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پیشگفتار

                          اي نام تو بهترين سرآغاز               بي نام تو نامه کي کنم باز
آثار ادبي ايران، آيينۀ انديشـه ها، باورها، هنرمندي ها و عظمت روحي و معنوي ملّتي اسـت که 
از ديرباز تاکنون، بالنده و شـكوفا از گذرگاه حادثه ها و خطر گاه ها گذشـته و به امروز رسـيده اسـت. 
 بـرگ بـرگ ادب و فرهنـگ ايـران زميـن، جلوه گاه آثـار منظوم و منثـور فرهيختگان انديشـه وري
 چـون فردوسـي، ناصـر خسـرو، غّزالـي، بيهقـي، سـنايي، عطّـار، موالنـا، سـعدي، حافـظ، بيـدل، 
 دهخـدا و... اسـت کـه بـا بهـره گيـري از زالل فرهنـگ اسـامي، آثـاري مانـدگار و پرمايـه را 
بـه يـادگار  نهاده انـد. مطالعـۀ دقيق و عميـق اين آثار، جان را طراوت مي بخشـد، روح را به افق هاي 

شـفاف و روشـن پرواز مي دهد و ذهن و ضمير را شـكوفا و بارور مي سـازد. 
 برنامۀ درسـي زبان  و ادبيات فارسـي در نظام آموزشـي ايران اسـامي، جايگاهي ارزشـمند دارد؛ 
چـرا کـه از يـک سـو حافظ ميراث فرهنگي و از سـوي ديگـر مؤثّرترين ابـزار انتقال علـوم، معارف، 

ارزش هـاي اعتقـادي، فرهنگي و ملّي اسـت.
کتاب فارسـي پايۀ يازدهم، بر بنياد رويكرد عام »برنامۀ درسـي ملّي جمهوري اسـامي ايران«، 
يعني شـكوفايي فطرت الهي، اسـتوار اسـت و با توّجه به عناصر پنجگانه )علم، تفّكر، ايمان، اخاق، 
عمـل( و جلوه هـاي آن در چهـار پهنـۀ )خود، خلـق، خلقت و خالـق(، بر پايۀ اهداف »برنامۀ  درسـي 
فارسـي«، سـازماندهي و تأليف شـده اسـت. بر اين اساس کتاب از هشت فصل با عنوان هاي ادبيات 
تعليمـي، ادبيـات سـفر و زندگـی، ادبيات غنايـي، ادبيات پايـداري، ادبيات انقاب اسـامي، ادبيات 

حماسـي، ادبيات داسـتاني و ادبيات جهان، تشـكيل شده است.
براي اجراي بهتر اين برنامه و اثربخشي فراينــد آموزش، توّجــه همكاران ارجمنــد را به نكات 

زيـر، جلب مي کنيم:
 رويكـرد خـاّص برنامـۀ فارسـي آمـوزي، رويكـرد مهارتـي اسـت؛ يعنـي بر آمـوزش و تقويت 
مهارت هـاي زبانـي و فـرا زباني و ادبي تأکيـد دارد و ادامۀ منطقي کتاب هاي فارسـي دورة ابتدايي و 
 دورة اّول متوّسطه است؛ به همين روي، الزم است همكاران گرامي از ساختار و محتواي کتاب هاي

پيشين، آگاهي داشته باشند. 
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  رويكـرد آموزشـي کتـاب، رويكـرد فّعالّيت بنياد و مشـارکتي اسـت؛ بنابراين، طّراحـي و به کارگيري 
شـيوه هاي آموزشـي متنـّوع و روش هاي همياري و گفت وگو توصيه مي شـود. حضور فّعـال دانش آموزان 
در فراينـد ياددهـيـ  يادگيـري، کاس را سـرزنده، با نشـاط و آمـوزش را پوياتر مي سـازد و بـه يادگيري، 

ژرفاي بيشـتري مي بخشد. 
 در بخش مهارت هاي خوانداري، بايسـته اسـت ويژگي هاي گفتاري و آوايي زبان فارسـي، همچون 

لحـن، تكيـه، آهنـگ و ديگر ُخرده مهارت ها به طور مناسـب، مـورد توّجه قرار گيرد. 
 بـا توّجـه بـه رويكرد مهارتي، آن چه در بخش بررسـي متن اهّمّيت دارد؛ کالبد شـكافي عملي متون 
اسـت؛ يعنـي فرصتـي خواهيـم داشـت تا متن ها را پس از خوانش، در سـه قلمرو بررسـي کنيـم. اين کار، 
سـطح درك و فهـم مـا را نسـبت بـه محتـواي اثر، فراتـر خواهد برد. يكـي از آسـان ترين و کاربردي ترين 

شـيوه هاي بررسـي، کالبد شـكافي و تحليل هر اثر، اين اسـت که متن در سـه قلمرو بررسـي شـود:
زباني ، ادبي و فکري.

1. قلمرو زباني
اين قلمرو، دامنۀ گسترده اي دارد؛ از اين رو، آن را به سطوح کوچک تر تقسيم مي کنيم: 

   سـطح واژگانـي: در اينجـا، لغت ها از نظر فارسـي يا غيرفارسـي بودن، روابـط معنايي کلمات از قبيل 
ترادف، تضاد، تضّمن، تناسـب، نوع گزينش و همچنين درسـت نويسـي واژه ها بررسـي مي شـود. 

  سـطح دسـتوري يـا نحـوي: در ايـن جا، متـن از ديد ترکيبـات و قواعد دسـتوري، کاربردهاي دسـتور 
تاريخـي، کوتاهـي و بلنـدي جمله ها بررسـي مي شـود.

2. قلمرو ادبي
در اينجا، شيوة نويسنده در به کارگيري عناصر زيبايي آفرين در سطح هاي زير، بررسي مي شود:

  سـطح آوايـي يا موسـیقايي: در ايـن مرحله، متن را از ديـد بديع لفظي )وزن، قافيـه، رديف، آرايه هاي 
لفظـي و تناسـب هـاي آوايي، مانند واج آرايي، تكرار، سـجع، جناس و...(  بررسـي مي کنيم؛ 

 سطح بیاني: بررسي متن از ديد مسائل علم بيان، نظير تشبيه، استعاره، مجاز و کنايه؛ 
  سـطح بديـع معنوي: بازخواني متن از ديد تناسـب هـاي معنايي همچون تضاد، ايهـام، مراعات نظير 

و... .
3. قلمرو فکري

در ايـن مرحلـه، متـن از نظر ويژگي هاي فكـري، روحّيات، اعتقادات، گرايش هـا، نوع نگرش به جهان 
و ديگـر جنبه هاي فكري، مانند موضوع هاي زير، بررسـي مي شـود: 

عيني/ذهنـي، شـادي گرا/غـم گرا، خردگرا/ عشـق گـرا، عرفاني/ طبيعـت گرا، خوش بينـي/ بدبيني،  
محلّـيـ  ميهنـي/ جهاني و... . ی 2
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  در آموزش، به ويژه، در قلمرو زباني و ادبي، از بيان مطالب اضافي که به انباشِت دانش و فرسايش 
ذهني دانش آموزان، منجر مي شـود، پرهيز گردد. 

  مطالـب طـرح شـده در قلمـرو زبانـي و ادبـي، برگرفتـه از متن درس اسـت و پيوسـتگي زيادي با 
محتـواي درس دارد. آمـوزش ايـن نـكات بـه درك و فهـم بهتـر متـن، کمـک مي کنـد، بنابراين 

»متن محـوري« در ايـن بخـش، از اصـول مـورد تأکيد اسـت. 
  روان خواني هـا، شـعرخواني ها و حكايـات با هدف پـرورش مهارت هاي خوانداري، ايجاد نشـاط و 
طـراوت ذهنـي، آشـنايي با متون مختلف و مهم تر از همه، پـرورش فرهنگ مطالعه و کتاب خواني، 
در سـاختار فارسـي گنجانـده شـده اند. در پايـان همـۀ »روان خواني ها« و »شـعرخوانی ها« بخش 
»درك و دريافت« با دو پرسـش، تدوين شـده اسـت. اين پرسـش ها براي تقويت سـواد خواندن، 

توانايـي درك و فهـم، پـرورش روحيـۀ نقد و تحليل متون، تنظيم گرديده اسـت. 
  بـا هـدف تقويـت حافظـۀ ادبـی دانش آمـوزان، از متـون »شـعرخوانی«، برای طرح پرسـش های 

»حفظ شـعر« می تـوان بهـره گرفت.
  تقويـت توانايـي فهـم و درك متن، يكي از برجسـته ترين اهداف آموزشـي اين درس اسـت. ايجاد 
فرصـت بـراي تأّمـل در اليه هاي محتـوا و هم فكري گروه هـاي دانش آموزي، به پـرورش قدرت 

معناسـازي ذهـِن زبان آمـوزان کمک مي کند. 
  درس هـاي آزاد، فرصـت بسـيار مناسـب بـراي توّجـه به اصـل پانزدهـم قانون اساسـي و تحّقق 
آن اسـت تـا بـا مشـارکت دانش آموزان عزيـز و راهنمايي دبيـران گرامـي از گنجينه هاي فرهنگ 
سـرزميني و ادبيـاِت بومـي در غني سـازي کتاب درسـي، بهره برداري شـود. بـراي توليد محتواي 
ايـن درس هـا پيشـنهاد مي شـود بـه موضـوع هاي متناسـب بـا عنوان فصـل در قلمـرو فرهنگ، 
ادبيـات بومـي، آداب و ُسـنن محلّـي، نيازهاي ويـژة نوجوانان و جوانان و ديگـر ناگفته هاي کتاب، 

پرداخته شـود. 
اميدواريـم آمـوزش ايـن کتاب، به رشـد و شـكوفايي زبان و ادب فارسـي و پرورِش شايسـتگي ها در 
نسـل جوان، ياري رسـاند و به گشـايش کرانه هاي اميد و روشـنايي، فرا روي آينده سـازان ايران عزيز 

بينجامد. 

گروه زبان و ادب فارسی
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوّسطه نظری
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ان ها 1 �ب �ز  ِ
زــ�ش � ی �ب �ز ا�ش �چ ام  �ز به  ان ها� �ی �ب رد  ی  مع�ز �بِ 

�الو�ت ��ز
د�ش ل�ز واهد �ب ن سرـ، �که او �ز د اآ ل�ز د�ش�ب �ز �ش �ز واهد  �ز او  �که  دل،   ن  اآ د  �ز �ش �ز

اده س�ت  �ش
�گ اح�ان  ٔۀ  ـت س ا�ب �ز ا�یس�ت  ،      داده س�ترد  �چه می  �ب

�ز � اآ
به ه� �ک �

عاـلم   ع 
و�ز هاـده 

�ز ی  �ب �ی ��ت �ت به  م�
لک ی 

ز
� و  �ی�ش  �ب د  ا�ش �ب موی  �ک  �ی ی 

ز
� �که   

�دد 5
گ

� حاـل  ن  ��ی �ت �ش 
لط�ز  �

گ
�ددا�

گ
� اـل  �ب

ا�ت ا�ها  اد�ب همــهـ 

�چای هد  �ز سو  �ک  �ی او  �ت  �ی
و�ز

�ت  �
گ

�ایو� ا�ز  �زه  د  �ی
اآ کا�  رـ  د�ب�ی �ت ا�ز  �زه 

ی  ا�ی ـز �وسش د  �ز�ش �ب �ز  �
گ

� �ا  �د  ی�ز رـه �ا�ی �ی
�ت رد  د  ا�ب ا  �ت د  �بما�ز

�اه  ن  ا�ی رد  دـ  �با�ش ن  اآ ل 
گاه �کمال ع�ت اآ �چ  ـی ا�ز ه م 

�یس�ت
�ز د  و�ی

�گ �که 

فرهاد و شیرين، وحشی بافقی

لطف خدا
ا�ی�ش س�ت
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درس يکم: نیکی
کارگاه متن پژوهی
گنج حکمت: هّمت

درس دوم: قاضی بُست
کارگاه متن پژوهی 

شعرخوانی: زاغ و کبک



ای 1 �چ و  دس�ت  ی  �ب د  د�ی هی  �و�ب ی 
ک

� دای�ی �ز ع 
ص�ز و  لط�ز  رد  د  �وما�ز �ز

�د؟ می �ب سرـ  به  � ی 
ز
دگا� �ز �ز ون  �چ و�د؟�که  ا می �ز ـ�ب

ای ا�ز �ک ن دس�ت و �چ د�ی �ب
�گ ده ��ز و��ی سش �ش  ردو�ی ود  �ب ن  ا�ی �گرد  �ز �چ به  � الی  �ز �ش مد،  �اآ �ب �ی  ـی سش �که 

و�د  �ز  � �ی
�ش �ا  �ز�ت  ون �ب

�گ �ز ال  �ز و�د�ش �ز  � سـی ن  اآ ا�ز  اه  �و�ب �چه 
�ز اآ د  �بما�ز

اد 5 �ت او�ز ا�ت  �ز
ا�تّ ا�ز  �ب �و�ز   �

گ
دادد� �ب �ش  �و�ز و�ت 

�ت ��ان  ی  �و�ز �که   

�د
ک

� ده  �ز �ز �ی �ب ده،  د�ی �ا  م�د  ن ،  �ی
�ت �د�ی

ک
� ده  ـز ��ی�ز �ز اآ  � �ب �یه 

لک �ت و  د  �ش

مو� و  �چ م 
�ز �ی

�ش �ز
ی  �ب

�ز �ک به  �  � �چ ن  �ی �ز
ک

و�� �ز به  � الن  �ی �چ د  و�د�ز �ز
�ز ی  �و�ز �که   

�ب  �ی �ب به  � دی  �ز �چ �د  �ب �و  �ز دان  �ز
�زَ �ب �زَ �ی �ز �ز  د  �س�ت �ز ی  �و�ز ده ،  �ز �ش �ز �ب �که 

دوس�ت  �زه   
ش

و�د� �ز �یما�  �ت گا�زه  �ی �ب وس�ت                          �زه  د و �چ �زوان  ما�ز    و ا��ت
گ

�ش  ، ��
�گ �ز و �چ  �چ

هو�ش 10 و  ی 
ز

ع�ی�
�ز ا�ز  د  ما�ز �ز ��ش  ص�ب و  :�چ و�ش

�گ به  � مد  اآ محرـا�ب�ش  وا�  د�ی �ز 

ل
َد�زَ ای   ، 

ش
�با� ده  رّد�ز  � �ی

�ش �و  ل �ب
�شَ اِه  �و�ب و  �چ �ا  ود  �ز دا�ز  ـز َ

َم�ی

� ـی سش و  �چ د  ما�ز و 
�ت �ز 

ک
� ن 

ک
� �عی  ان  �ز �؟�چ سـی ده،  واما�ز به  � به  �و� و  �چ ی  ا�ش �ب �چه 

و�ی�ش   �ز وی  ا�ز �ب به  � ی 
ز
وا�

�ت ا  �ت و�  �ز و�ی�ش�ب �ز وی  �ا�ز �ت رد  ود  �ب �ت  َ�ع�یَ �که 

نیکی 
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� �ی �چ ردو�ی�ش  دس�ت  وان ،  �ب ای   � �ی
�گ ��ب �ی

�گ �ب م 
ـت دس �که  ن 

ک
�

�ی�ز �ب �ا  ود  �ز �زه 

ا�ی�ش اس�ت15 �ز�ش دـه �ب ن �ب�ز � اآ دا �ا �ب �ا�ی�ش اس�ت�ز ود�ش رد اآ ��ت ا�ز و�ب  �که �ز

ی   رد اوس�ت  �ز ن س� �که م�ز د       اآ َ�م     و��ز
َ ک

وس�ت � �چ و  �ز  ی م�ز �ب د  �ز ا�ز دون ّهم�ت �که 

س�ای دو  هرـ  به  � د  �ز �ی �ب �ک  �ی �ز سی 
دای �ک �ز  ِ

��ت �ز به  � د  ��اـ�ز ی 
ک

� �ی �ز �که 
 بوستان،سعدي
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 قلمرو زبانی 
1  معناي واژه هاي مشّخص شده را بنويسيد.

صائبقرضي به رسم تجربه از دوستان طلب  معيار دوستاِن دغل روز حاجت است

مولویز آينـۀ دل تافـت بر موسـی ز جيب صـورِت بـی صـورِت بی حـّد غيب

اوحدیگر نام و ننگ داری،  از آن فخر، عار دار  فخری که  از  وسيلت  دون هّمتی  رسد 

2    واژة »ديگـر« امـروزه، »غالبـاً« بـه عنـوان صفت مبهم، در جايگاه وابسـتۀ پسـين به کار 
مـی رود؛ ماننـد »بهاِر ديگر، از راه رسـيد.« درمتون کهـن، گاه، اين صفت مبهم، در جايگاه 

وابسـتۀ پيشـين قرار می گرفته اسـت؛ مثال: »ديگر روز، برای تفّرج به بوسـتان رفت.«
          نمونه ای از اين شيوة کاربرد صفت مبهم را در متن درس بيابيد.

3  معاني فعل »شد« را در سرودة زير بررسي کنيد.

قطـرة بـاران مـا گوهر يكدانه شـدگريۀ شام و َسَحر، ُشكر که ضايع نگشت
حافظدل بِردلـدار رفت، جان بِرجانانه شـدمنـزل حافـظ کنون بارگه پادشاسـت

4    معنای برخی واژه ها تنها در جمله يا زنجيرة سخن قابل درك است.
بـا اسـتفاده از شـيوه های زيـر، بـه معنـای هر يـک از واژه های مشـّخص شـده، دقيق تر 

می توان پی بـرد:
الف( قرارگرفتن واژه  در جمله: 

 ماه، طوالني بود.        ماه، تابناك بود.
ب(  توّجه به رابطه هاي معنايي ) ترادف، تضاد، تضّمن و تناسب(    

  سير و  بيزار    ترادف  سير و گرسنه    تضاد
 سير و پياز    تناسب   سير و گياه   تضّمن 

    اکنـون بـراي دريافـت معانـي واژه هـاي »دسـت« و » تند« با اسـتفاده از دو روش باال، 
نمونه های مناسـب بنويسيد.

کـارگـاه  متــن پژوهــی
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 قلمرو ادبی 
1  از متن درس، دو کنايه بيابيد و مفهوم آنها را بنويسيد.

2 در بيت زير، شاعر، چگونه آرايۀ جناس همسان )تام( را پديد آورده است؟ 
            با زماني ديگر انداز اي که پندم مي دهي 

                       کاين زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نيست  

سعدی               

3  ارکان تشبيه را در مصراع دوِم بيت دوازدهم مشّخص کنيد.  
4   در اين سروده، » شير« و » روباه« نماد چه کساني هستند؟  

 قلمرو فکری 
1  معنی و مفهوم بيت شانزدهم را به نثر روان بنويسيد. 

2  درك و دريافت خود را از بيت زير بنويسيد.

شـد و تكيـه بـر آفريننـده کـرديقيـن، مـرد را ديـده، بيننـده کـرد

3 برای مفهوم هريک از سروده های زير، بيتی مناسب از متن درس بيابيد.

سعدیشرط عقل است ُجستن  از درها  رزق هرچنـد بـي گمـان برسـد

کشـيده سـر به بام خسـته جانی  سـحر ديـدم درخـت ارغوانـی
فريدون مشیری بهارت خوش که  فكر ديگرانیبـه گوش ارغـوان آهسـته گفتم:

پروين اعتصامينبايـد جز به خـود، محتاج بودن چه  در کار  و چه  در کار آزمودن

4   دربارة ارتباط معنايي متن درس و َمَثل » از تو حرکت، از خدا برکت« توضيح دهيد.  
. ................................................................................................................ 5
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هّمت گنــج   حکمــت

مـوری را ديدنـد کـه بـه زورمندی کمر بسـته و ملخـی را ده  برابر خود برداشـته. 
به تعّجـب گفتنـد: » ايـن مـور را ببينيـد که ]بار[ بـه اين گرانی چون می کشـد؟«

 مـور چـون ايـن بشـنيد، بخنديـد و گفـت: » مـردان، بـار را  بـه نيـروی هّمـت
 و بازوی حمّيت کشند، نه به قّوت تن.«

                                                                 بهارستان، جامی
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قاضي  بُست

و روز دوشـنبه ]اميرمسـعود[ شـبگير، برنشسـت و به کراِن روِد هيرمند رفت با بازان و يوزان و 
َحَشـم و نديمان و ُمطربان؛ و تا چاشـتگاه به صيد مشـغول بودند. پس، به کراِن آب فرود آمدند و 

خيمه هـا و ِشـراع ها زده بودند.
از قضاِی آمده، پس از نماز، امير کشتی ها بخواست و ناوی ده بياوردند. يكی بزرگ تر، از جهِت 
نشسِت او و جامه ها افگندند و ِشراعی بر وی کشيدند. و وی آنجا رفت و از هر دستی، مردم در 
کشتی های ديگر بودند؛ ناگاه، آن ديدند که چون آب نيرو کرده بود و کشتی ُپر شده، نشستن و 
دريدن گرفت. آن گاه آگاه شدند که َغرقه خواست شد. بانگ و َهزاهز و غريو خاست. امير برخاست. 
و هنر آن بود که کشتی های ديگر به او نزديک بودند. ايشان درَجستند هفت و هشت تن، و امير را 
بگرفتند و بربودند و به کشتِی ديگر رسانيدند و نيک کوفته شد و پاِی راست افگار شد؛ چنان که يک 
َدوال پوست و گوشت بگسست و هيچ نمانده بود از َغرقه شدن. اّما ايزد رحمت کرد پس از نمودِن 
قدرت. و سوری و شادی ای به آن بسياری، تيره شد و چون امير به کشتی رسيد، کشتی ها براندند 

و به کرانۀ رود رسانيدند.
و امير از آن جهان آمده، به خيمه فرود آمد و جامه بگردانيد و تَر و تباه شـده بود و برنشسـت و 
به زودی به کوشـک آمد که خبری سـخت ناخوش در لشـكرگاه افتاده بود و اضطرابی و تشويشـی 
بـزرگ بـه پـای شـده و اَعيـان و وزير بـه خدمِت اسـتقبال رفتند. چون پادشـاه را سـامت يافتند، 

خـروش و دعـا بـود از لشـكری و رعّيت و چنـدان صدقه دادند کـه آن را اندازه نبود.
و ديگـر روز، اميـر نامـه هـا فرمـود به َغزنيـن و جملۀ مملكت بـر اين حادثۀ بـزرگ و َصعب که 
افتـاد و سـامت کـه به آن َمقرون شـد و مثـال داد تا هزار هزار ِدَرم به َغزنيـن و دو هزار هزار ِدَرم به 
د گشـت  ديگر ممالک، به مسـَتِحّقان و درويشـان دهند ُشـكِر اين را، و نبشـته آمد و به توقيع، مؤکَّ

و ُمبّشـران برفتند.
و روز پنـج شـنبه، اميـر را تـب گرفت؛ تِب سـوزان و َسرسـامی افتاد، چنان که بار نتوانسـت داد 
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و محجـوب گشـت از مردمـان، مگـر از اطّبـا و تنـی چند از خدمتـكاراِن مرد و زن و دل ها سـخت 
متحّيـر شـد تا حال چون شـود.

تـا ايـن عارضـه افتـاده بود، بونصر نامه های رسـيده را، بـه خطِّ خويش، نَُكت بيـرون می آورد و 
از بسـياری نَُكت، چيزی که در او َکراهَيتی نبود، می فرسـتاد فروِد سـرای، به دسـِتِ من و من به 
آغاجـِی خـادم مـی دادم و خيرخيـر جواب مـی آوردم و امير را هيچ نديدمی تـا آن گاه که نامه ها آمد 
از پسـران علـی تكيـن و مـن نَُكـت آن نامه ها پيش بردم و بشـارتی بود. آغاجی بسـَتد و پيش بُرد. 

پـس از يک سـاعت، برآمد و گفـت: » ای بوالفضل، تو را  اميـر می بخوانَد.«
پيـش رفتـم. يافتـم خانـه تاريک کـرده و پرده هـای َکّتان آويخته و تَر کرده و بسـيار شـاخه ها 
نهـاده و تاس هـای بـزرِگ ُپرَيخ بـر َزبَِر آن و امير را يافتم آنجا بر َزبَِر تخت نشسـته، پيراهِن توزی، 

ِمخَنقـه در گـردن، ِعقـدی همه کافـور و بوالَعاِی طبيب آنجا زيِر تخت نشسـته ديدم.
گفـت: »    بونصـر را بگـوی که امروز ُدُرسـتم و در اين دو سـه روز، بـار داده آيد که علّت و تب تمامی 

زايل شد.«  
من بازگشـتم و اين چه رفت، با بونصر بگفتم. سـخت شـاد شـد و سـجدة شـكر کرد خدای را 
َعزَّ َوَجـل بـر سـامتِ اميـر، و نامه نبشـته آمد. نزديـکِ آغاجی بُـردم و راه يافتم، تا سـعادتِ ديداِر 
همايوِن خداوند، ديگر باره يافتم و آن نامه را بخواند و دوات خواسـت و توقيع کرد و گفت: »چون 
نامه هـا ُگسـيل کرده  شـود، تـو باز آی که پيغامی سـت سـوِی بونصـر در بابی، تـا داده آيد.«گفتم: 

»چنيـن کنـم.« و بازگشـتم بـا نامۀ توقيعـی و اين حال ها را بـا بونصر بگفتم.
و ايـن مـرِد بـزرگ و دبيـِر کافی، به نشـاط، قلم درنهاد. تـا نزديک نماِز پيشـين، از اين مهّمات 
فارغ شـده بود و َخيلتاشـان و سـوار را ُگسـيل کرده. پس، ُرقَعتی نبشـت به امير و هر چه کرده بود، 

باز نمـود و مرا داد.
و بُبـردم و راه يافتـم و برسـانيدم و اميـر بخوانـد و گفـت:» نيـک آمد« و آغاجِی خـادم را گفت: 
»کيسـه ها بياور!« و مرا گفت: »بسـتان؛ در هرکيسـه، هزار مثقال َزِر پاره اسـت. بونصر را بگوی 
کـه َزرهاسـت کـه پـدِر مـا از َغزِو هندوسـتان آورده اسـت و بُتاِن َزرّيـن شكسـته و بگداخته و پاره 
کـرده و حال تـِر مال هاسـت. و در هـر سـفری مـا را از ايـن بيارنـد تـا صدقه ای کـه خواهيم کرد 
حاِل بی ُشـبَهت باشـد، از اين فرماييم؛ و می شـنويم که قاضِی بُسـت، بوالحسِن بوالنی و پسرش 
بوبكر سـخت تنگدسـت اند و از کس چيزی نسـتانند و اندك مايه َضيَعتی دارند. يک کيسـه به پدر 
بايد داد و يک کيسـه به پسـر، تا خويشـتن را َضيَعَتكی حال خرند و َفراخ تر بتوانند زيسـت و ما  ی 2
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َحقِّ  ايـن نعمتِ  تندرسـتی کـه بازيافتيم، لَختی گزارده باشـيم.«
مـن کيسـه ها بسـَتدم و به نزديکِ بونصـر آوردم و حال بازگفتم. دعا کـرد و گفت: »خداوند اين 
سـخت نيكو کرد و شـنوده ام که ابوالحسـن و پسـرش وقت باشـد که به ده ِدَرم درمانده اند.« و به 
خانه بازگشـت و کيسـه ها با وی بُردند و پس از نماز، کس فرسـتاد و قاضی بوالحسـن و پسـرش را 

بخوانـد و بيامدنـد. بونصر، پيغام امير به قاضی رسـانيد.
بسـيار دعـا کـرد و گفـت: »  ايـن ِصلَت فخر اسـت. پذيرفتـم و بـاز دادم که مرا به کار نيسـت و 
قيامت سـخت نزديک اسـت، حسـابِ اين نتوانم داد و نگويم که مرا سـخت دربايسـت نيسـت اّما 

چـون بـه آنچـه دارم و انـدك اسـت، قانعـم، ِوزر و َوباِل اين، چه بـه کار آيد؟«
بونصـر گفـت: »  ای ُسـبحاَن اهلل! َزری کـه سـلطان محمـود بـه َغـزو از بتخانه هـا به شمشـير 
بيـاورده باشـد و بتـان شكسـته و پـاره کـرده و آن را اميرالمؤمنين مـی روا دارد سـتدن، آن، قاضی 

همی نسـتانَد؟!«
گفـت: »زندگانـِی خداونـد دراز بـاد؛ حاِل خليفه ديگر اسـت که او خداونِد واليت اسـت و خواجه 
بـا اميـر محمـود به غزوها بوده اسـت و من نبوده ام و بر من پوشـيده اسـت کـه آن َغزوها بر طريِق 

سـّنِت مصطفی هسـت يا نه. من اين نپذيرم و درعهدة اين نشـوم.«
گفت: »  اگر تو نپذيری، به شاگرداِن خويش و به ُمسَتِحّقان و درويشان ده.«

گفت: »  من هيچ ُمسـَتِحق نشناسـم در بُسـت که َزر به ايشـان توان داد و مرا چه افتاده اسـت 
کـه َزر کسـی ديگـر بَـَرد و شـماِر آن به قيامت مـرا بايد داد؟! به هيچ حال، ايـن عهده قبول نكنم.«

بونصر پسرش را گفت:» تو از آِن خويش بستان.«
گفت:»زندگانـِی خواجـه َعميـد دراز بـاد؛ علـٰی اَیِّ حال، مـن نيز فرزنِد اين پدرم که اين سـخن 
گفـت و علـم از وی آموختـه ام و اگـر وی را يـک روز ديـده بودمـی و احوال و عاداتِ وی بدانسـته، 
واجـب کـردی کـه در مّدِت عمـر پيروِی او کردمی؛ پس، چه جاِی آن که سـال ها ديده ام و من هم 
از آن حسـاب و توّقف و پرسـِش قيامت بترسـم که وی می ترسـد و آنچه دارم از اندك مايه ُحطاِم 

دنيا حال اسـت و کفايت اسـت و به هيچ زيادت حاجتمند نيسـتم.«
بونصر گفت:»  هلِلِ َدرُُّکما؛ بزرگا که شـما دو تنيد!« و بگريسـت و ايشـان را بازگردانيد و باقِی روز 

انديشـه مند بـود و از اين ياد می کرد.
و ديگر روز، ُرقعتی نبشت به امير و حال باز  نمود و َزر باز فرستاد.

تاريخ بیهقی،ابوالفضل بیهقی
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 کارگاه  متــن پژوهــی

 قلمرو زبانی 
1    از متـن درس، بـا توّجـه به رابطۀ معنايی »تناسـب«، واژه های مناسـب انتخاب کنيد و در 

جاهای خالی قـرار دهيد.
 َخيلتاش،.................. ،..................   ُرقعت،.................. ،.....................

2  معادل معنايي فعل هاي زير را از متن درس بيابيد و بنويسيد.
  فرمان داد.       )...........................(                     سوار اسب شد.      )..........................( 

 اجازة حضور داده شود. )...........................(

3  کاربرد معنايي واژة »  محجوب  « را در عبارت های زير بررسی کنيد.
  محجوب گشت از مردمان، مگر از اطّبا و... .

 مردي محجوب بود و ديده و دلش از گناه به دور.

4   به دو جملۀ زير و تفاوت آنها توّجه کنيد:
ب( کتاب خوانده مي شود. الف( مريم کتاب مي خوانَد.  

 فعل جملۀ » الف « به » نهاد « و فعل جملۀ » ب « به نهادي که قبًا مفعول بوده است، نسبت 
 داده شـده اسـت. فعل جملۀ » الف « را »معلوم« و فعل جملۀ دوم را »مجهول «مي ناميم.

با دّقت در جدول زير، با ساخت و شيوة مجهول کردن جملۀ  معلوم آشنا مي شويم: 

فعل  مفعول  نهاد  ساخت 

مي خوانَد  کتاب  مريم  معلوم 
خوانده مي شود  → کتاب  مجهول 
خواهد خواند  کتاب  مريم  معلوم

خوانده خواهد شد  → کتاب  مجهول 
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همان طور که می بينيد در مجهول ساختن جملۀ معلوم:
 الف( نهاد جملۀ معلوم  را حذف می کنيم؛

ب( مفعوِل جملۀ معلوم را در جايگاه نهاد قرار می دهيم؛
ه « می نويسيم؛ سپس، از »شدن«، فعلی   پ( فعل اصلی جمله را به شكل» بن ماضی + ه/ـ 

متناسب با زماِن فعل اصلی می آوريم.
ت( در مرحلـۀ آخـر، شناسـه فعـل را بـا نهـاد جديد، از نظر شـمار )مفرد يا جمـع( مطابقت 

می دهيم.
  توّجه:  امروزه، فعل مجهول به کمک مصدر » شدن« ساخته مي شود  اّما در گذشته، با فعل هاي

 ديگري، مانند »  آمدن« و »  گشتن« نيز ساخته مي شد. 
  اکنون از متن درس، نمونه هايی از فعل مجهول بيابيد و معادل امروزی آنها را بنويسيد.

قلمرو ادبی 
1  دو نمونه از ويژگي هاي نثر متن درس را بيابيد.

2  در عبارت های زير، » مجاز« ها را بيابيد و مفهوم آنها را بنويسيد.

الف( به کراِن آب فرود آمدند و خيمه ها و شراع ها زده بودند.

 ب( َزري که سـلطان محمود به َغزو از بتخانه ها به شمشـير  بياورده باشـد و بتان شكسـته 
و پاره کرده.

قلمرو فکری 
1 معنی و مفهوم عبارت زير را به نثر روان بنويسيد.

امير از آن جهان آمده به خيمه فرود آمد و جامه بگردانيد.
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2   با توّجه به جملۀ »  اين مرِد بزرگ و دبيِر کافي، به نشاط، قلم درنهاد.« :

الف( مقصود از »  اين مرد« چه کسي است؟

ب( »دبيِرکافي« به چه معناست؟

3   گويندة عبارت زير، از کدام  فضيلت هاي اخاقي  برخوردار است؟

» آن چه دارم از ُحطاِم دنيا حال است و کفايت است و به هيچ زيادت حاجتمند نيست.«

4 دربارة مناسبت مفهومی بيت زير و  متن درس توضيح دهيد.  

صائب تبريزیميفكــن بــه روز جــزا کار خــود را  حساب خود اينجا کن، آسوده دل شو

. ................................................................................................................ 5
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درک و دريافت 
1 اين سروده را از ديد لحن و آهنگ خوانش، بررسی نماييد.

نا به جا و کورکورانه،  تقليِد  پيامدهای  به قلمرو فكری شعر، دربارة ريشه های  توّجه  2  با   
کنيد. گفت و گو 
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درس سوم: در کوی عاشقان
کارگاه متن پژوهی

گنج حکمت: چنان باش ...
درس چهارم: درس آزاد )ادبیات بومی 1(

کارگاه متن پژوهی
درس پنجم: ذوق لطیف 

کارگاه متن پژوهی
روان خوانی: میثاق دوستی 
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محّمـد، ملّقـب بـه جال الّدين، مشـهور به »موالنا« يـا »مولوی«، اوايل قرن هفتم، در شـهر 
بلـخ بـه دنيـا آمد. علّت شـهرت او بـه »رومی« يـا »موالنـای روم«، اقامت طوالنی وی در شـهر 
قونيه بوده اسـت، اّما جال الّدين همواره خود را  از مردم خراسـان شـمرده و همشهريانش را دوست 

می داشـته و از يـاد آنان دلش آرام نبوده اسـت.
پـدر جال الّديـن، محّمد بن حسـين خطيبی، معروف به »  بهاءالّدين ولد« از دانشـمندان روزگار 
خود بود. به سبب هراس از بی رحمی ها و کشتار لشكر مغول و رنجش از خوارزم شاه، ناچار از بلخ 
مهاجرت کرد. جال الّدين در اين اّيام، پنج شش ساله بود که خاندانش، شهر بلخ و خويشان را بدرود 
گفت و به قصد حج، رهسـپار گرديد. چون به نيشـابور رسـيد، با شيخ فريدالّدين عطّار، ماقات کرد. 
 شـيخ عطّار، کتاب » اسـرارنامه« را به جال الّدين ُخردسـال هديه داد و به پدرش بهاء الّدين گفت: 

»  زود باشد که اين پسر تو، آتش در سوختگان عالم زند.«
هنگامـی کـه بهـاِء ولد، مناسـک حج را به پايان برد، در بازگشـت، به طرف شـام روانه گرديد و 
مّدتـی در آن نواحـی بـه سـر بـرد. آوازة تقوا و فضل و تأثير بهـاِء ولد همه جا را فراگرفت و پادشـاه 
سـلجوقی روم، عاء الّديـن کيقبـاد، از مقامات او آگاهی يافت، طالب ديـدار وی گرديد. بهاِء ولد به 

خواهش او به قونيه روانه شـد و بدان شـهريار پيوسـت.
بهـاِء ولـد از آنجـا کـه ديـار روم از تاخت و تاز سـپاه مغـول برکنار بود و پادشـاهی دانا و صاحب 
بصيـرت و عالـم پـرور و محيطی آرام و آزاد داشـت، بدان نواحی هجرت گزيد. مردم آن سـرزمين، 

عاقـۀ فراوانـی به او يافتند و سـلطان نيـز، بی اندازه، او را گرامی می داشـت.
جال الّديـن، در هجـده سـالگی بـه فرمـان پـدر با »گوهـر خاتـون« سـمرقندی ازدواج کرد. 
پـس از درگذشـت بهاء الّديـن، جال الّديـن محّمـد بـه اصـرار مريدان و شـاگردان پـدر، مجالس 

درس و وعـظ را بـه عهـده گرفـت؛ جـال الّديـن در آن هنگام، بيسـت و  چهار سـال داشـت.
پس از اين، جال الّدين مّدتی در شـهر َحلَب به تحصيل علوم پرداخت و سـپس عازم دمشـق 
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شـد و بيش از چهار سـال در آن ناحيه، دانش می اندوخت و معرفت می آموخت. 
جال الّدين، پس از چندی اقامت در شـهرهای حلب و شـام  که مّدت مجموع آن، هفت سـال 
بيـش نبـود، بـه قونيـه بازآمـد و همه روزه، به شـيوة پدر، در مدرسـه، به درس علوم دينی و ارشـاد 

می پرداخـت و طالبـان علوم شـريعت در محضر او حاضر می شـدند.
در اين اّيام که جال الّدين، روزها به شـغل تدريس می گذرانيد و شـاگردان و پيروان بسـياری 
از حضـورش بهـره می بردنـد و مـردم روزگار بـر تقوا و زهـد او مّتفق بودند، ناگهان آفتاب عشـق و 
شـمِس حقيقت، در برابرش نمايان شـد؛ او شـمس الّدين تبريزی بود. شـمس از مردم تبريز بود و 
خاندان وی هم اهل تبريز بودند. او برای کسـب علوم و معارف، بسـيار مسـافرت کرد و از مشـايخ 
فراوانی بهره برد. به دليل سـير و سـفر و البّته جسـت وجو و پرواز در عالم معنا، او را »شـمِس پرنده« 

می گفتند.
شـمس الّدين، بيسـت و ششـم جمادی اآلخر سـال 642 هــجری قمری به قونيه وارد شـد. 
شـمس، عارفـی کامـل و مـرد حق بود و موالنـا جال الّدين که همـواره در طلب مـردان خدا بود، 
چون شـمس را ديد، نشـان هايی از لطف الهی را در او يافت و دانسـت که او همان پير و مرشـدی 
اسـت که سـال ها در جسـت وجويش بود؛ از اين رو، به شـمس روی آورد و با او به صحبت و خلوت 
نشسـت و دِر خانه بر آشـنا و بيگانه بسـت و تدريس و وعظ را رها کرد. موالنا جال الّدين با همۀ 
علـم و اسـتادی خويـش، در ايـن اّيام که حدوداً سـی وهشـت سـاله بـود، خدمت شـمس زانو زد و 

نوآمـوز گشـت؛ اين خلـوت عارفانه، حدود چهل روز طول کشـيد.
موالنـا آن چنـان در معـارف شـمس، غرق شـد که مريدان خـود را از ياد برد. اهـل قونيه و علما 
و زاهدان هم، مانند شـاگردانش از تغيير رفتار موالنا خشـمگين شـدند و به سـرزنش او پرداختند. 
دشـمنی آنان نسـبت به شـمس، هـر روز فزون تر می گشـت. موالنـا جال الّدين در ايـن ميان، با 
بی توّجهی به مامت و هياهوی مردم، خود را با سـرودن غزل های گرم و ُپرسـوز و گداز عاشـقانه، 

سـرگرم می کرد.
در پـی فزونـی گرفتن خشـم و غضب مردم، شـمس، ناگزير قونيه را تـرك کرد. موالنا در طلب 
شـمس به تكاپو افتاد و سـرانجام خبر يافت که او به دمشـق رفته اسـت. موالنا چندين نامه و پيغام 

فرسـتاد و غزل سـرود و به خدمت شـمس روانه کرد.
يـاران موالنـا هـم کـه پژمردگـی و دل تنگی او را در غيبت شـمس ديـده بودند، از کـرداِر خود 
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پشـيمان شـدند و روی به موالنا آوردند. موالنا عذرشـان را پذيرفت و فرزند خود، »سـلطان ولد« 
را بـا غـزل زير، به طلب شـمس، روانۀ دمشـق کرد.

�ا ما  ا�  �ی د  �ی �ش �کِ �ب ان ،  �ز ���ی اـی  د  �و�ی �ا�ب ا  �چ �ز ��ی
گ

� ِم 
ـز �،ص �ِز اآ د  و��ی اآ من  به  �

ن �ی ّ� �ز ها�زه های  �ب به  � ن ،  ��ی �ی
�ش �ا�زه های  �ت به  ا �ا� و�ش ل�ت و�ب �ز ا�زه، َمِه �ز دسوی �ز �ی �ش �کِ �ب

م ا�ی �ی �ب  �
گ

�که َدمی د� د  و�ی
�گ به وعدـه  � � او 

گ
�اا� ما  �ش او  �بد  ��ی

�ز �ب دـ ،  �با�ش  �
ک

م� وعده  همه 

اين پيک ها و نامه ها، عاقبت در دل شـمس، تأثير بخشـيد. شـمس، خواهش موالنا را پذيرفت 
و بار ديگر به قونيه بازگشـت. با آمدن شـمس، بار ديگر، نشسـت ها و ماقات موالنا با او پی درپی 
شـد و سـبب انقاب احوال موالنا گرديد. دگربار، مريدان از تعطيل شـدن مجالس درس، به خشـم 

آمدند و موالنا را ديوانه و شـمس را جادوگر خواندند. 
چون ياران موالنا به آزار شـمس برخاسـتند، شـمس، ناگزير دل از قونيه برکند و عزم کرد که 

ديگـر بـدان شـهر پرغوغا بازنيايـد و جايی برود که از او خبـری نشنوند و رفت.
از ايـن بـه بعـد، سـرانجام و عاقبِت کار شـمس و اين که چه بر سـر او آمده، به  درسـتی روشـن 

. نيست
پس از غيبت شـمس، شـاگردان به موالنا  اين گونه خبر دادند که شـمس کشـته شـد ولی دلش 
بـر درسـتی ايـن خبـر گواهی نمـی داد. موالنـا پس از جسـت وجوی بسـيار، بی قرار و آشـفته حال 

گرديد. شـب و روز از شـّدت بی قراری، بی تابی می کرد و شـعر می سـرود.
پس از جسـت وجوی بسـيار، موالنا با خبر شـد که ظاهراً شـمس در دمشـق اسـت. آزار و انكار 
مخالفـان سـبب شـد کـه او نيـز در طلـب يار همـدل و همدم خـود، عازم دمشـق شـود. موالنا در 
دمشـق، پيوسـته به افغان و زاری و بی قراری، شـمس را از هر کوی و برزن، جسـت و جو می کرد 

و نمی يافـت. 
چون موالنا از يافتن شـمس، نا اميد شـد، ناچار با اصرار همراهان به قونيه بازگشـت و تربيت و 
ارشـاد مشـتاقان معرفت حق را از سـر گرفت. در حقيقت از اين دوره )سـال  647 هـ .ق.( تا هنگام 
درگذشـت ) سـال 672  هـ .ق.(، موالنـا بـه هّمت يـاران نزديک خود، شـيخ صاح الّدين زرکوب و 
ی 2سـپس حسـام الّدين حسـن َچلَبی، به نشـر معارف الهی مشـغول بود. بهترين يادگار اّيام همدمی 
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موالنـا بـا ايـن ياران، به ويژه با حسـام الّدين، سـرودن کتـاب گران بهای مثنوی اسـت که يكی از 
عالی تريـن آثـار ادبی ايران و اسـام اسـت. در اين بـاره، اين گونه روايت می کنند که حسـام الّدين 
از موالنـا درخواسـت نمـود کتابـی بـه طرز »الهی نامۀ« سـنايی يـا »منطق الّطير« عّطـار به نظم 
آرد. موالنـا بـی درنگ از دسـتار خود کاغذی که مشـتمل بود  بر هجده بيـت از آغاز مثنوی، بيرون 

آورد و به دسـت حسـام الّدين داد.
از ايـن پـس، موالنـا شـب و روز، آرام نمی گرفـت و بـه نظـم مثنـوی مشـغول بـود و شـب ها 
حسـام الّدين در پيشـگاه وی می نشسـت و او مثنوی می سرود و حسـام الّدين می نوشت و بر موالنا 
می خوانـد. برخـی شـب ها، گفتن و نوشـتن تا بـه صبحگاه می کشـيد. ظاهراً تا اواخـر عمر، موالنا 

بـه نظـم مثنوی مشـغول بـود و َچلَبی و ديگران می نوشـتند.
موالنـا مـردی زردچهـره و باريـک اندام و الغر بود و چشـمانی سـخت جّذاب داشـت و از نظر 
اخـاق و سـيرت، سـتودة اهـل حقيقت و سـرآمِد هـم روزگاران خود بود و خود را به جهان عشـق 
و يـک رنگـی و صلح طلبـی و کمـال و خير مطلق کشـانيده، در زندگانی، اهل صلح و سـازش بود. 
هميـن حالـت صلـح و يگانگـی با عشـق و حقيقت، او را بردبـاری و تحّمل عظيم بخشـيد؛ طوری 
کـه طعـن و ناسـزای دشـمنان را هرگـز جواب تلخ نمی داد و به نرمی و ُحسـن ُخلق، آنـان را به راه 

راسـت می آورد.
از شـاعران و عارفـان هـم روزگار موالنا، سـعدی و فخرالّدين عراقی بودند کـه ظاهراً هر دو نفر 

با وی ديدار و ماقات کرده اند. غزل زير از موالنا، سـعدی را شـيفتۀ خويش سـاخت:

ـ  و �اس�ت �چ �ت می ��د ا�ز �چ ِ ع�ش وا�ز � اآ
�ز ؟ه� �ز اـ  �که �اس�ت ما�ش ِم �ت ل�ک می �و�یم، ع�ز به �ز ما �

وده ا�یم  �ب َل�ک  مَ ا�  �ی وده ا�یم،  �ب ل�ک  �ز به  � ه� ماس�ت  ...ما 
ن �ش مله �که اآ ا �و�یم، �ب ا�ز همان �ب �ب

گويند در شـب آخر که بيماری موالنا سـخت شـده بود، خويشـان و پيوسـتگان، بسيار نگران و 
بی قـرار بودنـد و »سـلطان ولـد«، فرزنـد موالنا، هـر َدم بی تابانه بـه بالين پدر می آمد و بـاز از اتاق 
بيرون می رفت. موالنا در آن حال، غزل زير را سـرود و اين، آخرين غزلی اسـت که موالنا سـاخته 

است:
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ن
ک

� �ها  م�ا  هاـ 
�ز �ت ن ،  �ی ال �ب به  � �زـه  �ب س�  ن   ...�و، 

ک
� ال  �ت م�ب �د 

گ
� �ب سش �ا�بِ  �ز مِن   

ک
�� �ت

د ا�ش �ب � م�دن ، کان  �ا دوا �ز �ی
نرددی اس�ت ـ�ز

ک
� دوا  �ا  ردد  ن  کا�ی و�یم، 

�گ و�زه 
�گ �چ من  �چ� 

دم �ت  د�ی وی ع�ش
رـی     رد �ک وا�ب  دو�ش  ،   �چ�ی ن ...رد �ز

ک
م سوی   ما � �د �که عرـز

ک
م �

ا��ت ا دس�ت  ا�ش �ب

عاقبـت، روز يكشـنبه، پنجـم جمادی اآلخر سـال 672 هجـری قمری، هنگام غـروب آفتاب، 
خورشـيد عمـر موالنـا نيـز از اين جهان به جهان آخرت سـفر کـرد اهل قونيه، از ُخـرد و بزرگ، در 
تشـييع پيكر موالنا و خاك سـپاری، حاضر شـدند و همدردی کردند و بسـيار گريسـتند و بر موالنا 

خواندند. نماز 
ابيات زير، بخشی از غزلی است که گويی، موالنا در مرثيۀ خود و دلداری ياران، سروده است:

د   ا�ش و�ت من �وان �ب ا�ب و �ت  ، �چ
گ

به �و�ز م�� د� ا�ش �ب هاـن  �ب ن  ا�ی ردد  م�ا  �که   ،� م�ب �گمان 

! عز رد�ی  ! عز رد�ی و 
م�گ و،  �ّی 

گ
م� من  �ای  د�ب ا�ش �ب ن  اآ عز  رد�ی ی ،  �ت

رد ا�ز و  د�ی دام  به  �

؟ ُ�س�ت
�زَ �که  ن  �ی م �ز رد  �ت 

�و��ز �ز دا�زه  دام  د؟�ک ا�ش �ب ُمان  �گ ن  ا�ی �ت  �ا�ز ا�ز ٔۀ  دا�ز به  � �ا  �چ

زندگاني جالل الّدين محّمد،مشهور به مولوي،

 بديع الّزمان  فروزانفر، با تلخیص و اندک تغییر
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 کارگاه  متــن پژوهــی

 قلمرو زبانی 
1 واژة » مرشد « درمتن درس، به چه معنايی است؟

2  چهار ترکيب اضافي که اهّميت امايي داشته باشد، از متن درس بيابيد و بنويسيد.

3  گاه، واژه از نظر نقش دستوري، پيرِو گروه اسمي پيش از خود است؛ به اين گونه نقش ها  
مي گوييم: » نقش های تَبَعي«  در  اصطاح، 

نقش های تبعی

معطوف

واژه، يا واژه هايی که بعد از 
حرف عطِف »و« می آيد.

 مريم و زهرا آمدند.
تكراربدلمعطوف

مريم آمد، مريم.مريم، خواهر زهرا، به خانه آمد.

واژه يا واژه های قبل از خود 
را توضيح می دهد.

واژه يا واژه هايی، در يک 
نقش، دو بار در جمله تكرار 

می شود.

تکراربدل

 اکنون براي کاربرد هريک از نقش هاي تََبعي، مثال مناسب بنويسيد. 

 قلمرو ادبی 
1 برای کاربرد هر آرايۀ زير، نمونه ای از متن درس بيابيد.

 واج آرايی:       )...................................................... (
 حس آميزی:  ).......................................................(
ی 2 تشبيه:    )......................................................(
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2   بخش مشـّخص شـده در سـرودة زير، بيانگر کاربرد کدام آرايۀ ادبي اسـت؟ دليل خود را 
بنويسيد.

بيداري زمان را با من بخوان به فرياد 
ور مرد خواب و خفتي، 

» رو سر بنه به بالين، تنها مرا رها کن«      
محّمدرضا شفیعی کدکنی

قلمرو فکری 
1 دربارة  اصطاحات » پير« و » مراد « و پيوند آن با زندگي مولوي توضيح دهيد.

2   با توّجه به متن درس، به اعتقاد موالنا، چه چيزی را بايد مايۀ دريغ و افسوس دانست؟

3  کدام بيت درس، با اين سرودة حافظ، ارتباط معنايی دارد؟ پيام مشترك آنها را بنويسيد.
روم بــه گلشــن رضــوان کــه مــرغ آن چمنمچنين قفس نه سزای چو من خوش الحانی است

4   بيت زير، بيانگر چه ديدگاهی است؟
چرا به دانۀ انسـانت اين ُگمان باشـد؟کدام دانه فرو رفت در زمين که نُرست؟ 

5   بر مبنای متن درس، خلق و خوی موالنا را با اين آيات قرآن کريم که به حضرت موسی     
و حضرت هارون  خطاب است، مقايسه کنيد.

اِْذَهَبا إِلَٰی ِفْرَعْوَن إِنَُّه َطَغٰی. َفُقواَل لَُه َقْواًل لَّيِّـناً...  . )سورة طه/آيۀ 43 و 44(

. ................................................................................................................ 6
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خواجه عبدالكريم، ]که[ خادم خاّص شيخ ما، ابوسعيدـ  قدس اهلل 
از  تا  بود  بنشانده  مرا  درويشی  »روزی  گفت:  بود،  ـ  روَحهُ الَعزيز 

حكايت های شيخ ما، او را چيزی می نوشتم.«
کسی بيامد که »شيخ، تو را می خواند.«؛ برفتم. چون پيش شيخ 
 رسيدم، شيخ پرسيد که چه کار می کردی؟ گفتم: »  درويشی حكايتی

چند خواست، از آِن شيخ، می نوشتم.«
شيخ گفت: »يا عبدالكريم، حكايت نويس مباش، چنان باش که 

از تو حكايت کنند!«.
  اسرارالتّوحید،محّمدبن منّور

چنان باش... گنــج   حکمــت

ی 2
رس

فا

36



درس آزاد  ) ادبیات بومی 1(
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قلمرو زبانی 

قلمرو ادبی  

قلمرو فکری 

 کارگاه  متــن پژوهــی
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خالـه ام چنـد سـالی از مـادرم بزرگ تر بود. از شـوهرش جدا شـده بود. چند بّچـه اش همگی در 
شـيرخوارگی مـرده بودنـد و او مانـده بـود تنها. با آنكه از نظر مالی هيچ مشـكلی نداشـت و در نوع 
خود متمكّن به شـمار می رفت، از جهات ديگر ناشـاد و سـرگردان بود. تنهايی و بی فرزندی برای 
يـک زن، مشـكلی بـزرگ بـود و او گاهـی در قـم نزد بـرادرش زندگـی می کرد، گاهـی در کبوده. 

نمی دانسـت در کجا ريشـه بدواند. 
بـا ايـن حـال، او نيز مانند مادرم توّکلی داشـت که به او مقاومت و اسـتحكام اراده می بخشـيد. 
از بحران هـای عصبـی ، کـه امـروز رايـج اسـت و تحفـۀ برخورد فرهنگ شـرق با غرب اسـت، در 
آن زمـان خبـری نبـود. هـر عصـب و فكـر به منبع بی شـائبۀ ايمان وصـل بود که خـوب و بد را به 
عنـوان مشـيت الهـی می پذيرفت. به اين زندگِی گذرا آن  قدرها دل نمی بسـت که پيشـامد ناگوار 
را فاجعه ای بينگارد و در نظرش اگر يک روی زندگی زشـت می شـد، روی ديگری بود که بشـود 

بـه آن پناه برد.
بنابرايـن خالـه ام بـا همـه تمّكنی که داشـت، به زندگـی درويشـانه ای قناعت کرده بـود، نه از 
بُخـل بلكـه از آن جهت که به بيشـتر از آن احتياج نداشـت. در خانۀ مشـترکی کـه خانوادة ديگری 
هم در آن زندگی می کردند، يک اتاق داشـت. خانۀ کهن سـالی بود و بر سـر هم نكبت بار، عاری 

از هرگونـه امـكان آسـايش. در همان يک اتـاق زندگی خـود را متمرکز کرده بود.
بـرای ايـن خالـه، مـن بـه منزلـۀ فرزنـد بـودم. گاه بـه گاه بـه ديـدارش می رفتـم و کنـار 
و  خشـک  کـه  مـادرم  برخـاف  می گفـت.  قّصـه  مـن  بـرای  او  و  می نشسـتيم   پنجـره 
کـم سـخن بـود و از دايرة مسـائل روزمـّره و »مذهبيات «خـارج نمی شـد، وی از مباحث مختلف 
حرف   مـی زد؛ از تاريـخ، حديث، گذشـته ها و همچنين شـعر؛ حّتی وقتی از آخـرت و عوارض مرگ 

سـخن می گفـت، گفتـارش با مقداری ظرافـت و نَقل و داسـتان همراه بود.
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بـرای مـن قّصه هـای شـيرينی می گفـت که او و مـادرم، هر دو، آنهـا را از مادربزرگشـان به ياد 
داشـتند. از ايـن مادربـزرگ )مـادر پـدر( زياد حرف می زدند کـه عمر درازی کرده و سـخنان جّذابی 
گفتـه بـود. بـه او می گفتنـد »مادرجون«. ورد زبانشـان بـود: »مادرجون اين  طور گفـت، مادرجون 

آن  طـور گفت.«
نخسـتين بـار از زبـان خالـه و گاهی هم مـادرم بود که بعضـی از قّصه های بسـيار اصيل ايرانی 
را شـنيدم و بـه عالـم افسـانه هاـ  کـه آن  همـه پررنگ و نـگار و آن همه پّران و نرم اسـتـ  راه پيدا 
کـردم. عاوه بـر آن، خالـه ام بـا ذوق لطيفی که داشـت، مرا نخسـتين بار از طريق سـعدی با شـعر 
شـاهكار آشـنا نمود. او سـواد چندانی نداشـت؛ حّتی مانند چند زن ديگر در ده، خواندن را می دانست 
و نوشـتن را نمی دانسـت، ولی درجۀ فهم ادبی اش خيلی بيشـتر از اين حد بود. او نيز مانند دايی ام 
موجـود »يک کتابـی« بـود؛ يعنـی، عاوه بر قـرآن و مفاتيح الجنان، فقط کلّيات سـعدی را داشـت. 
اين سـعدی همدم و شـوهر و غم گسـار او بود. من و او اگر زمسـتان بود، زير کرسـی و اگر فصول 
مايـم بـود، همان گونـه روی قاليچـه می نشسـتيم؛ به رخت خوابی که پشـت سـرمان جمع شـده 
بود و حكم پشـتی داشـت، تكيه می داديم و سـعدی می خوانديم؛ گلسـتان، بوسـتان، گاهی قصايد. 
هنـوز فهـم مـن بـرای دريافت لطايف غزل کافی نبـود و خاله ام نيز که طرف دار شـعرهای اندرزی 

و تمثيلـی بـود، به آن عاقۀ چندانی نشـان نمی داد.
سـعدی که انعطاف جادوگرانه ای دارد، آن قدر خود را خم می کرد که به حّد فهم ناچيز کودکانۀ 
من برسـد. اين شـيِخ هميشـه شـاب، پيرترين و جوان ترين شـاعر زبان فارسـی، معلّم اّول که هم 
هيبـت يـک آمـوزگار را دارد و هم ِمهر يک پرسـتار، چشـم عقاب و لطافت کبوتـر، هيچ ُحفره ای از 
حفره های زندگی ايرانی نيسـت که از جانب او شـناخته نباشـد، جمع کنندة اَضداد: تشـّرع و عرفان، 
عشـق و زندگـی عملـی، شـوريدگی و عقـل... . بـه هر حال، ايـن همدم کودك و دسـت گير پير، از 

هفتصد سـال پيش به اين سـو، مانند هوا در فضای فكری فارسـی زبان ها جريان داشـته اسـت.
مـن در آن اتـاق کوچـک و تاريـک با او آشـنا شـدم؛ نظير همـان حجره هايی که خود سـعدی 
ی 2در آنهـا نشسـته و شـعرهايش را گفتـه بـود. خاله ام می خوانـد و در حّد ادراك خـود معنی می کرد، 
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قّصه ها را سـاده می نمود. اين تنها، خصوصيت سـعدی اسـت که سـخنش به سـخن همه شـبيه 
باشـد و به هيچ کس شـبيه نباشـد. در زبان فارسـی، احدی نتوانسته اسـت مانند او حرف بزند و در 

عيـن حـال، نظيـر حرف زدن او را هـر روز در هر کوچه و بازار می شـنويم.
آن کلّيات سـعدی  که خاله ام داشـت، شـامل تصويرهايی هم بود؛ چاپ سـنگی با تصويرهای 
ناشـيانه ولـی گويـا و زنـده، و مـن چـون اين حكايت هـا را می شـنيدم و می خوانـدم و عكس ها را 
می ديـدم، لبريـز می شـدم. سـراچۀ ذهنم آمـاس می کرد. بيشـتر بر َفـوران تخيـل راه می رفتم تا 
بـر روی دو پـا. پس از خوانـدن سـعدی، وقتـی از خانـۀ خاله ام به خانـۀ خودمان بازمی گشـتم، قوز 
می کـردم و از فرط  هيجـان، » لُّكـه« می دويدم. کسـانی که تـوی کوچه مرا اين  گونـه می ديدند، 

شـايد کمی »ُخل« می پنداشـتند. 
خالـه ام نيـز خـوش وقـت بود که من نسـبت به کام سـعدی عاقه نشـان مـی دادم؛ بنابراين 
با حوصلـه مـرا همراهـی می کـرد. هـر دو چنـان بوديم کـه گويی در پاليـز سـعدی می چريديم؛ از 
بوته ای به بوته ای و از شـاخی به شـاخی. معنی کلماتی را که نمی فهميديم، از آنها می گذشـتيم. 
نه کتاب لغتی داشـتيم و نه کسـی بود که از او بتوانيم بپرسـيم. خوشـبختانه دامنۀ کام و معنی به 
قـدر کافی وسـعت داشـت که ندانسـتن مقداری لغت، مانـع از برخورداری ما نگـردد. اگر يک بيت 

را نمی فهميديـم، از بيـت ديگـر مفهومـش را درمی يافتيم؛ آزادترين گشـت وگذار بود.
از همان جـا بـود کـه خوانـدن گلسـتان مرا به سـوی تقليد از سـبک مسـّجع سـوق داد که بعد، 

وقتـی در دبسـتان انشـا می نوشـتم، آن را بـه کار می بردم.
از لحـاظ آشـنايی بـا ادبيـات، سـعدی برای من به منزلۀ شـير »آغـوز« بود برای طفـل که پايۀ 
عضلـه و اسـتخوان بندی او را می نهـد. ذوق ادبـی مـن از همان آغاز با آشـنايی با ايـن آثار، پرتوّقع 
شـد و خود را بر سـّكوی بلندی قرار داد. از آنجا که مربِّی کارآزموده ای نداشـتم، در همين کورمال 
کورمـاِل ادبـی آغـاز بـه راه رفتـن کـردم. بعدها اگر بـه خود جرئـت دادم که چيزهايی بنويسـم، از 

هميـن آموختن سـِرخود و ره نوردِی تنهـاوش بود که:
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 کارگاه  متــن پژوهــی

 قلمرو زبانی 
1   مترادف هر واژه را بنويسيد.

)...........................................(  مفاتيح  
)...........................................( مستقر  
)...........................................( متمّكن 

2  از متن درس، چهار ترکيب وصفی که اهّميت امايی دارند، بيابيد و بنويسيد.

3 نمونه ای از کاربرد نقش تبعی »بََدل«، در متن مشخص کنيد.

4 همان طور که پيش از اين خوانده ايم، هر جمله دو قسمت دارد: نهاد، گزاره
نمونه:  خاله ام مرا نخستين بار از طريق سعدی با شعر شاهكار آشنا نمود.

   
 نهاد، کلمه يا گروهی از کلمات است که دربارة آن خبری می دهيم؛  يعنی »صاحب خبر« است.

گزاره، خبری است که دربارة نهاد داده می شود.                      
 در بنـد پنجـم درس، جمله هـا را مشـّخص کنيـد؛ سـپس نهاد و گـزارة هر يـک را در جدول 

زير بنويسـيد.

گزاره    نهاد

        نهاد                                     گزاره
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قلمرو ادبی 
1 کدام عبارت متن، به ويژگي سهِل ممتنع بودِن سبک سعدي اشاره دارد؟ 

2 به بيت زير از سعدی توّجه کنيد:
من در ميان جمع  و دلم جای ديگر استهرگـز وجـود حاضـِر غايب شـنيده ای؟

همان طـور کـه می بينيـد واژه هـای »حاضـر« و »غايـب«، هم زمـان، به پديـده ای واحد 
نسـبت داده شـده اند و بـه بيـان ديگـر، غايب، صفت حاضر، واقع شـده اسـت.

به نظر شما چنين امری ممكن است؟
 انسـانی کـه حاضـر اسـت، نمی تواند غايب باشـد؛ چون ايـن دو صفت، متناقـض اند؛ يعنی 
هـر يـک وجـود ديگری را نقض می کند؛ با اين وجود، شـاعر چنان آنهـا را هنرمندانه در کام 
خـود بـه کار بـرده اسـت که زيبـا، اقناع کننده و  پذيرفتنی اسـت. به اين گونـه کاربرد مفاهيم، 

آرايـۀ  »متناقض نمـا «)پارادوکس( می گويند.

 آرايۀ متناقض نما را در دو سرودة » قيصر امين پور« بيابيد.

بيا که ياد تو آرامشـی اسـت طوفانیالف( کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق 

تـو از  گفتـه ام  تـو  از  بارهـا  تـو ب(  بـا  بارهـا  تـو،  از  بارهـا 

تـوای حقيقی تريـن مجـاز، ای عشـق! بـا  اسـتعاره ها  همـه  ای 
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قلمرو فکری 
1  نويسنده برای قّصه های ايرانی چه ويژگی هايی را  برمی شمارد؟

2 معنیو مفهوم جمله های زير را بنويسيد.

 سراچۀ ذهنم آماس می کرد.
 از فرط هيجان لُّكه می دويدم.

3  درك و دريافت خود را از عبارت زير بنويسيد.
 هـر عصـب و فكـر بـه منبع بی شـائبۀ ايمان وصـل بود که خـوب و بد را به عنوان مشـّيت 

الهـی می پذيرفت.

4  دربارة ارتباط بيت پايانی و متن درس توضيح دهيد.

. ................................................................................................................ 5
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سـه روز بـه اّول فرورديـن مانـده بـود. روز قبـل از آن، آخريـن قسـمِت دروس ما 
امتحـان شـده و از ايـن کار پرزحمـت که برای شـاگرد مدرسـۀ متعّصب و شـرافتمند 
باالترين مشـكات اسـت، رهايی يافته بوديم و همه به قدر توانايی و هوش خويش، 

تحصيـِل موّفقيت نمـوده بوديم. 
کم حافظه تريِن شـاگردان، بيش از بيست روز، اوقات خويش را صرف حاضرکردن 
دروس کـرده بـود و حّتـی من کـه به هوش و حافظـۀ خويش اطمينان داشـتم، مرور 
قطعـات ادبـی بـه زبان فرانسـه را فراموش نكـرده بودم و بدين جهـت هرکس از کار 
خويـش راضـی و مسـرور، می خواسـتيم روزی را کـه در پی امتحانات بـود، به تفريح 
و شـادی به سـر بريم. بارانی بهاری، از آنهايی که ايجاد سـيل می کند، شـب پيشـين 
بـرای شست وشـوی صحـرا و بوسـتان چابک دسـتی کـرده، راه بـاغ را ُرفتـه و گونۀ 
گل های بنفشـه را ُدرافشـان  سـاخته بود. از پشت کوه و از گريبان افق طايی، آفتاِب 
طراوت بخش بهاری، به روی ما که از سـحرگاهان گرد آمده بوديم، تبّسـم می کرد؛ 

گفتـی جشـن جوانی مـا را تبريک می گفت.
آسـمان می خنديد؛ گل ها از طراوت درونی خويش، سرمسـت و چلچله ها گرداگرد 
 درختـان بـزرگ، کـه از شـكوفه، سـفيد بودنـد، می رقصيدنـد. گنجشـكی زرد، روی 
 شـاخه   علفی خـودرو نشسـته، پرهـای شـبنم دار خويش را تـكان داده، پيـش آفتاب،
 نيـاز آورده، در آن بامـداد فرخنـده، جفـت خويش را می خواند. پسـری روسـتايی نََمد 
کوچـک خويـش را بـه دوش انداخته، چوب دسـتِی بلند بـر دوش، گلّۀ گوسـفندی را 
بـه دامنـۀ کوه، هدايت می کرد. دسـت های حنابسـتۀ او نشـان می داد کـه او نيز برای 

رسـيدن عيِد طبيعت، تشـريفاتی فراهم آورده اسـت.

میثاق دوستی روان خوانی
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پسـرك، آوازخوانـان از پهلـوی ما گذشـت، نگاهـی به ما کـرده، لبخندی زد؛ پنداشـتی با زباِن 
بی زبانـی می خواهـد بـه ما،کـه مانند خودش از رسـيدن بهار سرمسـتيم، عرض   تبريـک و تهنيت 
کند. رفيقی خوش ُخلق و بذله گو که عندليِب انجمن اُنس ما محسـوب می شـد، از خندة پسـرك، 

شـادمان، او را صـدا زد و به او گفت:
»پسرجان، اسمت چيست؟«

فرزنـد صحـرا کـه هيـچ وقت با سـاکنين شـهر مكالمه نكرده بود، دسـت و پای خويـش را ُگم 
کـرد، اّمـا فـوراً خـود را جمع کرده و در چشـم های درشـتش فروغی پيدا شـد؛ گفتـی جمله ای که 
پـدرش در ايـن موقـع ادا می کـرده اسـت، به خاطـرش آمده و از اين رو مسـّرتی يافته اسـت؛ پس 

جواب داد: »نوکر شـما، حسـين.«
ديگری پرسيد: »برای عيد، چه تهيه کرده ای؟«

پسـرك در جـواب خنـده ای زد و گفـت: »پدرم يک جفت گيوه برايم خريده و ديروز که از شـهر 
آمده بود، کاهی برايم آورد که هنوز با لفاف کاغذی در گوشـۀ اتاق گذاشـته اسـت و قبای سـبز، 

هنـوز تمـام نشـده و مادرم مـی گويد که تا فردا صبح حاضر خواهد شـد.«
در اين بين، من متأثّرتر از همه پيشـنهاد کردم از شـيرينی هايی که همراه داشـتيم، سـهمی به 

کـودك دهقـان بدهيم و کامش را شـيرين کنيم و چنين کرديم.
کـودك بـا ادب وتواضعـی عجيـب آنها را گرفت و همين که ديد گوسـفندها خيلی دور شـده اند 

و بايد برود، دسـت در جيب کرده، ُمشـتی کشـمش بيرون آورد و به رفقا داد.
بـا ايـن هديـه، کلمـۀ پـوزش و تقاضـا همـراه نبـود، تنهـا مژه هـای سـياه و بلنـد، يـک جفت 
چشمِ   درشـِت بـه زيـر افكنده را پوشـيده بود و معلوم می کرد که حسـين از ناچيـزِی هديۀ خويش 

شرمسـار است.
در بـاغ، زيـر يـک درخت تنومند سـيب، پس از چند سـاعت، بازی و سبک سـری به اسـتراحت 
نشسـتيم و از هـر در سـخنی در ميـان آورديـم. آرزوهای شـاگردان جـوان که تازه می خواسـتند از 
مدرسـه بيرون آيند، گوناگون بود و هريک آرمانی داشـتند که برای سـايرين با نهايت صراحت و 

سـادگی بيان می کردند و از آنها مشـورت می خواسـتند.
جوان ترين همه که قيافه ای گشـاده و چشـم هايی درشـت داشـت، اّما هنوز طفل و نارسـيده، 
می خواسـت در اداره ای کـه پـدرش مسـتخدم بود، داخل شـود و بـرای ادای اين نقشـه، مقّدماتی 
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حاضـر می کـرد. مـن از همـه خیال پرسـت تر، می خواسـتم آزاد و بی خیال، وقت خود را به شـعر و 
شـاعری صرف کنم و با نان اندک بسـازم و در پی شـهرت ادبی بروم. در آن روزها تازه بیت های 

بی معنی می سـاختم که وسـیلۀ خنـدۀ رفقا بود.
این آرزو تا مّدتی موضوع شـوخی دوسـتان گردید و هر یک شـروع به لطیفه پرانی کردند. یکی 
می گفـت درسـت اسـت کـه تو خیلـی باهوش و صاحـب ذوق و قریحه هسـتی و البّتـه ادبیات نیز 

وسـیلۀ شـهرت اسـت، ولی این شـهرت، زندگی ماّدی انسـان را تأمین نمی کند. 
دومی شـوخ تر می گفت: » بسـیار خوب اسـت و سـلیقۀ تو را می پسـندم و روزی که شـاه شدم، 

تـو را ملک الّشـعرا خواهم کرد.«
سـومی گفت: »آقای شـاعر، لطفًا در همین مجلس، بالبداهه از امیر معّزی تقلید کرده، شـعری 

در مـدح گیـوۀ من بگویید، بدانم قّوت طبع شـما تا چه پایه اسـت.«
مـن از ایـن کنایه هـا در عذاب، هنرمندی کرده، گفتم: »گفت وگـو دربارۀ مرا برای آخر بگذارید. 

به نقد باید آرزوهای دیگران را شـنفت.«
عزیزتریـن رفقـای مـن کـه ُحسـن سـیرت را بـا َصباحـت تـوأم داشـت، لبخنـدی زده، گفت: 
»من می خواهـم بـا مایـۀ اندک، بازرگانی را پیش گیرم اّما بدان شـرط که رفقا هر وقت می خواهند 
خریـداری کننـد، از تجارت خانـۀ من باشـد.«؛ بالجملـه، هرکس آرمان خویش را بیان داشـت و در 

بـاب آنهـا صحبـت کردیم تا نوبـت به سـالخورده ترین رفقـا رسـید. او تجربه آموخته تر گفت:
»رفقا، زندگانی آیندۀ ما دسـتخوش تصادف و اتّفاق اسـت. دور روزگار، بر سـر ما چرخ ها خواهد 
زد و تغییـرات بـی شـمار خواهـد نمـود؛ چه بسـا که تقدیـر ما چیز دیگر باشـد. امروز کاِر بسـزا این 
اسـت کـه بـا یکدیگـر عهد کنیم هر چـه در آینده برای ما پیش آید، جانب دوسـتی را نگاه داشـته، 
از کمـک بـه   یکدیگـر فروگـذاری ننماییـم و برای اینکه ایـن عهد هرگز از خاطر ما نـرود، باید به 

شـکل بدیهی، میثاق امروزی را مؤّکد سـازیم.«
رفقـا گفتنـد طـرح پیمـان را به رفیـق خیال پرسـِت خودمان، رهـا می کنیم و مرا نامـزد آن کار 
کردنـد. مـن، یک دانه شـکوفۀ سـیب چیـده، گفتم: »بیایید هـر پنج نفر پس از بسـتن پیمان، یک 
بـرگ از ایـن شـکوفه را جـدا کرده، آن را درخانۀ خویـش، میان اوراق کتابی، به یـادگار اّیام جوانی 

ضبـط کنیم.«
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رفقا سرها را روی شكوفه خم کردند، و قبل از آنكه برگ ها را بچينند، من چنين گفتم:
»بـه پاکـی قاصـِد بی گنـاه بهار و به طهارت اين دوشـيزة سـفيدروِی بوسـتان، سـوگند که در 
تمـام احـوال و انقابـات روزگار، مثـل برگ های اين گِل پاك دامـن از يكديگر حمايت کنيم و اگر 
تندبـادی مـا را از هـم جـدا کـرد، محّبـت و عاقۀ هيچ  يک از ديگری سـلب نشـود و تـا مثل اين 

شـكوفه، موی ما کافوری شـود، دوسـتی را نـگاه داريم.«
آنـگاه پنـج دسـت چابـک، بـرگ های شـكوفه را کندنـد و هر يک بـرگ خـود را در ميان دفتر 

خود گذاشـت.

لطفعلی صورتگر

 

درک و دريافت 
1 نوع  ادبی متن روان خوانی را با ذکر دليل بنويسيد.

2 دربارة مناسبت مفهومی متن روان خوانی و عبارت زير توضيح دهيد.
ر.  اَلَعبُد ُيدبِّر و اهلُل ُيَقدِّ
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