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الب را ام مط و تم م ات بشوـیجزئی    وارد   هک   منداشتی    دوست    اصال د. باـش  ر و خالهصخیلی مختص ،  1افرسی   هک   بود   قرار رب این      

 ال دنب   هب   مـه را    ما   و   دمی ششی     رکـس  جایی ر ـه   هب     و    ردمی ـک  ی رکش  مـلق  گاهی  هک ؛  کرد  توان   هچ  اما  م. بدهی      توضیح    یک    هب  یک 

 .اندمی شش   خود

ربای   د باـش   گاه آخود ان    تمرینی   ایدـش   د بکن   عادت    خط   نوع    هب این   ش آموزاندان   م ر دادم. ات چش تغیی    متن ردس را    ال خط   امس            

 تلفیقی شد. ایت نه    رد   هچ  . اگر خوش خطی

کاالت و نظ  -کردندهم هک کار خوبی  -ردس را گردنتف« ورد » سال اهی قبل هک آمدند و    رب خالف               کاران را نگفتندرات خودـشاما اش زبرگوار ما  خانم  ؛ امسال هم

کاالت    کردند فلط    اب بن  از    «  میسلی »  رد     انارـشکن    از   بی تفاوت   من  هک   بعضی مطالب را   خواه    و   اتیپی   خواه  .   کردند  رب طرف    را    بسیاری     اش

کاالت را یاد آور ـششده بودم کاران هم زبرگواراهن بعضی اش  رف شد. دند. هک رب ـط. بعضی از هم

  زرد   و  انواع کـتاب اهی   ؟  کار   هچ د می خواهی : »   می دنتفگ   وقتی  ا می شد. مخصوـص  ده خسته کنن      ا. گاهی واقع  زمان زیادی صکف کردیم           

 ی کرد.م    دان چن    دو   را    همیشه خستگی جمالت ،    این « ـچرا   خوداتن  را   دـچار  زحمت می کنید؟   !!  رنگی    کار را   آـسان  کرده اند

   آن   دست   هب   شاید  ا . مخصوـصش آموزان خواهد داشتربای بعضی از دان    هک   است   اندکی    زهینۀ ،   ایتنه    رد  ،    جزوه   این  دالیل    از   یکی   شاید         

                    .است روم مح    مـه   افرسی  م معل  نداشـت    از   انکرده  خدای   هک   ربسد    ش آموزدان 

 احمد   رمـضان زاده                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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 ستایش                                                                   مفارسی یک

 خاک     کفی  از  آدم   کرد    داپی     هک                    ک      افال  هفت    ردگارهب انم   ـک -1
 :  قلمرو زبانی

 افالک: جمعِ فلک سپهر، آسمان )قمر، عُطارِد، زهره، شمس، مریخ، مشتری، زحل(    / پیدا کرد: آفرید     

 :قلمرو ادبی

 کردگار هفت افالک: کنایه از خداوند    هفت: عددی مقدّس است.  /   بیت تلمیحی دارد به آفرینش جهان و خلقت انسان.

 :قلمرو فکری

 کنم.  ا با نام خداوندِ آفرینندۀ هفت آسمان )جهان( که آدم را از مشتی خاک آفرید، آغاز میسخنم ر

 کن   ما   کار   رد   رنظ   یک    ،  تحم ر  ز                     کن           ام   ریا    را     خودل  ، فـض الهی  -2
 : قلمرو ادبی

 «الهی عامِلنا بِفَضلِک»تلمیح به عبارت 

 مرو فکری :قل

 خدایا، بخشش خود را نصیب ما کن و از روی لطف و رحمت به ما  بنگر.

 اندان    و    داان    رـه    خاّلق      تویی                              پنهان        و   پیدا     رـه    رّزاق      تویی -9
 : قلمرو ادبی

/ دانا و نادان: مجاز از همۀ : تضاد و مجازاً همۀ موجودات  ت نظیر(      پیدا و پنهانهای خدا  )تناسب / مراعارزّاق و خالّق: از صفت

 انسان ها

 «   رُ الرّازِقینَوَاهللُ خَیْ»سورۀ جمعه:  11تلمیح: به بخشی از آیۀ 

 : قلمرو فکری

 ها هستی.دهندۀ همه هستی و تو آفرینندۀ همۀ انسانخدایا، تو روزی

کارا     هم    تویی                       م      زبان  و کام  ،    تو    ز     گویا  زهی  -4  منهان   هم     ،   آش

 :قلمرو زبانی

 زهی: خوشا، چه زیباست، )شبه جمله(  /  گویا : وندی     

 :قلمروادبی

 باطِنُ آخِرُ وَ الظّاهِرُ وَ الْالْ کام و زبان: سقف دهان )مجازاً دهان(     /      تلمیح  به آیۀ قرآن: هُوَ األَوَّلُ وَ 

 : قلمرو فکری

 چه خوش است، که دهانم گویا به حمد و ستایش تو است؛ تو تمام وجود من هستی.

 اررخس  ز    رپده ربداری   ،   پدیدار           حقیقت    آیی   اربه    وقت      رد   چو -5

 : قلمرو زبانی

 آیی : شوی     /    رخسار : چهره

 : قلمرو ادبی 

 پرده برداشتن: کنایه از آشکار کردن    

 :قلمروفکری 

 سازی.شوی؛  بدون شک، حقایق خداوندی را آشکار میوقتی در وقت بهار نمایان می
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 اکـخ      سوی      سازی         اهنقش ایب عج               اک         ـخ    سوی    اندازی      رویت      فروغ   -6

 :و زبانیقلمر

 ها: تصویرهای جالب و زیبا  عجایب نقش

 :قلمرو ادبی

    عجایب نقش ها: استعاره از پدیده ها و تصویرهای زیبا/   استعاره : فروغ رویت  ) روی تو مانند خورشیدی است که نور دارد( 

 : قلمرو فکری

 آوری.   ود میای به وجاندازی، تصویرهای زیبا و تازهات را بر خاک میوقتی نور چهره

 است     ارشم بی       ی اه  رنگ   ش آن     از                  است         اربه       رد     دانخن      تو     شوق       از    گل  -7
 :قلمرو زبانی

 متمم است.(     « ش»الیه )نظر بعضی از همکاران این است که ش: مضافٌ

 :قلمرو ادبی

 کنایه از شکوفا شدن.   /   تشخیص: این که گل خندان باشد                                                                      خندان شدن گل : 

 :قلمرو فکری 

 های آن گل، زیاد است. گل از شوق دیدار تو در بهار شکوفا شده است/ به آن دلیل است که رنگ

 جانی   ان  ـج  ،   کش  بی    هک   م دان     نیقی               نی      م،  شیب از آره آن وصفی هک گوـی -1

 :قلمرو فکری 

 دانم تو اصل همۀ وجود هستی. هر جور بخواهم تو را توصیف کنم تو باالتر از توصیف من هستی / امّا یقین می

   

 خواهی   ه آنچ    ،    دانی      تو   و    دانی     تو                الهی        ،  مدانم ، نمیداننمی -1
 :قلمرو فکری

 ای، آگاهی داری.دانم، فقط تو نسبت به آنچه اراده فرمودهخداوندا من چیزی نمی

 

 الهی انهم ،  عطار نیشابوری  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 
 

 گونه شناسی 

 ادبیات تعلیمی

 یا    اری ، اخالقیرفـت    مفهومی   و   موضوع   ه است ده ، خواسـت نویسن  یا  ارع ـش   م هک رد آن اهمی خوانی        را    ن اهییمـت    ل ،رد این فص                            

است   گرفته  بهره  ر نث   و  رشع  اقلب    رد    کایتح     یا  ان داسـت   از    کار    این    ربای د؛ گو کن   باز   اندرز    شیوۀ  هب  دآموز را پن    و  ماعی مسئله ای اجـت 

 د.می گوین    «  ات تعلیمیادبی »    ادبی    آاثر    گوهن این    هب  ؛ 

  نارا بی  ری بش   ارف مع    از   دان ی     یا   مذهب    ،  اخالق    کمت ،ح    از    تعلیم ، موضوع اهیی   و   آموزش   هدف    با    هک  است   ارثی    ، ارث تعلیمی      

گوهن     این  از  د. دهن    اراهئ   ر بیشـت   جّذابیت    با   نمای ی    یا   روایی  صورت   هب   را    مسئله ای    ات   بادـنش   ادبی  -  تخّیلی    دمی توانن  د. آاثر تعلیمی می کن 

کاراهی     از  اری بسی    .  می گیکند  ره به  ن نوجوا    و  کودک   ات ادبی   و  ردسی    اب اهیکـت  رد   وژیه   هب  آاثر ادبی ، کلیله و دمنه ،   اقبوس انهم ، )   ادبی   شاه

 دارند.       تعلیمی    جنبۀ    ،  زطن   آاثر   ربخی    و  (  معنوی   مثنوی  ،  ان ان ، بوسـت گلسـت 
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 چشمه و سنگ                                                           درس یکم 

 پا ز تی   ،    ره نماچه   ، زن  غله  غغل             جدا               گیسن    ز    مهچش    یکی   گشت -1
 :قلمرو زبانی

 مصراع دوم قید است.    وندی : یکی ، چشمه  ، سنگی        مرکب : غلغله زن ، چهره نما ، تیز پا 

 :قلمرو فکری

 ، با  شور و غوغا، زالل و تند از سنگی جدا شد.یک چشمه

 دفـه   رب        رود       هک     ری تی  چو         گاه                   دف      ـص    چون   ،     کف     زده    رب    ،   داهن     هب    هگ  -2
 :قلمرو ادبی

 رفتن  تیر بر هدف/ چون رفت.چشمه مانند تیری به سرعت می  /های سفیدی بر روی خود داشت. تشبیه: چشمه مانند صدف کف

 جناس : هدف، صدف/        : کنایه از سریع و مستقیم رفتن. کف بر دهان زدن: کنایه از سفیدی

 :قلمرو فکری

ت هدف رفت و گاه به سرعت تیری که به سمزده پیش میگاه چشمه همانند صدف که کفی بر دهان زده باشد، پرشور و هیجان 

 گرفت.روانه شود، شتاب می

 منم  ،   راصح       و      نگلب     راتج  ـس                    منم          ایکـت     ،   رهکمع    ردین    :  گفت -9

 : قلمرو زبانی

  معرکه: میدان /  گلبُن: بوتۀ گل .

 :      قلمرو ادبی

 گلبن و صحرا: تناسب )مراعات نظیر( /            تشبیه: چشمه همانند تاج سر عزیز است. /     

 تشخیص: گلبن و صحرا تاج سر داشته باشند.      /       کنایه: تاج سر بودن )عزیز بودن(  

 :قلمرو فکری

 چشمه گفت در این میدان )زمین سبزه زار( من یگانه هستم، عزیز همه ، من هستم.

 من  رب دوش     و   ر ـس    رب      زند    بوهس                      من    غوش آ    رد    زه، سب  ب دَوَم      چون  -4

 : قلمرو زبانی

 شوم  بدوَم: جاری می

 : قلمرو ادبی

 /    مراعات نظیر:  سر و دوش )شانه / کتف(/ بوسه زدن سبزه   .تشخیص : سبزه در آغوش چشمه قرار بگیرد

 : قلمرو فکری

 زند.گیرد و بر سر و کتف من بوسه میه در آغوش من قرار میشوم سبزوقتی جاری می

 نم     هب       را      خود    رخ     دببین        ماه                         ن مو ، ش ک   ر ـس  ز   ایم بگش       چون -5
 : قلمرو زبانی

 شکن : پیچ و خم زلف  

 :  قلمرو ادبی

تشخیص: ماه چهره داشته باشد و چهرۀ خود را در   «/ آرام و زالل شدن آب چشمه» از نایهک« شکن از زلف گشودن» کنایه : 

شکن: استعاره از موج / /  بیند.آن میای تشبیه کرده که ماه چهرۀ خود را در چشمه ببیند.   /    تشبیه : چشمه، خود را به آیینه

   مو : استعاره از آب چشمه
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 : قلمرو فکری

 بیند.افتم(  ماه چهرۀ خودش را در من میشوم  )از جوش و خروش میل میوقتی آرام  و زال

 اکاتبن      ر گه       سب     بدمد       زو                        خاک         هب      درد افـت       هک      باران       رۀقط  -6
 :قلمرو زبانی

 ها ها و سبزهتابناک: گل گُهر: گوهر     /  تابناک: درخشان   /     گهر 

 :قلمرو ادبی

 )گل ها و گیاهان زیبا و رنگارنگ(استعاره : گهر تابناک

 : قلمرو فکری  

 کند ...  های بسیاری رشد میها و سبزهافتد و از آن قطره، گلقطرۀ بارانی که وقتی در خاک می

 ربد       انگریب      هب     ر ـس      لیخَج    از                    ربد           پایان       هب     چو    ره     ،    من     رب     رد -7
 :قلمرو زبانی 

 خجلی : خجالت زدگی  /     گریبان : یقه 

 :قلمرو ادبی

 در ، بر. جناس : / « شرمنده شدن، خود را به کنار کشیدن»  کنایه از « سر به گریبان بردن» کنایه : 

 :قلمرو فکری

 کشد.رسد از شدّت شرمندگی خود را به کنار میباران در آغوش من وقتی به انتهای راه خود میقطرۀ 

 شد          راهیپی        احب ـص   من      ز    باغ                د        ـش    رکماهی   ل حام     ،      ز من     ارب -1
 : قلمرو زبانی

 ه: زینت و زیورحامل: حمل کننده    /     پیرای  

 :  قلمرو ادبی

 تشخیص: باغ صاحب زینت بشود       «    باران » استعاره از « سرمایه» استعاره :  

 : قلمرو فکری

 ابر با وجود من است که باران دارد و باغ به خاطر من است که آراسته و زیبا است. 

 زندگی      من      رپتو      از     دکن می                          ربازندگی         و        رنگ      ههم       هب     گل   -1
 :قلمرو زبانی

 برازندگی: شایستگی 

 :قلمرو ادبی   

 بودن او از پرتو کسی زیستن: کنایه از نیازمند

 :قلمرو فکری

 کند.گل با تمام زیبایی و شایستگی از نور وجود من است که زندگی می

 ری؟همس        منی      چو      با      دکن       کیست                         ری نیلوـف         ۀ  د رپ          این          ن  ب       رد  -11
 : قلمرو زبانی

 همسری: برابری کردن، برتری یافتن  «  /       زیر» بُن: ته ، انتها و در این بیت 

 : قلمرو ادبی

              کنایه از برابری و رقابت «همسری کردن» /« آسمان » نایه ازک«  پردۀ نیلوفری» کنایه : 
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 :              قلمرو فکری

 تواند با من برابری کند )استفهام انکاری(.در زیر این آسمان نیلوفری هیچ کس  نمی

 دور      گشت     کمی    چو     دأ ز مب         و       رفت                      رغور           از      دهـش     مست   آن    نمط    زین -11
 :  قلمرو  زبانی

 نمط: روش   

 :          قلمرو فکری

 آن چشمۀ مست از غرور، با این تصوّرات وقتی کمی حرکت کرد و از آغاز مسیر فاصله گرفت ...  

 ایهجودـنش        رده ان      ، گنی هم س                       ای هخرودـنش   ربح    یکی        دید  -12

 :قلمرو زبانی

 بحر : دریا   /    خروشنده : خروشان /    سهمگن : ترس آور /   نادره جوشنده: جوشندۀ عجیب و کمیاب 

 : قلمرو فکری 

 چشمه، دریایی خروشان، ترس آور و جوشان را دید.

 رد    رهزـَهَ      دهـش   ،  کرده   هسی      دیده                    کر     ردهـک لک ـف   ، آورده    رب        نعره -19

 :قلمرو زبانی

 نعره : فریاد   /   زهره در: وحشتناک ، زهره درّنده )صفت فاعلی مرکّب مرخّم( 

 : قلمرو ادبی

         ترسناک و وحشتناک بودنزهره در بودن: کنایه از  /« عصبانی شدنچشم دوختن ، » کنایه از «  دیده سیه کردن» کنایه : 

 : قلمرو فکری

 آلود، برای بلعیدن چشمه، به او  نگاهی کرده است.  دریا، فریادی برکشیده که گوش فلک را کر کرده است و غضبناک و طمع

 یَله     ،   ل ساح        تن     رب      ش تن       داده                        زلزهل           یکی         دمانن          هب       راست  -14
 :قلمرو زبانی

راست: درست، دقیقاً )قید است(  /   یله: رها   /  یله دادن: رها شدن، تکیه دادن به چیزی به نحوی که بدن در حال استراحت  

 کامل قرار بگیرد.

 :قلمرو ادبی

 تن ساحل و دریا: تشخیص / مانند زلزله : تشبیه

 :  قلمرو فکری 

 درست مانند زلزله بدنش را به ساحل تکیه داده بود.

ــا         گامۀ هن     ههم          وان                    د     رسی       اآنج        هب       چو         کوچـک       مۀچش  -15  دیدب          ردیـ
 : قلمرو زبانی

 هنگامه : شور و غوغا

 :قلمرو ادبی

  مه: تشخیصدیدن برای چش

 : قلمرو فکری

 وقتی چشمۀ کوچک به کنار دریا رسید و آن همه شور و غوغای دریا را دید، ... 
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 ششد      ربرت          ادهثح     از       نخویشـت                        د    رد شش       دمورهط ، ـق       کزان      خواست  -16
 : قلمرو زبانی

 کشد: دور شود  مین پست      / قدم درب ، زورطه : گردا

 :قلمرو ادبی

      قدم در کشیدن چشمه : تشخیص و کنایه از عقب نشینی و دور شدن

 : قلمرو فکری

 خواست که از آن گرداب هالکت، خودش را دور کند و خود را از آن حادثه نجات دهد.  

 اندم     گوش        سخنی   رینشی      ههم     کز                        ماند      اموش ـخ     و     خیکه     ان چن       لیک -17

 :قلمرو ادبی

خاموش ماندن: /     گوش ماند: کنایه از سکوت   /حس آمیزی:  شیرین سخنی ) سخن را می شنویم اما شیرینی را می چشیم ( 

 کنایه از ساکت شدن

 : قلمرو فکری

 زبانی، چیزی جز سکوت باقی نماند.   و ساکت شد که از آن همه خوش امّا چشمه آن چنان تعجّب کرد 

 نیما یوشیج )علی اسفندیاری(
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 کارگاه متن پژوهی

 :قلمرو زبانی

 های مشخّص شده را با معادل امروزی آنها مقایسه کنید: ( معنای واژه1

 ؟ریهمس        منی   چو      با      دکن        کیست                  لوفری  نی       رپدۀ      این     بن      رد 
 به کار رفته است.  «و رقابت  برابری» امروزه در معنی ازدواج و زناشویی است امّا در گذشته و نیز در این شعر در معنی 

 یله   احل ـس   تن     رب  تنش   داده                زلزهل     یکی   دمانن     هب    راست
رود امّا در گذشته و نیز در این شعر در معنی قیدی یعنی امروزه در معانی مستقیم، مقابل چپ، متناسب  و متضادّ دروغ به کار می

 به کار رفته است.  « درست و بعینه»

 خّص نمایید:( بیت زیر را بر اساس ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی، مرتّب کنید و نام اجزای اصلی آن را مش2

 «گشت یکی چشمه ز سنگی جدا          غلغله زن، چهره نما، تیز پا»

 یکی چشمه )نهاد(، غلغله زن، چهره نما، تیزپا )قید( از سنگی )متمّم قیدی( جدا )مسند( گشت )فعل اسنادی(.

 قلمرو ادبی:

 های ادبی بررسی کنید.های زیر را از نظر آرایه( هر یک از بیت1

 د رخ خود را هب  منماه ببین        ر مو، ش کَن          یم ز ـسچون بگشا -

داشته باشد و عمل : سر، مو، رخ.    تشخیص: ماه رخ مراعات نظیر«    چشمه  آرام گرفتن و صاف شدن»کنایه: شکن از مو گشادن: 

                                             ت.تشبیه: چشمه مانند آینه اس  مو داشته باشد و مویش را بگشاید/ / چشمه خود را ببیند

 هدف    رب    رود    هک  ری تی    چو   گاه                     دف  ـص  چون   کف     زده   رب   ،  داهن    هب  هگ  -
ر به صدف و بار چشمه یکبا : تشبیه  تشخیص: کف بر دهان زدن صدف/  /هیجان جا کف به دهان برزدن: کنایه از خشم و این

 هدف ،صدف :جناس ناهمسان )ناقص اختالفی(   /تیر و هدف تشبیه شده است/ مراعات نظیر: دیگر به تیر

     خود شیفته   و مغرور و  اما     رپ هیاهو   و انتوان  ضعیف اهی انساننماد چه کسانی است؟   « چشمه»( با توجه به شعر نیما، 2

 .گویندمی« حس آمیزی»در کالم را  ک حس با پدیده ای ذهنی) انتزاعی (و ی ( آمیختن دو یا چند حس9

 «حرف هایم مثل یک تکه چمن روشن بود: »نمونه     

. شنیدنی است  ،«حرف » امری دیدنی و « روشن بودن » سخن گفته است. « روشن بودن حرف» در این نمونه ، سپهری از       

 و شنوایی را با هم آمیخته است.بینایی  شاعر در این مصراع ، دو حسّ

 شیرین سخنیای از کاربرد این آرایۀ ادبی را در سرودۀ نیما بیابید.     نمونه     

هر واژه، یک معنای اصلی و یک یا چند معنای غیر اصلی دارد؛ به معنای اصلی واژه، معنای حقیقی و به معنای غیرر اصرلی آن،    -4

 شود؛ مثال:نامیده می« مَجاز » که در معنای غیر حقیقی به کار رفته باشد،  ایگویند؛ کلمهمی« مَجازی»معنای 

 گوش  ،  دیوار     پس      رد    اشدنب   ات                دار        هوش    ،    گویی    آنچه    دیوار   پشت 
 دیوار بیاید ؛ شاعر در است و نمی تواند در پسِ «حقیقت » اندام شنوایی است و در این معنا ، « گوش » همانطور که می دانید      

 تأکید دارد.« سخن چین  انسانِ» ، یعنی؛ «گوش » ، به مفهوم مجازی این بیت 

 اکنون به این بیت توجه نمایید : 

 سعدی               ست  اآن ـج    ّرجتف              یی تو     هک         اـج  رـه                                        نیست             ان بوسـت       و     باغ     ر  ـس     را       ما 
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 حافظ                   بود    تو    ادویـج س رنگ    ان جه   ز انگی       فتنه                          نداشت      چیه    ر خب    عشق      شک   و  شور       از    عالم

 است. « اندیشه » محل و جایگاه « سر » . ستبه کار رفته ا« قصد و اندیشه » ر مفهوم مجازی د «سر »  ۀول ، واژا بیت در 

را بره  « چشم » و « گل نرگس » است . آنچه که « چشم » معنایی غیر حقیقی ، یعنی « نرگس » در بیت دوم ، مقصود شاعر از واژۀ 

 شباهت میان آن دو است.  جای دیگری به کار رود، هم می پیوندد و اجازه می دهد تا یکی به 

  من /    رپدۀ نیلوفری دوشو رب  رکبوهس زند رب بیابید و مفهوم هر یک را بنویسید.        «مجاز» دو نمونه  ،این درس شعر در

 قلمرو فکری:

 خود را کنار گذاشت. چشمه رغورایجاد شد؟ « چشمه»پس از رسیدن به دریا، چه تغییری در نگرش و نحوۀ تفکّر  -1
 معنای بیت زیر را به نثر روان بنویسید: -2

 «دیده سیه کرده،  ـشده زرَهه رد                نعره رب آورده، فلک کرده کر      »
 دریا، فریادی برکشیده که گوش فلک را کر کرده است و غضباک و طمع آلود برای بلعیدن چشمه  نگاهی کرده است.  

 از سعدی است، محتوای آن را با شعر نیما مقایسه کنید:سرودۀ زیر  -9

 خجل شد چو پهنای ردیا بدید                   یکی قطره  باران ز اربی چکید
 گر او هست حّقا من نیستم                 هک جایی هک ردیاست  من کیستم؟   

 رش هب جان رپوریدصدف رد کنا                        چو خود را هب چشم حقارت بدید
 رد نیستی کوفــت ات هست شد              بلندی از آن یافت کاو پست شد      

هر دو در قالب مثنوی هستند/ موضوع هر دو پرهیز از خودبینی است / تعداد ابیات نیما بیشتر از شعر سعدی است/ در شعر نیما ، 

ا در شعر سعدی، قطره عالوه بر تغییر پیدا کردن به گوهری گرانبها دهد امّیابد و غرورش را از دست میچشمه فقط تغییر می

 شود.  تبدیل می

 شعر در ولی دانست؛ می ها پدیده ۀهم از برتر را خود که چنان آن بود، خواه خود و مغرور افراد نماد نیما، شعر آغاز درچشمه ، 

 دریا، عظمت مقابل در باران ۀقطر سعدی، شعر در .کرد اختیار تواضع و فروتنی دریا، دیدن با ابتدا همان از باران، ۀقطر سعدی

 و است مغرور چشمه، نیما، شعر در امّا رسد؛ می ارزشمند مقام به بیند، ارزش می بی و پست را خودش چون و کند می فروتنی

 خود و کند دوری دریا از هدخوا می شود، می رویارو سهمگین و طوفانی دریای با که زمانی بیند و می دیگران از برتر را خودش

 باران، ۀقطر .ندارد شدن تسلیم و سکوت جز ای چاره که ماند می حیران و مبهوت دریا عظمت برابر در چنان دهد؛ امّا نجات را

 ناچار به وجود، اظهار جای به و مبهوت ماند دریا، عظمت برابر در پایان در چشمه، .است یافته رشد و خاکسار های انسان نماد

 .گذاشت کنار را غرور و کرد کوتس

 دوست دارید جای کدام یک از شخصیّت های شعر نیما )چشمه ، دریا( باشید؟ برای انتخاب خود دلیل بیاورید. -4
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 ردـخ یۀ  راپی                                                           گنج حکمت

      هک   ادندنه     ادمیع   دیگریک     با   و   دگذشتن    آن   رب   ادصّی    دو   روزی   ،اـضق از .  اجزـع   یکی  ،  حازم    دو   : بود   ماهی   هس   ریآبگی  رد     
  ، بود دیده    را     افیـج   ۀزمان        ربد  دست     باراه     و     داشت    زیادت    زمح   آنکه    بشنودند؛   نسخ   این   انماهی  .  رندبگی    را    هس   ره   و   ارندبی    دام 

 جانب  دو  رـه   و   ربسیدند   ادانصّی  ، انمی   این   رد . رفت رونبی  ور    ربف    ،  آمد ردمی آب هک انبـج   آن   از   و   آورد   کار   هب    روی   ، سبک
 و  کردم لتغف   » :  گفت   خود   با   ،  نبود    بهره بی    بت رتج  رتخی  ذ   و   ردـخ ۀ رایپی    زا   هک   مـه ریدیگ    .دببستن    کممح   رآبگی 
 همه    این   با   ؛  ندهد   ربیشـت    افیدۀ   بال   گامهن    رد   رتدبی   دچن    رـه  . است  حیلت  وقت   اکنون   و   دباـش    نچنی     افالنـغ کار    امفرـج
 فکر  روز   و   مردان   اتثب  وقت  .دنبین    صواب    رتأخی     ندشم    کایدم    فع د    رد   و   نگردد   دنومی    رهگز   شدان    افعمن  از   لعاـق 

 است، مرده   هک   دـش   ورتص    چون   و    ربداشت    را    او   ادصّی .  رفت می  آب  روی  رب   و    کرد   مرده   نخویشـت  سپ  «. است  دانخردمن 
  رد   زـجع و  البـغ  وی   احوال   رب   لتغف   آنکه و .  ربد    سالمت  هب   انـج   و   دافکن    جوی    رد    نخویشـت  ، حیلت  هب . داختبین 
 ارگرفـت  ات   دوید می    نشیب    و    فراز   رد   و   رفت می    استر    و   چپ ، انشش  پای    و   مدهوش    و  ردانرکگ   و   رانحی  ، بود   ظاره   وی    الافع 

 .شد
 منشی نصراهلل ترجمۀ دمنه، و کلیله                                          

 :  قلمرو زبانی
زم : دور اندیشی / دست بُرد : حمیعاد : وعده ، قرار ؛ میعاد نهادن : قرار گذاشتن /  دور اندیش   / عاجز: ناتوان /محتاط ، حازم : 

سبک : تند ، سریع / روی به کار آورد :   جافی: ستمگر ، ظالم /  هجوم و حمله ؛ دست برد دیدن: مورد حمله و هجوم قرار گرفتن/ 

: تاالب /  آبگیر در این میان : در این زمان ؛ در این حین / دست به کار شد / آب در می آمد : آب وارد می شد / برفور : سریع / 

صواب نبیند : درست نمی داند، جایز نمی شمارد / فرجام : عاقبت / حیلت : چاره  / مکاید : کیدها ، نیرنگ ها / پیرایه : زینت / 

      افعال : کارها /  پای کشان : لنگان لنگان ، ناتوان / صورت شد : تصور شد ، به نظر آمد / 

 : قلمرو ادبی

تشبیه : ذخیرت تجربت ) تجربه مانند یک ذخیره است ( ) استعاره : تجربه مانند  /است (  د مانند پیرایهتشبیه : پیرایۀ خرد ) خر

  چیزی است که ذخیره می شود( /   
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 از آموختن ، ننگ مدار                                                       درس دوم
دیگر   ،   زبان    هب   . اشمب    نموده  الف ـخ   هب  نمودی    چون    و  ای نم   مردم    هب   کاری   کونی   و     کینی    هب    را    خود   و    اسامی    کردن  کی از نی     توانی   ات      

  دبدـه   ن خویشـت     از   داد   هک    ره    هک  ،  بده    ن خویشـت     از    ادد   کاری    همه   اندر   و  ؛   اشینب    فروش   جو    ایدم نم گن   ات    مدار،    ریگ  د   دل     هب   و   مگو

    ادی ـش   و  م ـغ   ارث   و   ،  دارد    تو  ادی ـش    و  غم    ر تیما    او   هک    گوی   آنکس    هب   ، دوب     ادیت ـش  و   م ـغ  اگر   و  ، دباـش   مستغنی   داور   از     ،

 د.باـش   کودکان   فعل   این  هک    ،   مشو  ن اندوهگی    زود     و    ادانـش   ، زود  بد   و   نیک   ره   هب   و  . مکن    پیدا    رب خود  ،     مردمان  شیپ
 :    قلمرو زبانی  

 دن، ارائه دادن و واضح ساختن است.نمای / نمودی/ نموده: از مصدر نمودن به معنی نشان دا -/میاسا: آسوده و فارغ نباش  -

 / ،عملفعل: کار -  پیدا مکن: نشان نده / کردن محافظت نمودنتیمار داشتن: مراقبت  /مستغنی: بی نیاز   /  داد : حق ، انصاف –

 ) جو فروشنده (مرکب جو فروش :  /گندم نما : مرکب ) گندم نماینده (   
 :قلمرو ادبی

 و به دل دیگر داشتن: کنایه از دورویی /گندم نمای جو فروش) کنایه و تمثیل از ریا کار و دو روکنایه : به زبان دیگر گفتن 

 از حق آن را ادا کردنچیزی دادن: کنایه داد از 

 )غم و شادی(،)نیک و بد(،) شادان و اندوهگین(: تضاد

 :قلمرو فکری

 آن رفتار مکن. چون نمودی به خالف نموده مباش: وقتی خود را نشان دادی بر خالف -

 ظاهر درست و باطن نادرست.) دو رو و ریاکار(   نمای جو فروش:    گندم -

 ) حاسبوا نفسک قبل ان تحاسبوا ( در همۀ کارها عدالت را از خود آغاز کن.و اندر همه کاری داد از خویشتن بده:   -

    هک   ادیـش   ره   و  . نشوند ای ـج   از   باطلی   و   حّق    ره   هب   زبرگان    هک  ،  ردیبنگ     خویش    ادنه  و   ال ح   از   الیمح    ره   هب   هک  کوش  بدان      
ه دان بسـت   ، دامی    رد  را   دی نومی    و   باش    دواررتامی   دی نومی    وقت    هب   و  ،  رشم م    ادیـش  را   آن   ،  است م ـغ   هب   آن   بازگشت  

 دی.نومی    رد   را   د امی   و
ان ایش    با     دباـش   اقت چندان هک ـط  را؛   خویش     قرابت    اهص ـخ  ؛   باش   اس حق شن    ،  رزا    هب  را   همه شس     و   مکن   اعیـض شس    چیه     رنج     

  عیب   همی ینیب،   ان ایش    ر هن    هک    انهمچن    ات   اش مب    مولَع   ان ایش    هب    کنلی    و  دار،   حرمت    را    ش خوـی    قبیلۀ   ران پی   و    کن   کینی 
گاهن  اگر  دید؛ و   بتوانی   نیز      ننگ   از   ات   ارمد  ننگ   ،  نآموخـت   از    و   گردان   ایمن  وی   از   را   ش خوـی  ،  انایمنی   دارمق   هب زود   شوی،  ان ایمن    از بی
 قابوس نامه، عنصرالمعالی کیکاووس                                                                                                             رَسته باشی.                                                                                   
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 :قلمرو زبانی

حقیقتاً، حق شناس همه کس باش. ) را: فک  /ضایع: باطل /بسته دان: وابسته بدان  /مُحال: غیر ممکن  بنگردی: تغییر نکنی /

 رستن:رها شدن / مولع:حریص /حرمت دارد : احترام بگذار /خاصه قرابت: مخصوصاً خویشاوندان /نمای اضافه(اضافه،جانشین نقش

 :قلمرو ادبی

 ، تغییر حالت دادنای شدن: کنایه از عصبانی شدناز ج

 / هنر و عیب : تضاد حال، محال: جناس افزایشی

        :قلمرو فکری

 :  بدان کوش که به هر مُحالی از حال و نهاد خویش بنگردی، که بزرگان به هر حقّ و باطلی از جای نشوند

 کنند.شوند و صبوری میبا هرکار )چه حق و چه باطل( عصبانی نمیتالش کن با هر کار بی اساسی تغییر نکنی چرا که، بزرگان 

 .)است وابسته(ناامیدی  به امید و است امید ٔ  وابسته نومیدی      :  و نومیدی را در امید، بسته دان و امید را در نومیدی

 

 

 

 کارگاه متن پژوهی                                                                                   

 قلمرو زبانی:

 های مشخّص شده را بنویسید.معنی واژه -1

 سعدالدّین وراوینی             .داد   توان سخن آرایی  داد    او  رد  هک  کتابی -

 حق                    ادا کرد                

 فخرالدّین عراقی                            نهاد     ما     نهاد     رد   شوری  عشق،  -

 وجود    قرار داد                    

 

   غم، شادی  / نیک، بد/ حق، باطل / ایمن، انایمندر متن درس، سه گروه کلمۀ متضاد بیابید.   -2

 به عبارت های زیر توجه کنید:-9

 الف(  هم نشین نیک بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از هم نشین بد.

 «از نمایشگاه کتاب چه خبر؟ » زو گفت:ب( آر

» ، فعل جملۀ دوم ذکر نشده است اما خواننده یا شنونده از فعل جملۀ اول می تواند به فعل جملۀ دوم ، یعنی ؛ « الف » در عبارت 

 صورت گرفته است.« قرینۀ لفظی » پی ببرد. در این جمله ، حذف فعل به « است 

در جملۀ دوم خالی است اما هیچ نشانه ای در ظاهر جمله ، شنونده را به وجود « دارید» یا « ی دار» ، جای فعل « ب » در عبارت 

از جملۀ دوم حذف شده است ؛ در « دارید » یا « داری » فعل راهنمایی نمی کند. تنها از مفهوم عبارت می توان دریافت که فعل 

 صورت گرفته است.« قرینۀ معنوی » این جمله ، حذف به 

ک از اجزای کالم در صورت وجود قرینه می تواند حذف شود . اگر حذف به دلیل تکرار و برای پرهیز از تکرار صورت گیرد ، هر ی

حذف به قرینۀ » گویند. اما اگر خواننده یا شنونده از مفهوم سخن به بخش حذف شده پی ببرد، « حذف به قرینۀ لفظی » آن را 

 است.«  ناییمع

 رس ، حذف صورت گرفته است ؟ نوع آن را مشخص کنیددر کدام جملۀ متن د 
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 جدول زیر را کامل نمایید.)با حفظ شخص(   -5

 فعل امر ساخت منفی مضارع اخباری

 شنیده بودی بشنو نشنو شنویمی

 می رویداری برو نمی روی رویمی

 خواهید پرسید بپرسید نخواهید پرسید پرسیدمی

 قلمرو ادبی

 افزاید.سازد و رب تأثیک سخن مینوشته را زیبا میچه تأثیری در سخن دارد؟ « مَثَل»گیری از بهره -1
 دو عبارت کنایی را از متن بیابید و بنویسید.  -2

 قلمرو فکری

 . زود شاد و اندوهگین شدن راشمارد؟ نویسنده، چه کاری را کودکانه می -1

 کند؟أکید میهای اخالقی تدر جملۀ زیر، نویسنده بر کدام ویژگی -2

 راز دارد بودن«.            اثر غم و شادی پیش مردمان، بر خود پیدا مکن» 
 

 را بنویسید؟ پرهیز از دو رویی و ریا «  گندم نمای جو فروش مباش» مفهوم عبارت  -9

 برای مفهوم بیت زیر، عبارتی از متن درس بیابید. -4

 ابن حسام خوسفی«                می گذرند   زود   و   آیند  زود                 و غم     شادی    هک  زبی   غم بی   و  شاد»

 زب ی: زندگی کن )مصدر: زیستن( 
 نومیدی.ره شادی هک بازگشت  آن هب غم است، آن را شادی مَشمُر، و هب وقت نومیدی امیدواررت باش و نومیدی را رد امید، بسته دان و امید را رد 

 

با کدام عبارت درس ، قرابت معنایی دارد؟  هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی « بوا قَبلَ اَن تُحاسَبوا حاسِ» حدیث   -5

 باشد

6- .............................................................................................................................................................. 
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 روان خوانی 

 دیوار

 

ا چیزی دستگیکش نمی شد. چشم اهی خواب آلود و حیکت زدۀ خود را باز کرده و محو تماشا شده بود. همه چیز شیپ چشم    رب ّ و رب     و  بود  ادهباالی پّله اه ایسـت       گاه می کرد. امّ ن

دنی و اتزه ای می دید هک روزاهی دیگر ندیده بود. بهمن ، پسک همساهی ، توی حیاط خودشان دور باغچه می گشت و با آب پاش کوچک اهیش عوض شده بود؛ چیزاهی باور نکر

 رنده تکیه داده بود ، رکت و خوشحال هبخود، گل اه و سبزه اه را آب می داد و منیژه ، خواره زبرگ او هم لب حوض نشسته بود و دندان اهیش را مسواک می کرد . همان طور هک بی ح 

ا دریوز چیه کدام را نمی توانست دنیبب؛ هن بهمن را هک با آب پاش خود دور باغچه اه و گلدان اه می گشت ، هن  منیژه را  هک لب حوض نشسته بود و دندان اهیش همۀ اینها را می دید امّ

 و هچ اّتفاقی افتاده است.را می شست. تعّجب ربش داشته بود . نمی دانست چرا امروز این طور شده 

شلوغ    صدای و   رود.خورشید اتزه داشت مثل یک توپ قرمز از پانیی آسمان پیدا می شد. ـسصبح بود و روشنایی شیکی و رّباقی روی آسمان را گرفته ب اول هنوز      

کان داد و صدایش کرد:چند بار با خنده و خوشحالی ، دست اهیش را هب طرف  ربداشته بود.   اط را گنجشک اه ، حی   «بهمن ... من را می ینیب... ؟ بهمن...! » بهمن ت

ا بهمن هب کار خود رکگرم بود. صدای او را دینشن . چند پّلۀ دیگر هک پانیی آمد ، از تعّجب داهنش باز ماند. حیاط اه رک هب هم آور      ده و خاهن اهیشان یکی شده بود و هب جای دیوار ، امّ

 ی شکسته و پاره اهی خشت و خرده اهی گچ ، روی هم ریخته بود. از پّله اه پانیی دوید ؛ خوشحال بود. تّلی از آجراه

دیشب باد، دیوار را خراب کرده است. پدرش هک مشغول پوشیدن لباس اهیش بود ، با اواقت » توی ااتق آمد . مامانش هک ربایش چای می ریخت ، هب او گفت هک      

 «امروز باید استاد عباس را منیبب هک بیاید ، دیوار را بسازد. هب شس دیگری نمی شود اطمینان کرد.همین :» تلخی گفت 

بله دیگر ، تو این دور و زماهن هب شسی نمی شود اطمینان کرد؛ عجب :» سیکوس ، ربارد زبرگش ، هک خود را بعد از پدر مرد خاهن حساب می کرد ، صدایش را صاف کرد و گفت      

 «ری است.روزگا
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یک مرتبه توی ااتق آنها آمده بودند. ردست ، همین موقع بهمن هب دنبالش توی ااتق آمد هک ربای بازی هب خانۀ آنها ربوند. بی آنکه رد  کوهچ را زبند و شسی رد را باز کند ،      

می دانی انصک؟ دیشب باد آمده دیوار حیاط را خراب » آمدند ، بهمن با خنده گفت: نیشش باز شده بود و یک رزی می خندید. وقتی هک رد کنار هم راه افتادند و از ااتق بیکون

 «کرده! ... حاال دیگر می شود همین طوری بیایی خانۀ ما بازی ... . 

 «باد، دیوار را خراب کرده ؟! چطوری خراب کرده ؟:» انصک هم با خنده و تعّجب رپسید      

 «دیگر!خوب ، خراب کرده :» بهمن گفت      

، با ادب و اخم کرده ، روی اقلیچه  طولی نکشید هک همه چیز  مهمان بازی شان رو هب راه شد . یک اقلیچه زری سایۀ یکی از ردخت اه پهن کردند و چهار زانو مثل آدم اهی زبرگ     

ا اقش خرزبه و سیب بهمن ، همه چیزشان جور شد و هب شادی فرو نشستند. بهمن سماور کوچکش را آتش کرد. انصک هم مقداری زردآلو و گیالس از مامانش گرفت و ب

لی گردنتف! ات ظهر هک هب زور از هم جدا شدند ، دنتفگ و خندیدند و از یکدیگر پذریایی کردند. وقتی انصک از حی اط آنها هب خانۀ خودشان آمد ، همه چیز را با ریختن دیوار ، جشن مفصّ

 کرد.داهن رپ خنده ربای مامانش تعریف 

*** 

گاه می کرد. چشم اهیش دیگر نمی خندید. لب اهیش شُل و آزیان شده بود. دلش می خواست       بهاهن بگیکد و گرهی کند . حیاط مثل حاال پشت پنجره ایستاده بود و با غّصه هب حیاط ن

از هم می ربید. انصک می دید هک دوباره حیاطشان مثل روزاهی اّول ، کوچک گذشته از هم جدا می شد. دیواری نو و آجری از میان خاهن اه رک بیکون می آورد و آنها را 

فکر می کرد هک دیگر نمی تواند با بهمن و بّچه اهی دیگر گرگم « . بله دیگر ، کوچولوی کوچولو  شده ، ردست مثل یک قفس ... :» می شود؛ خیلی کوچک. با خودش می گفت 

نبال هم بکنند ، هب رک و کول هم بپکند و خنده کنان و نفس زانن دنبال هم از این رک حیاط هب آن رک حیاط بدوند و فضا را از هب هوا بازی کند و مثل ماهی اهی حوض د

 فریاداهی شادمانی خود رپ کنند.
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گارلب ربچیده بودپشت پنجره ایستاده بود و میله اهی آهنی را با دست اهیش می فشکد . مثل بّچه ای دو ساهل ،       هک ربای کار بدی ، یک بی رتبیتی ، دعوایش کرده  . ان

د. از همۀ آنها ، از دیوار و بّنا و عمله اه بودند. بغض گلویش را می فشکد و دلش می خواست گرهی کند. چشم اهی رپ بغض و کینه اش هب دیوار  نوساز ، هب بّنا و عمله اه خیکه شده بو

ره هچ از او می خواستند یا ره هچ از او می رپسیدند و ره پیغامی هک ربای بابا و مامانش دادنتش ، همه را دینشنه می گرفت. گاهی نفرتش می گرفت. از حرص با آنها لج می کرد و 

 مشت مشت شن و خاک و سنگ رزیه رب می داشت ، هب رک و صورت آنها می زد و فرار می کرد.

ا او اعتنایی نمی کرد . پشتش را « .. زنده باشی ! یک چّکه آب خوردن ربای ما بیاور . بدو بارک اهلل ، خیلی تشنه ایم.آاق کوچولو، آاق پسک.» باراه ، او را صدا کرده بودند:      امّ

شود و همه ر روی رکشان خراب هب آنها می کرد و می رفت . دلش می خواست همان طور هک مشغول باال ربدن دیوار هستند، از آن باال بیفتد و دست و پایشان بشکند یا دیوا 

 «الهی بمیکند ، الهی همه شان بمیکند.:» شان زری آن بمیکند. غّصه دار آرزو می کرد 

بهمن بار هب طرف رد  کوهچ رفت هک خود را هب دیگر نمی توانست هب خانۀ بهمن ربود. عمله بّنااه و دیوار ، راه را رب او بسته بودند . رد آن حال هک بغض گلویش را می فشکد ، چندین      

گ ا رد  کوهچ بسته بود و دستش هب قفل  رد نمی رسید. با خشم و اندوه هب دیوار و عمله بّنااه ن  اه می کرد و همۀ بدبختی خود را از چشم آنها می دید.ربساند و بازی شان را از رک بگیکند امّ

 ساختن آن اصکار دارد. آن چند روزی هک دیوار خراب شده بود، همۀ آنها راحت رت بودند. ره هچ فکر می کرد نمی فهمید هچ احتیاجی هب دیوار هست و چرا پدرش این همه رد     

اگر آنها نبودند ، پاک »  :. مامانش می گفتآن روزی هک ماردش سبزی خشک کردنی خریده بود، مارد بهمن و بقّیه بّچه اه آمدند و نشستند و با بگو و بخند ، همه را ات عصک پاک کردند

گامی هک مارد بهمن رپده اهی ااتقشان را می کوبید ، مامانش هب کمک او رفت . ات زمانی هک دیوار از نو ساخته نشده بود، شب اه «. ی اه چهار جنپ روز طول می ششیدکردن سبز  یا هن

 توی حیاط فرش می انداختند و سماور را آتش می کردند و او را هب دنبال پدر و مارد بهمن می فرستادند.

ا شیپ از آنکه باد دیوار را خراب کند، وضع هب این حال نبود. شاید هفته اه می گذشت هک همدیگر را نمی دیدند . دور هم جمع شدن و گف ا      تن و خندیدن هم هک جزء  خیاالت بود. مّ

ربای خودش نگه می داشت و عوض آن ، صدایی خفه و رغیبه از  اگر گاهی هم از دل تنگی ، از پشت دیوار یکدیگر را صدا می کردند ، مثل این بود هک دیوار صدای آنها را 
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می کردند یا دیوار آن طرفی با دیوار  خود بیکون می داد. جوابی هم هک هب این صدا می آمد ، خشک و بی مهر و انرسا بود؛ مثل این بود هک دو ات آدم رغیبه ، زورکی با هم صحبت

 این طرفی ، رکسنگین حرف می زد.

گاه کرد. همه مشغول بودند ؛ دیوار مشغول می خواند « سی سی ...سی سی » ردخت اه هک باد توی آنها مثل جیکجیکک اه وار نیمه کاره ، هب بّنای چاق و گنده و عمله اه ، هب هب دی       ، ن

کار توی ردخت اهباال رفتن ، بّنا مشغول ساختن و عمله اه مشغول نیمه باال انداختن . فقط  مثل این بود هک دیگر دوست   نشسته بود و ربای خودش آواز می خواند.باد بود هک بی

هک آن باال ، روی شاخۀ  نداشت خودش را هب دیواراه زبند و آن اه را خراب کند. مثل اینکه چیه دلش نمی خواست هب طرف دیوار نوساز  آجری حمله ور شود. خوش داشت

 خودش را روی شاهخ اه اتب بدهد. ردخت اه بنشیند و دیوار را تماشا کند و یک رزی

 «دیگر باد نمی آید دیوار را بخواباند ؛ دیگر نمی خواهد بیاید... دیگر رتسیده . :» انصک زری لب گفت      

اختند ، گ ل ردست می کردند ، گچ می ساختند ؛ می دیوار داشت هب بلندی گذشتۀ خود می رسید. بّنا و عمله اه تند تند کار می کردند ؛ از رندبان باال می ردنتف ، نیمه باال می اند     

   .می رفتباال رت ردنتف و می آمدند و دیوار باال و 

 انصک هنوز می توانست با چشم اهی غم زده اش ، گوهش ای از آن حیاط را تماشا کند.

*** 

 مامانش بی آنکه رک خود را ربگرداند ، گفت:

 «اه ... بابا آمده ؟» -

 هن -

 د ، مرا خبک کنره وقت آم -
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 کجا می خواهید ربوید؟ -

گاری  -  خواست

 یااهلل ، من هم می خواهم بیایم. -

گاه کرد و با تعّجب رپسید: -  مامانش او را ن

 کجا؟ -

گاری. -  خواست

 آاه ... پس این طور ! دیگر کجا می خواهی بیایی ؟ اه ؟ -

ا مثل اینکه چیزی هب فکرش رسیده است و انصک ساکت شد . از حرف اهی مامانش فهمید هک التماس کرد      گفتن آن را  جرئتنش بی هجیتن است و او را با خود نخواهد ربد امّ

گاه کرد ؛ آخر  زبانش بچسبد حرفی مانند آتش رکندارد. مثل اینکه  و داهنش ربای گفتن باز نشود ، مّدتی این پا و آن پا شد و صورت مامانش هک رکخ و سفید شده بود ، خیکه ن

 طاقت نیاورد و گفت : 

 مامان! ... -

 بفرمادیی. -

 چرا اینها دارند میان خانۀ ما و بهمن دیوار می ششند؟ -

 چرا دارند دیوار می ششند ؟ هچ چیزاهی می رپسی ! آخر همین طوری هک نمی شود ... . -

 چطوری؟ -
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 خاهن اهمان بی دیوار باشد. -

 چرا نمی شود مامان؟ -

 دست از رکم ربدار. مگر نمی ینیب میان همۀ خاهن اه دیوار است؟ای ، هچ می دانم .  -

 چرا میان همۀ خاهن اه دیوار است؟ -

 ربو بازیت را بکن. این قدر از من حرف نگیک ، بّچه. -

گاه کرد. ردخت اه ، انصک ساکت شد ، چیزی دستگیکش نشده بود. ماردش از ااتق بیکون رفت. انصک ربگشت و پشت پنجره آمد و هب بیکون ، هب ب       ّنا و عمله اه و ردخت اه ، ن

آواز نمی خواند و روی شاهخ اه اتب نمی خورد. فهمید هک باد « سی سی ... سی سی » بی حرکت ، راست ایستاده و رکشان را هب هوا بلند کرده بودند. باد دیگر میان ردختان 

 رتسیده و از میان ردخت اه رفته ... رد رفته.

گاه می کرد. همان طور هک  غم و ردماندگی فشکده شد.دلش از       با چیه شس نبود هب کمکش بیاید ؛ چیه شس. جلوی چشم اهی غم زده اش دیوار مثل دیو ایستاده بود و با اخم هب او ن
گاه می کرد، با خود گفت   « آره ، مثل دیو است ، ردست مثل دیو است.:» رتس و لرز هب دیوار ن

مثل اینکه ربگ اه و شاهخ اه ی روی ربگ اه، آفتاب  زرد و بی مهر  رغوب ، مثل صداه قناری  نشسته بود هک دسته دسته هب آسمان رپواز می کردند. آن وقت رک شاهخ اه و      

گاه می کردند... رداه ، ردخت اه ، دیواراه ... همه گاه می کردند. همه هب او ن  .ده بودند و با او رک دعوا دادنتشاخم کر اتریک و خالی ، رب می گشتند و هب او ن
گاهی هب آنها بکند، هب طرف ااتق اه      ی آن طرف حیاط رفت. میان رتسید و از پشت پنجره ربگشت و توی حیاط آمد . با بیزاری از کنار بّنا و عمله اه گذشت. بی آن هک ن

گاهی تند و تیز هب بّنا و دیوار سفید خیکه شد. ربق خوش حالی رد چشم اهیش دوید ، دوال شد و دستش را با احتیاط روی پاره آجر  شیپ پایش گذاشت  راه ، یک مرتبه ایستاد و با ن
گاه کرد. چیه شس متوّّج او نبود.خیالش راحت شد ا وحشت رکاپایش را فراگرفت. بلند شد و با دلهره و نگرانی هب این ور و آن ور خود ن . هب رک طاس و قرمز بّنای خ پ له امّ

گاه کرد . بعد رد حالی هک دست اهیش می لرزید و رنگش هب سختی رپیده بود ، از نو خم شد و دست راستش را  ای هک آرام و با احتیاط روی آجر  رد چند قدمی او خم شده بود ، ن
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گاه کرد. قلبش مثل یک گنجشک اسیک رد سینۀ او رپ رپ می زد. یک پایش را هب جلو و یک گذاشت و آن را از زمین ربداشت و هب تندی هب این طرف و آن طرف ن
 پایش را هب عقب گذاشت ، دستش را هب نشانۀ رک  بّنای خپله باال ربد. خوب نشاهن گرفت ، دستش با پاره آجر رد هوا گردش آمد ... 

کان خورد و با چشم گندۀ رکخش چپ انگاه لرزشی شدید رکاپایش را ربداشت . رد همان دم هک می خواست آجر را رپاتب کند، هب نظرش رسید هک دیو       ار انگهان از جا ت
گاه کرد و هب طرفش راه افتاد. تنش  شدیدی گرفت. دستش لرزید و شُل و بی حس پانیی آمد و پاره آجر از میان انگشت اهیش روی زمین افتاد. با چشم  رعشۀچپ هب او ن

 دیو ... دیو ... دیوار... .» اهی بیکون زده گفت:
 «هچ شده ؟ چطور شده ؟» و هب طرف ااتق فرار کرد. ماردش رکاسیمه ، رک و پای ربهنه از ااتق بیکون رپید و با وحشت او را رد بغل گرفت و رپسید:  جیغ ششید     
 «ا بخورد.دیو ... دیو ... آمده بود من ر » انصک رد حالی هک سفت خود را هب او چسبانده بود و مثل بید می لرزید ، با هق هق  گرهی گفت:     

 ) اندکی تصرّف و تلخیص (  دیوار ، جمال میر صادقی                                                                                                      

 

 

 

 

 درک و دریافت

 

 اگر این متن را داستانی نمادین بدانیم ، هر یک از عناصر زیر نماد چه چیزی است؟ -1

 عامل یا مسّبب جدایی ، ربهم زننده ی تفاهم. بنّا:

    ع بشکی.خ جدایی انسان اه و مانع تفاهم جوام دیوار: 

 نماد آدم اهیی هک با هم زندگی می کنند ) نماد دوست و هم نوع(همسایه : 
                     داستان توضیح دهید.  زاویه دید: سوم شخص     «  شخصیّت اصلی » و « زاویۀ دید » در بارۀ   -2

 است ؛ دیوار را هب شکل یک دیو می بیند هک مانع دوستی و روابط انسانی میان آن اه می شود. «  انصک» شخصیت اصلی 
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 ( 2فصل ) 

 گونه شناسی

 ادبیات پایداری 

گاهی بخش یا ااقتندی خویش را رد بارۀ دادگری ، عدالت خواهی ، رد این فصل ، متن اهیی را می خوانیم هک رد آن اه نویسنده یا شارع ، تفّکر آ            

می رساند و بیدادگری ، ستم ستیزی ، آزادی و حق جویی ، بازگو می کند. هب این گوهن متن اه هک رد حقیقت ، فریاد مظلومیت آزادی خوااهن را هب گوش 

 می گویند.« ادب مقاومت » یا « ادبّیات پایداری » فرا می خواند ،  خواننده را هب ایستادگی ، مبارزه و سازش انپذریی رد ربارب ظلم ،

ت یا جامعه هب مبارزه       گامی هک یک ملّ ت اه دیده می شود؛ هن با عوامل ایستادگی رد ربارب بیدادگری اهی اشخاص و حکومت اهی ظالم رد اترخی همۀ ملّ

گان رب می خیزد  گان ستایش آزادی و آزادی خواهی و ، ، از رکوده اه یا نوشته اهیی بهره می گیکد هک موضوع اصلی آنها استبداد و استکبار داخلی یا تجاوز بی

 دعوت هب مبارزه و پایداری رد ربارب بیدادگران است. 
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 سومدرس 

 پاسداری از حقیقت

 می دارم   دوست     را    انردخـت 
 ام کرده اندقی   تو   رام احـت    هب  هک 

 را    و آب
 توست    اردم    رمه  هک 

 کرده است   خگون  رک  را   رف ـش   تو   خون 
 ابتتنج   دار  آینه  ، شفق 
 رابیمح   ،  و فلق

 آن   رد   تو  هک 
 گزارده ای     ادتشه   صبح  از نم 

*** 

 : قلمرو زبانی

/  شفق: سرخی خورشید در هنگام غروب. / فلق :  مَهر: مهریه / شرف: آبرو ، بزرگواری/  سرخگون : مانند سرخ ، سرخ رنگ 

سرخی خورشید هنگام صبحدم، فجر / نجابت : اصالت ، پاک منشی ، بزرگواری  /  محراب : شریف ترین جای مسجد . طاق درون 

 مسجد که به طرف قبله باشد چون طاق مذکور وسیلۀ جنگ با شیطان است آن را محراب نامیده اند.

 : قلمرو ادبی

 ص: درختان قیام کرده اند) درختان مانند انسان هایی  تصور شده اند که قیام کرده اند( / تشخی

 تلمیح : آب مهریه حضرت فاطمۀ زهرا است.

 « شرمنده کردن» کنایه : سرخ گون کردن کنایه از 

 تشخیص: خون تو شرف را سرخگون کرده است.

 تشخیص: آینه دار بودن شفق.

 است   تشبیه : فلق مانند محرابی

 درخت نماد استواری و قیام و آب نماد پاکی است.

 «و آب را که مَهر مادر توست»تلمیح در عبارت 

 تضادّ شفق و فلق /  تناسب:  محراب و نماز/  فلق و صبح و خون و شهادت

 :  قلمرو فکری

 تو: منظور امام حسین ) ع ( 
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به پا خاسته اند./ و آب را دوست دارم که مهریه مادر « ( ع » ام حسینبه این دلیل درختان را دوست می دارم که به احترام تو) ام

 تو حضرت فاطمۀ زهرا است/ 

خون تو به شرافت و بزرگواری ، اعتبار بخشیده است )تو با شهادت خودت ، شرافت را شرمگین و خجالت زده کردی( / سرخی 

ویی محرابی است که تو در آن نماز صبح شهادت خواندی و غروب پرتوی از نجابت تو را بازتاب می دهد/ و سرخی سپیده دم گ

 آماده شدی برای شهید شدن )آغاز و پایان هر روز یادآور نجابت و جانفشانی تو در راه برپاداشتن دین خداست(.

*** 

 گودالم    آن   کررد ـف 
 ده استمکی    را   تو   خون   هک 
 دمبو  ندیده     عرفی     نچنی     گودالی   چیه

 بود   زعزی  می توان   م ـه    رد حضیض
 رسبپ      گودال   از 

*** 

 :قلمرو زبانی

گودال: زمین پست ، در اینجا ) محل شهادت امام حسین) ع ( است ، قتلگاه (/ مکیده است : ماضی نقلی / رفیع : بلند، مرتفع  /  

 حضیض: جای پست در زمین یا پایین کوه ، فرود/ 

 : قلمرو ادبی

 میح : شهادت امام حسین ) ع (تل

 تشخیص : گودال خون را بِمَکد.

 تناقض ) پارادوکس( : رفیع بودن گودال

 تشخیص: از گودال چیزی را بپرسیم.

 : قلمرو فکری

در فکر آن گودالی هستم که در آن به شهادت رسیده ای / تا کنون هیچ گودالی  به چنین مقام بلندی دست نیافته بود / از گودال 

 رس که حتی می توان در زمین پست باشی و مقامت بسیار باال مرتبه باشد/بپ

*** 

 آمد   تو   گلوی    رب   هک  ری شمشی 
 اتکاین   رد  را   زچی   همه     و    چیز   ره 
 کرد:   پاره   دو    هب 
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 دـش    ، حسینی  تو  سوی   رد   هچ   رـه
 زییدی...     سو    ر دیگ 

 ار!معی    تو    مرگ     ای   ،  آه
 گرفت    رههب سخ  را     زندگی   ان مرگت چن 

 کرد در بی ـق     را      آن   و
 ان چن      مردنی   هک

 شد  زندگانی   زبرگ  عبطۀ    
 خونت 

 حقیقت   ایت به   خون   با 
 ادایسـت    رتاز   یک     رد
 شد   انجه   دوام     امنـض  ، زعمت    و
 -داـشپمی   ردوغ     با   انجه   هک  -

 است...   «راستی »    ای امـض     تو و خون 
*** 

 :قلمرو زبانی

کاینات : بودنی ها ، موجودات، جهان / سُخره : مسخره کردن ، ریشخند / غبطه : رشک بردن ، حال و روز کسی را آرزو داشتن بی 

: بهای خون ، قصاص/ عزم : قصد ،  اراده / ضامن : ضمانت کننده، کفیل ، به آنکه خواهان زوال آن  باشیم./ تراز : سطح . / خون بها

 عهدۀ گیرندۀ غرامت/ 

 : قلمرو ادبی

تشخیص: مرگ /   تشبیه : مرگ تو مانند معیاری است./   تضاد : حسینی / یزیدی./   مجاز : شمشیر منظور تیغۀ شمشیر است.

 تشبیه : خون تو مانند امضا است./  ./ عزم تو ضامن باشد/ چیزی را به مسخره بگیرد./ زندگی بی قرار باشد

 :قلمرو فکری

شهادت تو همۀ دنیا را  به دو بخش تقسیم کرد/ آنان که طرفدار تو و حق بودند ؛ شدند حسینی و طرفدار ستمکار و باطل ،      

زندگی را به ریشخند گرفت و آن را بی شدند یزیدی. / ای کسی که شهادت تو، معیار حق و ناحق است/  شهادت تو ، آنچنان 

ارزش کرد / که مرگی مثل مرگ تو ، آرزوی همۀ زندگان شده است/ خون تو ، با حقیقت که خونبهای تو است در یک ردیف قرار 

ستی و / خون تو بود که را-چراکه جهان با دروغ پایدار نمی ماند –دارد) تو حقیقت محض هستی(/ و ارادۀ تو باعث تداوم دنیا شد 

 حقیقت را در جهان پایدار نمود و به آن استمرار بخشید.

*** 
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 اعتشج   از   ا رتتو تنه 
 اده ایایسـت     اترخی    دانوـج    نروـش      ۀگوش  رد 
 حقیقت    از    داری پاـس   هب

 داقت و ـص
 دلبخن    رتین رین شی 

 توست     ارادۀ    انلب    رب
 لند ب    و  اوری تن    دان چن 

 ااـشتم   گامهک هب هن 
 می افتد  لـقع    کودک    رـس   از   کاله 

*** 

 :قلمرو زبانی 

 تناور: تنومند ، فربه ، قوی جثّه / 

 :قلمرو ادبی

تشخیص: لبان اراده ) اراده / حس آمیزی: لبخند شیرین/    تشبیه : صداقت مانند لبخند./      لبان اراده، تشخیص: وجدان تاریخ 

کنایه : کاله از سر افتادن کنایه از شدّت /      تشبیه : کودک عقل ) عقل مانند کودکی است ( /  د انسانی است که لب دارد( مانن

 تحیّر.

 :  قلمرو فکری

شجاعت در تاریخ تنها و بی مانند است. تو تنهاتر از شجاعت در گوشه ای از وجدان بیدار بشریّت برای پاسداری از حق همواره      

حاضری )هرجا وجدان بیداری هست که از حق پاسداری کند، تو آنجا حضور داری(/ و راستی زیباترین لبخندی است که بر لبان 

ارادۀ محکم تو می درخشد )تو با اراده ای محکم در راه حقیقت زیبایی آفریدی(. /  تو آنقدر بلند مرتبه و باشکوه هستی که عقل 

 ا درک کند.نوپای بشر نمی تواند مقام تو ر

*** 

 شخوـی   خون    از   اتالبی  رب 
 اده ایایسـت   اترخی    هگ     گذر    رد

 فرهنگ   از   امیبا ـج
 انیاممی آـش    را     رهگذار    رّیت و بش 

 ... -است   ادت شه    تشنۀ     هک     را   ره شس  -
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*** 

 :قلمرو زبانی

 تاالب: آبگیر ، برکه

 :قلمرو ادبی

 تشبیه : گذرگه تاریخ / جامی از فرهنگ/   خونش مانند تاالبی زیاد بود.اغراق: 

 :قلمرو فکری

تو در طول تاریخ همواره با خون جوشان خود محکم و استوار حضور داشته ای / با فرهنگ عاشورایی خود / به انسانها راه و رسم  

 شهادت را می آموزی.  

 گوشواره عرش ، مجموعه کامل شعرهای آیینی ، سید علی موسوی گرمارودی                                             

 

 

 

 

 

 کارگاه متن پژوهی

 :       قلمرو ادبی

 را از متن درس بیابید.      « رفیع » مترادف و متضاد واژۀ  -1

 حضیض متضاد:      بلند  مترادف: 

 ؛ سپس به کمک آن جاهای خالی را پر کنید.یدبیاباز متن درس ، برای نمودار زیر ، گروه اسمی مناسب  -2

  – یغبطۀ زبرگ زندگان  –فکر آن گودال 
 گروه اسمی

 

 هسته                                 وابسته                         وابسته                                               

 

 مضاف الیه                        صفت اسم                                                                                   

                                         

                                            ......                        .................                                ........................... 

 :قلمرو ادبی

 در متن درس مشخّص کنید.« تشخیص » دو نمونه از کاربرد  -1

 شعر سپید ، گونه ای از شعر معاصر است که آهنگ دارد امّا وزن عروضی ندارد و جای قافیه ها در آن مشخّص نیست. -2

 را از این دید بررسی کنید. « پاسداری از حقیقت » شعر 
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زیر توجه کنید:به بیت  -9  

 صائب«          دگیشکمن     جز    هب   نبود     لیاـص بی ح   ل حاـص       نکرد              باال     رک     ام رـمعرد تم   د مجنونبی » 

ده است و در این بیت شاعر برای شکل ظاهری و آویزان بودن شاخه ها و برگ های درخت بید ،  علّتی شاعرانه امّا غیر واقعی آور

 آن ،  سرافکندگی  بید ،  به سبب بی ثمر و بی حاصل بودن است . 

» بتواند خواننده را قانع کند، آرایۀ  که وقتی شاعر یا نویسنده ،دلیلی غیر واقعی امّا ادبی برای موضوعی بیان کند به گونه ای       

 پدید می آید.« حُسن تعلیل 

دلیل و برهان نیکو آوردن است ؛ اگر چه این دلیل و برهان ، واقعی ، علمی یا عقلی نیست اما در لغت به معنای « حسن تعلیل »      

 مخاطب آن را از علّت اصلی دلپذیرتر می یابد.

 توجّه کنید:ی دیگر اهبه نمونه 

 نظامی                             را      مـغ   اتراج   انجه   در ان  ندید                               را     مـلع     زد     رب      راستی     از      روـس چو  -

 نوهح گری ؟   د کن   همی   رو   هچ    ز    دانی                              ری سح   روسـخ  ده دم سپی   گامهن  -
 خیّام                            گذشت  و تو بی خبکی      شبی    از رـمع                                          صبح                      آییۀ        رد          ددننمو     ه ـک            یعنی   

 و زعمت ، ضامن دوام جهان شدبه کار رفته است؟ دلیل خود را بنویسید.      « حسن تعلیل » در کدام قسمت از متن درس 

 :قلمرو فکری 

 شهادت رد راه خدا تن درس ، شاعر چه نوع مرگی را غبطۀ بزرگ زندگانی می داند؟     با توجه به م -1

 با چه ویژگی هایی وصف شده است ؟ چرا ؟ « عقل » در متن درس ،  -2

 عقل چون کودکی از ردک مقام واالی امام حسین ) ع ( انتوان است 
 ارتباط معنایی دارد؟« حقیقت پاسداری از » هر یک از موارد زیر ، با کدام قسمت از شعر  -9

 شَرَفُ المَکانِ بِالمَکینِ.) ارزش هر جای و جایگاهی به کسی است که در آن قرار گرفته است.(

 از گودال بپکس/                 رد حضیض هم می توان زعزی بود/            چیه گودالی چنین رفیع ندیده بودم/              هک خون تو را مکیده است/             رد فکر آن گودالم 
 عبادَک مِنَالجَهالَهِ و حَیرَهِ الضّالله.لِیَستَنقِذَ  مُهجَتَهُ فیکوَ بَذَل 

 ) او ، حسین ) ع (، خونش را در راه تو داد تا بندگانت را از نادانی و سرگردانیِ گمراهی نجات بخشد.(

 ره شس را هک تشنۀ شهادت است/               و بشکّیت رهگذار را می آشامانی/            با جامی از فرهنگ/              ایستاده ایرد گذرهگ  اترخی/              رب اتالبی از خون خویش 
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 گنج حکمت:

 دیوار عدل

  هک    نبشت    جواب       .  کردن  باید    ارت را عم   آن  ،  شده است   خراب  ،  رشه   دیوار    هک    نبشت    لیفههب ـخ     ریِ  شه    لعام      

 . گچ    و   سنگ  و         و خشت  گ ل     هب    نیست   اجتهک ح   ،  کن   پاک   خوف   و   م ظل    از     اهراه    و    دیوار کن  دل،ـع  از    را    ر شه 

 الملک توسینامه، خواجه نظامسیاست                                                                            

 

 :قلمرو زبانی

 عمارت : آبادانی

 نبشت : نوشت 

 خوف : ترس 

 حاجت نیست : نیاز نیست 
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 درس چهارم

 درس آزاد
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 پنجمدرس 

  بیداد ظالمان

 بگذرد       زنی    ا شم    ان زم      رونق   م ـه                  بگذرد     ز نی    ا ان شم جه    رب     مرگ  هم  -1
 :قلمرو ادبی

 از رونق و شکوه دوران: کنایه رونق زمانزندگی   / جهان: مجاز از  

 : قلمرو فکری

 رسد.آمد / رواج و گرمی بازار  شما هم با آمدن مرگ به پایان میمرگ به سراغ شما نیز خواهد 

 بگذرد         ز نی      اشم     ان آشی     دولت     رب                        د  خرابکن       ات     آن   پی    از   محنت    بوم    وین  -2
 :قلمرو زبانی

 خانۀ خوشبختی )مرکب( آشیانِ دولت ، طر  / دولت آشیان : از پی: به خا محنت : رنج / بوم : جغد   /   

    :قلمرو ادبی

      بوم محنت بر آشیان کسی گذشتن: کنایه از نابودی قدرت و اعتبار/    بوم) جغد(: نماد شومی      بوم محنت: اضافه تشبیهی

 :قلمرو فکری

 ؛ شما را نیز خانه خراب خواهد کرد.کندجغد شوم و ویرانگری است که به ما بسنده نمی، رنج و سختی 

 بگذرد         زنی     اشم    ان  دـه   رب   و    لق ح  رب                عام         و  خاص      ر گی  گلو    هست   هک   ل اـج     آب -9
 قلمرو زبانی:

      ۀ مردم/ گلوگیر : مرکب    /     خاص و عام : هم       اجل : مرگ

 :دبیقلمرو ا

آب اجل «  / کل نفس ذائقۀ الموت» / تلمیح به آیه خاص و عام: مجاز از همه   مصراع اول: تشخیص / /   اضافه تشبیهی آب اجل: 

        کنایه از: مرگ و نابودی بر حلق کسی گذشتن

 : قلمرو فکری

 .شود به سراغ شما نیز خواهد آمدکند و دامنگیر همه میمرگ که به هیچ کس رحم نمی

 بگذرد       زنی       اشم      انالم ـظ      دادبی                              نکرد       ابق    ،   رد    انجه    هب      ادالن ـع     داد        چون -4

 قلمرو زبانی:

 ، ظلم  داد: عدالت و انصاف    /   بقا : باقی    /  بیداد : بی عدالتیچون : حرف ربط وابسته ساز / 

 . درجهان  بهآوردن دو حرف اضافه برای یک متمم از نشانه های سبک قدیم است ؛ 

 : قلمرو فکری

 وقتی عدالت و دادپروری عادالن، در جهان باقی نماند / پس ظلم و ستم شما ظالمان نیز پایدار نخواهد ماند. 

 ارتباط معنایی دارد با:*

 ) خاقانی( بر قصر ستم کاران تا خود چه رسد خذالن ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما  / -1

 نماند همی نیک و بد پایدار -2

 بگذرد     ز نی    اشم     انسگ    ِ     عوعو   این                       رفت   و    گذشت     رانشی   رّغش    چو  مملکت   رد -5
  :قلمرو ادبی

    سگان: افراد پست           های بزرگ و شجاعمبارزان، انسان  شیران :
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 قلمرو ادبی: 

 استعاره : شیران ، سگان 

 :قلمرو فکری

زوال  )نیز از بین خواهد رفت. های شما فرومایگانین پارس کردنهای دلیر باقی نماند پس اوقتی فریاد و غرّش شیرمردان و انسان

 پذیری شکوه و قدرت ظاهری انسان های پست و فرومایه(

 بگذرد     ز نی     اشم     دانچراـغ   رب    م ـه                  شت   ک ب        اه  ع شم    بسی    اهنزم    رد    هک     بادی  -6

 قلمرو زبانی:

 اغدان : وندی چر

 :قلمرو ادبی

/ باد بکشد: تشخیص / باد  دگیزناستعاره از  چراغدان:  /ی بزرگوجود انسان ها استعاره از، شمع ، مرگ استعاره از  ، باداستعاره : 

 «کل نفس ذائقۀ الموت» تلمیح به آیۀ: /       بر شمع و چراغدان وزیدن: کنایه از مرگ و نابودی

 :قلمرو فکری

) این بادِ مرگ ، چراغ زندگی های زیادی را از بین برد، روزی شکوه و رونق شما را نیز از بین خواهد برد.حوادث روزگار که قدرت

 یز خاموش خواهد کرد.شما را ن

 بگذرد     زنی      اشم        کاروان     ،  ار انـچ                               گذشت       کاروان      بسی       رایکاروانس       زین -7

 زبانی:قلمرو 

 کاروان: زندگی ، انسان ها      /کاروانسرا: دنیا  

 : قلمرو ادبی

          اول استعاره از انسان ها. کاروان دوم استعاره از عمر زندگی و حکومت در مصراع یا(    / کاروان)دناستعاره : کاروانسرا 

 : قلمرو فکری  

 اند پس شما نیز به ناچار دنیا را ترک خواهید کرد.به این دنیا که همانند کاروانسرا است افراد زیادی آمدند و از آن رفته

 بگذرد      ز نی     اشم       راناخـت       ر تأثی                           نخویشـت       مسعود      الع  ـط  هب       رمُفتخ     ای -1
 قلمرو زبانی:

 / خویشتن : ضمیر مشترک اختران : ستارگان ) وندی (/  مسعود: فرخنده، نیکومفتخر: صاحب افتخار    /  

 :قلمرو ادبی

 د که ستارگان بر سرنوشت ما تأثیر دارند.تلمیح: اعتقاد قُدما بر این بو

 مصراع دوم کنایه از: بخت نیک شما نیز به پایان خواهد رسید.

 : قلمرو فکری

 کنی، این خوشبختی و خوش اقبالی شما نیز سپری خواهد شد.ای کسی که به بخت و اقبال خود می نازی و به آن افتخار می

 بگذرد    ز نی      اشم     ان کم        سختی   ات                     کنیم          ر سپ    تحّمل   ز     جوراتن      ر تی    رب -1
 :قلمرو زبانی

 جور : ستم    /  سپر کردن: دفاع کردن  /    سختی کمان: قدرت

 :قلمرو ادبی

 «مانند سپری است  تحمّل»  می: تیر جور ) جور مانند تیر است (    تشبیه :  ز تحمل سپر کن یتشبیهاضافه 

 .   نیز بگذرد : سرسختی و قدرت شما نیز تمام می شود اسختی کمان شم نایه : سپر کردن : دفاع کردن/ ک

 : قلمرو فکری 
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 تا دوران پر از سختی و ظلم و ستم شما نیز به پایان برسد. ،کنیمدر مقابل ظلم و ستم شما صبر و بردباری می

 بگذرد      زنی   ا شم   ان شب    گرگی  این                   ع طب   گرگ     چوپان     هب   رده سپ    رهم     تو      ای -11

 :قلمرو زبانی

 گرگ صفت، درنده خو  /شبان: چوپانگرگ طبع:  /     رمه: گله

 :       قلمرو ادبی

 : استعاره ازشبان /     گرگی: استعاره از رفتار ظالمانه   /  : استعاره از )مردم(   / چوپان: استعاره از)کارگزاران ظالم درنده خو( رمه

 گرگ، رمه، چوپان، شبان: مراعات نظیر/      ) حاکمان ظالم(

 : قلمرو فکری

 .این درنده خویی کارگزاران شما نیز از بین خواهد رفت، ایای کسی که مردم را به دست کارگزاران درنده خو سپرده

 

 سیف فَرغانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 اه متن پژوهیکارگ
 :قلمرو زبانی 

 در شعری که خواندید، پنج واژۀ مهمّ امالیی بیابید و بنویسید. -1

 رونق ر محنت ر اجل ر غرّش ر طالع

 های مشخّص شده را توضیح دهید:تفاوت معنایی فعل -2

   (از نیب ربد)          آید  بنده رپور  کاو کن   بندگی  تو  گفتا                   ششت  آرزو  هب را  ما  گفتم هک نوش لعلت 

   (خاموش کرد)                                           بگذرد        نیز    شما  چراغــدان  رب    هم                           بکُشت     شمع اه   بسی    زماهن   رد     هک     بادی 

 متن درس بیابید.برای هر واژۀ مشخص ، یک مترادف از  -9

 طالع                                بررد فرررو آیرد          هر که گیرد عنان مرکبش ، آز                           ناصر خسرو برخرتبرر در 
 رونق                                 نتو                           ابن یمی اعتبارهمّت بلند دار که نزد خدا و خلق          باشد به قدر همّت تو 

 قلمرو ادبی:

 قافیه و ردیف را در بیت نخست این سروده مشخص کنید.       قافیه : جهان ، زمان      ردیف: شما نیز بگذرد -1

 در بیت زیر ، کنایه ها را بیابید و مفهوم آنها را بنویسید: -2

 بگذرد      نیز  شما    کمــان    سختی    ات             ر کنیم   پ تحّمل س   ز   راتنوج     تیک   رب
 سپر کردن : دفاع کردن/     سختی کمان شم نیز بگذرد : سرسختی و قدرت شما نیز تمام می شود
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 به بیت زیر توجه کنید: -9

 بهارمحمد تقی        از ریشه بنای ظلم ربکَند                      ربکن ز بن این بنا هک باید 

تشبیه کرده است ؛ سپس به « بنا » را به « ظلم » است ؛ یعنی ، شاعر « ظلم » ، مفهوم « بنا » در مصراع اول ، مقصود شاعر از 

سبب شباهت آن دو به هم ، مشبّه ) ظلم ( را حذف کرده و فقط مشبّه به ) بنا ( را ذکر کرده است تا شباهت را تا مرحلۀ یکی 

 می گویند.« استعاره » ن تصویر خیال انگیز ، شدن نشان دهد ؛ به ای

 در استعاره ، یک  طرف تشبیه ) مشبّه یا مشبّه به ( ذکر نمی شود.    

 خورشید شکفت.« : مشبّه به » مثال برای حذف 

 از ویژگی های گل است که به خورشید نسبت داده شده است.« شکفتن » تشبیه شده است و « گل » به « خورشید » 

پنجم ، استعاره ها را مشخص کنید و مفهوم هر یک را بنویسید.   شیران : استعاره از مردان مبارز و شجاع /  سگان :  در بیت

 استعاره از مردان پست و فرومایه.

 :قلمرو فکری

 با توجّه به توضیح زیر ، معنی و مفهوم بیت اوّل درس را به نثر روان بنویسید. -1

نی ، در سدۀ هفتم هجری ، هنگامی که شهرهای بزرگ و آبادان ایران ، در آتش بیداد مغوالن می سیف الدین محمد فَرغا»      

سوخت ، این شعر را سرود. سیف در این سروده ، از رفتار ظالمانۀ فرمانروایان و تاخت و تاز سپاه مغول ، با بیان کوبنده ای انتقاد 

 می کند.

 چیست؟« گرگیِ شبان»و « پان گرگ طبعچو»، « رمه»در بیت زیر، مقصود شاعر از  -2

 این گرگی شبان شما نیز بگذرد                     ای تو رهم سپکده هب چوپان  گرگ طبع   
 خویی حاکمخو /       گرگی شبان: ستم و درندهطبع: حاکم ظالم و درندهرمه: مردم /     چوپان گرگ

 بیتی مرتبط بیابید و بنویسید:از متن درس ، برای حدیث و آیۀ زیر، نمونه  -9 

 امام علی )ع(«.                                                      الدّهرُ یَومانِ یومٌ لَک و یَومٌ علیک»

  ای مُفتخَر برره  طالعِ مسعررود خویشتن           تأثیرر اخترران شمررا نیررز  بگذرد

  115سورۀ آل عمران، آیۀ                                          «.            کلُّ نفسٍ ذائقهُ الموت»

 هم مرگ بر جهررررران شما  نیز بگررذرد           هم رونررق زمان شما نیررز بگذرد 

 بادی که در زمانه بسررری شمع ها بکُشت          هم بررر چراغدان شمرا نیرز بگذرد

 است؟  بیت چهارم سرودۀ زیر، یادآور کدام بیت درس  -4

کاران ، گویی  ر رب قص              ما          رب   مسـت  رفت   ، این دادیم    بارهگ    ما   ؟خذالن   درـس   هچ  ستم
 خاقانی                                                                                                                                             

 خذالن: بی یار و یاوری، مجازاً خواری و بدبختی
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 شعر خوانی

 همای رحمت

 را    اهم    ۀ  سای      همه      دی سوا فکن    ما       هب     هک              دا را           ـخ    آیتی    هچ    تو   رحمت     ایهم     ای    علی -1
مای سعادت ، تو چه نشانه ای از خداوند هستی، که سایه خوشبختی و رحمت خداوند را بر سر همۀ موجودات عالم ای علی،ای ه

 افکندی.

 دا را ـخ  قسم  داـخ  هب  ، من   اختمشن   هب علی                          نیب     علی رخ    رد   همه   اسیدا شن ـخ  اگر  دل  -2

 ا را بشناسی به چهره ی علی نگاه کن ، به خدا سوگند که با وجود علی است که من خدا را شناخته ام.ای دل ، اگر می خواهی خد

 را   گدا   کرم    از    دهد    هی  اپادـش     ننگی   هک                          زن       علی  ۀ    انـخ    رد     ن مسکی    گدای  ای       ربو -9
 برو به خانه ی علی )ع( و از او چیزی بخواه چرا که علی )ع( به گدایان فراوان بخشش می کند. ای گدای بی چاره   

 مدارا؟  کن  اسیک   هب  اکنون توست  اسیک   چو                            اقتل من   هک پسک   هب  گوید  هک  علی از  جز  هب   -4
 که با قاتل خود با نرمی و مالیمت رفتار کند .تنها علی )ع( است که به پسر خود سفارش می کند 

 را؟     کربال      دایشه      عالم     هب     کند      هک  مـلع                                           ایب ابوالعج    ری پس    آرد   هک  علی   از  جز   هب    -5

کربال را در عالم مشهور سازد.تنها علی )ع( است که پسری دارد که می تواند شهدای 

 را؟ ا وـف    ربد     ر ـس  هب    هک    تواند   می     هک     لیـع   چو                                    ازان  پاکب        انمی    ز    بندد    د عه    دوست     هب     چو  -6
 آخر بر سر عهد و پیمان خود باقی می ماند و آن را به پایان می رساند.تنها علی)ع( وقتی که با خداوند عهد می بندد تا لحظه ی 

 را      ال فتی     ملک        هشَ     مانم    هچ   رم متحّی                              گفت   توانمش      ر بش       هن     خواند   توانمش     دا ـخ هن   -7
 ه می توانم بشر بگویم، در حیرت هستم که پادشاه سرزمین جوانمردی را چه باید بنامم. نه می  توانم او را خدا بخوانم و ن

 را   نوا       این      بنوازد     رت خوش    غیب     انلس   هک                           دم؟      او    شوق    نوای   ز   ،   دم    رـه  انی      چو   زنم  هچ   -1
شوق و اشتیاق به او همانند نی ناله سر دهم ؟ در حالی که حافظ بهتر توانسته است این شوق و اشتیاق را بیان  چرا هر لحظه از

 کند...

گاهی   هک نسی  دم امی   این    رد  شب   همه   -1  را     اآشن          بنوازد       اییآشن        ام پی       هب                             م صبح
 می شب را به این امید می گذرانم که نسیم صبح از آشنایی برایم پیام محبت بیاورد ، تا مایه ی آرامش خاطر من شود.تما

 ریارا شه        است      خوش    هچ     نگفـت   دوست       هب     دل   م شب                  ـغ   دل    رد     هک     بشنو     حق     یا    مرغ      نوای    ز   -11
 ای شهریار ، از ناله های مرغ شب یاد بگیر که راز و نیاز کردن با دوست در نیمه های چه قدر زیبا و خوش است

 هجت تبریزی ) شهریار (سید محمد حسین ب                                                                                                                               

 درک و دریافت

  ؟داشت توجّه باید نکاتی چه به سروده این گذار تأثیر و مناسب خوانشِ برای -1

 در این سروده به کدام ویژگی های شخصیت واالی حضرت علی ) ع ( اشاره شده است؟ -2
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 گونه شناسی

 ادبیات غِنایی

   این   م . موضوع را می خوانی  « ان اه بوی گل و ریح » و « ال ال و کم جم » ، «  ر و وافمه » ل متن اهی رد این فص           

عمیق    اهیممف  خی  و رب  ادی ، عشق ، ـش دوستی ، محبت     بارۀ   رد ده ارع یا نویسن ات ـشان عواطف و احساـسن اه ، بی مـت 

 گفته می شود.   «   اییات غن ادبی »   ، دارند   ی ماهی ا  ردون    ننی چ    هک  آاثری    هب   ، است   انیرعـف

با    را    آرزویی   و    امید   و   اهنعاشق   االتح  ،  ات ، عواطف شخصیاحساـس   هک  است    ار و متونیایی، اشع ات غن ادبی      

ان ، رعـف عشق ،   ؛  همچون   اهیمی با مف     اییافرسی ، موضوع اهی غن   ات رد ادبی    د.ان می کن بی   لطیف   و  رنم  انی بز

نوشته می شود.    ر نث  اقلب    رد   نیز     و   رباعی    و   ، مثنوی  زغل   شعری    اقلب اهی   رد    معموال   ،  کایتـش    و   گالهی    و   ات مرثیه ، مناـج

 رد. قرار می گی     اییغن   ات ادبی     حوزۀ  رد    ت اس   ردهو گسـت     غنی  ار بسی    هک    ما    انیات رعـفادبی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

38 
 

 

 مهر و وفا درس ششم                                                                 

 دارد     نگه    بال   از    ال ه ح  هم    رد  داش ـخ                     دارد          نگه    واف  ل انب اـه ره آن هک ـج -1

 : قلمرو زبانی

 ش: مفعول ) خدا او را ( 

 قلمرو ادبی:

و من یتوکل » تلمیح: ) اشاره دارد به مفهوم آیۀ شریفۀ /   اوست.جانب کسی را نگه داشتن: کنایه از یاری رساندن و حمایت از 

 «علی اهلل فهو حسبه

 :قلمرو فکری

نگه »یت( کند ؛ در هر حالی که هست ، خدا او را از بال محفوظ می دارد. )فعل هر کسی که از اهل وفا و محبت جانبداری )حما

 را می توان مضارع التزامی و در معنی دعا نیز تصوّر کرد.(« دارد

 دارد       نگه       اآشن        نسخ       اآشن       هک                     دوست        رت حـض    هب     مگر   م نگوـی دوست     دیث ح -2
 :قلمرو زبانی

 حضرت : پیشگاه       /حدیث: سخن  

 قلمرو ادبی:

 «آشنا»، «دوست»ر تکرار « آشنا»، «دوست»ر « سخن»، «نگویم»، «حدیث» مراعات نظیر : 

 : قلمرو فکری

 سخن از عشق گفتن جز در پیشگاه یار سزاوار نیست ، چرا که دوست راز دوست را فاش نمی کند.

 دارد   نگه        ادـع    دست     دو     هب     ات فرهتـش               پای        بلغزد     گر     هک    کن     ان چن     اشمع  ،  دال  -9
 :قلمرو زبانی

 : مفعول ) تو را (  تفرشته ات: َدال : ای دل  /  معاش : زندگی   /   بلغزد پای : دچار خطا و گناه شوی    /   

 :ادبی قلمرو

خطا و اشتباه کردن، : » تشخیص: دال  ) هر چیزی غیر از انسان مورد خطاب قرار گیرد ؛ تشخیص است( / کنایه : بلغزد پای 

 «منحرف شدن از راه

 : قلمرو فکری

لند کند ای دل ، چنان زندگی کن که اگر لغزش و خطایی از تو سر زد ؛ فرشتۀ آسمانی برای بخشوده شدن گناه تو ، دست به دعا ب

 و تو را از گزند گناهان و حوادث حفظ کند.

گاه دار                        ان پیم       نگسلد   معشوق    هک     هواست      گرت   -4  دارد      نگه       ات     رهتـش      ر  ـس ن
 :قلمرو زبانی

 (« ( هوایت » ) جهش ضمیر )َ ت : مضاف الیه    گرت:/     هوا: میل 

 :قلمرو ادبی

 «، بی وفایی نکردنپایبندی به عهد و پیمان» سرِ رشته را نگه داشتن کنایه از/    « محبت » استعاره : سررشته 

 :  قلمرو فکری

 اگر میل داری که معشوق عهد و پیمانی را که بسته قطع نکند ؛ سررشتۀ وفاداری را نگه دار تا او نیز سر رشتۀ محبت را نگه دارد.

 دو طرفه است (  ) محبت 
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گاه      جا       هک     شبگوـی       لطف      روی   ز                          ینیب           مرا      دل    ار     زلف   رک   آن    رب    ا صب  -5  دارد    ن

 قلمرو زبانی:

 َش : متمم ) به او بگو(    بگویش:/   و مالیمتبه نرمی  /   ار : اگر    / ز روی لطف:   که از طرف شمال شرقی بوزد صبا : باد بهاری

 : قلمرو ادبی

  . نماد پیک و پیام رسانی میان عاشق و معشوقتشخیص : صبا ) باد صبا مورد خطاب قرار گرفته است (

 : قلمرو فکری

که از جای خود دور نشود که ای نسیم بهاری، اگردل مرا در خم گیسوی او دیدار کردی، به مهربانی پیغام مرا برسان و بگو 

   ) جایگاه دل در پیچ و خم گیسوان یار است(پناهگاهی امن است.

گاه       را    مدـل   هک       فتمشگ   چو  -6  «دارد   نگه        داـخ    زد خی    هچ      بنده    دست     ز  »                                    :    هچ گفت  .  دار ن
 : زبانی قلمرو

 : از من کاری بر نمی آید /    ؟ ) استفهام انکاری(ش: متمم ) به او گفتم ( /   ز دست بنده چه خیزد چو : وقتی ؛ حرف ربط     /

 :   قلمرو فکری

    اه از دست بندۀ خدا چه ساخته است؟ خدا خودش نگ» می دانی چه جواب داد ؟ گفت« که دل مرا نگاه دار:» وقتی به او گفتم      

 می دارد. 

 دارد   نگه       ا وـف      و   رمه    صحبت   حّق  هک                                            یاری    آن   دایـف  مجان  و دل    و   زر  و   ر ـس -7
 :  قلمرو زبانی

 صحبت مهر و وفا : همنشینی مهر آمیز  /ه استاز پایان مصراع اول به قرینه معنایی حذف شد« باد» فعل دعایی زر:مال و ثروت/ 

 :قلمرو ادبی

 .«تمام وجودم» کنایه : سر  و زر و دل و جانم ؛ مجازاً 

 :قلمرو فکری

 تمام هستی و وجودم ، فدای آن یار عزیزی باد که حق دوستی و وفاداری را رعایت می کند.  

 دارد     نگه      اصب      منسی    ِ    یادگار        هب                  حافظ    ات   استکج    راهگذارت     ارغب  -1
 :قلمرو زبانی

 َت : مضاف الیه   راهگذار : گذرگاه  / 

 :قلمرو ادبی

 تشخیص: باد صبا« / حافظ» تخلٌص : آوردن نام شاعر در شعر 

 : قلمرو فکری

 یادگاری از باد صبا نگاه دارد.  غبار راهی که بر آن قدم نهاده ای کجاست تا حافظ ؛ آن را به عنوان

 این بیت ارتباط معنایی دارد با:

 «نسیم رحمت    که ز کوی او غباری به من آر توتیا رابه دو چشم خونفشانم هله ای » 

 

 

 

 

 



 

 

41 
 

 کارگاه متن پژوهی

 :قلمرو زبانی
 معنای واژه های مشخص شده را با کاربرد آنها در متن درس مقایسه کنید : -1

 حافظ            است.    حاجت   هچ     اتمّن    کریم       رت حـض     رد                                           نیست     سؤال     زبان     و   می ارباب حاجت 

 «صاحب حاجت هستیم و روی بیانِ گدایی نداریم ؛ در حضور آدم کریم و بخشنده ، به خواهش و تمنّا نیاز نیست. » 

 است « حضور و پیشگاه » دو شعر،  به معنی  در هر

 ابوسعید ابوالخیر         می پاش.      نیمی   و   ش می ـک       خود   سوی   نیمی                                    اشمع     امر      رد     گیک  اّره   ز     م تعلی 

 است . «  زندگی کردن»  معاش: به معنی 

 :شوند می ظاهر دستوری نقش نوع سه در  )متّصل( پیوسته مایرض جمله، در -2

 الف( مفعول:

 خاقانی             فرستمت می     اوـف       ابآفـت    زندیک                                    فرستمت می      اکج     هک    ببین   ،   دم صبح    ای

 ولمفع:  )تو( ت  ← (فرست می را تو( فرستمت می

 شمس مغربی         رو   هب    رو       نشسته  دل     با       میافـت       انشانگه                                                  سو   هب    سو    و ا     پی     رد      دویدم می       یرـمع   هک      آن

 مفعول: )او( ش ← تم (یاف را او( یافتم ناگهانش

 تمم :ب( م

 حافظ           تداش       گوش      توانی     گر    دیثیح     رد     چون    گفتمت                       مخور غم  دنیا    ربه   وز  ،  رپس  ای   ، دپن    کن   گوش

 تو( : متمّم( ت ←گفتم(  تو به( گفتمت

 ج( مضاف الیه :

 حافظ              گرفت     توان می     انجه       اقاتّف      هب     آری                               گرفت        ناجه       مالحت     اقاتّف   هب   حسنت

 الیه تو(: مضاف( ت← تو(  حُسن( حُسنت

 رهی معیّری         یاد       هب     دم آ    توام       اهی  رکش ی دیدم،      لهشع                          یاد      هب      آمد     توام     ایزیب      روی    ،   دیدم      الهل

 الیه مضاف:  )من( م← من(   یادِ( یادم به آمد

 هک معشوق نگسلد ویپندگرت هواست .   کاربرد ضمایر متّصل بیابید و نقش دستوری آن را مشخص کنید.، نمونه ای از « مهر و وفا » در شعر 
 :قلمرو ادبی

             بیابید و مفهوم آن ها را بنویسید. « مجاز » در متن درس ، دو نمونه  -1

 مادیات        زر:                                                   مجاز از وجود      رک :   
 کار می برند؟ را در کدام مفهوم نمادین به« صبا » در ادبیات فارسی ، شاعران یا نویسندگان ، واژۀ  -2

 ایپم آور نیب عاشق و معشوق.الف( 
 صفت  بیماری را هب او داده اند.؛    چون هب آرامی می وزدب( 
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 صفت امانت دار )مورد اعتماد( نبودن را هب او نسبت داده اند چون ایپم معشوق را  هب غنچه اه و گل اه گفته است.   ج( 
و به « وهم » پدید می آید. ایهام از ریشۀ « ایهام » به چند معنا به کار رود ، آرایۀ  هرگاه ، در عبارتی یا بیتی ، یک کلمه ای -9

در دو معنای « مِهر» کلمۀ «  بی مهر رُخت روز مرا نور نمانده است» است ؛ همان طور که در مصراع « به تردید و گمان افکندن » معنای 

 به کار رفته است.«  محبّت» و «  خورشید» مختلفِ 

 بررسی کنید.« ایهام » زیر را از نظر کاربرد آرایۀ  بیت

 حافظ            .«آید    ررهب     اوت    م ـه  بدانی     اگر   ا گفـت                                            کرد       عالمم      راهگم      زلفت    بوی     هک    مگفـت » 

 امید و آرزوب(        عطر و رایحهبو : الف ( 

 :   قلمرو فکری

 عاشق )بی وافیی نکردن(   توسط     واف      رشتۀ    نگه داشتن رکبا توجه به متن درس ، حافظ ، شرط وفاداری معشوق را در چه می داند؟     -1

 بیت زیر ، با کدام قسمت از سرودۀ حافظ ، ارتباط مفهومی دارد؟       -2

 حافظ        «رکوش   ام پیغ    جای    اشدنب  رم انمح   گوش                                        ونشنی  رمزی    رپده    زین   ا آشن    نگردی    ات» 

 بیت دوم

 اول(   بیت بیت ششم)؟     را دریافت « وَ مَن یَتَوَکّلَ  عَلَی اهللِ فَهُوَ حَسبُهُ » از کدام بیت درس ، می توان مفهوم آیۀ شریفۀ  -9

4-   .............................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :گنج حکمت
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 حُقّۀ راز

باز گرد   : »  شیخ گفت   «. یای نم   من   با  زی چی   حق    راراـس  از   ات  ام دهآم    شیخ  ای   : »  و گفت د آم    شیخ   زندیک   یکی   روزی               

ر دیگ        . کردند  م محک    ه حّق    رک   و    کردند    هحّق    رد    و  د بگرفتن     موشی  روز،    آن    ات    بفرمود     شیخ  بازگشت .      ردم    آن    «.ردا ات ـف

      گفت:  و    دادند    وی     هب   را    ه حّق    آن     ات    رمودبف      شیخ «. بگوی  ،  ایکرده   ده وـع    نچه، آ  شیخ  ای »  :  و گفت   باز آمد       مرد    آن     روز

 «.باز نکنی     حّقه      این   ر ـس   ات ،  ارزینه »   

نتوانست؛  ،  کرد ر صب    چند   ره  ؟  است    هچ رّک   ،   حّقه  این    رد     آیا    هک    بگرفت     آنش     سودای     و   رفت    خاهن  هب    و   ربگرفت       را    حّقه     رد م                      

 ربفت.    و  جست     رونبی     و موش     باز کرد      حّقه   رک 

گفت:      شیخ     «؟!  دادی     من   هب   موشی   تو  ،   کردم   طلب    الیتع    دایـخ    ّر ـس    تو   از   ، من   شیخ  ای » :  گفت و   د آم    شیخ   مرد شیپ     

گاه    گوهن ، ـچ   میـی  بگو    تو   با    را    خدای     ّر ـس  ؛   داشت    نتوانستی   ان پنه    تو   م،دادـی    تو    هب    حّقه    رد    موشی     ما    ش،ردوـی     ای»                             ن

 «.خواهی داشت؟!
 اسرار التوحید، محمّدبن منوّر

 : قلمرو زبانی

 حُقّه : جعبه ، صندوق

 زنهار: شبه جمله ، مبادا                  -

 فکر و خیال آن او را مشغول کرد. سودای آنش بگرفت: -
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 جمال و کمال                                                       درس هفتم:

               دپن   گوهن   زارـه   از    رآنـق    رد   و   است    نعمت    هنگو  زار ـه از   بهشت    رد  ؛   اودانـج  بهشت    هب   د است مانن    رآن ـق  هک  بدان      
  بود.     اهدل     ات حی   رآن ـق   رد    و    دبو    اهتن   ات حی   ،  آب   رد  ؛   وانر   است   آب     ِ     ل،مث   رآنـق    مثل     و  .  است   کمت و ح 

  رد   هک   زریا  ؛   اهستقّصه   رتینعجب  از   ،  قّصه  این   . اهستقّصه   کورتین نی   )ع(  یوسف    قّصۀ      لکن   و    است   ار بسی     اه  ّصقّ   ، رآنرد ـق         
آفت؛   ـهم   ،  بود   راحت  م ـه  ؛   ادیـش   م ـه  ،   بوَد   محنت    م ـه   ؛ لتص  و   م ـه  و  بوَد    ت ق رف   هم   :   بوَد    جمع   ـضد   دو    انمی 
   ،   بود  ب رط   و     اندوه  دین چن    این   او   رد    چون  پس    بود؛    گاه     و   تتخ   ایت نه   رد ،   بوَد    اهـچ  و  د بن     ِ     بَدایت     رد  ؛  جفا  بود، ـهم     اوـف     هم

 بوَد.   عجب    و   تفگش    خود    ادرد نه 
  :قلمرو زبانی

آفت:   /فرقت : دوری ، جدایی /  وصلت : پیوستگی/  محنت : رنج ) جمع مِحَن (   /دو ضد: دو چیز متضاد هم /  بدان: آگاه باش

 رنج و سختی /  بدایت: آغاز و اوّل هر چیز     / گاه: تخت شاهی، مَسند  / طرب: شادی 

 :قلمرو ادبی

 تشبیه قرآن به بهشت ) وجه شبه : جاودانگی( / تشبیه قرآن به آب ) وجه شبه: روان( / 

 . گاه سجع: نعمت . حکمت / تن ها . دل ها / فرقت . وصلت / راحت . آفت / وفا . جفا / چاه

رد    ا زلیخ     و  ،   بوَد   آموزگار    ر صب   هب    را     او    ِ     خود    یعقوب    و    بود    اداروـف    ، قی ّد ـص   یوسف     هک   بوَد    آن  از بهر  ، «  کو رتیننی »    اندهگفـت 
 .بوَد  ار مل ک جّب     او   از   دهنده    رخب    و  ،  بوَد  ار بسی    قّصه    این   رد   ادی ـش   و    اندوه   و   بوَد،    راربی ـق   او    عشق و ردد

 قلمرو زبانی:

       صدیق: بسیار راستگو /  /خداوند، مسلّط های جبّار: از نام
 کو رونی   از     بار    زارـه ر بهـت  ،   خو کونی    هک    او گفت؛ زریا رت سی    حسن   از     بلکه  ،   گفت   او   صورت    حسن    از     هن     کونی   را    یوسف   ال ح ۀ    قّص 
  اهو ـچ  حبس    کوش نی    روی  از    د؟ آم   انفرم    و    امر   ،  کواز خوی نی   و   د آم   زندان   و  د بن  ،  کونی  روی    از    را    یوسف    هک   نبینی  . 

 آمد.    گاه    و   کوش تخت نی   خوی   از   و   د،آم
 :قلمرو زبانی

 سیرت : خُلق و خو    قصه حال یوسف: داستان زندگی یوسف )ع(/  

چون     را     خود   صورت    هک   وانی نت    اگر     ات  ، داد    او    صورت   حسن از    هن  داد،   او   رت سی   از حسن   ّصقّ    این    رد    داد    هک   رخب   م عاـل   اه پادـش
ر بود، از به      اهرتکورتین سی نی     رتش سی    م گفتی     آنکه  .  گردانی  او   رت چون سی     را    خود  رت هک سی    بتوانی   باری   ،   گردانی   او    صورت 

و   ، دیدند      نعمت   زیادت     را     او    چون   یوسف،    رباردان    . ، کریمی کرد  لئیمی      ابلۀمق   رد    و   کرد    ، آشتی   شتیز    مقابلۀ   رد   و    کرد  ا وـف  ا،جف    آنکه رد مقابلۀ 
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پاک کنند    او   وجود   آاثر   از   م عاـل  و  د کنن     هالک     را     او   مگر    ات    کردند  داوت ـع   و  و مکر  د کی   آهنگ  دیدند،    ایت و عن   ل می    را بدو   یعقوب
رب زیادت کرد،    ، زیادت   و نبّوت  مملکت   و   کرد   زیادت  دولت   رب    دولت     را    او     الیتع  مل ک  .   آمد   ان رحم    دریتق   ربخالف   رباردان     رو تدبی 
 اید!.نی    ربارب    دان  غیب  خواست ـخداوند    با   کایدان   د کی    رهگز    هک   بدانند   انات عالمی 

 :قلمرو زبانی

سرنوشت  :قصد کردن / عداوت : دشمنی / تقدیرایگی  /  کریمی : بخشندگی / عنایت : توجه کردن / آهنگ : ملئیمی: پستی ، فرو

 : حیله گران، خواست / رحمان : صفت مخصوص خداوند / کید : مکر، حیله /   کایدان 

 :قلمرو ادبی

 سجع: نعمت و عنایت/ عنایت و عداوت / هالک و پاک 

 «کشتن و نابودی» کنایه: عالم از آثار وجود تو پاک کنند؛کنایه از 

  «و اهلل خیرالماکرین و مکروا و مکراهلل» سورۀ عمران 54جملۀ آخر تلمیح و اشاره دارد به آیۀ تلمیح: 

 محمّدبن زید طوسی تفسیر سورۀ یوسف)ع(، احمدبن

 

 

 

 

 

 

 کارگاه متن پژوهی

 :قلمرو زبانی

 های زیر را بنویسید:با توجّه به متن درس، معادل معنایی کلمه -1

 ( پستی  (          لئیمی )  فرومایگی،  بخشندگی(         کریمی )   بختی نیکدولت )  

 د.کدام قسمت جملۀ زیر، حذف شده است؟  نوع حذف را مشخص کنی -2

 (اییف هب قرینة معنحذفعل، از معنای عبارت )  «.   نیکو خو بهتک، زهار بار از نیکو رو»
در گفتار عادی، از هر دو گونۀ تلفّظی « بانمهرَبان، مهرْ»شوند؛ مانند ها به دو گونه تلفّظ میدر فارسی معیار امروز، برخی واژه  -9

 وزن و آهنگ، باید تلفّظ مناسب را انتخاب کرد.     توان بهره گرفت، امّا در شعر، با توجّه بهمی

   آموزگار، جاودان    های دو تلفّظی را بیابید.     در متن درس، واژه -

 :قلمرو ادبی

 تضادها، بر زیبایی سخن افزوده است ؟   در بند ششم  متن درس ، کدام نوع از روابط معنایی واژه -1

 بیه) مشببه و مشبّه به ( را مشخص کنید.در جملۀ زیر ، دو رکن اصلی تش -2

 به       جاودان: وجه شبه    قرآن: مشبّه     مانند: ادات      بهشت: مشبّهٌ.«  قرآن مانند است هب بهشت جاودان»

 دارند؟« جناس»ها در عبارت زیر، کدام واژه -9

  گاه –چاه                «.   آمد گاه و تخت نیکوش خوی از و آمد چاه و حبس نیکوش، روی از »
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واژه های هایی که در پایان دو جمله بیایند و از نظر صامت و مصوّت های پایانی، وزن یا هر دوی آنها  هماهنگ باشند، به واژه -4

 گویند.می« سَجع»و به آهنگ برخاسته از آنها « مسجّع»

 نمونه :

 سعدی                                          . دهپاین   دولت    و  است   دهزاین    چشمۀ ر هن 

 کلیله و دمنه                             .ع ضاـی    ، بی ملک   دین   و  است   ل باـط    بی دین  ملک 

 عطّار               نیست. ایت نه   را    محبوب  آنکه  بهر از  ؛  نیست  ایت ـغ   را   محبت 

 درس بیابید و ارکان سجع را مشخص نمایید.   دو عبارت  مسجّع را از متن 

 کو رونی    از   بار   زهار  ر بهـت  ،   خو کونی    هک    زریا /           است   حکمت   و  دپن   گوهن   زهار   از   قرآن    رد    و    است    نعمت   گوهن   زهار    از    بهشت  رد  

 

 قلمرو فکری: 

   جاودانگی دارد.  و   ده است کنن   پاک   ل آب چون مث ؟ « مَثَل قرآن، مَثَل آب روان است.»ه معتقد است که: به چه دلیلی نویسند -1

 

 ( اشاره دارد؟54)آل عمران، آیۀ « رُ الماکِرینَوَ مَکَرُوا و مَکَرَاهلل و اهللُ و خَیْ»کدام بخش از متن درس به مفهوم آیۀ شریفه  -2

 دان برابر نیاید!.هرگز کید کایدان با خواست خداوند غیبتا عالمیان بدانند که 

 

 های زیر، با کدام عبارت درس، ارتباط معنایی دارد؟هر یک از بیت -9

 عطّار                   ندارد    افتخار   مخلوق    دمت ـخ                      باشی     هک  ام هب ره مق   کن  حق    دمتـخ -

 از معاملت با خلق بتافت، دنیا و آخرت در راه معاملت با حق بیافت. هر کس که روی

 سعدی                         بیار    ازیب    رت ، سی  ربارد   نیست           ای     چیه     ارهـظ  ای زیب   صورت  -

 که نیکوخو ، بهتر هزار بار از نیکو رو

 وضیح دهید:دربارۀ ارتباط مفهومی دو عبارت زیر، ت -4

 «.تاحُ الفَرَجرُ مِفْالصَّبْ» -

 ر آموزگار بود.یعقوب، خود او را هب صب  -

 نیست.    اندمو     ان پشیم    کردن   رصب    از   شس   چیه   و   .   ربسد   رانجام هب ـس     کاراه   ام شود تم صبوری باعث می
5- ............................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

46 
 

 شعر خوانی

 هابوی گل و ریحان
 

 اهان، بوی گل و ریح م کردیبی خویشتن                              اه       انبسـت       هب   ، می رفت   سودایی  دل    وقتی  -1

 :قلمرو فکری

 کرد.ها و گیاهان خوشبو مرا سرخوش و از خود بی خود میرفت، عطر خوش گلها میهنگامی دل عاشق من به گلستان

 اهآن    ربفت     یاد   از   ادم افـت     تو    یاد  با                                      اهم ردیدی گل    ل، هگ ـجبلب      زدی    نعره   هگ -2

 :قلمرو فکری

 ها را فراموش کردم.  شد تا یاد تو در خاطر من جای گرفت، همۀ آن زیباییای شکوفا میخواند و گاه غنچهگاه بلبل نغمه می

 اهانپیم       همه   د نقض باـش   روا    تو   از  د بع                            بشکستم          همه   د م عه بسـت     رد  د تو ات عه  -9
 : قلمرو فکری

تا با تو پیمان مهر و دوستی بستم، با دیگران پیمانم را شکستم؛ با وجود تو )عهد و پیمان بستن با تو(، شایسته است که 

 های دیگر شکسته شود.پیمان

 اهانهب گلسـت   ن د رفـت باـش    رینظ   کوهت                                                            دامن   رد      هآویخـت     عشقت   م ـغ   ارـخ    ات -4

 : قلمرو فکری

 فکری اوست. کسی که گرفتار غم عشق تو شد اگر اندیشۀ رفتن به باغ و بوستان را داشته باشد، نشانۀ نادانی و کوتاه

 اهابانل است بی د ، سه رم باـشچون عشق ح                                              اید   د ـشگر رد طلبت رنجی، ما را ربـس -5

 :قلمرو فکری

 ها آسان است. مند باشد، تحمل دشواری بیابانتو رنجی به ما رسد، شایسته است؛ کسی که به کعبه عالقهخواستن  اگر در

 اهدوران    هب  د گوین   من    از  د بع    و م گوـیمی                            عشقش           از  ن دین سخ چن «  دیسع »د مگو گوین  -6

 :قلمرو فکری

گویم؛ نه فقط من از عشق او سخن خواهم گفت بلکه بعد از من دیگران گویند: ای سعدی این همه از عشق معشوق مگوی، میمی

 نیز در طول زمان از عشق او سخن خواهند گفت. 

 کّلیات اشعار ،  زغلّیات ، سعدی                                                                                 
 درک و دریافت 

 ( کدام نوع لحن برای خوانش این شعر مناسب است ؟ چرا ؟1

 ؟؟؟؟؟   چرا این سروده ، در ادب غنایی جا می گیرد؟ -2
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 گونه شناسی

 ادبیات سفر و زندگی

م را پنج      قرن     دۀراین ـس  ،  ادیانیقب   رور خس انـص   ابو معین   م حکی     نوشتۀ   از    ل ، بخ یاین فص    رد ردس نخست           

کان  و    زمان  ذکر     با    را   ش خوـی   ر سف    داداهیرـخ  از    بخ ی     رور خس ، انـص  نوشته  این    رد   .  م خواندخواهی      رح و ـش   م

اطره ـخ   ری سپه    «   اشیکالس نّق »    متن   رد   ( رانهم سف   )   است    کرده   ان، بی  اص اشخ   االت ح  توصیف    و   ات جزئی 

گاری (.  اطره) ـخ  است    نوشته    زطن    چاشنی  و   توصیف     با  را   ش خوـی  ل صی تح  دوران     کالس    یک     از   ای   ن

گاشت اه    یا    رانهم اهسف            گزارش   و   اطرات ـخ  ثبت     با  اص اشخ    هک  د. آاثری هستن    «زندگی انهم »   از    بخ ی  ،  حقیقت   رد   خاطره ن

  « زندگی انهم »    یا  « ال ب حس ح » رند ؛ می گذا    ایرب ـج   ران دیگ     کاراـف    و  روزگار  داداهی رـخ  رح ـش  یا   شخوـی   احوال

بارۀ   رد     صمیمی   زبان    با    هک    است   «دآل احم   الل ـج»   عاطفی   حال   و   حّس     ان  بی   «   بود    ما   م چش   مرد  رپی »    خوانده می شوند؛ مثال ،

گاشته        انیم   ده است.  ـش      ن

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

48 
 

 :هشتمدرس                                             بیات سفر و زندگیاد

 سفر به بصره
 

   و  ده بودیمباز نکر     ،   رـس  موی   هک    بود    ماه    هس    و   بودیم   ده مانن     گاندیوان      هب     اجزیـع   و    گی ربهن     از    ،  دیمرسی     رهبص     هب    چون           
   پالس    و    بودیم   ده پوشی     کهنه     گین ل   یک     ره  رباردم     و    من   و    نبود   هم  جا   و    بود    ردـس    هوا     هک    د هک گرم شومرَوم؛  باـش   هب  ما گر    رد  م هک خواسـت می
 ما.   از رک     بسته    پشت    رد    ایپاره

 :مرو زبانیقل

ای باشد که: به امید آن که /  لُنگ : پارچه باز کردن موی : تراشیدن موی /   لباسی   /  عاجزی: ناتوانی/ بد ، برهنگی: برهنه بودن 

 ای کم ارزش، گلیم درشت و کلفتپالس: جامه  /  بندند.  که در حمّام به کمر می

 : قلمرو ادبی

 نگان ماننده بودیم:  ما : مشبّه  ماننده: ادات  دیوانگان: مشبه به  وجه شبه : برهنگی و عاجزیتشبیه: از برهنگی و عاجزی به دیوا

 :قلمرو فکری

 نتراشیده بودیمسه ماه بود که موی سر باز نکرده بودیم: سه ماه بود که موی سر خود را 

  د،چن    رد َمَکی     آن   ای به    از   و  م بفروخـت   ،   ادممی نه   آن   رد  اب هک کـت     بود       خورجینکی       ؟  گذارد      امحّم    رد     هک      را      ما    اکنون    م گفـت      
    آن     چون  م.باز کنی      خود   از     شوخ    هک       بگذارد   گرماهب  رد   رت  زیادت    دَمکی     را     ما    د هکباـش   ات   م دـه     بانگرماهب   هب   هک   کردم    ذیکاـغ     رد  اه، سی 

   و  «.دآین می  رون بی      گرماهب    از    مردم   اکنون    هم   هک    ربوید   »  :  ایم. گفتدیواهن      ما    هک   داشت پن   ؛    نگریست    ما    رد  ،  او نهادم    شیپ    ردمک اه
؛    کردندمی   بازی      گرماهب    رد    رب    کودکان   ربفتیم.       ابشـت      هب    و   آمدیم   بیکون   الت خج     با  جا    آن   از   م .ردروـی      گرماهب     هب     ما    هک   نگذاشت 

گانی     ما    هک      دادنتشپن   کردند.می  بانگ    و     دانداختن می   سنگ     و    ادندافـت       ما   رد پی            م. دیوان
 :قلمرو زبانی

/   درمک: درهم کم. کنند و شامل دو جیب است.  ای که معموال از پشم درست میخورجینکی: خورجین کوچک، جامه دان، کیسه

 دررویم : وارد شویم  / پول اندک 

 :قلمرو فکری

 آلودگی بدن خود را بزداییم و پاک کنیم. شوخ: چرک / شوخ از خود باز کنیم: چرک و    

کاری      و  م نگریستی می   ادنی    کار    رد   تعّجب    هب    و    دیمباز ـش    ای گوهش   هب    ما        ؛  مندانستی     ارهـچ    چیه   و   خواست، می    مغربی  دینار  سی       ما     از      م
   م ـه ادب   و  رشع     از     داشت    ل فـض    و    بود    لاـه    مردی   ، گفتند   می    احمد   بن   علی  ابوالفتح     را     او    هک   ،  اهواز   ک مل    وزری    هک      آن      جز

    و   بود  ادهافـت      اییآشن      بود     ل فـض   لاـه     از     م ـه   هک   یپارس    مردی    با   الح  آن    رد      مرا     پس  ؛  بود  آمده   رهبص     هب   ، امتم    کرمی 
 کند.       مرّمتی    مرا    حال     هک   نداشت   وسعتی    و    بود    دست تنگ   مـه  مرد پارسی    این   و    بودی    ، صحبتی وزری     با  را    او

 :قلمرو زبانی
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مُکاری : کرایه دهندۀ اسب و شتر /  دینار مغربی: سکّۀ طالی رایج و معیار که ز شدیم : به گوشه ای پنهان بردیم/ ما به گوشه ای با

 سرمایه وسعت :  /فضل: دانش    / شایسته در مراکش ضرب شده باشد. / اهل: 

 : قلمرو ادبی

 «  فقیر بودن» دست تنگ بود: کنایه از 

 :قلمرو فکری

این مرد ینی داشت.   /   این مرد پارسی هم دست تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی کند: صحبّتی بودی : هم نش

   ر بود و ضع مالی خوبی نداشت تا به حال من رسیدگی کندیفق نیایرا

 

من  زندیک    و   رب نشین     هستی    هک   انچن   »     هک      ادفرسـت      من   زندیک    اسبی       با     را      مردی  د،بشنی       وزری     چون .   گفت  باز        وزری       زند      مرا       احوال       
 د بع  »   هک   م گفـت    و  م خواسـت   ذری ـع   و  م نوشـت    ای رقعه   ؛   ندیدم   اسب من    رفتن    و   م داشـت    شکم   ربهنگی    و    الیبدح    از   من«.   آی
   است   ای مرتبه    لرد فـض     مرا     هک          شود   تصّور      را     او    اانهم    م گفـت    دویم    ؛   نوایی بی    یکی   :    بود   چیز     دو   من  رغض    و   «. رسم   دمت ـخ  این هب  از

   رد  .  نبکم   الت خج    شوم     حاضک     او    خدمت   هب    چون    ات  ،  چیست    اهلّیت      مرا     هک   کند   اسقی   ،   یابد      العاـّط   من   رقعۀ    رب   چون     ات   ،   زیادت
    لسمج    هب   روز سیوم    و    م ساختی    کونی    امۀ ـج  دست     دو     آن  از  د. بدهی      اهمـج  تن    ای به    هب   را     این   هک    اد سی دینار فرسـت   ، الح
   از   و   ، بازگرفت   خویش   زندیک     هب    را     ما   ن.سخ  خوش    و   ّدین مـت   و   دیدم     متواضع   و     منظر    نیکو   و   لـض اف   و   ادیب     و    اهل    م. مردیشدـی   وزری
    بدو    ات   بفرمود   وزری   این  م ـه  دینار،   سی    هب  ،  داشت   ما   رب   ر کرای شـت    ارعابی   آن  هچ   آن  و  ،  بودیم   ا ـج  آن    ان رمـض     نیمۀ      ات     ان شعب   اّول
 کردند.     آزاد     آن رنج       از    مرا    و    دادند

 :قلمرو زبانی

فک اضافه ،           « را » که مرا اهلیت :   / اهلیت: شایستگی، لیاقترقعه: نامه   ، بیچارگی/  یریقف ی :الحبدبرنشین: سوار شو  / 

 /  کرای شتر: کرایۀ شتر    / بازگرفت: پذیرفت/ تن جامه: لباس  /   ساختیم: تهیّه کردیم    /  متواضع: فروتن « اهلیت ِ من » 

 : قلمرو فکری

در فضل و کمال، دارای درجۀ واالیی هستم.) من شخص فاضل و کاملی ادت: من)ناصر خسرو( مرا در فضل مرتبه ای است زی

 هستم(

: وقتی نامۀ مرا بخواند متوجه شود که من چه اندازه لیاقت و چون بر رقعۀ من اطّالع یابد، قیاس کند که مرا اهلیّت چیست

 شایستگی دارم.

 داشت نگاه یشخو نزد به را ما:  را به نزدیک خویش بازگرفت ما

              ما م رفت، چون بخواستی   اَهل ه،    و   هب حّق الحّق   ،   داهد    فرج   دین   و  قرض   ذاب ـع   از    را   خود  دگان بن    الی، همۀ ارک و تع دای، تب ـخ     
   ،  دایهک ـخ  ،    مرد آزاد    آن    ربکات   از   ،   رسیدیم  پارس    هب   فراغ   و   کرامت    رد   هک  ن ا، چن   کرد  ل گسی    ردیا     راه  هب    ا کرام     و  ام ا نع    هب   را 
 باد.    خشنود   مردان    آزاد   از   ،   جَّل     و    زعّ 

 :قلمرو زبانی
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/  انعام:  حقیقت و اهل حقبه ) تو را ( م فرج: گشایش، رهایی/ دهاد: فعل دعایی، بدهد/ به حقّ الحقّ و اَهلِه:  سوگند می ده

 بخشش       /   اکرام: بزرگداشت     /  گسیل کرد: فرستاد      / فراغ: آسایش، آسودگی 

          

جا   آن   رد   را    ما    هک  م شدـی   گرماهب   آن    رد   هب   روزی  ،  دیمپوشی    لباسی    یک  ره   و   ده بودـش    نیک   ما  اوی دنی   ال د از آن هک حبع      

 شدیم ام حّم   رد     ما   هک     دانچن      ادندبایسـت      و   دخاستن    پای    رب   همه   ،   بودند    جا   آن    رد   هک  ره   و   بان  گرماهب  م،ردرفتی      د. چون از رد ذاشتن نگ 

ک   و  ،                 ات   د،نشستن نمی    و     بودند    خاسته      پای   رب    همه   ،   بود    گرماهب مسلخ        رد   هک   ره   آمدیم   رونبی    هک    وقتی   هب   و   کردند   دمت ـخ   و     دندآم رد    مقّی    و   دالّ

     روز   فالن     هک   اند  آانن  جواانن      این  »   :  گویدمی    خود    آن     از   یاری     هب    امیحّم      )دینشم(  اهنمی     آن    رد   و  .   آمدیم رون و بی   دیم پوشی     جاهم     ما

 ، گوییی م   راست    »  :   هک  م گفـت    اتزی    زبان   هب  من  ؛  ندانیم   ان ایش    زبان     ما    هک   ربدند  ان گم   و   «  ذاشتیم .نگ       ام حّم   رد       را    ان ایش    ما 

  بود    روز   بیست    مّدت    رد   الح   دو   ره   این  و   خواست     ذراهـع   و د ـش   ل خج   مرد  آن   « . مبسته بودـی   رب پشت      پاره اه   پالس     هک    مآاننی     ما 

             ،    کردگار   رحمت    و  ل فـض   از   و   د انلی    ایدنب   ،   آید    شیپ       روزگار    از     هک        ّدتیـش    هب   هک   دبدانن   مردم    ات   آوردم  بدان     لفص  این    و 

 است.  م رحی   ،  الی، تع   او   هک   دـش    ایدنب      دامی   ان  ،    واهلن     ّم  و ع     جالهل   جّل 
 :قلمرو  زبانی

چون از در در نیک شده بود : خوب شده بود/ ما را در آن جا نگذاشته بودند : اجازه ورود نداده بودند/ /  ، دنیاییدنیاوی: مادّی 

کن مسلخ: رخت / کیسه کش حمام   و مال دهنده    /  قیّم : سرپرست ، دلّاک: کیسه کش حمام ، مشت  رفتیم : وارد شدیم / 

 : شرمنده  /  فضل: بخشش / جلَّ جالله و عَمّ نَواله : بزرگ است شکوه او و فراگیر است لطف او.  خجل تازی : عرب / حمام /

 

 سفر نامه، ناصرخسرو                                                                                                  
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 ژوهیکارگاه متن پ

 قلمرو زبانی :

 را با توجّه به متن درس بنویسید.« فضل»معانی مختلف واژۀ  -1

 .« از فضل و رحمت کردگار ، انامید نباید شد»ر بخشش: .«     مردی اهل بود و فضل داشت»ر دانش: 

 جدول زیر را کامل کنید: -2

 واژه مترادف

 کَرَم جوانمردیبخشش،

 اِنعام بخششنعمت بخشیدن، 

 فراغ دگی/ آسایشآسو

 

 گانۀ زیر در آن باشد:ای اهمّیّت امالیی بیشتری دارد که یک یا چند حرف از حروف ششدر زبان فارسی، کلمه -9

 اند را بیابید و بنویسید.ها در آن به کار رفتههایی که این نشانهاکنون از متن درس، واژه

 ء ، ع ت ، ط ح ، ه ذ ، ز ، ض ، ظ ث ، س ، ص غ ، ق

 عاجز اطالع رحمت فضل/ نیکو منظر صحبت فراغ

 اکرام تازی اهلیّت کاغذ/ تازی پالس قیّم

های مشخّص شده را، با کاربرد شوند، برای پی بردن به این موضوع، معنای واژهها در گذر زمان دچار تحوّل معنایی میواژه -4

 ها مقایسه کنید:امروزی آن

 ( پس گرفت)امروزه :  مهمان کرد. باز گرفتما را به نزدیک خویش  -

فعل اسنادی  است)امروزه:  رفتیم. شدیمبه مجلس وزیر  -
) 

 (  جدا کنیم)امروزه:  بشومیی، پاک کنیم: باز کنیمشوخ از خود  -

 را در هر یک از واژه های زیر بنویسید.« َ ک  -» کاربرد معنایی پسوند  -5

 (   ردهم کم ارزش(         دِرمک : کم ارزش )  زمان اندکمَک : کم ) (         دَ خورجین کوچکخورجینک : تصغیر ) 

 قلمرو ادبی:   

 ای از تشبیه بیابید و ارکان آن را مشخص کنید.   در متن درس، نمونه -1

 «به دیوانگان ماننده بودیم.عاجزی و  برهنگیاز »

 وّج شبهبرهنگی و عاجزی:      ادات تشبیهماننده:     هب  مشّبهٌدیوانگان:          مشّبه ارکان تشبیه: یم )=ما( 

 ای بیاورید. دو ویژگی نثر ناصرخسرو را بنویسید و برای هر یک از متن درس نمونه -2

 اه. سادگی عبارت  اهی دقیق /توصیف  اه /کواتهی جمله 
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 قلمرو فکری:

 چرا ناصرخسرو دعوت وزیر را نپذیرفت؟  -1

   .ن دادن مقام خود هب وزرینشا -2   نواییبی -1 

 های زیر را به نثر روان بنویسید.معنا و مفهوم عبارت -2

 دست تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی کند.         -

 نیازمند بود و توان مالی نداشت ات وضعّیت مرا بهبود بخشد. 
  چون بر رقعۀ من اطّالع یابد، قیاس کند که مرا اهلیّت چیست.  -

 با خواندن انمۀ کواته من، شایستگی مرا بسنجد و ارزش مرا ردیابد.  
 بیت زیر، با کدام قسمت درس، ارتباط دارد؟ -9

 سعدی.«             شود    زان ـخ    دگر هگ    ار به    شود  گاهی                    بسی   ذرد بگ      ما    هب    روزگار   دوران   »

 در مدّت بیست روز بود.این هر دو حال 

 توانیم برای زندگی بهتر، بهره بگیریم؟         چگونه از پیام نهایی درس می -4

 کرد.   توکل    و    بود   دوارامی    داوندـخ   بخشش   و    رحمت    هب    همیشه    باید    شد     انامید   نباید .  د دار  زیادی   اهی و سختی    اهخوشی   زندگی  
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 گنج حکمت 

 شبی در کاروان  
 

   بود    ما   راه هم      سفر     آن       رد     هک     ریده ای وش     ،    خفته    ،    بیشه ای     ار کن     رد    ر سح   و   رفته بودم    شب    همه   کاروانی     رد   شبی   هک   دارم  یاد            

  النبلب »  :  گفت « ؟   بود حالت    هچ آن   »  ش :گفتم   شد   روز  افت ؛ چونآرام نی   ،  س نف  یک    و   گرفت  ابان بی   و راه     ربآورد   ره ای نع 

    و    تسبیح   رد    همه     اشدنب   مرّوت   هک   کردم   اندیشه   ؛   بیشه   از   ایمبه  و   آب    رد     غوکان   و   کوه   از   کانکب     و   خت  رد   از    بودند   آمده  رد  ش انـل   هب    هک    دیدم   را 

 خفته.   ،  هب غفلت      من 
 :قلمرو زبانی

   یک نفس : یک لحظه/       شوریده : انسان عارف/      بیشه : جنگل کوچک/       کاروان : وندی ) کاروان + ی ( 

 مروّت : جوانمردی/   بهایم : چهار پایان /    غوک : قورباغه/      نالش: نالیدن/   گفتم به او ) ش : متمم ( گفتمش : 

 تسبیح : خدا را به پاکی یاد کردن ، سبحان اهلل گفتن

 هوش   و   طاقت    و    ردبب    رم صب    و   لـقع               د می انلی       حصب        هب         رغیم  دوش 
 :قلمرو زبانی

 دوش : دیشب /   می نالید : ماضی استمراری

 :قلمرو ادبی

 قالب شعر: قطعه   / مرغ می نالید: تشخیص

 گوش   هب    درسی      من  آواز   مگر                                  را      لص ان مخ دوسـت    از   یکی
 :  قلمرو زبانی

 مگر: در این بیت از قضا، اتفاقا  /بی ریا ، صمیمی مخلص: 

 مدهوش      د کن    ن چنی      مرغی    بانگ                    را         تو     هک   م نداشـت     باور    گفت
 :قلمرو زبانی

 بانگ : ناله ، فریاد      / مدهوش : بیهوش ، سرگشته

 .«اموشـخ      من    و    گوی   تسبیح    مرغ           نیست      آدمیت    شکط    این  :» م گفـت 
 :قلمرو زبانی

 خاموش: ساکت، بی صدا گفتم : جواب دادم /  آدمیّت : انسان بودن  / 

 

 گلستان سعدی
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 :نهمدرس 

 کالس نقّاشی
 

صورتک   .  نبود   دور   م . معّل   بود    روا   آن   رد     دهخن    .دـشنمی    گرفته   د هب ـج  .  نداشت   کیخش   . بود  و روان      دلخواه  ،  بود  اشی زنگ نّق      

گار  کارش   . درسی نمی  ل چه    هب   الش ـس .   افـص   و   ادهافـت    آدمی  .   بود   ما  م معّل «  ادـص . » هب رو نداشت آن      رد   و    بود    اقلی   نقشۀ    ن

گارین    را    رنگ    و    بود   ا دلگش    اش دیبن   نقش    و    داشت    انزک     دستی رعافنی    اتب    و   چیپ   رد  .  نبود   هک   ربهـت    و    نبود    اشنقشه   رد   . آدم یخت ر می    ن

 بود؟  کاره   هچ   آدم    ،  اسلیمی
 :قلمرو زبانی

بندی: تصویر کردن  /  نگارین: خوش آب و رنگ   /  اسلیمی: /    /  نقش کشند./   نگار: نقشی که بر جایی میروا : جایز / 

 آدم چه کاره بود؟ استفهام انکاری/   طرح هایی مرکب از پیچ و خم های متعدد که شبیه عناصر طبیعت هستنداسالمی،) مُمال (

 :قلمرو ادبی

 «شاداب و پرنشاط بود» . خشکی نداشت: 1کنایه:     / . جان و روح، زنده و جاندار(2. رونده، پرتحرک .1ایهام : روان ) 

مهارت لطیف و » . دستی نازک داشت:4« دو رو و ریاکار نبود.» . صورتک به رو نداشت:9«  مهربان و صمیمی بود» دور نبود: -2

 «هنرمندانه ای داشت

 : قلمرو فکری

 ک داشت: مهارت داشت.کرد، با ما صمیمی بود/ دستی نازصورتک به رو نداشت: ظاهر سازی نمی

ا    ،  یخت  ر می   گرهت  روان  را   . سگ  بستمی  ابک ـچ را   خرگوش  ؛  زدمی   م رـق   ا رعن    را   گوزن   د؛شی ش می   گویا   را     رغانم م معّل       امّ

 است.   یاد  رد    م معّل    رپدازی     اسب   از   دیثیح   مرا    و   بود   کارش     هب   رفیح    اسب    بیکنگ  رد 
 قلمرو زبانی:

ای کرد.   /  گرته: طراحی چیزی به کمک گرده یا پودر زغال؛ نقّاشان در پارچه بستهزد: رسم میرقم می  رعنا: خوش قدو قامت /

بر آن رسم کرده بودند و خطوط  ریختند و با پاشیدن این پودر بر روی کاغذی که طرح اوّلیّه راکه با خود داشتند، پودر زغال می

کردند. گرته ریختن در این متن در معنی طرّاحی آن را با سوزن سوراخ کرده، نقش مورد نظر خود را به کاغذ یا دیوارمنتقل می

 بیرنگ: بدون رنگ، طرح اوّلیّه  / حرفی به کارش بود: مشکل داشت./ اوّلیّه یا همان بیرنگ است. .    

 : قلمرو ادبی

 به کارش بود: کنایه  حرفی
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آمد.  «  ادـص. » مراه معّل    هب   م و چش   م رد کالس نشسته بودـیبود.    ما   شیانّق    زنگ    و   بود  وقت    اّول  .  بودیم   رستاندبی   دوم  ال ـس     
را     م . معّل   بود   ام انتم  بد ال   و   بود   اقلی   نقشۀ    .  ادنه     زمی   روی   را    . لوهل  داشت    بغل    زری   ذ کاـغ   ایلوهل    م.و نشستی     دیمرب پا ـش

هب    را     ما  ؛   یخت   رمی    ری انوـج    طرح     گچ       با   اهسی    تۀ تخ    هب  ؛  بود   ان هم     ویپسته   کارش     و     آورد   کالس    هب    خود     با    کاری منی      نقشۀ   هک    بود    ادتـع
گاری   نشست.می    خود     نقشۀ    چینی    نقطه    هب    خود  و    اندنش می   آن   رون

 :قلمرو زبانی

 می نشاند: مؤظف می کرد البد: بدون شک، ناچار     /  معلّم را عادت بود: عادت معلّم بود.

 « منتظر بودن» قلمرو ادبی: چشم به را بودن کنایه از 

ربداشت:      صدا    الفت مخ    رد    از   شاگردی  «. دبکشی    ات  م شش می   خرگوشی  » :   گفت  و   ربگشت   ؛   گرفت   را    گچ   ؛   دتخته رسی    پای  م معّل        

رپ  حیوان    ا ، دنی  رگوشـخ  از  دیم خسته ـش» :  استربـخ   شان یکی     دایـص .  ربانگیخت   را   ران دیگ    شیطنت    و  !«   هن   رگوشـخ»

    رد     از .  بود  مشّوش    م و معّل  !«  اسب ،  اسب  » :  شدند   صدا   م ـه  او   با  د چن    تنی و   !«  اسب» :   زد   بانگ   شاگردی   کالس    هت   از   «.  است

نیست.    م ـه  خودش   دست     راه    مربدـی    پی   «. است   یلکشم   حیوان  خورد،نمی    ا شم    ردد   هب  ؟  اسب    ارـچ»   : ربداشت    دا ـص  ازی انـس

ساکت شدیم. و    ما   و   !« ساکت  »  : دششی    فریاد  م هک معّل    !«  اسب  ، اسب»  : مگرفتی   دَم   م ـه    با   مهـه   .  شد   دهکن     جا   از   ااتق  بار   و این 

   فل خ   . دنکشی     پهلو    از   جز   جانوری    رهگز   «  ادـص » .  کرد   آغاز    طّراحی    و «. مشش ی م  اسب   د،باـش » :  گفت   هآهسـت   م معّل 

هب   را    خود   اسبی    ، پهلو از   اسب  .  بود  ازی رک نی    از   و   ربداشت   رد    رازی     زندگان   رخ   منی    ایش نم   و   بود    خود    رورهن     کان  انی   دق ـص

 داد.ان مینش   الکم 
 :قلمرو زبانی

 / از پهلو: نیم رخ  از درِ مخالفت: از روی ناسازگاری /  مشوّش: آشفته     

 :قلمرو ادبی

 خودش هم در طرّاحی اسب مهارت کافی ندارد.  کنایه : پی بردیم راه دست خودش هم نیست: متوجّه شدیم که

 کنایه :  و این بار اتاق از جا کنده شد: بسیار سرو صدا کردیم 
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 :قلمرو فکری

خَلَف صدق نیاکان هنرور خود بود: جانشین راستین اجداد هنرمند خود بود.     / اسب از پهلو، اسبیِ خود را به کمال نشان   

 دهد.ترین تصویر را از اسب ارائه میرین و کاملرخ اسب، زیباتداد: نیممی

          . اندم ره   آخ    رد   و    پیمود   را    زریین   فّ   .  داد  صورت    ارهاـش   هب   را   د. لب فرود آم  د؛ ـش   روان   حیوان    بق و   از   م دست معّل      

را  دم  ؛  ربآورد   را     دهرگ  ؛   گذشت   پشت     پستی   از  د؛آم   زری   هب  ار ب و ـغ   یال  از   ؛  ربد    باال   را    گوش  دو  ؛   اندنش    را   م ، چش  رفت    باال    پس 

ایان نم     کُّله    فراز    ات    را     دست   دو    و    رفت   فرا     سینه   و  کتف   م  ـخ  از   ؛   ادنه    رو   پانیی     هب  .   دباز آم  گردن     ایـج  هب    پس   . آویخت

او    از   صورت  .  بود  مانده   مرّدد   و   ربد  پانیی   را   دستش   .  ماند  باز   کار  از   «  ادـص» .  زد    گرهت    زانو    زری     ات   را    پا   دو   و  د ششی    را   م شک   . سپس  اختـس

«.  ادـص»  کل  مش    از  ر خب   با   ر و  ِ  کا  آخر    راه   هب    مچش    ما    و    اه مـس   با   بود   مانده    پااه   کُّلۀ    . خواستمی   خود   امتتم   د؛طلبی می  زی چی 

ا معّل    دادمی  ر اش خب ردماندگی  از   پاش   ا رک د ششی   م ـه رد   اهییخط    ابان شـت   ؛   امیدانج    اسب    سود     هب    هک    زد   رنداهن   گرزیی   اند.نم  رد  م امّ

 م، ـس  ندارد  پا      مچ    حیوان »زد:    دا ـص .  کرد  ل گ    اگردیـش  شیطنت   .  اندنش  علف  هب    پا    اق ـس    ات    را    و حیوان    اختـس  زاری علف    و

 «.  ردبچ    باید    حیوان  ،   است    علف    رد    » :   گفت   ردیـسخون    هب  ،   ه بودرَسـت     مخمصه     از   هک   م معّل  و   «.  ندارد

م معّل   شیوۀ    هب   ردماندگی    ارۀـچ  ،   ماندردمی  صورتگری    کار   هب   جا   ره   رت حقی   وافدار    اگردـش   هک   ازیدـس  ر خب    را م   ینّقاش    م معّل      
 د.کن می   خود 

 :قلمرو زبانی

/ آخُره : چنبرۀ گردن، قوس زیر گردن  / یال: موی  / صورت داد: ) در اینجا( کشیدوقب: هر فرورفتگی اندام چون گودی چشم 

پشت پای اسب.  /   رندانه: زیرکانه  /   گردن اسب    /  غارب: میان دو کتف      /  گُرده: پشت، باالی کمر   /  کُلّه: برآمدگی

 «گرفتاری»گنا، این واژه به معنی مخمصه: بدبختی و غم بزرگ، تن

   ت. متداول شده اس

 ااتق آبی، سهراب سپهری 
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 کارگاه متن پژوهی

 : قلمرو زبانی

 م زدنرـق  ،     بستن  ،   دیبن نقش    های معنایی دیگری استفاده کرده است؟  از چه معادل« نقّاشی کردن»سپهری، برای کلمۀ  -1

 برای هر یک از موارد زیر، یک مترادف از درس بیابید. -2

 ( ارب ـغمیان دو کتف )  -(         رهآـخچنبرۀ گردن )  -(              کّله برآمدگی پشت پای اسب )  -

 شیطنت –رسته  -وقب -غارباز متن درس، چهار واژۀ مهمّ امالیی بیابید و بنویسید.  -9

 نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید. -4

فعلنکشید:    متمم پهلو :        مفعولجانوری:       قیدهرگز:      نهادنکشید. صاد :  پهلواز  جانوری هرگز« صاد»
   

 های زیر توجّه کنید:در جمله« و»به کاربرد حرف  -5

 الف( زندگی و سفر مانند هم هستند.

 کنیم.کنیم  و در سفر هم زندگی میول زندگی، سفر میب( در ط

 گویند.می« واو عطف»، « و»،  دو یا چند کلمه را به هم پیوند داده است؛ به این نوع «الف»در جملۀ « و»

پیوندد، یآید و دو جمله را به هم مکه معموالً پس از فعل می« و » ، دو جمله را به هم ربط داده است. به این «ب»در جملۀ « و»

 گویند.می« نشانۀ ربط یا پیوند»

 ای بیابید و بنویسید.نمونه« و»اکنون از متن درس، برای کاربرد هر یک از انواع 

 به زیر آمد. غارِبو  یالر واو عطف: از 

 ر نشانۀ ربط یا پیوند: سپس شکم را کشید و دو پا را تا زیر زانو گرته زد.

 قلمرو ادبی:

 های شاعری نویسنده را یافت؟ توان نشانهاین متن، میدر کدام قسمت از  -1

م مرـغ ا رد بیکنگ اسب حرفی هب کارش بود.بست. سگ را روان گَرهت میزد؛ خرگوش را چابک مید؛ گوزن را رعنا رقم میان را گویا می ششی معلّ  ریخت، امّ
راه دست خوش »کنایه از این که اشکال داشت و «  کارش بودحرفی هب»ها را بنویسید. دو کنایه در متن درس پیدا کنید و مفهوم آن -2

 کنایه از این که خود او نیز مهارت کافی ندارد. « نیست

 قلمرو فکری:

زنگ نّقاشی دلخواه و روان بود. خشکی هایی داشت؟ های دیگر چه ویژگیاز نظر نویسنده، کالس درس نقّاشی درمقایسه با کالس درس -1
 شد. خنده رد آن روا بود.نمی نداشت. هب جد گرفته

 های زیر را بنویسید:معنی و مفهوم هر یک از عبارت -2

 جانشین راستی  پدران هنکمند خود بود.     خَلَف صدق نیاکان هنرور خود بود. -
 .دهداسب از پهلو، امکل و زیبایی خودش را بهتک نشان می اسب از پهلو، اسبی خود را به کمال نشان می داد.  -
9-  .................................................................................... 
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 روان خوانی

 پیرمرد چشم ما بود.
 

    و    زرب   ، 1231    رماه؛ تی   بود    کرده     مـلع    رانته   رد    شوروی    گ نفره      خانۀ     هک    بود    دگانینویسن     رد کنگرۀ     دیدم   را     رمردپی     هک  اّول    بار     
توی     و    بودم     کی، جوان  رب آن    عالوه    و   نبودم    شارع    هک   م ـه  د. مننداشتن     او   کار هب    کاری      را شع    ررفت. دیگ می    و    آمدمی   زرنگ 
او    و    ادندنه    شمعی   اهب خط    ز می    روی   و   شد    اموش ـخ   ربق    است   یادم  ،   بود    او    خواندن   ر شع   نوبت    هک   ی بودم. شب    خورده رب    اعت جم 

 خواند.   را    یش    «  آی آدم اه»
 : قلمرو ادبی

 علم کرده بود: برپا کرده بود    /     بُر خورده بودم: اتفاقی آنجا بودم

رو   م خان   ! عالیه  پاریس    کوچۀ   رد   و   گریخته«   یوش »   از    ارع. ـش بود   پاریس    کوچۀ  اش خاهن    م.اهن اش رفـت ـخ   هب   بار   دو    یکی 32   سال     اواخر    ات     

 کرد.می  صدا   و    رک    و  دویدمی   گرهب   ال دنب   ،   بود   کودکی   هک   رشانو پس    دادان نمینش 

رفتیم.     انراغش هب ـس  م زن   با     بار  دو    یکی   23و    32    سال   حدود    رد    ایدـش   د.رفتن    ران شمی    انۀ ـخ  هب    ات   م درا ندی  او   ر دیگ      
  راستش     ازیم.بس    ای هن  ال   مداشتی    ال و خی   م بودـی-   گرفته   فرهنگ    وزارت     از    ی وقف   زمینی      تّکه     اآنه     انۀـخ   اهی زندیکی  ان هم 
 و   ساخته شد    ما   انۀـخ   ات   بود   و   بود   و آمد   . این رفت منداشتی   را    فعلی   انۀ ـخ   ما   و   د ـشنمی   اختهـس    الهن  ، آن   نبود   زندیکی  آن     رد   او  اگر 

گاهنهمس    اشکت مع     انچن  رد   و   ده بودند ردآم   اک ـخ ۀ   سین    از    ردست     اهاهنـخ   و   بود    ابانبی    هنوز  ل ح م  د.شیپ آم    ای
دیدم؛ گاهی     زیاد ی    را    رمردده بودیم، پی ـش   او   ایۀ همس    هک  د بع    هب   از آن«. انیم »   با   م آن ـه  ؛   بود    ایی غنیمتیآشن    ای غوهلبی 
                    و احوال    م کردـیمی   علیکی   المگشت. ـسمی  رب   و  رفت می   خرید   هب   و   داشت  دست    هب  زبرگ     کیفی  او  رد راه.   یا     مان  اهاهنرد ـخ   . روز  رـه
 اشد. نب   او   هک    روزی   درسی   خواهد    زودی     هب    هک   کردم نمی  ر فک    چیه   من   و    دیم سی رپ می

 :قلمرو زبانی

بیغوله: کنج ، گوشه ای دور از مردم  /  خانه ها درست از سینه خاک در آمده بودند: خانه ها تازه ساخته شده بودند و زمرین هرای   

 اکی بودند    اطراف آن  ها  خ

بارۀ   رد    یا   زنش   از   یا  خودش    از   مشورتی  ، گاهی دلی    ردد   گاهی    . العی  و   ل اـه    با   یا   ا . تنه   رفتیممی   دیگرهم      راغم ـسـه   گاهی     

 ، افیده نداشت.   ریدنگی   سخت   و    است   بلوغ   ران بح   م فتی گ می     هچ    ره    و   کردمی   عوض   مدرهس    یک بار    الیهک ـس   رشانپس 
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هی   زندگی           
د. ـشمی   اهن اشـخ   رج و ـخ  رف ـص  هک     گرفتمی   فرهنگ   وزارت       از     ازی رـغدـنش    رمردد. پی نداشتن     مرفّ

خانم     الیههک ـع   د بع     و   گرفت می    حقوقی    و     کردمی    کار   مّلی  بانک     ربای    هک    بود   م الیه خانـع     ۀدعه    هب    اصالا    زل من   کار    هب    دگیرسی 
هم   باز   را    وضع    این    آنچه     و   رخی ا    الۀـس   ده    این  خصوص    هب  .  ار بودگرفـت    وضعی     ن چنی     رد    رمردد. پی ـش   رت رابکار ـخ   ،   بازنشسته شد

 بود.   جوان    ارعانـش   آمد  و   کرد، رفتمی   بدرت
 :قلمرو زبانی

 / گرفتار : وندی ) گرفت + ار (  شندرغاز: پول اندک 

گاهیپن     هچ    رمرد پی   هک   دیدمی   م الیه خانـع          را    آمد  و رفت   ه هم    آن    لا تحّم  اّم    ، جواانن    ل ی خ    ربای  ،    ده استـش    اه
ردنتف. می  یوش    هب    ان اتبسـت  ره سال      آمده بود.    تنگ   هب    آمد  و   رفت   ه هم    این   از   م ـه  خودش  .   تنگی  معیشت   ان چن    رد    هب خصوص   نداشت؛

راه    و   کردندمی  م فراـه    را   ه هم    ان،ردم  دوا     و    و بنشن    بار      ات رته    گرفته  ای د و ـچقن   از   و     سپکدندمی   شسی    هب    یا   دادندمی   اجاره    را    اهنـخ
 کردند.می   جویی   رهفـص  م ـه   بود   ییالقی   م داهر، ـهقن    هب  ری همچون سف   ردست   ادند؛ افـت می

 :        قلمرو زبانی

 خیل: گروه ، دسته  /     یوش: زادگاه نیما   / بُنشن : خوار و بار           

 :         قلمرو ادبی

 «       سفر طوالنی» کنایه از «  درست همچون سفری به قندهار» کنایه :  

ا من می             هب آن    رشه    رد   هک   رغبتی  م ـغ  ربای   می رفت؛  یی التّس   و جوی  جست     هب  اهل ره ـس   راهیسف     این  رد   رمرد پی خود    دیدم هکامّ

اید بودند، ـش   هنبست    رویش    هب  را    رداه  ر اگ     مسلماا  نشده بود.  ا  ، نیم    بود  امدهنی   ر شه    هب   اگر   هک   هن   یا   دانست می  خودش   م دانشد. نمیدچار می

گاهش  جست   شدمی  رش شع   رد  فقط   را   فریاد    اهری بود. این آخریدیگ   جور    وضع  الش تخت.خی   و   بود  بی تالطم    اش و حرکاتش و زندگانی  آرام    . ن

و   کرد    تعّجب   ز چی   ره   از   خویش    اییروسـت    دلی   ادهـس   هب  و   زیست    ما  میان   رد   دگیاـس   هب   ادایی   ره   از   دور   ،   رمردهک پی    بود  طریق    نهب همی            
رد    دیرواریم همچون    د.ـش  اخت  اهمان زندگی    ارتحق    با  ر آـخ   دست    ات   بست    رتتنگ  را    خود   بند ر کم   ،   گردنتف  تنگ    او   رب   هچ  ر ـه

م هب ـه  ایدربدی ـشمی    انگم   هک   بود   ، آرام ی  بود   ما   زمانۀ   م چش    خود   هک   او  م . رد چش  ه ماندبسـت    اهالـس  ای و کوهل   کج      دف دل ـص
ا  است   م حق از رک تسلی   هست.    فراعنه     دورۀ     مجّسمۀ    یک    نور بی    م رد چش     هک    بود  ای طمأنینه   واقع     رد    امّ
 قلمرو زبانی: 

تسلّا : آرامش یافتن        / غربت : دوری ، جدایی   /  تالطم : برهم خوردگی ، به هرم خروردن.   /     حقرارت : پسرتی ، خرواری /        

 اُخت شد : اُنس گرفت /  
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 : قلمرو ادبی

کمر بند خرود  « . /  » سخت گیری کردند» کنایه از « هر چه بر او تنگ گرفتند «   /  » گیآسود» کنایه از « خیالش تخت »  کنایه : 

نیمرا  » کنایه از « ها بسته ماند. ای سالهمچون مرواریدی در دل صدف کج و کوله«  /  » آماده تر شد » کنایه از « را تنگ تر بست

مثرل چشرم   » و « همیشه بیدار و هوشریار برود   » کنایه از « ۀ ما بود در چشم او که خود چشم زمان« /  » در جامعه ناشناخته ماند

 «  بسیار ارزشمند بود 

 ها بسته ماند.   /   ای سالتشبیه : همچون مرواریدی در دل صدف کج و کوله

ر. دیگ   انراحتی   چیه    هن   و  رددی    پا    هن   رددی   رـس  هن  ؛   نشد    اربیم    چیه   .   الدبن    تن خود   از   هک    نشد    چیه    م،بودـی    او    با    هک   ال ه ـسرد این هم      

 بود. یوش   انۀ اتبسـت   ر سف    از   شیپ   هک   این  ل مث   ؛   دهانلی    خود   تن   از   هک  دم شنی    شمرگ    از  ل قب   الـس  هس   دو   ، فقط یک بار

  گوشم    از    و   رپید   چشمم    از   هک  خواب   .  است  میکاب     کردم   ان گم    اّول   م؛رپیدـی    خواب   از   رد   دایهب ـص   ما  ،  ادافـت   اق اّتف   آن    هک    شبی     

«. نیست   خوش   رمردال پی ح رم نظ    هب !   نمی سی  »: گفتم   .  شد   ردارخب     تمس ش   و    نیست    میکاب     زدن   رد   هک   دمفهمی    اتزه  ، 

 می نمود.   زده  وحشت   ،  بود   ان فتش ل ک 

هب    انزمسـت   یعنی ؛  کرد   ادیر ـعغی    کار یک   ،   ارعیـش    المـع جز  ش،   رـمع  رد   بار   اّول  . ربای  اده بودافـت   رمرد پی     هک  بود    مّدتی      
ۀ جاد   ارهکن    از یوش ات اخت. ـس   را   کارش     یکی  ن همی   و  یوش رفت  بودندش.   آورده   ر اقـط  روی  الوس ـچ   ِّ

 : قلمرو زبانی

 میراب : نگهبان آب     /  شستم خبردار شد : فهمیدم   /   افتاده بود : مریض بود  /     کارش را ساخت : او را کشت 

 : قلمرو ادبی

 « کارش را ساخت :» کنایه «   /  افتاده بود » تم خبردار شد   / کنایه : کنایه : شس

 :  قلمرو فکری

 آن اتّفاق : مرگ نیما     

ا       او   دمت ـخ   ربای   انددهبو   یوش   وقتی   هک  گفت می  ن سخ   زنی   از   و   کرده بود   باد   پااهیش   فقط  ؛   بود  ربگشته   رنگش   هن  ،  ده بودـش  ر الـغ   هن  امّ

خودم    از   االح  من   و   زدهمی  خواب    هب  را   خودش    و   کردهمی    دیوار    هب   را    رویش     رمردپی   هک   قدر  ، آن   پادییه می  را    او   جغد  مثل   و   نشستهمی  ،  آمدهمی

 ده بود؟فهمی   زن   آن   د نکن    هک    مرپـسمی
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گاهش   رد   و   خواست نمی  چیزی    و   بود   آرام  ؛   زدیممی  ری ـس   روز   ره .  دمشنی    او  از    هک   بود   البیـج  مطلب    رینآـخ   بود  هچ   ره       ان هم    ن
 حاال ... .  و   ،   بود    متسلی 

دوایی     یا    کرد   ر خب   باید   ری دکـت    البد   م گفـت   د.باـش   گذشته    کار     از    کار    هک   ردم ـکنمی   امگن     رهگز   .  یدمدو   و  م انداخـت     دوشم    هب   زی چی      
 «.رفت!    دست    از   امنیم »کرد: می   انهل    بود    گرفته    سینه    روی    را    او  ر ـس   و    نشسته بود   کرسی پای      الیه خانم. ـع باید خواست
ا  ؛   بود   داغ   داغ      زبرگ   رآن ـس خانم   الیهـع  .   شدنمی  باورم    م ـه باز     .  دهـش  اموش ـخ  اتزه    ایکوره  ؛   بودند   هبسـت    را     اهمچش    امّ

 «.رفت ؟  دست   از   ام نیم   یعنی   !   فالنی  »  د:رپسی می    هی    و   کردمی   اتبیبی    ولی  ؛   ته استگذش    کار   از   کار    هک   دانست می   من   از   ر بهـت 
رسیدن    از   شیپ  را   ر پس   . دکنن    تلفن     ردکـت    هب   ما   انۀـخ   از  هک    ادمفرسـت    نسیمی    با   را   خانم    الیهـع  ؟  آری    بگویی  د ـشمی   رو مگ      

رو     و  م ردآوردـی   کرسی   زری  از   ،   بود  سبک   هک عجیب    را، او   تن   و  ردیم ـک   کمک   اهنـخ   ت ف ل ک  و   . من  خوارهش   شوره  رکاغ    اده بودندمن فرسـت 
 م.له خواباندـیهب قب 

قرآن    الی   . آورد    رآنـق  رفت   گفتم   شد،   روشن   هک   نفتی   ارسم    و  «دآین می   اهخویش   و   قوم    االح؛   کن   آتش    را    ارربو سم     » :  مگفـت      
 زده، جالل آل احمدارزیابی شتاب                                                                                                                                                              «.ااافت صّف والّص »آمد:   ؛  باز کردم  را 

 

 

 درک و دریافت       

 استنباط خود را از عبارت زیر بنویسید: -1

 «. هامان اُخت شدتر بست تا دست آخر با حقارت زندگیهر چه بر او تنگ گرفتند، کمر بند خود را تنگ» 

ا     ردـکمی  رتخود مصّمم   راه    رد   را   ا نیم    اهمهریبی   و   اراهفش   و آن را پذریفت.    کرد   رد رب گرفته بود، خو    را    جامعه   هک   ماّدی     پست    زندگی    با خواری   ایت، نه   رد  امّ
 یان شده است؟در کدام بخش متن، دیدگاه آل احمد در بارۀ جایگاه و ارزش نیما ب -2

رت بسـت ات  او تنـگ گـردنتف، کمـر بنـد خـود را تنـگهب همین طریق بود هک پیکمرد، دور از ره ادایی هب سادگی رد میان ما زیست و هب ساده دلی روستایی خویش از ره چیز تعّجب کـرد و ره هچ رب
ربدی شاید هم هب اه بسته ماند. رد چشم او هک خود چشم زمانۀ ما بود، آرام ی بود هک امگن میای سالاهمان اُخت شد. همچون مرواریدی رد دل صدف کج و کوهلدست آخر با حقارت  زندگی

ا رد واقع طمأنینه  ای بود هک رد چشم بی نور یک مجّسمۀ دورۀ فراعنه هست.حق از رک تسلیم است امّ
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 گونه شناسی

 المیالب اـسات انق ادبّی 
ریده اتکنون آـف 1211  الـس   از  هک    د هستن     نوشته اهیی    و   روده اهـس« المی الب اـسات انق ادبی » مقصود از                   

ن ) ع ( ، اندیشه اهی امام خمینی ) ره ( و ام امام حسی المی ، قی رهنگ اـساز ـف  ا آنه    ۀایردونم    و   ده اندـش

الت تحّو  از   ، تصوریی  آاثر    گوهن   . این پذریفته است   ر امعه ، تأثی ـج  البی انق   اطنش   و  شور و   رهنگی ، معنوی ای ـففـض 

 می دهند.  دست    هب  را   اصک مع  امعۀ ـج   رهنگیـف-ریفک 

  ِ     منش  و  اسی، سی   اعیاجتم   ،  رهنگیـف  ای فـض   ،  می خوانیم   ل این فص    رد   هک  ری ر و نث نموهن اهی شع               

 می کنند.    وصف    را    المیاـس الب انق    از  پس    ِ    اریان    امعۀالبی ـجانق 
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 درس دهم

 (1شکن )عملیّات والفجر دریادالنِ صف

 
 حاشیۀ اروندرود 1964غروب روز بیستم بهمن 

،   اترخی   ؟  است   این  جز    هب راستی   ر مگ    و   گرددمی   اری ـج  رود   اروند    اشیۀح  زمین    ِ    اتریخی   دریتق    گویی   و تو   رغوب زندیک می شود      
یابد؛ می   تحّقق   جواانن     این    وسیلۀ     هب   زمین    کرۀ    ردای ـف  اترخی    و   د می رـس   ام هب انج    ان اهانس     طریق   از  هک   است   الیِ  باری تع   مشّیت
 ازند.بـت     ن دشم   هب قلب    ات    د شب هستن    منتظر   اق اشتی   با   و   گ رد آمده اند      رود اروند    رد حاشیۀ   اکنون    هک   ه اهییّچ ب   همین 

 :قلمرو زبانی

مگر جز ایرن   اراده خدا / ست وکه خداوند برای بندگان تعیین می کند  / مشیت: خواتقدیر: قسمت و سرنوشت، قضا و فرمان الهی 

 است؟: استفهام انکاری

 :قلمرو ادبی

 تقدیر جاری می گردد) تقدیر مانند سیل جاری گردد( استعارۀ مکنیه : 

 :قلمرو فکری

 تا به قلب دشمن بتازند: تا به مرکز فرماندهی دشمن حمله کنند    /تاریخ ، مَشیّتِ باری تعالی است: تاریخ خواست خداوند است   

روز    ت ااعـس  رین رود، آـخ اروند    اشیۀح   اهی ان نخلسـت    ان رد می  ات ، ج ن  جلیقه اهی   و    پتو و   پشتی    با کوهل   ،  و مسّلح   آماده  ،  ه اهبّچ      
« زارئان کربال »  نوشته اند  ان رویش     هک  را     داهییبن    انیدیگر پیش    بعضی   و   رندمی گی   ضو   و    بعضی اه  .   می کنند  طی     ارانتظ    ِ     خوش  پایان    را هب سوی
را    خویش   زندگی   راپایـس  و   می کاوند   اقضی  یک    وسواس    با  را   ش خوـی    گذشتۀ   و   یافته اند  گوشۀ خلوتی    ه اهبّچ   از  ر دیگ    بعضی .  می بندند  انی رب پیش 

ا  می بخشد   دا حّق اهلل را ـخ  :»  د می نویسن   وصیت انهم    و د می کنن  ه   اسب مح  می لرزد : آیا   دلت    انگاه   هب    تو  و  ...«  اس الّن   حّق    از  وای     امّ
  کرده ای ؟میظنتوصّیت انهم ات را 

 :             قلمرو زبانی

 وای: شبه جمله افسوس و ندامت / می کاوند: بررسی می کنند  حق الناس: حق مردم /دو دلی و زائر:زیارت کننده/ وسواس:تردید 

 :قلمرو ادبی

 «تشویش و اضطراب»دلت می لرزد: کنایه از  

ّکان   دیگر   رفط    از   و  د می کنن   ریس   و   راست   را    مانده  کاراهی   رین آـخ   اد ِ  جه    دسیمهن   ه اهی بّچ  ،  رف از یک ـط      اقیق    داراه   س

راه    سنگین  ایلبلدی؟ وـس   را   ماسک    از   ادهاستف   د... راستی تو طرز وارسی می کنن    را   ز چی    همه   عجیب     دّقتی    با   و  د می شوین    را   ان اهیش 

 د کنن   ل حم   اروند   انۀرودـخ   سوی   آن    هب  را    ا ، آنه  ن دشم    ّدممق   خطوط     نشکسـت   هب محض    ات  کرده اند   اوراهِ  شن    بار  را   ازی ـس
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ف   و   صمیمی   ه اهی بّچ    ان هم    زو بّچه اه نی  کلّ و   ا اینج    و    ِ  کارت    محل   و   جمعه  از نم  و   مسجد    رد   همیشه    هک  د هستن   اده ای ـس   و   متواضع  و   بی ت

ا    ا آنج  رازاهی   از    گنجینه اهیی    ا اشی     گویی   د. تور می یابن دیگ     حقیقتی    معمولی  زاهی چی  ۀ  ، هم   اعات ـس  این    رد   و  ا اینج    رد   می ینیب... امّ

ا    هستند   تفگش خلقت   نمی یافته ای.    رد    حال  هب   ات    تو   امّ
 : لمرو زبانیق

: آماده  و مهیّا کردن   / سکّان : وسیلۀ هدایت شناور ها /  شکستن خطوط : فروریختن خطّ مقدم ، از بین کردنراست و ریس 

  / بی تکلف: بی ریا، صمیمیرفت خط مقدّم . 

 :قلمرو ادبی

 تشبیه: اشیا مشبه ، گنجینه ها : مشبه به  

آن چنان صفایی می یابند هک وصف آن ممکن نیست . آن روستایی  جوانی هک گندم و ربنج و خرزبه می کاشته است، امشب رکبازی  رد اینجا و رد این لحظات ، دل اه     

اورز ، شش  ده رزمن   آن   ن ببی    و   ااسی ؟ بی بشن   را   اهلل )ص(    رسول   ربازمی خواهی ـس   آیا   راستی هب  .   امر  ِ     ولّی  دمت است رد ـخ

هب   و   دارد   فروشی  ات لبنی    مشهد   ادۀافـت  دور   ابان اهیاز خی   یکی    رد ،  ام ن گم     ازۀمغ  یک    رد  ری دیگ    آن  و  است   هطلب   یک    این   و  است 

 : عشق.       می دانی  را   جواب    خود  تو   ؟  آورده است  گرد     اه ان این نخلسـت  رد   ا ، اینج   رد   را    ما   همۀ   هک  چیست     راستی آن

رد   را    یکدیگر   هک   ااینه    .   می گذرانند  آن   رد  را   ات عملّی   از شکوع   ل ِ  قب     اترین لحظ آـخ   داهللعب    گردان   هک  است   سوهل ای   ا اینج      

چیه     ن ِ  آان   الهی    ۀ قّو    ربارب   رد   و   وحشت می لرزانند   و     بع ر   از   را    اندل شیط    هک  د هستن    صف شکنی   دالن   ردیا   ،  می رزیند  اکش    و   آغوش گرفته اند

 ندارد.    اییایسـت   یارای     قدرتی

می جویی ؟    هچ  .   استن ـجهمی   ؟   عشق ؟   هچ می جویی   است .  اترخی   مۀ ه   تجّلی    آیینۀ    جا   این  و   انده است نم    حمله  روع ـش  هب   شیب   اعتیـس     
 است.اینج     اشورا ـع و    ن و حنی     بدر   است ؛  اضک ح  ا اینج    اترخی   همۀ  . استاینج   ؟  انانس 

 :قلمرو زبانی

رعب: ترس ، دلهره ، هراس   دریادل: شجاع و دالور /فلزی  / طلبه : دانشجوی علوم دینی ،  روحانی   /  سوله : ساختمان سقف دار

 جنگ های صدر اسالم یکی از ، حُنین : نام  ) نخستین جنگ پیامبر(/ بدر / تجلی: آشکار شدن، جلوه کردن  / قوه: قدرت، توانایی
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 :قلمرو ادبی

آیینۀ تجلی همۀ » ، مشبه  «اینجا» تشبیه: / رساندن دل را می لرزانند: کنایه از ت -دریادل:کنایه از شجاع و دالور /  -کنایه: 

 مشبه به «تاریخ

 :قلمرو فکری

   بدر، حنین، عاشورا و جبهه: نبرد حق علیه باطل ، عشق به فداکاری، آزادی و عدالت است.ویژگی های مشترک  

 کنارۀ اروند –صبح روز بیست و یکم بهمن ماه   

ا  است  ده آکن  باران   نم   از ا هنوز فـض       اّولیۀ    ساعات   همان    رد    دیشب   .   دارد    عجیب  ردخش ی    مؤمنین    ِ  سینۀ   انرد آسم     فتح    ِ       ابآفـت    امّ
هب   توّسل   و   فرَج    ایدـع   خواندن  از  د ، بع   شب   سکوت    رد    غّواص اه   همه   از   . شیپ فروریخت   رهیکس     ندشم    اعیدـف ات ، خطوط عملی 
گاه   و  گشودند   را   خط    و   زدند  هب آب   رضّیه ) س ( ، م   رایرت زـهحـض  دند. صف طویل ـش  هب آن سوی اروند روان    و شناوراه   اقیق اه  ل خی    آن
و   می کنند  طی    آینده  ات فتوح   سوی   هب  را    فتح   جبهۀ   وسعت  ،   است   ان ایم   ل هک حاـص    انی اطمین   و   ش با آرام   ،  نفس  اتزه   دگان رزمن 

ا   ،  اهنافتح   هک    می ینیب   را    خط شکن اه   از   روهیگ گاه   هب  گاه  می رسانند.   ّدم مق    خّط    هب  را   خود  بعد    ی رغور ،ب   همیشگی ،    ِ     ادگیـس  و   تواضع    ان هم    با   امّ
ان ان و رد می اترخی جه   عظیم رتین تحّوالت    نمـت    رد  ان انس   هک   است   تفگش آور  درهچ ـق  راستی    هب   باز می گردند، و    ادهثاز شبی رپح

 می کند. زیست    زمانی  هچ   رد   و   ا کج  رد   هک   ، رهگز رد نیابد   غفلت و   ان نسی   از   و   د کن   زندگی  تحّول   این   داران ردَمـس
 :قلمرو زبانی

 / خیل : گروه /   سردمدار: رئیس ، سردسته  /               نسیان: فراموشی یکسره  فرو ریخت: کامالً از بین رفت 

 :قلمرو ادبی

آسمانِ سینۀ مؤمنین) /   : مشبه به تشبیه: آفتاب فتح) اضافۀ تشبیهی( فتح:مشبه، آفتاب /   اشتقاق: فتح، فتوحات، فاتحانه

 «شکست خوردن دشمن» خطوط دفاعی دشمن یکسره فرو ریخت/ اضافۀ تشبیهی( سینۀ مؤمنین: مشبه ، آسمان : مشبه به

با آرامش و اطمینانی که حاصل ایمان »... تلمیح: /   «آماده، بدون خستگی» ازه نفس/ ت«وارد آب شدند» به آب زدند /  کنایه

 «أال بذکراهلل تطمئن القلوب» سورۀ رعد 21میح به آیۀ تل« است.

 :قلمرو فکری

 : رزمندگان مؤمن اعتقاد شگرفی به پیروزی دارند.آفتابِ فتح در آسمانِ سینۀ مؤمنین درخششی عجیب دارد

 به آب زدند: وارد اب شدند

سوی جبهه اهی فتح   هب  را   ل ساح   و   انندمی رـس   است ، خود را هب اقیق اه« خور»   آب      مَّد     و جزر   ل حاـص   هک   و الیی  گ ل     ِ    نیب   از   اقاشتی   با آنها      
ه اه بّچ از   دایم    و   می کند  ر معّط    دا ـخ   یاد     با   را  ای نفوس جمع ، فـض   داندستی ، هم چون وـج بلند گوی    یک     با  جوانی      طلبۀ   می کنند.  رتک

  ااهی ، هواپیم   فتح     اعاتـس  نخستین   ان است. از هم   جنگ     دیچیپۀ    ماشین     هب   مّتکی   دا ـخ   ِ  جنود  ایمان    ربارب    رد   دشمن   و   ردصلوات می گی 
ان است ، ایم    لحاـص    هک    آرام ی  ،  دا ـخ  اهدان مج    ب قلو    رکۀ مع   رد    آنکه   ال د، حرب می آین      شکست  تالفی   پی    رد    ندشم 

شس هک هب    آن    راسدـه  می  مرگ    از  ا کج   راسد؟ نه   مرگ    از   شسی  است   ن ممک    چگوهن   هک   زده است     رت حی  ن حکومت دارد. دشم 
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آن دست    با  دا شود ، باز هم ـخ    راه   هدیۀ      زتو نی   دست   اگر یک   ن چنی     این   و   است ؟    هگا   آ  حق   رحمت    جوار   رد  شروح خوـی    اودانگیـج
 ست تود  د، هچ باک اگر ره دوبن علی ) ع( باـش اس عّب « ل واف داری تمثی »آن  تو  «   اسوۀ »   وقتی .  ابیشـت می    هب جبهه اه   است،    باقی   هک   ریدیگ 
       ارکن   رد   ،   الی ـخ  ن آستی   یک    و  دست   یک    با   ده ای است هکرزمن   ال وصف ح  نوشته ام     هک    ادا شود؟ اینه ـخ    راه    هدیۀ   ز نی 
سوی   آن   و    سوی  این    باد    با   خالی اش ، هک   نآستی    آن   و   است   راندازتک تی    هک   می دهد  ان دارش نش  دورنیب   تفنگ   . اده استایسـت   «خور » 

 د؟: است. چیست آن عه    ، وافدار  هابوالفضل ) ع( بسـت    با  هک   دی عه    هب   او  هک   این   و   است   ردانگیم   انۀمی شود ، نش 
 «.ذاری بگ    اتنه    را    امام    ادا مب »

 :قلمرو زبانی

» / خور: زمین پست ، شاخه ای از دریا  / نفوس : انسان ها،  جمعِ نفس /   جنود: لشکریان ، سپاهیان، مفرد جزر: پایین آمدن 

استفهام تأکیدی: چگونه ممکن است کسی از مرگ نهراسد؟!      معرکه : میدان جنگ  / قلوب : جمعِ قلب /  اُسوه: الگو  /«  / جُند

 از مرگ می هراسد: هرگز از مرگ نمی هراسد.استفهام انکاری: کجا /   حتما می هراسد

 :قلمرو ادبی

 تشبیه: معرکۀ قلوب مجاهدان) اضافۀ تشبیهی(: قلوب مجاهدان: مشبه ، معرکه: مشبه به 

 . هواپیماهای دشمن: مجاز از خلبانان و سرنشینان هواپیما2. نفوس: مجاز از انسان ها  1مجاز: 

 «خونسرد بودن و آرامش داشتن» از کنایه «: آرامش حکومت دارد. » 1کنایه: 

 «قطع شدن دست» کنایه از «: یک دست هدیۀ راه خدا شود.» 2

 

ش آت  آن    زری   رد    ای.دهششی    انایم   دمت ـخ  رد  را    ماشین   تو   و   است   ماشین    ربدۀ    دشمن  .  اداهم دارد    دشمن    با    ریردگی  رد خط،        
هم    خاک رزی  ایو معن  د می کن   جا هب جا    را   اک ـخ  از   کوهی  و   نشسته است    آتش     از  کوهی   می زند. رب   اک رزیـخ   ادِ  جه    بولدوزرچی  دید ،ـش

گاه تفهی    اک ـخ  ان می    رد   انیفریم    اییروسـت   دۀ . یک رزمن    باشی    دشمن   آتش   ارگرفـت   باز  ِ    دشت  یک    انمی    رد   هک   می شود  م آن
ربارب    ق رد  ِ  مخلو  رفق   ر مظه   اک ـخ  و   گرفته اند  اک ـخ   با  انسی    هچ  ا . آنه  ازدمی ـس  گری سن    خود  ربای     دستی  لبی     یک    با  و   نشسته است 

ِ   مراتب  هب  ری ، راهینگی   انس   خاک     با  ات   و   می گذاری ، همین است   اک رب ـخ   انیپیش   از آنکه رد نم   ای است. معن  الق ِ  ـخ   ایغن 
 و    داـخ  راه  اهدان مج    ازبن . آنه    بوهس   ان پهنش     انۀرب ـش   و   اربفش    را   انالم کن؛ دستش ا ـسآنه    هب   ربو  نداری.  ب رـق

می  یت را   ربش   دۀ آین    ِ    اترخی  ا آنه   می دهد.    تغییک   ان بنی   از    را    روزمِ  ا  انانس    هک  د هستن    ظیمیآن تحّول ع     دارانمـلع 
 دۀ الهی است.رّیت ، آین بش    دۀازند و آین ـس

 مرتضی آوینی / هب نقل از مجّلۀ ادبیات داستانی
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 :قلمرو  زبانی

 ی/ مظهر: محل ظهور، تجلی گاه  / قرب: نزدیکی / عَلَم: پرچم / خاکریز: سنگر / غنا: بی نیاز 

 :قلمرو ادبی

 « /گرفتار آتش دشمن بشوی»  آتش: مجاز از  بمب و تیراندازی/ کوهی از آتش: تشبیه و اغراق . آتش : مشبه ، کوه: مشبه به 

 «تواضع و فروتنی» کنایه از « با خاک انس گرفتن»

 :قلمرو فکری

بر کوهی از آتش نشسته است: در معرض انواع بمب و ابزار /  ین است: دشمن به ماشین و ادات جنگی متکی است دشمن بردۀ ماش

تا با خاک انس نگیری، راهی /  کوهی از خاک را جا به جا می کند: مشغول ساختن خاکریز و سنگر است/  جنگی قرار گرفته است.

 هرگز نمی توانی به خدا نزدیک شوی به مراتب قرب نداری: تا فروتن و متواضع نباشی، 

 
 

 

                       

 کارگاه متن پژوهی

 قلمرو زبانی:

  م داران ، تالفیل ات ، ع ، خطوط ، جلیقۀ نج  وسواسپنج گروه کلمۀ مهمّ امالیی از متن درس بیابید و بنویسید.    -1

 مترادف واژه های زیر را از متن درس بیابید .2

 (  نسیانفراموشی ) 

کّلفبی ریا و صمیمی )  (   ساده و بی ت

 ه جمله های زیر توجّه کنید:ب -9

 الف( خطوط دفاعی دشمن یکسره فروریخت.

 .است الهی آیندۀ بشریت، آیندۀ و سازند می را بشریت آیندۀ تاریخ آنهاب( 

 اینها دریادالن صف شکنی هستند که دل شیطان را از رُعب و وحشت می لرزانند.ج( 

 می گویند. «ساده » که یک فعل دارد ،  « الف »  ۀبه جمل

 می گویند.«  مرّکب» و به جمله های دوم که بیش از یک فعل دارند ،  

 پرکاربردترین  و ترین مهم «و » اند؛ گرفته قرار هم کنار در« و »پیوند حرف کمک به جمله دودر نمونۀ دوم ،       

 « پایه هم »ویژگی، یک در آنها را بیاید، جمله دو میان اگر که معنا دینب است؛ فارسی زبان در ساز پایه هم پیوند

 آنها و داده پیوند هم به را ساده جملۀ دو« و »  بینید می که طور همان ؛« ب » نمونۀ در آن کارکرد مثل سازد؛ می

 .است داده قرار پایه هم بودن، مستقل نظر از را

 ... « .  یا، ولی، امّا، و، »  از اند عبارت ساز پایه هم پیوندهای
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، شامل دو جمله است که از نظر معنایی به یکدیگر وابسته اند؛ به طوری که یکی از جمله ها بدون دیگری ، ناقص « ج» جملۀ 

پیوند وابسته ساز است و جملۀ دوم را به « که » حرف می نامیم. «  مرّکب»  جملۀ را «ج »  جملۀ دلیل همین به؛ است

 بسته تبدیل کرده است.جملۀ اول وا

 پایه» (  تشکیل می شود ؛ بخشی که پیوند وابسته ساز ندارد ، وابسته )  جملۀ پیکو( و یک یا چند هسته )  جملۀ پاهیجملۀ مرکب ، معموال از یک 

 است. «

 ... «  و  که ، هنگامی که که ، تا ، چون ، اگر ، زیرا ، برای ، اینکه ، به طوری » پیوند های وابسته ساز عبارت اند از :      

 را از این دید بررسی می کنیم:«  ج» جملۀ 

 جملۀ پایه  یا هسته  : اینها دریادالن صف شکنی هستند.

 دل شیطان را از رعب و وحشت می لرزانند.«( حرف ربط وابسته ساز» جملۀ پیرو با وابسته : ) که 

 بیابید و بنویسید. حال از متن درس برای هر یک از انواع جمله ، نمونه ای

 :قلمرو ادبی

 هر قسمت مشخّص شده ، در بردارندۀ کدام آرایه ادبی است؟ -1

 تشخیص ، تشبیه                  خفته استدشت شب کارام ردون                       مردابحسکت نبکم هب خواب آن 

 در عبارت زیر ، ارکان تشبیه را مشخص کنید: -2

 «  ن سینۀ مؤمنین درخششی عجیب دارد.آفتاب فتح در آسما» 

  مشّبه هبآسمان :           مشّبهآسمان سینۀ مؤمنین: سینۀ مؤمنین :              مشّبه هبآفتاب :      مشّبهآفتاب فتح : فتح : 

 قلمرو فکری :

 ( بهره گرفته است؟21سورۀ رعد آیۀ «) اال بذکر اهلل تطمئنّ القلوب » نویسنده در کدام جمله ، از مفهوم آیۀ  -1

 حال آنکه رد معرکۀ قلوب مجاهدان خدا ، آرام ی هک حاصل ایمان است ، حکومت دارد.
 

 و سرودۀ شفیعی کدکنی توضیح دهید. « دریادالن صف شکن» در بارۀ ارتباط محتوایی متن  -2

 ت شب خفته استکآرام ردون دش                          مرداب      آن   هب خواب   نبکم    حسکت 
 است   آشفته      خوابش     رـمع ه   هم      ردیا                          طوافن       از    باکم     نیست   و    ردیاـیم 

« حرکت و جنبش و مبارزه » دادن  رتیرب .است شده تأکید تفاوتی بی و رکود و سکوناز رپهیز و پایداری  و زیستی  ظلم رب شکن صف ردیادالن متن و کدکنی شفیعی ردکـت  شعر رد
 « سکون و بی تحرکی » رب 
 استمرار اریان، مقّدس دافع ؟«همۀ تاریخ اینجا ) جبهه ( حاضر است ، بَدر و حُنین و عاشورا اینجاست» چرا نویسنده معتقد است که  -9

امان ّدسمق  اهی آرمان  و حُنَین و بَدر رد اسالم صدر مجاهدان چون رزمندگان و است شده تکرار اترخی نویسنده رنظ  از زریا .است حق از دافع و زیستی  ظلم رد معصوم امّ
 .است اه ششانده جبهه هب را  آنها اسالم، هب عشق و جنگند می دین دشمنان با اسالمی حکومت و والیت و دین از دافع عاشورا رد

4- ............................................................................................................................................................... 
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 گنج حکمت

 

 یک گام، فراتر

ادند. بنه   ، تخت   اهق خان    رد   دادبام    .  کرد  ابت . اـجد کردن  س مجل     دعایشیخ ، اسـت    از   ردماند. مرسی    هب طوس   یک بار  شیخ           

چیه    انکهچن   دند.آم  رد  ار بسی  ردم م   و   ربخواندند  رآن ، ـق  ریانق م ؛  آمد رون بی    شیخ  چون    . دمی نشستن    و   می آمدند   ردمم

  جای نبود.

 «.آید  ، فرارت  گام   یک   ، هست    هک   جا  آن   از   ره شسی    هک    امرزادبی  دایش ـخ:» است و گفت معّرف ربپای ـخ     

ــــی ـص    و»  شــــیخ گفــــت:          ــ    یلــــ ُِ ع   اهلل  لَّ ـــۀ   ، و   گفــــت   مخواســــتی    مــــا   هچ  ره  »  : گفــــت   و   آورد  وفــــر  روی    هب  دســــت   و  « نأجمعــــی       آهل   و     ِ   دمُحّمــ    همـ

   کرد  مخـت   این  رب   و   فروآمد  تخت   از  و   نگفت  ای کلمه«. درارت آیی ـف  دم یک ـق  ،  د هستی   هآنچ    از   هک   بگفت  او  ؛   ران بگفته اندپیغمب 

 را.  مجلس
 اسرارالتّوحیدفی مقامات ابوسعید ابوالخیر، محمّد بن منوّر

 

 قلمرو زبانی:

 شیخ : شیخ ابو سعید ابوالخیر                

 کردن ، فراخواندن، خواهش کردن                                                    استدعا: در خواست 

 خانقاه : محلی که درویشان و مرشدان در آن سکونت می کنند 

 خوانان  جمعِ مقری        مُقریان : قرآن

 معرّف : معرفی کننده  

      بیامرزاد: فعل دعایی

 ت خود کشیددست به روی فرو آورد : دست به صور
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 درس یازدهم:

 خاک آزادگان
 قالب شعر: غزل

 ن منگلش   از    گل    اندر   گل    دبجوـش                           ن من         دشم    ،   اک منهب خون گر ش ی ـخ -1
 :قلمرو زبانی

 به خون کشیدن : کشتن

 : قلمرو ادبی

رزمندگان    کنایه :  استعاره از /   خاک: مجاز از سرزمین  /   گل :   «ابود کردن، کشتنن» کنایه از « به خون کشیدن » کنایه : 

 «کشور» / گلشن: استعاره از  مصراع دوم : مرگ پایان ما نیست

 : قلمرو فکری  

 ای دشمن سرزمین  من ، اگر سرزمین مرا غرق در خون کنی ، بدان که مرگ پایان زندگی ما نیست . 

 من  تن   از   ، رک  مخص   ای   سازی   دا ـج            بدوزی               رم تی     م گر بسوزی ، هبتن  -2
 :قلمرو زبانی

 بسوزی: بسوزانی / خصم : دشمنمفعول ) به تیر مرا ( /  « : به تیرم » در « م » مضاف الیه ) تن ِ من (   /   « : تنم » در « م » 

 :قلمرو ادبی

 ختن : کنایه از تیرباران کردن، کشتن / سر از تن جدا کردن: کنایه از کشتن  / بسوزی، بدوزی: جناس ناهمسان اختالفیبه تیر دو

 :قلمرو فکری

 ای دشمن سرزمین من ، اگر تنم را بسوزانی و با تیر بدنم را سوراخ سوراخ کنی  و سر از تنم جدا کنی ...

 ن من ؟و میه      من  انمی  عشق   تو                            یی        با  ر م قلب  ز  ،  نی توا می    ا کج  -9
 :  قلمرو فکری

 هرگز نمی توانی عشق میان من و  مهینم را از قلبم جدا سازی.

 دن منان کن ، ـج   است    هستی    تجّلی                             ادت   م شه اریانی ام ، آرمان    من -4

 :زبانیقلمرو 

 آرمان: ارزو ، عقیده      /  تجلّی : آشکار شدن

 : قلمرو فکری

 من ایرانی هستم و تمام آرزویم هم شهادت است ، بدان ای دشمن که جان دادن من ، آشکار ساختنِ هستی است 

 من ن   مَدف      از     روزداـف  من   از   د بع    هک                        گردد         رده، افس    شعله  این     دارمپن  -5
 : قلمرو زبانی

 افسرده گردد: خاموش شود      /    مدفن : قبر        

 :قلمرو ادبی

 /   ز گرمیشعله : مجاز ا
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 : قلمرو فکری

 ی کشد ای دشمن ، تصوّر نکن که گرمی عالقه من به میهنم از بین می رود که بعد از مرگم هم این گرمای عالقه از قبرم شعله م

 

 من    توسن  ،  تو    رنگ نی     هب    ازدبـت                       خواهش       و    مهن تکرـی ،  سازش    و  م هن تسلی  -6
 :قلمرو زبانی

 .توسن: اسب رام نشده و سرکش      /تو: دشمن      /تکریم: بزرگ داشت     

 :قلمرو ادبی

 تعاره از خشم و قدرتتوسن : اس 

 : مرو فکریقل

 ای دشمن ، در برابر تو هرگز نه تسلیم خواهم شد و نه سازش خواهم کرد و در برابر نیرنگ تو خواهم تاخت

 من    خرمن      شد      م خش     خوشۀ     ه ان             هم جوـش   ردیای   ،    است   لقـخ    رود     کنون  -7
 :قلمرو زبانی

 خرمن من : تمام هستی من/       جوشان : وندی ) جوش + ان (

 :قلمرو ادبی

اضافۀ خوشۀ خشم:  /   رود خلق: مشبه ، دریا: مشبه به ، جوشان : وجه شبه   /) خلق مانند رود است (  یتشبیه اضافۀرود خلق:*

    خرمن من: مشبه ، خوشۀ خشم : مشبه به  /     یتشبیه

  : قلمرو فکری 

هستند که تسلیم تو نمی شوند و خشم و خروش آن ها نشانۀ این است که در برابر تو  اکنون مردم همانند دریایی جوشان

 ایستادگی خواهند کرد.   

 من  ن دام       ر ، می رپوردصب    گل                              م      آزادگان     اک  ـخ    از    آزاده  من  -1
 :قلمرو ادبی

 / خاک : مجاز از سرزمین  «تربیت و رشد دادن» کنایه از « در دامن پروردن» است (  /   کنایه :  تشبیه : گل صبر ) صبر مانند گل

  : قلمرو فکری

 من از سرزمین آزادگان هستم  که بسیار صبور هستم

 من  دن گر    مسـت     غتی        هب      گر     زنی                  د ، رهگز ننوشم      توحی    ِ    امجز از ـج -1
 :قلمرو زبانی

 توحید : خدا را یکی دانستن

 :قلمرو ادبی

 تشبیه : جام توحید ) توحید مانند جام است (  / تشبیه : تیغ ستم ) ستم مانند تیغ است (  

 مصراع اول: کنایه از یکتاپرستی  / مصراع دوم: کنایه از کشتن

 : قلمرو فکری

 .نگی خدا منحرف نخوام شداگر سرم را از تنم جدا کنی هرگز از راه یگا

 

 سپیده کاشانی ) رُکور اعظم باکوچی(
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 کارگاه متن پژوهی
 :قلمرو زبانی

  ژپمرده –خاموش  –منجمد دو معادل معنایی بنویسید.     « افسرده » برای واژۀ  -1

 را در جدول قرار دهید. بیت زیر را بر اساس ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی مرتب کنید ؛ سپس اجزای هر جملۀ بیت -2

 «من ایرانیم، آرمانم شهادت       تجلّی هستی است، جان کَندنِ من»

 نهاد گزاره

 من ایرانیم

 آرمانم شهادت

 جان کندن من تجلّی هستی است

 الیه و مفعول قرار گرفته است.به ترتیب، در نقش دستوریِ مضافٌ« م»در بیت زیر، ضمیر  -9  

 «جداسازی ای خصم، رک از تن من                                                               تیکم بدوزی      تنم گر بسوزی، هب »

 قلمرو ادبی:

 مقایسه کنید.« مهر و وفا » این سروده را از نظر قالب و مضمون با شعر  -1

 آزادگان اجتماعی هک شور حماسی رد آن دیده می شود.  خاک  -مهر و واف ، عاشقاهن است -ره دو ردیف دارند -ره دو زغل هستند  
 عشق  -وطن در کدام مفهوم مجازی به کار رفته اند؟  « شعله» و « خاک » در شعری که خواندید، واژه های  -2
گاهی .شدیم آشنا جمله در ازآنها یک هر جایگاه و  )فعل و مسند متمّم، مفعول، نهاد،( جمله  اجزای با پیش های سال در -9

گُل  صبک ، می »  اجزای کالم ، برای تأثیر بیشتر سخن در زبان ادبی ، بنابر تشخیص شاعر یا نویسنده جا به جا می شود، مانند مصراع
می «  شیوۀ بالغی»     که مفعول و فعل بر نهاد ، مقدّم شده است تا شیوایی و رسایی کالم بیشتر شود ؛ به این گونه بیان « رپورد دامن من 

گویند. این شیوه در مقابل شیوۀ عادی قرار می گیرد . در شیوۀ عادی ، اصل بر این است که نهاد همۀ جمله ها در ابتدا و فعل در 

  .شوند واقع معیار زبان طبق خود معمول جایگاه در مسند و متمّم، مفعول مانند جمله، اجزای سایر و پایان قرار گیرد

 بتازد هب نیکنگ تو توسن من           ی را در متن درس بیابید و آن را توضیح  دهید. نمونه ای از کاربرد شیوۀ بالغ -
 قلمرو فکری :

 بیت آخرشده است؟   « یگانه پرستی » در کدام بیت ، بر مفهوم  -1

 مضمون بیت های دوم و سوم را با سرودۀ زیر مقایسه کنید. -2

 ادیب الممالک فراهانی«           زین آب و خاک ، ریشۀ پیوندتا زَبَر خاکی ، ای درخت تنومند       مگسل ا» 

 خاک آزادگان خطاب هب دشمن است و این بیت خطاب هب مردم جامعه -عشق هب وطن همیشه رد دلم وجود دارد 
آیۀ « ) بَل أَحیَاءٌ عِندَ ربِّهِم یُرزَقُونَ وَ ال تَحسَبَنَّ الّذینَ قُتِلُوا فِی سَبیلِ اهللِ أموَاتًا  » شاعر در کدام بیت ، به مفهوم آیۀ شریفۀ  -9

 بیت چهارم        ، سوره آل عمران ( اشاره کرده است؟ 161
4- ................................................................................................................................................................ 
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 روان خوانی:

 شیرزنان ایرانی

 «:ن زنده امم »  اب رب کـت    م انقالب ر معّظ رهب   تقریظ    متن          
و    ا صف    و   ی پاک     و   هّمت     و  ررب آن صب    و  خواندم   اکش   رپدۀ   پشت  از   گاه     و  ارافتخ    و   اندوه  دو گانۀ   اس احس     با  را    ابکـت     
و    اهدانمج    اطره اهیـخ  و    یاداه   گفتم. گنجینۀ    آفرین       اه   ادیـش  و    رنج اه   و   ایی اهزیب    کردن م رد مجّس     رمندیاین هن   رب 

دمت . ـخ می کند  ار شم  رپ  را    آموختنی اه   و   ردس اه  و  بار   رپ    را    اترخی  هک   است   دی ارزشمن   و   م عظی   رۀ آزادگان ، ذخی 
 ردن.نمایش سپ     و   ر هن    و   هب قلم  و   ششیدن   رون بی    حافظه اه   و   ذهن اه  از   را   ا آنه   زبرگی است 

راوی    و   ده نویسن      وژیه   هب  و   اب هرمان این کـت ق    بانوی   ارهب چه   الزم است.    ه اش رتجم     هک    است   نوشته اهیی  از   ز این نی      
 .ممی فرسـت  الم آن ـس   رمندهن 

5/7 /1912     

 قلمرو زبانی:

 تقریظ: ستودن ، نوشتن یادداشتی ستایش آمیز در بارۀ یک کتاب

 

اتشان را ثبت می کردم . ربای این بعد مشخّص   و  ،  اساییی شدند شن فوریت اهی زپشکی) اورژانس( م  ش بخ    وارد    هک     را     انیباید مجروح دا ابـت      

 شوند.   دگیرسی   و    و شو   شست   ات آمادۀ  می آوردم   رون ان بی از تنش    قیچی   با   را    روحانکار، لباس اهس مج 

ارستان بیم   ان کارکن     همۀ    ،    رسانی  کمک   و   خون   اهدای   ربای   مردم   ام ازدح .  بود   ؛ غلغله ارستان بیم   جز    بود   شبیه   زچی    همه   هب  ارستان بیم      

صدای   و   آمبوالنس اه    زوزۀ    دایده بود. ـصـش   ، خارج ان و نگهب    ار رپسـت    و  مدری   و   رئیس  دست   از   ارستان بیم      م نظ  و     کرده بود  کالهف  را 

 آمیخته بود.   رد هم   ،  هوایی      حملۀ    دارهش 
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گام حملۀ هوایی ، بیمارستان را انچار هب استفاده از ربق اضطراری می کرد. تخت اه کفاف مجروحان را نمی داد . حّتی فرصت       نمی شد جنازۀ شهدا را هب رکدخاهن قطع ربق ، هن

می رفتی ات تشخیص می دادی ، زنده اند یا مرده . گورستان شهر، گنجایش این همه جنازه را نداشت . حّتی ربای ربدن اجساد ، ماشین لقتنم کنند. حتماا باید باالی رک افراد 

 نداشتیم  و آمبوالنس اه رتجیح می دادند ، مجروحان را جا هب جا کنند.

 رد بمباران از دست داده بودند، رکگردان و تنها رد شهر ، راه شده بودند.از زمین و آسمان ، مرگ رب شهر می بارید . کودکانی هک مارداهیشان را      

ش کنی ؛ جنگ اصالا منطقی ندارد هک با منطق بخواهی با آن کنار بیایی . جنگ، ک » با خودم گفتم :       تاب نیست جنگ مسئلۀ ریاضی نیست هک رد باره اش فکر کنی و بعد حلّ

 . جنگ حقیقتی است هک ات آن را نبینی  ، ردشش نمی کنی. هک آن را بخوانی . جنگ ، جنگ است

ی کیلومتکی آبادان زندیک می شدیم . چند نفر رکباز رد کنار جاده ، زری لوهل اهی نفت هب حالت سینه خیز ، رداز ششیده بودند و چند خوردو 13کم کم هب اتبلوی راهنمای      

 خوردوی ما با صدای انفجار مهیبی متوّقف شد. نمی توانستیم چیه حرفی زبنیم.خودی متوّقف شده ، توّجهم را جلب کرد. انگهان 

 از راننده رپسیدم : چی شد؟

 «.نمی دانم ، مثل این هک اسیک شدیم» گفت: 

 اسیک کی شدیم؟ -

 اسیک رعاقی اه. -

 اینجا مگه آبادان نیست ؟ تو ما رو دادی دست رعاقی اه؟ -

 اسیک شدیم. اهلل اکبک ، خواره ! همه با هم -

ا آن اه شیشۀ ماشین       گام ، رکبازاهی رعاقی رکعی خودشان را هب ماشین ما رساندند. من کنار پنجره ، بی حرکت نشسته بودم ، امّ  را با قنداق شکستند.رد این هن
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گاه اهی خود ردآمدند و دور ماشین جمع شدند و راننده        و رکنشین را مثل کیسۀ شن هب پانیی جاده رپاتب کردند.وقتی ایپده شدیم ، مثل مور و ملخ از کمین

کاندم. هب جیب اهیم اشاره کردند. آستک جیب اهیم را بیکون ششیدم وقتی دست اهیم را ا      ز جیبم ردآوردم، رد حالی دست اهیم را روی لباس اهیم ششیدم. مقنعه ام را ت

کاندن جیبم کردم.هک حکم مأموریتم را رد یک مشتم پنهان کرده بودم ، شکو   ع هب ت

گار هک هب ششف زبرگی رسیده است، ره دو کاغذ را از من گرفت و متکجم را صدا «. مشتت را باز کن » افسک رعاقی متوّّج کاغذاه شد و اشاره کرد:       با خنده ای زریکاهن ، ان

 کرد.

      متکجم خواند : معصوهم آباد ؛ نمایندۀ فرماندار آبادان.                

 مأموریت : ااقتنل بچه اهی رپوراگشه هب شیکاز.

کاوی فکر کردند یکی از مهره اهی مهّم نظامی اریان را هب دام انداخته اند. رد حالی هک از خوشحالی رد پوست خود نمی گنجیدند پشت رک هم هب       رعبی جمالتی می دنتفگ و من کنج

ا ره هچ رتشیب گوش می حرکات و حرف اهی آن اه را گوش می دادم و دور و ژرنال را رد ره جمله و « بَناتُ الخمینی»دادم، کمتک می فهمیدم. کلمة ربم را می پادییم. امّ

 عبارتی می دینشم و بالافصله ، بی سیم زدند و خبک را ارسال کردند.

 ؟«چی می هگ» از متکجم رپسیدم : 

 «.می هگ ما دو ژرنال زن اریانی را اسیک کرده ایم» گفت: 

 « .ما مدد کار هالل احمریم:» گفتم 

 «.زن اهی اریانی از مرداهی اریانی خطرانک رتند» رتجمه کرد  و افسک رعاقی گفت:
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م کند . باورم نمی شد یاد روز اهیی افتادم هک می خواستم خدا امتحان  از این هک دو دختک اریانی رد نظر آن اه اینقدر خطرآفرین بودند ، احساس رغور و استقامت رتشیبی کردم.     

 هک امتحان من اسارت باشد.

ا ربارداهیم را می دیدم هک دست بسته و اسیکند. نمی خواستم جلوی دشمن ، ضعف نشان دهم. غنوان ب نتُ الخمینی و ژرنال هب من جسارت و جرئ       ت رتشیبی می داد امّ

 رتسیدم. از رکنوشت مبهمی هک شیپ رویم بود، می

ازری بودند. من و ت و چهارم مهر هم زمان شد با رک و صدای خوردواهی بعثی و هجوم دوباره ی گروه گروه نیکواهیی هک از شمال خّرمشهر هب سمت همین جاده رکصبحدم بیس      

 مریم را هب گودالی ااقتنل دادند.

محاسنی قهوه ای مثل تیکی هک از دور شلیک شود، هب جمع ما رپاتب شد. پنجاه  تعداد مان ساعت هب ساعت رتشیب می شد. ساعت ده صبح جوانی با اقمتی باریک و بلند و     

چرخاندیم ، صورت گوسفند اه توی رأس گوسفند با صدای زنگوهل اهیشان او را همراهی می کردند و رعاقی اه گوسفند اه را هم با او داخل گودال کرند . هب ره طرف هک رک می 

 فضله می ریختند و یکسک بع بع می کردند.  صورتمان بود و روی دست و پایمان

اسمت چیه ربارد؟ شغلت » سید: ره گوسفندی هک رک و صدا می کرد ، هب محض این هک آن جوان ، دستی هب رکش می ششید ، آرام می شد. یکی از ربارداهی سپاه امیدهی از او رپ       

 ؟         «چیه

است و چوپانم. کاشی هستم. دریوز از کاشان راه افتادم. تو والیتمان رهکی دوست داشت چند ات گوسفند ربای سالمتی « زعزی » اسمم :» با سادگی و صداقت تمام گفت      

 رزمنده اه هب جبهه هدهی کرده ، من تو مسیک آبادان بودم هک گیک افتادم.

ا ره دو رتجیح می دادیم ، نیب        گوسفنداه باشیم هن نیب گرگ! ما را از گروه جدا کردند و سوار ماشین شدیم امّ

گاه کر      لع شویم از پشت پنجره ، بیکون را ن  دیم.  صبح روز بعد با صدای همهۀ بیکون ، رکاسیمه ، بلند شدیم و ربای این هک از اخبار جدید ، مطّ
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 کردند.کامیونی رپُ از اسیکان اریانی از نظامی گرفته ات غیک نظامی و پیک و جوان ، وارد زندان      

و کتک این هچ تقدری و مصلحتی بود ؛ ما آماده بودیم بجنگیم ات رد راه خدا ششته شویم، آن وقت نجنگیده اسیک شدیم ؛ یعنی ، خدا اینجا نشستن :» یک نفر هب آرامی گفت      

 ؟«خوردن را از ما قبول می کند

 ؟« کی هب کربال آمدید» از من رپسیدند : 

 « . یست ، تَنوهم استاینجا کربال ن » گفتم : 

 «.چرا ، این راه و این تقدری ، عین کربالست . عشق هب کربال و سیدالّشهدا شما را هب رعاق ششانده است» گفت : 

 «.هن خواره ، این جا سالم اه را مجروح می کنند» ؟ گفت : «رباردان مجروح این جا دنتسین:» طلبه ای هک زندیک رت بود رپسیدم        

)پاسدار( می گذادنتش ، « حَرَس الخمینی» ه اه را نوبتی و از روی مالک و معیار خودشان انتخاب می کردند و آن اه را هب ااتق هجنکش رواهن می کردند. روی ره شس انگشت بچ      

ا روی چهار دست و پا و چهره ای خونین و مالین ربمی گرداندند هک اصالا اق  بل شناسایی نبود.او را با پای خودش می ربدند ، امّ

ا اسمش را گذاشته بودند ، هوا  بّچه اه ربای این هک این فضای ظالماهن و دلخراش را اقبل تحّمل کنند ، همه چیز را هب خنده و شوخی گرفته بودند. می نشستند تو صف کتک      خوری امّ

 ضکبات کابل اه را کمتک احساس کنند. خوری . لباس اهی ضخیم و آستین بلند را چنداتیی تن همدیگر می کردند هک شّدت

اهیی هک دیگر همه ی ساهی روشن اهیشان را می دیواراه تنها شکیک و تکیه گاه  ردد و رنج ما بودند . دیواراهیی هک تعداد کاشی قهوه ای رنگ آن اه را داهن داهن شمرده بودیم . دیوار     

ا دیواراهی سلول شمارۀ سیزده ربای ما آشنارت و جّذاب رت بود. ره کاشی ، یادگاری از یک زعزی رد شناختیم. گویی رد و دیوار، بخ ی از دارایی ما بود هک  با ما جا هب جا می شد . امّ

 اقب بود. یادگاری اه با جسم تیزی ، هنکمنداهن با شعری لطیف و سوزانک ، روی دیوار حک شده بود . روی یکی از کاشی اه نوشته شده بود:

 «م را بوی تن  ،  ن وـط    سوی  د   رب     باد   ات                     ذارید    بگ    دی بلن    ای ـج   رااتبوت م» 
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رپنده دومین دیدارمان با هیئت صلیب رکخ انجام شد. با آمدن این هیئت شور و هیجان زیادی رد اردوگاه هب راه می افتاد و فضای اردوگاه رپ از  1221رد شهریور      

 د.ی کاغذی می شد. اُرکا با این رپنده اهی کاغذی چند ساعتی را هب رکزمین ماردی سفر می کردند و همه رد حال و هوای دیگری سَیک می کردناه

د . رد ره انهم ، رتشیب از بیست و دو ما از خانواده اهیتان ربای شما انهم آورده ایم. شما می توانید پانیی همین انهم اه پاسختان را بنویسی» رئیس هیئت صلیب رکخ گفت :      

 «.کلمه ننویسید؛ فقط با خانواده احوال رپسی کنید

روشن شد. دیگر توضیح و رتجمه را هن می دینشم ، هن می فهمیدم. بی « نور دیده » من هم ، تمام حواسم هب انهم اه بود هک یک باره ، چشمم هب تکیه کالم پدرم هک صدایم می کرد      

و چشمانم را رزی می کردم ات مطمئن شوم ردست می بینم و ردست می خوانم . وقتی فهمیدم انهم ای هک روی دیگر انهم اهست ، مال من  رکم را جلو و جلورت، اختیار 

گام نوشتن از چشمانش ، روی است ، آن را هب سمتم گرفت . انهم را گرفتم و بوسیدم ؛ گرمای دستانش را روی کاغذ انهم حس می کردم. هب ردِّ قطرات اکش هک ه  ن

ا هک پدرم با دستان لرزان نوشته بود، انهم چکیده بود ، دست می ششیدم . انهم بوی پدرم را می داد ؛ بوی اسطورۀ زندگی ام را . بوی مهربانی و عشق و می داد . تمام کلماتی ر 

 مثل شکبتی خنک و گوارا نوشیدم و کلمه هب کلمه خواندم:

 «.کجایی؟ از کجا باور کنم تویی ات سالمت کنم . همه جا را گشتم . رکاغ تو را از ره شسی گرفتم. هب خدا می سپارمت ات همیشه زنده باشینور دیده »      

 خدای من ! این انهم ای است هک پدر با دستان مهربانش ربای من نوشته است!؟ باور کردنی نبود...     

 هچ تمام رت را رد گرمای پنجاه ردّج هک خورشید وسط آسمان بود، روی دو پا می نشاندند و آن اه را با ضکهب اهی کابل می شمردند. ضکهب اه با شّدت رهزمان آمار گیکی لعنتی ، ربارداه      

 ت رد هفته ، تبدیل شده بود.رب بدن اهی استخوانی شان فرود می آمد. این نمایش مرگبار هک هفته ای هس بار هب مّدت یک ساعت هب طول می انجامید ، هب جنپ نوب 
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رد جمع آن اه نشسته بودند . فرماندۀ این بار ، زری بغل رباردان مجروح و معلول را گرفته، آن اه را هم بیکون می ششیدند و چند نفر دیگر از اُرکای سالخورده و قدخمیده هم      

نوشته شده بود. همراه با فحش و انرزااهیی هک « لَعنُ عَلَی الّصدام » ند و یک تک ربهگ را هک رب آن عبارت اردوگاه رد حالی هک چندین رکباز کابل هب دست ، دور او را گرفته بود

 همیشه ورد زبانش بود، هب بّچه اه نشان می داد.

« اأَلنبار» آمادۀ شاّلق کرده بودند و رد هوای داغ اردوگاه  پیدا بود هک این ربگۀ ساختگی، بهاهن ای ربای اذیت و آزار بّچه اهست. بعضی از مجروحین و پیکمرداه خود را کامالا      

ا آن اه با واقحت همۀ کاله اه و لباس اه را از تنشان بیکون ششیدند. ره لحظه هب تعداد رکباز اه اض اهف می شد . فرمانده اردوگاه کفشش را جلو داهن کاله و لباس گرم پوشیده بودند امّ

 دندان نگه دارند ات نتوانند انهل کنند. اگر شسی رد حین شاّلق خوردن ، فریاد می زد ، ضکهب اه شّدت رتشیبی می گرفت.ربارداه می ربد هک آن را با 

 سازد. را رب آانن آسان خدا را هب مقّدسات عالم قسم می دادیم ، همان طور هک آتش را رب حضکت ارباهیم ) ع ( رکد کرد ، شّدت این ضکهب اه را بگیکد و این عذاب     

گاهش نشانی      گاه می کردم ، رد ن  از خودم می یافتم.رد یکی از روزاه هک مأموران صلیب رکخ آمده بودند، انهم و عکسی از پدرم ربایم آوردند هک وقتی هب آن ن

وشته اه بسته بود. با کلمات این انهم اه راه می رفتیم و حرف می تمام توش و توان ما رد دوران اسارت ، ضکبان قلب و سوی چشم ما ، هب خطوط و سطور این کاغذ اه و کلمات ن      

گاه دادنتش و می توادنتسن ما زدیم و می خوابیدیم و زندگی می کردیم . کلمات ، آن قدر قدرت دادنتش هک هم جان می دادند و هم جان می گردنتف . کلمات هم ، صدا و هم  ن

شیب  زۀ کلمه را ردیافتم و فهمیدم چرا معجزۀ ایپمبک ما کلمه و کتاب بود. ردیافتم خمیکمایۀ آدمی ، کلمه است. فقط افسوس هک اجازه نداشتیمرا آرام یا متالطم کنند و آن جا بود هک معج 

ا من بی مالحظه ، کاغذ را سیاه می کردم و می دانستم این کلمات رد جان مارد و پدر و ربارد و خوارهانم ریخته می شود و آن اه با این  از شش خط یا بیست و چند کلمه بنویسیم. امّ

 چیز را ربای همه می نوشتیم.    کلمات زندگی می کنند؛ پس ره هچ رتشیب ، بهتک. چقدر رکگرم این کلمات می شدیم ؛ سهم ما دو ربهگ کاغذ بود و باید رد همان دو کاغذ همه

 و ره شب رب جنازۀ خودم شیون می کردم و صبح  می دیدم ، زنده ام  و دوباره باید خود را آمادۀ مرگ کنم! چگوهن می توانم از روزاهیی بگذرم هک ره لحظه اش یک مرگ بود     

 نی کرده باشد.اگر هچ این رنج ، مرا ساخته و گداخته کرده است. اصالا حاضک نیستم ، یک قدم از خودم عقب نشینی کنم ؛ حّتی اگر دشمن از خاکم عقب نشی      
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دچار غفلت شویم ول دادم ، چیه وقت ردد و رنج خود و لحظه اهی ااظتنر طاقت فرسای خانوادۀ زبرگ اسیکان ردد ششیده را فراموش نکنم. اگر فراموش کنیم و هب خودم ق      

 ل دیگری رپداخته است.؛ دو باره هم گَزیده می شویم. اترخی ششورمان رکشار از خاطراتی است هک یک نسل هب فراموشی سپکده و اتوان  آن فراموشی را نس 

ره کرشسی بدون اجازه از بام میهن ما بگذرد ، باید رپاَهیش را هب رتبیت شدگان » یاد یک انمۀ اتریخی افتادم هک رد آن ، یکی از رکداران و دالوران وطن ، نوشته بود:      

 «.نسل ما باج دهد

 س را بکَنم ، خوشحالم.از این هک توانسته بودم با رنج چهارسالۀ اسارتم ، یک رپَ کرش 
 من زنده ام، معصومه آباد

 

 :درک و دریافت

 توان از ایثارگری آزادگان ، جانبازان و شهیدان تجلیل کرد؟( به اعتقاد شما چگونه می1

 با تکریم و زبرگداشت آانن
بها را ربای آیندگان هب یاد گار خواهد این میکاث گران های انقالب اسالمی داشته است؟  ( ثبت خاطرات دورۀ جنگ، چه نقشی در حفظ ارزش2

 گذاشت ات گرد و غبار فراموشی رب روی آن اه ننشیند و از یاد اه رنود
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 گونه شناسی

 ادبیات حماسی

. وقتی این متن اه را می خوانیم ، را خواهیم خواند « دلیکان و مردان اریان زمین » و شعر « رد این فصل ، دو ردس را از شاهنامۀ حکیم ابوالقاسم فردوسی      

کبلندی احساس می کنیم. هب حّس و حال ، شور و هیجان و روحیۀ پهلوانی رد ما ربانگیخته می شود و نسبت هب میهن و دافع از آن ، وظیفه ای آمیخته با رغور مّلی و ر 

 می گویند.« متون حماسی » این گوهن آاثر 

گاوری اه و رخداداهی « جاعت دالوری و ش » حماهس ، هب معنای       ت است هک با قهرمانی اه ، جن است و رد اصطالح ادبی ، روایتی داستانی از اترخی تخّیلی یک ملّ

 خالف عادت و تفگش ) خارق العاده ( رد می آمیزد.

داده اند ؛ هب همین سبب ، حماسۀ ره ملتی ، بیان کنندۀ آرمان  حماهس مربوط هب دورانی کهن است هک قبایل و تیکه اهی گوانگون مّتحد شده  و اندک اندک تشکیل ملتی     

ت را رد راه رکبلندی و استقالل ربای نسل اهی بعدی روایت می کند. رد حماهس ؛ اترخی و اساطیک ، خیا ت است و مجاهدات آن ملّ ل و اهی آن ملّ

ت هب شمار می آید. بناربا   ین ، ره حماهس چند وژیگی دارد: داستانی ، قهرمانی ، مّلی و خرق عادت.حقیقت هب هم آمیخته می شود و شارع ، موّرخ ملّ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

82 
 

 
 درس دوازدهم

 رستم و اشکبوس

سخن بر سرِ پیکار میان ایرانیان و تورانیان است. هنگامی که کیخسرو در ایران بر تخت نشست ، افراسیاب در سرزمین توران      

به یاری سردارانی از سرزمین های دیگر به ایران می تازد. کیخسرو ، رستم را به یاری بر تخت پادشاهی نشسته بود . سپاه توران 

می خواند. اشکبوس، پهلوان سپاه توران ، به میدان می آید و مبارز می جوید . یکی دو تن ، از سپاه ایران پای به میدان می نهند 

کبوس یکی از عالی ترین صحنه های نبرد تن به تن است که در آن امّا سرانجام رستم ، پیاده به میدان می رود. نبرد رستم با اش

 طنز گویی و چاالکی و دالوری و زبان آوری با هم آمیخته است.

 ربگذشت    همی   ،  کیوان    و    مرابه   ز                       ز دشت     ان اسپ    و  خروش سواران  -1

 :  قلمرو زبانی

 سیارۀ مریخ /      کیوان : سیارۀ زحل    /    خروش : بانگ و فریاد،     :رام اسپ : اسب         / به

 :قلمرو ادبی

« خروش از بهرام و کیوان گذشتن» کنایه :   «/ آسمان » مجاز: بهرام و کیوان مجاز از تناسب ) مراعات نظیر ( : بهرام ، کیوان /

 اغراق«  /      فریاد بلند»  کنایه از

 : قلمرو فکری

 بانگ و فریاد بلند اسبان در میدان نبرد به اوج آسمان رفت.

 لزری نع     رد  ، اک ـخ   ِ     دل     انخروـش                  ل، لع   بود  اعد ز خونـس   و   غتی     همه -2
 :قلمرو زبانی

 ن بها به رنگ سرخ /تیغ : شمشیر / ساعد : آن بخش از دست که میان مچ و آرنج قرار دارد./ لعل : سنگی گرا

 :قلمرو ادبی 

 استعاری/    نعل : مجازاً اسب/اضافۀ/    دل خاک :  وجه شبه : خونین بودن: مشبه به ؛ سرخ لعل ؛  مشبه :) تیغ و ساعدتشبیه : 

 جناس: لعل ، نعل

 :قلمرو فکری

 له و فریاد در آمده بود.شمشیر و ساعد سواران مثل لعل ، سرخ و خونین شده بود.خاک در زیر پای سواران به نا

 سنگ    و    کوه    رب  ،   اکـخ    دهآم      هب جوش                    رنگ   د، خورشی    روی  با      اچی     اندنم  -9
 :قلمرو زبانی

 ایچ : هیچ / 

 :قلمرو ادبی

مضطرب و » کنایه از «به جوش آمده خاک« /» خورشید تاریک شدترسیدن،»  کنایه از« با روی خورشید نماند رنگ» کنایه : 

 / جناس: رنگ ، سنگ تشخیص: خورشید روی داشته باشداغراق : به جوش آمدن خاک / /  «گرد و خاک بلند شده ، آشفته

             : قلمرو فکری

 .گرد و خاک از میان کوه و سنگ  بلند شده و جلوی نور خورشید را گرفته و تاریک شده بود  
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 ردسپ     ایدبب    را     انآسم    گر  هک                                ِ  گرد     س  کامو   گفت    نر ، چنی ک هب لش  -4
 :قلمرو زبانی

 / اغراق : آسمان را طی کردنگُرد: پهلوان  /  سپُردن : طی کردن کاموسک یکی از فرماندهان سپاه افراسیاب / 

 : قلمرو فکری

 چنین گفت که اگر می خواهید آسمان را طی کنید) کار خارق العاده ای بکنید( ... کاموس دلیر به لشکر

 آورید     دبن    و  تنگ ،  ان اریانی    هب                       آورید       د و کمن    گرز  و    غ تی    همه -5

 :قلمرو زبانی

بود و برای ضربه زدن به کار می رفت /                                           ای که سر آن گرد و بزرگگرز: نوعی اسلحۀ قدیمی دارای دسته

 کمند: دام و طنابی که در جنگ برگردن دشمن انداخته به جانب خود کشند./     تنگ: رنج و اندوه ، ضد فراخ 

 : قلمرو فکری

  ا به بند بکشید.تیغ و گرز بیاورید و عرصه را به ایرانیان تنگ کنید و با کمند آن ها ر

 کوس   سان    رب     دخروشی     رب       همی                            اشکبوس     او    انم    اکج     ریدلی  -6

 :قلمرو زبانی

   /  همی بر خروشید : بر می خروشید ) ماضی استمراری(     /    کوس: طبل بزرگ ، دُهُل       ) ویژگی سبک قدیم (  کجا: که

 :قلمرو ادبی

 همانند طبل جنگی خروشید ( /    تشخیص: طبل بخروشد     اشکبوس تشبیه:  

 :قلمرو فکری 

 پهلوانی که نام او اشکبوس بود همانند طبل جنگی فریاد کشید

 گرد     هب       آرد     اندر      ردنب   م ـه   رک                      رد       نب   ، اریان  ز    جوید      هک      امدبی  -7
 :قلمرو زبانی 

 هم نبرد : حریف   

 :قلمرو ادبی

 « / واج آرایی حرف ن ر « نابود کردن »  کنایه از « سر به گرد آوردن» کنایه :    /ایران : مجاز از سپاه ایران 

 : قلمرو فکری

   به میدان جنگ آمد تا از ایرانیان مبارز بطلبد و  آن مبارز را شکست دهد.

م       زتی   د بش  -1  رب ا   هب     دآم    اندر  رزم   گرد   همی                            ر      گب     و      خود    با      راهّ
 :قلمرو زبانی

 بشد : رفت  /  تیز: به سرعت/    خُود: کاله جنگی /  گبر : نوعی جامۀ جنگی ، خِفتان /   

 :قلمرو ادبی

 / جناس: گبر ، ابراز آسمان /  اغراق: گرد و خاک به ابر برسد  ابر: مجاز

 :قلمرو فکری

  رهام به سرعت با کاله جنگی و زره به میدان جنگ رفت به گونه ای که گرد و غبارش به آسمان برخاست.
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م       آویخت   رب -1  کوس     و     بوق  ،   هسپ      دو     ره    ز      آمد  رب                           کبوساـش      با    راهّ
 :قلمرو زبانی

 کوس:  طبل جنگی          /برآویخت : جنگید  /  بوق : شیپور جنگی 

 :قلمرو ادبی

 کوس: مجاز از صدای بوق و کوس / /    سپه: مجاز از افراد سپاه بوق کوس تناسب  : بوق،  

 : قلمرو فکری 

 هر دو سپاه صدای بوق و شیپور برخاست.رهام با اشکبوس گالویز شد و از 

 آبنوس  ر سپه    ،   شد     نآهنی     نزمی               کبوس        اـش      ربد    دست      رانگ     هب گرز   -11
 :قلمرو زبانی

 بهاست /  گرز: وسیلۀ جنگی /  گران : سنگین   /     آبنوس: درختی است که چوب آن سیاه ، سخت و سنگین و گران

 :ادبیقلمرو 

/ مجاز: زمین و سپهر ) آسمان تیره و تار شود از گرد و غبار( اغراق  /سپهر آبنوس شد) تشبیه( ( ) زمین مانند آهن شد: تشبیه

  مجاز از همه جا 

 : فکریقلمرو  

 ر شد.وقتی اشکبوس گرز سنگین خود را به دست گرفت زمین مثل آهن خود را محکم کرد و آسمان تیره و تا

کار    ز    دـش   ران                    غمیگ   ، گرز    م ـّهار      رب آهیخت -11  رانـس   دست    پی

 :قلمرو زبانی

 شد /   سران : پهلوانان ) رهام و اشکبوس(  و ناتوان برآهیخت: بر کشید /   گران : سنگین / غمی شد : خسته

 : قلمرو فکری

 ن کشید، دست آن ها از نبرد با گرز های سنگین خسته شد.      رهام گرز سنگینش را بیرو

م     چو -12  کوه   سوی       دـش     و     روی     زو     دبپیچی                               ستوه        انیشش     از    گشت    راهّ
 :قلمرو زبانی

      ستوه : خسته و درمانده     /   شد : رفت ، فرار کرد  

 :قلمرو ادبی

 روی و سوی: جناس ناقص اختالفی  / ، فرار کردن کنایه : روی پیچیدن: روی برگرداندن

  : قلمرو فکری

 وقتی رهام از جنگ با اشکبوس درمانده شد ، از او روی برگرداند و به سوی کوه فرار کرد.

 کبوساـش      رب        کاید  ،  اسب   دطوس                 زب     آشفت       اندر     اهسپ     ز قلب -19

 :قلمرو زبانی

 / بزد اسب : اسب را به حرکت در آورد.قلب سپاه : مرکز سپاه  /     کاید : که بیاید    / بزد اسب : اسب را به حرکت درآورد

 : قلمرو فکری

 میدان جنگ بیاید.توس فرمانده ی سپاه ناراحت شد ، سوار بر اسب گشت تا برای مبارزه با اشکبوس به 
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م        هک                          گفت    طوس      با      و      رب آشفت    ن تهمـت  -14  جفت   است       باده      امـج   را     راهّ

 :قلمرو زبانی

/    باده : شراب/       ، فک اضافهه مصراع دوم : رهّام جفت ِ جامِ باده است   ر ا : بدل از کسر     /لقب رستم  پهلوان ،  تهمتن :

 جفت: همدم ، یار/ 

 :قلمرو ادبی

/ تشخیص: ) این که جام باده یار کسی باشد (   کنایه اهل عیش و نوش بودنجفت جام باده بودن : کنایه از توانایی جنگ نداشتن.

 گفت و جفت جناس: / «رهام مرد جنگ نیست » : مصراع دوم کنایه از 

 : قلمرو فکری

 رستم خشمگین شد و به توس گفت ، که رهام مرد جنگ و مبارزه نیست او مرد عیش و نوش است...

 کارزار      مکن     ،   ادهپی   ،    اکنون  من                  بدار     آنیی     هب     را       هسپ     قلب      تو -15
 : انیبقلمرو ز

 : با نظم    /         کارزار : جنگ  قلب سپه : مرکز سپاه    /      به آیین

 :          قلمرو فکری

 تو از مرکز سپاه خوب محافظت کن من اکنون پیاده با او  می جنگم. 

 چند       رتی     ، زبد    رب      کمر   دبن    هب                        فگند    بازو     هب   را     زه    هب     ان کم  -16
 : انیقلمرو زب

 کمان به زه : کمان آماده     / به بند کمر بر : آوردن دو حرف اضافه برای یک متمم ) نشانۀ سبک قدیم (

 : قلمرو ادبی

 کمان، زه ، تیرمراعات نظیر : « / کمان آماده برای تیراندازی» کمانِ به زه: کنایه از

 : قلمرو فکری  

 تیر به بند کمر خود زد) قرار داد(رستم کمان آماده را به بازوی خود افکند و چند 

   

 ایـج   باز   د ، مشوآم    وردت  اهم                          ای آزم  رزم   مرد    کای د: خروشی -17
 : قلمرو زبانی

 ، بایستن/  هماورد: حریف / مشو باز جای: فرار نک )صفت فاعلی مرکب مرخم ( خروشید : فریاد زد/ مرد رزم آزمای: مرد جنگجو

 :قلمرو ادبی

 «فرار نکن» مشو باز جای: کنایه از  

 : قلمرو فکری

 .رستم فریاد زد که ای مرد جنگ طلب ، حریف تو آمد فرار نکن 

 بخواند      را      او      و     کرد    گران     را       انعن                بماند     رهخی    و     دیدبخن     انیشش  -11
 :زبانیقلمرو 

 خیره بماند : تعجّب کرد    / عنان : دهنه ، افسار 

 :قلمرو ادبی

   « ایستادن »کنایه ازعنان گران کردن: 
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 : قلمرو فکری  

 .اشکبوس خندید و تعجب کرد، افسار اسب را کشید و ایستاد و رستم را صدا زد

 گریست؟    خواهد        هک      را      رت بی ـس   ِ    تن                         چیست؟          تو    انم    هک   :   دانخن     گفت    بدو -11
 : قلمرو ادبی

 بیت دارای طنز است/   «کشته شدن رستم» مصراع دوم: کنایه از 

 : قلمرو فکری

 اشکبوس با خنده گفت نام تو چیست؟ چه کسی بر تن بی سر تو گریه خواهد کرد؟) حتماً تو را خواهم کشت(

 کام       تو      نبینی    سپ     کزین   رپسی     هچ                                     انم    هک    پاسخ    داد     نچنی        نتهمـت   -21

 قلمرو زبانی :

 است.« مراد ، آرزو » کام: مجازاً به معنی 

 : قلمرو ادبی

 جناس: نام ، کام

  : قلمرو فکری

 داد که چرا نام مرا می پرسی؟ بدون شک بعد از این زنده نخواهی ماند تا به آرزویت برسی.رستم چنین جواب 

 کرد        تو      ِ    رتَگ       پتک      رام     زماهن                                        کرد      تو    رگم  ، انم    ماردم      رام -21
  :قلمرو زبانی

/ پتک : ابزاری مانند چکش بزرگ فوالدین / ترگ : کاله ع اول ، بدل از کسره است) فک اضافه( ) مادرم نامِ من ...(را : در مصرا

 خود / 
 :قلمرو ادبی

ترگ: مجاز از /         تشخیص: ) زمانه مانند انسانی است که با پتک مرا بر سرت خواهد کوبید( / صامت های ) م.ر. گ(واج آرایی 

 / بیت دارای طنز است جناس: مرگ ، ترگ     /ه: من مانند پتکی هستم تشبی   /  سر

 : قلمرو فکری 

 برای مرگ تو قرار داد ) در هر صورت من باعث مرگ تو هستم(  گذاشت و روزگار مرا وسیله ای « مرگ تو » مادرم نام مرا  

 ارگییکب       هب     رـس   دهی      نششـت  هب                                          بارگی         بی      :    گفت    بدو      انیشش  -22
 :        قلمرو زبانی

   /  / بی  بارگی : بدون اسبباره : اسب  

 :قلمرو ادبی

    «وجود رستم»سر: مجاز از 

 : :قلمرو فکری 

 اشکبوس به رستم گفت بدون اسب خودت را به کشتن خواهی داد.

 رپخاش جوی        ردم  ده بیه     ای   هک                                            :      بدوی     پاسخ   داد     ن چنی    ن تهمـت  -29
 قلمرو زبانی:

  تهمتن : لقب رستم    /      پرخاش جو: جنگجو

 :قلمرو فکری

 بعد موقوف المعانی( ) این بیت با بیت ...رستم به اشکبوس گفت : ای مرد جنگ طلب بیهوده 
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 آورد؟   سنگ      زری    ان رکشش   ِ   رـس                                 آورد    گـجن    هک   ندیدی     ادهپی  -24
 :قلمرو زبانی

 استفهام انکاری: سؤالی که نیاز به پاسخ ندارد و برای تأکید می آید.

 :قلمرو ادبی

 / جناس : جنگ ، سنگ « نابود کردن»  یه از کنا« سر زیر سنگ آوردن» کنایه : 

 : قلمرو فکری

 آیا تاکنون ندیدی که جنگجویان واقعی پیاده به جنگ می روند و جنگ طلبان را نابود می کنند .

 کارزار         اموزمت بی         ادهپی                                رده سوارنب   ای     را      تو       اکنون    م ـه -25

 قلمرو زبانی: 

 /  ت : متمم ) به تو (  /   کارزار : جنگ  کارآزموده ، ماهر  نبرده:

 : قلمرو ادبی

 « (پهلوان پنبه » بشود گفت « نبرده سوار » ) در بیت طنز وجود دارد . شاید امروزه معادل تضاد: سوار ، پیاده 

 : قلمرو فکری

 ن را به تو یاد می دهم.ای جنگ جوی سواره اکنون پیاده جنگ کرد

 کبوساـش     از    انمـت س ب     اسپ    ات  هک                                     توس      ادفرسـت      زان     مرا     ادهپی  -26

 : قلمرو زبانی

 زان : به آن دلیل /     بستانم : بگیرم 

 : قلمرو فکری

 را از تو بگیرم و سوار آن شوم...به این دلیل توس مرا پیاده فرستاد تا اسبت 

 مفهوم : تحقیر اشکبوس 

 «  مزیح      و    فسوس   جز      همی      منبین                                  سلیح   تو    با  »  :   گفت   بدو    انیشش  -27

 :قلمرو زبانی

مزیح : مزاح ، سخنان    /  ، ریشخند فسوس : مسخره کردن  ) سِلیح مُمال سالح ( / کشانی: اشکبوس کوشانی   /  سلیح : سالح

  ، شوخی ) مزیح مُمال مزاح (  غیر جدی

 : قلمرو فکری

 تو سالحی جز مسخره کردن و شوخی کردن نداری. ) اهل جنگ نیستی( :» اشکبوس به رستم گفت 

 زمان   آری   ر ، ـس اکنون    م ـه    ات  ن ببی                                    ان      کم    و  ر هک تی    :   مرسـت      گفت    بدو -21

 :قلمرو ادبی

 / جناس: کمان ، زمان / مراعات نظیر: تیر ، کمان«مرگت فرا رسیده است» کنایه از « سرآری زمان » کنایه : 

 :            قلمرو فکری

 فرا می رسد. رستم گفت : این تیر و کمانم را ببین که همین اآلن مرگت

 دششی   اندر   و    کرد    زه   هب  را    انکم                                                        دید       اهیگرانم   اسپ    هب   انز ش    چو -21
 قلمرو زبانی:

 / گرانمایه: قیمتی ، ارزشمند  نازش : نازیدن او 
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  :                     قلمرو فکری 

 ید.ۀ خود را کشآماد وقتی رستم نازیدن او را به اسب خود دید کمان

 روی    هب   باال    ز   د آم   اندر   اسب    هک                                        اوی      اسب  رب      رب   زد   ر تی   یکی  -91

 :قلمرو زبانی

  : بر ، بربر اول : حرف اضافه     بر دوم : سینه/  جناس 

 : قلمرو فکری

 آن چنان تیری بر سینه ی اسب او زد که اسب از باال بر زمین افتاد.

 

 جفت     اهیگرانم    شیپ     هب      ن هک بنشی                                        گفت:      آواز   هب  ،  م رسـت    دیدبخن  -91
 :قلمرو زبانی

 بیت دارای طنز است  گفت ، جفت / / جناس :  فت : اسب عزیزجفت : همدم /   گرانمایه ج

 : قلمرو فکری

 رستم خندید و با صدای بلند گفت اکنون پیش اسب عزیزت بنشین.

 کارزار      از     اییآـس    رب     زمانی                                             ار      رد کن   رش ، ـس بداری    گر  رزد  -92
 قلمرو زبانی:

 بیت دارای طنز استبگیری /  / کنارک آغوش / برآسایی : استراحت بکنی، آرام  سزد : شایسته است  /  ش: مضاف الیه ) سرِ او (

 : قلمرو فکری

 شایسته است اکنون سر اسب عزیزت را در آغوش بگیری و لحظه ای از جنگ کردن دست بکشی.

 دروس، سن  رخ     و   لرزان لرز    تنی                           کبوساـش    دزو   کرد   زه   هب  را   ان کم  -99
 :قلمرو زبانی

 /  ) در اینجا زرد بودن رنگ مورد نظر است( سندروس : نوعی صمغ درختی زرد رنگ 

 :قلمرو ادبی

/ کمانِ به زه:  « ترسیدن»  زکنایه ا« رخ سندروس شدن» تشبیه :رخ سندروس ) چهره اش مانند سندروس زرد شد ( / کنایه:

 « ز ، ر » / واج آرایی:  «ترس و وحشت»تن لرزان: کنایه از /    کنایه ازکمان آمادۀ تیراندازی 

 : قلمرو فکری

 اشکبوس به سرعت کمانش را آماده کرد در حالی که ترسیده بود و بدنش می لرزید.

 خیک  رب خیکه  :   گفت   بدو     ن تهمـت                        ر     تی    اریدبب     آنگه      رب   م هب رسـت   -94
 : قلمرو زبانی

   به رستم بر : آوردن دو حرف اضافه برای یک متمم)ویژگی سبکی(  /  خیره خیر : بیهوده

 : قلمرو ادبی

 / اغراق : باریدن تیر ببارید تیر ) تیر مانند باران بارید( :مکنیهاستعاره 

 :قلمرو فکری

 شکبوس به سوی رستم تیرهای زیادی را پرتاب کرد . رستم به او گفت بیهوده ...ا
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 را   شاندـی  بد      انـج   و   بازوی    دو                 را          شخوـی     تن    داری     هرنج      همی -95
 : قلمرو فکری

 عذاب می کنی. خود را دچار پلید بدن و بازوی خود را به رنج می اندازی و  روح

 خدنگ   ر تی    چوهب   یک      کرد     نزی گ                   گ           ـچن       ربد    ،   ِ  کمر   دبن     هب    نتهمـت  -96
 : قلمرو زبانی

  « یر ت» واحد شمارش گزین کرد : انتخاب کرد  / خدنگ: چوبی سخت و محکم که از آن تیر و نیزه می سازند /  چوبه : 

 : قلمرو فکری

 رستم دست برد به بند کمرش و یک تیر از چوب خدنگ را انتخاب کرد.

کان   اس الم  ر یکی تی  -97  عقاب     رّپ    رب او ـچار    نهاده                    آب        چو   ،    پی
 : قلمرو زبانی

 الماس پیکان : دارنده پیکان پوالدین ، پیکان تیز

 :یقلمرو ادب

 تشبیه : نوک تیر مانند آب تیز ) درخشان ( بود/ 

 : قلمرو فکری

 تیری برنده چون الماس که نوک آن را جال داده و بر آن چهار پر عقاب بسته بودند ) را انتخاب کرد(

 دنگـخ     ِ    ر، تی   آورده   دران   شَست   هب                                    چنگ       هب      مرسـت    الیدبم   را     ان کم  -91
 : قلمرو زبانی

شست : انگشتری مانند از جنس استخوان بود که در انگشت شست می کردند و در وقت کمان داری ، زه کمان را با آن می 

 گرفتند/ 

 :  قلمرو ادبی

 «دست » مجاز از « چنگ » مجاز: 

 : قلمرو فکری

 خدنگ را آماده ی پرتاب کرد.رستم کمان را در چنگ گرفت و با شست  تیر 

 بوس  داد     او   دست  ،   ان زم     آن   ر سپه                  کبوس    اـش    و ،  سینۀ       ربَ     ربَ     زبد  -91
 : قلمرو ادبی

ه از تشکر تشخیص: آسمان مانند کسی است دست را می بوسد/ اغراق: آسمان بیاید دست کسی را ببوسد/ دست بوسیدن : کنای

 « / ب ، س » / واج آرایی : بر  ،بر  جناس: کردن/ 

  :  قلمرو فکری

 رستم آنچنان تیر را بر سینه ی اشکبوس زد که آسمان از او تشکر کرد.

 زناد     مارد   ز     گفتی   هک    دـش    انچن                              بداد       انـج  ،   زمان   م اندر ـه    انیشش  -41

 : قلمرو ادبی

 «  ن » اغراق : در جان دادن اشکبوس به طوری که هرگز زاده نشد/ واج آرایی : صامت « / مردن » کنایه از « جان دادن » کنایه: 

 : قلمرو فکری

 شاهنامه، فردوسی                                                 اشکبوس آن چنان  به سرعت مُرد که انگار اصالً از مادر زاده نشده است.
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 کارگاه متن پژوهی
 قلمرو زبانی

 بیت زیر را پس از مرتّب سازی اجزای کالم ، به نثر ساده برگردانید. -1

م  ز ، بشد تی »   «  ارب   هب   دآم   اندر  رزم   گرد   همی                             گبک       و   خود  با    راهّ

  کاله جنگی و زره به میدان جنگ رفت به گونه ای که گرد و غبارش به آسمان برخاست. رهام به سرعت با

 به یاد چه چیزهایی می افتید؟«  بهار »وقتی می گوییم  -2

درخت، گل، شکوفه، جوانه ، شکفتن و ... از چیزهایی هستند که به ذهن می رسند و به صورت یک مجموعه یا شبکه با هم می 

 می گویند.« شبکۀ معنایی » که ها یا مجموعه ها آیند؛ به این شب

 اکنون معنای هر واژه را بنویسید؛  آنگاه با انتخاب کلماتی دیگر از متن درس ، برای هر واژه ، شبکۀ معنایی بسازید.

 ربه زدن به کار می رفت   ای که سر آن گرد و بزرگ بود و برای ضمعنا : نوعی اسلحۀ قدیمی دارای دسته                               

 گرز                          

 شبکۀ معنایی:    تیغ ، گرز ، کمند                                

 معنا:      سیّارۀ زحل                                   

 کیوان     

 شبکۀ معنایی:  کیوان ، بهرام                                    

 

 رفت؛ مانند:همراه با دو حرف اضافه به کار می« متمم»در تاریخ گذشتۀ زبان فارسی، گاهی یک  -9

 فردوسی             گیتی فروز        فّر  ،  زو   تس همی کا                    روز         گشت     تیکه گون  ،   هب جمشید رب 

 به رستم بر  –د متمّم پیدا کنید.  به بند کمر بر در این درس ، نمونۀ دیگری برای این گونه کاربر

 تبدیل می شود؛ مانند:« ی » به مصوّت « ا » گاهی در برخی واژگان مصوّت  -4

 رکاب            رکیب -

 حجاب          حجیب -

 شود؛ گفته می« مُمال » های تغییر یافته ، کلمات به این شکل

 (  مزیح(    مزاح )  سلیحبنویسید.   سالح ) چند کلمۀ ممال در متن درس بیابید و 

 قلمرو ادبی:

 مفهوم کنایی هر یک از عبارت های زیر را بنویسید: -1

 ایستادنعنان گران کردن:   -
 شکست دادنسر هم نبرد به گرد آوردن:   -
هایی از این رجزخوانی باشند؟  یکی از آداب حماسه ، رجز خوانی پهلوانان دو سپاه است . کدام ابیات درس می توانند نمونه -2

 92،  91 – 26الی  24و 21

می گویند. این آرایه در « اغراق » هرگاه در بیان ویژگی و صفت چیزی، زیاد روی و بزرگ نمایی شود ، در زبان ادبی به این کار  -9

 متن های حماسی کاربرد فراوانی دارد؛ مانند:   

 فردوسی                       افراسیاب   انم   بشنود  اگر                        آب  ردیای    چو   آهن    کوه  شود 
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 را بیابید و آن را توضیح دهید« اغراق » از متن درس ، دو نمونه از کاربرد 

 /    گرد رزم اندر آمد هب ارببشد تیز راهم با خود و گبک / همی : 7/ بیت   خروش سواران و اسپان ز دشت / ز بهرام و کیوان ، همی رب گذشت:  1بیت 

 هب گرز گران دست ربد اشکبوس / زمین آهنین شد سپهر آبنوس : 11بیت 
 95 –91-21 – 11در کدام ابیات  ، لحن بیان شاعر ، طنزآمیز است؟  -4

 :قلمرو فکری

 چون از میدان جنگ فرار کرده بودچرا رستم از رهّام بر آشفت؟      -1
 ربای نشان دادن قدرت خود و تحقیک اشکبوسم پیاده به نبرد ، روی آورد؟    به نظر شما ، چرا رست -2

 غیکت و تعصب –وطن رپستی  –بی باک  –اعتماد هب نفس بر پایۀ این درس ، چند ویژگی برتر رستم را بنویسید.   -9
 –پهلوانی  –شجاعت  –میهن دوستی و ملی گرایی      روانی چه ویژگی در کالم فردوسی هست که ما ایرانیان بدان می بالیم؟  -از دید روحی -4

 حماهس.
5- .............................................................................................................................. ............... 
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 گنج حکمت

 عامل و رعیت 

رب رعّیت  هب فالن والیت ،  اده ای فرسـت    هک   را   لعام  فالن  ده ام شنی :»   گفت  را   اهیپادـش ری لنّون مص ذوا           

بدهی     او   زایـس  روزی  ،  بلی »  :   گفت«  م.او بدـه زای روزی ـس  » :  گفت  .«  می دارد   روا   م و ظل  د می کن   دستی  رداز

سود    هچ  را   رعّیت   و   ش ردوـی  ،   نهی   خزینه   رد   و   ستانی باز  وی   از    اردهمص    و  زجر   هب  د. پس ده باـشسـت    تمام    رعّیت   از   مال   هک

 «؟ دارد

 ال.ح   رد    بفرمود   ل عام    ّرت ِ  مـض   عدـف    و   گشت ل اه خج پادـش     
 ( را حرف اضافه: پادشاهی را ) به پادشاهیقلمرو زبانی

 جریمه کردن / خزینه : ممال خزانه / مضرت: زیان مصادره:  /  ه باشدستده باشد: گرفت

 :قلمرو ادبی

 «تجاوز و ستم» درازدستی کردن: کنایه از  

 ردید     مردم     دان گوسفن    چون   هن                  ربید    اّول    م ـه    باید      رگگ    رک
 : بیقلمرو اد

 ل استثَبیت دارای مَ«    کشتن»سر بریدن: کنایه از    «گردن»سر : مجاز از 

 :قلمرو فکری

 ارتباط معنایی دارد با: 

بند باید کرد سیلی را ز سر )یعنی جلوی سیل را باید از سرچشمه گرفت( / ای سلیم آب ز سرچشمه ببند / که چو پر شد نتوان 

 گلستان ، سعدی                                                                                                                       .  بستن جوی
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 :درس سیزدهم

 گُرد آفرید
 گُردآفرید، پهلوان شیرزن حماسۀ ملّی ایران، دختر گُژدَهَم است. گردآفریدِ دالور با این که در داستان رستم و سهراب     

شاهنامه حضوری کوتاه دارد، بسیار برجسته و یکی از گیراترین زنان شاهنامه است. در رهسپاری سهراب از توران به سوی ایران، 

است. « سپید دژ»شویم. در مرز توران و ایران، دژی به نام هنگامی که وی در جست و جوی پدرش، رستم است، با او آشنا می

ورزد و با این راند و  همواره در برابر دشمن، پایداری سرسختانه ای میه است ، بر آن دژ فرمان میگُژدَهَم  که یک ایرانی سالخورد

سازد. سهراب ناچار است پیش از درآمدن به خاک ایران از این دژ بگذرد. در نبرد کار ، دل همۀ ایرانیان را به آن دژ امیدوار می

خواهد او را بکشد ، امّا او را اسیر کرده، راهی شود . سهراب ، نخست میپیروز می میان سهراب و هُجیر،  فرمانده دژ، سهراب بر او

داند و بر سپاه خود می کند. آگاهی از این رویداد ، دژ نشینان را سراسیمه می سازد ، امّا گُردآفرید این واقعه را مایۀ ننگ می

 گیرد:آید و نبرد میان آن دو در مین شیرزن به رزمگاه درمیرود. سهراب برای رویارویی با آآشوبد و خود به نبرد او میمی

 کم   ، گشت   ن انجم   آن    االرـس  هک                                    م     دـَهَژگ    ردخـت    دـش   گاه  آ    چو -1
 : قلمرو زبانی

 ر است.    /   انجمن : سپاه گژدهم : نام یکی از پهلوانان ایرانی / ساالر : فرمانده ، منظور هُجی

 : قلمرو فکری

 وقتی گرد آفرید آگاه شد که فرمانده آن سپاه کم شد.

 دارانم   ،   اندرون    گ ـجن   هب     همیشه                                   سوار      دی رگ   ان ـس   ربَ      بود   زنی  -2
 :قلمرو زبانی

 : پهلوان     /     به جنگ اندرون: در جنگ ) دو حرف اضافه برای یک متمم ( /  نامدار: واژۀ   مرکب .برسان : مانند   /     گُرد 

 : قلمرو فکری

 زنی که مانند پهلوان سوار و در میدان جنگ همیشه مشهورو سرافراز بود.

 ید ر و نآ        چنین    ،   اردم     ز    زماهن                    «        ریدگردآـف»   بود      او    انم      اکج  -9
 :قلمرو زبانی

 آوردن« = آوریدن » کجا: که   /   نآورید: فعل ماضی از 

 : قلمرو فکری

 که نام او گردآفرید بودو روزگار چنین دختری را از مادر به دنیا نیاورده بود

 ِ  قیک  ردارـک  هب   د الهل رنگش هک ـش                                       ر هجی      ز کار     د آم گش نن   ان چن  -4
 : قلمرو زبانی

 الله رنگش: به رنگ الله ، سرخ  رنگ   / به کردار: مانندِ

 : قلمرو ادبی

 تشبیه : صورتش مانند قیر سیاه شد

 : قلمرو فکری

 اه و عصبانی شداز شکست هجیر و تسلیم شدن او چنان شرمنده شد که رخسار زیبایش مانند قیر سی
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 ردنگ  ای ، ـج  کار     آن      اندر     نبود                         گ  ـجن       ِ       ن سوارا     ِ      رد ع     دبپوشی  -5
 :          درع : زره  قلمرو زبانی

 : قلمرو فکری

 زره سواران جنگی را پوشید چرا که  در آن جنگ تأخیر جایز نبود.

 زری    هب       پایی   باد    ، ان می   رب  ر کم                                    ر هب کردار شی      ژد   از   دمفرود آ -6

 :قلمرو زبانی

 دژ : قلعه /    بادپا : اسب تند رو 

 :قلمرو ادبی

 بادپا : اسب مانند باد تیز رو بود  / کمر بر میان بستن : کنایه از آماده شدن. / تشبیه : او مانند شیر آمد /  استعاره : 

 : قلمرو فکری  

 مانند شیر از باالی دژ پایین آمد در حالی که آماده بود و سوار بر اسب تیز پایی شده بود.

 کرد    هوَیلَ      یکی      انخروـش   درـع   چو                                     درگ    چو   دآم   اندر   اهسپ    شیپ  هب  -7
 :قلمرو زبانی

 گرد : غبار   /    رعد : غرّش ابر ،  تندر          ویله : آواز بلند        

 :قلمرو ادبی

 تشبیه : مصراع اول مانند گَرد سریع آمد / مصراع دوم مانند رعد خروشان بود.

 : قلمرو فکری

 د و گفت :مانند دالوری به پیش سپاه سهراب آمد و مانند رعد فریاد بلندی کشی

 رانـس   ودهم آز  کار    و  دلیران                                              آوران        گـجن    و      اند  کدام   گردان   هک  -1

 :قلمرو زبانی

 سران : پهلوانان

 : قلمرو فکری

 که پهلوانان و جنگجویان و دالوران و بزرگان دنیا دیده کجا هستند؟

 گزید    دندان      هب     را    لب      و     دیدبخن                                            بدید       را    او   ،  اوژن  رشی   رابه چو س  -1
 :قلمرو زبانی

 شیر اوژن : دلیر ، شیر افکن /  لب به دندان گزیدن:  از تعجّب یا تحسین لب خود را گاز گرفتن 

 :  قلمرو فکری

 قتی سهراب شیر افکن او را دید خندید و از تعجب لبش را گاز گرفت.و

 بدید ،    را    او     افگن دکمن    ِ    تخ د   چو                                     رید    آـف  درگ        شیپ      دمان     امد بی  -11

 : قلمرو زبانی

: دختر /  کمند: طنابی که برای اسیر کردن انسان یا حیوان به کار می برند./          دمان : خشمگین ، غرّنده از روی خشم /   دُخت 

 کمند افکن : کمند افکننده 

 : قلمرو فکری

 خشمگین به پیش گرد آفرید آمدو و قتی آن دختر جنگجو او را دید ...
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 گذر      رش تی        شیپ    را      مرغ   د نبُ                 رب          ادبگش    و   کرد  زه      هب    را     انکم  -11
 :قلمرو زبانی

 بر: سینه    /  نبُد : نبود  /  

 «  ماهر بودن » :      کمان را به زه کرد: کنایه از آماده کردن.    /    کنایه :  مصراع دوم کنایه از قلمرو ادبی

 : قلمرو فکری

 ورد و بازوانش را گشود  که هیچ پرنده ای نمی توانست از جلوی تیر او رهایی یابدکمان را آماده کرد و سینه اش را جلو آ

 ، جنگ  سواران گرفت   راست    و    چپ              گرفت       باران   ر تی    ،  رب     رابهب سه  -12

 : قلمرو زبانی

 به سهراب بر : آوردن دو حرف اضافه برای یک متمم.

 :قلمرو ادبی

 چپ ، راست  / مجاز: از هر سمت          تضاد :

 : قلمرو فکری

 پشت سر هم به سهراب تیر می انداخت و به شیوۀ  سواران وارد جنگ شدند.

 جنگ     هب    د آم   اندر     ز تی      و     ربآشفت                                 گ  ـنن   دشآم    و   راب سه   کرد    نگه -19
 :زبانیقلمرو 

 تیز: به سرعت

 : قلمرو فکری

 سهراب نگاه کرد و ننگش آمد و خشمگین شد و به سرعت به جنگ او آمد

 همی ربدمید      ش آت     ان  رب ـس  هک                             ریدگردآـف     دید     را     راب سه    چو -14

 : قلمرو زبانی 

 سان : مانندچو : وقتی ) حرف ربط (     /     بر 

 : قلمرو فکری

 و قتی گردآفرید سهراب را دید که مانند آتش می خروشد ...           

 کرد   اتب      از     رپ    را    ان سن    و    انعن                     کرد        راب سه   سوی   را   زه نی   ر ـس -15
 :قلمرو زبانی

 نیزه  عنان : دهنه ، افسار /      سنان :

 : قلمرو فکری

سر نیزه را به طرف سهراب گرفت وعنان ) افسار ( اسب را پیچ و تاب می داد ) برای حمله بر حریف آماده می شد(  و نیزه را باالی 

 سرش می چرخاند

 گـجن  هب   د  ب    گر   هارـچ   او     ِ       بَد خواه      چو                پلنگ       چون    شد    و    رابسه   آشفت    رب -16

 : قلمرو زبانی

 بد خواه: واژۀ مرکب    / چاره گر : وندی 

 : قلمرو فکری

 سهراب عصبانی شدو مانند پلنگ خشمگین شد زیرا دشمن او در جنگ کردن مهارت داشت و مُدبّر بود
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 ربرَدید    ،  یک  هب  ربش ، یک      رب      ز ر ه                             رید گرد آـف   ربند  کم    رب    زبد -17
 : قلمرو فکری

 محکم به کمربند گرآفرید زد و نیزۀ سهراب حلقه های زره را که بر تنش) گُرد آفرید( بود ، یک یک بُرید. 

 ششید رب    ان می    از   ز تی         غتی        یکی                                          رید    گردآـف   دبپیچی      زین   رب     چو -11

 :      قلمرو زبانی

 میان : کمر ، پهلو

 : قلمرو فکری

 هنگامی که نیزۀ سهراب بر گُرد آفرید خورد و او روی زین پیچید ) گویی می افتد( تیغ تیز را  از پهلویش بیرون کشید

 گرد    است ربـخ     و    اسپ    رب     از    نشست                               کرد      منی     دو      هب     او      زۀ نی    زبد -11
 : قلمرو زبانی

   / اسپ: اسب او : سهراب      / به دو نیم کرد : شکست 

 : قلمرو فکری

 و با آن ) تیغ تیز ( زد و نیزۀ سهراب را شکست و سوار بر اسب شد و به سرعت حرکت کرد

 زود    ربگاشت        و      روی     و  از     دبپیچی                                   نبود      دهبسن    او    با    آورد   هب -21
 :قلمرو زبانی

 آورد : جنگ       /  برگاشت : برگرداند   

 : قلمرو فکری

 چون توان مقابله با سهراب را نداشت روی برگرداند و به سرعت برگشت.

 ببکد      اییروشن    ،     انجه    از    مهب خش                             رد     سپ     را     ، اژداه  ان عن د ، سپهب  -21

 :قلمرو زبانی

 سپهبد : سهراب /      اژدها: اسب /     عنان اژدها را سپرد: افسار را رها کرد/   

 : قلمرو ادبی

 اغراق «   /   همه جا را تاریک کرد» ، «  از جهان روشنایی ببر» ا را سپرد  کنایه : استعاره : اژدها      کنایه : عنان اژده

 : قلمرو فکری

 سهراب افسار اسب را رها کرد و بر گردن اسب انداخت  و چنان خشمگین شد که جهان را از خشم خود تیره  و تار کرد.    

 رکش   از     دوخ     ربداشت     و   دبجنبی                       اندرش      گـتن  هب     انآمد خروـش  چو -22
 :قلمرو زبانی

 به تنگ اندرش : نزدیک او. /  خُود : کاله جنگی   /   

 : قلمرو فکری

 وقتی سهراب فریاد کنان  به نزدیک گرد آفرید رسید کاله خُود او را از سرش برداشت. 

ویش را برهنه کرده است تا سهراب بداند که او مرد نیست . امّا بسیار بعید به نظر ) بعضی گفته اند که خودِ گردآفرید سر و موی خ 

 می رسد. گویا مرسوم بوده است که برای تحقیر طرف مغلوب ، کاله او از سرش بر می داشته اند.(  

 



 

 

97 
 

 اوی   روی  ،   شد   د خورشی    چو   ان ردفش                                 اوی        ، موی   زره    بند  ز   د ـش   راه -29
 :قلمرو زبانی

 درفشان : درخشان     

 :قلمرو ادبی

 تشبیه: روی او مانند خورشید درخشان شد.

 : قلمرو فکری

 موهای گرآفرید از بند زره رها شد و صورت زیبای چون خورشیدش آشکار شد.  

 است    رافس       رد    از     او      وی ر   و     رک                   رست   دخـت   کاو  ،  راب بدانست سه  -24

 :قلمرو زبانی

 از درِ : شایسته ، الیق           افسر: تاج ، کاله پادشاهی 

 : قلمرو فکری

 سهراب فهمید که او دختر است و شایستۀ آن است که تاج بر سر بگذارد.) از خاندانی بزرگ است ( 

 آوردگاه؟!     هب       آید     ر دخـت       ن چنی                             اه  از اریان سپ   :  ؛ گفت  دش تفگش آم -25
 :قلمرو زبانی

 آوردگاه : میدان جنگ

 : قلمرو فکری

 تعجب کرد و گفت که از سپاه ایران این چنین دختری به جنگ می آید؟!

 بند    هب     انش د می آم    و    داخت بین                                        د  کمن   ان پیچ          بگشود        راکفـت   ز -26

 :  قلمرو زبانی

 فتراک : ترک بند ، تسمه ای که از عقب زین اسب می آویزند و با آن چیزی را به ترک می بندند /  کمند : طناب /  میان : کمر   

 :قلمرو فکری

 وی گُرد آفرید انداخت و او را گرفت.از فتراک کمندش را گشود و بس

 روی؟    ماه    ای    ، تو     جویی    گ ـجن   چرا                               مجوی      راهیی    ،  ن م    کز   بدو گفت   -27
 :قلمرو فکری

 به او گفت که نمی توانی از دست من فرار کنی،  ای زیبا روی چرا با من می جنگی ؟ 

 مشور   ،    ابینی     راهیی      گم ز چن                                     گور   تو      ان  هب ـس      م دام    هب     امد ی ن  -21

 : قلمرو زبانی

 به سان : مانند     /   گور : گور خر  / چنگ : انگشتان دست         مشور: بیهوده تقلّا و تالش مکن.

 قلمرو ادبی:

 است ( «  دست» مجاز : چنگ ) منظور : تو مانند گور هستی و از آن بهتر /  تشبیه

 : قلمرو فکری

 شکاری مثل تو تا کنون به دست من نیفتاده است نمی توانی از دست من نجات یابی ، بیهوده تالش نکن
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 ردمان ندید ،   اره ـچ از   جز    را    آن    ر م                                            رد آفرید  گ   کاویخت      بدانست -21
 : قلمرو زبانی

 آویخت: گرفتار شد ، دچار شد.      /  گردآفرید: نهاد جمله است 

 : قلمرو فکری

 گرد آفرید فهمید که گرفتار شده است برای رهایی از دست او به فکر راه چاره شد.

 ر،کردار شی   هب     دلیران      انمی                               ر  ی ای دل » گفت :    و    بنمود  روی       بدو -91

 :قلمرو زبانی

 به کردار : مانند 

 : قلمرو فکری

 گرد آفرید رو به سهراب کرد و او را مخاطب قرار داد و گفت ای دالوری که در میان پهلوانان مانند شیر  هستی  

 

 ما  گ ـآهن  و   ر و شمشی  رز ین گ رب                             ما   جنگ    ین  رب       ارهر ، نظ دو لشک  -91
 : قلمرو زبانی.

 آهنگ : قصد ، عزم جنگ

 : قلمرو فکری

 سپاهیان دو طرف، تماشاگر جنگ ما هستند و گرز و شمشیر و  قصد جنگِ ما را  زیر نظر دارند

 گوی  و    گفت   از      رپ    گردد   تو   اهسپ                     و موی     روی   ن چنی   ایم گش  کنون من  -92
 :قلمرو ادبی

 جناس : روی ، موی  

 :       قلمرو فکری

 اکنون من صورت و موهایم را باز می کنم سپاهیان تو برایت حرف در می آورند. و می گویند : 

 گرد    آورد    اندر    ارب   هب     سان  بدین                        رد      نب   دشت    هب   او  ری با دخـت      هک -99

 : قلمرو زبانی

 به ابر اندر آورد گرد : جنگ کرد       

 :قلمرو ادبی

 اغراق   /    مجاز: ابر ) در معنی آسمان (   

 : قلمرو فکری

 ری بوده است.(که او به خاطر دختری جنگ  بزرگی را راه انداخته است. )جنگش به خاطر دخت

 «جست   گـ، جن   آشتی    این    رب    ایدنب                        تست  فرمان     هب   ژد      و   ر لشک   کنون  -94

 :قلمرو ادبی

 تضاد: جنگ ، آشتی

 : قلمرو فکری

 اکنون سپاه و قلعه را به تو تسلیم میکنم با وجود این گونه صلح ، نباید جنگید



 

 

99 
 

 ششید      ژد     رب      رافرازـس    د  سمن                                                 ریدگردآـف   د بپیچی    را      انعن  -95
 :قلمرو زبانی

 سمند : اسب مایل به زرد رنگ   / دژ : قلعه 

 : قلمرو فکری

 گردآفرید افسار اسب را برگرداند و اسب سربلندش را به طرف دژ برد

 مگژدـه  ،     ژد      ردگاه       هب    امدبی                                هم          هب    او    با     رابو سه    همی رفت -96
 :قلمرو زبانی

 همی رفت : ماضی استمراری   /    گژدهم : نام پهلوان ایرانی 

 : قلمرو فکری

 ن که گژدهم به دروازه قلعه آمدگردآفرید می رفت و سهراب  همراه او  بود ، تا ای

 ششید     ژد    رب  ،  ه بسـت   و   ه تن  خسـت                                  رید گرد آـف ،     ادبگش    باره     رد   -97

 :قلمرو زبانی

 باره : قلعه        بسته : کوفته ، عرق کرده 

 : قلمرو فکری

 تن خسته و کوفته اش را داخل دژ انداخت.گرد آفرید درِ دروازه را باز کرد و 

 شدند      نخونی    دیده   و    دل   ماز ـغ   رپ                         شدند     ن و غمگی   د ببستن     ژد   رد   -91
 : قلمرو فکری

 در دژ را بستند و ناراحت شدند) اهل دژ(  و به شدت غمگین بودند و چشمانشان گریان بود

 

 رپی      و       ان رب  ،    بودند       ردد    از    رپ                                 ر       هجی     و     ریدگرد آـف   آزار    ز -91

 :قلمرو زبانی

 آزار: صدمه ، آسیب       بُرنا: جوان 

 : قلمرو فکری

 داز رنج و عذاب گردآفرید و هجیر تمام مردم  غمگین و ناراحت بودن

 نانجم   دل   ،   تو    از   بُد   م ـغ   از رپ                              رزن، شی  دل نیک   کای» د:بگفتن  -41
 :            قلمرو فکری

 گفتند : ای زن پاک و دالور، دل تمام مردم به خاطر تو غمگین  بود   

 گـنن   دوده      رب     تو     کار      ز      ایدنی                     و رنگ      م افسونـه  ،   تیس ج   رزم    م هک ـه -41
 : قلمرو زبانی

 افسون: حیله، مکر   /       رنگ : نیرنگ    /      دوده : دودمان ، خانواده  ، طایفه

 : قلمرو فکری 

 رمنده نباشد. که هم جنگیدی و هم حیله و نیرنگ به کار بردی و عمل تو باعث شد که دودمان ما  ش
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 گریدبن       هسپ  د ، ربآم      باره     هب             رید            گردآـف ،   اربسی      دیدبخن  -42

 : قلمرو فکری

 گرد آفرید بسیار خندیدو باالی قلعه آمد و سپاه را نگاه کرد.

 نچی     رتکان     اه ـش   کای»  :   گفت    نچنی                           زین        پشت   رب   دید    را   راب چو سه  -49
 :قلمرو فکری

 وقتی دید که سهراب سوار بر اسب است، به او چنین گفت که ای شاه ترکان چین

 نبکد   دشت     ز  هم   ،  آمدن   از  م ـه                  گرد         باز    ، کنون    گشتی   ه رنج     چرا  -44

 :رو زبانیقلم

 چرا رنجه گشتی : آمدی، قدم رنجی کردی    /      بازگرد هم از آمدن : از آمدن به دژ چشم بپوش

 : قلمرو فکری

 چرا زحمت کشیدی ) بیهوده (  اکنون هم از درگاه دژ، هم از میدان نبرد برگرد

 کنی    توران    انمور ، سوی   ِ       رخ                       کنی   فرمان    هک   آید  ر بهـت    را     تو -45
 : قلمرو فکری

 بهتر است که اطاعت کنی) حرفم را گوش کنی(  و روی برگردانی و به طرف توران بروی

 «شخوـی   لوی ه پ    اندان ، ز    گاو      خورَد»                                            ش   خوـی    بازوی  هب    نیم     ا   بس     اشینب  -46
 : قلمرو زبانی

 نباشی: نباید باشی ) ماضی التزامی منفی(      

 :قلمرو ادبی

مثل تو چون ستوری بوَد که سبزه بیند و بسیار بخورد تا فربه شود، و فربهری  »مصراع دوم : مَثَل است . در نصیحت اللملوک آمده: 

 «.داو سبب هالک او باشد، که بدان سبب او را بکشند و بخورن

 : قلمرو فکری

 به خاطر زور بازوی خود نمی توانی در امان باشی و خود را مانند گاو نادان به هالکت مینداز. 

 شاهناهم ، فردوسی                                                                                                             
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 هیکارگاه متن پژو
 :قلمرو زبانی

 را بنویسید:«  بر کشید » به کمک فرهنگ لغت، معانی  -1

 اختن .خارج ـس    ربآوردن /    /   رون ششیدن بی    راج کردن /استخ      دن    /ربششیدن:  باال ششی 
 تناسب داشته باشد.   « فتراک » دو واژه از متن درس بیابید که با کلمۀ  -2

 (  32مند) بیت ک  -(  11زین ) بیت   
 « :سپید     سفید» در گذر زمان ، شکل نوشتاری برخی کلمات تغییر می کند، مانند :  -9

  اسب = اسپاز متن درس ، نمونه ای از تحوّل شکل نوشتاری کلمات بیابید و بنویسید.  

 .کنید بررسی معنایی کاربرد نظر از را «  چو » سوم، و بیست و یکم های بیت در -4

 از است.است و حرف ربط وابسته ـس« وقتی هک » هب معنی « چو » ت یکم : رد بی 
  اهف است. است و حرف اـض« مثل و مانند » هب معنی « چو » ردبیت بیست و سوم : 

 است؟ آمده اضافه حرف دو با «  متمّم » ها بیت کدام در -5

  زنی بود رب سان گرد سوار / همیشه هب جنگ اندرون انمدار
 سواران گرفت     گـجن راست    و  باران گرفت / چپ     ررب ، تی    اب رهب سه 

 :قلمرو ادبی

  12،  11، 32، 12،  2واژگان قافیه در کدام بیت ها ، دربردارندۀ آرایۀ جناس  هستند؟  -1
 مفهوم عبارت های کنایی زیر را بنویسید:  -2

 (  ربود   رت عی   رات ـس   ا کرد ره  را   اسب  ارافس   راب ) سه سپهبد ،عنان اژدها را سپرد       -

 (  ربوی  توران رکزمین    هب سوی    است     ربهـت رخ نامور ، سوی توران کنی     )  -

یک مَثَل از متن درس بیابید و در بارۀ معنا و کاربرد آن توضیح دهید؛ سپس با رجوع به امثال و حکم دهخدا ، دو مَثَل ، معادل  -9

  خوردن است(  ر به    از  ن زیسـت    هک   معتقد  است / تو   ذکر کردن   و  نزیسـت    ربای   خوردن ) یسید.  خورد گاو نادان ز پهلوی خویش ؛   آن بنو

 :قلمرو فکری

 رابسه   از   ریدـفآ شکست گرددلیل دردمندی و غمگین بودن ساکنان دژ ، چه بود؟  -1
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 ه نثر روان بنویسید.معنا و مفهوم بیت زیر را ب -2

 زود   ربگاشت    و   روی   و ز   دبپیچی                     نبود   دهاو بسن    با ،   آورد هب 
 ربگشت.    رعت هب ـس   و   ربگرداند  روی   نداشت   را   راب با سه    ابلهتوان مق    چون

 اره جومّلی گرا ، ـچ  ا ، ، زیب  له گر ، حی    اع شج ؟      وصف کرده است فردوسی در این داستان ، گُردآفرید را با چه ویژگی هایی -9
 حماسه در لغت به معنای دالوری و شجاعت است و در اصطالح ادبی ، شعری است با ویژگی های زیر:»  -4

 .گیکد می لشک   حوادث از    ریبسـت  رد   ای اهسحم  ره: داستانی »  -
 .باشد متمازی دیگران از روحی و جسمی اهی تواانیی نظر از هک ششد تصوری هب انسانی را  کوشد می حماسی زبان و واژگان از گیکی  بهره با     رکا  اهسحم  ارعـش: قهرمانی -
 هب واقعّیات از ای زمینه رد و قهرمانی حوادث اقلب رد را  ملّت  یک و مذهبی فکری عقاید و اجتماعی و فردی اخالق هک است آن رب رکا حماهس شارع: قومی و ملّی  -

  .بگذارد نمایش
 .فردوسی شاهنامۀ رد سیمرغ وجود نظیک ندارند؛ سازی  علمی هم تجربۀ و عینی منطق با هک موجوداتی و اه انسان حوادث، طرح :  حوادثی خارق العاده -

 مقایسه کنید.« شیرزنان»بر پایه این توضیح ، این درس را با متن روان خوانی 

 العاده ندارد.حوادث خارق « شیک زانن  » متن  زن هستند،، کنند، رد ره دو قهرماانن  هستند، ره دو رد دافع از میهن را بیان میره دو حماهس 
5- .................................................................................................................................... ......... 
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 :شعر خوانی

 دلیران و مردان ایران زمین
 

 شد      آوازه   ، رپ  اریان     باره   دگر                                     شد         اتزه    آزمون    گامۀچو هن  -1

 : قلمرو زبانی

 ر شدتازه شدن: رونق گرفتن ، پدید آمدن.    /   پرآوازه شد: مشهو

 اتبناک    ان رپورـج   ِ      ک اـخ   زین  و                              پاک      پدرام     ز نغ     خّطۀ     این   از  -2

 :قلمرو زبانی

 خطبه : سرزمین  /    نغز: خوب و مطبوع    /     پدرام: خرّم و آراسته  .    /    خاک: مجاز از سرزمین

گان          مان ک                                               ز مرد خی        دۀفرخن      زمر      این  از  -9  زستی     ندشم       پلن

 :قلمرو زبانی

 کنام: جایگاه و آشیانۀ حیوانات . استعاره از وطن         

 :قلمرو ادبی

 پلنگان : استعاره از دالوران 

کار        رهن     شد  ان چن  دگر ره ،  -4  روزگار     دیدۀ      شد     رهخی   آن    کز                                        آش

 :قلمرو زبانی

 خیره شدن: متحیّر شدن ، کنایه از دقیق شدن  و توجّه به چیزی. 

 کین    روز    آور    گـجن   ریانژه                                    زمین        اریان      مردان    و     راندلی  -5

 :قلمرو زبانی

 هژیر : پسندیده ، خوب       جنگ آور : شجاع       روز کین: روز انتقام ، هنگام جنگ.  

 فوج   ، فوج   کران   از   آمدند   فراز                                 موج    هب کردار      انجوـش   و   انخروـش -6
 :یقلمرو زبان

 فراز آمدن : جمع شدن     /   کران: طرف   /      مصراع اول تشبیه دارد  

 و گوی   گفت     از    رپ     انایش   از    شد     انجه                               روی          ادندنه   دان می     هب   مردی  هب  -7

 :قلمرو زبانی

 ز از مردم جهان      روی نهادن : پرداختن      جهان: مجا

 ششورند    افظ، ح  دین   ان نگهب                         دیگرند          گل    و    آب      ز     اناین    هک -1
 :قلمرو فکری

 اینان سرشتی دیگر دارند 
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 ن انددشم   دل   رب     گران     دنگیـخ                      رمن اند     ـخ   تش   آ    را     ش بد اندـی  -1
 :قلمرو زبانی

را : فک اضافه ) بدل از کسره : آتش خرمن ِ بداندیش هستند(     /   خدنگ :  درختی است با چوبی بسیار سخت و محکم که از آن 

 نیزه و تیر و زین اسب درست می کنند      گران: بزرگ ، سنگین

 نیست    م رف تسلی ح     انهنگش   فر  هب                     نیست       م بی       شان داوندجز ـخ  ز شس -11
 :قلمرو زبانی

 «    ز کس جز خداوند بیمِ شان نیست» شان : جابه جایی ضمیر: 

 :قلمرو ادبی

 فرهنگ: ایهام =  الف( فرهنگ لغت ب( سنّت ) به نوعی ایهام تناسب (    

 استشم  رزم    گوی  رین ، آـف لَک م                                    است    شم   زعم   ز   شگفتی   رد    فلک -11
 :قلمرو ادبی

 تشخیص   

 بود    ن انگهب      را    اشم    مر     او    م ـه                               بوَد          زیدان      هب     باور     چو     را     ا شم  -12
 :قلمرو زبانی

 ضافه ) باورِ شما (را : فک ا

 محمود شاهرخی ) جذبه (                                                                                                      

 درک و دریافت

 کدام ویژگی های شعر حماسی را در این سروده می توان یافت؟ دالیل خود را بنویسید. -1

 و وژیگی اهی اخالقی یک ملت را بیان می دارد زمینۀ مّلی : خصوصیات
 یک بار دیگر شعر را با لحن حماسی بخوانید. -2
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 گونه شناسی

 ادبیّات داستانی

آاثر    گوهن  نای   هب .  کرده اند ان را بی  اهیمی مف    و   انی ، موضوع اهداسـت  ۀ  شیو   هب   هک  م می خوانی   ن اهیی را ل ، مـت رد این فص      

کان   ، ن روایت،شخصیت ،لح  رنص غ   از  ریره گی هک با به  « انی داسـت  ات ادبی »  د؛پدید می آین  و ...    دید    زاویۀ و   م

 گفته می شود.

ای ، ـج   انیات داسـت ادبی   مرورد قل   ،  خاّلاقهن   روایتی  ارث  ؛یعنی ، ره  ردمی گی   رب رد   را   روایی  انی ، همۀ آاثرات داسـت ادبی      

 است.  رمان  و  کواته ان ، داسـت   انقّصه ، داسـت  ل شام   انیات داسـت رد . ادبی می گی 

 ری فک    اهی ری جهت گی    و   ، آرزواه رات ، تفّک   آن  کمک  هب  ده نویسن   هک  رد حقیقت ، ظرفی است  ان داسـت      

محتوای آن   و  ماهی  ردون   هب   ، باید  انیداسـت   ن مـت   ره  خواندن   س با؛ پ   اندمی گنج   آن    رد  را   خاص     اهیممف   و  ش خوـی 

 م.     دیشی بین 
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 درس چهاردهم

 طوطی و بقّال

 

 ایطوطی      گویا،   ز نوایی ، سب   خوش             طوطی ای          را   وی    و   الیبّق   بود  -1

 :قلمرو زبانی

ا(  /                                     « + گو» وی را طوطی ای : وی طوطی ای داشت. / نوا : صدا، آهنگ./ گویا : سخن گو ) صفت فاعلی، بن مضارع

 طوطی ای: ردیف            را ، گویا: قافیه

 :قلمرو فکری

 .مرد بقالی  طوطی سبز رنگ و خوش آواز و زیبایی داشت

 سوداگران    همه    با    گفتی   ه نکـت                             دکان      ان نگهب    بودی  دکان    رد -2
 :قلمرو زبانی

 بودی : می بود/    نکته گفتی : شوخی می کرد. /  سوداگران: مشتریان  /   دکان ، سوداگران: قافیه 

 :قلمرو ادبی

 نکته گفتی: کنایه 

 :قلمرو فکری

 شوخی می کرد.طوطی نگهبان دکان بود و با همه ی مشتریان 

 بدی    اذق ح  ان طوطی   نوای  رد                                 بُدی     انطق  ،    آدمی   اب رد خط  -9

 :قلمرو زبانی

 خطاب: سخن   /     ناطق: سخن گو        /        حاذق : ماهر.       

 :قلمرو فکری

 م سخن گفتن با انسان ها بسیار خوش سخن بود ، و در آواز خواندن بسیار مهارت داشت. ) بهتر از همه  می خواند( هنگا

 یخت  رب     را    گل    نروـغ    هشیش اهی                           گریخت    سویی   دکان   در از ـص   جست  -4

 :قلمرو زبانی

 صدر : باال      جَست: پرید.) بُن مضارع : جَه ( 

 :قلمرو فکری

 طوطی از باالی دکان پرواز کرد  و در این هنگام شیشه های روغن گل را شکست و روغن ها را ریخت.

 خواّج وش   ،   ارغبنشست ـف   دکان    رب                                خواّج اش       امدبی  خاهن   سوی   از -5

 :قلمرو زبانی

 یعنی مانند ماه. (  « مهوش » حب طوطی./  خواجه وش: کدخدا منش ) وش : پسوند شباهت است مانند خواجه اش : صا

 :قلمرو فکری

 صاحب طوطی) مرد بقال ( از خانه آمد به دکان آمد و در دکان بزرگانه ، با خیال آسوده)بی خبر( نشست

 ضکب  ز    کل    طوطی   زد ، گشت   رش رب ـس                 چرب         اهمو ـج   دکان     ن روـغ     رپ   دید -6

 :قلمرو زبانی

 جامه : لباس      /       کل: بی مو ، کچل.     /         ضرب: ضربه
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 : قلمرو ادبی

 جناس: چرب، ضرب

 : قلمرو فکری

طوطی تمام مو های سرش ناگهان دید که دکان پر از روغن است و لباسش چرب شده است، از شدت عصبانیت بر سر طوطی زد و 

 ریخت.

 کرد آه    ندامت    از   البّق     مرد                                                     ن کواته کرد  دی سخ چن    روزکی  -7

 قلمرو ادبی: 

 «سکوت کردن،حرف نزدن» سخن کوتاه کرد: کنایه از

 : قلمرو فکری

 سیار پشیمان بود و آه می کشید) که چرا طوطی حرف نمی زند.(طوطی چند روز حرفی نزد  مرد بقال ب

 غمی    زری    شد  م نعمـت   اب کآفـت                                    غ    ـی   رد   ای  »  :   می گفت   و  د می کن  رب  ش رـی  -1

 :قلمرو زبانی

 (       میغ : ابر     ریش برکندن: بسیار ناراحت بودن        دریغ: افسوس) شبه جمله

 :قلمرو ادبی

از طوطی.                                    استعاره آفتاب نعمت: تشبیه ) نعمت مانند آفتاب گرما بخش و زیباست(      آفتاب نعمت : باهم و یکجا 

 ریش : مجاز از موی/ ریش برکندن: کنایه  / ماندن حقیقتی ارزشمند.  آفتاب زیر میغ ماندن: کنایه از پوشیده 

 : قلمرو فکری

 مرد بقال بسیار ناراحت بود و پیوسته می گفت : صد دریغ و افسوس که طوطیَم از دست من رفت

 «زبان   خوش  آن   ر رب ـس   من   زدم   چون                                زمان  آن    بودی    بشکسته   من   دست  -1
 :قلمرو ادبی

 / خوش زبان: مجاز از طوطی در انجام کاری کنایه از ناتوان شدنود: دستم شکسته ب 

 : قلمرو فکری

 ای کاش آن لحظه ای که بر سر طوطی می زدم دستم شکسته  می شد و این کار را نمی کردم.

 ش را خوـی    رغ م   نطق    بد ابی   ات                                    ش را     ردوـی     رـه     داد می      هدهی اه  -11
 :قلمرو زبانی

 مرغ : طوطی  /نطق: سخن    / مفعولی  / مرغ خویش را: را را حرف اضافه  درویش را: / درویش : فقیر و بیچاره

 : قلمرو ادبی

 مرغ مجاز از طوطی مجاز : 

 :قلمرو فکری

 به هر درویش و بیچاره ای صدقه می داد تا شاید طوطی دوباره سخن بگوید.

 دوار،نومی   ،   بد     بنشسته     دکان   رب                            زار  و   ران، حی   هس شب    و   روز   هس  بعد  -11

 : قلمرو فکری

 بعد از سه روز که متعجّب ناالن و ناامیدانه  در دکان نشسته بود ...
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 گفت    هب    او    آید    کاندر    دباـش     هک     ات                               ره گون تفگش ،    را   رغ م آن     می نمود -12

 :قلمرو زبانی

 شگُفت : شکلک در می آورد، کارهای خارق العاده  

 : قلمرو فکری

 برای طوطی کارهای شگفت آمیز نشان می داد تا شاید طوطی سخن بگوید.

 طشت   و    اسـط     پشت    چو    مو  بی    ر با ـس                                      می گذشت          هنه رب   ر ـس   جولقی ای -19
 :قلمرو زبانی

 جولقی: ژنده پوش ، درویش

 : قلمرو ادبی

که در » / ایهام تناسب ) طاس: الف : نوعی ظرف   ب: بی مو  تشبیه: سر بی مو مشبه، چو ادات ، پشت طاس و طشت: مشبه به

 سر م تناسب دارد و مورد نظر شاعر نیست (  » م با کلمۀ معنی دو

 : قلمرو فکری

 درویشی  با لباس های کهنه و خشن از آن جا عبور می کرد در حالی که سرش از اصال  مو نداشت.

 ، فالن!   هی: »    هک   زد  ش ردوـی    رب   بانگ                              د رد زمان     طوطی اندر گفت آم -14
 : قلمرو زبانی

 اندر گفت: به سخن   /  در زمان: فوراً     /   بانگ: فریاد   /    هی: شبه جمله  /      فالن: فالنی

 : قلمرو ادبی

 گفت : مجاز از سخن

 : قلمرو فکری

 طوطی فوراً شروع کرد به سخن گفتن و فریاد زد : ای فالنی با تو هستم ...

 ریختی؟     نروـغ     هشیش     از  ر مگ    تو                               ؟       آمیختی   کالن   با ،   کل  ای  هچ  از  -15
 :قلمرو ادبی

 با کالن آمیختی: کنایه از کچل شدن

 : قلمرو فکری

 ای آدم بی مو تو چرا کچل شده ای؟ مگر تو هم شیشه های روغن را ریخته ای؟

 را    دلق   احب ـص  داشت پن      خود   چو  کاو                            را     خلق  آمد   دهاسش خن از قی  -16
 :قلمرو زبانی

 صاحب دلق: درویش    /   دلق: لباس کهنهقیاس : نتیجه گیری   /    خلق: مردم     /  

 : قلمرو ادبی

 دلق، خلقجناس: 

 : قلمرو فکری

 طی تصوّر می کرد آن مرد درویش هم مثل خودش است.مردم از مقایسۀ طوطی  خندیدند چرا که طو
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 رو شی    ر شی    ن نبشـت    رد   انَدم   هچ  گر                                 ر     مگی    خود   از   اسرا قی    پاکان   کار  -17
 :قلمرو زبانی

 قیاس : مقایسه  /   نبشتن : نوشتن  

 : قلمرو ادبی

 شیر و شیرجناس: 

 : قلمرو فکری

مقایسه نکن ؛ اگر چه این سنجش همانند نوشتن کلمۀ شیر ) درّنده ( و شیر ) شیر نوشیدنی ( کار انسان های پاک را با خودت 

 باشد. ) به ظاهر این دو کلمه شبیه هم هستند امّا معنایشان متفاوت است ( 

 شد           گاه     آ  ،  ِ  حق    ابدال   ز    کم شسی                  راه شد   گم   سبب   زین   م عاـل   جمله  -11
             : قلمرو زبانی

 جمله : همه   /   زین سبب : به این دلیل  

 :قلمرو ادبی

 بدال: مردان کامل )ابدال جمع مکسر سه کامه است :  بَدَل ، بِدل ، بدیل( اَ     /عالم : مجاز از مردم

 : قلمرو فکری 

 روی زمین به همین دلیل گمراه شدند و تعداد کمی از انسانها از احوال مردان خدا آگاهی یافتند.  همۀ مردم 

 دیگر لـسع     زین  و   ش نی    آن   ز د لیک ـش                    ل   مح   از   خوردند   زنبور   گون   دو  ره  -11
 :قلمرو زبانی

 زنبور وحشی : انسان جاهل و ناآگاه زنبور عسل: انسان خوب و آگاه      /   

 : قلمرو فکری

هر دوگونه زنبور ) زنبور عسل ، زنبور وحشی( از یک محل تغذیه کردند ولی نتیجه ای متفاوت در پی داشت ، گونه ای عسل و 

 گونۀ دیگر وسیلۀ زهر به وجود آمد.

 انب و ، زان ، مشک     شد     رگینـس   یکی   زین                    آب        و   خوردند  ا گی    آهو   گون  دو    ره  -21
 :قلمرو زبانی

 خوش بو که از ناف آهو به دست می آید. ۀسرگین: فضله ی چهار پایان       /     مُشک: ماد

 :قلمروفکری 

 صل شد. دو گونه آهو از یک نوع گیاه و آب تغذیه کردند اما از یکی فضله و از دیگری مادۀ بسیار خوشبو حا

 شکر    از    رپ   ، آن     و    الیـخ   یکی   این                         آبخور  یک    از   خوردند  نی   دو    رـه -21
 : قلمرو فکری

 هر دو نی ، از یک جا آب خوردند ولی یکی خالی از شکر و دبگری پر از شکر است
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 نیب    راه   ساهل   ادهفـت    انفرقش                       نیب      اهاشب    ن چنی     این   زارانصد ـه -22
 :رو زبانیقلم

 اشباه: شِبه  مانندها ، ) اشباح : شَبَح، سایه ها( 

 : قلمرو ادبی

 / مصراع دوم: کنایه از تفاوت بسیار داشتن      اغراق

  : قلمرو فکری

 یکی بوده و میان آن ها فرق بسیار وجود دارد.  هزاران گونه مثال این چنینی وجود دارد که در ظاهر

 دست.     داد   ایدنش     دستی   ره   هب    سپ                       هست         روی    ِ  آدم  سابلی     چون بسی -29
 جناس: دست ، هست          :قلمرو ادبی

 : قلمرو فکری

 این نباید با هر  کسی دوستی کرد.؛ بنابربا چهرۀ آدمی وجود دارند به دلیل آن که شیاطینی

 ابلیس آدم روی: کسی که باطن پاکی ندارد اما در ظاهر خود را  آدم خوبی نشان می دهد.

 مثنوی معنوی، دفتک اّول، مولوی
 

 کارگاه متن پژوهی
 قلمروزبانی :

 معادل معنایی واژگان زیر را از متن درس بیابید: -1

 (ابدال (       مردان کامل )  حاذق(      چیره دست )  افرغ (   آسوده ) میغ ابر ) 

 در بیت زیر ، توضیح دهید:« را » در بارۀ کاربرد کلمۀ  -2

 خویش را   مرغ    بیابد نطق  ات                        ردویش را       ره      می داد  هدهی اه 

 (   مفعولنشانۀ  ) (          مصراع دوم  حرف اضاهفمصراع اول: به) 

 توضیح دهید.« سوداگران » در بارۀ تحوّل معنایی کلمۀ  -9

ا امروزه رتشیب جنبۀ منفی هب  خود پیدا کرده است.     سوداگران رد قدیم هب معنی مشتکیان و خریدار و فروشنده  بوده است و رد زمانی اتجران با چهرۀ مثبت ؛ امّ
 معناست ؟ دو واژۀ دیگر که این پسوند را دارا باشند ،  بنویسید.به چه « خواجه وش » در کلمۀ « وش » پسوند  -4

 مهوش ، رپیوش /   م ثل و مانند  
 قلمرو ادبی:
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 بیابید و مفهوم آن ها را بنویسید.     ( ریش ربمی کند...کنایه ها را در بیت هشتم )  -1

 .  تی ارزشمندپوشیده ماندن حقیق /      آفتاب زیر میغ ماندن:  انراحت شدنکندن : ریش 

تمثیل» از آن بهره می گیرد «  مثنوی معنوی» موثّرترین شیوه ای که مولوی در -2
«  ل آوردنث م »و« تشبیه کردن» است. تمثیل به معنای«  

است و در اصطالح ادبی ، آن است که شاعر یا نویسنده برای تأیید و تأکید بر سخن خویش ، حکایت ، داستان یا نمونه و مثالی را 

 یان کند تا مفاهیم ذهنی خود را آسانتر به خواننده انتقال دهد.ب

 اکنون ارتباط محتوای این درس را با تمثیل به کار گرفته شده ، توضیح دهید.

ناقص ( را در بر « ) جناس ناهمسان » در یک حرف اختالف دارند و آرایۀ « ضرب » و « چرب » در بیت ششم درس ، کلمات  -9

» روح ( و روان ) جاری ( که جز معنی، هیچ گونه تفاوتی از دید آوایی و نوشتاری با هم ندارند، « ) روان » نظیر دارند.  کلماتی 

 تام ( را پدید می آورند؛ مثال:« ) جناس همسان 

 یفردوس«                       روانش همی شاد گردد هب بوـی                        روانش گالب است گویی هب جوـی »

 روان/  روان : جناس همسان         جو/ بو : جناس ناهمسان

 .   ، شیک     شیک/      زبان ، زمان/     دست ، هست/    خلق،  دلقاز متن درس ، نمونه ای برای انواع جناس بیابید.   

 قلمرو فکری :

 بیت زیر ، بر چه مفهومی تأکید دارد؟ -1

 ی و آن پُر از شکر راین یکی خال      وردند از یک آبخور  رهر دو نی خ  -

 جاش ز بلرزانی تو یردست وانکه   ارتعاش      از بُوَد رزانرل کان دست -

 قیاس آن با این، کرد نتوان شناس        لیک، حق، آفریدۀ جنبش هردو -

 وت کرد   اـضق  ایدنب   ارهز ـظا  نیست. ری دیگ    و  است    داییرد ـخم  یکی   اما  دارند  انیکس  ری اـهـظ  ان اهانس 
 « :شد  آگاه حق ابدال ز کسی شد   /  کم گمراه سبب زین عالم جمله»   بیت به توجّه با -2

  داردان ـخم است؟ کسانی چه « ابدال » از الف( مقصود

 اسند. ردان حق  را نمی شن مچون   چیست؟ عالم جمله گمراهی علّت شاعر، نظر ب( از
 یت زیر ، آدمی را از چه چیزی بر حذر می دارد؟مولوی در ب -9

 هب ظاره انسان اه نباید فریفته شد            «چون بسی ابلیسِ آدم روی هست          پس به هر دستی نشاید داد دست» 
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 گنج حکمت

 ای رفیق

 

ف  ل رب سبی    د ؛رپسی    سخنی    رت عیسیحـض  از  و   د ـش  دچار  وی     با  . ابلهی  می گذشت   روح اهلل   عیسی رت روزی حـض       باز     جوابش    تلطّ

 می نمود.    ن، عیسی تحسی   می کرد   ریننف    او   هک    دان. چن   ادنه    اهت و سف    و آغاز رعبده   نداشت    م مسّل  شخص   آن  و   داد

            می فرمایی   لطف     تو   د،می کن      رـهق   او  د چن    ره    و    شده ای   س انـک    این    زبون    چرا    ،  اهلل   روح  ای  »  : د ؛ گفت رسی     جا   بدان    زعزیی      

 ؟.«اییمی نم      شیب     اوـف    و   ر می ربد ، تو مه   شیپ    ا جف    و   جور    او    هک    آن    و با

این     من   از    و     صفت می زاید   آن    او   از  ؛   اوست    رد    هک     رتاود     ربون     انهم    کوزه  از   ،   فیه    ا ب م    ّشح  ریـت        اانء     کّل   ،  رفیق  ای  :»  عیسی گفت      

و    لقـخ    از   او  و    نمی گردم    ل او جاـه   ن ن از سخ احب ادب می شود. م نمی شوم و او از من ـص  رد غضب     صورت می آید . من از وی

 «.ل می گرددعاـق    خوی من

 اخالق محسنی،حسین واعظ کاشفی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 :زبانیقلمرو 

 دچار شد: روبه رو شد / سفاهت: بی خردی /بر سبیل تلطّف: با نرمی و مهربانی

 زبون: خوار، ناتوان  / قهر: خشم / جور و جفا: ستم)ترادف(/ 

 : از هر ظرفی، آنچه که در درون اوست،ترشح می کند کُلّ اناءٍ یَتَرشّح بِما فیه

  قلمرو فکری:

 کرد      آن شخص مسلم نداشت: آن شخص باور ن

 آغاز عربده و سفاهت نهاد: بانگ و فریاد و بی خردی آغاز کرد           

چرا زبون این ناکس شده ای و هر چند او قهر می کند، تو لطف می فرمایی: چرا در برابر این مرد ناالیق و پست که درشتی و ستم 

 می کند ، ناتوان گشته ای و مالیمت نشان می دهی ؟       

 همان برون تراود که در اوست: از کوزه 

 آن کس که بدم گفت بدی سیرت اوست        و آن کس که نکو گفت مرا خود نیکوست

 حررال متکلم از کالمرررش پیررداسررت        از کوزه همان بررررون تراود که در اوست

 شیخ بهایی  
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 درس پانزدهم:

 (2درس آزاد ) ادبیات بومی 

 

 

 

 

 : قلمرو زبانی

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................... 

 :قلمرو ادبی

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................. 

 ی: قلمرو فکر

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 
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 درس شانزدهم

 خسرو

 

و     یک روز کاغذ  هک    د نش   ال ِ  هس ـس    مّدت    این  ام م کالس بودم. رد تم ـه     روبا خس      داییابـت    ششم    ات  ارماز سال چه         
کلیفی انج    یا   اوردبی   کالس    هب   دادی م ا انش  ربای خواندن      م وقتی معّل  .  بود  بیست      اهیشرهنم    ر، بیشـت  الح  این   با   دهد.    ام ت
  صفحۀ   و   داشتمی  رب  م،نشسته بودـی   نیمکت    روی  او  رف ـط   دو   رد   هک    را     مصطفی  یا    من   رچۀ کرد ، دفـت می   داـص   تخته   پای   را    روخس 
رۀ  نم  یک   و  «کرداجرا می»    اهامروزی   اصطالح   هب   ا دای گرم و رـسـص   با   و  اخت ـسایی میانش     االا ارتج    و   کرد باز می  را   دی سفی 
 ! نشستخودش می  ای ِ  ـج   و رک   آمدمی   ادشمش  اخ گرفت و مثل ـشمی  تحویل    ت ن احس    و   آفرین   یمبلغ    با   بیست 

 :         قلمرو زبانی

 درنگارتجاالً: بدون اندیشه سخن گفتن یا شعر سرودن، بی

 : قلمرو ادبی

 آمیزی  :   مثل شاخ شمشاد     /  صدای گرم : حسّ  تشبیه« .     /  شاد و خوشحال»  کنایه از « مثل شاخ شمشاد:» کنایه   

ا      گارش» سبک    و امّ کودکاهن از    بود  تقلیدی    ااو رد انش   «تقرری»سبک   م بگوـی   باید ؛  نوشتنمی   زی چی    رهگز    رو؛ زریا خس  توان گفتهک نمی« ن
« انالّصبی ابُ ن ص »   و   ادبی   و متون  ارعان  مشهورار  ـشاشع    از   کردیم و منتخبیمی   ربَ    از   را   سعدی    انان  سعدی. رد آن زمان ما گلسـت گلسـت 

هب    اجیاحتی   دیگر  و    کردمی و حفظ   گرفت می   یاد   ر کالسـس  را    اهردس ام تم    رو. خس  دادندمی ردس    ما   هب   داییابـت   ارماز کالس چه  را 
 رور نداشت.م

 :          قلمرو زبانی

             از بر کردن: حفظ کردنبیان    تقریر: بیان کردن، 

خواند. ب   را   ایش انش    هک   کرد   داـص  را  رو کرده بود، خس    معّین  ما  ربای  را  «  رتعب »، هک موضوع  انشا  م  ، معّل  خان  مسیح رزا یک روز می      

اهی چشم و دی از آن را باز کرد و با همان آهنگ گیکا و حرکات رک و دست و اشارتای مرا ربداشت و صفحۀ سفی رانش ابق معمول، دفـت خسکو هم مط
گاری، ردست وحسابی نمیاربو شکوع هب خواندن کرد. میکزا مسیح خان سخت زندیک دید و ملتفت نیب بود و حّتی با کنیع دور بیضی و دسته مفتولی و هشیش اهی کلفت زن

 خواند.شد هک خسکو از روی کاغذ سفید، انشای  خود را مینمی
 :      قلمرو زبانی

 دسته مفتولی: دستۀ سیمی.    /  زنگاری: منسوب به زنگار ، سبز رنگ     /  ملتفت: متوجّه          
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 ن آغاز کرد: چنی    را    خود  ای انش   روباری، خس      
 « ربانگیخته اند...   گرد   و   آمیخته   هم   رد    افراشته    رپَ    و  بال   را دیدم هک   روسـخ  دو  ،   ربَزن    از    خلوتی    کنج     رد   دم،ـشمی  رایهب ـس   ان ـت دی هک از دبس »     

 :      قلمرو زبانی

 له     /    بال و پَر افراشته در هم آمیخته و گَرد شدم: می رفتم      /   برزن: محدی: دیروز    /    سرا: خانه     /  می

 :       قلمرو ادبی

 «کردندجنگ و دعوا می» کنایه از «  برانگیخه اند» کنایه :  

   و    داشت   ر اـطـخ   رد   بسیار   کلمات   نوع     این   از   روخس  و     دبون   داول مـت   امروز   د مانن   «  ربَزن»و  «انبسـت د»   اتکلم رد آن زمان،      

  ال عین ح   رد  و   اوانرـف  و   گوانگون    داداهی این یکی از استع    و  کار می ربد   هب  را   ا آنه    زنی   خود     مّرۀ  روز   و   عادی   اورۀمح    و  صحبت    رد  حّتی 

گارنگ   اهی زگیخوشم   از   ای چشمه  بود.   او   رن
 :      زبانیرو قلم

 متداول: رایج   /محاوره: گفت و گو  

 : قلمرو ادبی     

 های گوناگون.کاریای کوچک از شیریننمونه«  هایِ رنگارنگای از خوشمزگیچشمه»  کنایه : 

شمزگی: آمیزی )خوهای گوناگون. حسّکاریای کوچک از شیریننمونه«  هایِ رنگارنگای از خوشمزگیچشمه»  حس آمیزی: 

 چشیدنی، رنگارنگ: دیدنی(   

 اش این بود: کردم. دنباهلانشای ارتجالی   خسکو را رعض می     

الجرم سپک بینداخت و از میدان بگریخت. لیکن خروس «. جهان تیکه شد شیپ آن انمدار»یکی از خروسان، ضکبتی سخت رب دیدۀ حریف نواخت هب صَدمتی هک »     

پوالد »ناسب  حال ردویشان. رب حریف  مغلوب هک تسلیم اختیار کرده، مخذول و انالن استکحام می کرد، رحم نیاورد و آن چنان او را کوفت هک غالب، حرکتی کرد هن م 

 «.کوبند آهنگران
 :         قلمرو زبانی

 استرحام: طلب رحم                    /غالب: چیره  مخذول: خوار شده    /  الجرم: ناگزیر / 

 :         مرو ادبیقل

 تضمین شعر فردوسی      /    «: که پوالد کوبند آهنگران»و « شد پیش آن نامدارجهان تیره »«  /تسلیم شد» سپر بینداخت: کنایه از 
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گاه ای هک رد جیب داشتم، از رنج و عذا تم. نخست خروس  مغلوب را با دشنهس دیگر طاقت دیدنم نماند. چون ربق هب میان میدان ج       ب رباهنیدم و حاللش کردم. آن

گان گردد. پس ره دوان را هب رکای ربدم و از آانن هب خروس سنگدل رپداختم و هب رزای عمل  انجوانمرداهن اش رکش از تن جدا و او را نیز ب سمل کردم ات عبکت هم

 هلیمی ساختم بس چرب و رنم.
 :       قلمرو زبانی 

 بسمل کردم: سرش را از تن جدا کردم     /    هلیم: نوعی غذا، مُمال هالم.  /جستم: پریدم   /   دشنه: خنجر  

 :         قلمرو ادبی

 «سر بریدن»حاللش کردم: کنایه از  «بی رحم» / سنگدل:کنایه ازتشخیص:خروس سنگدل«/ سریع» تشبیه و کنایه از» چون برق: 

 «رپورش   ،   خورش  زان   بدت  یا       انهک ـج                    خورش      روانیخس   ز ـج  طعمه   مخور »
 :      قلمرو ادبی

 «با آسودگی» کنایه از « به دلِ راحت نشستم» کنایه : 

 :     قلمرو فکری

 فقط غذایی شاهانه بخور تا جانت از آن غذا پرورده شود.

 ان کردم:ر نوش  ـجو شکمی سی   م هب دل  راحت نشسـت 
گالدمی آب خوردن پ »  «الـس    ادهشـت     و    ادهفـت      رـمع از   هب                   س از بدس

 :          قلمرو زبانی 

 بدسگال: بد اندیش    

      :قلمرو ادبی

 « عمر طوالنی» مصراع دوم: کنایه از «   /        لحظه ای راحت بودن »  کنایه از«  دمی آب خوردن» کنایه : 

   :    قلمرو فکری

 ای با آرامش زندگی کردن بعد از دشمن بد اندیش بهتر است از عمری طوالنی همراه با نگرانی.  لحظه

گاری، نوک  قلم را ورانداز کرد و با دو ، قلم آهنین  فرسوده را رد دوات  چرک گرفتۀ هشیشبا چهرۀ گشاده و خشنودمیکزا مسیح خان       ای، فرو ربد و از پشت  کنیع  زن

سکو گذاشت و ابداا هم بلند و استخوانی خود کُرک و پشم  رک  قلم را با واقر و طمأنینۀ تمام پاک کرد. و پس از یک ربع ساعت، نمرۀ بیست با جوره بنفش ربای خ  انگشت  

گالی هب تو کرده بود هک رک از باشد؛ دیگر این هک، خروس غا« مناسب حال ردویشان»اریادی نگرفت هک بچه جان، اّوالا خروس هچ الزامی دارد هک حرکاتش  لب هچ بدس
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اهی مردم را رک ربیدی و هلیم ردست کردی و خوردی؟ خیک، هب قول اه گذشته اصالا هب هچ حّق خروستنش جدا کردی؟ خروس عبکت  هچ شسانی بشود؟ و از همۀ این

 امروزی اه این مسائل اساساا مطرح نبود.
 :          لمرو زبانیق

  رک : پشم.  / وقار: سنگینی / طمأنینه: آرامش /    کُ دواتِ: مرکّب   

ازی بود و از همۀ ردس رعض کردم: حرام از یک کف  دست کاغذ و یک بند انگشت مداد هک خسکو هب مدرهس بیاورد یا الی  کتاب را باز کند؛ با این حال، شاگرد  ممت     

 انمۀ دورۀ ابتدایی را بگیکد.و همین باعث شد هک نتواند تصدیق...« بود  کُم یتَش لنگ»گرفت. مگر رد ریاضی هک اهی حفظی بیست می
 :        زبانیقلمرو 

 / کُمِیت: اسب سرخ مایل به سیاه  نامهنامه : گواهیتصدیق 

 :         قلمرو ادبی

 .   «  مشکل داشت»  کنایه از « کُمِیتَش لنگ بود» کنایه :   

اه اصالا شهرستانی بودند. خسکو رد کوچکی بی مارد شد. پدرش آاق رضا خان توّجهی هب رتبیت او نداشت . فقط مارد زبرگ  او بود هک نوۀ اختم. آنشنمن خانوادۀ خسکو را می     

وان، مقّدس. با قربان و گرمی و تنها پناه خسکو هم رد زندگی همین مارد زبرگ بود؛ زنی با خدا ، نماز خ خوشی و دلداشت. دلپسکی اش را از جان و دل دوست می

 کرد قرآن  ربایش بخواند.نشاند و وادار میصَدهَق خسکو را ره روز می

م  قرآن ما میکزا عباس بود. شعر هم می      آ هب قول نظامی گفت؛ زیاد هم میدیگر از استعداداهی خداداد خسکو، آوازش بود. معلّ زنگ «. خشت می زد»گفت امّ

 خواند.خسکو هم می« بچه ! بخوان.»گفت: رسید ، هب خسکو میهب کالس می قرآن هک می شد ، ات پایش
 :        قلمرو ادبی

پُرحرف »  کنایه از « خشت زدن» «/ امیدواری و خشنودی» دل خوشی و دل گرمی: کنایه از « / کل وجود» جان و دل: مجاز از  

 «. بودن
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شوری هب پا کرده بود، مدری مدرهس هک رد ایوان  « شهناز»ردویش خان آموخته بود. یک روز هک خسکو زنگ قرآن، رد خسکو موسیقی اریانی، یعنی آواز را از مرحوم        

میکزا عّباس ات « . این تالوت  قرآن نیست. آواز خوانی است!»شد، آواز خسکو را دینش. وارد  کالس شد و هب میکزا عّباس ع تاب کرد هک اه رد میرداز از رب  کالس

 ست جوابی بدهد، خسکو این بیت  سعدی را با آواز خوش شش دانگ خواند:خوا 
 :قلمرو زبانی

   ای از دستگاه شور./  عتاب: سرزنش کردن/دانگ: بخش، یک ششم چیزی.های موسیقی، گوشهشهناز: یکی از آهنگ

 شش دانگ: تمام و کمال   

 «انوری ـج   ع طب   ، کژ   را     تو    نیست      ذوق   گر                    رب     ط   و   است   التح  رد  رب ر ـعهب شع    راشـت »
 قلمرو زبانی :

 شادمانی ، خوشدلیطرب :  : شتر  / اُشتر

 :قلمرو فکری

شود(. اگر تو )با شنیدن این شعرها(  نشاط و شادابی نداشته باشی آید) شاداب میشتر با شعر خوانی عرب ، به وجد و شور می

 بی ذوقی هستی. جانور

 داد و لّذت می ربد هک خود مردی ادیب و صاحب دل بود.خواند و مدری از پشت رد گوش میمدری آهسته از کالس بیکون رفت و دَم ربنیاورد. خسکو هم چنان می     
 :        قلمرو زبانی

 ادیب: ادب دان     /  صاحبدل: عارف، آگاه          

 :         قلمرو ادبی

 برنیاورد : کنایه از  حرف نزد    دم 

کردند هک یک روز خسکو رب خالف عادت مألوف یک کیف حلبی هک روی آن با رنگ روغن انشیاهن گُل و بُّته نّقاشی شده بود، هب مدرهس آورد. همه حیکت       

 آفتاب از کدام سمت ربآمده هک خسکو کیف همراه آورده است!
 :        قلمرو زبانی

 آشنا، مأنوس   مألوف:  

 :      قلمرو ادبی    

 « چه اتّفاقی افتاده» کنایه از « آفتاب از کدام سمت برآمده»  کنایه :  
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م نّقاشی ما یکی از رکتیپ       اه گفتیم.   خسکو با آن هک کیف همر می« جناب رکتیپ»اهی دوران  انصکالّدین شاه بود و ما هم او را زنگ اّول، نّقاشی داشتیم. معلّ

جناب رکتیپ، »رد نهایت مهارت و استادی ششید و زند او ربد و رپسید:  «    اتایم و تعلیق ضم     »مرا ربداشت و تصوری رکتیپ را با شی و مداد ا، دفتک نّق آورده بود

 «وب ششیدی، دستت خیلی قّوت داره!خ »مرحوم رکتیپ آهسته اندکی خود را جمع و جور کرد و گفت:« ام؛ چطور است ؟ششیده« طبیعت»این را من از روی 
 :قلمرو زبانی

 های ارتشی است.      ها و در این متن مقصود  نشانها و پیوستهجِ تعلیقه(: وابسته : تعلیقات/ جِ ضمیمه :ضمایم و تعلیقات )ضمایم 

 مهارت داری.  ام.   / دستت خیلی قوّت داره:/  از روی طبیعت کشیده ام: از روی ذوق و استعداد طبیعی کشیده 

گارنگ  کوچکی بود رپ از خسکو رد  کیف را باز کرد. من هک پهلوی او نشسته بودم دیدم محتوای  آن کوزه      معلوم شد مارد زبرگش مرّبا پخته «. اتـجامرّب »انواع اهی  رن

هک مرّبای هب  داشت، خدمت  جناب رکتیپ ربد و دو دستی تقدیمش  رتین کوزه را رو زبرگاه را آورده بود.  خس و رد بازگشت از زیارت  قم آن کیف حلبی و کوزه

آمد ، با رویی و رد عین حجب و فروتنی آن را گرفت و باال ششید و ره وقت مرّبا از کوزه بیکون نمیکرد. رکتیپ هم هک راهوردی باب دندان نصیبش شده بود، با خوش

 هک شکر  نعمت نعمتت افزون کند.« الها! صد زهار مرتبه شُکر»گفت : داد و هب صدای بلند میفرو میکرد و با لّذت تمام رکانگشت  تدبیک آن را خارج می
 :         قلمرو زبانی

 رهاورد: هدیه          /  باب دندان: مطابق میل       /  باال کشید : خورد      

ِ  موسیقی. وقتی هک از عهدۀ امتحان  سال ششم ابتدایی ربنیامد ، یکی از   گرفتن  را ف   رد  اضفّی   دادیار خوش داشت و استع م خسکو آوازی بسی گفـت      

ی دو کالس از ما جلورت بود، هب خسکو توصیه کرد هک هب دنبال آموختن  موسیقی  مّلی ربود ... خسکو بی میل نبود هک دنبال موسیقی ربود ول  اوان دوستان موسیقی شناس هک رد آن

همه قبیلۀ من عالمان »اردزبرگش گفت، هب قول خسکو، اکش از دیده روان ساخت هک ای فرزند، حاللت نکنم هک مطربی و مسخرگی پیشه سازی هک وقتی موضوع را هب م

 خسکو هم با آن هک خوردُو و خودرک بود، اندرز  ماردزبرگ  انتوان را هب گوش اطاعت دینش و پی  موسیقی رنفت.«. دین بودند
 :قلمرو زبانی

 مطربی: نوازندگی و خوانندگی   /  خودرو: خود رأی، خود سر /  بخشنده، فیض دهنده        /  اوان: وقت، هنگام، دوران     فیاض:
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گرفت اهی  هشتم و نهم )مدرسۀ ما هنُ کالس رتشیب نداشت( ششتی میدادی شگرف داشت. با آن سّن و سال با شاگردان کالسهم استع  ورزش    رد  رو خس      

اهی  با آن هک نمرهزد؛ هب طوری هک رد مدرهس حریفی رد ربارب  او نماند. گفتم هک خسکو رد ریاضیات ضعیف بود و چون نتوانست رد این ردس نمرۀ هفت بیاورد، و همه را زمین می

 ال  ورزش را گرفت. بود، از امتحان ششم  ابتدایی رد شد. پس رتک تحصیل کرد و دنب11/11دیگرش همه عالی و معّدل نمره اهیش 

ن بود، دیدم. خسکو حریف را با چاالکی من دیگر او را ندیدم ات روزی هک اّولین مسابقة قهرمانی  ششتی ششور ربگزار شد. خسکو را رد میان تُشک با حریفی قوی پنجه هک از خراسا     
شناختند و را همه می« خسکو پهلوان»انید. قهرمان ششور شد و بازوبند طال گرفت. دیگرو رد چشم هب هم زدنی پشت او را هب خاک رس« فرو کوفت»و حسابگری هب قول خودش

وی را هب می و معشوق و لهو و لعب ششیدند )این عین گفتۀ خود اوست، رد روزگار « ان  بدگهرغنودنظر و حسودان تنگ»کردند. ولی هچ سود هک ستودند و تکریمش میمی
مرد »ای خزید و رو نهان کرد و هب کّلی ورزش را کنار گذاشت هک دیگر مسابقات سال بعد با رسوایی شکست خورد و بی رک و صدا هب گوهششکست و خ ّفت( هب طوری هک رد 

ای شد و کارش هب و شیکه رتیاکی« الجمله نماند از معاصی مُنکَری هک نکرد و مُسکری هک نخورد.فی»این شکست او را از میدان قهرمانی هب منجالب فساد ششید. «. میدان نبود
 ولگردی ششید. 
 : قلمرو زبانی

های عنود: ستیزه کار، دشمن و بدخواه   /  مرد میدان نبود: ناتوان بود   /  منجالب: محل جمع شدن آب / فرو کوفت: شکست داد. 

 آورد مثل شراب. آن مستی می ر: چیزی که نوشیدنسکِمُ /  کثیف و بد بو   /   معاصی: جٍ معصیت   /   منکَر: زشت، ناپسند 

 :     قلمرو ادبی

 تشبیه :  منجالب فساد) فساد مانند منجالبی است( 

گاهم کرد. از چهرۀ تکیدهگرم با رکدی و بیروزی رد خیابان او را دیدم؛ شادی کردم و هب سویش دویدم. آن خسکو مهربان و خون      اش بدبختی و مهری بسیار ن

کلتی وانتشحک ساخته اهی خشکاهی  ردشت و رپُ فروغش چون چشمهچشمبارید. روزی میسیه شده ، رکد و بی حالت شده بود. شیکۀ رتیاک، آن شیک بی باک را چون اس

 بود. خدای من! این همان خسکو است؟!
 : قلمرو زبانی

 تکیده : الغر و باریک اندام.         

 :      قلمرو ادبی

 /  شیره، شیر: جناس       سیه روزی: تناقض )پارادوکس( 
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داد زنن؛ من گوش استماع »آمد، با زرهخندی گفت: از حالش رپسیدم؛ جوابی نداد. انچار بلندرت حرف زدم ؛ با صدایی هک هب قول معروف، گویی از هت چاه رد می     

. از پدر و رتاویدمید، هنوز چشمۀ ذوق و قریحه و استعداد ادبی  او خشک نشده بود و است. با آن هک همه چیز خود را از دست داده بوفهمیدم کَر هم شده«. ندارم، ل مَن تَقول

 ماردزبرگش رپسیدم.

 «.دانم کجاستاست . بابام راستش نمیماردزبرگم دو سال است هک مرده»آهی ششید و گفت :      

 «ات کجاست؟خاهن» گفتم :      
 :قلمرو زبانی

من گوش استماع ندارم ، لِمن تَقول: من گوش شنوا ندارم به چه  -/   ه سختی شنیده می شد.  گویی از ته چاه در می آمد: ب -

 می تراوید: می چکید ) مثل چکیدن آب(  –    /کسی می گویی.   

 قلمرو ادبی:

 زهر خند : حسّ آمیزی         

 آه سوزانکی ششید و رد جوابم خواند:      
 «دام    و   داهن    هب سوی   ات  ش  همی ربََد     اـضق           دید         د خواـهن   ان آشی    دگر    هک   کبورتی»

 و بدون خداحافظی، راه خود را گرفت و رفت.
 خاک ربد.رک و صدا، جان سپکد و آن همه استعداد و قریحه را با خود هب زری ای، زری پالسی مندرس، بیاز این مالاقت، چند روزی نگذشت هک خسکو رد گوهش

 :       قلمرو زبانی

 ارزش، گلیم درشت و کلفت.    پالس: جامه ای کم

 عبدالحسین وجدانی

 

 

 کارگاه متن پژوهی
 :قلمرو زبانی

 بنویسید:« هم آوا » و یک « معادل معنایی » برای هر یک از واژه های زیر یک  -1

                                                                     ذا غ ( ، ) جنگ زغاهم آوا:          تقدری قضا : معادل معنایی: 

 مقلوبهم آوا :       تسلیم مغلوب: معادل معنایی: 

 از متن درس ،  هفت واژۀ مهمّ امالیی بیابید و بنویسید. -2
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گال ،  واقر ، طمأنینه ، الزام ، غالب   مخذول ، استکحام ، بدس
 یک از انواع جمله ، نمونه های مناسب بیابید. از متن درس برای هر -9

 .همه حیکت کردند هک آفتاب از کدام سمت ربآمده هک خسکو کیف همراه آورده استمرکب:                           از همۀ ردس اهی حفظی بیست می گرفت.ساده : 
 کنید: مشّخص زیر های جمله در را پیوسته ضمیرهای دستوری نقش -4

  مضاف الیه ) دیگر طاقت  دیدن  من نماند.(        .نماند دیدنم طاقت رالف( دیگ
  مضاف الیه ) هک جان  تو از آن خورش رپورش یابد (   ) که ( جان یابدت زان خورش پرورشب( 

 :قلمرو ادبی

 مفهوم هر یک از کنایه های زیر را بنویسید: -1

       تسلیم شدنب( سپر انداختن :                              مطابق میل بودنالف( باب دندان بودن : 
 انتوان بودنج( لنگ بودن کُمیت :                                       تواانیی کاری داشتنب( مرد میدان بودن: 

وه را در متن درس یکی از شیوه های طنزنویسی ، نقیضه پردازی یا تقلید از آثار ادبی است ؛ نمونه هایی از کاربرد این شی -2

 بیابید.

می گویند. نمونه ای از آرایۀ تضمین « تضمین » آوردن بخشی از آیه ، حدیث ، مصراع یا بیتی از شاعری دیگر را در میان کالم  -9

 را در متن درس بیابید.

 سعدی                         ارلّن ا    عَذاب     ارّبن     اق ن  وَ                      ار زنه   ،  بد    قرین   از   ارزینه 

 .است آورده عینا را)211 آیۀ بقره، سورۀ( کریم قرآن از ای آیه خود، سرودۀ در سعدی بینید می که طور همان

 :  قلمرو فکری

 در بارۀ ارتباط مفهومی سرودۀ زیر با متن درس توضیح دهید: -1

 کند     د پلی        را    تو    پاکی   هـچ گر                                      بد  هک صحبت    ن م نشی ـک  بدان    با
 دکن                             انپدید         ارب             لّکه ای                                               را            زرگی ب            بدین           ابیآفـت 

 سنایی                                                                                                       

 هم نشینی با انسان های بد ، آدمی را به انحراف می کشاند و باعث سقوط و نابودی او می شود. 

 ارتباط معنایی دارند؟ به سروده های زیر از سعدی توجّه کنید. هر یک با کدام قسمت از متن درس ، -2

ام      کند       ریمصلحـتش رهب    رهب غی                 است ربـخ  او ن ره آن هک گردش گیتی هب کی                                  ایّ
 کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید          قضا همی بَرَدش تا به سوی دانه و دام

 اشدنب    ارث    او   رد   و   دسخنی ز عشق گوین                   هچ وجود نقش دیوار و هچ آدمی هک با او                                       
شده ، سرد و بی حالت های خشکهایِ درشت و پُر فروغش چون چشمهبارید. چشمروزی میاش بدبختی و سیهاز چهرۀ تکیده

اک را چون اسکلتی وحشتناک ساخته بود. خدای من! این همان خسرو است؟! از حالش شده بود. شیرۀ تریاک، آن شیر بی ب

داد »آمد، با زهرخندی گفت: پرسیدم؛ جوابی نداد. ناچار بلندتر حرف زدم ؛ با صدایی که به قول معروف، گویی از ته چاه در می

 استفهمیدم کَر هم شده«. نزن؛ من گوش استماع ندارم، لِمَن تَقول

 ر شما به جای نویسنده بودید ، این داستان را چگونه به پایان می رساندید؟اگ -9
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 طرّاران                                                                        :روان خوانی

 ردن کرده و جاَلج ل رد گردن او محکم بسته ، از پس وی می دوید.    رد گ   رهتـش  را  و زبی   رداز گوش نشسته بود    رب  و  آمد  دادهب بغ  ردی د هک مچنین گوین      
    «.من ربوم و آن زب را از مرد بدزدم» هس طّرار نشسته بودند . یکی گفت :  
 این سهل است ، من خر او را بیاورم . پس آن یکی رب عقب مرد روان شد.:» دیگری گفت    
پس یکی رب عقب او روان شد. چنان هک موضع خالی یافت ، جالجل از گردن زب باز کرد و رب       «. اهی او را بیاورماین سهل است ، من جاهم:» دیگری گفت      

آن مرد ۀ تنگ ، استاده بود. چون دنبال خر بست. خر دُنب را می جنبانید و آواز جالجل هب گوش مرد می رسید ، و امگن می ربد هک زب ، ربقرار است.     آن دیگر رب رک کوچ
؟     «زب را هک دید» رد هک: طُرهف مردمان اند مردمان این دیار، جالجل رب گردن خر بندند و او رب دنب  خر بسته است.     آن مرد ردنگریست ، زب را ندید ، فریاد ک » سید ، گفت : رب

گاه دار ات من زب بطلبم:» گفت  آن مرد      «.شد من مردی را دیدم هک زبی داشت و رد این کوهچ فرو:» طّرار دیگر گفت  طّرار       «.ای خواّج ، لطف کن و این خر را ن
من :» آن مرد هب طرف کوی فرو رفت ، طّرار خر را ربد . آن طّرار دیگر بیامد هک گفته بود هک       «.رب خود مّنت دارم ، و من مؤّذن این مسجدم و زود باز آی:» گفت 

نمود.     اق ، رب رک راه ، چاهی بود. طّرار رب رک چاه بنشست ، چنان هک آن مرد ربسید و طلب خر و زب می کرد. طّرار فریاد ربآورد و اضطراب می از اّتف«. جامۀ او را بیارم 
ی رپُ زر از دست من رد این چاه افتاد و صندوقچۀ ا:» طّرار گفت       !؟«خر و زب  من ربده اند و تو فریاد می کنی !ای خواّج ، تو را هچ رسیده است؟:» آن مرد او را گفت 

 پس آن مرد ، جاهم و دستار ربششید و بدان چاه فروشد.       من رد این چاه نمی توانم شد. ده دینار تو را دهم ، اگر تو این صندوقچۀ من از این جا ربآوری.
د هک رد این چاه چیه نیست . و چیه شس جواب نداد. آن مرد را مالل گرفت . چون هب باال آمد ، جاهم و پس آن مرد رد چاه فریاد می کر       طّرار جاهم و دستار رب گرفت و ربد.     

 «.م هک مبادا مرا نیز بدزدندمی دار هن ، پاس خود :» گفت        ؟«چرا چنین می کنی ، مگر دیواهن شدی» مردمان دنتفگ:      طّرار باز ندید. چوبی ربگرفت و رب هم می زد.
کایات جوامع                                                                                                          عوفی محّمد الّدین سدید الّروایات، ولوامع الح

 :قلمرو زبانی

دُنب :   /کوچۀ تنگ : کوچۀ کم عرض   / موضع خالی یافت : مکان را خالی از مردم دید    / طرّار : دزد  / جالجل: زنگ ، زنگوله   

 دُم       

بر خود منّت دارم : احسان شما را بر  /در این کوچه فروشد : در این کوچه به سمت پایین می رفت    /طرفه : عجیب ، شگفت آور  

شد: نمی توانم داخل این چاه  در این چاه نمی توانم/ تو را چه رسیده است ؟ : برای تو چه اتفاقی افتاده است؟   / خود می پذیرم   

  /شوم  

 پاس خود می دارم : از خود مراقبت می کنم.     / مالل گرفت: مرد به ستوه آمد /  دستار: عمامه ، سربند 

 :درک و دریافت

 به نظر شما ، چرا شخصیّت اصلی قصّه ، به چنین سرنوشتی دچار شد؟  به علت سادگی  و زود باوری بیش از حد.  -1

 بارۀ لحن و بیان داستان توضیح دهید. در -2
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 گونه شناسی

 ادبیات جهان

ا رد این ف       صل با متن اه و شارعان و از ابتدای کتاب ات این فصل ، ره هچ خواندیم ، مربوط هب فضای فکری و معنوی و جغرافیایی میهن زعزی مان اریان بوده است امّ

 یای فرهنگی اریان را تصوری می کنند ومسایل رکزمین اهی دیگر با موضوع اهی بشکی را رد جهان نشان می دهند.نویسندگانی آشنا می شویم هک بیکون از جغراف 

کار مشاهیک ، اندیشه اهی ملل و آاثر ربجسته و شخصیت اهی مشهور ادبیات جهان آشنا خواهیم شد.       از طریق مطالعۀ این فصل ، با اف
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 سپیده دم                                                                 درس هفدهم

 

 دمانمی « جنوب » تو را 
 : قلمرو ادبی

 «مقاومت و قیام» جنوب: نماد 

 :قلمرو فکری

 گفتم      « جنوب» ل یای سرزمین جنوب لبنان ، تو را به این دل

 دوش   رب    را   ن رَدای حسی    ای هک
 :قلمرو زبانی

 : باال پوش ، جُبّه ردا 

 قلمرو ادبی: تلمیح به حماسۀ عاشورا

 :قلمرو فکری

 که ادامه دهندۀ آرمان های امام حسین )ع( هستی

 رب داری    رد   را   کربال  د و خورشی 
 :قلمرو ادبی

 استعاره از امام حسین ) ع ( « خورشید کربال » استعاره : 

 :قلمرو فکری

 هداف تو استو امام حسین ) ع(  روشنی بخش ا

 کردی    پیشه      داکاری ـف   هک   گل  رخ ای ـس
 :قلمرو ادبی

 « امام موسی صدر» استعاره از « سرخ گل» استعاره : 

 :قلمرو فکری

 ای امام موسی صدر ، که در راه رسیدن به اهداف بلند ، فدارکاری کرده ای

 ربَین     انآسم   انقالب    با   هک   نزمی   الب ای انق 
 ویپند خورده ای

 :قلمرو زبانی

 برین: اعلی ، باالیی

 :قلمرو فکری

 ای امام موسی صدر ، که توانستی انقالب زمینی ) مبارزه با اشغالگران (  رنگ بوی آسمانی ) خدایی(  ببخشی.   

 اکترزمینی کز ـخای ـس
 می روید  دم خوهش اهی گن 

 : قلمرو ادبی
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 برکت خوشه های گندم: نماد فراوانی نعمت و

 :قلمرو فکری

 سرشار از برکت و سرسبزی است خاکت سرزمینی که ای 

 رب می خیزند   رانو ایپمب 
 

 :قلمرو فکری

 و این نشانۀ مقدس بودن سرزمین تو است که پیامبران از آن جا برخاسته اند. 

*** 

 تو را جنوب انمیدم
 :قلمرو فکری

 تو را به این دلیل جنوب نامیدم که 

 پیشه کرده اید   اومتمق    هک   ادیصّی   ای ششتی اهی 
 :قلمرو ادبی

 تشخیص: کشتی های صیادی مقاومت بکنند    / مجاز : تمام لبنان حتی کشتی ها مقاومت می کنند

 :قلمرو فکری

 شماست شۀپی مقاومت، و هستید دشمن کمین در که هایی کشتی ای
 کرده ای   پیشه   اومتمق   هک     ردیا  ماهی   ی ا

 :لمرو ادبیق

 تشخیص: ماهی مقاومت کند

 :قلمرو فکری

 .هستید همگام مقاومت با که هایی ماهی ای

 پیشه کرده اید   اومت مق   هک  ری شع  ر اهی ای دفـت 
 : قلمرو ادبی

 تشخیص : دفتر های شعر مقاومت کنند

 :قلمرو فکری

 سرایید می پایداری و دانید می را مقاومت رسم که شعری دفترهای ای

 اشورا ای روز اهی ـع
 :قلمرو فکری

 (سرزمینی که همیشه شهدای زیادی را تقدیم می کنی. روزهای عاشورایی )  ای

*** 

 تو را جنوب انمیدم
 :قلمرو فکری

 تو را به این دلیل جنوب  صدا زدم که
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 خوهش اه    و     آب اه    را   تو 
 : قلمرو ادبی

 «راوانی نعمت و سرسبزیف» خوشه : نماد « / پاکی و حیات» آب: نماد

 :       قلمرو فکری

 هستی برکت و باروری و حیات مظهر تو

 دمانمی    رغوب      ارۀو سـت 
 :قلمرو فکری

 تو مثل ستارۀ غروب ، راهنمای مبارزه با اشغالگران هستی

 شدن  زاده   ارانتظ    رد   دمی  ده سپی     را   تو 
 :قلمرو زبانی

 مرکب-سپیده دم: وندی

 :رو ادبیقلم

 نماد امیدواری سپیده دم : 

 :قلمرو فکری

 تو سپیده دم پیروزی بر اشغالگران هستی 

 دمانمی    ادتشه    اقاشتی   رد  کری و پی 
 :قلمرو فکری

 و تمام لبنان آمادۀ فدا کردن جان خود هستند 

 دمانمی  ر و تغیی   و شگفتی    البتو را انق 
 :قلمرو فکری

 ردی بر خالف باورهای غلطی که نباید با اشغالگران مبارزه کرد ، و شگفتی ساز شدی و باورها را تغییر دادی تو انقالبی به پا ک

 دمانمی    تواان  و   دارجمن    و   زهپاکی   و   پاک   تو را 
 :قلمرو فکری

 تو ای سرزمین مقدس ، پاک و توانا هستی 

*** 

 تو را جنوب انمیدم
 :فکریقلمرو 

 دلیل جنوب نامیدم که تو را به این

 روزگاران   ر دفـت    از   ربآمده    زهای چون سب 
 :قلمرو زبانی

 سبزه : وندی ) سبز+ ه (       روزگاران : وندی ) روز+ گار+ ان (

 : قلمرو ادبی

 دفتر روزگاران: اضافۀ تشبیهی  / ای چون سبزه برآمده: تشبیه



 

 

128 
 

 :قلمرو فکری

 مانند سبزه زیبا و با طراوت هستی  تو در برابر سختی ها و مشکالت ،

 ردد   و   ار ـخ   روی   رب    دریین     افرای مس 
 :قلمرو زبانی

 دیرین : قدیمی ، کهن  

 :قلمرو ادبی

 استعاره : خار ) رنج و سختی(    مسافر دیرین : استعاره از لبنان /

 :قلمرو فکری

 مقاومت و ظلم ستیزی تو سابقه ای طوالنی دارد .

 روزان،  ـف  ارهون سـت ای چ 
 قلمرو ادبی: 

 چون ستاره: تشبیه . فروزان: وجه شبه

 :قلمرو فکری

 ای سرزمینی که در مبارزه با اشغالگران همانند ستاره ای می درخشی و راهنمای مبارزان هستی 

 ان، ردخش  رای چون شمشی 
 تشبیه. درخشان: وجه شبه قلمرو ادبی:

 :قلمرو فکری

 شمشیر همیشه درخشان برّان هستی ای سرزمینی که چون

 توست   اندسـت    رد   هک  ری رب شمشی     مبوهس زنی    ذار بگ 
 :قلمرو ادبی

 « کردن تشکر » کنایه از « بوسه بر دست زدن » کنایه : 

 :قلمرو فکری

 تو قابل ستایش و تمجید هستی

 ریمگی  رب   را   اهیت   قدم   اکـخ   و   گرد   ذاربگ 
  بی:قلمرو اد

 « احترام گذاشتن» :کنایه از گرد و خاک قدم هایت را برگیریم

 قلمرو فکری:

 من با احترام گذاشتن به تو ، تمام خستگی ها را از تنت بیرون می کنم   

*** 

 ل اه،فص    و      باران اه     وررـس    ای
 :قلمرو ادبی

 مصراع استعاره از امام موسی صدر   / ونی دگرگبارن : نماد طراوت و رویش    /   فصل : نماد تغییر و 

 :قلمرو فکری

 تو برای ما رویش و طراوت می آوری وتو مرد تمام فصل ها ) تغییرات ( هستی
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 دارد      خاهن   غنچه اه   رد   هک   دم انمی   ی تو را رـطع
 قلمرو ادبی:

 تشبیه ) تو مشبه . عطر مشبه به ( 

 :قلمرو فکری

 چه ها هستی که فعال ناشناخته ماندی  تو عطری در میان غن

 دمانمی    رپستو    را   تو 
 قلمرو ادبی:

 تشبیه: تو مشبه . پرستو مشبه به  / پرستو: نماد آزادی

 :قلمرو فکری

 تو همانند پرستوی مهاجری هستی که برای ما آزادی را بشارت می آورد

 روران!ـس   وررای ـس
 :قلمرو فکری

 تی ای کسی که بزرگ همه هس

 اهس!حم    ربرتین       ای
 :قلمرو فکری

 ای کسی که برترین حماسه را خلق کردی ) مقاومت در برابر اشغالگران( 

*** 

 است   نیلگون  متنی   ردیا 
 می نویسد  را   آن    علی  هک 

 : قلمرو ادبی

 تشبیه : دریا متنی نیلگون است

 :قلمرو فکری

  نویسندۀ آن است) ع ( علیلوفری است که مثل متن آبی نی ) آزادی(ی حقیقتدریا

 روی شن اه  شب ،   ره   مو مرـی
 دمی نشین   دی مه    ارهب انتظ 

 :قلمرو فکری

 ( زنان لبنان در انتظار عدالت هستند و حضرت مریم هر شب ، روی شن های ساحل به انتظار حضرت مهدی می نشیند )

 د می چین   را   و گل اهیی 
 می رویند   دان شهی    انـت انگش    هک از   

 :قلمرو ادبی

 استعاره مکنیه ) انگشتان به خاک یا گلستانی تشبیه شده که از آن گل می روید(
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 : قلمرو فکری

 (زنان لبنان از ثمرۀ خون شهیدان بهره مند می شوند. و در انتظار گل هایی است که شهدا زمینه ساز ظهور آن هستند )

*** 

 را    کیای کوـچ سـت رو   ،  روزی  اترخی 
 د آوردخواـه   یاد   هب   جنوب   ااهی از روسـت 

 : قلمرو ادبی

 تشخیص: تاریخ چیزی را به یاد بیاورد 

 :قلمرو فکری

 تاریخ همیشه نام روستای کوچکی را به یاد خواهد داشت 

 خوانده می شود.«  رهکمع » هک 
 : قلمرو ادبی

 در جنوب لبنان ، زادگاه اجداد امام موسی صدر است(«  معرکه» ) روستای  م روستاایهام: معرکه : الف( میدان جنگ    ب( نا

 :قلمرو فکری

 که نام آن معرکه است.

 سینه اش    با ش ؛  «درـص»    با   هک   اییروسـت 
 کرد دافع    بودن  ان کرامت انس  و   اک ـخ   رافتاز ـش

 قلمرو ادبی: 

 (  سینه      ب     ایهام : صدر : الف( امام موسی صدر 

 :قلمرو فکری

 روستایی که با امام موسی صدر ، برای دفاع از شرافت سرزمین و  انسانیت قیام کرد

*** 

 آزادگان !   رورـس  ای  ورم ! رـس
 :قلمرو فکری

 آقایم ، ای سرور آزادگان

 وریانی   و   سقوط    نۀزما   رد
 انده است.نم    ، شسی  تو   جز

 :قلمرو فکری

ر زمانه ای که همه در برابر اشغالگران تسلیم شده اند و به فکر خود هستند ، تنها تو هستی که پرچم مبارزه را برافراشته ای  و د

 نجات بخش ما هستی. 

کارد     ان اتشسـت    و   عنب   و   ل نخ   ما   زندگی   رد  هک   ب
 قلمرو ادبی: 

 نعمت نخل و عنب و تاکستان: نماد سرسبزی و برکت و
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 :قلمرو فکری

 این تو هستی که به ما زندگی می بخشی و امیدوارمان می سازی

 انده است.نم    شسی   تو    زـج
 ر تو!مگ 

 ر تو!مگ   
 ای!بگش    ما   روی   هب   را    اییروشن   و  د امی     رداهی   پس 

 قلمرو ادبی:

امید و روشنایی مانند دری » ) می توان تشبیه هم در نظر گرفت  امید و روشنایی مانند خانه ای است که در دارد استعاره: 

 هستند(

 :           قلمرو فکری

 پس همچنان به ما امید ببخش 

 م(1129 -1111نزار قَبّانی ) «  سمفونی پنجم جنوب »                                                                                   

 ) با کاهش و اندکی تغییر(                                                            

 

 کارگاه متن پژوهی

 قلمرو زبانی:

 به نمونه های زیر ، توجّه کنید: -1

 بر پایۀ تناسب ) همبستگی (                                                          بر پایۀ هم معنایی ) ترادف (

                     باغ                                                                                                 دوستی                                                 

 محبّت                       مهربانی             لطف    بلبل               گل            پروانه                                     

 گلستان                                                                                               الفت                    

                                                 

 اده شده ، نمودارهای زیر را کامل کنید:اکنون برپایۀ نمونه های د

 الف( تناسب                                                                                              ب( ترادف

 عفو           بهشت                                                                                                     

 عطر     سرسبزی                                     سخاوت               کرامت            جوانمردی       الله زار        

 گل                                                                                     بخشندگی                          

 

 از میان موارد زیر ترکیب های وصفی و اضافی را جدا کنید ؛ سپس هستۀ هر یک را مشخص نمایید. -2

(، ماهی دریا ) رتشیب وصفی ، هسته : مسافر( ، مسافر دیرین ) رتشیب اضافی ، هسته : رکور( ، سَرور آزادگان )  ستاره: رتشیب اضافی ، هسته ستارۀ غروب ) 

 ( رتشیب وصفی ، هسته : حماهس( ، برترین حماسه )  هیرتشیب اضافی ، هسته : ما

 در مصراع زیر ، نقش دستوری اجزای مشخّص شده را بنویسید. -9

 «بگشایما  رویو روشنایی را به  امیدی درهاپس ، » 
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( بگشای )  مضاف الیه( ما) متمم ( روی )  روشنایی: معطوف هب  مضاف الیه -امید : مضاف الیه –گروه مفعولی ، رد: هسته ( درهای امید و روشنایی)قیدپس) 

فعل
 ) 

 قلمرو ادبی: 

 بررسی کنید.« تشخیص ، کنایه و تشبیه » ( مصراع های زیر را با توجّه به آرایه های 1

 (  روزگاران چون دفتک است   / ای چون سبزه ربآمدهتو تشبیه : ای چون سبزه بر آمده از دفتر روزگاران )  -

 (  تشخیص دی که مقاومت پیشه کرده اید! )ای کشتی های صیا -

 (  کناهی : بوهس زدن : اقبل ستایش بودنبگذار بوسه زنیم بر شمشیری که در دستان توست. )  -

 به شمار می آید ؟ مفهوم آن را بنویسید.« استعاره »( کدام واژۀ مشخّص شده ، 2

 خار: استعاره از ردد و رنج و سختی  «     ، فروزان ستارهو درد / ای چون  خارای مسافر دیرین بر روی » 
 را در کدام مفاهیم نمادین به کار برده است؟  « فصل ها» و  « باران ها » ( شاعر ، 9

   نماد تغییک و دگرگونیفصل ها :                نماد طراوت و رکزندگیباران : 

اعی معانی کمک می کند ، سبب زیبایی و دلنشینی سخن می ( کاربرد مناسب شبکۀ معنایی،  در شعر و نثر ، ضمن آن که به تد4

 را پدید می آورد؛ مثال :«  مراعات نظیک» شود و آرایۀ 

 در کارند        تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری ) سعدی ( ابر و باد و مه و خورشید و فلک

 چه     کشتی ، ماهی ، دریا ، صیّادیاز متن درس ، دو نمونه مراعات نظیر بیابید.    باران ، عطر ، غن

 قلمرو فکری :

 ( دریافت خود را از سرودۀ زیر بنویسید:1

 «.تو را جنوب نامیدم / ......... / ای انقالب زمین که با انقالب آسمانِ بَرین / پیوند خورده ای » 

 هب انقالب مردم لبنان علیه اشغالگران رنگ و بویی خدایی بخشیدی
 ر :( در سرودۀ زی2

 «.ای سرزمینی کز خاکت / خوشه های گندم می روید/ و پیامبران بر می خیزند» 

 لبنان الف( کدام سرزمین مورد خطاب است؟   
اشاره هب طبیعت و رکشتی است هک این رکزمین اه دارند همان گوهن هک گندم از زمین رک رب می آورد ب( مقصود شاعر از مصراع های دوم و سوم چیست؟ 

 ن نیز از این رکزمین ربانگیخته شده اند.  ایپمبکا
 ( از متن درس ، مصراعی را معادل معناییِ قسمت مشخّص شده بیابید:9

 «.  نامیدم پیکری در اشتیاق شهادت تو را سپیده دمی در انتظار زاده شدن / و» 

 ای رکخ گل هک فداکاری پیشه کردی 
 ید دارد؟( قبّانی در این بخش از شعرش بر چه نکته ای تأک4

 «.ای که ردای حسین بر دوش داری / و خورشید کربال را در برداری... » 

 ای تو است اهداف حسینی داری و امام حسین ) ع ( راهنم 
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 گنج حکمت

 مزار شاعر

گامی زّرین داشت       ستان می رفت و از اسب ایپده می شد و تنها رد از میدان جنگ هب گور  –رکگرم اندیشه اهی دور و رداز خود  –تیمور لنگ ، گاه سوار رب اسبی هک ل
ود می آورد و مزار او را می میان قبکاه هب گردش می رپداخت و رهگاه رب مزار یکی از نیاکان خود یا شارعی زبرگ ، رکداری دالور و دانشمندی انمدار می گذشت ، رک فر

 بوسید.

گاه تیمور رب رک  تیمور ، پس از آنکه شهر توس را گشود ، فرمان داد هک      از ششتار مردم آن دست ربدارند ؛ زریا فردوسی ، شارع اریانی ، روزگار خود را رد آن هب رک ربده بود. آن
 مزار او شتافت و چون جذهب ای ارکار آمیز او را هب سوی فردوسی می ششید ، خواست هک قبکش را بگشایند:

 «.مزار شارع رغق رد گُل بود»      

آنجا هک نیای زبرگش ، چنگیز ، رد معبدی آهنین آرمیده   –اندیشه شد هک پس از مرگ ، مزار ششور گشایی چون او چگوهن خواهد بود. پس ، از راه قره قورم هب سوی اتاتر  تیمور رد     
 روی آورد. -است

 گور افتح چین نهاده بودند ، ربدادنتش. ولی تیمور انگهان ربخود لرزید و روی بگردانید: رد ربارب زارئ انمدار هک زانو رب زمین زده و رک فرود آورده بود ، سنگ  زبرگی را هک رب     

 «.گور ستمگر رغق رد خون بود»      
 فرانسوا کوپه                                                                                                                          

 :و زبانیقلمر

 / زائر: زیارت کننده /   نیا: جد ، پدربزرگ/    زّرین : طالیی/  گام: دهنه ، افسار لِ

 :قلمرو ادبی

غرق چیزی بودن : سرشار از چیزی بودن   کنایه : سر فرود آوردن: احترام گذاشتن /  دست برداشتن : ترک کردن، منصرف شدن /

 /  بر خود لرزیدن : ترس و اضطراب  / 

 وم : اعمال و رفتار انسان ها بازتاب دارند و به خودشان برمی گردند.مفه 
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 :درس هجدهم

 عظمتِ نگاه

 

گاه هک کتابم را خواندی ، دلم می خواهد هک این کتاب ، شوق رپواز را رد تو ربانگیزد. کاش کتابم هب تو بیاموزد هک رتشیب       از این کتاب،  هب خود بپکدازی. اناتانئیل آن
 زبانی: قلمرو

 ناتانائیل) منادا(: یک مخاطب و شخصیت خیالی / کاش: شبه جمله

 :قلمرو فکری

 مفهوم این بند: بهره گیری از کتاب برای خود شناسی

ا چیه آفریده ای نشان دهندره آفریده اناتانئیل ،       گا  ریده ایۀ او نیست. همین هک آـفای نشانۀ خداوند است، امّ را   ما  ، کند ش معطوف خوـی   هب  ان را هم  ن

 از راه آفریدگار بازمی گرداند.

دست  است ، و تو اناتانئیل ، هب شسی مانند خواهی بود هک ربای هدایت خویش رد پی نوری می رود هک خود هب« انیافتنی » خدا رد همه جا هست ؛ رد ره جا هک هب تصّور ردآید ، و      

 دارد.

گاه کن ، و رد چیه جا ردنگ مکن . هب خود بگو هک تنها خداست هک گذرا نیست . دا نخواهی دید. اناتانئیل ، ـهره جا ربوی ، جز ـخ    م چنان هک می گذری ، هب همه چیز ن

گاه تو باشد ، و هن رد آن چی « عظمت » ای کاش  گاه می کنی .رد ن  زی هک بدان ن
 :قلمرو فکری

 فانی بودن همه غیر از خدا/ جاودانه بودن خداوند  / خداوند در همه جا هست /خدا   توانایی شناخت  عدم  -

 در نگاه تو باشد: آرزو می کنم که اندیشه ات شکوهمند باشد.        « عظمت » ای کاش  - 

ا ربایمان شکوه و اناتانئیل ، من هب تو شور و شوقی خواهم آموخت . اعمال ما وابسته هب ماست، هم چ       نان هک روشنایی فسفر هب فسفر. راست است هک ما را می سوزاند ، امّ

 ردخشش هب ارمغان می آورد. و اگر جان ما ارزشی داشته باشد، ربای این است هک سخت رت از ربخی جان اهی دیگر سوخته است.
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 :قلمرو ادبی

نسبت اعمال ما به ما )مشبه( . نسبت روشنایی «) فسفر به فسفر اعمال ما وابسته به ماست، هم چنان که روشنایی :»تشبیه  

  «رنج و سختی کشیدن» کنایه از«: سوخته است»/       فسفر به فسفر) مشبه به(وابسته بودن:وجه شبه (

 :قلمرو فکری

 «این جهان کوه است و فعل ما ندا   سوی ما آید نداها را صدا» ارتباط معنایی دارد با :  

 «این بزم مقرب تر است               جام بال بیشترش می دهندهرکه در »

 مفهوم این بند :  

 را ما که است راست ماست؛ به وابسته ما اعمالاعمال ما ما را می سوزاند:   / رسیدن به تعالی به خود ما بستگی دارد     

رزش داشته باشد برای این است که سخت تر از می آورد و اگر جان ما اارمغان  به درخشش و شکوه برایمان میسوزاند اّما

 جان های دیگر سوخته است
 

 «.ات آنجا هک ممکن است بار بشک را هب دوش گرفتن:» نیکورتین اندرز من این است      

د شوند هک بدان می نگرند؛ آسمانی هک پس از بارش باران ، صاف آه ! هچ می شد اگر می توانستم هب چشمانم بین ی اتزه ببخشم و کاری کنم هک ره هچ رتشیب هب آسمان نیلگونی مانن        

  و روشن است.
 ) مفهوم بند: کمک به دیگران / طرز فکر و نگرش جدید(

گام اتبسـت ار سخ اناتانئیل ، با تو از انتظ     ار ار اندکی باران . گرد و غب ان دیده ام هک ااظتنر می ششید ، انتظ ن خواهم گفت . من دشت را هب هن

 .رب می خاست. زمین از خشکی رتک ربمی داشت ، گویی می خواست پذریای آبی رتشیب شود    هوا    هب   نسیمی  هب کمتکین  و  شده بود   سبک  زیاده   اده اهـج
 ) تشنگی و خشکی زمین . انتظار باران و طراوت دوباره (

 .م بودندتاره اه یک یک ، رنگ می باختند . چمنزاراه رغق رد شبن آسمان را دیده ام هک رد ااظتنر سپیده دم می لرزید . س      
 .بودن شبنم در غرق/ اغراق :  رسیدن صبح() توصیف پایان شب و 

جز آنچه هب سویت اری رد وجودت حّتی رنگ هوس هب خود نگیکد ، بلکه تنها آمادگی ربای پذریش باشد. منتظر ره آنچه هب سویت می آید باش و اناتانئیل، کاش چیه انتظ    

اهن ؛ عاشق  احبتتص باشد و اش آرزویت از رک عشق دا را هب تمامی رد تمّلک خویش داشته باشی. ک. بدان هک رد لحظه لحظۀ روز می توانی ـخ مکن   می آید ، آرزو

 ؟می آید   کار  هچ    هب    آمد  انکار   آرزویی    زریا
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 زش بودن هوا و هوس() تسلیم در برابر خدا و تقدیر او . بی ار

 :قلمرو ادبی

رنگ هوس نگرفتن « / محو شدن » رنگ باختن « / اشتیاق فراوان داشتن» می لرزید« / خدمت کردن» کنایه: بار بر دوش گرفتن 

تشبیه:) چشمان: مشبه . آسمان نیلگون : مشبه به . صاف و روشن بودن : وجه شبه. مانند: /     «از روی هوس نبودن چیزی» 

مراعات نظیر: آسمان و ستاره ها/      تشخیص:  انتظار کشیدن دشت / زمین پذیرای آب شود / در انتظار بودن آسمان / /   ت(ادا

 چمنزارها و شبنم / هوا و زمین / 

 :قلمرو فکری

 مفهوم این قسمت : همۀ پدیده ها در انتظار هستند    

  رد  اکنون  م ـه  را   او  هک  این  افتننی  رد  دا بودن ، اناتانئیل ، یعنیار ـخارش بود . رد انتظ  انتظ داست هک نمی توان رداناتانئیل، تنها ـخ             

 خود را رد همین دم ، قرار ده.  خوشبختی   همۀ   و   مشو  اقئل    و خوشبختی   داـخ ان وجود خود داری . تمازیی می 

گاه ، چنان بنگر هک گویی روز بایس      گاه چنان هک میکد فرو تی رد آن هب شام گویی همه چیز رد آن زاده می شود. نگرش تو باید رد ره لحظه نو شود . خردمند شسی است هک از ؛ و هب بامداد پ

امین را دوست رت داری و حّتی نمی دانی هک از آن میان کد ؛، گوانگونی چیزاهیی است هک داری  ره چیزی هب تفگش رد آید . رکچشمۀ همۀ رددرکاهی تو ، ای اناتانئیل

گاهن دارایی آدمی ، زندگی است.  این را نمی یابی هک ی
 :قلمرو فکری

زندگی، تنها  –شگفت زده شدن نسبت به پدیده ها  -توصیه به داشتن جهان بینی تازه  –یکی بودن خوشبختی و خدا مفهوم : 

 دارایی انسان

را حس کنند ... هب چشم من ره شناختی هک مبتنی رب احساس  آنهک پااهی ربهنه ام ؛ می خواهم نیست، بس تاین هک شن اهی ساحل رنم اس « خواندن » ربای من      

 نباشد ، بیهوده است.

 و دل انگیز است.یی گستکدۀ ت رهگز چیه زیبایی لطیفی را رد این جهان ندیده ام هک بی ردنگ نخواسته باشم، تمامی مهرم را نثارش کنم. ای زیبای عاشقانۀ زمین ، شکواف     
 : قلمرو زبانی

 شن های ساحل / مبتنی: بنا شده، ساخته / نثار: پیشکش کردن، افشاندن / گستره: عرصه، میدان «: آن»مرجع ضمیر 

حس آمیزی: زیبایی لطیف / کنایه : مهرم را نثار « / نگاه، نظر، عقیده » قلمرو ادبی: تناسب: شن و ساحل / مجاز: چشم : مجاز از 

 « عاشق شدن  »کنم 
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 تأکید بر تجربه های شخصی و دانش عملی : مفهوم : قلمرو فکری

 *زیبا و دلنشین بودن تمامی پدیده های جهان  

 مائده های زمینی و مائده ها ی تازه ، آندره ژید                                                                                      

 

 پژوهی کارگاه متن

 قلمرو  زبانی:

 کدام واژه ها ، در متن درس ، برای شما جدید و غیر تکراری است ؛ معنای هر یک را بنویسید.  -1

«  نشانۀ ندا » به این واژه ها « آی ، ای ، یا ، ا » در زبان فارسی ، نشانه هایی هست که با آنها کسی یا چیزی را صدا می زنیم ؛ مانند  -2

 «ای خدا » نام دارد؛ مانند : «  منادا  »که همراه آنها می آید ، می گوییم ؛ اسمی 

 ؛ در این گونه موارد ، به آهنگ خواندن جمله باید توجّه کنیم. گاهی منادا بدون نشاهن هب کار می رود     

 « .است خداوند نشانۀ ای آفریده هر تانائیل، نا»   :نمونه کنیم؛ توجّه

 :نمونه است؛ محذوف منادا اامّ آید می ندا نشانۀ نیز گاه

 نظامی                        تو از  هدایت  و  من ز  جستن               تو       از کفایت مرا  عقل   ای

 ای شسی هک عقل مرا ... 
 یک بند بنویسید و در آن ، سه نشانۀ ندا به کار ببرید. 

 سید:در جملۀ زیر نقش دستوری واژه های مشخّص شده را بنوی -9

 «.  خواهم آموخت شور و شوقی  توبه    من  ،ناتانائیل  » -

 متمم    مفعول    نهاد     منادا         

 قلمرو ادبی:

 عبارت زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید: -1

 «.غرق در شبنم بودند آسمان را دیده ام که در انتظار سپیده دم می لرزید. ستاره ها یک یک ، رنگ می باختند. چمنزار ها» 

 ( رنگ باختن : محو شدنکنایه )  /( چمنزار و شبنم/ آسمان و ستاره  تناسب) / :کنایه از اشتیاق فراوان « می لرزید» /( باشدآسمان رد ااظتنر تشخیص ) 

 (  بودن  م شبن   رد   رغق   اه  زارچمن  اغراق ) 

 .بنویسید را آن مفهوم و بیابید «کنایه»  یک درس، متن از چهارم بند در -2

 «رنج و عذاب و سختی کشیدن» : کنایه از  «سوختن »

 قلمرو فکری :

 بار بشک را رب دوش گرفتننیکو ترین اندرز نویسنده چیست ؟ در بارۀ آن توضیح دهید.       -1

  رد ااظتنر هستندهمۀ پدیده اه چه دیدگاهی دارد؟                           « انتظار » نویسنده در بارۀ  -2

 هر یک از موارد زیر ، با کدام بخش از متن درس ، تناسب معنایی دارد؟ -9

 سعدی            م از اوستم هک همه عاـلم رب همه عاـلعاشق                        م از اوست   ـّ ان خرم هک جه ّرم از آنان ـخهب جه  -
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ه ام که بی درنگ نخواسته باشم، تمامی مهرم را نثارش کنم. ای زیبای عاشقانۀ هرگز هیچ زیبایی لطیفی را در این جهان ندید

 زمین ، شکوفایی گستردۀ تو دل انگیز است.

 مولوی       آمد   ودع  بوی   را    ، شسی بی آتش    هک  دیدی    اکج                                 تو       از   دل   بوی   ایدامی ، نی ـخ   ات هک    دل   ای   بسوز -

اعمال ما وابسته به ماست، هم چنان که روشنایی فسفر به فسفر. راست است که ما را می سوزاند ، امّا برایمان شکوه و درخشش 

 به ارمغان می آورد. و اگر جان ما ارزشی داشته باشد، برای این است که سخت تر از برخی جان های دیگر سوخته است.

 فروغی بسطامی                ان نگشته ای هک هویدا کنم تو را پنه                                                       الب حضور هک شوم ـط رده ایغیبت نک  -

آرزو مکن که خدا را جز در همه جا ، در جایی دیگر بیابی. هر آفریده ای نشانۀ خداوند است، امّا هیچ آفریده ای نشان دهندۀ او 

 ستنی

 (ارتباط معنایی دارد؟ 119انعام ، آیۀ « ) ال تُدرکهُ االبصار و هُوَ یُدرِکُ االبصار » کدام عبارت درس ، به مفهوم آیۀ شریفۀ  -4

ا چیه   انۀنش   ریده ایره آـف»  «ست ا انیافتنی    تصور ردآید، ورد همه جا هست؛ رد ره جا هک هب   داـخ  »  و «  نیست  او   دۀدهن   ان نش    آفریده ای  خداوند است، امّ

 

 ، را با سرودۀ زیر از سهراب سپهری مقایسه کنید.«ای کاش ، عظمت در نگاه تو باشد» جملۀ  -5

 «.دید   باید  ر دیگ    شست ، جور  باید  را   م اه چش » 

قرار می دهد . تغییر را باید از خود شروع در هر دو متن می گوید باید نوع نگاه را عوض کرد، در هر دو عدم تقلید را مورد تأکید 

 کرد. پدیده ها ذاتاً زیبا هستند. 

 در عبارت زیر، نویسنده بر چه چیزی تأکید دارد؟ توضیح دهید. -6

این که شن ساحل ها نرم است ، کافی نیست ؛ می خواهم پای برهنه ام این نرمی را حس کند. معرفتی که « خواندن » برای من 

 تجربۀ شخصی«.   ساسی نباشد ، برای من بیهوده استقبل از آن اح

7-   .............................................................................................................................. ............................. 
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 روان خوانی

 سه پرسش

و مهم رت    دباـش   بی توّّج   کند ، هب هچ چیزی توّّج کند و هب هچ چیزی   شکوع    را    کاراه  هچ وقت باید  بداند   همیشه   اگر   هک   ادافـت   زتار  رکر هب ـسیک روز این ف      

رو خود چاووش رد داد هک ره شس هب او بیاموزد هک چگوهن زمان از همه ، بداند هک کدام کارش شیب از همه اهّمیت دارد ؛ رد چیه کاری انموّفق نخواهد بود. پس رد رکاترک قلم 

 ه ای زبرگ هب او خواهد داد.مناسب ربای ره کار را تشخیص دهد ، چگوهن ارزشمندرتین افراد را بشناسد و چگوهن از اشتباه رد تشخیص مهم رتین کاراه جلوگیکی کند، جازی

ربای تشخیص بهتکین زمان انجام ره کار، :» رپسش اهیش پاسخ اهی گوانگون دادند.ربخی هب نخستین رپسش زتار چنین پاسخ دنتفگ هک مردان اندیشه ور هب ردبار زتار ردنتف و هب      

« ار رد وقت مناسب آن است.این ، تنها راه تضمین انجام ره ک» آانن دنتفگ هک « باید ربای کاراه ربانهم اهی روزاهن ، مااههن و ساالهن تهّیه کرد و آنها را مو هب مو اجرا نمود

اه توّّج داشته از شیپ تعیین کردن زمان انجام کاراه انممکن است و مهم این است هک انسان با وقت گذرانی بیهوده ، خود را آشفته نسازد؛ هب همۀ رویداد» ربخی دیگر دنتفگ هک 

چیه گاه هب جریان رویداداه توّّج نداشته اند ، شاید چیه شهروندی هب ردستی نداند هک ره کار را رد هچ زمانی  چون زتاراه» گروه سوم معتقد بودند هک « باشد و کاراهی الزم را انجام دهد.

د یا ندهد و ربای رازیانن رد مورد ربخی کاراه چیه گاه نمی توانند نظر بدهند ؛ زریا شخص بی ردنگ باید تصمیم بگیکد هک آنها را انجام بده» چهارمین گروه دنتفگ هک « باید انجام داد.

 «قط باید با جادوگران رای زد.تصمیم گرفتن باید بداند هک هچ پیشامدی رخ خواهد داد و این تنها از جادوگران ربآید. پس ربای دانستن مناسب رتین زمان انجام ره کار ف 

 :قلمرو زبانی

سی که پیشاپیش قافله حرکت می کند و آواز می تزار: پادشاهان روسیه در گذشته / چاووش در داد: جار زد، بانگ زد / چاووش: ک

 خواند. / رایزن: مشاور  / اندیشه ور : اندیشمند / پیشامد: رخداد، حادثه

 : قلمرو ادبی

 «بسیار دقیق انجام دادن کاری» مو به مو اجرا کردن : کنایه از 
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گان هب رپسش دوم زتار نیز هب همین اندازه گوهن گون بود. گرو      گروه دوم رباین عقیده « او شیب از همه ، هب دستیاران حکومتی نیازمند است.:» ه اّول دنتفگهک پاسخ فرزان

کان خود از همه محتاج است.:» گروه سوم دنتفگ هک « وی شیب از همه هب ششیشان نیاز دارد.:» بودند هک  نیاز زتار شیب از ره شس هب :» و گروه چهارم معتقد بودند هک « او هب زپش

گاور   «ان خویش است.جن

رد   ره دستیچی » دیگر    دادنتسن ؛ گروهی   ان کار جه   م رتین را مه «  ش اندورزی ان  د  »م رتین کاراه ، گروهی پاسخ هب سؤال سوم زتار رد مورد مه رد         

 را.« ش خداوند ت رپس » را و گروه سوم : « نظام

گاه تصمیم گرفت هک ربای یافتن پاسخ ردست رپسش اهیش با راهبی رای زند هک رد چون پاسخ اه انهمگون بودند، زتار با چیه مو       افقت نکرد و هب چیه شس جازیه ای نداد. آن

 فرزانگی انم آوربود.

یدن هب کلبۀ راهب از اسب راهب رد جنگل زندگی می کرد ، چیه جا نمی رفت و تنها فروتنان را زند خود می پذریفت. پس ، زتار جاهم ای ژنده پوشید و شیپ از رس      

 فرود آمد و تنها، با پای ایپده ، هب راه افتاد و محافظانش را رد میان راه گذاشت.

زتار را دید ، سالمش گفت. و باز بی ردنگ هب کندن کَرت رپداخت. راهب ، ضعیف و باریک چه می بست . همین هک غ اش باوقتی هب کلبه رسید ، راهب رد جلو کلبه      

 ود و وقتی بیلش را هب زمین فرو می ربد و اندکی خاک رب می داشت ؛ هب دشواری نفس می ششید.میان ب 

 :قلمرو زبانی

 کشیش: پیشوای مذهبی، روحانی مسیحی / راهب: عابد مسیحی / ژنده: کهنه، فرسوده / باغچه می بست: باغچه درست می کرد 

 / کرت: قطعه کوچک زمین که در آن چیزی کاشته باشند. 

 :قلمرو ادبی

 «الغر» باریک میان: کنایه از  
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یکی این هک ، کدام فرصت را ربای شکوع کاراه از دست ندهم هک اگر دهم :» تو آمده ام هک هب هس رپسشم پاسخ دهی هن ، زند زا ای راهب فر:» زند او آمد و گفت زتار

 «کنم؟ آخر این هک ، کدام کار از همه مهم رت است و شیب از همه باید هب انجامش هّمت کنم ؟پشیمان شوم ؟ دوم این هک ، کدام شسان را ربرت شمارم و هب آانن توّّج 

ا پاسخی هب او نداد و دوباره کندن  کَرت را از رک گرفت.        راهب هب سخنان زتار گوش فرا داد امّ

 «خسته شده ای ، بیل را هب من بده ات کمکت کنم.:» زتار گفت      

 و آن گاه بیل را هب او داد و روی زمین نشست.« متشّکرم  »راهب گفت:     

ا از جا ربخاست؛ هب طرف بیل رفت و گفت       حاال تو استکاحت :» زتار از کندن دو کرت از کار دست ششید و رپسش اهیش را تکرار کرد. راهب باز پاسخ نداد، امّ

 «کن و بگذار... 

گاه هک خورشید رد آن سوی ردختان رغوب می کرد ، زتار بیل را رد خاک فرو ربد و اما زتار بیل را هب او نداد و هب کند      ن اداهم داد. ساعتی از پس ساعتی دیگر گذشت. آن

 «ای فرزاهن مرد، پیشت آمدم ات هب سؤال اهیم پاسخ دهی. اگر نمی توانی ، بگو ات هب خاهن ربگردم.» گفت:

گاه کن ، شسی د:» راهب گفت       گاه کرد و دید مردی دوان دوان از جنگل می آید. مرد، با دستانش شکمش را « ت.یس بیا مینیبب ک می دود . ارد آنجا ن زتار هب اطرافش ن

 رفت. چسبیده بود؛ خون از میان ااتشگننش جاری بود. او هب سوی زتار دوید و رب زمین افتاد؛ چشمانش را بست ؛ انهل ای آهسته رک داد و از هوش

. زتار زخم را خوب شست؛ با دستمالش و یکی از لباس پاره اهی راهب آن را گ رد شکم داشترمرد زخمی را رد آورد؛ او زخمی زباهب کمک کرد ات جامۀ زتار هب ر      

ا خون همچنان از آن جاری بود. زتار باراه باند گرم و آغشته هب خون را از روی زخم باز کرد و آن را شست و باز بست.  بست امّ
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 همان موقع ، آفتاب رغوب کرد قتی جریان خون متوّقف شد ، مرد زخمی هب هوش آمد و آب خواست . زتار آب خنک آورد و هب مرد کمک کرد ات از آن بنوشد. ردو      

انش رابست و آرام گرفت . زتار آن قدر از وا خنک شد. زتار هب کمک راهب ، مرد زخمی را هب کلبه ربد و رد بستک خواباند . مرد زخمی همان طور هک رداز ششیده بود، چشمه و 

رد خواب بود . صبح روز بعد هک از کار کردن و راه رفتن خسته شده بود هک رد آستانۀ رد مثل مار چنبک زد و چنان آسوده هب خواب فرو رفت هک همۀ آن شب کواته اتبستانی را 

 ت؛ پس با چشمانی جویا او را ورانداز کرد.رغیبه هک رد بستک خفته کیس و مرد خواب بیدار شد ، مّدتی طول ششید ات یادش بیاید هک کجاست 

گاهش می کند ، با صدایی ضعیف گفت:       .« مرا ببخش » مرد همین هک دید زتار از خواب ربخاسته و ن

 «تو را نمی شناسم و دلیلی ربای بخشودنت نمی یابم.:» زتار گفت      

ا من تو را می شناسم. من دشمن تو هستم و قسم خورده بودم هک هب سبب ششتن ربارد و ضبط دارایی ام از تو ااقتنم بگیکم. می دانستم هکتو مرا نمی شناسی :» مرد گفت        تو امّ

گاهم بیکون ا یک روز تمام گذشت و پیدایت نشد . وقتی از کمین گام بازگشت بکشمت امّ آمدم هک بیابمت ، هب  تنها زند راهب آمده ای ؛ این بود هک تصمیم گرفتم هن

مردم. من می خواستم تو را  محافظانت ربخوردم هک مرا شناختند و زخمی ام کردند. از چنگشان گریختم اما اگر تو زخمم را نمی بستی ، آن قدر از من خون می رفت هک می

ا تو جانم را   .ینجات دادبکشم امّ

 «مت خواهم شد و هب فرزندانم نیز چنین خواهم گفت. مرا ببخش.اگر من زنده ماندم و تو مایل بودی ، وافداررتین غال     

 :قلمرو زبانی

فرزانه مرد: ترکیب وصفی مقلوب ) مردِ فرزانه( / چنبر: دایره ، حلقه / جویا : جستجوگر ، ورانداز کردن : اندازه چیزی را با نگاه  

 تعیین کردن 

 :قلمرو ادبی

 تشبیه : مثل مار چنبر زد  
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و قول داد هک اموالش را « همراه او ربگردند» یار شادمان شد هک هب این آسانی با دشمنش آشتی کرده است و هن تنها او را بخشود بلکه هب زپکش خویش و نوکرش گفت هک زتار بس      
ازگشت ، یکبار دیگر از او بخواهد هک هب سؤال اهیش پس بدهد. پس از اینکه مرد زخمی کلبه را رتک کرد ، زتار ربای یافتن راهب از کلبه بیکون رفت. می خواست شیپ از ب

 پاسخ دهد. راهب رد جلو باغچه ای هک روز شیپ بسته بود ، زانو زده بود و رد کَرت اه سبزی می کاشت.

 «ای فرزاهن مرد ، ربای آخرین بار از تو خواهش می کنم هک هب سؤال اهیم پاسخ دهی.:» زتار هب رکاغ او رفت و گفت      

گاه کرد و گفت        «همین حاال هب جواب سؤال اهیت رسیده ای.:» راهب ، همان طور هک چُمباتمه نشسته بود هب رکاتپای زتار ن

 «چطور؟:» ار گفت زت     

کرد و از رتک کردن من پشیمان  اگر دریوز رب ضعف من رحم نکرده بودی و هب جای کندن این کرت اه ، تنهایم گذاشته بودی ، آن شخص هب تو حمله می:» راهب گفت      
گام بهتکین زمان ربای کندن کرت اه بود و من مهم رتین شسی بودم هک تو می بایست هب او توّّج می کردی و مهم رتین ک ارت کمک هب من بود. می شدی. پس ، آن هن

اگر زخمش را نبسته بودی ، بدون آشتی با تو می مرد. پس ، مهم رتین شسی بود هک  پس ، زمانی هک آن مرد دوان دوان آمد ، بهتکین زمان ربای مراقبت تو از او فرارسید؛ زریا
است و مهم رتین شس آن شس است هک « حال » باید هب او توّّج می کردی و آنچه کردی مهم رتین کار بود. اکنون بدان هک فقط یک زمان بسیار مهم وجود دارد و آن 

ربای نیکی کردن هک آیا شس دیگری نیز خواهد بود هک با او رو هب رو شوی یا هن و مهم رتین کار ، نیکی کردن هب اوست ؛ زریا انسان ، تنها  اکنون می ینیب؛ زریا چیه گاه نمی دانی
 «آفریده شده است.

 محتوا و  پیام داستان: دعوت به نیکی و درستی

 رساندن به مردم سود ومهم ترین کار: نیکی کردن 

 «حال» مهم ترین زمان: زمان 

 مهم ترین فرد: کسی که اکنون می بینی

 سه پرسش ، تولستوی                                                                                                                 عمل کردن به کارهایی که نیاز است حتما در همان زمان خودش انجام شود.
  : درک و دریافت

 دام شخصیّت داستان بیشتر مورد توجّه شما قرار گرفت ؟ چرا ؟ک -1

  پاسخ شما به پرسش سوم تزار چیست؟ -2
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 نیایش

 الهی

 الهی ، هب حُرمت آن انم هک تو خوانی و هب حُرمت آن صفت هک تو چنانی ، ردیاب هک می توانی.     
 ه دانم ، دارم.الهی، عاجزم و رکگردانم ؛ هن آنچه دارم ، دانم و هن آنچ      
گار و رب ش شت اهی ما جز باران رحمت خود مبار. هب       کار و رب جان اهی ما جز الطاف و مرحمت خود من لطف ، ما را دست گیک و هب کَرَم ، الهی ، رد دل اهی ما جز تخم محّبت م

 پای دار.
 الهی ، حجاب اه را از راه ربدار و ما را هب ما مگذار.     

 خواّج عبداهلل انصاری                                                                 

 
 والسالم


