
65



66

  درس نهم
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ن �گو�نه  ود را  ا�ی مد. او �ن ا �آ �ی مسی رد �تهران �به د�ن ری �ش بر ده�ندا رد سال 1257 ه�ب علی ا�ک�

د عدد  �ن �یرها و �چ م�ش اهی �بوده و ا�ن او �ش ان اس�ت �که س�چ ان �با�با�ن د: »�چدر من �ن معّر �نی می �ک�ن

ای ما�نده  �بر �ب ده،  �ته سش وسش ن �ن �ت و روی �آ �نی رد �چ�ش �تر�آ �یا�ت  �آ �که  یراه�نی  � �چ ر و  �ب ه و �ن�ن یرن �ن�

گی،  مد. من رد �نُه سالل و�ین �نرو�ن�ت و �به �تهران �آ ود را رد �ترن . �چدر من، دار و �ندار �ن اس�ت

ادان  د�یم را ا�ن اس�ت . من، علوم �ت �ی�ت مرا �به عهده �گر�ن�ت �چدرم را ا�ن دس�ت دادم و ماردم �تر�ب

�بادی �بود�ند و من  م �آ �ب �ن هادی �ن �ی ردی و سش المحس�ین �برو�ب �ن عن �ی ل�ن �نرا �گر�ن�تم. معلّم�ین من سش �ت م�ن

 .» ر�گ مرد اس�ت م ا�ین دو �برن هر �چه دارم �بر ا�شر �تعل�ی

و�ی�ش را  �چردا�ن�ت و معلوما�ت �ن �بان �نرا�نسوی  ِن �ن �ت �گر�ن �به �نرا  مان  ده�ندا رد همان �ن

�کرد.  کم�یل  ل �ت

ن  ��ی�ن  ا�ی اأ �ت �برای  . ده�ندا  ارسی اس�ت �ن �بان  ا�بِ ل�ن�ت رد �ن �ک�ت ّصل �تر�ین  امه، م�ن �ن �ت ل�ن

�با وی همکاری  ر  �ن�ن ، �دود صد  �کرد و رد  ا�ین مّد�ت �ش  �کو�ش هل سال  �چ د�یک  �نرن  ، ا�ب �ک�ت

�ته ا�ند.  داسش

اطر هم�ین  ِ ده�ندا �به �ن هر�ت �تر �ش �ی�ش امه، مهم �تر�ین و اساسی �تر�ین ا�شر ده�ندا اس�ت و �ب �ن �ت ل�ن

یر ا�ن  � ارسی �به �ن �بان �ن می را �برای �ن �ی ر�گ و ع�ن �ین کار �برن �ن ا �به �باور �ب��یاری، �چ �ن . �ب ا�شر اوس�ت

�تعداد  ا�ن  �برو�یم  �که  ا�نه ای  �ن ا�ب �ک�ت هر  �به  رد  ا�یران  امرو�ن  �بود.  داده  ام  �ب ا�ن �نردوسی  نها  �ت� ده�ندا، 

�ش و اهمّ�ی�ت ا�ین  م  ار�ن وا�ن�ی د، می �ت امه ی ده�ندا هس�ت�ن �ن �ت وی ل�ن دگا�نی �که رد �ب��ت و�ب �ن عه �ک�ن مرا�ب

م.  ا�ب را رد�ک �ک�ن�ی �ک�ت

ر�گ و  �ناص �برن اها و کلما�ت علمی و ا�ش هرها و روس�ت ارسی و �نام �ش ا�ت �ن ًا همه ی لعن �ب �ی ر �ت�ت
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ا، موارد  لوی هر کلمه ای، م��ن . رد �ب امه ی ده�ندا �یا�ن�ت �ن �ت ا�ت عر�بی را می �توان رد ل�ن ��تّی لعن

امه ی ده�ندا رد وا�تع  �ن �ت . ل�ن مده اس�ت �گر �آ عار و اّطالعا�ت د�ی �، همراه �با ا�ش ِ ص��ی �ن ّ ل�ن کار�برد، طر�ن �ت

 . �یک دا�یرة المعار�ن اس�ت

ول  �ن وری اّطالعا�ت م�ش مع �آ �ب و رو�ن �به مطالعه و �ب امه، سش �ن �ت �تن  ا�ین ل�ن ده�ندا �برای �نوسش

عر و  ادان �ش بر اس�ت � �ت ا�ن روی م�تون م��ت ون �یادداسش ل�ی د م�ی �ن �ته ا�ند، وی �چ وسش ن طور�که �ن �بود. �آ

ی  ، ر�یا�ن ا، ط�ب عنرا�ن�ی �ن و �ب ار�ی ا�ب های �ت طّی، �ک�ت ی و �ن ا�چ امه های �چ �ن �ت ارسی و عر  �بی، ل�ن �شر �ن �ن

و  �ت  �ی ح�ت �ت کاِر  ا�ن  ی  �چ رو�ن ، ه�ی د�یکا�ن�ش �نرن و  او  ود  �ته ی �ن گ�ن ل �به  �بود.  ورده  �آ �نراهم  �گر  د�ی و علوم 

�ت مارد�ش و دو   رو�ن  سش اطرِ رد�گدن کرد م�گر دو رو�ن �به �ن � ل�ت �ن امه، �ن�ن �ن �ت �ت �برداری �برای ل�ن �یادداسش

د. ار سش �تی �که د�چ ماری ��ن �ی اطر �ب �به �ن

»همه ی  و�یسد:  می �ن امه،  �ن �ت ل�ن �برای  ده ا�ش  �چرا�ک�ن �ت های  �یادداسش ا�ن  کی  ل �ی رد  ده�ندا  عاّلمه 

ارسی  یر �ن � ارسی و �ن ده، هرناران ل�ن�ت �ن وری �نسش مع �آ ی �ب ا�ی ا�ک�نون رد �ب �با�نان �ت ارسی �ن ا�ت �ن لعن

.ما  �یده اس�ت ا�چ �نرسا�ن ورده �به �چ اورده و ا�گر �گرد �آ �ی �نها را �گرد �ن ا �ک�نون �کسی �آ �به کار می رود �که �ت

ی �کرده ا�یم … و  ا�ین  ا�ی �ب �نها را ال�ن ل و س�چ� �آ ه، �ن�ت �ن �ب ا�ن �ا�ن ا�ت را �به �تدر�ی اری ا�ن  ا�ین لعن �ب��ی

ها  ه و دو رو�ن ر�ل�ت ماردم ر�مهی الّله عل�ی د رو�ن �ن ماری �چ �ی �یرون ا�ن �ب گی، �ب یر و رد�نل �ن� اأ �چ �ت کار �بی ه�ی

وا�ب  یرن رد �ن �ن� �ب ها  ار سش لگ�ن�ت �که �ب��ی وا�نم  �یا�ن�ت و می �ت د، ادامه  ل �ت���یل سش عن �که ا�ین �ش

ن  را�ن رو�ش اس�تم و �چ �ب ا�ن �ب��تر �بر می �ن �یداری رد  ا�ین کار �بودم. �چه �بارها �که رد سش و رد �ب

ی �به  مکار معنر   �ب الم�یِن س�ت ا�بل طن ر�ت رد م�ت لوم�ی�ت م�ش رن مطن یرن �ب � �چ �چ �تم. مرا ه�ی وسش یرن  می �ن � می �کردم و �چ

؛ �چه �برای �نان، همه ی راه ها �به روی من �با�ن �بود و �نام  �ت �گ�ین وا �نداسش �ب س�ن حّمل ا�ین ر�ن �ت
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ودم«. �ب ن �ن ِد �آ �ب�ن اودا�نی �نمی د�یدم، �چا�ی ون �ب یرن �چ را �ن�

گ ا�یران  �نره�ن ر�گ مرد  �برن را  ده�ندا  عاّلمه  �با�ید  معاصر ا�یران،  دان  م�ن دا�ن�ش م�یان  رد 

دان  ا�یرا�نی  م�ن د رد م�یان دا�ن�ش ل�ن �ت �به �نره�نگ وطن �بود و �نامی �ب ار ا�ن عسش . او سرسش دا�ن��ت

 . �ته اس�ت اسش �گدن �یادگار  �به  ود  ا�ن �ن ی  سش �با ار�ن ار  �ش �آ �ت و  داسش

�م�تِ سال ها مطالعه،  �ب و �ن مسی �بود. ر�ن د ماه 1334 �ش �ن �ن�به 7 ا��ن عنرو�بِ رو�ن دوسش

لد  �ب هرناران  �بود.  ورده  �آ رد  �چای  ا�ن  را  ده�ندا  ماری،  �ی �ب ام،  �ب سرا�ن و  و  �ب��ت و�ب و  �ت  �ی ح�ت �ت

امو�ش  �نک همه �ن �ته �بود�ند،  ا�ی گ�ن �ت سال �با او ��نن ها ل هل و ه�ش ، �که رد مّد�ت �چ ا�ب �ک�ت

ا می �کرد�ند.  �تماسش یر را  � �چ اد  س�ته و اس�ت �ن�ش

ه�یدی �به د�یدار ر�ش ع�ن د�ب ّ ن و س�ی ، محّمد مع�ی �با�ن�ش می و مهر ا�گرد، همکار صم�ی  رد  ا�ین ه�نگام، دو سش

ه �یک �بار �به �ا��ت  د لح�ن �ن یر، هر �چ � اد �چ د. اس�ت ، س�چری سش د �با سلکو�ت �ن ا�تی �چ مد�ند. لحطن وی �آ

. رد  �ت ما�ن�ش را �نرو می �ب��ت و �با�ن �به �ال عادی �برمی �گ�ش مد و �چ�ش ع�ن رد می �آ ���تی و �ن

:»�که م�چرس«. �ک��ت و لگ�ن�ت ، ده�ندا سلکو�ت را سش ا�ت کی ا�ن ا�ین لحطن ل �ی

: »�که م�چرس«. �گر لگ�ن�ت د�ند و ده�ندا �بار د�ی ه، همه سا�ک�ت سش د لح�ن �ن �با�ن �برای �چ

؟« �ن اس�ت عر �ا�ن ان �ش ور�ت �ن رد ا�ین ه�نگام، محّمد مع�ین �چرس�ید: »م�ن

وا�ب داد: »�بله«. ده�ندا �ب

وا�نم ؟« حن ان �ب �ت د �برا�ی واه�ی اد، می �ن : »اس�ت  مع�ین لگ�ن�ت

: »�بله«. ده�ندا لگ�ن�ت

وا�ند: �ین �ن �ن �ت و �چ �ن را �برداسش گاه، مع�ین، د�یوان �ا�ن �ن �آ
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ده ام �که م�چرس �ی ی �ک�ش �ت ده ام �که م�چرس ردِد ع�ش �ی ری �چ�ش هرِ ه�ب َ �ن
کار �نِر  �آ و  هان  �ب رد  �ته ام  م�چرس �گ�ش �که  �یده ام   �بر�گرن د��بری 

و�ی�ش و ردکل�به ی �گدا�یی �ن ی �ت م�چرس �ب �که  ده ام  �ی �ک�ش ی  �ب ها�ی ر�ن

�ت �ی�ب رد رِه عسش ، عنر �ن و �ا�ن ده ام �که م�چرسهمحچ امی رس�ی �به  م�ت

رامگاه او رد  . �آ د و رو�ن �بعد �به د�یدار �چروردگار�ش ر�ن�ت هو�ش سش �ی ن، ده�ندا �ب کی �چ� ا�ن �آ ا�ند�

هر ری )ا�بن �با�بو�یه( �ترار دارد.  �ش
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   درك مطلب

1 چرا دهخدا پایبند نام نبود؟ 

2 ارزش و عظمت لغتنامه ی دهخدا را با چه کتابی برابر نهاده اند؟ چرا؟ 

3 چرا دهخدا آخرین دقایق عمر خود را با غزل حافظ به پایان برد؟

4 چهار اتّفاق مهّم دوران زندگی دهخدا را به ترتیب بیان کنید.

5 دوران تحصیل خود را با دوران تحصیل دهخدا مقایسه، و تفاوت ها و شباهت های آنها 

را بیان کنید.

.  6

   واژه آموزی   

از  دیگر  یکی  گرفته اید.  فرا  فارسی،  زبان  در  کلمه  برای ساختن  مختلفی  راه های  تاکنون 
راه های ساختن کلمه ی جدید، افزودن واژه ی » نامه« به پایان کلمه ی نخست است.

واژه ی جدید»نامه«واژه

روزنامه+ نامه =روز

کارنامه+ نامه =کار

دعوت نامه+ نامه =دعوت

زیارت نامه+ نامه =زیارت
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�بی ان  الّله  �یارسش �که  �نان  �آ ا  وسش �بی�ن ان  کارسش هَُواّلله  ْل  �تُ و  �مد  �به 

�ند �نما�ن رد  دا�أم  �که  �نان  �آ ا  وسش �بی�ن ان  ارسش �با�ن اودان  �ب �ت  ه�ش �ب

 بابا طاهر

رس  دلم  �نر�یاد  �به  داو�ندا  و �یی،من ما�نده  �بی �ک� �ن ی �ک� �ت �کِ�  �ب

�نداره �ک�  طاهر  د  �ن �گو �ی �ک�همه  �ت  �ا�ب �چه  م�نه  �یار  دا  �ن

 بابا طاهر    

م ��ب گلدان  �به  ده  �ی رو�ی و  �ت ام  �ن مای  �ب سش و  رو�ن  وطه ور،  عن و  �ت  ِ مر�م�ت رد 

�ته ام ِر  دعا  کاسش ، �بدن ِ طل�ب ا�ک م رد �ن می طل�ب را  و  �ت ا�ب�ت  ا�ب �باراِن 

 سیّد حسن حسینی

�نما�ید رو   ، ام�ت �ت برن  س� ن  �آ ا�یدا�گر  می �گسش را  دا  �ن  ِ �با�ن رِد 

د ا�ن �ت �ب ا  �ت �کردم  �نر�ش  را  ا�ید�ت�نم  �ی �ب ا  �ت �کردم  ر  دن �ن را  دلم 

 مصطفی علی پور

  بخوان و حفظ كن
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  خوانش و فهم

1  آخرین دو بیتی به چه مفهومی اشاره دارد؟

2  در اولین دو بیتی » بی« به چه معناست؟

3 در کدام قسمت از خوانش مصراع » باران اجابت تو را می طلبم« مکث وجود دارد؟ چرا؟
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  درس دهم

د رو�ن  �ن م، �چ ا�بور �که �بر س�ی �یسش �ته �بود �به �ن گ�ن هاءالّد�ین« ل ده �بود. �چدر�ش »�ب ی �ن��ته سش محّمد �سا�ب

د. �ن �ت گ�ن ، ��نن می ل �یر�ش دن �ب و هوای د��چ ا�بور و �آ �یسش ی �ن ا�ی �ب �ی م. رد طول راه، همه ا�ن �ن می ما�ن�ی

ی �به  ّه ها�ی �چ ر �برای �ب ا �به �ال، ا�ین همه راه �نر�ن�ته �بود. ��ن ر طوال�نی او �بود. �ت ن ��ن �ی حن��ت ا�ین �ن

�یار�تِ  �ته �بود: »�به �ن گ�ن ون �چدر�ش ل ر، �نر�ت می �کرد؛ �چ ؛ اّما  ا�ین ��ن یرن اس�ت لگ� �بان ا�ن �ّن او ه�ی

�گرد�یم«. ا�نه �بر�ن �گر �به �ن ا�ید  د�ی دا می رو�یم و سش ا�نه ی �ن �ن

 ، ا�ن�ش �برای دوس�ت  ، �برای مدرسه ا�ش د؛  �نگ می سش �ت د  �ن �کو�چه های �مر�ت �برای  محّمد د��ش 

ه های  ه ا�ن ردوا�ن ا�ن د. �ت �نگ می سش ادگاه�ش �بود، د��ت ل�ن هم �که �ن . �برای �ب �کو�چه ها و مس�بدها�ی�ش

د. د سش ل�ن ده �بود�ند �که صدای ا�نان، �ب هر سش ا�بور وارد �ش �یسش �ن
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. �چدر�ش مهمان  د �چدر ر�ن�ت وا�ند و �نرن د، �نما�ن عصر�ش را �ن دار سش �ی وا�ب �بود.و�ت�تی �ب ا عصر، �ن �ت

ن  ا�ن ا�ی اّول  های  رو�ن د.  �ن ا�ن�ت �ن می سش همه  �ی�بًا  ر �ت�ت را  �چدر�ش  راه،  سر  هرهای  �ش �تمام  رد   . �ت داسش

�نها را  مدن �آ بر �آ دی �که �ن� م�ن �گر �برا�ی�ش عاّدی �بود. هر دا�ن�ش ّ�ب می �کرد؛ اّما �اال د�ی لی �تع�ب وع �ن�ی مو�ن

ود�ش را �به کاروان سرا می رسا�ند.  �ن�ید، �ن می سش

�یادی ا�ن  های �ن یرن � د و �چ ا می سش �ن سش �یادی �آ دان �ن م�ن ا��ب �بود. �با دا�ن�ش ا�ین د�یدارها �برای محّمد �ب

لی  د و معلّم �بود�ند. �نرص�ت �ن�ی م�ن مد�ند، همه دا�ن�ش ی �که �به د�یدار �چدر�ش می �آ �نها�ی . �آ �نها �یاد می �گر�ن�ت �آ

�تن �بود.  مو�ن ی �برای �آ و�ب �ن

هاءالّد�ین، رو �به مهمان �کرد  . �ب ��ت و �ن�ش ا�ن ه ای، دو �ن د، سالم �کرد و رد �گوسش ا�ت سش محّمد وارد ا�ت

؛ محّمد«. �ن عّطار! �چ�رم اس�ت �ی : »سش و لگ�ن�ت

ده �بود.  �ن�ی اًل سش �ب محّمد  �نام عّطار را �ت

اًل ا�ن  �ب عرها�ی�ش را هم �ت �ی�ت ا�ن �ش د �ب �ن ا�بوری. �چ �یسش ، عّطار �ن ر�گ د �برن م�ن ود�ش �بود؛ دا�ن�ش مًا �ن ��ت

�ن �کرده �بود.  �ن�یده و ��ن �چدر سش

مد،  �یا«. محّمد �که �آ د�یک �تر �ب یرن و �نرن وان، �بر�ن� : »�ب د و لگ�ن�ت ود صدا �ن د �ن مهمان، محّمد را �به �نرن

�ید. دس�تی �بر سر�ش �ک�ش

�گه�ش دارد. دا �ن اءالّله. �ن ــ ماسش

ود �چه داری ؟« وا�ندی و �با �ن �بعد، �به محّمد رو �کرد و �چرس�ید: »ا�ن دا�ن�ش �چه �ن

لگو�یم«. کی �نمی دا�نم و �ر�نی �ندارم �که �ب رن ا�ند� : »�ب محّمد لگ�ن�ت

م«. کی �نمی دا�ن�ی رن ا�ند� : »همه ی ما �ب د و لگ�ن�ت دی �ن �ن �ن �ن ��ب �ی سش
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لی  �ن�ی �چ�ر،  و  �چدر  ا�ین  د�یدن   ا�ن  �برود.  واس�ت  می �ن عّطار  �بود.  عنرو�ب  ا�ب رد �ال  �ن�ت �آ

ی  یرن � �ه ی اّول، �چ . �باالی ��ن �ت کی را �برداسش ل ورده �بود، �ی ود �آ ی �که �با �ن ا�ب ها�ی �ال �بود. ا�ن �ک�ت و�ش �ن

ار  ، �ب��ی �ن �ی گاهی �کرد و ا�ن  ا�ین هد�یه ی سش ، �ن ا�ب را �گر�ن�ت ن را �به محّمد داد. محّمد �ک�ت �ت و �آ �نوسش

ا�ب »اسرار �نامه«ی عّطار �بود. ر �کرد؛ �نس�نه ای ا�ن �ک�ت کّ � د و �تسش �ال سش و�ش �ن

ا�ب  �ک�ت ن  �آ وا�ندن  �ن ول  �ن م�ش و  ��ت  �ن�ش ا  همان �ب محّمد   . ر�ن�ت مهمان  �بدر�ته ی  �برای  �چدر 

�ته �بود: »مرا�ت�ب  گ�ن �تن �به �چدر�ش ل �ن  ه�نگام ر�ن �ی د سش �ن�ی د �که �نسش وا�ندن سش ان سر�گرم �ن �ن ن �چ د.او �آ سش

واهد رس�ید«. گی �ن ر� ام �برن . او �به م�ت �ت واهد داسش ا�نی �ن ده ی رد�نسش �ن �ی دا، �آ واس�ت �ن . �به �ن محّمد �با�ش

 بهروز رضایی كهریز

   درك مطلب

1 چرا دیدار پدر محّمد با افراد مختلف برای او جالب بود؟

2 به نظر شما چرا سفر برای انسان جالب و هیجان انگیز است؟

3 منظور عطّار از  اینکه گفت: » همه ی ما جز اندکی نمی دانیم« چه بود؟

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

 دانش ادبی

1 یکی از کتاب های با ارزش موالنا جالل الّدین » مثنوی معنوی« نام دارد.

شعر از نظر قالب، انواع گوناگونی دارد؛ مانند غزل، قصیده، مثنوی و … .

2 مثنوی به شعری گفته می شود که در آن،  دو مصراع هر بیت، هم قافیه هستند.
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حاکمی را خبر می دهند که درختی عجیب در هندوستان است که اگر کسی میوه ی آن را 
بخورد، هرگز پیر نمی شود. حاکم یکی از نزدیکان خود را برای یافتن چنین درختی، به سوی 
هندوستان، روانه می کند. آن شخص، پس از جست وجوی بسیار به نتیجه ای نمی رسد و با هر 
 کس در  این باره گفت وگو می کند با تمسخر و تعّجب، روبه رو می شود. سرانجام، ناامید می شود
 و قصد بازگشت می کند؛ اّما پیش از  اینکه بار سفر بندد با دانشمندی روبه رو می شود و با
 شگفتی از او پاسخ  می شنود:  این درختی  که تو می گویی و به دنبال آن هستی، همان 

» درخت  علم« است .
َسلیم بگفتش ای  و  خندید  این  درخت  علم  باشد  ای علیمشیخ 
زان ز شاخ  معنی ای، بی بار و برتو  به صورت رفته ای، ای بی خبر
گاه بحرش نام شد، گاهی سحابگه درختش نام شد، گاه  آفتاب
کمترین  آثـار  او، عمر  بقاستآن یکی ِکش  صد هزار آثار خاست

               

 در  این شعر، علم به چه چیزهایی مانند شده است؟

 »جالل الّدین محّمد، مثنوی معنوی، بازنویسی و كاهش«

حكایت
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ا �بود  سا��ت ا�نسش

�ین لگ�ن�ت معلّم �با ما:   �ن و �چ

د ّه ها �گو�ش �ک�ن�ی �چ »�ب

ر ما  ا�ین اس�ت  �ن �ن

د�ند« �ی ورسش هدا �ن �ش

د  ه�ی :»�ش ی لگ�ن�ت مر�ت�ن

». ، سر �ن اس�ت �ت ا�ی �ت ون �ش �چ

 : ی لگ�ن�ت مو�ن دا�ن�ش �آ

د.« ا�نه ی ما می سو�ن ی اس�ت �که رد �ن را�ن ون �چ »�چ

ه�ید  :»�ش �گر لگ�ن�ت و �کسی د�ی

ا�یی.« �ب �ی ا�نی اس�ت �چر ا�ن �اد�شه و �ن داس�ت

د  ه�ی : »�ش ی لگ�ن�ت مصط�ن

�ی��ت  ل �یک �نمره ی �ب م�ش

و می ما�ند.« ل�ب من و �ت ل د�ن�تر �ت دا�ن
                                                                                                                    

 سلمان هراتی 

س یازدهم
  در
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   درك مطلب

1 چرا شهید مانند چراغ خانه است ؟ 

2 شما هم مانند شاعر، شهید را با یک جمله ی زیبا توصیف کنید.

3 چه شباهتی بین شهدا و خورشید وجود دارد؟

.  4

    دانش ادبی

  »  شهید چون شقایق، سرخ است.«
  »  شهید، داستانی است پر از حادثه و زیبایی«

شاعر در جمله ی نخستین، شهید را به گل شقایق و در جمله ی دوم  به داستان زیبا و 
پرماجرا مانند کرده است.

مانند کردن کسی یا چیزی به کسی یا چیز دیگر را »تشبیه« می گویند. 
تشبیه یکی از ابزارهایی است که نوشته را زیبا و گیرا و اثرگذارتر می کند و ذهن را به 

پویایی و آفرینش نزدیک می سازد.
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استعداد  می گذاشت.  احترام  بسیار  استادش  به  و  بود  بوعلی سینا  نزدیک  شاگردان  از  بهمنیار 
خدادادی کم نظیر و فکر خاّلق بوعلی، بهمنیار را دچار شگفتی کرده بود تا جایی که به خود جرأت 
داد به استادش پیشنهادی عجیب بدهد. روزی به بوعلی گفت: شما  ای استاد ! سرآمد  همه ی مردم 

هستید؛ چرا خود را پیغمبر فرستاده ی خدا، معّرفی نمی کنید؟ 
بهمنیار، این حرف را بارها به بوعلی گفته بود اّما جوابی از او نمی شنید تا اینکه در یکی از 
شب های سرد زمستان، که همه جا پوشیده از برف و هوا یخبندان بود، بوعلی در اتاقی گرم، زیر 
کرسی خوابیده بود، بهمنیار هم درطرف دیگر در خواب عمیقی بود. نزدیک سحر بود. بوعلی از 
خواب بیدار شد، احساس تشنگی کرد ولی آب در دسترس نبود. بوعلی با صدایی آمیخته به محّبت، 

گفت: بهمنیار ! بهمنیار ! 
بهمنیار، چشم گشود و سالمی کرد. بوعلی پس از جواب سالم، گفت: برخیز و ظرف آب را 
از بیرون بیاور که سخت، تشنه ام. بهمنیار با چشمان نیمه باز خود نگاهی کرد و برخاست، شّدت 
سرمای بیرون را به یاد آورد.کمی با خود فکرکرد، ایستاد و گفت: استاد ! هوای بیرون خیلی سرد 
است، آب هم حتمًا یخ بسته است، سینه ی شما هم، اکنون گرم است، اگر آب سرد بنوشید برای 

شما خوب نیست. 
بوعلی گفت: استاِد تو در طب، منم و من می گویم، آب بیاور. 

بار دیگر، بهمنیار سخن خود را با کلمات دیگر تکرار کرد اّما دید استاد در آوردن آب اصرار 
می کند. باالخره، طاقت نیاورد و گفت: در  این هوای برفی و سرمای شدید، نمی توانم برای آوردن 

آب، بیرون بروم. شما چیز دیگری از من بخواهید. 
در  این گفت وگو بودند که ناگهان صدای دلنشینی از  بیرون به گوش رسید. مسلمانی در  این 
هوای سرد، مشغول راز و نیاز با خدای مهربان خود بود. پس از چند جمله مناجات، صدای اذان بلند 

  بخوان و بیندیش
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شد: اهلل اکبر… فردای آن روز، بهمنیار آماده ی گرفتن درس از استاد شد، بوعلی رو به بهمنیار کرد و 
گفت: » بارها به من می گفتی که چرا خودم را پیامبر خدا معّرفی نمی کنم، حاال علّت آن را فهمیدی؟«

بهمنیار گفت: »خیر استاد «.
بوعلی گفت: » بهمنیار! با اینکه من استاد تو هستم و سال ها با تو بوده ام با  این حال، حرف هایم 
در تو اثر نداشت و نتوانستم در  این همه سال، محّبتی در دلت بیفکنم  و کاری کنم که در سرمای 
شِب گذشته با عالقه ی خودت برخیزی و ظرف آب را برای من بیاوری ولی در همان ساعت در آن 
هوای سرد و یخبندان، مرد مسلمانی تنها برای انجام دادن یک عمل غیِر واجب، بدون هیچ گونه 
احساس ناراحتی، سرمای شدید را تحّمل می کند و می آید و اذان می گوید تا فرمان پیامبر )ص( را 
اجرا کند. از دوران زندگی آن حضرت تا زمان  این مرد، نزدیک به چهار صد سال می گذرد اّما نفوذ 
گفتار آن پیامبر الهی در دل مؤمنانش، آن چنان شدید است که پیروانش این گونه در هر وضعیتی، در 

گرما و سرما، در سختی و آسایش، دستور او را از روی عالقه اجرا می کنند. 
آری،  ای بهمنیار، اکنون دیگر، فکر می کنم که …« .
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 درك و دریافت

1 با توّجه به نمودار زیر درباره ی عناصر داستانی که خواندید، گفت وگو کنید.

ان
ست

 دا
صر

عنا
ی 

شه 
نق

شخصیت ها

رویدادها یا 
حوادث

زمان

مکان

پیام

2 چرا بهمنیار به بوعلی آن پیشنهاد را کرده بود ؟

3 بوعلی چگونه بهمنیار را به اشتباهش آگاه کرد؟

  كارگاه درس پژوهی

1 درباره ی ویژگی های شخصیت های ماندگار گفت وگو کنید و نتیجه را به کالس گزارش دهید.

2 درباره ی شیوه ی کار با لغتنامه در گروه گفت وگو کنید؛ سپس با استفاده از فرهنگ لغت، معنی 

چند واژه از این فصل را که به نظرتان مهم هستند، بیابید.

3 در مورد قالب شعری غزل تحقیق کنید و به کالس گزارش دهید.


