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3 در عبارت زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟

»مصلحت آن باشد که تو را حیلتی آموزم تا از محنت خصمان و مهتران خویش برهی. بازرگان به مالطفت پاسخ داد   

و مواعید خوب مقابله کرد و بر وی ثنا و آفرین پیوست و گفت اگر از این بند استخالص حاصل آید، حقوق مناصحت 

تو به ادا رسانم و به مجازات این، به قدر طاقت و وسع، مشکور و سپاسگذار باشم و دوستی را به اتّحاد مؤّکد گردانم.«

3 4  2 3  1 2  0 1

4 در عبارت زیر چند قید به کار رفته است؟ 

»هیچ کس نمی دانست حوادث آن روز چگونه به سرعت تمام معادالت قدرت های جهانی و ایادی داخلی و خارجی   

آنها را این گونه آشفت و آنها ناامیدانه گریختند.«

5 4  4 3  3 2  2 1

5 کدام یک از کلمات مشخص شده قید نیست؟
ــت1  ــار او بخـــــــــــ ــته دل ز کــــ درمانـــــــد پــــــــدر بــــــه کار او ســــــختبرداشــــــــــ
ــوش2  ــینه پرج ــه س ــوی کعبــــــ ــد ســـــــ چـــــــون کعبـــــــه نهــــــاد حلقــه در گــوشآمـــــ
ــنید3 ــق بش ــث عشـــ ــو حدیـــــ ــون چــــ بخنــــــــــدیدمجنــــ پــــــــس  بگریســـــــت  اول 
ــت4 ــه برجس ــار حلقــــ ــو مــــ ــای چـــــ دســـــتاز جــــ زد  کعبـــــــه  زلــــــف  حلقــــــة  در 

6 در کدام گزینه تمام کلمات مشخص شده قید هستند؟

1 چراغدان را هم که همیشه صبورانه در سایه می ایستد، فراموش نکن.

2 گریه کنی اگر، که آفتاب را ندیده ای، ستاره ها را هم نمی بینی.

3 آنگاه برزیگری گفت با ما از کار سخن بگو و او در پاسخ چنین گفت.

4 اگر توان ندارید که کار خود با عشق درآمیزید و پیوسته بار وظیفه ای را ناامید بر دوش می کشید، از کار دست بشویید.

7 در کدام گزینه هم »واو ربط« وجود دارد و هم »واو عطف«؟
دوربیــن1  و  تیزســیر  و  زودخیــز  و  ــویدیرخــواب  ــزاد و نیکخ ــرام و پاک ــان و کش خ خوش عن
ــدمنطــق و ســکوت و ادبــت، دانــش و جهــل و طلبــت2  ــه نامعتم ــر هم ــبت، ب ــد و روز و ش ــوب و ب خ
ــرودایــن خرابــات مغــان اســت و در او زنــده دالن3 ــزل و رود و س ــراب و غ ــمع و ش ــاهد و ش ش
ــانشــرف و قیمــت و قــدر تــو بــه فضــل و هنــر اســت4 ــه زی ــه ســود و ب ــار و ب ــه دین ــدار و ب ــه دی ــه ب ن

8 کدام گزینه با شعر زیر قرابت معنایی دارد؟

»گریه کنی اگر/ که آفتاب را ندیده ای/ ستاره ها را هم/ نمی بینی.«

ــار شــد، افســوس، افســوس1  ــا دگــران ی ــار مــن ب رفــت و هم صحبــت اغیــار شــد، افســوس، افســوسی

می خورنــد افســوس در ایــام مــا بــر مانــدگانپیــش از این بــر رفتــگان افســوس می خوردند خلق2 

ــکار3 ــی م ــه تخم ــه ویرانــــــ ــن کهنــــــ کــــــــه آرد ســــــــرانجام افســــــــوس، بــاربدیـــــ

ــر4 ــه س ــری ب ــوس عمـــــ ــه افســــــ ــاور ب کـــــــــه جــــــــز بـــــــار خاطــر نــدارد ثمــرمیــــــ
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9 کدام گزینه با شعر زیر قرابت معنایی دارد؟
»گریه کنی اگر/ که آفتاب را ندیده ای/ ستاره ها را هم/ نمی بینی.«

ــرج1  ــن خ ــوس مک ــه افس ــر ب ــن عم ــرد ره ای بازنبینــیای م دگــر  بگذشــت  چــو  عمــر  کایــن 
چــه حاصل شــد مرا از خون جــز از تاری جهان دیدندریغی ماند و ســودی نه، همه چشــمم پر از خون شد2 
ُحســن3 پادشــاه  ای  مخــور  مردنــم  ماتمــیافســوس  بــه  نیــرزد  مــرده  گــدای  زیــرا 
ــور4 ــغ مخ ــور، دری ــو داری بخ ــه ت ــه هرچ ــرو ب هــاکب تیــغ  روزگار  زنــد  دریــغ  بــی  کــه 

10 کدام گزینه با شعر زیر قرابت معنایی دارد؟
»آن که با بی میلی، خمیری در تنور نهد، ناِن تلخی واستاند که انسان را تنها نیمه سیر کند.«

کار1  آســتانة  بــر  رغبــت  ســر  نهــی  نکنــیاگــر  مردمــان  ســوی  دگــر  نیــاز  کــف 
خمیــر2  نــان  زان  و  ســرد  تنــور  ســیرزان  نیــم  مهمــان  داشــت  توانــی  چــون 
کار3 ز  تــو  درون  در  کراهــت  بــارصــد  تــو  منــزل  در  بــر  رســانی  کــی 
ســیر4 ســیم،  درم  یــک  کنــد  را  ســیرگــدا  نیــم  عجــم  ملــک  بــه  فریــدون 
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دیوان غربی - شرقی، یوهان ولفگانگ گوته، ترجمه کوروش صفوی

درس هجدهم

خوان عدل

  

غرب از آِن خداســـــــت شـــــــــــرق از آِن خداســـت 
 

آسوده در دستان خداست.  و سرزمین های شمال و جنوب نیز 

مفهوم شعر:     حاکمیت خداوند بر تمام جهان
***

اوست که عادل مطلق است،

و خوان عدل خود را بر همگان گسترده

 

باشد که از میان اَسمای صدگانه اش،

او را به همین نام بستاییم،

آمین!
مفهوم شعر:     عدالت فراگیر خداوند

***

اگر فکر و حواسم این جهانی است،

  
بهره ای واالتر از بهر من نیست

 

روح را خاک نتواند مبّدل به غبارش سازد،

 

زیرا هر دم به تالش است تا که فرا رود.

مفهوم شعر:     عظمت روح انسان و تالشش برای فراتر رفتن از جهان ماّدی

***

هر نفسی را دو نعمت است:
   

دم فرو دادن و برآمدنش؛ 
باال آمدن پایین دادن   

: تضاد و مجازًا تمام مناطق

مجازاً قدرت، اختیار تضاد و مجازاً تمام مناطق

بی قید و شرط

سفرة فراخ و گسترده )خوان عدل: اضافة تشبیهی: عدالت مثل سفره(

جمع اسم

ستایش کنیم

در معنای باشد

در معنای نخواهد بود )اگر فکر و حواس من این جهانی باشد، به بهره ای واالتر، دست نخواهم یافت.( قسمت، نصیب

مبّدل ساختن: دگرگون ساختن، تغییر دادن
مجازاً جسم خاکی یا تعلّقات زمینی

غبار: مجازاً چیز بی ارزش )همجنس خاک(؛ ضمیر »ش«: آن را )روح را(

باال، باالتر در معنای در مجازاً لحظه

: تضاد
نفس
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آن یکی ُممّد حیات است،

  

نفس، وجود این یکی ُمفرِّح ذات؛

و چنین زیبا، زندگی درهم تنیده است

و تو شکر خدا کن، به هنگام رنج

و شکر او کن، به وقت َرستن از رنج.
مفهوم شعر:     نعمات بی پایان خداوند و لزوم شکرگزاری انسان

***

بگذار بر پشت زین خود معتبر بمانم

تو در کلبه و خیمة خود باز بمان

بگذار که سرخوش و سرمست به دوردست ها روم
 

و بر فراز سرم هیچ جز اختران نبینم.
مفهوم شعر:     تأکید بر گشت و گذار و کشف دنیا به جای تنبلی و تن دادن به زندگی حقیرانه روزمره و خورد و خواب

***
 

او اختران را در آسمان نهاده

   

برای ما نشان باشند، ما را راهنمایی کنند تا به بّر و بحر نشانمان باشند 

 

 

تا نگه به فرازها دوزیم

تا از این راه، لّذت اندوزیم. 
مفهوم شعر:     خداوند اجزای طبیعت را برای راهنمایی و لذت انسان آفریده است.

1- گوته با فرهنگ ایرانی و به خصوص شعر سعدی و حافظ کاماًل آشنا بوده و در اشعارش از آن ها بسیار الهام گرفته است.

مددکننده، یاری دهنده

: اقتباس از دیباچه گلستان1

شادی بخش، نشاط آور

درهم بافته، دارای عناصر وابسته به هم

رها شدن

معتبر: محترم، ارزشمند

بر پشت زین ماندن: کنایه از همواره در حال سفر بودن
منظور، انسان حقیر و یکجانشین است که ارادة الزم برای برخاستن و کشف جهان را ندارد. 

مجازاً زندگی محقر و بسته

ستارگان باال

منظور خداوند است

: تضاد و مجازًا همه جا

دریا خشکی، بیابان

باالها،  دوردست ها

اندوختن: جمع کردن، به دست آوردن
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پرنده ای به نام آذرباد، ریچارد باخ؛ ترجمة سودابه پرتوی

روان خوانی

آذرباد

 
صبــح بــود و پرتــو آفتــاب ماننــد طال روی امواج دریا می درخشــید. نزدیــک به یک کیلومتر دور از ســاحل یک قایــق ماهیگیری آب

را شــکافته،  بــه پیــش می رفــت. از ســوی دیگــر، هلهلــه و آوای مرغــان دریایــی کــه بــرای بــه دســت آوردن غــذای خود به ســاحل
 

روی آورده بودنــد، در فضــا طنیــن افکنــده بــود. روز پرتحــّرک دیگــری شــروع می شــد. در مســافتی دورتــر، آذرباد مشــغول تمرین

پرواز بود. 

آذربــاد، یــک مــرغ عــادی نبــود کــه از تمریــن َســر بخــورد. بیشــتر مرغ هــای دریایــی  نمی خواســتند بیــش از آنچــه راجع بــه پرواز

می دانســتند، بیاموزنــد. بــرای آنهــا فقــط پــرواز بــه طــرف ســاحل بــرای دســت یافتــن بــه غــذا مطــرح بــود،  ولــی آذربــاد بیــش از 
هــر چیــز در زندگــی از آموختــن پــرواز لــّذت می بــرد. او بــه زودی دریافــت کــه ایــن طــرز فکــر ســبب می شــود کــه او محبوبّیــت 
خــود را میــان دیگــران از دســت بدهــد. مــادرش پرســید: »چــرا ... آذربــاد؟ چرا برایت ســخت اســت که مثــل دیگران باشــی؟! چرا 
نمی پذیــری کــه ایــن جــور پروازهــا بــرای پرنــدگان دیگــر مناســب اســت، نه بــرای ما. پســرم چرا غــذا نمی خــوری؟ تــو یک پارچه

پوست و استخوان شده ای.«

آذربــاد: »بــرای مــن مهــم نیســت کــه اســتخوان و پوســت باشــم. مــن می خواهــم نهایــت توانایــی خــودم را در کار پرواز بســنجم.«

پدرش با مهربانی می گفت:

»ببین پســرم! زمســتان نزدیک اســت و قایقرانان کمتر روی آب خواهند آمد. ماهی ها در عمق زیادی شناور خواهند شد. تمریِن پرواز کار

بدی نیست ولی برای تو نان و آب نمی شود. پسرم فراموش نکن که منظور از پرواز، به دست آوردن خوراک است.«

ــود را  ــی خ ــد، ول ــران باش ــد دیگ ــا مانن ــید ت ــده، کوش ــد روز آین ــرای چن ــکان داد و ب ــا ت ــت رض ــه عالم ــرش را ب ــاد س آذرب
ــدر  ــود، چق ــرده ب ــرواز ک ــن پ ــرف آموخت ــت را ص ــن وق ــام ای ــر تم ــه اگ ــید ک ــود می اندیش ــا خ ــد. ب ــی کن ــت راض نمی توانس
می توانســت پیشــرفت بکنــد. طولــی نکشــید کــه آذربــاد دوبــاره تنهــا شــد. دور از ســاحل، گرســنه ولــی خوشــحال بــود؛ زیــرا 

ــود. ــاز کــرده ب ــن را آغ ــاره آموخت کــه دوب

مســئلة اصلــی ســرعت بــود و او بــا یک هفتــه تمرین توانســت بیش از هر مــرغ دریایی دیگر ســرعت بیامــوزد. وی در انــدک مّدتی

فرســنگ ها راه می رفــت و بــا ایــن ســرعت، معمــوالً بال هــای او ثبــات خــود را از دســت می دادنــد. بــاز هــم تمریــن می کــرد. هــزار 
متــر بــاال رفــت و بــه طــرف پاییــن  ســرازیر شــد ولــی هــر بــار بــال چپــش چنــد ثانیــه از حرکــت بــاز می ایســتاد و در ایــن حــال بــه 
شــدت بــه طــرف چــپ کشــیده می شــد. ده بــار ایــن پــرواز را تکــرار کــرد و هــر بــار وقتــی بــه ســرعت هفتــاد کیلومتــر در ســاعت 

ــاد. ــه ســختی در آب می افت ــده می شــد و ب ــد، مقــداری از پرهایــش کن می رســید، بال هایــش در هــم می پیچی
اکنــون ســرعت او از مرغــان دریایــی دیگــر زیادتــر شــده بــود، ولــی ایــن پیــروزی، زودگــذر بــود؛ زیــرا بــه محــض اینکــه زاویــة 

ادات تشبیه نور، روشنایی

سر و صدای حاکی از شادی، جوش و خروش

انعکاس صدا، پژواک کنایه از به سمتی حرکت کردن

سرخوردن: ناامید شدن

کنایه از الغر شدن

کنایه از فایده ای نداشتن

رضایت، قبول

واحد اندازه گیری طول، حدوداً شش کیلومتر
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پــروازش را عــوض کــرد، بــاز همــان اتّفــاق همیشــگی روی داد؛ بال هایــش در هــم پیچیــد و بــه ســختی در دریــا افتــاد. وقتــی

بــه خــود آمــد، شــب بــود. و مهتــاب در آســمان پدیــدار شــده بــود. آذربــاد مّدتــی روی آب شــناور بــود. خــود را در آب رهــا کــرد 
و درحالــی کــه فــرو می رفــت از درون خــود ندایــی شــنید: »ایــن راه حــل نیســت. تــو یــک مــرغ دریایــی هســتی و طبیعــت، ســر 
ــود.  ــو مشــکالتی نهــاده اســت. وقتــی می توانســتی این طــور پروازهــا را بیامــوزی کــه تکامــل مغــزت از ایــن بیشــتر می ب راه ت
ــا ســرعت زیادتــر پــرواز کنــی، بال هــای کوتــاه می داشــتی. پــدرت حــق داشــت، بایــد حماقــت را کنــار بگــذاری،  اگــر بایــد ب
بــه دیگــران بپیونــدی و از اینکــه مــرغ دریایــی محــدود و بیچــاره هســتی، راضــی باشــی.« از آن لحظــه بــه بعــد، بــا خــود عهــد 
کــرد کــه یــک مــرغ دریایــی عــادی باشــد ... . روزهــا گذشــت. آذربــاد بــا خــود می اندیشــید: »آنچــه احتیــاج دارم فقــط یــک 
بــال کوتــاه اســت؟« می توانــم بال هایــم را جمــع کنــم و فقــط بــا نــوک آن هــا پــرواز کنــم. آذربــاد ســپس دو هــزار متــر ارتفــاع 
گرفــت و بــدون اینکــه بــرای یــک لحظــه فکــر مــرگ یــا شکســت را بکنــد، بال هایــش را جمــع کــرد و شــروع بــه پاییــن آمــدن 
ــه صورتــش می خــورد،  وجــد و شــادی را  ــاد،  محکــم ب ــاد بســت و همین طــور کــه ب کــرد. چشــم هایش را در جهــت خــالف ب

در رگ هــای خــود حــس می کــرد. آذربــاد از اینکــه پیمــان خــود را شکســته بــود، احســاس پشــیمانی نداشــت.

پیــش از ســپیده دم، آذربــاد شــروع بــه تمرین کرده بود. از شــعف و شــور زندگی لرزش خفیفی بــر اندام خود احســاس می کرد و از

اینکه بر ترس خود غلبه کرده بود، به خود می بالید. به سوی دریا سرازیر شد. 

پــس از پیمــودن چهــار هــزار متــر بــه نهایــت ســرعت خــود رســیده بــود. ماننــد دیــوار محکمــی بــاد را می شــکافت و بــه پیــش 
می رفــت. بــا ســرعت دویســت و چهــل کیلومتــر در ســاعت در پــرواز بــود. بــه هیــچ چیــز جــز پیــروزی فکــر نمی کــرد. او بــه 
ســرعت نهایــی رســیده بــود. یــک مــرغ دریایــی توانســته بــود بــا ســرعت دویســت و چهــل کیلومتــر در ســاعت پــرواز کنــد. ایــن 

ــود. بزرگ تریــن لحظــه در تاریــخ مرغ هــای دریایــی ب

آذربــاد بــه طــرف مــکان دورافتــادة خــود رفــت و بــه تمریــن خــود ادامــه داد. او بــه تدریــج بــا تمــام فنــون هوانــوردی آشــنا 
ــدن و  ــد غلتی ــدن، تن ــد غلتی ــه زدن، کن ــرد؛ او حلق ــرواز می ک ــروب پ ــا غ ــت و ت ــخن نگف ــس س ــا هیچ ک ــد. آن روز او ب می ش

ــواع چرخیــدن را تمریــن کــرد و آموخــت. ان

او با خوشحالی، پیش از فرود آمدن در هوا حلقه ای زد و سپس به زمین نشست و با خود فکر کرد وقتی همة مرغان بدانند،  غرق در

ــم. حــاال  ــرا مــا می فهمیــم کــه توانایــی مــا مرغــان دریایــی بیــش از آن اســت کــه گمــان می کردی شــادی خواهنــد شــد؛ زی
زندگــی چقــدر پرمعنــی شــده اســت. مــا می توانیــم در زندگــی هــدف دیگــری داشــته باشــیم.

وقتــی نزدیــک مرغــان دریایــی رســید، دیــد که آنها دور هم جمع شــده اند و مشــغول مشــورت دربارة مســئله ای هســتند. مّدتی در

این حالت، نگران بودند.

 

»آذرباد! در وســط بایســت.« صدای رئیس گروه، خشــک و جّدی بود. ایســتادن در وســط دو معنی داشــت: افتخار یا ننگی بزرگ!

رئیس گروه داد زد: »آذرباد! برای ننگ بزرگی که به وجود آورده ای، رو به روی مرغ های دریایی بایست!

کنایه از متوجه موقعیت شدن

خوشی،  شادمانی

افتخار می کرد

ادات تشبیه

بی آبرویی )متضاد افتخار( صدا، خشک باشد: حس آمیزی
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یک روز خواهی دانست که سرپیچی از قوانین اجتماع در زندگی برای تو سودی نداشته است.«
مرغان دریایی حق ندارند در چنین موقعّیتی به رئیس خود جواب بدهند ولی آذرباد خاموش نماند. 

ــی  ــرغ دریای ــر از آن م ــئولّیت را بهت ــی مس ــه کس ــن، چ ــرادران م ــت! ب ــن اس ــن غیرممک ــاع؟ ای ــن اجتم ــرپیچی از قوانی »س
ــاِن  ــا و ن ــة ماهی ه ــردن کلّ ــدا ک ــرای پی ــا ب ــال م ــزاران س ــد؟! ه ــی می جوی ــری در زندگ ــدف واالت ــوم و ه ــه مفه ــد ک می فهم
ــن و آزاد  ــن، یافت ــم:  آموخت ــی داری ــرای زندگ ــل دیگــری ب ــم و حــاال دلی ــالش کرده ای ــا ت ــا و صخره ه ــان قایق ه ــده در می مان

بودن. تنها اندکی مهلت به من بدهید تا به شما نشان بدهم که چه یافته ام.«

مرغان دریایی حاضر نشــدند عظمت آنچه را که می توانســتند در پرواز بیابند، بپذیرند. آنها نخواســتند چشــمان خود را باز کنند و به
دّقــت بــه دنیــا بنگرنــد. آذربــاد هــر روز چیــز تــازه ای یــاد می گرفــت. آنچــه آرزو داشــت کــه گــروه مرغــان دریایــی بیاموزنــد 
و انجــام دهنــد، خــودش بــه تنهایــی انجــام مــی داد. از قیمتــی کــه بــرای بــه دســت آوردن ایــن نعمــت بــزرگ پرداختــه و از 
گــروه مرغــان خــارج شــده بــود، هیــچ غمگیــن نبــود. آذربــاد در ایــن مــّدت درک کــرد کــه زندگــِی یکنواخــت، تــرس و خشــم 

عواملــی هســتند کــه عمــر مرغــان دریایــی را کوتــاه می کننــد. 

عصر یک روز دو مرغ آمدند و آذرباد را در آسماِن آرام و راحتش یافتند. آذرباد پرسید: »شما کی هستید؟«

»آذرباد، ما از گروه تو هستیم. ما برادران توایم و آمده ایم تا تو را به مکانی باالتر ببریم.«

آذربــاد بــا آن مرغــان بــه پــرواز درآمــد. حــس می کرد که با ســرعت دویســت و پنجــاه کیلومتر در ســاعت، پــروازی عــادی می کند. 
ســرعت دویســت و هفتاد و ســه برایش ســرعت نهایی بود ولی باز آرزو داشــت که بتواند تندتر برود. پس هنوز برای او محدودیّتی 

وجــود داشــت و بــا اینکــه خیلــی تندتر از گذشــته پیش رفت ولی باز ســرعتی وجود داشــت که رســیدن بــه آن برایش میّســر نبود. 

ــه ای در  ــود، اندیش ــته ب ــای بس ــا بال ه ــه زدن ب ــن حلق ــغول تمری ــد، مش ــزرگ امی ــوزگارش، ب ــا آم ــی ب ــح، وقت ــک روز صب ی
ــید: ــن پرس ــت و چنی ــرش گذش خاط

»پس بقّیه کجا هستند، بزرگ امید؟«

در اینجــا مرغ هــا افــکار خــود را بــه آرامــی و بدون ســر و صدا بــه یکدیگر انتقال می دهنــد و آذرباد نیــز از این فن اســتفاده می کرد. 

»پس چرا مرغان بیشتری اینجا نیستند. در آنجا که پیش از این بودم ...«

بزرگ امید سخن او را برید و چنین گفت: »هزاران هزار مرغ دریایی وجود دارد ... می دانم!«

تنهــا جوابــی کــه می توانــم بــه تــو بدهــم ایــن اســت کــه فرامــوش مکــن کــه شــاید میــان یــک میلیــون مــرغ دریایــی، تــو 
تنهــا کســی بــودی کــه ایــن طــرز فکــر را داشــتی. مــا از یــک دنیــا بــه دنیــای دیگــر می رفتیــم کــه بــه نظــر شــبیه یکدیگــر 
می آمدنــد. بــدون اینکــه بــه خاطــر بیاوریــم از کجــا آمده ایــم و اهمّیــت بدهیــم بــه اینکــه بــه کجــا می رویــم. تنهــا بــرای آن 
لحظــه زندگــی می کردیــم. می دانــی مــا چنــد مرحلــه از حیــات را طــی کردیــم تــا فهمیدیــم کــه در عالــم، بــه غیــر خــوردن، 
ــر را طــی  ــة دیگ ــا مرحل ــد صده ــه و بع ــزار مرحل ــود دارد. ده ه ــز وج ــری نی ــای دیگ ــان چیزه ــی مرغ ــدن و قدرت طلب جنگی
کردیــم تــا آموختیــم تکامــل وجــود دارد و صدهــا ســال دیگــر را بایــد طــی کنیــم تــا بفهمیــم کــه هــدف مــا در زندگــی، یافتــن 

تکامــل و ســپس نشــان دادن راه آن بــه دیگــران اســت!

کنایه از نافرمانی

فرصت

کنایه از آگاه شدن و آگاهی به دست آوردن

امکان پذیر
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ــز  ــدی نی ــای بع ــم، دنی ــچ نیاموزی ــر هی ــم. اگ ــم برمی گزینی ــا می آموزی ــه در دنی ــی ک ــود را از روی اصول ــدی خ ــای بع ــا دنی م
ــاد، ایــن قــدر ســریع آموختــی کــه مجبــور نشــدی از ایــن هــزاران  ــود، ولــی تــو آذرب تاریــک و پــر از محدودیت هــا خواهــد ب

مرحلــه، عبــور کنــی و بــه اینجــا برســی!«

ــی حــاال کــه  ــود، ول ــا ســرعت عجیبــی می آموخــت و همیشــه در آموختــن ســریع ب ــاد ب ــه یــک مــاه گذشــت. آذرب نزدیــک ب
ــه  ــید ک ــره روزی رس ــرد. باالخ ــذب می ک ــریع تر ج ــی س ــود را حّت ــتاد خ ــه های اس ــا و اندیش ــود، تجربه ه ــاک ب ــاگرد برن ش

ــن راه بکــوش.« ــوز و در ای ــا عشــق بیام ــاد، تنه ــد: »آذرب ــاک بودن ــن کلمــات برن ــا آخری ــت. اینه ــد می رف ــاک بای برن

ــه فکــر زندگــی اش در کــرة زمیــن می افتــاد. همان طــور کــه روی ماســه ها ایســتاده  ــاد بیشــتر ب روزهــا ســپری می شــد و آذرب
بــود بــا خــود می اندیشــید کــه شــاید مرغــی در کــرة زمیــن وجــود داشــته باشــد کــه بخواهــد ماننــد او در زندگانــی معنایــی 
ــه  ــود کــه آنچــه را دریافتــه اســت ب ــرای او ایــن ب ــد. مفهــوم عشــق ورزیــدن ب ــان رفتــن بیاب ــة ن ــر از دنبــال ماهــی و تّک باالت

ــوزد. ــد، بیام ــه می خواهن ــان دیگــری ک مرغ

باالخــره آذربــاد تصمیــم خــود را گرفــت: »بــزرگ امیــد، مــن بایــد بــه زمیــن برگــردم. شــاگردان تــو خیلــی پیــش می رونــد و 
ــه آســانی می تواننــد شــاگردان جدیــدی را آمــوزش دهنــد.«  آنهــا ب

پــس از ایــن، آذربــاد در خیــال خــود تصویــر گروهــی دیگــر از مرغــان دریایــی را در ســاحل دیگــر ترســیم کــرد و بــه آســانی و بــه 
تجربــه می دانســت کــه او تنهــا جســمی مرّکــب از اســتخوان و پـَـر نیســت بلکــه مظهــر و نماینــدة کاملــی از آزادی و بلندپــروازی

است که با هیچ چیز محدود و مقّید نمی شود. 

»در پــرواز هدفــی باالتــر از پریــدن بــه ایــن ســو و آن ســو وجــود دارد.« یــک حشــره نیــز همیــن کار را انجــام می دهــد. پــس از 
ســه مــاه، آذربــاد شــش شــاگرد پیــدا کــرده بــود. آنهــا همــه از جامعــة مرغــان رانــده شــده بودنــد و همــه بــرای آموختــن پــرواز 
شــور و هیجــان داشــتند، ولــی بــرای آنهــا تمریــن پــرواز راحت تــر از معنــی و هــدف آن بــود. »هریــک از مــا در واقــع صورتــی از

 

مرغ حقیقت هستیم، صورتی از آزادی مطلق.«

ــه درک جوهــر و باطــن ــاد وقــت غــروب ایــن ســخنان را می گفــت: »آموختــن دقیــق و کامــل پــرواز، یــک قــدم مــا را ب آذرب

خــود نزدیــک می کنــد. هــر چیــزی کــه مــا را محــدود می کنــد، باید پشــت ســر گذاشــته شــود؛ برای این اســت کــه ســرعت زیاد،

کم و فّن هوانوردی را می آموزیم.«

ولــی هیــچ کــدام از شــاگردان آذربــاد، حّتــی رزمیــار هنــوز نفهمیــده بــود کــه پــرواز روح و اندیشــه، ماننــد پــرواز جســم می توانــد

تحّقق پذیر باشد.

»سرتاســر بــدن شــما چیــزی جز اندیشــه های شــما نیســت؛ یعنــی همان طور که شــما خــود را می بینیــد. اگــر زنجیرهایی که بــر روی

افکار شماست، بشکند، زنجیرهای جسم شما نیز از هم می گسلد.«

تــا طلــوع آفتــاب، تقریبــاً هــزار مــرغ آنجــا بودنــد و بــا کنجــکاوی، آذرخــش، یکــی از شــاگردان آذربــاد را می نگریســتند. دیگــر 
برایشــان مهــم نبــود کــه دیــده شــوند یــا نــه. آنهــا تنهــا گــوش می دادنــد و می کوشــیدند کــه آذربــاد را درک کننــد. آذربــاد 

گرفتار، بسته، در قید شده

بی قید و شرط، کامل اضافة تشبیهی )حقیقت مثل پرنده(

کنایه از ترک شدن، رها شدن

قابل دست یافتن

گسلیدن: گسستن، جدا شدن



228

فصل هشتم ـ ادبیات جهان

دربــارة موضوعــات بســیار ســاده ســخن می گفــت. دربــارة اینکــه یــک پرنــده بایــد پــرواز را بیامــوزد، و آزادی در نهــاد اوســت و 

باید محدودیت ها را پشت سر بگذارد.

عــّدة شــاگردان هــر روز بیشــتر می شــد. عــّده ای از روی کنجــکاوی، عــّده ای از روی عالقــه و جمعــی بــرای ریشــخند می آمدنــد.

ــی اگــر موجــود شــگفت انگیزی نباشــی،  ــو حّت ــاد آمــد و گفــت: »شــاگردان همــه می گوینــد کــه ت ــزد آذرب یــک روز رزمیــار ن
ــا پیشــرفته تری!« ــة م هــزار ســال از زمان

آذرباد آهی کشید. افسوس، آنها هنوز او را خوب درک نکرده بودند. با خود می اندیشید:

»وقتی کسی هدفی غیر از آنچه همه دارند،  دنبال کند، می گویند یا خداست یا شیطان«

رزمیــار، تــو بایــد تمریــن کنــی و مــرغ حقیقــت را مشــاهده کنــی، حقیقتــی کــه در باطــن همــة مرغــان نهفتــه اســت و بایــد 
ــن کار  ــن اســت آنچــه مــن از »عشــق« می خواهــم. ای ــد. ای ــن حقیقــت را در درون خویــش ببینن ــاری کنــی کــه ای ــا را ی آنه

بســیار ســخت اســت، و تــو بایــد راه و رســم آن را بیابــی.«

ــدون  ــی و ب ــت واقع ــی و آن، طبیع ــود را بیاب ــر خ ــت و جوه ــی طبیع ــد بکوش ــداری، بای ــاز ن ــن نی ــه م ــر ب ــو دیگ ــار، ت رزمی
ــود.« ــد ب ــو خواه ــوزگار ت ــه آم ــت ک ــت و اوس ــت توس محدودی

کنایه از عبور کردن، ترک کردن

تمسخر

ذات، وجود
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مالمحسن فیض کاشانی

نیایش

الهی

          

پــاککــن1  مــرا زعصیــان کــنالهــی چــاالک شایســته اعمــال در

خدایا، مرا از نافرمانی گناه،  پاک و در انجام کارهای شایسته، چابک و تیز پا گردان

            

آلــودهام2  ســراپای عصیــان ــنبــه ــاکک ــیپ ــراپازآلودگـــ ســــ

تمام وجود من به گناه آلوده است؛ تو آن را از این آلودگی پاک گردان

 
بندگــی3  بــر عــزم بــده را ــندلــم ــناکک ــمهوس ــونبیغمان ــهچ ن

ارادة بندگی ]خودت[ را در دل من قرار بده. من را همچون انسان هایی که غم ]آخرت و بندگی تو را[ ندارند، هواپرست نگردان.

             

مکافــاتآنبــرســرمخــاککــنبــهخــاکدرتگــرنیــارمســجود4
               

اگر من در برابر خاک درگاه تو سجده نکنم )و بندگی تو را فراموش کنم(، به جزای آن، من را تیره بخت گردان.

: نشاط و غم: تضاد  /

    
مــرا5  عبــادت در بــده کــننشــاطی غمنــاک دیــو، لشــکر دل

خدایا، برای عبادت به من نشاط و سرزندگی عنایت کن تا سپاهیان شیطان با دیدن آن، اندوهگین و ناامید شوند.

کــنبــهحشــرمبــدهنامــهدردســتراســت6  بیبــاک روز آن در هولــم ز
          

در روز قیامت، من را از اهل بهشت قرار بده و من را در آن روز، در برابر وحشتی که همگان را فرا می گیرد، شجاع و آسوده گردان

جمع َعَمل، کارها
نافرمانی، گناه و معصیت

چابک، تند و فرز

: تضادمجازاً تمام وجود : تکرار /   /

دارای هوا و هوس، هواپرست اراده

منظور، کسانی هستند که غم آخرت و بندگی خدا را ندارند )نقش »م« مفعول است: نه چون بی غمان، مرا ...(

: جناس : تکرار /   /

کنایه از تیره بخت گرداندن کیفر، جزا درگاه تو

استعاره از شیطان به من

مجازاً لشکریان

/  : تلمیح به آیه 19 سوره الحاقة: هرکس نامه اش 
در دست راستش قرار گیرد ...

ترس، هراس )»م« مفعول است: من را در آن روز از هول بی باک کن(
رستاخیز، قیامت؛ )ـم،  جهش ضمیر است، به حشر، نامه ام ...(
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تمرینات درس هجدهم

کلمات دارای اهمیت امالیی
مطلق- خوان عدل- ممّد حیات- مفّرح ذات- بّر و بحر- غبار- زین- فراز- هلهله- طنین- مقّید- تحّقق پذیر- 

عصیان- عزم- حشر- هول- به محض این که- مهلت.

هم
جد

س ه
در

قلمرو زبانی

1 معنای کلماتی که زیرشان خط کشیده شده را بنویسید. این کلمات همگی از متن درس گرفته شده اند و به این 
خاطر آورده شده اند تا کلمات را در یک مثال دیگر هم ببینید. بنابراین به معنای بیت ها دقت کنید تا معنای کلمات 

بهتر در ذهنتان بماند.
گســتردالف َکــَرم  خــوان  پهــن  خــورد:چنــان  قســمت  قــاف  در  ســیمرغ  کــه 

لیکــنب را  خلــق  اســت  حیــات  ممــّد  نگــر کــه چــون بــه تعّفــن از او به دهر وباســت:هــوا 

رفیقــانپ دهیــد  خبــر  بمــردم  عشــق  درد  اگــر مفــّرح صبــر اســت در دکان طبیبــی:ز 

شــرار:از رعــد کــوس در ســر گــردون فتــد طنیــنت فتــد  شــیران  دل  بــر  تیــغ  بــرق  وز 

برافشــاندث او  زلــف  صبــا  نســیم  برهانــد:اگــر  بنــد  ز  مقیــد  جــان  هــزار 

چــون گســلدج رنــج خویــش  جهــان  تــو  چــون تــو از او طمــع خــود نمی گســلی؟:از 

نیســتچ عصیــان  نیســت،  آزار  نیســت:آنچــه  ایمــان  مــرد  مــردم آزار، 

برانگیزنــدمح خــواب  از  چــو  گــه حشــر  ــزم:بــه  ــران برخی ــو نگ ــر س ــو ز ه ــر ت ــم ز به ه

بدّریــــــدش از هــــــول گفتـــــــی جگــر:بپیچیــــــــد ضحـــــــــاک بیدادگــــــــــــرخ

2 برای هر کلمه دو هم خانواده بنویسید:
الف ممّد: 

ب مفرح: 

پ مقّید: 

ت تحقق: 

ث عصیان: 

ج اسم: 

چ عزم: 

ح حشر: 

یادآوری زمان افعال

مصدر:

انتهای فعل ساخته می شود، مثل: رفتن، گفتن،  ـَ ن« به  با افزودن » مصدر، شکلی از فعل است که زمان و شخص ندارد و 
شنیدن، بردن و ...
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نکتة: مصدرها، از لحاظ دستوری، فعل به حساب نمی آیند؛ چون نه شخص دارند و نه شمار؛ بلکه اسم به حساب می آیند. 
پس آنها را هیچ وقت فعل به حساب نیاورید.

بن ماضی و مضارع:

مثالنحوة ساختبن
رفت، گفت، شنید، برد، ...مصدر بدون نبن ماضی
ـِبن مضارع رو، گو، شنو، بَر، ...امر بدون ب

انواع فعل:

انواع فعل های ماضی:

مثالنحوة ساختنوع فعل
ـَ ند(ماضی ساده ـَ م، ی،Ø ، یم، ید،  رفتم، رفتی، رفت، رفتیم، رفتید، رفتندبن ماضی + شناسه ماضی )

می رفتم، می رفتی، می رفت، می رفتیم، می رفتید، می رفتندمی + بن ماضی + شناسة ماضیماضی استمراری

می رفت، داشت + شناسه ماضی+ ماضی استمراریماضی مستمر داشت  می رفتی،  داشتی  می رفتم،  داشتم 
داشتیم می رفتیم، داشتید می رفتید، داشتند می رفتند

صفت مفعولی )بن ماضی + ه( + شناسة نقلی ماضی نقلی
)اَم، ای، است، ایم، اید، اند(

رفته ام، رفته ای، رفته است، رفته ایم، رفته اید، رفته اند

رفته صفت مفعولی )بن ماضی + ه( + بود + شناسة ماضیماضی بعید بودیم،  رفته  بود،  رفته  بودی،  رفته  بودم،  رفته 
بودید، رفته بودند

رفته باشم، رفته باشی، رفته باشد، رفته باشیم، رفته صفت مفعولی )بن ماضی + ه( + باش + شناسة  مضارعماضی التزامی
باشید، رفته باشند

نکتة 1: در سوم شخص ماضی ساده )مثل رفت، گفت(، شناسه نداریم؛ ولی چون بنا به تعریف، هر فعلی باید شناسه داشته 
باشد، می گوییم شناسة آن تهی )Ø( است. به همین دلیل، در جدول، برای آن شناسة تهی گذاشته شده است. 

نکتة 2: در متون کهن، برای ساخت ماضی استمراری، به جای »می« از »همی« استفاده می شد و یا در انتهای فعل »ی« 
اضافه می شد: می رفتم = همی رفتم = رفتمی

انواع فعل های مضارع:

مثالنحوة ساختنوع فعل
ـَ مضارع اخباری ـَ م، ی،  می + بن مضارع + شناسة مضارع )

د ، یم، ید، - ـَ  ند(
می روم، می روی، می رود، می رویم، می روید، می روند

ـِ + بن مضارع + شناسة مضارعمضارع التزامی بروم، بروی، برود، برویم، بروید، بروندب
بن مضارع داشتن + شناسة مضارع + مضارع مضارع مستمر

اخباری
داریم  می رود،  دارد  می روی،  داری  می روم،  دارم 

می رویم، دارید می روید، دارند می روند

نکتة: به تفاوت شناسه های ماضی و مضارع در سوم شخص مفرد توجه کنید. در سوم شخص مفرد ماضی، شناسه، همان طور 
ـَ د است. که گفته شد، تهی است ولی در سوم شخص مفرد مضارع، شناسه، 
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فعل آینده:

مثالنحوة ساختنوع فعل
ــن مضــارع خواســتن + شناســة مضــارع آینده ب

ــن ماضــی + ب
خواهــم رفــت، خواهــی رفــت، خواهــد رفــت، خواهیــم رفــت، 

خواهیــد رفــت، خواهنــد رفــت

نکتة: دقت کنید که قسمت دوم فعل آینده با بن ماضی ساخته می شود نه بن مضارع.

3 زمان، نوع، شخص و شمار افعال زیر را مشخص کنید:
الف گفته بودم:

ب داشتید می گفتید:

پ رفته است:

ت شنیدید:

ث خواهیم دید:

ج بنویسیم:

چ می دید:

ح دیده باشند:

خ دارند می بینند:

د می اندازی:

4 فعل های خواسته شده را از مصدر »دیدن« بسازید:
الف مضارع مستمر، اول شخص جمع:

ب ماضی استمراری، دوم شخص مفرد:

پ ماضی نقلی، سوم شخص جمع:

ت آینده، دوم شخص جمع:

ث مضارع اخباری، اول شخص مفرد:

ج ماضی بعید، دوم شخص جمع:

چ ماضی التزامی، سوم شخص مفرد:

تعیین هستة گروه اسمی

در درس های گذشته با انواع وابسته های پیشین و پسین آشنا شدید. با تشخیص وابسته ها، تعیین هسته هم بسیار ساده است. 
اولین اسمی که در گروه اسمی بیاید، هستة گروه اسمی است. این اسم، همیشه اولین کلمه ای است که کسره گرفته باشد.

مثال: سرماخوردگی شدید سخنران اصلی برنامه، باعث لغو مراسم شد.
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در این مثال، سرماخوردگی، اولین اسمی است که از سمت راست در گروه نهادی قرار گفته است.  برای این که مطمئن شوید 
کلمه ای اسم هست یا نه، به این نکته توجه کنید که اسم با یکی از راه های زیر شناخته می شود:

1( قابل جمع بستن باشد: سرماخوردگی هایی که در این فصل اتفاق می افتد، معموال چندان جدی نیستند.
2( بتوان »ی« نکره به آن اضافه کرد: سرماخوردگی ای که کامل خوب نشود، مشکالتی برای بدن ایجاد خواهد کرد.

3( صفت های اشارة »این« و »آن« را بتوان به آن اضافه کرد: این سرماخوردگی، با چند قرص برطرف می شود.
4( بتوان آن را به عنوان نهاد، مفعول، متمم و ... در جمله به کار برد: سرماخوردگی، زود برطرف می شود )نهاد(. این قرص، 

سرماخوردگی را برطرف می کند )مفعول(. از سرماخوردگی نباید ترسید )متمم(.
نکتة1: یک اسِم تنها هم یک گروه اسمی به حساب می آید که خودش، هستة خودش است. پس برای یافتن هسته ها و 
گروه های اسمی به اسم های تکی هم توجه کنید. مثال در جملة »به خانه می روم«، »خانه« یک گروه اسمی و خودش هم هسته 

است. پس ما در این جمله، یک گروه اسمی و یک هسته داریم. 
نکتة2:  فراموش نکنید که تمام مصدرها، اسم به حساب می آیند؛ هرچند ممکن است با مالک  های باال همخوانی نداشته باشند.

5 در عبارت زیر، گروه های اسمی و هستة آنها را مشخص کنید:
هرچند ارائة چنین تعریف دقیقی از موضوع، مشکل است، باید این نکتة مهم را هم دانست که قابلیت ارائة تعریف، نمی تواند 
با  که صرفا  این  نه  بنگریم  مسائل  کیفیت  به  همیشه  باید  ما  واقع،  در  باشد.  موضوعات  اعتبار  برای سنجش  مناسبی  معیار 

دیدگاه های کّمی، موضوعاتمان را در طبقه های بی معنی بگنجانیم.

قلمرو ادبی

6 کنایه ها و معنای آنها را در هر مورد بیان کنید:
الف( تو یک پارچه پوست و استخوان شده ای.

ب( تمرین پرواز کار بدی نیست ولی برای تو نان و آب نمی شود.

پ( وقتی به خود آمد، شب بود و مهتاب در آسمان پدیدار شده بود.

مکافات آن بر سرم خاک کن ت( به خاک درت گر نیارم سجود  

قلمرو فکری

7 معنی عبارت زیر را بنویسید:
»اگر فکر و حواسم این جهانی است،/ بهره ای واالتر از بهر من نیست.«
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امتحان نهایی 10 نمره ای
از درس هفدهم و هجدهم

الف معنی عبارات زیر را به فارسی روان بنویسید.

)1 نمره(هر نَفسی را دو نعمت است/ دم فرو دادن و برآمدنش؛/ آن یکی ُممّد حیات است،/ این یکی ُمفرِّح ذات.1 
راســت2  دســت  در  نامــه  بــده  حشــرم  کــنبــه  بی بــاک  روز  آن  در  هولــم  )0/75 نمره(ز 
)0/75 نمره(زنهــار دســت از کار بشــویید کــه اگــر بــی رغبــت بــاری بــر دوش کشــید، نــان تلخــی وامی ســتانید:3 
)0/5 نمره(ننگ بزرگی بود که از تمرین سر بخورد.4 

)2/5 نمره( ب معنی واژه: معنی واژه هایی که زیر آنها خط کشیده شده را بنویسید: 

5 خوان عدل را گسترده است:

6 اسمای صدگانة خداوند:

7 هلهلة آنها در فضا طنین افکنده بود:

8 پرواز روح می تواند تحّقق پذیر باشد:

9 تمام اندیشه های شما از هم می گسلند:

10 الهی ز عصیان مرا پاک کن:

11 برزیگری گفت با ما از کار سخن بگو:

12 کار خود را با عشق درآمیزید:

13 رسیدن به آن برایش میّسر نبود: 

14 با هیچ چیز مقّید نمی شود:

پ درک مطلب:

)0/5 نمره( 15 عبارت »روح را خاک نتواند مبدل به غبارش سازد« به چه معناست؟ 

)0/25 نمره( 16 در عبارت »بگذار بر پشت زین خود معتبر بمانم« منظور از »بر پشت زین ماندن« چیست؟ 

)0/25 نمره( 17 کدام مفهوم از قطعة زیر برداشت می شود؟ 

ممکن از ناممکن می پرسد/ »خانه ات کجاست؟« پاسخ می آید: »در رؤیای یک ناتوان.«

1(  انسان های رؤیاپرداز انسانهای ناتوانی هستند که دائم به چیزهای ناممکن می اندیشند.

2( ناتوان همواره دربارة مسائل ناممکن سؤاالت بیهوده می پرسد.

3( چیزهای ناممکن در ذهن انسان جای می گیرد و او را ناتوان می سازد. 

4( ناتوان همیشه در حال رؤیاپردازی دربارة چیزهای ناممکن است.

)0/25 نمره( 18 در بیت زیر منظور از »بی غمان« چه کسانی است؟  

ــی ــر بندگ ــزم ب ــده عـــــ ــم را بـــــــ کــن«»دلــــــ هوســناک  غمانــم  بــی  چــون  نــه 


