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 عدل خوان                                                                  درس هجدهم

 داستـخ آن از شکق
 داستـخ آن   از رغب

 نیز  جنوب  و  الشم  اهی رکزمین و
 .داستـخ   اندسـت    رد   آسوده

 : قلمرو زبانی

 مرکب          –سرزمین ها : وندی 

 : قلمرو ادبی

» کنایه از« دردستان خدا بودن»کنایه : « / قدرت» مجاز از کل جهان /  دست : مجاز از « ، شمال و جنوب غرب ،شرق » مجاز : 

 «. تحت فرمان خدا بودن

  : قلمرو فکری

 هستی تحت فرمان خداوند است.تمام 

*** 

 است، مطلق  ادلـع هک اوست
گان رب را  خود دلـع خوان و  ردهسـت گ  هم

 اش، دگاهنـص  ای اسم  انمی  از هک دباـش
 امیي،بسـت    انم   همین   هب   را    او

 ! آمین

 قلمرو زبانی:

 ندی) همه + گان ( /   صدگانه : وندی ) صد + گانه (   /     مطلق: بی قید و شرط     / خوان : سفره ، مائده ، سماط   /   همگان : و

 قلمرو ادبی:

آمین: شبه جمله/تشبیه:خوان «/ عدالت ورزیدن» کنایه از«خوان عدل گسترده بودن»مراعات نظیر: خوان ، گسترده/ کنایه:

 عدالت 

 قلمرو فکری:

مگان گسترانده است نام ها ی الهی بسیار است اما او را به خداوند عادل بی قید و شرط است و سفرۀ عدالت خود را برای ه     

 خاطر عادل بودن ، بیش از صفات دیگر ستایش کنیم. آمین  

*** 
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 است، انیجه  این محواـس  و  کرـف  اگر
 نیست من ربه    از   واالرت    ای بهره
 سازد، ارشغب  هب  مبّدل  نتواند  اکـخ را  روح
 رود  فرا    هک   ات   است   شتال  هب   دم   ره    زریا

 قلمرو زبانی:

 مبدّل : دگرگون  /  هر دم : هر لحظه   /    فرا رود : باال برود    «    / برای» از بهرِ : حرف اضافه «  / حس » حواس : جمعِ 

 قلمرو ادبی:

 «   جسم » مجازاز « خاک» مجاز : 

 قلمرو فکری:

 واهی برد.اگر فکر مادی داشته باشی بهرۀ معنوی نخ

*** 

 :است نعمت دو   را    نفسی ره
 ؛ آمدنش رب   و   دادن   فرو دم
 است، اتحی    ممّد     یکی آن
 ذات؛ ح    مفّر  یکی   این
 است دهتنی    هم   رد   زندگی    ا،زیب  چنین و
گام    هب   کن،    داـخ  کرـش  تو و  رنج هن
 .رنج    از    رَستن وقت هب کن، او   کرـش  و

 قلمرو زبانی :

 ممد: یاری رسان /  حیات : زندگی   / مفرّح : شادی بخش   /    زیبا : وندی ) زیب + ا (   /    رستن : رها شدن دم : نفس / 

 قلمرو ادبی:

 ذات      ، برآمدن           سجع : حیات  ،تضاد : فرو دادن 

 قلمرو فکری:

دن نفس و و دیگری باال آمدن نفس . فرو دادن نفس یاری  کنندۀ زندگی است و در هر نفسی دو نعمت وجود دارد یکی فرودا     

باال آمدن نفس شادی بخش وجود است. و اینچنین زیبا ، زندگی پر از سختی ها و آسایش ها است ؛ تو خدا را هنگام سختی و به 

 هنگام آسایش شکر کن.  

*** 

 انمبم    معتبک   خود   زین    پشت   رب   ر بگذا 
 انبم   باز   خود ۀ  خیم    رد   و   کلبه رد تو
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 روم،  اه دست  دور   هب   رکمست  و   رکخوش  هک   ذاربگ 
 .منیبن   راناخـت    جز   چیه    رکم فراز رب و

 قلمرو زبانی:

 معتبر: ارزشمند     /    خیمه : چادر ، خانه    / فراز : باال         /   اختران : ستارگان 

 ادبی:قلمرو 

هیچ جز » مراعات نظیر : کلبه ؛ خانه   / کنایه : «   / خانه » مجاز از « : در خیمه«  /  » سیر و سفر » مجاز از « پشت زین » مجاز : 

 «  ارزشمند بودن » کنایه از « اختران نبینم 

 قلمرو فکری:

 دورترین نقطه پرواز کنم و آزاد و رها باشم.اجازه بده من در سفر باشم و تو در خانه ات بمان ؛ اجازه بده شاداب ، تا 

*** 

 ادهنه    انآسم    رد   را    راناخـت  او
 ، بادـنش  اننشانم      ربح    و   رّب    هب   ات
 دوزیم،    فرازاه   هب    نگه   ات
 .اندوزیم    لّذت   ره   این   از   ات

 قلمرو زبانی:

 بحر : دریا ، یَم  /    اندوزیم : ذخیره کنیماو : خداوند       /   بر: خشکی/       

 قلمرو ادبی:

 تضاد : بر و بحر   «    /  کلّ هستی » مجاز از  «  برّ و بحر» مجاز : 

 قلمرو فکری:

 م.   خداوند ستارگان را در آسمان به عنوان نشانه ای قرار داده است تا نگاه هایمان به عالم باال باشد و از این سَیر معنوی لذت ببری

 گوته ولفگانگ یوهان ، شرقی- غربی دیوان
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 کارگاه متن پژوهی

 قلمرو زبانی

 ارم : نفسد چه بن    د سوم : لحظه        بن را در متن درس بررسی کنید.    « دم » کاربرد معنایی واژۀ  -1

 در هر یک از گروه های اسمی زیر ، هسته و وابسته های آن را مشخص کنید: -2

 وابستۀ نیشیپ: همین  ، صفت اشاره     هسته : انم  ،   :  * همین نام

 ش : وابستۀ پسین ، مضاف الیه                   صد گاهن : وابستۀ پسین صفت شمارشی  ،         هسته : اسما     * اسما ی صدگانه اش    

  ارع: رهبن مض              بن ماضی : رَست   را بنویسید.  « رَستن » بن ماضی و بن مضارع  -3

 برای هر یک از فعل های زیر ، نمونه ای از متن درس بیابید. -4

 (                                                « گستکده است »   تنیده است / گستکدهماضی نقلی )                                  (  «نمی تواند »است / نتواندمضارع اخباری ) 

 (  «ربوم  »بستامیي / روم مضارع التزامی )

 قلمرو ادبی

 بند چهارماز سبک سعدی است؟ دلیل خود را بنویسید.      « گوته » کدام بند از این سروده، بیانگر تأثیر پذیری  -1

 با توجّه به متن درس ، جدول زیر راکامل کنید. -2

 مفهوم نمونه آرایۀ ادبی

 سسم    /     کل وجود  خاک   /    فکر و حواس مجاز
م   /  خوان عدل گستکدنگه دوزی  کنایه  عمیق فکر کنیم  /  عدالت می ورزد  

 

 قلمرو فکری

 مالک / اقرد/ علیم / حافظ / انظربند نخست درس ، یادآور کدام صفات خداوند است؟     -1

 ، شیفته و دلبستۀ شعر و اندیشۀ حافظ بود؛ او متن زیر را نیز به تأثیر پذیری از حافظ سروده است:« گوته»  -2

مگر نه راهنمای ما هر شامگاهان با صدای دلکش بیتی چند از غزلهای شورانگیز تو را می خواند تا اختران آسمان را بیدار »      

 «کند و رهزنان کوه و دشت را بترساند؟ 

 بند ششم  الف( کدام قسمت از متن درس با سرودۀ باال ارتباط معنایی دارد؟       

 سرودۀ باال مناسبت داشته باشد؟         ب( بیتی از حافظ بیابید که با

 دا را ـخ  دهد    مددی   اثقب    ابمگر آن شه                 اهمپن    خود دای هب ـخ  رت ز رقیب دیو سی  
 ابن بخش از سرودۀ گوته ، بیانگر چه دیدگاهی است؟     -3

  الرد همه ـح   اری ز کر گ ـش تن از رنج .            و تو شکر خدا کن ، به هنگام رنج  /    و شکر او کن ، به وقت رس

 بند پنجمکدام بخش از سرودۀ گوته ، با متن زیر هم نواست؟    -4

در کویر ، بیرون از دیوار خانه، پشت حصار ده ، دیگر هیچ نیست. صحرای بی کران عدم است... راه ، تنها به سوی آسمان باز » 

 «     اج و زالل نوازش ها ، امیدها و ... . است ، کشور سبز آرزوها ، چشمۀ موّ

 علی شریعتی
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 آذرباد                                                                        روان خوانی

 

کافته، هب را  آب اهیگیکی م اقیق ل یکساـح  از دور رکیلومـت  یک هب زندیک . دردخشی  می ردیا امواج روی طال مانند  ابآفـت  رپتو و بود صبح        شیپ ش
 رپ روز بود. افکنده طنین افض  رد بودند، آورده روی لساـح  هب خود ذایـغ آوردن دست هب هک ربای ردیایی مرغان آوای و هلهله دیگر، سوی از. رفت می

 . بود رپواز    رینتم  مشغول آرذباد دوررت، مسافیی رد.   شد می شکوع تحّرک دیگری
 فقط آنها ربای  .بیاموزند دادنتسن، می رپواز هب راسع از آنچه شیب دخواستن  نمی ردیایی اهی مرغ  ربیشـت  . بخورد کر  تمرین از هک   نبود  عادی   مرغ یک ، آرذباد     

 فکر طرز هک این ردیافت زودی هب او . ربد می لّذت رپواز آموختن از زندگی رد چیز ره از شیب آرذباد ولی بود، غذا مطرح  هب یافتن دست ربای ساحل طرف هب رپواز
 .بدهد دست از دیگران میان را  خود محبوبّیت او هک شود می ستب

  ما. ربای هن است، مناسب دیگر رپندگان ربای رپوازاه جور این هک پذریی نمی باشی؟! چرا  دیگران مثل هک است سخت ربایت چرا  ؟ آرذباد . . . چرا » رپسید: ماردش       
 «ای. شده استخوان و   پوست یک پارهچ تو خوری؟ نمی غذا  را چ   رمپس 

 .« بسنجم کار رپواز رد را  خودم تواانیی ایتنه  خواهم می من . باشم پوست  و  استخوان هک نیست   ممه  من ربای:»  آرذباد       
 : گفت می مهربانی با پدرش

 ولی نیست بدی کار رپواز تمرین  . شد خواهند شناور زیادی عمق رد  اه ماهی. آمد دخواهن  آب روی تککم  اقغقراانن  و   است زندیک  انزمسـت  ! پسکم ببین»      
 «هست. خوراک آوردن دست هب رپواز، از منظور نكن هک فراموش پسکم. شود نمی آب و انن تو ربای

کان  رضا عالمت هب را  رکش آرذباد         تمام اگر هک اندیشید می خود با . کند راضی توانست نمی را  ولی خود باشد، دیگران مانند   ات دکوشی  دهآین  روز چند ربای   و   داد ت
 ؛ بود الولی خوشح   ،گرسنه ساحل ، دور از شد   اتنه  دوباره   آرذباد هک نکشید طولی .بکند  پیشکفت  توانست می قدر هچ کرده بود، رپواز آموختن صکف را  وقت این
 «بود. کرده آغاز را  تنآموخ  دوباره هک زریا
 رکعت این با و رفت می راه اه فرسنگ مّدتی اندک رد بیاموزد . وی رکعت دیگر ردیایی مرغ ره از شیب توانست او تمرین هفته یک با و بود رکعت اصلی ۀ  مسأل       

 اثنیه  دچن  چپش  بال بار ره ولی شد رکازری پانيي طرف هب و رفت باال    متک زهار  .کرد می تمرین هم باز . می دادند دست از را  خود اتثب  او ایباله  "معموال
 می ساعت رد کیلومتک ادهفـت  رکعت هب وقیی بار ره و کرد تکرار رپواز را  این بار ده .شد می ششیده چپ طرف هب شّدت هب حال این رد و   ادایسـت  می باز حرکت از

 .ادافـت  می ردآب سخیی هب و شدند می کنده یشرپاه از دیچیپ، مقداری  می هم رد بالهایش رسید،
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 روی همیشگی اّتفاق همان باز کرد، عوض را  رپوازش ۀ   ی  زاو اینکه هب محض زریا بود؛ گذر زود پیکوزی این ولی بود، شده زیادرت دیگر ردیایی مرغان از او رکعت اكنون       
 رد را  خود .بود اورشن  آب مّدتی روی    . آرذباد بود شده پدیدار آسمان رد مهتاب و بود شب آمد، خود هب وقیی. ادفـت ا  ردیا  رد   سخیی و هب   دپیچی  هم رد اهیش بال داد؛
کالتی تو راه رک طبیعت، و هسیی ردیایی مرغ یک تو. نیست حل این راه» دینش: ندایی خود ردون از رفت می فرو هک حالی و رد کرد راه آب  می وقیی. است نهاده مش

کامل هک بیاموزی  را  رپوازاه طور وانسیی اینت   ، باید داشت حق پدرت  .داشیی می کواته ی اه کنی، بال رپواز زیادرت رکعت با باید . اگر بود می رتشیب این از مغزت ت
 ردیایی مرغ یک هک کرد عهد خود با بعد، هب لحظه نآ  از«  باشی. راضی هسیی، ارهبیچ  و  دودمح  ردیایی اینکه مرغ از و ویپبندی دیگران هب ، بگذاری  ارکن  را  حماقت
 .«باشد...  عادی

 سپس آرذباد .کنم رپواز آنها نوک با فقط و کنم جمع را  ایمتوانم باله  است؟ می کواته بال یک فقط دارم اجاحتی  آنچه» اندیشید:  می خود با آرذباد گذشت. روزاه      
 .کرد آمدن پانيي هب شکوع و کرد جمع را  ایشباله  بکند، را  شکست یا مرگ فکر لحظه یک ایاینکه رب  بدون و گرفت ارتفاع متک زهار دو
 انپیم  اینکه   از  آرذباد .کرد می حس خود ایرگه  رد را   ادیـش   و  وجد ، خورد می صورتش هب محکم باد هک طور همین و بست باد خالف جهت رد را  چشمهایش        
 . نداشت انیپشیم   اساحس  بود، شکسته را  خود
 کرده غلبه   خود رتس   رب   اینکه  از  و  کرد می  اساحس  اندام خود رب خفیفی لرزش زندگی شور و شعف از . بود کرده تمرین هب   شکوع  آرذباد دم، دهسپی  از شیپ        

کافت و می را  باد محکمی دیوار مانند . بود رسیده خود رکعت نهایت هب متک زهار چهار پیمودن از پس .شد رکازری ردیا سوی هب.   دبالی  می خود هب بود،  . رفت می شیپ هب ش
 رکعت با بود توانسته ردیایی مرغ یک .بود رسیده نهایی رکعت هب او . کرد نمی پیکوزی فکر جز چیز چیه هب . بود رپواز رد ساعت رد کیلومتک چهل و دویست رکعت با

 .بود ردیایی ی اه مرغ اتری رد لحظه زبرگتکین این . کند رپواز تساع  رد چهل کیلومتک و دویست
کان طرف هب آرذباد       رغوب ات و نگفت سخن شس چیه با او روز آن .شد می آشنا فنون هوانوردی تمام با تدریج هب او .داد اداهم خود تمرینات هب و رفت خود دورافتادة م

 . آموخت و کرد تمرین را  دنچرخی  انواع و دنغلتی  دتن  ، دنکند غلتی  زدن، حلقه او کرد؛ می رپواز
 می ما زریا ؛ شد خواهند ادیـش رد رغق د،بدانن  مرغان وقیی همه کرد فکر خود با و نشست زمین هب سپس و زد ای حلقه هوا  رد آمدن فرود از شیپ الیخوشح  با او     

 . باشیم دیگری داشته هدف زندگی رد توانیم می ما .است شده معنی رپ قدر هچ زندگی حاال . کردیم می انم گ  هک آن است از شیب ردیایی مرغان ما تواانیی هک فهمیم
 . بودند نگران الت،ـح این رد مّدتی . هستند مسأهل ای ۀردبار مشورت مشغول و اند شده جمع هم دور آنها هک دید رسید، ردیایی مرغان زندیک وقیی     
 !«زبرگ    گینن    یا  ارافتـخ  »داشت: معنی دو وسط رد ادنایسـت  . بود جّدی و خشک گروه، رئیس صدای« ط بایست!آرذباد ! رد وس »      
 قوانین از پیچی   رک هک دانست خواهی روز یک !بایست  ردیایی اهی مرغ روی هب رو ای، آورده وجود هب هک زبرگی ننگ ربای  !آرذباد» زد: داد  گروه رئیس     

 . نماند اموشـخ آرذباد ولی بدهند جواب خود رئیس هب موقعّییی چنین رد ندارند حق ردیایی مرغان«  است. نداشته سودی تو ربای زندگی رد اعاجتم 
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 رد واالرتی هدف و مفهوم هک دفهم  می ردیایی مرغ آن از بهتک را  مسئولّیت شسی ،هچ من رباردان ! است ممكن رغی  این  اع؟اجتم  قوانین از پیچی  رک»        
 . «داریم زندگی ربای دیگری دلیل   حاال و ایم کرده تالش اه صخره و اه اقیق انمی  رد مانده انن و اه ماهی ۀکّل  کردن پیدا  ربای ما سال زهاران !جوید؟ می زندگی

 .«ام یافته هچ هک بدهم نشان شما هب ات بدهید من هب مهلت اندکی تنها. بودن آزاد یافتن، ، آموختن
 ره آرذباد. بنگرند ادنی  هب دّقت هب و کنند باز را  خود اند چشم نخواستن  آنها. بپذریند ابند،بی  رپواز رد توادنتسن می هک را  آنچه عظمت نشدند حاضک ردیایی مرغان      

 دست ربای هب هک قیمیی از . داد می انجام تنهایی هب ،خودش دهند انجام و اموزندبی  ردیایی مرغان گروه هک آرزو داشت آنچه. گرفت می یاد ای اتزه چیز روز
 عمر هک هستند عواملی خشم و رتس زندگی  یکنواخت، هک کرد ردک مّدت این رد آرذباد .نبود غمگین گوهن چیه بود، شده خارج مرغان گروه از و رپداخته زبرگ نعمت این آوردن
 . کنند می کواته ردیایی را  مرغان

 هب را  تو ات ایم آمده و توایم رباردان ما .هستیم تو گروه از ما ، آرذباد« .» هستید؟ کی شما «رپسید آرذباد.یادنتف راحتش و آرام آسمان   رد را  آرذباد و آمدند عصک روز یک مرغ دو     
کانی  » ببکیم باالرت م

 رکعت ربایش هس و هفتاد و دویست رکعت . کند می عادی ساعت، رپواز رد ککیلومت  پنجاه و دویست رکعت با هک کرد می حس .ردآمد رپواز هب مرغان آن با آرذباد     
 هک داشت وجود رکعیی باز رفت ولی شیپ گذشته از تندرت خیلی اینکه با و داشت وجود محدودّییی او ربای هنوز پس .ربود درتتن  هک بتواند داشت آرزو باز ولی بود نهایی
 .نبود میّسک ربایش آن هب دنرسی 

 :رپسید چنین و گذشت خاطرش رد اندیشه ای بود، بسته اهی بال با زدن حلقه تمرین ،مشغول امید زبرگ آموزگارش، با وقیی صبح، روز کی     
 «امید؟ زبرگ د،هستن  اکج  ما ۀ  ی بقّ  پس «
کار اه مرغ ارداینج          .کرد می استفاده فن از این زنی  بادآرذ و دادند می الانتق  یگر یكد هب داـص و رک بدون و آرامی هب را  خود اف
 » بودم... این از شیپ هک اآنج  رد . دنیستن  ااینج  رتشیبی مرغان چرا  پس »     
 هک است این بدهم تو هب توانم می هک جوابی اتنه « دانم !  می ... دارد وجود ردیایی مرغ زهار زهاران» گفت: چنین وقت و آن ربید را  او نامید سـخ  زبرگ      

شتیه  نظر هب هک رفتیم می دیگر ایدنی  هب  ادنی  یک از ما . داشیی را  فکر طرز این هک بودی شسی تنها ردیایی مرغ میلیون یک انمی  ایدـش تو هک مكن فراموش
 چند ما دانی می . کردیم می زندگی لحظه آن ربای اتنه . می رویم کجا هب اینکه هب بدهیم اهّمّیت و ایم آمده اکج  از اوریمبی  خاطر هب اینکه بدون . آمدند می یكدیگر
 صداه بعد مرحله و زهار ده . دارد وجو نیز دیگری زاهیچی  مرغان طلبی قدرت و دنجنگی  ، غیکخوردن هب عالم، هک رد دیمفهمی  ات کردیم طی حیات از مرحله
کامل هک آموختیم ات کردیم طی را  دیگر  ۀمرحل  کامل یافتن زندگی، ما رد هدف هک بفهمیم ات طی کنیم باید را  ردیگ  سال صداه و دارد وجود ت  دیگران هب آن راه دادن نشان سپس و ت
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 اه محدودّیت از رپ و اتریک زنی  دی،دنیای بع  نیاموزیم چیه اگر . گزینیم می رب آموزیم می ادنی  رد هک اصولی روی از را  خود بعدی ایدنی     ما !است
 «ربسی. اینجا هب و کنی عبور مرحله زهاران این دی ازنش  مجبور هک آموخیی رکعي دراينق  اد،آرذب تو ولی بود، خواهد
 حّیی را  خود استاد اهی اندیشه و اه تجرهب بود، رب انکب شاگرد هک ولی حاال بود، رکعي آموختن رد همیشه و آموخت می عجیبی رکعت با آرذباد. گذشت ماه یک هب زندیک        

 «بکوش. راه این اموز و ردا عشق بی آرذ باد، تنه :» بودند  ربانک کلمات آخرین اینها .رفت می باید ربانک هک رسید روز باالخره آن . کرد می جذب رت رکعي
 وجود زمین ۀکر رد مرغی شاید هک اندیشید می خود با بود ادهایسـت  اه روی ماهس هک طور همان . ادافـت  می زمین ۀ  کر رد اش زندگی فکر هب رتشیب آرذباد و شد می سپکی  روزاه       

 هب  است ردیافته را  ههک آنچ  بود این او ربای ورزیدن عشق مفهوم. ابدبی  رفتن انن ۀتّک  و ماهی الدنب  از باالرت اییمعن  زندگانی رد مانند او بخواهد هک باشد داشته
 .خواهند، بیاموزد می هک دیگری انمرـغ

 راه جدیدی شاگردان توانند می آسانی هب آنها و روند می خوب شیپ خیلی تو شاگردان .ربگردم زمین هب باید من امید، زبرگ» گرفت: را  خود صمیمت  آرذباد باالخره      
 «بیندازند.

کلی تنها او هک دانست می تجرهب هب و آسانی هب کرد و رتسیم دیگر ساحل رد را  ردیایی مرغان از دیگر گروهی تصوری خود خیال رد آرذباد این، از پس       رپَ  و استخوان از مرّکب هی
 . شود نمی   مقّید   و   دودمح  چیز چیه با هک است رپوازی  بلند و آزادی از کاملی ۀ نمایند و مظهر بلکه نیست

 از همه اآنه . بود کرده پیدا  شاگرد شش آرذباد ماه، هس از پس«  می دهد. انجام را  کار همین نیز حشکه یک .دارد وجود سو آن و سو این هب رپیدن از باالرت هدفی رپواز رد»     
 رد ما از ره یک »بود.  آن و هدف معنی از رت راحت رپواز تمرین اآنه  ۀهم  ربای ولی دادنتش، هیجان و شور رپواز آموختن ربای و همه بودند شده رانده مرغان ۀجامع 
  .» مطلق آزادی از صورتی هستیم، حقیقت مرغ از صورتی واقع
 می محدود    را  ما هک چیزی  ره . کند می زندیک خود باطن و ردک جوره هب را  ما قدم یک رپواز، کامل و دقیق آموختن» ... گفت :  می را  سخنان این رغوب وقت آرذباد     

 .«م آموزی  می را  هوانوردی فّن  و ، ،کم زیاد رکعت هک است این ربای. . . شود گذاشته رک پشت باید کند،
 .باشد پذری تحّقق تواند می رپواز سسم مانند ، اندیشه و روح رپواز هک بود نفهمیده هنوز رزمیار حّیی ، آرذباد شاگردان از کدام چیه ولی     
کار روی رب هک راهییاگر زنجی . بینید می را  خود اشم  هک آنطور غعنی ؛ نیست اشم  ی اه اندیشه جز چیزی  اشم  بدن رک رکات»          د،بشکن  استشم  اف

 «گسلد... .  می هم از نیز شما سسم زنجیکاهی
کاوی با و بودند آنجا مرغ زهار ا    تقریب ابآفـت  طلوع ات         گوش تنها آنها.هن یا بشوند دیده هک نبود مهم ربایشان دیگر . می نگریستند را  آرذباد شاگردان از یکی ، آرذخش کنج
رد  آزادی و ، اموزدبی  را  باید رپواز رپنده یک اینکه  ۀردبار . گفت می سخن ارسادهبسی  اتموضوـع ۀردبار آرذباد .کنند ردک را   آرذبادهک کوشیدند می و دادند می

 .بگذارد رک پشت را  اه محدودّیت باید و اوست ادنه 
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کاوی روی از ای ّدهـع. شد می ربیشـت  روز ره اگردانـش ۀ عّد        آرذباد زند رزمیار روز آمدند. یک می دربای ریشخن  جمعی و عالهق یرو از ای عّده ، کنج
 «رتی! پیشکفته     ما ۀ  زمان از سال زهار پس، نباشی، انگیزی  تفگش اگر موجود تو هک گویند می همه شاگردان:» گفت  و آمد
 :ندیشیدا می خود با . بودند نکرده ردک خوب را  او هنوز ،آنها افسوس . ششید آهی آرذباد     

 » انشیط  یا و داستـخ دگوین  می یا کند، الدنب  دارند، همه آنکه از رغی  دفیـه شسی وقیی     «
 این . دننیبب خویش ردون رد را  حقیقت این هک کنی یاری  آنها را  باید است و نهفته مرغان ۀهم  باطن رد هک ،حقیقیی کنی مشاهده را  حقیقت مرغ و کنی تمرین باید تو رزمیار،     

 «بیابی. را  آن رسم و راه باید وتو ، است سخت بسیار کار این. می خواهم «عشق» از من آنچه است
 بود خواهد تو آموزگار هک اوست و توست محدودّیت و بدون واقعی ، طبیعت وآن بیابی را  خود جوره و طبیعت بکوشی ، باید نداری  نیازی  من هب دیگر تو ، رزمیار      

 باخ  ریچارد آذرباد، امن به ای پرنده

 پرتوی سودابه ترجمۀ

پرواز روح و اندیشه ، مانند پرواز اصلی و محوری این داستان : جور دیگر بودن است برای جور دیگر بودن باید هزینه داد،  هایپیام

 شیطان. یا تخداس یا گویند می کند، دنبال دارند، همه آنچه از غیر هدفی کسی وقتیجسم می تواند تحقق پذیر باشد.  

 درک و دریافت 

 سوم شخص یا داانی کل این متن داستانی را از نظر زاویۀ دید بررسی کنید. -1

 پیشکفت      و   دانستن   هب  ل ، می  اد هب خود اعتم  ( کدام خصلت های درونی ، عامل مهم در رشد و پیشرفت آذرباد بود؟2
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 الهی

 کن    االک ، ـچ   ایستهـش  ال  رد اعم                          مرا پاک کن    انالهی ، ز عصی  -1

 :  قلمرو زبانی

 چاالک : تند، تیز الهی : منادا / عصیان : نافرمانی، خالف طاعت / 

 :  قلمرو فکری

 .کن چاالک و تند ، شایسته اعمال انجام در و گردان پاک معصیت و گناه از مرا خدایا

 کن       پاک        آلودگی     ز    رکاپا                         آلوده ام          رکاپای  ان هب عصی  -2
 :  قلمرو زبانی

 واج میانجی است«  گ» آلودگی : وندی ) آلود + ه + ی . : تمام وجود / سراپا

 :  قلمرو فکری

 .کن پاک گناه از مرا وجود ۀهم ، است آلوده گناه به م تمام وجود

 کن  اک هوسن    انمبی غم   هن چون                              دگیزعم رب بن  دلم را بده -3

 :  قلمرو زبانی

 هوسناک : آن کسی که در پی هوس های خود باشد/ عزم : قصد ، ارداه / بی غم : بی اعتنا / 

 : قلمرو ادبی

 مجاز : دل مجاز از کل وجود / 

 :  قلمرو فکری

 .نگردان روند می هوس و هوا دنبال به که افرادی چون مرا و بده قرار دلم در را خود بندگی ارداۀ خدایا

کاافت                           سجود    ارمنی   گر  ردت     اکهب ـخ -4  کن   اکـخ  رم ـس   رب  آن    م
 : قلمرو ادبی

 تکرار : خاک / مراعات نظیر : سجود ، خاک / 

 :  قلمرو فکری

 .کن مجازات مرا گناه آن برای ، نکنم سجده تو درگاه به اگر

 کن  اک دیو ، غمن     لشکر   ِ    دل                             ادت مرا عب   رد   بده   اطینش  -5

 :  قلمرو زبانی

 نشاط : شادی / 

 : قلمرو ادبی

 / مجاز: دل مجاز از تمام وجود / تضاد: نشاط ، غمناک 

 :  قلمرو فکری
 .شود غمگین شیطان که بده من به نشاطی چنان آن بندگی و بادتع در خدایا
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 کن    باک   بی  روز  آن    رد  هولم      ز                راست     دست     رد   انهم    بده      هب حشکم -6
 

 :  قلمرو زبانی

در آن روز » مفعول است «  م» / هولم :  هول : ترس« / نامه در دست راستم بده » جهش ضمیر « م » حشرم: حشر: روز قیامت / 

  « / مرا بی باک کن 

 : قلمرو ادبی

 تلمیح 

 :  قلمرو فکری

 .گردان ایمن قیامت، روز ترس مقابل در مرا و بده راستم دست به مرا اعمال نامه ، قیامت روز در خدایا
 

 مال محسن فیض کاشانی

 

 

 

 
  

 
 
 




