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 فارسی

 هفته سوم اسفند ماه

 

 با سالم خدمت دانشجويان عزيز

  اينجانب آتوسا احمدپناه مدرس زبان و ادبيات فارسی و فارسی عمومی هستم

توضيحی  متون فارسی و دليل شرايطی موجود تمام نكات درسی كه شامل معنی شعر ،لغات دشوار ، معنی به

 . اختيارتان قرار ميگيرد در pdf به اختصار در مورد شاعران هست به صورت فايل

 والفقاريذ حسن دكتر تاليف( نگارش آيين و فارسی متون برگزيده)   عمومی فارسی  الزم به ذكر است كتاب

 .  بفرماييد تهيه را

  قات كنمتا به ياري خدا هر چه زودتر مشكالت برطرف شده و شما عزيزان را به صورت حضوري در كالس مال
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 كتاب ٢٤ صفحه          داستان زال زر

 

شاهنامه يكی از آثار بزرگ حماسی ايران است كه ابوالقاسم فردوسی آن را طی سی سال در حدود شصت هزار 

 : بيت سروده است، داراي سه دوره

  اساطيري پهلوانی و تاريخی است

  .ا در شاهنامه آورده استامش راي ايرانيست كه فردوسی نزال يا دستان از قهرمانان اسطوره 

ل ديو يا آلبينيسم (شك) در پارسی به معناي سپيدمو است.سام پدر زال از آن كه پسرش با موي سپيد زال

يان داشت رها در پاي البرز كوه كه سيمرغ بر آن آش پري به دنيا امده بود ناخرسند بود. از اين رو او را

 ی ياور زال ورد و بزرگ كرد. از آن پس سيمرغ تا پايان زندگبه آشيانه خود ب كرد.سيمرغ نوزاد را يافت و

 .پسرش رستم بود

 

  داستان زال

 

  كنون پر شگفتی يكی داستان -١

 بپيوندم از گفته باستان                          

 ميكنم گو باز شعر زبان به باستان  اكنون نگاه كن داستانی شگفت انگيز از ايران- 

 بگويم قصه سرايی كنمبپيوندم : شعر 

 

 نگه كن كه مر سام را روزگار -٢

 ي پسر گوش دارچه بازي نمود ا                       

 .اي پسر گوش كن ببين روزگار و سرنوشت چه بازيها كه با سام نكرد-

 

كرد،  ا اجابتخواسته وي ر سالها بود كه سام دل در گرو فرزند داشت و نمی يافت و آن گاه كه خداوند • 

 : كه فرزندي سپيد موي و سپيد ابروي از وي در وجود آمد

ه بالخره خداوند شود اما اين آرزو بر آورده نميشد تا اينك ساليان سال بود كه سام آرزو داشت صاحب فرزندي_

 . آورده كرد و فرزندي با مو و ابروهاي سفيد به او عطا كرد خواسته اورا بر

 

  كسی سام يل را نيارست گفت-٣

 مد از خوب جفتكه فرزند پير آ                       

 كسی جرات نميكرد به سام خبر بده كه از آن همسر زيبا چنين فرزند پيري به وجود آمده -

 نيارست : جرات نكردن -

 

  يكی دايه بودش به كردار شير-٤

  دليرآمد  بر پهلوان اندر                       

  سام دايه اي داشت كه بسيار شير زن و شجاع بود او امد نزد سام-
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 مر او را به فرزند بر مژده داد-٥

 زبان بر گشاد ، آفرين كرد ياد                       

  دايه مژده به دنيا امدن فرزند را به سام داد و شروع كرد به ستايش كردن آفريدگار

 آفرين : آفريدگار ، خداوند

 

 فرود آمد از تخت سام سوار-٦

 به پرده در آمد سوي نوبهار                    

  سام از تخت پادشاهی پايين امد و امد به حرمسرا تا نوزاد را ببيند-

  حرمسرا:  پرده        نوبهار : نوزاد

 

 يكی پير سر پور پر مايه ديد-٧

 س شنيدكه چون او نه ديد و نه از ك                     

چشمش به يك پسر پير با موهاي سفيد و بسيار درشت اندام افتاد كه تا به حال مانند او را نه از كسی شنيده -

 . بود و نه ديده بود

 پر مايه : درشت اندام ، چاق

 پور : پسر

 

 همه موي اندام او همچو برف-٨

 وليكن به رخ سرخ بود و شگرف                      

 تمام موي بدنش سفيد بود و پوست تنش سرخ بود و حيرت آور-

 شگرف : حيرت اور ، تعجب اور

 

 چو فرزند را ديد مويش سپيد-٩

 ببود از جهان يكسره نا اميد                           

 وقتی ديد فرزندش موهاش سفيده احساس كرد همه آرزوهاش به باد رفته-

 

  بترسيد سخت از پی سرزنش-١٠

 شد از راه دانش به ديگر منش                         

 بخاطر ترس از تمسخر و سرزنش مردم از عقل و منطق فاصله گرفت و رفتار غير عقالنی ازش سر زد -

 

  بفرمود پس تاش برداشتند-١١

 ازان بوم بر دور بگذاشتند                      

 .جاي دور وغير قابل دسترسی بگذارنددستور داد تا اورا از انجا ببرند و در  -
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 يكی كوه بُد نامش البرز كوه-١٢

 به خورشيد نزديك و دور از گروه                      

كوهی بود به نام البرز ،انقدر ارتفاع زيادي داشت انگار نوك كوه به خورشيد ميخورد و از شهر و مردم شهر -

 خيلی دور بود
 

 ه بودبدان جاي سيمرغ را الن-١٣

 كه آن خانه از خلق بيگانه بود                        

 نداشت خبر ان از كسی بود دور مردم از النه آن و داشت النه  در نوك آن كوه سيمرغ-

 

  نهادند بر كوه گشتند باز-١٤

 بر آمد بر اين روزگاري دراز                   

 .گذشت  د روزي از اين ماجرانوزاد را در كوه رها كردند و باز گشتند و چن-

 

 همان خُرد كودك بدان جايگاه-١٥

  پناه بی بود افتاده  شب و روز                         

 . آن بچه خردسال بی پناه شبها و روزاها افتاده در آن مكان-

 

 زمانی سر انگشت را می مكيد -١٦

 زمانی خروشيدنی ميكشيد                        

 .نوزاد يه لحظه ازگرسنگی انگشتش را می مكيد و يه لحظه از شدت گريه جيغ ميزد-

 

 چو سيمرغ را بچه شد گرسنه-١٧

 به پرواز بر شد بلند از بنه                       

 .وقتی بچه هاي سيمرغ گرسنه شدند سيمرغ از آشيانه بيرون رفت تا غذايی براي آنها شكار كند -

 النهبُنه: آشيانه ، 

 

 يكی شيرخواره خروشنده ديد -١٨

 زمين همچو درياي جوشنده ديد                        

ديد يك نوزاد شيرخوار در حاليكه اشكهايش مانند درياي خروشان ميجوشد و بر زمين ميرزد افتاده در گوشه -

 . اي

 

 ز خاراش گهواره و دايه خاك-١٩

 و لب از شير پاك تن از جامه دور                      

ديد كه تخته سنگهاي سخت، شده گهواره كودك و زمين مثل دايه او را در آغوش كشيد وتنش بدون لباس  -

 .و بدون شير و غذا مانده است
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 خارا : سنگ سخت، صخره سخت

 

  به گرد اندرش تيره خاك نژند-٢٠

 به سر برش خورشيد گشته بلند                  

 .گين اطراف كودك را گرفته ونور خورشيد به شدت بر سرش ميتابيدخاك تيره و غم  -

 نژند : افسرده ، غمگين

 

 ان شاهلل تندرست و سالمت باشيد عزيزانم  

 


