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پیشگفتار

آثـار ادبـی ایـران، آیینۀ اندیشـه ها، باورهـا، هنرمندی ها و عظمت روحـی و معنوی 
ملّتی اسـت که از دیرباز تاکنون، بالنده و شـکوفا از گذرگاه حادثه ها و خطرگاه ها گذشـته 
و بـه  امـروز رسـیده اسـت. برگ بـرگ ادب و فرهنگ ایران زمین، جلـوه گاه آثار منظوم 
و منثور فرهیختگان اندیشـه وری چون فردوسـی، ناصر خسـرو، غّزالی، بیهقی، سنایی، 
عّطار، موالنا،سـعدی، حافظ، بیدل، دهخدا و … اسـت که با بهره گیری از زالل فرهنگ 
اسـالمی، آثاری مانـدگار و پرمایـه را به یـادگار نهاده اند. مطالعۀ دقیـق و عمیق این آثار، 
جان را طراوت می بخشـد، روح را به افق های شـفاف و روشـن پرواز می دهد و ذهن و 

ضمیر را شـکوفا و بارور می سـازد.
برنامـۀ درسـی زبـان و ادبیـات فارسـی در نظام آموزشـی ایران اسـالمی، جایگاهی 
ارزشـمند دارد؛ چرا که از یک سـو حافظ میراث فرهنگی و از سـوی دیگر مؤثرترین ابزار 

انتقـال علـوم، معـارف، ارزش های اعتقادی، فرهنگی و ملّی اسـت.
کتاب فارسـی پایۀ دهم، بر بنیاد رویکرد عام »برنامۀ درسـی ملّی جمهوری اسـالمی 
ایـران«، یعنـی شـکوفایی فطرت توحیدی، اسـتوار اسـت و با توّجه بـه عناصر پنجگانه 
)علـم، تفکـر، ایمـان، اخالق، عمل( و جلوه هـای آن درچهار پهنۀ )خـود، خلق، خلقت و 
خالق( و  بر پایۀ اهداف »برنامۀ درسـی فارسـی«، سـازماندهی و تألیف شده است؛ براین 
اسـاس کتاب از هشـت فصل با عنوان های ادبیات تعلیمی، ادبیات سفر و زندگی، ادبیات 
غنایـی، ادبیـات پایـداری، ادبیات انقالب اسـالمی، ادبیات حماسـی، ادبیات داسـتانی و 

ادبیات جهان، تشـکیل شده است.
بـرای اجـرای بهتر این برنامه و اثربخشـی فرایند آمـوزش، توّجه همکاران ارجمند را 

بـه نکات زیـر جلب می کنیم:
  رویکـرد خـاص برنامۀ فارسـی آمـوزی، رویکرد مهارتی اسـت؛ یعنـی بر آموزش 
و تقویـت مهارت هـای زبانـی و فرازبانـی و ادبی تأکیـد دارد و ادامـۀ منطقی کتاب های 
فارسـی دورة ابتدایی و دورة اّول متوسـطه اسـت؛ به همین روی، الزم اسـت همکاران 

گرامی از سـاختار و محتوای کتاب های پیشـین، آگاهی داشـته باشـند.
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  رویکـرد آموزشـی کتـاب، رویکـرد فعالیـت بنیاد و مشـارکتی اسـت؛ بنابرایـن، طّراحی و 
به کارگیـری شـیوه های آموزشـی متنـّوع و روش هـای همیـاری و گفت وگـو توصیه می شـود. 
ـ یادگیری، کالس را سـرزنده، با نشـاط و آموزش  حضور فّعال دانش آموزان در فرایند یاددهیـ 

را  پویاتـر می سـازد و بـه یادگیری، ژرفای بیشـتری می بخشـد.
  در بخش مهارت های خوانداری، بایسـته اسـت ویژگی های گفتاری و آوایی زبان فارسـی 

همچـون لحـن، تکیه، آهنگ و دیگر ُخرده مهارت ها به طور مناسـب، مـورد توّجه قرار گیرد.
  بـا توجـه بـه رویکـرد مهارتـی، آنچه در بخش بررسـی متـن اهّمّیت دارد؛ کالبد شـکافی 
عملـی متـون اسـت. یعنـی فرصتی خواهیم داشـت تـا متن ها را پـس از خواندن، در سـه قلمرو 
بررسـی کنیـم. ایـن کار، سـطح درک و فهم ما را نسـبت به محتوای اثر، فراتـر خواهد برد. یکی 
از آسـان ترین و کاربردی ترین شـیوه های بررسـی، کالبد شـکافی و تحلیل هر اثر، این است که 

متن در سـه قلمرو بررسـی شـود: زبانی،  ادبی و فکری. 
1. قلمرو زبانی

این قلمرو، دامنۀ گسترده ای دارد؛ از این رو، آن را به سطوح کوچک تر تقسیم می کنیم:
ـ  سـطح واژگانـی: در اینجـا، لغت هـا از نظـر فارسـی  یـا غیرفارسـی بودن، نوع سـاختمان 
)ساده، مشـتق و مرّکـب(، روابـط معنایـی کلمـات از قبیـل ترادف، تضـاد، تضّمن، تناسـب، نوع 

گزینـش و همچنین درست نویسـی بررسـی می شـود. 
ـ سـطح دسـتوری یـا نحـوی: در اینجا، متن از دیـد ترکیبات و قواعد دسـتوری، کاربردهای 

دسـتوری تاریخی، کوتاهی و بلندی جمله ها بررسـی می شـود.
2. قلمرو ادبی

در اینجا، شـیوة نویسـنده در به کارگیری عناصر زیبایی آفرین در سـطح های زیر، بررسـی 
می شود:

 ـ  سطح آوایی یا موسیقیایی: در این مرحله، متن را  از دید بدیع لفظی )وزن، قافیه، ردیف، آرایه های
لفظی و تناسب های آوایی مانند واج آرایی، تکرار، سجع، جناس، و …( بررسی می کنیم.

ـ سطح بیانی: بررسی متن از دید مسائل علم بیان؛ نظیر تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه؛ 
ـ سـطح بدیـع معنـوی: بازخوانـی متن از دید تناسـب های معنایـی؛ همچون تضـاد، ایهام، 

مراعـات نظیـر و …  .
3. قلمرو فکری

در ایـن مرحلـه، متـن از نظر ویژگی های فکری، روحیات، اعتقـادات، گرایش ها، نوع نگرش 
بـه جهان و دیگر جنبه های فکری، مانند موضوع های زیر، بررسـی می شـود: 
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عینی/ ذهنی، شـادی گرا/ غم گرا، خردگرا/ عشـق گرا،  جبرگرا/ اختیارگرا، عرفانی/ طبیعت گرا، 
ـ میهنی/ جهانی و … . خوش بینی/ بدبینی، نگرش فلسفی/ روان شناختی، محلّیـ 

  در آمـوزش، به ویـژه، در قلمـرو زبانـی و ادبـی از بیـان مطالب اضافی که به انباشـِت دانش 
و فرسـایش ذهنـی دانش آمـوزان منجر می شـود، پرهیز گردد.

  مطالب طرح شـده در قلمرو زبانی و ادبی، برگرفته از متن درس اسـت و پیوسـتگی زیادی 
بـا محتـوای درس دارد. آمـوزش ایـن نکات به درک و فهـم بهتر متن، کمک می کنـد؛ بنابراین 

»متـن محـوری« در این بخش، از اصول مورد تأکید اسـت.
  روان خوانی هـا، شـعرخوانی ها و حکایـات با هـدف پرورش مهارت های خوانـداری، ایجاد 
نشـاط و طـراوت ذهنـی، آشـنایی بـا متون مختلف و مهم تـر از همه، پـرورش فرهنگ مطالعه و 
کتاب خوانی، در سـاختار فارسـی گنجانده شـده اند.در پایان »روان خوانی ها« و »شـعرخوانی ها« 
بخش »درک و دریافت« با  دو پرسـش،  تدوین شـده اسـت. این پرسـش ها برای تقویت سـواد 

خوانـدن، توانایـی درک و فهـم، پرورش روحیـۀ نقد و تحلیل متون، تنظیم گردیده اسـت.
  تقویت توانایی فهم و درک متن، یکی از برجسـته ترین اهداف آموزشـی این درس اسـت. 
ایجـاد فرصـت بـرای تأّمل در الیه های محتـوا و همفکری گروه های دانش آمـوزی، به پرورش 

قدرت معناسـازی ذهِن زبان آمـوزان کمک می کند.
  درس های آزاد، فرصت بسـیار مناسـب برای توّجه به اصل پانزدهم قانون اساسـی و تحّقق 
آن اسـت تـا با مشـارکت دانش آموزان عزیـز و راهنمایی دبیران گرامـی از گنجینه های فرهنگ 
سـرزمینی و ادبیاِت بومی در غنی سـازی کتاب درسـی، بهره برداری شـود. برای تولید محتوای 
ایـن درس هـا پیشـنهاد می گـردد بـه موضوع های متناسـب با عنـوان فصل در قلمـرو فرهنگ، 
ادبیـات بومـی، آداب و ُسـنن محلّی، نیازهای ویژۀ نوجوانان و جوانـان و دیگر ناگفته های کتاب، 

شود. پرداخته 
امیدواریـم آمـوزش ایـن کتـاب، بـه رشـد و شـکوفایی زبـان و ادبیـات فارسـی و پـرورِش 
شایسـتگی ها در نسـل جـوان، یاری رسـاند و به گشـایش کرانه هـای امید و روشـنایی، فراروی 

آینده سـازان ایـران عزیـز بینجامد.

گروه زبان و ادب فارسی
دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

 www.literature-dept.talif.sch.ir
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 قلمرو زبانی 
1  معادل معنایی هر یک از واژه های زیر را از متن درس بیابید.

)....................( )....................(       جرئت    میدان جنگ  
)....................( )....................(         کمیاب    شیوه           

2  معنای واژه های مشّخص شده را با معادل امروزی آنها مقایسه کنید.
در بن این پردۀ نیلوفری          کیست کند با چو منی همسری؟
راست به مانند یکی زلزله         داده  تنش  بر  تن  ساحل  یله 

3    بیـت زیـر را براسـاس ترتیـب اجـزای جمله در زبان فارسـی، مرتّـب کنید و نام اجـزای آن را 
مشـّخص نمایید.

غلغلـه زن ، چهـره نمـا ، تیـــــز پــا«»گشـت یکی چشمه ز سنگی جــــدا   
4  در بیت پانزدهم، کدام گروه اسمی، در جایگاه مفعول قرار دارد؟

 قلمرو ادبی 
1 هر یک از بیت های زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید.

 چون بگشـایم ز ســر مــو، شـکــن        مـاه ببینــد رخ  خـــود را  بـه مـــن
 گه به دهـان بر زده کف چون صدف           گـاه چو تیــری کـه رود بر هــــدف

2 با توّجه به شعر نیما، »چشمه « نماد چه کسانی است؟
3 مفهوم کنایۀ مشّخص شده را بنویسید.

   »در بر من ره چو به پایان برد       از خجلی سر به گریبان برد«                    
4 آمیختن دو یا چند حس، در کالم را »حس آمیزی« می گویند؛ مانند: » از صدای سـخن عشـق   

ندیدم خوشـتر«   ؛ به جای »شنیدن سخن«، »دیدن سخن«آمده است. 
  نمونه ای از کاربرد این آرایۀ ادبی را در سرودۀ نیما بیابید.

کـارگـاه  متــن پژوهــی
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 قلمرو فکری 
1 پس از رسیدن به دریا، چه تغییری در نگرش و نحوة تفّکر » چشمه « ایجاد شد؟

2  معنای بیت زیر را به نثر روان بنویسید.
»نعره برآورده، فلک کرده کر                    دیده سیه کرده، شده َزهره در«

3  سرودة زیر از سعدی است، محتوای آن را با شعر نیما مقایسه کنید.
ابـری چکیـد ز  بـاران  خجـل شـد چـو پهنـای دریـا بدیـدیکـی قطـره 
گـر او هسـت حّقـا کـه مــن نیسـتمکـه جایـی که دریاسـت من کیسـتم؟
صـدف در کنـارش بـه جـان پروریـدچـو خـود را بـه چشـم حقـارت بدیـد
در نیسـتی کوفـت تـا هسـت شـــدبلنـدی از آن یافـت کـو پسـت شـد

4  دوست دارید جای کدام یک از شخصیت های شعر نیما ) چشمه،  دریا( باشید؟   
برای انتخاب خود دلیل بیاورید.

. ...............................................................................................................  5
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خالصۀ دانش ها گنــج   حکمــت

دانشـمندی در بیابـان بـه چوپانی رسـید و به 
او گفـت: چـرا بـه جـای تحصیـل علـم، چوپانی 

می کنـی؟
خالصـۀ  آنچـه  گفـت:  جـواب  در   چوپـان 

دانش هاست، یاد گرفته ام.
دانشمند گفت: خالصۀ دانش ها چیست ؟

 چوپان گفت: پنج چیز است:
ـ تا راست، تمام نشده، دروغ نگویم.

ـ تا مال حالل تمام نشده، حرام نخورم.
ـ تـا از عیـب و گنـاه خود، پاک نگـردم، عیب 

مـردم نگویم.
ـ تا روزی خدا تمام نشـده، به در خانۀ دیگری 

نروم. 
ـ تـا قـدم بـه بهشـت نگذاشـته ام، از هـوای نفس و شـیطان 

غافل نباشـم.
دانشـمند گفـت: حّقـا کـه تمـام علـم را دریافتـه ای. هرکس 
ایـن پنـج خصلت را داشـته باشـد، از آب حقیقت علـم و حکمت، 

سـیراب شـده است. 
داستان های صاحبدالن، به کوشش محمدی اشتهاردی
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از آموختن، ننگ مدار

تـا توانـی از نیکـی کردن میاسـا و خود را به نیکی و نیکـوکاری به مردم نمای و 
چـون نمـودی بـه خالف نمـوده مباش. به زبـان، دیگر مگو و به دل دیگـر مدار، تا 
 گندم نمای جو فروش نباشی؛  و اندر همه کاری داد از خویشتن بده، که هر که داد
از خویشـتن بدهد، از داور مسـتغنی باشـد و اگر غم و شادیت بَُود، به آنکس گوی که 
او تیمـار غـم و شـادی تـو دارد و اثر غم و شـادی پیش مردمان، بر خـود پیدا مکن. 
و به هر نیک و بد، زود شـادان و زود اندوهگین مشـو، که این فعل کودکان باشـد. 
بـدان کـوش کـه به هر ُمحالـی از حال و نهـاد خویش بنگردی، کـه بزرگان به 
هر حّق و باطلی از جای نشـوند، و هر شـادی که بازگشـِت آن به غم اسـت، آن را 
شـادی مشـُمر، و بـه وقت نومیدی امیدوارتـر باش و نومیدی را در امید، بسـته دان 

و امیـد را در نومیدی.
رنـج هیـچ کـس ضایـع مکـن و همـه کس را به سـزا، حق شـناس بـاش؛ خاصه 
قرابـت خویش را ؛ چندان که طاقت باشـد با  ایشـان نیکی کـن و  پیران قبیلۀ خویش 
را حرمـت دار، ولیکـن به ایشـان مولَع مبـاش تا همچنان که هنر ایشـان همی بینی، 
عیـب نیـز بتوانـی دید؛ و اگر از بیگانه نا ایمن شـوی، زود به مقـدار ناایمنی، خویش را 

از وی ایمـن گـردان و از آموختـن، ننگ مدار تا از ننگ َرسـته باشـی.
قابوس نامه، عنصرالمعالی
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 قلمرو زبانی 
1   معنی واژه های مشّخص شده را بنویسید.

 کتابی که در او داد سخن آرایی توان داد.              سعدالّدین وراوینی

 عشق شوری در نهاِد ما نهاد.                               فخرالّدین عراقی
2  در متن درس،سه گروه  کلمۀ متضاد بیابید.
3  سه هم خانواده در مقابل هر واژه بنویسید.

 حرمت:
 مقدار:

 مستغنی:
4 با نگاه به متن درس، مانند نمونه، جدول را کامل کنید.

      مرّکب      مشتق        ساده

گالبگلزارگل
.......................................................................................

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

5 جدول زیر را کامل نمایید.)با حفظ شخص(

مضارع اخباریساخت منفیامرفعل

………………شنیده بودی

………………دارد می رود 

………………خواهند پرسید

 کارگاه متــن پژوهــی
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 قلمرو ادبی 
1  بهره گیری از »َمَثل« چه تأثیری در سخن دارد؟ 

2 دو ویژگی مهم نثر این درس را بنویسید.   

قلمرو فکری 
1 نویسنده، چه کاری را کودکانه می شمارد؟

2   در جملۀ زیر، نویسنده بر کدام ویژگی های اخالقی تأکید می کند؟
»اثر غم و شادی پیش مردمان، بر خود پیدا مکن«.

3  َمثل » گندم نمای جو فروش مباش.« آدمی را از چه کاری بر حذر می دارد؟
4 برای مفهوم  بیت زیر، عبارتی از متن درس بیابید.  

»شاد و بی غم بزی که شادی و غم
                                   زود آیـنـد و زود مـی گـذرنـد«       

                                                                                            ابن حسام

. ...............................................................................................................  5
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از سال چهارم تا ششم ابتدایی با خسرو هم کالس بودم. در تمام این مّدِت سه 
سال نشد که یک روز کاغذ و مدادی به کالس بیاورد یا تکلیفی انجام دهد. با این 
حال، بیشتر نمره هایش بیست بود. وقتی معلّم برای خواندِن انشا، خسرو را پای تخته 
صدا می کرد، دفترچۀ من یا مصطفی را که در دو طرف او روی نیمکت نشسته بودیم، 
برمی داشت و صفحۀ سفیدی را باز می کرد و ارتجااًل انشایی می ساخت و با صدای 
گرم و رسا به اصطالح امروزی ها »اجرا می کرد« و یک نمرة بیست با مبلغی آفرین و 
احَسنت تحویل می گرفت و مثل شاخ شمشاد می آمد و سِر جاِی خودش می نشست!

و اّما سبک »نگارش« که نمی توان گفت؛ زیرا خسرو هرگز چیزی نمی نوشت؛ باید 
بگویم سبِک »تقریر« او در انشا تقلیدی بود کودکانه از گلستاِن سعدی. در آن زمان 
ما گلستان سعدی را از بَر می کردیم و منتخبی از اشعاِر شاعراِن مشهور و متون   ادبی و 
نِصاُب الّصبیان را از کالس چهارم ابتدایی به ما درس می دادند. خسرو تمام درس ها 

را سِر کالس یاد می گرفت و حفظ می کرد و دیگر احتیاجی به مرور نداشت.
یک روز میرزا مسیح خان، معلِّم انشا، که موضوِع »عبرت« را برای ما معّین 
کرده بود، خسرو را صدا کرد که انشایش را بخواند. خسرو هم مطابق معمول، دفتر 
انشای مرا برداشت و صفحۀ سفیدی از آن را باز کرد و با همان آهنگ     گیرا و حرکات 
سر  و   دست و اشارت های چشم و ابرو شروع به خواندن کرد. میرزا مسیح خان سخت 
نزدیک بین بود و حّتی با عینک دور    بیضی و دسته  مفتولی و شیشه های کلفت   زنگاری، 
درست و حسابی نمی دید و ملتفت نمی شد که خسرو از روی کاغذ سفید، انشاِی خود 

را می خواند.
باری، خسرو انشای خود را چنین آغاز کرد:

»دی که از دبستان به سرای می شدم، در ُکنِج خلوتی از بَرزن، دو خروس را دیدم 

خسرو روان خوانی
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که بال و پَر افراشته، در هم آمیخته و َگرد برانگیخته اند...«
در آن زمان، کلمات »دبستان« و »بَرزن« ماننِد امروز متداول 
نبود و خسرو از این نوع کلمات بسیار در خاطر داشت و حّتی در 
صحبت و محاورة عادی و روزمّرة خود نیز آنها را به کار می برد و 
 این یکی از استعدادهای گوناگون و فراوان و در عین حال چشمه ای

از خوشمزگی هاِی رنگارنگ او بود.
انشای ارتجالِی خسرو را عرض می کردم. دنباله اش این بود:

»یکی از خروسان، ضربتی سخت بر دیدة حریف نواخت به 
َصدمتی که »جهان تیره شد پیش آن نامدار«. الجرم سپر بینداخت 
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و از میدان بگریخت. لیکن خروِس غالب، حرکتی کرد نه مناسِب حال درویشان. بر 
حریِف   مغلوب که تسلیم اختیار کرده، مخذول و ناالن استرحام می کرد، رحم نیاورد و 

آن چنان او را می کوفت که »پوالد کوبند آهنگران«. 
دیگر طاقت دیدنم نماند. چون برق به میان میدان جستم. نخست خروِس مغلوب را 
با دشنه ای که در جیب داشتم، از رنج و عذاب برهانیدم و حاللش کردم. آنگاه به خروس 
سنگدل پرداختم و به سزاِی عمل ناجوانمردانه اش سرش از تن جدا و او را نیز بِسمل 
کردم تا عبرِت همگان گردد. پس هر دوان را به سرای بردم و از آنان هلیمی ساختم 

بس چرب و نرم.
»مخور طعمه جز خسروانی خورش       که جان یابدت زان خورش، پرورش«

به دِل راحت نشستم و شکمی سیر نوِش جان کردم:
»دمی آب خوردن پس از بدسگال             بِه از عمِر هفتاد و هشتاد سال«

میرزا مسیح خان با چهرة گشاده و خشنود، قلم آهنیِن فرسوده را در دواِت چرک گرفتۀ 
شیشه ای، فروبرد و از پشِت عینِک زنگاری، نوِک قلم را ورانداز کرد و با دو انگشِت بلند 
و استخوانی خود ُکرک و پشِم سِر قلم را با وقار و طمأنینۀ تمام پاک کرد و پس از یک 
ربع ساعت، نمرة بیست با جوهر بنفش برای خسرو گذاشت و ابداً هم ایرادی نگرفت که 
بچه  جان، اّواًل خروس چه الزامی دارد که حرکاتش »مناسب حال درویشان« باشد؛ دیگر 
اینکه، خروس غالب چه بدسگالی به تو کرده بود که سر از تنش جدا کردی؟ خروس، عبرِت 
چه کسانی بشود؟ و از همۀ اینها گذشته اصاًل به چه حق، خروس های مردم را سر بریدی 

و هلیم درست کردی و خوردی؟ خیر، به قوِل امروزی ها این مسائل اساساً مطرح نبود.
عرض کردم: حرام از یک کِف دست کاغذ و یک بند انگشت مداد که خسرو به مدرسه 
بیاورد یا الِی کتاب را باز کند؛ با این حال، شاگرِد ممتازی بود  و  از همۀ درس های حفظی 
بیست می گرفت؛ مگر در ریاضی که »ُکِمیَتش لنگ بود... « و همین باعث شد که نتواند 

تصدیق نامۀ دورة ابتدایی را بگیرد.
من خانوادة خسرو را می شناختم. آنها اصاًل شهرستانی بودند. خسرو در کوچکی 
بی مادر شد. پدرش آقا رضاخان، توّجهی به تربیت او نداشت؛  فقط مادربزرِگ او بود که 
نوة   پسری اش را از جان  و دل دوست می داشت. دل خوشی و دل گرمی و تنها پناه خسرو 
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هم در زندگی همین مادربزرگ بود؛ زنی باخدا، نمازخوان، مقّدس. با قربان و َصَدقه خسرو 
را هر روز می نشاند و وادار می کرد قرآن برایش بخواند.

دیگر از استعدادهای خداداد خسرو، آوازش بود.
معلِّم قرآن ما میرزا عّباس بود. شعر هم می گفت؛ زیاد هم می گفت؛ اّما به قول نظامی 
»خشت می زد«. زنگ قرآن که می شد، تا پایش به کالس می رسید، به خسرو می گفت: 

»بّچه! بخوان.« خسرو هم می خواند.
 خسرو، موسیقی ایرانی، یعنی آواز را از مرحوم درویش خان آموخته بود.

یک روز که خسرو زنگ قرآن، در »شهناز« شوری به پا کرده بود، مدیر مدرسه که در 
ایواِن دراز از بِر کالس ها رد می شد، آواز خسرو را شنید. وارِد کالس شد و به میرزا عّباس 
ِعتاب کرد که »این تالوِت قرآن نیست. آوازخوانی است!«. میرزا عّباس تا خواست جوابی 

بدهد، خسرو این بیِت سعدی را با آواز خوش شش دانگ خواند:
» اُشتر به شعِر عرب در حالت است و َطَرب   

گر ذوق نیست تو را کژ طبع جانوری«
مدیر آهسته از کالس بیرون رفت و َدم برنیاورد. خسرو هم چنان می خواند و مدیر از 

پشت در گوش می داد و لّذت می برد که خود، مردی ادیب و صاحب دل بود.
یک روز خسرو برخالف عادت مألوف یک کیف حلبی که روی آن با رنگ روغن 
ناشیانه ُگل و بُّته نّقاشی شده بود، به مدرسه آورد. همه حیرت کردند که آفتاب از کدام 

سمت برآمده که خسرو کیف همراه آورده است!
زنگ اّول، نّقاشی داشتیم. معلّم نّقاشی ما یکی از سرتیپ های دوراِن ناصرالّدین شاه 

بود و ما هم او را »جناب سرتیپ« می گفتیم.
خسرو با آنکه کیف همراه آورده بود، دفتر نّقاشی و مداد مرا برداشت و تصویِر سرتیپ 
را با »ضمایم و تعلیقات« در نهایت مهارت و استادی کشید و نزد او برد و پرسید: »جناب 
سرتیپ، این را من از روی »طبیعت« کشیده ام؛ چطور است؟« مرحوم سرتیپ آهسته 

اندکی خود را جمع و جور کرد و گفت: »خوب کشیدی؛ دستت خیلی قّوت داره!«.
 خسرو دِر کیف را باز کرد. من که پهلوی او نشسته بودم، دیدم محتواِی آن کوزه هاِی

 رنگارنِگ کوچکی بود پر از انواع »مربّاجات«. 
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معلوم شد مادربزرگش مربّا پخته و در بازگشت از زیارِت قم آن کیف حلبی و کوزه ها 
را آورده بود.

خسرو  بزرگ ترین کوزه را که مربّای بِه  داشت، خدمِت جناب سرتیپ برد  و   دو دستی 
تقدیمش کرد. سرتیپ هم که رهاوردی باِب دندان نصیبش شده بود، با خوش  رویی و 
در عیِن حجب و فروتنی آن را گرفت و باال کشید و هر وقت مربّا از کوزه بیرون نمی آمد، با 
سر انگشِت تدبیر آن را خارج می کرد و با لّذت تمام فرو می داد و به صداِی بلند می گفت: 

»الها! صد هزار مرتبه ُشکر«، که شکِر نعمت، نعمتت افزون کند.
گفتم خسرو، آوازی بسیار خوش داشت و استعدادی فّیاض در فراگرفتِن موسیقی. وقتی 
که از عهدة  امتحاِن سال ششم ابتدایی برنیامد، یکی از دوستان موسیقی شناس که در آن 
اوان دو کالس از ما جلوتر بود، به خسرو توصیه کرد که به دنبال آموختِن موسیقِی ملّی 
برود... خسرو بی میل نبود که دنبال موسیقی برود؛ ولی وقتی موضوع را به مادربزرگش 
گفت، به قول خسرو، اشک از دیده روان ساخت که ای فرزند، حاللت نکنم که مطربی و 
مسخرگی پیشه سازی که »همه قبیلۀ من عالماِن دین بودند«. خسرو هم با آنکه خودُرو و 

خودسر بود، اندرِز مادربزرِگ ناتوان را به گوش اطاعت شنید و پیِ موسیقی نرفت.
شاگردان  با  سال  و  سّن  آن  با  داشت.  استعدادی شگرف  هم  ورزش  در  خسرو 
کالس هاِی هشتم و نهم )مدرسۀ ما نُه کالس بیشتر نداشت( کشتی می گرفت و همه 
را زمین می زد؛ به طوری که در مدرسه حریفی در برابِر او نماند. گفتم که خسرو در 
ریاضیات ضعیف بود و چون نتوانست در این درس نمرة هفت بیاورد، با آنکه نمره هاِی 
دیگرش همه عالی و معّدل نمره هایش 15/75 بود، از امتحان ششِم ابتدایی رد شد؛ پس 

ترک تحصیل کرد و دنباِل ورزش را گرفت.
من دیگر او را نمی دیدم تا روزی که اّولین مسابقۀ قهرمانِی کشتی کشور برگزار شد. 
خسرو را در میان ُتَشک با حریفی قوی پنجه که از خراسان بود، دیدم. خسرو حریف را 
با چاالکی و حسابگری به قول خودش »فرو کوفت« و در چشم به هم زدنی پشت او را 
به خاک رسانید. قهرمان کشور شد و بازوبند طال گرفت. دیگر »خسرو پهلوان« را همه 
می شناختند و می ستودند و تکریمش می کردند؛ ولی چه سود که »حسودان تنگ نظر و 
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عنوداِن بدگهر« وی را به می و معشوق و لهو و لعب کشیدند )این عین گفتۀ خود اوست، 
در روزگار شکست و ِخّفت( به طوری که در مسابقات سال بعد با رسوایی شکست خورد 
و بی سر و صدا به گوشه ای خزید و رو نهان کرد و به کلّی ورزش را کنار گذاشت که 
دیگر »مرد میدان نبود«. این شکست او را از میدان قهرمانی به منجالب فساد کشید. 
»فی الجمله نماند از معاصی ُمنکری که نکرد و ُمسکری که نخورد.« تریاکی و شیره ای 

شد و کارش به ولگردی کشید.
روزی در خیابان او را دیدم؛ شادی کردم و به سویش دویدم. آن خسرو مهربان و 
خون گرم با سردی و بی  مهری بسیار نگاهم کرد. از چهرة تَکیده اش بدبختی و سیه روزی 
می بارید. چشم هاِی درشت و پر فروغش چون چشمه های خشک شده، سرد و بی حالت 
شده بود. شیرة تریاک، آن شیر بی باک را چون اسکلتی وحشتناک ساخته بود. خدای من! 

این همان خسرو است؟!
از حالش پرسیدم؛ جوابی نداد. ناچار بلندتر حرف زدم؛ با صدایی که به قول معروف، گویی 
از ته چاه در می آمد، با زهرخندی گفت: داد نزن؛ »من گوش استماع ندارم، لِمن تَقول«. 
فهمیدم َکر هم شده است. با آنکه همه چیز خود را از دست داده بود، هنوز چشمۀ ذوق 

و قریحه و استعداد ادبِی او خشک نشده بود و می تراوید. از پدر و مادربزرگش پرسیدم. 
آهی کشید و گفت: »مادربزرگم دو سال است که مرده است. بابام راستش نمی دانم 

کجاست«. 
گفتم: »خانه ات کجاست؟« 

آه سوزناکی کشید و در جوابم خواند:
    »کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید          قضا همی بََردش تا به سوی دانه و دام«

و بدون خداحافظی، راه خود گرفت و رفت.
از این مالقات، چند روزی نگذشت که خسرو در گوشه ای، زیر پالسی ُمندرس، 

بی  سر   و  صدا، جان سپرد و آن همه استعداد و قریحه را با خود به زیر خاک برد.
عبدالحسین وجدانی
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درک و دریافت 
1  نویسندة داستان، در بخش زیر برای جّذابیت اثر خود از چه شگردهایی، بهره گرفته است؟

»یکی از خروسان، ضربتی سخت بر دیدة حریف نواخت به َصدمتی که »جهان تیره شد 
پیش آن نامدار«. الجرم سپر بینداخت و از میدان بگریخت. لیکن خروِس غالب، حرکتی کرد 
نه مناسِب حال درویشان. بر حریِف مغلوب که تسلیم اختیار کرده، مخذول و ناالن استرحام 

می کرد، رحم نیاورد و آن چنان او را می کوفت که »پوالد کوبند آهنگران«.

2 اگر شما به جای نویسنده بودید، این داستان را چگونه به پایان می رساندید؟  
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در این فصل، متن هایی را خواندیم که در آنها شاعر یا نویسنده، خواسته است 
موضوع و مفهومی رفتاری، اخالقی یا مسـئله ای اجتماعی و پندآموز را به شـیوة 
انـدرز بازگـو کند؛ بـرای این کار از داسـتان یا حکایت در قالب شـعر و نثر بهره 

گرفته اسـت؛ به این گونه آثار ادبـی، »ادبیات تعلیمی« می گویند.
اثـر تعلیمـی، اثـری اسـت که با هـدف آمـوزش و تعلیـم، موضوع هایی از 
حکمت، اخالق، مذهب یا دانشـی از معارف بشـری را بیان می کند. آثار  تعلیمی 
می تواننـد تخیلـیـ    ادبی باشـند تا مسـئله ای را به صورت روایی یا نمایشـی 
بـا جّذابیـت بیشـتر ارائه دهنـد. از این گونه آثـار ادبی، به ویـژه در کتاب های 
درسـی و ادبیـات کودک و نوجـوان بهره می گیرند. بسـیاری از شـاهکارهای 
ادبـی )قابوس نامـه، کلیلـه و دمنه، گلسـتان، بوسـتان، مثنوی  معنـوی( و آثار 

طنز، جنبـهٔ تعلیمی دارند.

ادبیات تعلیمی 

ی 1
رس

فا
27





 درس سوم: سفر به بصره
 کارگاه متن پژوهی

 گنج حکمت: گرگ و سگ
 درس چهارم: ادبیات بومی )درس آزاد1(

 کارگاه متن پژوهی
 درس پنجم: کالس نّقاشی

 کارگاه متن پژوهی
 روان خوانی: پیرمرد چشم ما بود



چـون بـه بصره رسـیدیم، از برهنگی و عاجزی بـه دیوانگان ماننده 
بودیـم و سـه مـاه بود که موی سـر، باز نکرده بودیم و می خواسـتم که 
در گرمابـه َروم؛  باشـد کـه گـرم شـوم که هوا سـرد بود و جامـه نبود و 
مـن و بـرادرم هـر یک لُنگی کهنه پوشـیده بودیم و پـالس پاره ای در 
پشـت بسـته از سرما. گفتم اکنون ما را که در حّمام گذارد؟ خورجینکی 
بـود کـه کتـاب در آن مـی نهادم، بفروختم و از بهـای آن ِدَرَمکی  چند، 
سـیاه، در کاغـذی کـردم کـه بـه گرمابه بـان دهـم، تا باشـد کـه ما را 
َدَمکـی زیـادت تـر در گرمابـه بگذارد که شـوخ از خود بـاز کنیم. چون 
آن درمک هـا پیش او نهادم، در ما نگریسـت؛ 
پنداشـت که مـا دیوانه ایـم. گفت:»بروید که 
هـم اکنون مـردم از گرمابه بیـرون می آیند«، 
و نگذاشـت که مـا به گرمابه دررویـم. از آنجا 

سفر به بصره
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بـا خجالـت بیـرون آمدیم و به شـتاب برفتیـم. کودکان بـر در گرمابه، 
بازی می کردند؛ پنداشـتند که ما دیوانگانیم. در پی ما افتادند و سـنگ 

می انداختنـد و بانـگ می کردند. 
مـا بـه گوشـه ای باز شـدیم و به تعّجـب در کار دنیا می نگریسـتیم 
و ُمـکاری از مـا سـی دینار مغربی می خواسـت، و هیچ چاره ندانسـتیم؛ 
جز   آنکـه  وزیـِر ُملک اهـواز، که او را ابوالفتح علی بـن احمد می گفتند، 
مـردی اهـل بـود و فضل داشـت از شـعر و ادب، و هم کرمـی تمام، به 
بصـره آمـده بـود؛ پـس مرا در آن حال با مردی پارسـی کـه هم از اهل 
فضل بود آشـنایی افتاده بود و او را با وزیر، صحبتی بودی و این ]مرد[ 
پارسـی هم دسـت تنگ بود و وسـعتی نداشت که حال مرا مرّمتی کند. 
احـوال مـرا نـزد وزیـر بازگفـت. چـون وزیر بشـنید، مردی را با اسـبی 
نزدیک من فرسـتاد که »چنان که هسـتی برنشین و نزدیک من آی«. 
من از بدحالی و برهنگی، شـرم داشـتم و رفتن مناسـب ندیدم. رقعه ای 
نوشـتم و عذری خواسـتم و گفتم که »بعد از این به خدمت رسـم.«، و 
غـرض مـن دو چیـز بود: یکی بـی نوایی؛ دویم گفتم همانـا او را تصّور 
شـود کـه مـرا در فضـل، مرتبه ای اسـت زیـادت، تا چون بـر رقعۀ من 
اّطـالع یابـد، قیـاس کنـد که مـرا اهلّیت چیسـت، تا چون بـه خدمت 
او حاضـر شـوم، خجالـت نبـرم. در حـال، سـی دینار فرسـتاد که  این را 
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به  بهـای تـن جامـه بدهید. از آن، دو دسـت جامۀ نیکو سـاختیم و روز سـیوم بـه مجلس وزیر 
شـدیم. مـردی اهـل و ادیـب و فاضل و نیکـو منظر و متواضع دیدم و متدّین و خوش سـخن. 
مـا را بـه نزدیـک خویـش بازگرفت، و از اّول شـعبان تـا نیمۀ رمضان آنجا بودیـم، و آنچه، آن 
اعرابـی کـرای شـتر بر ما داشـت، به سـی دینار، هم ایـن وزیر بفرمود تا بدو دادنـد و مرا  از آن 

رنـج آزاد کردند. 
خـدای، تبـارک و تَعالـی، همـۀ بنـدگان خـود را از عـذاب قـرض و دیـن فـرج دهـاد، 
به  حقِّ الحّق  و   اَهلِـِه، و چـون بخواسـتیم رفـت، ما را بـه اِنعام و اِکرام به راه دریا گسـیل کرد؛ 
 ، چنـان کـه در کرامـت و فراغ به پارس رسـیدیم. از برکات آن آزادمرد، که خـدای، َعزَّ و َجلَّ

از آزادمـردان خشـنود باد.
بعـد از آنکـه حـال دنیـاوی ما نیک شـده بود و هر یک لباسـی پوشـیدیم، روزی به در آن 
گرمابه شـدیم که ما را در آنجا نگذاشـتند. چون از در رفتیم، گرمابه بان و هر که آنجا بودند، 
همـه بـر پـای خاسـتند و بایسـتادند؛ چندان کـه ما در حّمام شـدیم، و داّلک و قّیـم درآمدند 
و خدمـت کردنـد و بـه وقتـی کـه بیـرون آمدیم، هر کـه در َمسـلَخ گرمابه بـود، همه بر  پای 
خاسـته بودند و نمی نشسـتند، تا ما جامه پوشـیدیم و بیرون آمدیم، و در آن میانه ]شـنیدم[ 
حّمامـی بـه یـاری از آِن خـود می گویـد: »ایـن جوانان آنان اند کـه فالن روز ما ایشـان را 
در حّمـام نگذاشـتیم.« و گمـان بردنـد کـه ما زبان ایشـان ندانیم؛ من به زبـان تازی گفتم 
که:»راسـت می گویـی، مـا آنانیم که پالس پاره ها بر پشـت بسـته بودیـم«. آن    مرد َخجل 
شـد و عذرها خواسـت و این هر دو حال در مّدت بیسـت روز بود و این فصل بدان آوردم تا 
مـردم بداننـد که به شـّدتی که  از روزگار پیش آید، نبایـد نالید  و   از فضل و رحمت کردگار، 

َجلَّ َجاللُه   َوعمَّ نَوالُـه  ، نـا امیـد نباید شـد که او، تَعالی، رحیم اسـت.
                                                                    

سفرنامه، ناصرخسرو
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 کارگاه  متــن پژوهــی

 قلمرو زبانی 
1  معانی مختلف واژة »فضل« را با توّجه به متن درس بنویسید.

2  جدول زیر را  کامل کنید.

هم خانوادهمترادفواژه

َکَرم

اِنعام

فراغ

3    در زبان فارسی،کلمه ای اهّمیت امالیی بیشتری دارد که یک یا چند حرف از حروف شش گانۀ 
زیر در آن باشد:

 
غ، قث، س، صذ،ز،ض،ظح، هت، طء ، ع

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

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

 اکنون از متن درس، واژه هایی را که این نشانه ها در آنها به کار رفته اند، بیابید و بنویسید.

4  واژه ها در گذر زمان، دچار تحّول معنایی می شوند؛ برای پی بردن به این موضوع، معنای 
واژه های مشّخص شده را ، با کاربرد امروزی آنها مقایسه کنید.

 ما را به نزدیک خویش بازگرفت.
  به مجلس وزیر شدیم.
  شوخ از خود باز کنیم.

ـ ک« در واژة »خورجینک« در چه معنایی به کار رفته است؟ دو نمونۀ مشابه در  ـَ 5  پسوند » ـ
متن درس بیابید.
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 قلمرو ادبی 
1  در متن درس، نمونه ای از تشبیه بیابید و ارکان را مشّخص کنید.

2 دو ویژگی نثر ناصرخسرو را بنویسید و برای هر یک، از متن درس نمونه ای بیاورید. 

قلمرو فکری 
1 چرا ناصرخسرو دعوت وزیر را نپذیرفت؟

2   معنا و مفهوم عبارت های زیر را به نثر روان بنویسید.
 دست تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرّمتی کند.

 چون بر رقعۀ من اّطالع یابد، قیاس کند که مرا اهلّیت چیست.
3  بیت زیر، با کدام قسمت درس، ارتباط معنایی دارد؟

»چنین است رسم سرای درشت 
گهی پشت به زین و گهی زین به پشت«                                              

فردوسی    
4  چگونه از پیام نهایی درس می توانیم برای زندگی بهتر بهره بگیریم؟  

. ...............................................................................................................  5
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گرگ            و    سگ گنــج   حکمــت

بهرام گور آن روز و آن شب، اندر آن اندیشه همی بود. دیگر روز، سپیده دم 
از آن دل مشغولی تنها برنشست و روی به بیابان نهاد. در آن صحرا نگاه کرد؛ 
رمۀ گوسفندی دید خوابانیده و خیمه ای زده   و   سگی بر  دار کرده. شگفت 
بماند، نزدیک به خیمه رفت.     مردی بیرون آمد و بر وی سالم کرد و ندانست 
که او بهرام گور است.     بهرام گفت: »مرا نخست از حال سگ آگاه کن، تا این 

حال بدانم که چیست؟«
آن مرد گفت: » این سگ، امین من بود، بر این گوسفندان، و هیچ گرگ از 
بیم او ِگرد گوسفندان من نیارستی گشت، و بسیار وقت من به شهر رفتمی به 
شغلی و او گوسفندان را به چرا بردی و به سالمت بازآوردی. روزگاری برآمد. 
روزی گوسفندان بشمردم، چندین گوسفند کم آمد. همچنین هر  چند روز، 
اندک گوسفندی کم بودی. هرگز اینجا دزد نمی آمد و هیچ گونه نمی توانستم 

دانست که این چه حال است و گوسفندان را چه می شود.
قضا را روزی به دشت رفته بودم، به طلب هیزم؛ چون بازگشتم، از پس 
باالیی در آمدم؛ گوسفندان را دیدم که می چرند و گرگی روی به رمه آورده بود 
و می پویید. در پِس خاری بنشستم و پنهان نگاه می کردم؛ چون سگ، گرگ 
را دید، پیش بازآمد و ُدم می جنبانید؛ گرگ خاموش بایستاد. پس در میان 
رمه تاخت و یکی را از آن گوسفندان بگرفت و بدرید و بخورد و سگ هیچ آواز 
نداد. چون معاملت گرگ و سگ دیدم، بدانستم که تباهی کار گوسفندان من 
از بی راهی سگ بوده است؛ پس او را بگرفتم و از بهر خیانتی که از او پدید 

آمده بود؛ بر   دار کردم«. 
بهرام گور را سخت عجب آمد. چون از آنجا بازگشت، همۀ راه در این حال 
تفّکر می کرد تا اندیشۀ او بر این رفت که رعیت ما رمه اند و وزیر ما امین؛ 
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پس مَثل زد که راست گفته اند دانایان که: »هر که به نام فریفته شود، به نان اندر 
ماند و هر که به نان خیانت کند، به جامه اندر ماند«. 

سیاست نامه ، خواجه نظام الملک توسی
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درس آزاد  ) ادبیات بومی 1(
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قلمرو زبانی 

قلمرو ادبی  

قلمرو فکری 

 کارگاه  متــن پژوهــی
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زنگ نّقاشی بود، دلخواه و روان بود. خشکی نداشت. به جد گرفته نمی شد. خنده در آن روا بود. معلّم 
دور نبود. صورتک به رو نداشت. »صاد« معلّم ما بود؛ آدمی افتاده و صاف. سالش به چهل نمی رسید. 
کارش نگار نقشۀ قالی بود و در آن دستی نازک داشت. نقش بندی اش دلگشا بود و رنگ را نگارین 

می ریخت. آدم در نقشه اش نبود و  بهتر که نبود. در پیچ و تاب عرفانِی اسلیمی، آدم چه کاره بود؟!
معلّم، مرغان را گویا می کشید؛ گوزن را رعنا رقم می زد؛ خرگوش را چابک می بست؛ سگ را روان 
َگرته می ریخت؛ اّما در بیرنگ اسب حرفی به کارش بود و مرا حدیثی از اسب پردازی معلّم در یاد است.

سال دوم دبیرستان بودیم. اّول وقت بود و زنگ نّقاشی ما بود.در کالس نشسته بودیم و چشم به  راه 
معلّم. »صاد« آمد. بر   پا شدیم و نشستیم. لوله ای کاغذ زیر بغل داشت. لوله را روی میز نهاد. نقشۀ قالی 
بود و البد ناتمام بود. معلّم را عادت بود که نقشۀ نیم کاری با خود به کالس آورد و کارش پیوسته همان 
بود: به تختۀ سیاه با گچ طرح جانوری می ریخت؛ ما را به رونگاری آن می نشاند و خود به نقطه چینی 

نقشۀ خود می نشست.
معلّم پای تخته رسید؛ گچ را گرفت؛ برگشت و گفت: »خرگوشی می کشم تا بکشید«. شاگردی از 
دِر مخالفت صدا برداشت: »خرگوش نه!« و شیطنت دیگران را برانگیخت. صدای یکیشان برخاست: 
»خسته شدیم از خرگوش، دنیا ُپِر حیوان است«. از ته کالس شاگردی بانگ زد: »اسب!« و تنی چند با او 
هم صدا شدند: »اسب، اسب! « و معلّم مشّوش بود. از دِر ناسازی صدا برداشت: »چرا اسب؟ به    درد    شما 
نمی خورد؛ حیوان مشکلی است«. پی بردیم راه دست خودش هم نیست و این بار اتاق از جا کنده 
شد. همه با هم دم گرفتیم: »اسب، اسب!« که معلّم فریاد کشید: »ساکت!« و ما ساکت شدیم و معلّم 
آهسته گفت: »باشد، اسب می کشم«؛ و طّراحی آغاز کرد. »صاد« هرگز جانوری جز از پهلو نکشید. 
َخلِف صدق نیاکان هنرور خود بود و نمایش نیم  رخ زندگان رازی در بر داشت و از سر نیازی بود. اسب 

از پهلو، اسبِی خود را به کمال نشان می داد. 
دست معلّم از َوقب حیوان روان شد؛ فرود آمد. لب را به اشاره صورت داد. فّک زیرین را پیمود و در 
آُخره ماند؛ پس باال رفت، چشم را نشاند؛ دو گوش را باال برد؛ از یال و غاِرب به زیر آمد؛ از پستی پشت 

کالس نّقاشی  کارگاه  متــن پژوهــی
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گذشت؛ ُگرده را برآورد؛ ُدم را آویخت؛ پس به جای گردن باز آمد. به پایین رو نهاد؛ از خِم کتف و سینه 
فرا رفت و دو دست را تا فراز ُکلّه نمایان ساخت. سپس شکم را کشید و دو پا را تا زیر زانو گرته زد. 
»صاد« از کار باز ماند. دستش را پایین برد و مرّدد مانده بود. صورت از او چیزی می طلبید؛ تمامت خود 
می خواست. ُکلّۀ پاها مانده بود، با ُسم ها، و ما چشم به راه آخِر کار و با خبر از مشکِل »صاد«. سراپاش 
از درماندگی اش خبر می داد، اّما معلّم درنماند. گریزی رندانه زد که به سود اسب انجامید؛ شتابان 
خط هایی درهم کشید و علفزاری ساخت و حیوان را تا ساق پا به علف نشاند. شیطنت شاگردی ُگل 
کرد؛ صدا زد: »حیوان مچ پا ندارد، سم ندارد«. و معلّم که از َمخمصه َرسته بود، به خون سردی گفت: 

»در علف است؛ حیوان باید بچرد«.
معلّم نّقاشی مرا خبر سازید که شاگرد وفادار حقیرت، هر جا به کار صورتگری درمی ماند، چارة 

درماندگی به شیوة معلّم خود می کند.
 اتاق آبی، سهراب سپهری
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 کارگاه  متــن پژوهــی

 قلمرو زبانی 
1   سپهری، برای کلمۀ »نّقاشی کردن« از چه معادل های معنایی دیگری استفاده کرده است؟

2  برای هریک از موارد زیر، یک مترادف از درس بیابید.
).........................(  برآمدگی پشت پای اسب 
).........................(  چنبرة گردن        
).........................(  میان دو کتف  
3  از متن درس، چهار واژة مهّم امالیی بیابید و بنویسید.

4  نقش دستوری کلمات مشّخص شده را بنویسید.
        »صاد« هرگز جانوری از پهلو نکشید.

5   به کاربرد حرف » و« در جمله های زیر توّجه کنید:
 الف( زندگی و سفر مانند هم هستند.

 ب( در طول زندگی، سفر می کنیم و در سفر هم زندگی می کنیم.
»   و« در جملـۀ »    الـف «، دو یـا چنـد کلمـه را به هم پیوند داده اسـت؛ به این نـوع »  و«،»واو عطف« 

می گویند.
» و« در جملۀ »  ب «، دو جمله را به هم ربط داده اسـت. به این »  و« که معمواًل پس از فعل می آید 

و دو جمله را به هم می پیوندد، »نشـانة ربط یا پیوند« می گویند.
  اکنون از متن درس، برای کاربرد هر یک از انواع »   و«، نمونه ای بیابید و بنویسید.

قلمرو ادبی 
1  در کدام قسمت از این متن، می توان نشانه های شاعری نویسنده را یافت؟

2  دو نمونه از ویژگی های بارز این نوشته را بنویسید. 
3 دو کنایه در متن درس پیدا کنید و مفهوم آنها را بنویسید.
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قلمرو فکری 
1   از نظر نویسـنده، کالس درس نّقاشـی در مقایسـه با کالس درس های دیگر چه ویژگی هایی 

داشت؟ 
2  معنی و مفهوم هریک از عبارت های زیر را بنویسید. 

 َخلَف صدق نیاکان هنرور خود بود.
 اسب از پهلو، اسبی خود را به کمال نشان می داد.

. ...............................................................................................................  3
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بار اّول که پیرمرد را دیدم در کنگرة نویسندگانی بود که خانۀ فرهنگ شوروی در تهران َعلَم   کرده   بود؛ 
تیر ماه 1325. زبر و زرنگ می آمد و می رفت. دیگر شعرا کاری به کار او نداشتند. من هم که شاعر نبودم، 
و عالوه بر آن، جوانکی بودم و توی جماعت، بُر خورده بودم. شبی که نوبت شعر خواندن او بود، یادم 

است برق خاموش شد و روی میز خطابه شمعی نهادند و او »آی آدم ها«یش را خواند.
تا اواخر سال 26 یکی دو بار به خانه اش رفتم. خانه اش کوچۀ پاریس بود. شاعر از »یوش« گریخته 
و در کوچۀ پاریس! عالیه خانم رو نشان نمی داد و پسرشان که کودکی بود، دنبال گربه می دوید و 

سر  و   صدا می کرد.
دیگر او را ندیدم تا به خانۀ شمیران رفتند؛ شاید در حدود سال 29 و 30. یکی دو بار با زنم به 
سراغشان رفتیم. همان نزدیکی های خانۀ آنها تّکه زمینی وقفی از وزارت فرهنگ گرفته بودیم و خیال 
داشتیم النه ای بسازیم. راستش اگر او در آن نزدیکی نبود، آن النه ساخته نمی شد و ما خانۀ فعلی را 
نداشتیم. این رفت و آمد بود و بود تا خانۀ ما ساخته شد و معاشرت همسایگانه پیش آمد. محل هنوز 
بیابان بود و خانه ها درست از سینۀ خاک درآمده بودند و در چنان بیغوله ای آشنایی غنیمتی بود؛ آن هم 
با »نیما«. از آن به بعد که همسایۀ او شده بودیم، پیرمرد را زیاد می دیدم؛ گاهی هر روز؛ در خانه هامان 
یا در راه. او کیفی بزرگ به دست داشت و به خرید می رفت و بر می گشت. سالم علیکی می کردیم و 

احوال می پرسیدیم و من هیچ فکر نمی کردم که به زودی خواهد رسید روزی که او نباشد.
گاهی هم سراغ همدیگر می رفتیم؛ تنها یا با اهل و عیال. گاهی درد دلی، گاهی مشورتی از خودش 
یا از زنش یا دربارة پسرشان که سالی یک بار مدرسه عوض می کرد و هر چه می گفتیم بحران بلوغ 

است و سخت نگیرید، فایده نداشت.
زندگی مرّفهی نداشتند. پیرمرد شندرغازی از وزارت فرهنگ می گرفت که صرف و خرج خانه اش 
می شد. رسیدگی به کار منزل اصاًل به عهدة عالیه خانم بود که برای بانک ملّی کار می کرد و حقوقی 
می گرفت و بعد که عالیه خانم بازنشسته شد، کار خراب تر شد. پیرمرد در چنین وضعی گرفتار بود. به 

خصوص این ده سالۀ اخیر، و آنچه این وضع را باز هم بدتر می کرد، رفت و آمد شاعران جوان بود.

پیرمرد چشم ما بود روان خوانی
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    عالیه خانم می دید که پیرمرد چه پناهگاهی شده  است، برای خیل جوانان، اّما تحّمل آن همه رفت و 
آمد را نداشت؛ به خصوص در  چنان معیشت تنگی. خودش هم از این همه رفت و آمد به تنگ آمده بود.

هر سال تابستان به یوش می رفتند. خانه را اجاره می دادند یا به کسی می سپردند و از قند و چای 
گرفته تا تره بار و بنشن و دوا درمان، همه را فراهم می کردند و راه می افتادند؛ درست همچون سفری 

به قندهار، هم ییالقی بود هم صرفه جویی می کردند.
اّما من می دیدم که خود پیرمرد در این سفرهای هرساله به جست و جوی تساّلیی می رفت؛ برای 
غم غربتی که در شهر به آن دچار می شد. نمی دانم خودش می دانست یا نه که اگر به شهر نیامده بود، 

نیما نشده بود.
مسلمًا اگر درها را به رویش نبسته بودند، شاید وضع جور دیگری بود. این آخری ها فریاد را فقط در 

شعرش می شد ُجست. نگاهش آرام و حرکاتش و زندگانی اش بی تالطم بود و خیالش تخت.
به همین طریق بود که پیرمرد، دور از هر ادایی به سادگی در میان ما زیست و به ساده دلی روستایی 
خویش از هر چیز تعّجب کرد و هر چه بر او تنگ گرفتند، کمربند خود را تنگ تر بست تا دست آخر با 
حقارت زندگی هامان اُخت شد. همچون مروارید در دل صدف کج و کوله ای سال ها بسته ماند. در  چشم 
او که خود چشم زمانۀ ما بود، آرامشی بود که گمان می بردی شاید هم به حق از سر تسلیم است؛ اّما 

در واقع  طمأنینه ای بود که در چشم بی نور یک مجّسمۀ دورة فراعنه هست.
در این همه سال که با او بودیم، هیچ نشد که از تن خود بنالد. هیچ بیمار نشد؛ نه سردردی نه پادردی 
و نه هیچ ناراحتی دیگر. فقط یک بار، دو سه سال قبل از مرگش شنیدم که از تن خود نالیده؛ مثل اینکه 

پیش از سفر تابستانۀ یوش بود.
شبی که آن اتّفاق افتاد، ما به صدای در از خواب پریدیم؛ اّول گمان کردم میراب است. خواب که از 
چشمم پرید و از گوشم، تازه فهمیدم که در  زدن میراب نیست و َشستم خبردار شد. گفتم: »سیمین! به 

نظرم حال پیرمرد خوش نیست«. ُکلفتشان بود، وحشت زده می نمود.
مّدتی بود که پیرمرد افتاده بود. برای اّول بار در عمرش، جز در عالم شاعری، یک کار غیر عادی 
کرد؛ یعنی زمستان به یوش رفت و همین یکی کارش را ساخت. از یوش تا کنارة جاّدة چالوس روی 

قاطر آورده بودندش.
اّما نه الغر شده بود، نه رنگش برگشته بود؛ فقط پاهایش باد کرده بود و از زنی سخن می گفت که 
وقتی یوش بوده اند، برای خدمت او می آمده، می نشسته و مثل جغد او را می پاییده؛ آن قدر که پیرمرد 
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رویش را به دیوار می کرده و خودش را به خواب می زده و من حاال از خودم می پرسم که نکند آن زن 
فهمیده بود؟

هر چه بود آخرین مطلب جالبی بود که از او شنیدم. هر روز سری می زدیم؛ آرام بود و چیزی 
نمی خواست و در نگاهش همان تسلیم بود، و حاال... .

چیزی به دوشم انداختم و دویدم. هرگز گمان نمی کردم که کار از کار گذشته باشد. گفتم البد دکتری 
باید خبر کرد یا دوایی باید خواست. عالیه خانم پای کرسی نشسته بود و سر او را روی سینه گرفته بود 

و ناله می کرد: »نیمام از دست رفت!«.
آن سر بزرگ داغ داغ بود؛ اّما چشم ها را بسته بودند؛ کوره ای تازه خاموش شده. باز هم باورم نمی شد. 
عالیه خانم بهتر از من می دانست که کار از کار گذشته است؛ ولی بی تابی می کرد و هی می پرسید: 

»فالنی! یعنی نیمام از دست رفت؟«.
و مگر می شد بگویی آری؟ عالیه خانم را با سیمین فرستادم که از خانۀ ما به دکتر تلفن کنند. پسر 
را پیش از رسیدن من فرستاده بودند سراغ  شوهر خواهرش. من و ُکلفِت خانه کمک کردیم و تن او را، 

که عجیب سبک بود، از زیر کرسی درآوردیم و رو     به قبله خواباندیم.
گفتم: »برو سماور را آتش کن؛ حاال قوم و خویش ها می آیند« و سماور نفتی که روشن شد، گفتم 

رفت قرآن آورد. الی قرآن را باز کردم؛ آمد: » والّصاّفات صّفا«.
 ارزیابی شتاب زده، جالل آل احمد

درک و دریافت 
1 استنباط خود را از عبارت زیر بنویسید.

 »هرچه بر او تنگ گرفتند، کمربند خود را تنگ تر بست تا دست آخر با حقارت زندگی هامان اُخت 
شد.«

2 در کدام بخش متن، دیدگاه آل احمد دربارة جایگاه و ارزش نیما بیان شده است؟  
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در درس نخسـت این فصل، بخشـی از نوشتة حکیم ابومعین ناصر خسرو 
قبادیانی، سـرایندهٔ قرن پنجم را خواندیم. در این نوشـته، ناصرخسرو بخشی 
از رخـداد یـک روز از سـفر خویش را با ذکـر زمان و مکان و شـرح جزئیات و 
 توصیف حاالت اشخاص، بیان کرده است)سفرنامه(. در متن »کالس نّقاشی «،

 سـپهری خاطـره ای از یـک کالس دوران تحصیـل خویـش را بـا توصیـف و 
چاشـنی طنز نوشـته اسـت )خاطره نـگاری(. 

سـفرنامه ها یـا خاطره نگاشـت ها در حقیقـت، بخشـی از »زندگی نامه« 
هسـتند. آثـاری که اشـخاص با ثبـت خاطرات و گـزارش احـوال خویش یا 
شـرح رخدادهای روزگار و افکار دیگران بر جای می گذارند؛ » َحسـب حال« 
یـا »زندگـی نامه« خوانده می شـوند؛ مثالً »پیرمرد چشـم ما بـود« بیاِن حّس و 
حـال عاطفـی آل احمد اسـت که با زبـان صمیمی دربارهٔ نیما نگاشـته شـده 

است.

ادبیات سفر و زندگی 

ی 1
رس

فا
47





 درس ششم: مهر و وفا
 کارگاه متن پژوهی

 گنج حکمت: ُحّقة راز
 درس هفتم: جمال و کمال

 کارگاه متن پژوهی
 شعر خوانی: بوی گل و ریحان ها 
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