
4   گاهی در برخی واژگان مصّوت »   ا« به مصّوت »  ی« تبدیل می شود؛ مانند؛ 
   رکاب             رکیب

   حجاب          حجیب
 به این شکل های تغییر یافته،کلمات »ُممال« گفته می شود. 

   چند کلمۀ ممال در متن درس بیابید و بنویسید.

قلمرو ادبی 
1  مفهوم کنایی هریک از عبارت های زیر را بنویسید.

  عنان را گران کردن:
  سر هم نبرد به گرد آوردن:

2 یکی از آداب حماسه، رجزخوانی پهلوانان دو سپاه است. کدام ابیات درس می توانند نمونه هایی  
       از این رجزخوانی باشند؟

3  هرگاه در بیان ویژگی و صفت چیزی، زیاده روی و بزرگ نمایی شود، در زبان ادبی به این کار 
»  اغراق« می گویند. این آرایه در متن های حماسی کاربرد فراوان دارد؛ مانند:

آب  دریای  چو  آهن  کوه  افراسیابشود  نـام  بشنود  اگر 
از متن درس، دو نمونه از کاربرد »  اغراق« را بیابید و آن را توضیح دهید.

4  در کدام ابیات، لحن بیان شاعر، طنزآمیز است؟

قلمرو فکری 
1  چرا رستم از رّهام برآشفت؟

2  به نظر شما، چرا رستم پیاده به نبرد، روی آورد؟
3  بر پایۀ این درس، چند ویژگی برتر رستم را بنویسید.

4   از دید روحیـ  روانی چه ویژگی هایی در کالم فردوسی هست که ما ایرانیان بدان می بالیم؟
. ............................................................................................................... 5
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جاه و چاه گنــج   حکمــت

مـردم آزاری را حکایـت کننـد کـه 
سـنگی بـر سـر صالحـی زد. درویـش 
را مجـال انتقـام نبـود؛ سـنگ را نـگاه 
همی داشـت تـا زمانی که َملـک را بر آن 

لشـکری خشـم آمـد و در چـاه کـرد.
 درویش اندر آمد و سـنگ در سـرش 

کوفت. 
گفتا: تو کیسـتی و مرا این سنگ چرا 

زدی؟
 گفت: من فالنم و این همان سـنگ 
اسـت که در فالن تاریخ بر سر من زدی. 

گفت: چندین روزگار کجا بودی؟
 گفـت: از جاهت اندیشـه همی کردم؛ 

اکنـون که در چاهت دیدم، فرصت غنیمت دانسـتم.
تیز  دّرنده،  ناخن  نداری  با ددان آن بِه که کم گیری ستیزچون 
کرد پنجه  بازو،  پوالد  با  که  ساعد مسکین خود را رنجه کردهر 
روزگار ببندد،  دستش  تا  پس به کام دوستان، مغزش برآرباش 

گلستان، سعدی  

ی 1
رس

فا
10

2



ُگردآفرید، پهلوان شیر زن حماسۀ ملّی ایران، دختر ُگژَدَهم است. گردآفریِد دالور با اینکه 
در داستان رستم و سهراب شاهنامه حضوری کوتاه دارد، بسیار برجسته و یکی از گیراترین 
زنان شاهنامه است. در رهسپاری سهراب از توران به سوی ایران، هنگامی که وی در 
جست و جوی پدرش، رستم است، با او آشنا می شویم. در مرز توران و ایران، دژی به نام 
سپید          دژ است. ُگژَدَهم که یک ایرانی سالخورده است، بر آن دژ فرمان می راند و همواره 
در برابر دشمن، پایداری سرسختانه ای می ورزد و با این کار، دل همۀ ایرانیان را به آن دژ 
امیدوار می سازد. سهراب ناچار است پیش از درآمدن به خاک ایران از این دژ بگذرد. در نبرد 
میان سهراب و ُهجیر، فرمانده  دژ، سهراب بر او پیروز می شود. سهراب، نخست می خواهد 
او را بکشد، اما او را اسیر کرده، راهی سپاه خود می کند. آگاهی از این رویداد، دژ نشینان را 
 سراسیمه می سازد، اما گرد آفرید این واقعه را مایۀ ننگ می داند و برمی آشوبد و خود به نبرد او
نبرد میان آن دو  به رزمگاه درمی آید و  برای رویارویی آن شیرزن  می رود. سهراب 

درمی گیرد:

َدَهمـ1 �ژ
ُگ

�  �ِ �ت
د�خ دـ  �ژ گاه  �آ و  م�چ

�ک �ت 
�ژ

�گ من،  �ج
�خ
� ن  �آ �اـالِر  �که 

سو�ر �دی 
ُگ

� �اـِن   � �جَ ود  �ج ی 
خ
� امد�ررخ �خ درون،  ��خ �گ  �خ �ج جه  � ـه  �ژ هم�ی

د« رـ�ی
�خ �د�آ

ُگ
�« ود  �ج �و  ام  �خ ا  �ج

د�ک ور�ی
آ

ا �خ ن  ـی
�خ �چ مارد،  رخ  ما�خه  رخ

� �ی ُه�ج کاِر  رخ  مد  �آ �ژ 
�گ �خ �خ ان  �خ ��چ �ی

�ت �د�ِر 
ک

� جه  � �ژ 
�گ ر�خ ال�ه  د  �ژ �که 

�گ5 �خ �ج سو�ر�ِن  رِدِع  د  ـی
و�ژ �چ �گ�ج رد�خ اـی  �ج کار،  ن  �آ در  ��خ ود  �ج �خ  
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� �ی
�ژ �د�ر 

ک
� جه  � ردژ  �رخ  مد  �آ �ود  ��خ �ی رخ جه  � ی  ا�ی اد�چ �ج اـن  ،  م�ی  � �ج م� 

�ک

�د
گ

� و  �چ مد  �آ در  ��خ اه  ـچ � �ی�ژ  �چ جه  �د�
ک

� له  و�ی ی 
ک

� �ی اـن  �و�ژ �خ رعِد  و  �چ

ور�ن �گ ـ�آ �خ �ج و  د  د�م ��خ �ک �د�ن 
ُگ

� �رـ�ن�که  موده  رخ کار�آ و  ��ن  دل�ی

د د�ی �ج ر�  �و   ، ن  ��ورژ �ی
�ژ سه���ج  و  د�چ �ی �خ

گ
� د�ن  د�خ جه  � ر�  ل�ج  و  د  د�ی �خ �خ �ج

د10 ��ی
�خ �د�آ

ُگ
� �ژ  �چ�ی دمان  امد  �ی د،�ج د�ی �ج ر�  �و  ن 

گ
�

د��خ م�خ �ک �تِ 
ُد�خ و  �چ

 � �ج اـد  �ژ
گ

� �ج و  �د 
ک

� ه  رخ جه  � ر�  ر�کمان  دخ �گ ��ژ  �ی �ت �ژ  �چ�ی ر�  م�عخ  د  �ُج
�خَ

�ت
��خ

گ
� ار�ن  ��ج �ی �ت  ،� �ج سه���ج  جه  �ت�

��خ
گ

�گ سو�ر�ن � �خ �چ    و ر�س�ت   ،   �ج �چ
�گ �خ �خ مد�ژ  �آ و  سه���ج  �د 

ک
� لگه  �گ�خ �خ جه �ج مد � در �آ �خ ��خ �ی �ت و �ت

�خ �ژ ��آ �ج

د رـ�ی
�خ �د�آ

ُگ
� د  د�ی ر�  سه���ج  و  دـ�چ �دم�ی همی �ج �ژ 

�ت �آ �اـِن  �ج�  �که 

�د15
ک

� سه���ج  سوی  ر�  ه  �خ �ی �خ �دس� 
ک

ا�ج � � �رخ �ت ان ر� �چُ ـخ ان و � ع�خ
�گ ل�خ ون  �چ د �چ �ت سه���ج   و �ژ �خ �ژ ��آ �گ  �ج �خ �ج جه  � د  �جُ  �

گ
اـره � �چ �و  و�ِه  د�خ �جَ و  �چ

د ��ی
�خ �د  �آ

ُگ
� دِـ  م��ج�خ

�ک  � �ج د  �خ د�ج �رد�ی �جَ �ک  ،  �ی جه  �  
�ک �ی  ، ��ژ  �ج  � �ج ِره  ِ رخ

د رـ�ی
�خ �آ �د 

ُگ
� د  �ی �چ �ی �چ �ج ن  �ی رخ  � �ج و  د�چ �ی �ژ ��ک �ج اـن  م�ی �رخ  �خ  �ی �ت �ی�خ  �ت ی 

ک
� �ی

�د
ک

� مـ  �ی
�خ دو  جه  � ر�  �و  ۀ  رـخ �ی

�خ د  �خ �د�ج
گ

اس�ت � ��خ ِ� �س�چ و �ج س�ت �رخ �ج �ژ �خ

ود20 �ج �خ ده  ـخ س �ج �و  ا  �ج ورد  �آ جه  ود� رخ �ت 
�گاسژ �ج و  روی  و  �رخ د  �ی �چ �ی �چ �ج

�د ُ ��چ ر�  دها  �رژ اـن  ،  ع�خ د،  ه�ج �دس�چ �ج �ج ی  ا�ی �خ رو�ژ هاـن  ،  �ج �رخ  م 
�ژ �خ جه  �
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ژ
در� �گ ��خ �خ جه �ت اـن � �و�ژ مد �خ و �آ س��ژ�چ �رخ  ود 

�خُ �ت 
�د�سژ �ج و  د  �ی �ج �خ �ج �ج

�وی موـی  ره  رخ ِد  �خ �ج رخ  دـ  �ژ د، روی �ویرها  دـ �ژ �ی
ور سژ و �خ ان �چ رد�خ�ژ

�س�ت �ت
س�ت سه���ج ــ ، کاو د�خ د��خ س�س�ت�ج

س� و موـی �و �رخ رِد ��خ

اه25 ��ن ��چ �ت �رخ ��ی
�خ ؛ �گ مد�ژ �ت �آ �خ �گ وردگاه؟!�ژ �آ جه  � د  �ی

�آ رـ  �ت
د�خ ن  �ی

�خ �چ

وی م�ج ی  رهاـ�ی من  �خ 
ک

� �ت 
�خ �گ دو  و �ـی ماه روی؟�ج

ی، �ت و�ی �گ �ج �خ �� �ج �چ

ور
�گ و 

�ت �اـِن  جه  � د�مم  جه  � اـمد  ور�خ�ی م�ژ  ، ی  اـ�ج �خ�ی ی  رها�ی م 
�گ �خ �چ رخ 

د ��ی
�خ �د�آ

ُگ
� �خ�ت  کاو�ی س�ت  د��خ د�ج د�ی �خ ردمان  اـره  �چ �رخ  �خ  �ج ر�  ن  �آ م� 

� »  �ی دل�ی  : �ت
�خ �گ و  مود  �خ �ج دو روی  �،�ج �ی

�ژ �د�ر 
ک

� جه  � رـ�ن  دل�ی ان  م�ی

ما30 �گ  �خ �ج ن  ��ی �ج اره  �خ �خ  ،  �
ک

ـ ل�ژ مادو  �گ  ه�خ �آ و   � ـی مسژ
�ژ و  �رخ 

گ
� ن  ��ی �ج

ن روی و موی �ی
�خ �چ اـ�یم  �ژ

گ
ون من ل �خ وی�ک

�ت   و�گ
�خ �گ �رخ   � �چُ �دد 

گ
� و 

�ت اه  ��چ

�د �ج �خ �ت 
دسژ جه  � �و  �ـی  �ت

د�خ ا  �ج �د�که 
گ

� ورد  �آ در  ��خ  � ��ج جه  � �اـن  ن  د�ی �ج

وس�ت
�ت �مان  �خ جه  � ردژ  و   �

ک
� ��ژ ون  �خ س�ت  «�ک �جُ �گ  �خ �ج  ، ی  �ت سژ �آ ن  ��ی  � �ج د  ا�ی �ج �خ

د ��ی
�خ �د�آ

ُگ
� د  ـی �چ �ی �چ �ج

ر�  اـن  دع�خ ـی سژ �ک ردژ   � �ج ��رخ  س���خ دـ  �م�خ

هم35 جه  � �و  ا  �ج سه���ج  و  �ت 
دهمـهمی ر�خ �ژ

گ
�  ، ردژ ردگاِه  جه  � اـمد  �ج�ی

د رـ�ی
�خ �د   �آ

ُگ
� اد  �ژ

�گ �ج اره  �ج دردِ   ـی سژ �ک ردژ   � �ج  ، �ج��ته  و  ��ته  �خ ِن  �ت

د د�خ �ژ ن  �ی
ـگ م

�خ
و  د  �خ �جس�ت �ج ردژ  دردِ   دـ�خ ن �ژ �ی

و�خ ده �خ مـ دل و د�ی � �رخ �خ �چُ
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� �ی ه�ج و  د  رـ�ی
�خ �د   �آ

ُگ
� �ر  رخ �آ رـرخ  �چ�ی و  ا  ��خ �جُ د،  ود�خ �ج ردد  �رخ   � �چُ

ن 40 �رخ ـی �ژ دل    �ک �ی �خ کای      د:    �خ �ت �خ �گ من�ج �ج
�خ
� دل  و، 

�ت �رخ  د  �جُ مـ  �خ �رخ   � �چُ
�گ ی، همـ ��خ�ون و ر�خ س�ت م �جُ �گ�که هم ررخ �خ �خ دوده   � �ج و 

�ت کار  رخ  اـمد  �خ�ی

د رـ�ی
�خ �د�آ

ُگ
� ار،  ـی س �ج د  د�ی �خ �خ د�ج ��ی

گ
� �خ �ج ــه  ـچ � مد،  ��آ �ج اره  �ج جه  �

ن �ی رخ �ت  �چسژ  � �ج د  د�ی ر�  سه���ج  و  ن�چ �ی �کاِن �چ
�تُ اـِه  �ت کای �ژ �خ �گ ن  �ی

�خ �چ

�د
گ

� ارخ �ج ـون  �خ �ک  ، ی  �ت
سژ �گ �جه 

ر�خ  �� �د�چ �ج �خ �ت 
دسژ رخ  هم  مدن  �آ �رخ  هم 

�خـی
�کُ �مان  �خ �که  د  �ی

�آ رـ  ه�ت �ج ر�  و 
�خـی�ت

�کُ ور�ن 
�ت سوی  امور،  �خ  ِ

ر�خ

و�ی�ژ45 �خ وـی  ارخ �ج جه  � من  ��ی �ج�  ی  ا�ژ �ج «�خ و�ی�ژ هلـوی �خ اد�ن  ، رخ �چ وَرد گاِو �خ »�خ

شاهنامه، داستان رستم و سهراب، فردوسی        
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 قلمرو زبانی 
1  معادل معنایی کلمات زیر را از متن درس بیابید.

باره )......................( درع  )......................(  
2  به کمک فرهنگ لغت، معنای فعل های زیر را بنویسید.

ویله کردن )......................(        برآوردن   )......................(  برکشیدن )......................( 
3 دربارۀ کاربرد معنایی» بر«، در بیت زیر، توضیح دهید.

ُگردآفرید کمربند  بر  زره بر برش، یک به یک ، بردریدبزد 

4 زمان فعل های زیر را تعیین کنید و معادل امروزی آنها را بنویسید.
   بدانست:     ...................... ، ...................... .
   همی رفت:  ...................... ، ...................... .

5  در گذر زمان، شکل نوشتاری برخی کلمات تغییر می کند؛ مانند:»سپید  سفید«.
از متن درس، نمونه ای از تحّول شکل نوشتاری کلمات بیابید و بنویسید. 

قلمرو ادبی 
1  واژگان قافیه در کدام بیت ها، دربردارندۀ آرایۀ جناس اند؟

2  نمونه ای از آرایۀ اغراق را در شعری که خواندید، بیابید.
3   مفهوم عبارت های کنایی زیر را بنویسید.

  سپهبد، عنان، اژدها را سپرد    )..........................................................................(
  رخ نامور سوی توران کنی  )..........................................................................(
  لب را به دندان گزید   )..........................................................................(

4   یـک َمَثـل از متـن درس بیابیـد و دربـارهٔ معنـا و کاربـرد آن توضیح دهید؛ سـپس بـا رجوع به 
امثـال    و حکـم دهخـدا، دو َمَثل، معادل آن بنویسـید.

. ...............................................................................................................  5
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قلمرو فکری 
1 دلیل دردمندی و غمگین بودن ساکنان دژ، چه بود؟

2 معنا و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید.
بپیچیـد ازو روی و برگاشـت زود بـه آورد بـا او بسـنده نبـود

3 فردوسی در این داستان، ُگردآفرید را با چه ویژگی هایی وصف کرده است؟
4  »حماسـه« در لغت به معنای دالوری و شـجاعت اسـت و در اصطالح ادبی، شـعری اسـت با 

ویژگی هـای زیر:
  داستانی، 
  قهرمانی، 

  قومی و ملّی، 
  حوادثی خارق العاده

    بر پایۀ این توضیح، این درس را با متن روان خوانی »شیرزنان« مقایسه کنید.
 . ............................................................................................................... 5
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دـ1 �ژ ه  ارخ �ت مون  رخ �آ گامهٔ 
ه�خ و  دـ�چ �ژ ه  و�رخ ��آ �چُ ��ن   ،  ��ی اره  ��ج

گ
د�

ک
ا� �چ در�م  �چ  ِ �خ �خ

�خ ٔۀ  طّ �خ ن  ��ی �رخ 
ک

ا� �خ ا�ج �ت �ور  ان     �چ �ج  ِ
ک

ا� �خ ن  �ی رخ و 
�خ �ی

م�د�خ دـٔۀ  �خ
��خ �خ م�رخ  ن  ��ی �خ�رخ  �ی

ـت من �
د�ژ گاِن 

ل�خ �چ ام  �خ
ُ لک

کار �ژ �آ  � هـخ د  �ژ اـن  �خ �چ ره،   �
گ

گارد� رورخ دٔه  د�ی دـ  �ژ �ه  �ی
�خ ن  �آ �خ 

ک
�

ن5 �ی م رخ ��ن  ��ی م�د�ن  و  رـ�ن  ن دل�ی �ی
�ک رورخ  ور  �آ �گ  �خ �ج ��ن  �ی ه�ژ

مو�ج   �د�ر 
ک

� جه  � اـن  و�ژ �ج و  ان  �و�ژ و�ج�خ
�خ و�ج 

�خ ��ن 
ک

� �رخ  د  مد�خ �آ رـ�رخ  �خ

دلیران و مردان ایران زمین شعـرخـوانی

ی 1
رس

فا
10
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روی د  هاـد�خ
�خ د�ن  م�ی جه  � م�دی  جه  وی�

�ت   و�گ �خ � �رخ �گ ان  �چُ د �رخ  ��ی�ژ هان  �ژ �ج

د ��خ
گ

� د�ی گل  و  �ج  �آ رخ  ان  �خ ��ی د�که  ور�خ �ژ �ک �خ  �ا�خ ن    ،  د�ی ان  ه�ج
�گ �خ

د �من ��خ �خ �ژ 
ت

� �آ ر�  د�ی�ژ  د��خ د�ج من ��خ
د�ژ دل   � �ج ��ن 

گ
� ی 

گ
� د�خ �خ

�یس�ت10
�خ �یم  �ج ان  د�ژ د�و�خ �خ �خ  �ج  �

�ک �یس�ترخ
�خ �ل�یم  �ت

���خ  ان  �ژ
�گ �ه�خ �خ جه  �

ماس�ت �ژ م  ع�خ رخ  ی  �ت
�خ �گ �ژ رد  ��ک  ماس�ت�خ �ژ م  ررخ وـی 

�گ ن  ��ی �خ �آ  ، َم��ک 

َود  �ج د�ن  �خ �ی جه  � اور  �ج و  �چ ر�  ما  ود�ژ �ج ان  ه�ج
�گ �خ ر�  ماـ 

�ژ م�  هم   �و 

   محمود شاهرخی )جذبه(

درک و دریافت 
1 کدام ویژگی های شعر حماسی را در این سروده می توان یافت؟ دالیل خود را بنویسید.  

2  یک بار دیگر شعر را با لحن حماسی بخوانید.  
ی 1

رس
فا

11
0



در این فصل، دو درس را از »شـاهنامۀ حکیم ابوالقاسـم فردوسـی« و شعر 
» دلیـران و مـردان ایران زمیـن « را خواندیم. وقتی این متن هـا را می خوانیم، 
حـّس و حـال، شـور و هیجـان و روحیـۀ پهلوانی در مـا برانگیخته می شـود و 
نسـبت بـه میهـن و دفـاع از آن، وظیفـه ای آمیخته بـا غرور ملّی و سـربلندی 

احسـاس می کنیـم. بـه این گونه آثـار »متون حماسـی« می گویند.
حماسـه، به معنای دالوری و شـجاعت اسـت و در اصطـاح ادبی، روایتی 
داسـتانی از تاریـخ تخیّلـی یک ملّت اسـت که بـا قهرمانی هـا، جنگاوری ها و 

رخدادهـای خـاِف عادت و شـگفت )خارق العـاده( در می آمیزد. 
حماسـه مربـوط بـه دورانی کهن اسـت کـه قبایـل و تیره هـای گوناگون 
متّحـد شـده و اندک انـدک تشـکیل ملتی داده انـد؛ به همین سبب، حماسـۀ 
هـر ملّتـی، بیان کننـدۀ آرمان هـای آن ملّت اسـت و مجاهـدات آن ملّت را در 
راه سـربلندی و اسـتقال برای نسـل های بعـدی روایت می کند. درحماسـه؛ 
تاریخ و اسـاطیر، خیال و حقیقت به هم آمیخته می شـود و شـاعر، موّرخ ملّت 
به شـمار می آیـد. بنابراین هر حماسـه چند ویژگی دارد: داسـتانی، قهرمانی، 

ملّی و شـگفت آوری.

ادبیات حماسی 

ی 1
رس

فا
11
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درس چهاردهم: طوطی و بّقال
کارگاه متن پژوهی
گنج حکمت: کوزه 

درس پانزدهم: ادبیات بومی )درس  آزاد2(
کارگاه متن پژوهی

درس شانزدهم: خیر و شّر
 کارگاه متن پژوهی

 روان خوانی: طّراران



طوطی �ی1 ر�  وـی  و  الی  �تّ �ج ود  طوطی �ی�ج ا  و�ی
�گ �خ  �ـج ی ،  و��ی

و�ژ  �خ �خ

دکان ان  ه�ج
�گ �خ ودـی  �ج دکان  ��نرد 

گ
سود�� همــهـ  ا  �ج �تـی  �خ �گ �ته  لک �خ

دـی �جُ اط�ت  دمی،  �خ �آ �ا�ِج  �خ دـیرد  �ج �ت  �ادخ اـن  طوط�ی و�ی 
�خ رد 

�ت �خ ��ی
گ

ی � س�ت �رخ صدـر دکان سو�ی �خ�ت�جَ ��ی �ج ر�  ل 
ُ

گ ن 
خ

رو� ه های  �ی�ژ
�ژ

و��جه ��ژ5 �خ امد  �ی �ج اـ�خه  �خ سوی  و�ژ�رخ  و��جه  �خ  ، ارعخ �خ ��ت  �ژ �خ �ج دکان   � �ج

��ج �چ اـمه  �ج و  دکان  ن 
خ

رو�  � �چُ د  ��جد�ی
خ

�ت طوطی کل رخ �
�ژ

د، �گ � س��ژ رخ �ج

�د
ک

� اه  و�ت
�ک ن  سـ�خ دـی  �خ �چ  

ک
� �درورخ

ک
� ه  �آ د�م�ت  �خ �رخ  ال  �تّ �ج م�د 

�خ : »�ی رد�ی �ت
�خ د و می �گ �خ

�می لک م�ی�خر�ی�ژ �ج  � �ی رخ دـ  �ژ م 
عم�ت

�خ ا�ج  �ت کا�خ

مان رخ ن  �آ ودـی  �ج ��تـه  �ک �ج�ژ من  �جان«دس�ت  و�ژ رخ ن �خ � �رـ �آ دم من �ج ون رخ �چ

ر�10 ردو�ی�ژ  ه�  می د�د  یه ها  ر�هد� و�ی�ژ  �خ م�عخ  ط�ت 
�خ د  اـ�ج �ج�ی ا  �ت

�ر ��ن و رخ �ج ��ی
عد سه رورخ و سه سژ دـو�ر، �ج وم�ی

�خ د  �جُ ��ته  �ژ �خ �ج دکان   � �ج

�ت ، �خ �گ ون �ژ
ن م�عخ ر� هرـ�گ مود �آ �تمی �خ �خ �گ جه  � �و  د  �ی

�آ در  کا�خ دـ  �جا�ژ �که  ا  �ت

�ت سژ دخ می �گ �ه�خهـ  �ج �رـ  ی �ی 
ت

و�� �ت�ج �ت طا� و طسژ
�ژ و   �چُ ی مو  ،   �چ ا س�   �ج �ج

مان رخ رد  مد  �آ �ت 
�خ �گ در  ��خ الن!طوطی  �خ  ، هی  �که:  د  رخ ردو�ی�ژ   � �ج �گ  ا�خ �ج

طوطی و بّقال

ی 1
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ی؟15 �ت
�خ م�ی �آ کالن  ا  �ج ل، 

َ
ک �ـی  �چه  ی؟!�رخ  �ت

�خ ر�ی ن 
خ

رو� ـه  ـ�ژ ـی �ژ �رخ   �
گ

م� و 
�ت

ر� لـ�ت 
�خ مد  �آ دـه  �خ

�خ اس�ژ  �ی
�ت ر��رخ  د��ت  صا��ج  �ت  د�سژ �خ �چ ود  �خ و  �چ کاو 

� �ی
م�گ ود  �خ �رخ  اـ�  �ی

�ت ر�  اکان  �چ �کار  �ی
�ژ و   � �ی

�ژ ن  �ت
�جـ�ژ

�خ رد  دـ  �جا�ژ �چه   �
گ

�

د �ژ م��ه 
�گ �ج  ��ج ن  �ی رخ عا�م  مله  دـ�ج �ژ گاه  �آ  ، �ــ�ت د�ِل  ��ج رخ  سـی 

�ک م 
�ک

مـحلـ
رخ   � د  ورد�خ �خ ور  �ج �خ رخ ون 

�گ دو  � عسله� 
گ

� ن   د�ی �ی ـ�ژ و رخ �ی
ن �خ د رخ �آ �ک   �ژ ل�ی

�ج20 �آ و  د  ورد�خ �خ ا  �ی
لگ هو  �آ ون 

�گ دو  ا�جه�  �ک �خ �ن، ُم�ژ د و، رخ ن �ژ �ی
ی س��گ

ک
� ن �ی �ی رخ

ور �خ �ج �آ �ک  �ی �رخ  د  ورد�خ �خ ی 
خ
� دو  �ه� 

ک
ـ � رخ �ژ  � �چ ن  �آ و،  الی  �خ �ی�کـی  ن   ��ی

ن �ی �ج اه  ـج
��ژ ن  �ی

�خ �چ ن  ��ی �ر�ن  ه�خ نصد  �ی �ج ر�ه  �اـ�ه  اد  �ت ه�خ ان  ��تــــــ�ژ �خ

هس�ت روی  دم  �آ ـ�  ل�ی ��ج �جسی  ون  د د�د دس�ت�چ ا�ی ـ�ژ �خ ی  جه هرـ دس�ت �چ� �

  مثنوی معنوی، دفتر اّول، مولوی

ی 1
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 قلمرو زبانی 
1  معادل معنایی واژگان زیر را از متن درس بیابید.

 )......................(    ابر   )......................(    آسوده  
)......................(   چیره دست  )......................(    مردان کامل  

2  امالی درست را از کمانک انتخاب کنید.
ـ غیاث(   )سدرــ صدر( دکان    سنجش و )قیاسـ 

3  دربارۀ کاربرد کلمۀ »را« در بیت زیر توضیح دهید.
را درویش  هر  می داد  راهدیه ها  خویش  مرغ  نطق  بیابد  تا 

4  دربارۀ تحّول معنایی کلمۀ »سوداگران« توضیح دهید.
5   پسـوند »وش« در کلمۀ »خواجه وش« به چه معناسـت؟ دو واژۀ دیگر که این پسـوند را دارا 

بنویسید.  باشند، 

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

2  مؤثّرترین شیوه ای که مولوی در»مثنوی معنوی« از آن بهره می گیرد، » تمثیل« است. تمثیل 
به معنای »تشـبیه کردن « و »َمَثل آوردن « اسـت و در اصطالح ادبی، آن اسـت که شـاعر یا 
نویسـنده برای تأیید و تأکید بر سـخن خویش، حکایت، داستــان یا نمونه و مثالی را بیان  کند 

تـا  مفاهیم ذهنی خود را آسـان تر بـه خواننده انتقال دهد. 
 اکنون ارتباط محتوای این درس را با تمثیل به کار گرفته شده، توضیح دهید.

آرایۀ  و  دارند  اختالف  حرف  یک  در  »ضرب«  و  »چرب«  کلمات  درس،  ششم  بیت  3  در 
»جناس  ناهمسان« )ناقص( را دربردارند. کلماتی نظیر »روان« )روح( و روان )جاری( که 
جز معنی، هیچ گونه تفاوتی از دید آوایی و نوشتاری با هم ندارند، »جناس همسان« )تام( را 

مثال: پدید  می آورند؛ 

 کارگاه متــن پژوهــی

ی 1
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روان«»گالب است گویی به جویش روان بویش  به  گردد  همی    شاد 
فردوسی

             از متن درس، نمونه هایی برای انواع جناس بیابید.

قلمرو فکری 
1  بیت زیر، بر چه مفهومی تأکید دارد؟

آبخور یک  از  نی  خوردند  دو  هر  شکر  از  ُپر  آن  و  خالی  یکی  این 
2 مولوی در بیت زیر، آدمی  را از چه چیزی برحذر می دارد؟

پس به هر دستی نشاید داد دستچون بسی ابلیس آدم روی هست
3 استنباط خود را از شعر زیر بنویسید و آن را با داستان »طوطی و بّقال« بسنجید.

این یکی محراب و آن بت یافته استمعرفـت زیـن جـا تفاوت یافته اسـت
معـرفـت آفتـاب  بتـابد  از سپــهِر ایـن رِه عـــالی صفـــتچـون 
باز   یابـد در حقیقـت صـدر خویـشهـر یکـی بینا شـود بـر قـدر خویش

 عّطار

. ............................................................................................................... 4

تام
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روزی حضرت عیسـی روح اهلل می گذشـت. ابلهی با وی دچار شـد و از حضرت 
عیسـی سـخنی پرسید؛ بر سـبیل تلّطف جوابش باز داد و آن شخص مسلّم نداشت 
و آغـاز عربـده و سـفاهت نهـاد. چنـدان کـه او نفریـن می کـرد، عیسـی تحسـین 

می نمود.
عزیـزی بـدان جـا رسـید؛ گفـت: »ای روح اهلل، چرا زبون این ناکس شـده ای و 
هـر چنـد او قهـر می کند، تو لطـف می فرمایی و با آنکه او جـور و جفا پیش می برد، 
تـو مهر و وفا بیـش می نمایی؟«. 

عیسـی گفـت:» ای رفیق، ُکّل 
ـح بِما فیه، از کوزه همان  اناٍء َیَترشَّ
بـرون تراود که در اوسـت؛ از او آن 
صفـت می زاید و از من این صورت 
در غضـب  از وی  مـن  می آیـد. 
نمی شـوم و او از مـن صاحب ادب 
می شـود. مـن از سـخن او جاهـل 
نمی گـردم و او از خلـق و خوی من 

عاقـل می گردد«.

اخاق محسنی، 
حسین واعظ کاشفی

کوزه گنــج   حکمــت

ی 1
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درس آزاد  ) ادبیات بومی 2(
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 قلمرو زبانی 

قلمرو ادبی  

قلمرو فکری 

کارگاه  متــن پژوهــی

ی 1
رس

فا
12
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دو رفیـق بودنـد بـه نام »خیر« و »شـّر«. روزی آهنگ سـفر کردند. هر یک توشـۀ راه 
و َمشـکی پـر آب بـا خـود برداشـتند و رفتند تا به بیابانی رسـیدند که از گرمـا چون تنوری 
تافته بود و آهن در آن از تابش خورشـید نرم می شـد. خیر که بی خبر از این بیابان سـوزان، 
آب هـای خـود را تا قطرۀ آخر، آشـامیده بود، تشـنه ماند؛ اّما چـون از بدذاتی رفیق خود خبر 

داشـت، دم نمی زد، تا جایی که از تشـنگی بی تاب شـد و دیده اش تار گشـت.
سـرانجام دو لعـل گران بهایـی را کـه بـا خـود داشـت، در برابـر جرعـه ای آب به شـّر 
واگذاشـت. شـّر بـه سـبب ُخبث طینـت آن را نپذیرفت و گفت: از تو فریـب نخواهم خورد. 
اکنون که تشـنه ای،   لعل می بخشـی و چون به شـهر رسـیدیم، آن را باز می ستانی. چیزی 

بـه مـن ببخش که هرگـز نتوانی آن را پـس بگیری.
خیر پرسید: منظورت چیست؟

گفت: چشم هایت را به من بفروش.
خیـر گفـت: از خـدا شـرم نـداری کـه چنین چیـزی از من می خواهـی؟ بیـا و لعل ها را 

بسـتان و جرعـه ای آب بـه من بده.

اد �ژ
�گ د�ر  �ج

�آ �علـ  ن  �آ هاد�الی  �خ د�ر  �ج
�آ �گ  ر�ی ن  �آ �ی�ژ  �چ

رد�یا�ج ی 
گ

� ـخ سژ رخ �ت ُم�دم  �ت 
�خ �ج�گ �آ ی  �ت

ل�خ جه   � �ژ 
�ک �ج ر�  م 

�ژ �ت �آ
و�ژ

و �خ الِل �چ ن رخ �ج  �رخ �آ ی �آ �ت ��ج سژ
ژ

�و� �ج�خ ا  �ی �ژ 
�خ �ج �ج هّم�ت  جه  � ا  �ی

خیر و شّر

ی 1
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هـر چـه خیـر التمـاس کرد، سـود نبخشـید و چـون از تشـنگی جانش به لب رسـید، 
تسـلیم گشت :

ار �ی �ج ــه  ـخ �ی�خ و د�ژ �ت رـخ  �ی
��خ �ت �ج �خ ار�گ �ی �ج ه  ـخ ـسژ

ت
� سوی  �ج  �آ ی  �ت ��ج سژ

�ژ
��ک �ج من  ن  �ی

�ژ �ت �آ دٔه  د�ی
ژ

و�
�خَ ی  �ج �آ جه  � �ژ 

ُ �ک �ج ر�  م 
�ژ �ت و�آ

اد �ژ
�گ ارخ �ج ــه  ـخ د�ژ د،  د�ی ن  �آ �که   � ادسژ و �ج �ت �چ

ه ر�خ ـخ سژ ت
� 

ک
ا� ن �خ �ی�ژ �آ �چ

�ی�خ �ت د  رخ �و  مـ  �چسژ دو   ِ
��عخ �چ �خرد  رد �ی رـ�عخ  �چ ن  �ت

�ژ
�ک امد�ژ  �خ

اـه �ت�ج ود  �ج �ده 
ک

� و  �چ ـه  ـخ سژ �ت م 
ر�ه�چ�ژ هّم�تِ  �د 

ک
� اد�ده  �خ �ج  �آ

�ت �د�سژ وه��ژ �ج
�ت   و �گ امه و ر�خ �ت�ج �سژ دخ �گ �ج هـی 

�تُ ر�  ده  د�ی ی  �ج م�ِد 

چوپان توانگری که گوسـفندان بسـیار داشـت، با خانوادۀ خود از بیابان ها می گذشت 
و هـر جـا آب و گیاهـی می دیـد، دو هفته ای می ماند و پس از آن گلّه را برای چرا به جای 
دیگر می بُرد. از قضا آن روزها گذارش به آن بیابان افتاد. دختر چوپان به جسـت و جوی 
آب روان شـد و بـه چشـمه ای دور از راه برخـورد. کـوزه ای از آب پـر کـرد و همیـن کـه 
خواسـت بـه خانـه بازگـردد، از دور ناله ای شـنید. بر اثـر ناله رفت. ناگهـان جوانی را دید 
نابینـا کـه بر خاک افتاده اسـت و از درد و  تشـنگی می نالد و خـدا را می خواند. پیش رفت 
و از آن آب خنـک چنـدان بـه او داد تـا جان گرفت و چشـم های َکنـدۀ او را که هنوز گرم 
بـود، بـر جـای خود گذاشـت و آن را محکم بسـت. پس از آن جوان را بـا خود به خانه برد 

و غـذا و جای مناسـبی برایش آماده کرد.
شـبانگاه کـه چوپـان بـه خانه باز آمد، جوانـی مجروح و بی هوش را در بسـتر یافت و 
چون دانسـت که دیدگانش از نابینایی بسـته اسـت، به دختر گفت: درخت کهنی در این 
حوالی اسـت که دارای دو شـاخۀ بلند اسـت. برگ یکی از شـاخه ها برای درماِن چشـِم 
نابیناسـت و بـرگ شـاخۀ دیگر موجِب شـفای َصرعیـان. دختر از پدر کمک خواسـت تا 
چشـم جـوان را درمـان کنـد. پدر بی درنگ مشـتی برگ بـه خانه آورد و به دختر سـپرد. 
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دختـر آنهـا را کوبیـد و فشـرد و آبـش را در چشـم بیمـار چکاند. جوان سـاعتی از درد بی تاب شـد و 
پـس از آن به خـواب رفت.

پنج روز چشم خیر بسته ماند و او بی حرکت در بستر آرمید. چون روز پنجم آن را گشودند:

�ت     رُد س�ت سژ
�ته، �گ م �رخ دس�ت ر�خ

�خس�ت�چ�ژ �خ ود  �ج �که  اـن  �خ �چ �خه  ِع�ی �جِ د  �ژ
خیـر همیـن کـه بینایـی خـود را بـاز یافت، به سـجده افتاد و خدا را شـکر گفـت و از دختر و پدر 
مهربـان او نیـز سپاسـگزاری کرد. اهل خانه هم شـاد گشـتند. پـس از آن خیر هـر روز با چوپان به 
صحـرا می رفـت و در گلّـه داری بـه او کمک می کرد و بر اثر خدمت و درسـتکاری هـر روز نزد پدر 

و دختر عزیزتر می شـد.
چـون مّدتـی گذشـت، خیـر بـه دختـر عالقه منـد شـد؛ زیـرا کـه وی جان خـود را به دسـت او 
بازیافتـه بـود و پیوسـته نیـز از لطـف و محّبـت او برخوردار می شـد، اّما با خود می اندیشـید که این 
چوپـان توانگـر بـا ایـن همـه مـال و منـال هرگز دختر خـود را به ُمفلِسـی چـون او نخواهـد داد و 
چگونـه می توانـد، بی هیـچ اندوختـه و مـال، دختـری را 
بدیـن جمـال و کمال به دسـت بیاورد. سـرانجام عزم 

سـفر کـرد تا بیـش از ایـن دل به دختـر نبندد.
شـبانگاه قصـد سـفر را بـا چوپـان در میان 
گذاشـت و گفـت: نـور چشـمم از توسـت و 
دل و جـان بازیافتۀ تو. از خوان تو بسـی 
خـوردم و از غریب نـوازی تـو بسـی 
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آسـودم. از مـن چنـان کـه باید سپاسـگزاری بر نمی آید، مگـر آنکه خدا حـّق تو را   ادا 
کند. گرچه از دوری تو رنجور و غمگین خواهم شـد؛   اّما دیرگاهی اسـت که از والیِت 
خویـش دور افتـاده ام؛ اجـازه می خواهـم که فردا بامداد به سـوی خانـۀ خود عزیمت 
کنـم. چوپـان از ایـن خبر سـخت اندوهگین شـد و گفـت: ای جوان، کجـا می روی؟ 
می ترسـم کـه بـاز گرفتـار رفیقی چون شـّر بشـوی؛ همین جـا در ناز و نعمـت بمان.

م��  ، �خ �ی �رـخ  � �ت
د�خ �ی�کـی  �خ  م���ج �خ  �ی �چ ه��ت  ار  �ج��ی و  �یس�ت 

�خ

ما رـ  �ت
د�خ و  ما  جه  � دل  هی 

�خ  �
گ

ما�  �ِ �ج  � �ت �خ �ی �رـخ ان  �ج �رخ  ی  هس�ت

�دی رخ �آ جه  � رـی  �ت
د�خ ن  �ی

�خ �چ  � د�مادی�ج جه  � م 
�خ �ک ار�ت  �ی

�ت ��خ

� �ت
د و �ژ �خ ـخ و�

�گ �چه د�رم رخ 
�خ �آ �و  �چ �دی 

َ گ
� یه  ما� رخ  ا  �ت دهم�ت 

خیر که این خبر را شـنید، شـادمان شـد و از سـفر چشـم پوشـید. فردای آن روز 
جشـنی بـر پـا کردنـد و چوپـان دختـر خـود را به خیـر داد. خیر پـس از رنج بسـیار به 

خوشـبختی و کامیابی رسـید.
پـس از چنـدی چوپـان با خانوادۀ خود از آن جایگاه کـوچ کرد. خیر پیش از حرکت 
بـه  سـوی درختی که شـفابخش چشـم های او بـود، رفت و دو انبـان از برگ های آن 
ـ یکـی بـرای عـالج َصرعیـان و دیگـری بـرای درمـان نابینایـانـ  پر کـرد و با خود 

برداشـت و همگی بـه راه افتادند.
خانوادۀ چوپان راه درازی را پیمود تا به شـهر رسـید. از قضا دختر پادشـاه آن شـهر 
بـه بیمـاری َصـرع مبتـال بـود و هیچ پزشـکی از عهدۀ درمـان او بر نمی آمد. پادشـاه 
شـرط کـرده بـود کـه دختر خود را بـه آن کس بدهد که دردش را عالج کند و سـر آن 
کـس را کـه جمـال دختـر را ببیند و چارۀ دردش نکند، از تن جـدا کند. هزاران کس از 

آشـنا و بیگانه در آرزوی مقام و شـوکت، سـر خویش به باد دادند.
خیر با شـنیدن این خبر کسـی را نزد شـاه فرسـتاد و گفت که عالج دختر در دست 

ی 1
رس

فا
12

4



اوسـت و بی آنکه طمعی داشـته باشـد، برای رضای خدا در این راه می کوشـد. شـاه با 
میل پذیرفت و گفت: »عاقبت خیر باد چون نامت!«. سـپس او را با یکی از نزدیکان 

به سـرای دختر فرستاد.
خیر، دختر را دید که بسـیار آشـفته و بی آرام اسـت. نه شـب خواب و نه روز آرام 
دارد. بی درنـگ مقـداری از آن برگ هـا را کـه همراه داشـت، سـایید و با آن شـربتی 
سـاخت و بـه دختـر خورانـد؛   همین که دختر آن شـربت را خورد، از آشـفتگی بیرون 
آمد و به خواب خوشـی فرو رفت. پس از سـه روز بیدار شـد و غذا طلبید. شـاه که این 
مـژده را شـنید،بی درنگ نـزد دختـر رفت و از دیدن او، که آرامـش یافته و با میل غذا 
خـورده بود، بسـیار شـاد شـد. پس بـه دنبال خیر فرسـتاد و به او خلعـت و زر و گوهر 

بخشید. فراوان 
از قضا وزیر شـاه نیز دختری زیبا داشـت که بیماری آبله دیدگانش را تباه سـاخته 
بـود. از خیر خواسـت که چشـم دختـرش را درمان کند. خیر با داروی شـفابخش خود 
چشم آن دختر زیبا را بینا کرد. پس از آن خیر از نزدیکان شاه شد و هر روز بر جاهش 
افزوده می گشـت تا آنکه پس از مرگ شـاه بر تخت شـاهی نشسـت. اتّفاقاً روزی با 
همراهـان بـرای گـردش بـه باغی می رفـت. در راه شـّر را دید، او را شـناخت و فرمان 
داد کـه در حـال فراغـت او را به نزدش ببرند. چوپان که از مالزمان او بود، شمشـیر به 

دسـت، شـّر را نزد شـاه برد. شـاه نامش را پرسـید. گفت نامم »مبّشر« است.
شاه گفت: نام حقیقی خود را بگوی.

گفت: نام دیگری ندارم.
 شـاه گفت: نامت شـّر اسـت. تو آن نیسـتی که چشـم آن تشـنه را برای جرعه ای 
آب بیـرون آوردی و گوهـرش ربـودی و آب نـداده با جگر سـوخته در بیابان تنهایش 

گذاردی؟ اکنـون بدان که:

�ده �ج هرــ 
�گُ �خٔۀ  �ژ �ت ن  �آ مـ 

م�دهم�خ و 
�ت �خ�ت  �ج ده،  �خ رخ من  �ت  �خ �ج

ی 1
رس

فا
12

5



�ت سژ
�ک �خ دـ�ی  ی و �خ �ت

ُسژ �ک م��  و 
�ت�ت �د �چسژ �ی

دـ�ی لگ �خ �خ
ک

ن � ل �آ �جِ
ُم�ت

د�د اهی  �خ �چ دـ�  �خ ون  �چ م 
د�ددو��ت اهی  �ژ �خ�ت  �ت و  ا�ج  �ت م 

�ک �خ ��ی

شّر چون در او نگریست، وی را شناخت و خود را به زمین انداخت و:

�دم
ک

د � � �چه �ج
گ

هاـر ��
�خ : »  رخ �ت �خ �دم   «�گ

ک
� ود 

�خَ �که  ن  ـی �ج
�خ
من  د  �ج رد 

نام من شـّر اسـت و نام تو خیر؛ پس من اگر مناسـب نام خود بدی کرده ام، تو نیز مناسـب نام خود 
نیکی کن. خیر او را بخشید و آزاد کرد، اّما چوپان که داستان خبث طینت او را از دهان خیر شنیده بود 

و می دانسـت که وجود او پیوسـته موجب رنج دیگران خواهد شـد، با شمشـیر سرش را از تن جدا کرد.

د�ی�ژ � ��خ �ی
� �س�ت �خ �ی

� �خ
گ

��  « : �ت �خ �ی�ژ «�گ �چ د  ا�ی �ی �خ �ت  ّ� سژ �خ  �ج رّـی  �ژ و 
�ت

ه�
�گ دو  ن  �آ �ت 

ا�خ �ی ��ت   و  �جُ �ژ 
�خ �ت م�رد 

�ک اـن  م�ی رد  �ده 
ک

� �یــه  ع�ج
�ت

��رخ �خ رـ  �ی
�خ �ی�ژ  �چ ورد  �آ مد  ارخ�آ �ج مد  �آ وه� 

�گ جه  � وهرـ 
�گ �ت  �خ �گ

بازنویسی هفت پیکر نظامی

داستان های دل انگیز ادب فارسی، زهرا کیا )خانلری(
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 قلمرو زبانی 
1 در ابیات زیر، واژه های »آبدار« و »هّمت« را از نظر معنایی بررسی کنید.

پیـش آن ریـگ آبـدار نهـاد  حالـی آن لعـل آبـدار گشـاد
یـا به هّمت ببخـش یا بفروش  شربتی آب از آن زالل چو نوش
راه  چشـم تشـنه چو کرده بود تباه هّمـت  کـرد  نـا  داده  آب 

2 متضاّد واژه های زیر را از متن درس بیابید.
بدبخت  )......................(      غنی  )......................( پاکی  )......................( 

3  کلمـۀ »گذاشـتن« در معنـای حقیقی »قرار دادن« کاربـرد دارد و مجازاً به معنای وضع کردن و 
تأسـیس کردن« اسـت؛   اّما »گزاردن« به معنای »به جا آوردن، ادا کردن و اجرا کردن« اسـت. 

جمله های زیر را بر پایۀ این توضیح، اصالح کنید.
 بنیانگزار مؤّسسه، اعضای شورای سیاست گذاری را معّرفی کرد.

 دانش آموزان زحمات خدمتگذار مدرسه را ارج می نهند و از او سپاسگزاری می کنند.
  نامـۀ امـام علی )ع(، در بردارنـدۀ پیام های اصلی یک حکومت عادالنه برای همۀ کارگذاران 

است.
4 با توّجه به عبارت زیر، به پرسش ها پاسخ دهید.

 ناگهـان، جوانـی را دیـد نابینـا کـه بـر خـاک افتـاده اسـت و از درد و تشـنگی می نالـد و خدا را 
می خوانـد.

الف( نقش دستوری واژه های مشّخص شده را بنویسید.
ب( زمان و نوع هر یک از فعل ها را معّین کنید.

قلمرو ادبی 
1 ابیات درس در چه قالبی سروده شده است؟ دلیل خود را بنویسید.

2 بیت زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید.
برده گهر  تشنۀ  آن  بخت من زنده و بخت تو مردهمنم 

 کارگاه متــن پژوهــی
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3  به بیت زیر توّجه کنید:
دل خانۀ  در  تو  زیبای  رخ  کردم  خانه ویران شد و آن نقش به دیوار بماندنقش 

در مصراع اّول، شـاعر، »دل « را به »خانه« تشـبیه کرده اسـت؛ سپس در مصراع دوم، به سبب 
 شـباهت آن دو بـه هـم، مشـّبه )دل( را حـذف کـرده و فقط مشـّبه به )خانه( را ذکر کرده اسـت
تا شباهت را تا مرحلۀ یکی شدن نشان دهد؛ به این تصویر خیال انگیز، »استعاره« می گویند.

در استعاره، یک طرف تشبیه)مشّبه یا مشّبه به( ذکر نمی شود.
مثال برای حذف مشّبه به: خورشید شکفت.

»خورشـید« به »گل« تشـبیه شـده است.»شـکفتن « از ویژگی های گل است که به خورشید 
نسـبت داده شده است.

 در ابیات زیر، استعاره ها را بیابید و مقصود از آنها را بنویسید.
و آتشـم را بکش به آبی خوشالـف( دیدۀ آتشـین من برکش
نامـدش کشـتن چـراغ دریـغب( در چراغ دو چشـم او زد تیغ

قلمرو فکری 
1  چرا »شّر« از »خیر« چشم هایش را طلب کرد؟

2   در بیـت » آمـد آورد پیـش خیـر فـراز              گفـت گوهـر بـه گوهر آمد بـاز«، مقصود از گوهر 
اّول و دوم چیسـت؟

3  کدام قسـمت درس، مصداق مناسـبی برای مفهوم آیۀ شـریفۀ »ُتِعزُّ َمن تَشاء و ُتذلُّ َمن تَشاء« 
)سـورۀ آل عمران، آیۀ 26( است؟

4 هر یک از َمَثل های زیر، با کدام بخش از متن درس مناسبت دارند؟
  از ماست که بر ماست.    از کوزه همان برون تراود که در اوست.

5  داستان خیر و شّر را با ماجرای حضرت یوسف )ع( مقایسه کنید .
 . ............................................................................................................... 6
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چنیـن گوینـد کـه مـردی به بغداد آمد و بر درازگوش نشسـته بود و بُزی را رشـته در گردن 
کـرده و َجالجـل در گـردن او محکم بسـته، از پس وی می دوید. 

سه طّرار نشسته بودند. یکی گفت: من بروم و آن بز را از مرد بدزدم. 
دیگری گفت: این سهل است، من خر او را بیاورم. پس آن یکی بر عقب مرد روان شد. 

دیگری گفت: این سهل است، من جامه های او را بیاورم. 
پـس یکـی بـر عقب او روان شـد. چنان که موضع خالی یافت، جالجـل از گردن بز باز کرد 
و بـر دنبـال خـر بسـت. خر ُدنب را می جنبانیـد و آواز جالجل به گوش مرد می رسـید، و گمان 

می بـرد که بز، برقرار اسـت.

طّراران روان خوانی
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آن دیگـر بـر سـر کوچۀ تنگ، اسـتاده بود. چـون آن مرد پرسـید، گفت: ُطرفـه مردمان اند مردمان 
ایـن دیـار، جالجـل بر گـردن خر بندند و او بر دنِب خر بسـته اسـت. 

آن مرد درنگریست، بز را ندید. فریاد کرد که بز را که دید؟
طّرار دیگر گفت: من مردی را دیدم که بزی داشت و در این کوچه فروشد.
آن مرد گفت: ای خواجه، لطف کن و این خر را نگاه دار تا من بز را بطلبم. 

طّرار گفت: بر خود مّنت دارم، و من مؤّذن این مسجدم و زود باز آی. 
آن مرد به طرف کوی فرو رفت. طّرار خر را برد. آن طّرار دیگر بیامد که گفته بود که: »من جامۀ او 
را بیارم«. از اتّفاق، بر سر راه، چاهی بود. طّرار بر سر آن چاه بنشست؛ چنان که آن مرد برسید و طلب 

خر و بز می کرد. طّرار فریاد برآورد و اضطراب می نمود.
آن مرد او را گفت: ای خواجه، تو را چه رسیده است؟! خر و بِز من برده اند و تو فریاد می کنی؟! 

طـّرار، گفـت: صندوقچـه ای ُپـر زر از دسـت مـن در این چاه افتـاد و من در این چاه نمی توانم شـد. 
ده  دینـار تـو را دهـم، اگر تـو این صندوقچۀ مـن از اینجا برآوری.

پس آن مرد، جامه و دستار برکشید و بدان چاه فرو شد. 
طّرار، جامه و دستار برگرفت و برد. 

پـس آن مـرد در چـاه فریـاد می کـرد که در این چاه هیچ نیسـت و هیچ کس جواب نـداد. آن مرد را 
مـالل گرفـت. چـون بـه باال آمـد، جامه و طّرار بـاز ندید. چوبی برگرفت و بـر هم می زد. 

مردمان گفتند: چرا چنین می کنی؟ مگر دیوانه شدی؟!
گفت: نه، پاس خود می دارم که مبادا مرا نیز بدزدند.

لطایف الطّوایف، فخرالّدین علی صفی 

درک و دریافت 
1   به نظر شما، چرا شخصیت  اصلی قّصه، به چنین سرنوشتی دچارشد؟  

2   دربارۀ لحن و بیان داستان توضیح دهید.   
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در دو درس ایـن فصـل، متن هایـی خواندیـم کـه بـه شـیوۀ داسـتانی، 
موضوع هـا و مفاهیمـی را بیـان کرده اند. بـه این گونه آثار که بـا بهره گیری از 
عنصر روایت، شـخصیت، لحـن، زمان، مکان و زوایۀ دیـد و… پدید می آیند؛ 

»  ادبیات داسـتانی« گفته می شـود.
ادبیـات داسـتانی، همۀ آثـار روایی را در بـر می گیرد، یعنی هـر اثر روایتی 
خّاقانـه، در قلمـرو ادبیات داسـتانی، جای می گیرد. ادبیات داسـتانی شـامل 

قّصه، داسـتان، داسـتان کوتاه و رمان اسـت.
داسـتان در حقیقـت، ظرفـی اسـت که نویسـنده بـه کمـک آن، تفّکرات، 
آرزوهـا و جهت گیری هـای  فکری خویش و مفاهیم خاص را در آن می گنجاند؛ 
پس با خواندن هر متن داسـتانی، باید به درون مایه و محتوای آن بیندیشـیم.

ادبیات داستانی 
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 درس هفدهم: سپیده دم
 کارگاه متن پژوهی

 گنج حکمت: مزار شاعر
 درس هجدهم: عظمِت نگاه

 کارگاه متن پژوهی
 روان خوانی: بینوایان



تو را »جنوب« نامیدم 
ای که ردای حسین را بر دوش
و خورشید کربال را در بر داری

ای سرخ گل که فداکاری پیشه  کردی
ای انقالب زمین که با انقالب آسمان بَرین

پیوند خورده ای
ای سرزمینی کز  خاکت

خوشه های گندم می روید
و پیامبران بر می خیزند 

***
تو را جنوب نامیدم

ای کشتی های صّیادی که مقاومت پیشه کرده اید
ای ماهی دریا که مقاومت پیشه کرده ای

ای دفترهای شعری که مقاومت پیشه کرده اید
ای روزهای عاشورا

***

سپیده دم
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تو را جنوب نامیدم
تو را آب  ها و خوشه ها
و ستارۀ غروب نامیدم

تو را سپیده دمی در انتظار زاده شدن
و پیکری در اشتیاق شهادت نامیدم

تو را انقالب و شگفتی و تغییر نامیدم
تو را پاک و پاکیزه و ارجمند و توانا نامیدم

***
تو را جنوب نامیدم

ای چون سبزه برآمده از دفتر روزگاران
ای مسافر دیرین بر روی خار و درد

ای چون ستاره  فروزان
ای چون شمشیر درخشان

بگذار بوسه زنیم بر شمشیری که در دستان توست
بگذار گرد و خاک قدم هایت را برگیریم

تویی که گواهی تولّد
و گل آزادی مان، هدیه دادی
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ای سرور باران ها و فصل ها،
تو را عطری نامیدم که در غنچه ها خانه دارد

تو را پرستو نامیدم
ای سرور سروران،

ای برترین حماسه!  
***

دریا متنی نیلگون است
که علی آن را می نویسد

و مریم هر شب، روی شن ها
به انتظار مهدی می نشیند

و گل هایی را می چیند
که از انگشتان شهیدان می رویند

***
تاریخ، روزی، روستای کوچکی را

از روستاهای جنوب به یاد خواهد آورد
که »معرکه« خوانده می شود.

روستایی که با »صدر«  ش، با سینه اش
از شرافت خاک و کرامت انسان بودن دفاع کرد
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ای سرور باران ها و فصل ها،
تو را عطری نامیدم که در غنچه ها خانه دارد

تو را پرستو نامیدم
ای سرور سروران،

ای برترین حماسه!  
***

دریا متنی نیلگون است
که علی آن را می نویسد

و مریم هر شب، روی شن ها
به انتظار مهدی می نشیند

و گل هایی را می چیند
که از انگشتان شهیدان می رویند

***
تاریخ، روزی، روستای کوچکی را

از روستاهای جنوب به یاد خواهد آورد
که »معرکه« خوانده می شود.

روستایی که با »صدر«  ش، با سینه اش
از شرافت خاک و کرامت انسان بودن دفاع کرد

***

َسرورم! ای سرور آزادگان!
در زمانۀ سقوط و ویرانی

جز تو، کسی نمانده است.
َسرورم!

در شوره زار شهرهایی که طاعون و غبار بر آنها چیره است
در شهرهای مرگ که باران از باریدن بر آنها بیمناک است

جز تو، کسی نمانده است
که در زندگی ما نخل و ِعَنب و تاکستان بکارد

جز تو کسی نمانده است.
مگر تو!
مگر تو!

پس درهای امید و روشنایی را به روی ما بگشای!

  »َسمفونی پنجم جنوب«، ترجمۀ محّمد شکرچی، ناهید نصیحت و سیّد هادی 

خسرو شاهی، با کاهش و اندکی تغییر، نِزار َقبّانی )1998ــ1923 م(
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 قلمرو زبانی 
1 به نمونه های زیر، توّجه کنید.

  بر پایۀ تناسب )همبستگی(    بر پایۀ هم معنایی)ترادف(

لطفمحّبت  مهربانی

الفت

پروانهبلبل گل

گلستان
 اکنون بر پایۀ نمونه های داده شده، نمودارهای زیر را کامل کنید.

ب( ترادف الف( تناسب    

 کرامت ارجمند

2   از میـان مـوارد زیـر، ترکیب هـای وصفـی و اضافـی را جـدا کنیـد؛ سـپس هسـتۀ هـر یک را 
نمایید. مشـّخص 

ستارۀ غروب، َسرور آزادگان، متنی نیلگون، ماهی دریا، برترین حماسه

3 در مصراع زیر، نقش دستوری اجزای مشّخص شده را بنویسید.
»پس، درهای امید و روشنایی را به روی ما بگشای«

قلمرو ادبی 
1 مصراع های زیر را با توّجه به آرایه های »تشخیص، کنایه و تشبیه« بررسی کنید.

 ای چون سبزه بر آمده از دفتر روزگاران
 ای کشتی های صّیادی که مقاومت پیشه کرده اید! 

 در شوره زار شهرهایی که طاعون و غبار بر آنها چیره است 
 بگذار بوسه زنیم بر شمشیری که بر دستان توست

 کارگاه متــن پژوهــی
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2 کدام واژۀ مشّخص شده، »َمجاز« به شمار می آید؟ مفهوم آن را بنویسید.
»ای مسافر دیرین بر روی خار و درد/ ای چون ستاره ، فروزان«

3   شاعر، »باران ها« و » فصل ها« را در کدام مفاهیم نمادین به کار برده است؟
4  کاربرد مناسـب شـبکۀ معنایی، در شـعر و نثر، ضمن آنکه به تداعی معانی کمک می کند، سبب   

زیبایی و دلنشـینی سـخن می شود و آرایۀ »مراعات نظیر« را پدید می آورد؛مثال:
تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوریابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

سعدی

از متن درس، دو نمونه مراعات نظیر بیابید.

قلمرو فکری 
1   دریافت خود را از سرودۀ زیر بنویسید.

 »تو را جنوب نامیدم / ............/ ای انقالب زمین که با انقالب آسماِن بَرین/ پیوند خورده ای«.
2 پیام نهایی دو مصراع پایانی سرودۀ زیر چیست؟

»و مریـم هـر شـب، روی شـن ها/ بـه انتظـار مهـدی می نشـیند/ و گل هایـی را می چینـد/ 
که   از  انگشـتان شـهیدان می روینـد«.

3 در سرودۀ زیر:
» ای سرزمینی کز خاکت/ خوشه های گندم می روید/ و پیامبران برمی خیزند«.

 الف( کدام سرزمین مورد خطاب است؟
 ب( مقصود شاعر از مصراع های دوم و سوم چیست؟

4 از متن درس، مصراعی را معادل معنایِی قسمت مشّخص شده بیابید.
»تو را سپیده دمی در انتظار زاده شدن/ و پیکری در اشتیاق شهادت نامیدم«.

5 قّبانی در این بخش از شعرش بر چه نکته ای تأکید دارد؟
»  ای که ردای حسین بر دوش داری/ و خورشید کربال را در برداری ... «.
ی 61 ............................................................................................................... .
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مزار شاعر گنــج    حکمــت

تیمور لنگ، گاه سوار بر اسبی که لگامی زّرین داشتـ  سرگرم اندیشه های دور و دراز خود  ـ 
از میدان جنگ به گورستان می رفت و از اسب پیاده می شد و تنها در میان قبرها به گردش 
می پرداخت و هر گاه بر مزار یکی از نیاکان خود یا شاعری بزرگ، سرداری دالور و دانشمندی 

نامدار می گذشت،   سر فرود می آورد و مزار او را می بوسید.
تیمور، پس از آنکه شهر توس را گشود، فرمان داد که از کشتار مردم آن دست بردارند؛ زیرا 
فردوسی، شاعر ایرانی، روزگار خود را در آن به سر برده بود. آنگاه تیمور بر سر مزار او شتافت 

و چون جذبه ای اسرار آمیز او را به سوی فردوسی می کشید، خواست که قبرش را بگشایند:
»مزار شاعر غرق در ُگل بود.«

تیمور در اندیشه شد که پس از مرگ، 
مزار کشورگشایی چون او چگونه خواهد 
بود. پس، از راه قره قورم به سوی تاتارـ 
آنجا که نیای بزرگش، چنگیز، در معبدی 

آهنین آرمیده است روی آورد.
در برابر زائر نامدار که زانو بر زمین زده 
و سر فرود آورده بود، سنگ بزرگی را که بر 
گور فاتح چین نهاده بودند، برداشتند؛ ولی 
تیمور ناگهان بر خود لرزید و روی بگردانید:

»گور ستمگر غرق در خون بود.«

فرانسوا کوپه 
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عظمِت نگاه

ناتانائیل آنگاه که کتابم را خواندی، دلم می خواهد که این کتاب، شوق پرواز را در تو برانگیزد. 
کاش کتابم به تو بیاموزد که بیشتر از این کتاب، به خود بپردازی. 

ناتانائیل، آرزو مکن که خدا را جز در همه جا، در جایی دیگر بیابی. هر آفریده ای نشانۀ خداوند 
است؛ اّما هیچ آفریده ای نشان دهندۀ او نیست. همین که آفریده ای نگاهمان را به خویش معطوف 

کند، ما را از راه آفریدگار باز می گرداند. 
خدا در همه جا هست؛ در هرجا که به تصّور درآید، و »نایافتنی« است، و تو ناتانائیل، به کسی 

مانند خواهی بود که برای هدایت خویش در پی نوری می رود که خود به دست دارد. 
هر جا بروی، جز خدا نخواهی دید. ناتانائیل، هم چنان که می گذری، به همه چیز نگاه کن، و در 
هیچ جا درنگ مکن. به خود بگو که تنها خداست که گذرا نیست. ای کاش »عظمت« در نگاه تو 

باشد، و نه در آن چیزی که بدان نگاه می کنی. 
ناتانائیل، من به تو شور و شوقی خواهم آموخت. اعمال ما وابسته به ماست؛ همچنان که روشنایی 
فسفر به فسفر. راست است که ما را می سوزاند،  اّما برایمان شکوه و درخشش به ارمغان می آورد، و 

اگر جان ما ارزشی داشته باشد، برای این است که سخت تر از برخی جان های دیگر سوخته است. 
نیکوترین اندرز من، این است: »  تا آنجا که ممکن است بار بشر را به دوش گرفتن«.
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آه! چه می شد اگر می توانستم به چشمانم بینشی تازه ببخشم و کاری کنم که هرچه بیشتر به 
آسمان نیلگونی مانند شوند که بدان می نگرند؛ آسمانی که پس از بارش باران ، صاف و روشن است. 
ناتانائیل، با تو از انتظار سخن خواهم گفت. من دشت را به هنگام تابستان دیده ام که انتظار 
می کشید؛ انتظار اندکی باران. گرد و غبار جاده ها زیاده سبک شده بود و به کمترین نسیمی به هوا 

برمی خاست. زمین از خشکی ترک بر می داشت؛ گویی می خواست پذیرای آبی بیشتر شود.
آسمان را دیده ام که در انتظار سپیده دم می لرزید. ستاره ها یک یک، رنگ می باختند. چمنزارها 

غرق در شبنم بودند. 
ناتانائیل، کاش هیچ انتظاری در وجودت حّتی رنگ هوس به خود نگیرد، بلکه تنها آمادگی برای 
پذیرش باشد. منتظر هر آنچه به سویت می آید، باش و جز آنچه به سویت می آید، آرزو مکن. بدان که 
در لحظه لحظۀ روز می توانی خدا را به تمامی در تملّک خویش داشته باشی. کاش آرزویت از سر عشق 

باشد و تصاحبت عاشقانه ؛ زیرا آرزویی ناکارآمد به چه کار می آید؟
شگفتا! ناتانائیل، تو خدا را در تملّک داری و خود از آن بی خبر بوده ای!

ناتانائیل، تنها خداست که نمی توان در انتظارش بود. در انتظار خدا بودن، ناتانائیل، یعنی درنیافتن 
اینکه او را هم اکنون در وجود خود داری. تمایزی میان خدا و خوشبختی قائل مشو و همۀ خوشبختی 

خود را در همین دم، قرار ده. 
به شامگاه، چنان بنگر که گویی روز بایستی در آن فرو می رود و به بامداد پگاه چنان که گویی همه 
چیز در آن زاده می شود. نگرش تو باید در هر لحظه نو شود. خردمند کسی است که از هر چیزی به 
شگفت درآید. سرچشمۀ همۀ دردسرهای تو، ای ناتانائیل، گوناگونی چیزهایی است که داری؛ حّتی 
نمی دانی که از آن میان کدامین را دوست تر داری و این را در نمی یابی که یگانه دارایی آدمی، زندگی 

است. 
برای من »خواندن« اینکه شن های ساحل نرم است، بس نیست؛ می خواهم که پاهای برهنه ام آن 

را حس کنند؛ به چشم من هر شناختی که مبتنی بر احساس نباشد، بیهوده است. 
تمامی باشم،  نخواسته  بی درنگ  که  ندیده ام  جهان  این  در  را  لطیفی  زیبایی  هیچ   هرگز 

 مهرم را نثارش کنم. ای زیبای عاشقانۀ زمین، شکوفایی گسترۀ تو دل انگیز است! 

  مائده های زمینی و مائده های تازه، آندره ژید، ترجمۀ مهستی بحرینی
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 قلمرو زبانی 
1  کدام کلمات، در متن درس، برای شما جدید و غیرتکراری است؛ معنای هر یک را بنویسید.

2   در زبان فارسـی، نشـانه هایی هسـت که با آنها کسی یا چیزی را صدا می زنیم؛ مانند » آی،  ای، 
یـا، ا «؛ بـه ایـن واژه ها » نشـانۀ نـدا« می گوییم. اسـمی که همـراه آنهـا می آید،»منادا« نام 

دارد؛ ماننـد » ای خدا!«.
 گاهـی منـادا بـدون نشـانه بـه کار می رود؛  در ایـن گونه موارد، بـه آهنگ خوانـدن جمله باید 

توّجـه کنیم.
  یک بند بنویسید و در آن، سه نشانۀ ندا به کار ببرید.

3  در جملۀ زیر نقش دستوری واژه های مشّخص شده را بنویسید.
   » ناتانائیل، با تو از انتظار سخن خواهم گفت«.

قلمرو ادبی 
1 عبارت زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید.

 آسـمان را دیـده ام کـه در انتظـار سـپیده دم می لرزیـد. سـتاره ها یک یـک، رنـگ می باختند. 
چمنزارهـا غـرق در شـبنم بودند.

2  به کمک کلمۀ »شکوفایی« یک شبکۀ معنایی بسازید و آن را در یک بند، به کار ببرید.

قلمرو فکری 
1 نیکوترین اندرز نویسنده چیست؟ دربارۀ آن توضیح دهید.

2 نویسنده دربارۀ » انتظار « چه دیدگاهی دارد؟
3 هر یک از موارد زیر، با کدام بخش ازمتن درس، تناسب معنایی دارد؟

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست  به جهان خّرم از آنم که جهان خّرم از اوست 
سعدی

کارگاه  متــن پژوهــی
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کجا دیدی که بی آتش، کسی را بوی عود آمد بسوز ای دل که تا خامی، نیاید  بوی دل از تو
مولوی

حضور طالب  شوم  که  نکرده ای  غیبت  را  تو  کنم  هویدا  که  نگشته ای  پنهان 
فروغی بسطامی

4  کـدام عبـارت درس، بـه مفهـوم آیۀ شـریفۀ »ال ُتدرکُه االبصـار و ُهَو ُیدِرُک االبصـار« )انعام، 
آیۀ  103( اشـاره دارد؟

5  جملۀ »ای کاش عظمت در نگاه تو باشد.« را با سرودۀ زیر از سهراب سپهری مقایسه کنید.
»چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید.«

6 در عبارت زیر، نویسنده بر چه چیزی تأکید دارد؟، توضیح دهید.
 بـرای مـن »خوانـدن « این که شـن سـاحل هـا نرم اسـت، کافی نیسـت؛ می خواهـم پاهای 
برهنـه ام ایـن نرمـی را حـس کنـد به چشـم مـن، هر شـناختی که مبتنی بر احسـاس نباشـد، 

بیهوده اسـت.
 . ...............................................................................................................  7
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چهار مسافر جدید وارد مسافرخانه شده بودند.
کوزت فکر می کرد که شب فرارسیده است و باید فوراً کوزه ها و تنگ های اتاق های 

مسافران تازه وارد را پر کند.
زن تناردیه سرپوش تابه ای را که از روی آتش در حال جوشیدن بود بلند کرد؛ سپس، 
ظرفی برداشت و شتابان به منبع آب نزدیک شد. شیر را پیچاند. کوزت سر سوی او گردانده 

بود و حرکاتش را می پایید. رشتۀ باریکی از آب جاری شد و نیمی از ظرف را پر کرد.
زن تناردیه گفت: دهه! اینکه آب ندارد؛ سپس یک لحظه ساکت ماند.

کوزت احساس می کرد که قلبش مثل یک گلولۀ بزرگ نخ در سینه اش باال و پایین 
می جهد. دقایقی را که این گونه سپری می شدند، می شمرد و دلش می خواست که روز و 

روشنایی بود.
گاه   به گاه یکی از مسافران به کوچه نگاه می کرد و با لحن تعّجب آمیزی می گفت: 
»چه  قدر تاریک است!« و دیگری پاسخ می داد: »انسان باید مثل گربه باشد تا در این 

ساعت بتواند بی فانوس به کوچه برود!« کوزت با شنیدن این حرف ها می لرزید.
ناگهان کاسب دوره گردی که در مسافرخانه منزل داشت، وارد شد و با صدای خشنی 

گفت: اسب مرا آب نداده اید؟
 زن تناردیه گفت: دختر! برو برای اسب آب ببر.
کوزت با صدای ضعیفی گفت: خانم، آب نداریم.

زن تناردیه دِر کوچه را گشود؛ راه را به وی نشان داد و گفت:
ـ خیلی خوب؛ برو آب بیاور.

کوزت سرش را پایین انداخت و پیش رفت. یک سطل خالی را که در کنار بخاری بود، 
برداشت. این سطل از خودش بزرگ تر بود.

زن تناردیه جلو اتاق رفت و با یک قاشق چوبی مقداری از آنچه را در تابه می جوشید، 
چشید و غرغرکنان گفت:

ـ اگر اینجا آب نیست، در چشمه هست ...

بینوایان روان خوانی
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کوزت بی حرکت مانده بود. دِر کوچه پیش رویش باز بود و سطل در دستش قرار داشت. به نظر 
می رسید که منتظر است تا کسی به کمکش آید.

زن تناردیه فریاد زد: ِد برو!
کوزت بیرون رفت و در بسته شد. او ناچار بود برای آوردن آب به چشمۀ واقع در بیشۀ نزدیک برود.
این دفعه خالف معمول خویش به بساط هیچ یک از فروشندگان هم نگاه نکرد. تا در حدود 
مسافرخانه بود، راه از روشنایی دّکان ها روشن بود اّما کمی بعد آخرین روشنایی و آخرین دّکان ناپدید 
شد. کودِک مسکین خود را در تاریکی دید و در آن فرو رفت. اضطرابی او را فرا گرفته بود و از این رو 
تا می توانست دستۀ سطل را تکان می داد. این حرکت صدایی تولید می کرد که برای او جانشین یک 

رفیق راه می شد.
هرچه پیش تر می رفت، تاریکی غلیظ تر می شد. هیچ کس در راه نبود. با این همه با زنی رو به رو 
شد که چون او را دید ایستاد؛ لحظه ای با نگاه دنبالش کرد و زیر لب گفت: »این بّچه این وقت شب 

کجا می رود؟«
کوزت کوچه های پر پیچ و خم و خلوت را پیمود. هنگامی که در راهش خانه ها یا فقط دیوارهای دو 
سمت کوچه ها وجود داشتند، با شجاعت پیش می رفت. گاه به گاه از شکاف دریچه ای روشنایی شمعی 
را می دید. این اثری از نور و حیات بود. این جا مردمی بودند. این، مطمئّنش می کرد. با این همه هرچه 
پیش تر می رفت، قدمش بی اراده کندتر می شد. همین که از کنار آخرین خانه گذشت، ایستاد. گذشتن 
وی از آخرین دّکان به اشکال صورت گرفته بود. از آخرین خانۀ آبادی دورتر رفتن ناممکن به نظر 
می رسید. سطل را بر زمین نهاد؛ دست در موهای خویش فرو برد و شروع کرد به خاراندن سرش. 
حرکتی که مخصوص اطفال وحشت زده است. اینجا دیگر ده نبود؛ بیابان بود. فضای سیاه خلوتی 
رودررویش گسترده بود. با نومیدی این ظلمت را که هیچ کس در آن نبود و در پندار وی جانوران 
گوناگون و اشباح در آن وجود داشتند، نگریست. خوب نگاه کرد؛ صدای پای جانوران را که روی 
علف ها راه می رفتند شنید و اشباحی را که در عالم خویش میان درخت ها در حرکت می یافت، آشکارا 
دید. آن گاه سطل را از زمین برداشت؛ ترس و وحشت به او جرأت و جسارت بخشید. با خود گفت: »به 

او خواهم گفت که آنجا آب نبود« و به سوی ده بازگشت.
هنوز صد قدم نرفته بود که باز ایستاد. زن تناردیه در نظرش مجّسم شده بود؛ همان زن نفرت انگیز 
به  تضّرع آمیز  نگاهی  از غضب. کودک  برافروخته  و چشمانی  کفتار  دهان  با دهانی همچون 
پشت  سر   و    رو در رویش انداخت. چه باید بکند؟ چه بر سرش می آید؟ کجا باید برود؟ پیش رویش 
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هیکل خیالی زن تناردیه، پشت سرش همۀ اشباح شب و جنگل ها. عاقبت از جلو زن تناردیه عقب نشست. 
راه چشمه را باز گرفت و پا به دویدن گذاشت. دوان دوان از دهکده بیرون رفت و وارد بیشه ها شد؛ بی آنکه 
دیگر به چیزی نگاه کند یا گوش دهد. از دویدن بازنایستاد مگر وقتی که نفسش تنگی گرفت؛ اّما از راه 
رفتن بازنایستاد؛ پیش پایش را گرفته بود و سرگشته می رفت. همچنان که می دوید می خواست گریه کند. 
لرزش شبانۀ جنگل سراپایش را فرا می گرفت. دیگر فکر نمی کرد؛ دیگر نمی دید. شب بی کران در 

مقابل این مخلوق کوچک قد علم می کرد.
از انتهای بیشه تا چشمه، بیش از هفت تا هشت دقیقه راه نبود. کوزت این راه را خوب می شناخت؛ 
زیرا مکّرر هنگام روز آن را پیموده بود. راه را گم نکرد. از ترس آنکه میان شاخه ها و بوته های خار چیزی 

ببیند، چشم به چپ و راست نمی انداخت. با این حال، به چشمه رسید.
او فرصت نفس کشیدن هم برای خود نگذاشت. با دست چپ در تاریکی، درخت بلوط جوانی را که 
روی چشمه خم شده بود و معمواًل برای او مثل یک نقطۀ اتّکا به کار می رفت، جست وجو کرد؛ شاخه ای 
را به دست آورد و به آن آویخت؛ خم شد و سطل را در آب فرو برد. سطل را که تقریبًا پر شده بود از آب 

بیرون کشید و روی علف ها گذاشت.
وقتی این کار به انجام رساند، احساس کرد که از خستگی به جان آمده است. می خواست که همان 
دم باز گردد اّما تالش او برای ُپر کردن سطل چنان بود که برداشتن یک قدم هم برایش ُمحال شد. 

ناچار خود را روی علف ها انداخت و به زمین نشست.
چشمانش را فرو بست و پس از لحظه ای باز گشود؛ بی  آنکه بداند چرا چنین می کند اّما جز این 

نداشت. چاره ای 
کنار او، آب که در سطل حرکت می کرد دایره هایی روی خود تشکیل می داد که به مارهای آتشین 

سفید شباهت داشتند.
باالی سرش آسمان از ابرهای سیاهی شبیه به دودهای متراکم پوشیده بود. به نظر می رسید که 

نقاب حزن انگیز ظلمت بر سر این کودک فرود آمده است.
مشتری در اعماق آسمان دیده می شد.

کودک با چشمی حیران این ستارۀ درشت را که نمی شناختش و از آن می ترسید، نگاه می کرد. 
کوکب درخشان، در آن لحظه به افق بسیار نزدیک بود و از میان مه غلیظی که به آن سرخی مخوفی 
می بخشید، می گذشت. مه که به وضع غم انگیزی ارغوانی رنگ بود، ستاره را بزرگ تر می کرد. گویی 

یک زخم نورافشان است.
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از آن  اثری  برخورد برگ ها، بی هیچ  بود؛ بی هیچ  بیشه ظلمانی  از جلگه می وزید.  بادی سرد 
روشنایی های مبهم و خنک تابستان. شاخه های عظیم به وضعی موِحش سیخ ایستاده بودند. چند دسته 
از بوته های خار، در نقاط بی درخت سوت می زدند. علف های بلند زیر نسیم مثل مارماهی پیچ  و  تاب 
می خوردند. درخت های خاردار مانند بازوهای طویلی که مسلّح به چنگال و مهّیای شکار باشند، به هم 
می پیچیدند. چند خلنگ خشک که گویی به دست باد رانده می شدند، شتابان می گذشتند؛ مثل این 
بود که با وحشت از جلو چیزی که می رسد، می گریختند. از هر طرف فضاهای غم انگیز امتداد داشت.

کوزت بی آنکه بداند در چه حال است و بی آنکه چیزی بفهمد، احساس می کرد که به وسیلۀ این 
عظمت تاریک طبیعت، در میان گرفته شده است. این فقط وحشت نبود که گریبانش را می گرفت؛ 

چیزی بود از وحشت هم موحش تر! 
برای بیرون آمدن از این حالت غریب که چیزی از آن نمی فهمید، اّما از آن می ترسید، با صدای بلند 
به شمردن پرداخت: یک، دو، سه، چهار، تا ده و چون به »ده« رسید باز از سر گرفت. این باعث شد که 
بتواند صورت واقعی اشیای پیرامونش را تشخیص دهد. در دست هایش که هنگام آب کشیدن خیس 
شده بودند، احساس سرما کرد. از جا برخاست. ترسش باز آمده بود؛ یک ترس طبیعی که نمی توانست 
بر آن غلبه کند. کوزت در آن موقع جز یک فکر نداشت و آن فرار کردن بود؛ فرار کردن با همۀ قوا؛ از 
میان جنگل، از صحرا، تا خانه ها، تا پنجره ها، تا شمع های روشن. نگاهش به سطل که در کنارش بود 
افتاد. وحشتش از زن تناردیه چندان بود که نمی توانست بی سطل آب بگریزد. دستۀ سطل را با دو دست 

گرفت. به زحمت توانست آن را بلند کند.
ده دوازده قدمی این طور برداشت اّما سطل پر و سنگین بود؛ مجبور شد که آن را باز بر زمین گذارد. 
یک لحظه نفس کشید؛ سپس باز دسته را گرفت و راه افتاد. این دفعه قدری بیشتر رفت اّما باز هم مجبور 
شد بایستد. پس از چند ثانیه استراحت بار دیگر حرکت کرد. مانند پیرزنی به جلو خم شده بود؛ سر را تا 
روی سینه فرود آورده بود و راه می رفت. سنگینی سطل بازوی الغرش را می کشید و راست می کرد. 
دستۀ سطل دست های کوچک خیسش را بی حس و منجمد می کرد. گاه به گاه مجبور بود بایستد و هر 
دفعه که می ایستاد آب سطل لب پَر می زد و بر ساق های عریانش می ریخت. این واقعه در شبی تاریک، 

میان یک جنگل، در فصل زمستان و دور از نگاه هر انسانی وقوع می یافت.
با نوعی ِخس ِخس دردناک نفس می کشید؛ ناله گلویش را می فشرد اّما جرأت گریستن نداشت؛ 
حّتی از دور از زن تناردیه می ترسید! عادت کرده بود که همیشه این زن را رودرروی خود حاضر ببیند. با 
این همه نمی توانست با این وضع راه را به سرعت طی کند و بسیار ُکند می رفت. مّدت توّقفش را دمادم 
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کمتر می کرد و می کوشید تا چون به راه می افتد از دفعۀ سابق بیشتر رود. فکر می کرد که اگر این طور 
برود، بیش از یک ساعت طول می کشد تا به دهکده برسد و آنجا زن تناردیه کتکش خواهد زد. این 
غّصه با ترسی که از تنها بودن در جنگل تاریک داشت، مخلوط می شد. از خستگی به جان آمده بود و 
هنوز راه جنگل را به پایان نرسانده بود. چون نزدیک درخت بلوط کهنی که آن را می شناخت رسید، 
یک بار دیگر برای آخرین بار ایستاد و برای آنکه کاماًل رفع خستگی کند، مّدت توّقفش را از دفعات 
دیگر طوالنی تر کرد؛ سپس همۀ قوایش را جمع آورد، سطل را برداشت و با جرأت قدم در راه نهاد. آن 

وقت دیگر این مخلوق کوچک و ناامید نتوانست خویشتن داری کند و فریادکنان گفت:
ـ خدایا! خدایا!

همان دم ناگهان احساس کرد که سطل، دیگر سنگینی ندارد. دستی که به نظرش بزرگ می آمد، 
دستۀ سطل را گرفته و با قّوت بلند کرده بود. کوزت سر برداشت. هیکل بزرگ سیاهی، مستقیم و 
بلند در کنارش راه می آمد. این، مردی بود که از پشت سرش رسیده و او صدای پایش را نشنیده بود. 
این مرد بی آنکه کلمه ای بگوید، دستۀ سطل را در مشت گرفته بود و آن را می آورد. او ژان والژان بود.

ویکتور هوگو

در ک و دریافت 
1  کدام شخصّیت داستان، بیشتر مورد توّجه شما قرار گرفت؟ چرا؟  
2  دو نمونه از فضاسازی گیرا و جّذاب را در داستان مشّخص کنید.  
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از ابتـدای کتـاب تـا این فصل، هرچـه خواندیم، مربوط بـه فضای فکری و 
معنـوی و جغرافیایـی میهـن عزیزمـان ایران بوده اسـت؛ اّمـا در این فصل با 
متن ها و شـاعران و نویسندگانی آشنا شـدیم که بیرون از جغرافیای فرهنگی 
ایران را تصویر می کنند و مسـایل سـرزمین های دیگر یا موضوع های بشـری 

را در جهان، نشـان می دهند.
از طریـق مطالعـۀ ایـن فصـل، با افکار مشـاهیر، اندیشـه های ملـل و آثار 

برجسـته و شـخصیت هـای مشـهور ادبیات جهان آشـنا می شـویم.

ادبیات جهان 
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               ستایش: به نام کردگار

افاک: ِج فلک، آسمان، چرخ
رّزاق: روزی دهنده

زهی: آفرین
فروغ: روشنایی، پرتو

فضل: بخشش، َکَرم، نیکویی
کام: سقف دهان، مجازاً دهان، زبان

 درس یکم: چشمه و سنگ
گنج حکمت: خاصۀ دانش ها

برازندگی: شایستگی، لیاقت
پیرایه: زیور

تعلّل: بهانه آوردن، درنگ کردن
تیزپا: شتابنده، سریع

خاییدن: جویدن، به دندان نرم کردن
خیره: سرگشته، حیران، فرومانده، لجوج، بیهوده

شکن: پیچ و خم زلف
َعلَیِه اَفضَل الصلوات: نیکوترین درودها بر او باد

ُغلغله زن: شور و غوغاکنان
قوت: خوراک، خوردنی، غذا

گلبُن: بوتۀ گل، گل سرخ، بیخ بوتۀ گل
معرکه: میدان جنگ،جای نبرد

نادره: بی مانند، بی نظیر
نمط: روش،نوع

نیلوفری: صفت نسـبی، منسـوب به نیلوفر، به رنگ 
نیلوفـر، الجـوردی؛ در متن درس، مقصـود از »پردۀ 

نیلوفری«،  آسـمان الجوردی اسـت.

َورطه: زمین پست، مهلکه، هالکت
هنگامه: غوغا، داد و فریاد، شلوغی، جمعّیت مردم

یله: رها،آزاد

درس دوم:از آموختن ننگ مدار
روان خوانی:خسرو

اِرتجـاالً: بـی درنگ، بدون اندیشـه سـخن گفتن یا 
شـعر سرودن

اِسترحام: رحم خواستن، طلب رحم کردن
اقبال: نیک بختی، خوشبختی

اِدبار: تیره بختی، بدبختی 
اِلزام: ضرورت، الزم گردانیدن، واجب گردانیدن

اَوان: وقت، هنگام
باری: القّصه،به هرحال،خالصه

بَدَسگال: بداندیش، بدخواه 
بِسِمل کردن: سر جانور را بریدن، از آنجا که مسلمانان 
»بِسـم اهلل الّرحمن الّرحیم«  جانـور  ذبـح  وقـت  در 
می گوینـد، بـه همیـن دلیـل، بـه عمـل ذبـح کردن 

»بسـمل کردن« گفتـه می شـود.
پاس: جامه ای کم ارزش، گلیم درشت و کلفت

تعلیقـات: ج تعلیق، پیوسـت ها و یادداشـت مطالب 
و جزئیـات در رسـاله یا کتـاب؛ در متن درس، مقصود 

نشـان های ارتشی است.
تقریر: بیان، بیان کردن 

تکریم: گرامی داشت
تکیده: الغر و باریک اندام
تصدیق نامه: گواهی نامه

واژه نامه
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تیمـار: خدمـت و محافظت از کسـی که بیمار باشـد، 
ندیشه ا

جافی: جفاکار، ستمکار
ُحجب: شرم و حیا

َحلَبی: ورقۀ نازک فلزی، از جنس َحلَب
خسروانی خورش: خورش و غذای شاهانه 

خودرو: خودرأی، خودسر، لجوج
دانگ: بخش، یک ششم چیزی

دوات: مرّکب دان، جوهر
َزنگاری: منسوب به زنگار، سبزرنگ

شهناز: یکی از آهنگ های موسیقی ایرانی، گوشه ای 
از دستگاه شور

صاحبدل: عارف، آگاه
ضایع: تباه، تلف

ضمایم: ج ضمیمه، همراه و پیوسـت؛ در متن درس، 
مقصود نشـان های دولتی است.

طبیعت: خو، عادت، طبع و سرشت
طمأنینه: آرامش،سکون و قرار

ِعتاب کردن: خشم گرفتن بر کسی، سرزنش کردن
َعنود: ستیزه کار، دشمن و بدخواه

فیّاض: بسیار فیض دهنده، بسیار بخشنده
قرابت: خویشی و خویشاوندی

ُکَمیت: اسب سرخ مایل به سیاه
الَجَرم: ناگزیر، ناچار

لَعب: بازی. لَهو و لَعب: خوش گذرانی
لَِمن تَقول: برای چه کسی می گویی؟

لَهو: بازی و سرگرمی، آنچه مردم را مشغول کند.
مألوف: خو گرفته

متداول: معمول، مرسوم
َمخذول: خوار، زبون گردیده

مسخرگی: لطیفه گویی، دلقکی
ُمسـِکر: چیزی که نوشـیدن آن مستی می آورد؛ مثل 

شراب 

ُمحال: دروغ، بی اصل، ناممکن
مستغنی: بی نیاز

مولع: شیفته، بسیار مشتاق، حریص، آزمند
ُمطربـی: عمـل و شـغل مطـرب؛ مطرب: کسـی که 

نواختـن سـاز و خوانـدن آواز را پیشـۀ خود سـازد.
َمعاصی: ج معصیت، گناهان

مغلوب: شکست خورده
َمفتول: سیم، رشتۀ فلزی دراز و باریک
ملتفت شدن: آگاه شدن،متوّجه شدن

منجاب: محل جمع شدن آب های کثیف و بدبو
ُمندرس: کهنه، فرسوده

ُمنَکر: زشت، ناپسند

 درس سوم:سفر به بصره 
 گنج حکمت: گرگ و سگ

ادیب: با فرهنگ، دانشمند، بسیاردان
اندر ماندن: عاجز شدن

اَهلیت: شایستگی، لیاقت
بی راهی: گمراهی

پاس: جامه ای پشمینه و ستبر که درویشان پوشند، 
نوعی گلیم

تازی: عرب؛ زبان تازی: زبان عربی
َجلَّ َجالُه َو َعمَّ نَوالُه: بزرگ اسـت ُشـکوه او و فراگیر 

است لطف او.
خورجینک: خورجین کوچک، کیسه ای که معمواًل 
است؛  جیب  دو  شامل  و  می کنند  درست  پشم  از 

جامه دان.
درحال: فوراً، بی درنگ

َداّلک: کیسه کش حمام، مشت و مال دهنده
دین: وام 
ُرقعه: نامه
ی 1رمه: گله
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ِسرگین: فضلۀ چهارپایان، مانند اسب و خر
شوخ: چرک، آلودگی

َفراغ: آسایش و آرامش، آسودگی
َفَرج: گشایش، رهایی

َقلیه: نوعی خوراک از گوشت که در تابه یا دیگ، 
کنند. بریان 

َقیّم: سرپرسـت، در متن، به معنی کیسـه کش حّمام 
است. آمده 

ِکرای: کرایه
ُگسیل کردن: روانه کردن، فرستادن کسی به جایی

َمرّمت: اصالح و رسیدگی

َمسلَخ: رخت َکِن حمام
َمصاف کردن: جنگیدن

َمطبخ: آشپزخانه
معاملت: داد و ستد کردن

مغربی: متعلّق به کشور مغرب )مراکش(
ُمکاری: کسی که اسب و شتر و االغ کرایه می دهد 

یا کرایه می کند.
نموده: نشان داده، ارائه کرده، آشکار کرده، جلوه کرده

نیکو منظر: زیبارو، خوش چهره

درس چهارم: ادبیات بومی )درس آزاد 1(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 درس پنجم:کاس نّقاشی
روان خوانی:پیرمرد چشم ما بود

 اِسلیمی: تغییر شکل یافتۀ کلمۀ اسالمی، طرح هایی
عناصر  شبیه  که  متعّدد  خم های  و  پیچ  از  مرّکب 

. هستند طبیعت
آُخره: چنبرۀ گردن، قوس زیر گردن

بُحران: آشفتگی، وضع غیرعادی
بُر خوردن: در میان قرار گرفتن

بُنشن: خوار و بار از قبیل نخود و لوبیا و عدس
بیرنـگ: نمونـه و طرحـی کـه نّقـاش بـه صـورت 
کم رنـگ یا نقطـه چین برکاغذ می آورد و سـپس آن 

را کامـل رنـگ آمیـزی می کنـد، طـرح اّولیه
بیغوله: کنج، گوشه ای دور از مردم

تَسّا: آرامش یافتن
حقارت: خواری، پستی

خطابه: سخنرانی، خطبه خواندن، وعظ کردن
َخلَِف ِصدق: جانشین راستین

خیل:گروه،دسته
رعنا: خوش قد و   قامت، زیبا

رندانه: زیرکانه
ِشنِدرغاز: پولی اندک و ناچیز

ُطمأنینه: آرامش و قرار
عیال: زن و فرزندان، زن

غاِرب: میان دو کتف
فراعنه: ج فرعون، پادشاهان قدیم مصر 

ُکلّه: برآمدگی پشت پای اسب
کنگره: مجمعی از دانشمندان و یا سیاستمداران که 
دربارۀ مسائل علمی یا سیاسی بحث کنند. )کلمه ای 

فرانسوی(
َگرته برداری: طّراحی چیزی به کمک َگرده یا خاکۀ 
زنگ یا زغال؛ نسخه برداری از روی یک تصویر یا طر ح

ُگرده: پشت، باالی کمر ی 1
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َمخَمصه: بدبختی و غم بزرگ، تنگنا، این واژه به معنی 
»    گرفتاری« متداول شده است.

مرفه: راحت و آسوده
ُمَشّوش: آشفته و پریشان

معاشرت: گفت وشنید، الفت داشتن
میراب: نگهبان آب، کسی که آب را به خانه ها و باغ ها 

تقسیم می کند.
َوالّصاّفاِت صّفا: سوگند به فرشتگان صف در صف 

)آیۀ 1، سورۀ37(
َوَقب: هر فرورفتگی اندام چون گودی چشم

وقفی: منسوب به وقف، وقف: زمین یا دارایی و ملکی که 
برای مقصود  معّینی در راه خدا اختصاص دهند.

 درس ششم:مهر و وفا
 گنج حکمت:حّقۀ راز

ُحّقه: جعبه، صندوق
ُخلد: بهشت

ُخنُک: خوشا، نیکا
خیـال: آرزو، فکـر، تصّور چیزی در ذهن، هنگامی که 

در پیش چشم نباشد.
سودا: اندیشه،هوس،عشق
شب رو: شب بیدار، راهزن

عشرت: خوش گذرانی
لعل: یکی از سنگ های گران قیمت که در جواهرسازی 

مصرف دارد. رنگ سرخ این سنگ، معروف است.
نوش: شهد و عسل، خوشگوار

درس هفتم: جمال و کمال
شعرخوانی: بوی گل و ریحان ها

اَِرم: ارم یا ارم ذات الِعماد که در قرآن از آن یاد شـده 

و غالباً آن را بهشـت َشّداد دانسته اند.
اِستماع: شنیدن، گوش دادن

اَشجار: ج َشَجر، درختان
اِعتبار: پند گرفتن، عبرت پذیری

اَنهار: ج نهر، جوی ها
َجبّار: مسلّط، یکی از صفات خداوند تعالی است.

جفا: بی وفایی،ستم
ِجنان: ج َجّنت، بهشت ها، فردوس ها      

روی تافتن: روی گردان شدن
ریحان: هر گیاه سبز و خوشبو

ریش: زخمی
َزلَّت: لغزش، لغزیدن، گناه
صّدیق: بسیار راستگو    

َطَرب: شادی
َطهارت: پاکی

َعداوت: دشمنی
ِغنا: سرود، نغمه، دستگاه موسیقی، آوازخوانی

ُفرَقت: جدایی، دوری
َفا َجَرم: )َفـ + الَجَرم( پس ناگزیر

قربـان: صدقه،تصـّدق )در معنـای کمانـدان و جای 
کمان،نیـز کاربـرد دارد.(

کایدان: ج کاید، حیله گران
کوتاه نظری: اندک بینی، عاقبت اندیش نبودن

َکید: حیله و فریب
کیش: تیردان

لئیمی: پستی، فرومایگی
ِمحنَت: اندوه، ناراحتی

ُمعاملت: معامله، داد  و ستد
َملِک تعالی: خداوند واال مرتبه

ُملک: پادشاهی، بزرگی، عظمت
نقض: شکستن،شکستن عهد و پیمان

ُوصلت: ج وصل، اتصال، پیوستگی
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درس هشتم: در سایه سار نخل والیت
گنج حکمت:دیوار عدل

پای افزار: کفش، پاپوش
تبار: نسل، خاندان

تنگ مایه:کم توان، محدود
َحد )حد زدن(: هر خطا که برای آن مجازاتی مقّدر باشد.

خجسته: مبارک،خوب و خوش
دست مایه: سرمایه

َدِهش: بخشش
سایه سار: جایی که سایه دارد

َصولَت: هیبت، قدرت، شکوه و جالل
عامل: حاکم

عمارت: بناکردن، آباد کردن، آبادانی، ساختمان
ماِسـوا: مخّفف ما ِسـَوی اهلل؛ آنچه غیر از خداسـت، 

همـۀ مخلوقات
 ِمهِمیـز: ابـزاری فلـزی کـه بر پاشـنۀ چکمـه وصل 
 می کنند و به وسیلۀ آن، اسب را به حرکت در می آورند.

ُهّرا: صدا و غوغا، آواز مهیب

درس نهم:غرش شیران
شعرخوانی: باز این چه شورش است

اَشَرف: شریف تر، گرانمایه تر، افراشته تر
اشرف مخلوقات: آدمی، انسان

اَعَظم: بزرگ تر، بزرگوارتر
بارگاه:  دربار و کاخ شاهان، جایی که شاهان دیگران 
را به حضور پذیرند؛ بارگاه قدس: سراپردۀ جالل و 

شکوه الهی
خذالن: درماندگی، بی بهرگی از یاری

دولت: دارایی،زمان فرمانروایی
رستخیز: رستاخیز، برخاستن مردگان، بعث

صور: شاخ و جز آن، که در آن دمند تا آواز برآید؛ بوق؛ 

صور اسرافیل: شیپور اسرافیل که در روز قیامت، وی 
در آن دمد و مردگان زنده شوند.

طالع: سرنوشت،بخت
قدس: پاکی

َعرش: تخت پادشاه، سریر، خیمه، سایبان
محنت: اندوه،غم

ُمفتََخر: سربلند، صاحب افتخار
مال: اندوه، پژمردگی، افسردگی

َملَک: فرشـته ای که نزدیک به آسـتان حضرت حق 
است؛ جبرائیل، اسـرافیل، میکائیل، عزرائیل

نَفخ: دمیدن با دهان، َدم؛ نفخۀ صور: دمیدن اسرافیل 
در صور

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

اجابت کردن: پذیرفتن، قبول کردن، پاسخ دادن
استدعا: درخواست  کردن، خواهش کردن، فراخواندن

اُسوه: پیشوا، سرمشق، نمونۀ پیروی
باری تعالی: خداوند بزرگ

تجلّی: آشکار شدن، جلوه کردن
تکلّف: رنج بر خود نهادن، خودنمایی و تجّمل

ُجنود: ج ُجند، لشکریان، سپاهیان
حنیـن: نـام نبردی اسـت در منطقـۀ حنین)بین مّکه 
و طائـف( کـه میان مسـلمانان و کافـران پس از فتح 

مّکـه روی داد.
خانقـاه: محلّـی که درویشـان و مرشـدان در آن گرد 

می آیند؛ سـرا
خور: زمین پست، شاخه ای از دریا

راست و ریس کردن: آماده و مهّیا کردن
ُرعب: ترس، دلهره، هراس
سردمدار: سردسته،رئیس

سـّکان: دنبالۀ کشـتی، ابزاری در دنبالۀ کشتی برای  ی 1
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حرکت دادن کشـتی از سـمتی به سمت دیگر
سوله: ساختمان سقف دار فلزی

َغنا: توانگری، بی نیازی
َمشیّت: اراده، خواست خدای تعالی

ُمَعِرّف: کسـی که در مجمع بـزرگان افرادی را که به 
مجلس وارد می شـوند، معّرفی می کند. شناسـاننده

َمعرکه: میدان جنگ
مقریان:     ج ُمقری، کسی که آیات قرآن را به آواز 

خوانَد، قرآن خوان
نسیان: فراموشی

نُفوس: ج نََفس، مجازاً انسان ها، موجودات زنده
وسواس: دو دلی 

درس یازدهم:خاک آزادگان
روان خوانی:شیرزنان

اُسرا: ج اسیر، گرفتاران، دستگیرشدگان
اُسطوره: سخنان یا اشخاص و آثاری که مربوط به 
موجودات یا رویدادهای فوق طبیعی روزگار باستان 
است و ریشه در باورها و اعتقادات مردم روزگار کهن 

دارد.
آرمان: آرزو، عقیده

بعـث: حزبـی سیاسـی کـه صـّدام حسـین، رییـس 
جمهور پیشـین عراق، رهبری آن را برعهده داشـت.

بناُت الخمینی: دختران امام خمینی )ره(
تـاوان: زیـان یـا آسـیبی کـه شـخص بـه خاطـر 
خطاکاری، بی توّجهی یا آسـیب رسـاندن به دیگران 

. ببیند
تجلّـی: جلـوه گـری، پدیدار شـدن چیزی درخشـان 

ماننـد نور، روشـنی
تقریـظ: سـتودن، نوشـتن یادداشـتی سـتایش آمیز 

دربـارۀ یـک کتاب
تکریم: بزرگداشت، گرامیداشت

توسن: اسب سرکش، مقابل رام
توش: توشه و اندوخته، توانایی تحّمل سنگینی یا فشار

جسارت: دلیری، بی باکی و گستاخی
خصم: دشمن

َزبَر: باال، فوق، مقابل پایین
طاقت فرسا: بسیار سخت و آزار دهنده، کاری 

خسته کننده
فراق: دوری، جدایی

َکرَکس: پرنده ای از ردۀ الشخورها
ِکفـاف: بـه انـدازه کافـی، آن اندازه روزی که انسـان 

را بس باشـد.
گلشن: گلستان، گلزار

َمتَرسک: پیکره و مجسمه ای کمابیش شبیه انسان 
که برای ترساندن پرندگان و جانوران در کشتزارها 

نصب می کنند، آدمک، آدم نما
َمدَفن: جای دفن، گور

مصلحت: آنچه که سبب خیر و صالح انسان باشد.
َمعلـول: کسـی کـه عضـو یـا انـدام هایـی از بدنش 

آسـیب دیده اسـت.
معیار: مقیاس، اندازه

مگسل: جدا مشو، رها مکن
ِماک: اصل هرچیز، معیار، ابزار سنجش

َمهیب: ترسناک، ترس آور، هولناک
ِوقاحت: بی شرمی، بی حیایی

هیئت: گروه، دسته، انجمن

درس دوازدهم:رستم و اشکبوس
گنج حکمت:جاه و چاه

آبنـوس: درختـی اسـت که چوب آن سـیاه، سـخت، 
سـنگین و گرانبهاست.

بارگی: اسب، »باره« نیز به همین معنی است.
ی 1بهرام: سیارۀ مریخ
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پُتک: چکش بزرگ فوالدین، آهن کوب
تَرگ: کاله خود
تیز: تند و سریع
جاه: مقام، درجه

خدنـگ: چوبـی سـخت و محکـم کـه از آن تیـر و نیزه 
می سـازند.

ُخود: کاله فلزی که سربازان به هنگام جنگ یا تشریفات 
نظامی، بر سر می گذارند.

َدد: جانور دّرنده، مانند شیر و پلنگ و گرگ
ِزه: چلّه کمان، وتر

 ساعد: آن بخش از دست که میان مچ و آرنج قرار دارد.
سپَردن: طی کردن

ُستوه: درمانده و َملول، خسته و آزار
ِسلیح: افزار جنگ، ممال سالح

َسندروس: صمغی زرد رنگ 
ِعنان: افسار، دهانه

کام: مجازاً مراد،آرزو،قصد،نّیت
کاموس: یکی از فرماندهان زیردست افراسیاب

کوس: طبل بزرگ، دهل
کیوان: سّیارۀ ُزَحل

َگبر: نوعی جامه جنگی، ِخفتان
ُگرد: دلیر، پهلوان

هماورد: حریف، رقیب

درس سیزدهم:ُگرد  آفرید
شعرخوانی:دلیران و مردان ایران زمین

افسر: تاج، دیهیم، کاله پادشاهی
افسون: حیله کردن، سحر کردن، جادو کردن

آورد: جنگ، نبرد، کارزار
بادپا: تیزرو، شتابنده

باره: اسب
بردمیدن:خروشیدن، برخاستن

برگاشتن: برگردانیدن
بسنده: سزاوار، شایسته، کافی، کامل

پدرام: آراسته، نیکو، شاد
تاب: چرخ و پیچ که در طناب و کمند و ُزلف می باشد، 

پیچ و شکن
چاره گر: کسی که با حیله و تدبیر،کارها را به سامان 

کند؛ مدبّر
َخدنگ: درختی است بسیار سخت که از چوب آن 

نیزه و تیر سازند.
ِخّطه: سرزمین

خیره: متحّیر، سرگشته
ِدرع: جامۀ جنگی که از حلقه های آهنی سازند، زره

ِدژ: قلعه حصار
َدمان: خروشنده، غّرنده، مهیب، هولناک

دوده: دودمان، خاندان، طایفه
ِزره: جامـه ای جنگی دارای آسـتین کوتاه و مرّکب از 
حلقه هـای ریـز فوالدی که آن را بـه هنگام جنگ بر 

روی لباس های دیگر می پوشـیدند.
سـاالر: سردار، سپهساالر، آن که دارای شغلی بزرگ 

و منصبی رفیع باشـد، حاکم
َسـَمند: اسـبی که رنگش مایل به زردی باشـد، زرده 

)در متن درس، مطلق اسـب مورد نظر اسـت.(
ِسنان: سر نیزه، تیزِی هر چیز

شیراوژن: شیرافکن، دالور
ِعنان: افسار، دهانه

فراز آمدن: رسیدن، نزدیک آمدن
فوج: گروه، دسته

کمند افکن: کمند انداز
نظاره: نظر کردن، نگریستن، تماشا کردن

ویلـه کردن: فریاد زدن، نعـره زدن، ناله کردن؛ َویله: 
صدا، آواز، ناله

هژیر: هوشیار،چابک
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درس چهاردهم:طوطی و بّقال
گنج حکمت:کوزه

اَبدال: مردان کامل
اَشباه: ج شبه، مانندها، همانندان

کردن،  مهربانی  و  لطف  اظهار  مهربانی،  تَلَّطف: 
نرمی کردن

جولقی: ژنده پوش و گدا و درویش
حاذق: ماهر، چیره دست

خواجه وش: کدخدا منش
زبون: خوار، ناتوان

َسفاهت: بی خردی، کم عقلی، نادانی
سوداگر: مشتری، خریدار و فروشنده

طاس:کاسۀ مسی
َعربَـده: فریاد پرخاش جویانه بـرای برانگیختن دعوا 

و هیاهو
َقهر: خشم، غضب
َکل: مخفف کچل

ُمسلّم داشتن:  باور کردن
ندامت: پشیمانی، تأسف

                                             
درس پانزدهم:ادبیات بومی )درس آزاد2(

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

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

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

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

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

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

درس شانزدهم:خیر و شر
روان خوانی، طّراران

اَنبان: کیسه ای بزرگ که از پوست دبّاغی شدۀ گوسفند 

درست می کنند.
بر اثر: به دنبال، در   پی

بعینه: عیناً، مانند
تافته: گداخته،برافروخته

تباه: فاسد، خراب؛ تباه کردن چشم: کور کردن
تعبیه کردن: آماده کردن،قرار دادن

َجاِجل: ج جلجل، زنگ، زنگوله
ُخبث: پلیدی، ُخبث طینت: بدجنسی، بد ذاتی
ِخلَعت: جامه ای که بزرگی به کسی بخشد.

دستار: پارچه ای که به دور سر بپیچند، سربند و عّمامه
ِدشنه: َخنجر

شوکت: جاه و جالل
َصرعیان: بیماران مبتال به عارضه صرع؛ 

صرع: بیماری غش
ُطرفه: شگفت آور، عجیب

طینت: سرشت، خوی
َفراغت: آسودگی

لعل: سنگ قیمتی به رنگ سرخ مانند یاقوت
مایه: سرمایه، دارایی

ُمفلس: تهی دست، درویش و بی چیز
ُمقبِل: خوش بخت، نیک بخت و خوش  اقبال

ُمازمان: همراهان
َمنال: مال و ثروت، درآمد مستغالت

موضع: جا
هّمت: بلندنظری، خواست، کوشش

درس هفدهم:سپیده دم
گنج حکمت:مزار شاعر

بَرین: باالیین، برتر
تاکستان: باغ انگور، باغی که در آن تاک کاشته باشند.

حماسه: دلیری، نوعی از شعر که در آن از جنگ ها و 
ی 1دالوری ها سخن می رود.
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ردا: جامه ای که روی جامه های دیگر پوشند، باالپوش
شرافت: ارجمندی، با  شرف بودن

طاعون: نوعی بیماری همه گیر و خطرناک که با تب، 
آلودگی خون، خونریزی منتشر در پوست و بافت های 

زیرپوستی همراه است.
لگام: افسار، دهنۀ اسب

نیلگون: به رنگ نیل، آبی سیر

درس هجدهم:عظمت نگاه
روان خوانی:بینوایان

اَشباح: ج َشَبح، کالبدها، سایه ها، سیاهی هایی که از 
دور دیده می شود.

اِکتفا: بسنده کردن، کفایت کردن
تمایز: فرق گذاشتن،جدا کردن

تملّک: مالک شدن،دارا شدن
َخلَنگ: نام گیاهی است، علف جارو

ذی حیات: جاندار
عود: درختی که چوب آن قهوه ای رنگ و خوشبو 
است و آن را در آتش می اندازند که بوی خوش دهد.

غایی: نهایی
با رنگ زرد روشن که در  فسفر: عنصر شیمیایی 

می گردد. مشتعل  هوا  مجاورت 
مائده: سفره ای که بر آن طعام باشد.

مبتنی: ساخته، بنا شده
ُمتراکم: روی هم جمع شده، بر هم نشیننده، انبوه

َمخوف: ترسناک، وحشت زا و هراس انگیز
ُمنحصر: ویژه، محدود

موِحش: وحشت آور، ترسناک
نثار: پیشکش کردن، افشاندن

  نیایش: ای خدا

اِکرام: بزرگ داشتن، بخشش داشتن، احترام کردن
بسیچ: فراهم کردن،آمادگی

َسخا: بخشش، َکَرم، جوانمردی
عنایات: ِج عنایت، توّجه، حفظ کردن
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 ادبیات دفاع مقّدس، سنگري، محّمدرضا، انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش هاي دفاع مقّدس، تهران، چاپ اّول، 1389.

 ادبیات فارسي)1،2،3(کتاب درسي، گروه مؤلّفان، وزارت آموزش و پرورش، 
اداره کّل چاپ و توزیع کتاب هاي درسي، 1394.

 انواع ادبي، سیروس، شمیسا، انتشارات میترا، تهران، 1394.
 اتاق آبي، سپهري، سهراب، انتشارات سروش، تهران، 1368.

 ادب مقاومت، غالي شکري، گردانیدۀ محّمد حسین روحاني، نشر نو، چاپ اّول 
.1369

دوم،  چاپ  ماهور،  فرهنگي  مؤّسسۀ  جمال،  میرصادقي،  داستاني،  ادبیّات   
.1365

 ارزیابي شتاب زده، آل احمد، جالل، مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر، چاپ 1357.
میهني، منّور  محّمد بن  ابي سعید،  الشیخ  مقامات  في  اسرارالتّوحید   

به تصحیح محّمدرضا شفیغي کدکني، انتشارات آگاه، چاپ سوم، 1371.
 انواع ادبي، شمیسا، سیروس، انتشارات فروس، چاپ دوم، 1373.

چاپ  شیراز،  نوید،  انتشارات  منصور،  فسایي،  رستگار  فارسي،  انواع شعر   
اّول، 1372.

امیرکبیر، انتشارات  مستعان،  حسینقلي  ترجمۀ  ویکتور،  هوگو،  بینوایان،   
چاپ سیزدهم، 1363.

 پیوند زیتون بر شاخۀ ترنج، موسوی گرمارودی، سّیدعلي، انتشارات سورۀ 
مهر، تهران، چاپ اّول، 1389. 

 تاریخ ادبیات جهان، باکنر. ب تراویک، ترجمۀ عربعلي رضایي، نشر فروزان، 
چاپ اّول، 1373.
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 جوامع الحکایات، عوفي، سدیدالّدین محّمد، به تصحیح مظاهر مصّفا،   مؤّسسۀ 
مطالعات فرهنگي، چاپ اّول، 1372.

 حافظ، خّرمشاهي، بهاء الّدین، انتشارات ناهید، تهران، چاپ چهارم، 1387.
 حافظ شیرین سخن، معین، محّمد، انتشارات صداي معاصر، چاپ سوم، 1375.

 حافظ نامه، خّرمشاهي، بهاءالّدین، انتشارات علمي فرهنگي، تهران، چاپ  پنجم، 
.1372

 حماسه سرایي در ایران، صفا، ذبیح اهلل، انتشارات امیر کبیر، چاپ پنجم ،1369.
 داستان هاي دل انگیز ادبیات فارسي، کیا)خانلري(، زهرا، انتشارات  توس، 

تهران، چاپ دوم، 1363.
 داستان هاي صاحبدالن، محمدي اشتهاردي، محّمد، ناشر مؤسسه تحقیقات 

و نشر معارف اهل البیت )ع(، قم، 1367.
 داستان و نقد داستان، گلشیري، احمد، انتشارات نگاه، چاپ دوم، 1371.

 دیوان حافظ، خواجه شمس الّدین محّمد، به اهتمام محّمد قزویني ـ قاسم 
غني، انتشارات زّوار، چاپ اّول، 1369. 

 دیوان سنایي، سنایي غزنوي، ابوالمجد آدم، به اهتمام مدّرس رضوي،  انتشارات 
کتابخانۀ سنایي، 1336.

 سبک شناسي شعر، شمیسا، سیروس، انتشارات فردوس، چاپ اّول، 1374.
به کوشش محّمد  ابومعین،  قبادیاني،  ناصر خسرو   سفرنامۀ ناصر خسرو، 

دبیر سیاقي، انتشارات زّوار، تهران، چاپ اّول، 1335.
 شاهنامه )نامۀ باستان(، فردوسي، ابوالقاسم، به کوشش میرجالل الّدین کّزازي، 

انتشارات سمت، تهران، 1386. 
 شرح مثنوي شریف، فروزانفر، بدیع الّزمان، انتشارات کتابفروشي زّوار، چاپ 

اّول 1361.
 شرح جامع مثنوي، زماني، کریم، انتشارات اطاّلعات، چاپ اّول، 1374.

 شهري در آسمان، آویني، سّید مرتضي، انتشارات روایت فتح، تهران، چاپ 
اّول، 1383. 
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آگاه،  انتشارات  صور فارسي در شعر فارسي، شفیعي کدکني، محّمدرضا،   
چاپ سوم، 1366.

 عناصر داستان، میرصادقي، جمال، انتشارات سخن، چاپ سوم، 1376.
 فرهنگ کنایات، ثروت، منصور، انتشارات امیر کبیر، چاپ اّول، 1364.

و  مطالعات  مؤّسسۀ  منصور،  فسایي،  رستگار  شاهنامه،  نام هاي  فرهنگ   
تحقیقات فرهنگي، چاپ اّول، 1369.

تهران،  کبیر،  امیر  انتشارات  جلدي،   6 دورۀ  محّمد،  معین،  فارسي،   فرهنگ 
چاپ چهارم، 1364.

 قابوس نامه، عنصرالمعالي کیکاووس، تصحیح غالمحسین یوسفي، مؤّسسۀ
 انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ هفتم، 1373.

انتشارات  فروغي،  محّمدعلي  تصحیح  عبداهلل،  بن  مصلح  سعدي،  کلّیات 
ققنوس، چاپ ششم، 1376. 

ترجمۀ مهستی بحرینی،  ژید،  آندره   مائده های زمینی و مائده های تازه، 
نشر نیلوفر، 1394.

 مثنوي معنوي، موالنا جالل الّدین محّمد بلخي، تصحیح نیکلسون، انتشارات 
مولي، تهران، چاپ هشتم، 1370. 

 مجلۀ ادبیات داستاني، شمارۀ 12، مهر  1372.
 مکتب حافظ، مرتضوي، منوچهر، انتشارات توس، چاپ دوم، 1365.

 من زنده ام )خاطرات دوران اسارت(، آباد، معصومه، نشر بروج، تهران، چاپ 
چهل و سوم، 1393.

 موسیقي شعر، شفیعي کدکني، محّمدرضا، انتشارات آگاه، چاپ دوم، 1368.

ی 1
رس

فا
16

5



ارزشیابي، فرایندي است که از ساختاِر محتوا، چگونگي آموزش و یادگیري، تأثیر مي پذیرد. 
شیوه نامۀ ارزشیابِي آزمون کتبي فارسي تازه تألیف، دقیقاً بر همین، بنیاد استوار است.

شمارکموضوعقلمروردیف

زبانی1
7 نمره

1/5معني واژه )و روابط معنایی واژگان(

1/5اماي واژه

1مباحث زبانی )فرایندهای واجی، دو تلفّظی و…(

3ساخت واژه و روابط دستوري واژگان

ادبی2
5 نمره

0/5آرایه هاي بدیع لفظي / آوایي

1آرایه هاي بدیع معنوي

1/5بیان 

2حفظ شعر

فکری3
8 نمره

4گزارش و تحلیل شعر 

3گزارش و تحلیل نثر

1نتیجه گیري و تعیین نوع

20جمع نمره

شیوه نامۀ ارزشیابي فارسي پیوست
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تذّکر:
 ویژگي هاي معنایي و دستوري واژگان، باید در »جمله« پرسیده شود.

 در امالي واژگان، »تشدید« ارزش امالیي ندارد.
  گسسـته یـا پیوسته نویسـي واژه هایـي کـه سـاخت ترکیبـي دارند)ماننـد کتاب خانه یا 

کتابخانـه(، یکسـان اسـت و ارزش امالیـي ندارد.
  در حفـظ شـعر، از آوردن جـاي خالـي بایـد پرهیـز کرد؛ سـرودۀ کامل یا بخشـي از آن 

خواسـته شود.
  در آزمـون هـا و پرسـش هاي فراینـدي کـه در جریـان یادگیري کالسـي بـه صورت 
شـفاهي برگزار مي شـود، به موضوع هاي خوانشـي یا پاره مهارت هاي خوانداري)مانند 
لحـن، تکیـه، مکـث و درنـگ، فـراز و فرودهاي آوایـي و ... ( و فّن بیان باید توّجه شـود.
  نمـرۀ نهایـي، میانگین نمرۀ پرسـش هاي کالسـي )تجربه هاي یادگیـري فرایندي( و 

نمـرۀ آزمـون کتبي پایانـي خواهد بود:
 20+20=40 ÷2=20 
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