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 فصل دوم

 شکفتن 
 دلم آمد به یاداجتماع دوستان یک                                    های غنچه راسر به هم آورده دیدم برگ

 صائب تبریزی
 صميمی. شدن/ جمع :اجتماع هاي مهم:واژه

 صههميمی از کنايهه  يکههد : شههدن/ جمههع و گهههنت  قهههار هههم کنههار در از کنايهه  :آورده هههم سهههب  ادبههی: هاينکتهه 
در بيهه ت بيههپي  ننهههان وجههند داردا زيههها شههاعه بهها ديههدن اجتمههاع  /نظيههه مهاعهها  غنچهه : و بههه  بههي  بههندن/
 هاي غنچ  ب  ياد دوستان صميمی انتاده اس .به 
 وصفی. بهکيب يکد : دوستان مفعن / غنچ : هايبه  زبانی: دانش
 يکههد  و صههميمی دوسههتان جمههع يههاد بهه  تديههد  يکههدي ه کنههار در را غنچهه  هههايبه  کهه  وقتههی مفهههن : و معنهها
 .انتاد  خند 

 
 

 در ويه.ق( ۶۸۶۱ _ ۶۸۰۱ محمهههدع)ی   ميههههزا :زيتبریااا صااا   

 روزگههار شههاعهان نهکههاربهي  از صهها ب گيههند. جهههان بهه  ديههده اصههفهان
 اس . قصيده و مثنني غز ت عمنماً او اشعار اس . صفني(  عهد خنيش

 

 

             *** 

  درس سوم

 ایران ارمغ ن              
 قدر دانست  جنانان و ننجنانان از سهزمي  ايهان و همچني  قدردانی از بزرگان. :درس منضنع
و روايهی همههاه بها آهنهک و کييهی که  غههور م)هی را بهان يزانهد و لحه   ماسهی که   بع)يمهی يها اندرزي :لح 

 مهبنط ب  بيان شجاع  و دالوري اس .                             
 نارسی سَهه ک  در آن لغا  بي ان  کمتهي وجند دارد. ننع نثه:

 خهنيشت بهاري  درازنهاي در ديههي که  کهه  به  اسه  سههزمينی مهات سهزمي  ايهانت! دلپند  هنشمند !نهزند . ۶
 جهدا جههانت نيهومنهد کيهنرهاي دي هه از را مها ايههان آنچه  ليه  اسه ا بهنده جهان کينر آبادبهي  و بهي بزر 
 بهنده نههيخت هی و نهزان هی و نههو  و نههّ سهنند سههزمي  همهناره مها کيهنر که  اسه  آن کيهدتبهمی و داردمی

 اس .
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 /ولههی ليهه : لههيک ت /طههن  در درازنههاي: در /قههديمی بسههيار بهه  کههه : /گهامههی و عزيههز دلپنههد: هههاي مهههم:واژه
 ادب نههيخت هی: /دانهايی نهزان هی: روشهنايی/ نههو : شهکنه/ نههّ: /مقهدس و نها  :سهنند /بههدمی باال کيد:بهمی

 شدگی.بهبي  آمنخت یت
 آرايهیواج نههيخت هی: و نهزان هی و نههو  نههّ و/ بههدن بهاال و دادن بهبههي از کنايه  :کيهدبهمهی ادبهی: هاينکت 
 شند.می ديده نظيه مهاعا  واژهت چهار اي  بي  همچني « ر»و « ف»  هف
 .الي مضاف نقش در متصل ضميه ميم و اس  منادانهزندت   تم  نهزند اي نهزند : زبانی: دانش
 در زيهادي بسهيار زمهان که  قهديمی بسهيار اسه  سههزمينی مها ايههان !مه  عزيز و باهنش نهزنداي  :مفهن  و معنا
 قدربمنهد کيهنرهاي دي هه از را ايههان آنچه  امها اسه ا بهنده جههان کيهنر بهي بزر  و آبادبهي  خندت باري  طن 
 باشهکنهی و مقهدس سههزمي  همييه  مها کيهنر که  اسه  ايه  بههدتمهی باال را آن ارزش و سازدمی متمايز جهان
 اس . داشت  وجند آن در شدگی بهبي  و دانايی و روشنی ک  بنده
 مها سههزمي  که  نيسه  بيههنده انهداکهدهمهی رنتهار دانهايی و داد و مههدي به  نينسهت  مهدمانت دي ه با ايهانيان. 2
 .زادگانآزاد و اس  آزادگان سهزمي  معنی ب  ک  نامندمی «ايهان» را

 و آزاد مههادرت از کهه  کسههانی آزادزادگههان: /جههنانمهدان آزادگههان: /داد: عههدال  /مهدان ههی مهههدي: هههاي مهههم:واژه
 اند.شده جنانمهد زاده

 وجهند نظيهه مهاعها  تواژه سه  ايه  بهي  همچنهي  ت«د»  ههف آرايهیواج دانهايی: و داد و مههدي ادبهی: هاينکته 
 دارد.
 خهاطه ايه  به  و انهدکههده رنتهار دانهايی و عهدال  و مهدان هی به  همييه  مهدمهانت دي ه با ايهانيان مفهن : و معنا
 نامند.می جنانمهدزادگان و جنانمهدان سهزمي ِ را ما سهزمي  ايهانت ک  اس 

 ايهانيهان و نامنهدمهی ارجمنهد و سهنند نها  بهدي  را سههزمي  ايه  ناچهارت به  نيهز ما رويخيهه و رايبيهه دشمنان. 3
 اندييه  تههاسههزمي  دي هه به  ايههان ارمغهان بههي گهامهی و بهبههي  سهانبدي  ستايند.می شانتآزادگی ناس ب  را
 اس . بنده نههنک و خهد و

 تمقهدس سهنند: /گسهتا   يهاتبهی و شهه بهی روي:خيههه /دارد سهه در بهد انديشۀ ک  کسی راي:بيهه :هاي مهمواژه

 هدي . ارمغان: /خاطه ب  ناسِ: ب  /نا 
 سهه در بهد ههاياندييه  که  کسهی از راي: کنايه بيههه /نظيهه مهاعها  نههنهک: و خههد و اندييه  ادبهی: هاينکت 
  يا.بی و گستا  از کناي  روي:خيهه /دارد

مق)ههنب  در ايهه  نههنع بهکيههب جههاي صههف  و منصههنف بهها هههم عههن   وصههفی بهکيههب راي:بيهههه زبههانی: دانههش
 ارمغههان /عههالی صههف  بهههي :گهامههی و بهبهههي / متهههادف ارجمنههد: و سههنند /شههند(شههند و او  صههف  مکههه میمی

 اس . الي  مضاف ننع از نسي  وابست  ايهان و اس  هست  ارمغان ايهان:
 يهانايهان و نامنهدمهی نهاکی و مقهدس سههزمي  را ايههان اجپهارت به  نيهز ما گستا  و انديشبد دشمنان مفهن : و معنا
 دي ههه بهه  ايهههان هديهه  عزيزبهههي  و بههاالبهي  شههکلت ايهه  بهه  کننههد.مههی سههتايش شههانجنانمهدي خههاطه بهه  را

 اس . نههنک و دانش و درس بفکّه  تهاسهزمي 
 اشههند مهی روان تدشههم  خامۀ  و زبهان بههه که  اسه  آن سههتايش اسهتناربهي  و بهبههي  کهه  دانهیمی! گههاميَم. 4

 بهدي و ددي و ناراسهتی و کاسهتی و ن)يهتی و زشهتی جهز که  دشهمنی آاليهش. ههه از نيهاسهت  اس  ستاييی زيها
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 و بزرگهی بهابهه در که  اسه  گهديهده ناچهار سهتايدتمهی را ايهانهی و ايههان که  هن هامی ديدا خناهدنمی و بناندنمی
 ب يايد. ستايش ب  زبان و آورد نهود سه دو اي  وااليی
 وااليهی: /گههييهی و :ددي /نانهاکی ن)يهتی: /آلهندگی آاليهش: /شهده نها  :نيهاسهت  /ق)هم :خامه  هاي مهم:واژه

 بزرگی.
 آرايههیواج بههدي: و ددي ناراسههتیت و کاسههتی و ن)يههتی و تیزشهه /نظيههه مهاعهها  خامهه : و زبههان ادبههی: هاينکتهه 
 از کنايهه  آوردن: نهههود سههه ./دارد وجههند نظيههه مهاعهها  هههاواژه ايهه  بههي  همچنههي « ههه  » مصههن و  «ي»  هههف
 کهدن. صحپ  از کناي  ب يايد: ستايش ب  زبان /شدن بس)يم
 گهامهی اسه ت اليه مضهاف نقهش در متصهل ضهميه مهيم و منهادا گهامهی م : گهامی نهزند اي :گهاميم زبانی: دانش
 اس . اسم جانيي  صف 
 و زبهان به  که  اسه  آن سهتايش بههي محکم و بهاالبهي  که  دانهیمی خهند  !مه  عزيز اي نهزند :مفهن  و معنا
 نانهاکی و زشهتی جهز که  دشهمنی اسه . نها  آلهندگیت ههگننه  از که  اسه  ستاييی زيها شندا جاري دشم  ق)م
 سههتايش را ايهانيههان و ايهههان کهه  وقتههی بپينههدا خناهههدنمههی و بنانههدنمههی بههدي و گهيو يههی و درو  و کاسههتی و

 .ب يايد سخ  ب  زبان و شند بس)يم ايهانيانت ارزشمندي و بزرگی بهابه در ک  شده مجپنر کندتمی
 ايه  راسهتیت و روشهنی کهاننن ايه  رايهانتروشه  و دانايهان و بِخههدان خاسهت اه ايه  تما شکنهمند ميه  آريت. 5

 از سهه و نهازيممهی بهدان مها که  اسه  سههزمينی نامهدارت نه)نانهانی شيهانت و دليهان ن هد ت يالن تگ هد مهدان کينر
 انهازيم.بهمی هم نان

 /شههجاع نه)نانهان: يهالن ن ههد  /نه)هنان گ ههد: /خههد و عقههل صها پان بِخههدان: /منيه  خاسهت اه: ههاي مههم:واژه
 مهکز. کاننن: /هم ِ جمع هم ت هم یت  هم نان:

 :انهههازيمبهمههی سههه /اسهه  شههجاع  نمههاد شههيه شههيهان: /شههجاع نه)نانههان از کنايهه  ن هههد : يههالن :ادبههی هاينکتهه 
 کهدن. انتخار از کناي 
 بهي  /هسهتند اسهم جانيهي  صهفا ت ايه  همه  رايهان:روشه  و دانايهان و بخههدان /جم)ه  شهپ  آري: زبانی: دانش
 .دارد وجند متهادف يالن و گ هد
 مهکهز ايه  روشهنفکهانت و دانيهمندان و خههد و عقهل صها پان منيه  ايه  مهات باشهکنه سهزمي  ب) ت مفهن : و معنا

 شههجاع شههيهت مثههل کهه  معهههوف نه)نانههانی و شههجاع نه)نانههان و نه)ههنان مهههدان کيههنر ايهه   قيقهه ت و روشههنی
 کنيم.می ب)ند هم  از باالبه را سهمان و کنيممی انتخار آن ب  ما ک  اس  زمينیت سههستند

 و نهااده ايهانيهان بپهار از بهن زيهها داريامهی دوسه  جهانت ب ه  از را ايههان بهن ک  گمانمبی و دانممی م  !نهزند . ۱
 آن از بنهدامهی ايههان يهاد و نها  به  دليهان و اسه  بابنها  تايههان از مههه جانيهان که  ناکهان آن از اهستی آزاده

 هسهتی آزاداندييهانی آن از نيننهدد. بهنمهی آن نهنههو  گذشتۀۀ به  را ايههان اکنهنن که  شهناسخنييهت  دانادالن

 به  انهدتشهده بي انه  خهنيش از که  را ايهانيهان از گههوه آن که  کنشهندمهی تکهنه چهنن اسهتنار نستنهت و نايدار ک 
 .بيناسانند خند ب  و آورندباز خنييت 

 /جهنانمهد آزاده:/ اصهيل نهااده: /نهااد بپهار: جهانت بها بمها  وجهند/ صهميم از د ت عمق از جان:ب    از :هاي مهمواژه
 بهگهدانند. بازآورند: /نانذيهخست ی :نستنه درخيان/ روش ت بابنا :
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 ايههان عاشهق اينکه  از کنايه  :بنهدمهی ايههان يهاد و نها  به  دليهان د / عمهق از کنايه  ب   جهان: ادبی: هاينکت 
 تب کهنه ميهپ  تميهپ  بهن کنشهند:مهی هچهنن کهن اسهتنار نسهتنهت و نايهدار ک  هستی اندييانی آزاد آن از بن /هستند
 شپ .وج  استنار: و نستنه و نايدار بيپي ت ادا  چنن
 نقهش در متصهل ضهميه مهيم اسه ت منهادا نهزنهد شهدهتکه   هذف اسه  ندا اي م : نهزندِ اي نهزند : زبانی: دانش

نهنهههو :  گذشۀۀ  اسههم/  جانيههي  صههف  شههناس:خنييههت  دانههادالنِ /اسههم جانيههي  صههف  ناکههان: /لي امضههاف

 نسي  از ننع صف  بيانی. وابس  گذشت  هست ت نه نهو  
 نههااد از بهن زيهها داريا دوسهه  د  عمهق از را ايههان بهن کهه  نهدار  شهکی و دانممهی مهه  نهزنهد ت مفههن : و معنها

 و اسهه  درخيههان و روشهه  ايهههانت عيههق از جانيههان کهه  نهها  ايهانيههان آن از هسههتیا جههنانمهد و اصههيل ايهانيههان

 آن نهنر نهه گذشۀ   به  را امههوزي ايههانِ که  هسهتی خندشهناس دانهاد  ايهانيهان آن از بهن هسهتند. ايههان عاشق

 را کسهانی کننهدمهی بهالش مثهل کهنهت نانهذيهخسهت ی و اسهتنار هسهتی که  جهنانمهدانی آن از دهند. بهنمی نينند
 بهگهدانند. خند ب  انددور شده ب  خند از ک 
 بسهنده تداشهت  دوسه  ليه  اداريمهی دوسه  را ايههان بهن که  نيسه  آن در گمهانی کمتههي  مها نهزند ! اي. 7

 ايه  د.شناسهان دي ههان به  تسهزاوار و اسه  شايسهت  که  سهانبهدان را آن بتهنان با شناخ  بايدمی را ايهان انيس 
کنهد و درههم هد مهیرا خ ه  نيه ههه که  دماونهد گهانهی به  بهاري ااسه  شهده نههاده بهن دوش بهه ک  اس  باري
 !یو نيهومند نهزند ايهان ک  بنيتنار ه و س تپم ه ني  س تشکندمی
 :سهتپه /کمهه :نيه  /گههان يعنهی سهن ي  :بهاري به  گهانهی دماونهد شايسهت / :سزاوار کانی/ :بسنده هاي مهم:واژه

 مخفف استنار :تنارس  اس / کمحمدر اينجا ب  معناي 
بهاري  /يعنهی به  عههده بنسه  تکنايه  از دادن مسهلنلي  به  کسهی :به دوش بن نههاده شهده اسه  :هاي ادبینکت 

 اس . ادا  بيپي  آن  ذف شده  تشپگهانی وج  تب دماوند ميپ  تباري ميپ  :ب  گهانی دماوند
 :شايسههت  و سههزاوارالي / مضههافيم ضههميه متصههل در نقههش مهه تنهزنههد منههادا تنههدا يا :اي نهزنههد  :دانههش زبههانی

 متهادف. په و س تنار:ست /تهادفم
امها دوسه  داشهت  به   اشهکی وجهند نهدارد که  بهن ايههان را دوسه  داري  نهزند ! بهاي م  کمتهي :معنا و مفهن 

و  دايهان را بايهد شهناخ  بها بتهنان آن را به  آن شهکل که  سهزاوار اسه  به  دي ههان شناسهان ابنهايی کانی نيس 
  به اشهکندبه  سهن ينی کهنه دماونهد اسه  که  ههه کمههي را مهی تشده اسه  ن نهاده  ب  عهده بليتی کواي  مسلن
 .و استنار و قني نهزند ايهان ک  بن هستی حکمم جز کمه

 تاخهه  و جنشههان و نهبههنانبد  بههدان خناهههد  تدانم کهه  ههههک  ايهههان را بهه  درسههتی بيناسههدمههی نهه تيآ هههه. ۰
بهاز  تنيههوزي و بهههوزي آن از ههيال بهالش و بکهانني تشهکننايی و بنانهايی تخناهد کنشيد که  در آبهادي و آزادي

 .نماند و دريغ ننرزد
 .جنوجس  ابالش :بکانن ب  هه  ا / تبدون ش  :آين  هه هاي مهم:واژه

 تشههکننايی و بنانههايی تآبههادي و آزادي /کنايهه  از عاشههق و شههيفت  شههدن :د  بههدان خناهههد باخهه  :هاي ادبههینکتهه 
 «.الف» هف  و «ي»آرايی  هف واج :نيهوزي و بههوزي

عاشهق و شهيفت  ايههان خناههد شهد و  تدانم ک  ههه که  ايههان را به  خهنبی بيناسهدبدون ش  می :معنا و مفهن 
ی و آزاد بههندن و رونههق و قههدر  و غ)پهه  داشههت  و بهتههه بههندن ايهههان از هههيال انکنشههد کهه  در آبههادمههی تنههه انهههژي

 .عقب نماند و ج)نگيهي نکندجني و  بالش و جس 
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بدانچه  بهن  تاز سهه آگهاهی اسه  و بهآمهده از بهاوري اسهتنار اگهنيمبدان و آگاه باش که  آنچه  مه  بها بهن مهی. 9
و نههو  ايههان خهناهی انهزود و چيهم جهانيهان را به  خيهگهی خهناهی  هّی که  بهه نَهيبهن .بايد بکنهیدانی و میمی
 خناهی زدود. د بي ان ی راو از خن شناسیت ينيو بيهگی ناخ دکيان
 .کهدخناهی  نا  :زدودخناهی  بعجب/ :خيهگی /ايجاد شده :بهآمده /ب  خاطه تاز روي :هِاز سَ هاي مهم:واژه

چيههم جهانيههان را بهه  خيهگههی خههناهی  «/ف» هههف  و «ر» آرايههی  هههفواج :و نهههو  ايهههان هّنَهه :هاي ادبههینکتهه 
بيهگهی ناخنييهت  شناسهی و از  زده خهناهی کههد/شه ف  تکناي  از اينکه  همه  را بها کارههاي بهزر  خهند ياند:ک

 بيپي  شده اس . شناسی و از خندبي ان ی ب  بيهگیزيها ناخنييت  ااضان  بيپيهی :خندبي ان ی
از روي دانهش و آگهاهی اسه  و از  اگهنيمنهزنهد ! بهدان و هنشهيار بهاش که  آنچه  مه  بها بهن مهی :معنا و مفهن 

روشهنی  و هسهتی که  بهه شهکنه نبه .از آنچه  بهن خپهه داري و بايهد انجها  بهدهی اباوري محکم ايجاد شهده اسه 

زده خههناهی کهههد و سههياهی از خههند بي ههان ی و شهه ف  تجهانيههان را بهها کارهههاي بههزر  ۀهمتتانزايههی و مههیايهههان 

 .يناسی را نا  خناهی کهدنخنييت 
 یابهينهگهامهی تو در جههان اچيهم و چهها  ايهانهی تهان! خنييهت  را خهنار مهدار! زيهها در ايه  روزگهار هان و. ۶۸

که  نهزنهد ايههان و آور بهاور  تههان و بهدي  سهخ هَسهاز و بِخهنيش نها  ۀدربارد  از ههگنن  آاليش و گمان  ن 

 .شيهان هستی نههنک و ادب و انديي  را شيهِ  بيش
 .نجا  بده :هانهَبِ آلندگی/ :آاليش/ آگاه باش :هان هاي مهم:واژه
نههنهک و   بيشۀ /مهدمهان جههان :جههان /کنايه  از عزيهز و محپهنب بهندن :چيم و چهها  ايهانهی :هاي ادبینکت 

نههنهک  /اندزيهها نههنهک و ادب و اندييه  به  بييه  بيهپي  شهده ااضهان  بيهپيهی وجهند دارد : سه ادب و انديي 
 .نهزند ايهان ب  شيه ک  نماد شجاع  اس  ان: بيپي شيه شيه /مهاعا  نظيه دارند :و ادب و انديي 

 .نعل نهی :مدار /آيندهان و هان شپ  جم)  و دو جم)  ب  شمار می :دانش زبانی
زيهها امههوز بهن عزيهز و محپهنب  انهزند ! آگاه بهاش و هنشهيار بهاش! خهند را کنچه  و نهاچيز نکه  :معنا و مفهن 
 خهندگننه  آلهندگی و شه  دربهاره  نه  د  خهند را از ههه اسهتیهبهاارزش  تو در نهزد مههد  جههانايهان هستی 

 تهدانهش و ادب و بفکّه زارِايه  بييه  تنا  ک  و نجا  بده و ب  اي  سخ  اعتقاد داشهت  بهاش که  بهن بههاي ايههان
 .بهي تی از شيه هم شجاع اشجاع هستی تهمانند شيه

به  نهاس آنکه  بهن را  اارزايههان و خهند را بيهناس و نهوردگهار نها  را سهناس ب هبخنان و بجهني و بنهني و . ۶۶
 .نهزند ايهان بهگزيد

 شکه. ب  ناسِ: ب  کهدن/از ننييدن  دويدن( در اينجا ب  معناي بالش  بنني: هاي مهم:واژه
ـ»مصن   و «ب»  هف آرايی واج بنني: و بجني و بخنان ادبی: هاينکت 

ُ
  .«ـــــــــ

 امه. نعل ب زار: /امه نعل بيناس: هستند/  امه نعل هه س  بنني: و بجني و بخنان زبانی: دانش
و همچنهي  وجهند  یا بيناسهر ايههان که  بهالش و جسه  و جهن و که  مطالعه  کيهنر  مهنرد در مفههن : و معنا

  .ب  شکه آنک  بن را از نهزندان ايهان انتخاب کهد تسناس زار باش نيز خند را بيناس و نهوردگار نا  را
بهه  و  انيهه  و ننههاه بههن و مههيه  تخههداي بههزر  .سههاخ  یمههيه  را درخيههان خههناه ۀآينۀۀ بههنيی کهه   تآري. ۶2

 آبادان باد!  گزند و ميهنبی  جان
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نيه  و  تبهزر  خداونهدِ .سههزمين  را بابنها  و درخيهان خهناهی سهاخ  ۀآينۀ که  بن هستی  تب)  :معنا و مفهن 

 آسيب و سهزمين  آبادان باشد.بی نب جان و باشد و ب   نناه بن و سهزمين
 

 اسهه  کتههابی کههزازي الههدي ميهههجال  از ايهههان نهزنههد کتههاب :ایددران فرزنددد

 گهانقهدر شهاعه ايه  نامه زنهدگی آن در که  نهدوسهی سهگذشه  ناي  به داستانی
  اس . آورده نهاهم گيها و جذاب داستانی شکل ب  را
 

 

 

 

 

 

 

 ادبي دانش
 حروف( ۀنغم) آرایيواج 

 اسهه . کههال  در «بکهههار» کههاربهد سههخ ت زيپاسههازي عناصههه از يکههی خنانديههدت گذشههت  سهها  در کهه  طههنر همههان
 انزايد.می آن ب ثيه و مت  منسيقی به و ننازدمی را گنش تبکهار اي  از  اصل آهنک
 بهنده نههيخت هی و نهزان هی و نههو  و نَههّ سهنند سههزمي  همهناره مهات کيهنر: خهنانيممی هم با را زيه هاينمنن 
 .اس 

 زيباست گل خندۀ بخند، لَختي                  هاستخوبي خالصۀ تو لبخند

 را کهال   ههوفت بکههار از گيههيهه. بههاسه  شهده بکههار همه  از بهيش «فت رت  » ههوف  باالت بي  و عپار  در
 در (مصهنّ  و  صهام  صهدا يها  ههف يه  بکههار به  شهند.مهی سخ  رسايی و روشنی سپب و سازدمی بهدلنيي 

 مکههه آرايههیواج از دي ههه نمننهه  يهه  يهههزشههند. در می گفتهه  « هههوف  نغمۀۀ» يهها «آرايههیواج» بيهه ت يهها عپههار 

 شند:می
 بيني دوستان که شب چنين است غنيمت شيريني          و شراب و شمع و شاهد و است شب

 .اس  نمنده ايجاد بي  در را خاصّی زيپايی و اس  شده بکهار بقي  از بيش« ش»  هف بي ت اي  در
 گننهه ايهه  شههندت انههزوده «نهنههده دونههدهت تراننههده زنهدهت» نظيههه هههايیواژه نايههان بهه « ان/ ي»نسههنند  ههگههاه نکته 
 «.نهندگان دوندگانت رانندگیت زندگیت» شنند:می ننشت 

 

 

 
 



 دبیران ادبیات افرسی شهرستان دلفان (سومدرس )فارسی هشتم  

 دکتر احمد کنجوری، زهرا کوشکی، ابوالقاسم رستمی، بهزاد شاکرمی، علی منتی و زیبا کاظمی

 

 
 

 

 حکایت

 گریکوزه فوت
 نکته  يه  جهز به  دانهدمهی کهاري انجها  بههاي را چيهز همه  کسی ک  رودمی کار ب  زمانی اصطالحت اي  منضنع:

 نهايی. و مهم
 نهاگهنته  او از را گههيکهنزه ننهنن و کههده کهار او نهزد سها  چنهدي  که  داش  شاگهدي ورزيده و ماهه گهيکنزه
 بهاز مهدّبیت از نه  انهزود. او دسهتمزد بهه گههکهنزه .کههد درخناسه  اسهتاد از بييهتهي دسهتمزد شهاگهد روزي .بند

هِ شههاگهد  کارگههاه در دار  قصههد و ا آمنختهه  بمههامی بهه  را گهههيکههنزه نهه ّ دي ههه» گفهه : و گذاشهه  ناسههازگاري سههَ
 اشيهاري و بمانهد مهاهی چنهد داردت او گههدن بهه که   قّهی نهاسِ به  خناسه  او از گههکهنزه «.شن  استادکار خند

 تاسههتاد بهها رقابهه  بهههاي خههند کارگههاه در کنشههيد و کهههد رههها را او تاسههتاد درخناسهه  اعتنهها بهه بی شههاگهدت کنههد.
 و زيپها ههاکهنزه از يه  ههيال لعهاب امها اکههد کهنزه سهاخت  به  شههوع دقّه  بها او بسهازد. را هاکنزه بهي مهغنب
 اِشهکا  بها بمانهد او نهزد دي هه مهدبی واداشه  را او اسهتاد بازگيه . اسهتاد نزد ناگزيه شاگهدت درنيامد. کار از شفاف

 از نهيش را کهنزه ههه که  اسه  ايه  در ههاکهنزه بهندن مهغهنب رمهز» گف : استاد روز ي  سهانجا  دريابد. را کار
 در نظههه را نکتهه  يهه  همههي  بههن شههند. نهها  آن روي از خهها  و گهههد بهها کههنممههی نههن  تب ههذار  کههنره در آنکهه 

 .«!گهيکنزه نن  بندا نن  ي  بنها بن کار اشکا  و نداشتی
 کههدمهی کهار او نهيش سهالی چنهد که  شهاگهدي و بهند بجهبه  بها خي)هی که  بهند گههيکنزه استاد  کاي : معنی
 دسهتمزد» گفه : و کههد گههنت  ايههاد به  شههوع شهاگهد روزي بهند. گهنته  ياد استاد از را گهيکنزه نننن و اصن 
 کارگهاهی خهند  بههاي خهناهممهی و گههنتم يهاد کامهل طهنر به  را گههيکهنزه اصهن  بمها  مه  و اسه  کم م 
 او .نکهههد قپههن  شههاگهد بمانههدت او نههزد دي ههه مههدّبی کهههدت خههناهش او از گهههکههنزه اسههتاد ههچهه  «کههنم. انههدازيراه

 شهاگهد نپهند. شهفاف او ههايکهنزه امها بسهازدا را ههاکهنزه بهتههي  با اسهتادت رقاب  بهاي خند کارگاه در کهد بالش
 نيهدا را خهند کهار ميهکل بها نهيش او بمانهد دي هه مهدّبی بها واداشه  را او اسهتاد .بهگههدد اسهتاد نزد ب  شد مجپنر
 را کهنزه ههه که  اسه  ايه  در ههاکهنزه داشهت  کيفيه  رمهز» گفه : شهاگهدش به  اسهتاد روز ي  سهانجا  کند.
 شنهامهن را مههم اصهل يه  ايه  بهن شهند. نها  آن غپهار و گههد بها کنهی نن  بايد ب ذاريت کنره در آنک  از قپل

 «.دارد نا  گهيکنزه نن  ک  اس  نن  ي  همي  نقط بن کار ميکل و نکهدي بنجّ  آن ب  و کهدي
 

 

 آن منضهنع که  ر ماندوسه  مصهطفی از اسه  کتهابی گدری کدوزه فوت

 و نههني قصههّ  تشههاعه ر ماندوسهه  مصههطفی باشههد.می نارسههی هههايمَثَل
  .اس  ننجنانان و کندکان هايکتاب متهجم

 

                                                                                         
 


