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زال و سیمرغ



…نبودیکی بود، یکی 
.ردکدر گذشته های دور،  پهلوانی زندگی می 

.بودنریمان سامِ پهلوان، این نام 
.حکومت می کرد،زابلبر سام



.  به دنیا آمدسامفرزندِ روزی از این روزها 
.ردبچه ی خود را دید، تعجب کساموقتی 

. مادرزاد، سفید بوداو موی پسربچه ی 



.  سام شده بودشیطان، همراهِ 
.نگران حرف های مردم بودسام



.فرزند خود را به کوهستان بردسام
شرّ او ز را در کوهستان رها کرد تا افرزندش سام

.خالص شود



.یدبچه را دسیمرغپرنده ای به نام 
.دلش برای او سوخت



.، او را با خود به النه ی خود بردسیمرغ
.نامید دَستاناو را 

.را بزرگ کرددستان، سیمرغ



...سال ها گذشت
.ده بوداز کاری که انجام داده بود، پشیمان شنریمان سامِ 

. او برای جبران، دنبال فرزند خود  رفت



دنبالبه ساممتوجه شد که سیمرغ
. فرزند خود آمده است



. ندگی کنیتو باید با پدر و مادر خودت ز» :گفتدستانبه سیمرغ
. چیزی که سال ها آرزویش را داشتی

تی، هر زمانی که به کمک من نیاز داش. از خود را به تو می دهمپَری 
« .تا به کمک تو بیایمبسوزان؛ این پر را 



.ی می کندوقتی پسر خود را می بیند، از او معذرت خواهسام
.بخشیدا که بسیار خوش قلب بود، پدرش رهم دستان



. شتندبا هم به خانه ی خود بازگدَستانو سام



.دنامی« زال زَر»پسر رشید خود را نریمان سامِ 



دیاررستم و اسفن



.کردحکومت میقدیم پادشاهی، در زمان های 
.داشتدیاراسفنبه نام فرزندی این پادشاه 



.کردپادشاه، حکومت خود را به پسرش واگذار نمی
.  کرده بودانی را عصباسفندیارپادشاه، وعده های بسیارِ 

.از پدرش بگیردتاج و تخت رازور، تصمیم گرفت که به او 



پادشاه متوجه قصد پسرش شد 
خود را از اهی پادشبه این فکر کرد تا چطور و 

.حفظ کنداسفندیارآسیب های 



رداری به نام س»:گفتاسفندیارپادشاه به دروغ به 
. کنبا او جنگ. قصد شورش، علیه ما را داردرستم

«.اگر پیروز شدی، حکومت برای تو خواهد بود



می دانم  ... امنام پرآوازه ی او را شنیده»:گفتاسفندیار
ور شما را اطاعت  که جنگ با او بسیار سخت است اما دست

«.می کنم
.دنبال رستم رفتسپس به 



.ردرا پیدا کرستم، اسفندیار



.آن ها با هم جنگ کردند



اسفندیاره که بای هر ضربه ی کشنده ، رستم
. رسیدنمیآسیبی اسفندیارمی زد،  به 

.بوداو رویین تن یعنی 



.چند زخم برداشترستماما 



.وکول کردادامه ی جنگ را به فردا م، اسفندیار



اراسفندیندیدن و جادوی از  آسیب رستم
.متعجب شده بود

.کمک گرفتزالاز پدر خود، رستم



.را آتش زدسیمرغپر زال
.آمداو به دیدار سیمرغ

.تعریف کردسیمرغموضوع را برای ، زال



.  یه می کنم، دارویی تهرستمبرای زخم های »:گفتسیمرغ
از  چوب  . قاف برودوهِ کبرای مقابله با اسفندیار باید به رستم

اسفندیار  ا، چشمان بسازد و در نبرد فرددوشُعبه ، تیری گَزدرخت 
«.بگیردهدف را  



رفتبه کوه قاف رستم
.و تیر را ساخت



.  فرا رسیدزمانِ نبرد، 
رد  صحبت کاسفندیاربا رستم

.قبول نکردراسفندیاصلح برقرار شود اما تا 



.جنگ شروع شد
تیر را پرتاب کرد  رستم  

.  کشته شداسفندیارو 



ا این اتفاق، پاک، تنها بیزدانای »:گفترستم
برای پایان . استریشه ی بی عدالتی از بین نرفته

«.بی عدالتی ما را کمک کن



آب حیات و اسکندر



زندگی  اسکندر  مقدونیسرداری به نام دور، زمان های در 
.کردمی 

گ های بسیار  او به کشورهای مختلفی حمله می کرد و در جن
.بزرگی حضور داشت



ه ی حیات او شنیده بود که چشمه ای به نام چشم
دگیِ  که نوشیدنِ آبِ آن، باعث زن. وجود دارد

.همیشگی می شود



ا چشمه ی حیات بنابراین او  تصمیم گرفت ت
.رسدرا پیدا کند تا به حیات ابدی ب



رد؛  کمی جنگلی عبور که از همان طور 
.پیرمردی را دید



سکندراپیرمرد راه چشمه را به او نشان داد و به 
تدرسفقط باید خیلی خوب و » :گفت

«.فکر کنی



د، صدایی  در حال غذا خوردن بواسکندرزمانی که 
.  شنید

.او سریع در گوشه ای پنهان شد



متفاوت ، انسان هایی را دیدکه قیافه یاسکندر
.ی زدندداشتند و به زبان خاصی با هم حرف م



.او بسیار تعجب کرده بود
. کرد تا آن ها بروندصبر 

.به راه خود ادامه دادسپس 



همی خواستند بدر راه گروهی را دید که 
.چشمه ی حیات بروند



دندشو آن گروه با هم همراه اسکندر
.فرمانده ی آن ها شدهم اسکندر و 



.یدندبا هم به راه ادامه دادند و به مه رس
.  راه هم دیگر را گم کردندآن ها در 



رفترفت و اسکندر
.تا به دشت زیبایی رسید



.داو پرنده ای دید که صحبت می کر
.نشان داداسکندرراه را به پرنده، 



ته باش که  به یاد داش»:گفتاسکندراو به 
«.ر کنیدرباره ی هر چیزی که دیدی خوب فک



.ته ای رسیدرفت و رفت تا به فرشاسکندر



...  مام انسان هاستچشمه حیات برای ت»:گفتاسکندرفرشته به 
.ه دنیایی دیگر می رویوقتی مرگ به سراغ تو آمد، تو نخواهی مرد؛ بلکه ب

زندگیِ ند و زمان است که هر کسی نتیجه ی اعمال خود را می بیآن 
.خود را شروع می کنندهمیشگیِ 



کیومرث



...یکی بود، یکی نبود
کیومرثدر زمان های دور، پهلوانی به نام 

.زندگی می کرد



.  دحکومت می کردنمردم، بر  دیوها در آن زمان 
ن ها شود و خواستند تا پادشاه آکیومرثمردم از 

.را برقرار کندعِدالت 



من . نم من قبول می ک» :گفتکیومرث
ر هستیم همه براب. هیچ فرقی با شما ندارم

«.با هم شهر خود را آباد می کنیمو 



و مردم حکومت جدیدی راکیومرث
.شدپادشاهکیومرثایجاد کردند و 



.دزیادی به مردم دانعمت هایِ خداوند
.همه جا آباد و سر سبز شده بود



.دراضی بودنکیومرثمردم از یِ همه 



صاحب فرزندی شد  کیومرث
.نامیدسیامکاو را و 



ثکیومرروزی از روزها دیو به قلعه ی 
.را دزدیدسیامکحمله کرد و 



تنهاییتصمیم می گیرد بهکیومرث
.فرزند خود را نجات دهد



.یو رسیداو رفت و رفت تا به قلعه ی د



هتپرا از باالی سیامکدیوِ پلید، 
.به پایین پرتاب کرد



بود،  که کودک خود را از دست دادهکیومرث
.ود کندبه سمت دیو حمله ور شد تا او را ناب



.کرداو شمشیر را به سوی دیو پرتاب
.ار کرددیو زخمی شد و به داخل قلعه ش فر



آمدند و  کیومرثمردم به کمک 
.زدندتیر های آتشین، قلعه ی دیو را آتشبا 



،از افرادتنها با جان فشانی بعضی
.از بین می رودپلیدی 



بهرامِ گور



...یکی بود، یکی نبود
ه نام در سال های بسیار دور، پادشاهی ب

.زندگی می کردگور بهرامِ 



هشنید کاز یاران خود ، بهرامروزی 
...دکنندو مرد در این شهر زندگی می 



ت؛ یکی از آن ها با این که فقیر اس
.  بخشندگی معروف استبه 

.دچشمه می فروشآب، او با مَشکی، 



روتمند است؛  مردِ دیگر، با این که بسیار ث
.بسیار  خسیس است



ت  او تصمیم گرف. بودپادشاه باهوشی ، بهرام
.تا آن دو را امتحان کند تا مطمئن شود

.استماندهکاروان، جا که از کرد؛ خود راتاجری معرفی او 



.  تخانه ی مرد بخشنده رفدرِ ابتدا به 
.خانه برداخلِ دبه را با مهربانی او بخشنده، مرد 



.کردبا هر چه داشت، از او پذیرایی



. ردبسیار تعجب کنوازی، از این مهمان بهرام
بسیار امّا د؛ او با این که پول کمی دار» :با خود گفت

«.ر امتحان کنمبهتر است تا او را بیشت. مهربان است



ر داد تا از  به تمام مردم دستوفردای آن روز، بهرام 
ی آن مرد،  نخرند؛ تا میزان بخشندگآن مرد، آب 

.مشخص شود



خود بود تا از او  مرد بخشنده، فقط به فکر مهمان
خریدن غذای بنابراین برای. پذیرایی کند

.خود را فروختمَشک مهمان خود، 



،از این همه محبتبهرام
.شرمنده شده بود



کرد، از مرد تشکر بهرام گور
.و آن جا را ترک کرد



.  رفتسپس به خانه ی مرد خسیس



را رد کرد؛ بهراممرد ابتدا 
.داو را با پول وسوسه کربهرامامّا 



جا  خانه اط را در حیبهراممرد، با بی ادبی، 
.داد و از او بسیار پول گرفت



خسیس، رفتارِ مرد از بهرام
.شدعصبانی 



ه ، هر دو مرد را ببهرامپادشاه روزی 
.قصر خود احضار کرد



خشید؛  بمرد خسیس را به بهرام ثروت 
.تا در راه درست، استفاده شود



.  ای ساختخانه مهمانبه دست آمده، ثروتِ مرد بخشنده با 
،او بودندنیازمندِ کمکِ او به مردمی که 
.کمک می کردبسیار، 



اَ  کوان دیو



...یکی بود، یکی نبود
.می کردومت حک،پرویزخسرو پادشاهی به نام 



در  »:تاو گف. رفتخسروروزی چوپانی پیش 
.  وجود دارددشت، دیوی سبز رنگ و بسیار بزرگ

«.من حمله کردهایِ او به اسب 



هلوانان، پاز میان شما » :گفتخسرور پرویز
سی  کسی هست که اورا دیده باشد؟ک
«داوطلب جنگیدن با دیو است؟



و دینام او . من او را دیده ام» :مردی گفت
«.او بسیار سریع است... استاکوان 



،شچند وقت پی» :دیگری گفت
«.مزخمی شدامّا من با او جنگ کردم؛ 



است  قویاو بسیار » :دیگری گفت
«.مما نمی توانیم با او بجنگیو 



ایرانی،  پهلوانِ بزرگِ ، رستم
.بودخسرومهمان پادشاه، 

.یر کندرستم قبول کرد تا دیو را دستگ



.راه افتادرستم



سیدررفت و رفت تا به دشت 
.و دیو را دید



.دبه دیو حمله کررستم



یر می زد؛ ، هر چه تیر  می انداخت و شمشرستماما 
یب می شد و  دیو غ. به دیو هیچ آسیبی نمی رسید

.سریع حرکت می کرد



.خسته شدرستمدرآخر، 



ند؛  کخواست تا او را کمک خداونداز 
.مردم را نجات دهدتا 



تصمیم گرفت رستم
.کمی استراحت کندتا 



.بود، دیو آمداو خوابیده وقتی 
کردلند را بآن بود روی رستماو سنگی را که 

.به آسمان بردو



...  دو راه داری»:دیو گفت
وانات شوی تو را به کوهستان می اندازم تا خوراک حییا 

...تا خوراک کوسه ها شویدریا، به یا 
«.حاال انتخاب کن



مخالف آن را  من هر چه بگویم، او» :با خود فکر کردرستم
.  انجام می دهد

نم  بهتر است، کوهستان را انتخاب کپس 
«.من را به دریا بیندازدتا 



.کردکوهستان را انتخابرستم



.دیو اکوان، او را به دریا انداختامّا 



.دگرفتار کوسه ها شرستم



خود را از کوسه ها نجات داد؛ رستم
.دگرفتار هشت پای بزرگی شامّا 



کردبه هشت پا حمله رستم
.و نجات پیدا کرد



جانِ خودبزرگ، پهلوانِ ، رستم

.را نجات داد



.کردحمله به دیوقدرتِ بیشتری با او 



.و توانست دیو را اسیر کند



.بُردرو پرویز خسپیشِ او را دست بسته، رستم

.کردتشکّر رستماز خسرو پرویز 



ردند؛ زندانی کچال، را در سیاه دیو اکوانآن ها 
.تا به کسی آسیب نرساند



سیاوَش



...یکی بود، یکی نبود
.ندگی می کردزسیاوشبه نام ایرانی، پهلوانی 

.تمام مردم او را دوست داشتند



.زدواج کردا، سفرانگیبا سیاوش



.ران بودتو، دخترِ پادشاهِ فرانگیس

.اشتنام دافراسیابپادشاه توران 



،  سیاوشو فرانگیسبه افراسیاب
.ودی بسیار زیبایی داده بخانه 



.ام داشتنگَرسیوَز، افراسیاببرادرِ 



؛را دیدسیاوشزندگیِ خانه و او وقتی 

.حسودی کرد



برای همین، سعی کرد تا میان 
..کندایجاددعوا ، افراسیابو سیاوش



رابرادرشهایِ دروغِ که حرف افراسیاب

ه سمت  باور  کرده بود؛ با ارتشی بزرگ ب
.آمدسیاوش



ا حل کند؛  تالش کرد تا موضوع رسیاوش
.گوش نمی دادافراسیاباما 



کردیر را دستگسیاوش، افراسیاب
.و دستور داد تا اورا بکشند



...ت، بی گناه از دنیا رفسیاوش



...و جنگی ایجاد شد



م، مرد، سیاوشسال های دراز پس از مرگ 
...او را عزاداری می کنندروزِ مرگِ 



نام های ایرانی

مرد سرشت و دلیر و پهلوان: نریمان
آفریده ی مقدس و پاک: اسفندیار

اهریمن، روح پلید، شیطان  : دیو
دارنده ی استقامت و پایداری اندک: گَرسیوَز

روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران: بهرام
دارنده ی اسب نر سیاه: سیاوش

موی فراوان و پرپشت: فرانگیس
هراس اندازنده، شخص ترسناکبه : افراسیاب

کسی که اهل مقدونیه در یونان است: مقدونی
.رنده استجانوری که هر رنگ که در پر آن، نماد یک پ: سیمرغ

آتش: سام
سرود و نغمه: دستان

پیروز، فاتح:  پرویز
پیداشونده: اکوان
یاری کننده: اسکندر

زنده ی فانی: کیومرث
دارای موی سیاه: سیامک

سپیدمو، کهنسال: زال
خدا، جهان آفرین: یزدان

مرد شجاع و نیرومند: رستم
پادشاه، شاه، شهریار: خسرو



داستان زال و سیمرغ
قوی جثه، دلیر، درشت اندام: پهلوان

ردنفرمان راندن، فرمان روایی ک: حکومت کردن
باشداه اقبالی که از بدو تولد با کسی همر: مادرزاد

آشفته، پریشان، دلواپس: نگران
دی، تباهی، فساد، آشوب: شر

آزاد، آسوده، رها: خالص
تاوان، ترمیم، تالفی: جبران

رشتپاک نهاد، خوش فطرت، نیک س: خوش قلب
بالغ، عاقل، کبیر، بلندباال: رشید



یارداستان رستم و اسفند
امیر، تاجورشاه، : پادشاه

پیمان، عهد، قرار، قول: وعده
طنتسل،پادشاهی: تاج و تخت

اراده، اندیشه، خواست: قصد
زخم، صدمه: آسیب

محافظت کردن: کردنحفظ
انقالب، جنبش: شورش

در برابر: علیه
برنده، چیره، موفق: پیروز

ت، پیرویفرمانبری، متابع: اطاعت
داردسَر تیری که دو: تیر دو شعبه

رزمجنگ، : َنَبَرد
مشهور، معروف: آوازهپر 

زدن، شوک، ضربت، آسیب: ضربه
قاتل، مرگبار: کُشنده

آنچه از  ست، بدنی که بسیار محکم ا: رویین تن
روی یا برنج ساخته شده باشد

کردنواگذاشتن، محول : موکول کردن
دست  .تحویل دادن. سپردن: واگذار کردن

چیزیبرداشتن از 
آرامش، آشتی، سازش: صلح

انصاف، برابری، داد، عدل: عدالت



آب حیات و اسکندر

ر، عمرجان، زندگانی، زندگی، زیست، طول عم: حیات
م شدنقای،شدنپوشیده ،شدنمخفی : پنهان شدن

رده، سرلشکرامیر، ساالر، سپهساالر، سردار، سرک: فرمانده
قطرات ریز آب پخش شده در هوا است که در  : مه

نزدیکی سطح زمین است
عاقبت، عملکرد: نتیجه

اجرا، انجامکارها، : اعمال



داستان کیومرث

آغاز، ابتدا، اوایل: شروع
سالم،تهپیشرفته، توسعه یاف: آباد

باطراوت، خرم، نزه: سرسبز
قصر، کاخ: قلعه

یفداکاری در راه کس: جان فشانی
، خباثتآلودگی، چرک، چرکینی: پلیدی



داستان بهرام گور

جوانمردیبخشش، بذل،: بخشندگی
زبانزد، سرشناس: معروف
بخیل، تنگ نظر: خسیس
آرام، آسوده خاطر، ایمن: مطمئن

بازرگان، پولدار : تاجر
قافله، کاربان: کاروان
، میهمانیپذیرش، ضیافت: پذیرایی

تعهد در کار مهمان: نوازیمهمان
آزمودن، آزمایش : امتحان کردن

کردن
حکم، فرمایش، فرمان: دستور

اندازه، تعداد، حد: میزان
دوستی، صمیمیت، عشق: محبت
ینسرافکنده، شرمسار، شرمگ: شرمنده
انگیزش، بداندیشی: وسوسه

صحن، فضا، محوطه: حیاط
دعوت، طلبیدن، فراخوانی: احضار

مال، منال: ثروت
همان سرامسافرخانه، مهمان پذیر، م: مهمان خانه

ست انبان، خیک، چیزی که از پو: مَشک
ت درست می شود و برای نگهداری مایعا

است



داستان اکوان دیو
جلگه، صحرا، فالت: دشت

تند، تندرو، تیز، فوری: سریع
داوخواه، راغب، کاندیدا: داوطلب

نیرومند، پایدار، توانا، زورمند: قوی
رفتاراسیر، بازداشت، توقیف، گ: دستگیر

نناپدید شدن، غایب گشت: غیب شدن
دنخالص نمو،آزاد نمودن،کردنرها : نجات دادن

غذا، قوت: خوراک
زندان، سلول: سیاه چال

حبس کردن: زندانی کردن



داستان سیاوش

بدخواهی: حسودی
آشوب، اختالف : دعوا

پدید آوردن، به وجود آوردن: ایجاد کردن
لشکر، نظام، سپاه: ارتش

نتوجه نکردن به دیگرا: گوش ندادن
یرمعصوم، مبرا، بی تقص: بی گناه

فوت کردن، مُردن: از دنیا رفتن
سوگواری، ماتم: عزاداری



:ا ماارتباط ب
https://www.instagram.com/moalemebtedaee/


