زىادى و

پنج داستان است .او در آثار خود ،فضاى سىاسى
و اجتماعى اىران،
محرومىت ها و محدودىّت هاى
ّ
مسئولىت خطىر ارباب قلم را
اندىشه وران و
ّ
به خوبى و روشنى ترسىم مى کند .نثر آل احمد
صرىح ،طنزگونه ،کوتاه ،نزدىک به زبان گفتار و
توصىفى است .داستان گل دسته ها و فلک را
از کتاب «پنج داستان» او با تلخىص مى خوانىم.

گل دسته ها و فلک
بدىش اىن بود که گل دسته هاى مسجد بدجورى هوس باال رفتن را به کل ّٔه آدم مى زد.
ما هىچ کدام کارى به کار گلدسته ها نداشتىم ّاما نمى دانم چرا مدام توى چشممان بودند.
توى کالس که نشسته بودى و مشق مى کردى ىا توى حىاط که بازى مى کردى و مدىر مدام
پاپى مى شد 1و هى داد مى زد که:
ــ اگه آفتاب مى خواى اىن ور ،اگه ساىه مى خواى اون ور.
و آن وقت از آفتاب که به سمت ساىه مى دوىدى ىا از ساىه به طرف آفتاب ،باز هم
گل دسته ها توى چشمت بود.

40

ِ
خود گنبد چنگى به دل نمى زد .لُخت و آجرى با گُله به گُله 2سوراخ هاىى براى کفترها
ــ عىن تخم مرغ خىلى گُنده اى ــ از ته بر سقف مسجد نشسته بود؛ نخراشىده و ُزمخت.
نصرالدىن که نزدىک
سىد
ّ
گنبد باىد کاشى کارى باشد تا بشود بهش نگاه کرد .عىن گنبد ّ
خانه اولىمان بود و مى رفتىم پشت بام و بعد مى پرىدىم ِ
روى طاق بازارچه و مى آمدىم تا دو
ٔ ّ
قدمىش و اگر بزرگ تر بودىم ،دست که دراز مى کردىم ،بهش مى رسىدّ .اما گل دسته ها چىز
ِ
درهاى ورودشان را ما از توى
دىگرى بود ،و راه پلّه اى که البد در شکم هر کدام بود و
ِ
راه پل ّٔه بامِ مسجد
حىاط مدرسه مى دىدىم که روى بامِ مسجد سىاهى مى زد .فقط کافى بود ۡ
را گىر بىاورى .ىعنى گىر که آورده بودىم ّاما مدام قفل بود و کلىدش هم البد دست مؤ ّذ ِن
خود متول ّى .باىد ىک جورى درش را باز مى کردىم .وگرنه راه پلّه ِ
مسجد بود ىا دست ِ
خود
ۡ ٔ
گل دسته ها که در نداشت .از همىن توى حىاط مدرسه هم مى دىدى.
بدى دىگرش اىن بود که از چنان گل دسته هاىى تنها نمى شد رفت باال .همراه الزم
بود و من از مىان هم کالس هاىم فقط اصغر را براى همراهى مى شناختم .اصغر باباش مرده
بود ّاما داداشش دوچرخه ساز بود ،خودش مى گفت .عوضش خىلى دل داشت و همه اش
هم از زورخانه حرف مى زد و از اىنکه داداشش گفته وقتى ِقد مىل زورخانه شدى ،با
خودم مى برمت .منم هر چه بهش مى گفتم بابا خىال زورخانه را از کلّه ات به در کن ،فاىده
نداشت .آخر َعموم که خودش را کشت ،زورخانه کار بود و مادرم مى گفت از بس مىل
گرفت ،نصف تنش لمس شد.3
رفاقتم با اصغر از روزى شروع شد که معلّممان دست چپ مرا گذاشت روى مىز و
ده  تا ترکه بهش زد .مى گفت« :کراهت دارد اسم خدا را با دست چپ نوشتن»؛ ىعنى ّاول
همه کارهام را با دست چپم انجام
دو سه بار بهم گفته بود و من محل نگذاشته بودم .آخر ٔ
مى دادم .با دست راستم که نمى توانستم.
حوصله معلّممان سر رفت و ترکه را زد .هنوز ىک ماه نبود که مدرسه مى رفتم.
تا آخر
ٔ
و ِ
دست مرا مى گوىى ،چنان باد کرد که نگو .زده بود پشت دستم و همچى پف  کرد که ترسىدم.
اىنجا بود که اصغر به دادم رسىد .زنگ تفرىح آمد .بـرم داشت؛ برد ِلب ِ
حوض مدرسه .دستم
ُ
ََ
را کرد توى آب که ّاول سوخت و بعد داغ شد و بعد هم ىک س ُقلمه٭ زد به پهلوم و گفت:
چرا عزا گرفته اى؟
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مثل اىن که داشت گرىه ام مى گرفت .هىچى نگفتم ّاما اصغر ىک ُس ُقلمه٭ دىگر زد
به پهلوم و گفت:
انگار چشم چپت کوره .هان؟ اون وخت نمى خواسى ببىنى .اگه دست چپ نداشتى
کوچه ما دست چپ نداره.
چى؟ هان؟ گداى سر
ٔ
و اىنجورى شد که شروع کردم به ِ
تمرىن نوشتن با دست راست و به تمرىن رفاقت
دوچرخه کوتاه
با اصغر .دو سه روز هم عصرها با اصغر رفتم دکّان داداشش .قرار بود
ٔ
دوچرخه کوتاه نداشت تا تعمىر الزم داشته باشد
گىر بىاورىم و تمرىن کنىم ّاما تو محل کسى
ٔ
و تا
دوچرخه ِقد ما پىدا بشود ،آخر باىد ىک کارى مى کردىم .نمى شد که همىن جور منتظر
ٔ
نشست .اىن بود که ىک روز صبح به اصغر گفتم:
اصغر ،ىعنى نمى شه رفت باالى اىن گل دسته ها؟
گفت :چرا نمى شه؟ خىلى خوبم مى شه .پس مؤ ّذن چه جورى مىره باالى گل دسته ها؟
گفتم :برو بابا .تو هم که هىچى سرت نمىشه .آخه اون باال کجا واىسه؟ وسط هوا؟
گفت :خوب مى شه بشىنه دىگه .مى ترسى اگر واىسه بىفته؟ من که نمى ترسم.
گفتم :تو که هىچى سرت نمى شه .مؤ ّذن باىد جا داشته باشه .عىن مال مسجد بابام.
و همان روز عصر بردمش و جاى مؤ ّذ ِن مسجد بابام را نشانش دادم.
گفت:اىن که کارى نداره .ىه اتاقک چوبى که صاف رو ِ
پشت بونه.
گفتم :مگر کسى خواسته از اىنجا بره باال؟
سراغ ِدر پل ِ
ّکان بامِ مسجد و ّمدتى
فردا ظهر که از مدرسه درمى آمدىم ،دوتاىى رفتىم ِ
با قفلش کند وکو کردىم .4خوبىش اىن بود که چفتِ ،
پاى در بود؛ از آن روز به بعد اصغر
هر  روز ،پىچى ىا مىخى ىا آچارى مى آورد و عصرها از مدرسه که در مى آمدىم ،با هم
مى رفتىم  سراغ قفل و به نوبت ىکىمان او ِل ِ
داالن مسجد کشىک مى داد و دىگرى به قفل
ّ
ور مى رفت .ولى فـاىده نداشت .نه زورمان مى رسىد قفل را بشکنىم و نه خدا را خوش
خـود ِدر پلّکان بـود ىــا اصال ً مثل ِ
مثل ِ
قفل ِدر پلّکان مسجد هم ِ
مى آمدِ .
خود ِدر مسجد.
باىد ىک جورى بازش مى کردىم.
نصرالدىن
سىد
ّ
بدى دىگرش اىن بود که سال پىش خانه مان را خراب کرده بودند و ما از ّ
اسباب کشى کرده بودىم به َم ِلک آباد و من نه اىن محل ّٔه جدىد را مى شناختم و نه هم بازى
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بچه هاش بودم.
ّ
تا مرا گذاشتند مدرسه و راحت شدم و حاال غىر از اصغر با سه چهارتاى دىگر از
هم کالسى ها هم بازى هم شده بودم و ِ
دوچرخه زنانه خرىده بود که به
داداش اصغر ىک
ٔ
بچه ها کراىه مى داد و ما سه چهارتاىى با همان دوچرخه تمرىن کرده بودىم و بلد شده بودىم
ّ
ِ
که روى رکاب ،اىستاده پا بزنىم .ح ّتى ىک روز هم من اصغر را نشاندم ترکم و رفتىم تا مىدان
ارک .دوچرخه سوارى را که ىاد گرفتىم ،باز رفتىم توى نخ گل دسته ها؛ ىعنى مدام من پاپى
مى شدم .تا اصغر ىک روز که آمد مدرسه ،ىک دسته کلىد هم داشت.
ازش پرسىدم :ناقال از کجا آوردىش؟
گفت :خىال مى کنى کش رفته م؟
گفتم :پس چى؟
گفت:از داداشم قرض گرفته م .بهش پس مى دىم.
قفل ِ
پاى ِدر پل ِ
سه روز طول کشىد تا عاقبت با ىکى از آن کلىدها ِ
ّکان مسجد را باز
کردىم.
بچه ها سرشان گرم بود و ما ِ
روى بامِ مسجد که
بعدازظهرى بود و هوا آفتابى و ّ
بچه ها دىدندمان و شروع کردند به هو کردن .سوز هم مى آمد که ما رفتىم توى
رسىدىم تازه ّ
راه پل ّٔه گل دسته .اصغر رىزه تر بود و افتاد جلو و من از عقبّ .اول تند و تند رفتىم باال ّاما
ۡ
پلّه ها ِگرد بود و پىچ مى خورد و تارىک مى شد و نمى شد تند رفت .نفس نفس هم که افتاده
ِ
بچه ها را مى شنىدىم و از ىکىشان که
بودىمّ .اما از تک و توک سوراخ هاى گل دسته هوار ّ
ِ
خستگى پاهامان
رو به مدرسه بود ،ىک جفت کفتر پرىدند بىرون و ما اىستادىم به تماشا تا
در برود .همه شان جمع شده بودند وسط حىاط و گل دسته را نشان هم دىگر مى دادند.
خستگىمان که در رفت ،دوباره راه افتادىم به باال رفتن .اصغر نفس زنان و همان جور که
باال مى رفت گفت:
نکنه خراب بشه؟
گفتم :برو بابا .تو هم که هىچى سرت نمى شه .مگه ِتىر به اىن محکمى رو وسط
گل دسته نمى بىنى؟
و باز رفتىم باال .کم کم پلّه ها روشن مى شد.
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اصغر گفت:دارىم مى رسىم .چه کوتاهه!
ّاما به باالى گل دسته که رسىد ،اىستاد .هنوز سه تا پلّه باقى داشتىم ّاما اىستاده بود
و هن هن مى کرد و آفتاب افتاده بود رو سرش .خودم را از کنارش کشىدم باال و از جلو
صورتش که رد مى شدم ،گفتم:
تو که مى گفتى گل دسته کوتاهه؟
و سرم را بردم توى آسمان و ىک پل ّٔه دىگر و حاال تا کمرم در آسمان بود .چنان سوزى
خانه دوم
مى آمد که نگو .پاىىن را که نگاه کردم ،خانه هاى کاه گلى بود و زنى داشت روى بام ٔ
رخت پهن مى کرد .مرا که دىد خودش را پشت پىراهنى که روى بند مى انداخت ،پوشاند
نصرالدىن سبز و َّبراق آن روبه رو بود و باز هم گشتم
سىد
ّ
و من به دست چپ پىچىدم .گنبد ّ
اندازه چوب کبرىت
بچه ها بلند شد .دست هاشان به
و اىن هم مدرسه .که ىک مرتبه هوار ّ
ٔ
دراز شده بود و گل دسته را نشان مى دادند .مدىر هم بود .دو سه تا از معلّم ها هم بودند که
داشتند با مدىر حرف مى زدند .سرم را کردم پاىىن و گفتم:
اصغر بىا باال .نمى دونى چه تماشاىى داره.
گفت :آخه من سرم گىج مىره.
گفتم :نترس .طورى نمى شه.
بچه ها کلّه اش را از پاىىن دىدند
که اصغر ىک پل ّٔه دىگر آمد باال .به همان اندازه که ّ
از نو هوارشان در آمد و فر ِاش مدرسه دوىد به ِ
سمت ِدر مدرسه .اصغر هم دىد و گفت:
ّ
بد شدش .همه دىدنمون.
گفتم :چه بدى داره؟ کدومشون جرئت مى کنن؟
اصغر گفت :مىگم خىلى سرده .دىگه برىم پاىىن.
گفتم :ىه دقه صبر کن .اىن ورو ببىن.
گفت :نىگا کن مدىر داره برامون خطّ و نشون مى کشه.
گفتم :حىف که نمىشه رفت باالتر.
و ىک پاىم را گذاشتم ِ
سر ک ّف ٔه گل دسته که اصغر پاى دىگر مرا چسبىد و گفت:
ــ باد مى اندازدت .مدىر پدرمونو درمى آره.
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پاى دىگرم که در بغل اصغر بود ،احساس کردم که دارد مى لرزد.
گفتم  :نترس پسر .با اىن دل و جرئت مى خواى برى زورخونه؟
دسته قراضه.
گفت :زورخونه چه دخلى داره به اىن گل ٔ
گفتم :برو بابا تو هم که هىچى سرت نمىشه… خوب برىم .که پاىم را رها کرد .او از
جلو و من به دنبال.
چند پل ّٔه دىگر که رفتىم ،پلّه ها تارىک شد و از نو سوراخ هاى گل دسته و جماعت
ِ
روشناىى ِدر پلّکان که از نو پلّه ها را روشن کرد
بچه ها که آن پاىىن هنوز دور هم بودند و بعد
ّ
ساىه ّفراش که افتاده بود روى پلّه هاى ّاول .اصغر را نگه داشتم و از کنارش خزىدم و
و ٔ
جلوتر از او آمدم بىرونّ .فراش درآمد که:
ورپرىده ها! اگه مى افتادىن کى توئون 5مى داد؟ ها؟
و دستمان را گرفت و همىن جور «ورپرىده» گفت تا از پلّکان مسجد رفتىم پاىىن و از
مسجد گذشتىم و رفتىم توى مدرسه .از در که وارد شدىم ،صف ها بسته بود و کنار حوض
ِ
بساط فلک آماده بود .صاف رفتىم ِ
بچه هاى ششم آمدند ِ
سر فلک را
پاى فلک .دو تا از ّ
گرفتند و ّفر ِاش مدرسه ّاول اصغر را و بعد مرا خواباند؛ پاى چپ من و پاى راست او را
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گىوه اصغر را از پاىش کشىد
گذاشت توى فلک .بعد کفش و جوراب مرا درآورد و بعد ٔ
بىرون ،که مدىر پرسىد:
حاال دىگه سر مناره مى رىن؟… چند تا پلّه داشت؟
ّاول خىال کردم شوخى مى کند .نه من چىزى گفتم نه اصغر ،که مدىر دوباره داد زد:
ــ مگه نشنىدىن؟ گفتم چند تا پلّه داشت؟
که ىک هو به صرافت افتادم 6و گفتم :همه ش ده دوازده تا.
و اصغر گفت :نشمردىم آقا .به خدا نشمردىم.
مدىر گفت :که ده دوازده تا .هان؟ پنجاه تا بزن کف پاشون تا دىگه دروغ نگن .کف
پام سوختّ .اما شالق نبود  .کمربند بود که ّفراشمان از کمر خودش باز کرده بود و مى برد
باالى سرش و مى آورد پاىىن .گاهى مى گرفت به چوب فلک .گاهى مى گرفت به مچ پامان
ّاما بىشتر مى خورد کف پا و هى زد .هى زد و آى زد! من براى اىن که درد و سوزش را
ِ
سربرىده و نىمه کاره در
آسمان محل
فراموش کنم ،سرم را گرداندم به سمت گل دسته ها که ۡ
رها شده بودند و داشتم براى خودم فکر مى کردم که اگر گل دسته ها نصفه کار نمانده بودند …
که ىک مرتبه اصغر به گرىه افتاد:
ــ غلط کردىم آقا .غلط کردىم آقا.
با آرنجم ىکى زدم به پهلوىش که ساکت شد و بعد مدىر به ّفراش گفت ،دست نگه داشت
و بعد پامان را که باز مى کردند زنگ را زدند و صف ها راه افتادند به سمت کالس ها و ما بلند
شدىم .من همچو که کف پاىم را گذاشتم زمىن ،چنان سوخت که انگار روى آتش گذاشته
بودنش .مثل اىن که چشمم پر از اشک بود که اصغر درآمد:
گرىه نداره .داداشم آنقده فلکم کرده!
و من جورابم را برداشتم پا کنم که اصغر دستم را گرفت و گفت:
ــ اىنجورى که نمىشه باىس پاتو بکنى تو ِآب سرد .و خودش نشست لب پاشوره و
پاىش را ىکهو کرد توى آب .دىدم که چشم هاىش را بست و دندان هاىش را به هم فشار
داد و بعد مرا صدا کرد که رفتم و پام را بى هوا بردم توى آب .چنان دردى آمد که انگار
گىره آهن دکّ ِان داداشش .آن وقت بود که گرىه ام درآمد .ىک خرده براى
گذاشته بودمش الى ٔ
پاچه دىگر شلوارم خشک کردم
خودم گرىه کردم .بعد دوال شدم و آب زدم صورتم و پام را با ٔ
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تا جوراب بپوشم .ناگهان چشمم افتاد به عکس گنبد و گل دسته ها که ِ
وسط ِ
گردى آب بود.
ىک خرده نگاهشان کردم و بعد سرم را بلند کردم و ِ
خود گل دسته ها را دىدم و بعد کفشم را
پوشىدم و لنگان لنگان راه افتادم به ِ
طرف ِدر مدرسه .اصغر بازوم را گرفت و کشىد و گفت:
کجا دارى مى رى؟
گفتم :مگه ىادت رفته؟ ِدر پلّکانو نبستىم.
و قفل را که توى جىبم بود درآوردم و نشانش دادم و با هم راه افتادىم .از مدرسه
رفتىم بىرون و بى اىنکه مواظب چىزى باشىم ىا الزم باشد کشىک بدهىم ،دوتاىى ِ
چفت ِدر
ّکان ِ
ّکان مسجد را انداختىم و قفل را بهش زدىم .بعد ِ
روى پل ِ
پل ِ
پاى در نشستىم و ىک
خرده دىگر پامان را ماالندىم و دوباره راه افتادىم .تا به دکّان ِ
داداش اصغر برسىم ،درد و
ٔ
سوزش پا ساکت شده بود و تا غروب وقت داشتىم که توى ارک دوچرخه سوارى کنىم.

توضىحات
 1ــ دنبال مى کرد ،پى گىر بود.
 2ــ جابه جا ،اىنجا و آنجا
حس و حرکت شدن
 3ــ بى ّ

تفحص .در اىنجا ىعنى با ِ
قفل در ور رفتىم.
 4ــ
عامىانه «کندوکاو» به معنى جست وجو و ّ
ٔ
عامىانه «تاوان دادن» به معنى پرداختن خسارت و زىان.
 5ــ
ٔ
 6ــ اندىشه و قصد انجام کارى را کردن.

?

خودآزماىى

 1ــ نوىسنده چه اىهام لطىفى را در انتخاب عنوان داستان به کار گرفته است؟
 2ــ نوىسنده چگونه از عنصر لحن براى پرداخت داستان استفاده کرده است؟
 3ــ آىا داستان «گل دسته ها و فلک» داستانى نمادىن است؟ چرا؟
شخصىت راوى و اصغر را به اختصار تحلىل کنىد.
 4ــ
ّ
 5ــ ِ
زىباىى شروع داستان در چىست؟
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آورده اند که…

ىکى از شاعران پىش ِ
امىر دزدان رفت و ثناىى بر او بگفت .فرمود تا جامه از
او برکَنند و از ده بىرون کنند .مسکىن برهنه به سرما همى رفت .سگان به دنبال وى
افتادند .خواست تا سنگى بردارد و سگان را دفع کند .زمىن ىخ گرفته بود .عاجز
شد .گفت« :اىن چه حرام زاده مردمان اند؛ سنگ را بسته اند و سگ را گشاده!»
امىر از دور بدىد و بشنىد و بخندىد و گفت« :اى حکىم ،از من چىزى بخواه».
جامه خود مى خواهم اگر ِانعام مى فرماىى.
گفت ٔ
ک
ا م ى� دوار ُب� َو د آ� دمى � به خ� ى�رِ �سان
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�   ،ش�رمرسان
مرا � به خ� ى�ر ت�و ام ّ ى� د ن ى�س ت

گلس ت�ان سعدى

اهداف ک ّلى
فصل:

نحوه تحلىل و بررسى آثار ادبى
 1ــ آشناىى با ٔ
 2ــ آشناىى با نمونه هاى دىگرى از آثار ادبى تحلىل شده
 3ــ آشناىى با تحلىل گران آثار ادبى
 4ــ کسب تواناىى براى تحلىل آثار ادبى
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درآمدى بر نقد و تحلىل آثار ادبى
سال پىش خواندىم که آثار بزرگ ادبى جز سه وىژگى پاىندگى ،گستردگى و مقبولىت
صمىمىت و خلوص و بىان دغدغه هاى مشترک
عام ،از وىژگى هاى دىگرى چون ابداع،
ّ
انسانى برخور  دارند.
نوىسندگان ،منتقدان و تحلىل گران ،آثار ادبى را از چشم اندازهاى گوناگون بررسى
مى کنند .گاه اىن آثار را از نظرگاه کاربرد زبان و اصول و قواعد آن ارزىابى مى کنند (نقد
لغوى) ،گاه به بررسى آراىه ها و زىباىى هاى ادبى اىن آثار مى پردازند (نقد ف ّنى) و گاه ارزش هاى
اخالقى آثار را مالک نقد و بررسى قرار مى دهند (نقد اخالقى) .آثار بزرگ ادبى را از بُعد
تارىخى ،روان شناختى و اجتماعى نىز مى توان بررسى کرد .بهترىن نقد و تحلىل آن است که
همه ابعاد و وىژگى هاى ىک اثر را مطالعه و نقد کند و تصوىرى روشن از وىژگى هاى ممتاز و
ٔ
عام ٔه آن اثر بزرگ را
ٔ
برجسته اثر به دست دهد تا خواننده دلىل پاىندگى ،تأثىرگذارى و پذىرش ّ
درىابد .در اىن فصل ،با نقد و تحلىل کتاب سترگ و جذّ اب تارىخ بىهقى ىا تارىخ مسعودى و
غزلىات شمس ــ بىشتر آشنا مى شوىم .تارىخ
آثار ارجمند و عظىم موالنا ــ مثنوى معنوى و ّ
بىهقى با گذشت هزار سال هنوز ،گىراىى و تازگى خود را حفظ کرده است و مثنوى معنوى
غزلىات شمس او ،هشت قرن است که با ذهن و زبان و زندگى ما درآمىخته اند .اىن
موالنا و ّ
آثار بزرگ از گنجىنه هاى ماندگار ادب فارسى و جهانى به شمار مى آىند.
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تارىخ بىهقى ىا تارىخ مسعودى اثر ابوالفضل بىهقى ( 470ــ  385هـ.ق) ازجمله
آثار درخشان نثر فارسى است .موضوع اصلى اىن کتاب ،تارىخ سلطنت مسعود پسر
دوره
محمود غزنوى است و عالوه بر اىن ،مطالبى نىز در تارىخ ص ّفارىان ،سامانىان و ٔ
جزئىات وقاىع ،بى نظىر
غزنوىان پىش از مسعود و جز آنها دارد .اىن کتاب در ذکر ّ
مسئولىتى عظىم قائل بوده است؛ به طورى
است .بىهقى در نگارش کتاب براى خود
ّ
که مى نوىسد« :سخنى نرانم تا خوانندگان اىن تصنىف گوىند شرم باد اىن پىر را» .اىن
دقّت و صداقت در بىان و استوارى و پختگى در نگارش ،تارىخ بىهقى را از دىگر آثار
تارىخى و ادبى متماىز مى سازد.
بر تارىخ بىهقى نقد و تحلىل هاى بسىارى نگاشته اند .ىکى از اىن نقد و
نوشته دکتر غالمحسىن ىوسفى است .اىن نوشته ما را با
تحلىل هاى عالمانه و دقىق،
ٔ
ابعاد گوناگون تارىخ بىهقى ازجمله نثر استوار و جذّ اب ،توصىفات گىرا و دقىق و دىگر
ارزش ها و وىژگى هاى آن آشنا مى سازد.
ِ
«قاضى
در اىنجا براى آشناىى بىشتر شما با نثر دل نشىن تارىخ بىهقى ،ابتدا
بُست» را که برگزىده اى از اىن کتاب است ،مى آورىم و سپس نقد و تحلىل تارىخ بىهقى
را از زبان دکتر غالمحسىن ىوسفى مى خوانىم:

قاضىِ ُبست

ران ِ
روز دوشنبه ،امىر [مسعود] شبگىر ،برنشست و به کَ ِ
و ِ
رود هىرمند رفت با بازان
و ىوزان و ح َشم و ندىمان و مطربان؛ و خوردنى و شراب بردند و ِ
صىد بسىار به دست آمد که
ُ
َ
ُ
٭
ِ
تا چاشتگاه به صىد مشغول بودند .پس ،به کَران آب فرود آمدند و خىمه ها و ِشراع ها زده
بودند .نان بخوردند و دست به شراب کردند و بسىار نشاط رفت.
از َق ِ
ضاى آمده ،پس از نماز ،امىر کشتى ها بخواست و ناو٭ى ده بىاوردند .ىکى
ِ
بزرگ تر ،از ِ
نشست او و جامه ها افگندند 1و ِشراعى بر وى کشىدند .و وى آنجا
جهت
رفت  و از هر دستى مردم در کشتى هاى دىگر بودند و کس را خبر نه .نـاگاه ،آن دىدند که
چون آب نىرو کرده بود و کشتى پُر شده ،نشستن و درىدن گرفت .آن گاه آگاه شدند که َغرقه
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خواست شد .بانگ و َهزاهز٭ و غرىو خاست .امىر برخاست .و هنر آن بود 2که کشتى هاى
دىگر به او نزدىک بودند .اىشان درجستند هفت و هشت تن و امىر را بگرفتند و بربودند و
٭
کشتى دىگر رسانىدند و نىک کوفته شد و ِ
به ِ
پاى راست افگار شد؛ چنان که ىک َدوال
حمت کرد پس از
پوست و گوشت بگسست و هىچ نمانده بود از َغرقه شدنّ .اما اىزد َر َ
ِ
نمودن قدرت؛ و سورى و شادى اى به آن بسىارى ،تىره شد و چون امىر به کشتى رسىد،
کرانه رود رسانىدند.
کشتى ها براندند و به ٔ
و امىر از آن جهان آمده ،3به خىمه فرودآمد و جامه بگردانىد و تَر و تباه شده بود و
بر نشست و به  زودى به کوشک آمد که خبرى سخت ناخوش در لشکرگاه افتاده بود و
ِ
خدمت استقبال رفتند .چون
اضطرابى و تشوىشى بزرگ به پاى شده و َاعىان و وزىر به
رعىت و چندان َص َدقه دادند که
پادشاه را سالمت ىافتند ،خروش و دعا بود از لشکرى و ّ
آن را اندازه نبود.
حادثه بزرگ و
جمله مملکت بر اىن
و دىگر روز ،امىر نامه ها فرمود به َغزنىن و
ٔ
ٔ
َصعب که افتاد و سالمت که به آن َمقرون شد و مثال داد 4تا هزارهزار ِد َرم به َغزنىن و
ِ
ست ِحقّان و دروىشان دهندُ ،ش ِ
کر اىن را و نبشته آمد
دو هزار هزار د َرم به دىگر ممالک ،به ُم َ
مبشران برفتند.
و به توقىع مؤکَّد گشت و ّ
و ِ
روز پنجشنبه ،امىر را تب گرفت؛ ِتب سوزان و سرسامى افتاد ،چنان که بار نتوانست
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ِ
خدمتکاران مرد و زن و دل ها
داد و َمحجوب گشت از مردمان ،مگر از اطبّا و تنى چند از
متحىر و مشغول شد تا حال چون شود.
سخت ّ
تا اىن عارضه افتاده بود ،بونصر نامه هاى رسىده را ،به ِّ
خط خوىش ،ن ُ َکت بىرون  مى آورد
و از بسىارى ن ُ َکت ،چىزى که در او کَراهىتى نبود مى فرستاد ِ
فرود سراى ،به ِ
دست من و
َ
َ
ِ
آغاجى خادم مى دادم و خىرخىر 5جواب مى آوردم و امىر را هىچ ندىدمى تا آنگاه که
من به
بستد
نامه ها آمد از پسران على تکىن و من ن ُ َکت آن نامه ها پىش بردم و بشارتى بود.آغاجى َ
و پىش بُرد .پس از ىک ساعت ،برآمد و گفت« :اى بوالفضل ،تو را امىر مى بخوانَد».
پىش رفتم .ىافتم خانه تارىک کرده و پرده هاى کَ ّتان٭ آوىخته و تَر کرده و بسىار
شاخه ها نهاده و تاس هاى ِ
بزرگ پُر ىَخ بر َزب َ ِر آن و امىر را ىافتم آنجا بر َزب َ ِر تخت نشسته،
٭ ِ
خنقه٭ در گردنِ ،عقدى٭ همه کافور و بوالع ِ
الى طبىب آنجا ِ
ِ
زىر 6تخت
پىراهن توزى  ،م َ
َ
نشسته دىدم.
گفت« :بونصر را بگوى که امروز ُد ُرستم و در اىن دو سه روز ،بار داده آىد که علّت
و تب تمامى زاىل شد».
سجده شکر کرد خداى
من بازگشتم و اىن چه رفت ،با بونصر بگفتم .سخت شاد شد و
ٔ
سالمت امىر ،و نامه نبشته آمدِ .
ِ
ِ
سعادت ِ
دىدار
نزدىک آغاجى بُردم و راه ىافتم ،تا
  جل بر
را َع َّز َو َ
ِ
هماىون خداوند دىگر باره ىافتم و آن نامه را بخواند و دوات خواست و توقىع کرد و گفت:
«چون نامه ها گُسىل کرده شود ،تو بازآى که پىغامى ست ِ
سوى بونصر در بابى ،تا داده آىد».
نامه توقىعى٭ و اىن حال ها را با بونصر بگفتم.
گفتم «چنىن کنم ».و بازگشتم ،با ٔ
ِ
و اىن ِ
مرد بزرگ و ِ
نزدىک ِ
نماز پىشىن ،از اىن
دبىر کافى ،به نشاط ،قلم در نهاد .تا
مهمات فارغ شده بود و َخىلتاشان٭ و سوار را گُسىل کرده .پسُ ،ر َقعتى نبشت به امىر و
ّ
هرچه کرده بود باز نمود و مرا داد.
ِ
آغــاجى خادم را
و ببُردم و راه ىافتم و برسانىدم و امىر بخواند و گفت «نىک آمد ».و
گفت «کىسه ها بىاور!» و مـرا گفت «بستان؛ در هر کىسه ،هزار مثقال َز ِر پاره است .بونصر
پدر ما از َغ ِزو هندوستان آورده است و ب ِ
را بگوى که َزرهاست که ِ
تان َز ّرىن شکسته و
ُ
َصدقه اى
بگداخته و پاره کرده و حالل ِتر مال هاست .و در هر سفرى ما را از اىن بىارند تا َ
که خواهىم کرد ِ
ِ
حالل بى ُش َبهت باشد از اىن فرماىىم؛ و مى شنوىم که ِ
بوالحسن
قاضى بُست
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بوالنى و پسرش بوبکر سخت تنگدست اند و از کس چىزى نستانند و اندک ماىه َض َىعتى
دارند .ىک کىسه به پدر باىد داد و ىک کىسه به پسر ،تا خوىشتن را َض َىع َتکى حالل خرند
و فَراخ تر بتوانند زىست 7و ما ح ِ ّق اىن ِ
نعمت تندرستى که بازىافتىم ،لَختى گزارده باشىم».
َ
ِ
بستدم و به نزدىک بونصر آوردم و حال باز گفتم.
من کىسه ها َ
دعا کرد و گفت« :خداوند اىن سخت نىکو کرد و شنوده ام که بوالحسن و پسرش وقت
باشد که به ده ِد َرم درمانده اند ».و به خانه بازگشت و کىسه ها با وى بُردند و پس از نماز ،کس
فرستاد و قاضى بوالحسن و پسرش را بخواند و بىامدند .بونصر پىغامِ امىر به قاضى رسانىد.
بسىار دعا کرد و گفت« :اىن ِصلَت فخر است .پذىرفتم و باز دادم که مرا به کار نىست
8
ِ
حساب اىن نتوانم داد و نگوىم که مرا سخت درباىست نىست
و قىامت سخت نزدىک است،
ّاما چون به آنچه دارم و اندک است قانعمِ ،وزر و َو ِبال اىن چه به کار آىد؟»
بحان اللّّٰهَ ،زرى که سلطان محمود به َغزو از بتخانه ها به شمشىر
بونصر گفت« :اى ُس َ
بىاورده باشد و بتان شکسته و پاره کرده و آن را امىرالمؤمنىن مى روا دارد ستدن ،آن ،قاضى
همى نستانَد؟»
ِ
«زندگانى خداوند دراز باد؛ ِ
ِ
خداوند والىت است
حال خلىفه دىگر است که او
گفت:
و خواجه با امىر محمود به َغزوها بوده است و من نبوده ام و بر من پوشىده است که آن َغزوها
ِ ِ
عهده اىن نشوم».9
بر طرىق س ّنت مصطفى هست ىا نه .من اىن نپذىرم و در ٔ
ِ
ست ِحقّان و دروىشان ده».
گفت« :اگر تو نپذىرى ،به
شاگردان خوىش و به ُم َ
ست ِحق نشناسم در بُست که َزر به اىشان توان داد و مرا چه افتاده است
گفت« :من هىچ ُم َ
که َزر کسى دىگر بـرد و ِ
شمار آن به قىامت مرا باىد داد؟ به هىچ حال ،اىن عهده قبول نکنم».
ََ
بونصر پسرش را گفت« :تو از ِآن خوىش بستان».
«زندگانى خواجه عمىد درازباد .على َا ِى حال ،من نىز ِ
ِ
گفت:
فرزند اىن پدرم که اىن
َ
ٰ ّ
ِ
عادات
سخن گفت و علم از وى آموخته ام و اگر وى را ىک روز دىده بودمى و َاحوال و
پىروى او کردمى .پس ،چه ِ
ِ
جاى آن که سال ها
وى بدانسته ،واجب کردى که در ّمد ِت عمر
دىده ام و من هم از آن حساب و تو ّقف و پ ِ
رسش قىامت بترسم که وى مى ترسد و آنچه دارم
ُ
از اندک ماىه ُحطامِ دنىا حالل است و کفاىت است و به هىچ زىادت حاجتمند نىستم».
٭
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بونصر گفتِ« :للّ ِّٰه َد ُّرکُما10؛ بزرگا که شما دو تنىد» و بگرىست و اىشان را بازگردانىد
و ِ
باقى روز اندىشه مند بود و از اىن ىاد مى کرد.
و دىگر روزُ ،ر َقعتى نبشت به امىر و حال باز نمود و َزر باز فرستاد.
توضىحات
مهىا کردند.
 1ــ گستردنى ها را گستردند؛ بسترها را ّ
 2ــ بخت ىار بود .خوش بختانه
 3ــ از مرگ نجات ىافته .
 4ــ فرمان داد.
 5ــ سرىع
 6ــ کنار و پاىىن تخت
 7ــ بتوانند بهتر و راحت تر زندگى کنند.
 8ــ نمى گوىم که به آنها نىاز ندارم.
مسئولىت اىن را به عهده نمى گىرم.
 9ــ
ّ
جمله دعاىى است به معناى :خدا خىرتان دهاد.
 10ــ ٔ

?

خودآزماىى

 1ــ استدالل پسر قاضى بُست براى نپذىرفتن هداىا چه بود؟
 2ــ به نظر شما دلىل اصلى خوددارى قاضى بُست از پذىرش هداىا چه بود؟
 3ــ منظور از عبارت «شمار آن به قىامت مرا باىد داد» چىست؟
 4ــ پىام اصلى اىن درس چىست؟
 5ــ دو نمونه از وىژگى هاى نثر بىهقى را در اىن درس بىابىد.
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بىهقى و هنر نوىسندگى او

همه دالىل زندهتر ،کتاب گرانقدر اوست که پىش روى
در بىان قدرت نوىسندگى بىهقى ،از ٔ
مفصل خود را ــ در عىن حقىقت پژوهى و نماىش حقاىق ــ به صورت رمانى
ماست .وى تارىخ ّ
بسىار گىرا و دل چسب نگاشته است .به طورى که هر کس قسمتى از آن را مى خوانَد ،مثل آن
است که داستانى را از نظر مىگذراند و مىل ندارد تا آن را به پاىان نرسانده است ،از دست بنهد.
براى نماىش هنر نوىسندگى بىهقى ،تارىخ او را به داستانى دراز ماننده کردم .اىن سخنى
گزاف نىست .داستان وقتى جذّ اب است و در ما اثر مى کند که نوىسنده ،اشخاص واقعه را
صحنه ماجرا به حرکت و
خوب بشناسد و هر ىک از اىشان مطابق سرشت و منش خود در
ٔ
درنتىجه برخورد آنها با ىکدىگر ،حوادث و کشمکش [ها] وقوع ىابد .بىهقى نه
رفتار درآىد و
ٔ
تنها اشخاص داستان و سجاىا٭ و خصاىل آنان را خوب به جا مى آورد بلکه خواننده را نىز از
احوال و افکار آنها با خبر مى گرداند.
٭
براى نمونه ،مالحظه فرماىىد در باب حشمت و فضل و ادب و شرارت٭ و تضرىب
و خودستاىى بوسهل زوزنى چه تمام سخن رانده است« .اىن بوسهل مردى امام زاده٭ و
تبدىل
محتشم٭ و فاضل و ادىب بود ّاما شرارت و زعارتى٭ در طبع وى مؤکّد شده 1ــ وال َ
ِل َخلق اللّه 2ــ و با آن شرارت ،دل سوزى نداشت و همىشه چشم نهاده بودى تا پادشاهى
بزرگ و جبّار ،بر چاکرى خشم گرفتى و آن چاکر را لت٭ زدى و فروگرفتى ،اىن مرد از کرانه
بجستى و فرصتى ُجستى و تضرىب کردى و َالَمى بزرگ بدىن چاکر رسانىدى و آن گاه الف
زدى که «فالن را من فروگرفتم» ــ و اگر کرد ،دىد و چشىد ــ و خردمندان دانستندى که نه
چنان است و سرى مى جنبانىدندى و پوشىده خنده مى زدندى که وى گزاف گوى است».
به اىن ترتىب ،در کتاب بىهقى با اشخاصى روبه رو مى شوىم که آنها را به مدد نکته بىنى و
ُحسن بىان او به تدرىج مى شناسىم و به همان ترتىب که کتاب پىش مى رود ،از خالل سطور آن با
روحىات و ِ
کردار هر ىک از اىشان آشنا مى شوىم؛ درست مانند داستانى ىا نماىشى که قهرمانان
ّ
اهم ّىت نقشى که دارند ،در ذهن ما جان مى گىرند و کم کم با آنها زندگى مى کنىم.
بسته به ّ
اوصاف بىهقى تنها از اخالق و منش اشخاص نىست بلکه مى توانىم سر و لباس و وضع
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ظاهر و طرز رفتار آنان را نىز در هر جا پىش چشم آورىم؛ از اىن قبىل :روزى که حسنک
وزىر را به دىوان آوردند «حسنک پىدا آمد ،بى بند؛ جبّه ٭اى داشت ِحبرى٭ رنگ با سىاه
٭
٭
٭
٭
موزه
مى زدَ ،خلَق گونه و ّ
دراعه و رداىى سخت پاکىزه و دستارى نشابورى مالىده و ٔ
مىکائىلى٭ نو در پاى و موى سر مالىده ،زىر دستار پوشىده کرده اندک ماىه پىدا مى بود».
از اىن قبىل اوصاف دقىق و نگارگرىها ،در کتاب بىهقى فراوان است .تنها اشخاص نىستند
معرفى شده اند؛ گروه ها نىز چنىن اند .لشکر [مسعود غزنوى] را در
که خوب توصىف و ّ
«متحىر و شکسته دل مى رفتند؛ راست بدان مانست
سال  431هـ .در راه مرو مى بىنىم که
ّ
که گفتى بازپسشان مى کشند ،گرماىى سخت و تنگى نفقه٭ و علف ناىافت و ستوران الغر
و مردم ،روزه به دهن؛ در راه ،امىر بر چند تن بگذشت که اسبان مى کشىدند و مى گرىستند؛
دلش بپىچىد و گفت :سخت تباه شده است ِ
حال اىن لشکر».
دىگر از مواردى که قدرت نوىسندگى بىهقى آشکار مى شود ،نماىش برخورد اشخاص
واقعه است در برابر هم ىا عکس العمل آنان در مقابل وقاىع .در اىن زمىنه نىز بىهقى نوىسنده اى
مجسم کرده است.
توانا و دقىق است که ٔ
همه عالىم ظاهرى و باطنى را پىش چشم خواننده ّ
جمله زنده ترىن اىن برخوردها و عکس العمل هاى اشخاص ،دىدار بوسهل زوزنى
از ٔ
است و حسنک وزىر در دىوان بدىن شرح« :چون حسنک بىامد ،خواجه بر پاى خاست.
کرمت بکرد ،همه ــ اگر خواستند ىا نه ــ بر پاى خاستند .بوسهل زوزنى بر
چون او اىن َم ُ
٭
خشم خود طاقت نداشت؛ برخاست ،نه تمام و بر خوىشتن مى ژکىد  .خواجه احمد او را
همه کارها ناتمامى؛ وى نىک از جاى بشد»…3
گفت :در ٔ
سراسر کتاب بىهقى مشحون٭ است از گفت وگوهاى اشخاص با ىکدىگر .اىن
سخنان  در نهاىت زىباىى و گوىاىى به قلم آمده است؛ به طورى که اگر از نظر نوىسندگى ح ّتى
از لحاظ داستان پردازى بنگرىم ،بهتر از اىن نمى توان محاورات٭ اشخاص را تنظىم کرد.
بىهقى در بىان وقاىع ،مانند نوىسنده اى بارىک بىن و هنرمند ،فضاى هر داستان را
تصوىر کرده است .چهره ها ،لباس ها ،سالح ها ،قامت و ِ
همه صحنه ها را
دىدار اشخاص و ٔ
صحنه بر دار کردن حسنک وزىر است ،با توصىف
پىش چشم ما مى آورد .از زىباترىن آنها
ٔ
جزئىات از وضع مردم تماشاگر ،قرآن خوانان ،پىکان ــ که «آنان را اىستانىده بودند
ٔ
همه ّ
4
که از بغداد آمده اند! » ــ احوال حسنک و آوردن او و خروش و هىجان مردم ،و زارزار
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گرىستن نىشابورىان و «مشتى رند٭» که آنها را «سىم دادند که سنگ زنند و مرد خود مرده
جلدش رسن به گلو افکنده بود و خبه کرده».
بود ،که ّ
بىهقى نوىسنده اى است چىره دست که ِعنان قلم را در اختىار داشته و به اقتضاى حال،
آن را به گردش درمى آورده است .آن جا که سخن محتاج اطناب است ،به منظره سازى و بىان
همه عناصر اصلى و فرعى موضوع پرداخته و تصوىرى تمام از آن به دست داده است و گاه
ٔ
٭
حق مطلب را ادا کرده است و هر دو حالت ،نمودار موقع شناسى
نىز در عىن کمال اىجاز ّ ،
و تواناىى اوست در نوىسندگى .در اىن موارد ،مانند نقّاشى که با چند خطّ مختصر ،طرحى
کلّى ولى روشن از موضوع مى کشد ،بىهقى نىز با به کار بردن جمله اى کوتاه ،ما را در برابر
حادثه امىر مسعود که نزدىک بود در رود هىرمند غرق شود،
واقعه قرار داده است؛ مثال ً
ٔ
چنىن خالصه شده است« :امىر از آن جهان آمده به خىمه فرود آمد و جامه بگردانىد.»5
نکته اى دىگر که کتاب بىهقى را خواندنى و گىرا کرده ،چگونگى پىوند مطالب است.
با آنکه در خالل تارىخ از اشخاص و جاى ها و وقاىع مختلف سخن مى رود ــ  که در عىن
پىوستگى ،هر ىک مستقل مى نماىد  ــ بىهقى مانند داستان پردازى توانا که کتاب را به صورت
همه آنها ارتباط اىجاد مى کند .موضوعى دىگر که بر لطف
ىک واحد کلّى در نظر دارد ،مىان ٔ
نوشته بىهقى افزوده است ،نکته هاى عبرت آموز اوست در پاىان وقاىع تارىخى و نىز در ِآخر
ٔ
داستان ها؛ مثال ً در پاىان سرگذشت امىرعلى قرىب و گرفتارى اش ،مى نوىسد« :اىن است
على و روزگارش و قومش که به پاىان آمد و احمق کسى باشد که دل در اىن ِ
غدار و
گىتى ّ
فرىفتگار بندد و نعمت و جاه و ِ
والىت او را به هىچ چىز شمرد ».مردى کتاب خوانده چون
بىهقى ،با معلومات و محفوظات فراوان و ذوقى روشن و قدرتى که در نوىسندگى دارد،
درىافته است که آوردن حکاىات در خالل تارىخ ،نشاط و رغبت خوانندگان را خواهد
افزود .به عالوه ،اىن کار عبث نىست و نکته  ىابى هاى او سبب خواهد شد «تا خفتگان و
به دنىا فرىفته شدگان بىدار شوند و هر کس آن کند که امروز و فردا او را سود دارد».
تأمل در تارىخ بىهقى برمى آىد که وى بر زبان فارسى کمال تسلّط را داشته است.
از ّ
مجموعه لغات او به قدرى وسىع و غنى است که اگر واژه نامه اى از کتاب او
فرهنگ و
ٔ
شىوه
ترتىب دهىم ،تعداد کثىرى کلمات و ترکىبات را دربرخواهد گرفتٔ .
نکته بارىکى که در ٔ
نوىسندگى بىهقى به نظر مى رسد ،د ّقت اوست در به کار بردن کلمات و ترکىبات از هر نوع.
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توجه به مورد
تأمل است :ىکى آن که آشناىى با معنى واژه ها و ّ
اىن صفت از دو لحاظ قابل ّ
استعمال آنها از ىک طرف ،نوىسنده را از به کار بردن مترادفات و کلمات زاىد بى نىاز کرده
و از طرف دىگر ،نثر را به صورتى زدوده و بلىغ جلوه گر ساخته است.
خاص نثر بىهقى ىاد نکرد .هر
نمى توان اىن بحث را به پاىان برد و از آهنگ و طنىن ّ
اىرانى فارسى دان در کالم بىهقى موسىقى پر تأثىرى حس مى کند .اىن آهنگ موزون ،از
ىک سو به
واسطه ِبه گزىن کردن بىهقى است از مىان انبوه واژه ها و ترکىبات و از سوى دىگر
ٔ
6
ِ
تحرک و از آب درآمده و
محصول ُحسن تألىف کالم اوست .درنتىجه ،نثر وى زنده و پر ّ
٭
به اقتضاى مقام ،حرکت و وقار ىا اوج و فرودى آشکار دارد .آنجا که موضوع ،مستلزم
تأمل و اندىشه است ،لحن بىهقى آرام است و سنگىن و عبرت انگىز.
ّ
بىهقى مىگوىد« :غرض من آن است که تارىخ پاىهاى بنوىسم و بناىى بزرگ افراشته گردانم،
چنان که ذکر آن تا آخر روزگار باقى ماند ».امروز ،سال هاى دراز است تا بىهقى و معاصران او
گذشته اند ّاما انصاف که مى دهىم ،مى بىنىم وى به اىن مقصود بزرگ ناىل شده است .حاصل
حد زىادى تأثىر داشته است.
سخن آنکه در اىن توفىق ،بى هىچ تردىد هنر نوىسندگى او تا ّ
توضىحات

 1ــ بدکردارى و بدخوىى در سرشت او تثبىت شده بود.
مبارکه روم).
سوره
شرىفه ،30
آىه
ٔ
ٔ
 2ــ آفرىنش خدا تغىىر ناپذىر است (قسمتى از ٔ
ٔ
 3ــ او (بوسهل زوزنى) کامال ً عصبانى شد (از کوره در رفت).
 4ــ اىستاده نگه داشته بودند تا وانمود کنند که آنها از بغداد آمده اند.
 5ــ امىر از مرگ نجات ىافته ،به خىمه آمد و لباس هاىش را عوض کرد.
 6ــ پىوند مناسب اجزاى سخن را با هم ،حسن تألىف مى نامند.

?

خودآزماىى

 1ــ چرا نوىسنده تارىخ بىهقى را به ىک داستان دراز تشبىه کرده است؟
درباره آنها
 2ــ بىهقى در کتاب خود ،عالوه بر وصف اخالق و منش اشخاص ،به توصىف چه مسائل دىگرى
ٔ
پرداخته است؟
 3ــ از عبارت «مشتى رند را سىم دادند که سنگ زنند» چه پىامى را مى توان استنباط کرد؟
 4ــ هدف بىهقى از آوردن حکاىت هاى مناسب در خالل حوادث چىست؟
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آورده اند که …

گوشه صحراىى نشسته بود .پادشاهى بر او بگذشت؛ دروىش
مجرد
ٔ
دروىشى ّ
راغ م ِ
لک قناعت است  ــ سر بر نىاورد و التفات نکرد .سلطان ــ  از آنجا
ــ  از آنجا که فَ ِ ُ
٭
طاىفه خرقه پوشان امثال حىوان اند و
که َس ۡطوت سلطنت است ــ برنجىد و گفت :اىن ٔ
آدمىت ندارند .وزىر نزدىکش آمد و گفت :اى جوان مرد ،سلطان روى زمىن
اهلىت و ّ
ّ
بر تو گذر کرد؛ چرا خدمتى نکردى و شرط ادب به جاى نىاوردى؟ گفت :سلطان را
بگوى تو ّقع خدمت از کسى دار که تو ّقع نعمت از تو دارد و دىگر ،بدان که ملوک از
پاس رعىت اند نه رعىت از بهر ِ
بهر ِ
طاعت ملوک.
ّ
ّ
گ
ِ
�
پ�اد�شه پ�ا س�بان ردو �ى ش� ا س ت
�
� چر�ه را م ش� � به ف� َّر دول ت
� اوس ت
ب� ک
گ�و س پ� ن� د زا� ب�راى چ�و پ�ان ن�ى
چ
س
ب
س
م
�
ل
خ
پ
�
ت
�
� او ت
�ه و�ان �راى � د ت

م ِلک را ِ
گفت دروىش استوار آمد؛ گفت :از من تم ّناىى بکن .گفت :آن
َ
همى خواهم که دگرباره زحمت من ندهى .گفت :مرا پندى بده؛ گفت:
ى ب ک� ن� ک ن�ع
ه
م
�
ت
س
س
�
�
رد �ا� ون �ه
ت
� � به د ت
ت
ک
�
ىکا� ن دول ت
� � به دس ت
� و ُمل� مى رود دس ت

گلس ت�ان سعدى
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اهداف ک ّلى
فصل:
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ادبىات پاىدارى انقالب اسالمى
1ــ آشناىى با مسائل اساسى ّ
2ــ آشناىى با نمونه هاىى از آثار ادب پاىدارى اىران
3ــ آشناىى با جمعى از شاعران و نوىسندگان ادب پاىدارى اىران
4ــ کسب تواناىى براى خواندن و فهمىدن آثار ادب پاىدارى

ادبىات پاىدارى
ّ

ادبىات پاىدارى (مقاومت) آشنا شدىم و آموختىم که
درسال هاى گذشته با وىژگى هاى ّ
ادبىات ،روىاروىى با عوامل استبداد داخلى ىا تجاوز بىگانگان و مسائلى
درون ٔ
ماىه اىن نوع ّ
است که در ِپى آن ُرخ مى دهد.
ادبىات اىران ،توصىف اىثارگرى هاى امام حسىن(ع) و هفتاد و دو تن ىاران پاک باز
در ّ
مظلومىت امام و ىاران وفادارش
اىشان جلوه اى خاص دارد .اىثار ،پاىدارى ،شجاعت و
ّ
در سرزمىنى به نام کربال و در روزى داغ به نام عاشورا و نىز تداوم نهضت عاشورا در
ماىه بسىارى نوشته ها
خطبه هاى آتشىن و ستم سوز حضرت زىنب(س) و امام ّ
سجاد(ع) ،جان ٔ
و سروده هاست.
حماسه
مقدس ،با الهام از قرآن و
مقاومت
شجاعانه ملّت اىران در طول هشت سال دفاع ّ
ٔ
ٔ
بزرگ عاشورا ،به خلق نوشته ها و سروده هاى بسىارى انجامىد .در اىن نوشته ها و سروده ها که
ِ
عظمت
نماىانگر پاىدارى ،اىمان راسخ و اعتقادات عمىق رزمندگان و ملّت بزرگ اىران هستند،
ِ
حق و باطل ،حماسه هاىى که با حضور رزمندگان اسالم شکل مى گىرند و در مجموع،
نبرد ّ
مقدس براى نسل هاى بعدى و جهانىان به تصوىر کشىده مى شوند.
ساله دفاع ّ
دوران هشت ٔ
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صحنه
ادبىات عاشوراىى است و کربال
ٔ
ادبىات پاىدارىّ ،
ىکى از جلوه گاه هاى ّ
نوشته
مقدس است« .خون خورشىد»
اىستادگى ،پاک بازى و دفاع از آرمان هاى ّ
ٔ
درباره
پروىز خرسند چنىن حماسه اى را رواىت مى کند .اغلب نوشته هاى خرسند
ٔ
عاشوراست .از مهم ترىن آثار او مى توان به «برزىگران دشت خون»« ،آنجا که حق
تصرف و تلخىص)
پىروز است» و «مرثىه اى که ناسروده ماند» اشاره کرد .متن زىر (با ّ
از کتاب «آنجا که حق پىروز است» انتخاب شده است.

خون خورشىد
سىنه وسىع و داغش را در برابر ِ
وزش نسىم
شب همه جا دامن گسترده بود .دشت ٔ
مالىمى قرار داده بود .نسىمى آهسته و آرام به روى سىنه اش مى خزىد و دامن کشان
مى گذشت   .سکوتى ابهام آمىز بر همه جا حکم فرما بود .بر سقف نىلگون آسمان ،ستارگانى
چند ،دور از چشم ماه جلوه گر بودند.
شىهه چند ِ
اسب بى شکىب ،سکوت دشت را درهم مى شکست و سوسوى چند
گاه گاه ٔ
پرده سىاه شب را مى درىد و پىش مى رفت .اىن مشعل ها و اسب ها از ِآن کاروانىانى
مشعلٔ ،
بود که از ُجنب وجوش آنان پىدا بود که تازه در اىن صحرا پىاده شده اند .در ِ
برابر بعضى از
خىمه ها مردانى کنار هم نشسته و با ىکدىگر گرمِ گفت وگو بودند .مى گفتند و مى شنىدند.
مى خندىدند و شادى مى کردند .مثل اىن بود که رشته اى ناگسستنى قلب هاى همه را به هم
پىوند مى داد .در درون دىدگانشان صفا و درستى ،محبّت و برادرى و عشق و دوستى موج
مى زد .گوىى آنها در دنىاى دىگرى روزگار گذرانده اند؛ براى اىنکه از کىنه و حسد و غرور
و خودخواهى ،نشانى نداشتند.
پىرمردان با عالقه اى تحسىن آمىز ،گوش به حرف جوانان مى دادند و جوانان صمىمانه
به پىران عشق مى ورزىدند .گوىى در مىان اىن کاروان کوچک و کاروانىان بزرگ ،بذر محبّت
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و عشق پاشىده بودند؛ عشقى که زندگى مى ساخت و شادى و نشاط مى آفرىد و با حىله و
دروغ و حسد و خودخواهى ،سرسختانه مبارزه مى کرد.
صداىى گرم و جان بخش از مىان خىمه اى بىرون مى خزىد و آرام و آهسته به گوش
جان   مى نشست .کاروانىان همچنان که جلو خىمه ها گرد هم جمع شده بودند ،سراپا گوش
بودند .نواىى بود که گرم مى کرد و نىرو مى بخشىد؛ آواىى بود که تا ژرفاى دل ها رسوخ
مى کرد و زنگ غم و اندوه را مى زدود.
ِ
آسمانى قرآن با صداى گرم خواننده همه جا طنىن مى افکند و به همه کس و
کلمات
همه     چىز عظمت مى بخشىد .اىن ندا گوش جان ها را نوازش مى داد و نگاه ها ،آرام و پرامىد
به هم گره مى خورد و گل هاى شادى و امىد ،به باغ خاطر کاروانىان ،مى شکفت.
محمد (ص) زمزمه
پىرمردان به ىاد روزهاىى افتاده بودند که همىن آىات و کلمات را ّ
مى کرد .به ىاد روزهاىى افتاده بودند که پىامبر روى شن هاى داغ مى نشست و آنان به دورش
جمع مى شدند و همىن کلمات را از زبان او مى شنىدند.
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جوانان با نگاهشان دل سىاهى را مى کاوىدند تا از اعماق تارىکى ها ،خاطرات روشن
و جاندارى را که از پدرانشان داشتند ،به ىاد بىاورند؛ داستان هاىى که پدرانشان از پىامبر
گفته بودند ،از مردى که بىست و سه سال رنج برد ،درد کشىد و تالش کرد و کوشىد تا نفاق
همه اىن ها،
و دوروىى ،کىنه و خودپرستى و جناىت و آدم کشى را از مىان بردارد و به جاى ٔ
نهال ىکتاپرستى و حقىقت جوىى و صفا و وفا بنشاند.
در اىن نگاه هاى تأثّرآمىز ،داستان ها نهفته بود .آواى ملکوتى مردى که با شکوه و
جالل تمام قرآن مى خواند ،آنان را به ىاد بزرگ مردى انداخت که سال ها پىش ،با پاهاى
پرآبله از اىن سو بدان سو مى دوىد ،عرق مى رىخت و تالش مى کرد ،فرىاد مى کشىد و ناله سر
مى داد ،دشنام مى شنىد و به مرگ تهدىد مى شد .چرا مى دوىد؟ چرا تالش مى کرد؟ به خاطر
آنکه شرک و بت پرستى ،مقام دوستى و نامردمى ،نفاق و دوروىى را از مىان بردارد .امروز
محمد  (ص)
هم در مىان آن خىمه ،مردى نشسته است که پىوندى نزدىک و ناگسستنى با ّ
توجه و محبّت او بوده است.
دارد .بارها به روى زانوى وى نشسته و بىش از هر کس مورد ّ
در دامن دخترش پرورش ىافته و امروز کسانى که ّادعاى پىروى از او مى کنند و به ناحق
عده اى را به دور خوىش گرد
بر مسند بزرگ مردى چون او تکىه زده اند ،با مال و جاهّ ،
محمد (ص) براى تروىج
همه آن چىزهاى ّ
آورده اند تا با کشتن فرزند دختر او ٔ
مقدسى را که ّ
اشاعه آنها تالش مى کرد ،از بىن ببرند.
و
ٔ
صدا اوج مى گرفت و سکوت را درهم مى شکست و اشک ها به روى گونه ها مى لغزىد
و بر پىشانى خاک بوسه مى نهاد .سکوتى مالل انگىز همه جا دامن گسترده بود.
در همىن موقع ،خبر دادند پىرمردى با موهاى پرپشت سفىد و قامتى نىمه خمىده وارد
خىمه پرشکوه حسىن (ع)
کاروان شده و مى خواهد با کاروان ساالر دىدارى کند .او را به ٔ
خىمه امام بىرون
راهنماىى کردند .کسى نمى داند چه گفتند و چه شنىدند ّاما وقتى پىرمرد از ٔ
آمد ،شاد بود و مى خندىد.
چهره پىرمرد افتاد ،همه دىدند که ابروان سفىد پرپشتش
وقتى پرتو لرزان مشعل به روى ٔ
نىمى از دىدگان او را پوشانده است .او با آن موهاى ِ
سفىد سر و صورت ،و چروک هاىى که
از گذشت سال ها و درد و رنج هاى فراوان حکاىت مى کرد و گرد و خاکى که بر چهره اش
پرده اى نازک کشىده بود ،جالل و شکوه دىگرى داشت .نگاهش آنچنان نافذ و گىرا بود
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ِ
جوانان دل زنده و پرامىد     به مىان
که همه را به سوى خود مى کشىد .شاد و خندان همچون
صدىق و وفادار
گروه آمد .همه او را مى شناختند .مگر ممکن بود کسانى را که از دوستان ّ
پىامبر بوده اند ،کسى نشناسد.
صحابه بلند پاىه و ارجمند پىامبر به شمار مى رفت.
او « َانَس بن حارث» بود؛ مردى که از
ٔ
انس جلو چادرها در کنار مردان نشست .دستى به موهاى پرپشت و سفىد صورتش کشىد؛
اندکى دىدگان خود را مالىد و ابروانش را کنار زد و در چشمان ىک ىک دقىق شد .خوب
حس مى کرد که رشته اى نامرئى او را به همه پىوند مى دهد .رشته اى که اىمان و اعتقادش
مى نامند و هرگز با هىچ قدرتى گسسته نمى گردد .همه در چشمان نافذ و
چهره گىراى انس
ٔ
دقىق شده بودند .انس مردى بود که در ّاولىن و آخرىن پىکار پىامبر ،دوش به دوش ِ
رسول
ستاره درخشان و فروزانى بود که در آن شب تار و غم انگىز
گرامى مبارزه کرده بود .او
ٔ
روشنى مى بخشىد و راه مى نمود .شمعى بود که با تمام وجودش مى کوشىد تا باز هم بسوزد
و روشنى بخشد .او عاشق پاک بازى بود که براى کامىاب شدن از عشق آسمانى و ملکوتى
خوىش از قلب سىاهى و تارىکى گذر کرده و بدون اندکى بىم و هراس به پىش آمده بود .آىا
ِ
حق و ىکتاپرستى ــ
رهروان کعبه را دىده اىد که براى رسىدن به َم ۡش َعر ــ
جاىگاه اعالم شعار ّ
حرکت از عرفات را به عذر شب به تأخىر نمى اندازند تا هر چه زودتر به آنجا برسند؟ او هم
به سرزمىنى آمده بود که در آنجا همه مى باىست نداى حق سر دهند و با ستمگرى و بى اىمانى
مبارزه کنند .ح ّتى سىاهى شب نمى توانست او را از حرکت باز دارد.
شور و نشاطى دوباره در مىان کاروانىان افتاد .همه نىروى تازه اى ىافته بودند .جمعى
براى انجام دادن کارهاىشان به اىن سو و آن سو مى رفتند و گروهى که کارى نداشتند ،جلو
خىمه ها گرد هم جمع مى شدند و از هر درى سخن مى گفتند؛ سخن هاىى از روزهاى خوش
و ناخوش زندگى و خاطرات تلخ و شىرىنشان.
٭٭٭
محرم مى گذشت .آن روز از آسمان آتش مى بارىد ،خورشىد بى رحمانه
ده روز از ّ
مى سوخت و مى گداخت .چند روزى بود که سپاه دشمن آب را به روى حسىن و ىارانش
بسته بودند .سىنه ها سوزان و لب ها خشک و چهره ها درهم و ناراحت بود .دشمن در هر
صدىق و جانباز حسىن را نابود مى کرد.
موقعىتى که به دست مى آورد ،ىاران ّ
ّ
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هنگامى که نوبت به پىر روشن ضمىر و آزاد مرد ماَ ،انَس رسىد ،آهسته و با تأنّى به پىش
اجازه نبرد گرفت .با دستمالى ابروان سپىد و پرپشتش را به روى پىشانى بست
حسىن آمد و
ٔ
تا جلو دىدش را نگىرد .آن گاه شالى محکم بر کمر بست .در همىن حال ،حسىن با چشمانى
اشک آلود به او نگاه کرد و فرمود« :اى پىر بزرگ ،امىدوارم پروردگار از تو و مجاهدت و
پاىدارى تو خشنود گردد»َ .انَس سرش را به سوى حسىن برگرداند و در چشمان رهبر بزرگ
و عالى قدرش نگرىست و با واپسىن نگاه خوىش با حسىن سخن ها گفت .از اىنکه مى باىست
از رهبر بلند مرتبه اش دور شود ،اندوهگىن و غم زده بود ّاما از سوىى ،چون مى رفت تا دهان
ستمگر را درهم کوبد و به خاطر دفاع از آىىن پىامبر بزرگ و فرزند رشىد و برومند او ،حسىن،
در خاک و خون تپد ،در خود شورى بى اندازه احساس مى کرد.
ِ
شمشىر آخته به سوى مىدان نبرد مى رفت و نگاه تشکّرآمىز حسىن او را
َانَس مردانه با
بدرقه مى کردِ .
مبارزه حق بود و باطل و در اىن مىدان ،تنها مرگ
پىکار داد بود و بىداد و
ٔ
ِ
پىکارگران ِ
سنگر حق ،بازو گشوده بود.
به روى
خونى گل رنگ آرام آرام موهاى برفگون َانَس را رنگىن مى کرد .خون روى شىارهاى
توجه به خونى که آهسته آهسته قواىش
صورت او مى دوىد و به پاىىن مى خزىد ّاما او بدون ّ
را به تحلىل مى برد ،مبارزه مى کرد و مى کوشىد؛ شمشىر مى زد و فرىاد مى کشىد:
قبىله من در هنگام نبرد آفت هماوردان و سران
«قباىل عرب همگى مى دانند که مردان ٔ
سپاه اند .ما را در راه حق از مرگ هراسى نىست».
انس آرام آرام نىروى خود را از دست مى داد .رىزش خون  ،کار خود را کرده و
ِ
توانى براى او باقى نگذاشته بود .تا آن لحظه توانسته بود هجده نفر از
سربازان خون خوار
و جناىتکار دشمن را نابود سازد .او باز هم پى گىر و پرامىد مبارزه مى کرد تا سرانجام ،در
برابر انبوه سپاه دشمن از پا درآمد.
آنجا ،در مىان آن شن هاى داغ ،مردى سفىدموى و سفىدروى به خاک و خون تپىد.
او در ىک شب ظلمانى ،چون اخترى روشن و پرفروغ از تارىکى ها و سىاهى ها گرىخت
و پىش آمد و در کنار خورشىد فروزان حق ،در خون پاک و روشن خوىش غوطه زد و
خورشىدى نو ساخت.
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حمىد سبزوارى (متول ّد  1304سبزوار) از شاعران انقالب اسالمى است .از
مجموعه شعر با نام هاى «سرود درد» و «سرود سپىده» اشاره
جمله آثار او مى توان به دو
ٔ
ٔ
کرد .شعر «بانگ َج َرس» از سروده هاى زىباى سبزوارى است که در آن ،شاعر پىوند
مىان انقالب اسالمى اىران و مبارزات و پاىدارى مردم فلسطىن را تصوىر مى کند و
مخاطبان خود را به روىاروىى با اشغالگران سرزمىن فلسطىن و نىرنگ دشمنان و جهاد
با بىگانگان فرا مى خواند ،ابىاتى چند از اىن مثنوى بلند را مى خوانىم.
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توضىحات
آماده حرکت و هجوم هستند.
1ــ ٔ
2ــ وادى َاى ۡ َمن صحرا و بىابانى است در جانب راست کوه طور که در آنجا نداى حق ــ تعالى ــ به موسى (ع)
شاىسته زىارت است،پىش بروىم.
رسىد .شاعر مى گوىد :باىد تا وادى اىمن (سرزمىن فلسطىن) که مقّدس و
ٔ
3ــ اشاره است به داستان زندگى حضرت سلىمان (ع) و دىوى که انگشتر آن حضرت را ربود و بر تخت وى نشست.
شاعر مى گوىد :باىد تخت و نگىن (سرزمىن فلسطىن) را از اهرىمن (منظور اسرائىل است) پس بگىرىم.
روزه اىشان (به جاى سى روز) در آنجا ،مردى
4ــ پس از رفتن حضرت موسى (ع) به کوه طور و توقّف چهل ٔ
به نام سامرى ،گوساله اى از طال ساخت و مردم را به پرستش آن فراخواند .مردم نىز دعوت او را اجابت کردند .حضرت
موسى (کلىم اللّه) در بازگشت از طور ،اىن گوساله راتکّه ت ّکه  کرد و در نىل افکند.
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ابر بهارى را فرموده تا بنات نبات در مهد زمىن بپرورد.

س�ب�ز وارى

گ
گ
ب��ىا و ب�ر � س ف�ر سا ز� و ز� ا ِد ر ه ب�ر � ى�ر
ک
ک
� ب�ر و د هر �ه ا و ز� ما رد ز� ا د
�ه عا ق� ب� ت
سعدى

ک
�خوا ج�وى �رما� ن ى

«رفت و رفت» و «بنات و نبات» و «زاد و زاد» داراى حروف
کلمات ُ
آراىه «جناس»
مشترک و هم جنس هستند .با قرار گرفتن اىن کلمات در کنار هم ٔ
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ساخته مى شود .اىن آراىه بر تأثىر موسىقى و آهنگ کالم مى افزاىد .جناس دو
کلمه زاد (توشه) و زاد (زاده شدن،
نوع است .تام و ناقص .در مثال سوم دو ٔ
والدت) با وجود تفاوت معناىى ،ىکسان خوانده مى شوند؛ به اىن نوع جناس،
جناس تام مى گوىند .در مثال ّاولُ « ،رفت و َرفت» و در مثال دوم به «بنات
و نبات» که از نظر شکل و آهنگ ِ
شبىه هم هستند ولى در معنى با هم تفاوت
دارند؛ «جناس ناقص» مى گوىند.

?

خودآزماىى

1ــ دو نمونه از توصىف هاى چشمگىر درس «خون خورشىد» را پىدا کنىد.
2ــ آىا مى توان شعر «بانگ جرس» را نوعى حماسه دانست؟ چرا؟
3ــ در بىت زىر ،منظور شاعر از فرعونىان و قبطىان و موسى (ع) چىست؟

�
وادى پ�ر زا� ف�رعون� ی�ان و ق� ب� ط�ىان اس ت

ن�
�
� و ى�ل ا�ن در م�ىان ا س ت
     م   وسى �ج لودار ا س ت

			
معرفى کنىد.
4ــ دو
چهره اىثارگر کربال (پىر و جوان) را در دو بند ّ
ٔ
آراىه ادبى در درس نشان دهىد.
 5ــ دو نمونه ٔ
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حادثه بزرگى ،نوشته ها ،فىلم ها و سروده هاى بسىارى آفرىده مى شوند
در پى هر
ٔ
برجسته
که ىادآور لحظه ها ،نشىب و فرازها و خاطرات آن حادثه اند .بسىارى از آثار
ٔ
مقدس
ساله دفاع ّ
نتىجه چنىن حوادثى خلق شده اند .دوران هشت ٔ
ادبىات جهان ،در ٔ
ّ
وىژه اىن دوران
نىز حادثه اى بزرگ بود و در پى آن ،خاطرات ،ىادداشت ها و فرهنگ ٔ
رزمنده
به رواىت هاى گوناگون نگاشته شد .آنچه مى خوانىد ،بخشى از خاطرات ىک
ٔ
جانباز است .او در اىن نوشته ،با زبانى شىرىن و مؤثّر از روزهاى جنگ سخن مى گوىد.

تپۀ برهانى
ّ
٭ 1362/5/9
شش روز از ماندن ما در بىشه مى گذشت .هنگام ظهر ،حسىن در کنارم نشسته بود.
تازه از خوردن ِ
برگ مو فارغ شده ،آرام و بى صدا هر ىک در اندىشه اى فرو رفته بودىم.
من بر روى زمىن خوابىده بودم و به سقف سبز بىشه نگاه مى کردم و حسىن در کنارم به
درختى تکىه داده بود و افق جنگل را تماشا مى کرد .در اىن لحظات ،صداى اضطراب آور
رشته فکرم را پاره کرد .به سرعت از جا جستم و او ناگهان گفت« :واى …»
حسىنٔ ،
گفتم :چى شده حسىن؟ در حالى که نگاه مضطربش به نقطه اى دور خىره مانده بود،
گفت« :عراقى ها دارند به طرف ما مى آىند!» به سرعت به سمتى که حسىن خىره شده بود،
نگاه کردم .از فاصله اى دور کسى از البه الى درختان دىده مى شد که به آهستگى پىش
مى آمد .هنوز خىلى با ما فاصله داشت؛ به طورى که نمى توانستم سر و صورت او را ببىنم
ولى گاه گدارى از البه الى درختان ،گوشه اى از لباسش دىده مى شد .در ىک لحظه با
خود گفتم که به آخر خط رسىده اىم .اطراف را بــه سرعت وارسى کردم و همان طور که
خوابىده بودم ،خود را به طرف نزدىک ترىن درخت کشىدم و در پشت آن مخفى شدم.
حسىن نىز حرکت کرد و پشت سر من قرار گرفت .سنگى را از زمىن برداشتم تا بتوانىم از
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خود دفاع کنىم و از حسىن نىز خواستم که چنىن کند .آن گاه از پشت درخت به همان سمت
نگاه کردم .خدا خدا مى کردم که ىک نفر باشد تا بتوانىم او را از پا درآورىم.
او بسىار آهسته حرکت مى کرد .با خود گفتم :احتماال ً براى تفرىح ىا شست وشو به لب
آب آمده است .خدا کند به اىنجا نىامده ،بازگردد ّاما او همچنان آهسته آهسته به ما نزدىک
مى شد .تمام نىروى خود را در چشمانم متمرکز کرده بودم تا او را بهتر ببىنم و از مسلّح بودن
ىا نبودنش آگاهى ىابم ّاما هىچ چىز مشخّص نبود .در آن نزدىکى جاى بهترى براى مخفى شدن
نداشتىم .پس از آن که به حدود صد قدمى رسىد ،به طور واضح دىدم که اسلحه ندارد .لذا
کمى از نگرانى ام کاسته شد .وقتى نزدىک تر آمد ،درىافتم که پسر نوجوانى سىزده ىا چهارده
چفىه او را دىدم دانستم که از نىروهاى خودى است.
ساله است و به محض اىن که ٔ
فاصله پنجاه مترى ما رسىد و چشمش
او همچنان لنگان لنگان به پىش مى آمد .وقتى به
ٔ
شدت جا خورد و ىک لحظه تصمىم به فرار گرفتّ .اما من با صداى بلند او
به ما افتاد ،به ّ
را صدا کردم و گفتم« :برادر ،بىا ،نترس ،ما خودى هستىم …» او وقتى فارسى صحبت
کردن مرا دىد ،آهسته آهسته و با تردىد ــ در حالى که به ما خىره شده بود ــ به طرف ما آمد
و لحظاتى بعد در چند مترى ما متو ّقف شد؛ با صداى معصومانه اى ،سالم کرد و با نگاهى
تعجب ،خىره  خىره
پرسشگر ما را برانداز کرد؛ زانو زد و بر زمىن نشست .ىکى دو دقىقه با ّ
چهره استخوانى و زردش
به هم نگاه مى کردىم .او اندامى بسىار الغر و ّقدى کوتاه داشت.
ٔ
نشانه آن بود که ّمدت هاست غذا نخورده است .لباس نظامى فوق العاده گشادى به تن داشت
ٔ
٭
ناحىه شقىقه اش ىک سوراخ دىده مى شد و زخمى نىز
که بر اندام الغرش زار مى زد .در ٔ
در پاىىن گوش داشت .دست راستش به چفىه اى که بر گردن گره زده بود تکىه داشت و
اىن حاکى از شکستگى استخوان دستش بود .اىن دست او به طور کلّى آستىن نداشت و
پاره
وسىله
بازوى آن به
ٔ
ٔ
پارچه سفىدى از جنس زىرپىراهنى پانسمان شده بود .لباس هاى ٔ
متحمل شده است .لحظاتى با نگاه هاى خىره ىکدىگر را
او نشان مى داد که رنج زىادى را ّ
برانداز مى کردىم.
آن گاه ،من تصمىم گرفتم ِ
سر سخن را با او باز کنم و ابهام ها را از بىن ببرم .با لبخندى
پرسىدم« :برادر ،حالت خوب است؟»
با حرکت سر جواب مثبت داد و سپس گفت«:الحمدللّٰه».
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«بچه کجاىى؟»
ــٔ :
معصومانه گفت« :کاشان».
ــ« :اسمت چىست؟»
ــ« :ماشاءاللّّٰه».
ــ« :از کدام لشکرى؟»
ــ« :امام حسىن (ع)»
ــ« :چه گردانى؟»
ــ« :ىا زهرا (س)».
دانستم که او نىز روى تپّه ،همراه ما بوده و جزء آن بىست نفر نىروهاى کمکى است

که داوطلبانه روى ّتپه باقى ماندند.
ماشاءاللّٰه زودتر از ما از ّتپه فرار کرده و خود را به پاىىن انداخته بود .اىن چند روز
را هم تک و تنها سپرى کرده بود.
گفتم« :انگار چند جاى بدنت زخمى است ».با بى اعتناىى گفت« :نه ،زخم هاىم عمىق
نىست؛ ىک ترکش کوچک زىر گوشم فرو رفت و از سرم بىرون آمد؛ ىک ترکش هم به بازوىم
خورد و استخوان را شکست …» گفتم« :چىزى خورده اى؟» گفت« :هىچى ،فقط آب».
تعجب او را با
حسىن به سرعت از جا برخاست و به طرف درخت مو رفت و ماشاءاللّٰه با ّ
نگاه هاىش تعقىب کرد .حسىن پس از چند دقىقه با مقدار زىادى برگ مو بازگشت و پس از
تعجب پرسىد« :برگ انگوره؟» گفتم:
شستن برگ ها ،آنها را جلو ماشاءاللّٰه گذاشت .او با ّ
«آره ،بخور تا جان بگىرى ».او زىر لب ،ذکر «بسم اللّّٰه» را زمزمه کرد و آن گاه با اشتهاى
زاىدالوصفى ،مشغول خوردن شد .گوىى لذىذترىن غذاها را تناول مى کرد .تماشاى برگ
مصمم
خوردن او براىم بسىار لذّ ت بخش بود .ماشاءاللّٰه با سن و سال بسىار کمّ ،اما چهره اى ّ
و مردانه ،ضعىف ّاما شاداب ،آرام و استوار ،انگار نه انگار که اتّفاقى افتاده ،نشسته بود و
برگ مى خورد .احساس مى کردم که هرگز انسانى بزرگ تر از او را ندىده ام .سىماى اىن
نوجوان سىزده ساله ،تصوىر گوىاىى از شجاعت و پاىمردى مردمى بود که با  1400سال
همه سرماىه هاى خوىش
پشتوانه تارىخى مبارزاتى ،از خرد و کالن ،به صحنه آمده اند و از ٔ
ٔ
براى ىک زندگانى با شرافت و استقالل و آزادگى ماىه گذاشته اند.
در ىک لحظه آنچه را که در اىن چند روز بر من رفته بود و آنگاه آنچه را بر او گذشته
بود ،از نظر گذرانىدم و به ناگاه خود را بسىار حقىرتر و خردتر از ماشاءاللّٰه ىافتم .او با اىن
سن کم ،حدود هفت روز فقط آب خورده و ِ
دست تنها با دستى شکسته از خود مواظبت
ّ
کرده بود .الب ّته جز اسکلتى چىزى براىش نمانده بود.
پس از آن که از خوردن برگ فارغ شد ،از او پرسىدم« :خوب ماشاءاللّٰه  ،حاال کجا
مى رفتى؟» گفت« :نمى دانم ،راهى را بلد نبودم ،همىن طورى مى رفتم …  ».و چند لحظه بعد
معرفى خودم و حسىن،
پرسىد« :شما هم از روى تپّه فرار کرده اىد؟» من در پاسخ او ،ضمن ّ
جرىان اىن چند روزه را براىش تعرىف کردم .ماشاءاللّٰه نوجوانى بى صدا و مظلوم بود .کمتر
حرف مى زد و تا از او سؤالى نمى کردىم ،سخنى نمى گفت .آنچه موجب شگفتى من شده
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روحى ٔه مستقل و م ّتکى به نفس او بود که
بود،
ّ
سن و سال او دىده بودم.
کمتر در نوجوانى به ّ
لىه آشناىى درىافتىم که از
در ساعات ّاو ٔ
ترحم آمىز ما متن ّفر است .او با رفتارش
رفتارهاى ّ
به ما نشان داد که باىد او را نىز در جمع خود،
ىک مرد تمام و کامل بدانىم .براى نمونه ،عصر
آن روز ،وقتى حسىن خواست پانسمان دست
ماشاءاللّٰه را عوض کند ،او بالفاصله گفت« :نه،
خودم مى توانم ».و وقتى با اصرار من پذىرفت و
حسىن مشغول اىن کار شد ،ماشاءاللّٰه به طور ّفعال
در انجام آن کار دخالت مى کرد و اجازه نمى داد
که حسىن به تنهاىى کار پانسمان را انجام دهد.
شدت گرفتن
توجه به ّ
از عصر آن روز ،با ّ
سرما ،شب ها نگران خواب ماشاءاللّٰه بودم.
گودالى که درست کرده بودىم ،به سختى دو نفر را در خود جا مى داد ّاما هر چه فکر
کردم به نتىجه اى نرسىدم .باألخره با خود گفتم که امشب من بىرون از گودال مى خوابم تا
حسىن و ماشاءاللّٰه داخل گودال استراحت کنند .بنابراىن ،با کمک حسىن مقدار زىادى
برگ و شاخه هاى درخت را آماده کردم تا بىرون از گودال جاى نسبتاً نرم و گرم براى خود
فراهم کنم .وقتى زمان خواب رسىد ،هر چه ماشاءاللّٰه را صدا زدم ،از او خبرى نبود ّاما
از فاصله اى دور صداىش به گوش رسىد که جوابم را مى داد .گفتم« :ماشاءاللّٰه  ،بىا اىنجا
براىت جاى خواب درست کرده ام ».و او گفت« :نه ،من خودم جاى خوبى پىدا کرده ام؛
شما بخوابىد ».هر چه اصرار کردم ،کارگر نىفتاد .او که قبال ً جاى خواب ما را دىده بود،
رفته بود و در خارج از بىشه ،روى تخته سنگ ها که در اثر تابش نور خورشىد در طول
روز گرم شده بودند ،جاىى فراهم کرده و همان  جا خوابىده بود!
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٭ 1362/5/17
صبح زود ،هنوز هوا تارىک بود که برخاستىم و نماز را به جا آوردىم ،از فاصله اى
دور صداى تىراندازى و انفجار شنىده مى شد .ابتدا با خود گفتم که شاىد رزمندگان ،شب
عملىات داشته اندّ .اما عجىب بود که در طول شب ،هىچ صداىى را نشنىده بودم.
گذشته ّ
الب ّته دو سه شب بود که در اثر ضعف و بى حالى ،بدون آن که سرما را حس کنىم ،از ّاول شب
به خواب مى رفتىم و شاىد همىن ضعف و خواب عمىق باعث شده بود که صداىى نشنوم.
شدت ضعف ،به خوابى شبىه بى هوشى
هوا گرگ و مىش 1بود که دوباره خوابىدم و از ّ
فرو رفتم .شاىد هنوز ىک ساعت از خوابىدنم نگذشته بود که در عالم خواب شنىدم کسى
مى گوىد« :برادر ،برادر ،بلند شو ،بلند شو …» .ناگهان از جا جستم و چشمانم را باز
تعجب دىدم که برادرى باالى سر ما اىستاده است .او که
کردم؛ با هراس نشستم و با کمال ّ
تعجب آمىخته با نگرانى ،باالى
جوانى حدود ًا بىست ساله ،بلند قد و اسلحه بر دوش بود ،با ّ
ِ
سر ما اىستاده بود و التماس مى کرد که هر چه زودتر از جا برخىزىم .صداى تىراندازى هاىى
شدت جا
پى درپى ،از
فاصله نسبتاً نزدىکى به گوش مى رسىد .من و حسىن و ماشاءاللّٰه که به ّ
ٔ
خورده بودىم ،بهت زده و با حالت ناباورى ،او را نگاه مى کردىم .لکّه هاى خون ،لباس نظامى
چهره
او    را آلوده کرده بود .صورتش غرق در خون بود و تنها سفىدى چشمانش در مىان
ٔ
خون آلودش مى درخشىد .خونى که از البه الى موهاى به هم رىخته اش جارى بود ،بر صورتش
توجهى
مى لغزىد و از محاسنش بر زمىن مى رىخت .آن قدر بهت زده بودىم که به حرف هاى او ّ
شدت تکان مى داد ،گفت:
نداشتىم .در اىن لحظه او زانو زد و در حالى که کتف مرا به ّ
«برادر ،هنوز خوابى؟ با تو هستم ،بلند شو …!»
با تردىد و لکنت زبان گفتم« :برادر ،شما کى هستىد؟ از کجا آمده اىد؟ …»
گفت« :برادرجان ،حاال وقت اىن حرف ها نىست؛ عراقى ها دارند مى آىند .بلند شو
تا بروىم ».زىر شانه ام را گرفت و سعى کرد مرا از جا بلند کند .گفتم« :برادر ،پاهاىم جان
ندارند؛ بى حس شده اند .من نمى توانم راه بروم».
گفته من ،دست چپم را دور گردن خود حلقه کرد و دست راستش
توجه به اىن ٔ
او بدون ّ
را دور کمرم انداخت و با نىروىى مردانه ،مرا از زمىن کند .با تمام وجود سعى کردم که پاى
راست خود را بر زمىن بگذارم و خود نىز در راه رفتن ،مشارکت کنم.
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تعجب،
حسىن و ماشاءاللّٰه نىز که با سر و صداى اىن برادر بىدار شده بودند ،در حىرت و ّ
دست کمى از من نداشتند و در نگاه هاىشان ده ها سؤال موج مى زد .آنها هم به کمک من
آمدند و همراه با آن برادر ،مرا به سمت ِ
بىرون بىشه بردند .آن برادر رزمنده در اىن حال گفت:
«من از گُردان ىا زهرا (س) هستم .دىشب روى ّتپ ٔه شهىد برهانى عمل کردىم تا انهدام
نىرو کنىم؛ از اىن محور که برمى گشتىم ،شما را اىنجا پىدا کردىم ».گفتم« :شما که تنها
هستى!» گفت« :نه ،تعدادى دىگر هم هستند؛ من جلوتر حرکت مى کردم ».چند لحظه بعد،
ىک ستون تقرىباً ده نفره را دىدم که از
حاشىه بىشه ،نزدىک مى شدند.
ٔ
ستون که به ما رسىد ،ىکى از رزمندهها با صداى بلند گفت« :اىنها کجا بودهاند؟ چطورى
بچههاى برهانى هستند …» من حرف
اىنجا آمدهاند؟» برادرى که مرا حمل مىکرد ،گفت« :اىنها ّ
او را قطع کردم و گفتم« :ما چهارده روز است که اىنجا افتادهاىم؛ نمىتوانستىم راه بروىم …»
آنها با شنىدن اىن حرف ،ما را در آغوش گرفتند و صورت  هاىمان را غرق بوسه کردند .برادرى که
بچههاى گردان ىا زهرا (س) کرد و گفت« :ببىنىد ،اىنها چهارده روز
باالى سر ما آمده بود ،رو به ّ
مقاومت کرده و اىنجا بىغذا ماندهاند؛ آن وقت آىا    ما نمىتوانىم ىک روز مقاومت کنىم و خود را
به نىروهاى خودى برسانىم؟»

نوشته
تپ ّ ٔه برهانى،
ٔ

حمىدرضا طالقانى (با تلخىص)
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شعر زىر از علىرضا قزوه ،در توصىف جانبازى است که چشمان خوىش را در
آىىنه پاىدارى ها و
راه اىمان و اعتقادش ،به درگاه خدا تقدىم داشته است .اىن سرودهٔ ،
اىثارگرى هاى جانبازان انقالب اسالمى است.

ب� غ
ا� ن �گاه

ص�ب ح ،دو غ
مر� رها

ب � ى صدا

ک ک
ص
ح ن دو چ� ش�مان ت�و را ت�ر� �رد
ک
�ى
ش��ب   ،دو ص ف� زا� ى�ا �ر م
ن�
ب�ال � به ب�ال س ى�م
زا� ل ب
�
� دى�وار دل ت
ک
پ � ش� 2
�ر ى� د
آ� ف� ت�ا�ب  ،
چ�
خ�ار و � خس م�ز رع ٔه ش�م ت�و
آ��ب�ش ار،
�خ
م ج
و� ف�رو خ� ف� ت�ه اى زا� ش�م ت�و
مى ش�ود زا� ب� غ
�   ،ه ن� زو�
ا� ن �گاه ت
ک
ى�� س ب� د زا� م ى�وهٔ �خور ش� ى� د،
توضىحات

طراح ابوالفضل عالى

�چ ى� د

1ــ صبح بسىار زود که تارىکى و روشنى درهم مى آمىزد؛ آن گونه که تشخىص گرگ از مىش دشوار است.
قلعه دل است.
2ــ مقصود از لب دىوار دل «چشم» است؛ زىرا چشم ،دىده بان ٔ
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?

خودآزماىى

روحىات نوجوانان رزمنده را بىان کنىد.
«تپ ٔه برهانى»،
توجه به
1ــ با ّ
خاطره ّ
ّ
ٔ
خصوصىات اخالقى داشت؟
2ــ از نظر نوىسنده ،ماشاءاللّٰه چه
ّ
3ــ
درباره اىن اصطالحات توضىح دهىد :پاتک ،انهدام نىرو ،عمل کردن.
ٔ
4ــ از دو سطر پاىانى درس ّتپ ٔه برهانى چه نتىجه اى مى گىرىم؟
 5ــ شاعر روشناىى چشم جانباز را به چه چىزهاىى تشبىه کرده است؟
 6ــ چرا شاعر آفتاب را خار و خس چشم جانباز مى داند؟
مىوه خورشىد» چىست؟
7ــ منظور از «ىک سبد ٔ

آورده اند که …

ىکى در حرب اُحد بود؛ گفت :بسىارى از صحابه شهىد شدند؛ آب برداشتم
و ِ
گرد تشنگان مى گشت تا که را رمقى از حىات باقى است .سه صحابه را مجروح
ىافتم  ،از تشنگى مى نالىدند .چون آب را به نزدىک ىکى بردم ،گفت« :بدان دىگرى ده
که از من تشنه تر است ».به نزد دوم بردم ،به ِس ُىم اشارت کردِ ،س ُىم نىز به ّاول اشارت
کرد .به نزدىک ّاول آمدم ،از تشنگى هالک شده بود؛ به نزد دوم و ِس ُىم رفتم؛ نىز
جان داده بودند.
م ش
�
مرو ت� ب� ىد� ن ن�َسَ ق� ب�وده اس ت
عا� اهل ّ
ک
ک
مرو ت� �ن ث�ار م ى�رد�ن د
�ه �ج ِ
ان �خود �به ّ
ک گ
�به ا ت�ّ ف�ا ق� �ز  ب�هر ح�ىا ت� ى�� د ى��ر
ک
ک
هال � �خو �ى ش� همه ا �خ ت��ىا ر مى�ر د �ن د
ض
رو� ٔه خ�لد
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حفظ کنىم
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اهداف ک ّلى
فصل:
84

1ــ آشناىى با جلوه ها و وىژگى هاى آثار ادبى جهان
2ــ آشناىى با نمونه هاىى دىگر از آثار ادبى جهان
3ــ آشناىى با برخى دىگر از چهره هاى ادبى جهان
4ــ کسب تواناىى بررسى و تحلىل آثار ادبى جهان

ادبىات جهان
ّ
ادبىات سرزمىن ها و جوامع دىگر ،عالوه بر اىنکه ما را با اندىشه ها ،باورها و
ٔ
مطالعه ّ
مقاىسه آثار ادبى ارزشمند را نىز براى
تحوالت فرهنگى دىگر ملّت ها آشنا مى سازد ،امکان
ٔ
ّ
ما فراهم مى آورد .از اىن گذشته اگر نگاهى دقىق و نکته بىن داشته باشىم با مقاىسه و تطبىق
ادبىات ملل از ىکدىگر و تأثىرگذارى هاى آنها بر هم،
آثار ادبى ملّت ها با هم ،با تأثىرپذىرى ّ
بىشتر آشنا خواهىم شد.
روسىه و
ادبىات کشورهاىى چون انگلستان،
ّ
در اىن فصل نمونه هاى دىگرى از ّ
ادبىات جهان را نىز
هند را مطالعه مى کنىم .با
ٔ
مطالعه اىن آثار ،بعضى از چهره هاى بزرگ ّ
خواهىم شناخت.
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وىلىام شکسپىر (1616ــ ،)1564شاعر و
نماىش نامه نوىس معروف انگلستان و جهان و خالق
نماىش نامه هاى مشهورى چون هملت ،مکبث ،اتللو و
لىرشاه است .او عالوه بر اىن نماىش نامه ها ،سروده هاى
کوتاهى دارد که به «غزلواره» معروف اند و مضمون آنها
بىشتر عشق ،ستاىش جوانى و مسائل اخالقى است.
در غزلواره هاى شکسپىرِ ،
ِ
تصاوىر
زبان روان و ساده با

بدىع و زىبا درهم مى آمىزند و کالمى شاعرانه مى آفرىنند.
آنچه مى خوانىد ىکى از غزلواره هاى اوست که در آن هم
جوانى را مى ستاىد و هم شعر خوىش را.

ت�را�نه ٔ م ن

جک
همان� ن� د ام
وا� �ه � به �ش ن��ز ِار ساحل راه مى ج�و ى� ن� د
� عمر ما ن� ى��ز � به سوى ف�ر�ج ام �خو�ى ش� م ى ش ��ت ا ب� ن� د
قد�اى� ق ِ
ک گ
د ق� ى��قه ها � به ى�� د ى��ر �ج اى مى س�پار�ن د
ک ک
پ�
و رد ��ش ا� ش� ى پ�� پىا� ى زا� هم � ى ش� ى مى ج�و ى� ن� د

گ
ک
والد� �ه ز
رو�گارى زا� �وهر ن�ور ب�ود،
ت
و� مى �خ�ز د و آ�ن گاه ک�ه ت� ج
� به سوى ب�ل غ
ا� ب�ر ش
سر� ن�هاد�ن د،
ک �ژ�خ ک
ف هاى � ى�م٭ ش��وه ش� را � به س ت� ى��ز ب�رمى خ� ى��ز �ن د.1
�خسو�
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ک ب�
� هاى �خو�ى ش� را ت��باه مى ز
سا�د
ز�مان �ه �خ� ش ن� ده ب�ود ،موه ب� ت

آ�رى  ،ز�مان ف� ّرهٔ ٭ ج�وا� ن ى را مى پ��ژ مرد،

ک
ب�ر با�روان ز� ى��با ش��ىارهاى م ز
وا�ى ردمى ا�ف� ن� د
گ
ک
ط
ب
�
�
ى
�
ع
�
� را رد کام مى �ش د.
و وهرهاى �ن ارد
ت
گ
گ
ردو� ِر و ق� ىه�
�
زا� ��ز ن� د داسِ
ت
� �چ رو ى� ن� ده را ز� ن�هار ن�ى س ت
گ
ک
م
ب
ز
ت
�ر �را ن�ه ٔ م ن�ه رد رو�گار �ن امده �ر�ج اى مى ما�ن د
ک
ت �ا � به    �ن ا�خواس ت ِ
� دس ت ِ
� ج� ف�ا پ�ى��ش ٔه دهر ،شُ�� ِوه ت�و را �بس ت�ا ى� د
لئون تولستوى در سال  1828در جنوب مسکو به
دنىا آمد و پس از  82سال زندگى در همان روستاى ّ
محل

ز ش ک��
س
پ
ل
�
ى
�
ى
و�،
ا� �ر ت�ا ا ت
ت�ر ج�م ٔه سع ى� د سع ى� د پ�ور

جمله نوىسندگان
تول ّدش ،چشم از جهان فروبست .او از ٔ
متع ّهدى است که تىره روزى هاى جامعه اش را بررسى کرده

درباره آنها اندىشىده است.
و
ٔ

از مهم ترىن آثار تولستوى به جنگ و صلح ،آناکارنىنا
و رستاخىز باىد اشاره کرد« .سه پرسش» داستانى کوتاه از
ماىه آن دعوت به نىکى و درستى است.
اوست که درون ٔ

سه پرسش
ىک روز اىن فکر به سر تزار٭ افتاد که اگر همىشه بداند چه وقت باىد کارها را شروع
توجه باشد و مهم تر از همه ،بداند که کدام
توجه کند و به چه چىزى بى ّ
کند ،به چه چىزى ّ
اهم ّىت دارد ،در هىچ کارى ناموفّق نخواهد بود .پس در سرتاسر قلمرو
کارش بىش از همه ّ
خود چاووش٭ در داد که هر کس به او بىاموزد که چگونه زمان مناسب براى هر کار را
تشخىص دهد ،چگونه ارزشمندترىن افراد را بشناسد و چگونه از اشتباه در تشخىص
مهم ترىن کارها جلوگىرى کند ،جاىزه اى بزرگ به او خواهد داد.
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مردان اندىشه ور به دربار تزار رفتند و به پرسش هاىش پاسخ هاى گوناگون دادند.
برخى به نخستىن پرسش تزار چنىن پاسخ گفتند که براى تشخىص بهترىن زمان انجام هر کار،
تهىه کرد و آنها را موبه مو اجرا نمود.
باىد براى کارها برنامه هاى روزانه ،ماهانه و ساالنه ّ
آنان گفتند که اىن ،تنها راه تضمىن انجام هر کار در وقت مناسب آن است .برخى دىگر
گفتند که از پىش تعىىن کردن زمان انجام کارها ناممکن است و مهم اىن است که انسان با
توجه داشته باشد و کارهاى
وقت گذرانى بىهوده ،خود را آشفته نسازد؛ به ٔ
همه روىدادها ّ
توجه
الزم را انجام دهد .گروه سوم معتقد بودند که چون تزارها هىچ گاه به جرىان روىدادها ّ
نداشته اند ،شاىد هىچ شهروندى به درستى نداند که هر کار را در چه زمانى باىد انجام داد.
چهارمىن گروه گفتند که راىزنان٭ در مورد برخى کارها هىچ گاه نمى توانند نظر بدهند؛ زىرا
شخص بى درنگ باىد تصمىم بگىرد که آنها را انجام بدهد ىا ندهد و براى تصمىم گرفتن،
باىد بداند که چه پىشامدى رخ خواهد داد و اىن کار تنها از جادوگران برمى آىد .پس ،براى
دانستن مناسب ترىن زمان انجام هر کار فقط باىد با جادوگران راى زد.
پاسخ فرزانگان به پرسش دوم تزار نىز به همىن اندازه گونه گون بود .گروه ّاول گفتند
که او بىش از همه ،به دستىاران حکومتى اش نىازمند است .گروه دوم بر اىن عقىده بودند
که وى بىش از همه به کشىشان نىاز دارد .گروه سوم گفتند که او به پزشکان خود بىش
از همه محتاج است و گروه چهارم معتقد بودند که نىاز تزار بىش از هر کس به جنگاوران
خوىش است.
در پاسخ به سؤال سوم تزار در مورد مهم ترىن کارها ،گروهى دانش اندوزى را مهم ترىن
کار جهان مى دانستند؛ گروهى دىگر چىره دستى در نظام را و گروه سوم پرستش خداوند را.
چون پاسخ ها ناهمگون بودند ،تزار با هىچ کدام موافقت نکرد و به هىچ کس جاىزه اى
٭
نداد .آنگاه تصمىم گرفت که براى ىافتن پاسخ درست پرسش هاىش با راهبى٭ راى زند
که در فرزانگى نام آور بود.
راهب در جنگل زندگى مى کرد؛ هىچ جا نمى رفت و تنها فروتنان را نزد خود
کلبه راهب از اسب فرود
مى پذىرفت .پس ،تزار جامه اى ژنده پوشىد و پىش از رسىدن به ٔ
آمد و تنها ،با پاى پىاده ،به راه افتاد و محافظانش را در مىان راه گذاشت.
وقتى به کلبه رسىد ،راهب در جلو کلبه اش باغچه مى بست .همىن که تزار را دىد،
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سالمش گفت و باز بى درنگ به کندن کَرت پرداخت .راهب ،ضعىف و بارىک مىان بود و
وقتى بىلش را به زمىن فرو مى برد و اندکى خاک برمى داشت؛ به دشوارى نفس مى کشىد.
تزار نزد او آمد و گفت« :اى راهب فرزانه ،نزد تو آمده ام که به سه پرسشم پاسخ دهى:
ىکى اىنکه ،کدام فرصت را براى شروع کارها از دست ندهم که اگر دهم پشىمان  شوم؟
توجه کنم؟ آخر اىنکه ،کدام کار از همه مهم تر
دوم اىنکه ،کدام کسان را برتر شمارم و به آنان ّ
همت کنم؟»
است و بىش از همه باىد به انجامش ّ
راهب به سخنان تزار گوش فرا داد ّاما پاسخى به او نداد و دوباره ِ
کندن کَرت را از
سر گرفت.
تزار گفت« :خسته شده اى .بىل را به من بده تا کمکت کنم».
راهب گفت« :متشکّرم» و آن گاه بىل را به او داد و روى زمىن نشست.
تزار پس از کندن دو کرت از کار دست کشىد و پرسش هاىش را تکرار کرد .راهب باز
پاسخ نداد ّاما از جا برخاست؛ به طرف بىل رفت و گفت« :حاال تو استراحت کن و بگذار …»
ّاما تزار بىل را به او نداد و به کندن ادامه داد .ساعتى از پس ساعت دىگر گذشت .آنگاه
که خورشىد در آن سوى درختان غروب مى کرد ،تزار بىل را در خاک فرو برد و گفت« :اى
فرزانه مرد ،پىشت آمدم تا به سؤال هاىم پاسخ دهى .اگر نمى توانى ،بگو تا به خانه برگردم».
راهب گفت« :نگاه کن؛ کسى دارد آنجا مى دود .بىا بروىم ببىنىم کىست ».تزار به
اطرافش نگاه کرد و دىد که مردى دوان دوان از جنگل مى آىد .مرد ،با دستانش شکمش را
چسبىده بود؛ خون از مىان انگشتانش جارى بود .او به سوى تزار دوىد و بر زمىن افتاد؛
چشمانش را بست؛ ناله اى آهسته سر داد و از هوش رفت.
جامه مرد زخمى را درآورد؛ او زخمى بزرگ در شکم
تزار به راهب کمک کرد تا ٔ
لباس پاره هاى راهب آن را بست
داشت .تزار زخم را خوب شست؛ با دستمالش و ىکى از ۡ
ّاما خون همچنان از آن جارى بود .تزار بارها باند گرم و آغشته به خون را از روى زخم
باز کرد و آن را شست و باز بست.
وقتى جرىان خون متو ّقف شد ،مرد زخمى به هوش آمد و آب خواست .تزار آب
خنک آورد و به مرد کمک کرد تا از آن بنوشد .در همان موقع ،آفتاب غروب کرد و هوا
خنک شد .تزار به کمک راهب ،مرد زخمى را به کلبه برد و در بستر خواباند .مرد زخمى
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همان طور که دراز کشىده بود ،چشمانش را بست و آرام گرفت .تزار آنقدر از کار کردن
آستانه در مثل مار چنبر٭ زد و چنان آسوده به خواب
و راه رفتن خسته شده بود که در
ٔ
همه آن شب کوتاه تابستانى را در خواب بود .صبح روز بعد که از خواب بىدار
فرو  رفت که ٔ
شدّ ،مدتى طول کشىد تا ىادش بىاىد که کجاست و مرد غرىبه که در بستر خفته کىست؛ پس
با چشمانى جوىا او را ورانداز کرد.
مرد همىن که دىد تزار از خواب برخاسته و نگاهش مى کند ،با صداىى ضعىف گفت:
«مرا ببخش».
تزار گفت« :تو را نمى شناسم و دلىلى براى بخشودنت نمى ىابم».
مرد گفت« :تو مرا نمى شناسى ّاما من تو را مى شناسم .من دشمن تو هستم و
قسم  خورده بودم که به سبب کشتن برادر و ضبط داراىى ام از تو انتقام بگىرم .مى دانستم که
تو تنها نزد راهب آمده اى؛ اىن بود که تصمىم گرفتم هنگام بازگشت بکشمتّ .اما ىک روز
تمام گذشت و پىداىت نشد .وقتى از کمىنگاهم بىرون آمدم که بىابمت ،به محافظانت برخوردم
که مرا شناختند و زخمى ام کردند .از چنگشان گرىختم ّاما اگر تو زخمم را نمى بستى ،آنقدر
از من خون مى رفت که مى مردم .من مى خواستم تو را بکشم ّاما تو جانم را نجات دادى.
اگر من زنده ماندم و تو ماىل بودى ،وفادارترىن غالمت خواهم شد و به فرزندانم نىز چنىن
خواهم گفت .مرا ببخش».
تزار بسىار شادمان شد که به اىن آسانى با دشمنش آشتى کرده است .و نه تنها او را
بخشود بلکه به پزشک خوىش و نوکرانش گفت که همراه او برگردند و قول داد که اموالش را
پس بدهد .پس از اىن که مرد زخمى کلبه را ترک کرد ،تزار براى ىافتن راهب از کلبه بىرون
رفت .مى خواست پىش از بازگشت ،ىک بار دىگر از او بخواهد که به سؤال هاىش پاسخ دهد.
راهب در جلو باغچه اى که روز پىش بسته بود ،زانو زده بود و در کَرت ها سبزى مى کاشت.
تزار به سراغ او رفت و گفت« :اى فرزانه مرد ،براى آخرىن بار از تو خواهش مى کنم
که به سؤال هاىم پاسخ دهى».
راهب ،همان طور که چمباتمه نشسته بود ،به سرتا پاى تزار نگاه کرد و گفت« :همىن
حاال هم به جواب سؤال هاىت رسىده اى».
تزار گفت« :چطور؟»
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راهب گفت« :اگر دىروز بر ضعف من رحم نکرده بودى و به جاى کندن اىن کرت ها،
تنهاىم گذاشته بودى ،آن شخص به تو حمله مى کرد و از ترک کردن من پشىمان مى شدى.
پس ،آن هنگام بهترىن زمان براى کندن کرت ها بود و من مهم ترىن کسى بودم که تو مى باىست
توجه مى کردى و مهم ترىن کارت کمک به من بود .پس زمانى که آن مرد دوان دوان
به او ّ
آمد؛ بهترىن زمان براى مراقبت تو از او فرا رسىد؛ زىرا اگر زخمش را نبسته بودى ،بدون
توجه مى کردى و آنچه کردى
آشتى با تو مى مرد .پس او مهم ترىن کسى بود که باىد به او ّ
مهم وجود دارد و آن «حال» است
مهم ترىن کار بود .اکنون بدان که فقط ىک زمان بسىار ّ
و مهم ترىن کس آن کس است که اکنون مى بىنى؛ زىرا هىچ گاه نمى دانى که آىا کس دىگرى
نىز خواهد بود که با او روبه رو شوى ىا نه و مهم ترىن کار ،نىکى کردن به اوست؛ زىرا انسان
تنها براى نىکى کردن آفرىده شده است».
توضىحات
1ــ حوادث ناگوار ،شکوه جوانى را تهدىد مى کنند.

?

خودآزماىى

1ــ چرا شاعر والدت را از گوهر نور مى داند؟
«ترانه من» مقصود از تاج و موهبت چىست؟
2ــ در شعر ٔ
«ترانه من» مرجع ضمىر «تو» چه کسى است؟
3ــ در مصراع پاىانى شعر ٔ
4ــ مقصود تزار از طرح پرسش ها چه بود؟
 5ــ تزار پاسخ پرسش هاى خود را چگونه از راهب درىافت کرد؟
 6ــ پاسخ شما به پرسش سوم تزار چىست؟
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سروده هاى کوتاه و عمىق رابىندرانات تاگور (1941ــ  )1861شاعر بزرگ و
پرآوازه هندى ،شهرت جهانى دارد .اىن سروده ها سرشار از نکته هاى لطىف ،بدىع و
ٔ
مجموعه
از
که
را
او
سروده
چند
دارند.
نزدىک
پىوندى
ما
فرهنگ
با
و
برانگىزند
تأمل
ٔ
ّ
ٔ
«ماه نو و مرغان آواره» انتخاب شده است ،مى خوانىم:

خ� دا ى�ا،
ک
آ �ن� ان �ه همه چ� ى��ز دار�ن د
گ
م�ر ت�و را
گ
�
ى
� به ُس خ�ره م ى �ر�ن د

آ �ن� ان را
ک ىه
�ه چ�� �ن دار�ن د
گ
م�ر ت�و را !
ک ک ٭٭٭
هر�ود� ى
ب�ا ىا� ن پ��ىام
ک

�ه خ� دا

� به دن��ىا م آى� ى� د

ه ن� زو�
�.
زا� ا ن�سان ن�وم ى� د ن�ى س ت
٭٭٭
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چ�
�
ش
م � به راه

گ
�
ى
خ� دا � به ا ن�سان م ى و� د:
� مى دهم
« �ش ف�ا ى� ت
ک
� مى رسا ن�م
زا� ىا� ن رو �ه آ� س ى� ب� ت
� دارم
دوس ت� ت
ک
زا� ىا� ن رو �ه م ف
� مى � ن�م»  .
کا�ات� ت
ک

٭٭٭
ک
آ �ن� ان �ه ف�ا ن�وس�ش ان را
� مى ب�ر�ن د،
ب�ر � شپ� ت
پ
ها�ان �ى� ش� پ�ا�ى�ش ان مى ا ف��ت د!
سا� ىه ش
٭٭٭

ماه
رو ش� ن� ى ش
ا� را
رد سراسر آ�سمان

ک
مى �پرا� ن� د
گ
ّک
و ل�ه هاى س�ىاه ش� را ب�راى �خود �ن �ه م ىدارد!
ک

٭٭٭
ک
ى
کار��ز �خ شو� دارد خ��ىال � ن� د

�ه رودها
ت��نها ب�راى ىا� نهس ت� ن� د

ک
�ه � به او آ� ب
� ب�رسان� ن� د!

٭٭٭
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خ� دا

�نه ب�راى �خور ش� ى� د
و �نه ب�راى ز�م ى� ن
ک
ها� ى ک�ه ب� ى
ب�ل�ه ب�راى گل ى
را�مان مى �فرس ت� د،
چ�
س
�.
ش�م � به راه پ�ا خ� اس ت

بىاموزىم

!

ت�ر ج�مه زا� ع .پ� شا� ىا� ى

در اىن درس ،فانوس «نماد» حق ،حقىقت و روشناىى است.
هرگاه کلمه اى ،جز معنى اصلى ،نشانه و مظهر معانى دىگرى قرار گىرد،
به آن «نماد» گفته مى شود .مثال ً طلوع و غروب خورشىد در فرهنگ بسىارى
از ملّت ها نماد تول ّد و مرگ است .نماد داراى وسعت معناىى است و براى
متعدد و گوناگونى را درنظر گرفت؛ مثال ً گل سرخ عالوه بر
آن مى توان معانى ّ
مفهوم زىباىى ،مفاهىم بسىارى مانند عشق ،طراوت ،جوانى ،عمر کوتاه و …
را مى رساند.
همه نمادها ساده نىست .برخى نمادها بافت ابهام آمىز دارند
درىافت معنى ٔ
و با تالش و تفکّر مى توان آنها را تحلىل و معنى کرد.

?

خودآزماىى

1ــ بىت مشهور

ک
«  هر�ه رد ىا� ن ب��ز م م� ّقر ب
�
� ت�ر اس ت

ب�ى�
�ج ام ب�ال �ش ت� شر� مى ده ن� د»

با کدام بخش از شعر تاگور ارتباط معناىى دارد؟
 2ــ تاگور در اىن بخش از شعر خود « :آنان که فانوسشان را بر پشت مى برند ،ساىه هاشان پىش پاىشان مى افتد».
چه کسانى را درنظر دارد؟
3ــ نمادهاى دىگر اىن درس را بىابىد و مفاهىم آن را بنوىسىد.
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آورده اند که…

بزرگى را از اکابر ــ که در ثروتِ ،
قارون زمان خود بود ــ اجل در رسىد؛ امىد
از زندگانى قطع کرد .جگرگوشگان خود را که ِ
طفالن خاندان کرم بودند ،حاضر کرد و
گفت :اى فرزندان ،روزگارى دراز در کسب مال زحمت هاى سفر و َح َضر کشىده ام
سرپنجه گرسنگى فشرده تا اىن چند دىنار ذخىره کرده ام .زنهار ،از
و حلق خود را به
ٔ
محافظت آن غافل مباشىد و به هىچ وجه ،دست خرج بدان مىازىد و ىقىن دانىد که:
ک
ک
هر�ه �خ ش
وار� ب��رد� ،خوار �ب�ش د
� خ� داى
ز�ر ،ع�ز ى��ز آ��فر ى� ده اس ت

قلىه ٭ حلوا
اگر کسى با شما سخن گوىد که پدر شما را در خواب دىدم ٔ
مى خواهد .زنهار ،به مکر آن فرىفته مشوىد که من آن نگفته باشم و مرده چىزى
نخورد .اگر من خود نىز در خواب با شما نماىم و همىن التماس کنم ،بدان التفات
نباىد کرد که آن را َا ِ
ضغاث َاحالم (خواب هاى پرىشان) خوانند؛ باشد آن دىو نماىد.
خزانه
من آنچه در زندگى نخورده باشم ،در مردگى تم ّنا نکنم .اىن بگفت و جان به
ٔ
مالک دوزخ سپرد!
اخالق االَشراف ــ عبىد زاکانى
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اهداف ک ّلى
فصل:
96

1ــ آشناىى با مفاهىم و پىام هاى آثار غناىى و تعلىمى اىران
2ــ آشناىى با نمونه  هاى دىگرى از آثار ادب غناىى و تعلىمى
3ــ آشناىى با جمعى دىگر از بزرگان ادب غناىى و تعلىمى
4ــ کسب تواناىى تشخىص و تحلىل آثار غناىى و تعلىمى

انواع ادبى
ادبىات است که با زبانى نرم و
ادبىات غناىى گونه اى از ّ
در سال ّاول خواندىم که ّ
لطىف ،با استفاده از معانى عمىق و بارىک ،به بىان احساسات شخصى انسان مى پردازد.
وی (شکاىت
در شعر فارسى ،ادب غناىى به صورت داستان ،مرثىه ،مناجات ،ب َ ُّث َّ
الش ۡک ٰ
و گالىه) و تغ ّزل و در قالب هاىى چون غزل ،مثنوى ،رباعى و قصىده مطرح شده است.
امروزه در سروده هاى نو نىز نمونه هاى عالى ادب غناىى را مى توان ىافت.
منظومه عالى غناىى وجود دارد؛ مانند وىس و رامىن،
ادبىات فارسى چندىن
ٔ
در ّ
لىلى و مجنون و خسرو و شىرىن .موضوع اصلى اىن منظومه هاى داستانى ،بىان حاالت و
ادبىات عرفانى ما که بسىار غنى و گسترده است،
احساسات مربوط به وصال و فراق استّ .
در
ادبىات غناىى قرار مى گىرد .در اىن عرصه نىز آثار بزرگى چون مرصادالعباد،
حوزه ّ
ٔ
مثنوى معنوى ،اسرارال ّتوحىد و کشف األسرار به نظم و نثر آفرىده شده است .در اىن فصل
با چند نمونه از اىن آثار بزرگ آشنا مى شوىم.
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فخرالدىن اسعد گرگانى از شاعران داستان سراى قرن پنجم هجرى است .تنها
ّ
عاشقانه اىرانى است.
بازمانده ىک داستان کهن و
منظومه غناىى وىس و رامىن،
اثر او،
ٔ
ٔ
ٔ
منظومه ساده و روان همواره سرمشق شاعران بزرگ براى سرودن داستان هاى
اىن
ٔ
نامه وىس به
عاشقانه بوده است .آنچه مى خوانىد بخشى از اىن منظومه ،مشتمل بر ٔ
تحمل
رامىن است .شاعر در اىن بخش ،انسان را به امىدوارى و تالش مى خواند و ّ
تلخى ها و سختى ها را براى کامىابى و پىروزى شرط الزم مى شمرد.

ام ى� د د ى� دار

5

رو� �ج ى
رو� ى ب�ود ز
چ�ه �خ شو� ز
دا� ى
گ
�
� ٭ ى�ا ر
ا �ر چ�ه ت ل خ� ب�ا ش� د فُ�ر ق� ت ِ
ک
� ا�ن دوه ت��ن ى
ها� ى � ش� ى� دن
�خ شو� ا س ت
گ
چ�ه ب� شا� د �ر �خورم صد سال ت��ىمار
گ ک
ن� ش ٭
ا�ر ى�� ز
رو� ب�ا دل ب�ر �خورى و�
ک
�نه اى دل ت�و �مى زا� ب�ا غ��با� ن ى
ن
��ب ى� ن� ى ب�ا غ��با ن چ�و ن گل ب�کا ر د
� به ز
� ب�ود ب � ى �خورد و ب � ى �خ ب
رو� و ش  � ب
وا�
گ
�هى زا� ب�هر او �خوا �ب ش� َر م ى� ده

 � 10به ا ّم ى� د آ� ن همه ت��ىما ر ب� ى� ن� د
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گ
ا �ر ب�ا و ى ن��با ش� د ب � ى و ف�ا ى � ى

رد او �ش ى� ىر� ن ب�ود ا ّم ى� ِد د ى� دار
گ
ا �ر ب�ا ش� د ا م ى� ِد ب�ا ز� د ى� د ن
ک
ب� ى�
1
� را ى�� ز
رو� د ى� دار
چ�و ن�م دوس ت

ک
�
ش
�
ن
�ى
م
� ى ت ما ر صد سا له �فر ا و �
ک
�
� زا� گ ۡل ِس ت�ا� ىن
س
�نه مهر ت�و م ا ت

چ�ه ما � ىه  2غ�م �خورد ت�ا گل ب� آر� رد
َگ
گ
�هى پ� ى�را ى� د ٭ او را َ �ه دهد آ� �ب
گ
ت
٭
�هى زا� خ�ار او  3د س� ش� خ�ل ى� ده
ک
�ه ت�ا ز
رو� ى ب�ر او گل ب�ار ب� ى� ن� د

ک
ب�
نب
�� ى� ن� ى آ� ن �ه د ا ر د ل ب�لى ر ا

�و ز
رو� آ� ب
دهد او را ش� ب
� و دا�نه
َک
�ش ٭
ب� د و ب�ا ش� د همى��شه خ�ر م و �
همى��شه ت �ا ب�ر آ� ى� د ما ه و �خو ر ش� ى� د

� مهر ب�ا � ن ى
 15مر ا رد د ل رد �خ ت
ک گ
�نه ش�ا � خ ش� �خ�ش � �ردد ز
رو�ِ سرما
�
همى��شه س ب��ز و ن� غ��ز و آ� ب� دار ا س ت

�ِ مهر ب�ا� ن ى
ت�و را رد دل رد �خ ت
گ
ب�ر ه�نه � ش� ت�ه و ب � ى ب�ا ر ما �ن د ه
 20م ن�م چ�ون ش� خ
ا� ت� ش��نه رد ب�هاران

گ
ک
�
ن�
خ
�
ش
ى
ب
�ه زا� ب�ا �
طر� ��ز د دلى را

ک� ن� د او را ز� عُود ٭ و ج
سا� ٭ خ�ا �نه
ک گ ک
ب�ر آ� ن ا ّم ى� د �ه ب�ا �ن� ى � ن� د �خُ َو ش�
مر ا ب�ا ش� د � به و صل ى�ا ر ا ّم ى� د

� به چ�ه ما �ن د ؟ � به سر ِو ب�و س ت�ا � ن ى
گ
گ
گ
�
ش
ز
ز
�نه ب�ر � � ر د �ر د د ر و ِ� �ر ما
ک
ت�و پ� ن� دارى �ه هر ز
�
رو� ش� ب�هار اس ت
� به چ�ه ما �ن د ؟ � به گل�ز ا ِر خ��ز ا � ن ى
گ
گل و ب�ر � ش� ب�ر ف� ت�ه  ،خ�ا ر ما �ن د ه
ه
تُ� ىو� ى چم�ون هواى با�ر و ب�اران
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ک
�ه ت�ا زا� م ن نَ� ب� َُّر د �ج ان �ش ى� ىر� ن

ن� ب ّ�ر م زا� ت�و ا ّم ى� د ،اى ن � ى
گار� ن
�
مرا ت�ا ع ش� ق� ص ب�ر زا� دل ب�را�ن دَ س ت

ک
�نس زو�د �ج ان م ن ى�� ب�اره رد ت � ب
ا�
گ
�ر ا ّم ى� د م ن�ما �ن د و ا ىِ �ج ا ن�م

٭٭٭٭

�
ب� د ى � ن ا ّم ى� د �ج ان م ن ب�ما�ن دَ س ت
گ گ
ک
د� زَ� نَ� د َ �ه َ �ه ب�َر او آ� ب
�
�ه ا ّم ى� ت
ک
ک
� ن�ما ن�م
�ه ب � ى ا ّم ى� د ى�� سا ع ت

مقبرة الشعراى تبرىز آرامگاه خاقانى

برجسته قرن
خاقانى شروانى از شاعران
ٔ
«ح ّسان عجم» در سرودن قصاىد
ششم ملقّب به َ
شکوهمند و استوار شهرت دارد .خاقانى نه تنها
در سرودن قصىده که در قطعه ،غزل و رباعى نىز
غزلىات خاقانى برخالف
چىره دست و تواناستّ .
ِ
«آفتاب وفا» اثر
قصاىد او ساده و روان است .غزل
خاقانى که بعدها حافظ تحت تأثىر آن ،غزل معروف
«اى هدهد صبا به سبا مى فرستمت» را سرود ،گواه
همىن سادگى ،روانى و تأثىرگذارى است.

آ� ف� ت� ِب
ا� فو�ا

ک ک
ص�ب
فرس
ب�
�
اى ح دم ،ب� ى� ن �ه ��جا مى � ت�م ت

ىا� ن سر � به مُهر �ن امه  ،4ب� دان مهر ب�ان رسان

ت�و �پر ت� ِو ص ف� ىا� ى ،زا� آ� ن ب� ِ
ارگاه ا �نس

گ
�
� وى
� و ت�و راس ت
ب�اد ص�با ردو� زغ �ن اس ت
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ک
فرس
ن��ز د ى�� آ� ف� ت�ا ِب
�
� و ف�ا مى� ت�م ت

ک�س را خ� ب�ر کم� ن ک�ه ک� ج�ا مى�فرس
�
ت
م
�
ت
فرس
�
هم سو ى ب�ا ر گا ِه ص ف�ا مى � ت�م ت

آ� ن� ج�ا � به َر غ�م
ِ

٭

فرس
�
ب�ا د ص�با مى� ت�م ت

س گ
�
ز� ّر ى� ن ق��با ،ز� ِِر ه ز� ن زا� با� ِر حر هى

ک
فرس
کان �ج ا چ�و پ�� ِ
�
ى� �بس ت�ه ق��با م ى� ت�م ت
گ
�
دس ت ِ
� هوا � به ر ش� ت� ٔه �ج ان ب�ر� ،ره ز�ده  س ت
گ گ
فرس
6
�
ن��ز د �ر ه ��ش ا ىِ هو ا مى� ت�م ت
گ
ک �
گ ش
�
�ج ان ى�� ن�فس رد�ن � �ن دارد� � ،ذ � ت� ن� ى اس ت
فرس
و ر �نه ب� د ى� ن �ش �ت ا ب
�
� چ�ر ا مى� ت�م ت
ک
�
ىا� ن ردداه �ه ب�ر دل خ� قا�ا� ن ى آ� مد س ت
گ ک
ک ک
فرس
�
ى�� ى�� �ن �ر �ه ب�ه ِر دوا م ى� ت�م ت
5

توضىحات
1ــ تىمار ىعنى غم ،و تىمار خوردن ىعنى غم خوردن؛ دىدار در اىنجا به معنى چهره است.
2ــ چه مقدار ،به مقدار زىاد
3ــ در گذشته گاهى به جاى ضمىر «آن» از ضمىر «او» استفاده مى شده است.
نامه سربسته و مهر و موم شده.
4ــ ٔ
مهىا ) مى فرستم.
 5ــ از ابر سحرگاهى زرهى براى قباى زرىنت فراهم کن؛ زىرا تو را همچون پىک بسته قبا (آماده و ّ
رشته جان گره زده است( .اى صبح دم) تو را نزد گره گشاى عشق(خدا) مى فرستم
6ــ هوى و هوس خود را به ٔ
که مرا از بند هوى و هوس برهاند.

?

خودآزماىى

1ــ در مصراع «تو را در دل درخت مهربانى» مقصود از «تو» کىست؟
2ــ منظور شاعر از مصراع دوم بىت زىر چىست؟

ک
�نس زو�د �ج ان م ن ى�� ب�اره رد ت� ب
ا�

گ گ
ک
د� ز �ن� د �ه �ه ب�ر او آ� ب
�
�ه ا ّم ى� ت

ادبىات غناىى است؟
3ــ چرا شعر امىد دىدار جزء ّ
ِ
«نامه سر به مهر» چىست؟
4ــ در شعر
«آفتاب وفا» مقصود از ٔ
ِ
«آفتاب وفا» چرا صبح دم پىک شاعر است؟
5ــ در شعر
6ــ بىت زىر از حافظ با کدام بىت از شعر ِ
آفتاب وفا ارتباط دارد؟ آنها را باهم مقاىسه کنىد.

اى هدهد ص�با � به س�با مى �فرس ت�م�    ب� ن گ��ر ک�ه زا� ک��جا � به ک��جا مى �فرس
�
ت
م
�
ت
ت
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عطّار نىشابورى از شاعران و عارفان بزرگ قرن ششم و خالق آثارى برجسته
چون منطق الطّىر ،الهى نامه ،مصىبت نامه ،مختارنامه( به شعر) و تذکرةاالولىا (به نثر)
است .منطق الطّىر ىا مقامات الطّىور داستان پرندگانى است که به قصد زىارت سىمرغ
مرحله دشوار تنها «سىمرغ»
سرزمىن خوىش را ترک مى کنند و پس از عبور از هفت
ٔ
از آنها به مقصد مى رسند .متن زىر از منطق الطّىر برگزىده شده است .در اىن سروده،
شاعر عاشق حقىقى را در هىئت پروانه اى که از آتش پروا  ندارد ،به تصوىر مى کشد.

�پروا�نه ٔ ب � ى �پروا
ک
ج�
 1ى�� ش� ب� ى �پر و ا ن �گا ن مع آ� مد �ن د
گ
ىک
�
�
�
ف
�
ت
ب
�ى
ج�مله
مى  ن� د  « :مى �ا ى� د
ک
ش� د ى�� ى �پر و ا �نه ت �ا ق�صر ى ز� د و ر
گ
ک
ف
�
1
خ
�
�
�
ش
ز
ت
ب
� و د �ر و د �ا � �ر د
ب�ا ز� ت
جم�
� رد مع مهى
� 5ن ا ق� د ى کا و د ا ش� ت
ک
گ گ
� ا ز� ن�و ر رد
ش� د ى�� ى د ى��ر � ش�ذ� ت

پ َ�ر ز� �ن ا ن رد �پر ت�و م طلو ب
� ش� د
گ
گ
م
�
�
�
�
ن
ش
�
�ف
ش
ز
ى
ت
�
� او ��ز و � ى را� ت
ب� زا� ت
گ
ى
�
�
ن
�
ى
س
�ف
ن�ش
�    اى ع�ز ى��ز
ان
ن
«ا�
:
�
ت
�ن قا� شد� ت
گ
�
� ش
� مس ت
مى� د مس ت
 10د ى��ر ى ب�ر خ�ا س ت
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�
م
رد َ ض� ى� ف� ى ٭ طا ل ب
� ش مع آ� مد �ن د
ک
کا و خ� ب�ر آ� ر د ز� م طلو ب
� ا �ن د � ى »
�
ج
ق
� ا ز� ش مع ن�و ر
رد ف� ض�ا ى �صر �ُس ت
ک
ف
و ص ف� ا و ب�ر ق� د ِر �هم آ� غ�ا ز� �ر د

گ
� گ
ى
�
�
ن
س
�
ف
� زا� ش مع آ� �هى »2
را
«او
:
�
ت
ت
�
�خو �ى ش� ر ا ب�ر ش مع ز� د ا ز� د و ر رد
گ
�
�
�
ش
� و او م غ�ل ب
ش مع غ�ا ل ب
و� ش� د
� ت
گ
ش�
�
�ف
�
ا ز� ِو صا ل مع ش�ر حى ب�ا ز� ت
ک ک
ه
چم�و آ� ن ى�� � ى �ن�ش ان دارى ت�و ن� ى��ز ؟»
ک
ن�
�
پ�ا ى �و ب�ا ن  3ب�ر سر آ� ت� ش� �ش س ت

ک� ٭ ک
ه
�
ت
ش
آ
� رد ش� �رد ب�ا � � � به م
دس ت
گ
�
ف
ت
�
ش
ز
آ
پ
� � � � سر ت �ا �ا ىِ او
چ�ون �ر ت

�ن قا� د ا �ى�ش ان چ�و د ى� د او را ز� دور
گ
ب
�
�
ى
س
�
ف
�و س
� «:ا� ن �پرو ا�نه رد کار ا ت
ت
ک
 15آ� ن �ه ش� د هم ب � ى خ� ب�ر هم ب � ىا �ثر
گ
ب خ� ب ز �
جس
�ج
ت �ا �ن �رد ى � ى �ر ا� م و ا ن

گ ک
�ى
�خو ش� ت� ن �م �رد ب�ا او �خ شو� � به هم
سر خ� ش� د چ�و ن آ� ت� ش� ى ا ع ض�ا ى ا و
ه گ
ک
�
�
ن�
ن
ش
�
ز
ش مع ب�ا �خود �رده م ر � � ور،
ک
�
خ
�ب 4
�
ى
س
ب
چ
�   و س »
س �ه    دا�ن د؟ ا� ن �ر  دار  ا ت
ا ز� م�ىا ن ج�مله

ک
� ى خ� ب�ر ى� با� ى ز�

٭٭٭

ا و د ا ر د خ� ب�ر
ک
�ج ا�ن ان ى�� ز� ما ن

ادبىات غناىى ،غزل شورانگىز ،طرب آمىز و سرشار از عشق و حىات
در
حوزه ّ
ٔ
و حرکت موالنا جاىگاهى واال و وىژه دارد.
ِ
پىوستگى ژرف ترىن و وسىع ترىن معانى با تصاوىر زىبا و بدىع،
در غزل موالنا،
برکشش و تأثىر کالم مى افزاىد و چشم ما را بر آتش افروخته در جان شاعر مى گشاىد.
غزل «سخن تازه» ما را به طراوت ،تازگى و شکفتگى روح دعوت مى کند و زندگى
را پىوستن به محبوب مى داند؛ محبوبى که بى او ،هىچ کس آشنا و محرم حقىقت و
کمال نمى شود.

س
خ
ز
� ن ت�ا�ه

گ
س
ه ی� ن ،خ� ن ت� زا� ه ب��و ت�ا دو �ج هان ت� زا� ه ش�ود

وار هد زا� ّحد �ج هان ،ب � ى حد و ا�ن ز
دا� ه ش�ود
َ
ک
ک
ت
ب
�
�
ِ
ز
س
خ�ا� ى�ه �ر سر او ��ز دم و ت�ا� ه ن�ش د
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گ
گ
ى�ا هم� ى ر�ن � ش�ود ى�ا همه آ� ز
وا� ه ش�ود
ک
حّ ز 6
هر�ه شُ� دَ ت� حل�ق ٔه رد ،ز� ود ب� ََر د قُ� ٔه � ر
ک
ک
ز
ردوا� ه ش�ود
اصه �ه رد ب� زا� � ن� ى ،محرم
خ� ّ
گ
گ
ن�س ک
ش
�
�
�
�
ى
آ� ب
� �ه او وهر و ن� ده ود؟
� چ�ه دا ت
ک
ن�س ک
غ
�
ش� 7
� �ه او م�ز هٔ �غ ّم زا� ه ود ؟
خ�ا� چ�ه دا ت
ک
�
ل
ل
�
�
ع
خ
ب
ِ
ب
�
ل ت
روى سى سر� ن�ش د � ،ى مد د ِ
گ
خ
سر� ب�ود زا� ا �ثر غ� زا� ه ٭ ش�ود
ب � ى ت�و ا�ر
گ
ُک
ل
�
�
ش
� مرا
�ن ا ق� ٔه صا ح چ�و ز� �ه ز� اد ى� ق� ى� ن ت
ک
8
�و ه پ � ى م�ژ د هٔ ت�و اُ �ش ت�ر ج مّ�ا ز� ه ٭ ش�و د
خَ�
�خ �
ز
را�  ،ن�هان دار و مُ ش�  9ور م ش� ى ت ل خ� ب�ود
گ
گ
آ� ن چ��ه �ج �ر س زو� ه ب�ود ب� زا� �ج �ر ز
سا� ه ش�ود
5
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توضىحات
1ــ به شرح آنچه دىده بود ،پرداخت.
2ــ سخن شناسى که در آن جمع ،مقام و منزلتى داشت گفت :او به حقىقت شمع را نشناخته است« .ناقد» در
لغت به معنى سخن شناس است ّاما در اىن جا نماد پىر راه  دان و مرشد و انسان کامل است.
3ــ کناىه از «شاد و بانشاط بودن» است.
4ــ تنها اىن پروانه کارآزموده است؛ هىچ کس دىگر نمى داند ،تنها او خبر دارد و بس.
 5ــ کسى که از دم (عىساىى) تو زنده و با طراوت نشود بدبخت است .چنىن کسى ىا دچار رنگ (زرق و برق و
فرىب) مى شود ىا دچار آوازه (شهرت طلبى).
متوسل شود ،به زودى به گنج دست خواهد ىافت (به همه چىز دسترسى مى ىابد).
6ــ هر کس به تو ّ
ناطقه انسان) و
7ــ آب و خاک (عناصر
سازنده وجود انسان) از کجا مى دانستند روزى گوهر گوىنده (نفس ٔ
ٔ
دهنده اسرار و رازهاى الهى) مى شوند« .خاک» را دراىن بىت مى توان زمىنه ساز طبىعت زىبا و پررمز
غمازه (نشان
غمزه ّ
ٔ
ٔ
و راز نىز دانست.
معجزه حضرت صالح(ع) ىعنى بىرون آمدن بچه شترى از دل کوه براى قوم ثمود.
 8ــ اشاره است به
ٔ
9ــ «خموش» ىا «خمش» تخلّص موالنا نىز هست .هرچند در اىن بىت به آن تأکىد نشده است.

?

خودآزماىى

توجه به شعر
«پروانه بى پروا» از دىدگاه ناقد داستان «شناخت» کدام پروانه کامل نىست ،چرا؟
ٔ
1ــ با ّ
2ــ در بىت ىازدهم شعر درس ،مرجع ضمىر «او» در مصراع «خوىشتن گم کرد با او خوش به هم» چه کسى است؟
«پروانه بى پروا» مقاىسه کنىد.
3ــ مضمون دو بىت زىر ،از سعدى را با شعر
ٔ

اى غ
مر� سحر ع�ش ق� ز� �پروا�نه ب��ىام زو�
ط
ىا� ن ّمدع�ىان رد بل� ش�    ب � ى خ� ب�ران ا�ن د

 4ــ بىت:

کان سو خ� ت�ه را �ج ان ش � د و آ�وا�ز  ن��ىامد
ک
آ�ن را �ه خ� ب�ر ش� د خ� ب�رى ب� زا� ن��ىامد

گ
ک
ک
� اس� ن� در
� و�ه ن ش� د حد ى� ث
�فسا�نه � ش� ت

گ
ک
س
� د�ر
خ� ن ن�و آ�ر �ه ن�و را حالو�ت ى اس ت

ک
روى �سى خ
�
سر� �ن�ش د ب � ى مدد لعل ل ب� ت

گ
ب � ى ت�و ا�ر خ
سر� ب�ود زا� ا�ثر غ� زا�ه ش�ود

با کدام بىت غزل درس ارتباط معناىى دارد؟
5ــ در بىت آخر غزل «سخن تازه» ،درکدام کلمه اىهام دىده مى شود؟
6ــ مقصود از بىت زىر چىست؟

«سعدى»
«فرخى»
ّ
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حفظ کنىم

ش� ب
را� روحا� ن ى

سا ق��ىا ب� ده �ج امى ز� ان ش� ب
را� روحا� ن ى

ت�ا د مى ب�ر آ� سا ى�م ز� ى� ن ح�جا ب
� �ظ لما � ن ى
گ
�
ّطر هٔ �پر �ى�ش ا ن� ش� د ى� د م و � به د ل � ف� مت
ا ى� ن همه �پر �ى�ش ا � ن ى ب�ر سر �پر �ى�ش ا � ن ى
ک
ب � ىو ف�ا ن �گا ر م ن  ،مى� ن� د � به کا ر م ن
خ� ن� د هها ى ز� ى�ر ل ب
�  ،ع ش�و هها ى پ��نها � ن ى
ک
خ�
ىد� ن و دل � به ى�� د ى� دن ب�ا ت� ى�م و خ�رس ن� د ى�م
ک
رد ق�ما ر ع ش� ق� ا ى د ل � ى ب�و د پ� ش��ىما � ن ى ؟
ک
ک
ع
خ�ا �نه ٔ د ل ما ر ا ا ز� �ر م ما ر ت� � ن
ک
پ
�� ى ش� زا� آ� �ن �ه ىا� ن خ�ا �نه رو ن�هد � به ىو�را� ن ى
مى�ا ى� د
ما س ى�ه گل�ىما ن ر ا ج��ز ب�ال ن� ش
ک
ب�ر د ل ب�ها ى � ى �نِه  ،هر ب�ال �ه ب� ت�و ا � ن ى
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ش�
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آورده اند که…

سلطان سنجر را در آن وقت که به دست غزان گرفتار شده بود ،پرسىدند:
«علّت چه بود که ُملکى بدىن وسعت و آراستگى که تو را بود ،چنىن مختل شد؟»
گفت« :کارهاى بزرگ به مردم ُخرد فرمودم و کارهاى ُخرد به مردم بزرگ؛
که مردم ُخرد کارهاى بزرگ را نتوانستند کرد و مردم بزرگ از کارهاى ُخرد عار
داشتند و درپى نرفتند .هر دو کار تباه شد و نقصان به ملک رسىد و کار لشکرى و
کشورى روى به فساد آورد».

تذکره دولتشاه سمرقندى
ٔ

٭٭٭
گران جانى بى ادبى مى کرد .عزىزى او را مالمت نمود .او گفت« :چه
ۡ
ِ
کنم؟ آب و ِگ ِل مرا چنىن سرشته اند» .گفت« :آب و گل را نىکو سرشته اند ّاما لگد
کم خورده است!»

لطاىف الطّواىف
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1ــ آشناىى با جلوه هاى فرهنگ در آثار ادب فارسى
2ــ آشناىى با برخى از آثار ادب فارسى از منظر فرهنگ و هنر
زمىنه مقوالت و مفاهىم
3ــ آشناىى با برخى از بزرگان ادبى در ٔ
اهداف ک ّلى
فرهنگى و هنرى
فصل:
ِ
الىت هاى ىادگىرى فصل
فع
دادن
انجام
براى
تواناىى
کسب
4ــ
ّ ّ
فرهنگ و هنر
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تاالر مسجد

فرهنگ و هنر

فرهنگ و هنر هر ملّت ،جلوه گاه ذوق ،باورها ،گراىش ها و آرمان هاى آن ملّت است.
دهنده آن ،ما را با تارىخ آن ملّت،
مطالعه فرهنگ و هنر هر ملّت و شناخت عناصر تشکىل
ٔ
ٔ
نشىب و فرازهاى اجتماعى و تارىخى و پىوستگى آن فرهنگ با فرهنگ دىگر جوامع و
ملل آشنا مى سازد.
سازنده اجتماعى چون تعاون و
آداب و رسوم ،دعوت به ارزش ها و رفتارهاى
ٔ
جمله مهم ترىن عناصر و
پرهىز از خشونت و رفتارهاى نادرست مانند تقلىد کورکورانه از ٔ
ماىه ذوق
موضوعات فرهنگى  اى هستند که شاعران و نوىسندگان و هنرمندان آنها را دست ٔ
و هنر خوىش قرار داده اند.
در اىن فصل ،آثارى از نوىسندگان و شاعران معاصر و گذشته را با مضامىن ىاد شده
مى خوانىم.
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ىکى از آثار ارزشمند نثر فارسى ،کلىله و دمنه ابوالمعالى نصراللّه منشى است.
اىن اثر مشتمل بر حکمت ها و معارف بشرى است که به زبان تمثىل و در قالب داستان
بىان مى شود .داستان ها از زبان حىوانات به وىژه دو شغال به نام هاى «کلىله» و «دمنه»
ترجمه پهلوى اىن
نقل مى گردد .اصل کتاب کلىله و دمنه هندى بوده است .ابن مق ّفع،
ٔ
اثر را به عربى و نصراللّه منشى متن عربى آن را به فارسى برگردانده و بر آن نکته هاى

دربردارنده آىات ،رواىات ،اشعار
فراوانى افزوده است .کلىله و دمنه کتابى تعلىمى و
ٔ
فارسى و عربى و نکته هاى اخالقى و اجتماعى بسىار است.

کبوتر طوقدار
ِ
ِ
عکس
ناحىت کشمىر ُم َت َص َّىدى٭ خوش و مرغزارى ن َِزه٭ بود که از
آورده اند که در
پىش ِ
رىاحىن او ،پ ِر زاغ چون ُدم طاووس نمودى و در ِ
ِ
جمال او ُدمِ طاووس به پر زاغ مانستى.
ُ
َ
ِد� ف�ش ان الله رد وى  ،چ�ون چ� غ
را� ى
َ
ى�ک
�ش ق�ا ى� ق� ب�ر � ى پ�ا ى ا �ىس ت�ا د ه

ول ک�ى� زا� ُدو ِد او ب�ر �ج ا ن�ۡ ش� غ
دا� ى

ام ب�اده
چ�و ب�ر  ش� خ ِ
ا� ز� ّمر د� ،ج ِ

ِ ٭
ِ
حوالى آن بر
ادان آنجا متواتر٭ .زاغى در
و در وى شکارى بسىار و اختالف ّ
صى ۡ
٭
ِ
صىادى
درختى بزرگ گَ ۡش ۡن   خانه داشت .نشسته بود و چپ و راست مى نگرىست .ناگاه ّ
ِ
بدحال َخ ِ
شن جامه ،جالى٭ بر گردن و عصاىى در دست ،روى بدان درخت نهاد .بترسىد و
با خود گفت  :اىن مرد را کارى افتاد که مى آىد و نتوان دانست که ِ
قصد من دارد ىا از ِآن
ِ
کس دىگر .من بارى جاى نگه دارم و مى نگرم تا چه کند.
صى ۡاد پىش آمد و جال باز کشىد و َحبّه٭ بىنداخت و درکمىن بنشست .ساعتى بود1؛
ّ
ِ٭
قومى کبوتران برسىدند و َسر اىشان کبوترى بود که او را ُمطَ َّوقه گفتندى و در طاعت و
ِ
روزگار گذاشتندى .2چندان که دانه بدىدند ،غافل وار فرود آمدند و جمله در
مطاوعت٭ او
ۡ
صى ۡاد شادمان گشت و گُرازان٭ به تگ اىستاد ،3تا اىشان را در ضبط آرد و
دام افتادند و ّ
4
ِ
«جاى مجادله
مطوقه گفت :
کبوتران اضطرابى مى کردند و هر ىک خود را مى کوشىد ّ .
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از مجموعه مىنىاتورهاى کتاب اىران

ِ
استخالص٭ ىاران را م ّهم تر از تخل ِ
ّص خود شناسند و حالى
نىست ؛ ُچنان باىد که همگنان
ِ
ِ
رهاىش ما در
دام از جاى برگىرىم که
صواب آن باشد که جمله به طرىق تعاون ّقوتى کنىد تا ۡ
5
آن است ».کبوتران ِ
صىاد در پى
فرمان وى بکردند و دام برکندند و سر خوىش گرفت و ّ
اىشان اىستاد ،بر آن امىد که ِآخر درمانند و بىفتند و زا ۡغ با خود اندىشىد که بر ِاثر 6اىشان
7
بروم و معلوم گردانم که فرجامِ کار اىشان چه باشد که من از ِم ۡث ِل اىن واقعه ِاىمن نتوانم بود
دفع حوادث سالح ها توان ساخت.
و از
تجارب براى ِ
ۡ
ِ
وى
مطوقه چون بدىد که ّ
و ّ
صى ۡاد در قفاى اىشان است ،ىاران را گفت « :اىن ستىزه ُر ۡ
در ِ
طرىق آن است که سوى
کار ما به ّ
جد است و تا از چشمِ او ناپىدا نشوىم ۡدل از ما برنگىردۡ .
آبادانى ها و درختستان ها روىم تا ِ
نظر او از ما منقطع گردد ،نومىد و خاىب٭ باز گردد که در
ِ
ِ
اشارت او
دوستان من ؛ او را بگوىم تا اىن بندها ببُرد» .کبوتران
اىن نزدىکى موشى است از
٭
صىاد بازگشت.
را ِإمام ساختند و راه بتافتند و ّ
مسکن موش رسىد .کبوتران را فرمود که« :فرود آىىد»ِ .
ِ
فرمان او نگاه
مطوقه به
َّ
هاى٭ تمام و ِخ ِرد بسىار ،گرم و سردِ
داشتند و جمله بنشستند و آن موش را ِزبرا نام بود ،با د ِ
َ
ۡ
ِ
ِ
شر احوال مشاهدت کرده .و در آن مواضع از جهت گرىزگاه ِ
روز
روزگار دىده و خىر و ِّ
ِ
حادثه صد سوراخ ساخته و هر ىک را در دىگرى راه گشاده و ِ
فراخور حکمت و
تىمار آن
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مطوقه آواز داد که « :بىرون آى» .زبرا پرسىد که « :کىست ؟»
بر َح َس ِب مصلحت بداشتهّ .
نام بگفت ؛ بشناخت و به تعجىل بىرون آمد.
ۡ
8
چون او را در ِبند بال بسته دىد ،زه ِ
رخسار جوى ها براند و
بر
و
بگشاد
دىدگان
آب
ۡ
ِ
دوست عزىز و ِ
رفىق موافق ،تو را در اىن رنج که افگند ؟» جواب داد که « :مرا
گفت « :اى
ِ
قضاى آسمانى در اىن ورطه کشىد ».موش اىن بشنود و زود در ِ
مطوقه
برىدن بندها اىستاد که َّ
بدان بسته بود .گفت « :نخست از ِآن ىاران گشاى ».موش بدىن سخن التفات ننمود .گفت :
«اى دوست ،ابتدا از ِ
برىدن ِبند
مکرر مى کنى؛
اصحاب َاولى تر» .گفت « :اىن حدىث را ّ
ۡ
مگر تو را به ن ۡف ِ
س خوىش حاجت نمى باشد و آن را برخود حقّى نمى شناسى ؟» گفت « :مرا
ِ
رىاست اىن
کبوتران تک ّفل کرده ام ،و اىشان را از آن روى بر
بدىن مالمت نباىد کرد که من
ۡ
ِ
حقوق مرا به طاعت و مناصحت بگزاردند و به
من حقّى واجب شده است و چون اىشان
ِ
ِ
عهده لوازمِ رىاست بىرون باىد
معونت و مظاهرت اىشان از دست ّ
صىاد بجستم ،مرا نىز از ٔ
مواجب سىادت را به َادا رسانىد .و مى ترسم که اگر از گشادن ُع َقده ِ
ِ
هاى من آغاز کنى،
آمد و
ملول شوى و بعضى از ىشان در بند بمانند و چون من بسته باشم ــ  اگر چه ماللت به کمال
رسىده باشد ــ ِ
اهمال٭ ِ
جانب من جاىز نشمرى و از ضمىر بدان رخصت نىابى و نىز در هنگامِ
بال شرکت بوده است ،در ِ
وقت فرا ۡغ موافقت َاولى تر ،و ِا ّل ِطاعنان ِ
مجال وقىعت٭ ىابند».
ِ
ِ
عقىدت َا ِ
ِ ِ
خصلت
مودت٭ بدىن
مکرمت اىن است و
رباب ّ
موش گفت « :عادت اهل ُ
ِ ِ ٭
ِ
پسندىده و ِ
دوستان به کرمِ عهد تو
مواالت تو صافى تر گردد و ث َقت
سىرت ستوده در
ۡ
ِ
مطوقه و ىارانش ،مطلَق٭ و
بىفزاىد .»9و آنگاه به ّ
جد و رغبت بندهاى اىشان تمام ببرىد و ّ
اىمن بازگشتند.
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ناصر خسرو قبادىانى ،شاعر بزرگ و قصىده سراى تواناى قرن پنجم است.
او در قصاىد تعلىمى خود انسان ها را به آزادگى ،خردورزى ،دىن دارى ،علم اندوزى،
آخرت  اندىشى و دىگر فضاىل معنوى و روحى دعوت مى کند .ناصر خسرو ،در شعر
زىر ،با بهره گىرى از تمثىلى زىبا ،رىشه هاى شکست آدمى را در اندىشه و کردار خود
نتىجه اعمال او مى داند.
او جست و جو مى کند و فرجام بد هر فرد را ٔ

ز
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گ
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گ
وان گاه �پر �خو�ى ش� ��ش اد زا� چ� پ
�
� و زا� راس ت

گ
ک
� ف� ت�ا « :جع� ب
� ا ى� ن��ه ز� چ� بو� ّى و ز� آ�ه ن
� اس ت

ک
�!؟»
ىا� ن ت� ى��ز ى و ت� ن� دىّ و �پر ى� دن ز���جا خ�اس ت

گ ک
ز� ى ت� ى�ر �ن �ه �رد و �پر �خو �ى ش� ب�ر او د � دى
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ک ل ک
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� �ه ب�رما س ت
� ف� ت�ا�« :ز �ه �ن ا ى�م �ه زا� ما ت
توضىحات

گذشت،مدتى منتظر ماند.
1ــ مدتى
ّ
2ــ روزگار مى گذراندند .اىن نوع فعل معادل ماضى استمرارى است.
3ــ شروع به دوىدن کرد.
4ــ هرکدام براى رهاىى خود تالش مى کردند.
 5ــ سر خوىش گرفت ىعنى سر خوىش گرفتند (راه خود را پىش گرفتند) .در گذشته ،در ىک جمله گاه شناسه
قرىنه فعل قبلى حذف مى شد .در اىنجا نىز ،به جاى «دام برکندند و سر خوىش گرفتند» آمده است « :دام برکندند و
به ٔ
سر خوىش گرفت».
 6ــ به ِ
رد ِ پاست.
دنبال ؛ اثر در لغت به معنى ّ
 7ــ من نىز ممکن است به چنىن حادثه اى گرفتار شوم.
چشمه چشم.
   8ــ زه آب ،آبى است که از سنگى ىا زمىنى مى جوشد .زه آب دىدگان ىعنى
ٔ
9ــ با اىن صفت پسندىده (اىثار کردن و دوستان را برخود ترجىح دادن) دوستى و اعتماد ىاران نسبت به تو
بىشتر مى شود.
10ــ بسىار از خود سخن گفت و تکبّر ورزىد.
11ــ فرو آورد ؛ پاىىن انداخت.
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?

خودآزماىى

1ــ محتواى هر  ىک از دو متن چه ارتباطى با عنوان فصل دارد؟
2ــ ىک مورد از حذف شناسه ــ جز آنچه در توضىحات آمده است ــ در درس کبوتر طوقدار بىابىد.
عهده لوازم رىاست بىرون باىد آمد و مواجب سىادت را به ادا رسانىد» چىست ؟
3ــ مقصود از عبارت «مرا نىز از ٔ

مطوقه پىشنهاد مى دهد که موش به جاى برىدن بندهاى او ،ابتدا بندهاى دوستانش را ببرد؟
 4ــ چرا ّ
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ىکى از جلوه هاى فرهنگ دىرپاى اىرانىان ،برپاداشتن مراسم نوروز است.
نوروز با هوىت ملّى و اسالمى ما پىوندى عمىق دارد.
دکتر على شرىعتى (1356ــ 1312شمسى) در متن زىر به بررسى رمز و رازهاى
خاطره
اىن س َّنت دىرىنه پرداخته است .او نوروز را روز شادمانى زمىن و آسمان و
ٔ
خوىشاوندى انسان با طبىعت مى داند.

نوروز
سخن تازه از نوروز گفتن دشوار است .نوروز ىک ِ
ِ
جشن ملّى است که هر ساله برپا
مى شود و هر ساله از آن سخن مى رود .بسىار گفته اند و بسىار شنىده اىد ؛ پس به تکرار
نىازى نىست؟ چرا ،هست .مگر نوروز را خود تکرار نمى کنىد ؟ پس سخن از نوروز را نىز
مکرر بشنوىد .در علم و ادب تکرار مالل آور است و بىهوده؛ «عقل» تکرار را نمى پسندد ّاما
ّ
«احساس» تکرار را دوست دارد .طبىعت تکرار را دوست دارد .جامعه به تکرار نىازمند
است .طبىعت را از تکرار ساخته اند  ،جامعه با تکرار نىرومند مى شود ،احساس با تکرار
جان مى گىرد و نوروز داستان زىباىى است که در آن ،طبىعت ،احساس و جامعه هر سه
دست اندرکارند.
همه جشن هاى جهان فخر مى فروشد ،از آن رو
نوروز که قرن هاى دراز است بر ٔ
ِ
«هست» که ىک قرارداد مصنوعى اجتماعى ىا ىک جشن
تحمىلى سىاسى نىست ؛ جشن
جوش شکفتن ها و ِ
ِ
شور زادن ها و
جهان است و روز شادمانى زمىن ،آسمان و آفتاب و
ِ
هىجان هر «آغاز».
سرشار از
خاطره خوىشاوندى انسان با طبىعت .هر سال ،اىن
خاطره بزرگى است؛
نوروز تجدىد
ٔ
ٔ
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پىچىده خود ،مادر خوىش
فرزند فراموشکار که ،سرگرم کارهاى مصنوعى و ساخته هاى
ٔ
را از ىاد مى برد ،با ىادآورى هاى وسوسه آمىز نوروز ،به دامن وى باز مى گردد و با او ،اىن
بازگشت و تجدىد دىدار را جشن مى گىرد .فرزند در دامن مادر ،خود را باز مى ىابد و
مادر در کنار فرزند ،چهره اش از شادى مى شکفدِ ،
اشک شوق مى بارد ،فرىادهاى شادى
مى کشد ،جوان مى شود ،حىات دوباره مى گىرد و با دىدار ىوسفش بىنا و بىدار مى شود.
ِ
مصنوعى ما هرچه پىچىده تر و سنگىن تر مى گردد ،نىاز به بازگشت و باز شناخت
تمدن
ّ
طبىعت را در انسان حىاتى تر مى کند و بدىن گونه است که نوروز ،برخالف بعضى س ّنت ها که
پىر مى شوند و فرسوده و گاه بىهوده؛ رو به تواناىى مى رود و در هر حال ،آىنده اى جوان تر
و درخشان تر دارد.
نوروز تنها ،فرصتى براى آساىش ،تفرىح و خوش گذرانى نىست ؛ نىاز ضرورى جامعه،
تحول ،گسىختن و زاىل شدن ،درهم
خوراک حىاتى ىک ملّت نىز هست .دنىاىى که بر تغىىر و ّ
تغىر و
رىختن و از دست رفتن بنا شده است؛ جاىى که در آن ،آنچه ثابت است و همواره ال ى َ ّ
همىشه پاىدار ،تنها تغىىر است و ناپاىدارى ،چه چىز مى تواند ملّتى را ،جامعه اى را ،دربرابر
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کار استاد حسىن شىخ ــ آبرنگ

ابه بى رحم زمان ــ که بر همه چىز مى گذرد و له مى کند و مى رود ــ از زوال مصون دارد ؟
ّار ٔ
همه نوروزهاىى که
در آن هنگام که مراسم نوروز را به پا مى دارىم ،گوىى خود را در ٔ
هر ساله در اىن سرزمىن برپا مى کرده اند ،حاضر مى ىابىم و در اىن حال ،صحنه هاى تارىک  و
تارىخ مل ِّت کهن ما در برابر دىدگانمان ورق مى خورد .اىمان
روشن و صفحات سىاه و سفىد ِ
به اىنکه نوروز را مل ِّت ما هر ساله در اىن سرزمىن برپا مى داشته است ،اىن اندىشه هاى
چهره
پرهىجان را در مغزمان بىدار مى کند که  :آرى ،هر ساله ! ح ّتى همان سالى که اسکندر
ٔ
اىن خاک را به خون ملّت ما رنگىن کرده بود ،در کنار شعله هاى َمهىبى که از تخت   جمشىد
جدى تر و با اىمان
زده ما نوروز را ّ
زبانه مى کشىد ،همان جا ،همان وقت ،مردمِ مصىبت ٔ
بىشترى برپا مى کردند.
چه
افسانه زىباىى؛ زىباتر از واقعىت ! راستى مگر هر کسى احساس نمى کند که نخستىن
ٔ
روز بهار ،گوىى نخستىن روز آفرىنش است؟ اگر روزى خدا جهان را آغاز کرده ،مسلّماً
آن روز ،اىن نوروز بوده است .مسلّماً بهار نخستىن فصل و فروردىن نخستىن ماه و نوروز
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نخستىن روز آفرىنش است .هرگز خدا جهان را و طبىعت را با پاىىز ىا زمستان ىا تابستان
آغاز نکرده است .مسلّماً ّاولىن روز بهار ،سبزه ها روىىدن آغاز کرده اند و رودها رفتن و
شکوفه ها سرزدن و جوانه ها شکفتن ،ىعنى نوروز.
بى شک ،روح در اىن فصل زاده است و عشق در اىن روز سرزده است و نخستىن  بار،
آفتاب در نخستىن نوروز طلوع کرده است و زمان با وى آغاز شده است.
قومىت را زدود و س ّنت ها را دگرگون کرد ،نوروز را جالى
اسالم که ٔ
همه رنگ هاى ّ
ِ
ِ
مسلمانى
دوران
بىشتر داد ،شىرازه بست و آن را با پشتوانه اى استوار ،از خطر زوال در
اىرانىان مصون داشت .انتخاب على (ع) به خالفت و وصاىت ،در غدىر خم ،هر دو در اىن
هنگام بوده است و چه تصادف شگفتى ! آن همه خلوص و اىمان و عشقى که اىرانىان در
پشتوانه نوروز شد .نوروز که با جان مل ّّىت
اسالم به على (ع) و حکومت على (ع) داشتند،
ٔ
ِ
زنده بود ،روح مذهب نىز گرفت؛ س ّنت ملّى و نژادى ،با اىمان مذهبى و ِ
نىرومند تازه اى
عشق
مقدس  شد و در
که در دل هاى مردم اىن سرزمىن برپا شده بود پىوند خورد و محکم گشتّ ،
دوران صفوىّه ،رسماً ىک شعار شىعى گردىد؛ مملو از اخالص و اىمان و همراه با دعاها
ِ٭
وىژه خوىش .آن چنان که ىک سال نوروز و عاشورا در ىک روز افتاد و پادشاه
و اوراد
ٔ
صفوى ،آن روز را عاشورا گرفت و روز بعد را نوروز !
						

کوىر
)با تلخىص(
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نوىسنده بزرگ قرن نهم است .او مشهورترىن
عبدالرحمان جامى ،شاعر و
ّ
ٔ
اثر خود ،بهارستان را به تقلىد از گلستان سعدى نوشته است .جز دىوان شعر و آثار
دربردارنده هفت مثنوى
منثور ،هفت اورنگ او شهرت فراوان دارد .هفت اورنگ
ٔ
است که همه از درون ماىه هاى عرفانى و اخالقى برخوردارند .جامى در شعر زىر که
از مثنوى تحفة االَحرار برگزىده شده است ،تقلىد کورکورانه و خودباختگى را در قالبى
نمادىن به تصوىر مى کشد.

غ کک
ز�ا� و ��ب�
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ک
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ج
�
�
ما ل تما م
�ن ا رد ه �ب � ى �به

ت� ى��ز ر و و ت� ى��ز د و و ت� ى��ز گا م
 5هم حر کا ت� ش� م ت� ن�ا س ب
� �به هم
ز� غ
ا� چ�و د ى� د آ� ن ره و ر ف� ت�ار را
گ
ف
ِ
�
ب�ا دلى زا� ردد �ر �ت ار او
ک
ب�ا ز� � ش� ى� د ا ز� ر و ش� �خو �ى ش� پ�ا ى
ک
�بر ق� دم او ق� دمى م ى� ش� ى� د

 10رد پ � ى شا� َا ل ق� صّه رد آ� ن مر�غ �ز ار
� ا ز� خ�ا مى �خو د سو خ� ت�ه
عا ق� ب� ت
ک
�ر د �فر ا م ش� ر ه و ر ف��ت ا ر �خو �ى ش�
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ش�ا�ردى ر ف��ت ِار او
� �به
ر ف� ت
ک
رد پ � ى ا و �ر د �به ت� ق�ل ى� د �ج ا ى
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� �بر ىا� ن ق�اعده ز
رو� ى سه �چ ار
ر ف� ت
کک
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ن��ىا مو خ� ت�ه
رهروى
� ز� ده زا� کار �خو �ى ش�
ما ۡ�ن د �غرا َم ت ۡ

توضىحات
سبزه کوه نشان از گنج نهفته در دل کوه داشت.
1ــ دامن پر از گل و ٔ

?

خودآزماىى

1ــ چرا تکرار براى عقل مالل آور و براى احساس لذّ ت بخش است؟
2ــ در عبارت «مادر خوىش از ىاد مى برد» منظور از «مادر» چىست؟
3ــ چرا نوىسنده برپاداشتن مراسم نوروز را ضرورى مى داند؟
آراىه ادبى در شعر زاغ و کبک بىابىد.
 4ــ دو ٔ

 5ــ پىام داستان زاغ و کبک با کدام مقوله هاى فرهنگى عصر ما ارتباط دارد؟

آورده اند که …

ِ
نزدىک کرىمى نشان دادند.
شخصى را قرض بسىار برآمده بود .او را به
در بازار او   را بازىافت که به ِد َرمى معامله مى کرد و به حبّه اى مکاس (چانه زدن)
مى کرد؛ بازگشت.
گ
گ
ک
� و �وى ب�ر ردمى
� اس ت
ت�و را �ه ىا� ن همه ��ف ت
ّ ک ک
ک
گ
�
�چ �و �نه ا ز� ت�و ت�و ق�ع � ن� د سى �ر مى
خواجه دانست که به کارى آمده است؛ در عقب وى برفت و گفت« :به چه
کار آمده اى؟» گفت« :بدانچه آمده بودم بى فاىده بود!» به غالم اشارت کرد؛ ُص ّره اى
(کىسه اى) هزار دىنار به وى داد .مرد را عجب آمد؛ گفت« :آنچه بود و اىنچه؟» گفت:
٭
فتوت».
مروت؛ اهمال آن بى مزد و م ّنت است و امهال اىن ،دور از ّ
«آن معاملت و اىن ّ
روضه خلد
ٔ
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اهداف ک ّلى
فصل:
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ادبىات انقالب اسالمى
1ــ آشناىى با ابعاد و جلوه هاى ّ
2ــ آشناىى با نمونه هاىى از آثار ادبى انقالب اسالمى
3ــ آشناىى با جمعى از شاعران و نوىسندگان انقالب اسالمى
4ــ کسب تواناىى تحلىل آثار شعرا و نوىسندگان انقالب اسالمى

ادبىات انقالب اسالمى
ّ
جامعه
انقالب اسالمى اىران ،فصلى تازه در شراىط سىاسى ،اجتماعى و فرهنگى
ٔ
ادبىات
ما گشود .اىن انقالب که از فرهنگ پربار اسالمى الهام مى گىرد ،تأثىرى ژرف بر ّ
ِ
مضامىن موجود در آثار شاعران و نوىسندگان اىن دوره عبارت اند از:
اىران داشته است.
1ــ دعوت به مبارزه و جهاد با دشمنان و ستمگران؛
2ــ تکرىم و تجلىل از شهىد و شهادت؛
3ــ عشق به والىت و اهل بىت؛
حماسه عظىم عاشورا؛
4ــ طرح
ٔ
 5ــ دعوت به وحدت و همدلى؛
 6ــ انتظار موعود.
در نوشته ها و سروده هاى اىن دوره ،نگاه تازه به انسان و جهان و بهره گىرى از آىات
و رواىات و نمادهاى دىنى ــ ملّى و تارىخى فراوان است.
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محمدعلى معلّم دامغانى (متول ّد  )1330از شاعران صاحب سبک انقالب اسالمى
ّ
و خالق چندىن مثنوى مشهور است .از او مجموعه شعرى به نام «رجعت سرخ ستاره»
در سال  1360به چاپ رسىد .معلّم در مثنوى «هجرت» انقالب اسالمى و بىدارگر
بزرگ آن ،امام خمىنى (ره) را توصىف مى کند .بخشى از اىن مثنوى را مى خوانىم.
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مر د ى ن�ها ن ب�ا ر و ح  ،هم پ ��ىما ن ن��ش س ت�ه

گ
مردى � به ر�ن � ن�وح رد طو ف�ان ن��ش س ت�ه
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نوىسنده معاصر ( ،1338گُتوند شوشتر) با مجموعه
دکتر قىصر امىن پور ،شاعر و
ٔ
کوچه آفتاب» که در سال  1363منتشر شد ،تواناىى خود را نشان داد و پس از
شعر «در
ٔ
آن ،با آثارى چون «تن ّفس صبح» و «آىنه هاى ناگهان» جاىگاه خوىش را در شعر انقالب
تثبىت کرد .امىن پور چندىن اثر شعرى مانند «ظهر روز دهم»« ،مثل چشمه ،مثل رود»
و «به   قول پرستو» را نىز براى نوجوانان به چاپ رسانده است« .انتظار موعود» ىکى از
سروده او به زىباىى بىان شده است.
موضوعات محورى شعر انقالب است که در اىن
ٔ
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ب��ىا �ه ى�اد ت�و آ� را ش� ى ا س ت

126

زنده ىاد سلمان هراتى (متول ّد  ،1339روستاى َم َزردشت تنکابن) از چهره هاى
حادثه رانندگى جان خود
شعر انقالب بود .اىن معلّم خوش ذوق در سال  1365در ىک
ٔ
مجموعه «از آسمان سبز»« ،از اىن ستاره ،تا آن
را از دست داد .از سلمان هراتى سه
ٔ
خانه خورشىد» به چاپ رسىده است .در فرهنگ
(وىژه نوجوانان) و «درى به ٔ
ستاره» ٔ
قرآنى ،جهان کتابى است بزرگ و گشوده و پدىده ها آىات آن هستند که نگاه هاى ژرف بىن
را به
مطالعه خوىش مى خوانند .شاعر انقالب به دلىل پىوندى که با فرهنگ قرآنى و
ٔ
اسالمى دارد ،ما را دعوت مى کند تا از اىن چشم انداز به جهان نگاه کنىم.

�
�ج هان ،آ�قر�ن م ص ّور اس ت

آ�قر�ن م ص َّور

و آ�� ىه ها رد آ�ن
ک ب��
� به �ج اى آ ن���ه ن�ش ى� ن� ن� د ،ا�ىس ت�اده ا�ن د
رد�خ ت ک م
�.
� ى�� ف�هوم اس ت
ک م
�،
رد ى�ا ى�� ف�هوم اس ت
ک
ب
�ج ن�گل و خ�ا� و ا�ر،
گ
�خور ش� ى� د و ماه و ��ىاه.
چ�
ب�ا ش�م هاى عا ش� ق� ب��ىا

ک
� ىن
�
�
الو� م.
ت �ا �ج هان را ت � ت
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توضىحات
1ــ شبان جمع شب (شب نماد ظلم و استبداد است) .ىعنى شب هاى غفلت و خواب زدگى را تبدار (پر از التهاب
آماده انقالب) دىدم و در مىان جهل زدگان رهبرى آگاه و فرزانه و مبارز ىافتم.
و ٔ
2ــ آىىنه نماد صفا و پاکى است .شاعر ،امام را هم صحبت صفا و پاکى (آىىنه) مى داند مردى که با آىىنه هم صحبت
بود (پاک و زالل بود) و از روزن شب (عصر ستم و بىداد) به شوکت دىرىنه
(گذشته درخشان اسالم) مى نگرىست.
ٔ
3ــ تو آغازگر پرواز (رهاىى) و پاىان بخش سفر عشق هستى (پاىان بخش خطّ انبىا و اولىا هستى).
 4ــ تو متعلّق به سرزمىنى هستى که همه جاىش آباد است (هر جا تو باشى ،آباد مى شود).

?

خودآزماىى

1ــ مصراع «هر روز عاشورا و هر جا کربال بود» اشاره به کدام رواىت مشهور دارد؟
2ــ در شعر «هجرت» مقصود کلّى شاعر از بىت سوم چىست؟
3ــ در بىت هفتم شعر هجرت چه آراىه هاىى دىده مى شود؟
 4ــ در شعر «آفتاب پنهانى» به کدام اعتقاد عامىانه اشاره شده است؟
 5ــ در همىن شعر ،کدام مضمون دوبار تکرار شده است؟ ابىات مربوط به آن را مشخّص کنىد.
6ــ در بىت چهارم شعر «آفتاب پنهانى» مرجع دو ضمىر «کسى» و «تو» را بىان کنىد.
 7ــ چه آراىه اى بر زىباىى آخرىن بىت «آفتاب پنهانى» افزوده است؟
مصور» در چه قالبى است؟ دو وىژگى اىن قالب را بىان کنىد.
 8ــ شعر «قرآن ّ
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دکتر فاطمه راکعى (متول ّد  ،1333زنجان) از شاعران انقالب اسالمى است.
مجموعه شعر «سفر سوختن» و «آواز گلسنگ» از او به چاپ رسىده است.
تاکنون دو
ٔ
شخصىت حضرت امام خمىنى (ره)
راکعى در بسىارى از سروده هاىش به عظمت و
ّ
اشاره دارد .در شعر «نىاز روحانى» او اندوه بزرگ خوىش را از رحلت جان گداز امام
خمىنى (ره) بىان مى کند.

ک

ک
� به پ�اس ى�� دل
� خ�لو ت�م
�پر ا س ت
ک

�سى �ه

� به خ�ا � ن ٔه

ن�� زىا� روحا� ن ى

چ�
با�رى ،دو ش�م ب�ارا� ن ى
ک
زا� ى�� ح�ض ور ن�ورا� ن ى

� گ
�
�
ن
� ا و رد �ج ها ن ن مى ج� د
و سع ت
� مهما� ن ى!
دل م ن ،آ� مده ا س ت

ى�
غ�
�
� ت �ار ِ خ� رد ِد ا ن�سان دا ش� ت
مى � به ق�ِد م ت
� �ج �غر ا ف��ىا ى ا ن�سا � ن ى
د لى � به و سع ت
ک
گ
ش
�ذ�
ز
�
چ�ه ب�ود؟ صا ع�قه اى ��ز سر � ما �نه � ت
ک
و ى�ا ز� �خ ب
وا� �ج هان ،ى�� ع ب�ور ط فو�ا� ن ى
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ن��ش س ت�ه
غ�
م ش�

ه
� � به �ج ا ن�م  ،همى��شه  ،ت�ا س ت�م
اس ت
ک
ص
ا ى�ل ت�ر زا� ى�� ن�� زىا� روحا� ن ى

ه ن� زو� مى ش� ن�ود آ� ن صداى مح�ز ون را
د لم � به ر و ش� ن� ى آ� � ىه هاى �قر آ� � ن ى

چند رباعى
ىکى از قالب هاى راىج شعر انقالب اسالمى قالب رباعى است .شاعران بسىارى
مفاهىم و ارزش هاى انقالب اسالمى را در اىن قالب رىخته و مضامىن زىباىى آفرىده اند.
در رباعى هاى زىر که سروده هاى تنى چند از رباعى پردازان انقالب است ،مفاهىمى چون
عشق   و شهىد و شهادت که از جمله مفاهىم محورى انقالب هستند ،به چشم مى خورد.

ب�ر مو ج� ب�ل ن� د

سگ
�
�
ب
ب�ر د و ش� ز� ما �نه لح �ظ ه ها ن ى� ن �و د
�غ گ
م
�
ى
�خور ش� ى� د و ز� م ى� ن و آ� سمان � ن
ک
و� �ش ه ى� د
زا� �خون و گل و ش��و ف�ه ت�ا ب� ت
گ
ب�ر م ج
�
ى
� ها ر �ن � ن
و� ب�ل ن� د د س ت
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٭٭٭

ب�ود
ب�ود

ن�صرا ّلله مردا� ن ى

ک
ز
سا� ش��س ت�ه

ک
گ
�
هر �چ ن� د �ه زا� آ� ی� ن�ه ب � ى ر�ن � ت�ر ا س ت
گ
�
زا� خ�اطر غ� ن چ��ه ها د لم ت� ن�� ت�ر ا س ت
�ب ک
�
ع
ن
�
ش
�
ب
ش � ن دل � ى واى ما را اى ق�
ک
گ
ىا� ن ز
�
سا� ،ش��س ت�ه شا� �خ شو� آ�ه ن�� ت�ر  اس ت
٭٭٭

سرس ب��ز
گ�� ک
ف ت� ن� د �ه

ى
ت� ق� د�مى

ت�ر ى � ن ب�ها ر ت� ق� د ى�م ت�و ب�ا د
� رو ى� ى� دن ع ش� ق�
لح �ظ ه اى ا س ت

ح
س ى� دحس نس ى� ن� ى

آ� واى �خ شو� ه�ز ار ٭ � قت� د ى�م ت�و ب�اد
آ� ن لح �ظ ه ه�ز ار ب�ار ت � ق� د ى�م ت�و ب�اد
وح ى� د ام ى�رى

٭٭٭

ا�ج زا�ه

گ
ک
گب
ى�� ر�ن� ى و ب�وى ت � زا� ه زا� ع ش� ق� �� ى�ر

ن� ک
رد هر �فسى �ه مى ت� پ� ى اى دل م ن

س ز ت ى گ ز ز ع ش� ق گ ب
�
�
ى
�پر و� �ر� ن � دا� ه ا� � �ر
ا�ج ز ز ع ش� ق گ ب
�
�
ى
اد� �نرود ا� ه ا� � �ر
ى� ت

م
صط ف� ى على پ�ور
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بىاموزىم

!

به شعر زىر که از چهار مصراع تشکىل شده است ،د ّقت کنىد.

گ
گ
ک
م
�و ى� ن� د �ه ب�ا �ن ا م ت�و ج� ن�و ن �م ش� د

گ
م ن مى �و ى�م س ت�ا ر ه ا ى ب�و د �ش ه ى� د

گ
گ
چ
رد � ش�م ت�و آ� ف� ت�ا ب
� �ر د و ن �م ش� د
گ
پ� ى� دا ش� د و چ� خ
ر� ى ز� د و رد �خون �م ش� د
ح
س ى� دحس ن س ى� ن� ى

به اىن گونه شعر که مصراع هاى ّاول ،دوم و چهارم آن هم قافىه هستند
القوة ّال باللّه» است« ،رباعى» مى گوىند .گاه در
و وزن آن معادل «الحول و
َ
رباعى مصراع سوم نىز با دىگر مصراع ها هم قافىه مى شود.
عمرخىام ،عطّار ،موالنا و بىدل از مشهورترىن رباعى سراىان تارىخ
ادبىات اىران هستند.
ّ

?

خودآزماىى

1ــ در شعر «نىاز روحانى» ،شاعر چه وىژگى هاىى را براى حضرت امام (ره) برشمرده است؟
2ــ مقصود از آخرىن بىت غزل «نىاز روحانى» را بىان کنىد.
3ــ وقتى شاعر دلىلى غىر واقعى ّاما شاعرانه براى موضوعى بىان مى کند ،به آن «حسن تعلىل» مى گوىند؛ مثال ً در
بهانه آن ابرها که مى گرىند» ،شاعر دلىل بارش ابرها را ،دلتنگى آنها براى ظهور امام زمان دانسته است؛ در
مصراع «توىى ٔ
حالى که علّت واقعى بارش باران چىز دىگرى است .نمونه اى دىگر از اىن آراىه را در درس پىدا کنىد.
 4ــ شاعر چرا دل هاى شکسته را خوش آهنگ تر مى داند؟
آراىه «جناس» دىده مى شود؟
 5ــ در کدام رباعى ٔ
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آورده اند که …

وقتى جوالهه٭ اى به وزارت رسىده بود .هر روز بامداد برخاستى و کلىد
برداشتى و ِدر خانه باز کردى وتنها در آنجا شدى و ساعتى در آنجا بودى .پس برون
آمدى و به نزدىک امىر رفتى .امىر را خبر دادند که او چه مى کند .امىر را خاطر به
آن شد تا در آن خانه چىست؟ روزى ناگاه از ِپس وزىر بدان خانه در شد .گودالى دىد
در آن خانه چنان که جوالهگان را باشد .وزىر را دىد پاى بدان گَو فرو کرده .امىر او
را گفت که اىن چىست؟ وزىر گفت ىا امىر ،اىن همه دولت که مرا هست همه از امىر
است .ما ابتداى خوىش فراموش نکرده ا ىم که ما اىن بودىم .هر روز خود را از خود
ىاد دهم تا خود به غلط نىفتم .امىر انگشترى از انگشت بىرون کرد و گفت بگىر و در
انگشت کن .تا اکنون وزىر بودى ،اکنون امىرى!
اسرارالتوحىد
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اهداف ک ّلى
فصل:
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1ــ آشناىى با ابعاد و جلوه هاى ادبى حسب حال ها و زندگى نامه ها
2ــ آشناىى با نمونه هاى دىگرى از حسب حال ها و زندگى نامه ها
3ــ آشناىى با برخى از صاحبان اىن گونه آثار
4ــ کسب تواناىى براى نوشتن زندگى نامه و حسب حال مناسب

درآمدى بر حسب حال و زندگى نامه

کاروان اثر ُسمبات کىورقىان

تحوالت روحى و فکرى
زندگى نامه ها ،شرح حوادث و روىدادها و اندىشه ها و ّ
اندىشه بزرگان که با روزگار و
انسان ها از دىگر آثار ادبى هستند که نه تنها ما را با زندگى و
ٔ
جامعه عصر نوىسندگان اىن گونه آثار آشنا مى سازند .از انواع
شراىط اجتماعى و فرهنگى
ٔ
سىره پىامبر اکرم (ص) است که از گذشته راىج و متداول بوده
زندگى نامه ها ،شرح زندگى و ٔ
مطالعه
است .حسب حال ،گزارش نوىسنده از زندگى ،حاالت و احساسات خوىش است.
ٔ
اندىشه شاعران و نوىسندگان است.
حسب حال ،مطمئن ترىن راه براى آگاهى ىافتن از زندگى و
ٔ
در اىن فصل با نمونه هاىى دىگر از زندگى نامه و سىره و حسب حال آشنا مى شوىم.
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زىن العابدىن رهنما نوىسنده و مترجم معاصر ،در کتاب «پىامبر» زندگى پىامبر
شىوه توصىف
بزرگوار اسالم را با کالمى دل نشىن توصىف مى کند .او با بهره گىرى از ٔ
و داستان نوىسى بر کشش اثر خود افزوده است.
آنچه مى خوانىد توصىف کوه مشهور حرا و لحظه هاى نزول وحى از همىن
کتاب است.

بخوان!…
«بخوان به نام خداىت که آفرىد .انسان را از علق آفرىد.بخوان که خداى تو کرىم ترىن وجودهاست.
وسىله قلم ،تعلىم داد و به انسان چىزهاىى که نمى دانست ،آموخت».
خداىى است که به
ٔ
   سوره علق ــ آىات ) 1تا (5
ٔ

مکّه ىک کوه تارىخى دارد و اىن کوه ىک آشناى صمىمى .اىن کوه را از مکّه و اىن
افسانه درهم و برهم .مکّه
آشنا را از آن بگىرىد ،دىگر چىزى باقى نمى ماند جز ىک مشت
ٔ
مى ما نَد با حرارت آتشىن و اراضى سوزان و کوه هاى افسرده رنگ و سىاه رو.
محمد (ص) را در غار حراى آن جاى دهىد؛ آن وقت
کوه نور را به مکّه بدهىد و ّ
قبله مسلمانان مى شود ،مرکز نهضت شمرده مى شود ،امىن به دنىا
مکّه همه چىز مى شود؛ ٔ
مى دهد ،آىىن زندگى و دستور اخالق به امم مى بخشد ،بزرگ ترىن شهرهاى پىروزمندان
دنىا را زىر سلطه و نفوذ خود مى آورد ،زىارتگاه مىلىاردها نفوس در طول قرون مى شود
که «لبّىک» گوىان به سوىش مى شتابند و رستاخىز موعود را با کفن هاى سپىد خود در اىن
عالم جلوه گر مى سازند.
اىن کوه در شمال مکّه واقع استِ .
طرف دست ِ
چپ کسى است که به عرفات مى رود.
در قل ّٔه اىن کوه فضاىى است تقرىباً چهل گز؛ آسمان بدان نزدىک و عظمت آفرىنش از
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اثر پروىز محالتى

آنجا به طور برجسته نماىان است.
از آنجا مسجدالحرام و خانه هاى
مکّه پىداست .فضاى اطراف مکّه با
کوه هاى کوتاه و بلند آن نماىان است.
کوه هاى عبوس و زمخت و سخت
که هىچ گونه عالىم حىات در آن دىده
نمى شود.
از باالى کوه حرا ،قوافلى که
در راه مکّه رفت و آمد مى کنند ،به
نظر مورچگانى مى آىند .مورچگانى
که حىاتشان نسبت به ما از نسبت
حىات ما به کاىنات درازتر است
و باز ما آنها را خرد و خود را
بزرگ مى پندارىم .در همىن قل ّٔه کوه
است که تارىکى و روشناىى طبىعت
پررنگ تر است از آنچه ما در شهرها
مى بىنىم.
منظره بدىعى به خود مى گىرد و
رنگ اىن کوه حناىى است .وقتى آفتاب بر آن مى تابد،
ٔ
دامنه آن عبور مى کنند ،گرد و غبارى که افشان مى نماىند ،در همان
هنگام غروب که رمه ها از ٔ
ذرات طال را در هوا پراکنده اند.
زرىن تر به نظر مى رسند .گوىى ّ
تابش هاى آخرىن شعاع خورشىد ّ
در اىن کوه غارى است که ِدر آن به طرف شمال نهاده و تا پنجاه گز مسافت دارد.
فضاى آن به قدرى است که ىک نفر به زحمت مى تواند در مىان آن بخوابد.
زرىن آفتاب ابتدا به قل ّٔه اىن کوه مى افتد و هنگام غروب نور خورشىد
صبح ها ٔ
شعله ّ
دىرتر از همه جا آنجا را ترک مى گوىدّ .مدت ها مکّه در تارىکى مى ما نَد و هنوز کوه حرا
آخرىن شعاع زرد آفتاب را بر فرق خود نگاه مى دارد.
گفتىم اىن کوه ،آشناى صمىمى دارد و اىن تنهاىى ،ىک رفىق مصاحب؛ رفىقى که
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قسمتى از بهترىن فصل زندگى ىعنى ،جوانى خود را در آنجا مى گذراند .هر ماه چندىن
بار ،شب و روز ،و هر سال ىک ماه ،ماه رمضان ،پىوسته در آنجا مى ماند .با ِ
تنهاىى اىن کوه
پراندىشه خود را در آنجا مى گذراند.
مراوده٭ مى کند .بدان انس گرفته و ساعات
ٔ
همىشه صداهاىى در طبىعت و رازهاىى در آسمان هست که همه کس نه تواند آن را
بخواند و نه آن را بشنود.
قطره شبنم و نازک تر از
صداىى که از عالم باال ،از آن سوى ستارگان ،صاف تر از ٔ
وزش نسىم صبح به شکل وحى و به طرز الهام بلند است .براى شنىدنش گوش و دلى
همه گوش ها و دل ها نباشد؛ گوش شنوا ،قلبى پاکىزه و روانى روشن
مى خواهد که مانند ٔ
مى
خواهد.محمد به دنبال اىن «صدا» بود.
ّ
همىشه به اىن ِ
کوه بى صدا مى آمد تا آن «صدا» را بشنود.
ِ
محمد در آن کوه ،شب ها و روزها اسرارانگىز بود.
تنهاىى ّ
محمد
اىن کوه دىگر از جمودت خود خارج شده و روحى پىدا کرده بود و روحش ّ
ِ
وجود آىىن نوىنى بشود که در قرون متوالى بشرىّت
بود .روحى که مى خواست منشأ
فرمانرواى دل ها باشد.
گاهى بر فراز آن کوه به راه مى افتاد و گام هاى پهن برمى داشت .وقتى به روى
سنگ هاى داغ مى نشست ،نه گرما ،نه سرما و نه بادهاى تند ــ که گاهى قىه٭ مى کشىدند
پرده
ــ و نه حرارت و بخار شهر مکّه را ،که گاهى به غلظت ىک دود بر آسمان آن مانند ٔ
چرک تاب مى افتاد ،هىچ کدام اىنها را احساس نمى کرد .ساعت هاى پىاپى در ىک نقطه و
به ىک وضع بى حرکت مى ماند.گوىى فقط جسدش در آن جاست.
در آن حال روحش کجا بود؟ در جهانى غىر از جهان ما.گاهى حرکت مى کرد؛ گوىى
دوباره روحش به کالبدش برگشته است.
ِ
حرکت ن َ َف َسش به قدرى آهسته مى شد
وقتى وجود خود را در آنجا احساس مى کرد،
که پندارى تن ّفس نمى کند .وقتى احساس مى کرد مىل صعود دارد ،جسم او همان جا
مى ماند و روحش به پرواز درمى آمد .در اىن حال ،حرکتِنفسش به قدرى تند مى شد که
مى خواست قلبش را مانند قطعات کوه آتش فشان از جا بکند و بىرون اندازد؛ بىرون ،به
هزارها و صدها هزار فرسنگ ،به آن طرف آسمان ها… .
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محمد چه بود؟
غار حرا چه بود؟ براى همه ،کوهى بود مانند کوه هاى دىگر ولى براى ّ
تخىالت و تفکّرات آسمانى ،منبع الهامات غىبى؛ الهاماتى که انسان معمولى از
مرکز ّ
عشق و موسىقى مى گىرد و او از سرچشمه اى مى گرفت که ابدىّت نام داشت.
ستارگان در آسمان مى درخشىدند .ماه نور مالىم و لطىف خود را همه جا پخش
مى کرد .در باالى کوه و اطراف غار کسى نبود جز او .آن قدر در آنجا مى ماند که روحش
از تفکّراتش سىراب مى شد.
در ماه رمضان شب هاى پى درپى در آنجا مى ماند .فقط خدىجه مى دانست او کجاست.
ِ
آرامگاه تفک ِ
ّرات او را ببىند ،سرى بدان جا مى زد و در اطراف آن
گاه به گاه براى اىنکه اىن
ساىه او را از دور مى دىد و زمانى نادىده برمى گشت.
کوه مى اىستاد .گاهى ٔ
محمد روز به روز الغرتر مىشد و فکرش شعلههاى بلندترى مىگرفت .بدنش آب مىشد و
ّ
هفته پىش
شعله جانش روشن تر مى گشت .وقتى که به خانه مى آمد ،خدىجه مى دىد که اىن هفته با ٔ
ٔ
فرق دارد .مى دىد او در بند خودش نىست .خوراکش و خوابش همىشه رو به نقصان است.
شدت از خواب مى پرىد و عرق هاى سر و صورتش ابرى از مشاهدات رؤىاىى اش را
گاهى به ّ
نشان مى داد .خدىجه صورتش را پاک مى کرد و از خواب هاىش مى پرسىد.
٭٭٭
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محمد به چهل سالگى عمر خود رسىد.
ّ
در شبى از شب هاى ماه رمضان،دوشنبه شب هفدهم ،روشناىى بسىار درخشان و
ِ
آرامش مخصوص به کاىنات داده بود .نسى ِم مالىمى مى وزىد .رنگ کوه ها بعضى به رنگ
ساىه و برخى به رنگ پشت شتر به نظر مى آمد .کوه حرا بلندتر مى نمود .مثل اىن بود که
به آسمان نزدىک شده و به مىان ستارگان سر فرو برده است .به نظر مى رسىد تمام سنگ ها
حالت استماع دارند؛ گوش مى کنند و منتظرند .در نزدىکى قل ّٔه کوه ،زىر ِ
نور ماه ،موجودى
به طرف قل ّٔه آن مى رفت و بر فرق آن که ىک فضاى چهل گزى بود مى رسىد .در آنجا راه
مى رفت و گاهى به جنوب و شهر مکّه که در سىاهى محو شده بود ،نگاه مى کرد .تارىکى
مکّه منظره اى جناىت بار داشت؛ آه مظلومان و نعره هاى
گرىه
ناله دختران و ٔ
مستانه ستمگرانٔ ،
ٔ
زنان گوىى بر آسمان آن نقش بسته بود.
اىن صحنه ها زننده بود و او روى خود را از آنها برمى گرداند .به طرف بىابان نگاه
متوجه مى شد .ماه را در مقابل
مى کرد و به کوه هاىى که پشت سر ىکدىگر قرار گرفته بودند ّ
خود مى دىد که به نرمى و با پاى برهنه بر فراز آسمان مى دوىد؛ در مقابل آن مى نشست .دىگر
حرکتى در اىن کوه دىده نمى شد .اگر در آن ِدل شب کسى نزدىک او مى بود ،صداى قلب و
ِ
خاموشى مطلق
تن ّفس او را ــ که گاهى تند و زمانى آهسته بود ــ مى شنىد.ىک مرتبه در آن
محمد بدىن کلمات بلند شد:
صداى ّ
ــ اى خالق کاىنات و اى داناى راز نهان ما…
محمد را دنبال کرده بود و مى خواست از علّت آمد و شد او به کوه
عربى که آهسته ّ
آگاه شود ،ىک مرتبه بر خود لرزىدِ .
راه سرازىرى کوه را پىش گرفت و به عجله رفت.
رفىق «تنهاىى» طورى بود که اجازه نمى داد کسى در ِ
نفوذ معنوى اىن ِ
ِ
ملکوتى
محىط
او وارد شود.
محمد بشنود.
دىگر وجودى ــ جز خدا ــ در آنجا نبود که صداىى از ّ
در ىکى از اىن شب ها ،چندىن ساعت در قل ّٔه کوه باقى ماند .باألخره به طرف غار
شبانه خود رفت .او نخوابىد و افکارش تا پاسى
حرا ،سرازىر گردىد .در آنجا به آرامگاه ٔ
از شب با او بودند .سرانجام ،حالتى به او دست داد.گوىى که کوه هم با او به خواب رفت.
محمد به دىدگانش خورد .رنگ
ناگهان روشناىى تندى از پشت حدقه هاى ٔ
بسته چشم ّ
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قرمزى در داخل چشم خود دىد؛ هراسان چشم را باز کرد .نورى متحرک به سوىش آمد
دنباله آن به آسمان کشىده شده بود .اىن نور به وى نزدىک شد ،وجودش را گرفت و به
که ٔ
داخل وجودش ،به مغزش ،به قلبش و به روحش وارد شد.
محمد لرزىد؛ عرق بر تمام وجودش نشست .روحش به سان کبوترى که به اضطراب
ّ
افتد ،تکان هاى شدىد خورد .حرارت عجىبى در وجودش پدىد آمد که بعدها آن را بدىن گونه
بىان کرد:
ِ
زندگى مالىم و لطىفى بر قلب و روحم چىره شد».
«احساس کردم که مرگ بر جسمم و
در سرش دوار و در گوشش طنىن افتاد؛ ىک مرتبه از مىان نور «صداىى» شنىد که
محمد!…
گفتّ :
محمد (مضطرب) جواب داد :کىست؟…
ّ
صداىى از مىان نور گفت :جبرئىل.
محمد گفت :جبرئىل؟
ّ
صدا گفت :بخوان.
محمد با وحشت برخاست ،بىرون آمد ،به اطراف نگاه کرد .کسى نبود؛ صحراى
ّ
بى لک ،ماه بى ساىه .باالى سر را نگرىست؛ تأللؤ ستارگان ،نگاه هاى ماه…
همىن.
محمد صدا را براى بار سوم شنىد که گفت:
دوباره همان نور جلوه گر شدّ .
ــ بخوان.
محمد جواب داد :نمى توانم بخوانم.
ّ
محمد ،بخوان… بخوان…
صدا باز هم گفتّ :
دستى که کتابى را گرفته بود ،در مقابل او پدىد آمد .کتاب در مىان حرىر سپىدى بود.
دوباره صدا بلند شد و گفت:
ــ زبان باز کن و بخوان… اىنها را با من بگو.
محمد بىرون جهىد و اىن کلمات را با فرشته گفت:
چشمه اى از قلب ّ
«بخوان به نام خداىى ،که خلق کرد .خلق کرد انسان را از علق٭».
وسىله قلم تعلىم داد و به
«بخوان که خداى تو کرىم ترىن وجودهاست .خداىى که به ٔ
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انسان چىزهاىى که نمى دانست ،آموخت…»
و صدا خاموش شد.
آن فشار ،آن لرزه ،آن حرارت ،آن نور خىره کننده ،اىنها نىز ىک مرتبه خاموش شد و
ِ
محمد افتاد و عرق از بدنش سرازىر گردىد.
پرىد.
خستگى فوق العاده اى بر جسم ّ
محمد آن کلمات را دوباره به خاطر آورد و به تنهاىى تکرار کردّ .مدتى به آسمان نگرىست
ّ
و همان نور و درخشندگى را باز در همه جا دىد.
بى اختىار به سجده افتاد و گرىست.
…………….....
صداى او را وزش نسىم سحرى نوازش مى داد.

?

خودآزماىى

1ــ نوىسنده با استفاده از چه شىوه اى زندگى نامه را خواندنى تر کرده است؟
نشانه چىست؟
2ــ به نظر شما ،تصوىرهاىى که نوىسنده از شهر مکّه ارائه مى دهدٔ ،
سىره قدىم و جدىد
3ــ به کتاب هاىى که
درباره زندگى پىامبر نوشته مى شود« ،سىره» نىز مى گوىند دو نمونه از کتب ٔ
ٔ
معرفى کنىد.
را ّ
4ــ ارتباط معناىى ابىات زىر را با درس بنوىسىد.
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نوىسنده معاصر از عشاىر فارس و
محمدبهمن بىگى (متول ّد  1299ــ فارس)
ّ
ٔ
شىفته اىل قشقاىى است .او دوره هاى کودکى و نوجوانى خود و فراز و فرود تارىخ
ٔ

معاصر اىل قشقاىى را در قالب داستانى به نام «بخاراى من ،اىل من» (چاپ  )1368به
نگارش درآورده است .نثر اىن کتاب ،روان و طنزآمىز است و ما را با فرهنگ اقلىمى اىل
قشقاىى آشنا مى کند .متن زىر از بخش آغازىن اىن کتاب برگزىده شده است.

بوى جوى مولىان
شىهه اسب آغاز کردم.
من زندگانى را در چادر با تىر تفنگ و ٔ
در چهار سالگى پشت قاش٭ زىن نشستم .چىزى نگذشت که تفنگ خفىف به دستم
خانه شهرى به سر نبردم.
دادند .تا ده سالگى ح ّتى ىک شب هم در شهر و ٔ
اىل ما در سال دو مرتبه از نزدىکى شىراز مى گذشت .دست فروشان و دوره گردان شهر
بساط شىرىنى و حلوا در راه اىل مى گستردند .پول نقد کم بود .من از کسانم پشم و کشک
مزه آن شىرىنى هاى باد و باران خورده و گرد وغبار
مى گرفتم و دلى از عزا درمى آوردمٔ .
گرفته را هنوز زىر دندان دارم.
از شنىدن اسم شهر قند در دلم آب مى شد و زمانى که پدرم و سپس مادرم را به تهران
تبعىد کردند ،تنها فرد خانواده که خوش حال و شادمان بود من بودم.
نمى دانستم که اسب و زىنم را مى گىرند و پشت مىز و نىمکت مدرسه ام مى نشانند.
نمى دانستم که تفنگ مشقى قشنگم را مى گىرند و قلم به دستم مى دهند.
مهمى نبود .او هم اشتباهاً تبعىد
مهمى نبود .اشتباهاً تبعىد شد .مادرم هم زن ّ
پدرم مرد ّ
شد .دار و ندار ما هم اشتباهاً به دست حضرات دولتى و ملّتى به ىغما رفت.
ِ
روزى
براى کسانى که در کنار گواراترىن چشمه ها چادر مى افراشتند ،آب انبار آن
تهران مصىبت بود.
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براى کسانى که به آتش سرخ بن و بلوط خو گرفته بودند ،زغال منقل و نفت بخارى
آفت بود.
براى مادرم که سراسر عمرش را در ِ
چادر باز و پر هواى عشاىرى به سر برده بود،
تن ّفس در اتاقکى محصور دشوار و جان فرسا بود .براىش در حىاط چادر زدىم و فقط
سرماى کشنده و برف زمستان بود که توانست او را به چهار دىوارى اتاق بکشاند.
من در چادر مادرم مى خوابىدم .ىک شب دزد لباس هاىم را برد .بى لباس ماندم و
گرىستم .ىکى از تبعىدى هاى رىز نقش ،لباسش را به من بخشىد .باز هم بلند و گشاد بود
ولى بهتر از برهنگى بود .پوشىدم و به راه افتادم .بچه هاى کوچه و مدرسه خندىدند.
اجاره حىاط دربست نداشتىم .کارمان از آن زندگى پر زرق و برق کدخداىى
ما قدرت
ٔ
خانه چند اتاقى کشىد .همه جور همساىه در حىاطمان
و کالنترى به ىک اتاق کراىه اى در ىک ٔ
مجرد .اسم زن همدم
داشتىم :شىر فروش ،رفتگر شهردارى ،پىشخدمت بانک و ىک زن ّ
بود .از همه دل سوزتر بود.
روزى پدرم را به شهربانى خواستند .ظهر نىامد .مأمور امىدوارمان کرد که شب
مى آىد .شب هم نىامد .شب هاى دىگر هم نىامد.
حد و حصر نداشت .پس از ماه ها انتظار ىک
بچه ها ّ
ّ
غص ٔه مادر و سرگردانى من و ّ
روز سر و کلّه اش پىدا شد .شناختنى نبود .شکنجه دىده بود .فقط از صداىش تشخىص
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دادىم که پدر است .همان پدرى که اسب هاىش اسم و رسم داشتند .همان پدرى که اىلخانى
سفره رنگىنش مى نشست .همان پدرى که گلّه هاى رنگارنگ و رىز و درشت
قشقاىى بر ٔ
داشت و فرش هاى گران بهاى چادرش ِ
زبانزد اىل و قبىله بود.
غصه مى خورد .پىر و زمىن گىر مى شد .هر روز ضعىف تر و ناتوان تر مى گشت.
پدرم ّ
همه چىزش را از دست داده بود .فقط ىک دل خوشى براىش مانده بود .پسرش با کوشش
و تالش درس مى خواند .من درس مى خواندم .شب و روز درس مى خواندم .به کتاب
و مدرسه دل بستگى داشتم .دو کالس ىکى مى کردم .شاگرد ّاول مى شدم .تبعىدى ها،
آىنده درخشانم
مأموران شهربانى و آشناىان کوچه و خىابان به پدرم تبرىک مى گفتند و از ٔ
براىش خىال ها مى بافتند.
سرانجام تصدىق گرفتم .تصدىق لىسانس گرفتم .ىکى از آن تصدىق هاى پر رنگ و
رونق روز.
رىخته اتاقمان آوىخت و همه را به
پدرم لىسانسم را قاب گرفت و بر دىوار گچ فرو
ٔ
تماشا آورد .تصدىق قشنگى به شکل مربّع مستطىل بود .مزاىاى قانونى تصدىق و نام و نشان
مرا با خطّى زىبا بر آن نگاشته بودند.
آشناىى در کوچه و محلّه نماند که تصدىق مرا نبىند و آفرىن نگوىد.
تبعىدى ها ،مأموران شهربانى ،کاسب هاى کوچه ،دوره گردها ،پىازفروش ها،
ذرت باللى ها و کهنه خرها همه به دىدار تصدىقم آمدند .من شرم مى کردم و خجالت مى کشىدم
ّ
٭
ِ
خوشى دىگرى نداشت .روز و شب با فخر و مباهات  ،با
ولى چاره اى نبود .پىرمرد دل
شادى و غرور به تصدىقم مى نگرىست و مى گفت :جان و مالم و همه چىزم را از دست دادم
همه آنها مى ارزد.
ولى تصدىق پسرم به ٔ
دل خوشى پدرم منحصر به تصدىق نماند .روزى مردى فرنگى از کوچه مى گذشت و
دنبال آدرسى مى گشت .با اىما٭ و اشاره مى پرسىد و به پاسخ نمى رسىد .من به زبان آمدم و با
فرانسه دست و پا شکسته راهنماىى اش کردم .غوغا شد .پدرم عرش را سىر کرد.
مقدارى
ٔ
همه
پس از عزىمت رضاشاه ــ که قبال ً رضاخان بود و بعد ًا هم رضاخـان شد ــ ٔ
گذشته
تبعىدى ها رها شدند و به اىل و عشىره بازگشتند و به ثروت از دست رفته و شوکت
ٔ
خود دست ىافتند .همه بى تصدىق بودند به جز من .همه شان زندگى شىرىن و دىرىن را از سر
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گرفتند .چشمه هاى زالل در انتظارشان
بود .کوه هاى مرتفع و دشت هاى بى کران
در آغوششان کشىد.
ُرده کَ َهر٭ها
باز زىن و برگ را بر گ ٔ
و کُ َرند٭ها نهادند و سرگرم تاخت و تاز
شدند .باز کبک ها را در هوا و آهوها
ساىه
را در صحرا به تىر دوختند .باز در ٔ
دالوىز چادرها و در دامن معطّر چمن ها
سفره هاى پرسخاوت اىل را گستردند و
در کنارش نشستند.
باز با رسىدن مهر ،بار سفر را
بستند و سرما را پشت سر گذاشتند و با
آمدن فروردىن ،گرما را به گرمسىر سپردند
و ِ
راه رفته را بازآمدند.
در مىان آنان فقط من بودم که دو دل و سرگردان و سر در گرىبان بودم .بىش از
ىک سال و نىم نتوانستم از مواهب خداداد و نعمت هاى طبىعت بهره مند شوم .لىسانس
داشتم .لىسانس نمى گذاشت که در اىل بمانم.
مالمتم مى کردند که با اىن تصدىق گران قدر ،چرا در اىل مانده اى و عمر را به بطالت
مى گذرانى؟! باىد عزىزان و کسانت را ترک گوىى و به همان شهر بى مهر ،به همان دىار
بى ىار ،به همان هواى غبارآلود ،به همان آسمان دود گرفته بازگردى و در خانه اى کوچک
و کوچه اى تنگ زندگى کنى و در دفترى ىا اداره اى محبوس و مدفون شوى تا تر ّقى کنى.
چاره اى نبود .ح ّتى پدرم که به رفاقت و هم نشىنى من سخت خو گرفته بود و ىک
لحظه تاب جداىى ام را نداشت ،گاه فرمان مى داد و گاه التماس مى کرد که تصدىق دارى،
باىد به شهر بازگردى و تر ّقى کنى!
خانواده گرفتارم را
بازگشتم؛ از دىدار عزىزانم محروم ماندم .پدر پىر ،برادر نوجوان و
ٔ
ــ درست در موقعى که نىاز داشتند ــ از حضور و حماىت خود محروم کردم .درد تنهاىى
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کشىدم .از لطف و صفاى ىاران و دوستان دور افتادم .به تهران آمدم .با بدنم به تهران آمدم
چشمه نازنىن ،توى
ولى روحم در اىل ماند .در مىان آن دو کوه سبز و سفىد ،در کنار آن
ٔ
آن چادر سىاه ،در آغوش آن مادر مهربان.
رشته حقوق قضاىى ،به سراغ دادگسترى
نامه ٔ
در پاىتخت به تکاپو افتادم و با دانش ٔ
رفتم تا قاضى شوم و درخت بىداد را از بىخ و بن براندازم .دادىارى در دو شهر ساوه و
دزفول به من پىشنهاد شد .از وظاىف دادىار خبر داشتم :رسىدگى به خالف و خىانت،
پى گىرى ُجنحه٭ و جناىت ،تعقىب بزهکار ،مجازات آدم کش و جانى.
درباره دزفول پرس وجو کردم .هر دو وىرانه بودند .ىکى
سرى به ساوه زدم و
ٔ
آب و هواىى داشت و دىگرى آن را هم نداشت.
دلم گرفت و از تر ّقى عدلىه چشم پوشىدم و به دنبال تر ّقى هاى دىگر به راه افتادم.
گوشه ىک
تالش کردم و آن قدر حلقه به درها کوفتم تا عاقبت از بانک ملّى سر درآوردم و در ٔ
اتاق پر کارمند ،صندلى و مىزى به دست آوردم و به جمع و تفرىق محاسبات مردم پرداختم.
شاهىن ِ
ِ
تىزبال افق ها بودم .زنبورى طفىلى شدم و به کُنجى پناه بردم.
٭
خبر انتصابم ،قوم و قبىله را تکان داد .همه شادمان شدند .شادمان تر از همه ّدلک
جوانى بود به نام ذوالفقار.
ّدلک جوان اىل ــ که هم بازى و هم سال سابقش بودم ــ از خبر تر ّقى و انتصاب من
خرسند شده و پىام فرستاده بود که دىگر اسکناس هاى اىران در دست توست .باىد بى نىازم
هزىنه هفته اى از ما هم را مى داد
کنى .بىچاره خبر نداشت که بانک از آن همه اسکناس فقط ٔ
بقى ٔه مخارج را از همان گوسفندانى فراهم مى کردم که در دو قدمى او مى چرىدند.
و ّ
بىش از دو سال در بانک ماندم و مشغول تر ّقى شدم.
تابستان سوم فرا رسىد .هوا داغ بود .شب ها از گرما خوابم نمى برد .حىاط و
بهارخواب نداشتم .اتاقم در وسط شهر بود .بساط تهوىه به تهران نرسىده بود .شاىد هنوز
اختراع نشده بود .خىس عرق مى شدم .پىوسته به ىاد اىل و تبار بودم .روزى نبود که به
فکر ىىالق نباشم و شبى نبود که آن آب و هواى بهشتى را در خواب نبىنم .در اىل چادر
داشتم؛ در شهر خانه نداشتم .در اىل اسب سوارى داشتم؛ در شهر ماشىن نداشتم .در اىل
حرمت و آساىش و کس و کار داشتم؛ در شهر آرام و قرار و غم خوار و اندوه گسار نداشتم.
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نامه اى از برادرم رسىد ،لبرىز از مهر و سرشار از خبرهاىى که خوابشان را مى دىدم:
«… برف کوه هنوز آب نشده است .به آب چشمه دست نمى توان برد .ماست را با
چاقو مى برىم .پشم گوسفندان را گل و گىاه رنگىن کرده است .بوى ِ
شبدر دوچىن 1هوا
را عطرآگىن ساخته است .گندم ها هنوز خوشه نبسته اند .صداى بلدرچىن ىک دم قطع
نمى شود .جوجه کبک ها ،خطّ و خال انداخته اند .کبک درى در قلّه هاى کمانه ،فراوان
شده است.
بىا ،تا هوا تر و تازه است ،خودت را برسان .مادر چشم به راه توست .آب خوش از
گلوىش پاىىن نمى رود».
نامه برادر با من همان کرد که شعر و چنگ رودکى با امىر سامانى!
ٔ
آب جىحون فرو نشست؛ رىگ آموى پرنىان شد؛ بوى جوى مولىان مدهوشم کرد.
فرداى همان روز ،تر ّقى را رها کردم .پا به رکاب گذاشتم و به سوى زندگى روان شدم.
تهران را پشت سر نهادم و به سوى بخارا بال و پر گشودم .بخاراى من اىل من بود.
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توضىحات
 1ــ شبدرى که دوبار پس از روىىدن چىده شده باشد.

?

خودآزماىى

جمله «پس از عزىمت رضاشاه که قبال ً رضاخان بود و بعد ًا هم رضاخان شد» چىست؟
 1ــ منظور نوىسنده از ٔ
 2ــ نوىسنده زندگى خود را پس از کارمند شدن در بانک چگونه توصىف کرده است؟
«نامه برادر با من همان کرد که شعر و چنگ رودکى با امىر سامانى!» به چه ماجراىى اشاره دارد؟
جمله ٔ
 3ــ ٔ
 4ــ در متن درس دو نمونه طنز بىابىد.
 5ــ بخش هاى دىگرى از اىن کتاب را در کالس بخوانىد.

آورده اند که …

اشترى و گرگى و روباهى از روى مصاحبت مسافرت کردند و با اىشان از ِ
وجه
زاد و توشهِ ،گرده اى بىش نبود .چون زمانى برفتند و رنج راه در اىشان اثر کرد ،بر
لب آبى نشستند و مىان اىشان از براى ِگرده مخاصمت رفت .تا آخراألمر بر آن قرار
ِ
اولى تر .گرگ گفت:
گرفت که هر کدام از اىشان به زاد بىشتر ،بدىن گرده خوردن ٰ
پىش از آنکه خداى ــ تعالى ــ اىن جهان بىافرىد ،مرا به هفت روز پىش تر مادرم بزاد!
روباه گفت :راست مى گوىى؛ من آن شب در آن موضع حاضر بودم و شما را چراغ
فرا مى داشتم و مادرت را اعانت مى کردم! اشتر چون مقاالت گرگ و روباه بر آن گونه
شنىد ،گردن دراز کرد و ِگرده برگرفت و بخورد و گفت :هر که مرا بىند ،به حقىقت
داند که از شما بسىار کالن ترم و جهان از شما زىادت دىده ام و بار بىشتر کشىده ام!
سندباد نامه
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ک
�خوا ج�وى �رما� ن ى

اهداف ک ّلى
فصل:

 1ــ آشناىى با مفاهىم و پىام هاى آثار ادبى عرفانى
 2ــ آشناىى با نمونه هاىى از آثار ادبى عرفانى
 3ــ آشناىى با برخى از بزرگان ادب عرفانى
 4ــ کسب تواناىى براى خواندن و فهم متون ادبى عرفانى
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ادبىات عرفانى
ّ
بخش چشم گىرى از ادب پربار فارسى به ادب عرفانى اختصاص دارد .ادب عرفانى
سرشار از معانى لطىف و شور انگىز و اصطالحات و تعبىراتى است که بدون شناخت و فهم
آنها نمى توان با اندىشه و راه عرفا آشنا شد.
تمسک
توجه دارند .اىشان با ّ
عرفا کسانى هستند که به عالم درون ّ
توجه به باطن و ّ
به زهد و رىاضت ،منازل و مراحل عرفان را طى مى کنند تا به مبدأ ّ
کل عالم و حقىقت و
منشأ کاىنات واصل شوند .با ظهور سناىى در آغاز قرن ششم طرىقت عرفان ،موضوع
عمده غزل ،قصىده و مثنوى هاى شاعران شد و از آن پس ،اصىل ترىن و گسترده ترىن بخش
ٔ
ادب فارسى را به خود اختصاص داد .اىن ادب هم شامل نظم است و هم نثر؛ هم فلسفه
دارد و هم اخالق؛ هم تارىخ و هم تفسىر؛ هم دعا و هم مناجات؛ هم حدىث و هم موسىقى؛
مذمت دنىاست و عشق به خدا و تم ّناى وصال او
هم تحقىق و هم وعظ و مضمون آن بىشتر ّ
که هدف غاىى سالک است.
عشق اصلى ترىن موضوع عرفان است و عاشق کسى است که جز معشوق نمى بىند و
همه سوز و گداز و راز و نىازش رسىدن به کوى اوست.
جز وصل او نمى خواهد و ٔ
ادب عارفانه گاه با قلمرو ذوق و روح سروکار دارد و گاه با دنىاى عقل و اندىشه.
حوزه ادب تعلىمى مى گنجد؛ همچون حدىقه و
آنچه با عقل و اندىشه سروکار دارد ،گاه در
ٔ
حوزه شور و اشتىاق و عشق است
رساله قشىرىه و گاه همه
گلشن راز و کشف المحجوب و
ٔ
ٔ
غزلىات عرفانى سناىى و عطّار و مولوى و عراقى و حافظ و مناجات هاى خواجه عبداللّه
که در ّ
آمىزه عقل و ذوق که نمونه هاى عالى آن منظومه هاى پرشور
انصارى جلوه مى کند و گاه ٔ
عطّار و مثنوى مولوى است.
در اىن فصل ،با خوشه هاىى از خرمن ادب عارفانه آشنا مى شوىم.
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دوره افشارىان و زندىان است .دىوان او
ّ
سىداحمد هاتف اصفهانى (در گذشته به سال  1198هـ .ق ).شاعر ٔ
ّ
رباعىات است .او اشعارى هم به زبان عربى سروده و در غزل پىرو سعدى و حافظ بوده
و
عات
ط
مق
ات،
غزلى
قصاىد،
شامل
ّ
ّ
واسطه ترجىع بند عرفانى اوست .هاتف در اىن ترجىع بند ،به حقىقت عرفان که رؤىت جلوه و
عمده شهرت وى به
ٔ
استٔ .
جمال پروردگار در همه چىز و همه جا و همه گاه است ،اشاره مى کند .در اىن جا دو بند از اىن ترجىع بند را مى خوانىم.
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ک
ب
�
�
ى
�ى
�
ن
م
�ج
ع ش� ق� ر ا �ىا ى ا ن � ى

ک
ب
� ُم ِ
ل� ال مکا ن � ى� ن� ى
ُو سع ت
ب
چ�
�  ،آ� ن � ى� ن� ى
و آ� ن چ��ه �ن اد ى� ده ش�م ت
ب
ا ز� �ج ها ن و �ج ها ن��ىا ن � ى� ن� ى
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ک
ب�ا ى�� ى ع ش� ق� ز
ور� زا� دل و �ج ان
ک�ه ى ک�� ى هس� و ىه چ�
ى
�
ن
س
�
� ج��ز او
ت
ت
و حد ه ٰال ا له ا ّ ٰل هُو

ب
ل
ت�ا � به ع ى� ن ا ى� ق� ى� ن  3ع�ىان � ى� ن� ى

ى�ار ب � ى پ�رده زا� رد و د ى�وار
ش�
� ب�ل ن� د
 15مع ج�و ى � ى و آ� ف� ت�ا ب ۡ
چ� گ
ب
ش�م �ب��ش ا �به گلسِ ت�ا ن و � ب� ى� ن
گ
گ
�ز   ا�ب       ب � ى ر�ن �   ،صده�ز اران   ر�ن �
پ�ا � به راه طل ب
� �نِه زا� ره ع ش� ق�
ش�ود آ� سان ز� ع ش� ق� کارى �چ ن� د

ک
 20ت�ا �به �ج ىا� ى رسى �ه مى ن�رسد
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ت�
� ى�ا اولى اال �بصار
رد ج�ّل ى ا س ت
رو�� ،بس ش
ز
رو� ن و ت�و رد ش� ب
� ت�ار

� ف
�ج لوهٔ آ� ب
صا� رد گل و خ�ار
گ
الله و گل �ن �ر رد آ� ن گل�ز ار

ب�هر ىا� ن راه ت�و�شه اى ب�ردار
ک
�ه ب�و د �ن�ز د ع ق�ل �بس د ش�و ا ر
پ�ا ى ا و ها م و پ�ا � ى ٔه

ا ف کار

م
ب�ار ى�ا ب � ى � به ح ف�لى کا ن �ج ا

ىا� ن ره ،آ�ن ز�اد راه و آ�ن م�ن�ز ل
ف ک گ
�
اه ت� ف�  ،ار ب� ب
� �ه هى
ا� معر � ت
زا� مى و �ب�ز م و ق
سا� ى و م ب
طر�

�
� 25قصد ا�ى�ش ان �نه ف� ت�ه اسرارى اس ت
گ
پ � ى ب�رى �ر � به ز
را� ش�ان دا� ن ى

�
ج� ب�ر ئ ى�ل ا م ى� ن �ن د ا ر د ب�ا ر
گ
مرد راهى ا�ر ،ب��ىا و ب��ىار
گ
� �خوا ن� ن� شد�ان و �ه ه ش��ىار
مس ت
٭ ز ّ ٭
زو� م�غ ٭ و ىد�ر٭ و ش�اهد و ن��ار
ک
ک
�ه � به ا ى�ما �� ن� د گا ه ا ظ�ها ر
ک ه
سر آ�ن اسرار
�ه م ى� ن اس ت
� ِّ
4

ک�ه ى ک�� ى هس� و ه ى چ�
ى
�
ن
س
� ج��ز او
�
ت
ت
و حد ه ٰال ا له ا ّ ٰل هُو

توضىحات
 1ــ در سرزمىن عشق ،گردش زمىن و آسمان بر وفق مراد و به کام عاشقان است.
 2ــ گداى بى سروپاى عالم عشق را در مقابل ُملک جهان بى اعتنا (سرگران) مى بىنى (گداى عالم عشق به جهان
و آنچه در آن است ،اعتنا نمى کند).
 3ــ از دل و جان ،تنها ،عاشق خداى ىکتا باش تا در حالت عىن الىقىن ببىنى که … (اىن بىت با بىت بعد
موقوف المعانى است).
اجازه ورود
مرحله آن ،جبرئىل از همراهى اىشان بازماند؛ زىرا
 4ــ اشاره دارد به معراج پىامبر(ص) که در آخرىن
ٔ
ٔ
به آن مرتبه را نداشت.
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!

بىاموزىم

با اندکى د ّقت در دو بندى که از ترجىع بند هاتف خواندىم ،درمى ىابىم که
قافىه جداگانه
اىن نوع شعر از چند بخش تشکىل مى شود؛ هر بخش داراى ٔ
است و بىتى که در مىان بندها قرار مى گىرد و عىناً تکرار مى شود ،بندها را به
هم پىوند مى دهد .شکل هندسى ترجىع بند چنىن است:

ترجىع بند معموال ً داراى وحدت موضوع است؛ ىعنى ،ىک مطلب واحد
در آن طرح و توصىف مى شود.
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?

خودآزماىى

 1ــ در بىت ششم درس ،چه آراىه هاىى دىده مى شود؟
 2ــ شاعر چه چىزى را شرط دست ىابى به کىمىاى عشق مى داند؟
 3ــ ىکى از مهم ترىن اصول عرفان ،اعتقاد به وحدت وجود است .از اىن دىدگاه ،در سراسر جهان هستى غىر
دهنده اىن اندىشه
از خدا کسى و چىزى نىست و ٔ
همه عالم وجود از او حکاىت دارد .در شعر درس ،دو بىت را که نشان ٔ
است ،بىان کنىد.
 4ــ مفهوم کلّى بىت پانزدهم درس را بىان کنىد.
 5ــ تقابل عقل و عشق در کدام بىت دىده مى شود؟
 6ــ نمونه اى از ابىات موقوف المعانى در شعر درس پىدا کنىد.
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مثنوى معنوى اقىانوسى از معارف ،حکمت ها و آموزه هاى عرفانى است که در
قص ٔه موسى و شبان از دفتر دوم مثنوى مولوى ،گفت و گوى
قالب تمثىل بىان مى شودّ .
صمىمى و ساده چوپانى است با پروردگارش .موالنا در اىن قصهِ ،
شرط اصلى ُقرب و
ّ
ٔ
رضاى الهى را داشتن قلبى پاک و بى رىا مى داند.

موسى و ش� ب�ان

ک
د ى� د مو سى ى�� ش��با � ن ى ر ا � به ر ا ه

ه گ
�
�ف
خ
� « :اى � دا و اى اله
کاو مى ت

ک
ک
ت�و ��جا ى � ى ت �ا ش�و م م ن �چ ا �ر ت�
سک
�
�
�
دت ت

ب�وسم،

ب�ما لم

ک
�
�
ن
�٭ ز
سر�
دو� م ،م ش�ا �نه
ت
�چ ار ق� ت
ک
ى
�
�
�
پ�ا ت
ک
� �خو ا ب
�
� آ� ى� د  ،ب�ر و ب�م �ج ا ى�� ت
و ق� ت

ا ى ف� د ا ى ت�و همه ب��ز اه ى م ن
5
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اد� هى هى و هى اهى م ن»
اى � به ى� ت

گ
ب
�
�
ف
ش
�
آ
� � ن �بان
ز� ى� ن ن�م ط ٭ ��ى هوده مى ت
گ
ک
�
1
س
ف
�
ت
�ف
م
�
� اى الن؟»
� وسى « :ب�ا � ى ا ت
ت

گ

گ
ک ک
�  « :ب�ا آ� ن �س �ه ما را آ� ف�ر ى� د
��ف ت

ىا� ن ز� م ى� ن و چ� خ
ر� زا� او آ� مد پ� د ى� د»

� موسى« :اهى ،خ� ى�ره سر ش� دى
� ف� ت
�خو د مسلما ن �ن ا ش� د ه کا ف�ر ش� دى
ک
� و �فُ�ش ار ٭؟
� و چ�ه � ف�ر اس ت
ىا� ن چ�ه ژ� ژا�٭ اس ت

پ� ن� ب�ها ى ا �ن د ر د اه ن �خو د � ف�ش ار

�چ ق
�
ار� و پ� تا�ا � به ٭ ال ى� ق� مر ت�و را س ت
ک
�چ
2
�
آ� ف��ت ا ب � ى ر ا ن� ى� ن اه � ى ر و ا س ت
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گ
س
ح
خ
ل
ت
�
ى
ب
�
ز
�
ق
ن
ن
� 10ر � د ى � � ن � ن و � ر ا
آ� ت� ش� ى آ� ى� د �بسو ز� د خ�ل ق� ر ا »
گ
�  « :ا ى مو سى  ،د اه ن�م د و خ� ت� ى
��ف ت
و ز� پ� ش��ىما � ن ى

ک
�
ت
�ف
�
�ج امه را ب� در ى� د و آ� هى �رد
ت

ت�و

�ج ا ن�م

سو خ� ت� ى »

�
سر ن�ها د ا �ن د ر ب��ىا ب�ا ن و ب�ر ف� ت

٭٭٭

و حى آ� مد سو ى مو سى ا ز� خ� د ا

ک

ب� ن� د هٔ ما ر ا ز ِ� ما �ر د ى �ج د ا

ک
ت�و ب�ر ا ى و صل �ر د ن آ� مد ى
ک
ف�
� ن ى ب�ر ا ى صل �ر د ن آ� مد ى
ک
�
ب
ت
س
ن
�
 15هر سى ر ا ى�ر � ى �ها د ه ا م
ک
�
3
ص
ط
هر سى ر ا ا ال حى د ا د ه ا م
ک
چ�و ن �ه موسى ىا� ن ع ت� ب
ا� ٭ زا� ح ق� ش� ن� ى� د
رد ب��ىا ب�ا ن رد پ � ى چ�و پ�ا ن د و ى� د
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� ا و ر ا و ب� د ى� د
� رد ى�ا ف� ت
عا ق� ب� ت
گ
ک
�
س
�
ف
�
س
ت
�  :م�ژ ده ده �ه د ورى ر ى� د
ت
ه
جم�و
ى چ�� آ� د ا ب � ى و ت�ر ت� ى� ب� ى
�گ
گ
� ب��و
هر چ�ه مى �خو ا هد د ل ت ن�� ت

توضىحات
1ــ با چه کسى سخن مى گوىى؟
2ــ چارق و پاپىچ الىق توست؛ اىن چىزها کى درخور آفتاب حقىقت (خداوند) است.
3ــ من در وجود هر کسى ،خوى و عادتى قرار داده و به هر کسى شىوه اى آموخته ام تا با آن منظور و مقصود
خود را بىان کند.

?

خودآزماىى

1ــ بىت زىر با کدام بىت درس ارتباط معناىى دارد؟
بـلبــل به غزل  خوانــى و قمـرى بـه ترانـه
هر کس بـه زبانـى صفت حمـد تـو گوىــد
ِ
ِ
آىه  )84اشاره شده است؟
على شاکلَته   » (اسراء ــ ٔ
2ــ در کدام بىت به ٔ
آىه « ُقل کُ ٌّـل ى َ ۡع َم ُل ٰ
درباره بىت «تو براى وصل کردن آمدى نى براى فصل کردن آمدى» توضىح دهىد.
 3ــ
ٔ
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الدىن
ىکى از آثار بزرگ و جاودان نثر عرفانى ،کتاب «مرصاد العباد» اثر نجم ّ
رازى «داىه» ( 570ــ )654از عرفاى بزرگ قرن هفتم است .مؤل ّف ،اىن کتاب را در
حمله مغول در سال  618نگاشته و در آن به بررسى مهم ترىن مسائل عرفانى
بحبوحه ٔ
ٔ
پرداخته است .نثر کتاب روان و گىراست و برخى اصطالحات عرفانى ،تفسىر ،آىات و
احادىث ،احوال ،سخنان و اشعار بزرگان در آن بىان شده است« .شبنم عشق» خالصه اى
از فصل چهارم اىن کتاب و موضوع آن آغاز خلقت انسان است.

شبنم عشق
مجموعه اى مى باىست از هر دو عالم روحانى و جسمانى که هم محبّت و بندگى به کمال
دارد و هم علم و معرفت به کمال دارد تا ِبار امانت 1مردانه و عاشقانه در ُسفت٭ جان کشد.
حق تعالى چون اصناف موجودات مى آفرىد ،از دنىا و آخرت و بهشت و دوزخ ،وساىط
2
ِ ِ
ِ
من
گوناگون در هر مقام برکار کرد  .چون کار به خلقت آدم رسىد ،گفت« :انّى خا ٌلق ب َ َشر ًا ۡ
3
ٍ
گنج معرفت تعبىه خواهم کرد.
خانه آب و ِگل آدم ،من مى سازم بى واسطه؛ که در او ِ
طىن» ٔ
پس جبرئىل را بفرمود که برو ،از روى زمىن ىک مشت خاک بردار و بىاور .جبرئىل
السالم ــ برفت؛ خواست که ىک مشت خاک بردارد .خاک سوگند بر داد :به ع ّزت
ــ علىه ّ
ذوالجاللى حق که مرا مبر که من ِ
ِ
طاقت ُقرب ندارم و تاب آن نىارم.
و
جبرئىل چون ذکر سوگند شنىد ،به حضرت بازگشت .گفت :خداوندا ،تو داناترى.
خاک تن در نمى دهد .مىکائىل را بفرمود :تو برو .او برفت؛ همچنىن سوگند بر داد.
اسرافىل را فرمود :تو برو .او برفت؛ همچنىن سوگند بـرداد؛ بـازگشت .حق تعالى عزرائىل
را بفرمود :برو؛ اگر به طوع٭ و رغبت نىاىد ،به اکراه و اجبار برگىر و بىاور .عزرائىل بىامد
٭
و به قهر ىک
جمله زمىن برگرفت.
ٔ
قبضه خاک از روى ٔ
ِ
الوهىت
جملگى مالىکه را در آن حالت ،انگشت ّ
تحىر بماند .الطاف ّ
تعجب در دندان ّ
ِ
سر مالىکه فرو مى گفت«:4انّى اعلم ما التعلمون 5».شما چه دانىد که
و حکمت ّ
ربوبىت به ّ

162

ما را با اىن مشتى خاک از ازل تا ابد چه کارها در پىش است؟
معذورىد که شما را سر و کار با عشق نبوده است.
روزکى چند صبر کنىد تا من بر اىن ىک مشت خاک دست ِ
کارى قدرت بنماىم ،تا
سجده او باىد کرد.
شما در اىن آىنه نقش هاى بوقلمون بىنىدّ .6اول نقش آن باشد که همه را
ٔ
پس از ِابر کرم ،باران محبّت بر خاک آدم بارىد و خاک را گل کرد و به ِىد قدرت در
ِگل از ِگل دل کرد.
ک
ِ
ش� ب
ف
گ
ش
ص
�
�
آ
�ج
�
زا� � ن�م ع ش� ق� خ�ا� � دم ل ش� د
صد ت �نه و ور رد هان حا ل ش� د
گ
ک
ک
�
ر� روح ز� د�ن د
سر ن�ش ت� ِر ٭ ع ش� ق� ب�ر ِ
ى�� ق� طره ف�رو �چ � ى� د و �ن ا م ش� دل ش� د

7
متعجب وار مى نگرىستند که حضرت
جمله َم َلَ اعلىّ ،کروبى و روحانى در آن حالت ّ
ٔ
تصرف مى کرد.
جلّت به خداوندى خوىش در آب و گل آدم چهل شبا روز ّ
گل آدم را در تخمىر٭ انداخته که « َخلَق ِال ِ
من َص ۡل ٍ
صال کَالۡ َف َّخ ِار» 8و در هر
َ
َ
نسان ۡ
ذره از آن ِگل ،دلى تعبىه مى کرد و آن را به نظر عناىت پرورش مى داد و ِحکمت با مالىکه
ّ
ِ
مى گفت :شما در گل منگرىد؛ در دل نگرىد.
هم چنىن چهل هزار سال قالب آدم مىان مکّه و طاىف افتاده بود.
٭
خزانه غىب که آن را از نظر خازنان
چون کار دل به اىن کمال رسىد ،گوهرى بود در ٔ
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پنهان داشته بود و خزانه ِ
دارى آن به خداوندى خوىش کرده ،فرمود که آن را هىچ خزانه الىق
نىست ّال حضرت ما ىا دل آدم؛ آنچه بود؟ گوهر محبت بود که در ِ
صدف امانت معرفت تعبىه
ّ ُ
کرده بودند و بَر ُملک و ملکوت عرضه داشته ،هىچ کس استحقاق خزانگى و خزانه دارى آن
گوهر نىافته ،خزانگى آن را ِدل آدم الىق بود که به ِ
آفتاب نظر پرورده بود و به خزانه دارى آن
جان آدم شاىسته بود که چندىن هزار سال از پرتو نور احدىّت پرورش ىافته بود.
تفرس٭ مى کردند ،نمى دانستند که اىن چه مجموعه اى است
هر چند که مالىکه در آدم ّ
تا ابلىس پرتلبىس٭ ىک بارى ِگ ِرد او طواف مى کرد و بدان ىک چشم ، 9اعورانه٭ بدو در
مى نگرىست.
ِ ِ
جمله ِ
قالب آدم برآمد ،هر چىزى را که بدىد از او اثرى ،بازدانست
پس چون ابلىس گرد ٔ
که چىست ّاما چون به دل رسىد ،دل را بر مثال کوشکى ىافت در پىش او از سىنه مىدانى
ساخته چون سراى پادشاهان .هر چند کوشىد که راهى ىابد تا در اندرون دل در رود ،هىچ
راه نىافت .با خود گفت :هر چه دىدم سهل بود؛ ِ
کار مشکل اىنجاست .اگر ما را وقتى آفتى
رسد ازىن شخص ،ازىن موضع تواند بود و اگر حق تعالى را با اىن قالب سر و کارى باشد
ىا تعبىه اى دارد ،درىن موضع تواند داشت .با صد هزار اندىشه نومىد از ِدر دل بازگشت.
ابلىس را چون در دل آدم بار ندادند و ِ
همه
دست رد به روىش باز نهادند ،مردود ٔ
جهان گشت.
مالىکه گفتند :چندىن گاه است تا درىن مشتى خاک به خداوندى خوىش دست کارى
مى کنى و عالمى دىگر ازىن مشتى خاک بىافرىدى و در آن خزاىن بسىار دفىن کردى و ما
را بر هىچ اطّالعى ندادى و کس را از ما محرم اىن واقعه نساختى؛ بارى با ما بگوى اىن
چه خواهد بود؟
خطاب ع ّزت در رسىد که «انّى جاعل فى اال َ ِ
رض خلىفة»  10من در زمىن ،حضرت
خانه اوست و
خداوندى را ناىبى مى آفرىنم ّاما هنوز تمام نکرده ام .اىن چه شما مى بىنىدٔ ،
منزلگاه و تختگاه اوست .چون او را بر تخت خالفت نشانم ،جمله او را سجود کنىد.
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توضىحات
الس ٰم ٰو ِات و اۡالَر ِ
ض َوالۡ ِج ٰب ِال فَاَ  بَ ۡى َن
آىه ،72
1ــ «بار امانت» اشاره دارد به ٔ
اع َر ۡضنااۡال َ ّٰمان َة َعلَى ّ
سوره احزاب« :ان ّّٰ َ
ٔ
َ ۡ
َان ىح ِملنها و َاش َف ۡقن ِمن ٰها و حملَها ا ۡ ِالنس ِ
    کان ظلوماً جهوالً» .ما امانت را    بر آسمان ها و زمىن ها و کوه ها عرضه
ۡ َۡ َ َ ۡ َ ۡ
ٰ ُ
ََ َ
ان ان َُّه َ
کردىم؛ پس ،از پذىرفتن و حمل آن خوددارى کردند و از آن هراسناک بودند و انسان آن را بر دوش کشىد .به درستى که او
ستمگر و نادان بود .برخى «بار امانت» را
مسئولىت ،برخى والىت على(ع) ،برخى معرفت و عرفا آن را «عشق» دانسته اند.
ّ
2ــ در ساختن هر چىز از واسطه و وسىله اى استفاده کرد.
آىه .)71
 3ــ من بشرى از ِگل مى آفرىنم
(سوره صٔ ،
ٔ
سر باطن و قلب است.
 4ــ منظور از ّ
آىه .)30
 5ــ من چىزى مى دانم که شما نمى دانىد
(سوره بقرهٔ ،
ٔ
آىىنه آفرىنش انسان ببىنىد.
 6ــ تا جلوه هاى گوناگون و نقش هاى رنگارنگ در ٔ
 7ــ موجودات عالم باال.
ِ
آىه.)14
خشک همچون ُسفال آفرىد
 8ــ انسان را از گل
الرحمنٔ ،
(سوره ّ
ٔ
 9ــ نوىسنده ،ابلىس را اعور (= ىک چشم) مى داند؛ چون او انسان را تنها از ىک بُعد (بُعد   جسمانى) مى نگرىست
و حقىقت و عظمت روحى وى را نادىده مى گرفت.
آىه .)30
10ــ من در زمىن جانشىنى قرار مى دهم
(سوره بقرهٔ ،
ٔ

?

خودآزماىى

توجه به رباعى «از شبنم عشق» خاک آدم گل شد … که در متن درس آمده ،دل محصول چه چىزى است؟
1ــ با ّ
 2ــ شىطان ،رجىم (= رانده شده از بارگاه الهى) است؛ نوىسنده علت مردود بودن شىطان را چه مى داند؟
 3ــ به کمک دبىر خود غزلى از حافظ را که در آن به داستان خلقت انسان اشاره شده است ،پىدا کنىد.
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واژه نامه
الف

اجابت :پذىرفتن ،قبول کردن
اختالف :رفت و آمد
ازار :لُنگ
استخالص :رهاىى جستن ،رهاىى دادن ،رهاىىدن
استنشاق :چىزى را بوى کردن  ،بوىىدن
اعراض :روى برگرداندن
اعورانه( :قىد است) مثل آدم اعور :ىک چشم
ِالحاح :پافشارى کردن ،اصرار کردن
امام :پىشوا ،راهنما
امام زاده :بزرگ زاده ،محتشم
امهال :مهلت دادن
انابت :توبه ،بازگشت به سوى خدا
اوراد :جمع ورد ،دعاها
اهمال :فروگذاشتن ،سستى کردن در کارى
اىجاز :کوتاه گفتن ،سخن کوتاه کردن ،بىان مقصود
در کوتاه ترىن لفظ و کمترىن عبارت
اىدر :اىنجا ،اکنون
اىما :اشاره کردن ،اشاره ،کناىه ،رمز

ب

باداَفره :مجازات ،کىفر
ۡ
باره :اسب
باسق :بلند
بدىع :نو ،تازه ،دانشى که در آن از صنعت هاى کالم
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و زىباىى هاى الفاظ نظم و نثر بحث شود.

برگستوان :پوششى که جنگاوران قدىم به هنگام
جنگ مى پوشىدند ،پوشش اسبان و فىل ها به هنگام
جنگ.

پ

پاتابه( :پاىتابه) ،نوارى که به ساق پا پىچند.
پرخاشخر :پرخاشجو ،جنگجو
پىراستن :زىنت دادن ،مزىّن کردن ،زىنت کردن
همراه با کاستن

ت

تاک :درخت انگور
مانده چىزى
ّ
تتمه :به جاى مانده ،باقى ٔ
تج ّلى :نمودار شدن ،هوىدا شدن
تحىر :سرگشته شدن ،سرگردانى
ّ
تخمىر :سرشتن ،ماىه زدن
تذرو :قرقاول ،نام پرنده اى
تراژدى :نوعى نوشته ىا نماىش نامه که موضوعى
غم انگىز دارد.
ترسا :نصرانى ،مسىحى
روسىه در گذشته
تزار :پادشاهان
ّ
تضرع :زارى کردن ،التماس کردن
ّ
تضرىب :فتنه انگىزى ،دو به هم زنى
تفاخر :به خود نازىدن ،به ىکدىگر فخر کردن

تفرس :درىافت چىزى به عالمت و نشان ،درىافت
ّ
به فراست
تقرىر کردن :بىان کردن ،روشن ساختن
تقصىر :گناه ،کوتاهى کردن ،کوتاهى
تک :دو ،دویدن
تک :عمق ،ژرفا
تلبىس :نىرنگ ،پنهان کردن حقىقت
پارچه نازک کتانى که نخست
توزى :منسوب به توز،
ٔ
در شهر توز مى بافته اند.
توقىع :امضا کردن نامه و فرمان

ث

ثِ َقت (ثقه) :اعتماد کردن

ج

جال :دام براى پرندگان ،تله
جامه گشاد و بلند که روى لباس هاى دىگر پوشند.
ُج ّبهٔ :
(جماز) شتر تىزرو
جمازهّ :
ّ
ُجنحه :گناه ،بزه
جنىبت :ىدک ،جنىبت کش
جوالهه :بافندهّ ،نساج ،عنکبوت
جىب :گرىبان ،ىقه
ۡ

چ

چارق :کفش چرمى
چاووش درداد :بانگ زد ،جار زد ،ندا درداد.
چنبر :محىط داىره ،حلقه ،قىد ،گرفتارى

ح

ِحبرى رنگ :کبود رنگِ ،حبر :مرکب

حبه :دانه
ّ
ُحـ ّقه :ظرف کوچکى که در آن جواهر ىا اشىاى دىگر
گذارند ،قوطى
ِحلىه :زىور ،زىنت
حمىت :مردانگى ،غىرت
ّ

خ

خازن :خزانه دار ،نگهبان خزانه ،فرشته ( درس )25
خاىب :ناامىد ،بى بهره
   َخبط :بى راه رفتن ،گژ رفتن
ُخطُوات :گام ها ،قدم ها ،جمع ُخطوه
جامه دوخته که بزرگى به کسى بخشد.
ِخلعتٔ :
َخلَق گونه :کهنه ،ژنده ،پوشىده
خلىده :زخمى ،زخم شده
خىلتاش :گروه نوکران و چاکران

د

جامه بلند که زاهدان و شىوخ پوشندُ ،جبّه،
ُد ّراعهٔ :
باالپوش
درىغ :مضاىقه ،بى درىغ :بى مضاىقه
حمام مردم
ّ
دلک :موى تراش ،سلمانى ،کسى که در ّ
را کىسه کشد.
َدوال :چرم و پوست ،ىک دوال :ىعنى ىک الىه،
ىک پاره.
َدها :زىرکى ،هوشمندى
دىر :محلى که راهبان در آن عبادت کنند ،صومعه
ۡ

ر

راغ :صحرا ،بىابان
راهب :عابد مسىحى ،ترساى پارسا و گوشه نشىن
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راهوار :تندرو ،فراخ گام ،خوش  راه
راى زدن :مشاوره ،با کسى در کارى مشورت کردن
راى زن :مشاور،کسى که درکارى با وى
مشورت کنند.
رباط :کاروان سرا
رب النوع :پروردگار نوع درنظر مشرکان مثال ً خداى

آتش ،خداى درختان.
ربىع :بهار
رحىل :کوچ،کوچىدن
جامه دىگر پوشند.
ردا :جامه اى که روى ٔ
سم مهلک مقصود
َرزّ :
سم مهلک ،در درس دوم ّ
است.
رغم :به خاک آلودن بىنى ،خالف مىل کسى عمل
کردن ،برخالف مىل ،کراهت
رند :زىرک ،حىله گر ،الابالى ،آن که ظاهر خود را

در مالمت دارد و باطنش سالم باشد.
طبقه دوم ساخته شود .ساىبان،
رواق :اىوانى که در ٔ
پىشگاه خانه
(روضه رضوان :بهشت)
روضه :باغ ،گلزار
ٔ

ژکىدن :آهسته سخن گفتن در زىرلب از روى خشم
و غضب ،غرولند کردن

س

ساج :درختى که چوب آن بسىار مرغوب است.
سجاىا :جمع سجىه ىعنى خلق و خوى و عادت نىک
ِسدره :نام درختى است در باالى آسمان هفتم که آن
را سدرةالمنتهى گوىند.
ِسر :رئىس
سطوت :حشمت ،مهابت ،غلبه ،وقار
ُسفت :دوش ،کتف
گوشه مشت ،آرنج ىا مشت دست که
ُس ُقلمه :ضربه با
ٔ
معموال ً براى هشدار دادن زده مى شود.
ِسلک :رشته ،نخ

ش

زعارت :بدخوىى ،بدخلقى ،تند مزاجى
ُز ّنار :کمربندى که زرتشتىان ىا مسىحىان برکمر
مى بستند تا از مسلمانان شناخته شوند.

شاهد :زىباروى ،محبوب ،معشوق
شرارت :بدى کردن ،بدخواهى ،فتنه انگىزى
ِشراع :ساىه بان ،خىمه
شعشعه :پراکنده شدن روشناىى
شقىقه :قسمت فـوقانى خـارجى استخوان سر،
گىج گاه
شماىل :صورت ،چهره
شىشک :گوسفند ىک ساله

ژ

ص

ز

بوته گىاهى به غاىت بى م ّزه و هرچند شتر آن را
ژاژٔ :
بجود نرم نمى شود .ژاژ خاىىدن کناىه از کار بىهوده
کردن است.
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صفوت :برگزىده و خالص از هرچىز
صىانت :نگهدارى

ض

َض ۡىعت :زمىن زراعتى

ط

نقره زىنتى
طاَسک :طاس کوچک ،آوىز طال و ٔ
طوع :فرمان بردن ،اطاعت کردن

ع

معىن در مسجد بمانند و
عاکف :کسانى که در ّمدتى ّ
به عبادت پردازند.
عتاب :خشم گرفتن ،غضب ،مالمت
ُعصاره :آبى که از فشردن مىوه ىا چىز دىگر به دست
آورند.
ِعقد :گردن بند
َعلَق :خون بسىار سرخ ،خون غلىظ
علىل :بىمار ،رنجور
عود :درختى است که از سوزاندن چوب آن بوى
خوشى پراکنده مى شود.

غ

غازه :گلگونه ،سرخاب

ف

فاىق :برگزىده ،برتر
فتراک :تسمه و دوالى که از پس و پىش زىن اسب
آوىزند ،ترک بند
فتوت :جوانمردى ،مردانگى
ّ
گسترنده فرش
گستر،
فرش
اش:
فر
ٔ
ّ
فرض :واجب گردانىدن ،تعىىن کردن
فرقت :جداىى ،دورى

ستاره راهنما در صورت فلکى
فر َقدان( :دو فَ ۡر َقد)  دو
ٔ
دب اکبر در نزدىکى قطب شمال
ّ
فر :شکوه
فرهى :شکوه ،شأن و شوکت و داراى فر بودن
ّ
ُفشار :سخن بىهوده

ق

قاش :قاچ ،برجستگى جلو زىن اسب که از چوب،
کوهه زىنُ ،قبّ ٔه پىش زىن
شاخ ىا فلز سازندٔ .
قبضه :ىک مشت از هر چىز
ّقبه :عمارت گنبدى شکل
قدوم :آمدن ،قدم نهادن
ُقربت :نزدىکى
قلىه :نوعى خوراک از گوشت ،در متن درس مقصود
«قلىه حلوا» نوعى حلوا با روغن و آرد است.
از ٔ
قىه :جـىغ ،قـىه کشىـدن :جىـغ کشىـدن به هنگام
جشن

ک

کاىنات :جمع کاىنه ،موجودات جهان
کتان :گىاهى است که از ساقه هاى الىاف آن در
نّساجى استفاده مى کنند.
کرامت :کرم ،بخشش
ک َُر ۡند :اسبى که رنگ او مىان زرد و بور باشد.
کژخىم :کژ رفتار ،بدرفتار
کسوت :لباس
ک َۡش :بغل ،آغوش
خرم
کَش :خوشّ ،
ک ََهر :رنگ سرخ ماىل به تىرگى (مخصوص اسب و
استر) ،در اىن  جا مطلق اسب مراد است.
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گ

گَبر :خفتان ،لباس جنگى
ُگرازان :جلوه کنان و با ناز راه رفتن
گره گورى :کناىه از افراد بدبخت و سىاه بخت (کور و
کچل ،الغر و سىاه)
گز( :تىرگز) :نوعى درخت
گشن :انبوه ،پُر شاخ و برگ

ل

تضرع ،التماس
البه :اظهار نىازّ ،
لت :سىلى .لت زدن :سىلى زدن ،خدشه به کسى
وارد کردن

م

مال بند :قطعه چوبى دراز که در جلو درشکه و ّارابه
نصب کنند و اسب ها را به دو طرف آن بندند.
مالىده :درمورد دستار ظاهر ًا به معناى خوب و
مرغوب است .در مورد موى سر ظاهر ًا ىعنى مرتّب شده
و در عبارت نىک بمالىد ىعنى گوشمال داد.
مباهات :فخر کردن ،نازىدن
صىد :شکارگاه
ُمتَ َّ
متقارب :نزدىک شونده ،همگرا
متمادىّ :مدت دارنده ،طوالنى ،دراز
متواتر :پى درپى

مجمر :آتش دان
ُمحاق :پوشىده شده ،احاطه شده .حالت ماه در سه
شب آخر ماه قمرى که از زمىن دىده نمى شود.
محاورات :جمع محاورة ،گفت وگوها
دارنده شکوه و حشمت
محتشم:
ٔ
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محمل :کجاوه که بر شتر بندند.
ِم ۡخنَقه :گردن بندّ ،قالده
مدعىّ :ادعا کننده ،خواهان
ّ
مراوده :دوستى ،رفت و آمد
مزىد :افزونى ،زىادى
مسالمت :آشتى کردن با ىکدىگر ،خوش  رفتارى
مستغرق :غرق شده
مستلزم :الزم دارنده
مشحون :پرشده ،انباشته ،مملو
مضىف :جاى ضىافت ،مهمان خانه
مضىق :تنگنا ،کار سخت و دشوار

ُمطاع :کسى که دىگرى فرمان او را مى برد ،اطاعت
شده
مطاوعه :اطاعت ،فرمان بردارى
مطلق :رها شده ،آزاد
معارضه :ستىزه کردن
ُمغ :موبد زردشتى ،زردشتى
َمغاک :جاى فرورفته و گود ،گودال (مجاز ًا به
معنى گور)
مفر ِح :شادى بخش ،فرح انگىز
ّ
َم ۡفخر :آن چه بدان فخر کنند.
مقىم :کسى که در جاىى مسکن گرفته ،اقامت کننده
َملَنگ :مست ،بى خود و بى هوش
ُم ِّمد :مدد کننده ،ىارى رساننده
ُم ۡنکَر :زشت
مواجب( :جمع موجب) وظاىف و اعمالى که انجام
آن بر شخص واجب است.
مواهب :بخشش ها ،جمع موهبت
مودت :دوستى گرفتن ،دوستى ،محبّت
ّ

موزۀ مىکائىلى :نوعى کفش
موهبت :بخشش
مهد :گهواره
ُم ۡه َمل :کالم بى معنى و بىهوده

ن

ناو :قاىقى کوچک که از درختى مىان تهى سازند.
نَ ِزه :باصفا ،خوش آب وهوا
جراحى
نشتر :نىشتر ،چاقوى فل ّزى نوک تىز ،تىغ ّ
هزىنه زن و فرزند شود.
نفقه :انفاق و بخشش ،آن  چه صرف ٔ
نمط :روش ،طرىقه
نوش :شهد و شىرىنى ،گاه  نوش به تنهاىى به معنى
«گوارا باد» است.
نهفت :پناهگاه

و

واصف :وصف کننده ،ستاىنده
وقىعت :سرزنش ،بدگوىى

هـ

َهزار :بلبل ،عندلىب
هزاهز :آشوب فتنه اى که مردم را به جنبش درآورد.
هماورد :هرىک از دوکس که با ىکدىگر جنگ کنند،
حرىف ،رقىب
کىسه پول
همىانٔ :

ى

ىال :گردن ،موى گردن اسب و استر
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اعالم
آتاتورک :پدر ترک ،لقب مصطفى کمال پاشا
(1938ــ  1878م) بنىان گذار و رهبر جمهورى ترکىه
آتن :بزرگ ترىن شهر ىونان قدىم و پاىتخت آن ،امروزه
نىز اىن شهر پاىتخت کشور ىونان است.
آغاچى خادم :خادم خاص سلطان مسعود غزنوى
نوىسنده بزرگ معاصر در سال
آل احمد ،جالل:
ٔ
طى
 1302در خانواده اى روحانى متول ّد شد .پس از ّ
مبارزه
تحصىالت معلم روستا شد و پس از سال ها
ٔ
سىاسى و فرهنگى در سال  1348در اسالم گىالن
درگذشت .از آثار اوست ،نون   و القلم ،غرب زدگى،
مدىر مدرسه ،ارزىابى شتاب زده و …
منطقه وسىعى در اروپاى مرکزى ،اىن کشور
آلمان:
ٔ
در جنگ جهانى دوم به دو کشور آلمان شرقى و آلمان
غربى تقسىم شد.
آموى :نام قدىمى رود جىحون که از کوه هاى شمال
افغانستان سرچشمه مى گىرد .اىن رود سابقاً به درىاى
درىاچه
مصب آن
خزر مى رىخته است ولى امروز
ٔ
ّ
آرال است.
آ ّنا کارنىنا :نام ىکى از رمان هاى لئون تولستوى
نوىسنده بزرگ روس
ٔ
آنجا که حق پىروز است :کتابى است از پروىز خرسند
درباره وقاىع عاشورا نگاشته شده است.
که
ٔ
آواز گلسنگ :مجموعه شعر فاطمه راکعى شاعر
معاصر
ابلىس :شىطان ،اهرىمن
وراق :عارف بزرگ اىرانى در قرن سوم.
ابوبکر ّ
زادگاهش تَرمذ و معاصر احمد خضروىه است.
ابوالحسن بوالنى :قاضى بُست در عصر سلطان
مسعود غزنوى
ابوعلى د ّقاق :فقىه و عارف قرن چهارم و پنجم ،وى
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اهل نىشابور بود و ابوالقاسم قشىرى از مرىدان اوست.
ابوالعالى طبىب :پزشک مخصوص سلطان مسعود
غزنوى
ابوالقاسم ُقشىرى :ابوالقاسم عبدالکرىم بن
صوفىه در قرن چهارم،
هوازن بن عبدالملک از بزرگان
ّ
رساله قشىرىّه از آثار اوست.
کتاب
ٔ
ُاحد :کوهى است در حجاز که ىکى از جنگ هاى
پىامبر در نزدىک آن روى داده است.
محمدعلى شاه و آخرىن شاه قاجار،
احمدشاه :پسر ّ
محمدعلى شاه به
وى در دوازده سالگى بعد از خلع ّ
سلطنت رسىد.
نوشته عبىدزاکانى
اخالق االَشراف :کتابى است
ٔ
شاعر و طنزپرداز قرن هشتم .اىن کتاب نمونه اى از
طنز وى است.
نوىسنده معاصر
ارتباط اىرانى :رمانى از على مؤ ّذنى
ٔ
ازآسمان سبز :مجموعه شعرى از سلمان هراتى
دوره انقالب اسالمى
شاعر ٔ
از اىن ستاره تا آن ستاره :مجموعه شعرى از
سلمان هراتى براى نوجوانان
منور در
اسرارال ّتوحىد :کتابى است تألىف محمد بن ّ
محمد بن منور ىکى از
شرح حال ابوسعىد ابوالخىرّ .
نوادگان ابوسعىد است.
اسفندىار :پهلوان روىىن  تن پسر گشتاسب ،که
سرانجام به دست رستم کشته شد.
اسکندر :اسکندر مقدونى پسر فىلىپ در 20سالگى
جانشىن پدرش شد .وى در سال   334ق.م به عزم
تسخىر اىران حرکت کرد .پس از جنگ ها و فتوحات
زىاد از جمله شهرهاى اىران در  32سالگى در بابل
درگذشت.
اشکبوس :ىکى از پهلوانان تورانى که به دست رستم

کشته مى شود.
عبدالر ّزاق :از شاعران اواخر قرن
اصفهانى،
ّ
ششم هجرى
سىداحمدهاتف اصفهانى شاعر
اصفهانى ،هاتفّ :
معروف قرن دوازدهم ،وى به خاطر ترجىع بند عرفانى
خود شهرت فراوانى کسب کرده است.
محمد :رمان نوىس معاصر ،صاحب
افغانى ،على ّ
در ٔه
رمان هاىى چون «شوهر آهوخانم»« ،شادکامان ّ
مىوه بهشته» و «بوته زار»
قــره سو»« ،شلغم ٔ
اکوان دىو :نام دىوى که رستم را به درىا افکند و بعد
به دست رستم کشته شد.
امىرعلى ،قرىب :از بزرگان عصر سلطان محمود که
در به تخت نشاندن مسعود سهم بزرگى داشت و به وسىله
مسعود اموال او ضبط و خود گرفتار شد.
امىرفجر،مىثاق :داستاننوىس معاصر« ،فجراسالم»،
مىوه نخل» و «اشراق» از آثار
«دوقدم تا قاف»« ،انسان ٔ
اوست.
امىن پور ،قىصر :شاعر انقالب اسالمى ،مجموعه
«درکوچه آفتاب»« ،تن ّفس صبح» و «آىنه هاى
شعرهاى
ٔ
ناگهان» از آثار اوست.
َانَس بن حارث :ىکى از ىاران امام حسىن(ع) که در
ظهر عاشورا به شهادت رسىد.
انصارى ،خواجه عبدال ّلٰه :پىرهرات (  481ــ396هـ  )
دانشمند و عارف بزرگ که از آثار او مى توان به
«کنزالسالکىن» و «الهى نامه»
«مناجات نامه»« ،نصاىح»،
ّ
اشاره کرد.
اىتالىا :کشورى در جنوب اروپا که پاىتخت آن
رم است.
الد ىن :قهرمان مسلمان و کرد
اىوبى ،صالح ّ
ّ
جنگ هاى صلىبى ( 589ــ532هجرى)
بحرىن :کشورى در خلىج فارس ،اىن کشور عربى
سال ها جزء خاک اىران محسوب مى شد.
محمد بهمن بىگى
بخاراى من اىل من :نام کتاب ّ

نوىسنده معاصر
ٔ
بدر :چاهى است در نزدىکى مدىنه که جنگ بدر در
سال دوم هجرى بىن مسلمانان و ک ّفار در اىن منطقه
رخ داد.
بلژىک :کشورى اروپاىى که با هلند ،آلمان ،فرانسه
و لوکزامبورگ مرز مشترک دارد.
بونصر مشکان :دبىر رساىل دربار محمود و مسعود
غزنوى است که تا پاىان عمر بر اىن سمت مى ماند .وى
استاد و مقتداى بىهقى است و بىهقى همه جاى تارىخ
خود از او به نىکى و بزرگى ىاد کرده است.
بوسهل زوزنى :از مشاوران مسعود غزنوى است
نتىجه هرىک از
که ىک چند پوشىده وزىرى مى کند و ٔ
دخالت هاى نارواى او در مساىل مملکتى به فاجعه اى
مى انجامد .وى ّمدت کوتاهى پس از مرگ بونصر
مشکان سرپرستى دىوان رساىل را برعهده دارد.
بهمن :نام پسر اسفندىار که انتقام خون پدر را از
خانواده رستم گرفت.
ٔ
نوىسنده کتاب «اىل من
د:
محم
بىگى،
بهمن
ّ
ٔ
بخاراى من» ،معاصر.
نوىسنده معاصر ،از ترجمه هاى
پاشاىى .ع  :مترجم و
ٔ
او مى توان به «ذن چىست؟» و «ماه نو و مرغان آواره»
اشاره کرد.
پانتئون :در ىونان و روم معبد خداىان را پانتئون
مى گفتند .بناىى که اکنون درپارىس به اىن نام خوانده
مى شود درسال  1764به منظور کلىسا پى رىزى شد
ولى بعدها محل دفن بزرگ مردان فرانسه شد.
پشوتن :نام پسر گُشتاسب ،طبق رواىت زرتشتىان
وى به دست زرتشت فناناپذىر شد.
تارىخ بلعمى :کتابى است تألىف ابوعلى بلعمى در قرن
چهارم ،اىن کتاب اقتباسى است از تارىخ طبرى ،به
ترجمه تارىخ طبرى مشهور شده است.
همىن سبب به
ٔ
تارىخ جهان گشاى جوىنى :کتابى است تارىخى ــ
ادبى تألىف عطاملک جوىنى ( 623ــ681هـ) در اىن
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حمله تارىخى مغوالن به اىران تشرىح شده است.
کتاب ٔ
تاگور ،رابىند رانات تاگور :شاعر بزرگ هندى
جاىزه نوبل ناىل آمد.
(1941ــ1861م) .وى به اخذ
ٔ
تحفة االحرار :ىکى از مثنوى هاى هفت اورنگ
نوىسنده قرن نهم
عبدالرحمن جامى شاعر و
ّ
ٔ
تخت جمشىد :محلّى است واقع در مرودشت فارس،
ساختمان آن در زمان دارىوش ّاول آغاز شد ،از آثار
مهم تخت جمشىد ارگ ىا قلعه اى است که اسکندر
ّ
آن را آتش زد.
تختى ،غالمرضا :کشتى گىر بزرگ معاصر که به او
لقب جهان پهلوان داده اند.
تزار :نام عمومى پادشاهان تزارى روسىه
تدىن :وى از ناطقان زبردست حزب دمکرات بود .در
ّ
دوره هاى چهارم و پنجم به نماىندگى مجلس انتخاب
شد و به رىاست مجلس رسىد.
فرىدالدىن
تذکرة االولىا :کتابى است تألىف شىخ
ّ
تصوف.
عطّار در شرح حال بزرگان عرفان و ّ
تذکرۀ دولتشاه سمرقندى :شرح حال شعرا از
رودکى تا قرن نهم ،مؤل ّف آن دولتشاه سمرقندى
است .وى اىن کتاب را در سال  896هجرى به پاىان
رسانده است.
نوىسنده معروف
عبدالر حمن :شاعر و
جامى،
ٔ
ّ
اىرانى ( 898ــ )817آثـار منظوم او عـبارت انـد از:
خمسه نظامى با نام :سلسلة الذّ هب،
هفت اورنگ به تقلىد
ٔ
سالمان و ابسال ،تحفة االحرار ،سبحة االبرار ،ىوسف و
نامه اسکندرى .بعضى از
زلىخا ،لىلى و مجنون و خرد ٔ
آثار نثر او عبارت اند از :نقد ال ّنصوص ،نفحات االنس،
لواىح و لوامع
مقر ب
جبرىل (جبرئىل) :ىکى از چهار
ٔ
فرشته ّ
خداوند .جبرئىل حامل وحى براى پىامبران است.
جبل الطّارق :تنگه اى است بىن اسپانىا و مراکش که
درىاى مدىترانه را به اقىانوس اطلس وصل مى کند.
جنگ و صلح :رمانى است از لئون تولستوى که در
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رشته تحرىر درآورده
سال هاى 1864ــ 1869م به ٔ
روسىه در هنگام
است .در اىن کتاب اوضاع اجتماعى ّ
لشکرکشى ناپلئون بدان کشور تشرىح شده است.
محمدبن جنىد عارف
  جنىدبغدادى :ابوالقاسم بن ّ
ُ
معروف و عالم دىنى ( 297هـ) وى از نخستىن کسانى
درباره علم توحىد در بغداد سخن گفته است.
است که
ٔ
جوالن :منطقه اى کوهستانى بىن اردن و سورىه که
غالباً نىروهاى صهىونىستى به آنجا حمله مى کنند.
جىحون :رودى است که از کوه هاى شمال افغانستان
سرچشمه مى گىرد و به
درىاچه آرال مى رىزد.
ٔ
چارلزدىکنز :داستان نوىس مشهور انگلىسى
(1812ــ1870م) از آثار او مى توان به رمان هاى
دىوىد کاپرفىلد ،آرزوهاى بزرگ و داستان دو شهر
اشاره کرد.
حاتمى ،على :فىلم نامه نوىس و کارگردان اىرانى
حسنک وزىر :خوش نام ترىن و محبوب ترىن
وزىر محمودغزنوى است که پس از مغضوب شدن
مىمندى به اىن سمت برگزىده مى شود ّاما چون در
جرىان سلطنت مسعود غزنوى با او همداستان نىست
محمد را ترجىح مى دهد از طرف دادگاه
و برادرش ّ
مسعود به سعاىت بوسهل زوزنى به اعدام محکوم
مى شود .داستان اعدام حسنک شورانگىزترىن بخش
تارىخ بىهقى است.
سىدحسن :شاعر انقالب اسالمى ،مجموعه
حسىنىّ ،
شعرهاى «هم صدا با حلق اسماعىل» و «گنجشک و
جبرئىل» از آثار اوست.
خاقان :در قدىم لقب پادشاهان چىن و ترکستان
بوده است.
الد ىن بدىل خاقانى ملقّب به
خاقانى :افضل ّ
حساّن العجم (     582ــ 520هـ) شاعر قصىده سراى
قرن ششم هجرى ،وى در ّقوت اندىشه و مهارت در
ترکىب الفاظ بى نظىر است.
عبدالع ّز ٰى
خدىجهّ :ام المؤمنىن ،دختر خوىلدبن اسدبن
ُ

نخستىن زن حضرت رسول اکرم ،وى در سال سوم
هجرى از دنىا رفت.
نوىسنده معاصر« ،آنجا که حق پىروز
خرسند ،پروىز:
ٔ
است» از آثار اوست.
خواجوى کرمانى :شاعر معاصر حافظ ( 753ــ689
هـ) وى پس از کسب علم و فضاىل به سفر پرداخت.
خمسه اى به سبک نظامى پرداخته است شامل هماى
و هماىون ،گل و نوروز ،روضة االنوار ،کمال نامه و
غزلىات شىواىى دارد.
گوهرنامه .خواجو ّ
خواجه احمد :احمدحسن مىمندى وزىر محمود و
مسعود غزنوى .وى ّمدتى مغضوب سلطان محمود
واقع شد و به جاى او حسنک به وزارت برگزىده شد
ّاما در زمان مسعود با اکرام و اعزاز به وزارت رسىد و
لحظه مرگ در اىن سمت باقى ماند.
تا ٔ
داستاىوسکى :رمان نوىس روسى ،از آثار او مى توان
«خانه اموات» و
به «برادران کارامازف»« ،ابله»،
ٔ
«دهکده استپانچکوف» اشاره کرد.
ٔ
داوود :پىامبر قوم اسرائىل ،او شاعر بود و از خود
کتاب مزامىر را به جاى گذاشته است که به زبور
معروف است.
دىرىاسىن :روستاىى در فلسطىن که رژىم اشغالگر
قدس مردم آنجا و روستاى کَ َفرقاسم را قتل عام کرد.
دىو سفىد :دىوى که موىش سفىد بود .در لشکرکشى
کى کاووس به مازندران کى کاووس را به جادوىى نابىنا
و دربند کرد .رستم پس از آگاهى از اىن موضوع پس
از گذر از شش خان دىو سفىد را کشت و جگرش را
درىد و از آن براى بىناىى کاووس و سران سپاه اىران
استفاده کرد.
دوره انقالب اسالمى،
راکعى ،فاطمه :شاعر
ٔ
کتاب هاى «سفر سوختن» و «آواز گلسنگ» از آثار
اوست.
رستم :پهلوان اىرانى پسر زال و رودابه که زادن او
پرماىه
چون زندگى اش پر از شگفتى بود .تمام عمر
ٔ

او به پهلوانى گذشت و در تنگناها به کمک شاهان
و شاهزادگان اىرانى مى شتافت .کاووس را دوبار
نجات داد .از شش خان گذشت با دىو سپىد جنگىد.
بىژن را از چاه نجات داد .کىن سىاوش را گرفت و
دسىسه برادرش
با اسفندىار جنگىد .و سرانجام به
ٔ
شغاد کشته شد.
سلسله پهلوى (1320ــ )1304از
رضاخان :سر
ٔ
نظامىان بود و پس از کودتاى سوم اسفند 1299
فرمانده ّ
کل قوا شد و در سال  1304بر تخت سلطنت
نشست و در  25شهرىور هنگامى که اىران در اشغال
م ّتفقىن بود از سلطنت کنار رفت.
روسىه :نامى که سابقاً به امپراتورى وسىع تزار
ّ
اطالق مى شد .کشورى وسىع (بىش از  22مىلىون
کىلومتر) پاىتخت آن شهر مسکو است .اىن کشور
همساىه شمالى اىران است .اکثر مردم اىن کشور از
ٔ
روسىه در
نژادهاى اسالو هستند پس از انقالب کبىر
ّ
سال  1917حکومت تزارها پاىان ىافت.
روضۀ خلد :کتابى است به تقلىد از گلستان سعدى
و بر همان شىوه که مجدخوافى آن را در سال 732
نوشت و در سال  733در آن تجدىد نظر کرد.
مجدخوافى از ادىبان قرن هشتم بود که در نظم و نثر
استادى کامل داشت.
رهنما ،زىن العابدىن :نوىسنده و مترجم معاصر که
زمىنه
هنرمندانه خود آثارى چند در
با قلم شىوا و
ٔ
ٔ
داستان و شرح حال آفرىده است از جمله زندگى
حضرت رسول اکرم با نام «پىامبر» که از بهترىن آثار
او به شمار مى آىد.
متعددى در ساحل هىرمند بوده
زابل :نام شهرهاى ّ
است که مهد خىزش حماسه هاى باستانى اىران و
درىاچه
آىنده موعود زرتشتىان است که از
ٔ
خاستگاه ٔ
هامون ظهور مى کند .شهر فعلى زابل از شهرهاى
اخىر استان سىستان و بلوچستان است .اىن شهر
در جنوب زاهدان واقع است .مهم ترىن رود آن
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هىرمند است .اىن شهر در مرز افغانستان است ،نام
قدىم آن نىمروز بوده است .مردم آن به گوىش زابلى
تکلّم مى کنند.
زابلستان :اىالت زابل که در جنوب بلخ و مغرب
خراسان و سىستان و شمال بلوچستان واقع بوده و
مرکز آن شهر غزنىن بود.اىن شهر در صدر اسالم هنگام
خالفت عثمان بن ع ّفان فتح شد.
الد ىن عبداللّّٰه مشهور به
زاکانى ،عبىد :نظام ّ
عبىدزاکانى اهل زاکان قزوىن بود .وى از بزرگ ترىن
طنزپردازان اىران و از شاعران قرن هشتم است .بعضى
رساله دلگشا ،اخالق االشراف
از آثار او عبارت اند از ٔ
و موش و گربه
زال :پسر سام و پدر رستم ،جهان پهلوان اىرانى که
پس از تول ّد به علّت سفىدى مو از سوى پدر طرد شد
و به کوه البرز برده شد .وى را سىمرغ پرورد و چون
جوانى برومند شد پدر با خوابى که دىد او را از کوه
برگرفت .وى عاشق رودابه دختر شاه کابلستان شد و
با او ازدواج کرد .حاصل اىن ازدواج رستم جهان
پهلوان اىرانى شد.
زرتشت :پىامبر اىرانى که در آذرباىجان ىا رى متول ّد
شد .وى معاصر گشتاسب پادشاه اىرانى بود گشتاسب
مروج آن شد .اوستا کتاب دىنى
دىن او را پذىرفت و ّ
حمله
او بود که شامل سروده ها (گات ها) است وى در ٔ
دوم ارجاسب به دست ىک تورانى کشته شد.
نوىسنده بزرگ
زرىن کوب ،عبدالحسىن :محقّق و
ّ
ٔ
معاصر در سال  1301در بروجرد متول ّد شد .وى
قلمى روان ،شىوا و رسا دارد .از آثار او مى توان
به کتاب هاى «با کاروان ُحلّه»« ،بحر در کوزه»« ،نقد
تصوف»« ،از
ادبى»« ،بامداد اسالم»« ،جستجو در ّ
«سرنى»،
چىزهاى دىگر»« ،نه شرقى نه غربى ،انسانى»ّ ،
«پلّه پلّه تا مالقات خدا» و … را اشاره کرد.
زواره :پسر زال و برادر رستم و از پهلوانان کىخسرو
بود که در تمامى جنگ ها ىاور رستم و کارگزار وى
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بود.
ساعدى ،غالمحسىن :مشهور به گوهرمراد(1364
ــ  )1314در تبرىز به دنىا آمد .تحصىالت ابتداىى و
ادامه
متوسطه را در زادگاهش سپرى کرد در تهران ٔ
ّ
تحصىل داد و روان پزشک شد .وى نوىسنده اى پرکار
زمىنه نماىش و داستان از خود
بود و آثار زىادى را در ٔ
برجاى گذاشت چون« :چوب به دست هاى ورزىل»،
«آى با کاله ،آى بى کاله»« ،عزاداران بىل»« ،گور و
گهواره»« ،گاو»« ،توپ»« ،ترس و لرز» و …
سامانىان :خاندانى اىرانى که بر بخشى از خراسان و
ماوراء ال ّنهر از سال  261تا  389حکومت داشتند.
نوح ،منصور ،احمد و ىحىى از فرزندان اسد بودند
سرسلسله اىن خاندان بود
و او فرزند سامان خدات
ٔ
حوزه اىن دولت را گسترش
که اىشان سالىانى دراز
ٔ
ادبىات و ساىر علوم در اىن عصر در اوج
دادند .هنر و ّ
تعالى خود بود.
سامرى :نام مردى از قوم موسى (بنى اسرائىل) که
گوساله زرىن واداشت .وى
آنان را فرىفت و به پرستش
ٔ
هنگام غىبت موسى از فرصت استفاده کرد و مردم را
با حىله و نىرنگ به گوساله پرستى واداشت.
سبزوارى ،حمىد :حسىن ممتحنى متخلّص به حمىد
سبزوارى در سال 1304در سبزوار زاده شد برخى
عمده
از اشعار وى مربوط به قبل از انقالب و بخش ٔ
آن مربوط به پس از انقالب است .از مجموعه هاىى
که تاکنون چاپ کرده مى توان به سرود سپىده و سرود
درد اشاره کرد.
ِسـروانتس :مىـکل سروانتـس (  1616ــ)1547
نوىسنده مشهور اسپانىاىى که مشهورترىن اثر او
ٔ
ُدن کىشوت نام دارد .اىن اثر به زبان هاى مختلف ترجمه
شده است .سروانتس زندگى پرفراز و نشىبى داشت.
سلجوقىان  :خاندانى ترک که از سال  429تا 700
بر بخش عظىمى از آسىاى غربى حکومت کردند.
سلجوقىان در نقاط مختلف شعبى داشتند چون شام،

ادبىات
عراق و کردستان ،روم و کرمان .در اىن عهد ّ
رو به کمال رفت و شاعران بزرگى پدىد آمدند.
الدوله ( 421ــ )387
سلطان محمود :ملقّب به ىمىن ّ
فرزند ارشد سبکتکىن از مقتدرترىن شاهان غزنوى
است .وى دوازده بار به هندوستان لشکر کشىد33 ،
سال حکومت کرد.
سلطان مسعود :فرزند سلطان محمود ( 509ــ)452
پادشاهى کرىم و دادگستر بود در سال  493به سلطنت
دوره حکومت وى آرامشى نسبى برقرار بود.
رسىدٔ .
سناىى غزنوى :شاعر و عارف معروف اىرانى در قرن
ششم و صاحب مثنوى بزرگ حدىقة الحقىقه است .از
آثار دىگر وى به «طرىق التحقىق»« ،سىرالعبادالى المعاد»
«کارنامه بلخ» مى توان اشاره کرد.
و
ٔ
سندبادنامه :از کتاب هاى داستان قدىم بود که
موضوع آن را از موضوعات کتاب سندباد حکىم هند
مى دانسته اند .اىن کتاب ابتدا به دستور نوح بن منصور
به فارسى درى ترجمه شد .ظهىرى سمرقندى
ترجمه اى دىگر از اىن کتاب کرد و ازرقى شاعر نىز
آن را به نظم درآورد.
ِسىرالملوک کتابى است به فارسى اثر
سىاست نامه :ىا َ
نظام الملک وزىر مشهور سلجوقىان که در پنجاه فصل
تجربىات چندىن ساله
گرد آمده است .اىن کتاب حاصل ّ
اىن وزىر دانشمند است.
سىستان :ىا سگستان نام قدىم آن زرنگ بود .اىن
سرزمىن در گذشته بسىار آباد بوده و انبار گندم اىران
به شمار مى رفته ّاما اکنون سطح کاشت کم شده است.
مرکز سىستان شهر زابل است.
سىمرغ (عنقا) :پرنده اى افسانه اى که بر کوه البرز
جا و مکان دارد .وى پرورنده ِ
زال جهان پهلوان و پدر
ٔ
رستم است .سىمرغ همواره حامى خاندان زال بود.
پرنده افسانه اى جز در اسطوره هاى حماسى ،در
اىن ٔ
عرفان و ادب و هنر ،نىز به گونه هاى مختلف وارد
شده است.

شرىعتى ،على :دکتر على شرىعتى (1356ــ)1312
محمدتقى شرىعتى اهل مزىنان نوىسنده،
فرزند استاد ّ
متفکّر و جامعه شناس معاصر بود که پس از اتمام
تحصىالت دانشگاهى خود در مشهد تحصىالت عالى
رشته تارىخ و جامعه شناسى مذهبى
را در فرانسه و در ٔ
پاىان برد .سرانجام در سال  1356به شهادت رسىد .از
جمله آثارش مى توان به «فاطمه فاطمه است»« ،کوىر»،
«هبوط»« ،مسئولىت شىعه بودن» و  … اشاره کرد.
شکسپـىر ،وىلىام ( 1564ــ  1616م) :بزرگ ترىن
شاعر درام نوىس انگلستان .وى کار خود را با
بازى گرى در گروه «بازى گران مخصوص ملکه »
و نماىش نامه نوىسى آغاز کرد و به عنوان بازىگرى
بزرگ شهرت ىافت .وى را پدر نماىش نامه نوىس
انگلستان شمرده اند .شکسپىر موضوع بسىارى از
نماىش نامه هاىش را از تارىخ روم باستان گرفته و سبک
او به مکتب کالسىسم تعلّق دارد.
فخرالدىن ( 610ــ  :)688از عارفان و
عراقى،
ّ
شاعران نام آور قرن هفتم است .در همدان متول ّد
شد و در همان شهر به تحصىل پرداخت و در
هجده سالگى به مولتان هندوستان رفت و در خدمت
الدىن زکرىّا به سلوک پرداخت و چند سال بعد
شىخ بهاء ّ
قونىه به مجلس
به عربستان و آسىاى صغىر رفت و در ّ
صدرالدىن قونىوى راه ىافت و کتاب    لمعات را
شىخ
ّ
در آن جا نوشت .وى در دمشق درگذشت.
على پور ،مصطفى :از شاعران معاصر ،مجموعه
شعر «از گلوى کوچک رود» از آثار اوست.
فرىدالد ىن ( 618ــ  )540شاعر و
عطّار :شىخ
ّ
عارف معروف اىرانى است .گفته اند پدر او عطّار
فرىدالدىن کار او را دنبال کرد.
(داروفروش) بود و
ّ
وى پس از انقالب باطنى ،چون سرماىه اى بزرگ از
ادب و شعر اندوخته بود ،اندىشه هاى عرفانى خود
را به نظم درآورد .وى آثار بسىارى به وجود آورده
الطىر و الهى نامه و… از آن
که تذکرة االولىا ،منطق ّ
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جمله است.
عمان :درىاىى است منشعب از اقىانوس هند ،در
ّ
جزىره عربستان
شبه
مشرق
و
اىران
و
پاکستان
جنوب
ٔ
تنگه هرمز از خلىج فارس جدا مى گردد.
که به
وسىله ٔ
ٔ
غدىرخم :آبگىرى است بىن مکّه و مدىنه و از آن
اهم ّىت است که حضرت
جهت مىان مسلمانان حاىز ّ
حجة الوداع در اىن
پىامبر (ص) در هنگام برگشتن از ّ
ناحىه خطبه اى اىراد کرد و امىرمؤمنان را به جانشىنى
خود برگزىد.
قابوسنامه :کتابى است به فارسى تألىف عنصرالمعالى
کىکاوس بن اسکندر .نام قابوس نامه از نام مؤل ّف که در
تارىخ به قابوس دوم معروف است گرفته شده .کتابى
اخالقى و تربىتى است که آن را براى تربىت فرزندش
نوشته است.
حواست .وى از قبول رأى پدر در
قابىل :پسر آدم و ّ
باب ازدواج سرپىچىد و کار به قربانى واگذار شدّ .اما
قربانى او در درگاه خداوند پذىرفته نشد و همىن امر
خشم او را بىشتر نمود و هابىل را با سنگ بکشت.
قبطىانِ :ج قبطى ،منسوب به قبط ()Egypte
سکنه
ٔ
قدىم کشور مصر.
ق ّزاق :قومى از تاتار ،سربازى که تحت نظر نظامىان
دوره قاجار
روسى تربىت شده باشد ،سرباز ٔ
نوىسنده معاصر مجموعه
قزوه ،على رضا :شاعر و
ٔ
شعرهاى «از نخلستان تاخىابان» و «شبلى در آتش»
از آثار اوست.
قشقاىى :ناحىه اى است در فارس شامل نقاطى که اىل
قشقاىى در تابستان و زمستان در آنجا سکونت دارند،
نام اىلى در فارس
کابل :در قدىم به خطّه اى وسىع و مرتفع که
اکنون قسمت شمالى افغانستان را تشکىل مى دهد،
مى گفته اند.
کتاىون :نام مادر اسفندىار و همسر گشتاسب
کسراىى ،سىاوش :شاعر معاصر مجموعه شعرهاى:
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«با دماوند خاموش»« ،از قرق تا خروسخوان»،
«خانگى» و «آرش» از آثار اوست.
کلئوپاترا :نام هفت تن از ملکه هاى مصر که
معروف ترىن آن  ها کلئوپاتراى هفتم است .وى با زىباىى
کننده خود قىصر و آنتنىوس را شىفته ساخت و
خىره ٔ
پس از مرگ آنتنىوس خود را با نىش افعى کشت.
کمال الملک :ر.ک .درس کمال الملک
کلىله و دمنه :کتابى است شامل مجموعه داستان هاىى
که حىوانات قهرمان آن هستند .اصل اىن کتاب هندى
بوده که در عهد ساسانىان به پهلوى ترجمه شده است.
بعدها نصراللّّٰه منشى آن را از عربى به فارسى ترجمه
کرده است.
کوىر:کتابى از دکتر على شرىعتى ،اىن کتاب شامل
درباره موضوعات مختلف است.
مجموعه مقاالتى
ٔ
کىان :سلسله اى از پادشاهان اىران باستان ،اىن سلسله
بعد از شاهان پىشدادى به حکومت رسىدند.
فخرالدىن اسعد :شاعر و داستان سراى
گرگانى،
ّ
منظومه وىس  و
اىرانى (فوت پس از سال  466هـ)
ٔ
رامىن از آثار اوست.
سلسله کىان و پدر
گشتاسب :پسر لهراسب شهرىار
ٔ
اسفندىار بود .مهم ترىن جنگ او با ارجاسب تورانى
بود که به شکست ارجاسب منتهى شد .وى با کتاىون
دختر قىصر روم ازدواج کرد .گشتاسب دىن زرتشتى
را پذىرفت.
مرزبان نامه :کتابى است شامل داستان ها و
حکاىت هاىى به زبان حىوانات با محتواىى پندآمىز که
مرزبان بن رستم از شاهان طبرستان آن را در اواخر قرن
چهارم به زبان قدىم طبرستان تألىف کرده است .در اواىل
سعدالدىن وراوىنى آن را به زبان فارسى درى
قرن هفتم
ّ
ترجمه کرد .اىن ترجمه داراى نثرى مصنوع و تشبىهات
و استعارات فراوان است.
مرصادالعباد من المبدأ الى المعاد :اىن کتاب
تصوف ،اخالق و آداب معاش و معاد است
در علم ّ

الدىن رازى معروف به نجم داىه آن را به نام
که نجم ّ
الدىن کىقباد پادشاه سلجوقى در سال  625تألىف
عالء ّ
کرده است .نثر کتاب گاهى ساده و مرسل و گاه داراى
سجع و موازنه است .عالوه بر اىن نوىسنده در خالل
موضوعات ،احادىث و آىات و اشعارى از خود و
شاعران دىگر نقل مى کند.
مظفرالد ىن شاه :پنجمىن شاه قاجار و پسر
ّ
ناصرالدىن شاه است .وى در پنج سالگى به ولىعهدى
ّ
انتخاب شد و به ّمدت چهل سال ولىعهد و حاکم
آذرباىجان بود .چندبار به اروپا سفر کرد و براى تأمىن
مخارج آن دو بار از روس ها قرض گرفت و در عوض
گمرک شمال و شىالت درىاى خزر را به روس ها
مشروطىت را
واگذار کرد .وى در سال  1324فرمان
ّ
صادر کرد و در همان سال قانون اساسى را امضا کرد
و پنج روز پس از آن از دنىا رفت.
منطق الطّىر :منظومه اى عرفانى و از آثار معروف
فرىدالدىن عطّار نىشابورى در  4600بىت است.
شىخ
ّ
شىوه سالکان طرىقت از
در اىن اثر افکار عرفانى و ٔ
زبان پرندگان نشان داده شده است .اىن کتاب از
منظومه هاى عالى زبان فارسى است که عطّار در آن
تخىل و بىان خود را آشکار کرده و در ضمن
قدرت ّ
گفت و گوى پرندگان ،حکاىت ها و تمثىل هاى شىرىن
آورده است.
الد ىن
مولوى :موالنا جالل ّ
محمدبن بهاء ّ
الد ىن ّ
محمدبن حسىن الخطىبى معروف به مولوى ىا مال ّى
ّ
روم از بزرگ ترىن شاعران عارف اىران در قرن هفتم
است .او در بلخ متول ّد شد ولى به مناسبت طول
قونىه به رومى ىا موالناى روم مشهور شد.
اقامتش در ّ
وى در کودکى در نىشابور با عطّار مالقات داشت که
اسرارنامه خود را به مولوى اهدا
طى آن عطّار کتاب
ٔ
کرد .آثار او عبارت اند از «مثنوى»« ،دىوان شمس»،
«فىه ما فىه»« ،مجالس سبعه» و «مکاتىب».
محمدشاه قاجار بود .در سال
ّ
ناصرالدىن شاه :پسر ّ

 1264پس از مرگ پدرش در تبرىز به سلطنت رسىد.
حدود پنجاه سال سلطنت کرد و در  66سالگى به
گلوله طپانچه به قتل
دست مىرزارضاکرمانى به ضرب ٔ
رسىد .در ابتداى سلطنت به ىارى امىرکبىر دست به
ىک سلسله اصالحات زد و چندبار به اروپا سفر کرد.
الدىن رازى :معروف به نجم داىه از عارفان
نجم ّ
دوره مغول (قرن هفتم) است معروف ترىن اثر
مشهور ٔ
قونىه با مولوى
او مرصادالعباد به نثر است .او در ّ
مالقات داشته است .وى عالوه بر نوىسندگى ،شعر
هم مى سروده به خصوص به سبک سناىى گراىش
فراوانى داشته است.
ناصرخسرو :حکىم ابومعىن ناصربن حارث قبادىانى
از شاعران و نوىسندگان بزرگ اىران در قرن پنجم
بود .وى در سال  394در قبادىان بلخ به دنىا آمد
ناصرخسرو در علوم و فنون متداول زمان خود استاد
بود ،قرآن را از حفظ داشت و در علم کالم ،حکمت
و ادىان مطالعات عمىقى داشت که آثار آن در اشعارش
نماىان است .آثار او عبارت اند از« :دىوان اشعار»،
«سفرنامه»« ،زادالمسافرىن»« ،وجه دىن»« ،خوان
اخوان» و …
نصرال ّله منشى :نوىسنده و مترجم تواناى کلىله و
دوره دوم حکومت غزنوىان در
دمنه است .وى در ٔ
دربار بهرام شاه اىن کتاب معتبر را از عربى به پارسى
سنجىده و مزىّن ترجمه کرد.
نظامى گنجه اى :نظامى از شاعران بزرگ
داستان سراى اىران در قرن ششم است .وى بىشتر
عمر خود را به عزلت و انزوا گذرانده است و به همىن
دلىل رفتارش با سالطىن بسىار ساده بوده و پادشاهان
براى او احترام زىادى قاىل بودند .آثار او عبارت اند
از« :مخزن االسرار»« ،لىلى و مجنون»« ،خسرو و
شىرىن»« ،هفت پىکر» ىا «بهرام نامه»« ،اسکندرنامه».
حد کمال
نظامى توانسته است نوع شعر تمثىلى را به ّ
تخىل او در وصف بسىار قوى است.
برساند .نىروى ّ
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وىس و رامىن :از داستان هاى قدىم فارسى
فخرالد ىن
دوره اشکانىان است.
و منسوب به
ّ
ٔ
اسعدگرگانى شاعر قرن پنجم اىن داستان را به خواهش
خواجه عمىد ابوالفتح مظ ّفر نىشابورى حاکم اصفهان
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به نظم کشىده است .سبک آن ساده ،روان و به دور
از مغلق گوىى است .لغات عربى نامأنوس بسىار کم
کهنه فارسى زىاد در آن دىده مى شود.
دارد و لغت هاى ٔ
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