حم
ا د رمضان زاده

و ـخدایی هک رد این زندیکی است  /الی این شب بواه پای آن کاج بلند...

مث
تم
مخت
قرار رب این بود هک افرسی  2ـهم ل افرسی  ، 1خیلی صر و خالهص باـشد .اصال دوست ندا شتیم هک وارد جزئیات بشوـیم و ام
مطالب را یک هب یک توضیح بدهیم .اما هچ توان کرد ؛ هک گاهی مـلق رکش ی می ـکرد و هب ـهر جایی ـسرک می ششید و ما را
ـهم هب دنبال خود می ششاند.
تغ
امسال خط متن ردس را ییر دادم .ات چشم دانش آموزان هب این نوع خط عادت بکند ـشاید تمرینی ان خودآ گاه باـشد ربای
تلفی
خوش خطی  .اگر هچ رد نهایت قی شد.
قب
رب خالف سال اهی ل هک آمدند و « ورد » ردس را گردنتف -هک کار خوبی هم کردند -اما اش کاالت و نظرات خودـشان را نگفتند؛ امسال هم کار زبرگوار ما خانم
بع
سلیم
ی » از بناب لطف کردند اش کاالت بسیاری را رب طرف کردند  .خواه اتیپی و خواه ضی مطالب را هک من بی تفاوت از کنارـشان رد
«
مب
مح
پ
شده بودم .و تشویق اه و یگیکی اهی خانم خوش نظر رکگروه تکم استان آ .ش .بسیار دلگرم کننده بود .از چیه تیی ردغ نورزیدند .ماان باشند.
مخ
زمان زیادی صکف کردیم  .گاهی واقعا خسته کننده می شد .صوـصا وقیی می دنتفگ  « :می خواهید هچ کار ؟ انواع کـتاب اهی زرد و
خس
جم
رنگی کار را آـسان کرده اند !! ـچرا خوداتن را دـچار زحمت می کنید؟ » این الت  ،همیشه تگی را دو چندان می کرد.
مخ
بع
ی
شاید یکی از دال ل این جزوه  ،رد نهایت  ،زهینۀ اندکی است هک ربای ضی از دانش آموزان خواهد داشت .صوـصا شاید هب دست آن
مح
شـت
دانش آموزی ربسد هک خدا ی انکرده از دا ن معلم افرسی ـهم روم است.
حم
ا د رمضان زاده
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فارسی یازدهم

لطف خدا

ستایش

بـخ
 -1هب انم ـچاشنی ش زبان اه

سن
حالوت ج معنی رد بیان اه

قلمرو زبانی:
چاشنی بخش  :مقدار ترشی که به غذا می زنند / .آنچه بر تأثیر سخن بیفزاید ( .مرکب )
 /بیان  :زبان آوری

حالوت سنج  :شیرینی بخش.
قلمرو ادبی:

مجاز  «:زبان » از « سخن»  /حس آمیزی :چاشنی بخش زبان ها  /حالوت سنج بیان ها
مراعات نظیر :زبان  /بیان

چاشنی بخش  /حالوت سنج

قلمرو فکری:
به نام آن خدای سخنم را آغاز می کنم که یاد او تأثیر سخن را زیاد می کند  /و کالم را شیرینی می بخشد

 -2بلند آن رک هک او خواهد بلندش ژنند آن دل  ،هک او خواهد ژن ندش

قلمرو زبانی:
نَژند  :افسرده  ،پست  ،خوار  /ش  :نقش مفعولی
قلمرو ادبی:
تکرار :بلند  /نژند  /مجاز  « :سر» مجاز از « وجود»  /واج آرایی  :ن /مراعات نظیر :دل  /سر /تلمیح  :تُعِزُّ مَن تَشاء و تُذِلُّ مَن تَشاء
قلمرو فکری:
خداوند هر کسی را بخواهد عزیز می کند و هر که را بخواهد خوار و ذلیل می سازد

 -3رد انبستۀ احسان گشاده ست هب ره ـکس آنچه می با یست داده ست

قلمرو زبانی:
احسان  :نیکی کردن  ،بخشش کردن
قلمرو ادبی:
مراعات نظیر :در ،گشودن  /اضافه استعاری  :در احسان ( احسان مانند خانه ای است که در دارد)  /واج آرایی :س
قلمرو فکری:
خداوند در احسان و بخشندگی اش را به روی همه باز کرده است و به هر کس آن چیز را که الزم و شایسته ی او بوده ،بخشیده
است.

 -4هب رتتیبی نهاده وـضع ـعالم

هک نی یک موی باـشد شیب و نی کم

قلمرو زبانی:
نهاد :ماضی نقلی ( نهاده است )
قلمرو ادبی:
تضاد :بیش  /کم

 /کنایه  « :یک موی » کنایه از « چیز بسیار اندک »

قلمرو فکری:
خداوند جهان را طوری آفریده است که همه چیز در جا و اندازۀ خود است و هیچ چیز کم و زیاد آفریده نشده است.
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گ لطـف
هم
ه ا د باراه اقبال گردد
ش ـقرین حال گردد
 -5ا ر
قلمرو زبانی:
قرین  :همراه

 /ادبار :پشت کردن  ،بدبختی  /اقبال  :روی آوردن ،پیش آمدن ،طالع ،خوشبختی

قلمرو ادبی:
تضاد :ادبار /اقبال
قلمرو فکری:
اگر لطف خداوند شامل حال کسی شود همۀ بدبختی های او تبدیل به خوشبختی می شود

 -6و گر توفیق او یک سو نهد پای

هن از تد بیر کار آید هن از رای

قلمرو زبانی:
حذف به قرینۀ لفظی فعل « آید » در مصراع دوم
قلمرو ادبی:
تشخیص :پای نهادن توفیق  /کنایه  « :پای یک سو نهادن» کنایه از « همرا نبودن»  /جناس :پای  /رای  /تناسب :رای ،تدبیر
قلمرو فکری:
اگر لطف خداوند شامل حال بنده اش نشود دیگر از دست اندیشه و عقل  ،کاری برنمی آید و انسان از انجام هر کاری ناتوان است.

نبخ
 -7ـخرد را گر شد روشنایی

بم
اند ات ابد رد تیره رایی

قلمرو زبانی:
تیره رایی  :وندی -مرکب
قلمرو ادبی:
تلمیح  :یُخرِجُونَهُم مِن الظُلماتِ الی النّورِ  /تضاد :روشنایی،تیره  /مراعات نظیر :خرد  ،رای /
کنایه « :تیره رایی» کنایه از « گمراهی »
قلمرو فکری:
اگر خداوند راه عقل را روشن نسازد و راه درست را نشان ندهد همیشه عقل در نادانی می ماند.

نیس
 -8امکل لـقع آن باـشد رد این راه هک گوید ـتم از چیه آ گاه

قلمرو زبانی:
گوید :بگوید ( مضارع التزامی)
قلمرو ادبی:
تشخیص :عقل بگوید / .تناقض :کمال عقل بگوید آگاه نیستم  /استعاره  « :این راه » استعاره از « درک و معرفت »
قلمرو فکری:
زمانی عقل انسان در راه شناخت و معرفت به کمال می رسد که اقرار به نااگاهی بکند.
فرهاد و شیرین  ،وحشی بافقی
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درس یکم

 -1یکی روبهی دید بی دست و پای

نیکی

صن
ع خدا ی
فرو ما نــد رد لطف و

قلمرو زبانی:
یکی  :اسم مبهم

 /فروماند :تعجّب کرد  /صُنع  :آفرینش  ،آفریدن

قلمرو ادبی:
مراعات نظیر :دست و پا  /لطف و صنع  /کنایه  :بی دست و پابودن کنایه از ناتوانی .
قلمرو فکری:
شخصی روباهی را دید که بی دست و پا بود( ناتوان بود) ؛ از آفرینش و لطف خداوند تعجب کرد...

بدین دست و پای از کجا میخورد؟

 -2هک چون زندگانی هب ـسر می ربد؟

قلمرو زبانی:
چون :چگونه

 /به سر بردن  :سپری کردن

قلمرو ادبی:
مزاعات نظیر  :دست و پا

 /کنایه  :به سر بردن

قلمرو فکری:
که چگونه زندگی می کند و با این ناتوانی چگونه غذا می خورد؟

 -3رد این بود ردوـیش شوریده رنگ هک شیری رب آمد  ،شغالی هب چنـگ

قلمرو زبانی:
در این بود  :در این فکر بود  /شوریده رنگ  :آشفته حال /برآمد :بیرون آمد /به چنگ  :شکار کرده
قلمرو ادبی:
مراعات نظیر  :شیر و شغال ( هر دو حیوان هستند)  /تضاد  :شیر و شغال ( قدرتمند ی و ضعف)  /کنایه  :به چنگ آوردن
قلمرو فکری:
شخصِ درویشِ پریشان حال در این فکر بود که شیری آمد در حالی که شغالی را شکار کرده بود

نچ
 -4شغال نگون بخت را شیر خورد بماند آ ه  ،روباه از آن سیک خورد

قلمرو زبانی:
نگون بخت  :بدبخت ( صفت مرکب)
قلمرو ادبی:
مراعات نظیز :شغال و روباه  /جناس ناقص :شیر و سیر  /کنایه  :نگون بخت بودن
قلمرو فکری:

ّ
ـف
ت
فـت
ق
 -5دگر روز باز ا اق او اد هک روزی رسان وت روزش بداد

شیر شغالِ بیچاره را خورد و باقی مانده آن را روباه خورد

قلمرو زبانی:
دگر روز  :روز دیگر ( ترکیب وصفی )  /اتفاق اوفتاد :رخ داد  /روزی رسان  :خداوند ( صفت فاعلی مرکب مرخم= روزی
رساننده).
قوت :رزق  ،روزی  /ش :مضاف الیه ( روزِ او )
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قلمرو فکری:
این اتفاق( شیری شغالی را شکار کرد) روز دیگر هم رخ داد ؛ خداوند روزی روباه را به او رساند

بی
 -6غقین ،مرد را دیده  ،ننده کرد

شد و تکیه رب آفریننده کرد

قلمرو زبانی:
یقین  :ایمان قلبی به قدرت خدا که در آن شک راه داشته باشد  /دیده  :چشم  /بیننده  :آگاه  ،هوشیار/

شد :رفت /

تکیه کرد :توکّل کرد  /را :فک اضافه ( بدل از کسره  .دیدۀ مرد )
قلمرو ادبی:
مراعات نظیر :دیده و بیننده  /کنایه  :بیننده کردن ( آگاه کردن)  /ایهام تناسب  :دیده  :الف) چشم ب ) رؤیت شده ( در این
جا منظور « چشم» است
قلمرو فکری:
یقین  ،چشم مرد را آگاه ساخت و رفت و به خداوند توکل کرد

کنج نش
 -7کز این پس هب ی ینم چو مور هک روزی نخوردند پیالن هب زور

قلمرو زبانی:
کز این  :که از این /نشینم  :می نشینم « مضارع اخباری» /کنج :گوشه  /نشینم  :مضارع اخباری  /مور  :مورچه  /نخوردند :
فعل ماضی در معنی مضارع اخباری« نمی خورند »  /پیل :فیل  /به زور :زورمندی
قلمرو ادبی:
تضاد :مور /پیل  /جناس :مور ،زور  /تشبیه  :من مانند موری به کنجی می نشینم و کاری نمی کنم
قلمرو فکری:
از این به بعد من مانند مورچه ای در گوشه ای بی کار می نشینم چرا که فیالن( زورمندان ) نه به زور بازوی خود روزی به دست
می آورند بلکه خداوند روزی آنها را می رساند ( .به دست آوردن روزی به زور و توانمندی نیست)

بخش
هک نده  ،روزی فرسـتد ز غیب

نـخ
 -8ز دان فرو ربد چندی هب جیب

قلمرو زبانی:
زنخدان  :چانه  /زنخدان به جیب فرو بردن  :به تفکّر فرو رفتن و کوشش نکردن  /جَیب :یقه  ،گریبان /بخشنده  :خداوند بخشنده
قلمرو ادبی:
کنایه  :زنخدان به جیب فرو بردن  /جناس :جیب  /غیب  /تلمیح  :ان اهلل هو الرّزاق
قلمرو فکری:
مدتی تالش نکرد به این امید که خداوند رزق و روزی را از غیب می فرستد.

چن
ست
چو گش  ،رگ و ا خوان ماند و پوست

بی تیم
ار خوردش هن دوست
 -9هن گاهن

قلمرو زبانی :
تیمار خوردن  :غم خوردن  /ش  :مضاف الیه  ( .جهش ضمیر  :تیمارش) (رگش -استخوانش – پوستش )
چنگ  :انگشت  ،وسیلۀ موسیقی
قلمرو ادبی :
تضاد  :بیگانه  /دوست  /مراعات نظیر :چنگ  ،رگ ،استخوان ،پوست  /تشبیه  :شخص مانند چنگ الغر و نحیف شده بود /
جناس :دوست  /پوست  /ایهام تناسب  :چنگ  :الف ) نوعی ساز ب) انگشت دست  .در این معنی با رگ و استخوان و پوست
تناسب دارد که مورد نظر شاعر نیست.
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قلمرو فکری :
هیچ کس به فکر او نبودو از او غمخواری نکرد ،مانند چنگ الغر و نحیف شده بود.

مح
ضعی
 -11چو صبرش نماند از فی و هوش ز دیوار رابش آمد هب گوش:

قلمرو زبانی :
ش :در صبرش « متمم» است برای او صبر نماند ؛ در محرابش « مضاف الیه  ،جهش ضمیر» ز دیوار محراب به گوشش آمد /
محراب :جای ایستادن پیش نماز در مسجد
قلمرو ادبی :
دیوار محراب  :مجاز از عالم غیب /جناس :هوش  ،گوش
قلمرو فکری :
وقتی صبرش تمام شد از عالم غیب ندایی را شنید

ّ
 -11ربو شیر ردنده باش  ،ای دغل مینداز خود را چو روباه شل

قلمرو زبانی :
دغل :حیله گر ،فریبکار( در اصل کسی که چیزی را برای گمراهی خریدار تغییر می دهد) /شل :لنگ  ،بی پا  /درّنده  :صفت فاعلی
قلمرو ادبی :
تشبیه  :تو مثل شیر درنده باش / .مراعات نظیر ک شیر و روباه
قلمرو فکری :
ای مرد فریبکار برو مانند شیر درنده باش مانند روباه تنبلی نکن.

 -12چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر هچ باشی چو روهب هب وامانده  ،سیر؟

قلمرو زبانی :
سعی  :تالش  ،کار  /مانَد :بمانَد ،مضارع التزامی  /وامانده  :باقی مانده /
قلمرو ادبی :
جناس :شیر  /سیر  /تشبیه  :تو همانند شیر باش تا چیزی از تو بماند
قلمرو فکری :
چنان زندگی کن که مانند شیر از تو غذایی برای دیگران باقی بماند ،روباه نباش که از باقی ماندۀ دیگران استفاده کنی(تالش کن)

 -13بخور ات توانی هب بازوی خوـیش

هک سعیت بود رد رتازوی خوـیش

قلمرو زبانی :
بخور  :بهره مند شو  /سعی ات بود در ترازوی خویش  :نتیجۀ کوشش تو به خودِ تو بر می گردد
قلمرو ادبی :
مجاز  :بازو مجاز از « نیرو  ،توانایی » /استعاره  :سعی ( سعی مانند وزنه ای است که در ترازو قرار می گیرد )
کنایه  :مصراع دوم ( نتیجۀ کوشش تو به خودِتو بر می گردد )  /تلمیح  :لیس لالنسان الّا ما سعی
قلمرو فکری :
از توانایی خودت استفاده کن چرا که به اندازۀ سعی و تالش خودت  ،بهره مند خواهی شد ( .هرکه نان از عمل خویش خورد /
منّت حاتم طایی نبَرد )
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 -14بگیر ای جوان  ،دست ردوـیش پیک

بی
هن خود را فگن هک دسـتم بگیک

قلمرو زبانی :
دست بگیر  :یاری کن  /درویش  :فقیر  /نیفکن  :ناتوان نشان نده /
قلمرو ادبی :
تضاد :جوان  /پیر  /تکرار  :دست  /کنایه  :دستم بگیر کنایه از «یاری کن» /نیفکن :کنایه از « ناتوان نشان نده »
قلمرو فکری :
ای انسان سعی کن به دیگران کمک کنی نه این که خود را ناتوان نشان بدهی تا دیگران به تو کمک کنند.

بخ
 -15ـخدا را رب آن بنده شایش است هک ـخلق از وجودش رد آـسایش است

قلمرو زبانی :
بخشایش ( :بن مضارع « بخشا » ِ- +ش ) عفو کردن  ،درگذشتن  ،عفو کردن و رحم کردن /
قلمرو ادبی :
بیت تمثیل است /مراعات نظیر :خدا  ،خلق  ،بخشایش و بنده  /تلمیح به حدیث « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده»
قلمرو فکری :
خداوند نسبت به آن بنده لطف و بخشش دارد که دیگران از وجود او در راحتی و آسایش هستند.

هم
 -16کرَم ورزد آن ـسر هک مغزی رد اوست هک د ون ـتانند بی مغز و پوست

قلمرو زبانی :
کَرم  :لطف و بخشش  /دون همّتان  :فرومایگان  /بی مغز و پوست  :بی مغز و تنها پوست
قلمرو ادبی:
مجاز  :سر مجاز از « وجود »  /مجاز :مغز مجاز از « فکر » /مجاز  :پوست مجاز از « ظاهر »  /تضاد  :پوست و مغز /مراعات نظیر:
سر  ،پوست و مغز
قلمرو فکری :
انسان های عاقل و دانا  ،بخشنده هستند  /زیرا که بی اراده ها و راحت طلبان اهل اندیشه نیستند و تنها پوست و ظاهری از
انسان بودن را دارند.

شس
 -17ی نیک بیند هب ـهر دو رکای

هک نیکی رـساند هب خلق ـخدای

قلمرو زبانی:
سرا  :خانه دو سرا ( دو دنیا )  /بیند  :فعل مضارع اخباری  « .می بیند »  /نیکی  :خوبی  /رساند  :برساند  ،مضارع التزامی
قلمرو ادبی :
استعاره  :سرا  /تلمیح  :فمن یعمل مثقال ذرّه خیرا یَرَه ؛ الدنیا مزرعه االخِره »
قلمرو فکری :

کسی در دو دنیا ( دنیا و آخرت ) نیکی می بیند که به بندگان خدا نیکی برساند
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کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی
 -1معنای واژه های مشخص شده را بنویسید:
معیار دوستانِ دغل روز حاجت است

قرضی به رسم تجربه از دوستان طلب

صائب

صـورتِ بـی صـورتِ بی حـدّ غیب

زآینـۀ دل تافـت بر موســی ز جیب

مولوی

فخری که از وسیلت دون همّتی رسد گر نام و ننگ داری از آن فخر  ،عار دار

اوحدی

ّ
حیله گر  -مزور

گریبان  -غقه

پس
یی و ـفر و ما یگی

 -2برای کاربرد هریک از موارد زیر ،نمونه ای در متن درس بیابید.
بی
غقی
ن ،مرد را دیده  ،ننده کرد شد و تکیه رب آفریننده کرد
پیوندهای هم پایه ساز:
نـخ
پیوندهای وابسته ساز :ز دان فرو ربد چندی هب جیب

بخش
هک نده  ،روزی فرسـتد ز غیب

 -3معانی فعل « شد » را در سرودۀ زیر بررسی کنید:
گریۀ شام و سحر شُکر که ضایع نگشت

قطرۀ باران ما گوهـر یـک دانـه شد

منزل حافظ  ،کنـون بارگـه پادشاست

دل بر دلدار رفت  ،جان بر جانانه شد

ی
تبد ل شد
حافظ

رفت

 -4معنای برخی واژه ها تنها در جمله یا زنجیرۀ سخن قابل درک است.
با استفاده از شیوه های زیر  ،به معنای هر یک از واژه های مشخص شده ،دقیق تر می توان پی برد:
الف) قرار گرفتن واژه در جمله:
– ماه تابناک بود.

 -ماه طوالنی بود.

ب) توجّه به رابطه های معنایی ( ترادف  ،تضاد  ،تضمّن و تناسب )
 سیر و بیزار -سیر و پیاز

رتادف

تناسب

تضاد
ّ
تضم
ن

 سیر و گرسنه -سیر و گیاه

اکنون برای دریافت معانی هر یک از واژه های « دست » و « تند » به کمک دو روش باال  ،چند جملۀ مناسب بنویسید.
مث
سخ
ل رک هک  ،تند و رتش بود  :تناسب
او رد یی اه دست و پا می زد  :تناسب
دست و قدرت او تفگش انگیز بود  :رتادف
ّ
ه س پنج م ک تضم
با م د ت و ه رنم ی ردند :ن

گاهی دستش را می گیکد گاهی پایش را  :تناسب و تضاد

اسب تند و تیز می آمد :رتادف
ّ
ش تضم
غذا مزۀ بسیار تندی دا ت  :ن

ررهو آن نیست هک هگ تند و هگ آهسته رود  :تضاد

قلمرو ادبی:
 -1از متن درس  ،دو کنایه بیابید و مفهوم آن ها را بنویسید.

نـخ
شس
ز دان هب جیب فرو ربدن  :گوهش گیری کردن /دست ی را گرفتن  :کمک کردن/

عم
هک سعیت بود رد رتازوی خوـیش  :نتیجۀ ا الت را می ینیب

 -2در بیت زیر  ،شاعر  ،چگونه آرایۀ جناس همسان ( تام ) را پدید آورده است؟
با زمانی دیگر انداز ای که پندم می دهی کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست
نگش
مجم
سیم
چنگ  :یکی از ـسازاهی ی هک هب وسیلۀ ا ـتان نواخته می شود .چنگ  :پنجه  ،وعۀ ااتشگنن.
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 -3ارکان تشبیه را در مصراع دوم بیت دوازدهم مشخّص کنید.
چرا تو مانند روباه وامانده باشی؟
ّ
مشبه ادات مشبه هب وهج شبه

تم
شج
شیک :قدر ند و اع

 -4در این سروده  « ،شیر » و « روباه » نماد چه کسانی هستند؟

مح
روباه  :ضعیف و ـتاج

قلمرو فکری

 -1معنی و مفهوم بیت شانزدهم را به نثر روان بنویسید .انسان اهی عاقل و داان  ،بخشنده هستند  /زریا هک بی اراده اه و راحت طلبان اهل اندیشه دنتسین و تنها پوست و
ظارهی از انسان بودن را دارند.

 -2درک و دریافت خود را از بیت زیر بنویسید:
یقین  ،مرد را دیده  ،بیننده کرد

شد و تکیه بر آفریننده کرد

گم
غقین  ،ستب می شود هک انسان رپدۀ ان اه و خیال اه را کنار زبند و هب آ گاهی و بصیرت ربسد

 -3برای مفهوم هر یک از سروده های زیر  ،بیتی مناسب از متن درس بیابید.
 -رزق هر چند بی گمان برسد

شرط عقل است جُستن از درها

 -سحر دیـدم درخـت ارغوانی

کشیده سر به بام خسته جانی

به گوش ارغوان آهسته گفتم

بهارت خوش که فکـر دیگرانی

 -چه در کار و چه در کار آزم ودن

نباید جز به خود ،محتاج بودن

سعدی

فریدون مشیری
پروین اعتصامی

 )4در بارۀ ارتباط معنایی متن درس و مَثَل « از تو حرکت  ،از خدا برکت » توضیح دهید.
تنب
لی نکوـهش می شود و باید تالش کرد.
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گنج حکمت
همّت

بتی
ملخ
تع ّ گف
کم
موری را دیدند هک هب زورمندی ر بسته و ی را ده ربارب خود رب داشته  .هب جب تند « :این مور را نید هک هب این گرانی چون می

ششد؟ »

ّ
بش
قّ
بخ
حم ّی شش
ن
ت
د  ،هن هب وت ن».
مور چون این نید ندید و گفت  « :مردان  ،بار را هب نیروی همت و بازوی ت
بهارستان
قلمرو زبانی:
زور مندی :وندی ( زور  +مند  +ی )
کمربسته  :آماده شده ( وندی – مرکب « کمر +بست  +ه »)
گرانی :سنگینی
حمیّت :مردانگی  ،جوانمردی
قلمرو ادبی:
تشخیص :بازوی حمیّت ( حمیّت مانند انسانی است که بازو دارد)
کتاب بهارستان اثر « جامی » شاعر قرن نهم است که به تقلید از کتاب « گلستان» سعدی نوشته شده است .این کتاب هم نظم
است هم نثر.
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درس دوم

اقضی بست

ش
نش
و روز دوشنبه  [ ،امیر مسعود ] بگیر ،رب ست و هب کران رود هیرمند رفت و با بازان و یوزان و حشم و ندیمان و مطربان ؛ ات

شـت
چا گاه هب صید مشغول بودند  .پس ،هب کران آب فرود آمدند و خیمه اه و ـشراع اه زده بودند.
قلمرو زبانی :

شبگیر :سحر  ،صبح خیلی زود / .بر نشست :سوار شد  /کران  :ساحل  /یوز  :جانور شکاری کوچک تر از پلنگ ،در قدیم
آن را برای شکار تربیت می کردند  /حَشَم :خدمتکاران  /ندیمان  :هم نشینان  /مطربان  :نوازندگان /چاشتگاه  :هنگام
خوردن چاشت  ،هنگامی از روز که آفتاب بر آمده  /خیمه  :چادر  /شراع  :سایه بان  ،خیمه
قلمرو فکری:
روز دوشنبه  ،امیر مسعود صبح زود سوار بر اسب شد و به ساحل رود هیرمند رفت با بازها و یوزها و خدمتکاران و نوازندگان تا
قبل از ظهر مشغول صید بودند  .سپس به ساحل رود هیرمند آمدند و سایه بان ها زده بودند .

نش
نم
شش
از اـضقی آمده  ،پس از از ،امیک یی اه بخواست و ان وی ده بیاوردند  .یکی زبرگ رت ،از جهت ست او و ـجاهم اه افگندند و

نج
شش
شش
ـشراعی رب وی ششیدند  .و وی آ ا رفت و از ره دسیی مردم رد یی اهی دیگر بودند انگاه  ،آن دیدند هک چون آب نیرو کرده بود و یی رپ
نشس
ـشده  ،تن و ردیدن گرفت  .آن گاه آ گاه ـشدند هک رغهق خواست شد.
قلمرو زبانی:
از قضای آمده  :اتفاقاً  /پس از نماز  :نماز ظهر  /ناو  :قایق کوچک  /از جهت نشست او :برای نشستن امیر مسعود /.جامه
ها افکندند :گستردنی ها را گستردند /شراعی بر وی  :سایه بانی بر قایق /از هر دستی  :از هر گروهی  /کس را خبر نه  :کسی از
کسی خبر نداشت / .آن دیدند  :متوجه شدند /آب نیرو گرفت  :فشار آب زیاد شد  ،آب به شدّت باال آمد /.نشستن و دریدن
گرفت  :کشتی شروع کرد به فرورفتن و شکستن / .غرقه خواست شد :نزدیک بود غرق شود.
قلمرو فکری:
اتفاقاً بعد از نماز ظهر امیر مسعود کشتی خواست .یک قایق که بزرگ تر بود برای نشستن امیر مسعود انتخاب کردند و
گستردنی ها را گستردند و سایه بانی بر قایق کشیدند و امیر مسعود آن جا رفت و از هر گروه مردم در قایق ها بودند و کسی از
کسی خبر نداشت .ناگهان متوجه شدند آب به شدّت باال آمد و کشتی از آب پر شد  ،کشتی شروع کرد به فرو رفتن در آب و
شکستن  .زمانی متوجه شدند که کشتی می خواست غرق شود

سس
شش
بانگ و زهَ ا زه و رغیو ـخاست  .امیر ربـخاست  .و هنر آن بود هک یی اهی دیگر هب او زندیک بودند .ایشان رد تند و

هفت

شش
و هشت تن و امیک را بگرفتند و رب بودند و هب یی دیگر رسانیدند و نیک کوفته ـشد و پای راست اف گار شد؛ چنان هک یک

ّ
نم
بگس
نم
دوال پوست و گوشت ست و چیه انده بود از رغهق ـشدن .اما ازید رحمت کرد پس از ودن قدرت ؛ و سوری و ـشادی ای هب آن
بس
شش
شش
یاری  ،تیره شد و چون امیر هب یی رسید ،یی اه رب اندند و هب کرانۀ رود رسانیدند.

قلمرو زبانی:
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هزاهز :فتنه و حوادثی که مردم را به جنبش در آورد /غریو  :فریاد /هنر آن بود  :خوش بختانه /در جَستند  :پریدند  /بربودند :
از آب گرفتند / .نیک کوفته شد :به سختی مجروح شد  /افگار  :مجروح  ،زخمی  /دوال  :تسمه ،کمر بند / .بگسست  :کنده شد/
پس از نمودن قدرت  :بعد از نشان دادن قدرت /سور :شادی  /تیره شد  :از بین رفت.
قلمرو فکری:
فریادها برخاست ( بلند شد) .امیر مسعود بلند شد  .خوش بختانه کشتی های دیگر نزدیک کشتی امیرمسعود بودند .هفت هشت
نفر پریدند و امیر را از آب گرفتند و به کشتی رساندند .امیر به سختی آسیب دید و پای راست او زخمی شد ؛ به گونه ای که یک
الیه از پوست و گوشت از آن جدا شد و نزدیک بود امیر غرق شود .امّا خدا پس از قدرت نمایی رحم کرد که آن نشاط و شادی
فراوان از بین رفت و وقتی امیر به کشتی رسید قایق ها را راندند و او را به ساحل رود رسانیدند.

نش
و امیر از آن جهان آمده  ،هب خیمه فرود آمد و جاهم بگردانید و رت و تباه شده بود و رب ست و هب زودی هب کوکش آمد هک خبری

ست
ل
ی
سخت انخوش رد شگرگاه افـتاده بود و اضطرابی و تشو ی زبرگ هب پای ـشده و اعیان و وزری هب ـخدمت ا قبال رفتند .چون
ّ
ل
پادـشاه را سالمت یافتند ،خروش و دعا بود از شکری و رعیت و چندان ـصدهق دادند هک آن را اندا زه نبود.
قلمرو زبانی:
از آن جهان آمده  :از مرگ نجات یافته (.کنایه)  /جامه بگردانید :لباسش را عوض کرد /تر و تباه شده بود  :خیس و ناخوش شده
بود /کوشک  :قصر  /اعیان  :بزرگان  /به خدمت استقبال رفتند  :به پیشواز رفتند.
قلمرو فکری:
و امیر از مرگ نجات یافته به خیمه آمد و لباسش را تعویض کرد و خیس و ناخوش شده بود و سوار اسب شد و به سرعت به قصر
آمد چرا که شایعۀ بسیار ناخوشایندی در میان لشکر افتاده بود و دل نگرانی شدیدی به وجود آمده بود و بزرگان و وزیر به
پیشواز رفتند  .وقتی پادشاه را سالمت دیدند فریاد شادی و دعا و شکر از لشکر و عامۀ مردم بلند شد .آن قدر صدقه دادند که
حدّ و اندازه نداشت.

م
و دیگر روز ،امیر انهم اه فرمود هب َغَنین و جملۀ ملکت رب این ـحادثۀ زبرگ و صعب هک افـتاد و سالمت هک هب آن مقرون ـشد و مثال
مستح ّ
ّ
مم
داد ات زهار زهار ردَم هب َغنین و دو زهار زهار ردم هب دیگر الک ،هب قان و ردویشان دهند ،شکر ِ این را ؛ و نبشته آمد و هب توقیع  ،موکد گشت و
ّ
مبش
کان ربدنتف!
قلمرو زبانی:
دیگر روز  :روز دیگر  /غزنین  :پایتخت غزنویان  /جمله  :تمام  /صعب :دشوار  /مقرون  :همراه /مثال داد  :دستور داد  /نبشته
آمد  :نوشته شد /توقیع  :امضا / .مؤکّد :تأکید شده /مبشّر  :بشارت دهنده.
قلمرو فکری:
روز بعد  ،امیر دستور داد نامه هایی به غزنین و تمام کشور نوشته شود در بارۀ این حادثۀ بزرگ که اتفاق افتاده بود و این که
اکنون امیر سالم است  .و دستور داد تا یک میلیون درهم به غزنین و دو میلیون درهم به نقاط دیگر  ،به نیاز مندان بدهند به
شکرانۀ این سالمتی .نامه ها نوشته شد و آن ها امضا شدند و بشارت دهندگان رفتند.

ّ
مح
و روز هبنشجنپ  ،امیر را تب گرفت ؛ تب سوزان و رکسامی افـتاد  ،چنانکه بار نتوانست داد و جوب گشت از مردمان  ،مگر از اطبا و

متح ّ
تنی چند از ـخدمت کاران مرد و زن و دل اه سخت یر شد ات ـحال چون شود.
قلمرو زبانی:
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سرسام:حالت آشفتگی و پریشان حواسی شبیه به دیوانگی /بار دادن :اجازۀ مالقات دادن /محجوب:پنهان دل ها:مجاز از «
مردمان»
قلمرو فکری:
روز پنج شنبه  ،امیر تب کرد ،تبی سوزان و سردردی شدید .چنان که نتوانست اجازۀ حضور به کسی بدهد و از نظر ها پنهان شد ،
به جز از پزشکان و چند تن از خدمتکاران مرد و زن  ،مردم بسیار نگران شدند تا چه پیش می آید.

ّ
بس
ات این ـعارهض افـتاده بود  ،بو نصر انهم اهی رسیده را ،هب خط خوـیش ،نکت بیرون می آورد و از یاری نکت ،چیزی
ّ
ی
خی
خی
ی
می
سـت
نب
م
م
م
ج
م
م
م
ج
س
هک رد او کراه ی ود ی فر اد فرود ِ ـسرای  ،هب د ت ن و ن هب آغا ی ـخادم ی دادم و ک ک واب ی آوردم و ا ر را چیه ندید ی

ج بس
تک
ـتد و شیپ ربد .پس از یک ـساعت
َ
ات آن گاه هک انهم اه آمد از پسران علی ین و من نکت آن انهم اه شیپ ربدم و بشارتی بود .آـغا ی
ب الفض
ل  ،تو را امیر می بخواند».
 ،ربآمد و گفت « ای ا و
قلمرو زبانی:
عارضه  :بیماری /افتاده بود  :پیش آمده بود /نکت بیرون می آورد  :خالصه و چکیدۀ نامه را می نوشت / .فرود سرای :اندرونی /
من  :بیهقی /آغاجی خادم  :خادم مخصوص  /خیر خیر  :سریع / .بر آمد  :برگشت
قلمرو فکری:
از زمانی که این بیماری اتفاق افتاده بود  ،بونصر از نامه های رسیده  ،با خط خود مطالب مهم را جدا می کرد و از نکته های فراوان
تنها آن بخشی را که ناخوش نبود به وسیلۀ من( بیهقی) نزد امیر می فرستاد و من آن را به خادم مخصوص می دادم و سریع
جواب می آوردم و امیر را اصالً نمی دیدم تا آن زمانی که نامه هایی از پسران علی تکین آمد و من خالصۀ آن نامه ها را پیش بردم
و خبر شادی آوری بود آغاجی آن ها را گرفت و برد و پس از یک ساعت باز گشت و گفت  « :ای ابوالفضل بیهقی امیر تو را فرا می
خواند».

ّ
بس
شیپ رفـتم .یافـتم ـخاهن اتریک کرده و رپده اهی کـتان آویخته و رت کرده یار ـشاهخ اه نهاده و اتس اهی زبرگ رپ یَ رب ز ربَ

نج
نج
آن و امیر را یافتم آ ا رب زَربَ تخت نشسته  ،پیراهن توزی  ،مخنقه رد گردن ،عقدی همه کافور و بوالعالی طبیب آ ا زری تخت نشسته
دیدم.

قلمرو زبانی:
کتان :گیاهی است که از ساقه های الیاف آن در نسّاجی استفاده می کنند /شاخه  :پایۀ ظرف  /تاس  :ظرف بزرگ غالباً مسی
یا برنجی /توز  :نام شهری از شهر های قدیم فارس که در قرن هشتم هجری ویران گردیده و از میان رفته و پارچۀ کتانی معروف
به توزی منسوب به آن شهر است /زَبر :باال  /مخنقه  :گردن بند ،قالده  /عقد  :گردن بند « بدل از مخنقه ) /کافور :ماده ای
است سفید صدفی و دارای بوی قوی و نافذ و اثر ضد عفونی کننده  ،در طب قدیم جهت تقویت قلب و پایین آوردن حرارت بدن
استفاده می کردند.
قلمرو فکری:
پیش امیر رفتم  .خانه را تاریک دیدم و پرده های کتان آویخته بودند و تَر کرده بودند و شاخه های درخت بسیار برای از بین
بردن تب گذاشته بودند و ظرف های بزرگ پر از یخ بر باالی آن شاخه ها گذاشته بودند و امیر را دیدم باالی تخت نشسته ،
پیراهن نازک توزی ( پوشیده بود) و گردن بندی از کافور در گردن داشت و ابوالعالی طبیب را آن جا زیر( کنار ) تخت نشسته
دیدم.
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ّ
تم
ی
گفت « :بونصر را بگوی هک امروز ردسـتم و رد این دو هس روز  ،بار داده آید هک علت و تب امی زا ل شد».

حم
ا د رمضان زاده

قلمرو زبانی:
بونصر را  :به بونصر /

درست :سالم/

علت  :بیماری /

زایل شد  :از بین رفت.

قلمرو فکری:
گفت  :به بونصر بگو که امروز حالم خوب است و در این دو سه روز اجازه مالقات به افراد داده خواهد شد ،چرا که بیماری و تب
به طور کامل از بین رفته است.

ّ جّ
گش
سج
من باز ـتم و این هچ رفت ،با بونصر بگفـتم ،سخت شاد شد و دۀ شکر کرد خدا ی را زع و ل رب سالمت امیر ،و انهم نبشته

هم
آمد  .زندیک آغاجی ربدم و راه یافـتم ،ات سعادت دیدا ر ایون ـخداوند  ،دیگر باره یافـتم و آن انهم را بخواند و دوات خواست و توقیع

چنی
گسی
ل کرده شود ،تو باز آی هک پیغامی است و سوی بونصر رد با بی  ،ات داده آید ».گفـتم « ن کنم».
کرد و گفت« :چون انهم اه

گش
قی
و باز ـتم ،با انهم ای تو عی و این ـحال اه را با بونصر بگفـتم.
قلمرو زبانی:

نبشته آمد  :نوشته شد  /دیدار همایون  :چهرۀ فرخنده /خداوند  :پادشاه « سلطان مسعود»  /توقیع :امضا کردن  /گسیل کردن
 :فرستادن  /تو :منظور بیهقی است /در بابی  :در خصوص مسئله ای . /نامه ی توقیعی :نامه ی امضا شده .
قلمرو فکری:
من بازگشتم و آن را چه گذشته بود را به بونصر گفتم  .بسیار شاد شد و به خاطر سالمتی امیر مسعود خداوند را سجده کرد و نامه
نوشته شد.آن نامه را نزد آغاجی بردم و اجازۀ ورود یافتم،تا سعادت دیدار چهرۀ مبارک پادشاه دوباره نصیبم شد.امیر آن نامه را
بخواند و دوات خواست و امضا کرد و گفت  « :وقتی نامه فرستاده شود  ،تو باز گرد که در بارۀ مسئله ای پیغامی برای بونصر دارم ،
تا آن پیغام را بدهم».

ّ
گسی
خ
مهم
نم
ات افرغ شده بود و یلـتاشان و سوار را ل
و این مرد زبرگ و د بیر کافی ،هب نشاط ،قلم رد نهاد .ات زندیک از نیشیپ  ،از این
نم
کرده .پس ،رقعیی نبشت هب امیر و ره هچ کرده بود باز ود و مرا داد.

قلمرو زبانی:
 /نماز پیشین :نماز ظهر  /دبیر کافی  :نویسنده ی الیق( کار آمد) / .نماز دیگر  :نماز عصر / .قلم در نهاد  :مشغول نوشتن شد.
/خیلتاشان  :گروه نوکران و چاکران / .باز نمود  :شرح داد.
قلمرو فکری:
گفتم « :چنین می کنم ».و با نامۀ امضا شده باز گشتم و تمام این اتفاقات را به بونصر گفتم .بونصر این مرد بزرگ و نویسندۀ با
کفایت با شادی تمام مشغول نوشتن شد .تا این که نزدیک نماز ظهر از این کارهای مهم فارغ شد و نوکران و سوارانِ پیام رسان را
روانه کرد  .سپس ن امه ای نوشت به امیر و هر کاری را که کرده بود به امیر گزارش داد و نامه را به من داد تا به امیر برسانم.

بس
و ببک د م و راه یافـتم و ربسانیدم و امیک بخواند و گفت « نیک آمد » و آـغاجی خادم را گفت «کیسه اه بیاور!» و مرا گفت  « :ـتان

ّ
مث
رد ره کیسه زهار قال زَر پاره است .بونصر را بگوی هک زراهست هک پدر ما از َغو هندوستان آورده است و بـتان زَرین شکسته و بگداخته و

پاره کرده و حالل رت مال اهست  .و رد ره سـفری ما را از این بیارند ات ـصَدَهق ای هک خواهیم کرد حالل بی شبهت باـشد از این فرماميـي ؛
14
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لح
نس
ضی
شس
و می شنویم هک اقضی بست  ،بوا سن بوالنی و پسرش بوبکر سخت تنگ دست اند و از ی چیزی ـتانند و اندک ماهي عیی دارند .یک کیسه هب
ّ
یش
ضیعـت
نع
پدر باید داد و یک کیسه هب پسک  ،ات خو ـتن را
کی حالل خرند و فر ا خ رت بتوانند زیست و ما حق این مت تندرسیی هک باز یافتیم،
لخ
گف
یی گزارده باشیم  ».من کیسه اه بستدم و هب زندیک بونصک آوردم و حال باز تم.

قلمرو زبانی:
راه یافتم  :اجازه ی حضور یافتم / .بی شبهت  :بدون هیچ شک  /زر پاره  :سکه طالی خالص ( .چون برای سکه زدن ،نخست
می باید طال را از پیکره جدا ساخت و پس بگداخت و به صورت مسکوک درآورد ،از این روی بدان پاره می گویند) /غزو  :جنگ
/
ضیعت :زمین زراعتی  /فراخ تر  :آسوده تر  /لختی  :اندکی  /گزارده باشیم  :به جای آورده باشیم
قلمرو فکری:
نامه را بردم و اجازه ی ورود به دربار را یافتم نامه را رساندم امیر مرا فراخواند و گفت  «:خوب شد» و به آغاجی خادم گفت «:
کیسه های طال را بیاور ».و به من گفت  « :بگیر  ،در هر کیسه  ،هزار مثقال طالی خالص است  .به بونصر بگو که این طال هایی است
که پدرم از جنگ هندوستان آورده است و این همان طالهایی است که بت های طالیی را شکسته و پاره پاره کرده است  ،و حالل
ترین مال هاست .در هر سفری که برای ما پیش می آید از این پول ها ( مال ها ) می آورند تا اگر بخواهیم صدقه ای بدهیم از این
بدهیم چرا که بدون هیچ تردیدی حالل است ؛ شنیده ایم که قاضی بُست  ،ابوالحسن بوالنی و پسرش بوبکر ،بسیار تنگدست
شده اند و از کسی چیزی نمی گیرند و تنها زمین کشاورزی و زراعتی دارند  .باید یک کیسه پول به پدر بدهی و یک کیسه به پسر
 ،تا برای خودشان زمین زراعتی حاللی بخرند و بتوانند بهتر و راحت تر زندگی کنند .تا ما حقّ این سالمتی را که دوباره به دست
آوردیم اندکی به جای آورده باشیم».
من کیسه های پول را گرفتم و به پیش بونصر آوردم و موضوع را گفتم (.گزارش دادم)

لح
دعا کرد و گفت « :ـخداوند این سخت نیکو کرد و شنودهام هک بو ا سن و پسرش وقت باشد هک هب ده ردَم ردمانده اند ».و هب خاهن بازگشت و کیسه اه با

لح
وی ربردند و پس از نماز ،شس فرسـتاد و اقضی بوا سن و پسرش را بخواند و بیامدند  .بونصک پیغام امیر هب اقضی رـسانید.
قلمرو زبانی:
خداوند :سلطان مسعود/

درمانده اند  :محتاج اند /.امیر  :امیر مسعود

قلمرو فکری:
بونصر دعا کرد و گفت « :این کار سلطان مسعود بسیار خوب است و شنیده ام که ابوالحسن و پسرش بعضی وقت ها به ده
درهم نیازمندند » .بونصر به خانه برگشت کیسه های پول( طال) را با وی بردند و بعد از نماز کسی را فرستاد تا قاضی ابوالحسن و
پسرش را فرا بخوانند و آنان آمدند .بونصر پیام امیر مسعود را به قاضی و پسرش رساند.

بسیار دعا کرد و گفت « :این صلت فخر است پذریفـتم و باز دادم هک مرا هب کار نیست و قیامت سخت زندیک است  ،حساب این

نچ
نتوانم داد و نگوـیم هک مرا سخت رد بایست نیست اما چون هب آ ه دارم و اندک است اقنعم ،وزر وَ بال این هچ هب کار آید؟
قلمرو زبانی:

صِلت :احسان کردن به کسی با دادن مال ،بخشش /وِزر :گناه ،سنگینی بار/در بایست :الزم ،نیاز /وبال :سختی،عذاب /به آنچه دارم
و اندک است  « :و » در این عبارت به معنی « در حالی که » است.
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قلمرو فکری :
قاضی بسیار دعا کرد و گفت  « :این هدیه مایۀ افتخار است .آن را پذیرفتم و دوباره باز گرداندم که به درد من نمی خورد و روز
قیامت بسیار نزدیک است  ،پاسخ آن را نمی توانم بدهم و نمی گویم که به آن ها نیاز ندارم اما چون به آن چیزی که دارم و کم
است قانع هستم گناه و عذاب این مال به چه درد من می خورد؟»

بتـخ
سبح
شمش
محم
بونصر گفت  «:ای ان اهّلل  ،زری هک سلطان ود هب َغَو از اهن اه هب یک بیاورده باشد و بـتان شکسته و پاره کرده و آن را امیر

هم نس
لم
ا ؤمنین می روا دارد ستدن  ،آن  ،اقضی ی ـتاند؟»
قلمرو زبانی:

ای سبحان اهلل  :شگفتا  ( ،شبه جمله)  /غزو :جنگ /شمشیر  :مجاز از « جنگ »  /امیر المومنین :خلیفۀ بغداد  /می روا دارد
ستدن  :گرفتن آن را جایز می داند؟
قلمرو فکری:
بونصر گفت  « :شگفتا  ،طالیی را که سلطان محمود با جنگ کردن از بت خانه های کافران آورده است و بت های بسیاری را
شکسته است و خلیفۀ بغداد گرفتن آن را روا می داند آن قاضی نمی گیرد؟»

محم
گفت « :زندگانی ـخداوند رداز باد ؛ حال ِ خلیفه دیگر است هک او خدا وند ِ والیت است و خواهج با امیر ود هب َغوه اه بوده است و من
ّ
ص
م
عه
طف
هس
نش
نپ
گف
نپ
نبوده ام و رب من پوشیده است هک آن َغواه رب طریق سنت ی ت یا هن؟ من این ذریم و رد دۀ این وم  ».ت  « :اگر تو ذریی
مستح ّ
ق
ی
ان و ردو شان ده».
 ،هب ـشاگردان خوـیش و هب
قلمرو زبانی:
خداوند :سلطان مسعود

 /خلیفه  :خلیفۀ بغداد

 /خواجه  :بونصر مُشکان  /سنت :روش

قلمرو فکری:
قاضی گفت  « :زندگانی سلطان دراز باد  ،خلیفه جایگاهی دیگر دارد چرا که او حاکم سرزمین است و خواجه بونصر با امیر محمود
در جنگ ها بوده است و من نبوده ام و بر من ثابت نشده است که آن جنگ ها به روش حضرت پیامبر( ص ) بوده است یا نه .
بنابراین من این طال ها را قبول نمی کنم و مسئولیّت این را به عهده نمی گیرم .بونصر گفت  « :اگر تو این طال ها را نمی پذیری به
شاگردان خود و نیازمندان بده ».

مستح نش
شم
شس
ار آن هب
گفت « :من چیه ق ناسم رد بست هک زر هب ایشان توان داد و مرا هچ افـتاده است هک زر ی دیگر ربَ د و

بس
قیامت مرا باید داد ؟! هب چیه حال  ،این عهده قبول نکنم » .بونصر پسرش را گفت  « :تو از آن خوـیش ـتان».
قلمرو زبانی:
مستحق :نیازمند  /مرا چه افتاده است  :به من چه ربطی دارد.
قلمرو فکری:

قاضی گفت  « :من هیچ نیازمندی نمی شناسم در شهر بُست که طال را به آنان بدهم و اصالً به من چه ربطی دارد که طال را کسی
دیگر ببرد و من در قیامت پاسخ گو باشم؟ به هیچ وجه این مسئولیت را قبول نمی کنم.
بونصر به پسر قاضی گفت  « :تو سهم خودت را بردار».
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سـخ
ّ
عم
گفت « :زندگانی خواهج ید رداز باد ! علی ای ـحال  ،من نیز فرزند این پدرم هک این ن گفت و علم از وی آموخته ام و اگر وی

ّ
را یک روز دیده بودمی و احوال و ـعادات و ی بدا نسته  ،واجب کردی هک رد مدت رـمع پیروی او کردمی؛ پس  ،هچ جای آن هک ـسال اه
ّ
نچ
س
بت
نی
قی
حط
م
ق
م
ا
ام د ا
دیده ام و من هم از آن حساب و تو ف و رپ ش ا ت کـسم هک وی ی رتـسد و آ ه د رم از اندک ماهي
نیس
حالل است و کـفایت است و هب چیه زیادت حاجتمند ـتم».

قلمرو زبانی:
عمید  :بزرگ  ،مورد اعتماد ،لقب بونصر /باد  :فعل دعایی ،باشد /دیده بودمی  :می دیده بودم / .توقّف :ایستادن در رستاخیز/
قلمرو فکری :
پسر قاضی گفت عمر خواجۀ بزرگ ( بونصر) طوالنی باشد .به هر حال من هم فرزند این پدر هستم که این سخن را گفت و علم
را از او یاد گرفته ام اگر حتی یک روز او را دیده بودم و حال و عادت های او را می دانستم بر من واجب بود که در تمام عمر از او
پیروی کنم  .چه برسد به این که سال ها با او بودم من هم از حساب روز قیامت می ترسم همان طور که پدرم می ترسد و به آن
چه از مال اندک دنیا دارم قناعت می کنم و برای من کافی است و به مال زیاد نیازمند نیستم .

شم
کم
بونصک گفتِ «:ل ردَ ا ؛ زبرگا هک ا دو تن اید و بگریست و ایشان را باز گردانید و باقی روز اندیشه مند بود و ازین یاد می کرد .و دیگر

نم
روز رقعیی نبشت هب امیر و حال باز ود و زر باز فرسـتاد
قلمرو زبانی:

هلل دَرُّ کُما  :خدا خیرتان بدهد /بزرگا:چقدر بزرگ هستید /اندیشه مند :ترسیدن  ،به اندیشه فرو رفتن  /رقعت  :نامۀ کوتاه
قلمرو فکری:
بونصر گفت  « :خدا خیرتان بدهد شما دو نفر چقدر بزرگوارید .گریه کرد و آنان را باز گردانید و بقیۀ روز را در فکر بود و از این
موضوع یاد می کرد .
روز دیگر نامه ای به امیر نوشت و موضوع را گفت و طالها را باز گردانید.
تاریخ بیهقی  ،ابوالفضل بیهقی
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کار گاه متن پژوهی
قلمرو زبانی
 -1از متن درس  ،با توجه به رابطۀ معنایی « تناسب » واژه های مناسب را انتخاب کنید و در جاهای خالی قرار دهید.
 -خیلتاشان ( هم گروه  ،هم قطار ،سواران )  ،نوکران  .غالمان

 -رُقعت  ( :انهم  ،مکتوب) توقیع  ،نکت  ،قلم

 -2معادل معنایی فعل های زیر را از متن درس بیابید و بنویسید:
 -فرمان داد.

( مثال داد )

نش
 -سوار اسب شد ( .رب ست )

اجازۀ حضور داده شود.

( بار داده آید)

 -3کاربرد معنایی واژۀ « محجوب » را در عبارت های زیر بررسی کنید:

ب
 محجوب گشت از مردمان  ،مگر از اطبّا و  . ...باز داشته شده  ،مقا ل ـظاره -مردی محجوب بود و دیده و دلش از گناه به دور  .با حیا  ،شکمگین  ،با آزرم

 -4به دو جملۀ زیر و تفاوت آنها توجه کنید:
الف) مریم کتاب می خواند.

ب) کتاب خوانده می شود.

فعل جملۀ « الف» به نهاد و فعل جملۀ « ب » به نهادی که قبال مفعول بوده است  ،نسبت داده شده است .فعل جملۀ « الف » را
معلوم و فعل جملۀ دوم را « مجهول » می نامیم .
با دقّت در جدول زیر  ،با ساخت و شیوۀ مجهول کردن جملۀ معلوم آشنا می شویم:
ساخت

نهاد

مفعول

فعل

معلوم

مریم

کتاب

می خواند

مجهول

کتاب

_

خوانده می شود

معلوم

مریم

کتاب

خواهد خواند

مجهول

کتاب

-

خوانده خواهد شد

همانطور که می بینید در مجهول ساختن جملۀ معلوم:
نکته  :ابتدا باید دقت کنیم که فعل جمله باید گذرا به مفعول باشد .اگر گذرا به مفعول نبود باید آن را به شکل گذرا به مفعول
بنویسیم ؛ بعد :
الف) نهاد جملۀ معلوم را حذف می کنیم.
ب) مفعولِ جملۀ معلوم را در جایگاه نهاد قرار می دهیم.
پ) فعل اصلی جمله را به شکل « به ماضی  +ه » می نویسیم؛ سپس  ،از « شدن » فعلی متناسب با زمان فعل اصلی می آوریم.
ت) در مرحلۀ آخر  ،شناسۀ فعل را با نهاد جدید  ،از نظر شما ( مفرد یا جمع ) مطابقت می دهیم.
توجّه  :امروزه  ،فعل مجهول به کمک مصدر « شدن» ساخته می شود امّا در گذشته ،با فعل های دیگری مانند « آمدن» و« گشتن
» نیز ساخته می شد.
 اکنون از متن درس  ،نمونه هایی از فعل مجهول بیابید و معادل امروزی آنها را بنویسید.ا م ش گسی
ل کرده شود :فرسـتاده شود
بار داده آید  :اـجازه د ده ی ود
نبشته آمد  :نوشته شد
قلمرو ادبی:
-1دو نمونه از ویژگی های نثر درس را بیابید.

ضم شخ
کواتهی جمله اه – زیادی افعال – حذف افعال هب قرینه – ذکر جزئیات – جا هب جایی موصوف و صفت – کارربد یک صی ربای غیک جاندار  .تقدـیم و تأخیر اجزای جمله ( شیوۀ بالغی)
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 -2در عبارت های زیر « مجاز » ها را بیابید و مفهوم آن ها را بنویسید.
الف) به کرانِ آب فرود آمدند و خیمه ها و شراع ها زده بودند.

مج
آب  :از از « رود»

ب) زری که سلطان محمود به غَزو از بتخانه ها به شمشیر بیاورده باشد و بتان شکسته و پاره کرده .
شمش مج
مج
بتـخ
یک  :از از « جنگ »
اهن اه  :از از « ـسرزمین»
قلمرو فکری:
 -1معنی و مفهوم عبارت زیر را به نثر روان بنویسید:
« امیر از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید » .

نج
امیر هک از مرگ ات یافته بود هب ـچارد آمد و لباس عوض کرد

 -2با توجه به جملۀ « این مردِ بزرگ و دبیرِ کافی  ،به نشاط قلم در نهاد : » .

الف) مقصود از « این مرد » چه کسی است؟ بونصک
ب) « دبیر کافی » به چه معنا است؟

نویسندۀ با کفایت

 -3گویندۀ عبارت زیر  ،از کدام فضیلت اخالقی برخوردار است ؟

اقنع بودن و قناعت می کرد

« آن چه دارم از حطام نیا حالل است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیست» .
 - 4در بارۀ مناسبت مفهومی بیت زیر و متن درس توضیح دهید:
حساب خود اینجا بکن  ،آسوده دل شو

میفکن به روز جزا کار خود را

قب
حاسبوا ل أن ترحاسبوا .رد این دنیا خودت هب اعمالت رسیدگی کن

صائب تبریزی

.............................................................................................................................-5
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شعر خوانی:

نج
 -1زاغی از آ ا هک فراغی گزید

زاغ و کبک

شش
رخت خود از باغ هب راغی ید

قلمرو زبانی:
فراغ :آسایش / .راغ :دامنۀ کوه  ،صحرا.
قلمرو ادبی:
رخت کشیدن :کنایه از « نقل مکان کردن»  /جناس :زاغی  ،فراغی ،راغی /واج آرایی « :ن »
قلمرو فکری:
زاغی از آن جا که به دنبال آسایش و راحتی بود از باغ به صحرایی اقامت کرد( نقل مکان کرد)

مـخ پن
رعهض ده زن هان کوه

 -2دید یکی رعـصه هب دامان کوه

قلمرو زبانی:
عرصه :دشت / .دامان کوه :دامنۀ کوه  /عرضه ده :نشان دهنده.
قلمرو ادبی:
تشخیص :دامان کوه ( کوه مانند انسانی است که دامان دارد)
قلمرو فکری:
دشتی پر از سبزه و گل دیدکه نشان از گنج نهفته دردل کوه داشت(سبزه ها و گل ها،زیبایی ها ی پنهان کوه را به نمایش می
گذاشت)

کب جم
 -3انرده کی هب ال تمام

شاهد آن روضۀ فیروزه افم

قلمرو زبانی:
نادره  :بی همتا  /جمال :زیبایی  /تمام  :کامل  /شاهد  :زیبا رو  /روضه :باغ ج .ریاض  /فیروزه فام  :به رنگ فیروزه
قلمرو ادبی:
شاهد  :ایهام الف) گواه ب) زیبارو
قلمرو فکری:
کبک زیبا و بی نظیری عروس آن باغ سرسبز بود.

مت
ـهم خطواتش قارب هب هم

 -4هم ـحرکاتش متناسب هب ـهم

قلمرو زبانی:
متناسب  :هماهنگ  /خطوات :جِ خُطوه  ،قدم ها  ،گام ها  /متقارب :نزدیک شونده  ،همگرا /
قلمرو فکری:
حرکات کبک متناسب و گام هایش نزدیک و هماهنگ بود.

جن
و آن روش و بش هموار را

 -5زاغ چو دید آن ره و رفـتار را

قلمرو زبانی:
رفتار:در گذشته به معنای راه رفتن کاربرد داشته است / .روش  :وندی  ( :رو « بن مضارع» ِ- +ش ) /جنبش  :وندی ( جُنب « بن
مضارع » ِ- +ش )
قلمرو فکری:
وقتی زاغ راه رفتن متناسب و هماهنگ کبک را دید...
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شش
 -6باز ید از روش ِ خوـیش پای

ت
رد پی او کرد هب قلید جای

قلمرو زبانی:
باز کشیدن  :رها کردن  ،کنار گذاشتن
قلمرو ادبی:
کنایه  « :در پی کسی جای کردن »  /جناس :پای  ،جای
قلمرو فکری:
راه و روش خود را رها ساخت و از گام های او تقلید کرد.

 -8رب ـقدم او ـقدمی میششید

قم شش
وز مـلق او ر ی می ید

قلمرو ادبی:
« برقدم او قدم کشیدن» و«از قلم او قلم کشیدن »= تقلید کردن  /جناس :قدم  /قلم  /مجاز  :قلم مجاز از « نقش »
قلمرو فکری:
به دنبال گام های متناسب او به تقلید قدم بر می داشت و سعی می کرد از حرکات او تقلید کند.

لق ّ
 -9رد پی اش ا صه رد آن مرَغار

رفت رب این اقـعده روزی هس چار

قلمرو زبانی:
القصه :خالصه « ،قید »  /مَرغزار :چمنزار /
قلمرو فکری:
خالصه زاغ به دنبال کبک در آن دشت  ،چند روزی به این شیوه از کبک تقلید می کرد.

رـهروی کبک نیاموخته

 -11عاقبت از خامی خود سوخته

قلمرو زبانی:
خامی :نادانی  ،ناپختگی ،بی تجربگی  /سوخته  :زیان دیده  /رهروی  :راه رفتن /
قلمرو ادبی :
واج آرایی  « :خ »  /تصویر از خامی خود سوختن می تواند  ،پارادوکس باشد.
قلمرو فکری:
زاغ از تقلید نسنجیده و کورکورانۀ خود زیان نادانی و بی تجربگی خود را دید و نتوانست رفتار کبک را بیاموزد.

 -11کرد فرامش ره و رفـتار خوـیش

ماند رغامت زده از کار خوـیش

قلمرو زبانی:
غرامت زده :پشیمان شده ،زیان دیده /
قلمرو فکری:
زاغ با این تقلید کورکورانه و نا به جا  ،رفتار خود را هم فراموش کرد و سرانجام از کارش پشیمان شد.
درک و دریافت:
 -1این سروده را از دید لحن و آهنگ خوانش بررسی کنید.
 -2با توجه به قلمرو فکری شعر  ،در بارۀ ریشه ها و پیامدهای تقلید نا به جا و کورکورانه  ،گفت و گو کنید.
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درس سوم

در امواج سِند

 -1هب مغرب سینه ماالن قرص خورشید

 -2فرو می ریخت گردی زعـفران رنگ

نهان می گشت پشت کوهساران
هب روی نیزه اه و نیزه داران

قلمرو زبانی:
سینه ماالن  :سینه خیز  / .قرص :آنچه دارای شکلی کما بیش شبیه دایره است / .گردی زعفران رنگ  :نور طالیی رنگ غروب
خورشید  / .نیزه داران  :جنگجویان ( .نیزه +دار +ان= وندی – مرکب)

 /کوهساران  :وندی ( کوه  +سار  +ان )

قلمرو ادبی:
استعاره و تشخیص  :این که خورشید سینه ماالن حرکت کند  /تشبیه  :گرد را به زعفران رنگ تشبیه کرده است /استعاره :
گردی زعفران رنگ ( نور خورشید)/
قلمرو فکری:
خورشید به هنگام غروب آرام آرام به پشت کوه ها می خزید و از چشم ها پنهان می شد.
خورشید نور های طالیی رنگ خود را بر روی جنگجویان و نیزه هایشان می پاشید.

 -3ز ـهر سو رب سواری غلت می خورد

 -4هب زری باره می ان لید از ردد

ت سنگی
ن اسبی تیر خورده
ن

سوار زـخم دار ِ نیم مرده

قلمرو زبانی :
غلت می خورد  :می غلتید  ،به روی خود چرخیدن  /باره  :اسب  /نیم مُرده  :در حال مرگ /
قلمرو فکری :
در میدان جنگ  ،اسبی تیره خورده بر زمین می غلتید؛ و سوار زخمی و افتاده بر زمین از شدت درد می نالید.

 -5نهان می گشت روی روشن روز

هب زری دامن شب رد سیاهی
فروغ خرهگ خوارزمشاهی

 -6رد آن اتریک شب می گشت پنهان

قلمرو زبانی :
فروغ :نور  ،روشنی / .

خرگه :خیمۀ بزرگ / .وندی -مرکب ( :خوارزم  +شاه  +ی )

قلمرو ادبی:
استعاره مکنیه و تشخیص  :روز ،مانند انسانی است که روی دارد .؛ دامن شب  :شب مانند انسانی است که دامن دارد /.تضاد :روز
 /شب

 /مراعات نظیر :روز  ،روشن ،فروغ ؛ شب  ،سیاهی  /مجاز  « :خرگه» مجاز» از « قدرت »

قلمرو فکری:
روز آرام آرام به پایان می رسید و شب همه جا را فرا می گرفت.
روشنی عظمت خیمه ی خوارزمشاه در آن شب تاریک از بین می رفت.

 -7هب خوانب شفق رد دامن ـشام

 -8رد آن ردیای خو ن  ،رد قرص خورشید

هب خون آلوده  ،اریان كهن دید

قلمرو زبانی:
خوناب :خون و آب  ،خون آمیخته به آب / .شفق :سرخی غروب آفتاب.
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ضمیر مشترک :خویش ( خود  ،خویش  ،خویشتن  :ضمایر مشترک هستند ؛ یعنی  ،برای هر شش صیغه به کار می رود )
قلمرو ادبی:
تشبیه :خوناب شفق( شفق :مشبه  ،خوناب  :مشبه به )  /تشبیه  :قرص خورشید را به دریای خون تشبیه کرده است /استعاره :
دریای خون استعاره از شفق /تشبیه (مضمر) :غروب آفتاب را به آیینه ای تشبیه کرده که می توان در آن دید /
کنایه  :غروب آفتاب خویشتن  :نابودی حکومت خود / .استعاره  :آفتاب ( بخت و اقبال )
قلمرو فکری :
خوارزمشاه با نگاه کردن به غروب خورشید سرزمین ایران را غرق در خون دید.
جالل الدین با نگاه کردن به سرخی غروب خورشید نابودی حکومت خود را دید.

یش
 -9هچ اند ید آن دم ـکس ندا نست

شم
 -11چو آتش رد سپاه د ن افـتاد

هک مژگانش هب خون دیده  ،رت شد

کم
ز آتش ـهم ی سوزنده رت شد

قلمرو زبانی:
آن دم  :آن لحظه /.مژگان  :مژه های چشم /.به خون دیده تر شد  :به شدّت گریست
قلمرو ادبی:
تشبیه  :چو آتش در سپاه دشمن افتاد /.اغراق  :سوزنده تر از آتش شدن
قلمرو فکری:
در آن لحظه کسی ندانست که جالل الدین به چه چیزی فکر کرد که چشمانش پر از اشک شد .و مانند آتشی سوزان به سپاه
دشمن حمله کرد.

 -11رد آن باران تیر و ربق پوالد

 -12رد آن ردیای خون رد دشت اتریک

میان شام رسـتاخیز می گشت

چ
هب دنبال رک نگیز می گشت

قلمرو زبانی:
رستاخیز  :قیامت  /چنگیز  :فرمانده سپاه مغول
قلمرو ادبی:
تشبیه  :باران تیر و برق پوالد  /شام رستاخیز  :استعاره از میدان جنگ  /استعاره  :منظور از دریای خون ،میدان جنگ است (
میدان جنگ مانند دریایی پر از خون بود ) /دریای خون  :تشبیه  /کنایه :به دنبال سر کسی گشتن  ،کنایه از « نابود کردن »
قلمرو فکری:
در میان شدت باران تیر و برق نیزه ها که قیامتی به پا شده بود جالل الدین مبارزه می کرد.
در میان انبوه کشته شدگان  ،به دنبال چنگیز می گشت تا او را بکشد

شمش
 -13بدا ن یر تیز عا فیت سوز

 -14ولی چندا ن هک ربگ از شاهخ می ریخت

رد آن انبوه  ،کار مرگ می کرد

دو چندا ن می شكفت و ربگ می کرد

قلمرو زبانی:
عافیت سوز :نابود کننده  /انبوه  :شلوغی  /می شکفت  :ماضی استمراری
قلمرو ادبی:
استعاره  :برگ  :سرباز مغول  /شاخه  :لشکر مغول  /کنایه  :کار مرگ می کرد  :کشتن  /برگ می کرد  :زیاد می شد
قلمرو فکری:
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با شمشیر تیز و برّان خود در میدان جنگ سربازان مغول را می کشت .
اما هر سرباز مغول را که می کشت چند نفر از سربازان مغول جای او را می گرفتند.

 -15میان موج می رقصید رد آب

هب رقص مرگ  ،اخـتر اهی انبوه

غل
 -16هب رود سند می تید رب هم

ز امواج گران  ،کوه از پی کوه

قلمرو زبانی:
اختر  :ستاره  /گران  :سنگین  ،بزرگ
قلمرو ادبی :
تشخیص  :رقصیدن ستارگان  /تناقض  :رقص مرگ ( در هنگام مرگ نمی رقصند )  /مراعات نظیر  :آب  ،سند  ،موج /استعاره :
امواج گران  ،استعاره از حملۀ مغوالن  /استعاره  :کوه از پی کوه ،استعاره از کشته شدگان سپاهیان ایران که به صورت پشته و
انبوه در خاک می افتادند و گویی کوه ها جا به جا می شدند.
قلمرو فکری:
ستارگان زیادی در میان موج های رود سند رقص مرگ انجام می دادند .
موج های بزرگ رود سند همانند کوه هایی بر روی هم می غلتیدند.

 -17خروشان  ،ژرف  ،بی پهنا  ،کف آلود
ّ
 -18از این ـسد روان رد دیدۀ ـشاه

دل شب می ردید و شیپ می رفت
ز ره موجی زهاران نیش می رفت

قلمرو زبانی:
سند روان :رود سند  /کف آلود  :صفت مفعولی ( کف آلوده شده )
قلمرو ادبی :
استعاره و تشخیص ( دل شب )  /متناقض نما  :سد روان ( سد روان نمی شود )  /تشبیه :موج ها مانند نیش آزار دهنده بودند/ .
کنایه  :دل شب دریدن کنایه از پیش رفتن در تاریکی / .مجاز :دیده مجاز از « چشم »  /نیش در دیده رفتن  :کنایه از آزار دیدن /
قلمرو فکری:
رود سند پر خروش  ،عمیق  ،پهناور و کف آلوده سیاهی شب را می شکافت و به سرعت پیش می رفت.
جالل الدین از نگاه کردن به این رود آزار می دید ( زیرا مانع فرار او و خانواده اش می شد)

 -19ز رخسارش فرو می ر یخت اشکی

آ سیم
اب گون امواج لرزان
 -21رد ن

بنای زند گی رب آب می دید

خیال اتزه ای رد خواب می دید:

قلمرو زبانی:
 رخسار  :صورت  /بنای زندگی برآب دیدن  :زندگی را ناپایدار دیدن /سیماب  :جیوه  /گون  :مانند.قلمرو ادبی:
تشبیه  :بنای زندگی  /کنایه  :بنای زندگی برآب دیدن  :زندگی را ناپایدار دیدن ،پادشاهی  /تشبیه :امواج مانند جیوه لرزان
بودند
قلمرو فکری :
جالل الدین به شدت گریه می کرد و زندگی اش را ناپایدار می دید .با نگاه کردن به امواج های لرزان آبِ سند فکر تازه ای به
ذهنش رسید.
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 -21هب یاری خواـهم از آن سوی ردیا

 -22دمار از ـجان این غوالن ششم

کم
ان گیک
سوارانی زره پوش و

شمش
سخت بسوزم خانمان اهشان هب یک

قلمرو زبانی :
دریا  :رود سند  /دمار :هالک  ،انقراض  /غوالن  :مغوالن /
قلمرو ادبی :
استعاره  :دریا استعاره از رود سند  /غوالن استعاره از مغوالن  /مراعات نظیر  :زره پوش  ،کمان گیر  /کشتن  ،شمشیر
قلمرو ادبی :
از آن سوی رود سند مبارزانی را به کمک خواهم خواست تا نسل مغوالن را منقض کنیم

 -23شبی آمد هک می باید ـفدا کرد
شم
 -24هب شیپ د نان استاد و جنگید

م
هب راه ملکت  ،فرزند و زن را
یم
راهند از بند اره ن  ،وطن را

قلمرو زبانی:
اِستاد  :مخفف ایستاد  /رهاند  :نجات داد  /اهریمن  :شیطان  ،مغوالن
قلمرو ادبی :
استعاره  :اهریمن استعاره از مغوالن  /مجاز :وطن مجاز از مردم وطن  /در مقابل کسی ایستادن  :کنایه از مقاومت کردن/
قلمرو فکری:
زمانی فرا رسید که می باید در راه مملکت و کشور ،خانواده را فدا کرد .و در مقابل دشمن باید مقاومت کنیم تا وطن را نجات
بدهیم.

لش
 -25شبی را ات شبی با کری خرد

ز تن اه رک  ،ز رکاه خود افکند

ل
 -26چو شکر گرد رب گردش گردنتف

شش
چو یی  ،باد پا رد رود افکند

قلمرو زبانی:
شبی را تا شبی  :در طول یک روز  /خرد :کوچک  /خُود  :کاله جنگی  /گرد بر گرد گرفتن  :محاصره کردن.
بادپا  :تند رو  / .چو  :در مصراع سوم  ،حرف ربط ( وقتی )

در مصراع چهارم ،حرف اضافه ( مثلِ )

قلمرو ادبی:
کنایه  :ز تن ها سر افکندن  ،ز سرها خود افکندن :کشتن  /تشبیه :بادپا را مانند کشتی در رود افکند  /استعاره  :بادپا ( اسب
مانند باد سریع بود)  /مراعات نظیر  :کشتی  ،رود
قلمرو فکری:
خوارزمشاه در طول روز با سپاهیان مغول جنگید و آنان را نابود می کرد.
وقتی سپاه مغول ،جالل الدین را محاصره کرد ،جالل الدین اسب خود را همانند کشتی در رود سند انداخت تا فرار کند.

 -27چو بگذشت از پس آن جنـگ دشوار

چ
 -28هب فرزندا ن و یاران گفت نگیز

25

از آن ردیای بی پایاب  ،آـسان

هک گر فرزند باید  ،باید این ـسان

حم
ا د رمضان زاده

و ـخدایی هک رد این زندیکی است  /الی این شب بواه پای آن کاج بلند...

قلمرو زبانی:
دریا  :رود سند  /پایاب  :جایی از رود خانه که بتوان از آن گذشت  ،بی پایاب  :بی گدار ،عمیق ( .وندی مرکب)  /این سان :این
گونه
قلمرو ادبی:
تضاد :دشوار ،آسان  /تکرار :فرزند
قلمرو فکری :
وقتی خوارزمشاه بعد از آن جنگ دشوار به آسانی از میان رود سند گذشت ...
چنگیز به فرزندان و یاران خود گفت که :فرزند انسان باید این گونه شجاع و دلیر باشد.

 -29بلی  ،آانن هک از این شیپ بودند
گف
 -31از آن  ،این داستان تم هک امروز

بس
چنین تند راه رتک و اتزی

هیچ
بدا نی ـقد ر و رب  ،ش نبازی

قلمرو زبانی :
تازی  :عرب  /ترک :مغول  /ترک و تازی  :بیگانگان.
قلمرو فکری :
آری  ،کسانی که در این مملکت زندگی می کردند این گونه راه بیگانگان را بستند.
به آن دلیل این داستان را گفتم که قدر وطن را بدانی و آن را خوار و ذلیل نشماری.

 -31هب پاس ره وجب خاکی از این ملک
مس
 -32ز یی رب رک ره قطعه ز ین خاک

بس
هچ یار است  ،آن رکاه هک رفته
خدا داند هچ افسر اه هک رفته

قلمرو زبانی :
مُلک  :پادشاهی  ،بزرگی  ،عظمت  /افسر  :تاج
قلمرو ادبی:
مجاز سرها مجاز انسان ؛ افسر مجاز از انسان های بزرگ  /کنایه :سر رفتن کنایه از کشته شدن  /جناس :سر  ،هر
قلمرو فکری :
برای نگهبانی از این سرزمین خدا می داند چه انسان های بزرگی کشته شده اند.
به خاطر عشق به این وطن خدا می داند چه انسان های بزرگی جان خود را از دست داده اند.
مهدی حمیدی شیرازی

کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی
 -1در متن درس  ،کدام واژه ها در معانی زیر به کار رفته است؟
اسب ( بادپا )

نابود کننده ( عافیت سوز )

عمیق ( ژرف )

 -2جمله های زیر را با هم می خوانیم و به نقش های مختلف کلمۀ « امروز » توجّه می کنیم:
 امروز را غنیمت دان. -امروز  ،روز شادی است.

نقش  :مفعول
نقش  :نهاد
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 -گنجینۀ عمر  ،امروز است.

نقش  :مسند

 -برنامۀ امروز  ،تأیید شد.

نقش :مضاف الیه

 -امروز  ،به کتابخانۀ ملّی می روم.

نقش  :قید

در همۀ جمله های باال به جز جملۀ آخر  ،کلمۀ « امروز» نقش های اسم را گرفته است .کلمۀ « امروز » در جملۀ آخر  ،هیچ یک از
نقش های اسم را ندارد .منادا هم نیست « .امروز » در جملۀ مذکور « ،گروه قیدی » است.
گروه قیدی  ،بخشی از جمله است که جمله یا جزئی از آن را مقیّد می کند یا توضیحی نظیر حالت  ،زمان  ،مکان  ،تردید  ،یقین ،
تکرار و  ...را به جمله می افزاید .قید می تواند از نظر « نوع »  ،اسم یا صفت باشد.
در بیت های نهم و دهم  ،قیدها را مشخص کنید.
آن دم  (،قید زمان ) به خون دیده (،متمم و قید) چو آتش ( متمم و قید ) در سپاه دشمن ( متمم و قید ) کمی( قید )
قلمرو ادبی
 « -1دریا ی خون » در بیت هشتم و دوازدهم  ،استعاره از چیست؟
هش
بیت تم  :رغوب خورشید

بیت دوازدهم :میدا ن جنگ

 )2ابیات زیر را از نظر کاربرد « تشبیه» و «کنایه » بررسی کنید:
ز رخسارش فرو می ریخت اشکی

بنای زندگـی بـر آب مـی دید

در آن سیماب گـون امواج لرزان

خیال تازه ای در خواب می دید

مصکاع دوم  :کناهي از  ،زندگی را انپایدار می دید

تشتیه  :امواج مانند جیوه لرزان بود ( یا  ،سفید بود)

کناهي  :مصکاع دوم ؛ فکر اتزه ای هب خاطرش رسید.

 )3به شعر « در امواج سند » دقّت کنید؛ این شعر از چند بند هم وزن و هم آهنگ تشکیل شده است.

هر بند  ،شامل چهار مصراع است  .به این نو شعر « چهار پاره » یا « دو بییی اهی ویپسته » می گویند؛ چهار پاره  ،بیشتر برای طرح

مضامین اجتماعی و سیاسی به کار می رود و دورۀ رواج آن  ،از دورۀ مشروطه بوده و تاکنون ادامه یافته است.
ملک الشعرای بهار  ،فریدون مشیری و فریدون تولّلَی سروده هایی در این قالب دارند.
 اکنون  ،نحوۀ قرار گرفتن قافیه ها در چهار پاره را به کمک شکل نشان دهید.*
*

قلمرو فکری
 -1شاعر در بیت زیر  ،قصد بیان چه نکته ای را دارد؟
در آن تاریک شب می گشت پنهان

انبودی حکومت خوارزمشاهیان

فـروغ خـرگه خـوارزمشاهـی

شج
 -2حمیدی شیرازی در ابیات زیر  ،چه کسی را و با چه ویژگی هایی وصف می کند؟ جالل الدین خوارزمشاه  .اع بودن
چه اندیشید آن دم  ،کس ندانست

که مژگانش به خون دیده تر شد

چو آتـش در سپـاه دشمـن افتاد

ز آتش هم کمی سوزنده تر شد
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 -3دربارۀ ارتباط معنایی بیت زیر و متن درس توضیح دهید:
تا در این ره چه کند همّت مردانۀ ما

در ره عشق وطن از سر و جان خاسته ایم

ربای حفظ و حراست از ـسرزمین خود ـجان خود را فدا خواهیم کرد.

رهی معیّری

 -4در بیت زیر  ،چه صحنه ای وصف شده است؟
« ولی چندان که برگ از شاخه می ریخت

دو چندان می شکفت و برگ می کرد»

زیادی سپاه مغوالن هک هب جای ره ـسرباز ششته شده چندین نفر جای او را می گردنتف

.................................................................................................................... -5
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ا
ی را رپسیدند  « :چندین ردخت انمور هک ـخدای زع و ل آ ریده ا ت و ربو ند  ،چیه یک ر آز د وانده اند ر ـسرو ر هک ره ای

ندا رد  ،رد ین هچ حکمت است؟ »

ّ
ی
ن
م
س
قی
ی
ی
ه
عل
ش
ج
س
م
ا
آ
آ
گفت  «:ره رد خیی را ثمره مع ن ا ت هک هب و ی وم  ،هب و ود ن اتزه آید و گا ی هب ـعدم ِ ن ژپ رده ود  ،و ـسرو ر چیه از ا ن ت و

همه وقیی خوش است ،و این است صفت آزادگان».

نچ
بس
هب آ ه می گذرد دل منه هک دجله ی
نخ
گرت ز دست ربآید چو ل باش کریم

خلی
پس از ـفه بخواهد گذشت رد بغداد

ورت ز دست نیاید چو ـسرو باش آزاد

گلستان  ،سعدی
قلمرو زبانی:
نامور  :معروف

 /برومند :میوه دار  ،شاداب  /ثمر :میوه ( سمر :افسانه )  /عدم  :نیستی  /دل نهادن  :عالقه مند شدن /

گرت ز دست  :اگر از دست تو  /ورت ز دست  :و اگر از دست تو
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آغازگری تنها

درس پنجم

نوجوانی میان باال با رب و بازویی خوش رتاش و رعنا ،سوار رب اسبی سینه فراخ ،پیشاشیپ سپاه خود ،ردوازاهی رغبی تهران را با هیجان و شور بسیار هب مقصد

ّ
شخ
فتح
ّ
تبرزی ،پشت رک می گذا شت .علی شاه ،هب سـفارش آغا محمدخان و با ردیافت اهی صی خوـیش ،فرزند دوم خود ،عباس میرزا را با
ّ
ااـطعی نشان واليتعهدی ،راهی دارالسلطنه تبرزی کرده بود .
قلمرو زبانی:
بر :سینه  /رعنا  :خوش قد و قامت  /فراخ  :پهن  /اسبی سینه فراخ  :اسب قوی و کوه پیکر  /اِعطا  :دادن  /اعطای نشان
والیتعهدی  :دادن نشان جانشینی شاه  /دار السلطنه  :پایتخت

عی س
شس
رد این سفر شازهاده را فرزاهن مردی همراهی می کرد  ،او ی جز میرزا ی اقئم مقام نبود .شازهاد ۀ نوجوان وی را هن تنها وزری خردمند  ،بلکه مرـشد و پدر

کم
یشم
نم
معنوی خود می دانست و بی اذن و خواست او دست هب کاری ی زد .شوق وزری اند ند و نیک خواه نیز هب او تک از شوق ولیعهد هب وزری نبود؛ او رد
ّ
ّ
ّ
شش
مت
بی
عی
ش
ف
ک
م
چشم اهی ردشت ،سیاه و گیرای عباس میکزا ،یک جهان ،معنی و ش می دید و رد امـتداد ن گاه ف رش ،ا ق اهی رو ن تد ک لک و ر ت

رپوری را می خواند.
قلمرو زبانی:

اِذن  :اجازه  ،رخصت /رعیّت  :عامۀ مردم /

مث
یک قرن رتشیب است هک اختالافت و جنگ اهی داخلی ل کاردی رب پهلوی این ششور نشسته است .زبرگان طواغف و فرمانداهن سپاه ربای شسب اتج شاهی و

ّ
پیش
رسیدن هب حکومت اهی والیات هب جان هم افتاده ،ششـور را میدا ن اتخت و اتز و ششتار و تباهی کرده اند ،اما رد این افصله ،اروپا ـقدم اهی زبرگی ربای کفـت
متع ّ صن
ع
مه
ی
نی
هم
ک
تف
ت
خت
خت
ا
ا
ا
دد ی سا ند .کارـخاهن اهی وپ و نـگ ر ه اند ند  .د اگشنه اهی زبرگ ربپا ردند  .از ه م رت  ،روی
ربداشته است .آن اه کارگاه اهی
ّ
ی مخ
پیش
عظیم
شش
ردیایی ی رتتیب دادند و یی اه و جهانگرداهیشان را هب دوررتین نقاط جهان فرستادند  .ملت اه و قبا ل تلف هک بوی کفت اروپا هب مشامشان رنسیده بود ،با تیک و
ل ّ
ّ
کم شمش
ان و یک نتوادنتسن از عهده مقابله با شکر مجهز هب توپ و تفنـگ آن اه ربآیند  .هب این رتتیب ،دیارشان هب تصکف قدرت اهی اروپایی ردآمد.

قلمرو زبانی:
تباهی :نابودی /

مشام  :بینی

 /دیار  :سرزمین

قلمرو ادبی:
تشبیه :اختالفات و جنگ های داخلی مثل کاردی بر پهلوی این کشور نشسته است.

ّ
نوروز  1111هـ ش .بود و عباس میکزا بعد از چند سال حضور رد تبکزی ،خود را ربای شککت رد مراـسم سالم ِ نوروزی شاه ،هب تهران

رـسانده بود  .راقبت شازهادگان رد تقدیم هدا یا و تالششان ربای باز کردن جای رتشیبرددل پدر ،جلوه اهیی از این بساط نوروزی بود  .با این همه ،مراسم آن

ّ
تش
ـسال با رسیدن خبک تحرک روس اه رد شمال آرذبایجان و گرسستان ،تنها لعابی از کغـفات هب رو داشت .ردبار از ردون رد تب و اتب و التهاب بود .
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ف تح
فکر حملة روس ،بختک وار روی ردبار چنبکه زده بود .رکان ششور و رد رأسش علی شاه ،رد فکر تدا رک سپاه ربای مقابله با دست اندا زی اهی روس اه بودند  .شاه از

شم
پیش
حش
قدرت همسایۀ الی خود ،روسیه ،کم و شیب آگاهی داشت؛ خبراهی اتزه از سازمان ارتش و سالح اهی کفته و فراوان آن ششور ،سایۀ و یی رب وجودش
ّ
مح
ح
ت
تح
ح
ل
ه
ک
انداخته بود  .ا اد حا م گرسستان با روسیه و رفتن هب ت ا مایگی آن ،ربیده شدن و از دست رفتن ض یک منطقه از اریان نبود ،نشان از هب م خوردن توازن
قوای دو ششور همساهي و ربرتی و چیکگی ششور رقیب بود .

قلمرو زبانی:
لُعاب :اب دهان  ،روکش مخصوص که روی سفال و کاشی می کشند.

 /التهاب :برافروختگی

 /بختک :کابوس

/

چنبره :حلقه .

صب
سم
ح حرکـت فرا رسید .آفتاب داشـت تی می ششید  .گرد و غبار سپاهیان ،آ ان تبکزی را فرا گرفته بود  .صدا اه و نعره اهی ردهم شتکاهی حامل زنبورک ،اقطراهی
ّ
طب
مصم
می
بارشش و اسب اه ،با آهنگ شیپوراه و ل اهی جن گـی رد می آ خت .رکبازانی هک اسب و تفنگ ندا دنتش ،پشت سواران و تفنگدا ران ،مشتااقهن و م ـقدم
ّ
ربمی دادنتش  .شور جنگ و دافع رد دل اه تنوره می ششید  .چهره اهیی هک از خبکحملة روس ردهم رفته بود ،با تماشای شکوه سپاه ،شكفته می شد  .عباس میکزا پیشاشیپ سپاه ،سوار
هم
رب اسبـی کوه پیـكر و چابک ،چون معبدی هک ـبر فراز تپه ای جلوه گری کند ،دل از انظران می ربد.
قلمرو زبانی:
زنبورک :نوعی توپ جنگی کوچک که در زمان صفویه و قاجاریه به شتر می بستند / .تنوره  :دودکش.
ناراحت بود ( ترسیده بود)

 /درهم رفته بود:

 /چابک  :ماهر  ،زرنگ

میخ شس
صف
سپیدۀ فردا ی گنجه با نهیب و یک گلوهل اهی توپ روس ،باز شد .توده اهی دود و آتش و گرد و غبار ،با آخرین حلقه اهی شب ردآ تند  .ی شكفتن

شم
صبح
بس
خش
ی چنین را باور ندا شت .شهری هک داشت خود را ربای استقبال از بهار آماده می کرد  ،اینک تک فوران م وآز د ن شده بود  .با این همه ،اگشیپمی حاکم شهر ،
ّ
شم
می ّس
خف
ی
جوادخان  ،رد دافع و شیپ مرگی فرزندا ن و رباردانش ،شوری رد جان اه می نهاد .نفوذ هب حصار ،با پایدا ری تفنگ داران ک نشد .د ن با بار ی رب دوش ،واماندة

مث
مل
ماندن و رفتن شده بود ات اینکه یکی از شب اه با خیانت گروهی از شهر ،راه ربجی هب روی محاصکه گران باز شد و هب دنبال آن ،روس اه ل مور و خ رد پهنة شهر رپاکنده
شدند.

قلمرو زبانی:
نهیب  :آواز مهیب  /صفیر  :بانگ و فریاد /توده  :انبوه  /آز  :حرص و طمع  /وامانده  :ناتوان
قلمرو ادبی:
استعاره  :شکفتن صبح ( صبح مانند گلی است که می شکفد )

 /کنایه و تشبیه  :مثل مور و ملخ

تش
مردم با سنگ پاره ،چوب دسیی و ازبار دهقانی ،رد ربارب متجاوزان ایستادند و سینه اه را سپک گلوهل اهی آ ین ساختند .جواد خان همراه رباردان و فرزندا نش ،چندین بار،

مث
شم
خم
خود را بیکون از حصار هب صف آتش د ن زد و حماهس اه آفرید  .اسساد و ز ی اهی روس اه و مردم گنجه  ،ل ربگ اهی خزان زده ،زمین را پوشانده بود  .صف اهی

شمش
پس
محش
مقاومت مردمی یکی پس از دیگری می شکست .جوادخان و یارانش بی باکاهن یک می ششیدند  .شهر رعصۀ روز ک را هب خاطر می آورد .گنجه با وا ین رمق اهیش ،زری
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ّ
سق
فی از دود و غبار نفس می ششید  .دریی نگذشت هک این منطقه هب تصکف سپاه روس رد آمد .باداهی اواخر زمستان ،انهل اهی واماندگان را با بوی خون جوادخان و

ّ
زهاران شجاع گنجه ات فراز قله اهی قفقاز می ربد .
قلمرو زبانی:

بی باکانه  :بدون ترس  /به اهتزاز در آمد :برافراشته شد  /دهشت  :ترس ناک

جم
می
نیرواهی آماده رد تبکزی ع شده بودند  .رکبازان و فرمانداهن را شیپ از آنکه حکم و سفارش حاامکن و خان اه رد این م کان گردآورده باشد ،عشق هب هن و دافع از حریم

شم ّ
ینج
می
هس
زندگی و یی هم وطنانشان هب ا ا ششانده بود  .مشاهدۀ صحنه اهی انب و توفندگی فرزندا ن هن ،ربای رویارویی با د ن ،عباس جوان را هب وجد می آورد و
ّ
ّ
تح
دلش را ربای قق آرمان اهی ملی اش استوار و امیدوار می کرد.
قلمرو زبانی:
توفندگی  :توف « بن مضارع از مصدر توفیدن » ؛ ( توف  +نده  +ی )  /وجد  :هیجان

شم
بخ
با وجود پایدا ری و جان فشانی بسیاری از مردم  ،رکسپکدگی و خودفروختگی چند تن از دشمنان خانگی ستب شد ردوازة ش اهی وسیع رتی از قفقاز هب روی د ن

باز شود  .فرمانده سپاه اریان ،نیکواهیش را رد افصله ای کواته رت از موعد شیپ ینیب شده ،هب کراهن اهی رود ارس رساند  .قفقاز زخم خورده و ستم دیده ،ن گاه منتظر و یاری جویش
ّ
گس
چش
سنگ
را هب جنوب ،جایی هک سپاه عباس میکزا حرکت آغاز کرده بود ،دوخته بود  .موج اهی ین و افسار یختة ارس ،سدوار رد ربارب سپاه ایستاده بود و م انظران را خیکه می
کرد.

پس
رد اریان آن روز ،دو ردباربود! ردبار زبم و ردبار رزم؛ زبم پدر ،رزم ک.
قلمرو زبانی:
موعد  :هنگام  ،زمان

 /کرانه  :ساحل

 /سدوار :مانند سد

 /بزم  :جشن  ،مهمانی  /رزم  :جنگ

قلمرو ادبی:
تشخیص  :قفقاز زخم خورده

 /مجاز  :قفقاز ( منظور « مردم » است )  /تشبیه  :موج ها مانند سد بودند

ّ
شج
انیب السلطنه رو کرد هب حاضکان و گفت « :افسران و فرمانداهن اع  ،هم سنگران و یاران زعزی ،رغض از گردهمایی امروز ،بیان نکته اهیی است

ّهم ّ
ی
کم
ئ
هک ا تشان ـتر از مسا ل دافع و جنگ نیست.
ّ
مّ
ش م
ل
س
ج
خف
جن
ن
ف
کش
ن
ر
گ
خ
ط
ف
نگ
ش
خل
س
ف
ا
رب هم گان م ا ت هک ما گاور ن کا راز ،رد ول سال اهی دافع ،جاعاهن و صاهن یدید و ره ز بار ت و و ی رب دوش یدید  .دالوری اه و جان شا ی اهی
ّ
شم ه تح
س
فس
می
ی
می
ی
ع
ن
بس
ر
ب
ش
رکبازان فدا کار و شما ا کان زعزی ،علی رغم محرو ت اهی فراوان ات هب آ جا ود هک د ن را م هب ن و ا جاب وا دا ت  .با ا ن حال ،ما یاری از کز ن اهی

ننگ گلس
مج
هم
ماردی و وطنان و پاره اهی تن خود را رد این سال اه از دست دادیم و بور هب قبول شکايطی دشوار رد عهدانةم ین« ـتان» شدیم .
قلمرو زبانی:
خفّت  :خواری  /خوف  :ترس

 /علی رغم  :با وجود
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ّ
تلخ
قع
ی
ت
ت
ت
شش
شش
ی
نب
ی
ن
سال اهی دافع و پایان ش ،وا ی را هب ما شان داد و آن ا نکه ،جنگ سپاه روس با ما جنگ میان ار ش دو ور ود؛ جنگ ار ش و وری زبرگ با ار ش

منسج
و ششوری ان م و دچار اختالافت داخلی نبود؛ این جنگ ،جنگ نیب دو زمان متفاوت بود؛ جنگ نو و كهنه ،اتزگی و فرسودگی  .شیپ ینیب نتیجۀ چنین ربخوردی هم،
نم
پس
چندا ن دشوار هب نظر ی رسید؛ نویی و جوانی ،ره چند آلوده هب یی اه و زبونی اه باشد ،غالبا پیروز میدا ن است  .با این وصف  ،ـشکست ما چیه جای شگفیی

ندا شت.

شم
شم
ب
یاران من ،اگر جنگ ،چیزاهی ارز ندی را از ما گرفت ،رد مقا ل ،رداهیی را هب روی ما گشود .ـصدای مهیب توپ اه و گلوهل اهی د ن ،ما را از خواب

یج
معم
قرن اه بیدار کرد  .ما ربای زنده ماندن و پویایی رتشیب ،هب ا اد نهاداهی جدید دانش و صنعت نیاز داریم .باید فرزندا نمان را با دانش اه و روش اهی ول

ت
روزگار علیم دهیم.
پیش ف تم ّ نم
فس
بع
م
ط
ن
ک
ف
ر
خ
س
ت
کن
م
ا
ک ت و دن ی و ند یک وهي و تک دی باشد .ا ر و کباز ما زما ی از رزاهی و ن مان ،وب پاـسداری ی ند هک رـشان
ّ
یم
می
لم
از جانب هن و ادارۀ عا اهن و عادالنۀ ملک ،ا ن باـشد؛ همان گوهن هک ملت و دولت  ،زمانی هب آسودگی ،رک هب کار خود خواهند داشت هک بدانند ارتش آن اه
ازبار و قدرت ـشایسته ربای پاـسداری از مرزاه را دارد.

چشم
یچ
مردمی هک هب ـخاهن اهی اتریک و بی رد ه عادت کرده اند ،از پنجره اهی باز و نورگیر ،گرزیان هستند؛ آخر شان را می زند و خسته شان می کند .

شم
جنگ با اف کار پوسیده  ،دشواررت از جنگ رو رد روی جبهه اهست .جنگ با د ن بیکون و بی گاهن ،تن آدم را خسته می کند .الزمۀ حضور و مبارزه رد ره دو جبهه ،عشق

است  .با این تفاوت هک رد جبهۀ بیرون ،شجاعت کارسازرت است و رد این یک ،ردایت.

عبّاس میرزا،آغازگری تنها،مجید واعظی

کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی
 -1هم آوای کلمۀ « صفیر » را بنویسید و آن را در جمله ای به کار ببرید.

مهم
سفیر  ،سفیک اریان مطالب ی را بیان کرد.

 )2چهار « ترکیب اضافی » را که اهمّیّت امالیی داشته باشند  ،از متن درس انتخاب کنید.

ّ
ااـطعی نشان – بی اذن او – نقاط جهان – تصرف قدرت اه

 -3همانطور که می دانید  ،هر گروه اسمی  ،یک « هسته» دارد که می تواند با یک یا چند وابستۀ پیشین و پسین همراه شود.
به انواع وابسته های پیشین توجّه کنید:
 )1صفت پرسشی

کدام روز؟

 )2صفت تعجّبی

عجب روزی

 )3صفت اشاره

آن روز

 )4صفت مبهم

هرروز

 )5صفت شمارشی اصلی

یک روز
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 -6صفت شمارشی ترتیبی( با پسوند ُ مین ) دومین روز
 -7صفت عالی

بهترین روز

اینک با یک نوع دیگر از وابسته های پیشین آشنا می شویم:
شاخص :شاخص ها لقب ها و عنوان هایی هستند که بدون هیچ نشانه یا نقش نمایی در کنار اسم قرار می گیرند.
مانند  « :امام  ،علّامه  ،استاد  ،آقا  ،حاجی  ،خاله  ،کدخدا ،سرلشکر  ،مهندس و » . ...
توجّه  :شاخص ها بی کلماتی هستند که غالباً  ،بی فاصله پیش از هسته می آیند ؛ این کلمات در جای دیگر می توانند هستۀ
گروه اسمی  ،مضاف الیه و یا  ...قرار بگیرند ؛ در این صورت  ،شاخص محسوب نمی شوند.
شاخص

 -استاد معین  ،فرهنگ فارسی را در شش جلد تدوین کرده است.

مثال:

سم
هستۀ گروه ا ی

 -ایشان  ،استادِ زبان و ادبیّات فارسی بودند.

مضاف الیه

 -کتاب استاد  ،دربردارندۀ مطالب مفیدی است.

اکنون واژه های زیر را یک بار به عنوان « شاخص » و بار دیگر به عنوان « هستۀ » گروه اسمی در جمله به کار ببرید.

حس
* سرهنگ  :رکهنگ ینی هب پاس گاه رفت / .رکهنگ کالنتکی هب موضوع رسیدگی کرد

* سیّد  :سید مرتضی آوینی رد میدا ن مین هب شهادت رسید  /سید اهل قلم  ،لقب مرتضی آوینی است

قلمرو ادبی
 -1متن درس را از نظر نوع ادبی بررسی کنید.
 )2برای هر یک از آرایه های زیر نمونه ای از بند هفتم درس ( سپیدۀ گنجه  )...انتخاب کنید و بنویسید.
نمونه

آرایۀ ادبی

مث
مل
روس اه ل مور خ رد پهنۀ شهر رپاکنده شدند

تشبیه

مث
مل
ل مور و خ آمدند

کنایه

شهری هک داشت خوردا ربای استقبال از بهار آماده می کرد

تشخیص

 -3در عبارت زیر  ،بهره گیری از کدام آرایه های ادبی بر زیبایی سخن افزوده است؟
در ایران آن روز  ،دو دربار بود ! دربار بزم و دربار رزم ؛ بزم پدر  ،رزم پسر!

پس
تضاد  :زبم  ،رزم  /تکرار  :ردبار  /مراـعات نظیر  :پدر  ،ک
قلمرو فکری:

 -1چه عاملی عبّاس میرزا را برای تحقّق آرمان های ملّی  ،استوارتر و امیدوارتر می کرد؟
ّ
ّ
شم ّ
تح
می
مشاهدۀ صحنه اهی انب و توفندگی فرزندان هن ،ربای رویارویی با د ن ،عباس جوان را هب وـجد می آورد و دلش را ربای قق آرمان اهی ملی اش استوار و امیدوار می کرد.
 _2در عبارت زیر  ،مقصود نویسنده از قسمت های مشخص شده چیست؟

« مردمی که به خانه های تاریک و بی دریچه عادت کرده اند  ،از پنجره های باز و نور گیر گریزان هستند».
یم
اف کار پوسیده و قد ی

اف کاری نو و اتزه

 )3با توجّه به بیت زیر  ،شخصیّت « عباس میرزا » را تحلیل نمایید.
چون شیر به خود سپه شکن باش

فرزند خصال خـویشتن باش

نظامی

......................................................................................................................... -4
33

حم
ا د رمضان زاده

و ـخدایی هک رد این زندیکی است  /الی این شب بواه پای آن کاج بلند...

روان خوانی

ات َغل بعد...

ّ
ّ
تصم
ص
چند ماه از ورودم هب زندا ن مو ل  4می گذشت هک متوهج شدم  ،چند نفر از بچه اه رد اردوگاه سواد چندا نی ندا رند و خواندن و نوشتن ربایشان سخت است .یم گرفتم
ّ
من
ظ
ه
شت
ن
خ
ا
ربای استفادة بهتک از وقتم ،با ربانهم رزیی م ،و ندن و و ن هب آانن یاد د م.
ّ
مجم
ربای شکوع ،هب آمار دقیق بی سوادان نیاز داشتم هک از طریق دو هس نفر از بچه اه هب آن دست پیدا کردم؛ از وع زهار و پانصد نفر ،تنها جنپ نفر کم سواد بودند.

ی مث ّ
جم
بن یس
تصمیم ا ای گف
ی
ت
ه
ل
ش
ن
خ
خ
بق
س
ا
ی
ا
ا
یک روز آن اه را ع کردم و م ر رب شان م ؛ با و حا ی پذریدنتف و دنتفگ « :ما م دو ت د ر م ل ه  ،ودمان رب ی خا و ده مان انهم و م و انهم اهی

آن اهرا بخوانیم ».هب آنها قول دادم رد طول دورة اسارت آنها را باسواد کنم.

جلسات تدریس را شکوع کــکدم .لكشم اصلی کاغذ بود .هب ـجای کاـغذ از مقوااهی پورد رختشویی استفاده ـکردم و آموزش را با حروف الفبا شکوع

ّ
نم نس
ّ
کردم .قرارشد هفته ای چهار جلسه ردس داشته باشیم  ،اما هب خاطر محدودیت اهی اردوگاه و آسااگشيه ،عمال رد هفته،دو جلسه رتشیب ی توا تیم ربگزارکنیم.
ّ
ّ
شغل معلم ب همی لی
بس
مت
شت
ت
حی
ن
شی
شت
ب
ن
م
ت
ت
س
س
م ی ود و هب ن د ل مام وانم را ـبرای آ وزش خـواندن و و ن با وه ای رد ت  ،هب کار م .کار يلكشم ود ،چیه ی رد د ت ندا م ؛ ی

ّ
ّ
اگر یک جلد کـتاب کالس اول دبستان رد اختیارم بود ،خیلی زود هب هدفم می رسیدم .اما نبود!.
ش ّ
ّ پنج
هن
سع
هن
ن
کن
ی
ی
س
ل
ک
م
م
ی
ه
س
س
ک
ب
ا
ا
از آنجا هک كل ک ی آ وزش دوره اهی اول ات م ا تد یـی رد ذ م بـود  ،با مان ذ ت ی ردم رب شان تاب رد ی رد ت م  .از دو تا م رد ا ن ورد
جم
ح
خیلی کمک می گرفتم .لكشم کاـغذ و خودکار را هم آنها ل می کردند .یک ارادة عی پشت این کار بـود و کاراه خـوب شیپ مـی رفت .هب ذهنم فشار مـی

ّ
ّ
آوردم منیبب رد افرسی اول دبستان هچ داستان اه و قصه اهیی آموخته ام ات همان را هب دوستانم یاد بدهم.
شخ ّ
ّ
ّ
ّ
م
نش
ل
ع
م
شی
ه
غ
صی
ب
ه
ک
ن
ک
ب
خ
به
م
ف
ع
ا
ا
رد این کار از مشاورره با م م آسااگشي ی ام  ،باس ردمان و ت دا ند و رز هن ،حاج آاق ر ت کازی ره ربدم و آن اه رد ردند  .ایام و ی ود
تحص
پیش
تحص
.ظرف چند ماه هب اندا زة یک سال یلی با آن اه کار کردم .کفت خوبی دادنتش .با مشورت دوستان ،کارانةم یلی ربایشان ردست کردم .این کارانهم ،همان
ّ
ّ
ّ
آ ن ش ی ن ا ّ مش
ه
ه
مت
ن
ی
بچ
خ
ب
ی
مقوااهی کوچک بود هک یکی از دوستان روی ن قا ی اه ی ا جام د د و خطاط ور آسااگشيه ،آاقی شا ق  ،از ه اهی زید هک روحا ی م ود  ،با خط ز بای ودش ن

آن رانوشت.

ّ
مراسم کوچکی رد آسااگشيه گرفتیم و این لوح اه را هب بچه اه دادیم .بی نهایت خوشحال بودند هم از این هک دارند با سواد می شوند و هم این هک کارانهم می گیکند  .اتزه وقیی

جم
پنج
گف
بهشان تم قصد دارم آن اه را ات پاةي م شیپ ببکم ،خوشحال رت شدند .پاةي دوم را پس از وقفة دو هس هفته ای با همان ع دوستان شکوع کردم .تکیة اصلی  ،روی

پنج
ّ
خواندن و نوشتن بود ،اما سعی کردم از ردس اهی دیگر هم مطالبی هب آنها بیاموزم ؛مثال حساب و جدول ضکب را رد پاهي اهی دیگر ،سوم و چهارم و م هب مرور هب آن اه یاد

ئ معم
دادم .ردبارۀ علوم  ،مسا ل ولی از ره آنچه هب ذهنم می آمد ،هب آن اه می آموختم.
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ّ
سخ
لت
تالش و کوشش آنها رد دورۀ آموزش ،مرا هم هب وجد می آورد.گاهی یی اه و محدودیت اه ی آسااگشيه و یا د نگی اه ی دوری از خانواده هب من فشار می آورد و ربآن می

ّ ّ
ّ
قب
تعطی
شدم جلسة آن روز را ل کنم ،اما بچه اه آن قدر ذوق و شوق دادنتش هک نیم ساعت ل از زمان مقرر دنبالم می آمدند و هب قول خودمان قربان ـصدهق ام می

نش
نم گف
ردنتف ؛ دورم می ستند و آماده می شدند ات ردس را شکوع کنم ؛ من هم هن ی تم.

ّ
نه
زمان می گذشت و تالش من ربای آموزش و یادگیکی این چند اسیک ،جدی رت می شد .رغبت آنها زمانی افزون رت شد هک آرام آرام،خواندن قرآن و ج البالهغ

را شکوع کردند ؛ التته هن خیلی روان .

ّ
ّ
هم
نه
می دنتفگ «:ات زمانی هک ج البالهغ را هب صورت روان و آسان نخوانیم ،ردس خواندن را اداهم می دهیم ».ین طور هم شد .از آن بچه اه فقط انم حسن اقنع هک بچۀ مشهد
ّ
بود ،یادم هست و انم بقیه را فراموش کرده ام.
ّ
ّ
باید این نکته را بگویم هک این ربانهم ،ایامی اجرا می شد هک رفت وآمد بچه اه هب آسااگشياهی دیگرآزاد بود.
ّ
ّ
تع
طی
ّ
مف
نه
خ
ب
م
مدت اه گذشت ات اینکه شاگردانم موفق شدند هب آسانی و راحیی قرآن و ج البالهغ وانند .روز آخری هک کالس اهیمان هب طور کا ل ل می شد ،مراسم صلی می

ّ
پنج بس
گرفتیم  .از سهم خودم  ،هدهي ای تهیه کردم و رد آن مراسم هب آنها دادم .خیلی خوشحال بودند؛ چون کارانمۀ سال م د ـتان را رد دست گرفته بودند .می توادنتسن
یس
نه
قرآن و ج البالهغ بخوانند  ،ربای خانواده ـشان انهم بنو ند و انهم اهی آن اه را بخوانند.
ّ
ن گلیس لم
نکتۀ جالب رد این اردوگاه ،آشنایی عده ای از ارکا هب زبان اهی ا ی ،آ انی و ایتالیایی بود هک سعی می کردند با ربگزاری کالس اه ی آموزشی هب

ّ
بچه اهی عالهق مند ،زبان خارجی یاد دهند.

نکتۀ جالب رت اینکه صلیب رکخ ،تمام نیازاه ی آموزشی آن اه را تأمین می کرد؛ ره کتابی ردبارة آن زبان می خواستند ،ربایشان می آورد .دعا خواندن رد

ّ
ّ
مم
نم
آسااگشيه اه نوع بود .اگر بعثی اه می فهمیدندرد آسااگشيهی دعا خوانده می شود ،همه را زندا نی می کردند و هب بچه اه اجازۀ بیکون آمدن از آسااگشيه ی دادند .با وجود این  ،بچه اه
از ره فرصیی ربای خواندن دعا استفاده می کردند  .ربای اعیاد مذهبی و مناستت اه ی انقالبی هم ربان هم اهیی تدا رک دیده بودم .با آنکه بعثی اه همیشه تأکید
ّ
مج
تشکی
دادنتش رکود و ائترت رد آسااگشيه ممنوع است ّ ،اما از موع بچه اه ی عالهق مند و خوش صدا ،گروه رکودی ل دادم هک اغلب رکود اه ی انقالبی اوایل انقالب را
هم
می خواندند .گاهی هم خودشان دست و پا شکسته رکوداهیی می نوشتند و ان را تمرین می کردند و می خواندند.

ّ
م
ّ عم
صب
کارم شده بود ربگزاری کالس و آموزش ؛ از ح ات شب ،رد ره فرصت مكن ؛ این ربانهم اه ربای آن بود هک شور و هیجان بچه اه از ق دلشان بجوشد و تخلیۀ روانی

ّ
هم
یس
شوند .از نوجوانی هب مقاهل نو ی و دکلمه خوانی عالقۀ خاصی داشتم .از طبع شعر هم ربخوردار بودم و ین وژيگی اه باعث شده بود مقاالت خوبی بنویسم  .التته دکلمه خوانی
مح
چش
ظرافت اه ی خاص خودش را دارد .باید با حرکات دست و م ،آن هم هب صورت موزون  ،توای مقاهل را هب مخاطب اراهي داد ؛مثال ،وقیی از آسمان می گویی ،باید با
ّ
سم
چش
ب
ی
مت
بی
ه
ط
ف
ا
ا
م
دست هب آ ان اشاره کنی و با حرکات م و رک ،جذا ت ن ر رب ی رف قا ل ا زا ش د ی.
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ّ
ّ
هم
نم
موقع خواندن دکلمه اهی حماسی  ،شور و حال خاصی پیدا می کردم و ین حس را هب بچه اه لقتنم می کردم .ات پایان مقاهل خوانی ،جیک چیه شس رد ی آمد.

ّ
سخ م
یس
رد دوران اسارت سعی می کردم مقاهل نو ی و دکلمه خوانی را هب ره مناستیی اجرا کنم و روحیۀ خودم و دیگر ارکا را رد ربارب یی اه و ش کالت اسارت افزایش دهم .رد

جلسات شعر خوانی هم اغلب این شعر را می خواندم هک همه را هب وجد می آورد و بعد رد غم فرو می ربد:

بم
از هشیش نبودـیم هک با سنـگ یکیم

بم
آبی رت از آنیم هک بی رنگ یکیم

بم
رد غیکت ما نیست هک رد ننـگ یکیم

فرصت بده ای روح جنون ات َغل بعد

خیلی اه با دینشن این شعر هب یاد وطن هب گرهي می افـتادند  .هب نوعی بیان و شکح حال ما رد اـسارت بود.

بع ّ
شس
ره ی مشغول کاری بود ؛ از کاراه ی گروهی گرفته ات فردی .ضی بچه اهی خوش ذوق  ،رعوسک اهیی ردست کرده بودند هک با آن اه خیمه شب بازی راه می اندختند.

هی
معم ّ
سم
ی
ربانهم اهی نما ی آنها هک وال با قصه ای همراه بود ،هم آموزنده بود ،هم رکگرم کننده .التته چگوهن ام کاانتی ربای اجرا ندا شتیم ؛ مثال ،اگر قرار بود رد صحنه  ،اوری

باشد ،تصوری آن سماور را روی مقوا می ششیدند یا مثال داس ششاورز را از مقوا می ساختیم.

ّ
ّ
تعطی نم
ربانهم ای هک چیه وقت ل ی شد  ،مسابقات ورزشی بود؛ والیبال و فوتبال همیشه پا ربجا بود و همیشه هم ربای بچه اه اتزگی داشت .شور و هیجان خاصی رد

ّ
وجود بچه اه می دوید .ان گار جان اتزه می گردنتف ،ره مسابقه ای هم  ،حرف و حدیث اه ی زیادی را هب دنبال داشت.

ّ
ّ
شش
ش
بعد از یار ی ،کری خوانی بچه اه ات روز مسابقه اداهم می یافت  .بعدا ز مسابقه هم بحث ربد و باخت اه چند روز طول می ید  .حسابی ذهن بچه اه ردگیک

ّ
نج هم
سسم
می شد و ا ام ین مسابقه اه و بازی اه و دویدن اه  ،بچه اه را هب لحاظ روحی و ی تقویت می کرد.

ّ
ّ
ّ
رد این میان بودند بچه اهیی هک رد ربانهم اه مشارکت ندادنتش  .این تعداد اندک ،وقیی آیۀ یأس می خواندند  ،رد روحیۀ دیگران بی تأثیک نبود؛ رهچند این تأثیک زیاد نبود  ،اما هب ره

ّ
نم
حال ،نور امید را رد دل بچه اه کم رنگ می کرد  .ما ی خواستیم این طور باشد.
ّ
ّ ض عی
من
لش
ت
حی
پی
نب
آن اه روحیۀ فی دادنتش؛ ان گار از همه ربیده بودند و ی کورسویی از امید رد د ان دا ود .فقط ظرطلوع و رغوب خورشید بودند ات روز را هب شب ربسانند .

با همۀ این اه تالش می کردم از ربانهم اه افصله نگیرند  .همیشه از آن اه می خواستم رد ربانهم اه مشارکت کنند .حرفشان این بود هک استعدا د و هنک این کاراه را ندا رند ،ولی
ّ
ّ
مث هم
گف
بهشان روحیه می دادم و می تم  «:همۀ ما ل یم  .این حراف نیس  .اهگ دوس ندا رین تو اجرای ربانهم اه شککت کنین ،بیاین نیب بچه اه و با اوان ربانهم رو
تماـشا کنین و نظر بدین؛ این واسۀ ما خیلی مهم و با ارزهش».

ّ
بع
بع
دوست ندا شتم از بچه اه افصله بگیکند یا احساس طرد شدن کنند  .شاید هم رد ضی موارد حق داشتند منزوی شوند؛ چون هب ره حال همیشه افراط و تفريط اه ی ضی اه،

م
ّ
ّ سخ
جی
بع
عم
ش کالتی ایجاد می کرد یا اختالف سلیقه اه هب حدی باال می گرفت هک ضی اه رت ح می دادند رد ربانهم اهی ومی مشارکت نداشته باشند ،اما یی اسارت فرارت از این بود هک
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تنب
شس
ی بتواند گوشۀ دیوار بنشیند ،رد چیه ربانهم ای شککت نکند و هب راحیی وقت بگذراند  .واقعا سخت بود  ،عقرهب اه ل شده بودند؛ شاید هم مرده .گاه احساس می کردیم هک

یک روز اـسارت ،هب اندا زۀ هفته اه و ماه اهی روزاهیی هک آزاد بودیم ،طول می ششید.

تحّ
سخ ب
م
ی
م
گ
ل
ب
ب
ش
م
م
ن
آ
رد شکايط سخت و طاقت فرسای اـسارت باید کاری می کردیم هک زمان بگذرد و یی اه اق ل ل رت ود  .رد ن روزاهی رغ ت ،یاز ند د ر ی و ا ید ود م ات

شم
کم
روحمان رد زندان بعثی اه نپوسد  .اگر مقاومت روح می شکست ،زندگی خیلی سخت رت می شد؛ چرا هک د ن ره لحظه رد ین شسانی بود هک هب قول خودمان کم آورده بودند؛
شسانی هک هب بهای اندک ،خیلی چیزاه را زری پا می گذادنتش  .ما تالش می کردیم چنین بالیی رکمان نیاید. . . .

ص
زندان مو ل ،خاطرات اسیک آزاد شده ،اصغر رباط جزی

ردک و ردیافت

شخ ّ
صی
ل
ص
ن
یس
 -1متن « آغازگری تنها» و « ات َغل بعد» را از نظر زاویۀ دید و ت اهی ا ی مقا ه مادیی.

 )2رد این متن  ،از هچ راه کاراهیی رد رویارویی با دشواریهای اسارت بهره گرفته شده است؟
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پروردۀ عشق

درس ششم

سم
شد چون هم لیلی آ ان گیک

 -1چون رایت عشق آن جهانگیک

قلمرو زبانی :
چون  :وقتی که ( حرف ربط)  /رایت  :پرچم  /آن جهانگیر :مجنون /

چون :مثل و مانند ( حرف اضافه) /

قلمرو ادبی:
تشبیه  :رایت عشق  /کنایه  :جهانگیر شدن کنایه از « مشهور شدن»  /استعاره  :مه لیلی استعاره از « صورت لیلی »  /اغراق
ایهام تناسب  :لیلی الف ) خانم لیلی ب ) (لیل) شب که با « مه» و « آسمان » دارد که مورد نظر شاعر نیست.
قلمرو فکری:
وقتی آوازۀ عشق مجنون چون زیبایی لیلی در جهان پیچید...

 -2ره روز خنیده انم رت گشت

شیف تم
رد تگی ام رت گشت

قلمرو زبانی:
خنیده  :صدا و آوازی که در میان دو کوه و گنبد و مانند آن پیچد  ،مشهور  ،معروف در نزد همه کس.
قلمرو ادبی:
کنایه  :خنیده نام تر گشتن کنایه از ( مشهور تر شدن  ،پرآوازه تر گردیدن)
قلمرو فکری:
هر روز  ،آوازۀ عشق مجنون  ،بیشتر می شد و او عاشق تر می شد

-3ربداشته دل ز کار او بخت

ردماند پدر هب کار او سخت

قلمرو زبانی:
بخت  :اقبال  /درماندن  :ناتوان  ،عاجز وبی تدبیر شدن  /سخت  :به شدت (قید)
قلمرو ادبی:
کنایه  :دل برداشتن کنایه از « نا امید شدن »  /درماندن کنایه از « ناتوان شدن / ».جناس :بخت  ،سخت
تشخیص :بخت از کاری دل بردارد
قلمرو فکری:
بخت و اقبال از او( مجنون) روی برگرداند  ،پدرش در حل مشکل او به شدت ناتوان و درمانده شد.

 -4خویشان همه رد نیاز با او

ره یک ـشده چاره ساز با او

قلمرو زبانی:
خویشان :اقوام ،نزدیکان.

/

چاره ساز  :چاره سازنده  ،مشکل حل کننده .همه :بدل

قلمرو ادبی:
کنایه  « :همه در نیاز با او» کنایه از « حل کردن مشکل »
قلمرو فکری:
تمام نزدیکان به کمک او می شتابند و او را راهنمایی می کنند.
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بیچ
 -5ارگی ورا چو دیدند

رد ـچاره گری زبان ششیدند

قلمرو زبانی:
وندی :بیچارگی  ،درماندگی  /ورا :وی را ( پدر مجنون را )  /چاره گری  :تدبیر وچاره جویی
قلمرو ادبی:
کنایه  « :زبان کشیدن» کنایه از « شروع به حرف زدن کردن».
قلمرو فکری:
نزدیکان وقتی دیدند پدر مجنون در کار پسرش در مانده است برای کمک به او پیشنهادی دادند.

ّ
گف
ر
ت
 -6تند هب ا فاق یک ک

کز کعبه گشاده گردد این رد

قلمرو زبانی:
به اتّفاق یک سر :همگی /.این در :این مشکل
قلمرو ادبی:
استعاره  «:این در» استعاره از«مشکل و عاشق شدن مجنون»/کعبه:مجاز از زیارت کعبه /گشاده گردد این در :کنایه از حل مشکل
قلمرو فکری:
همگی پیشنهاد دادند که باید به زیارت کعبه بروی (به لطف خدا می تواند این مشکل پسر تو را حل کند).

سم
محراب زمین و آ ان اوست

 -7حاجت هگ جملۀ جهان اوست

قلمرو زبانی:
جمله  :همه /

جهان  :موجودات جهان  /محراب  :محل عبادت

قلمرو ادبی:
مجاز  :جهان « همۀ موجودات جهان»  /زمین و آسمان « همۀ موجودات»
قلمرو فکری:
خانۀ کعبه( خداوند) بر آورندۀ نیاز تمامی موجودات جهان است .

ح
 -8چون موسم ج رسید ربخاست

مح
اشـتر طلتید و مل آراست

قلمرو زبانی:
موسم  :زمان /

برخاست  :آماده شد  /مَحمل  :مهد  ،کجاوه

قلمرو ادبی:
کنایه  :مصراع دوم کنایه از « آماده شدن»
قلمرو فکری:
وقتی زمان حج فرا رسید پدر مجنون آماده ی سفر به سوی خانۀ خدا شد.

 -9فرزند زعزی را هب ـصد جهد

بنشاند چو ماه رد یکی مهد

قلمرو زبانی:
جهد  :تالش

/

مهد :کجاوه  ،مَحمِل

قلمرو ادبی:
تشبیه :فرزند مثل ماه عزیز بود و در مهد نشاند

 /جناس :مهد  ،جهد  /اغراق ( صد نشانۀ کثرت است )

قلمرو فکری:
فرزند گرامی خود ،مجنون را با تالش بسیار در کجاوه نشاند.
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چون کعبه نهاد حلقه رد گوش

 -11آمد سوی کعبه سینه رپ جوش
قلمرو زبانی:
سینه پر جوش  :با دلی پر از غم و اندوه.
قلمرو ادبی:

مجاز  :سینه مجاز از دل /کنایه  :سینه پر جوش کنایه از « ناراحتی فراوان».

 /کنایه  :حلقه در گوش کنایه از « غالمی و بندگی

کسی را کردن /».تشبیه :مجنون از نظر حلقه به گوش بودن به کعبه تشبیه شده
ایهام  :حلقه  :الف) حلقۀ در کعبه ب) حلقه به گوش غالمان.
قلمرو فکری :
پدر مجنون با دلی دردمند به سوی کعبه آمد و چو غالمی به خانۀ کعبه متوسل شد( .درِ کعبه ،حلقه ای دارد و شاعر در دنیای
خیال خود ،کعبه را مانند غالمی می داند که حلقه بر گوش دارد به نشانۀ بندگی و تسلیم بی چون و چرا در برابر ارادۀ پروردگار
خود) .

بش
ـتاب هک جای چاره سازی ست

 -11گفت :ای پسر این هن جای بازی ست

قلمرو زبانی:
جای بازی :جایی کوچک و بی ارزش.

 /چاره سازی :حل کردن مشکل.

قلمرو فکری:
گفت ای فرزند این جا محل تفریح نیست ؛ تالش کن تا چاره ای برای درد خود بیابی.

 -12گو :یا رب از این گزاف کاری

توفیق دـهم هب ر

سـت

گاری

قلمرو زبانی:
گزاف کاری :کاری بیهوده ( عشق به لیلی )  /منادا :رب  ،یا  :حرف ندا »  /متمم « :م » به من توفیق بده.
قلمرو فکری:
فرزندم  ،بگو خدایا از این عشق مرا نجات بده و به من توفیق رستگاری نصیب فرما.

عش
عش
 -13ردیاب هک متتالی قم آزاد کن از بالی قم

قلمرو زبانی:
مبتال :گرفتار ،اسیر /

مبتالی عشقم  « :م » فعل اسنادی « هستم »

بالی عشقم « :م » مفعول  ،مرا آزاد کن

قلمرو ادبی :
بالی عشق  :تشبیه ( عشق مشبه  ،بال  :مشبه به)
قلمرو فکری:
بگو خدایا ،به فریادم بِرِس و نجاتم بده که گرفتار عشق شده ام ،و مرا از این بال رها کن.

بش
مج
 -14نون چو حدیث عشق نید

بخ
اول بگریست پس ندید

قلمرو زبانی:
چو  :وقتی  /حدیث :سخن
قلمرو ادبی:
تضاد :گریست  /خندید  /مراعات نظیر :حدیث  ،بشنید  ،بگریست وخندید
قلمرو فکری:
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مجنون وقتی سخن عشق را شنید ابتدا گریه کرد و سپس خندید.

 -15از جای چو مار حلقه ربسست رد حلقۀ زلف کعبه زد دست

قلمرو زبانی:
چو :مثل  ،مانند  /مار حلقه  :مار حلقه زده برجست  :پرید
قلمرو ادبی:
تشبیه  :مجنون مثل مار حلقه زده از جا پرید  /تشخیص  :زلف کعبه  /مجاز  « :دست » مجاز از «پنجه»
قلمرو فکری:
مجنون مانند مار حلقه زده ای از جای خود پرید و حلقۀ درِ کعبه را محکم به دست گرفت.

 -16می گفت گرفته حلقه رد رب

کامروز منم چو حلقه رب رد

قلمرو زبانی:
در بر  :در آغوش /

کامروز  :که امروز

قلمرو ادبی:
تشبیه  :من چون حلقه بر در هستم (وجه شبه :آویزان بودن)  /جناس « :بر» اول به معنی آغوش و «بر» دوم در معنی حرف
اضافه  /حلقه در بر گرفتن  :کنایه از متوسّل شدن/
قلمرو فکری:
در حالی که حلقۀ درِ کعبه را در آغوش گرفته بود می گفت  :خدایا من امروز نیازمند در گاه تو هستم ( .امروز من مانند حلقه ای
که به در آویزان باشد به تو متوسل شده ام )

 -17گویند ز عشق کن ـجدایی

این نیست طریق آشنایی

قلمرو زبانی:
طریق  :راه ورسم  ،روش  /گویند :می گویند(مضارع اخباری) /مرجع ضمیر «این»:جدایی کردن از عشق
قلمرو ادبی:
مراعات نظیر  :عشق  ،جدایی وآشنایی
قلمرو فکری:
به من می گویند از عشق دوری گزین  ،خدایا  ،این راه و رسم عاشقی نیست (.اگر دوری کنم از عشق )مفهوم :پایداری در عشق

 -18رپوردۀ عشق ـشد رکشـتم

جز عشق مباد رکنوشـتم

قلمرو فکری:
خدایا  ،وجودم با عشق پرورش یافته است  ،به جز عشق نمی خواهم سرنوشتی دیگر داشته باشم.مفهوم :وفاداری در عشق

 -19یا رب! هب ـخدایی ـخداییت
قلمرو زبانی:
مضاف الیه  « :ت »  ،خداییِ تو  /موقوف المعانی با بیت بعد
قلمرو فکری:
خدایا تو را سوگند می دهم به کمال و عظمت تو ...
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 -21کز عشق هب غاییی رـسانم

نم
کاو مانَد اگر هچ من انم

قلمرو زبانی:
غایت  :نهایت  .رسانم :م مفعول

کاو :که او ( لیلی یا عشق)

قلمرو فکری:
در راه عشق مرا به مرتبه ای برسانی که من اگر چه از دنیا بروم عشقم پا برجا بماند و در دنیا پر آوازه گردد (.ازخودگذشتگی در
عشق ،جاودانگی عشق)

هس
عاشق رت از این کنم هک ـتم

مس
 -21گر هچ ز ـشراب عشق ـتم

قلمرو ادبی:
شراب عشق :تشبیه ( عشق  :مشبه  ،شراب  :مشبه به) /جناسک مست  ،هست
قلمرو فکری:
خدایا اگر چه وجودم لبریز از عشق است ،مرا از این هم عاشق تر کن (.پایداری در عشق)

بس
ـتان و هب عمر لیلی افزای

نچ
 -22از عمر من آ ه هست رب جای

قلمرو زبانی:
بستان  :بگیر
قلمرو فکری:
آن چه از عمر من باقی است بگیر و به عمر لیلی اضافه کن(.فداشدن برای بقای عشق /ایثار عاشقانه)

ّ
کاین قصه شنید گشت خاموش

 -23می داشت پدر هب سوی او گوش

قلمرو زبانی :
سوی کسی گوش داشتن  :کنایه از شنیدن  /خاموش گشت  :ساکت شد
قلمرو فکری:
پدر مجنون که به سخنان مجنون گوش می کرد  ،وقتی این سخنان او را شنید ساکت شد.

 -24دانست هک دل اسیر دارد

رددی هن دوا پذری دارد

قلمرو فکری:
پدر مجنون فهمید که مجنون دلی عاشق دارد  ،دردی دارد که درمان ناپذیر است.
لیلی و مجنون  ،نظامی گنجه ای
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کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی:
 -1معنای واژه های مشخص شدۀ زیر را بنویسید:
جهد بر توست و بر خدا توفیق

زانکه توفیق و جهد هست رفیق

سنایی

خنیده به گیتی به مهر و وفا

ز اهریمنی دور و دور از جفا

فردوسی

تالش  ،کوشش
بلند آوازه

لطف الهی

 -2سال گذشته خواندیم که در شیوۀ بالغی  ،جای اجزای کالم در جمله  ،تغییر می کند ،امّا در متن آموزشی ،مطابق با شیوۀ
عادی و نوشتارِ معیار  ،نهاد در آغاز جمله  ،و فعل در پایان آن قرار می گیرد.
 اکنون  ،اجزای بیت زیر را مطابق زبان معیار مرتب کنید.کز کعبه گشاده کردد این در

گفتند به اتفاق یکسر

ّ
گف
هب اتفاق یکسر تند هک این رد ( لكشم) از کعبه گشاده گردد

 -3در بیت های زیر نقش « َ-م » را بررسی کنید:
هس
الف) دریاب کـه مبتالی عشـم( تم )

ب) پروردۀ عشق شد سرشتم ( رکشت من)

آزاد کن از بـالی عشقـم ( من را )

جز عشق مباد سرنوشتم ( رکنوشت من )

قلمرو ادبی:

 -1شاعران  ،در سرودن منظومه های داستانی  ،غالباً از قالب «مثنوی» بهره می گیرند؛ مهم ترین دلیل آن را بنویسید.
زیرا قافیه های هر بیت مستقل است و شاعر می توان د پس از چند بیت  ،از قافیه های قبلی نیز استفاده کند .ودر ضمن در
سرودن مثنوی هیچ محدودیتی برای تعداد ابیات وجود ندارد بنابر این مناسب ترین قالب برای سرودن موضوعات بلند مثل
داستان است .
 -2هر یک از بیت های زیر را از نظر کاربرد آرایه های ادبی بررسی کنید:
 -چون رایت عشق آن جهانگیر

شد چون مه لیلی آسمان گیر

 -برداشتـه دل ز کار او بخـت

درماند پــدر به کار او سخت

تشتیه  -استعاره  -کناهي
جناس -کناهي

 -3در بیت زیر  ،شاعر ،چگونه از تشبیه برای خلق کنایه بهره گرفته است؟
« آمد سوی کعبه  ،سینه پر جوش

چون کعبه نهاد حلقه در گوش

مج
« حلقه رد گوش نهادن » کناهي از اعالم فرمان ربداری و بندگی است پدر نون رد این بیت هب « کعبه » تشتیه شده هک ربای ربآوردن ـحاجتش متوـسل هب کعبه ـشده

مج
شـت
است  .هم چنانکه دا ن حلقه ربا ی کعبه نشان بندگی و فرمانبرداری است پدر نون نیز با حلقه ای هک هب گوش دارد رد ربارب ـخدا اظهار بندگی وفرمان ربداری
می کند .

قلمرو فکری :
 -1معنی و مفهوم بیت زیر را یه نثر روان بنویسید:
محراب زمین و آسمان اوست»

« حاجت گه جملۀ جهان اوست
مح
مح
م
خانۀ کعبه ل ربآورده شدن حاجت تمام انسان اهست وقبله گاه ( ل توهج دل ) تمام خلواقت است .

 -2در بیت های هفدهم و بیستم  ،کدام ویژگی های « مجنون » بارز است؟
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 -3بر مبنای درس و با توجّه به بیت های زیر  ،تحلیلی از سیر فکری پدر مجنون ارایه دهید:
 -عشق بازی  ،کار بیکاران بُوَد

نعمت اهلل ولی

عاقلش با کار بیکاران چه کار؟

عاشق شدن کار انسانهای بی کار است وآدم عاقل با بی کاراه کاری ندارد .

روز اوّل  ،رنگ این ویرانه  ،ویران ریختند.

بیدل

 از سر تعمیر دل بگذر که معماران عشقتعم
عج
هس
ای انسان اگر عاشق یی هب فکر آبادی و یک دل نباش زریا رد روز ازل وریانی را با دل عشق همراه کردند وریانی دل یکی است.عشق با وریانی دل ین است.

ّ
مج
مج
مج
مج
پدر نون ابتدا ردمانده می شود از خویشان و اقوام کمک می طلبد و رد نهایت هب سوی کعبه می رود هب امید آن هک نون از عشق راهیی پیدا کند اما با دینشن سخنان نون متوهج می شود هک نون عاشقی دل
خسته است و ره لحظه از خدا می خواهد رد عشق ،قدم اهیش را استواررت کند پس این عشق ردمانی ندارد.

 -4مفهوم بیت زیر را با نگرشِ خویشانِ مجنون و چاره سازی آنها مقایسه کنید:
محمد علی بهمنی
یک بار هم ای عشقِ من از عقل میندیش بگذار که دل حل بکند مسأله ها را .
م
ی بی نق م ب ت ّفک خ ی مج
عش
ش
عش
ن
بی
م
پ
ی
خ
ی
ق
ق
ک
ح
ق
ا
ن
ا
ا
ا
ا
آ
ا
ا ن ت طۀ قا ل ر و شان ون رار د رد ن اه رب ی ق رد ی ر ه چاره ای عا الهن اند .رد ا ن ت چاره ساز و الل الت ر ق ی د ند اما و شان هب د بال ر ه عا الهن

هستند.

گنج حکمت
سق
یکی از کوه ل کام هب زیارت « رکی َ َطی » آمد  .سالم کرد و

مردان واقعی

گفت  «:فالن پیر از کوه ل کام تو را سالم گفت».

لح
رکی گفت  « :وی رد کوه ـساکن شده است ؟ ـبس کاری نباشد  .مرد باید رد میان بازار مشغول تواند بود  ،چنان هک یک ظه از

حق تعالی غایب نشود».

تذکره االولیا  ،عطّار
پیام گنج حکمت  :ترک رهبانیت  ،نکوهش زهد منفی و انزوا و عزلت از خلق
ابوالحسن سَریّ بن المُغَلَّسی السَقَطی)وفات  253قمری (معروف به سری سقطی ،عارف و صوفی قرن سوم قمری متولد بغداد بود
و در ابتدا سقط( در اصطلح بازاریان ؛ بار سقط که چیزهایی سخت چون قند و امثال آن باشد) فروشی می کرد .وی استاد و مرید
اکثر عرفای بغداد و دائی جنید بغدادی و از شاگردان و مریدان معروف کرخی بود
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باران محبّت

درس هفتم

بش
حق تعالی چون اصناف موجودات می آفرید ،وسايط گوانگون رد ره مقام  ،ربکار کرد .چون کار هب خلقت آدم رسید ،گفت  « :انی ـخالق کا من

جم
گف
طینٍ» خانۀ آب و گل آدم  ،من می ـسازم  .عی را مشتبه شد ،تند  «:هن همه تو ـساخته ای ؟ »

گن
خت
گفت  «:اینجا ا صاص دیگر هست هک این را هب خودی خود می سازم بی واسطه ،هک رد او ج معرفت تعتیه خواهم کرد.

ئی
ئی
پس جبر ل را بفرمود هک «:ربو از روی زمین یک مشت ـخاک ربدار و بیاور  ».جبر ل – علیه السالم  -ربفت ؛ خواست هک یک مشت خاک

ئی
ربدارد .خاک گفت  «:ای جبک ل هچ می کنی؟ »

خلی
گفت  « :تو را هب حضکت می ربم هک از تو فیی می آفریند».

خاک سوگند رب داد هب زعت و ذوالجاللی حق هک مرا مبر هک من طاقت قرب ندا رم و اتب آن نیارم .من نهایت بعد اختیار کردم .هک قربت را خطر بسیار

است.

قلمرو زبانی:
اصناف :انواع  /وسایط  :واسطه ها  .جمعِ وسیطه  /برکار کرد  :استفاده کرد  /اِنی خالِقٌ بَشَراً مِن طینٍ  :من بشری از خاک
می آفرینم  /مُشتبه  :نامعلوم  ،در اشتباه  /این را به خودی خود می سازم بی واسطه این را تنها و تنها به دست خود و بی
واسطه می سازم /.تعبیه خواهم کرد  :آماده خواهم کرد  /ذوالجاللی  :صاحب بزرگی  /قُرب :نزدیکی  /بُعد  :دوری  /.را  :فک
اضافه ؛ خطر قربت بسیار است
قلمرو ادبی:
تضمین  « :اِنی خالِقٌ بَشَراً مِن طینٍ»  /مراعات نظیر  :آب  ،گل

 /استعاره  :خانه آدم استعاره از جسم  /تشبیه  :گنج معرفت /

ئی
ئی
نم
جبر ل چون ذکر سوگند شنید ،هب حضرت بازگشت گفت « :ـخداوندا  ،تو داانرتی  .خاک تن رد ی دهد ».می کا ل را فرمود  « :تو
همچ
همچ
ئی
فی
ربو  ».او ربفت ؛ نین سوگند ربداد .ارکا ل را فرمود « :تو ربو ».او ربفت ؛ نین سوگند رب داد  :بازگشت  .حق تعالی زعرا ل را بفرمود  « :ربو ،
اگر هب طوع و رغبت نیاید  ،هب اکراه و اجبار ربگیر و بیاور».

ّ
ئی
زعرا ل بیامد و هب رـهق یک قبضه خاک از روی جمله ی زمین ربگرفت .بیاورد .آن خاک را میان مکه و طائف فرو کرد  .عشق حالی دو اسبه می آمد.

قلمرو زبانی :
تن در نمی دهد :قبول نمی کند  /طوع  :فرمان بردن  /اِکراه  :زور  ،فشار  ،ناپسند داشتن  /قبضه  :آنچه با انگشتان یا مشت
گیرند  ،یک مشت از هر چیز /دو اسبه می آمد  :به سرعت و با شوق می آمد/

ّ
تع ّ
تح ّ
ج
ی رّ
لی
ج
ی
حض
م
ی
ب
س
چ
ا
ا
رت زعت هب ند ن ازعاز ی
ملگی مالئکه را رد آن حالـت  ،انگشت ب رد دند ن ر مانده هک آیا ا ن هچ ک ا ت هک ـخاک ذ ل ر از
ّ
ّ
کم
خ
ن
کب
ی
حض
ی
م
ی
ی
گ
ی
گ
ی
ر
هم
غ
ک
چ
خوانند و خاک رد ال مذلت و خواری ،با حضرت زعت و کیا ی  ،ند ن انز ی ند و با ا ن ه  ،کت َنا ،د ری را هب جای او واند و ا ن ک با د ری

رد میان ننهاد.
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قلمرو زبانی :
جملگی  :همه  /انگشت تعجب در دندان ماندن  :حیرت کردن  /اعزاز  :عزیز داشتن  /کبریا  :عظمت  ،بزرگی  /غَنا  :بی نیازی
قلمرو ادبی:

ّ
ّ
ّ
ت
ّ
ل
ع
م
ا ی مش
ل
ع
ی
نی
ش
الطاف الو هیت و حکمت ربوبیت هب رک مالئکه فرو می گفت  « :انی أ مر مَا الَ ون » .ما هچ دا د هک ما ر با ا ن ی ـخاک  ،هچ کاراه از ازل ات

کنایه  :انگشت تعجب در دندان ماندن

شم
ابد رد شیپ است ؟ معذورید هک ا را رک و کار با عشق نبوده است  .روزکی چند صبک کنید ات من رب این یک مشت خاک  ،دست کاری ـقدرت بنماـیم،

نق
سج
شم
قلم
ات ا رد این آینه ش اهی بو ون دینیبب .اول نقش  ،آن باشد هک همه را دۀ او باید کرد.

مح
مح
پس از ارب کرم  ،باران بت رب خاک آدم بارید و خاک را گل کرد و هب ید قدرت رد گل از گل دل کرد عشق نتیجۀ بت اوست .

قلمرو زبانی:
الوهیّت  :الهی بودن  /ربوبیت  :خداوندی  /به سِر مالئکه می گفت  :به دل فرشتگان الهام می کرد  /اِنّی أَعلَمُ مَا لَا تَعلَمُون  :من
چیزی می دانم که شما نمی دانید  /ازل  :زمان بی آغاز  /ابد  :زمان بی انتها  /شما را سر وکار با عشق نبوده است  « :.را » فک
اضافه ،سروکار شما با عشق نبوده است /روزکی چند  :چند روز اندک  /دستکاری قدرت بنمایم  :قدرت نمایی کنم  /در این
آینه  :جسم انسان  /بوقلمون  :رنگارنگ  /همه را سجدۀ او باید کرد :سجده ی همه بر او واجب خواهد شد /.همه را سجده  :فک
اضافه ( سجدۀ همه )
قلمرو ادبی:
تضمین  :اِنّی أَعلَمُ مَا لَا تَعلَمُون  / .استعاره  :آینه.
موجودی است که دست دارد)

 /تشبیه  :ابر کرم  ،باران محببت  /استعاره  :ید قدرت ( قدرت مانند

جناس :گل  ،دل  /تکرار  :دل

از شبنم عشق ـخاک آدم گل ـشد

نش
ـسر ـتر عشق رب رگ روح زدند

ص
ـصد فتنه و شور رد جهان حا ل ـشد

یک قطره فرو چکید و انمش دل ـشد

قلمرو زبانی :
نشتر :نیشتر ،آلت فلزی نوک تیز
قلمرو ادبی:
تشبیه  :شبنم عشق  /تشبیه  :سرنشتر عشق  /استعاره  :رگ روح  /تشبیه  :دل مانند قطره کوچک است/
قلمرو فکری :
خاک وجود آدمی را با شبنم عشق در آمیخته اند ( عشق با وجود آدمی عجین شده است) ،شور و غوغایی در جهان برپا شد .از
آمیخته شدن عشق با روح آدمی قطره ای کوچک و با ارزش به نام دل به وجود آمد که محلّ تجلّی انوار خداوندی است.

ّ
متع ّ
چه ش تص ّ
ّ
گ
گ
ی
ل
م
ل
ج
ک
خ
ا
جمله  ،رد آن حالت جب وار می نگریستند هک حضکت َ ت هب خد وندی و ش  ،رد آب و ل آدم  ،ل باروز کف ی رد .و رد ره رذه از آن ل  ،د ی

تعتیه می کرد و آن را هب نظر عنایت  ،رپورش می داد و حکمت با مالیکه می گفت  «:شما رد گل منگرید  ،رد دل نگرید».
قلمرو زبانی:

آب و گل آدم  :جسم آدم  /تصرّف می کرد  :قدرت نمایی می کرد  /تعبیه می کرد  :آماده می کرد /
قلمرو ادبی:
تشبیه  :نظر عنایت ( می توان استعاره هم در نظر گرفت )
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بگم
گر من نظری هب سنگ رب  ،ارم از سنگ  ،دلی سوخته بیرون آرم

ّ
یخ
ینج
ا ا عشق معکوس ـگردد  ،اـگر معشوق خواهد هک از و بگرزید  ،او هب زهار دست رد دامنش آوزید  .آن هچ بود هک اول می گر یی و این چیست هک امروز

رد می آوزیی؟

یخ
هم
 -آن روز گل بودم ،می گر تم ،امروز ه دل شدم  ،رد می آوزیم .

قلمرو زبانی :
به سنگ بر  :آوردن دو حرف اضافه برای یک متمم  /نظر بگمارم  :نظر کنم  /دلی سوخته  :دلی عاشق .
همه دل شدم  :سراپا عاشق شدم

 /درآویزد  :متوسّل می شود

قلمرو ادبی:
تشخیص :نظر را به منصوب کنم  /کنایه  :دلی سوخته آوردن .
قلمرو فکری:
اگر من به نظر عنایت بر سنگ بنگرم  ،از همان سنگ ،انسانی عاشق خلق می کنم.

همچ
ن
گ
ی
لح
ج
فی
ی
غی
غی
ی
م
ی
تع
خ
خ
ب
ک
ک
ن
چ
ب
گ
ت
ا
ا
ن
ن
مل
ی
ن  ،ره ظه از ز ن ب  ،ورهی  ،رد هاد او ه ی ردند  ،ات ره هچ از فا س ز ن ب ود  ،ه رد آب و ل آدم  ،د ن ردند .ون و ت هب دل

رسید  ،گل ِ دل را از بهشت بیاوردند و هب آب حیات ابدی رکدنتش و هب آفتاب نظر بپکوردند.

ّ
چون کار دل هب این امکل رسید ،گورهی بود رد خزانۀ غیب هک آن را از نظر خازانن پنهان داشته بود  .فرمود هک آن را چیه خزاهن الیق نیست  ،اال حضکت ما یا دل آدم.

قلمرو زبانی :
خزاین  :گنجینه  ،جمع خزانه  /نهاد  :وجود  /تعبیه می کردند  :قرار می دادند  /نفایس  :چیزهای گرانبها  ،جمع نفیسه /
سرشتن  :مخلوط کردن  ،خمیر کردن  /آن را هیچ خزانه الیق نیست  « :را » فک اضافه  ،هیچ خزانه الیق آن نیست.
قلمرو ادبی:

ّ
ت
س
ح
ح
م
ق
ش
مل
اق خزانگی و خزاهن داری
آن هچ بود ؟ گوره بت بود هک رد ـصدف امانت معرفت تعتیه کرده بودند ،و رب ملک و کوت رعهض داشته  ،چیه س ا

استعاره  « :گوهر» استعاره از « عشق »  /تشبیه  :آفتاب نظر /

آن گوره نیافته  .خزانگی آن را دل آدم الیق بود و هب خزاهن داری آن  ،جان آدم شایسته بود.

عج
ّ
نم
مالیک مقرب  ،چیه شس آدم را ی شناختند .یک هب یک رب آدم می گذدنتش و می دنتفگ «:آیا این هچ نقش یبی است هک می ن گارند؟»

نم
آدم هب زری لب آهسته می گفت  «:اـگر شما ـمرا ی شناسید  ،من شما را می شناسم  ،باشید ات من  ،اسامی شما را یک هب یک ربشمارم».
قلمرو زبانی :
ملک  :عالم ماده /ملکوت  :عالم فرشتگان /استحقاق  :شایستگی/خزانگی آن را دل آدم الیق بود «:را» فک اضافه،دل آدم ال یقِ
خزانگی آن بود.
قلمرو ادبی:
استعاره  :آن گوهر استعاره از عشق  /تشبیه  :گوهر محبت
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بل
بل تلب
مجم
نم
ره چند هک مالیکه رداو نظر می کردند ،ی دادنتسن هک این هچ وهع ای است ات ا یس رپ یس هک گرد او طواف می کرد  .چون ا یس  ،گرد آدم رب آمد  ،ره چیز را هک

ّ
بدید ،دانست هک چیست ،اما چون هب دل رسید  ،دل را رب مثال کوشکی یافت .ره چند هک کوشید هک راهی یابد ات هب ردون دل رود ،چیه راه نیافت.

شخ
سه
بل
ا یس با خود گفت  «:ره هچ دیدم  ،ل بود .کار لكشم این جاست .اگر ما را آفیی رسد از این ص  ،از این موضع تواند بود و اگر حق تعالی را با این اقلب  ،رک و

بل
کاری خواهد بود ،رد این موضع تواند بود ».با صد زهار اندیشه نومید از رد دل باز گشت  .ا یس را چون رد دل آدم بار ندا دند  ،مردود همۀ جهان گشت.
قلمرو زبانی:

تلبیس  :نیرنگ  /طواف  :دور چیزی گشتن /کوشک  :قصر /آفت  :آسیب  ،زیان  /قالب  :کالبد  ،جسم  /موضع  :جایگاه /
بار ندادند  :اجازۀ ورود ندادند  /مردود  :رانده شده
مرصادالعباد مِنَ المبدأ الی المعاد ،نجم الدّین رازی( معروف به نجم دایه )

کارگاه متن ژپوهی

قلمرو زبانی
 -1معنای واژه های مشخص شده را بنویسید:

می
کلیله و دمنه رغبت  :ل  ،عالهق منزلت  :جای گاه

تا در تحصیل فضل ادب  ،رغبتی صادق نباشد  ،این منزلت نتوان یافت. ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست -نانم افزود و آبرویم کاست

در حضرت کریم  ،تمنّا چه حاجت است .حافظ
سعدی

بینوایی به از مذلّت خواست

حضکت  :حضور
ّ
مذلت  :خواری

 -2با دقت و توجّه به جدول زیر  ،شکلها و جایگاه همزه را در کلمات فارسی بهتر بشناسیم:
شکل همزه

1

ء

آ

أ

ؤ

ئ

جای همزه

آغازی

پایانی

آغازی و پایانی

میانی و پایانی

میانی و پایانی

میانی و پایانی

مثال

ابر

جزء

آسان

رأفت

رؤیا

هیئت

اراده

شیء

اآلن

مبدأ

مؤلّف

متأللیء

ماربوآ

اجرت

لؤلؤ

 -اکنون برای کاربرد شکل های مختلف همزه  ،شش واژۀ مناسب بیابید و بنویسید.

 -3در بند پایانی درس ،جمله های مرکّب و پیوندهای وابسته ساز را مشخّص کنید .حروف ربط وابسته ساز  :اگر  ،چون
قلمرو ادبی
 -1عبارت زیر را از دید آرایه های ادبی بررسی کنید:
پس ابر کرم  ،باران رحمت بر خاک آدم بارید و خاک را گِل کرد و به ید قدرت در گِل از گِل  ،دل کرد.

تشتیه  :ارب کرم  ،بارن رحمت مراعات نظیک  :باران  ،بارید  /خاک  ،گل  /جناس :گل  ،دل  /تکرار  :گل  /استعاره  :ید قدرت
 -2در بیت زیر « استعاره » را مشخص کنید و آن را بررسی نمایید.
سر نشتر عشق بر رگ روح زدند

رگ روح  :روح مانند موجودی است هک رگ دارد

یک قطره فرو چکید و نامش دل شد.

 -3برای هر مفهوم زیر  ،از متن درس  ،معادل کنایی بیابید و بنویسید:
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 -نپذیرفتن

( بار ندادن )

 متوسّل شدن -شتاب داشتن

( رد آوزید )

( دو اسبه آمدن)

قلمرو فکری
 -1در عبارت های زیر مقصود از قسمت های مشخص شده را چیست؟
الف) شما در این آینه  ،نقش های بوقلمون بینید.

سس
م انسان

ب) هر لحظه  ،از خزاین غیب  ،گوهری  ،در نهاد او تعبیه می کردند.
پ) حکمتِ ربوبیّت به سرّ مالیکه فرو می گفت . ... :

قلب

عشق

 )2هر بیت  ،با کدام قسمت از متن درس تناسب مفهومی دارد؟
 ناز و نیاز تو  ،شد همه دلپذیر من تا ز تو دلپذیر شد  ،هستی ناگزیر من حسین منزویّ
ّ
ّ
لی
ّ
آیا این ـچه رک است هک خاک ذ ل را از حضکت زعت هب چندین ازعاز می خوانند و خاک رد امکل مذلت و خواری ،با حضکت زعت و کبکیایی  ،چندین انز می کند.
 نیست جانش محرم اسرار عشقمعذورید هک شما را رکوکار با عشق نبوده است.

 تو ز قرآن  ،ای پسر  ،ظاهر مبینشما رد گل منگرید رد دل نگرید.

هر که را در جان  ،غم جانانه نیست خواجوی کرمانی

دیو آدم را نبیند غیر طین

مولوی

 -3در بارۀ ارتباط معنایی آیات شریفۀ زیر و متن درس توضیح دهید:
الف) وَ عَلَّمَ آدمَ االَسماء کُلَّها ( همۀ نام ها را به آدم آموخت).
ب) إِنّا عَرَضنَا االَمانَهَ عَلَی السّمَاوَاتِ وَاألَرضِ وَالجِبَالِ فَأَبَینَ أَن یَحمِلنَهَا وَأَشفَقنَ مِنهَا و حَمَلَهَا اإلِنسانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُوالً.
(  ،72احزاب)
( ما امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم ؛ پس  ،از پذیرفتن و حمل آن خودداری کردند و از آن هراسناک بودند و
انسان  ،آن را بر دوش کشید .به درستی که او ستمگر و نادان بود).
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شعر خوانی
آفتاب حُسن

بنم
ای رخ هک باغ و گلستانم آرزوست
-1

بگشای لب هک قند فراوانم آرزوست

قلمرو زبانی:
که  :زیرا که  ،به دلیل اینکه  /م  :جهش ضمیر  ،باغ و گلستان آرزوی من است /
قلمرو ادبی:
تشبیه  :رخ یار مانند باغ و گلستان است ؛ سخن معشوق مانند قند شیرین است  /گلستان :نماد خوشحالی و شادابی  /حس
آمیزی  :سخن شیرین
قلمرو فکری:
آرزوی دیدن چهرۀ زیبای تو را دارم  ،آرزوی شنیدن سخنان شیرین تو را دارم

کان چهره مُشَعشَعِ تابانم آرزوست

 -2ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابـر
قلمرو زبانی:

مشعشع  :درخشان و تابان  /آفتاب حُسن  :منظور شمس تبریزی است /دمی  :لحظه ای /
قلمرو ادبی :
تشبیه  :آفتاب حسن( حسن مانند آفتابی است که می درخشد )  /استعاره  :آفتاب حسن استعاره از شمس تبریزی  /مراعات
نظیر :آفتاب  ،تابان  ،ابر ،
قلمرو فکری :
ای مظهر زیبایی لحظه ای آن چهرۀ درخشانت را نشان بده چرا که آرزوی دیدن آن چهرۀ تابان را دارم

نج
گف
نج
 -3گفیی ز انز « شیب مر ان مرا ربو » آن تنت هک  «:شیب مر انم»آرزوست

قلمرو زبانی:
ز ناز  :از روی ناز  /ت  :در « گفتنت » مضاف الیه است « گفتنِ تو »
قلمرو فکری :
از روی ناز گفتی مرا بیش از این میازار  ،باز دلم می خواهد که آن سخن را از دهان تو بشنوم

 -4زین همراهن سست عناصک دلم گرفت شیک ـخدا و رسـتم دسـتانم آرزوست

قلمرو زبانی :
همرهان  :واژه ای « وندی» است( هم  +ره  +ان )  /سست عناصر :ضعیف و تنبل ،زبون ،بی درد /شیر خدا  :حضرت علی( ع ) /
رستم دستان  :رستم پسر زال « ،دستان » لقب زال است/
قلمرو ادبی:
تلمیح
قلمرو ادبی :
از افراد بی درد و ناتوان دلم گرفته است آرزوی همراهی شیر خدا و رستم را دارم

شی
هم
 -5دی خ با چراغ ی گشت گرد شهر

کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

قلمرو زبانی:
دی  :دیروز  /شیخ  :این شیخ ،همان دیوژن یا دیوجانس(414-323 ( (Diogeneق.م( است  .در بی اعتنایی او به مردم گفته اند
 :وقتی او را دیدند روز با فانوس روشن می گردید  ،سبب پرسیدند  ،گفت  «:انسان می جویم » در بارۀ او حکایات زیادی گفته اند.
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و نیز وقتی ابناء وطنش او را تبعید کردند ،کسی به طعن گفت  « :همشهریان ،تو را از شهر راندند» گفت  « :نه چنین است ،من
آنها را در شهر گذاشتم»  / .دد  :حیوان وحشی /
قلمرو ادبی :
تلمیح
قلمرو فکری :
دیروز شیخ دیو جانس  ،در روز روشن  ،در شهر  ،با چراغ می گشت و می گفت :از دیو و حیوان آزرده شده ام به دنبال انسان
هستم.

گف
 -6تند «:یافت می نشود سسته ایم ما »

گفت  « :آن هک یافت می نشود آنم آرزوست»

قلمرو زبانی :
یافت می نمی شود :یافت نمی شود /
قلمرو فکری :
به او گفتند :بیهوده تالش نکن  ،آن کسی را که به دنبالش هستی پیدا نمی کنی .ما تالش کردیم اما نشد .گفت  :آن کسی که پیدا
نمی شود آرزوی او را دارم.

پن
 -7هان ز دیده اه و همه دیده اه از اوست

پن
آن آ ش کار صنعت هانم آرز وست

قلمرو زبانی :
آشکار صنعت پنهان  :آن خدایی که آثار صنع او آشکار است و خود از دیده ها پنهان است/ .
قلمرو فکری :
خداوند همۀ دنیا را به وجود آورده است  ،و از دیده ها پنهان است  ،آرزوی رسیدن به او را دارم.

غزلیات شمس  ،جالل الدین محمد مولوی
درک و دریافت
 -1بیت های سوم و ششم را از نظر خوانش و توجّه به ایستگاههای آوایی بررسی کنید.
 -2در بارۀ دنیای آرمانی شاعر توضیح دهید.
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درس هشتم

در کوی عاشقان

ّ ّ
ّ
ّ ی مش
ای ق هفت شه بل
ه
ملق
ن
م
عل
ط
م
ل
م
م
م
شه
ج
ن
محمد ،ب هب الل الد ن ،ور هب« والان » یا « و وی » او ل رن م  ،رد ر خ هب د یا آمد .ت رت او هب « رو ی » یا « والانی روم » ااق ت وال ی

هم
ّ
ّ هم
وی رد شهر قونیه بوده است ،اما جالل الدین واره خود را از مردم خراسان شمرده و شهریانش را دوست می داشته و از یاد آانن ،دلش آرام نبوده است.

ّ
ّ
نج
ّ حس
ل
حم
نش
پدر جالل الدین ،محمدبن ین خطیبی ،معروف هب« بهاء الدین ولد »  ،از دا مندا ن روزگار خود بود .هب ستب رهاس از بی ر ی اه و ششتار شکر مغول و ر ش از

ّ
ّ
ح
بل
بل
خوارزمشاه ،انچار از خ مهاجرت کرد .جالل الدین رد این ایام ،جنپ شش ساهل بود هک خاندا نش ،شهر خ و خویشان را بدرود گفت و هب قصد ج ،رهسپار گردید .
شی ّ
ّ ّ
ّ
شی
چون هب نیشابور رسید ،با خ فریدا لدین عطار ،مالاقت کرد  .خ عطار ،کـتاب » ارکارانهم » را هب جالل الدین خردـسال هدهي داد و هب پدرش
ّ
پس
بهاءالدین گفت « :زود باشد هک این ک تو ،آتش رد سوخت گان عالم زند».

ّ
هن گامی هک بهاء ولد ،مناسک حج را هب پایان ربد ،رد بازگشت ،هب طرف شام رواهن گردید و مدتی رد آن نواحی هب رک ربد .آوازة تقوا و فضل و تأثیک بهاء ولد همه جا را

ّ
فراگرفت و پادشاه سلجوقی روم ،عالءالدین كیقبا ،د از مقامات او آگاهـی یافت ،طالب دیدا ر وی گردید  .بهاء ولد هب خواهش او هب قونیه رواهن شد و بدا ن شهریار

ویپست.

قلمرو زبانی:
ملقب  :لقب یافته  ،معروف شدن به نامی که غیر از نام اصلی شخص باشد واین نام داللت بر ستایش ویا نکوهش آن شخص
است  / .رنجش  :آزرده خاطر شدن  / .بدرود گفت  :خدا حافظی کرد  /.چون  :در مفهوم «زمانی که » /سوختگان  :عارفان
وعاشقان  .واژۀ وندی است  / .مناسک  :جمعِ مَنسَک ،آیین های عبادی /.شهریار  :پادشاه  .اسم مرکب ( شهر = یار)

محی
بهاء ولد از آن جا هک دیار روم از اتخت و اتز سپاه مغول ربکنار بود و پادشاهی داان و ـصاحب بصیکت و عالم رپور و طی آرام و آزاد داشت ،بدان نواحی

هج
رت گزید  .ـمردم آن ـسرزمین ،عالقۀ فراوانی هب او یادنتف و سلطان نیز ،بی اندا زه ،او را گرامی می داشت.

ّ
ّ
ّ ّ
جالل الدین ،رد هجده سالگی هب فرمان پدر ،با « گوره خاتون » ازدواج کرد .پس از رد گذشت بهاءالدین  ،جالل الدین محمد هب اصکار مریدان و شاگردان پدر ،مجالس

ّ
ردس و وعظ را هب عهده گرفت؛ جالل الدین رد آن هن گام ،بیست و چهار سال داشت.
ّ ی ّ ت شه حل تحصی
چه
مش
پ
س
ن
م
خ
خ
حی
ا
آ
ا
پس از این ،جالل الد ن مد ی رد ر ب هب ل وـلعم رپد ت و س عازم د ق شد و شیب از ار سال رد ن ان ه ،د ش ی اندو ت و
معرفت می آموخت.

ّ
ّ مجم
جالل الدین ،پس از چندی ااقمت رد شهراهی حلب و شام هک مدت وع آن ،هفت سال شیب نبود ،هب قونیه باز آمد و همه روزه ،هب شیوة پدر ،رد مدرهس ،هب ردس علوم

مح
دینی و ارشاد می رپداخت و طالبان وـلعم شکغعت رد ضک او حاضک می شدند.

ّ
ّ
ّ
شغ
ف
ب
رد این ایام هک جالل الدین ،روزاه هب ل تدریس می گذرانید و شاگردان و پیکوان بسیاری از حضورش بهره می ربدند و مردم روزگار رب تقوا و زهد او مت ق ودند،

شم
شم ّ
شم حق
انگهان آفتاب عشق و س یقت  ،رد رباربش نمایان ـشد؛ او س الدین تبکزیی بود  .س از مردم تبکزی بود و خاندان وی هم اهل تبکزی بودند  .او ربای
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ّ
لی
شم
شسب وـلعم و معارف ،بسیار مسافرت کرد و از مشای فراوانی بهره ربد  .هب د ل سیر و سـفر التته سست و جو و رپواز رد عالم معنا  ،او را « س رپنده» می
گف
تند.

ّ
ّ
شمس الدین ،بیست و ششم جمادی اآلخر سال  242هجری قمری هب قونیه وارد شد .شمس ،عارفی کامل و مرد حق بود و موالان جالل الدین هک همواره رد طلب مردان خدا

شم
شم
بود ،چون س را دید ،نشان اهیی از لطف الهی را رد او یافت و دانست هک او همان پیر و مرشدی است هک سالها رد سست وجویش بود؛ از این رو ،هب س روی

ّ
صح
نش
آورد و با او هب بت و خلوت ست و رد خاهن رب آشنا و بی گاهن بست و تدریس و وعظ را راه کرد  .موالان جالل الدین با همۀ مـلع و اسـتادی خوـیش ،رد
ّ
چه
شم
این ایام هک ـحدودا سی و هشت ساهل بود؛ خدمت س زانو زد و نوآموز گشت؛ این خلوت عارافهن ،ـحدود ل روز طول ششید.

شم
ـه ق نی علم
تغ
ا و زاهدا ن هم ،مانند شاگردانش از ییک رفتار موالان
موالان آن چنان رد معارف س ،ـغرق ـشد هک مریدا ن خود را از یاد ربد .ا ل و ه و
ّ
ّ
شم
شم
نس
خشمگ
ه
ج
ه
م
م
ه
ین شدند و هب رکزنش او رپداختند  .د نی آانن تت هب س ،ره روز فزون رت می گشت  .موالان جالل الدین رد این میان ،با بی تو ی هب ال ت و یا وی
مردم ،خود را با ـسرودن َغل اهی گرم و رپسوز و گدا ز عاشقاهن ،رکگرم می کرد.

شم
شم
خش
رد پی فزونی گرفتن م و غضـب ـمردم ،س ،انگزری قونیه را رتک کرد  .موالان رد طلب س هب ت کاپو افتاد و رکانجام خبک یافت هک او هب دمشق رفته است .

شم
موالان چندین انهم و پیغام فرستاد و َغل ـسرود و هب خدمت س رواهن کرد.

شم
ک ا خ پشیم
لت
ان شدند و روی هب موالان آوردند  .موالان عذرشان را پذریفت و فرزند
یاران موالان ـهم هک ژپمردگی و د نگی او را رد غیتت س دیده بودند ،از رد ر ود،

شم
خود  « ،سلطان ولد » را با َغل زری  ،هب طلب س ،روانۀ دمشق کرد.
قلمرو زبانی:

وعظ  :پند واندرز  /عازم  :رهسپار  /اقامت  :ساکن شدن  /باز آمد  :برگشت  /طالبان  :ج طالب  ،خواهنده  ،خواهان  /محضر
 :پیشگاه  /تقوا  :خدا ترسی  ،دین داری  /شریعت  :دین وآئین  /طریقت  /روش ،مسلک ،مذهب ،سیرت  ،در مقابل شریعت
است  /ز هد  :پارسایی ،پرهیز  /متفق  :با هم بودن  ،یکی بودن  ،هم نظر بودن  /معارف  :دانش ها  ،شناخت ها  /مشایخ :
جمع شیخ  ،بزرگان  /مرشد  :ارشاد کننده  /پیر  :در این جا راهنما وهدایت کننده  /مرید  :طرفدار  ،دوستدار  /زاهدان :
پارسایان وپرهیزگاران  /مالمت  :سرزنش  /خشم وغضب رابطه ترادف دارند  /تکاپو  :جست وجو وتالش زیاد /

ربوید ای حرغـفان  ،بکشید یار ما را

هب من آورید آخر  ،صنم ِ گرزی پا را

قلمرو زبانی :
حریفان  :هم نشینان ویاوران  .منادا  /صنم  :بُت  .منظور « یار ودلبر »  /گریز پا  :فراری وگریزان  .صفت بیانی .مرکب
قلمرو ادبی:
استعاره  « :صنم » استعاره از « یار »
قلمرو فکری:
ای یاوران یار گریز پا را بار دیگر نزد من بیاورید.
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ّ
هب رتاهن اهی شیرین  ،هب بهاهن اهی زرین

بکشید سوی خاهن ،هم خوب خوش لقا را

قلمرو زبانی:
شیرین  :دارای وزن وآهنگ خوش  ،زیبا وگوش نواز  /موزون :دارای وزن  /خوب  :زیبا روی  /خوش لقا  :خوش چهره  ،زیبا
قلمرو ادبی:
حسّ آمیزی  :ترانه های شیرین  /استعاره  « :مَه » استعاره از « یار»
قلمرو فکری:
با سخنان شیرین و ترانه های خوش آهنگ  ،یار ما را به سوی خانه برگردانید.

اگر او هب وـعده گوید هک دَم ِ دگر بیایم

همه وـعده مکر باشد  ،بفر یبد او شما را...

قلمرو زبانی:
او  :معشوق  /دمِ دگر  :لحظه ای دیگر  /بیایم :می آیم  /مکر :حیله  ،فریب  /بفریبد :می فریبد
قلمرو ادبی:
واج آرایی « :د »  /واج آرایی « :د »  /تناسب بین « مکر وفریب » و « وعده و دم »  /تکرار واژه « او »
قلمرو فکری:
اگر یار من به شما وعده بدهد و بگوید  « :لحظه ای دیگر می آیم ».تمام وعده های او فریب است و دارد شما را فریب می دهد.

شم
شم
شم
نش
این پیک اه و انهم اه ،عاقبت رد دل س ،تأثیک بخشید  .س ،خواهش موالان را پذریفت و بار دیگر هب قونیه بازگشت .با آمدن س ،بار دیگر ،ست اه و مالاقت

تعطی
شم
خش
موالان با او پی ردپی شد و ستب انقالب احوال موالان گردید  .دگربار ،مریدا ن از ل شدن مجالس ردس ،هب م آمدند و موالان را دیواهن و س را جادوگر خواندند.
شم
شم
چون یاران موالان هب آزار س ربخاستند ،س ،انگزری دل از قونیه ربکند و زعم کرد هک دیگر بدا ن شهر رپغوغا باز نیاید و جایی ربود هک از او خبری ونشنند ،و رفت.

شم
شم
شم
از این هب بعد ،رکانجام و عاقبت کار س و این هک هچ رب رک او آمده ،هب ردسیی ،روشن نیست .پس از غیتت س  ،شاگردان هب موالان این گوهن خبک دادند هک س ششته

ّ
بس
نم
شد ،ولی دلش رب ردسیی این خبر گواهی ی داد  .موالان ـپس از سست و جوی یار ،بی قرار و آشفته ـحال گردید  .شب و روز از شدت بی
قراری ،بی اتبی می کرد و شعر می رکود.

شم
پس از سست و جوی بسیار ،موالان با خبک شد هک ظارها س رد دمشق است.آزار و ان کار مخالفان هم ستب شد هک او نیز رد طلب یار همدل و همدم خود ،عازم دمشق شود .

شم
نم
موالان رد دمشق ،ویپسته هب افغان و زاری و بی قراری ،س را از ره کوی و ربزن ،سست و جو می کرد و ی یافت

شم
مش
حق
چون موالان از یافتن س انامید شد ،انچار با اصکار همرااهن هب قونیه بازگشت و رتبیت و ارشاد ـتااقن معرفت حق را از رکگرفت .رد یقت ،از
ّ
ّ
ّ
شی
نش
این دوره ( سال  ) 246ات هن گام ردگذشت ( سال  ،) 262موالان هب همت یاران زندیک خود ،خ صالح الدین زرکوب و سپس حسام الدین حسن چلبی ،هب ک
ّ
ّ
معارف الهی مشغول بود  .بهتکین یادگار ایام همدمی موالان با این یاران ،هب وژيه با حسام الدین ،رکودن کـتاب گرانبهای مثنوی است هک یکی از عالـی رتین آاثر

ّ
نم
من
ادبی اریان و اسالم است  .رد این باره ،این گوهن روایت می کنند هک حسام الدین از موالان ردخواست ود کـتابی هب طرز « الهی انمۀ » سنایی یا « طق
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ّ
ّ
مشتم ب هج
حس
نظ
مث
بی
ی
ن
بی
لط
ب
خ
م
س
ام
ل ود رب ده ت از آغاز وی ،رون آورد و هب د ت
ا ر » عطار هب م آرد  .والان ی ردنگ از دستار ود کاغذی هک

ّ
الدین داد.

قلمرو زبانی:
ایام  :جمع یوم  ،روزها  /به نظم آوردن  :سرودن  ،به شعر نوشتن  /بی درنگ  :بدون معطلی  /دستار  :عمامه  ،پارچه ای که به
دور سر پیچند  /مشتمل  :در برگیرنده وشامل شونده /

ّ
نش
نم
از این پس ،موالان شب و روز ،آرام ی گرفت و هب نظم مثنوی مشغول بود و شبها حسام الدین رد اگشیپه وی می ست و او  ،مثنوی می ـسرود و حسام

ّ
صب
شش
الدین می نوشت و رب موالان می خواند  .ربخی شب اه  ،گفتن و نوشتن ات هب ح گاه می ید  .ظارها ات اواخر عمر  ،موالان هب نظم مثنوی مشغول بود و چلبی و دیگران
می نودنتش.

ّ
حق
موالان مردی زرد چهره و باریک اندا م و الرغ بود و چشمانی سخت جذاب داشت و از نظر اخالق و سیکت ،ستودۀ اهل یقت و ـسرآمد هم

هم
صل
صل
صل
روزگاران خود بود و خود را هب جهان عشق و یکرنگی و ح طلبی و امکل و خیک مطلق ششانیده ،رد زندگانی  ،اهل ح و سازش بود  .ین حالـت ح و ی گانگی با عشق و
تحّ
حق
نم
تل
ب
خ
حس
م
طع
عظی
شم
خل
م
م
ش
ر
گ
ج
ط
س
ا
ا
ا
ا
یقت ،او را ربدباری و ل م ید؛ وری هک ن و ان زای د نان ر ره ز واب خ ی داد و هب رن ی و ن ق ،آانن ر هب ر ه ر ت ی آورد.
فـخ ّ
از شاـعران و عارـفان و همروزگار موالان ،سعدی و رالدین رعاقی بودند هک ظارها ره دو نفر با وی دیدا ر و مالاقت کرده اند َ .غل زری از موالان،

سعدی را شیفتة خوـیش ـساخت:
قلمرو زبانی:

طعن  :سرزنش کردن  ،کنایه زدن  / .شیفته  :عاشق وحیران / .

نـف
ره س آواز عشق می رـسد از چپ و راست

ما هب فلک می روـیم ،زعم ِ تماـشا هک راست

قلمرو زبانی :
هر نفس  :هر لحظه  /فلک  :آسمان  /عزم  :قصد  ،نیّت  /تماشا  :با هم راه رفتن
قلمرو ادبی:
مجاز  « :نفس » مجاز از « لحظه »  /تشخیص :آواز عشق  /تضاد :چپ  /راست  /کنایه  « :چپ و راست» کنایه از « همه جا »
قلمرو فکری:
آواز دوست از همه جا شنیده می شود ؛ دیگر طاقت دوری نداریم و به سوی ملکوت حرکت می کنیم هر که با ما می خواهد بیاید

ما هب فلک بوده ایم  ،یار ملَک بوده ایم

هم
باز ان جا رویم  ،جمله  ،هک آن شهر ماست

قلمرو زبانی:
فلک  :آسمان  ،د ر این جا بهشت ویا عالم معنا ( اشاره به این دارد که انسان پیش از آفرینش جسمانی به صورت روح در عالم باال
حضور داشت ) /

ملک  :فرشته جمع مالئک / .جمله  :همه  « ،قید »

قلمرو ادبی:
جناس :فلک  ،ملک  /مجاز  « :شهر » مجاز از « سرزمین » /
قلمرو فکری:
55

تلمیح  :انّا هلل و انّا الیه راجعون  ،کُل شیءٍ یَرجِعُ الی اصله

حم
ا د رمضان زاده

و ـخدایی هک رد این زندیکی است  /الی این شب بواه پای آن کاج بلند...

جایگاه حقیقی ما عالم باال است  ،ما یار و همنشین فرشتگان بوده ایم ؛ دوباره  ،همه به جایگاه اصلی خود بازخواهیم گشت

بس
بیم
گویند رد شب آخر هک اری موالان سخت شده بود ،خویشان و ویپست گان ،یار نگران و بی قرار بودند و »سلطان ولد » ،فرزند موالان ،ره دَم بی

اتباهن هب بالین پدر می آمد و باز از ااتق بیرون می رفت .موالان رد آن حال ،آخرین َغل عمر خود را رکود:

شب
رتک من خراب گرد متتال کن

تن
رو ـسر بنه هب بالین  ،ها مرا راه کن

قلمرو زبانی :
شبگرد  :شب بیدار  /مبتال  :گرفتار
قلمرو ادبی :
ایهام :خراب الف) مست ب)ویران و به هم ریخته /سر به بالین نهادن  :با خیال آسوده به فکر خود بودن/
قلمرو فکری :
تو با خیال آسوده باش  ،مرا که مست و شب بیدار و گرفتارم را تنها بگذار

پس من چگوهن گوـیم  ،کاین ردد را دوا کن

رددی است غیر مردن کان را دوا نباشد

قلمرو فکری :
غیراز مردن که چاره ای برای آن نیست ،درد دیگری نیز هست که درمان ندارد و آن درد عاشقی است پس من چگونه بگویم که
این درد عاشقی را درمان بکن ( در حالیکه درمان ندارد)

رد خواب دوش  ،پیری رد کوی عشق دیدم

با دست اشارتم کرد هک زعم سوی ما کن

قلمرو زبانی :
دوش  :دیشب  /پیر :مرشد  /عزم  :قصد  ،اراده
قلمرو فکری:
دیشب در خواب دیدم که پیر و مرشد با دست به من اشاره می کرد که به سوی ما بیا.

پنج جم
عاقبت ،روز یک شنبه  ،م ادی اآلخر سال  262هجری رـمقی ،هن گام رغوب آفـتاب ،خورشید رـمع موالان نیز از این جهان

تشی پی
هب جهان آخرت سفر کرد اهل قونیه ،از خرد و زبرگ  ،رد یع کر موالان و ـخاک سپاری ،حاضک شدند و همدردی کردند و بسیار گریستند و رب موالان نماز
خواندند.

قلمرو ادبی:
تشبیه اضافی  « :خورشید عمر»

ابیات زیر ،بخشی از غزلی است که گویی ،موالنا در مرثیۀ خود و دلداری یاران ،سروده است:

هب روز مرگ  ،چو اتبوت من روان باشد

گم
ان مبک ،هک مرا د رد این جهان باشد

قلمرو زبانی:
را  :فک اضافه « درد این جهانِ من » /

روان  :وندی « رو « بن مضارع»  +ان »

قلمرو ادبی:
کنایه  « :روان بودن تابوت » کنایه از مردن و تشییع کردن « .درد این جهان داشتن» کنایه از « غمگین و ناراحت بودن /
مراعات نظیر :مرگ  /تابوت /
56

حم
ا د رمضان زاده

و ـخدایی هک رد این زندیکی است  /الی این شب بواه پای آن کاج بلند...

قلمرو فکری:
هنگام مرگ که تابوتم را می برند  ،گمان نکن که به خاطر ترک این جهان ناراحت و غمگین هستم.

ّ
ربای من مگری و  ،مگو ردغ ! ردغ !

هب دام دیو ردافیی  ،ردغ آن باشد

قلمرو زبانی:
مگری  :فعل نهی از مصدر « گریستن »

 /دریغ :افسوس « شبه جمله »  /دریغ دوم « تکرار » است /

قلمرو ادبی:
مراعات نظیر :دام ،دیو  /تکرار :دریغ  /استعاره  « :دیو » استعاره از « هوا و هوس» /
قلمرو فکری:
برای من گریه نکن و نگو افسوس افسوس که رفت  ،اگر در دام هوا های نفسانی گرفتار شوی  ،جای افسوس دارد.

کدا م داهن فرو رفت رد زمین هک رنست

گم
چرا هب دانۀ انسانت این ا ن باشد؟

قلمرو زبانی:
نرست  :از مصدر « رُستن »
قلمرو ادبی:
تشبیه  :دانۀ انسان « انسان مانند دانه ای است که می روید »  /مراعات نظیر  :دانه  ،زمین  ،رُستن  /واج آرایی « :د »
قلمرو فکری:
کدام دانه کاشته شد و رشد نکرد ؟ چرا نسبت به انسان این گمان رشد را نداری؟
ّ ّ مش
زندگانی جالاللدین محمد  ،هور هب مولوی،

ّ
تلخ
تغ
بدعي الزمان فروزانفر ،با یص و اندک ییک

کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی:
 -1واژۀ « مرشد » در متن درس به چه معنایی است؟

شس
اسم افعل از « ارشاد» هدایت کننده  ،رهبک  ،ی هک راه راست را بنمایاند .رد این ردس رد معنی راهنما ورهبک عارافن واهل تصوف هب کار رفته است .

 -2چهار ترکیب اضافی که اهمّیّت امالیی داشته باشند  ،از متن درس بیابیید و بنویسید.
ح
ـعازم دمشق – زعم تماـشا  -مناسک ج – ـصاحب بصیکت
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 -3گاه  ،واژه از نظر نقش دستوری  ،پیروِ گروه اسمی پیش از خود است؛ به اینگونه نقش ها در اصطالح  « ،نقش تَبَعی » می
گوییم.
نقش های تبعی
معطوف

تکرار

بدل

معطوف

بدل

تکرار

واژه یا واژه هایی که بعد از حرف عطف

واژه یا واژه های قبل از خود را توضیح

یک نقش  ،دوبار در جمله تکرار شود

« و » می آید.

می دهد.

مریم و زهرا آمدند.

مریم  ،خواهر زهرا  ،آمد.

معطوف

بدل

مریم آمد مریم.
تکرار

اکنون برای کاربرد هر یک از نقش های تبعی  ،مثال بنویسید.

كی
مجالس ردس و وعظ را ربعهده گرفت / .پادـشاه سلجوقی روم  ،عالءالدین قباد  ،از مقامات او آگاهی یافت / .ربای من مگری و مگو ردغ  ،ردغ .
قلمرو ادبی
 -1برای کاربرد هر آرایۀ زیر  ،نمونه ای از متن درس بیابید.
واج آرایی:
حس آمیزی:
تشبیه :

م
تن
( رو رک بنه هب بالین  ،ها مرا راه کن  /رتک من خراب سکین متتال کن « نقش نمای اضاهف» )

( خود را با رکودن َغل اهی گرم رکگرم می کرد)

( کوی عشق  ،دیو نفس)

 -2بخش مشخّص شده در سرودۀ زیر  ،بیانگر کاربرد کدام آرایۀ ادبی است؟ دلیل خود را بنویسید.
بیداری زمان را با من بخوان به فریاد
ور مرد خواب و خفتی
« رو سر بنه به بالین  ،تنها مرا رها کن»

شفیعی کدکنی

تضم
ین  ،ـشارع مصراعی از مولوی را ربای زیبا ـساختن شعر خود عینا آورده است.

قلمرو فکری
 -1در بارۀ اصطالح « پیر» و « مراد » و پیوند آن با زندگی مولوی توضیح دهید.

مرشد و هدا یت کننده ره نو سفر راه عشق است .او انسان کاملی است هک مریدا ن را هب راه حق دعوت می کند  .مولوی اگر هچ خود پیک و مراد بسیار شسان بوده است اما رد تمام طول زندگی خود هب

شم
تغ
دنبال انسانی بوده است هک نشاهن اهی الطاف الهی را خود داشته باشد او این نشاهن اه را رد س می بیند و رد پایان عمر معنای پیک ربایش ییک می یابد و این ویپند  ،ویپندی متعالی می شود.
 -2با توجه به متن درس  ،به اعتقاد موالنا  ،چه چیزی را باید مایۀ دریغ و افسوس دانست؟

هب دام دیو نفس ردافـتادن

 ) 3کدام بیت درس  ،با این سرودۀ حافظ ارتباط معنایی دارد؟ پیام مشترک این ابیات را بنویسید.
« چنین قفس نه سزای چون من خوش الحانی است

ما هب فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم باز همان جا رویم  ،جمله  ،هک آن شهر ماست.

روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم »
ص
بازگشت هب ا ل

 -4بیت زیر ،بیانگر چه دیدگاهی است؟
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کدام دانه فرو رفت در زمین که نرُست

چرا به دانۀ انسانت این گُمان باشد؟

رسـتاخیز  ،زنده شدن مردگان پس از مرگ  ،مرگ پایان زندگی نیست.

مولوی

 ) 5بر مبنای متن درس  ،خلق و خوی موالنا را با این آیات قرآن کریم که به حضرت موسی ( ع ) و حضرت هارون ( ع ) خطاب
است  ،مقایسه کنید.
( طه )43 -41 /
اِذهَبا إِلی فِرعَونَ إِنَّهُ طَغَی  .فَقُولَا لَهُ قَوالً لَّیِّناً.
ّ
شم
تح بس
هم لی بس
تل نم
صل
رد زندگی اهل ح و سازش بود هب ین د ل یار ربدبار و صبور بود و ملش یار زیاد  .طوری هک طعن و انرزای د نان را رهگز جواب خ ی داد و با رنمی و حسن خلق

 ،آانن را هب راه راست می آورد.

.......................................................................................................................... -6

گنج حکمت
چنان باش ...
ّ
ّ شی
ی
خواهج عبدالکریم  [ ،هک ] خادم خاص خ ما ،ابوسعید – قدس اهّلل ِر روحَ ِر العززی  -بود .گفت  « :روزی ردو ی مرا بنشانده بود

شی
ات از ح کایت اهی خ ما  ،او را چیزی می نوشتم» .

شی
شی
شی
ی
شس
ی بیامد هک  «:خ تو را می خواند ».ربفـتم  .چون شیپ خ رسیدم  ،خ رپسید هک  «:هچ کار می کردی ؟ » گفـتم  « :ردو ی ح کایت

شی
چند خواست  ،از آن خ  ،می نوشـتم».

شی
خ گفت  «:یا عبد الکریم ! ح کایت نویس مباش  ،چنان باش هک از تو ح کایت کنند! »
اسرارالتوحید ،محمدبن منوّر
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ذوق لطیف

درس نهم

ّ ه
خاهلام چند سالی از ماردم زبرگ رت بود  .از شوـهرش جدا شده بود ؛ چند بچهاش مگی رد شیکخوارگی مرده بودند و او مانده بود تنها  .با آن هک از نظر مالی چیه يلكشم
متّ
ندا شت و رد نوع خود مكن هب شمار می رفت  ،از جهات دیگر انـشاد و رکگردان بود .تنهایی و بی فرزندی ربای یک زن يلكشم زبرگ بود و او گاهی رد قم زند

کج
نم
رباردش زندگی می کرد  ،گاهی رد كبوده ی دانست رد ا ریشه بدواند.
قلمرو زبانی:

متمکّن :دارای امکانات  ،ثروتمند /به شمار می رفت  :فعل اسنادی  /کبوده  :نام روستا /ریشه بدواند :بماند

ّ
ست
بح
ی
ب
خ
عص
ب
ح
ت
م
ل
ک
ش
با این حال ،او نیز مانند ماردم تو ی داشت هک هب او مقاومت و ا ح کام اراده ی ید  .از ران اهی ی هک امروز را ج است و فۀ ربخورد فرهنگ

مش ّ
یم
من
له
ی
م
شکق با رغب است ،رد آن زمان خبکی نبود  .ره عصب و فکر هب بع بی ـشائبۀ ا ان وـصل بود هک خوب و بد را هب عنوان ت ا ی ی

نم
پذریفت .هب این زندگی گذرا آن قدراه دل ی بست هک پیشامد انگوار را افسعه ای بین گارد و رد نظرش اگر یک روی زندگی زشت می شد ،روی دیگری بود هک بشود
هب آن پناه ربد.

قلمرو زبانی:
توکّل :در اصل یعنی واگذار کردن کارها به خداوند .در این جا یعنی تکیه گاهی معنوی ،ایمان محکم به خدا  /بحران  :آشوب
وآشفتگی  ،تغییر حالت ناگهانی

 /تحفه  :هدیه  ،ارمغان  /بی شائبه  :بدون آلودگی  ،بی عیب ،بدون تردید وشک

/

مشیّت  :خواست  /دل نمی بست  :عالقه مند و وابسته نمی شد  / .ناگوار  :ناخوشا یند  ،تلخ وناراحت کننده  / .فاجعه  :بالی
سخت وحادثه ناگوار  /روی دیگری بود که بشود به آن پناه برد :همیشه امیدوار بود
قلمرو ادبی:
استعاره  :یک روی زندگی  :زندگی مانند سکه ای است که دو رو دارد / .کنایه « :روی زشت زندگی» کنایه از ناگواری های زندگی
/

تشخیص :زندگی روی داشته باشد

قلمرو فکری :
او با توکل به خداوند وایمانی که به اوداشت می توانست بحران های فکری وروحی را به خوبی در خود از بین ببرد وبه دنیای فانی
وابسته نشود .زشتی دنیا را در کنار زیبایی های آن پذیرفته بود .

ّ
ـخ
ب
ت
بیش
مک
یش
حت
ن
ی
ـت
قن
ر از آن ا اج
بنارباین ،خاهلام با همه ی هک داشت ،هب زندگی ردو اهنای اعت کرده بود  ،هن از ل بلکه از آن جهت هک هب

مش
ندا شت  .رد خانۀ ـترکی هک خانوادۀ دیگری هم رد آن زندگی میکردند ،یک ااتق داشت  .خانۀ كهن سالی بود و رب رک هم نکبت بار  ،عاری از ره گوهن

هم
ام کان آسایش .رد ان یک ااتق زندگی خود را متمرکز کرده بود.
قلمرو زبانی:

بخل :خساست  ،تنگ چشمی  /نکبت  :بدبختی ،فالکت  /عاری  :فاقد  ،بدونِ
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نشس
ّ
ربای این خاهل من هب منزلۀ فرزند بودم  .گاه هب گاه هب دیدا رش می رفتم و کنار پ جنره می تیم و او ربای من قصه میگفت  .ربخالف ماردم هک خشک و کم
همچ
ّ
ّ
مخ
سخ
ئ
نم
ن بود ،و از داریۀ مسا ل روزمره و « مذهبیات » خارج یشد ،وی از مباحث تلف حرف میزد؛ از اتری  ،حدیث ،گذشتهاه و نین شعر؛
ّ
ا ظ اف نق
م سخ
قی
حی
م
ه
سـت
گف
م
خ
گف
ب
ع
م
ا
ا
ی و ی از آ رت و و رض رگ ن ی ت ،تارش با قد ری ر ت و ل و د ان راه ود.
ّ
ربای من قصه اهی شیکینی می گفت هک او و ماردم ره دو ،آنها را از مارد زبرگشان هب یاد دادنتش  .از این ماردزبرگ (مارد پدر) زیاد حرف می زدند هک رـمع ردازی

ّ
سخ
گف
کرده و نان جذا بی گفته بود  .هب او می تند « :ماردجون» ورد زبانشان بود « :مارد جون این طور گفت  ،مارد جون آن طور گفت».
قلمرو زبانی :

به منزله  :مانند  ،در حکم  /مذهبیات  :موضوعات مذهبی  /عوارض  :جمع عارضه  .حادثه  ،پیشامد  /ظرافت  :زیرکی ومهارت ،
زیبایی  ،نکته سنجی وخوش زبانی  /جذاب  :گیرا وزیبا  /ورد  :دعا  ،ذکر  /ورد زبان بودن  :کنایه از دائیماً از چیزی حرف زدن
قلمرو ادبی:
کنایه  « :خشک بودن » کنایه از « جدی بودن » /

حسّ آمیزی :قصّه های شیرین

ّ
صی
نخس
ّ
بع
تین بار از زبان خاهل و گاهی هم ماردم بود هک ضی از قصه اهی بسیار ا ل اریانی را دینشم و هب عالم افساهن اه – هک آن همه رپرنگ و ن گار و آن همه رپان و رنم است
ّ
نخس
نم
ی
حی
گ
ی
–راه پیدا کردم  .عالوه رب آن ،خاهل ام با ذوق لط فی هک داشت ،مرا تین بار از طریق سعدی با شعر شاه کار آشنا ود  .او سواد چندا نی ندا شت؛ ی مانند چند زن د ر

نم
رد ده  ،خواندن را می دانست و نوشتن را ی دانست ولی ردجۀ فهم ادبی اش خیلی رتشیب از این حد بود .او نیز مانند دایـی ام موجود

غ
تی
هم
ّّ
« یک کتابی» بود ؛ غعنـی  ،عالوه رب قرآن و مفا ح الجنان ،فقط کلیات سعدی را داشت  .این سعدی دم و شوره و مگسار او بود  .من و او اگر زمستان
نشس
جم
هم
خت
پش
بود ،زری کرسی ،و اگر فصول مالیم بود ،ان گوهن روی اقلیچه می تیم؛ هب ر خوابی هک پشت رکمان ع شده بود و حکم یی داشت  ،تکیه می دادیم و
گلس
سعدی می خواندیم؛ ـتان ،بوسـتان،

تمث
نم
گاهی قصاید  .هنوز فهم من ربای ردیافت لطاغف َغل کافی نبود و خاهل ام نیز هک طرفدار شعراهی اندرزی و یلی بود ،هب آن عالقۀ چندانی نشان ی داد.
قلمرو زبانی:
غمگسار  :غمخوار
قلمرو ادبی:
کنایه  « :که آن همه پررنگ و نگار و آن همه پرّان و نرم است» کنایه از خیال انگیز بودن  /مجاز « :سعدی » مجاز از« آثار
سعدی» /

تشبیه  :ایـن سعدی همـدم و شوهر و غمگسار او بود / .تشخیص  :آثار سعدی شوهر کسی باشند.

ّ
شی
نع
سعدی هک ا طاف جادوگراهن ای دارد ،آنقدر خود را ـخم می کرد هک هب حد فهم انچیز کودکانۀ من ربسد .این خ همیشه« ـشاب »

ّ
ّ
چش
پیررتین و جوان رتین شاـعر زبان افرسی  ،معلم اول ،هک هم هیتت یک آموزگار را دارد و هم مهر یک رپسـتار ،م عقاب و

تش ّ
جم
هی
لطافت كبورت ،هک ـ چ حفره ای از حـفره اهی زندگی اریانی نیست هک از جانب او شناخته نباشد ،ع کنندۀ اـضداد  :کع و رعافن  ،عشق و
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س
هم
ع
زندگی ملی ،شوریدگی و لـقع  ... .هب ره حال ،این دم کودک و د تگیک پیر ،از هفت ـصد سال شیپ هب این سو ،مانند هوا رد فضای فکری

افرسی زبان اه جریان داشته است.
قلمرو زبانی:

انعطاف :سازش ونرمی نشان دادن ،سازگارشدن با شرایط  ،خم شدن  /شیخ  :پیر  ،بزرگ

 /شاب  :جوان

عظمت  /حُفره  :سوراخ  ،گودال  /اضداد  :جِ ضد  ،چیزهای مخالف  /هیبت  :ترس وهول  ،شکوه وعظمت /

هیبت  :شکوه ،
شوریدگی :

عشق  /تشرّع  :دین و شریعت  ،مقابل عرفان وطریقت هست  ،تشرع  ،داشتن رفتار ورعایت اعمال قانونمند ودر چارچوب
خاص آئین های دینی ومذهبی است وبرای همین گاه با طریقت وعرفان چندان هم سو نمی باشد .
قلمرو ادبی:
تناقض ( پارادوکس) :شیخ همیشه شاب /کنایه «:آنقدر خود را خم می کرد » کنایه از « در حدّ فهم هر سنی سخن می گفت »
 « /چشم عقاب و لطافت کبوتـر» کنایه از « تیز بینی و نرمی »  /تشبیه  :حفره های زندگی

هم
من رد آن ااتق کوچک و اتریک با او آشنا شدم؛ نظیر ان حجره اهیی هک خود سعدی رد آنها نشسته و شعراهیش را گفته بود .خاهل ام
ّ
ّ
ّ
سخن سخ
نم
می خواند و رد حد ارداک خود معنی می کرد ،قصه اه را ساده می ود .این تنها خصوصیت سعدی است هک ش هب ن همه شتیه باشد و هب چیه شس شتیه نباشد  .رد زبان

افرسی ،احدی نتوانسته است مانند او حرف زبند و رد عین حال ،نظیک حرف زدن او را ره روز رد ره کوهچ و بازار می شنویم.
قلمرو زبانی :
حجره  :اتاق  ،خانه  /نظیر  :مانند  /ادراک  :فهم  /احدی  :هیچ کس  ،کسی
قلمرو فکری:

این تنها خصوصیّت سعدی است که سخنش به سخن همه شبیه باشد و به هیچ کس شبیه نباشد :سخنش « سهل و ممتنع » بود
است .به ظاهر بسیار ساده است اما نمی توان مثل آن گفت .

ّکل ّ
س
سع
ه
شی
ی
تص
تص
ی
م
ل
گ
ن
ی
چ
گ
ب
ش
ـم
ا
آن ات دی ای هک خاهل ام د ت ،شا ل وریاه ی م ود؛ ـچاپ ی با وریاهی ان اهن و ی ویا و زنده  ،و ن ون ا ن
تخ ّ
بیش
ی
ح کایت اه را می دینشم و می خواندم و عکس اه را می دیدم ،لبرزی می شدم .رکاچۀ ذهنم آماس می کرد  .ـتر رب فوران ل راه می رفـتم ات رب
ّ
گش
هیج
م
لک
روی دوپا  .پس از خواندن سعدی  ،وقیی از خانۀ ـخاهل ام هب خانۀ خودمان باز می ـتم ،قوز می کردم و از فرط ان « ه ی دویدم ».
کم خ
شسانی هک توی کوهچ مرا این گوهن می دیدند  ،ـشاید ی « ل» می پندادنتش .

قلمرو زبانی:
سراچه :خانۀ کوچک  /آماس :ورم  ،برآمدگی  /فوران  :جوشیدن یا جهیدن آب از چشمه

/

قوز  :برآمدگی غیر طبیعی

پشت انسان  ،قوز می کردم  :به شدت پشتم را خم می کردم  /فرط  :شدت  /لکّه می دویدم  :با شوق جست و خیز کنان پیش
می رفتم  ،یورتمه اسب وشتر /
قلمرو ادبی:
کنایه  « :سراچۀ ذهنم آماس مـی کرد » کنایه از « معلوماتم زیاد می شد »  /استعاره  :فوران تخیّل
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نس
خاهل ام نیز خوش وقت بود هک من تت هب کالم سعدی عالهق نشان می دادم؛ بنارباین ،با حوصله مرا همراهی می کرد .ره دو چنان بودیم هک گویی رد

کلم
نم
پالیز سعدی می چریدیم ؛ از بوهت ای هب بوهت ای و از شاخی هب شاخی  .معنی اتی را هک ی فهمیدیم از آنها می گذشتیم.
قلمرو زبانی:
پالیز  :باغ و بوستان
قلمرو ادبی:
استعاره  « :پالیز سعدی» استعاره از « آثار سعدی»

نس
شس
هن کـتاب لغیی داشتیم و هن ی بود هک از او بتوانیم بپرسیم  .خوشبختاهن ،دامنۀ کالم و معنی هب قدر کافی وسعت داشت هک ندا تن مقدا ری لغت ،مانع از

نم
مف
ربخورداری ما نگردد  .اگر یک بیت را ی فهمیدیم ،از بیت دیگر هومش را ردمی یافتیم؛ آزادرتین گشت و گذا ر بود.
ّ
گلسـت م ا س تقل س مسج
ب قی بس
نش
شت
ـت
م
م
ن
س
ا
آ
ا
ان ر هب وی ید از بـک ع وق د د هک عد ،و ی رد د ان ا ا ی و م ،ن ر هب کار ی ربدم.
از همان جا بود هک خواندن

طـف
لح
ست
از اظ آشنایی با ادبیات ،سعدی ربای من هب منزهل شیر« آغوز » بود ربای ل هک پایۀ عضله و ا خوان بندی او را می نهد  .ذوق ادبی
ّ
ّ
ّ
هم
شت
ق
ی
ب
ب
سک
ک
ک
م
خ
من از همان آغاز با آشنایی با این آاثر ،رپتو ع شد و ود را رب وی بلندی قرار داد  .از آن جا هک مر ی کارآز وده ای ندا م ،رد ن ورمال ورمال اد ی آغاز هب راه

یس هم
رفتن کردم  .بعداه اگر هب خود جرئت دادم هک چیزاهیی بنو م ،از ین آموختن رکخود و ره نوردی تنهاوش بود هک:
»هب حرص ارـشربیی خوردم مگیر از من هک بد کردم

بیابان بود و اتبسـتان و آب ـسرد و استسق

ا«

)سنایی(

قلمرو زبانی:
شیر آغوز :اولین شیر مادر پس از بدنیا آوردن فرزند

 /کور مال کور ما ل  :با احتیاط راه رفتن نابینایان  /سرخود :کسی که

نا صحی ندارد و بدون مشورت کاری بکند  ،مستقل  ،خود مختار  ،رها وآزاد  ،مستبد وخود رای  /تنها وش  :به تنهایی  /مگیر
 :باز خواست نکن

 /استسقا  :آب خواستن ،آب طلبیدن برای رفع تشنگی  ،نوعی بیماری که در آن بیمار از خوردن آب سیر

نمی شود .
قلمرو ادبی:
کنایه  « :به منزلۀ شیر آغوز بود » کنایه از « محکم می ساخت »
قلمرو فکری:
اگر از روی حرص کاری کردم  ،مرا مو رد مؤاخذه قرار نده ؛ من مانند انسانی بودم که در هوای گرم تابستان ودر حال تشنگی شدید
 ،آب سردی را دیدم و به سرعت به سوی آن دویدم ( .نویسنده با تواضع می خواهد کاستی های احتمالی ابتدای نویسندگی خود
و روی آوردن به این حرفه را توجیه کند)

ّ
روزاه  ،دکتک محمدعلی اسالمی ندروشن
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کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی
 )1جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید:

مفاتیح ( کلیداه )

مستقر ( ـساکن  ،استقرار یافته )
متمکّن ( دارا  ،رثوتمند )

 -2از متن درس  ،چهار ترکیب وصفی که اهمّیّت امالیی دارند  ،بیابید و بنویسید.
بح
من
صی نع
قصۀ ا ل – ا طاف جاوداهن – ران اهی عصبی – بع بی ـشائبه

 -3نمونه ای از کاربرد نقش تبعی « بدل » در متن درس مشخص کنید.
 -4همان طور که پیش از این خوانده ایم  ،هر جمله دو قسمت دارد :نهاد  ،گزاره.
نمونه  :خاله ام مرا نخستین بار از طریق سعدی با شعر شاهکار آشنا نمود.
گزاره

نهاد

نهاد  ،کلمه یا گروهی از کلمات است که در بارۀ آن خبری می دهیم ؛ یعنی  « ،صاحب خبر » است.
گزاره  ،خبری است که در بارۀ نهاد داده می شود.
در بند پنجم درس  ،جمله ها را مشخص کنید ؛ سپس نهاد و گزارۀ هر یک را در جدول زیر بنویسید:
نهاد
 ( او )او و مادرم  ،هر دو
 ( -آن ها )

گزاره

ربای من قصه اهی شیکین می گفت
آنها را از مارد زبرگشان هب یاد دادنتش.

از این مارد زبرگ زیاد حرف می زدند

قلمرو ادبی
 -1کدام عبارت متن  ،به ویژگی سهلِ ممتنع بودنِ سبک سعدی اشاره دارد؟
تن
سخن
ش هب همه شتیه باشد و هب چیه شس شتیه نباشد
این ها خصوصیت سعدی نیست هک
 -2به بیت زیر از سعدی توجّه کنید:
من در میان جمع و دلم جای دیگر است.

هرگز وجود حاضرِ غایب شنیده ای

همانطور که می بینید واژه های « حاضر » و « غایب » هم زمان  ،به پدیده ای واحد نسبت داده شده اند و به بیان دیگر  ،غایب ،
صفت حاضر  ،واقع شده است.
به نظر شما چنین امری ممکن است؟
انسانی که حاضر است  ،نمی تواند غایب باشد ؛ چون این دو صفت  ،متناقض اند؛ یعنی جمع شدن آنها باهم ناممکن است؛ چون
هر یک ،وجود دیگری را نقض می کند؛ با این حال ،شاعر چنان آن دو را هنرمندانه ،در کالم خود به کار برده است که زیبا،
اقناع کننده و پذیرفتنی می نماید .به این گونه کاربرد مفاهیمِ متضاد ،آرایۀ « متناقض نما« ( پارادوکس ) می گویند
حال آرایۀ متناقض نما را در دو سرودۀ « قیصر امین پور» بیابید.
 -کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق

نم
م
آرا ی طوافنی « آرامش طوافنی ی شود»

بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی.
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 بارها از تو گفته ام  /بارها از تو  /ای حقیقی ترین مجاز  ،ای عشق  /ای همه استعاره ها از تو.نم
حقی
حقی
قی رتین مجاز  « :قی  ،مجازی ی شود» ومجاز غعنی آن هچ غیک واقعی است .

قلمرو فکری

ّ
 -1نویسنده برای قصّه های ایرانی چه ویژگی هایی را بر می شمارد؟ رپ رنگ و ن گار  ،رپان و رنم.
-2معنی و مفهوم جمله های زیر را بنویسید:

الف) سراچۀ ذهنم آماس می کرد .معلوماتم زیاد می شد.
ب) از فرط هیجان لکّه می دویدم.

بسیار ذوق زده می شدم

 -3درک و دریافت خود را از عبارت زیر بنویسید:
هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می پذیرفت.

هم
انسانی مؤمن و معتقد بود و پذریفته بود هک تمام واقعي از خوب ات بد ،همه هب خواست رپوردگار اتفاق می افتد .و ین ااقتعد ،هب او آرامش می داد .
-3درباۀ ارتباط بیت پایانی و متن درس توضیح دهید.

طم
دکتک اسالمی ندوشن  ،با فروتنی خطااهی خودش را رد پیکوی از سبک سعدی می پذرید و این سسارت و گستاخی را همانند شعر پایانی ردس نتیجۀ حرص و ع می داند.

........................................................................................................................ -4
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میثاق دوستی

روان خوانی
مت ّ
ّ
قب
متح
قس
هس روز هب اول فروردین مانده بود  .روز ل از آن ،آخرین مت ردوس ما ا ان شده و از این کار رپزحمت هک ربای ـشاگرد مدرسۀ عصب و
تحصی ّ ّ
م
نم
شکافتمند باالرتین ش کالت است ،راهیی یافته بودیم و همه هب قدر تواانیی و هوش خویش ،ل موفقیت وده بودیم.
ّ
طم
ی
شت
ی
حی
ن
م
خ
ه
ان دا م ،مرور
کم حافظه رتین شاگردان ،شیب از بیست روز  ،اواقت خویش را صکف حاضککردن ردوس کرده بود ند و ی ن هک هب وش و حافظۀ و ش ا

متح
ی
مس
قطعات ادبی هب زبان فرانسه را فراموش نکرده بودم و بدین جهت رهشس از کار خویش راضی و کور ،می خواستیم روزی را هک رد پی ا اانت بود ،هب تفر ح و
سی
ـشادی هب رک ربیم  .بارانی بهاری از آنهایی هک ایجاد ل می کند ،شب نیشیپ ربای شست و شوی صحرا و بوسـتان چابک دسیی کرده ،راه باغ را رفته و گونۀ

بخ
گل
های بنفشه را ردفشان ساخته بود .از پشت کوه و از گریبان افق طالیی ،آفـتاب طراوت ش بهاری ،هب روی ما هک از سحرگااهن گردآمده بودیم،
تب ّ
س
گف
سش
تب
ی
گف
م
ن
م
ک
ج
ا
م ی رد؛ ی ن وا ی ما ر کیک ی ت.
قلمرو زبانی:
مسرور  :شادمان  ،خوشحال  /چابک دستی  :مهارت  ،چاالکی ،استادی  /رفته :از مصدر« روفتن » ویا « روبیدن »  ،جارو کردن
واز گرد وغبار پاک کردن ( دهخدا )  /دُرافشان :درخشان  ،افشاننده مروارید  ،صفت فاعلی مرکب ومرخم هست
قلمرو ادبی:
تشخیص  :باران بهاری چابک دستی کند /.گریبان افق طالیی  /آفتاب تبسم کند  /آفتاب تبریک بگوید

گنج
آسمان می خندید ؛ گلها از طراوت ردونی خویش ،رکمست وچلچله اه گرداگرد ردختان زبرگ هک از شکوهف ،سفید بودند  ،می رقصیدند .شکی زرد ،روی شاخۀ علفی

خوردو نشسته ،رپاهی شتنم دار خویش را ت کان داده  ،شیپ آفتاب  ،نیاز آورده و ردآن بامداد فرخنده ،سفت خویش را می خواند .پسری روستایی نَمد کوچک خویش را

ّ
هب دوش انداخته ،چوبدسیی بلند رب دوش ،گلۀ گوسفندی را هب دامنۀ کوه ،هدا یت می کرد .دست اه ی حنا بستة او نشان می داد هک او نیز ربای رسیدن
تش
عید طبیعت کغـفاتی فراهم آورده است.

قلمرو زبانی:
نَمد  :فرش مانندی که از مالیدن پشم کُرک درست می شود

لبخ
پس
کک ،آوازخواانن از پهلوی ما گذشت ،ن گاهی هب ما کرده ،ندی زد؛ پنداشیی با زبان بی زبانی می خواهد هب ما هک مانند خودش از رسیدن

مس
نجم
بهار رک تیم ،رعض تبکیک و تهنیت کند .رفیقی خوش خلق و بذهل گو هک عندلیب ا ن انس ما محسوب می شد ،از خندۀ پسکک ،ـشادمان ،او را

پس
ـصدا زد و هب او گفت « :کجان ،اسمت چیست؟»
قلمرو زبانی:

بذله گو  :آدم شوخ  ،خوش محضر  /عندلیب  :بلبل  ،هزار دستان
قلمرو ادبی:
تناقض :با زبان بی زبانی چیزی بگوید.
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چشم
جم
ّ
ف صح
را هک چیه وقت با ساکنین شهر م کالمه نکرده بود ،دست و پای خویش را گم کرد ،اما فورا خود را ع کرده و رد های ردشتش فروغی پیدا شد؛ گفیی
رزند

مس ّ
حس
جمله ای هک پدرش رد این موقع ادا می کرده است ،هب خاطرش آمده و از این رو کتی یافته است ؛ پس جواب داد «:نوکر شما ،ین»
ّ
دیگری رپسید « :ربای عید ،هچ تهیه کرده ای؟»

قلمرو زبانی:
فروغ :نور  ،روشنی /

گفتی  :انگار  /مسرّت  :خوشی  ،شادمانی

پس
کک رد جواب خنده ای زد و گفت «:پدرم یک سفت گیوه ربایم خریده و دریوز هک از شهر آمده بود ،کالهی ربایم آورد هک هنوز با لفاف کاغذی رد

صب
گوشۀ اطاق گذاشته است و قبای سبز ،هنوز تمام نشده و ماردم می گوید هک ات فردا ح حاضک خواهد شد».
ّ
ی
پ
ش
ن
سهم
چن
کن
شت
ه
هق
ی
هی
ی
م
ی
ین
شی
شی
م
ه
ی
ی
ی
اد کردم از ک ی اه ی هک راه دا م ،ی هب کودک د ان بد م و کا ش را ر ن م و ن کرد م.
رد این نیب ،من متأ رث رت از همه

مش ششم
هم
عج
کودک با ادب و تواضعی یب آنها را گرفت و ین هک دید گوسفنداه خیلی دور شده اند و باید ربود ،دست رد جیب کرده ،ر یی ش بیکون آورد و هب رفقا داد.

قلمرو زبانی:
گیوه :نوعی کفش که رویه آن از نخ یا ابریشم بافته می شود / .لفاف :پارچه و کاغذی که بر چیزی پیچند
قبا :نوعی لباس بلند مردانه / .متأثّر :اندوهگین  /کام  :دهان

حس
چش
با این هدهي ،کلمۀ پوزش و تقاضا همراه نبود ،تنها مژه اهی سیاه و بلند ،یک سفت م ردشت هب زری افکنده را پوشیده بود و معلوم می کرد هک ین از انچیزی هدیۀ

نشس
سخ
خویش شکمسار است .رد باغ ،زری یک ردخت تنومند سیب ،پس از چند ساعت ،بازی و سبک رکی هب استکاحت تیم و از ره رد نی رد میان

آوردیم .آرزواهی شاگردان جوان هک اتزه می خواستند از مدرهس بیرون آیند ،گوانگون بود و رهیک آرمانی داشت هک ربای ساریین با نهایت صکاحت و
نم
سادگی بیان کرده و از آنها مشورت می ود.

قلمرو زبانی:
پوزش  :عذر خواهی ،معذرت / .مژگان  :موهای پلک چشم  /شرمسار  :خجالت زده  /صراحت :خالص  ،آشکار شدن

طف
ّ
خ
چش
جوان رتین همه هک قیاهف ای گشاده و مهایی ردشت داشت  ،اما هنوز ل و انرسیده  ،می خواست رد اداره ای هک پدرش مستخدم بود ،دا ل شود و ربای ادای این

ّ
هم
نقشه ،مقدماتی حاضک می کرد .من از ه خیال رپست رت می خواستم آزاد و بی خیال  ،وقت خود را هب شعر و شاـعری ـصرف کنم ،با انن اندک بسازم

و رد پی شهرت ادبی ربوم  .ردآن روزاه اتزه بیت اهی بی معنی می ساختم هک وسیلۀ خندۀ رفقا بود.

ّ
هس
این آرزو ات مدتی موضوع شوخی دوستان گردید و رهیک شکوع هب لطیفه رپانی کردند ،یکی می گفت «:ردست است هک تو خیلی باهوش و صاحب ذوق و قریحه یی و
ّ
نم
التته ادبیات نیز وسیلۀ شهرت است ،ولی این شهرت ،زندگی مادی انسان را تأمین ی کند».
ّ
پس
لش
ه
ع
ک
خ
دومی شوخ رت می گفت  «:بسیار خوب است و سلیقۀ تو را می ندم و روزی هک شاه ـشدم ،تو را ملک ا را وا م رد».
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ّ
ّ
هم م
سومی گفت «:آاقی شاـعر ،لطفا رد ین جلس ،بالبدا هه از امیر معزی تقلید کرده ،شعری رد مدح گیوۀ من بگویید ،بدا نم قوت طبع شما ات هچ پاهي

است».

گف
من از این کناهي اه رد عذا ب ،هنرمندی کرده ،تم «:گفت وگو رد بارۀ مرا ربای آخر بگذا رید  .هب نقد باید آرزواهی دیگران را شنفت».

قلمرو زبانی:
بالبداهه  :بدون فکر قبلی

ّ
زعزیرتین رفقای من هک حسن سیکت را با صباحت توأم داشت ،لبخندی زده گفـت «:من می خواهم با مایۀ اندک ،بازرگانی را شیپ گیکم اما بدا ن شکط هک

صح
لج
رفقا ـهر وقت می خواهند ـخریدا ری کنند ،از تجارتخانۀ من باشد ».فی ا مله ،رهشس آرمان خویش را بیان داشت و رد باب آنها بت کردیم ات نوبت

هب سالخورده رتین رفقا رسید  .او تجرهب آموخته رت گفت:

ّ
ب ش خ ا نم
تغ
ست
خه
ی
تـف
ی
چ
ر
خ
ب
س
ت
ا
« رفقا! زندگانی آیندۀ ما د خوش تصادف و ا اق ا ت  .دور روزگار ،رب ک ما ر ا و هد زد و کات ی مار و هد ود؛ هچ سا هک قدری ما

بس
چیز دیگر باشد  .امروز کار ِ زا این است هک با یكدیگر عهد کنیم رههچ رد آینده ربای ما شیپ آید ،جانب دوسیی را ن گاه داشته ،از کمک هب یكدیگر فروگذا ری
ّ
ش
ننم
ی
امیي و ربای اینکه این عهد رهگز از خاطر ما رنود ،باید هب كل بدیهی ،میثاق امروزی را مؤکد ساز م».
قلمرو زبانی:

حسن سیرت  :خوبی خُلق و عادت  /صباحت  :زیبایی  ،نیکو روی شدن  /توأم  :همراه  /آرمان  :هدف  /بدیهی  :روشن  ،آشکار
 /میثاق  :عهد و پیمان
قلمرو ادبی:
تشخیص :شب چیزی بزاید.

 /کنایه  :ـ شب ابستن بودن » کنایه از « اتفاق غیر پیش بینی رخ بدهد»

ف گفتن ط پیم
گف
ان را هب رفیق خیال رپست خودمان ،راه می کنیم » .و مرا انمزد آن کار کردند  .من ،یک داهن شکوةف سیب چیده ،تم«:
ر قا
د «:رح

ّ
بست پیم
ان ،یک ربگ از این شکوهف را ـجدا کرده ،آن را ردخانۀ خوـیش ،میان اوراق کـتابی ،هب یادگار ایام جوانی ضبط
بیادیی ره جنپ نفر پس از ن

کنیم».

قب
بچی
گف
رفقا ـسراه را روی شکوهف خم کردند ،و ل از آنکه ربگها را نند ،من چنین تم:

مث
تم
« هب پاکی اقصد بی گناه بهار و هب طهارت این دوشیزۀ سفیدروی بوسـتان ،سوگند هک رد ام احوال و انقالبات روزگار  ،ل ربگهای این
مح ّ
مث
نش
ب
ی
سل
گ
ی
شک
م
ع
گل پاکدا من از یكدیگر حمایت کنیم و اگر تند بادی ما را از ـهم سوا کرد ،ت و الةق چیه یک از د ری ب ود و ات ل ا ن وهف  ،وی ما
کافوری شود ،دوسیی را ن گاه داریم».

آن گاه جنپ دست چابک ،ربگهای شکوهف را کندند و ره یک ربگ خود را رد میان دفتک خود گذا شت.

قلمرو زبانی:
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اوراق :جِ ورق  ،برگ ها  /ضبط کنیم  :نگهداریم  /انقالبات  :دگرگونی ها /

سلب  :گرفتن

قلمرو ادبی:
استعاره  « :قاصد بهار» استعاره از « شکوفه »
استعاره  « :تند باد » استعاره از « حوادث ناگوار»

 /تشخیص  :قاصد بی گناه بهار  /تشبیه  :مثل برگ ها  -مثل شکوفه ها
کنایه  « :موی ما کافوری شود » کنایه از « پیر شدن» .
برگرفته از کتاب « نثر فصیح فارسی » لطفعلی صورتگر

 -1نوع ادبی متن روان خوانی را با ذکر دلیل بنویسید.
 -2در بارۀ تناسب مفهومی  ،متن روان خوانی و عبارت « اَلعَبدُ یَدبِّرُ و اهللُ یُقَدِّرُ » توضیح دهید.
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درس دهم

بانگ جرس

ّ
دل رب عبور از ـسد خار و خاره بندیم

 -1وقت است ات ربگ سـفر رب باره بندیم

قلمرو زبانی :
برگ  :توشه و هر چیز مورد نیاز؛ مایحتاج و آذوقه  /باره  :اسب  /خاره  :سنگ خارا  ،سنگ
قلمرو ادبی :

برگ سفر بستن :کنایه از آمادۀ سفر شدن /.دل برعبور بندیم :کنایه از جایی بگذریم / .خار  ،خاره :جناس ناقص/
سدّخار :تشبیه (.خار مانند سدی است)  -سدّ خار :استعاره ( سختی ها و مشکالت مانند سدّخاری هستند).
قلمرو فکری :
زمان آمادگی برای مبارزه با دشمن فرارسیده است ،باید از سختی های زیادی عبور کنیم.

حی
 -2از ره کران بانگ ر ل آید هب گوشم

خم
بانگ از جرس ربخاست وای من وشم

قلمرو زبانی :
بانگ  :فریاد  ،صدا  /کران  :طرف ،جهت ،کنار  /رحیل  :از جایی به جای دیگر رفتن ،کوچ کردن ،سفر کردن  /جرس :زنگ  /بیت
چهار جمله است/
قلمرو ادبی :
مراعات نظیر :بانگ ،رحیل  ،گوش
قلمرو فکری :

از هر گوشه ای صدای کوچ کردن به گوشم می رسد اگر من سکوت اختیار کنم و کاری نکنم  ،وای بر من باد.

 -3ردیا دالن راه سـفر رد شیپ دارند

پا رد رکاب راهوار خوـیش دارند

قلمرو زبانی :
دریادالن  :رزمندگان  /سفر  :مبارزه با دشمن  /راهوار  :آنچه با شتاب اما نرم و روان حرکت می کند؛ خوش حرکت و تندرو /
رکاب :حلقه ای فلزی که در دو طرف زین اسب آویخته می شود و سوار پا در آن می گذارد.
قلمرو ادبی :
پا در رکاب داشتن :کنایه از آماده بودن / .تشبیه درون واژه ای  :کسانی که دل شان مانند دریا بزرگ و وسیع است/
قلمرو فکری :
مبارزان راه مبارزه را در پیش گرفته اند و آمادۀ حمله و هجوم هستند.

 -4گاه سـفر آمد ربارد  ،ره رداز است

ّ
بش
رپوا مكن ،ـتاب  ،همت چاره ساز است

قلمرو زبانی :
گاه ِ سفر  :زمان سفر  /برادر  :ای برادر  ،منادا  /پروا مکن  :نترس  /بیت شش جمله است/
قلمرو ادبی :
کنایه  :راه دراز بودن کنایه از سختی های زیادی وجود دارد.
قلمرو فکری :
ای برادر،زمان مبارزه فرا رسیده است و تا پیروزی ،سختی های زیادی وجود دارد ،نترس ،عجله کن که همّت بلند چارۀ کار ما
است.
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یم
ات بوهس گاه ِ وادی ا ن ربانیم

 -5گاه سـفر شد باره رب دامن ربانیم
قلمرو زبانی :

باره  :اسب  /دامن  :دامنه کوه  ،صحرا  /بوسه گاه :محل احترام ،سرزمین مقدس و شایسته زیارت  /وادی  :سرزمین  /وادی اَیمَن :
صحرا و بیابانی است در جانب راست کوه طور( طور سینا ) که در آن جا ندای حق تعالی به موسی ( ع ) رسید.
قلمرو ادبی :
تلمیح  /تشبیه  :وادی ایمن مانند بوسه گاهی است  /استعاره  :بوسه گاه وادی ایمن  ،استعاره از سرزمین فلسطین است /
قلمرو فکری :
اکنون وقت حرکت فرارسیده است ،باید تا سرزمین فلسطین که مقدّس و شایستۀ زیارت است ،پیش برویم.

نی
 -6وادی رپ از فرعونیان و قبطیان است موسی ـجلو دار است و ل اندر میان است

قلمرو زبانی :
فرعونیان :لقب پادشاهان مصر  /قبطیان  :جِ قبطی ،منسوب به قبط ،سکنۀ قدیم کشور مصر  /جلودار :رهبر  /نیل  :رود نیل/
قلمرو ادبی :
استعاره  :فرعونیان استعاره از « اسرائیلیان»  « ،موسی » استعاره از « امام خمینی »  « ،نیل » استعاره از مشکالت /
قلمرو فکری :
سرزمین ف لسطین را صهیونیست ها اشغال کرده اند  ،امام خمینی پرچم مبارزه با صهیونیست ها را برافراشته است اگر چه
دشواری های زیادی در این راه وجود دارد.

 -7تنگ است ما را خاهن تنگ است ای ربارد

رب جای ما بی گاهن ننـگ است ای ربارد

قلمرو زبانی :
را  :فک اضافه خانۀ ما تنگ است /بیت پنج جمله است /
قلمرو ادبی :
واج آرایی « :گ »  /تکرار  :تنگ  /جناس  :تنگ  ،ننگ /
قلمرو فکری :
با وجود دشمن غاصب در این خانه ( فلسطین) ،این خانه برای ما تنگ است ،ای برادر ،وجود دشمن در خانه ( اگر کاری نکنیم)
برای ما ننگی بیش نیست.

یم
نگی
تخت و ن از دست اره ن بگیکید

شم
 -8فرمان رسید این خاهن از د ن بگیکید

قلمرو زبانی :
این خانه  :سرزمین فلسطین  /تخت  :فلسطین  /نگین  :قدس  /اهریمن  :شیطان  ،منظور اسرائیلیان است
قلمرو ادبی :
استعاره  :خانه  ،تخت  ،نگین  ،اهریمن
قلمرو فکری :
امام خمینی فرمان داده است که قدس را از دشمن بگیرید و به شکوفایی برسانید.
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کل
 -9غعنی یم آهنـگ جان ـسامری کرد

ای یاوران باید ولی را یاوری کرد

قلمرو زبانی :
کلیم  :سخنگو  ،لقب حضرت موسی ( ع )  /آهنگ  :قصد  /سامری  :نام مرد زرگری منافق در بنی اسرائیل  .پس از رفتن حضرت
موسی به کوه طور و توقّف چهل روزۀ ایشان ( به جای سی روز) در آن جا  ،مردی به نام سامری  ،گوساله ای از طال ساخت و مردم
را به پرستش آن فراخواند  .مردم نیز دعوت او را اجابت کردند .حضرت موسی ( کلیم اهلل) در بازگشت از طور این گوساله را تکّه
تکّه کرد و در نیل افکند / .ولی  :دارندۀ باالترین مقام در دین پس از پیغمبر) ص( ،دوست /
قلمرو ادبی :
تلمیح  /استعاره  « :کلیم» استعاره از« امام خمینی» ؛ « سامری » استعاره از « اسرائیلیان»  /کنایه  :اهنگ جان کسی کردن:
تصمیم به کشتن گرفتن
قلمرو فکری :
اکنون امام خمینی قصد نبرد با دشمن متجاوز را دارد و ما باید او را یاری کنیم.

 -01حـكم ِ جلودار است رب اهمون بـتازید

اهمون اگر ردیا شود از خون  ،بـتازید

قلمرو زبانی :
حکم  :فرمان  /جلودار  :رهبر  /هامون  :دشت /
قلمرو ادبی :
تشبیه  :هامون مانند دریا بشود /اغراق  :هامون از خون پر بشود /مراعات نظیر  :هامون  ،دریا
قلمرو فکری :
فرمان رهبر است که بر دشت ها بتازید ،و اگر صحرا پر از خون شد نیز نهراسید و به پیش بروید.

 -00فرض است فرمان ربدن از حـكم ِ جلودار

تی
گر غ بارد ،گو ببارد  ،نیست دشوار

قلمرو زبانی :
فرض  :واجب گردانیدن ،آنچه انجام آن بر عهدۀ کسی نهاده شده باشد ،الزم ،ضروری  /بیت پنج جمله دارد /
قلمرو ادبی :
استعاره  :تیغ مانند باران ببارد  /اغراق  :تیغ مانند باران ببارد/
قلمرو فکری :

اطاعت از حکم رهبری واجب است ،اگر از آسمان تیغ نیز ببارد باید آمادۀ نبرد شویم.

تی
گر غ بارد  ،گو ببارد  ،جان سپر کن

 -01جاانن من ربخیز و آهنـگ سـفر کن

قلمرو زبانی :
ان  :در جانان  ،شباهت است « مثل جان عزیز» /
قلمرو ادبی :
کنایه  « :جان سپر کردن» کنایه از« شدّت مقاومت»  /استعاره  :تیغ مانند باران ببارد /تشبیه  :جان را مانند سپر بساز  /متناقض
نما  :جان را سپر کردن ( سپر برای محافظت از جان است )
قلمرو فکری :
ای جان من ،آمادۀ مبارزه با دشمن شو ،و خود را برای هر نوع سختی آماده کن.
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زا ن جا هب جوالن ات خط لبنان ربانیم

 -01جاانن من ربخیز رب جوالن ربانیم
قلمرو زبانی :

جوالن  :نام مکانی در سوریه که رژیم اشغالگر صهیونیست آن را اشغال کرده است  /جوالن :تاخت و تاز  /خط  :مرز /
قلمرو ادبی :
جناس تام  :جوالن  /واج آرایی  « :ن »
قلمرو فکری :
ای عزیز من برخیز به سوی کوه های جوالن پیش برویم و از آن جا با تاخت و تاز تا سرزمین لبنان برویم.

نج
 -01آ ا هک ره سو صد شهید خفته دارد

نج
غم
آ ا هک ره کوـیش ی بنهفته دارد

قلمرو زبانی :
کوی  :محلّه
قلمرو فکری :
آن سرزمینی که در هر گوشۀ آن صدها نفر شهید شده اند ،آن جایی که مردمانش رنج های فراوانی به دوش می کشند.

 -01جاانن من اندوه لبنان ششت ما را

بشکست داغ دری یاسین پشت ما را

قلمرو زبانی :
قلمرو ادبی :
کنایه  « :پشت شکستن» کنایه از« غم و اندوه فراوان »  /داغ  :غم  /دیر یاسین  :نام روستایی در فلسطین است  .وقتی ساکنان
آن از زمین های کشاورزی بر می گشتند ،اسرائیلیان 117نفر از روستاییان بد دفاع را به گلوله بستند و کشتند.
قلمرو ادبی :
تلمیح
قلمرو فکری :
غم و اندوه لبنان ما را کشت ،و داغ شهادت مردم دیر یاسین پشت ما شکست.

سی
 -06باید هب مژگان رفت گرد از طور نین

فلس
باید هب سینه رَفت زین جا ات طین

قلمرو زبانی :
مژگان  :مژه ها  /رُفت  :رُفتن ،زدودن  /گرد  :گرد و خاک  /طور سینین  :طور سینا /
قلمرو ادبی :
تلمیح  /کنایه  :به مژگان رُفتن  :با شور و عشق کاری سخت را انجام دادن  /استعاره  « :گرد » استعاره از اسرائیلیان؛ « طور
سینین » استعاره از « سرزمین فلسطین »  /به سنیه رفتن  :با تالش بسیار /
قلمرو فکری :
باید صهیونیست ها از سرزمین فلسطین بیرون کنیم  ،و با تمام وجود از این سرزمین مقدس محافظت کنیم.

 -07جاانن من ربخیز و بشنو بانگ چاووش

آنکَ امام ما مـلع َِ بگرفته رب دوش

قلمرو زبانی :
چاووش  :آن که پیشاپیش زائران حرکت می کند و با صدای بلند و به آواز اشعار مذهبی می خواند  ،در این بیت منظور « امام
خمینی » است /آنک  :اینک ،اکنون /عَلَم  :پرچم  ،لوا  ،بیرق  /مصراع اول  ،سه جمله است
قلمرو ادبی :
کنایه  :علم گرفتن کنایه از آمادۀ مبارزه شدن
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قلمرو فکری :

ای برادر مبارز  ،آماده شو و صدای رهبر را بشنو  ،اینک خود رهبر پرچم مبارزه با دشمن را بر دوش گرفته است.

ّ
تک
بنش
 -08بیرزن  ،لتیک گو ین هب رهوار

مق
صد دیار قدس همپا ی ـجلو دار

قلمرو زبانی :
تکبیر ک اهلل اکبر گفتن  /لبیک  :دعوت را اجابت کردن  /رهوار :اسب تندرو  /همپا  :همراه ،هم قدم ،هر یک از دو یا چند نفری
که با هم کاری انجام می دهند  .همپایی  :همگامی ،همراهی  « ،همپا» واژه ای « وندی » است /
قلمرو ادبی :
قلمرو فکری :
با فریاد اهلل اکبر و لبیک  ،سوار بر اسب شو و پا به پای رهبر حرکت کن چرا که مقصد نهایی ما قدس است.
حمید سبزواری

کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی :
 -1معادل معنایی واژه های زیر را از متن درس بیابید:
زنگ ( جرس )

حی
کوچ ( ر ل ) واجب گردانید ( فرض )

 -2در مصراع زیر « جوالن » چه معنایی دارد؟
زان جا به جوالن تا خط لبنان برانیم

 -3بیت زیر چند جمله است؟ شش جمله
گاه سفر آمد برادر ،ره دراز است

اتخت و اتز

پروا مکن ،بشتاب ،همّت چاره ساز است

 -4سه واژۀ مهم امالیی از متن درس بیابید و معادل معنایی آنها را بنویسید.
قلمرو ادبی :
 -1از متن درس برای هر یک از آرایه های ادبی زیر ،نمونه ای بیابید و بنویسید.
جناس همسان) تام( :جوالن

جناس ناهمسان) ناقص(  :تنگ  ،ننگ

 -2مفهوم کنایه های زیر را بنویسید.

برگ سفر بر باره بستن :آمادۀ سفر ( مبارزه ) شدن
عَلمَ بر دوش گرفتن  :آمادۀ مبارزه شدن
قلمرو فکری :

خم
نی م
 -1در بیت زیر ،منظور شاعر از فرعونیان و قبطیان و موسی) ع (چیست؟ فرعونیان و قبطیان « :ارکائیلیان»  /موسی «:امام ینی » /ل  «:ش کالت»
وادی پر از فرعونیان و قبطیان است

موسی جلودارا ست و نیل ا ندر میان ا ست
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 -2معنی و مفهوم بیت پنجم را به نثر روان بنویسید.

حم
کلم حم
 -3آیا می توان شعر بانگ جرس را نوعی حماسه دانست؟ چرا؟ بله  ،چون با اتی اسی ما را هب مبارزه با ظلم سـتم و ایت از
مظلوم دعوت می کند.

هس
 -4مقصود از مصراع « پا در رکاب راهوار خویش دارند« چیست؟ آماد ۀ مبارزه تند

می فلسطی
ن
 -5در مصراع « تخت و نگین از دست اهریمن بگیریم » منظور شاعر از تخت و نگین و اهریمن چیست؟ تخت  :ـسرز ن

یم
ئ
نگی
 /ن  :قدس ـشرغف  /اره ن  :اـسرا یلیان

تشن
گی ات  ،فرات رد جوش و خروش
وز

ای کعبه هب داغ ماتمت  ،نیلی پوش

نش
ردیا نیدم هک ششَد مشک هب دوش

جز تو هک فرات َ ،رشحه ای از یم ِ توست

محمد علی مجاهدی( پروانه)
قلمرو زبانی:
نیلی  :به رنگ نیل  ،کبود رنگ  /فُرات :رود فرات  /رَشحه :قطره یَم  :دریا
مَشک:پوست گوسفندی که درست و بدون شکافتن از وسط کنده باشند و در آن ماست  ،دوغ یا آب بریزند
قلمرو ادبی:
استعاره  « :یم » استعاره از « معرفت »  /تشخیص  :این که کعبه نیلی پوش باشد یا داغدار باشد /.فرات در جوش و خروش
باشد /.حُسن تعلیل :این که کعبه در ماتم کسی نیلی پوش باشد / .تلمیح  :واقعه کربال و شهادت حضرت ابوالفضل
استعاره  « :دریا » استعاره از حضرت « ابوالفضل»  /تشبیه  :فرات مانند قطره ای است  .؛ تو مانند دریایی هستی
قلمرو فکری:
ای ابوالفضل کعبه در سوگ تو سیاهپوش است و و از تشنگی تو رود فرات نا آرام و بی قرار  .فرات در مقابل تو مانند قطره است و
تو ماتنند دریایی هستی که مَشک آب بر دوش کشیدی و این جای شگفتی است.
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گنج حکمت

به یاد  22بهمن

پن
نگ کم
سم
آ ان با هفت دست گرم و هانی دف می زد و ر ین انی از شوق و شور  ،کالف ارباهی تیره را از ـهم باز می کرد  .خورشید

ّ جم
شش
یس
محم
سش
رد نی بی رغوب  ،رب بام ِ روـشن جهان ا ـتاده بود و تولد هوری گل دی را کل می ید.

بهم
ّ
هم
بیست و دوم ن رد هیئت روزی شکو ند  ،آرام آرام از یال کوه اهی بلند و ربف گیر فرود آمد و رد محوطۀ آفـتابی انقالب  ،ابدی

یس
صب
شد  .و ما رد سایۀ خورشیدی رتین مرد قرن هب بار عام رحمت الهی راه یافتیم و ح روشن آ زادی را هب تماـشا ا ـتادیم.
ّ
صب
نه
سه
اندک اندک ـجلوه اهیی از تقدری ردخشان این ضت هب ملت ما لبخند زد  .حلول این ح روشن را زبرگ می داریم و یاد ایثارگران یم رد

حم
این اسۀ سـترگ را – ات همیشه – رد خاطرۀ خوـیش هب اتبناکی پاس خواهیم داشت.

سیّد ضیاءالدین شفیعی
قلمرو زبانی :
هفت دست  :هفت سیاره  /کالف  :نخ و ریسمان و جز آن که گرد کرده باشند ،ریسمان پیچیده گرد دوک /جشن بی غروب :
شادی همیشگی  /کِل کشیدن  :هلهلۀ شادی سر دادن /جمهوری گل محمدی  :جمهوری اسالمی  /محوطه  :پهنه ،میدانگاه،
صحن  /بار  :اجازه ،رخصت؛ بارِ عام :پذیراییِ عمومی ،شرفیابی همگانی؛ مقابل بارِ خاص (پذیرایی خصوصی) /حلول  :در آمدن ،
رسیدن  /سِتُرگ  :بزرگ  ،عظیم  /تابناک  :درخشان  ،نورانی /
قلمرو ادبی:
تشخیص  :آسمان با هفت دستِ گرم و پنهانی دف می زد /تشبیه :رنگین کمانی از شوق و شور  /تشبیه :کالف ابرهای تیـره/
تشخیص :خورشید در جشنی بی غروب  ،بر بام روشن جهـان ایستـاده بود /استعاره  :بام روشن جهان( جهان مانند خانه ای
است که بام دارد /استعاره  :تولّد جمهوری گل محمدی از « جمهوری اسالمی ایران )
تشخیص :بیست و دوم بهمـن در هیئت روزی شکوهمند ،آرام آرام از یال کوه های بلند و برف گیر فرود آمد /تشبیه :
محوّطۀ آفتابی انقالب  /استعاره :خورشیدی ترین مرد قرن استعاره از « امام خمینی » /تشبیه  :صبح روشن آزادی
تخیص :اندک اندک جلوه هایی ازتقدیرِ درخشانِ این نهضت به ملّت ما لبخند زد /.استعاره  :این نهضت مانند خورشیدی است
که درخشندگی دارد /استعاره  « :حلول این صبح روشن» استعاره است از « انقالب اسالمی »  /استعاره  « :حماسۀ سترگ »
استعاره از « انقالب اسالمی »
قلمرو فکری :
بارِ عام رحمت الهی راه یافتیم  :رحمت الهی نصیب همۀ مردم ایران شد /
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یاران عاشق

درس یازدهم

ز یاران ـعاشق ـح کایت کنیم

 -1بیا ـعاشقی را رـعایت کنیم

قلمرو زبانی:
عاشقی را  :راه و رسم عاشقی را  /یاران عاشق  :شهدا  ،رزمندگان
قلمرو ادبی:
عاشقی :مجاز از راه و روش عاشقی
قلمرو فکری:
بیا راه و رسم عاشقی را رعایت کنیم و یادی کنیم از یاران عاشقی( شهدایی ) که دیگر در کنار ما نیستند.

 -2از آنها هک خونین سـفر کرده اند

سـفر رب مدا ر خطر کرده اند

قلمرو زبانی :
آنها  :شهدا  ،رزمندگان  /مدار :جای دور زدن  /مدار خطر کردن  :گذشتن از جان و مال  /خطر :کار دشوار و مرگ آفرین
قلمرو ادبی :
مصراع اول کنایه از «شهادت» /مصراع دوم کنایه از :خطرات راه را پذیرفتن و گذشتن از جان و مال  /مدارخطر:اضافه استعاری :
خطر مانند چیزی است که مدار دارد
قلمرو فکری:
یاران عاشقی که شهید شدند و از جان و مال خود گذشتند( مفهوم :عاشقان آگاهانه جان می بازند /.پایان عاشقی شهادت است).

سح
دمید از گلوی ر زادـشان

 -3از آنها هک خورشید فریادـشان

قلمرو زبانی :
آن ها  :شهدا  ،رزمندگان

 /دمید  :فعل ماضی ساده

قلمرو ادبی :
تشبیه  :خورشید فریادشان ( فریادشا ن مانند خورشید روشنی بخش و گرما بخش است)  /استعاره  :گلوی سحر زاد ( گلویشان
مانند موجودی است که سحر می زاید) /سحرزاد :کنایه از بیدارگر،حیات بخش  /مجاز « :گلو» مجاز از « دهان »
قلمرو فکری :
یاد کنیم از آنهایی که فریادشان چون خورشید روشنی بخش است و از دهانشان  ،امید و پیروزی طلوع می کند.

 -4هچ جاانهن ـچرخ جنون می زنند

دف عشق با دست خون می زنند

قلمرو زبانی :
جانانه  :جان  +انه  /چرخ جنون  :رقص دیوانگی  /با دست خون  :دست خون آلوده شده /دف  :نوعی ساز،
قلمرو ادبی:
تناقض( پارادوکس )  -1:چرخ جنون ( رقص هنگام شادی و آگاهی است )  -2با دست خون آلوده دف زدن / .تشبیه  :دف عشق
( عشق مانند دفی است که می زنند )  /کنایه  :دف زدن ( شادی کردن )
قلمرو فکری :
چقدر عاشقانه و زیبا  ،دیوانه وار رقص عاشقانه می کنند ؛ با دستانی خون آلوده شده به شادی می پردازند.

چنی
ن نغمۀ عشق ـسر می کنند:
 -5هب رقصی هک بی پا و ـسر می کنند

قلمرو زبانی :
نغمه  :آوا  /سر می کنند  :می سرایند  /موقوف المعانی با بیت بعد
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قلمرو ادبی :
تناقض ( پارادوکس) .1:بی پا و سر رقص کردن .2بی سر نغمه سرودن  /تشبیه(نغمه عشق)  :عشق مانند نغمه ای است که می
سرایند.
قلمرو فکری:
آنانی که  ،بی پا و سر  ،رقص عاشقانه می کنند و آوازهای شادی سر می دهند(.به استقبال شهادت رفتن)

 -6هال منکر جان و ـجاانن ما

زبن زـخم ان کار رب ـجان ما

قلمرو زبانی :
هال  :آگاه باش  /مُنکِر :انکار کننده /
قلمرو ادبی :
جان مجاز از وجود /تشبیه  :زخم انکار( انکار مانند زخمی است )  /کنایه  :زخم انکار زدن کنایه از « سرزنش کردن »
قلمرو فکری:
آگاه باش ای کسی که جان و جانان ما را منکر هستی و ما را سرزنش می کنی...
( ای کسی که وجود عاشق ما و معشوق را درک نکرده ای و نمی پسندی ،تا می توانی با انکار عشق و عاشقی زخم بر جان ما بزن!)

هک بی زـخم مردن  ،ـغم ـعاشق است

 -7زبن زـخم  ،این مرـهم ـعاشق است

قلمرو زبانی :
مرهم  :هر دارویی که روی زخم گذارند  ،التیام بخش  / .بی زخم مردن  :مرگ معمولی و طبیعی.
قلمرو ادبی :
استعاره  :زخم استعاره از « سرزنش»  /تشبیه  :زخم مانند مرهم است /پارادوکس  :مرهم بودن زخم
قلمرو فکری :
تا می توانید  ،با سرزنش های تان بر ما زخم بزنید ( برای ما جای نگرانی نیست) ؛ غم عاشق آن است که در راه معشوق جان
نسپارد و به مرگ طبیعی بمیرد.

خم
 -8مگو سوخت ـجان من از فرط عشق وشی است اهن  ،اولین ـشرط عشق

قلمرو زبانی :
سوخت  :سوخته شد ( از افعالی هست که گاهی نیاز به مفعول دارد و گاهی نیاز به مفعول ندارد) /

ازفَرط :در نتیجۀ فراوانی و

بسیاری / .خموشی  :ساکت بودن  ،دم بر نیاوردن  /هان  :شبه جمله  ،آگاه باش
قلمرو ادبی :
استعاره  :جان مانند چیزی است که سوخته می شود  /عشق مانند آتشی است که می سوزاند / .سوختن جان :کنایه از رنج بسیار
 /خموشی :کنایه از سکوت
قلمرو فکری :
مگو  «:جانم از شدّت عشق سوخته شده است » ؛ بدان که اولین شرط عشق و عاشقی  ،سکوت کردن در برابر نامالیمات است.

ببی
 -9ن الهل اهیی هک رد باغ ماست

خم
ودـنش و فریادـشان ات ـخداست

قلمرو زبانی :
الله  :شهید  ،ایثارگر /

باغ :جامعه  ،سرزمین

قلمرو ادبی:
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استعاره  :الله(شهید)  -باغ (سرزمین،وطن)  /تناقض ( پارادوکس)  :خموشند و فریادشان تا خداست  /تناسب :الله  ،باغ /
خاموشی و فریاد الله ها :تشخیص
قلمرو فکری :
این الله هایی ( شهدا ) که در سرزمین ما هستند را با دقت نگاه کن که چگونه ساکت هستند و فریاد سکوت شان تا عرش باال می
رود( .این بیت تأکید و مصداقی برای بیت قبل است)

حم
هک آالهل اه را ایت کنیم

 -11بیا با گل الهل بیعت کنیم

قلمرو زبانی :
الله /آالله  :شقایق  ،اللۀ نعمانی
قلمرو ادبی :
استعاره  :الله و آالله استعاره از شهدا  /تشخیص :بیعت با الله  ،حمایت از االله.
قلمرو فکری :
بیا دوباره با گل های الله بیعت کنیم و از شقایق دو باره حمایت کنیم (.برماست که با شهیدان عهدی ببندیم که از ثمرات
خونشان صیانت کنیم)
هم صدا با حلق اسماعیل  ،سید حسن حسینی

کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی
 -1معادل معنایی واژه های زیر را بنویسید
عمادی شهریاری

مُنکِر آیینه باشد چشم کور

دشمن آیینه باشد روی زرد

ای داور زمانه  ،ملوک زمانه را

جز بر ارادت تو مسیر و مدار نیست

مسعود سعد سلمان

ان کارکننده

جای دور زدن و گردیدن

 -2همان طور که می دانید  ،صفت بیانی  ،برای توضیح و وصف یک واژه به کار می رود .واژه ای که وصف می شود  ،موصوف نام
دارد.

مثال :کـتاب _ خواندنی

موصوف

صفت
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* به پر کاربرد ترین صفت های بیانی توجّه کنید:
 )1مطلق :پاک  ،خوشحال  ،خطرناک ( جوانِ پاک  ،دانش آموز خوشحال  ،روش خطرناک )
بن مضارع  +نده :سازنده(انتقاد سازنده) درخشنده ( چهرۀ درخشنده)
بن مضارع  +ا :گویا( کتابِ گویا ) کوشا ( جوان کوشا )

 )2فاعلی

بن مضارع  +ان :خندان ( دانش آموزِ خندان ) تابان ( خورشید تابان )
بن ماضی /بن مضارع  +گار :آفریدگار  ،آموزگار( خداوند آفریدگار ،انسانِ آموزگار)
بن ماضی  +ار :خریدار( شخص خریدار ) خواستار ( انسان خواستار )
اسم /بن /صفت  +گر  :زرگر ( مرد زرگر ) توانگر ( انسان توانگر ) روشنگر ( مطلب روشنگر)
اسم  /صفت  +بن مضارع  :خداشناس ( فیلسوف خداشناس ) راستگو ( پدر راستگو )
 )3مفعولی :بن ماضی  +ه /ـه (= ِ ) پرورده ( متن پرورده « متن پرورده شده») شکفته ( گل شکفته )
 )4لیاقت  :مصدر  +ی  :نوشیدنی
اسم  +ی  :آسمانی ( کتابِ آسمانی)
اسم  +ین  :زرّین ( گردن بند ِ زرّین )
اسم  +ینه :سیمینه ( گلدان سیمینه )

 )5نسبی

اسم  +انی  :روحانی ( مرد ِ روحانی )
اسم  +انه  ( :سخن کودکانه )
* اکنون مانند نمونه جدول را کامل کنید:
فعل

بن مضارع

صفت فاعلی

صفت لیاقت

صفت مفعولی

نوشت

نویس

نویسنده

نوشتنی

نوشته

خواندم

خوان

خواننده

خواندنی

خوانده

قلمرو ادبی
 -1از متن درس  ،برای هر آرایۀ ادبی نمونه ای مناسب بیابید و بنویسید:
تشبیه :

خم
متناقض نما ( :ودـنش و فریادـشان ات ـخدا است )

( دف عشق )

 -2شعر « یاران عاشق » را از نظر قالب و مضمون  ،با شعر « زاغ و کبک » مقایسه کنید.
قلمرو فکری
 -1در بیت سوم  ،مقصود از یاران عاشق  ،چه کسانی است و به کدام ویژگی آنها اشاره شده است؟
مث
بخ
سح
شهدا  ،ایثارگران .فریادـشان ل خورشید روشنی ش است /سپیده ر و پیروزی از گلوی ـشان می دمد
 -2در بیت آخر  ،بر کدام یک از ارزش های انقالب اسالمی تأکید شده است؟

بیعت دوباره با شهدا و آرمان اهی انقالب

 -3نخست  ،مفهوم کلّی بیت های زیر را بنویسید ؛ سپس برای هر یک  ،بیتی متناسب از متن درس بیابید.
الف) ای مرغ سحر  ،عشق ز پروانه بیاموز

کان سوخته را جان شد و آواز نیامد

سعدی

سخ
نکش
حقی
ای انسانی هک ادعای ـعاشقی می کنی؛ عشق قی را از رپواهن یاد بگیر  ،هک جانش را از دست داد اما فریادی ید (.سکوت کردن رد ربارب یی اهی عشق)
خم
وشی است اهن ،اولین ـشرط عشق

مگو سوخت ـجان من از فرط عشق

حمید سبزواری

که در جوشنِ عشقید  ،که از کرب و بالیید.
ب) چه از تیر و چه از تیغ  ،شما روی نتابید
هی
تلمی
نم
روی اتبیدن  :روی ربگردانیدن  /جوشن  :زره  /تشتیه  :عشق مانند جوشنی است /.ح  :هب واقعۀ کربال ( چ گاه از عشق روی رب ی اتبید)
هال منکر ـجان و ـجاانن ما

زبن زـخم ِ ان کار رب ـجان ما
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......................................................................................................................... -4

از چنبر نفس  ،رسته بودند آنها

بت اه همه را شکسته بودند آنها

ره چند هک دست بسته بودند آنها

رپواز ـشدند و رپ گشود ند هب رعش

مصطفی محدّثی خراسانی
قلمرو زبانی:
چنبر :حلقه  ،دایره  /رَسته  :رها شده ( بن مضارع  :ره ) /بت ها همه را  :همه بت ها را  «:را » نشانۀ نفعول است /عرش  :آسمان
قلمرو ادبی:
کنایه  « :از چنبر نقش رستن» کنایه از « ترک تعلقات مادی »

 /استعاره  :چنبر نقش « نقش مانند موجودی است که چنبر می

زند»  « /بت ها » استعاره است از « تعلقات مادی»  /تناقض ( پارادوکس )  :دست بسته پرگشودن  /واج آرای  :ش
قلمرو فکری:
این رباعی در ستایش شهدای غواص سروده شده است.
شهدا همۀ تعلّقات و دلبستگی ها را کنار زده بودند با وجود این که دست بسته بودند به سوی آسمان ها پرواز کردند .
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صبح بی تو

شعر خوانی
شعر در بارۀ امام زمان( عج) است

ّ
مه
لی
حی
ن
بی تو ی ربا ی حا ی از کینه دارد

صب
 -1ح بی تو رنگ بعد از ظهر یک آدینه دارد

قلمرو زبانی :
تو  :امام زمان ( عج )  /آدینه  :جمعه  /حالتی  :مفعول
قلمرو ادبی :
تضاد  :صبح  ،بعد از ظهر  /تشخیص  :مهربانی حالت کینه داشته باشد /
قلمرو فکری :
یا امام زمان  ،صبح بدون تو مانند بعد از ظهر جمعه ها غم آلود است .بدون حضور تو ،حتی مهربانی چیزی جز کینه و نفرت
ندارد.

تعطی
 -2بی تو می گویند ل است کار عشقبازی

ّ
عشق اما کی خبر از شنبه و آدینه دارد

قلمرو ادبی :
تشخیص :عشق خبر از چیزی داشته باشد /مراعات نظیر  :تعطیل  ،جمعه – شنبه  ،جمعه  /تضاد  :شنبه  ،جمعه
قلمرو فکری :
یا امام زمان  ،می گویند بدون تو  ،کار عشق و عاشقی تعطیل است اما عشق به زمان کاری ندارد.

ّ
 -3سغد رب وریاهن می خواند هب ان کار تو اما

گن
ـخاک این وریاهن اه بویی از آن جینه دارد

قلمرو زبانی :
گنجینه  :مال بسیار ،گنج
قلمرو ادبی :
استعاره  :انکار کنندگان وجود امام زمان  /تلمیح  :به اعتقاد قدما  ،جغد در ویرانه های که گنج پنهان دارد  ،زندگی می کند/
مراعات نظیر  :جغد  ،ویرانه  ،خاک ،گنجینه  /تشخیص  :جغد به انکار بخواند / -کنایه  « :بوی چیزی را داشتن» کنایه از « نشان
چیزی را داشتن » /
قلمرو فکری :
انکارکنندگان ،وجود تو را انکار می کنند؛ اما خاک این زمین که بدون حضور تو مثل ویرانه ای است  ،نشانه های تو را آشکارا
دارد.

نج
 -4خواسـتم از ر ش دوری بگویم  ،یادم آمد

عشق با آزار خویشاوندی دریینه دارد

قلمرو زبانی :
دیرینه  :قدیمی ( دیر +ینه = وندی )
قلمرو ادبی :
تشخیص :عشق با آزار خویشاوندی داشته باشد  /مراعات نظیر :رنجش  ،آزار/
قلمرو فکری :
می خواستم رنجش های دوران دوری تو را بگویم اما یادم آمد که عشق با آزار نسبتی بسیار قدیمی دارند ( .دوری را باید تحمل
کرد)
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 -5رد هوای عاشقان رپ می ششد با بی قراری

خم
آن كبورت ـچاهی ز ی هک او رد سینه دارد

قلمرو زبانی :
کبوتر چاهی  :نوعی کبوتر به رنگ خاکستری سیر که امروزه معموال در اماکن متبرکه زندگی می کنند/ .
قلمرو ادبی :
استعاره  :کبوتر چاهی استعاره از امام زمان( عج)
قلمرو فکری :
عاشقانت منتظر ظهور تو هستند ؛ تو هم بی صبرانه منتظر آمدن هستی ( باید به فرمان خدا بیاید)

قف
 -6انگهان ل زبرگ تیرگی را می گشاید

آنکه رد دستش کلید شهر رپ آهنیی دارد

قلمرو ادبی :
تشبیه  :قفل تیرگی ( تیرگی = مشبه  ،قفل  :مشبه به ) ( ،می تواند استعاره هم باشد « تیرگی مانند خانه ای است که قفل دارد /
استعاره  :شهر پر آیینه استعاره از جامعۀ آرمانی /
قلمرو فکری :

روزی به فرمان خداوند  ،با آمدن خود  ،تیرگی ها را از بین خواهد برد .و ما را به آرمان شهر خواهد رساند.

قیصر امین پور
درک و دریافت
 -1در خوانش این سروده  ،به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
لح
ن شعر و مکث و ردنگ واژه اه و جمالت
 « -2انتظار موعود » یکی از مایه های ادبیات انقالب اسالمی است ؛ بر این مبنا  ،متن شعر خوانی را بررسی کنید.
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درس دوازدهم

کاوۀ دادخواه

در داستان های ایران و اساطیر باستان  ،چهرۀ انقالبی کاوۀ آهنگر بی نظیر است و پیش بند چرمین او که برنیزه کرد
و مردم را به اتحاد و جنبش فراخواند  ،درفشی بود انقالبی که بر ضدّ پادشاه وقـت  ،ضحّاک برافـراشت .درفشـی که
پشتیبان آن  ،دل دردمند و بازوی مردم رنج کشیده و بی پناه بود.
ضحّاک  ،معرّب اژی دهاک( =اژدها) ،در داستانهای ایرانی ،مظهر خوی شیطانی است و زشتی و بدی ،در اوستا
موجودی است »سه پوزۀ سه سرِشش چشم»  ،دیـوزاد و مایۀ آسیب آدمیان و فتنه و فساد  .به روایت فردوسـی،
ضحاک بارها فریب ابلیس را می خورد؛ بدین معنی که ابلیس با موافقت او ،پدرش،مرداس ،راکه مردی پاکدین بود ،از پا
در می آورد تا ضحاک به پادشاهی برسد  .سپس در لباس خوالیگری چاالک ،خورشهایی حیوانی بدو می خوراند و
خـوی بد را در او می پرورد؛ سپس بر اثر بوسه زدن ابلیس بردوش ضحّاک ،دو مار از دو کتف او می روید و مایۀ رنج
وی می شود .
پزشکان فرزانه از عهـدۀ عالج بر نمـی آیند تا بار دیگـر ابلیس خـود را به صورت پزشکی در می آورد و به نزد
ضحّاک می رود و به او می گوید راه درمان این درد و آرام کردن ماران  ،سیر داشتن آنها با مغز سر آدمیان است .
ضحّاک نیز چنین می کند و بـرای تسکین درد خـود به این کار می پردازد .به این ترتیب که هر شب دو مرد را از
کهتران و یا مهتر زادگان به دیوان او می برند و جانشان را می گیرند و خـورشگر ،مغـز سر آنان را بیـرون می آورد و
به مارها می خوراند تا درد ضحّاک اندکی آرامش یابد .در اساطیر ایران ،مار مظهری است از اهریمن و در این جا نیز بر
دوش ضحّاک می روید که تجسّمی است از خوهای اهریمنی و بیداد و منش خبیث .
پادشاه ستمگر شبی درخواب می بیند سه تن مرد جنگی قصد او می کنند و یکی از آنان او را به ضرب گرز از پا درمی آورد
…وی از بیم برخود می پیچد و فریادزنان از خواب می پرد .ناچار موبدان و خردمندان را به مشورت می خواند و خواب خود را
حکایت می کند و تعبیر آن را از ایشان می خواهد .آنان از بیم خشم او تا سه روز چیزی نمی گویند .سرانجام ،یکی از ایشان
می گوید که زبونی ضحّاک به دست کسی انجام خواهد شد که هنوز از مادر نزاده است .همین اشاره کافی است که پادشاه
بدمنش به جست وجوی چنین نوزادی فرمان دهد .امّا در این ایاّم ،فریدون از مادر می زاید و از گاوی به نام « بر مایه » شیر می
نوشد و در غاری پرورش می یابد .پدر او ،آبتین که ناگزیر از بیم ضحّاک ترسان و گریزان است ،روزی گرفتار می شود و مغز
سرش را به ماران می دهند .مادر فریدون ،فَرانکَ ،پسر را به البرزکوه می برد و به دست مردی پاک دین می سپرد .ضحّاک که
به نهانگاه پیشین نوزاد پی می برد ،به آنجا می رود؛ گاو برمایه و همۀ چهارپایان را می کشد و خانۀ آبتین را به آتش می کشد؛
اما پسر به خواست خداوند بزرگ می بالد و نیرو می گیرد و سرانجام ،نام و نشان خود را از مادر می پرسد و چون از پادشاهی
ضحّاک و جفاهای او آگاه می شود ،عزم می کند که از وی انتقام گیرد .از این رو در انتظار فرصتی مناسب چشم به راه آینده
است .این فرصت گران بها را کاوه فراهم می آورد؛ یعنی یکی از مردم فرودست و پاک دین که سروکارش با آهن است و رنج و
زحمت؛ امّا پایان بخش شب تیرۀ ستم می شود و نویدبخش پیروزی و بهروزی.

در محیطی که پادشاه بیداد پیشۀ ماردوش به وجود آورده بود ،تاریکی و ظلم بر همه جا چیرگی داشت و کسی ایمن
نمی توانست زیست  .فردوسی تصویری ازآن روزهای سیاه را هرچه گویاتر نشان داده است؛ روزگاری که کاوه و
هزاران تن دیگر را ناگزیر به بهای جان خویش به نافرمانی و قیام برانگیخت:
قلمرو زبانی :

مح
ّ
جم
بل
مظ
اساطیر  :ع اسطوره  ،افساهن اه وقصه اه  /اتحاد  :یک پارچگی  ،یکی شدن  /ردفش  :رپچم  /معرب  :رعبی شده  /هر  :نشاهن  ،ل ظهور  /خوی  :اخالق  /ا یس :

ّ
یم
نش
شیطان و اره ن  /خوالیگر  :آشپز  ،طباخ (خالیگر تلفظ ردست آن است )  /چاالک  :زرنگ و ـسرعي  ،جَلد  /خورش  :غذا  /عالج  :مدا وا  ،ردمان  /فرزاهن  :دا مند ،

84

حم
ا د رمضان زاده

و ـخدایی هک رد این زندیکی است  /الی این شب بواه پای آن کاج بلند...

مح
تجس
حک
یم  /كهتک  :خردرت  ،خردسال رت  ،زریدست  /مهتک زادگان  :زبرگ زادگان وفرزندا ن زبرگان  /دیوان  :دفتک محاسبه  ،ل وزارت  ،خزاهن داری  /م  :تصوری ذهنی از یک چیز  /بیداد :
ست
ظلم وستم  /خبیث  :انپاک  /بیداد پیشه  :مگر وظالم /

نجم
چ ضح
اک شد رب جهان شهریار رب او سالیان ا ن شد زهار
 -1و

قلمرو زبانی:
چو :حرف ربط

/

شهریار :غیر ساده  ،مرکب ( شهر /یار)  /انجمن شدن :جمع شدن

قلمرو ادبی:
جهان :مجاز
قلمرو فکری:
وقتی ضحاک پادشاه جهان شد ؛ پادشاهی او هزار سال طول کشید

 -2نهان گشت کردار فرزان گان

رپاگنده ـشد انم دیوان گان

قلمرو زبانی:
فرزانگان  :دانایان و خوبان  /پراکنده  :غیر ساده وندی( پراکند /ه )  /دیوانگان  :وندی ( دیوانه  /ان ) ( گ  :واج میاجی )
قلمرو ادبی:
تضاد :دیوانگان  ،فرزانگان ؛ نهان گشت  ،پراکنده گشت /کنایه  « :پراکنده شد» کنایه از « مشهور شد /».دیوانگان  :ایهام  :الف:
دیوانه ها ب :طرفداران ضحاک
قلمرو فکری:
راه و رسم ( خوب) دانایان از بین رفت ،نام انسان های ظالم و دیو صفت مشهور شدند.

 -3هنر خوار شد  ،جادویی ارجمند نهان راسیی  ،آش کارا گزند

قلمرو زبانی:
خوار :پست  ،زبون ( خار :تیغ ) /جادویی :جادوگری  /ارجمند :شایسته  ،با ارزش  /گزند  :آسیب  ،آفت  /آشکارا  :وندی ( آشکار +
ا )/

راستی :وندی  /در جمله های «جادویی ار جمند » « ،نهان راستی » و« آشکارا گزند » فعل « شد » به قرینه لفظی حذف

شده است .
قلمرو ادبی:
تضاد « :هنر،جادویی » « نهان  ،آشکارا» «خوار  ،ارجمند » و «راستی ،گزند »
قلمرو فکری:
هنر و فضیلت از بین رفت ،کار های نادرست ارزش یافت؛ راستی و درستی نابود شد  ،تباهی همه جا را فرا گرفت ( .جادویی در
برابر هنر قرار می گیرد و اگر هنر را شایستگی و توانمندی بدانیم پس جادویی عملی خواهد بود که در برابر شایسته ساالری قرار
خواهد گرفت .ضحاک جادویی را رواج می دهد و این نشان می که جادویی عملی اهریمنی است )

شش
ید اژداهفش هب تنگی فراز

 -4ربآمد ربین روزگار رداز

قلمرو زبانی:
برآمد  :سپری شد  /روزگار  :وندی اژدها فش  :مانند اژدها منظور « ضحاک » است  /تنگی :سختی
قلمرو فکری:
مدت زمانی بر این گونه گذشت و ضحاک در تنگنا افتاد و روزگارش به تنگی و تلخی گرایید
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ضح
اک را روز و شب
 -5چنان بد هک

هب انم فریدون گشادی دو لب

قلمرو زبانی:
را  :فک اضافه  /گشادی  :گشاده شدن  ،می گشاد ( ویژگی سبک قدیم)؛ « دو لب » نهاد فعل «گشاد» است.
قلمرو فکری:
روز و شب  ،چنان بر ضحاک سخت می گذشت که دهانش فقط به نام فریدون ( از ترس و خشم )باز می شد.

 -6ز ره ششوری مهـتران را بخواست

هک رد پادشاهی کند پشت راست

قلمرو زبانی:
مهتر :بزرگ  /بخواست ( اهمیت امالیی)
قلمرو ادبی:
کنایه :پشت راست کردن :کنایه از ثابت و مستقر شدن  ،قدرت یافتن.
قلمرو فکری:
از هر کشوری بزرگان را دعوت کرد تا( بامشورت کردن با آن ها ) با آسودگی و قدرت پادشاهی کند.

 -7از آن پس چنین گفت با موبدا ن

هک ای رپ هنر با گهر بخردان،

قلمرو زبانی:
موبد :روحانی دین زرتشتی / .بخرد :خردمند ( .وندی )  /با گهر  :دارای اصل و نَسَب
قلمرو فکری:
بعد از آن گفت :ای روحانیان پر هنر اصیل و خردمند ...

شم
 -8مرا رد نهانی یکی د ن است

سخ
هک رب بخردان این ن روشن است

قلمرو زبانی:
را  :فک اضافه ( بدل از کسره ) ( در نهانی یکی دشمنِ من است )
قلمرو فکری:
یک نفر دشمن پنهانی من است که همۀ شما خردمندان از این موضوع آگاهی دارید و می دانید

مح
 -9یکی ضر اكنون بباید نوشت

تـخ
هک جز م نیکی  ،سپهبد نکشت

قلمرو زبانی:
محضر  :گواهی نامه  ،استشهاد نامه  /سپهبد :سردار لشکر  ،منظور « ضحاک» است
قلمرو ادبی:
تخم نیکی  :تشبیه ( نیکی مانند تخمی است که آن را می کارند) اگر چه می توان به تعبیری آن را استعاره گرفت ( نیکی مانند
گیاهی است که تخم دارد و آن را می کارند)
قلمرو فکری:
محتوای استشهادنامه باید این باشد که سپهبد ( ضحاک) جز نیکی و خیر خواهی نکرده است( اکنون باید گواهی نامه ای نوشته
شود که من ( ضحاک ) فقط کارهای نیک انجام داده ام).

گش
رب آن کار تند همداستان

سپ
 -11ز بیم هبد همه راستان

قلمرو زبانی:
بیم  :ترس  /راستان :انسان ها ی درست  /همداستان :هم رای و هم نظر( هم  +داستان = وندی)
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قلمرو ادبی:
مجاز :برآن کار  :گواهی نامه
قلمرو فکری:
گروهی از افراد راست رو هم که در دربار او حضور داشتند و فراخوانده شده بودند  ،از ترس با آن استشهادنامه موافقت کردند.

مح
 -11بدا ن ضر اژداه انگزری

گواهی نوشتند ربان و پیک

قلمرو زبانی:
ناگزیر :ناچار ( گزیر :چاره )  /برنا :جوان
قلمرو ادبی:
مجاز :برنا و پیر ؛ یعنی  ،همه  / .استعاره  :اژدها  ،منظور ضحاک است
قلمرو فکری:
همۀ مردم به ناچار  ،آن گواهی نامه را تأیید کردند.

 -12هم آنگه ی کایک ز ردگاه ـشاه

رب آمد خروشیدن ِ دادخواه

قلمرو زبانی:
هم آن گه  :همان موقع  /یکایک :ناگهان  /درگاه  :بارگاه  /برآمد  :به گوش رسید  /دادخواه :صفت فاعلی مرکب مرخّم (
دادخواهنده) منظور « کاوه » است  /خروشیدن دادخواه  :نهاد
قلمرو ادبی:
استعاره « :شاه » استعاره از ضحاک
قلمرو فکری:
ناگهان  ،همان زمان از بارگاه ضحاک فریاد کاوۀ دادخواه به گوش رسید.

رب ِ انمدا رانش بنشاندند

 -13ستم دیده را شیپ او خواندند

قلمرو زبانی:
ستم دیده  :صفت مفعولی / .او  :ضحاک  /بر :نزد  ،کنار  /ش  :مفعول ( بر نامداران او را بنشاندند) مضاف الیه ( نزد نامدارنِ او
نشاندند)
قلمرو ادبی:
مجاز  :ستم دیده « کاوه»
قلمرو فکری:
کاوه را نزد ضحاک دعوت کردند و او را نزد یاران ضحاک نشاندند

 -14بدو گفت مهـتر هب روی د ژ م

قلمرو زبانی:
مهتر :بزرگ تر  /دُژم  :خشمگین

/

قلمرو ادبی :
جناس  :که ( حرف ربط)  ،که ( ضمیر )
قلمرو فکری:
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ضحاک با چهرۀ خشمگین به کاوه گفت  :بگو تا از چه کسی ستم دیدی تا حسابش را برسم ( ضحاک خشم بر کاوه نه ،بلکه
حالتی از خشم و ناراحتی را برای حاضران نشان داد که بگوید از ماجرا متأثر و متأسف است و در پی جبران )

 -15خروشید و زد دست رب رک ز شاه هک ـشااه منم کاوۀ دادخواه

قلمرو زبانی:
شاها  :منادا  /کاوۀ دادخواه  :مسند
قلمرو ادبی:
کنایه  :دست بر سر زدن کنایه از حالت اندوه و تأسف
قلمرو فکری:
کاوه گفت  :ای شاه از تو به من ستم رسیده است و من برای داد خواهی و شکایت اینجا آمده ام.

هن
هم
 -16یکی بیزیان مرد آ گرم ز شاه آتش آید ی رب رکم

قلمرو زبانی:
یک مرد آهنگر بی زیان  :سه ترکیب وصفی( سه  :صفت شمارشی -آهنگر  /بی زیان :صفت بیانی)  /مصراع اول  :مسند
قلمرو ادبی:
استعاره  :آتش استعاره از ستم  /کنایه  :مصراع دوم کنایه است از اینکه ازشاه بال و ستم دیده ام/
ایهام تناسب :آتش  :الف :ستم ب :آتش معمولی که با واژۀ « آهنگر » تناسب دارد .منظور شاعر « ستم » است
قلمرو فکری:
من یک مرد آهنگر بی زیان هستم که از شاه ( تو ) به من ستم رسیده است.

پی
 -17تو ـشاهی و گر اژداه کری

بباید بدین داسـتان داوری

قلمرو زبانی:
و  :حرف ربط هم پایه ساز  /گر :یا  /اژدها پیکر :به شکل اژدها  ،تنومند  /داستان :موضوع  /داوری :قضاوت
قلمرو ادبی:
تشبیه :تو مانند اژدها تنومند هستی.
قلمرو فکری:
اگر تو شاه هستی و یا مانند اژدها ترسناک و قدرتمند هستی باید به این موضوع رسیدگی کنی.

ن سخ
 -18اگر هفت ششور هب ـشاهی تو راست چرا ر ج و یی همه بهر ماست

قلمرو زبانی:
هفت کشور :ترکیب وصفی
قلمرو ادبی:
مجاز  :هفت کشور = کل جهان
قلمرو فکری:
چرا باید از جهان پادشاهی تو ،تنها رنج و سختی اش بهره ما باشد

 -19شماریت با من بباید گرفت

قلمرو زبانی :
شمار گرفتن  :حساب پس دادن /
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قلمرو ادبی:
مجاز  :جهان مجاز از مردم جهان
قلمرو فکری :
تو باید به من حساب پس بدهی ( توضیح بدهی) تا مردمان از رفتار ظالمانه ات آگاه شوند.

شم
 -21مگر کز ار تو آید پدید هک نوبت ز گییی هب من چون رسید

قلمرو فکری :
شاید از حسابی که پس می دهی معلوم شود که چگونه نوبت کشته شدن به فرزند( آخرین فرزند) من رسیده است.

نجم
هم
ی داد باید ز ـهر ا ن

 -21هک مارانت را مغز فرزند من

قلمرو فکری :
در میان همۀ مردم چرا مغز فرزند من باید به مارانت داده شود.

سخ
سپ
 -22هبد هب گفـتار او بنگرید تفگش آمدش کان ناه دینش

قلمرو زبانی:
گفتار  :سخن ( وندی  :گفت « بن ماضی»  +ار)
قلمرو ادبی:
حس آمیزی :نگاه کردن به گفتار( ترکیب شنوایی و بینایی)
قلمرو فکری:
ضحاک به سخنان کاوه گوش کرد و از شجاعت کاوه شگفت زده شد.

بجس
هب خوبی تند ویپند او

 -23بدو باز دادند فرزند او

قلمرو زبانی:
بدو « :د » واج میانجی /پیوند کسی را جستن  :اتحاد و یگانگی او را جلب کردن
قلمرو فکری:
فرزند کاوه را با خیر و خوبی به او برگرداندند

مح
هک باـشد رب آن ضک اندر گوا

 -24بفرمود پس کاوه را پادـشا

قلمرو زبانی:
را  :به ( حرف اضافه)  /بر آن محضر اندر :آوردن دو حرف اضافه برای یک متمم (.ویژگی سبکی قدیم)  /گوا :گواه  ،شاهد
قلمرو فکری:
پادشاه به کاوه گفت که  :آن استشهاد نامه را تأیید کند

مح
 -25چو رب خواند کاوه همه ضرش

سبک  ،سوی پیران آن ششورش

قلمرو زبانی:
همه محضر :ترکیب وصفی /

سبک  :به سرعت

قلمرو فکری:
وقتی کاوه استشهاد نامه را به سرعت خواند  ،رو کرد به بزرگان کشور ...
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گی
ربیده دل از رتس هان خدیو

 -26خروشید «:کای پایمردان دیو
قلمرو زبانی:

پایمردان :دستیاران حکومت  /دیو  :ضحاک  /گیهان خدیو  :خداوند جهان ( ترکیب اضافی مقلوب ) /
قلمرو ادبی:
استعاره  :دیو استعاره از ضحاک

 /کنایه  :دل از ترس بریدن = نترسیدن /جناس :دیو ،خدیو

قلمرو فکری:
کاوه رو به پیران مجلس ضحاک کرد و فریاد بر آورد « :ای حامیان ضحّاک دیو صفت و ای کسانی که از خدای جهان نمی ترسید

 -27همه سوی دوزخ نهادید روی

سپردید دل اه هب گفـتار اوی

قلمرو زبانی:
همه  :ضمیر مبهم و نهاد مصراع
قلمرو ادبی:
کنایه  :دل سپردن کنایه از « قبول کردن »
قلمرو فکری:
با قبول کردن سخن های ضحاک همۀ شما به سوی دوزخ می روید

مح
 -28نباشم بدین ضر اندر گوا

هن رهگز رب اندیشم از پادشا

قلمرو زبانی:
برنمی اندیشم  :نمی ترسم ( اندیشه  :ترس)
قلمرو فکری:
این استشهاد نامه را امضا نمی کنم  ،هرگز از پادشاه نمی هراسم.

مح
ّ بس
بدرید و پرد ضر هب پای

 -29خروشید و ربسست لرزان ز جای

قلمرو زبانی:
و :حرف ربط /

 /محضر :استشهاد نامه

لرزان  :قید  /سپردن :پایمال کردن  ،زیر پاگذاشتن

قلمرو فکری:
کاوه فریاد زد در حالی که از شدّت عصابیت می لرزید بلندشدو استشهاد نامه را پاره کرد و زیر پا انداخت

 -31چو کاوه ربون ـشد ز ردگاه ـشاه

نجم
گش
ا
رب و ا ن ت باز رگاه

قلمرو زبانی:
انجمن شد  :جمع شدند ( .چون انجمن اسم جمع است فعل « مفرد » آمده است).
قلمرو ادبی:
مجاز  :بازارگاه = مردم بازار
قلمرو فکری:
وقتی کاوه از درگاه ضحاک بیرون آمد  ،مردم بازار اطراف کاوه جمع شدند

هم
 -31ی رب خروشید و فریاد خواند جهان را رک ا رک سوی داد خواند

قلمرو ادبی:
ب -فریاد و اعتراض

مجاز :جهان = مردم جهان  /ایهام  :داد  :الف -حق و عدالت
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قلمرو فکری :
کاوه خروشید و فریاد کشید و مردم جهان را به عدالت( اعتراض) دعوت کرد .

 -32از آن چرم  ،کاهنگران پشت پای

بپودـنش هن گام زخم ردای

قلمرو زبانی:
کاهنگران  :که آهنگران  /پشت پای :روی پا  ،سینه پا  /زخم  :ضربه  /درا  :زنگ  ،پتک آهنگران
قلمرو فکری:
کاوه از آن چرمی که آهنگران هنگام کار با پتک  ،به روی پای خود می بندند ...

 -33همان کاوه ،آن رب ـسر نیزه کرد

همانگه ز بازار ربخاست گرد

قلمرو زبانی:
همان  :نیز
قلمرو ادبی:
کنایه  :گرد برخاستن کنایه از «آمادۀ قیام شدن»
قلمرو فکری:
به سرعت بر سر نیزه قرار داد و در همان لحظه حرکت دست جمعی مردم( قیام) آغاز شد.

هم
 -34خروـشان ی رفت نیزه هب دست

هک ای انمدا ران زیدان رپست

قلمرو زبانی :
همی رفت  :ماضی استمراری ( کاربرد قدیمی) /

ان  :در «خروشان»  ،نشانۀ صفت فاعلی است

نامداران :وندی -مرکب ( نام  +دار  +ان )  /یزدان پرست  :صفت فاعلی مرکب مرخم( یزدان پرستنده )
قلمرو فکری:
کاوه در حالی که نیزه در دست داشت فریاد می کشید که ای مردان خدا پرست،

شس
 -35ی کاو هوای فریدون کند

دل از بند ضحاک بیکون کند

قلمرو زبانی:
هوا :هوا داری ،طرفداری
قلمرو ادبی:
کنایه  « :هوای کسی کردن» کنایه از« طرفداری کردن » ؛ « دل کندن» کنایه از « رها کردن » /
تضاد  :هوای کسی کردن  /دل کندن
قلمرو فکری:
کسی که طرفدار فریدون است از فرمانبرداری ضحاک سرپیچی می کند.

 -36بپودیی کاین مهـتر آرهمن است

شم
جهان آفرین را هب دل د ن است

قلمرو زبانی:
بپویید :برخیزید  ،حرکت کنید

 /مهتر  :بزرگتر  ،ضحاک  /آهرمن  :اهریمن  ،شیطان

جهان آفرین  :صفت فاعلی مرکب مرخم ( جهان آفریننده )  /را  :فک اضافه « بدل از کسره» به دل دشمنِ جهان آفرین است
قلمرو ادبی:
تشبیه :این مهتر اهریمن است
قلمرو ادبی:
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قیام کنید( حرکت کنید -برخیزید) که این ضحاک همان شیطان است و در دلش دشمن خداوند است.

نج م
خ
جهانی ربو ا ن شد هن رد

هم
 -37ی رفت شیپ اندرون مرد گرد

قلمرو زبانی:
همی رفت  :ماضی استمراری  /پیش اندرون  :پیشاپیش؛ نشانۀ سبک قدیم  /گُرد  :پهلوان

 /جهانی برو انجمن شد :

مردمان بسیاری اطرافش جمع شدند  /خُرد  :کوچک ( از نظر امالیی دقت شود با واژۀ « خورد » اشتباه نشود)
قلمرو فکری :
مرد پهلوان( کاوه) همچنان پیش می رفت و سپاهی بزرگ از مردم ،دور او جمع شدند.

شش
کج
هم
 -38بدا نست خود کافریدون است رک اندر ید و ی رفت راست

قلمرو فکری:
کاوه می دانست که فریدون کجا است  ،راهش را در پیش گرفت و مستقیم پیش فریدون رفت.

 -39بیامد هب ردگاه ساالر نو بدیدندش آن جا و ربخاست غو

قلمرو زبانی:
ساالر  :سردار  ،سپهساالر /

غو :بانگ  ،فریاد

قلمرو فکری:
کاوه به درگاه فریدون آمد و وقتی فریدون را آنجا دید فریاد شادی برخاست.

جهان شیپ ضحاک واروهن دید

 -41فریدون چو گییی رب آن گوهن دید

قلمرو ادبی:
مجاز :گیتی /جهان = اوضاع و موقعیّت
قلمرو فکری:
فریدون وقتی اوضاع را مناسب دید به فال نیک گرفت وضعیت ضحاک را نامساعد دید.

هم
 -41ی رفت منزل هب منزل چو باد

رکی رپ ز کینه  ،دلی رپ ز داد

قلمرو فکری:
تشبیه  :او مثل باد سریع می رفت
قلمرو فکری:
فریدون مثل باد به سرعت می رفت در حالی که کینۀ ضحاک را در سر داشت و در دل می خواست عدالت را اجرا کند.

 -42هب شهر اندرون ره هک ربان بدند چو پیران هک رد جنـگ  ،داان بدند

قلمرو زبانی :
به شهر اندرون :آوردن دو حرف اضافه برای یک متمم  ،نشانۀ سبک قدیم

 /برنا :جوان

قلمرو فکری:
در شهر جوانان و همچنین پیران کار آزموده در جنگ ...

لش
 -43سوی کر آفریدون شدند

ّ
ز نیرنگ ضحاک بیرون شدند

قلمرو زبانی:
شدند ( مصراع اول)  :رفتند  ،شدند  ( :مصراع دوم) فعل اسنادی  /نیرنگ  :مکر و حیله  ،جادو و طلسم /
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قلمرو فکری:
به سوی لشکر فریدون رفتند و از دام مکر ضحاک رها شدند.

ّ
ب
ل
فریدون با شکری از مردم شهر هک هب یاری اش آمده بودند ،هب رویارویی با ضحاک آمد و دست هب گرز گاو رک ربد و « زبد رب رکش  ،رتگ شکست خرد »  « .رکوش خجسته »

ّ
هم
ایپم آورد هک او را مکرش هک هنوز زمان مرگش فرارنسیده است؛ او را با ین یگتسکش هب کوه دماوند ببک و همان جا رد بند کن .فریدون دو دست و میان ضحاک را هب بندی
بست ،سپس او را هب کوه دماوند و رد غاری هک « بنش انپدید » بود  ،رکنگون آویخت .

کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی
 -1در متن درس  ،هر یک از واژه های زیر ،در چه معنایی به کار رفته اند؟
ستش
درای (پتک )
محضر ( گواهی انهم  ،ا هاد انهم )
هنر ( فضیلت )
یا

 -2در بیت زیر  ،کلمۀ « گر » در چه معنایی به کار رفته است؟
تو شاهی و گر اژدها پیکری

منزل ( مرحله )

بباید بدین داستان داوری

 -3واژه ها و معنای آنها همیشگی و ماندگار نیستند؛ ممکن است در گذر زمان  ،برای هر واژه  ،یکی از چهار وضعیّت زیر پیش
آید:
الف) به دالیل سیاسی  ،فرهنگی  ،مذهبی یا اجتماعی  ،از فهرست واژگان حذف شود؛ مانند  «:فتراک ،برگستوان»
ب) با از دست دادن معنای پیشین و پذیرفتن معنای جدید  ،به دوران بعد منتقل شود؛ مانند  « :کثیف و سوگند»
پ) با همان معنای قدیم به حیات خود ادامه دهد؛ مانند  «:شادی  ،خنده»
ت) معنای قدیم خود را حفظ کند و هم معنای جدید بگیرد ،مانند  « :سپر  ،یخچال »
* هر یک از واژه های زیر  ،مشمول کدام وضعیت های چهار گانه شده اند؟
پذیرش ( پ )

سوفار (الف )

رکاب (ت)

شوخ (ب )

قلمرو ادبی
 -1برای هر یک از ویژگی های شعر حماسی  ،نمونه ای از متن درس انتخاب کنید.
* زمینۀ ملّی
* زمینۀ قهرمانی
 -2بیت پنجم را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید.
 -3هر یک از واژه های مشخص شده  ،مجاز از چیست ؟
* چو کاوه برون شد ز درگاه شاه

بر او انجمن گشت بازارگاه اهل بازار

* از آن چرم  ،کاهنگران پشت پای

بپوشند هنگام زخم درای پیش بند

 -4در بیت زیر  « ،درفش کاویانی» در کدام مفهوم نمادین به کار رفته است؟
تو یک ساعت چو افریدون به میدان باش تا زان پس

پیکوزی

به هر جانب که روی آری درفش کاویان بینی
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قلمرو فکری :
 -1معنی و مفهوم بیت بیست و هفتم را به نثر روان بنویسید.

ستش
شش
معنی  :فریاد ید و از جای خود رپید و رد حالی هک (از خشم ) می لرزید ا هاد انهم را پاره کرد و زری پا انداخت .
ست

مفهوم  :کاوه دادخواه ـعدل و انصاف ردوغین ضحاک را نپذریفت و با رفـتارش  ،هب مگری او گواهی داد .
 -2مارانی که بر دوش ضحّاک روییدند  ،مظهر چه خصلتی بودند؟
یم ّ
پی
صـفات شیطانی  ،ذات پلید و اره نی ضحاک و روحیه ستم شگی او .

 -3انگیزۀ فریدون در قیام علیه ضحّاک چه بوده است؟
تح یم
ا ست ضح
اک رب او وخانواده اش ل شده بود ( ششته شدن پدر هب دستور ضحاک و آوارگی از شهر ودیارش )فریدون با
با توهج هب داسـتان زندگی فریدون ورک گذشت ردد انکی هک هب و سطه م
فـت
کم
قیام خود اـقدام هب گر ن ااقتنم پدر و تمام سـتم دـیدگان و راه ـکردن خلـق ستم دیده از ظلم ضحاک وحا یت سیاه او بود ( .خالهص ای از متن جواب نوشته شود )

 -4با توجه به متن درس  « ،پایمردان دیو » چه کسانی بودند؟ شخصیّت آنها را تحلیل کنید.
ّ
لم
شسانی بودند هک رد سـتم ضحاک اورا دستیاری وظلم وستم اورا رد حق مردم بی گناه اتدیی می کردند .وکمک می کردند ات اوهب حکومت ظا اهن خود اداهم دهد ونیز این عده ربای
ضح ست
نم
اک مگروظالم است ،اعتکاضی هب او ی کردند .
حفظ منافع خود با وجود آنکه می دیدند
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گنج حکمت
کاردانی
شش
یی گیری بود هک رد زور آزمایی شهره بود ؛ بدر رد میدان او هاللی بودی و رسـتم هب دسـتان او زالی.
با جواانن چو دست بگشادی

بس
پای گردون پیر رب یی

ّ
لح
روزی یاران ا اح کردند و مرا هب تفرج ربدند؛ ان گاه مردی از کناره ای رد آمد و نبرد خواست ،خلق رد وی حیران ـشدند ؛ زور بازویی

م
شش
هک کوه هب هوا ربدی! از ره طرف  ،نفیر رب آمد .رد حال هک آن مرد دست رب هم زد ،یی گیر پایش بگرفت و ـسرش رب زمین حکم زد.
ّ
گفـتم  «:مـلع رد همه بابی الیق است عالم رد آن باب رب همه افیق  ،استعداد مجرد  ،جز حسرت ِ روزگار نیست».
زور داری  ،چون ندا ری مـلع ِ کار الف آن نتوان هب آـسانی زدن

روضۀ خلد  ،مجد خوافی
قلمرو زبانی :
بدر  :ماه کامل  /هالل  / :الحاح  :اصرار  /نفیر  :فریاد  /دست گشادن  :کشتی گرفتن  /گردون پیر :فلک  /استعداد مجرد :
استعداد به تنهایی  /الف زدن  :ادعا کردن
قلمرو ادبی :
مجاز  :بدر مجاز از تنومندی و قوی هیکلی ؛ هالل مجاز از الغری و میان تهی /
قلمرو فکری :
آن کشتی گیر وقتی با جوانان کشتی می گرفت  ،از فلک پیر و با تجربه نیز  ،پخته تر و با تجربه تر خود را نشان می داد و بر ان ها
غلبه می کرد.
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درس چهاردهم

حملۀ حیدری

ّ
هک رب کینه اول هک بندد کمر

 -1دلیران میدا ن گشوده نظر

قلمرو زبانی:
نظر  :چشم /

کینه :جنگ  ،دشمنی

قلمرو ادبی:
کنایه  « :گشوده نظر » کنایه از« منتظر ماندن »  « /کمر بستن » کنایه از« آماده شدن »  /جناس تام  :که  ،که  /واج آرایی  «:ک »
/

مجاز  « :نظر » مجاز از چشم »

قلمرو فکری:
جنگ جویان میدان منتظر بودند تا ببینند چه کسی اول آماده جنگ می شود و به میدان می آید.

نگی
رب ا خت اربَش ربافشاند گرد

سپ
 -2هک انگاه عمرو آن هر نبکد

قلمرو زبانی:
عَمرو  :نام جنگجوی است

 /سپهر :آسمان

 /آن سپهر نبرد  :بدل از عمرو  /برانگیخت  :تازاند

/

اَبرش :اسب

قلمرو ادبی:
تشبیه  :عمرو مانند آسمانی بود بلند که بر همه جا تسلّط داشت /کنایه  « :اسب برانگیختن» و « گرد برافشاندن » کنایه از « به
سرعت حرکت کردن » /

اغراق :این که عمر سپهر نبرد باشد / .اغراق

قلمرو فکری:
ناگهان عمرو آن جنگجوی بزرگ سوار بر اسب شد و به سرعت  ،به میدان آمد.

 -3چو آن آهنین کوه آمد هب دشت

همه رزم هگ کوه فوالد گشت

قلمرو زبانی:
آهنین  :وندی ( آهن  +ین )

 /رزم گه  :میدان جنگ

قلمرو ادبی:
استعاره  « :آهنین کوه » استعاره از عمرو  /تشبیه  :میدان جنگ مثل فوالد شد  /جناس :دشت  /گشت  /اغراق
قلمرو فکری:
وقتی عمرو وارد میدان نبرد شد گویی سراسر میدان جنگ پر از فوالد شد ( .بدنش همه میدان را گرفته است)

هم
پس آن هگ باستاد  ،رزم خواست

 -4بیامد هب دشت و نفس کرد راست

قلمرو زبانی:
نفس راست کردن  :نفسی تازه کرد /

باستاد :ایستاد( ماضی ساده )

 /همرزم  :حریف

قلمرو ادبی:
مجاز  « :دشت » مجاز از « میدان جنگ» /

کنایه  « :نفس راست کردن»  /جناس :راست  /خواست  /واج آرایی « :س »

قلمرو فکری:
وقتی وارد میدان نبرد شد ایستاد نفسی تازه کرد سپس حریف طلبید.

 -5حبیب خدا ی جهان آفرین

قلمرو زبانی:
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حبیب  :دوست ،لقب حضرت پیامبر ؛ حبیب خدا  :حضرت پیامبر( ص )  /جهان آفرین  :جهان آفریننده  /مردان دین  :لشکر
اسالم
قلمرو ادبی:
واج آرایی :نقش نمای اضافه« » ِ -
قلمرو فکری:
حضرت پیامبر به مردان دین نگاهی کرد تا ببیند چه کسی آماده مبارزه با عمرو است.

نشد چیه شس را هوس  ،رزم او

 -6همه ربده رک رد گریبان فرو

قلمرو زبانی:
سر در گریبان فرو برده  :ترسیده بودند  « /را »  « ،فک اضافه » هوس هیچ کس رزم او نشد
قلمرو ادبی:
تضاد :همه  /هیچ

 /کنایه  :سر در گریبان فرو بردن

قلمرو فکری:
همه ی سپاهیان ترسیدند و شرمنده بودند  ،هیچ کس جرئت مبارزه با او را نداشت.

 -7هب جز بازوی دین و شیر خدا

هک ـشد طالب رزم آن اژداه

قلمرو زبانی:
طالب  :خواهان
قلمرو ادبی:
استعاره  « :بازوی دین »  « ،شیر خدا » استعاره از حضرت « علی (ع) /.اژدها  :استعاره از « عمرو»
قلمرو فکری:
به جز علی (ع) هیچ کس خواهان جنگ با عمرو نشد.

مص
 -8رب طفی بهر رخصت دوید

از و خواست دستوری اما ندید

قلمرو زبانی:
رخصت  :اجازه  /برِ  :نزدِ  /دستور  :اجازه
قلمرو ادبی:
جناس :بر  /بهر

واج آرایی « :س »

قلمرو فکری:
حضرت علی به سرعت پیش پیامبر رفت و از او اجازه ی جنگیدن خواست اما پیامبر اجازه نداد.

بج ل
ل
نم
شس
شس
عمرو ربای بار دوم مبارز می طلبد.ایپمبر از شکر می رپسد هک هچ ی حاضک است با عمرو نگد؟ یكن جز علی(ع) ی اعالم آمادگی ی کند.

ّ
بس
پیامبک(ص) هب علی هشدار می دهد هک او عمرو است .علی(ع) جواب می دهد «:من هم علی بن ابی طالبم» و پس از گفت و گواهی یار ،از

ّ
نم
ایپمبک(ص) اجازۀ نبرد می گیکد .رد میدان نبکد ،عمرو از جنگ با علی امتناع می کند؛ با این بهاهن هک ی خواهم هب دست من ششته شوی  ،اما
خشمگ
یخـت
س
علی(ع) رد پا خ می گوید « :ر ن خون تو ربای من از ملک روی زمین بهـتر است ».عمرو این بار یناهن از اسب پانيي می آید و :
 -9هب سوی ژهرب ژیان کرد رو
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قلمرو زبانی:
هژبر  :شیر /

ژیان  :عصبانی  ،جنگجو

/

شه جنگجو  :حضرت علی ( ع )

قلمرو ادبی:
استعاره  « :هژبر » استعاره از حضرت علی ( ع )  /واج آرایی  « :ش » /
قلمرو فکری:
عمرو بن عبدود به سوی علی حرکت کرد و علی ( ع) نیز به سوی عمرو رفت

کی
 -11دویدند از ن دل سوی هم

صل بس
رد ح تند رب روی هم

قلمرو زبانی:
کین  :خشم  ،نفرت  /در را بستن  :مانع شدن

/

قلمرو ادبی:
جناس :سوی  ،روی /

استعاره  :در صلح ( صلح مانند قلعه ای است که در دارد)

قلمرو فکری:
دو مبارز جنگجو از روی کینه به سوی هم دویدند و هر گونه راه صلح و آشتی را بستند.

-11فلک باخت از سهم آن جنـگ رنگ

ب سهمگی
ن جنگ شیر و پلنگ
وَد

قلمرو زبانی:
فلک  :آسمان

 /سهم  :ترس  ،تیر

قلمرو ادبی:
کنایه  « :رنگ باختن » کنایه از « ترسیدن »  /تشخیص :فلک بترسد  /جناس  :جنگ  /رنگ
حضرت علی( ع )

 /استعاره  :شیر استعاره از «

پلنگ استعاره از عمرو  /واج آرایی  « :گ  ،ن »  /مراعات نظیر :شیر و پلنگ  /تکرار  :جنگ  /اغراق

قلمرو فکری:
آسمان از ترس آن جنگ رنگش پرید( به شدت ترسید) چرا که جنگ شیر و پلنگ ترسناک است.

نخ
 -12ست آن سیه روز ربگشته بخت

ربافراخت بازو چو شاخ ردخت

قلمرو زبانی:
سیه روز  :بدبخت  /برگشته بخت :بد بخت  /برافراخت :باال برد
قلمرو ادبی:
تشبیه  :بازو مانند شاخۀ درخت کشیده بود  /مجاز  :بازو ( دست )  /تناقض  :سیه روز  /اغراق
قلمرو فکری:
ابتدا عمرو آن جنگجوی بدبخت دستش را مانند شاخۀ درخت بلند کرد.

 -13سپر رب ـسر آورد شیک اهل

شمش
علم کرد یر آن اژداه

قلمرو زبانی:
شیر اله  :حضرت علی( ع )  /عَلَم کرد  :بلند کرد

 /اژده  :عمرو

قلمرو ادبی:
قافیۀ این بیت نادرست است ( اله  /اژدها )  /جناس :سر  /سپر  /استعاره  :شیر  ،اژدها  /مراعات نظیر :سر  ،سپر
قلمرو فکری:
حضرت علی سپرش را باالی سرش گرفت  ،عمرو شمشیرش را باال برد
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بیف
 -14شر د چون کوه پا رب زمین

بخایید دندا ن هب دندا ن کین

قلمرو زبانی:
بخایید  :از مصدر خاییدن به معنی « جویدن »
قلمرو ادبی:
کنایه  :به دندان خاییدن » کنایه از « خشمگین شدن » /

تشبیه  :او چون کوه پا بر زمین فشرد

قلمرو فکری:
عمرو همانند کوهی پا بر زمین فشار داد  ،و از شدت عصبانیت دندان هایش را به هم می فشرد.

ننم
 -15چو ود رخ ـشاهد آرزو هب هم حمله کردند باز از دو سو

قلمرو زبانی:
شاهد  :زیبا رو
قلمرو ادبی:
تشبیه  :شاهد آرزو ( آرزو مانند انسان زیبا رویی مطلوب همه است ) /کنایه « :رخ ننمودن» به هدفشان نرسیدند.
تشخیص :آرزو رخ بنماید.
قلمرو فکری:
وقتی دو مبارز نتوانستند بر هم پیروز شوند دو باره به هم حمله کردند.

 -16نهادند آورد گاهی چنان

هک کم دیده باـشد زمین و زمان

قلمرو زبانی:
آوردگاه  :میدان جنگ
قلمرو ادبی:
مجاز  :آوردگاه مجاز از جنگ  /جناس :زمین  ،زمان  /تشخیص :زمین و زمان چیزی را ببینند  /اغراق
قلمرو فکری:
آن چنان میدان جنگی به وجود آمد که روزگار مانند آن را کمتر دیده است.

 -17ز ـبس گرد از آن رزمگه رب دمید تن ره دو شد از نظر انپدید

قلمرو زبانی:
رزمگه :میدان جنگ  /بردمید  :بلند شد
قلمرو ادبی:
اغراق
قلمرو فکری:
آن قدر گرد و غبار از میدان جنگ برخاست که هر دو پهلوان در میان گرد و غبار ناپدید شدند.

 -18زره لخت لخت و قبا چاک چاک

رک و روی مردان رپ از گرد و خاک

قلمرو زبانی:
لخت لخت  /چاک چاک  :مرکب
قلمرو ادبی:
مراعات نظیر :زره  ،قبا – گرد  ،خاک  /مجاز  « :سر و روی» مجاز از « تمام بدن »
قلمرو فکری:
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زره دو پهلوان پاره پاره شده بود و لباسشان چاک چاک  ،سر و صورتشان پر از گرد و خاک بود.

 -19چنین آن دو ماره رد آداب ـضرب

نم
ز ـهم رد ودند هفـتاد حرب

قلمرو زبانی:
ضرب :ضربه  ،شمشیر زدن

 /حرب :وسیلۀ جنگی

قلمرو ادبی:
جناس :حرب  /ضرب
قلمرو فکری:
آن دو مبارز آن چنان مهارتی در جنگیدن داشتند که با هفتاد وسیله ی جنگی جنگ کردند ولی هیچ کدام پیروز نشدند.

شج غصن
 -21اع ـفر ،وصی نبی

نهنـگ یم قدرت حق  ،علی

قلمرو زبانی:
غضنفر :شیر  /نبی :پیامبر

 /یم  :دریا

قلمرو ادبی:
تشبیه  :قدرت حق مانند دریایی است  ،علی مانند نهنگی ب ود  ،علی مانند شیر بود  /مراعات نظیر :نهنگ  ،یم
واج آرایی  :نقش نمای اضافه
قلمرو فکری:
حضرت علی آن شیر شجاع و جانشین پیامبر  ،و نهنگ دریای خداوندی ...

شم
 -21چنان دید رب روی د ن ز خشم

چش
هک شد ساخته کارش از زره م

قلمرو زبانی:
دید  :نگاه کرد  /زهر چشم  :نگاه خشمناک  /کارش ساخته شد  :کشته شد
قلمرو ادبی:
کنایه  :کارش ساخته شد /

استعاره  :زهر چشم ( چشم مانند خاری است که زهر دارد)  /جناس :خشم  ،چشم /

قلمرو فکری:
(حضرت علی) آن چنان خشمگینانه به عمرو نگاه کرد که کار عمرو تمام شد( شکست خورد)

بیف
پی ـسر ربیدن شرد پا

 -22رب افراخت پس دست ِ خیبک گشا

قلمرو زبانی:
برافراخت :بلند کرد

 /خیبر  :نام قلعه است که حضرت علی آن را گشود  /بیفشرد پا  :پا فشاری کرد/

قلمرو ادبی:
مراعات نظیر :دست  ،پا  /تلمیح  :فتح قلعۀ خیبر  /مجاز  « :سر» مجاز از « گردن »
قلمرو فکری:
سپس علی (ع) دست خیبر گشایش را بلند کرد و آماده سر بریدن شد.

 -23هب انم ـخدای جهان آفرین

قلمرو زبانی:
بینداخت  :زد

 /شاه دین  :حضرت علی ( ع )

قلمرو ادبی:
استعاره  :شاه دین
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قلمرو فکری:
حضرت علی با نام خداوند شمشیرش را زد.

هب ـسر کوفت شیطان دو دست ردغ

 -24چو شیر ـخدا راند رب خصم تی

قلمرو زبانی:
خصم  :دشمن

 /تیغ  :شمشیر  /به سر کوفت  :اظهار درماندگی و تأسف کرد  /مراعات نظیر :سر  ،دست /

قلمرو ادبی:
استعاره  :شیر  /تلمیح  :لقب حضرت علی « اسداهلل »

 /کنایه  :به سرکوفتن  /دست دریغ  :اضافۀ استعاری

قلمرو فکری:
وقتی حضرت علی شمیرش را بر عمرو زد  ،شیطان بسیار تأسف خورد و دو دستی بر سر خود کوبید.

 -25رپید از رخ کفر رد هند رنگ تپیدند بت خاهن اه رد فرنگ

قلمرو زبانی:
رنگ پریدن  :ترسیدن  /تپیدند  :ناآرام شدند
قلمرو ادبی:
تشخیص :رخ کفر  /مجاز  «:کفر» مجاز از « عالم کفر»  « ،هند » مجاز از « شرق » « ،فرنگ » مجاز از « غرب»  /جناس :فرنگ ،
رنگ
قلمرو فکری:
با ضربه شمشیر علی(ع) جهان کفر ترسید  ،و بت خانه ها در سرزمین غرب به خود لرزیدند.

تی
غصن
 -26ـفر زبد غ رب گردنش

رد آورد از پای  ،بی ـسر تنش

قلمرو زبانی:
غضنفر  :شیر  /تیغ :شمشیر  /از پای در آوردن  :کشتن

 /بی سر تنش  :تن بی ارزش او را

قلمرو ادبی:
کنایه  :از پای در آوردن

 /مراعات نظیر :گردن  ،پا  ،تن  ،سر

قلمرو فکری:
حضرت علی شمشیر بر گردنش زد و سر از تنش جدا کرد.

تی
 -27دم غ رب گردنش چون رسید رک رـمعو صد گام از تن رپید

قلمرو زبانی:
دم تیغ  :لبۀ شمشیر
قلمرو ادبی:
اغراق

 /مراعات نظیر :گردن  ،سر  ،تن

قلمرو فکری:
آن چنان ضربه ای برگردن عمرو زد که گردنش صد گام از تنش دور شد.

فی
غل
 -28چو تید رد ـخاک آن ژنده ل

ئی
زبد بوهس رب دست او جبر ل

قلمرو زبانی:
در خاک غلتید :کشته شد  /ژنده  :بزرگ  ،عظیم  /دست بوسیدن  :تشکر کردن
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قلمرو ادبی:
کنایه  :در خاک غلتید  ،دست بوسیدن  /اغراق :جبرئیل دست کسی را ببوسد  /استعاره  « :ژنده فیل » استعاره از « عمرو»
قلمرو فکری:
وقتی عمرو قوی هیکل کشته شد  ،حضرت جبرئیل بر دستان علی(ع) بوسه زد و او را تحسین کرد
حملۀ حیدری ،باذل مشهدی

کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی :
 )1معادل معنایی واژه های زیر را از متن درس بیابید.
اسب (اربش )

شیر ( ژهرب  ،غصنفر )

اجازه (رخصت  ،دستوری )

 )2چهار واژۀ مهم امالیی از متن درس انتخاب کنید و بنویسید.
 -3در بیت بیست و یکم  ،گروه های اسمی و هستۀ هر یک را مشخّص کنید.

شم
فع
فع
متم
خش متم
متم
چش
چنان  :قید  /دید :ل  /روی  :م  /د ن  :مضاف الیه  /م  :م  /هک  :حرف ربط وابسته ساز  /کارش ساخته شد  :ل  /زره  :م  /م  :مضاف الیه

قلمرو ادبی
 -1در متن درس ،دو نمونه « استعاره » بیابید و مفهوم آنها را بنویسید.
غضنفر :استعاره از حضکت علی ( ع )

اژدها  :استعاره از عمرو.

شیر  :استعاره از حضکت علی ( ع )

 )2مفهوم کنایه های زیر را بنویسید.
خشمگی
ن شدن )
دندان به دندان خاییدن (

رنگ باختن ( رتسیدن)

 -3دو نمونه از کاربرد آرایۀ « اغراق » را در متن درس بیابید.
قلمرو فکری
 -1معنی و مفهوم بیت ششم را به نثر روان بنویسید.

همۀ سپاهیان رتسیدند و شکمنده بودند  ،چیه شس جرئت مبارزه با او را ندا شت.

 )2پیام ابیات زیر را بنویسید.
چو شیر خدا راند بر خصم ،تیغ
پرید از رخ کفر در هند رنگ

به سر کوفت شیطان دو دست دریغ
تپیدند بت خانه ها در فرنگ

با ششته شدن یکی از یاران شیطان  ،پاهي اهی کفر لرزان و سست می شود
شکق و رغب جهان رتسیدند

 ) 3داستان زیر را که از مثنوی مولوی انتخاب شده است ،به لحاظ محتوا با درس مقایسه کنید.
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دغل  :نیکنگ

از علــی آمــوز اخـالص عمـل

شیر حـق را دان منزّه از دغل

در غزا بر پهلـوانی دسـت یافـت

زود شمشیری بر آورد و شتافت َغا  :جنگ

او خـدو انـداخـت در روی علـی

افتخـار هــر نبی و هــر ولـی

در زمان انداخت شمشیر آن علی

کــرد او انـدر غزایـش کاهلی

گشت حیران آن مبارز زیـن عمل

وز نمودن عفو و رحمت بیمحل

گفـت بـر مـن تیغ تیز افـراشتی

از چـه افکندی مـرا بگذاشتی؟

گفت :مـن تیغ از پی حق می زنم

بنــدۀ حقّم نـه مأمــور تنم

شیـر حقّـم نیستـم شیـر هـوا

فعل مـن بـر دین من باشد گوا

.......................................................................................................................... )4
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شعر خوانی

وطن

 -1منم پور ِ ا ریان و انم آورم

ز نیروی شیران بود گورهم

قلمرو زبانی:
پور :پسر  /گوهر  :اصل  ،نژاد
قلمرو ادبی:
استعاره  « :شیران » استعاره از « مردان بزرگ و نام آور»
قلمرو فکری :
من فرزند ایران زمین و دالور  ،از نژاد پهلوانان هستم

چنی س پیم
ان من
هک با او ن ا ت

 -2کنم جان خود را ـفدای وطن

قلمرو فکری :
جان خود را فدای وطن می کنم ؛ چرا که با او این چنین عهد و پیمان بسته ام.

 -3دـفاع از وطن  ،کیش ِ فرزانگی ست

گذشتن ز ـجان  ،رـسم مردانگی ست

قلمرو زبانی:
کیش :مذهب  ،آیین /
قلمرو فکری :
دفاع از وطن آیین دانایی است ؛ از جان گذشتن در راه وطن  ،رسم جوانمردی است

یم
هب زیدان  ،هک بدرت ز اره ن است

شم می
شس
 -4ی کز بدی  ،د ن هن است

قلمرو زبانی:
به یزدان  :سوگند به خدا  /حذف به قرینۀ معنوی  :به خدا سوگند می خورم  /اهریمن  :شیطان
قلمرو ادبی:
تضاد :یزدان  ،اهریمن /
قلمرو فکری :
کسی که از روی بدی ذات  ،دشمن میهن است ؛ به خدا سوگند که چنین شخصی بدتر از شیطان است.

ّ
ت
س
ف
 -5مرا اوج زعت رد ا الک و ت

کیم
چشم
ان من یا خاک توست
هب

قلمرو زبانی:
را  :فک اضافه ( اوج عزتِ من )  /افالک  :آسمان ها /
قلمرو ادبی:
تضاد  :افالک  ،خاک  /تشبیه  :خاک مانند کیمیا است/
قلمرو فکری :
اوج عزت و سربلندی من در آسمان تو است ،و در نظر من خاک تو کیمیا می باشد.

ّ
هب خون من آن رذه آغشته باد

ّ
 -6رَود رذه ای گر ز خاکت هب باد
قلمرو زبانی:
آغشته  :آمیخته  ،مخلوط  /باد  :در مصراع دوم فعل « دعایی » است /
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قلمرو ادبی:
جناس :باد ( در مصراع اول « جریان هوا » در مصراع دوم « فعل دعایی» )
قلمرو فکری :
اگر دشمن بخواهد ذرّه ای از خاک را به تصرف کند ؛ با تمام وجود از آن پاسداری خواهم کرد.
نظام وفا

درک و دریافت
 -1در بارۀ لحن و آهنگ این سروده توضیح دهید.
 -2کدام واژۀ این شعر معادل مناسبی برای شخصیّت ضحّاک در شاهنامه است؟
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کبوتر طوق دار

درس پانزدهم

ششم
مت
حی
نم
یدی خوش و مرَغاری زنَه بود هک از عکس ریا ن او ،رپ زاغ چون دم ـطاووس ودی ،و رد شیپ ِ
آوردهاند هک رد انحیت ِ یر ص َ

جم
نس
ال او دم طاووس هب رپ زاغ ما یی.
قلمرو زبانی:

آورده اند  :نقل شده است / .عکس  :انعکاس ،بازتاب / .متصیدی :شکار گاهی / .ریاحین :جمع ِ ریحان  ،گل های خوشبو
ناحیت :سرزمین /

مرغزار  :چمنزار  /او  :آن  /نزه :با صفا  ،خوش آب و هوا  /مانستی  :شبیه بود

قلمرو ادبی:
تضاد  /تشبیه  /مراعات نظیر  /اغراق
قلمرو فکری:
نقل شده است که در ناحیۀ کشمیر شکار گاهی زیبا و چمنزاری خوش آب و هوا وجود داشت که از تصویر و انعکاس گل ها و
گیاهان آن پر زاغ مانند دم طاووس زیبا به نظر می آمد و دم طاووس در مقایسه با زیبایی مرغزار مانند پر زاغ ،نازیبا به نظر می
رسید.
( اوج زیبایی چمنزار )

ردفشان الهل رد وی چون چراغی
یس
شقایق رب یکی پای ا ـتاده

و لیک از دود او رب جانش داغی

ّ
چو رب ـشاخ زمرد ـجام باده

قلمرو زبانی:
درفشان  :درخشان  /دود  :سیاهی  /شقایق  :نوعی گل  /زمرّد  :نوعی سنگ سبز رنگ  .در اینجا منظور رنگ سبز است.
قلمرو ادبی:
قالب شعر مثنوی است چون هر بیت قافیۀ جداگانه دارد / .تشبیه  :الله چون چراغی روشن بود / .کنایه  :داغ دار بودن = عاشق
بودن
تشبیه  :مصراع سوم  ،مشبّه چو  :ادات

مصراع چهارم ،مشبّه به  /حسن تعلیل :علت سیاهی درون الله دود کردن چراغ

دانسته ./ایهام  :داغ  ،الف) ماتم ب ) داغ و سیاهی  /ایهام تناسب :الله  ،چراغ الف) گل الله ب ) چراغدان
قلمرو فکری :
آالله های وحشی سرخ ،مانند چراغ روشن بود اما] در برابر زیبایی آن مرغزار] و از حسد و حسرت آن باغ  ،دلش می سوخت و
دود سوختن دلش ،چون داغی بر سینه اش نمایان بود.
شقایق بر روی ساقه خود چنان می نمود که گویی جام بادۀ سرخ رنگ بر روی شاخه سبز قرار گرفته است

بس
و رد وی ش کاری یار ،و اختالف صیادان آن جا متوارت .زاغی رد حوالی آن رب ردخیی زبرگ گَشن خاهن داشت  .نشسته بود و چپ و راست

ّ
مینگریست .انگاه صیادی بدحال ِ خشن جاهم ،جالی رب گردن و عصایی رد دسـت ،روی بدا ن ردخت نهاد  .بتکسید و با خود گفت « :

این مرد را کاری افـتاد هک میآید ،و نتوان دانست هک قصد من دارد یا از آن شس دیگر  .من باری  ،جای نگه دارم و مینگرم ات هچ کند» .
قلمرو زبانی:
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وی  :آن ( شکار گاه ) نشانۀ سبکی  « ،وی» برای غیر انسان به کار رفته است /.شکاری  :حیوانات شکاری /گشن :پر شاخ و برگ
اختالف :رفت و آمد /جال :دام برای پرندگان  /متواتر  :پیوسته  /این مرد را کاری افتاد  :برای این مرد کاری پیش آمد  /جای
نگه دارم  :منتظر بمانم  ،در جای خود می مانم
قلمرو فکری:
و در آن شکار گاه حیوانا ت شکاری فراوانی وجود داشت و پیوسته شکارچیان در آن جا رفت و آمد می کردند  .زاغی در
اطراف آن شکار گاه بر درختی پر شاخ و برگ النه داشت .نشسته بود و به اطراف نگاه می کرد .ناگهان صیادی با وضع ظاهری بد و
لباسی ضخیم و خشن در حالی که دامی بر گردن داشت و عصایی در دست ،به سوی آن درخت آمد  .زاغ ترسید و با خود گفت :
این مرد به خاطر کاری به این طرف می آید  .امّا نمی دانم که به قصد شکار من می آید یا دنبال شکار دیگری است .من به هر حال
منتظر می مانم و نگاه می کنم تا ببینم چه کار می کند.

ّ
ّ
صیاد شیپ آمد و جال باز ششید و حبه بینداخت و رد کمین بنشست .ساعیی بود؛ قومی كبورتان ربسیدند ،و رک ِ ایشان كبورتی بود هک او را

ّ گف
مطوهق تندی  ،و رد طاعت و مطاوعت او روزگار گذا شتندی  .چندا ن هک داهن بدیدند غافل وار فرود آمدند و جمله رد دام افـتادند .و صیاد شادمان

ّ
مج
گشت و گرازان هب تگ ایستاد ،ات ایشان را رد ضبط آرد .و كبورتان اضطرابی میکردند و ره یک خود را میکوشید .مطوهق گفت« :جای ادهل نیست ،چنان باید هک
تّ
ّ
ست
همگنان ا خالص یاران را مهمرت از خلص خود شناسند  .و حالی صواب آن باـشد هک جمله هب طریق ِ تعاون قوتی کنید ات دام از ـجای ربگیریم هک

یس
راهـیش ما رد آن است ».كبورتان فرمان وی بکردند و دام ربکندند و رک ِ خوـیش گرفت .و صیاد رد پی ایشان ا ـتاد ،رب آن امید هک

مث
یم
یش
آخر رد مانند و بیفتند .زاغ با خود اند ید هک «:رب ارث ایشان ربوم و معلوم گردانم هک ـفرجام کار ایشان هچ باشد ،هک من از ل ِ این واقعه ا ن نتوانم بود ،و
تج
از ارب ربای دـفع حوادث سالحاه توان ـساخت».

قلمرو زبانی :
حبّه :دانه  /سرِایشان :رئیس ایشان / .غافل وار  :از سر غفلت  /ساعتی بود :مدّتی گذشت  /جمله  :همه قومی  :گروهی
/گرازان:جلوه کنان و با ناز راه رفتن( گرازیدن) / .گرازان به تگ ایستاد  :با غرور شروع به دویدن کرد  /گفتندی :می نامیدند( .
فعل اسنادی)  /در ضبط آرد :اسیر کند  /اضطراب :بی قراری  /مطاوعت :فرمانبرداری  /هر یک خود را می کوشید :هر کدام
برای رهایی خود تالش می کردند  /روزگارگذاشتندی :روزگار می گذراندند.
قلمرو فکری:
صیاد جلو آمد و دام را پهن کرد و دانه را ریخت و در کمین نشست .مدتی منتظر ماند .دسته ای از کبوتران رسیدند رئیس آن
ها کبوتری بود که او را مطوقه می نامیدند .و کبوتران در اطاعت و فرمان بری او روزگار می گذراندند .به محض این که دانه را
دیدند از سر غفلت پایین آمدند و همگی در دام افتادند و صیّاد شاد شد و با ناز و غرور شروع به دویدن کرد.تا آن ها را جمع
آوری کند کبوتران بی تابی می کردند و هر یک برای آزادی خود تالش می کردند .مطوقه گفت  « :اکنون وقت گفت و گو و بحث
کردن نیست ،باید که همگی رهایی دیگران را مهم تر از رهایی خود بدانند و فعالً مصلحت آن است که همگی با اتحاد و همکاری
تالش کنیم تا دام را از زمین بر کَنیم ،چرا که رهایی ما فقط از این طریق به دست می آید ».کبوتران از دستور او اطاعت کردند و
راه خود را در پیش گرفتند  .صیاد به دنبال ایشان دوید  ،به آن امید که سر انجام خسته شوند و بیفتند .زاغ با خود فکر کرد که
به دنبال ایشان بروم و معلوم کنم که سرانجام کار ایشام چه می شود .چرا که من نیز ممکن است به چنین حادثه ای گرفتار شوم
و از تجربه ها می توان در حوادث ناگوار بهره گرفت.
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ّ
ّ
ّ
و مطوهق چون بدید هک صیاد رد قفای ایشان است یاران را گفت «:این ستیزه روی رد کار ما هب جد است ،و ات از چشم او انپیدا نشویم

منق
دل از ما ربنگیرد .طریق آن است هک سوی آبادانیاه و ردختستاناه رویم ات نظر او از ما طع گردد ،و نومید و خایب بازگردد ،هک رد این زندیکی موشی است
از دوسـتان من؛ او را بگویم ات این بنداه ببکد ».كبورتان اـشارت او را امام ساختند و راه بتافتند و صیاد بازگشت.

قلمرو زبانی:
قفا :به دنبال /ستیزه روی :بی شرم ،گستاخ/

به جد :جدّی  /دل از ما بر نگیرد :کنایه از منصرف نمی شود ،دست از سرما بر

نمی دارد  /طریق آن است :راه چاره آن است  /خایب :ناامید ؛ بی بهره / .اشارت :نظر  ،پیشنهاد/ .

امام :راهنما ،پیشوا.

قلمرو فکری:
مطوقه وقتی دید که صیاد به دنبال ایشان است به دوستان خود گفت  «:این بی شرم در کار ما جدّی است و تا از چشـم او
ناپدید نشویم دست از سر ما بر نمی دارد  .راه چاره آن است که به سوی آبادی ه ا و جنگل ها برویم تا او نتواند ما را ببیند و ناامید
و بی بهره بر گردد چرا که در این نزدیکی موشی زندگی می کند که از دوستان من است من به او می گویم تا این بندها را ببرد».
کبوتران پیشنهاد او را راهنمای خود ساختند و راه خود را بر گرداندند و صیاد باز گشت.

ّ م
بس
بنش
مطوهق هب سكن موش رسید .كبورتان را فرمود هک « :فرود آدیی ».فرمان او ن گاه دادنتش و جمله ستند .و آن موش را زربا انم بود ،با دَاهی تمام و خرد یار،

ّ
گرم و رکد روزگار دیده و خیک و شک احوال مشاهده کرده .و رد آن مواضع از جهت گرزیگاه ِ روز حادهث صد سوراخ ساخته و ره یک را رد دیگری راه گشاده ،و تیمار
تعجی
ّ
بش
م
بی
آن را فراخور حکمت و رب حسب صلحت بداشته .مطوهق آواز داد هک « :بیرون آی ».زربا رپسید هک « :کیست؟» انم بگفت؛ ناخت و هب ل کون
آمد.

قلمرو زبانی:
فرمان او نگه داشتند :ب ه فرمان او عمل کردند  /دها :زیرکی  /خیر و شر احوال مشاهده کرده :کنایه از خوبی و بدی های زیادی
دیده  /گرم وسرد دیده  :کنایه از با تجربه بوده  /مواضع :جایگاه ها / .از جهتِ :برای  /تیمار بداشته :مواظبت کرده.
قلمرو فکری :
مطوقه به مسکن موش رسید .به کبوتران دستور داد  «:پایین بیایید ».به فرمان او عمل کردند و همگی پایین آمدند .نام آن
موش زِبرا بود .با زیرکی فراوان و دانش بسیار و بسیار با تجربه بود و خوبی ها و بدی های بسیار دیده بود.و در آن جایگاه برای
فرار در روز حادثه سوراخ بسیار درست کرده بود که هر یک به دیگری راه داشت و مطابق با حکمت و مصلحت از آن ها نگه داری
می کرد .مطوقه صدا زد که بیرون آی  :زبرا پرسید که کیست؟ مطوقه نام خود را گفت  .زبرا او را شناخت و به سرعت از سوراخ
بیرون آمد.

ن
چون او را رد بند بال بسته دید  ،زه آب ِ دیدگان بگشاد و رب رخسار  ،جویاه رباند و گفت «:ای دوست زعزی و رفیق موافق ،تو را رد این ر ج هک

یس
سم
افگند؟» جواب داد هک «:مرا اـضقی آ انی رد این ورهط ششید ».موش این بشنود ،و زود رد ربیدن بنداه ا ـتاد هک مطوهق بدا ن بسته بود .گفت«:

خن
صح
ننم
سخ لت
ست از آن یاران گشای ».موش بدین ن ا ـفات ود .گفت «:ای دوست ،ابتدا از ربیدن بند ا اب اولیرت ».گفت « :این حدیث
ّ
ّ
م ا ی م م ن ک م س ی كب ا تكف
نم
نم
گف
س
را مکرر میکنی؛ مگر تو را هب نفس خویش حاجت یباشد و آن را رب خود حقی یشنا ی؟» ت «:ر بد ن ال ت باید رد هک ن ریا ت ا ن ورت ن ل
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ّ
صح
یش
من
حق
مع
گ
ب
ن
چ
ع
س
ج
م
کردهام ،و ایشان را از آن روی رب من حقی وا ب شده ا ت ،و ون ا ان وق را هب طا ت و ا ت زاردند ،و هب و ت و

بجس
مظارهت ایشان از دست صیاد تم ،مرا نیز از عهدۀ لوازم ریاست بیرون باید آمد ،و مواجب سیادت را هب ادا رسانید .و میرتسم هک اگر

بع
هم
کم
از گشادن عقده اهی من آغاز کنی ملول شوی و ضی از ایشان رد بند بمانند ،و چون من بسته باشم  -اگر هچ ماللت هب ال رسیده باشد -ا ال

ّ
ضم
جانب من جازی نشمری ،و از یر بدا ن رخصت نیابی ،و نیز رد هن گام بال شککت بوده است  ،رد وقت فراغ موافقت اولیرت ،و اال طاعنان
مج
ال وقیعت یابند».

قلمرو زبانی :
زِه  :تراوش و جوشیدن آب از درز چیزی  ،آبی بود که از سنگی یا از زمینی همی زاید به طبع خویش  /زه آب دیدگان :چشمۀ
چشم ( چشمه چشم را زه آب خوانده است)  /ورطه  :گرداب  /در بریدن بند ها ایستاد :شروع به بریدن بندها کرد  /التفات:
توجه  /اولی تر :شایسته تر  /حدیث :سخن  /مالمت :سرزنش  /تکفّل :متعهّد کردن  /مناصحت :همدیگر را نصیحت کردن /
معونت :یاری  /مظاهرت :پشتیبانی  /مواجب :ایجاد کننده  .وظایف و اعمالی که انجام آن بر شخص واجب است سیادت :بزرگی
 ،سروری  /عُقده  :بند  /ملول :به ستوه آمده  ،اندوهگین /ماللت :دلتنگی ،آزردگی  /اهمال :سستی کردن در کاری،
فروگذاشتن  /ضمیر :ته دل  /رخصت :اجازه  /فراغ :آسودگی  /طاعن  :سرزنش کننده  /مجال :فرصت  /وقیعت :سرزنش
 ،بدگویی
قلمرو ادبی :
بند بال :تشبیه ( می توان تشبیه هم دانست) -زه آب دیده ( چشمۀ چشم مانند زه است)  /کنایه  :زه آب دیدگان گشودن
کنایه از « گریستن  ،اشک جاری کردن » /کنایه  :بر رخسار جوی ها براند :بسیار گریه کرد / .اغراق  /استعاره  :جوی ها
استعاره از « اشک های زیاد »
قلمرو فکری:
وقتی زبرا مطوقه را در بند دید بسیار گریست و گفت «:چه کسی تو را در این سختی و بال انداخت» .مطوقه گفت  « :تقدیر
و سرنوشت مرا در این گرداب انداخت ».وقتی موش این سخنان را شنید شروع کرد به بریدن بندهای مطوقه .مطوقه گفت  «:ابتدا
بندهای دوستان را ببر ».موش به این سخنان توجه نکرد .مطوقه گفت  «:ای دوست اوّل بریدن بندهای دوستان واجب تر است».
موش گفت  «:این سخن را زیاد تکرار می کنی ؛ مگر تو جانت را دوست نداری و برای خودت حقّی قایل نیستی؟» مطوقه گفت «:
مرا به خاطر این سخنان سرزنش نکن چرا که من ریاست این کبوتران را بر عهده دارم و از این جهت آنان بر من حقی دارند .چون
ایشان آن چه در حقّ من الزم بود انجام دادند و با کمک و پشتیبانی ایشان از دست صیاد رها شدم من نیز باید حق آنان به جای
آورم و آن چه به دلیل رییس بودن بر من واجب است به انجام برسانم  .و می ترسم که اگر شروع به بریدن بندهای من کنی ،
خسته شوی و برخی از آنان در بند بمانند و اما چون من در بند باشم -اگر چه خسته باشی-سهل انگاری در حق من را شایسته
نمی دانی و بدان راضی نمی شوی و هم این که هنگام بال با هم شریک بودیم در زمان آسایش هم همراهی شایسته تر است .و گرنه
عیب جویان فرصت عیب جویی پیدا می کنند.

ّ
ی خص پس
لت ندیده و سیرت ستوده رد مواالت
موش گفت « :عادت اـهل مکرمت این است ،و عقیدت ارباب مودت بد ن

ّ
یم
ّ
تو ـصافیرت گردد ،و ثقت دوسـتان هب کرم عهد تو بیفزاید ».و آن گاه هب جد و رغبت بنداهی ایشان تمام ببکید ،و مطوهق و یارانش مطلق و ا ن

بازگشتند.
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قلمرو زبانی:
مکرمت :کَرَم  /ارباب :بزرگان  /مودّت :دوستی  /مواالت :دوست داشتن  /ثقت :اعتمادکردن  /مطلق :آزاد.
قلمرو فکری:
موش گفت  « :این روش و شیوه ی بزرگان است و نظر دوستان به این خصلت نیکو و این صفات پسندیده در دوستی با تو بیش
تر می گردد و اعتماد دوستان به بزرگواری و پیمان داری تو بیشتر می شود ».و سپس با تالش تمام و میل بسیار بند های ایشان را
برید و مطوقه و یارانش آزاد و آسوده خاطر بر گشتند.

کلیله و دمنه  ،نصراهلل منشی

کارگاه متن پزوهی
قلمرو زبانی
 -1در بارۀ کاربرد و معنای فعل « ایستاد » در جمله های زیر توضیح دهید.
* گرازان به تگ ایستاد.

شکوع کرد

* صیّاد شادمان در پی ایشان ایستاد .دوید

ست
 -2چهار واژۀ مهمّ امالیی از متن درس بیابید و معادل معنایی آنها را بنویسید .معونت – مظارهت – سیادت – مطاوعت -ا خالص
 -3در زبان معیار  ،حذف شماسه ممکن نیست  .در گذشته  ،گاه  ،در یک جمله  ،شناسه به قرینۀ فعل قبلی حذف می شد.
ّ
ّ
ه
ن
ا
ت
ا
نمونه :شیکان رغیدند و هب ا فاق  ،آ و ر از د م راه ید.
در جملۀ باال فعل « رهانید » به جای « رهانیدند» آمده است.
* حال از متن درس نمونه ای دیگر برای حذف شناسه بیابید و بنویسید.

دام ربکندند و رک خوـیش گرفت

قلمرو ادبی
 -1تشبیهات را در بیت های زیر بیابید و در هر مورد  « ،مشبّه» و « مشبّه» به را مشخّص کنید:
و لیک از دودِ او بر جانش داغی

دِرفشان الله در وی چون چراغی

چو بر شـاخ زمرّد جـام بـاده
شقایـق بر یکـی پـای ایستـاده
ّ
ّ
الهل مانند چراغی روشن است /شقایق رب پای بودن  :مشبه چو  :ادات جام باده رب شاخ زمرد بودن  :مشبه هب
 -2در عبارت زیر  ،استعاره را بیابید:
« چون او را در بندِ بال بسته دید ،زه آبِ دیدگان بگشاد و بر رخسار ،جوی ها براند».
 -3از متن زیر  ،کنایه های معادلِ مفاهیم زیر را بیابید:
* انسان با تجربه

چش
( گرم و ـسرد روزگار یده)

* نا امید شدن ( دل رب گرفتن )
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قلمرو فکری
 -1معنی و مفهوم عبارت زیر را به نثر روان بنویسید:
در وقتِ فراغ موافقت اَولی تر  ،و اِلّا طاعنان مجال وقیعت یابند.

رد هن گام آسودگی هم  ،بهـتر است رد کنار آنها باشم رد غیر این صورت رکزنش کنندگان فرصت بدگویی پیدا می کنند.
 )2مفهوم قسمت های مشخص شده را بنویسید:
الف) مرا نیز از عدۀ لوازمِ ریاست بیرون باید آمد و مواجبِ سیادت به ادا رسانید.
ب) مگر تو را به نَفس خویش حاجت نمی باشد و آن را بر خود حقّی نمی شناسی ؟

نج
هب عنوان رهبر باید وظیفه ام را ا ام بدهم
مگر تو ـجانت را دوست نداری؟

 -3هر یک از بیت های زیر  ،با کدام قسمت درس ارتباط مفهومی دارد؟
مروّت نبینـم رهـایـی ز بند

به تنها و یارانم اندر کمند

سعدی

دوستان را به گاه سود و زیان

بتوان دید و آزمـود توان

سنایی

بع
می رتسم هک اگر از گشادن بنداهی من آغاز کنی ملول شوی و ضی از ایشان رد بند بمانند.

بع
هم
کم
میرتسم هک اگر از گشادن عقداهی من آغاز کنی ملول شوی و ضی از ایشان ردبند بمانند ،و چون من بسته باشم  -اگر هچ ماللت هب ال رسیده باشد -ا ال جانب من جازی

ضم
نشم
ری ،و از یک بدا ن رخصت نیابی  ،و نیز رد هن گام بال شککت بوده است  ،رد وقت فراغ موافقت اولیرت

 -4دو شخصیّت زیر را بر مبنای این داستانِ تمثیلی  ،تحلیل نمایید و ویژگی های شاخص آن ها را بنویسید.
* زاغ  :دوراندیش و محتاط

* مطوّقه  :رهبری متعهد

....................................................................................................................... -5
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گنج حکمت

مهم
ان انخوانده

سبی
مهم ن سلیم ا ان ف سلیم
ل
ان آنچه داشت از انن خشک و نمک رد شیپ او نهاد و رب
ان د ر ی» ر ت.
ای«
آورده اند هک وقیی مردی هب

اعـتذار این رب زبان می راند:

گف
تم هک چو انهگ آمدی  ،عیب مگیک

چشم ِ رت و انن خشـک و روی اتزه

مهم
ان  ،چون انن بدید  ،گفت :

« کاشکی با این انن  ،پاره ای پنیر بودی».

مهم
سلیم
ان ربخاست و هب بازار رفت و ردا هب گرو کرد و پنیک خرید و شیپ ان آورد.

مهم
ان چون انن بخورد  ،گفت :
ا نچ قس
ّ ج
لح م
م
سن
قن
خ
گ
ک
س
ع
س
ن
ا
ا
« ا داهّلل هک ـخداوند  ،زع و ل  ،ما ر رب آ ه ت رده ا ت  ،ا ت د ده ا ت و ر د رد یده ».
سلم
یان گفت :

نم
« اگر هب داد ۀ خدا بودی و خرسند ودی  ،ردای من هب بازار هب گرو رنفیی!»
جوامع الحکایات و لوامع الروایات ،محمّد عوفی
قلمرو زبانی :
بر سبیل اعتذار این بر زبان راند  :از راه عذر خواهی این بیت را خواند /پاره ای  :تکه ای ،مقداری  /بودی  :می بود « ماضی
استمراری »  /ردا ک جامه  /گروه  :چیزی که قرض گیرنده نزد قرض دهنده گذارد تا پس از ادای قرض مسترد شود/ .
قلمرو فکری:
این داستان دو موضوع مهم را به چالش می کشد  :یکی « قناعت » و دیگر « دستاویز ساختن قناعت » یعنی شیادی و فریب
کاری .سلیمان دارانی ،چهرۀ قناعت پیشگی واقعی است و مهمان ،چهرۀ شیادی که ادای قانع بودن را درمی آورد تا بفریبد .
حکایت با جملۀ قصار طنز آمیزی به نتیجه نشسته که حکم مثل یافته است ،و این خود به جنبه هنری و ماندگاری آن می
افزاید.
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درس شانزدهم

قصّۀ عینکم

مث
هب قدری این ـحادهث زنده است هک از میان اتریکی اهی حافظه ام روشن و رپ ـفروغ ل روز می ردخشد.گویی دو ساعت شیپ اتفاق افتاده ،هنوز رد

ّ
خانۀ اول حافظه ام باقی است.

متم ّ ا قش
هش
مث تعلیم
گ
ن
دن رب ی ی هب
ات آن روزاه هک کالس ـتم بودم ،خیال می کردم کنیع ،ل ی و کراوات یک چیز فرنگی مآبی است هک مردان
تج ّ
ّ
عی
چشم می گذا رند .دایی ـجان میرزا غالمرضا هک رد دد افراط داشت  ،اولین مرد نکی بود هک دیده بودم .عالقۀ دایی جان د ر واشس کفش و کارد و
قشن
چی متج ّ
گی هب چشم می
دداهن است هک ربای
چن گا ل و کاراهی دیگر فرنگی مآ بان مرا رد فکرم تقویت کرد .گفـتم هست و نیست ،کنیع یک ز
گذا رند.

قلمرو زبانی :
تعلیمی  :عصای سبکی که به دست می گیرند  /مآب ک محل بازگشت  /فرنگی مآبی :به شیوۀ فرنگی ها و اروپاییان  /تجدّد  :نو
گرایی  /افراط  :زیاده روی  /هست و نیست  :بی برو برگرد  ،حتماً /
قلمرو ادبی:
تشبیه  :این حادثه مثل روز می درخشد /کنایه  :مثل روز می درخشد کنایه از کامال روشن و واضح است  /تشبیه  :خانۀ اول
حافظه ام ( حافظه  :مشبه خانه  :مشبّه به )

ّ
ح ظف
آ تحصی
نس
هم
ل می کردم زبنیم  .قد بنده هب تت سنم یشه رداز بود  .ننه – ـخدا ش
این مطلب را داشته باشید و حاال رکی هب مدرهس ای هک رد ن

مـت
مث
کند  -ره وقت ربای من و رباردم لباس می خرید ،انهل اش بلند بود  .لکی می گفت هک «:دو رباردی ل علم زیید می مانید .رداز رداز ،می خواهید ربوید آسمان،

چشم
چشم
ب
نم
نم
شوربا بیاورید » .رد مقا ل این قد رداز ،م سو ندا شت و ردست ی دید .بی آنکه بدا نم م ضعیف و کم سوست  .چون اتبلو سیاه را ی دیدم ،بی اراده رد همۀ کالس

ّ
نی
اه هب طرف مکت ردغف اول می رفتم.
قلمرو زبانی:

شوربا  :آب گوشت  /سو  :نور  ،توان بینایی
قلمرو ادبی:
کنایه  « :مثل عَلم یزید می مانید » کنایه از « قد بلند بودن »

بش
چشم نم
رد خاهن هم ،غالبا پای سفرۀ اناهر یا شام بلند می شدم ،م ی دید؛ پایم هب لیوان آب خوری یا قاب یا کوزۀ آب می خورد .یا آب می ریخت یا ظرف
م شکس آ ق ب آ ا نن بفهمن م نیم ک نم بین خشمگی
تت
گف
م
م
م
ب
م
ک
ش
ا
ن ی شدند  .پدرم بد و ی ر ه ی ت  .ماردم ما م ی رد ،ی
د هک ن ه ورم و ی م،
ی ت  .ن و ت ی ن هک بد د و

بی هپ
بخ
گس
بی
نم
هس
گفت « :هب شـتر افسار یخته می مانی ؛ شلخته و ره دم ل و ل و هپو یی؛ جلو پایت را ن گاه ی کنی  .شاید چاه جلویت بود و رد آن فیی  ».بد ـتاهن

خودم هم

نم نس
هم
ی دا ـتم هک نیم کورم  ،خیال می کردم همۀ مردم ین قدر می دننیب!
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ّ
رد دلم خودم را رکزنش می کردم هک با احتیاط حرکت کن؛ این هچ وضعی است؟ دائما یک چیزی هب پایت می خورد و رسوایی راه می افـتد  .اتـفاق اهی
مث ّ ّ
ّ
نم
دیگر هم افتاد  .رد فوتبال ابدا و اصال پیشرفت ندا شتم؛ ل بقیۀ بچه اه پایم را بلند می کردم  ،نشاهن می رفتم هک هب توپ زبنم اما پایم هب توپ ی
ّ
خورد؛ بور می شدم؛ بچه اه می خندیدند؛ من هب رگ غیرتم ربمی خورد.

ح
بخ
مه
شس
بد ـتاهن یک بار هم ی هب رددم رنسید .تمام غفلت اهیم را هک انشی از انبینایی بود ،مل رب بی استعدا دی و ملی و ولن گاری ام کردند  .خودم هم با آنها شکیک می

شدم.

قلمرو زبانی:
شماتت :سرزنش  /هر دم بیل :بی نظم و بی ترتیب  /هپل هپو  :الابالی  ،دست و پا چلفتی  /بور می شدم :خجالت زده می شدم
به رگ غیرتم بر می خورد  :عصبانی می شدم  /مُهمل  :بیهوده  /ولنگاری  :بی بند و باری ،بی

/
قیدی.
قلمرو ادبی:

کنایه  :هر دم بیل و هپل هپو  /بور می شدم  /به رگ غیرتم بر می خورد

ا حف ک ب مهم
نش
ان داری ما پایان ندا شت  .خدا یش بیامرزد ،
با آن هک چندین سال بود هک شهر ین بودیم  ،خانۀ ما شـكل داهتی اش ر ظ رده ود ،

عت ا م ف خ مهم
انش را پذریایی می کرد.
پدرم ردیا دل بود .رد التی کار شااهن را می کرد ؛ سا ش ر ی رو ت و
قلمرو زبانی :

التی :این واژه را باید ازاضداد بدانیم در ردیف واژه هایی چون عیّاری که در اصل به معنی جیب بری و راهزنی است اما معنی
جوانمردی یافته است؛ التی نیز در اینجا یعنی« جوانمردی »
قلمرو ادبی:
کنایه  « :دریا دل بودن » کنایه از « بخشنده بودن » ؛ « در التی کار شاهان را می کرد » کنایه از « در عین نداری بسیار بخشنده
بود»

ّ
ّ
ّ
مهم
نق
ه
شی
ی
بچ
ب
ت
یکی از این اانن پیکزن[ ی [ کازرونی بود .کارش نوح رکایی ربای زانن بود  .روهض می خواند .ا فااق ر ن زبان و ال م ود  .ما ه

چشم
شس
اه خیلی او را دوست می داشتیم  .چون با ی رورد باسی ندا شت  ،رک و راست هم بود و عینا عیب دیگران را شیپ شان می گفت ،ننه ،خیلی او را دوست
لم
می داشت .خالهص ،مهمان زعزیی بود «،زادا عاد» و کتاب دعا و کـتاب « جودی» و ره هچ از این شتب تعزهي و مرثیه بود ،همراه داشت  .همۀ این

ش
کـتابها را رد یک بقچه می دیچیپ  .یک کنیع هم داشت ؛ از آن کنیع اهی بادامی كل ـقدیم  .التته کنیع ،كهنه بود؛ هب قدری كهنه بود هک فرامش شکسته بود

پیچ
شش
چس
ّ
ن
اما پیرزن کذا هب جای دستۀ فرام ،یک تکه سیم سمت راستش بانیده بود و یک خ قند را می ید و چند دور ،دور گوش چپش می ید.

مس
یخ
من قال کردم و روزی هک پیکزن نبود ،رفتم رک بقچه اهش  .اوال کتاب اهیش را هب هم ر تم  .بعد ربای ـخره از روی بدجنسی و شکارت ،کنیع موصوف را

کج
چش
از سعبه اهش ردآوردم .آن را هب م گذا شتم هک ربوم و با این ریخت مضحک رک هب رک خوارهم بگذا رم و دهن ی کنم.
قلمرو زبانی:
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روضه  :نوحه سرایی بر مصایب اهل بیت رسول ( ص )  /نقّال  :قصه خوان /تصنیف :شعری که با آهنگ خوانده شود  /زاد المعاد:
کتاب دعا از عالمه مجلسی  /جودی  :کتاب دعا اثر عبدالجواد جودی دورۀ قاجاریه.
فرام :فریم  ،قاب عی نک

/

نخِ قند  :نوعی نخ محکم که از الیاف کنف می سازند و چون سابقاً آن را دور کلّه های قند می

پیچیدند به نخ قند یا نخ قندی شهرت یافت / .قال کردم  :کلک زدم  ،کمین کردن برای شیطنت  /سر به سر کسی گذاشتن :
کسی را اذیت کردن ،دهن کجی کردن /
قلمرو ادبی:
حس آمیزی  :شیرین زبان  /کنایه  :قال کردن  ،سر به سر کسی گذاشتن /

هم
عج
تغ
چش
عظیم
نم
آه ،رهگز فراموش ی کنم  .ربای من لحظۀ یب و ی بود؛ ین هک کنیع هب م من رسید ،انگهان دنیا ربایم ییر کرد؛ همه چیز ربایم عوض

مث
شد .یادم می آید هک بعد از ظهر یک روز پايیز بود .آفـتاب رنگ رفته و زردی طالع بود  .ربگ ردخـتان ل رکبازان تیکخورده تک تک می افـتادند .

ب قم
نم
من هک ات آن روز از ردخت اه جز انبوهی ربگ ردـهم رفته چیزی ی دیدم ،انگهان ربگ اه را جدا جدا دیدم .من هک دیوار مقا ل اات ان را یک
تشخ
م
چشم
نم
دست و ـصاف می دیدم و آجراه خلوط و با هم هب م می خورد ،رد قرمزی آفـتاب ،آجراه را تک تک دیدم و افصلۀ آنها را یص دادم  .ی
ّ
ّ
مث
ب
دانید هچ لذتی یافتم؛ ل آن بود هک دنیا را هب من داده اند .ذوق زده شكن می زدم و می رپیدم  .احساس کردم هک من اتزه متولد ـشده ام.
قلمرو ادبی:
تشبیه  :برگ درختان مثل سربازان تیر خورده می افتادند / .کنایه  «:دنیا را به من داده اند » کنایه از« شادی فراوان » ؛ « بشکن
زدن» کنایه از « ذوق زدگی »

شح
مطم
ّ
چشم
بس
نگف
کنیع را ردآوردم ،دوباره دنیای تیکه رد م آمد  .اما این بار ئن و خو ال بودم .آن را تم و رد جلدش گذا شتم  .هب ننه چیه تم  .فکر کردم

نس
نم
اگر یک کلمه بگویم  ،کنیع را از من خواهد گرفت و چند نی قلیان هب رک و گردنم خواهد زد  .می دا ـتم پیرزن ات چند روز دیگر هب خانۀ ما رب ی گردد  .قوطی
حلبی کنیع را رد جیب گذا شتم و رکخوش از دیدار دنیای جدید هب مدرهس رفتم.
ّ
نشست نیمک ّ
ّ
گ ی ب م یگ چشم طم
م
ی
ل
ع
پی
شـت
ن
ب
ش
م
نک
ا
ت
ا
ان د م ،رب ی ن رب ت اول
ردس ساعت اول تجزهي و رتشیب رعبی بود  .م رع ی ،ک رد وخ و ه و ی ود  .ن هک د ر هب م ا

چشم
نشس
کوشش نکردم  .رفـتم و رد ردغف آخر تم .می خواستم م را با کنیع امتحان کنم .کالس ما شاگرد زیادی ندا شت .همۀ ـشاگردان اگر حاضک بودند ،ات
م ّ
نی
نش
متح چش
شش
سل
ه
نت
ی
ک
ردغف م کالس می ستند  .رد حالی هک کالس ده ردغف مکت داشت و من ربای ا ان م ح ،ردغف د م را ا خاب رده بودم  .ا ن کار با
ّ
ّ
ّ
م
مخت
ل
ع
ت
ح
خی
م
م
ن
ک
خ
چ
چ
ک
ا
صر ـسابقۀ شکارتی هک داشـتم ،اول وقت کالس ،سوءظن پیکمرد م ر ریک رد .دیدم پ پ هب ن گاه ی ند .شیپ ودش ال
کرده هچ شده هک این ـشاگرد شیطان  ،ربخالف همیشه هت کالس نشسته است  .نکند کاهس ای زری نیم کاهس باشد.

قلمرو زبانی:
سوء ظن  :بد گمانی /چپ چپ نگاه می کند :با تعجب و مشکوک نگاه می کند  /کاسه ای زیر نیم کاسه باشد  :حیله ای باشد،
نقشۀ بدی کشیدن /
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تع ّ
ّ
ّ
نس
ّ له جنج
ال کرده ام  .با این همه ،ردس
بچه اه هم کم و شیب جب کردند ؛ خاهص آنکه هب حال من آشنا بودند .می دا تند هک ربای ردغف اول سا ا
ّ
ّ
م
ب
ش
شکوع شد  .علم  ،عبارتی رعبی را رب تخته سیاه نوشت و بعد جدولی خط ی کرد  .یک کلمۀ رعبی را رد ستون اول جدول نوشت و رد مقا ل آن کلمه
ّ
مغ شم
آ ا چش ا شت ست سیم
پش
بی
ق
سع
ا
ا
ب
را تجزهي کرد .رد چنین حالی ،مو قع را تنم ردم؛ دست ربدم و با د ت کنیع ر از ه رون آوردم ؛ ن ر هب م گذ م .د ة ی ر هب ت
بس
ن
گوش راست گذا شتم  .خ قند را هب ] پشت [ گوش چپ ربدم و چند دور اتب دادم و تم.

رد این حال ،وضع من تماـشایی بود .قیافۀ غغورم ،صورت ردشتم ،ینیب گردن شش و رداز و عقابی ام ،چیه کدا م ،با کنیع بادامی هشیش کوچک جور نبود .

ین
مص
ن
اتزه ا ها هب کنار ،دسته اهی کنیع ،سیم و خ قوز باال قوز بود و ره پدر مردۀ یتت دیده ای را می خنداند؛ هچ رسد هب شاگردان مدرهس ای هک بی خود و
بی جهت از رتک دیوار هم خنده شان می گرفت.

قلمرو زبانی:
یُغور :بزرگ و نامتناسب

 /قوز باالقوز :مشکل را دو چندان کردن /

ّ
تشخ
ّ
م
ی
ل
ع
ی
ی
ق
گ
گ
ن
گ
ش
ـخدا روز بد نیاورد  .سطر اول را هک م زبر وار و ت  ،رو ش را رب رداند هک کالس را دنیبب و ردک ـشا ردان را از اهف اه ص دهد؛
م خ م مت ّ
قیق ّ چش
گ
نب
ض
م
ق
انگهان ن گاهش هب من افـتاد .حیرت زده چ را اندا خت و قریب هب یک د ه رب و رب م هب کنیع و یاهف ن دو ت  .ن وهج و وع ودم .
ّ
ّ
چنان رغق لذت بودم هک رک از پا نمی شناختم  .من هک رد ردغف اول با زهاران فشار و زحمت نوشته روی تخته را می خواندم ،اكنون رد ردغف دهم ،آن را
مث بلب
ل ل می خواندم.

ّ
ظّ
مس
ا م
غق
ل
ع
ه
ج
تق
ی
م
ب
م
ی
ی
ن
ک
ضط
خ
ن
ا
نک
حور کار خود بودم؛ ابدا توجهی هب ماجرای شکوع شده ندا شتم .بی تو ی ن و ا ه با گاه اه چیه ا را ی شان ند دم ،م ر رد ن ود و ت رد  .ن شد هک ن

مس
بازی جدیدی ردآورده ام هک او را دست بیندا زم و خره کنم.
قلمرو زبانی:

ّ
ّ
م
پل خش
خ
خ
ـف
ت
انگهان چون نگی مناک راه افـتاد  .ا ااق این آاقی علم لهجۀ غلیظ شیرازی داشت و اـصرار داشت هک یلی یلی عامیاهن
ّ
صح
همی
بت کند  .نطور هک شیپ می آمد ،با لهجۀ خاصش گفت:
قریب  :نزدیک  /بِرّ و برّ  :با دقّت و خیره خیره  /مثل بلبل می خواندم  :روان می خواندم  /مسحور :مجذوب /

مث ّ
» هب هب ! ل قوال اه صورتک زدی؟ مگه این جا دسته هفت صندوقی آوردن ؟ »
ّ
ّ
ّ
سخ
م
چش
شن
ل
ع
ل
ع
قی
خ
ت
ی
سی
بچ
گ
گ
ب
ب
ب
نگف
ک
ک
ات وقیی هک م م ن ته ود  ،الس آرام ود و ه اه هب ته اه م دوخته ودند  .و ی ـصدای آاق م را
دند؛ شا ردان الس رو رب ردانیدند هک

هم
صی
از واقعه باخبک شوند  .ین هک شاگردان هب عقب نگریستند ،کنیع مرا با تو فی هک از آن شد  ،دیدند؛ یک مرتبه گویی زلزهل آمد و کوه شکست.
قلمرو زبانی :
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قوّال  :آوازه خوان  ،مطرب

 /هفت صندوقی  :گروه های نمایشی دوره گردی بوده اند که با اجرای نمایش های روی حوضی ،

اسباب سرگرمی و خندۀ مردم را فراهم می کردند .به هر یک از بازیگران گروه نیز « قوّال » می گفتند / .زلزله آمد و کوه شکست :
سر و صدایی زیادی برخاست/

ّ
ّ
ّ
م
ـصدای مهیب خندۀ آانن کالس و مدرهس را ت کان داد  .ره و ره ،تمام شاگردان هب قهقهه افـتادند ،این کار ،رتشیب علم را عصبانی کرد  .ربای او توهم شد هک
ّ
م
مس
ل
ع
بل
همۀ بازی اه را ربای خره کردنش راه انداخته ام .احساس کردم هک خطری شیپ آمده ؛ خواستم هب فوریت کنیع را ربدارم .ات دست هب کنیع ربدم فریاد م ند شد :
هم
« دست زنن؛ بگذا ر ین طور تو را با صورتک شیپ مدری ببرم  .تو را هچ هب مدرهس و کـتاب و ردس خواندن؟»

چشم
نم
حاال کالس سخت رد خنده فرو رفته ،من بدبخت هم دست و پایم را گم کرده ام .گنگ شده ام؛ ی دانم هچ بگویم  .مات و مبهوت کنیع کذا هب م است و
ّ
کن نی
م
چن
سخ
کن
ل
ع
بی
خط
ی
م
ی
م
مک
ف
ن
ک
ش
س
ا
خیکه خیکه م ر گاه ی م  .ا ن بار ت از جا رد ر ت و رد ت آمد ار ت ن و ن اب رد  «:پا و ربو رون».
قلمرو زبانی :
هِرّ و هرّ  :نام آوا

 /کذا  :ذکر شده  /از جا در رفت  :عصبانی شد

قلمرو ادبی :
مجاز  « :کالس » مجاز از « شاگردان »  /کنایه  « :از جا دررفتن »

ّ
چشم
سس
م
ل
ع
ب
من بدبخت هم بلند شدم ،کنیع همانطور هب م بود و کالس هم رغق خنده بود ،رپیدم و از کالس بیکون تم .آاقی مدری و آاقی انظم و آاقی م رع ی

تصم
تصم
کمی
سیون کردند  .بعد از چاهن زدن بسیار یم هب اخراجم گردنتف  .وقیی خواستند یم را هب من ابالغ کنند ،ماـجرای نیمه کوری خود را ربایشان

گف ّ
تم .اول باور نکردند اما آن قدر گفته ام صاداقهن بود هک رد سنگ هم ارث می کرد.
ّ
ّ
ّ
تق
مطم
م
وقیی ئن شدند هک من نیمه کورم ،از صیکم گذشتند و آاقی علم رعبی با همان لهجه گفت  « :بچه ،می خواسیی زودرت بگی ،جونت باال بیاد ،اول می گفیی .

ن بخ
تعطی
سلیم
ل شد ،بیا شاه چراغ دم دکون میز ون عینکساز ».ـفردا پس از یـک عمر ر ج و بد یی و پس از خفت دریوز،
حاال ـفردا وقیی مدرهس
ّ
صح
تعطی
عینکه ا می ا سلیم
م
ل
ع
ه
ب
ف
گ
ان ر ت و هب
ا ر از کز
ل شد ،رفتم رد ن شاه چراغ ،دم دکان میکزا سلیمان عینکساز .آاق م رع ی م آمد؛ یکی یکی
وقیی هک مدرهس

متح
چش
م من گذا شت و گفت « :ن گاه کن هب ساعت شاه چراغ ببین عقربۀ کوچک را می ینیب یا هن؟» بنده هم یکی یکی کنیع اه را ا ان کردم  .باالخره یک کنیع

چشم
هب م خورد و با آن ،عقربۀ کوچک را دیدم.

چشم
عی
پازنده قران دادم و آن را از میکزا سلیمان خریدم و هب م گذا شتم و نکی شدم.

قلمرو زبانی :
جونت باال بیاد  :حرف بزن /
شلوارهای وصله دار ،رسول پرویزی
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کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی :
 -1معادل معنایی واژه های مشخص شدۀ زیر را در متن درس بیابید.
به دیدن تو چنان خیره ام که نشناسم
تو را به آینه داران چه التفات بود

ّ
محمد علی بهمنی رب و رب

تفاوت است اگر ره و چاه را حتّی
چنین که شیفتۀ حُسن خویشتن باشی

هوشنگ ابتهاج

مس
حور

 -2از متن درس  ،پنج گروه اسمی بیابید که اهمّیت امالیی داشته باشند.
 )3پیش از این در مبحث گروه اسمی ،با انواع وابسته های پیشین آشنا شدیم .اینک به انواع وابسته های پسین توجّه کنید:
مضافٌ الیه

روز میالد

صفت شمارشی ترتیبی نوع دوم ( با پسوند  ُ -م )
صفت بیانی

روز پنجم

روز خوب  ،منظرۀ دیدنی

* از متن درس ،برای هر یک از انواع وابستۀ پسین نمونه ای بیابید.
قلمرو ادبی:
 )1مفهوم کنایه های زیر را بنویسید.
* افسار گسیخته مانند بودن ( بی دقّت و گیج )
* بور شدن

( خجالت کشیدن )

 ) 2دو ویژگی برجستۀ نثر این داستان را بنویسید .الف) ساده و روان ب) استفاده از اصطالحات عامیانه
 )3این داستان را با توجّه به عناصر زیر بررسی کنید.
شخ
 زاویۀ دید :اول ص مفرد



هش
شخصیّت اصلی :دانش آموز کالس تم

شخ
تق
مطم
نقطۀ اوج :وقیی شورای مدرهس ئن می شود ص اول نیمه کور است و از صیکش می گذرند


قلمرو فکری:

بس ست
کنیع زدن و کراوات تن  ،ا ـفاده از کارد و چن گال و واشس زدن

 )1راوی داستان،چه چیزی را نشانۀ تمدّن و تجدّد می دانست؟

 )2نحوۀ برخورد خانواده و اطرافیان را با شخصیّت اصلی داستان بررسی و تحلیل کنید.
 )3دربارۀ نقش خودباوری و اعتماد به نفس در تعامل اجتماعی توضیح دهید.
.....................................................................................................................................
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ديدار

روان خواني

شش
طلبۀ جوان ،رد آن رکمای نده هک رد تهران چیه پیشینه ندا شت ،ربف ِ بلند را می کوبید و شیپ می رفت یا ربف کوبیده را شیب می

پیچ
کوبید – قبای خویش هب خود ان ،تنها.تنها.
قلمرو زبانی:
پیشینه  :سابقه

/

برف بلند :برف زیاد

ّ
ّ
فـت
طالب دیگر ،چند چند با هم می رفتند و رد این گروهی ر ن،گرمایی بود.تنگ ـهم ،گفت و گو کنان اما طلبۀ جوان ما – ـحاج آاق روح اهّلل

موسوی – هب خوـیش بود و بس.
قلمرو زبانی:

گرمایی بود  :شور و حالی بود

 /تنگِ هم  :در کنار هم  /به خویش بود :در حال خود بود

بخ
مخ ّ
ّ
یس
حاج آاق روح اهّلل از میدا ن بکالدوهل هک گذشت ،ی از شاه آباد را طی کرد؛ هب کوچۀ مسجد دیچیپ ،هب رد خانۀ حاج آاق مدرس رسید و ا ـتاد .رد گشوده نبود اما
مح ّ
خ س نم
ق
گف
خ
خ
س
ش
کلون نبود حاج آاق رد را قدری فشار داد رد گشوده شد  .طلبۀ جوان پا هب ردون آن حیاط ر گذا ت و هب ود ت « :وب ا ت هک ی رتسد .وب ا ت
ن گل
هک خاهن اش محافظی ندا رد و رد خاهن اش چفت و کلونی ؛ ّاما او را خواهند ششت .همین جا خواهند ششت .رـضاخان او را خواـهد ششت .ا یسی اه او را
ّ
ّ
خواهند ششت  .هچ قدر آسان است هک با یک تپانچه وارد این حیاط شوند ،هب جانب آن ااتق ربوند و تیری هب قلب مدرس شلیک کنند قلب یا مغز؟

خدا یا ،چرا هنوز ،بعد از بیست و دو ـسال ،بیست و دو سال  . . .ذهن من این مسئله را نگشوده است؟ هب قلب پدر شلیک کردند یا هب مغزش؟
قلمرو زبانی:
کلون  :قفل چوبی  /محقّر  :کوچک  /چفت  :پشت بند در

ّ
ّ
نیم
چرا مارد می گفت  «:قران جیبی اش هب اندا زۀ یک سکه سوراخ ـشده بود  ».و چرا سیدی می گفت  «:صورت هک ندا شت  ،آاق ،رک هم  ،ی » ....

ّ
جی
آاق روح اهّلل باز گیک افـتاده بود کدا م یک مهم رت از دیگری است؟ حاج آاق مدرس با کدا م یک از این دو رتشیب کار می کند ؟ قلب یا مغز ؟ کدا م را رت ح می

دهد ؟

ّ
بس
مح
«  ...آاقیان ـترم  ،علما  ،روحانیون حوزه اه  ،با مغزاهیتان با حکومت طرف شوید  ،با قلب اهیتان با خدا  ،اینجا حساب کنید  ،نجید  ،اندا زه بگیکید  ،چرتکه

هس
نج
تسل تسل
بیندازید؛ چرا هک با چرتکه اندا زان بد نهاد روهب رو تید اما آ ا با قلب اهیتان  ،با خلوصتان  ،با طهارتتان  ،یم یم با ـخدا رو هب رو

نج مح
خم
قی نشک
ینج
نج
ینج
شوید  .ا ا  ،هب چیه مت نید ؛ آ ا شکسته و یک شده باشید  .ا ا همه اش  ،رد رپده بمانید ؛ آ ا رد ضر خدا  ،رپده اه ربدارید» ....
قلمرو زبانی :
چرتکه بیندازید  :محاسبه کنید
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ّ
ّ
نم
آاق روح اهّلل جوان  ،دلش ی خواست منبک ربود اما دلش می خواست حرف اهیش را زبند .همیشه گرفتار انتخاب بود  « .رد ماه مبارک رمضان یا رد محرم و
ّ
ت
مص
خم
ّ هم
صفر  ،آیا ربای بلی ربوم ؟ باز گردم هب ین ؟ از پله اهی ان منبک هک حاج طفی باال می رفت ؛ باال ربوم ؟ جوان  ،باال بلند  ،موقر  ،آرام  ،ربوم باالی
ّ
ّ
ّ
علی شنم شم
ن
هم
ب
ش
ب
ی
ج
عی
م
بگ
حک
ی
س
م
س
ش
نگ
ا
منبک و بگویم هک ر ج ر ت س ا ت ؟ و ت خان اه ی قد ره ش س ا ت ؟ و م هک رد خانۀ ـحاج آاق مدرس – هک ه د ان ا ی د – ۀ

ـخدا باز است و رضاـخان او را خواهد ششت؟

خم
ّ
نش
طلبۀ جوان وارد ااتق آاقی مدرس شد ؛ سالم کرد  ،قدری ید و همان جا پای رد ست  ،هک سوز ِ ربف بود و ردزاهی داهن گشودۀ رد.

قلمرو زبانی:
قدّاره  :جنگ افراری شبیه شمشیر پهن و کوتاه ؛ قدّاره کش  :کسی که با توسّل به زور  ،به مقاصد خود می رسد  ،نوعی شمشیر
پهن

مح ّ
ّ
ّ
آاقی مدرس  ،طلبه را هب اندا زۀ هس بار دیدن می شناخت اما هن هب اسم ورسم  .رباردش حاج آاق مرتضی پسندیده را هک رد مدرسۀ سپه ساالر  ،هگ گاه رد ضک مدرس

ت ّ
م
ّ
لم
ذ می کرد  ،شیب می شناخت اما رهگز حس نکرده بود هک این دو روحانی جوان مكن است ربارد هم بادـنش .چیه شباهیی هب هم ندا شتند  .آدمی

شم
ّ کم
زاد می توانست هب ن گاه آن یکی تکیه کند – همان طور هک هب یک بالش رپَ تکیه می کند – و می توانست ن گاه این یکی را رد چلۀ ان بنشاند و هب سوی د ن رپاتب
شم
مطم
کند و ئن باـشد هک د ن را متالشی خواـهد کرد.

قلمرو زبانی:
چلّه  :زهِ کمان

شم م
جم
ّ
طلبه ای گفت  «:جناب مدرس رد کوهچ و بازار می گویند هک ا ش کلتان با رـضاخان میکجنپ رد این است هک سلطنت را می خواهید  ،هن هوری را و

بس
ّ
عت
ا قاد هب بقای خاندا ن سلطنت دارید و نظام شاهنشاهی را موهتیی الهی می دانید ؛ حال آنکه رـضاخان میکجنپ و سید ضیا و یاری دیگر می
جم
گویند هک کار سلطنت تمام تمام است و عصک هوری فرا رسیده است » ...

هم لی
ّ
س
مدرس  ،مدت اه بود هک با این ضکهب اه آشنایی داشت و با ردد ِ این ضکهب اه و هب ین د ل  ،همیشه پا خ را رد آستین داشت .

نیس
خیک آاق  ...خیک ...بنده با سلطنت– هچ از آن اقـجار باـشد هچ دیگری و دیگری– ابدا ابدا موافق تم؛ غعنی  ،راستش  ،اصوال نظام سلطانی را نظم
ّ
ّ نم
مطلوبی ربای امت و ملت ی دانم.

ّ
ّ
امروز  ،سلطان ردماندۀ اقـجار  ،رد آستانۀ سقوط نهایی  ،اتزه متوهج ـشده است هک خوب است سلطنت کند هن حکومت  ،خدمت کند هن خیانت اما
ّ
نج
تم
لم
جهنم
این غول بی شاخ و دم هک معلوم نیست از کدا م ی ظهور کرده و چطور او را یافته اند و چطور او را – از ردبانی سفارت آ ان – هب آ ا رسانده اند  ،ام
ن گل
می
وجودش خودخواهی و زور رپسیی و ل هب استبداد و اطاعت از ا یس اهست  ...شما ،حرفی داری فرزندم ؟

کج نس
 -از ا دا تید هک حرفی دارم  ،حاج آاق ؟
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 -از ن گاهـتان  ،رد ن گاهتان اعتکاضی هست.

 می گویم  «:شما هب تنومندی رـضاخان اعتکاض دارید یا هب بی گاهن رپسیی اش ؟ -منظورت چیست فرزندم ؟

ضم
 -زمانی هک ن بحث  ،می فرمادیی « این غول بی شاخ و دم » ،انسان هب یاد الرغی شیب از اندا زۀ شما رد ربارب این غول اندا می رـضاخان می افـتد و این طور

ّ
شم
ی
تصور می کند هک لكشم ِ ا با رـضاخان  ،لكشم شـكل و شما ل و تنومندی اوست .هن اینکه او را آورده اند بی چیه پیشینه رد علم سیاست و

هی
مس
لی هم جه
دین و جاهل است و تبد و هب د ل ین ل هم او را نگه داشته اند هن كل .
قلمرو ادبی:
استعاره  « :این غول بی شاخ و دُم» استعاره از رضاخان.

ّ
سنگ
مدرس سکوت کرد.سکوت هب ردازا ششید .آاق روح اهّلل دانست هک ضکهب اش ساده اما ین بوده است.

ّ
خب
جم
عذر می خواهم حاج آاق ،قصد آزاراتن را ندا شـتم ؛ شما  ،وقیی رد حضور ع – هب مسا محه – هب تنومندی یک نظامی بدکار اشاره می کنید  ،هب ی از موجودیت

نق
آن نظامی اشاره می فرمایید هک پدید آمدنش رد ید اختیار آن نظامی نبوده و ارادۀ الهی و تنومندی پدر و مارد روسـتایی – احتماال –رد آن ش داشته
ّ
شم
مت
خ
ن
ست
عظی
ه
است  .رد این حال  ،ا را هب بی عدا لیی م خواهند کرد و اعتبار کالم متان را رد خطر خوف آور ا بداد  ،ردک واهند کرد و همه جا خواهند گفت هک آاقی
ّ
ّ
شم
ّ
سخ
نمک بس
ب
ئ
ب
م
ن
چن
مدرس  ،مرد خوب و شوخ ط عی است هک نان ین یار می گوید اما مسا ل ـجدی اق ل تأ ل  ،دان هک باید رد چنته ندا رد و د ان
شم ّ
به
به
هس
هن
ی
مل
ف
ک
خ
ک
خ
خ
بل
چ
ش
ش
ت
فق
ه
ب
ه
ا
ا
ا
سل
ک
ا
ا
آ
ا
باز طۀ
ا و ت و د ن اهن و ند یا ت و با ن اهن  ،هن ط ما ر ه ما ر هک ما رپ مد رمان ید  ،و د و ید و هل و ند رد. ...
خاموشی.

قلمرو زبانی:
مسامحه  :سهل انگاری  /ید  :دست  /خوف آور  :ترسناک  /چیزی در چنته ندارد  :بی مایه و بی سواد است
قلمرو ادبی:
حس آمیزی :سخنان نکمین  / .کنایه  « :چیزی در چنته ندارد »  /تشخیص  :باز سلطۀ خاموشی

ّ
ّ
طالب رک هب زری افکنده بودند  .صدا یشان از داهن این طلبۀ بی رپوای خوش بیان بیکون آمده بود  ،بی کم و کاست .مدرس تأرث را پس نشاند.
ّ
ّ
ی مجل ش ا م فت ش ق م سخ
م
ج
گ
 کاش هک شما  ،با همۀ جوانی اتن  ،هب جای من  ،هب ا ن س ور ی ر ید  .ما هب د ت و ؤرث ن ی ودیی  ،حاج آاقی وان!ّ
م
ّ
مم مح هس
نم
 -نون بتتان تم حضکت حاج آاق مدرس ،اما من این جلس را چندان شایستۀ ی دانم هک جای روحانیت باشد  .آنچه را هک شما می گویید  ،دیگران هم می توانند

ج
جم
نم
بگویند  .آنچه هک شما می توانید انجام بدهید هک دیگران ی توانند  ،دعوت ع مسلماانن اریان است هب مبارزۀ تن هب تن با اقجاریان و رضاخانیان و ملگی ظالمان و وااگتسبن هب
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ّ
اـجانب  .اگر رکانجام  ،هب کمک ملت حکومیی رب کار آوردید هک عطر و بوی حکومت موال علی ( ع) را داشت  ،وظیفۀ خود را هب عنوان یک روحانی مبارز ِ تمام
عیار انجام داده اید.

هس
 -طلبۀ جوان ! آیا منظوراتن این است هک اصوال  ،من موجود هدف گم کرده ای تم ؟

ّ
عت
 خیک  ،هدف شما ربای کواته مدت خوب است هک بنده هب عنوان یک طلبۀ کوچک سست و جو گر ،هب این هدف ا قاد دارم اما روشـتان را ربای رسیدن هبّ
نم
نم
نق
این هدف  ،روشی ردست ی دانم  .شما  ،با دقت و ـقدرت  ،هب اط ضکهب پذری رـضاخان ضکهب ی زنید بلکه ـضرهب اهیتان را غالبا  ،هب سوی او و
ّ
خ
س
یس
مش
مش
له
هب
ـت
عی
ی
ش
س
گف
س
دیگران  ،بی هوا رپاتب می کنید  .شما رد سنگر کوط ت ا اده اید اما یکی از ر کان ما  ،سا ا شیپ  ،از کو ت ن ته ا ت و رد ا الم  ،کع
ّ
مرقدم رب شکط است.

قلمرو زبانی:
بی هوا :بی توجه  ،بی دقّت  /شرع  :دین  ،مذهب

عت
شما  ،هب ا قاد این بندۀ انچیز  ،این جنگ را خواهید باخت و رـضاخان هب ره عنوان خواهد ماند و بساط قرلدری اش را پهن خواهد کرد و مارا بار دیگر – چنان هک ماه

لی
قب
ّ
عی
ل فرمودید – از چاهل هب چاه خواهد اندا خت ؛ شاید هب این د ل هک آاقی مدرس  ،تنهای تنها هستند و همرااهنشان  ،اهل یـک جنگ قطعی دنتسین و رد ن حال،
ّ
ّ
مش
نم
ی
ن
س
چی
چی
ی
آاقی مدرس ،گرهچ هب سنگر ظلم حمله می کند اما از سنگر عدل هب سنگر ظلم ی اتزد .رد این کوط ت زی ت هک زی باشد . ...
قلمرو زبانی:
قلدری :زورمندی  /از چاله به چاه انداختن  :دچار مشکل بدتری کردن
قلمرو ادبی:
تشبیه  :سنگر ظلم  /تشبیه  :سنگر عدل

 -مانعی ندارد اسم شکغفـتان را بپکسم؟

خم هس
 -بنده روح اهّلل موسوی ینی تم  .از قم هب تهران می آیم  .التته هب نردرت.

مح
 -بله  ...شما ات هب حال  ،چندین جلسه بت کرده اید و هب دیدن من آمده اید و همیشه همان جا پای رد نشسته اید  ...چرا ات هب حال  ،رد این مدت نظری ا رباز نداشته بودید

فرزندم ؟ چرا ات هب حال  ،این اف کار جوان و زنده را بیان نکرده بودید؟

پخ
 می بایست هک هب حدا قل ّ تگی می رسیدند  ،آاق! کالم خام  ،بدرت از طعام خام است.سخ
طلبۀ جوان بهن گام ربخاستن را می دانست  ،چنان هک بهن گام ن گفتن را .

طلبه ربخاست.

ّ
مدرس ربخاست .
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ج
ملگی حاضکان ربخاستند.

حم
 -حاج آاق روح اهّلل  ،شما اگر ز یی نیست یا هست و قبول زحمت می کنیدرتشیب هب دیدن ما بیایید  .بیادیی و با ما گفت و گو کنید  .التته بنده رتشیب مایلم هک رد

ّ
ّ
م
ئ م
تش
خلوت کغف بیاورید ات دو هب دو رد باب مسا ل ملکت و ش کالت جاری ـحرف زبنیم و بعد شما نظریات و خواسته اهی مرا هب گوش طالب جوان حوزه

ربسانید. ...

 -سعی می کنم آاق.

 -طلبۀ جوان  ،قدری هب همه سو خمید و رفت ات باز ربف اهی نکوبیده را بکوبد.

ّ
ّ
ت نم
شب هب شدت رکد بود  ،دل روح اهّلل  ،هب حدت گرم  « -آ ی هک یکد  ،همیشه رد دل او بود . ... ».

ّ
م
ّ
تش
مدرس هب طالب هنوز ایستاده گفت  «:می بینم هک رد جا می جنتید اما جرئت رتک جلس مرا ندا رید ...تشرغف ببکید! کغف ببکید! اگر می خواهید پی طلبلۀ

جوان ربوید و با او طرح دوسیی ربزیید ،شـتاب کنید هک فرصت از دست خواهد رفت ...

ّ
نگ
طالب جوان  ،رد رعض پیاده رو رد کنار هم  ،همه رک رب جانب حاج آاق روح اهّلل گردانده  ،می ردنتف -رد سکوت – و ین کرده بودند او را.

شس
هچ ی می بایست آغاز کند ؟

هس
ّ
مش
 حاج آاق موسوی ! ما همه ـتاقیم هک با نظریات شما آشنا شویم  ...ما مشتاق دوسیی با شما تیم. ...سنگ روی سنگ ربای ساختن ارکی هب رفعت ایمان.
شهر رکد.

مهـتاب رکد.

یک اتری رکما.

و جوانی هک با آتش ردون  ،ویپسته رد مخاطرۀ سوختن بود. ...
سه دیدار  ،نادر ابراهیم

درک و دریافت
 -1متن « دیدار » را از نظر زاویۀ دید  ،زمان و مکان بررسی کنید.
 -2نویسنده در این متن  ،کدام ویژگی های شخصیّت امام خمینی ( ره ) را معرفی می کند ؟

123

حم
ا د رمضان زاده

و ـخدایی هک رد این زندیکی است  /الی این شب بواه پای آن کاج بلند...

خاموشی دریا

درس هفدهم
از شعله

هب خاطر روشنایی اش
سپاسگزاری کن ،

ّ
اما چراـغدان را هم

یس
هک همیشه صبوراهن رد ساهي می ا ـتد،

از یاد مبک.

قلمرو زبانی:
چراغدان  :جایی که چراغ در آن گذارند ،وندی ( چراغ  +دان )  /صبورانه  :وندی ( صبور  +انه )  /می ایستد  :مضارع اخباری
قلمرو ادبی :
تشخیص :از شعله سپاس گزاری کردن  ،و از چراغدان  /مراعات نظیر :شعله  ،چراغدان /تضاد :روشنایی  ،سایه  /شعله نماد
انسان های خدمتگزار  /چراغدان نماد انسان هایی که سود می رسانند ولی به چشم نمی آیند.
قلمرو فکری :
از انسان هایی که به دیگران نیکی می کنند سپاسگزاری کن و تالش و کوشش کسانی را که دیده نمی شود از یاد مبر.
***

گرهي کنی اگر

هک آفـتاب را ندیده ای
سـتاره اه را هم
نم
ی ینیب.

قلمرو زبانی:
ستاره ها  :وندی  /ندیده ای  :ماضی نقلی
قلمرو ادبی :
مراعات نظیر :آفتاب  ،ستاره .و به نوعی « تضاد»
قلمرو فکری :
اگر به خاطر نداشتن چیزهایی با ارزش غمگین باشی لذّت داشتن چیزهای کوچک را نیز از دست می دهی( .چون آفتاب باشد،
ستاره ها به چشم نمی آیند؛ شاعر از این تصویر و واقعیت علمی ،معنا و مضمون زیبایی خلق می کند؛ می گوید :آنکه چشمانش
را به واقعیتی بزرگ و آشکار بپوشد از دیدنِ واقعیت های کوچک تر از آن البته محروم می ماند )
***
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ماهی رد آب ـخاموش است و

چارپا روی ـخاک هیاهو می کند و
سم
رپنده رد آ ان آواز می خواند.

آدمی،
ّ
اما

خاموشی ردیا و

هیاهوی ـخاک و

سی سم
مو قی آ ان را رد خود دارد.
قلمرو زبانی:
هیاهو  :ساده

 /اما  :حرف ربط  /چارپا  :مرکب

قلمرو ادبی :
تشخیص :خاموش بودن ماهی؛ آواز خواندن پرنده  /تضاد  :خاموشی ،هیاهو /خاک : 1مجاز از « خشکی » /دریا  :مجاز از
موجودات دریایی /خاک  :2مجاز از موجودات زمینی /
قلمرو فکری :
هر موجودی که در دنیا زندگی می کند ویژگی مخصوص به خود را دارد اما انسان موجودی کامل است و همۀ ویژگی های
موجودات را یک جا در خود دارد
***

هن گامی هک

رد فروتنی ،

زبرگ باشیم

شیب از همه هب آن زبرگ زندیک شده ایم.
قلمرو زبانی:
آن بزرگ  :خداوند
قلمرو فکری :
وقتی با تواضع و فروتنی  ،بزرگ باشیم بیشتر از همه به خداوند نزدیک هستیم.
***
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م
مكن

م
از ان مكن می رپـسد:

کج
«خاهن ات است؟»
س
پا خ می آید:

« رد رویای یک انتوان».
قلمرو زبانی:
رویا  :آنچه انسان در خواب ببیند
قلمرو ادبی :
تشخیص :ممکن بپرسد.

/

تضاد :ممکن  ،ناممکن

قلمرو فکری :
فقط انسان های ناتوان  ،چیزی را غیر ممکن می دانند (.از ناتوانی ها نباید سخن گفت .رؤیاهای ما باید پر از امید و توانایی باشد
تا بر کشندۀ ما باشند نه فرو کشندۀ ما )

ماه نو و مرغان آواره ،رابیندرانات تاگور
ترجمۀ ع  .پاشایی
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کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی
 -1با توجّه به رابطۀ معنایی « تضمّن » ،جاهای خالی را پر کنید:
فص
ل و بهار
*

عم
* ردیا و ان

 -2نوع  ،واو  ( ،عطف  ،ربط ) را در بند سوم درس مشخص کنید ( .ماهی رد آب ـخاموش است و) حرف ربط

( ـخاموشی ردیا و هیاهوی خاک و ) حرف عطف
 -3جمله های زیر را بخوانید:
الف) طبیعت  ،زیباست.

ب) طبیعت  ،زیبا آفریده شده است.

حذف واژۀ « زیبا » از کدام جمله  ،نظم دستوری و معنایی جمله را برهم می زند؟
مشاهده می کنید که جملۀ « الف »  ،پس از حذف واژۀ « زیبا » از نظر دستوری جمله  ،ناقص و ناکامل می شود؛ چون « زیبا »
مسندِ جمله و از اجزای اصلی آن است ولی جملۀ « ب » پس از حذف « زیبا » همچنان کامل است ؛ چون « زیبا » در این جمله
قید است و حذف آن نقصی در ساختار دستوری جمله ایجاد نمی کند.
* اکنون ،هر یک از واژه های زیر را در دو جمله به گونه ای به کار ببرید که در جملۀ نخست  « ،مسند » و در جملۀ دیگر « قید »
باشد.

* خندان دانش آموز خندان است  /دانش آموز خندان هب خاهن رفت .

* چگونه

متح
ا ان چگوهن بود؟  /چگوهن هب مدرهس رفیی؟

قلمرو ادبی

م
م
سم
مكن از ان مكن رپسید  /رپنده رد آ ان آواز می خواند

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

 -2در متن درس « آفتاب » و « ستاره »  ،در کدام مفاهیم استعاری به کار رفته اند؟

حق
آفتاب  :یقت کل  /ره چیز با ارزش

ستاره  :ره چیز کم ارزش

قلمرو فکری

نم
 -1در بند نخست این سروده  ،منظور شاعر از « چراغدان » چه کسانی است؟ انسان اهیی هک تالش اهی ـشان رد کار خیر دیده ی شود
م
 -2در بند سوم  ،بر چه موضوعی تأکید شده است ؟ اشکف خلواقت بودن انسان

 -3دربارۀ ارتباط معنایی عبارت زیر  ،با متن درس توضیح دهید:
خواجه عبداهلل انصاری

* از آسمان تاج بارد امّا بر سر آن کس که سر فرو آرود.
 -4با توجه به بند پایانی  ،ویژگی مهمّ انسان توانمند  ،چیست ؟

رب ره کار اقرد و تواان است

........................................................................................................................ -5
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گنج حکمت

تج ّس
عش
م ق

سخ
آن گاه ربزیگری گفت :با ما از « کار » ن بگو،

س
و او رد پا خ گفت:

من هب شما می گویم هک زندگی هب راسیی اتریکی ست ؛ مگر آنکه شوقی باشد

ن
و شوق همیشه کور است؛ مگر آنکه دا ی باشد

و دانش همیشه بیهوده است ؛ مگر آنکه کاری باشد
و کار همیشه تهی ست ؛ مگرآنکه مهری باشد

شما را اگر توان نباشد هک کار خود هب عشق رد آمیزید

و ویپسته بار وظیفه ای را بی رغبت هب دوش ششید ،

خم
تلخ
زنهار ،دست از کار بشودیی ! زریا آن هک با بی میلی  ،یکی رد تنور نهد  ،انن ی واستاند هک انسان
را تنها نیمه سیک کند.
تج ّس
عش
س
کار ،م ق ا ت!

پیامبر ،جبران خلیل جبران
قلمرو زبانی:
برزیگر :دهقان  ،کشاورز

 /تهی  :خالی  /مِهر  :محبت  /رغبت  :میل  ،اراده  /زنهار  :مبادا  « ،شبه جمله » /

دست

شستن  :رها کردن  /واستاند  :دریافت می کند  /تجسّم  :در نظر آوردن  ،خیال را به واقعیّت در آوردن
قلمرو فکری :
و شوق همیشه کور است؛ مگر آنکه دانشی باشد  :شوق و عالقه به تنهایی کافی نیست ،آگاهی و دانش هم باید باشد؛ یعنی دانش را
باید پشتوانه ای برای اشتیاق خود قرار دهیم تا آن اشتیاق بتواند مؤثر باشد.
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خوان عدل

درس هجدهم

شکق از آن ـخداست

رغب از آن ـخداست

شم
و رکزمین اهی ال و جنوب نیز

آسوده رد دسـتان ـخداست.
قلمرو زبانی :
سرزمین ها  :وندی – مرکب
قلمرو ادبی :

مجاز  « :شرق  ،غرب  ،شمال و جنوب» مجاز از کل جهان  /دست  :مجاز از « قدرت»  /کنایه « :دردستان خدا بودن» کنایه از«
تحت فرمان خدا بودن».
قلمرو فکری :
تمام هستی تحت فرمان خداوند است.
***

اوست هک ـعادل مطلق است،

گس
و خوان ـعدل خود را رب هم گان ـترده

سم
باـشد هک از میان ا ای ـصدگاهن اش،
بس
هم
او را هب ین انم ـتامیي،

آمین!

قلمرو زبانی:
مطلق :بی قید و شرط

 /خوان  :سفره  ،مائده  ،سماط  /همگان  :وندی( همه  +گان )  /صدگانه  :وندی ( صد  +گانه ) /

قلمرو ادبی:
مراعات نظیر :خوان  ،گسترده /کنایه«:خوان عدل گسترده بودن»کنایه از« عدالت ورزیدن» /آمین :شبه جمله/تشبیه:خوان
عدالت
قلمرو فکری:
خداوند عادل بی قید و شرط است و سفرۀ عدالت خود را برای همگان گسترانده است نام ها ی الهی بسیار است اما او را به
خاطر عادل بودن  ،بیش از صفات دیگر ستایش کنیم .آمین
***
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اگر ـفکر و حواـسم این جهانی است،
بهره ای واالرت از بهر من نیست

ّ
روح را ـخاک نتواند مبدل هب غبارش سازد،

زریا ره دم هب تالش است ات هک فرا رود
قلمرو زبانی:

حواس  :جمعِ « حس »  /از بهرِ  :حرف اضافه « برای»  /مبدّل  :دگرگون  /هر دم  :هر لحظه  /فرا رود  :باال برود
قلمرو ادبی:
مجاز  « :خاک» مجازاز « جسم »
قلمرو فکری:
اگر فکر مادی داشته باشی بهرۀ معنوی نخواهی برد.
***

نع
نفس
ره ی را دو مت است:
دم فرو دادن و رب آمدنش ؛

ّ
آن یکی ممد حیات است،
ّ
این یکی مفر ح ذات؛

و چنین زیبا ،زندگی رد هم تنیده است
ن
و تو ـشکر ـخدا کن ،هب هن گام ر ج

ن
و ـشکر او کن ،هب وقت رَستن از ر ج.
قلمرو زبانی :
دم  :نفس  /ممد :یاری رسان  /حیات  :زندگی  /مفرّح  :شادی بخش  /زیبا  :وندی ( زیب  +ا )  /رستن  :رها شدن
قلمرو ادبی:
تضاد  :فرو دادن  ،برآمدن

سجع  :حیات  ،ذات

قلمرو فکری:
در هر نفسی دو نعمت وجود دارد یکی فرودا دن نفس و و دیگری باال آمدن نفس  .فرو دادن نفس یاری کنندۀ زندگی است و
باال آمدن نفس شادی بخش وجود است .و اینچنین زیبا  ،زندگی پر از سختی ها و آسایش ها است ؛ تو خدا را هنگام سختی و به
هنگام آسایش شکر کن.
***

مع بم
بگذا ر رب پشت زین خود تبک انم
بم
تو رد کلبه و رد خیمۀ خود باز ان
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بگذار هک رکخوش و رکمست هب دور دست اه روم،

و رب فراز رکم چیه جز اخـتران منیبن.
قلمرو زبانی:
معتبر :ارزشمند

 /خیمه  :چادر  ،خانه  /فراز  :باال

 /اختران  :ستارگان

قلمرو ادبی:
مجاز  « :پشت زین » مجاز از « سیر و سفر »  « /در خیمه»  :مجاز از « خانه »  /مراعات نظیر  :کلبه ؛ خانه  /کنایه  « :هیچ جز
اختران نبینم » کنایه از « ارزشمند بودن »
قلمرو فکری:
اجازه بده من در سفر باشم و تو در خانه ات بمان ؛ اجازه بده شاداب  ،تا دورترین نقطه پرواز کنم و آزاد و رها باشم.
***

سم
او اخـتران را رد آ ان نهاده
ّ بح
نم
ات هب رب و ر نشا ان بادـنش ،
ات نگه هب فرازاه دوزیم،

ّ
ات از این ره لذت اندوزیم.
قلمرو زبانی:
او  :خداوند

 /بر :خشکی/

بحر  :دریا  ،یَم  /اندوزیم  :ذخیره کنیم

قلمرو ادبی:
مجاز  « :برّ و بحر» مجاز از « کلّ هستی »  /تضاد  :بر و بحر
قلمرو فکری:
خداوند ستارگان را در آسمان به عنوان نشانه ای قرار داده است تا نگاه هایمان به عالم باال باشد و از این سَیر معنوی لذت ببریم.
دیوان غربی -شرقی  ،یوهان ولفگانگ گوته
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کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی

 -1کاربرد معنایی واژۀ « دم » را در متن درس بررسی کنید .بند سوم  :لحظه بند چهارم  :نفس
 -2در هر یک از گروه های اسمی زیر  ،هسته و وابسته های آن را مشخص کنید:

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

پس
ش  :وابستۀ ین  ،مضاف الیه

پس
* اسما ی صدگانه اش هسته  :اسما صد گاهن  :وابستۀ ین صفت شمارشی ،

 -3بن ماضی و بن مضارع « رَستن » را بنویسید .بن ماضی َ :رست بن مضارع :ره
 -4برای هر یک از فعل های زیر  ،نمونه ای از متن درس بیابید.

گس
گس
ماضی نقلی ( تنیده است  /تکده « تکده است» )

نم
مضارع اخباری ( است  /نتواند« ی تواند» )

مضارع التزامی (بستامیي  /روم « ربوم » )
قلمرو ادبی

بند چهارم

 -1کدام بند از این سروده ،بیانگر تأثیر پذیری « گوته » از سبک سعدی است؟ دلیل خود را بنویسید.
 -2با توجّه به متن درس  ،جدول زیر راکامل کنید.
آرایۀ ادبی
مجاز
کنایه

نمونه

خاک  /فکر و حواس

گس
نگه دوزیم  /خوان عدل تکد

مفهوم

سس
م  /کل وجود

عم
یق فکر کنیم  /عدا لت می ورزد

قلمرو فکری

عل
 -1بند نخست درس  ،یادآور کدام صفات خداوند است؟ مالک  /اقرد /یم  /حافظ  /انظر
 « -2گوته»  ،شیفته و دلبستۀ شعر و اندیشۀ حافظ بود؛ او متن زیر را نیز به تأثیر پذیری از حافظ سروده است:
« مگر نه راهنمای ما هر شامگاهان با صدای دلکش بیتی چند از غزلهای شورانگیز تو را می خواند تا اختران آسمان را بیدار
کند و رهزنان کوه و دشت را بترساند؟ »
الف) کدام قسمت از متن درس با سرودۀ باال ارتباط معنایی دارد؟

شش
بند م

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

ز رقیب دیو سیرت هب ـخدای خود پناهم مگر آن شهاب اثقب مددی دهد ـخدا را

 -3ابن بخش از سرودۀ گوته  ،بیانگر چه دیدگاهی است؟
و تو شکر خدا کن  ،به هنگام رنج  /و شکر او کن  ،به وقت رستن از رنج .

پنج
 -4کدام بخش از سرودۀ گوته  ،با متن زیر هم نواست؟ بند م

ـشکر گزاری رد همه ـحال

« در کویر  ،بیرون از دیوار خانه ،پشت حصار ده  ،دیگر هیچ نیست .صحرای بی کران عدم است ...راه  ،تنها به سوی آسمان باز
است  ،کشور سبز آرزوها  ،چشمۀ موّاج و زالل نوازش ها  ،امیدها و » . ...
علی شریعتی
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روان خوانی

آذرباد

خش
صب
ه
ح بود و رپتو آفـتاب مانند طال روی امواج ردیا می رد ید  .زندیک هب یک کیلومـتر دور از ساـحل یک اقیق ما یگیکی آب را ش کافته ،هب شیپ

می رفت .از سوی دیگر ،هلهله و آوای مرغان ردیایی هک ربای هب دست آوردن ـغذای خود هب ساـحل روی آورده بودند ،رد فضا طنین افکنده بود .روز رپ

ّ
تم
تحرک دیگری شکوع می شد  .رد مسافیی دوررت ،آرذباد مشغول رین رپواز بود.

بیش
نم
آرذباد  ،یک مرغ عادی نبود هک از تمرین رک بخورد  .ـتر مرغ اهی ردیایی ی خواستند شیب از آنچه راسع هب رپواز می دادنتسن ،بیاموزند  .ربای آنها فقط

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

مث
نم
ماردش رپسید «:چرا  . . .آرذباد ؟ چرا ربایت سخت است هک ل دیگران باشی؟! چرا ی پذریی هک این جور رپوازاه ربای رپندگان دیگر مناسب است ،هن ربای ما.

ست
نم
پسرم چرا غذا ی خوری؟ تو یک پارهچ پوست و ا خوان شده ای».

بسنج
ست
آرذباد  «:ربای من مهم نیست هک ا خوان و پوست باشم  .من می خواهم نهایت تواانیی خودم را رد کار رپواز م ».

پدرش با مهربانی می گفت:

کم
عم
مس
پس
« ببین کم ! ز ـتان زندیک است و اقغقراانن تک روی آب خواهند آمد .ماهی اه رد ق زیادی شناور خواهند شد .تمرین رپواز کار بدی نیست ولی

پس
نم
ربای تو انن و آب ی شود .کم فراموش نكن هک منظور از رپواز ،هب دست آوردن خوراک هست».

نم
آرذباد رکش را هب عالمت رضا ت کان داد و ربای چند روز آینده کوشید ات مانند دیگران باشد ،ولی خود را ی توانست راضی کند  .با خود می اندیشید هک اگر تمام

شح
تن
ح
پیش
این وقت را صکف آموختن رپواز کرده بود ،هچ قدر می توانست کفت بکند .طولی نکشید هک آرذباد دوباره ها شد  ،دور از سا ل ،گرسنه ولی خو ال بود ؛

زریا هک دوباره آموختن را آغاز کرده بود».

ّ
مسألۀ اصلی رکعت بود و با یک هفته تمرین او توانست شیب از ره مرغ ردیایی دیگر رکعت بیاموزد  .وی رد اندک مدتی فرسنگ اه راه می رفت و با این رکعت

معم
وال "بالهای او ثبات خود را از دست می دادند  .باز هم تمرین می کرد  .زهار متک باال رفت و هب طرف پانيي رکازری شد ولی ره بار بال چپش چند اثنیه

ّ
یس
از حرکت باز می ا ـتاد و رد این حال هب شدت هب طرف چپ ششیده می شد .ده بار این رپواز را تکرار کرد و ره بار وقیی هب رکعت هفـتاد کیلومتک رد ساعت می

سخ
رسید ،بالهایش رد هم می دیچیپ ،مقدا ری از رپاهیش کنده می شدند و هب یی ردآب می افـتاد.
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مح
ه ّت همی
گ
ش
اكنون رکعت او از مرغان ردیایی دیگر زیادرت شده بود ،ولی این پیکوزی زود گذر بود؛ زریا هب ض اینکه زاو یۀ رپوازش را عوض کرد ،باز مان ا فاق ی روی

ّ
سخ
پیچ
داد؛ بال اهیش رد هم ید و هب یی رد ردیا افـتاد .وقیی هب خود آمد ،شب بود و مهتاب رد آسمان پدیدا ر شده بود  .آرذباد مدتی روی آب شناور بود .خود را رد

م
ح
هس
آب راه کرد و رد حالی هک فرو می رفت از ردون خود ندا یی دینش «:این راه ل نیست .تو یک مرغ ردیایی یی و طبیعت ،رک راه تو ش کالتی نهاده است .وقیی می
نس
توا یی این طور رپوازاه را بیاموزی هک ت کامل مغزت از این رتشیب می بود  .اگر باید با رکعت زیادرت رپواز کنی ،بال اه ی کواته می داشیی  .پدرت حق داشت  ،باید

مح
بیچ هس
حماقت را کنار بگذا ری  ،هب دیگران ویپبندی و از اینکه مرغ ردیایی دود و اره یی ،راضی باشی ».از آن لحظه هب بعد ،با خود عهد کرد هک یک مرغ ردیایی

عادی باشد». ...

جم
روزاه گذشت .آرذباد با خود می اندیشید « :آنچه احتیاج دارم فقط یک بال کواته است؟ می توانم بالهایم را ع کنم و فقط با نوک آنها رپواز کنم .آرذباد سپس

جم
دو زهار متک ارتفاع گرفت و بدون اینکه ربای یک لحظه فکر مرگ یا شکست را بکند ،بالهایش را ع کرد و شکوع هب پانيي آمدن کرد.

م
هم
پیم
چش
مهایش را رد جهت خالف باد بست و ین طور هک باد حکم هب صورتش می خورد  ،وجد و ـشادی را رد رگهای خود حس می کرد .آرذباد از اینکه ان

خ ا شکست ب حس پشیم
انی ندا شت.
ود ر ه ود ،ا اس

خ فی
شیپ از سپیده دم ،آرذباد شکوع هب تمرین کرده بود  .از شعف و شور زندگی لرزش فی رب اندا م خود احساس می کرد و از اینکه رب رتس خود غلبه کرده

پیم
محکم
بود ،هب خود می بالید .هب سوی ردیا رکازری شد .پس از ودن چهار زهار متک هب نهایت رکعت خود رسیده بود  .مانند دیوار ی باد را می ش کافت و هب شیپ می رفت .

چه
نم
با رکعت دویست و ل کیلومتک رد ساعت رد رپواز بود  .هب چیه چیز جز پیکوزی فکر ی کرد  .او هب رکعت نهایی رسیده بود .یک مرغ ردیایی توانسته بود با رکعت
چه
دویست و ل کیلومتک رد ساعت رپواز کند  .این زبرگتکین لحظه رد اتری مرغ اه ی ردیایی بود.

سخ
ی
آرذباد هب طرف م کان دورافتادة خود رفت و هب تمرینات خود اداهم داد .او هب تدر ج با تمام فنون هوانوردی آشنا می شد .آن روز او با چیه شس ن نگفت و ات رغوب

غل
غل
رپواز می کرد؛ او حلقه زدن ،کند تیدن  ،تند تیدن و انواع چرخیدن را تمرین کرد و آموخت.

شح
نش
او با خو الی شیپ از فرود آمدن رد هوا حلقه ای زد و سپس هب زمین ست و با خود فکر کرد وقیی همه مرغان بدا نند ،رغق رد ـشادی خواهند شد ؛ زریا ما می

فهم
گم
یم هک تواانیی ما مرغان ردیایی شیب از آن است هک ان می کردیم .حاال زندگی هچ قدر رپ معنی شده است .ما می توانیم رد زندگی هدف دیگری داشته باشیم.
ّ
جم
وقیی زندیک مرغان ردیایی رسید ،دید هک آنها دور هم ع شده اند و مشغول مشورت ردبارۀ مسأهل ای هستند  .مدتی رد این ـحالت ،نگران بودند.
فتـخ نن
ّ
یس
« آرذباد ! رد وسط بایست!» صدای رئیس گروه ،خشک و جدی بود  .ا ـتادن رد وسط دو معنی داشت «:ا ار یا گی زبرگ !»

پیچ
رئیس گروه داد زد «:آرذباد ! ربای ننگ زبرگی هک هب وجود آورده ای ،رو هب روی مرغ اهی ردیایی بایست !یک روز خواهی دانست هک رک ی از قوانین
ّ
قع
جتم
ی
ئ
ی
ی
ل
م
ج
خ
ن
ه
ا اع رد زندگی ربای تو سودی نداشته است ».مرغان ردیایی حق ندا رند رد چنین مو ی هب ر س ود واب بد ند و ی آرذباد ـخا وش ماند.
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ّ
م
پیچ
فهم
جتم
شس
مف
به
ت
ه
لی
م
ی
م
« رک ی از قوانین ا اع؟ این غیر مكن است ! رباردان من ،هچ ی مسئو ت را ک از آن رغ ردیا ی ی د هک وم و هدف واالرتی رد

ّ
لی
زندگی می جوید؟ !زهاران سال ما ربای پیدا کردن کلۀ ماهی اه و انن مانده رد میان اقیق اه و صخره اه تالش کرده ایم و حاال د ل دیگری ربای زندگی داریم » .

آموختن  ،یافتن ،آزاد بودن .تنها اندکی مهلت هب من بدهید ات هب شما نشان بدهم هک هچ یافته ام».

ّ
ن نخ استن چشم
عظ
ب
نی
گ
ن
ق
ان خود را باز کنند و هب د ت هب د ا رند .آرذباد ره
د
مرغان ردیایی حاضک نشدند مت آنچه را هک می توادنتسن رد رپواز بیابند ،بپذریند .آ ها و

قیم
روز چیز اتزه ای یاد می گرفت .آنچه آرزو داشت هک گروه مرغان ردیایی بیاموزند و انجام دهند ،خودش هب تنهایی انجام می داد  .از یی هک ربای هب دست

ّ
خش
نع
غمگ
آوردن این مت زبرگ رپداخته و از گروه مرغان خارج شده بود ،چیه گوهن ین نبود .آرذباد رد این مدت ردک کرد هک زندگی یکنواخت ،رتس و م عواملی هستند هک عمر
مرغان ردیایی را کواته می کنند.

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

م کانی باالرت ببکیم«

آرذباد با آن مرغان هب رپواز ردآمد .حس می کرد هک با رکعت دویست و پنجاه کیلومتک رد ساعت ،رپواز عادی می کند  .رکعت دویست و هفتاد و هس ربایش رکعت
ّ
خ
ی
عی
ی
ل
ل
ی
ر
ی
ف
ج
ج
ش
ش
ت
نک
شت
ا
ا
نهایی بود ولی باز آرزو داشت هک بتواند تندرت ربود .پس هنوز ربای او محدود ی و ود د ت و با ا ه ی ندرت از گذ ه شیپ ر ت و ی باز ک ی و ود د ت هک
می ّس
رسیدن هب آن ربایش ک نبود.
صب
یک روز ح ،وقیی با آموزگارش ،زبرگ امید ،مشغول تمرین حلقه زدن با بال اهی بسته بود ،اندیشه ای رد خاطرش گذشت و چنین رپسید:
ّ کج هس
»پس بقیۀ ما ا تند ،زبرگ امید؟»
ینج
نت
ردا ا مرغ اه اف کار خود را هب آرامی و بدون رک و ـصدا هب یكد یگر ا قال می دادند و آرذباد نیز از این فن استفاده می کرد.

ینج نیس
نج
« پس چرا مرغان رتشیبی ا ا تند  .رد آ ا هک شیپ از این بودم«...

سـخ
تن
زبرگ امید ن او را ربید و آن وقت چنین گفت «:زهاران زهار مرغ ردیایی وجود دارد  ...می دانم ! » ها جوابی هک می توانم هب تو بدهم این است هک

م
شس
فراموش مكن هک تو ـشاید میان یک یلیون مرغ ردیایی تنها ی بودی هک این طرز فکر را داشیی  .ما از یک دنیا هب دنیای دیگر می رفتیم هک هب نظر شتیه
کج
ی ّهم ّی هی ینک ک م ی تن
ه
لح
ی
ن
م
م
گ
ک
چ
ا
ا
آ
یكدیگر می آمدند  .بدون اینکه هب خاطر بیاوریم از ا آمده ا م و ا ت بد م هب ا ه هب جا ی رو م .ا رب ی ن ظه زند ی ی رد م  .ی د ی ما ند
فهم
ج
مرحله از حیات طی کردیم ات یدیم هک رد عالم ،هب غیکخوردن  ،نگیدن و قدرت طلبی مرغان چیزاهی دیگری نیز وجو دارد  .ده زهار مرحله و بعد صداه

بفهم
مرحلۀ دیگر را طی کردیم ات آموختیم هک ت کامل وجود دارد و صداه سال دیگر را باید طی کنیم ات یم هک هدف ما رد زندگی ،یافتن ت کامل و سپس نشان دادن راه آن هب دیگران
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ّ
است! ما دنیای بعدی خود را از روی اصولی هک رد دنیا می آموزیم رب می گزینیم  .اگر چیه نیاموزیم ،دنیای بعدی نیز اتریک و رپ از محدودیت اه
مج
ين
خواهد بود ،ولی تو آرذباد ،ا قدر رکعي آموخیی هک بور نشدی از این زهاران مرحله عبور کنی و هب اینجا ربسی».

ّ
عج
حی
زندیک هب یک ماه گذشت .آرذباد با رکعت یبی می آموخت و همیشه رد آموختن رکعي بود ،ولی حاال هک شاگرد ربانکب بود ،تجرهب اه و اندیشه اهی استاد خود را ی

تن
رکعي رت جذب می کرد  .باالخره آن روز رسید هک ربانک باید می رفت .اینها آخرین کلمات ربانک بودند «:آرذ باد ،ها عشق بیاموز و رد این راه بکوش».

یس
روزاه سپکی می شد و آرذباد رتشیب هب فکر زندگی اش رد کرۀ زمین می افـتاد  .همان طور هک روی ماهس اه ا ـتاده بود با خود می اندیشید هک شاید مرغی رد کرۀ زمین وجود
ّ
نچ
مف
داشته باشد هک بخواهد مانند او رد زندگانی معنایی باالرت از دنبال ماهی و تکۀ انن رفتن بیابد .هوم عشق ورزیدن ربای او این بود هک آ ه را ردیافته است هب
مرـغان دیگری هک می خواهند ،بیاموزد.

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

بیندا زند».

ّ
هی
ح
ت
س
خ
ک
پس از این ،آرذباد رد خیال خود تصوری گروهی دیگر از مرغان ردیایی را رد سا ل دیگر رتسیم کرد و هب آسانی و هب تجرهب می دانست هک او تنها کلی مر ب از ا وان و رپَ

مح
ّ نم
نیست بلکه مظهر و نمایندۀ کاملی از آزادی و بلند رپوازی است هک با چیه چیز دود و مقید ی شود.

حش هم
«رد رپواز هدفی باالرت از رپیدن هب این سو و آن سو وجود دارد .یک که نیز ین کار را انجام می دهد » .پس از هس ماه ،آرذباد شش شاگرد پیدا کرده بود .آنها همه از

جامعۀ مرغان رانده شده بودند و همه ربای آموختن رپواز شور و هیجان دادنتش ،ولی ربای همۀ آنها تمرین رپواز راحت رت از معنی و هدف آن بود « .ره یک از ما رد
حق هس
واقع صورتی از مرغ یقت تیم ،صورتی از آزادی مطلق «.

آرذباد وقت رغوب این سخنان را می گفت  ... « :آموختن دقیق و کامل رپواز ،یک قدم ما را هب ردک جوره و باطن خود زندیک می کند  .ره چیزی هک ما را محدود می

ّ
کند ،باید پشت رک گذاشته شود . . .ربای این است هک رکعت زیاد ،کم  ،و فن هوانوردی را می آموزیم ».
ّ
ّ
سس م ت تح
نف
ق
هم
حی
هن
ب
یش
ولی چیه کدا م از شاگردان آرذباد  ،ی رزمیار وز یده ود هک رپواز روح و اند ه  ،مانند رپواز م ی واند ق پذری باشد.

ب
نج
شم
شم
شم
شم
« رکات رک بدن ا چیزی جز اندیشه اه ی ا نیست ؛ غعنی آنطور هک ا خود را می بینید .اگر ز یراهیی هک رب روی اف کار است شکند،

نج
سس
ز یکاهی م شما نیز از هم می گسلد» . ...

کن
ات طلوع آفـتاب تقریبا زهار مرغ آنجا بودند و با ج کاوی آرذخش  ،یکی از شاگردان آرذباد را می نگریستند  .دیگر ربایشان مهم نبود هک دیده بشوند یا هن.آنها تنها گوش

سخ
بس
می دادند و می کوشیدند هک آرذباد را ردک کنند .آرذباد ردبارۀ موضوـعات یارساده ن می گفت  .ردبارۀ اینکه یک رپنده باید رپواز را بیاموزد  ،و آزادی رد

ّ
نهاد اوست و باید محدودیت اه را پشت رک بگذا رد.
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ّ
جم
ّ
ّ
کن
یشخ
بیش
عدۀ ـشاگردان ره روز ـتر می شد .ـعده ای از روی ج کاوی  ،عده ای از روی عالهق و عی ربای ر ند می آمدند .یک روز رزمیار زند آرذباد

پیش
آمد و گفت  «:شاگردان همه می گویند هک تو اگر موجود تفگش انگیزی نباشی ،پس ،زهار سال از زمانۀ ما کفته رتی!»
آرذباد آهی ششید  .افسوس ،آنها هنوز او را خوب ردک نکرده بودند  .با خود می اندیشید:

شس
شی
»وقیی ی ـهدفی غیر از آنکه همه دارند ،دنبال کند ،یا می گویند ـخداست و یا طان«

حقی
حق
حق
رزمیار ،تو باید تمرین کنی و مرغ یقت را مشاهده کنی  ،قیی هک رد باطن همۀ مرغان نهفته است و باید آنها را یاری کنی هک این یقت را رد ردون خویش دننیبب  .این

است آنچه من از «عشق» می خواهم .این کار بسیار سخت است  ،وتو باید راه و رسم آن را بیابی».

ّ
رزمیار  ،تو دیگر هب من نیازی ندا ری  ،باید بکوشی طبیعت و جوره خود را بیابی وآن  ،طبیعت واقعی و بدون محدودیت توست و اوست هک آموزگار تو خواهد بود
پرنده ای به نام آذرباد ،ریچارد باخ
ترجمۀ سودابه پرتوی

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

جسم می تواند تحقق پذیر باشد .وقتی کسی هدفی غیر از آنچه همه دارند ،دنبال کند ،می گویند یا خداست یا شیطان.
درک و دریافت

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

می
نس
عتم
پیش
اد هب خود  ،ل هب دا تن و کفت
 )2کدام خصلت های درونی  ،عامل مهم در رشد و پیشرفت آذرباد بود؟ ا
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الهی

عم
رد ا ال ـشایسته  ،ـچاالک کن

 -1الهی  ،ز عصیان مرا پاک کن

قلمرو زبانی :
الهی  :منادا  /عصیان  :نافرمانی ،خالف طاعت  /چاالک  :تند ،تیز
قلمرو فکری :
خدایا مرا از گناه و معصیت پاک گردان و در انجام اعمال شایسته  ،تند و چاالک کن.

 -2هب عصیان رکاپای آلوده ام

رکاپا ز آلودگی پاک کن

قلمرو زبانی :
سراپا :تمام وجود  /آلودگی  :وندی ( آلود  +ه  +ی  « .گ» واج میانجی است
قلمرو فکری :
تمام وجود م به گناه آلوده است  ،همۀ وجود مرا از گناه پاک کن.

غم
هن چون بی انم هوسناک کن

 -3دلم را بده زعم رب بندگی

قلمرو زبانی :
عزم  :قصد  ،ارداه  /بی غم  :بی اعتنا  /هوسناک  :آن کسی که در پی هوس های خود باشد/
قلمرو ادبی :
مجاز  :دل مجاز از کل وجود /
قلمرو فکری :

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

 -4هب ـخاک ردت گر نیارم سجود

م کاافت آن رب ـسرم ـخاک کن

قلمرو ادبی :
مراعات نظیر  :سجود  ،خاک  /تکرار  :خاک /
قلمرو فکری :
اگر به درگاه تو سجده نکنم  ،برای آن گناه مرا مجازات کن.

 -5نشاطی بده رد عبادت مرا

غم
ل
دل ِ شکر دیو  ،ناک کن

قلمرو زبانی :
نشاط  :شادی /
قلمرو ادبی :
تضاد :نشاط  ،غمناک  /مجاز :دل مجاز از تمام وجود /
قلمرو فکری :
خدایا در عبادت و بندگی آن چنان نشاطی به من بده که شیطان غمگین شود.
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حش
 -6هب کم بده انهم رد دست راست ز هولم رد آن روز بی باک کن

قلمرو زبانی :
حشر :روز قیامت  /حشرم « :م » جهش ضمیر « نامه در دست راستم بده »  /هول  :ترس  /هولم  « :م » مفعول است « در آن روز
مرا بی باک کن » /
قلمرو ادبی :
تلمیح
قلمرو فکری :

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