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مث
شی
مخت
قرار رب این بود هک افرسی ، 3ل دو کتاب قبلی  ،خیلی صر و خالهص باـشد اما هچ توان کرد ؛ هک گاهی مـلق رک ی می ـکرد و هب ـهر جایی ـسرک
شش
می ید و ما را ـهم هب دنبال خود می ششاند.
ی
امسال هم دنتفگ  « :وریاـیش می کنیم ! کافی است هک افیلش را بدهید هک رد چشم رب هم زدنی ! وریاـیش شده را تحو ل می دهیم » .اما ان گار مشغلۀ کاری
حتم
شان آنقدر زیاد بود هک فراموش کردند و خرج جااهی دیگر شد .پس ا اال انردست نوشته اهیی ـهم داشته باـشد.
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 خوش خیی
تلفی
 .اگر هچ رد نهایت قی شد.
مخ
زمان زیادی صکف کردیم  .گاهی واقعا خسته کننده می شد .صوـصا وقتی می دنتفگ  « :می خواهید هچ کار ؟ انواع کـتاب اهی زرد و رنگی
خس
جم
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 دانش
مح
شـت
آموز اندیده ام ربسد هک خدا ی انکرده از دا ن معلم افرسی ـهم روم است.
حم
ا د رمضان زاده
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ملکا  ،ذکر تو گویم

ستایش
تحمیدیه سه ویژگی دارد:

 -9حمد خدا ( خداوند را به بزرگی می ستاید و تنزیه و تقدیس می کند) .
 -۲اظهار نیاز به درگاه حق
 -9بیان درخواست برآوردن نیاز
در این مناجات ،بیشتر به برشمردن صفات خداوند توجّه شده است.

 -9مل کا ذکر تو گوـیم هک تو پاکی و خدا یی

هم
رنوم جز هب ان ره هک توام راه نمایی

قلمرو زبانی:
مَلِک  :پادشاه  ،صاحب مِلک  .ج ملوک ( مَلَک  :فرشته  /مُلک  :قلمرو  /مِلک  :آنچه در تصرف کسی است )  /ذکر :یادکردن ،در اینجا
ستایش  /خدایی  ،راهنمایی  :قافیه َ - /م  :الف) که تو راهنمای من هستی ( مضاف الیه ) ب) که تو راه را به من می نمایی ( متمم )
ک :حرف ربط ( حرف پیوند )
قلمرو ادبی:
استعاره  :ملکا :استعاره از خداوند ( خداوند به پادشاه سرزمینِ وجود تشبیه شده است /) .تلمیح :بیت یادآور سوره حمد است.
قلمرو فکری:
خدایا تو را ستایش می کنم کهپاک و منزّه هستی .بارالها  ،به راهی که تو به من نشان می دهی  ،راه دیگری نمی روم ( جز به راهی که
تو راهنمایم هستی ،نمی روم )

فض
 -۲همه ردگاه تو جوـیم همه از ل تو پوـیم

همه توحید تو گوـیم هک هب توحید رزایی

قلمرو زبانی :
واژة « همه » در این بیت « قید » است و به معنای « فقط » به کار رفته است / .فضل :بخشش  /پوییدن  :به شتاب رفتن به هر سو /
سزایی :سزاوار و شایسته هستی  « /ی » فعل اِسنادی است
قلمرو ادبی:
جناس  :جویم  ،پویم  ،گویم  /تلمیح  :ایّاک نعبد و ایّاک نستعین /همه توحید تو گویم :قُل هواهلل احد.
قلمرو فکری:
فقط به درگاه تو روی می آورم و تنها فضل و بخشش تو را طلب می کنم .فقط تو را به یگانگی می ستایم ،زیرا که تنها تو شایستة
یگانگی هستی .
این بیت بر توحید و ترک هرچه جز خداست ،تکیه دارد.

حیم
ـیم
ت حکیم ت عظیم
ی تو کر ی تو ر ی
یو
 -9و

ت ن ین فض
لی تو ـسزاوار ثنایی
و ما دۀ

قلمرو زبانی :
حکیم  :صاحب حکمت  ،دانا  /کریم  :بخشنده  /نماینده :آشکار کننده  ،نشان دهنده  /ثنا :ستایش .با واژة « سنا  :نور و روشنایی»
اشتباه نشود  /سزاوار :شایسته
قلمرو ادبی:
واج آرایی مصوت بلند « ی »
قلمرو فکری:
تو دانا ،بزرگ ،بخشنده و مهربان هستی .تو بخشنده و بنده نواز هستی و شایستة ستایشی.
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نگنج
نت ا ص ت گفـت
ن هک تو رد فهم ی
 -4و ن و ف و

نت ا شب ت گفـت
ن هک تو رد وـهم نیایی
ون ه و

قلمرو زبانی :
شبه :شبیه ،مانند ،شبیه جمع « اشباه » ( با واژة « اشباح » اشتباه نشود ؛ مفرد آن « شبح » است / ).وهم :گمان ،خیال
قلمرو ادبی :
وهم ،فهم :جناس ناقص اختالفی  /واج آرایی « ن » مصرع اول ،یادآور این سخن حضرت علی (ع) است :هوالّذی الیُدرِکُهُ بُعدالهِمَمِ و
الیَنالُهُ غوصُ الفِطَن .نهج البالغه  « / 7 /خدایی که همّت های دورپرواز او را ادراک نمی توانند کرد و تعمّق و هوش ها ،وی را درنتواند
یافت / ».مصرع دوم تلمیح دارد به آیة « لَیسَ کَمثلِهِ شی ء » ( چیزی شبیه او نیست )
قلمرو فکری :
خداوندا! زبان ها در توصیف تو ناتوانند زیرا تو در عقل و اندیشة محدود آدمی ،نمی گنجی .شبیه و نظیری هم برای تو نمی توان یافت
زیرا تو حتی در خیال و گمان ما درنمی آیی.

هم ّ ج ل هم علم یق
ی
ن
 -5ه زعی و ال ی  ،ه ی و ی

همه نوری و رکوری ،همه جودی و جزایی

قلمرو زبانی :
همه :در این بیت بهتر است به معنی« سراسر و سراپا» /عِزّ  :عزیز شدن ( متضاد « ذُل »  /جالل  :بزرگی و بزرگواری  /یقین  :بی شک /
سرور  :شادی  /جزا :در بار معنایی مثبت یعنی پاداش به کار رفته است /.جود  :بخشش
قلمرو ادبی :
تناسب ( مراعات نظیر) :عزّ و جالل  /تلمیح :مصراع اول به دو صفت عظمت و حکمت الهی اشاره دارد ( .بیان صفات ثبوتیة خداوند )؛
مصرع دوم تلمیح است :اهللُ نورالسموات و االرض  /واج آرایی « :ی »
قلمرو فکری :
خداوندا ! سراسر بزرگی و جالل هستی و سراسر علم و یقین هستی .سراسر نور و شادمانی ،بخشش و پاداش هستی.

ّ
کم
بی ی
همه ی تو ب کاهی  ،همه ی تو فزایی

 -6همه غیبی تو بدا نی  ،همه عیبی تو بپوشی

قلمرو زبانی :
همه :صفت مبهم است ،زیرا همراه اسم آمده است.
قلمرو ادبی :
جناس :غیبی ،عیبی  /تضاد  :بیشی ،کمی  -بکاهی ،فزایی / .مصرع اول تلمیح دارد به دو صفت « عالم الغیب» و « ستّار العیوب »
بودن خداوند تعالی / .مصرع دوم تلمیح دارد به آیة « تُعزُّ مَن تشاء و تُذلُّ مَن تشاء »
قلمرو فکری:
خداوندا ! همة امور پنهان ما را می دانی( عالم الغیب هستی ) و همة عیبهای ما را از نظر دیگران می پوشانی ( ستارالعیوب هستی ) و
همة کم و زیاد شدن ها به دست توست.

مگر از آتش دوزخ بوَدش روی راهیی

 -7لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید

قلمرو زبانی:
مگر :شبه جمله به معنی الف) :امید است ب) « :شاید »  /همه  :قید تاکید  « /ش » در « بودش » نقش متممی دارد ( .بُوَد برای او )
قلمرو ادبی:
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مراعات نظیر ( تناسب) :لب و دندان  /آتش ،دوزخ  /مجاز  :لب و دندان مجاز از «همة وجود»  /روی  :ایهام تناسب  )9 :چهره )۲

امکان یافتن  /مصرع دوم تلمیح  :وقنا عذاب النار  /آتش  :مجازا عذاب /
قلمرو فکری :
سنایی با تمام وجود تو را به یگانگی می ستاید .امید است که برای او از آتش دوزخ رهایی باشد.
حکیم سنایی غزنوی

چند سوال:
 -9مفهوم مصراع« همه بیشی تو بکاهی همه کمّی تو فزایی» چیست؟
 -۲مفهوم آیه ی « تعزّ مَن تشاء و تذلّ من تشاء» در کدام بیت آمده است؟
الف) همه غیبی تو بدانی ،همه عیبی تو بپوشی

همه بیشی تو بکاهی  ،همه کمی تو فزایی

ب) همه عزّی و جاللی همه علمـی و یقینـی

همه نوری و سروری همه جودی و جزایی

 -9مصراع « همه غیبی تو بدانی ،همه عیبی تو بپوشی » به کدام صفات خداوند اشاره دارد ؟
 -4با توجه به بیت « ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی  /نروم جز به همان ره که تـوام راه نمایی» به سواالت داده شده پاسخ
دهید:
ب) « پاک » چه نقش دستوری دارد؟

الف) نقش دستوری « تو » را بنویسید.

د) « َ-م » چه نقش دستوری دارد؟

ج) « و » در مصراع اول چه نوع « و » است؟

 -5در بیت « لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید  /مگـر از آتش دوزخ بوَدش روی رهایـی » :
الف) « مجاز » را مشخص کنید و مفهوم آن را بنویسید.

ب) » مگر » به چه معنی است؟

ج) « ش » چه نقش دستوری دارد ؟
جواب ها :
 -9همه ی کم و زیاد شدن ها به دست توست.
 -4الف) مضاف الیه

ب) مسند

 -9علّام الغیوب – ستار العیوب

-۲الف.

ج) حرف ربط هم پایه ساز

د) مضاف الیه یا متمم
ج) متمم

 -5الف) لب و دندان ،مجاز از همة وجود  .ب) امید است  ،شاید
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شکر نعمت

درس اول
ّ
ّ جّ
س چ م مف ّ
نفس ف م م ّ
نع
م
ت
ع
پ
من
ک
ش
ب
م
س
ج
ت خدا ی را زع و ل هک طا ش و ب قر ت ا ت و هب ر اندرش مزید ت .ره ی هک رو ی رود مد حیات ا ت و ون رب ی آید رح ذات  .س رد ره
نعم
نفس نع
ی دو مت موجود است و رب ره تی شکری واجب.

قلمرو زبانی :
منت:سپاس  ،احسان .نیکویی ...در حق کسی ،نعمت دادن  /را  :حرف اضافه به معنی « برای »  /عزّ و جل  :گرامی  ،بزرگ و بلند مرتبه
است « .جملة معترضه است  /طاعت :فرمانبرداری  /ش :متمم است « طاعت از او » مرجع « خداوند »  /موجب :سبب ،باعث  /قربت :
نزدیکی  /به شکر اندرش :در شکر گزاری او( خداوند) دو حرف اضافه برای یک متمم  /مزید  :زیادی  /مُمِد :یاری رسان  /حیات  :زندگی/
مُفرّح  :شادی بخش /ذات :وجود/

قلمرو ادبی:
سجع  :قربت  ،نعمت  /حیات  ،ذات  / .تضاد :فرو می رود  ،بر می آید / .تلمیح  :لَئِن شَکَرتُم لَأَزِیدَنَّکُم ( اگر سپاس بگزارید بر نعمت
شما می افزایم)  /اِنّ اَکرَمَکُم عِندَاهللِ أَتقیکُم

قلمرو فکری :
سپاس و ستایش مخصوص خداوند توانا و بزرگ است که فرمانبرداری از دستورات او ،سبب نزدیکی به او می گردد و شکر کردن او
باعث زیادی نعمت می شود .هر نفسی که فرو می بریم یاری رسانندة زندگی است و چون بر می آید شادی بخش روح و هستی است .
پس در هر نفس کشیدن دو نعمت وجود دارد و برای هر نعمتی ( ممد حیات بودن  ،مفرح ذات بودن ) سپاس گزاری واجب است.

کز عهدۀ شکرش هب رد آید؟

از دست و زبان هک ربآید

قلمرو زبانی :
که :در مصراع اول نقش دستوریِ « مضاف الیه » دارد .چون ضمیر است و پس از نقش نمای اضافه آمده است.
قلمرو ادبی:
مجاز :دست و زبان  ،مجاز از کل وجود  /کنایه  « :از عهده به درآمدن » کنایه از « توانایی داشتن» / .مراعات نظیر  :دست  ،زبان
قلمرو فکری :
هیچ کس نمی تواند آن گونه که شایستة خداوند باشد او را سپاس گزاری کند.
« اِعمَلوا آلَ داوُدَ شُکراً و قَلیلُ مِن عِبادِیَ الشَّکُورُ »
ای خاندان داوود  ،شکر به جای آرید و اندکی از بندگان من شکر گزارند.

تق
بنده همان هب هک ز صیر خویش

ـعذر هب ردگاه ـخدای آورد
ـکس نتواند هک هب جای آورد

ور هن  ،رزاوار ـخداوندی اش

قلمرو زبانی :
بِه  :خوب است  /تقصیر :کوتاهی کردن ،سستی کردن در کار  /عذر :توبه  /سزاوار :صفت جانشین موصوف

قلمرو ادبی:
شعر در قالب « قطعه » است  ،چون فقط مصراع های زوج آن دارای قافیه است.

قلمرو فکری:
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همان بهتر است که بنده از گناه خویش به درگاه الهی روی آورد و توبه کند .وگرنه هیچ کس نمی تواند آن گونه که سزاوار خداوند
باشد او را عبادت کند.

شش
نع
* باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان مت بی ردیغش همه جا یده  .رپدۀ انموس بندگان هب گناه افحش ندرد و وظیفۀ روزی هب خطای منکَر نبُکد.

قلمرو زبانی:
را  » :همه را » به معنی « به » است  /بی حساب  :بی اندازه  /رسیده  :رسیده است ( فعل ماضی نقلی در سوم شخص  ،معموال « است
» حذف می شود) /خوان  :سفره  /بی دریغ :بی مضایقه  /کشیده  :گسترده است /ناموس  :آبرو  ،شرافت  /فاحش :آشکار  ،هر بدی که
از حد در گذرد  /پرده دریدن  :رسوا کردن  /وظیفه  :مقرّری  ،مستمری  /وظیفة روزی  :رزق مقرّر و معیّن  /منکَر  :زشت  ،ناپسند /نبُرد
 :قطع نمی کند امروزه هم می گوییم « بریدن نان و روزی کسی » .
قلمرو ادبی:
تشبیه :باران رحمت -خوان نعمت  -پرده ناموس
قلمرو فکری:
رحمت خداوند شامل حال همة آفریدگان است( صفت رحمانی خداوند) و سفرة نعمت بی مضایقة خداوند همه جا گسترده است (.مُنعم
بودن خداوند) آبروی بندگان را با وجود گناه کاریشان نمی ریزد( ستارالعیوب) و رزق و روزی مقرّر آنها را با وجود خطا کار بودنشان
قطع نمی کند ( .رزّاق بودن خداوند)

ّ بگس
* فراش باد صبا را گفـته ات ـفرش زمردین ـترد و دایۀ ارب بهاری را فرموده ات بنات نبات رد مهد زمین بپرورد.

قلمرو زبانی :
فرّاش  :گسترندة فرش /صبا  :باد شرقی که به فارسی باد بهار می گویند /.گفته  :دستور داده است  /فرش زمرّدین  :فرش سبز رنگ،
سبزه و گل ها  /دایه  :زنِ شیر دهنده غیر از مادر  /بنات :جمعِ بِنت  ،دختران  /نبات  :گیاه  /مهد  :گهواره .
قلمرو ادبی:
تشبیه  :فرّاش باد صبا ( باد صبا مانند فرّاش است ) – دایة ابر بهاری( ابر بهاری مانند دایه ای است) – بنات نبات ( نبات مانند بنات
هستند) – مهد زمین ( زمین مانند مهدی است که تکان می خورد و حرکت می کند)
استعاره  :فرش زمرّدین استعاره از گل ها و سبزه ها ( گل ها و سبزه ها مانند فرشی هستند) /
تناسب  :باد صبا  ،بهار  ،نبات/.
جناس :بنات  ،نبات /
تشخیص :به باد صبا دستور بدهد  ،به ابر بهاری دستور بدهد.
قلمرو فکری:
به باد بهاری دستور داده است تا سبزه ها را که همانند فرشی سبز رنگ هستند  ،برویاند و به ابر بهاری دستور داده است تا گیاهان را
که همانند دخترانی هستند در زمین که همانند گهواره ای است بپروراند.

* ردخـتان را هب خلعت نوروزی قبای سبز ورق رد رب گرفـته و اطفال شاخ را هب ـقدوم موـسم ربیع کاله شکوـفه رب رک نهاده.

قلمرو زبانی:
خِلعت  :جامة دوخته که برگی به کسی بخشد - /.قبا  :نوعی لباس بلند مردانه/
شاخه  /قدوم  :آمدن  /موسم  :زمان  ،فصل  /ربیع  :بهار /
قلمرو ادبی:
تشخیص( درختان قبا داشته باشند).
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تشبیه :قبای سبز ورق( ورق « برگ » مانند قبا هستند)  -اطفال شاخ ( شاخه ها مانند اطفال هستند)  -کاله شکوفه( شکوفه ها مانند
کالهی هستند)
تناسب ( مراعات نظیر)  :درخت  ،برگ  ،شاخه  /برگ  ،شاخه  ،ربیع ،شکوفه/
قلمرو فکری :
خداوند به عنوان هدیة عید نوروز بر تن درختان لباسی از برگ های سبز پوشانده و بر سر شاخه های کوچک که مانند کودکان و اطفال
هستند به میمنت فرارسیدن بهار  ،شکوفه ها را که مانند کالهی هستند نهاده است.

بی نخ
گش
تخ
* عصارۀ اتکی هب ـقدرت او شهد ـفایق ـشده و م ـخرمایی هب رت تش ل باسق ـته .

قلمرو زبانی :
عصاره  :شیره  ،آبی که از از فشردن میوه یا چیز دیگر به دست آورند /تاک  :درخت انگور  /شهد :شیرینی ،عسل  ،در اصل عسلی که
از موم جدا نکرده باشند  /فایق :برتر  ،برگزیده  /تربیت  :پروردن  /باسق  :بلند
قلمرو ادبی :
تناسب :عصاره  ،شهد  /خرما  ،نخل  ،باسق
قلمرو فکری:
شیرة انگوری  ،به قدرت خداوند به شیرینی برتر و هستة خرمایی با تربیت و پرورش او( خداوند) به نخلی بلند تبدیل شده است.

ّ
* ارب و باد و هم و خورشید و فلک رد کارند ات تو اننی هب کف آری و هب غفلت نخوری

همه از بهر تو رکگشـته و ـفرمانبردار

شکط انصاف نباـشد هک تو فرمان نبکی

قلمرو زبانی :
 نان به کف آوردن  :روزی به دست آوردن  /غفلت :بی خبری  /از بهر  :برایِ  /سرگشته :حیران /فرمانبردار  :در فرمان تو هستند ،صفت فاعلی مرکب مرخّم  /شرط انصاف نباشد :دور از انصاف است.
قلمرو ادبی :
تناسب :ابر  ،باد  ،مه  ،خورشید  ،فلک  /کنایه  :نان به کف آوردن  /مجاز « :ابر و باد و مه و خورشید و فلک » مجاز از همة عالم « /نان
» مجاز از رزق و روزی  /کف ( « کف » گفته منظور « دست » است )  /تشخیص :ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کاری باشند.
قلمرو فکری:
تمامی آفریده های خداوند در کار هستند تا تو روزی و رزقی به دست آوری و آن را در بی خبری نخوری  .تمام هستی در خدمت تو
هستند و دور از انصاف است که تو فرمان خدا را به جای نیاوری.

ّ
مص
مف
* رد خبک است از رکور کاینات و َ خر موجودات و رحمت عالمیان و صفوت آدمیان و تتمۀ دور زمان محمد طفی  ،صلی اهلل و علیه و آهل و سلم،

قلمرو زبانی :
خبر  :سخنی از پیامبر  ،حدیث  /نهادِ فعلِ « است»  :عبارت های بعد از « هر گه / » ...کاینات :جمعِ کاینه  ،موجودات جهان  /مَفخر  :آن
چه بدان فخر کنند  ،مایة فخر  /رحمت عالمیان  :مایة بخشش جهانیان /صَفوَت  :برگزیده  ،خالص از هر چیز /تَتمّه  :باقی مانده ؛ تتمة
دور زمان :مایة تمامی و کمال گردش روزگار  ،مایة تمامی و کمال دورِ زمان رسالت  /دور زمان  :روزگار
قلمرو فکری:
در حدیثی از سرور و فخر موجودات عالم ،رحمت عالمیان و برگزیدة انسان ها و به جای ماندة روزگار حضرت محمد مصطفی  ،درود
خداوند بر او و خاندان پاکش باد ،آمده است.
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شَفیـع ٌ مطـاع ٌ نبِی ّ کریـم

قسیم ٌ جسیـم ٌ نسیـم ٌوسیـم

بَلَغ العُلی بِکَمـالِه  ،کَشَفَ الدُّجی بِجَمالِهِ حَسُنَت جَمیع ُخِصالِه ،صـلوا عـلیه و آلِهِ
ششت
پشت
هچ باک از موج بحر آن را هک باشد نوح یبان؟
هچ غم دیوار امت را هک دارد چون تو یبان
قلمرو زبانی:
شفیع :شفاعت کننده (.خواهشگر)  /مطاع :فرمانروا ( اسم مفعول از اطاعت)  /نَبی  :پیام آور  /کریم  :بخشنده /قسیم :صاحب جمال.
 /جسیم :خوش اندام  /نسیم :خوش بو  /وسیم :دارای نشان پی امبری  /بلغ  :رسید  /کَشَفَ  :کنار زد  /الدُجی :تاریکی  /حَسُـنَت :
زیباست  /خِصال  :خصلت ها و خوی ها .
قلمرو ادبی:
 دیوار امّت :تشبیه( امّت مانند دیواری محکم است) استعاره ( امّت مانند قلعه ای است که دیوار دارد) / .تلمیح  :داستان حضرت نوح .تناسب ( مراعات نظیر)  :موج  ،بحر ،کشتیبان/ .
اسلوب معادله( مصراع دوم (چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟) مثالی است برای مصراع اوّل (چه غم دیوار امت را که
دارد چون تو پشتیبان )
قلمرو فکری:
او پیامبری است که شفاعت کننده( خواهشگر) ،فرمانروا  ،پیام آور ،بخشنده  ،صاحب جمال ،خوش اندام  ،خوش بو  ،دارای نشان
پیامبری می باشد
به واسطة کمال خود به مرتبة بلند رسید و با جمال نورانی خود تاریکی ها را بر طرف کرد ؛ همة خوی ها و صفات او زیباست ؛ بر او و
خاندانش درود بفرستید.
امت و پیروان تو غمی ندارند زیرا حامی و پشتیبانی چون تو دارند همان گونه که سرنشینان کشتی نوح ترسی از موج و غرق شدن
ندارند چرا که ناخدا و کشتیبانی چون نوح دارند.

ج
گن
ره هگ هک یکی از بندگان ه کار رپیشان روزگار  ،دست اانبت هب امید اـجابت هب ردگاه حق – ل و عال  -ربدارد  ،ازید تعالی رد او نظر نکند  .بازش

ّ
بخواند ؛ باز ارعاض فرماید  .بار دیگرش هب تضکع و زاری بخواند.
قلمرو زبانی:

پریشان روزگار :بدبخت  /انابت  :توبه  ،بازگشت به سوی خدا  /.بازش  :باز او را ( « ش » مفعول است )  /اعراض  :روی برگرداندن  /دیگرش
 « :ش » مفعول است  /تضرّع  :زاری کردن  ،التماس /
قلمرو ادبی :
استعاره  :دست انابت ( انابت مانند موجودی است که دست دارد« لطفا موضوع اضافة اقترانی را فراموش کنید»)
قلمرو فکری:
هر گاه یکی از بندگان گناهکارِ پریشان احوال به امید برآورده شدن توبه  ،به درگاه او توبه کند  ،خداوندِ بلند مرتبه به او توجهی نمی
کند  .بندة گنهکار دوباره خداوند را می خواند .دو باره خداوند روی بر می گرداند .دوباره  ،خداوند را با زاری و التماس می خواند.

* حق  -سبحاهن و تعالی -فرماید :یا مَالئِکَتی قَد استَحیَیتُ مِن عَبدی و لَیس لَهُ غَیری فَقَد غَفَرتُ لَهُ .دعوتش را اجابت کردم و امیدش ربآوردم هک از
هم
بسیاری دعا و زاری بنده ی شکم دارم.

قلمرو زبانی :
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سبحان  :پاک و منزه  /دعوتش  :دعا  « ،ش » مضاف الیه  .دعوتِ او /
قلمرو ادبی :
تضمین  :عین آیة قرآن را در متن آورده است
قلمرو فکری :
خداوند پاک و بلند مرتبه می فرماید :ای فرشتگانم ،من از بندة خودم شرم دارم و او جز من پناهی ندارد؛ پس او را آمرزیدم .خواسته
اش را برآورده کردم و آرزویش را برآوردم.چرا که از زیادی دعا و زاری بنده خود شرم دارم .

کرم نیب و لطف خداوندگار

گنه بنده کرده است و او شکمسار

قلمرو زبانی:
کرم  :بخشش /شرمسار  « :سار» پسوند دارندگی است.
قلمرو فکری:
کَرم و لطف خداوند را ببین که بنده ای خطا کرده است و او شرمسار می شود.

تح ّ
تق
ن
م
س
ع
م
ح
ف
ف
*عاکفان کعبۀ جاللش هب صیک عبادت معتکف هک  :ما عَبَدانکَ حَق عبادَتکَ  ،و واصفان حلیۀ جمالش هب یک وب هک  :ما رعَ ناکَ َق ر َتکَ.

قلمرو زبانی :
عاکف  :کسی که در مدت معیّنی در مسجد بماند و به عبادت بپردازد /.جالل :بزرگی/تقصیر :کوتاهی درعبادت  ،گناه  /معترف :اعتراف
کننده /واصفان  :وصف کنندگان  ،ستایش کنندگان /حِلیه  :زینت  ،زیور /جمال  :زیبایی/تحیّر  :حیرت  ،سرگردانی /منسوب  :نسبت
داده شده.
قلمرو ادبی :
تشبیه  :کعبة جالل ( جالل او مانند کعبه است )  /جناس :جالل  ،جمال  /تضمین.
قلمرو فکری :
عبادت کنندگان عظمت و بزرگی او به کوتاهی خود در عبادت اقرار می کنند و می گویند  :تو را چنان که شایستة توست پرستش نکردیم
و ستایندگان جمال خداوندی در حیرت و سرگردانی اند و اقرار می کنند که  :تو را چنان که شایستة شناسایی توست  ،نشناختیم .

شس
گر ی وصف او ز من رپـسد

عاشقان ششتگان معشوق اند

بی دل از بی نشان هچ گوید باز؟

رب نیاید ز ششت گان آواز

قلمرو زبانی :
او  :خداوند  /بی دل  :انسان عاشق خداوند  /بی نشان  :خداوند.
قلمرو فکری :
اگر کسی وصف خداوند را از من بپرسد من که دل از دست داده ام(در وجود معشوق غرق شده ام) چگونه می توانم از وجود بی نشان
خبر بدهم.
عاشق در وجود معشوق فانی می شود و از خود حرکت و آوازی ندارد.پس چگونه این عاشق فانی شده می تواند از معشوق
خود(خداوند)خبر بدهد؟

مس
* یکی از صاحب دالن رک هب جیب مراقبت فرو ربده بود و رد بحر م کاشفت تغرق شده ؛ آن هگ هک از این معاملت باز آمد یکی از یاران هب طریق انبساط گفت  « :از این بوستان

هک بودی  ،ما را هچ تحفه کرامت کردی؟ »
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قلمرو زبانی :
صاحب دل :عارف / .جیب  :یقه  /مراقبه :در اصطالح عرفانی نگاهداری دل از خیال غیر خدا / .سر به جیب مراقبه فرو بردن  :در حالت
تفکر و تأمّل عارفانه قلب خود را از هر چه غیر خدا حفظ کردن  /بحر  :دریا  /مکاشفت  :کشف کردن و آشکار ساختن و در اصطالح
عرفانی پی بردن به حقایق است / .مستغرق  :غرق شده  / /از این بوستان :حالت مکاشفه /.تحفه  :هدیه  /ما را  :برای ما /
قلمرو ادبی :
کنایه  :سر به جیب مراقبه فرو بردن  -در بحر مکاشفه مستغرق بودن  /تشخیص  :مراقبه جیب داشته باشد /
تشبیه  :بحر مکاشفت ( مکاشفه مانند دریایی است )  /استعاره  :معامله ( اعمال عبادی مانند معامله ای است که انجام می دهند) /
بوستان  :استعاره از مرحلة مکاشفه و مراقبه/
قلمرو فکری :
یکی از عارفان که در حالت تأمّل و تفکّر عارفانه قلب خود را از خیال هر چه غیر خدا حفظ کرده بود و در صدد آشکار ساختن و پی
بردن به حقایق بود؛ وقتی از این اعمال عبادی فارغ شد  ،یکی از یاران به او گفت « :از این حالت مکاشفه و معرفت،برای ما چه هدیه ای
آورده ای؟»

ّ
*گفت « :هب خاطر داشتم هک چون هب ردخت گل رسم  ،دامنی رپ کنم هدیۀ اصحاب را .چون ربسیدم  ،بوی گلم چنان مست کرد هک دامنم از دست ربفت».

قلمرو زبانی :
خاطر  :دل ،یاد  /درخت گل :معارف حقایق الهی،جمال معشوق /دامنم از دست برفت  :اختیارم را از دست دادم « / .م » در گلم  :مفعول.
 « /م » در دامنم :جابه جایی ضمیر و مضاف الیه (.دامن از دستم برفت )
قلمرو ادبی :
استعاره  :درخت گل ( حقایق الهی مانند درخت گلی بود)  -بوی گل « لذّت تجلّیات »  /کنایه  :دامن از دست دادن
قلمرو فکری :
گفت  :در نظر داشتم که وقتی به معارف حقایق الهی رسیدم برای هدیه به دوستان چیزی بیاورم وقتی به حقایق الهی رسیدم به واسطة
گل ( جمال الهی) آن چنان از خود بی خود شدم که اختیارم از دست رفت و در وجود حق فانی شدم.

* ای مرغ سحر  ،عشق ز رپواهن بیاموز کان سوخته را جان ـشد و آواز نیامد
طل
این مدعیان رد بش بی خبکان اند کان را هک خبک شد  ،خبکی باز نیامد

قلمرو زبانی :
مرغ سحر :بلبل گوینده .نماد عاشق و سالک / .پروانه :عاشق واقعی .بارز ترین ویژگی آن صبر و خاموشی است /را  :فکّ اضافه  ،جانِ
آن پروانة سوخته شد /شد  :مُرد.

مدعیان  :ادعا کنندگان شناخت خداوند /.طلب :شناخت خدا.

قلمرو ادبی :
تشخیص  :مرغ سحر مورد خطاب قرار گرفت /
قلمرو فکری :
ای عاشق  ،عشق واقعی را از پروانه بیاموز که جانش را در آتش(عشق) از دست می دهد ولی اعتراضی نمی کند  .این کسانی که ادعای
شناخت خدا را می کنند از وجود او بی خبرند آن کسی که از خدا نشان می یابد زبانش بریده می شود و سکوت اختیار می کند.
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کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی :
 -9جدول زیر را به کمک متن درس کامل کنید:
واژة معادل

معنا

وسیم

دارای نشان پیامبری

مف ِّرح

شادی بخش
به خدای تعالی باز گشتن

اانبت

قطع کردن مقرّری

ربیدن

 -۲سه واژه در متن درس بیابید که هم آوای آنها در زبان فارسی وجود دارد ( .قربت  :زندیکی -غربت  :دوری ) ( /حیات :زندگی – حیاط :محوهط

نس
) ( /منسوب :بت داده شده – .منصوب  :امگشته )

 -9از متن درس برای کاربرد هر یک از حروف زیر  ،سه واژة مهم امالیی بیابید و بنویسید.

تح ّ
ح مف ّ
ح ( یک  -اف ش  -رح )

مس
 /ق ( تغرق  -مراقبت -قربت )

/

ع ( خلعت  -ربیع  -عصاره )

 -4در عبارت زیر  ،نقش دستوری ضمایر پیوسته را مشخص کنید
« بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت »

بوی گل مرا ( مفعول ) دامن از دست ِ من ( مضاف الیه )

 -5به عبارت های زیر توجه کنید:
الف) همنشین نیک بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از همنشین بد.
ب) آرزو گفت  «:ازنمایشگاه کتاب چه خبر؟»
در عبارت « الف»  ،فعل جملة دوم  ،ذکر نشده است اما خواننده یا شنونده از فعل جمله می تواند به فعل جملة دوم ؛ یعنی « است » پی
ببرد  .در این جمله  ،حذف فعل به « قرینة لفظی » صورت گرفته است.
در عبارت « ب » جای فعل « داری » در جملة دوم خالی است امّا هیچ نشانه ای در ظاهر جمله  ،شنونده را به وجود « فعل »
راهنمایی نمی کند  ،تنها از مفهوم عبارت می توان دریافت که فعل « داری » از جملة دوم حذف شده است ؛ در این جمله  ،حذف به «
قرینة معنوی» صورت گرفته است.
هر یک از اجزای کالم در صورت وجود قرینه می تواند حذف شود .اگر حذف به دلیل تکرار و برای پرهیز از تکرار صورت گیرد  ،آن را «
حذف به قرینة لفظی » گویند اما اگر خواننده یا شنونده از مفهوم سخن به بخش حذف شده پی ببرد  « ،حذف به قرینة معنوی » است.
در متن درس  ،نمونه ای برای کاربرد هر یک از انواع حذف بیابید.
قلمرو ادبی :
 -9واژه های مشخص شده  ،نماد چه مفاهیمی هستند؟
ای مرغ سحر ! عشق ز پروانه بیاموز

ّ
مرغ سحر :شسانی هک فقط ادعای عشق می کند

کان سوخته را جان شد و آواز نیامد

حقی
پروانه  :عاشق قی
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 -۲با توجّه به عبارت های زیر به پرسش ها پاسخ دهید:
باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده.
فراش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و دایة ابری بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.

بگس

حم

ّ

نعم

الف)آرایة مشترک دو عبارت را بنویسید.سجع ( ششیده  ،رسیده  -تکد  ،بپکورد ) تشبیه( بارن ر ت – خوان ت – فراش باد صبا – دایۀ ارب بهاری  -بنات نبات)

ّ

ب) قسمت مشخص شده بیانگر کدام آرایة ادبی است ؟ استعاره ( گل اه و سبزه اه مانند فرش زمردین هستند)

قلمرو فکری :
 -9معنی و مفهوم عبارت های زیر را به نثر روان بنویسید:
عاکفان کعبة جاللش به تقصیر عبادت معترف که  :ما عَبَدناکَ حَقَّ عِبادَتِکَ .
یکی از صاحب دالن سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده.
 -۲مفهوم کلی مصراع های مشخص شده را بنویسید:
تا تو نانـی به کـف آریّ و به غفلـت نخوری

ابر و باد و مه و خـورشیـد و فلـک در کـارند

همه ربای زندگی تو تالش می کنند ات تو رد غفلت و بی خبکی نمانی

چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان

غم
ّ هس
وقتی تو ابیتشپن امت تی  ،پس ی نیست.

گـر کســـی وصـــف او ز مــن پـرسـد

انسان عاشق وقتی هب مرحلۀ فنا فی اهلل می رسد داهنش دوخته می شود.

چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟

بــی دل از بـــی نشــان چــه گــویـد باز؟

 -9از کدام سطر درس  ،مفهوم بیت زیر قابل استنباط است ؟
هیچ نقّاشت نمی بیند که نقشی بر کشد

وان که دید از حیرتش کلک از بَنان افکنده ای

شس
گر ی وصف او ز من رپسد بی دل از بی نشان هچ گوید باز؟
عاشقان ششت گان معشوق اند

سعدی

ن ششـت
گان آواز
رب یایــد ز

گلچینی از سؤاالت نهایی
 -9عصاره ی تاکی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته.
 -۲منظور از « درخت گل » در عبارت زیر چیست؟
گفت  « :به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم دامنی پر کنم هدیه ی اصحاب را »
 -9درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در برگفته.
 -4تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته.
 -5نوع نثر « باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده» چگونه است؟
 -6عبارت« پرده ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد ».بر کدام صفت پروردگار تأکید دارد؟
 -7در بیت « بنده همان به که ز تقصیر خویش  /عذر به در گاه خدای آورد» منظور از « تقصیر » چیست؟
 -1پرده ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه ی روزی به خطای منکَر نبرد.
 -1در بیت زیر مراد از « مرغ سحر»و « پروانه» چیست؟
ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز

کان سوخته را جان شد و آواز نیامد.
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 -91در بیت زیر دو آرایه ی ادبی مشخص کنید:
چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان

چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان.

 -99هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرّح ذات .
 -9۲بازش بخواند باز اعراض کند.
 -99در عبارت زیر سعدی به کدام صفات خداوند اشاره می کند؟
خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده ،پرده ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد.
 -94در عبارت « فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد ».مقصود از « فرش زمردین » چیست؟
 -95شاخ را به قدوم موسم ربیع کاله شکوفه بر سر نهاد.
 -96با توجه به عبارت« به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم دامنی پر کنم هدیه ی اصحاب را چون برسیدم  ،بوی گلم چنان
مست کرد که دامنم از دست برفت».
ب) « دامنم از دست برفت » کنایه از چیست؟

الف) « به درخت گل رسیدم »بیانگر کدام حال عرفانی است؟

 -97منت خدای را عز و جلّ که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت
 -91به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم دامنی پر کنم هدیه ی اصحاب را چون برسیدم  ،بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از
دست برفت.
 -91با توجه به عبارت « وظیفه ی روزی به خطای منکر نبرد» :
الف) عبارت به کدام صفت خداوند اشاره دارد؟

ب) منظور از « وظیفه ی روزی » چیست؟

 -۲1یکی از صاحب دالن سر به جیب مراقبت فرو برده بود.
 -۲9دایه ی ابری بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.
 -۲۲در خبر است از صفوت آدمیان.
 -۲9اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کاله شکوفه بر سر نهاد.
 -۲4عاکفان کعبه جاللش به تقصیر عبادت معترف.
 -۲5صفوت آدمیان و تتمه ی دور زمان.
 -۲6کدام گزینه مفهوم بیت« ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز /کان سوخته را جان شد و آواز نیامد» را بیان می کند؟
الف) بیان عشق و شیدایی.

ب) پاک باختگی و بی ادعایی

ج) اتّحاد و همیاری.

 -۲7تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته.
الف) منظور از تربیت چیست؟

ب) مرجع ضمیر « ش» به چه کسی بر می گردد؟

 -۲1عصاره ی تاکی به قدرت او شهد فایق شده.
 -۲1در مصرا ع« از دست و زبان که بر آید »  « ،که » چه نقش دستوری دارد؟
 « -91حسنت جمیع خصاله » یعنی چه؟
 -99در عبارت « یکی از صاحب دالن سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده ».منظور از « مکاشفت »
چیست ؟ و در اصطالح عرفانی به چه معنا است؟
 -9۲بار دیگرش به تضرّع و زاری بخواند .حق  -سبحانه و تعالی -فرماید ... :دعوتش را اجابت کردم و امیدش برآوردم که از بسیاری
دعا و زاری بنده همی شرم دارم.

پاسخ ها
 -9شیره ی درخت انگوری به قدرت خداوند به شیرینی برگزیده و خوبی تبدیل شد و هسته ی خرمابا پرورش او( خداوند) به نخل بلندی
تبدیل شد -۲ .یار ،جمال حق  ،جلوه ای از جمال حق -9 .به عنوان هدیه و تحفه ی عید نوروز بر تن درختان لباسی از برگ های سبز
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پوشانده است.

 -4بلند

 -5نثر مسجع

 -6ستارالعیوب( پوشاننده ی عیب ها یا عیب پوشی) -7کوتاهی کردن در عبارت( گناه)

 -1پرده ی آبروی بندگانش را به خاطر گناهان فاحش و قطعی آن ها نمی دَرَد ( آبرویشان را نمی ریزد) و روزی مقرّر شده را به خاطر
خطاهای زشت انسان قطع نمی کند -1 .مرغ سحر استعاره از کسانی که ادعای عشق دارند .پروانه  :عاشق حقیقی -91 .تلمیح ،
مراعات نظیر  ،تشبیه  -99 .هرگاه نفس می کشیم باعث ادامة زندگی است و وقتی نفس بیرون می آید باعث شادی جان می شود-9۲ .
روی برگرداندن.

 -99خداوند منعم و رزاق  ،ستار العیوب -94 .سبزه ها  -95بهار -96 .الف) مشاهده و رسیدن به کشف و شهود.

ب) اختیارم را از دست دادم -97 .سپاس خداوند عزیز و بلند مرتبه را که اطاعت از او موجب نزدیکی به او می شود و شکر نعمت هایش
باعث افزایش نعمت می شود -91 .به یادم بود و قتی به درخت گل برسم برای هدیة دوستان دامنم را پر از گل کنم وقتی رسیدم بوی
گل چنان مرا مست کرد که اختیارم را از دست دادم.

 -91الف) رزاق بودن  .ب) روزی ای که برای هر کس مقرّر شده است-۲1 .

یکی از عارفان که در حالت تأمّل و تفکّر عارفانه قلب خود را از خیال هر چه غیر خدا حفظ کرده بود  -۲9به ابر بهاری که همچون دایه
ای است دستور داده تا دختران گیاه را در گهواره زمین پرورش دهد .96 .برگزیده و خالص از هر چیزی  -۲۲در حدیثی از برگزیدة
انسان ها آمده است -۲9 .بر سر شاخه های کوچک با رسیدن فصل بهار کالهی از شکوفه گذاشته است -۲4 .گوشه نشینان کعبه ی
جالل الهی به کوتاهی کردن در عبادت اعتراف می کنند -۲5 .برگزیده و خالص -۲6 .ب  -۲7الف) پروراندن با دست قدرت الهی ،
ب) خداوند -۲1 .برگزیده تر  ،برتر -۲1 .مضاف الیه -91 .تمامی خصلت ها ی او نیکو است -99 .کشف کردن  ،آشکار کردن .پی
بردن به حقایق عرفانی -9۲ .دوباره خداوند را با التماس صدا می کند  ،خداوند بلند مرتبه می فرماید توبة ( دعای ) بنده ام را قبول
کردم و آرزویش را بر آورده ساختم  ،زیرا از دعا و التماس زیاد او شرمنده ام.

گمان

گنج حکمت
ّ
نم
بی
ب
گی
ل
ص
م
ه
م
ی
گ
ی
ف
ک
م
چ
ش
س
ش
ف
ب
پ
ش
گویند هک ی رد آب رو نا ی ی دید .ندا ت هک ما ی ا ت .قصدی ی رد ات کد و چیه ی یا ت .ون باراه یاز ود و حا ی ندید ،روگذا ت .د ر روز ره گاه هک
ماهی بدیدی ،امگن ربدی هک همان روشنایی است؛ قصدی نپیوستی ،و ثمرت این تجربت آن بود هک همه روز گرسنه بماند.

کلیله و دمنه ،ترجمة نصراهلل منشی
بط  :مرغابی
پنداشت  :تصوّر می کرد
قصدی می کرد  :تالش می کرد
آزمودن  :امتحان کردن
حاصلی ندید :نتیجه ای نگرفت
فرو گذاشتن  :رها کردن  ،صرف نظر کردن
بدیدی :می دید
گمان بردی  :فکر می کرد ،خیال می کرد
قصدی نپیوستی  :اقدام نمی کرد
ثمرت  :نتیجه
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مست و هشیار

درس دوم
قالب شعر :قطعه /

محتوا  :ترسیم فساد و تزویر اجتماع عصر شاعر.

مح مس
 ُ -9تسب تی هب ره دید و گریبانش گرفت

مست گفت  «:ای دوست  ،این پیکاهن است افسار نیست»

قلمرو زبانی :
محتسب :ماموری که کار وی نظارت براجرای احکام دین بود  /مرجع ضمیر« ش» :مست ؛ نقش مضاف الیه  /دوست :منظورمحتسب
 /افسار :تسمه وریسمانی که به سر وگردن اسب واالغ می بندند.
قلمرو ادبی:
تناسب :گریبان و پیراهن  /تضاد :است و نیست .
قلمرو فکری :
محتسب (مامور) درراه مستی را دید وگریبانش راگرفت مست گفت :ای دوست این پیراهن است که آن را گرفته ای افسار نیست .
مفهوم :اشاره به برخورد تحقرآمیز مأموران حکومتی است با متهم.

هم
مس
 -۲گفـت  «:تی ،زان سبب افتان و خیزان می روی » گفت« :جرم راه رفتن نیست  ،ره وار نیست»

قلمرو زبانی :
مستی :مست هستی  /افتان وخیزان :حالت راه رفتن فرد مست ،تلو تلو خوران.
قلمرو ادبی:
کنایه :هموار نبودن راه،کنایه از گستردگی فساد در جامعه  /تناسب :می روی  ،راه رفتن .
قلمرو فکری :
(محتسب )گفت تو مست هستی به همین دلیل تلوتلو خوران راه می روی( .مست)گفت «:جرم راه رفتن من نیست ،جامعه پراز فساد
و خالف است».

صب
 -9گفت  « :می باید تو را ات خاةن اقضی ربم » گفت  « :رو  ،ح آی اقضی نیمه شب بیدا ر نیست»

قلمرو زبانی :
رو و آی :فعل امر برو و بیا
قلمرو ادبی:
ایهام :بیدار ( الف) مقابل خواب ب) هشیار نباشد) /تضاد :صبح و شب /تضاد در افعال
قلمرو فکری :
(محتسب)گفت باید تورا به خانه ی قاضی ببرم .پاسخ داد که برو وصبح بیا چرا که قاضی نیمه شب بیدار نیست (خود قاضی االن
مست و ناهشیار است )

/

مفهوم :مسئوالن به فکرآسایش وخوشی خود هستند نه در فکر و اندیشه ی مردم

ّ
کج
 -4گفت  « :زندیک است والی را رکای  ،آن جا شویم» گفت  « :والی از ا رد خاةن خمار نیست »

قلمرو زبانی :
سرا  :خانه ؛ منزل

والی :حاکم  .فرمانروا  .استاندار

را  :فک اضافه (سرایِ والی )

شویم  :برویم /

والی از کجا درخانة

خمارنیست :از کجا معلوم که والی  ،خود در میخانه نباشد  /خمار :می فروش (خانة خمار .میخانه)  /استفهام انکاری(حتما آنجاست)
قلمرو فکری :
گفت :خانة حاکم نزدیک است به آن جا برویم .مست جواب داد :از کجامعلوم که خود والی االن درمیخانه نباشد؟
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حم
ا د رمضان زاده

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

مفهوم :اشاره به فاسد بودن و عیاشی مسئوالن جامعه.

-5گفت « :ات داروهغ را گومیی ،رد مسجد بخواب»

گفت  « :مسجد خواب گاه مردم بد کار نیست »

قلمرو زبانی :
داروغه :نگهبان
قلمرو ادبی:
تکرار :مسجد  ،گفت
قلمرو فکری :
گفت تا نگهبان را باخبرکنم برو و درمسجد بخواب .مست گفت « :مسجد جای افراد بدکار نیست».
مفهوم :بی توجهی و بی احترامی به اماکن مقدس (داخل شدن مست به مسجد)

 -6گفت  « :دیناری بده پنهان و خود را واراهن» گفت  «:کار شکع  ،کار ردهم و دینار نیست»

قلمرو زبانی :
دینار :سکة طال  /وارهان :خالص کن .نجات بده  /شرع :دین .شریعت .مذهب  /درهم :سکة نقره  .درم  .پول نقد
قلمرو ادبی:
تناسب :درهم ودینار
قلمرو فکری :
(محتسب)گفت «:به من پنهانی رشوه بده وخود را خالص کن ».گفت «:رشوه در دین جایگاهی ندارد ( ».کار خوبی نیست )
مفهوم :اشاره به « رواج رشوه خواری در جامعه»

نقی
گفت  « :پوسیده است  ،جز ی ز پود و اتر نیست »

-7گفت  «:از بهر رغامت  ،جاهم ات بیکون کنم»

قلمرو زبانی :
از بهرِ :حرف اضافه  ،برای  /غرامت :چیزی که تاوان آن الزم باشد؛ جبران خسارت مالی /پود  :رشته های افقی لباس / .تار  :رشته های
عمودی لباس/
قلمرو ادبی:
تناسب :جامه ،پود ،تار /

کنایه( :جامه)نقشی زپود نیست  :کنایه از "نخ نما بودن و فرسودگی جامه)

قلمرو فکری :
گفت :برای خسارت ،لباست را از تنت بیرون می آورم .جواب داد :لباس من پوسیده و نخ نما است.
مفهوم  -9 :رشوه خواری

 -۲نشانة فقر وتهی دستی افراد جامعه

نیس
 -1گفت  « :آهگ تی کز رک رد افتادت کاله»

عق
گفت  « :رد رک ل باید  ،بی کالهی عار نیست!»

قلمرو زبانی :
آگه :مخفف «آگاه» /ت (افتادت) :جابه جایی ضمیر شخصی ؛ کاله از سرتو در افتاد  /کزسردر افتادت کاله – توضیحات ( )۲جز
معنای ظاهری تعادل نداشتن مست را می رساند .ضمنا"در قدیم بدون کاله و دستار در بین مردم ظاهر شدن نوعی ننگ وبی ادبی
تلقی می شد/ .عار :ننگ .رسوایی بدنامی
قلمرو ادبی:
تناسب :سر و کاله .
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حم
ا د رمضان زاده

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

قلمرو فکری :
گفت « :با خبر نیستی که کاله از سرت افتاده است» (وتعادل نداری ) جواب داد  «:در سر عقل باید باشد کاله نداشتن عیب و ننگ به
شمار نمی آید».

 -1گفت « :می بسیار خوردی  ،زان چنین بی خود شدی» گفت  « :ای بیهوده گو  ،حرف کم و بسیار نیست ! »

قلمرو زبانی :
بیهوده گو  :صفت فاعلی  .مرکب مرخم (بیهوده گوینده) و ارتکاب آن.
قلمرو ادبی:
تضاد :کم و بسیار.
قلمرو فکری :
گفت «:شراب زیاد نوشیده ای به همین دلیل مست واز خود بی خود گشته ای ».گفت :ای فرد بیهوده گوینده ،بحث کم و زیاد نوشیدن
نیست (حرام ،حرام است ).
مفهوم :نفس خطا و حرام بودنِ عمل مهم است نه میزان (مقدار) انجام آن.

شس
 -91گفت « :باید حد زند هشیار مردم  ،مست را » گفت  « :هشیاری بیار ،اینجا ی هشیار نیست »

قلمرو زبانی :
حد :مجازات شرعی  /هشیار مردم  :ترکیب وصفی مقلوب (مردم هشیار ) هشیار مخفف « هوشیار» است و یک واژة مرکب .
قلمرو ادبی:
تضاد :مست وهشیار  /تکرار :هشیار
قلمرو فکری :
(محتسب) گفت «:باید مردم هوشیار ،افراد مست را مجازات کنند» پاسخ داد « :یک انسان هشیاررا در این جامعه نشان بده؛ در این
جامعه؛ کسی هشیار و سالم نیست».
مفهوم  :در اجتماع ،فساد گسترده و فراگیر شده است دیگر کسی سالم نیست .
ارتباط معنایی دارد با :
« گر حکم شود که مست گیرند

پروین اعتصامی

در شهر هر آنچه (هرآنکه) هست گیرند»

کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی :
 -1معنای واژة های مشخص شده را بنویسید.
 -گر بدین حال تو را محتسب اندر بازار بیند ،بگیرد و حد زند.

سیاست نامه ،خواجه نظام الملک توسی

مح
تسب  :مأمور حکومتی شهر هک کار او نظارت رب اجرای اح کام دین و رسیدگی هب اجرای اح کام شکعی بود / .حد :مجازات شکعی

 -از بهر تو صد بار مالمت بکشم

گر بشکنم این عهد  ،غرامت بکشم

رغامت :اتوان  ،جبکان خسارت مالی و غیک آن .
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مولوی

حم
ا د رمضان زاده

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

 -2فعل های مشخّص شده را از نظر کاربرد معنایی بررسی کنید.

 گفت «:نزدیک است والی را سرای ،آن جا شویم » /گفت «:والی از کجا در خانۀ خمّار نیست؟ «شویم  :ربویم نیست  :بودن  ،وجود داشتنزاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست  /در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست حافظ

آگاه نیست  :آگاهی ندارد راه نیست  :راهی ندارد

 -ریشه های ما به آب /شاخه های ما به آفتاب می رسد /ما دوباره سبز می شویم

قیصر امین پور

می شویم :می گردیم .

قلمرو ادبی :
مناظرة خسرو با فرهاد
 -1نخستین بار گفتـش «:کـز کجـایی ؟»

بگـفــت «:از دار مُـلــک آشـنـــایــی»

بگفت «:آن جا به صنعت در چه کوشند؟»

بگفـت «:انـدوه خـرند و جـان فـروشند»

بگفتا  «:جـان فروشـی در ادب نیست ».

بگفت «:از عشق بازان ایـن عجـب نیست»

بگفت «:از دل شـدی عاشق بدین سان؟

بگفت«:از دل تو می گویی ،مـن از جان»

بگفتا  «:دل ز مهـرش کـی کنـی پاک؟»

بگفت «:آن گه که باشم خفته در خـاک»

بگفت  «:او آنِ من شـد زو مکـن یـاد »

بگفت  «:این  ،کـی کند بیچاره فـرهاد؟»

چـو عاجـز گشت خسـرو در جـوابش

نیـامــد بـیــش پـرسـیــدن صــوابـش

به یـاران گفـت کـز خـاکـی و آبـی

ندیـدم کـس بدیــن حـاضــر جـوابـی

نخس
متم
یت
یت
تین  :صفت شمارشی  /ش  :م « هب او گفت »  /دار مُلک  :پا خت  /آشنایی :عشق  /تشبیه  :آشنایی مانند پا خت است

تحّ
م
هس
غ
خت
م
ی
ن
خ
ش
ک
ک
ف
ت
نن
ت
س
ف
ف
ک
صنعت  :کار  ،پیشه  /انده خریدن  :مناهی از ل ردن م و اندوه  /جان رو ن  :ناهی از جان شا ی ردن /ا عاره  :اندوه و جان ما ند کاال ی ند هک رید و روش ی وند.

س
« ا » رد « بگفتا » الف پا خ یا مناظره /

صم
از دل  :از یم دل  /جناس  :سان  ،جان

شس
دل از مهر ی پاک کردن  :کناهی از فراموش کردن  /رد خاک خفتن  :کناهی از مردن
صواب  :ردست  /ثواب  :پاداش نیکو

نس
« ی » رد خاکی و آبی  ،ن ی » بت است  « /ی » رد حاضک « جوابی »  ،مصدری است.

 -2متن درس از نظر شیوة بیان( جِد -طنز ) با این سرودة حافظ چه وجه اشتراکی دارد؟
با مُحتسبم عیب مگویید که او نیز

پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است

تف
ره دو یک مو ضوع اجتماعی را بیان می کنند .و از طریق مناظره سعی می کنند هب زبان ساده مطلب را هیم کنند.
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نظامی

حم
ا د رمضان زاده

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

قلمرو فکری :
 -9هر یک از مصراع های زیر  ،به کدام پدیدة اجتماعی زمان شاعر اشاره دارد؟
 -گفت  «:دیناری بده پهنا و خود را وارهان» ( رشوه خواری)

 گفت  « :جرم راه رفتن نیست  ،ره هموار نیست ( ».اوضاع انمساعد جامعه ) -۲در هر یک از بیت های «هشتم» و «نهم» بر چه موضوعی تأکید شده است؟
بیت هشتم :عدم توجه به ظاهر
بیت نهم :مهم خودِ عمل است که نباید انجام بگیرد.
 -9دربارة ارتباط موضوعی متن درس با هر کی از بیت های زیر توضیح دهید.
دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی

حافظ

من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم

ّ
کج
گفت  « :زندیک است والی را رکای  ،آن جا شویم» گفت  « :والی از ا رد خاةن خمار نیست » همه نیرنگ باز هستید و من فریب نیرنگ های شما را
دیگر نمی خورم
گفـت مست« ای محتسب بگذار و رو »
گفت  «:از بهر رغامت  ،جامعه ات بیکون کنم»

مولوی

از بـرهنـه کـی تـوان بـردن گـرو؟

نقی
گفت  « :پوسیده است  ،جز ی ز پود و اتر نیست » ؛ از افراد فقیر جامعه نمی توان رشوه گرفت چرا که

دیگر برای آنها چیزی نماند است .
چند سوال:
 -9با توجه به بیت«:گفت :می بسیار خوردی زان چنین بی خود شدی/گفت:ای بیهوده گو حرف کم و بسیار نیست » .مفهوم مشخص
شده را بنویسید.
 -۲بیت زیر به کدام مسئله ی اجتماعی اشاره دارد؟
گفت « :مستی زان سبب افتان و خیزان می روی»  /گفت « :جرم راه رفتن نیست ،ره هموار نیست»
 -9در مصراع« گفت « :جرم راه رفتن نیست ،ره هموار نیست» ناهمواری راه برکدام مسئله ی اجتماعی داللت می کند؟
 -4درشعر پروین اعتصامی مصراع«دیناری بده پنهان و خود را وا رهان»به کدام پدیده ی اجتماعی زمان شاعر اشاره دارد؟
 -5درمصراع « گفت باید حد زند هُشیار مردم  ،مست را  ».مقصود از « حد زدن » چیست؟
 -6تا داروغه را گوییم در مسجد بخواب
 -7با توجه به بیت زیر فرد مست علّت افتان و خیزان بودن خود را در چه می داند؟
گفت مستی  ،زان سبب افتان وخیزان می روی

گفت  « :جرم راه رفتن نیست  ،ره هموار نیست »

 -1نوع « را » در مصرع « گفت  :نزدیک است والی را سرای  ،ان جا شویم» چیست؟
جواب ها:
 -9کار حرام ،حرام است و کم و زیاد آن فرقی ندارد.
 -۲فساد و ناهنجاری های جامعه( اوضاع نابه سامان اجتماع)
 -9اوضاع نا به سامان و فساد حاکم بر جامعه.
 -4رشوه خواری.
 -5انجام مجازات شرعی.

 -6نگهبان

 -7فاسد بودن جامعه
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 -1فک اضافه

حم
ا د رمضان زاده

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

شعر خوانی

در مکتب حقایق

ات راـهرو نباشی کی راهبک شوی؟

 -9ای بی خبک  ،بکوش هک صاحب خبک شوی

قلمرو زبانی:
بی خبر  :ناآگاه  /بکوش :تالش کن  /صاحب خبر  :دل آگاه  /راهرو  :روندة راه  /راهبر  :پختگی مرحلة عشق.
واژه های مرکب :صاحب خبر – راهرو – راهبر .
قلمرو ادبی:
تضاد  :راهرو ( کسی که تازه راه عشق را شروع می کند) راهبر( کسی که راه عشق را به پایان رسانده است).
قلمرو فکری:
ای کسی که از اسرار عالم خبر نداری کوشش کن که خبری به دست آوری ؛ تا روندة راه نباشی  ،کی می توانی به مرحلة رهبری برسی.

اهن ای پسر  ،بکوش هک روزی پدر شوی

 -۲رد مکتب حقایق شیپ ادیب عشق

قلمرو زبانی:
ادیب :معلّم  ،آموزگار  /هان :شبه جمله  ،اگاه باش /پسر  :منظور سالک و راهروِ بی تجربة بی خبر  /پدر  :منظور رهبر و مرشد صاحب
خبر
قلمرو ادبی:
تشبیه :مکتب حقایق ( حقایق مانند مکتبی است ) ادیب عشق ( عشق مانند آموزگار است )
کنایه  « :پسر بودن » کنایه از بی تجربه بودن ؛ « پدر شدن » کنایه از با تجربه شدن
قلمرو فکری:
ای پسر هوشیار باش  ،بکوش که در مکتب حقیقت جهان  ،نزد آموزگار عشق درس بیاموزی و روزی به والیت برسی.

ّ
کیم
ات یای عشق بیابی و زر شوی

 -9دست از مس وجود چو مردان ره بشوی

قلمرو زبانی:
چو  :مثل و مانند  /ره  :راه عشق  /کیمیا :علمی که می تواند ماهیت اشیا را تغییر دهد و آن ها را ارزشمند سازد.
قلمرو ادبی:
تشبیه  :مس وجود ( وجود و جسم مانند مس کم ارزش هستند)  /تو مانند مردان راه از همه چیز دست بشوی  /کیمیای عشق ( عشق
مانند کیمیا است )  /تو مانند زر بشوی / .کنایه  :دست شستن ( ترک تعلّقات )  /زر شدن  :ارزشمند شدن /تناسب :مس  ،زر
قلمرو فکری:
مثل مردان طریقت  ،وجود مادی خود را (که مثل مس کم ارزش است) رها کن تا به کیمیای عشق برسی و مانند طال با ارزش بشوی.

 -4خواب و خورت ز مرتبۀ خویش دور کرد

آن هگ رسی هب خوـیش هک بی خواب و خور شوی

قلمرو زبانی:
خور :خوردن  ،خوراک  /خواب و خور  :زندگی مادی  /ت  :مفعول  /مرتبه  :مقام اصلی /
قلمرو ادبی:
مجاز  « :خواب و خور » مجاز از امور مادی و کارهای مشترک با کارهای حیوانات  /کنایه  :به خویش رسیدن :به مقام واالی انسانی
رسیدن  « /بی خواب و خور شدن » کنایه از « به امور مادی توجه نکردن »
قلمرو فکری:
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خواب و خوراک تو را از جایگاه اصلیِ تو دور کرد وقتی می توانی به مقام اصلی خودت برسی که کارهای مادی را ترک کرده باشی.

 -5گر نور عشق حق هب دل و جانت اوفتد

باهلل کز آفـتاب کـلف خوب رت شوی

قلمرو زبانی:
باهلل  :به خدا قسم  /فلک  :آسمان  /از آفتاب خول تر شدن  :کنایه از رسیدن به جایی که زیباترین و درخشنده ترین جزء این عالم
مادی به نظر انسان نیاید.
قلمرو ادبی:
تشبیه :نور عشق حق ( عشق حق مانند نوری است )

/

تناسب :دل  ،جان  -آفتاب  ،فلک

قلمرو فکری:
اگر نور محبت خدا به دل و جانت بیفتد ؛ به خدا قسم که از آفتاب آسمان زیباتر و بهتر می شوی.

بح
کز آب هفت ر هب یک موی رت شوی

بح
گم
 -6یک دم رغیق ر خدا شو ان مبک

قلمرو زبانی:
یک دم  :لحظه ای  /بحر  :دریا  ،یَم  /بحر خدا  :معرفت  /گمان مبر  :شک نکن  /هفت بحر :در قدیم در روی زمین هفت دریا تصور می
کردند ،تمام دنیا  /تر شدن  :آلوده شدن
قلمرو ادبی:
کنایه  :یک دم  /تر شدن  :کنایه از آلوده شدن  /تناسب :بحر  ،تر  /استعاره  :بحر خدا استعاره از « معرفت »  /تناقض  :غرق
بشود و یک موی تر نشود /
قلمرو فکری:
اگر عاشق حق باشی و غرق دریای معرفت الهی گردی  ،شک نکن  ،زیرا که یک موی تو آلودة این دنیا نخواهد شد.

 -7از پای ات ـسرت همه نور خدا شود

لج
رد راه ذوا الل چو بی پا و ـسر شوی

قلمرو زبانی:
از پای تا سر  :تمام وجود  /ذوالجالل  :صاحب جالل و بزرگی  /چو  :وقتی که  ،زمانی که  /بی پا سر شدن در راه حق  :یعنی عاشق به
داوری یا به مالمت دیگران توجه نداشته باشد  /ت  :مضاف الیه ( سرِ تو )
قلمرو ادبی:
کنایه  « :بی پا و سر شدن» کنایه از « فانی شدن »
قلمرو فکری:
اگر در راه خدا چنان بی قرار شوی که سر از پا نشناسی ؛ تمام وجودت از سر تا پا به نور خدا مبدّل می شود.

 -1وهج خدا اـگر شودت منظر نظر

زین پس ـشکی نماند هک صاحب نظر شوی

قلمرو زبانی:
وجه خدا  :ذات حق  /ت  :مضاف الیه  ،جهش ضمیر( منظر نظرِ تو )  /منظر  :جای نگریستن  /نماند :فعل ماضی در معنی مضارع (
نخواهد ماند ) صاحب نظر :آن که عالم معنا را درک می کند.
قلمرو ادبی:
تناسب :وجه ( چهره )  ،منظر  ،نظر  /جناس  :منظر  ،نظر
قلمرو فکری:

رضا و خشنودی خدا اگر مورد نظرت باشد ؛ دیگر شکی باقی نمی ماند که صاحب نظر می شوی.
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هس
 -1بنیاد تی تو چو زری و زرب شود

حم
ا د رمضان زاده

رد دل مدا ر چیه هک زری و زرب شوی

قلمرو زبانی:
بنیاد هستی تو  :بنیاد خود پرستی تو( دل بستگی های تو )  /زیر و زبر :دچار تغییر  /در دل مدار  :نگران این زندگی مباش
قلمرو ادبی:
استعاره  :هستی تو مانند ساختمانی است که بنیاد دارد/ .

تضاد  :زیر و زبر  /تکرار  :زیر و زبر /

کنایه  :در دل مدار.

قلمرو فکری:
اگر توجه تو از عالیق دنیایی دور شود  ،تازه آغاز زندگی روحانی و معنوی تو خواهد بود.

 -91گر رد رکت هوای وصال است حافظا

باید هک خاک ردهگ اهل هنک شوی

قلمرو زبانی:
هوا  :آرزو ،میل  /وصال  :رسیدن  /حافظا  :ای حافظ  /درگه  :بارگاه  /اهل هنر  :هنرمندان  ،اهل فضیلت که ورای این هستیِ مادی را
می شناسند.
قلمرو ادبی :
تشبیه  :هوای وصال ( وصال مانند هوا است ) تو مانند خاک درگه شوی  /ت  :مضاف الیه /
قلمرو فکری :
ای حافظ  ،اگر آرزوی وصال در سر تو هست ؛ باید خاک درگاه مردمی شوی که اهل فضل و هنر هستند
درک و دریافت :
 -9برای خوانش این شعر  ،چه نوع آهنگ و لحنی را بر می گزینید؟ دلیل خود را بنویسید.
 -۲مفهوم مشترک هر یک از گروه بیت های زیر را بیان کنید:
الف) بیت های سوم و پنجم
ب) بیت های ششم و نهم

باید تعلقات مادی را کنار گذا شت ات هب حقایق الهی دست یافت.

نم
نور خدا رد دل انسان بتابد  ،انسان هب مقامات باال دست پیدا می کند و چیه چیز ی تواند هب او آسیب ربساند.
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درس سوم

آزادی

 -9انلۀ مرغ اسیک این همه بهر وطن است

قف
مسلک مرغ گرفتار س ،ـهم چو من است

قلمرو زبانی :
ناله  :شعر  /بهرِ  :برای  /مسلک  :روش  ،رفتار  /گرفتار  :گرفتار شده « گرفت  +ار »
قلمرو ادبی :
استعاره  « :مرغ اسیر »  /ناله  /تناسب :اسیر  ،قفس  ،گرفتار  /تشبیه ( مسلک پرندة گرفتار مانند من است )
قلمرو فکری :
سروده های من  ،فقط به خاطر میهن است .من و پرندة گرفتار در قفس  ،همانند هم هستیم و به خاطر محروم شدن از آزادی است که

می نالیم.

ّ
طل
 -۲همت از باد سحر می بم گر ببکد

چم
فی
خبک از من هب ر قی هک هب طَرف ن است

قلمرو زبانی :
همّت  :اراده  ،در بیت به معنی « یار ی و کمک » است  /طرف :کناره  ،کنار  /رفیق :آزادی خواهان
قلمرو ادبی :
تشخیص :از باد سحر کمک طلبیدن  /استعاره  « :چمن» استعاره از ایران ( سرزمین آزاد مانند چمن سرسبز هستند)
کنایه  :همت طلبیدن  /به طرف چمن بودن
قلمرو فکری :
از نسیم سحری که آزاد است یاری می خواهم تا ناله های درد آلوده مرا به کسانی که آزاده و آزادیخواه هستند برساند.

 -9فکری ای هموطنان  ،رد ره آزادی خویش

مث
بنمادیی هک ره ـکس نکند  ،ل من است

قلمرو زبانی :
هم وطنان  :وندی  ،منادا /
قلمرو ادبی :
تشبیه :هر کس« فکری به حال خود نکند» مثل من اسیر می شود
قلمرو فکری :
ای هم وطنان برای آزادی وطن از تسلط بیگانگان و حکومت ستمگرانه باید بکوشیم که اگر چنین نکنیم ،همیشه به همین صورت در
اسارت خواهیم بود.

 -4خاهنای کاو شود از دست اجانب آباد

ز اکش وریان کنش آن خاهن هک بیتا َلحزَن است

قلمرو زبانی :
او  :مرجع ضمیر « خانه » است  /خانه  :سرزمین  ،ایران  /اجانب  :جِ اجنبی  :بیگانگان  /ش  :مفعول ( آن خانه را ویران کن )  /بیت
الحَزَن  :خانة غم  ،ماتمکده / .بیت االاحزان  :خانة غم ها  ،جای بسیار غم انگیز  ،طبق روایات نام کلبه ای است که حضرت یعقوب در
آن در غم فراق یوسف گریه می کرده است.
قلمرو ادبی :
استعاره  « :خانه » استعاره از ایران  /تلمیح  /اغراق ( با اشک سرزمینی را ویران کردن )
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قلمرو فکری :
سرزمینی که به دست بیگانگان آباد شود ؛ با اشک آن سرزمین را ویران کن زیرا که آن وطن ،خانة غم و ماتم است

بدَر آن جاهم هک ننگ تن و کم از کفن است

 -5جاهم ای کاو نشود رغهق هب خون بهر وطن

قلمرو زبانی :
جامه  :لباس  /بِدَر :پاره کن  /ننگ  :رسوایی  /کم از  :بی ارزش تر از /
قلمرو ادبی :
تناسب :جامه غرقه به خون  ،کفن  /تضاد  :جامه  ،بدر  /کنایه  :کم از کفن بودن  /غرقه به خون بودن  :شهید شدن /
قلمرو فکری :
کسی که خود را در راه آزادی و استقالل میهنش فدا نکند ،از مرده بدتر است و لباسی را که به تن دارد ،از کفن هم بی ارزش تر است.

شس
 -6آن ی را هک رد این مُلک  ،سلیمان کردیم

ّ
ملت امروز یقین کرد هک او ارهمن است

قلمرو زبانی :
آن کس  :محمد علی شاه  /مُلک  :سرزمین  /سلیمان کردیم  :پادشاه ساختیم /

اهرمن  :شیطان

قلمرو ادبی :
تلمیح  :داستان حضرت سلیمان  /.استعاره  :محمد علی شاه مانند شیطان است / .تضاد :اهریمن  ،سلیمان /
قلمرو فکری :
آن کسی را که پادشاه این سرزمین کردیم تا سرزمین ما را آباد کند ؛ ملت ایران اکنون به این حقیقت پی برده است که محمدعلی شاه
شیطانی است که در اندیشة ویران کردن این سرزمین است
دیوان اشعار  ،ابولقاسم عارف قزوینی
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 -9رهگز دلم ربای کم و شیب غم ندا شت

دفتر زمانه

آری ندا شت ـغم هک ـغم شیب و کم نداشت

قلمرو زبانی :
هرگز  :قید  /کم و بیش  :نیاز های مادی  ،وابستگی ها  /غم نداشت  :غم نمی خورد  /آری :قید /
قلمرو ادبی :
تشخیص :دل مانند اسنان غم داشته باشد /

تکرار  :غم  /عکس  :کم و بیش  ،بیش و کم.

قلمرو فکری :

هر گز دلم غصّة کم و زیاد داشتن را نمی خورد ؛ به همین دلیل هیچگاه غمگین نبود و غمی نداشت  ( .آزاد از تعلقات مادی است )

ّ
مل
ت
ش
ح
ا
ره ی هک مردم صا ب مـلق ند ت

 -۲رد دفـتر زماهن فتد انمش از قلم

قلمرو زبانی :
از قلم افتادن  :فراموش شدن  ،به حساب نیامدن  /نام  :آوازه  ،شهرت  /صاحب قلم  :اندیشمند  ،هنرمند.
قلمرو ادبی :
تشبیه  :دفتر زمانه ( روزگار مانند دفتر است )  /تناسب  :دفتر  ،قلم  /صاحب هنر  /مجاز  :قلم مجاز از « اندیشه »
قلمرو فکری :
هر ملتی که اندیشمند نداشته باشد خیلی زود نام و آوازه اش از روزگار محو خواهد شد .

مح
ره ـکس هک فکر جامعه را تکم ندا شت

مح
 -9رد اگشیپه اهل ـخرد نیست ـترم

قلمرو زبانی :
اهل خرد  :خردمندان  /فکر جامعه  :آرای اکثریت جامعه
قلمرو ادبی :
مجاز  :پیشگاه  :مجاز از دیدگاه و نظر  /جامعه  :مجاز از « مردم جامعه »
قلمرو فکری :
هر کسی که به فکر مردم جامعه احترام نگزارد  ،خودش نزد خردمندان محترم نیست.

 -4با آنکه جیب و ـجام من از مال و می تهی است

جم
ما را ـفراغتی است هک شید ـجم ندا شت

قلمرو زبانی :
تهی  :خالی  /را  :حرف اضافه « برای ما »  /فراغت  :آسودگی  ،آسایش  /جمشید  :نام پادشاه معروف  /جم  :پادشاه بزرگ
قلمرو ادبی :
لف و نشر  :جیب« لف  ، »9جام« لف  »۲مال » نشر  »9می « نشر » ۲
جناس :جم  ،جام

/

 /تلمیح به پادشاهی جمشید و پادشاهان بزرگ

کنایه  :جام تهی بودن  :بدون خوشی بودن

قلمرو فکری :
با آن که از نظر مادی چیزی ندارم ؛ امّا آسودگی من به گونه ای است که پادشاهان بزرگ هم آسایشی مثل من را ندارند.
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بس
 -5انصاف و ـعدل داشت موافق ی ولی

حم
ا د رمضان زاده

ّ
چون فرخی  ،موافق اثبت ـقدم ندا شت

قلمرو زبانی :
انصاف  :برابر داشتن که بر هیچ طرف زیادی نشود  /عدل  :انصاف  ،امری بین افراط و تفریط  /فرّخی  :نام شاعر
قلمرو ادبی :
تخلّص  :آوردن نام شاعر در شعر  /تشبیه  :هیچ کس مثل فرخی موافق ثابت قدم نداشت / .تشخیص  :عدل و انصاف موافق داشت.
قلمرو فکری :
عدالت و انصاف موافقان زیادی داشت اما هیچ کس در راه وفاداری به عدالت و انصاف مثل فرّخی  ،پابرجا و استوار نبود .
دیوان اشعار  ،فرّخی یزدی

کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی :
 -9معنای واژة «همّت» را در بیت های زیر بررسی کنید.
الف) همّت اگـر سلـسله جنبان شود

مـور تـوانـد کـه سلیـمـان شـود

وحشی بافقی

ب) همّتم بدرقة راه کن ای طایر قدس

که دراز است ره مقصد ومن نو سفرم

حافظ

زعم  ،اراده.
دعا ،آرزو

 -۲در بیت زیر  « ،نهاد » و « مسند» را مشخّص کنید:
در پیشـگاه اهـل خـرد نیست محتـرم

نهاد  :ره شس

مح
مسند  :تکم

هر کس که فکر جامعه را محترم نداشت

 -9در کدام بیت ها ،یکی از ارکان جمله حذف شده است؟ نوع حذف را مشخّص کنید.

مث
لف
 -1فکری ای هم وطنان رد ره آزادی خویش  /بنمادیی هک ره شس نکند ل من است ( ره شس فکری هب حال خود« ربای آزادی خود» نکند ) حذف هب قرینۀ ظی

لف
 -2خاهن ای کاو شود از دست اجانب آباد  /ز اکش وریان کنش آن خاهن هک بیت الحزن است ( تو آن را از اکش وریان کن ) حذف هب قرینۀ ظی
لف
 -3جاهم ای کاو نشود رغهق هب خون بهر وطن  /بدر آن جاهم هک ننگ تن و کم از کفن است ( هک آن جاهم ) حذف هب قرینۀ ظی

قلمرو ادبی :
 -9کدام یک از ترکیب ها و واژه های مشخّص شده ،مفهوم مجازی دارند؟ دالیل خود را بنویسید.
الف) نالة مرغ اسیر این همه بهر وطن است

مسلک مرغ گرفتارِ قفس ،هم چو من است.

ب) بدین شکستة بیت الحزن که می آرد

نشــان یوســف دل از چَـهِ زنخدانـش؟

مرغ اسیک  :مجاز و استعاره از شارع

منظور « دل » است و رد معنای مجازی .

مرغ گرفتار  :معنای واقعی

شس
هچ ی ربای من شکسته حال رد این خانۀ غم و اندوه  ،از یوسف دلم هک رد چاه زنخدا ن او افتاده است نشانی می آورد؟
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پ) در بیت االحزان درآمد و نالید؛ چنانچه هر پرنده بر باالی سر یعقوب بود ،بنالید.

حق
یقت

قصص االنبیاء

 -۲با توجه به بیت های زیر  ،به پرسش ها پاسخ دهید:
 -با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی است

ما را فراغتی است که جمشید و جم نداشت

 -در دفـتـر زمـانـه فـتـد نـامـش از قـلــم

هر ملّتـی کـه مـردم صاحـب قلم نداشت

نخست شس
جم
الف) در بارة تلمیح به کار رفته در بیت اول توضیح دهید .شید ،انم پادشاه معروف و زبرگ است  .مدت سلطنت وی حدود هفت صد سال بود .ین ی

ّ
جم
است هک جاده اه رد کوه اه و صحرا اه ساخت .رد اواخر سلطنت ادعای خدا یی کرد و ضحاک رب او چیکه شد و با اره او را هب دو نیم کرد .شید جامی داشت منسوب هب « جام جم » هک با ن گاه کردن هب

آن اندیده اه را می دید.

ب) مصراع های مشخص شده را با توجه به آرایة « کنایه » بررسی کنید.
با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی است :

کناهی از فقیک بودن و خوشی ندا شتن

در دفـتـر زمـانـه فـتـد نـامـش از قـلــم  :روزگار انمش را از یاد خواهد ربد و هب فراموشی خواهد سپکد.
قلمرو فکری :
-9شعر « آزادی » نمونه ای از اشعار وطنی عارف قزوینی است که به سلطة بیگانگان و بیدادگری محمد علی شاه اشاره دارد؛ با توجه به
این نکته معنی و مفهوم بیت های زیر را بنویسید:
الف)آنکسیرا که در این مُلک ،سلیمان کردیم

ملّـت امـروز یقیـن کـردکـه او اهـرمـن است

ب) خانـهای کاو شـود از دسـت اجـانـب آباد

ز اشک ویران کنش آن خانه که بیتالحَزَن است

 -۲در متن درس  ،مقصود از موارد زیر چیست؟

الف) رفیقی که به طَرف چمن است :شسانی هک رد آزادی روزگار را سپکی می کنند هب فکر جامعۀ خود دنتسین.
ب) مردم صاحب قلم :

انسان اهی صاحب اندیشه و هنک،

 -9به غزل هایی که محتوای آنها بیشتر مسائل سیاسی و اجتماعی است  ،غزل اجتماعی می گویند؛ در عصر مشروطه با توجّه به دگرگونی
های سیاسی و اجتماعی  ،این نوع غزل رواج یافت؛ در سروده های شاعرانی چون محمد تقی بهار  ،عارف قزوینی و فرّخی یزدی می توان
نمونه های آن را یافت.
از این دیدگاه  ،متن درس را تحلیل و بررسی کنید.

پیش
شعر ،هب موضوعاتی چون آزادی  ،بی گانگی ستیزی  ،وجود حاامکن ستم گر و زورگو می رپدازد و مردم را هب تالش رتشیب ربای کفت جامعه تشویق می کند.

 -4فرّخی یزدی  ،در بیت آخر  ،خود را با کدام ویژگی معرّفی می کند؟ اثبت قدم بودن ربای هب دست آوردن انصاف و عدل
 -5با توجّه به ادبیات پایداری  ،مضمون مشترک ابیات زیر را بنویسید.
الف) جامه ای کاو نشود غرقـه به خون بهر وطن

بِدَر آن جـامـه کـه ننـگتـن و کم ازکفن است

ب) فرّخی ز جان و دل مـی کنـد در این محفل

دل نـثــار استـقـالل  ،جــان فــدای آزادی

پیش
ربای آبادانی و استقالل وطن باید از جان و تن گذشت .جامعه ربای کفت نیاز هب انسان اهی از خود گذشته دارد.
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خاکریز

گنج حکمت
ّ
ّ
ّ
شم
شم
رد لحظات اول عملیات هک خطوط د ن شکسته شد  ،پشت رک نیکواهی ما ارتفاعات موسوم هب « کله قندی » بود هک د ن با استقرار سالح اهی زیادی قله را رد دست داشت.

ّ
ّ
ح
نس
ئ
شهید « ساجدی » با توهج هب اینکه بت هب همۀ مسا ل آگاهی داشت  ،روحیۀ خود را نباخته ،احدا ث یک خاکرزی دوجدا ره را تنها راه ل می دانست  .با توهج هب ام کاانت محدود

ّ شم
خ سخ
مهندسی و دید و تسلط د ن  ،قبول و اجرای این طرح یلی ت بود  .هب وژیه هک الزم بود رد افصلۀ زمانی شب ات سپیده دم اجرا و احدا ث می شد ولی ایشان هب اجرای این طرح
ّ
ک ا صب تح ی
هی
گف
ی
م
م
ایمان داشت و با اقطع ت ی ت  «:خا رزی ر ح و ل ی د م».
ّ
صب
عملیات احداث خاکرزی شکوع شد  .آن شب رباردان جهاد و رد رأس آنها شهید ساجدی  ،آرام و قرار ندادنتش .رد اولین داقیق ح  ،احدا ث این خاکرزی هشت -هن
ّ عج
کیلومتکی هب پایان رسید و خاکرزیی هک هب کمک دو نیکوی مهندسی شکوع شده بود  ،تقریبا رد وسط هب هم رسیدند و اتمام خاکرزی روحیۀ یبی رد نیب رباردان جهادگر و رزمنده ایجاد کرد

ّ
ّ ّ شم
ّ
نم
اما این کار شهید ساجدی را راضی ی کرد .او شیپ ینیب می کرد هک با توهج هب تسلط د ن رب ارتفاعات رو هب رو و ارتفاعات پشت  ،ام کان زری آتش گرفتن بچه اه وجود دارد ؛ هب
ّ
هم لی
نم
ین د ل  ،مرحلۀ دوم کار را شکوع کرد  .خاکرزیی هب طول چند کیلومتک رد پشت خاکرزی اول هک از آن هب عنوان خاکرزی دو جدا ره یاد می شود  ،احداث ود.
شم
آن روز با تدبیک حساب شدۀ شهید ساجدی  ،رزمندگان توادنتسن رد ربارب نیکواهی د ن مقاومت کنند و هب پیکوزی رسند.

روایت سنگرسازان  ، ۲عیسی سلمانی لطف آبادی
کلّه قندی  :ارتفاع کله قندی در شمال دشت استان ایالم قرار دارد که در عملیات والفجر  ، 9ازاد گردید.
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دماوندیه

درس پنجم

ای گنبد گیتی ای دماوند

 -9ای دیو سپید پای رد بند

قلمرو زبانی :
دیو سپید  :آخرین مرحله از هفت خوان رستم ( مرحلة  :9رخش  ،شیر را می کشد  -۲غلبة تشنگی بسیار بر رستم و رفع تشنگی -9
رستم ،اژدها را می کشد -4 .کشته شدن زن جادوگر به دست رستم  -5گرفتاری اوالد دیو به دست رستم  -6جنگ با ارژنگ دیو -7
دیو سپید به دست رستم کشته می شود ) .پای در بند  :گرفتار  /گنبد  :عمارت مدوّر
قلمرو ادبی:
تشخیص  :ای دیو سپید  ،ای گنبد گیتی  ،ای دماوند ( هر موجودی غیر از انسان مورد خطاب قرار بگیرد ،تشخیص است )
کنایه  :پای در بند بودن کنایه از « زندانی بودن »
تلمیح  :به جنگ رستم با دیو سپید/ .

/

استعاره  :دیو سپید  ،گنبد گیتی ( گیتی مانند عمارتی است که گنبد دارد)

اغراق  :دماوند گنبد گیتی باشد ( اغراق در بلند بودن )

قلمرو فکری :
ای دماوند که همانند دیو سفید گرفتار هستی و همانند بام جهان بلندی.

ز آهن هب میان یکی کمر بند

 -۲از سیم هب رک یکی کله خود

قلمرو زبانی :
سیم  :نقره  /کله خود :کاله جنگی  /آهن  :سنگ ها و صخره ها  /میان  :کمرکش  ،وسط /
قلمرو ادبی:
استعاره  :سیم ( برف ها مانند نقره سفید هستند)  ،کمر بند آهنی  :سنگ ها و صخره های تیره رنگ میان کوه  /تشبیه  :سیم مانند
کاله خود است / .تناسب :سر،کاله خود – سیم  ،آهن – میان  ،کمربند

ایهام  :میان الف) کمر ب) میان کوه

قلمرو فکری :
برف بر قله ات همانند کاله جنگی مردجنگجو نشسته است.سنگ ها و صخره ها همانند کمر بندی آهنینی هستندکه به کمر بسته ای

چش بش نب
 -9ات م ک یندت روی

بنهفته هب ارب  ،چهر ِ دلبند

قلمرو زبانی :
تا  :به دلیل این که  ،حرف ربط  /ت  :مضاف الیه ( روی تو )  /بنهفته  :ماضی نقلی « بنهفته ای »  /دلبند  :زیبا  ،دلربا
قلمرو ادبی:
حُسن تعلیل  :دلیل بلندی کوه دماوند را این می داند که چشم بشر چهرة او را نبیند/ .

تناسب :چشم  ،چهر  ،روی

قلمرو فکری :
به دلیل این که انسان ها چهرة دلربای تو را نبینند چهرة زیبای خود را در میان ابرها پنهان کرده ای

 -4ات وارهی از دَم ستوران

نح
وین مردم س دیو مانند

قلمرو زبانی :
وارهی  :رها بشوی  /دم  :سخن  /ستوران :چهارپایان  /نحس  :شوم  ،نامبارک  /دیو مانند :مانند دیو /
قلمرو ادبی:
مجاز  :دم

/

استعاره  :ستوران ( انسان های نادان مانند ستور هستند)  /تشبیه  :مردم مانند دیو شوم هستند / .ایهام  :دم

الف) سخن و بانگ ب) کنار و پهلو
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قلمرو فکری :
برای این که از هم صحبتی با انسان های حیوان صفت و مردم دیو مانند رها شوی...

شی سپه بست پیم
ان
ر ر ه
 -5با

با اخـتر سعد کرده ویپند

قلمرو زبانی :
سپهر  :آسمان  /شیر سپهر  :خورشید  /اختر سعد  :ستارة نیک  ،سیّارة مشتری ،سعد اکبر است  /اختر نحس  :سیارة « زُحل » است
قلمرو ادبی:
تشخیص  :با خورشید پیمان ببندد /

اغراق  :با خورشید پیمان بستن و با سیارة مشتری پیوند

کنایه  :پیمان بستن  ،پیوند کردن /

بستن /حُسن تعلیل /
قلمرو فکری :
با خورشید عهد و پیمان دوستی بسته ای و با سیارة مشتری آشنایی برقرار کرده ای.

 -6چون گشت زمین ز جور گردون

خم
رکد و سیه و وش و آوند،

قلمرو زبانی :
چون  :وقتی  /جور  :ظلم و ستم  /گردون  :آسمان  /آوند  :آنگ  ،آویزان  ،آویخته
قلمرو ادبی:
تشخیص :آسمان به زمین ستم بکند/ .

تضاد  :زمین و گردون

قلمرو فکری :
وقتی زمین از ظلم و ستم آسمان این گونه سرد و سیاه ساکت و معلّق شد...

خش
 -7بنواخت ز م رب فلک مشت

آن مشت تویی تو ای دماوند

قلمرو زبانی :
بنواخت  :زد  /فلک  :آسمان /
قلمرو ادبی:
تشخیص  :زمین از روی خشم مشت بنوازد  ،ای دماوند  /تبیه :دماوند مانند مشت است /

تناسب :بنواخت  ،مشت  /مجاز  :زمین

مجاز از « مردم » است
قلمرو فکری :
زمین از شدّت خشم مشتی به سوی آسمان کوبید ،ای کوه دماوند آن مشت تو هستی.

از گردش قرناه پس افکند

 -1تو مشت ردشت روزگاری

قلمرو زبانی :
مشت درشت  :مشت گره کرده  /پس افکند  :پس افکنده  ،میراث /
قلمرو ادبی:
تشبیه  :تو مانند مشت هستی /

تشخیص :روزگار مشت گره کرده داشته باشد  /مجاز  :روزگار مجاز از« مردم روزگار »

قلمرو فکری :
ای کوه دماوند تو مشت گره کردة روزگار هستی که میراث قرن های گذشته است
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و ـخدایی هک رد این زندیکی است  /الی این شب بو اه پای آن کاج بلند...

 -1ای مشت زمین رب آسمان شو

رب وی بنواز ـضربتی چند

حم
ا د رمضان زاده

قلمرو زبانی :
شو  :برو  /ضربتی چند  :چند ضربه « چند :صفت مبهم» /وی  :آسمان
قلمرو ادبی:
تشخیص  :ای مشت زمین
قلمرو فکری :
ای کوه دماوند به سوی آسمان برو و چند ضربه ی سخت بر آسمان بزن( چون بر زمین ستم کرده است)

 -91نینی تو هن مشت روزگاری

ای کوه نی اَم ز گفته خرسند

قلمرو زبانی :
نی نی  :نه نه « قید »  /نی اَم  :نیستم
قلمرو ادبی:
تشخیص  :ای کوه
قلمرو فکری :
نه نه  ،تو مشت روزگار نیستی ،از این سخن خود راضی نیستم.

نم
از ردد  ،ورم وده یک چند

فس
 -99تو قلب کدة زمینی

قلمرو زبانی :
فسرده  :یخ زده  ،منجمد  /ورم  :برآمده  /یک چند  :مدّتی
قلمرو ادبی:
تشبیه  :تو مانند قلب هستی  /تشخیص  :زمین قلب داشته باشد  /ایهام  :فسرده  :الف) یخ زده ب) افسرده  /مجاز  :زمین مجاز از «
مردم زمین »  /استعاره  :ورم استعاره از برآمدگی /
قلمرو فکری :
ای دماوند تو قلب یخ زدة مردم زمین هستی که از شدّت درد  ،برجسته شده ای.

کافور رب آن ضماد کردند

 -9۲ات ردد و ورم فرو دنیشن

قلمرو زبانی :
تا  :به دلیل آن که  /کافور :نوعی عطر سفید رنگ /ضِماد  :مرهم  ،دارو که بر جراحت نهند  .ضماد کردن  :بستن چیزی بر زخم ،مرهم
نهادن/
قلمرو ادبی:
استعاره  :کافور ( برف ها مانند کافور هستند ) ورم  :استعاره از برآمدگی کوه  /حسن تعلیل /
قلمرو فکری :
برای این که درد و ورم تو از بین برود  ،مرهمی از کافور بر روی آن گذاشته اند.

منف
 -99شو جر ای دل زـاهن

وان آتش خود نهفته مپسند

قلمرو زبانی :
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منفجر شو  :قیام کن  /آتش  :خشم
قلمرو ادبی:
تشخیص :ای دل زمانه  ،زمانه دل داشته باشد / .استعاره  :آتش ( خشم مانند آتش است )  /مجاز  :زمانه مجاز از مردم زمانه /
قلمرو فکری :
ای کوه دماوند ،قیام کن و آن آتش خشم درون خود پنهان نکن.

م منشی سخ هم
ن یگوی
 -94خا ش ن ،

افسرده مباش  ،خوش همـیخند

قلمرو ادبی:
تشخیص  :سخن گفتن و خندیدن کوه
قلمرو فکری :
ساکت نباش و اعتراض کن ،غمگین مباش و شادمان باش.

 -95پنهان مکن آتش ردون را

زین سوخته ـجان  ،شنو یکی پند

قلمرو زبانی :
سوخته جان  :شاعرِ جان سوخته /
قلمرو ادبی:
استعاره  :آتش
قلمرو فکری :
آتش خشم خود را پنهان نکن  ،از این شاعر دل سوخته  ،پندی بشنو.

 -96گر آتش دل نهفته داری

سوزد جانَت  ،هب جانت سوگند

قلمرو زبانی :
آتش دل  :خشم و اعتراض  /داری  :مضارع التزامی  /سوزد  :مضارع اخباری « می سوزاند »  /ت :مضاف الیه  /فعل به قرینة معنوی
حذف شده است  :به جانت سوگند می خورم ...
قلمرو ادبی:
کنایه  :جانت می سوزد « نابود می شوی» استعاره  :آتش استعاره از خشم /
قلمرو فکری :
اگر آتش خشم خود را پنهان نگه داری  ،به جانت سوگند می خورم که نابود خواهی شد.

 -97ای مارد رک سپید  ،بشنو

این پند ِ سیاه بخت فرزند

قلمرو زبانی :
سر سپید :برف های قلّة کوه  /سیاه بخت فرزند  :فرزندِ بخت سیاه« شاعر خود را فرزندِ بخت سیاهِ دماوند می داند» /
قلمرو ادبی:
استعاره  :مادر ( کوه دماوند مانند مادر است )  /مجاز  :سر مجاز از « مو »  /سرسپید  :استعاره از برف /سیاه بخت  :کنایه از بدبخت /
قلمرو فکری :
ای کوه دماوند ،پند این فرزند سیاه بخت را بشنو.
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بنشی
ن به یکی کبود اورند

 -91رب شش ز رک این سپید معجر
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قلمرو زبانی :
برکِش  :بردار  /مِعجَر  :روسری  ،سر پوش  /اورند  :اورنگ  ،تخت  ،سریر/
قلمرو ادبی:
استعاره  :سپید معجر« برف »  /معجز از سر کشیدن  :کنایه از ترک درمانگی و سستی  /مجاز  « :اورند » مجاز از شکوه و شوکت /
بر اورند نشستن  :کنایه از به دست گرفتن قدرت /
قلمرو فکری :
آن روسری سفید خود را از سرت بردار( قیام کن) و بر تخت فرمانروایی بنشین.

 -91بگرای چو اژداهی گرزه

بخ
روش چو ـشرزه شیر ارغند

قلمرو زبانی :
بگرای  :فعل امر از مصدر گراییدن  :حمله کن  ،آهنگ کن  /گرزه  :ویژگی نوعی مار سمّی و خطرناک  /شرزه  :خشمگین و خطرناک /
شرزه شیر  :ترکیب وصفی مقلوب  /ارغند  :خشمگین و قهرآلود  ،دلیر ( « صفت» « شیر » است /
قلمرو ادبی:
تشبیه  :تو مانند اژدها حمله کن  /چون شیر بخروش  /جناس :گرزه  ،شرزه
قلمرو فکری :
حمله کن همانند اژدهایی زهر آلوده و همچون شیری خشمگین بخروش ( دعوت به مبارزه با استبداد حاکم )

بگس
ل ز ـهم این ژناد و ویپند

ب
 -۲1فکن ز پی این اساس زتوری

قلمرو زبانی :
تزویر :ریا  ،دورویی  /بگسل  :پره کن  ،جدا کن /
قلمرو ادبی:
استعاره  :تزویر مانند بنایی است که پایه و اساس دارد  /کنایه  :از پی افکندن  :نابودی
قلمرو فکری :
این بنای دو رویی را از بیخ و بُن برکن( حکومت شاهنشاهی) و این نسل و تبار را ویران کن.

 -۲9رب کَن ز بن این بنا هک باید

از ریشه  ،بنای ظلم ربکند

قلمرو زبانی :
برکن  :نابود کن
قلمرو ادبی:
استعاره  :بنا ( حکومت شاهنشاهی مانند بنا است ) /تشبیه  :بنای ظلم ( ظلم مانند بنایی است ) /کنایه  :از بن برکندن
قلمرو فکری :
این حکومت ستم شاهنشاهی را ویران کن چرا که بنای ظلم و ستم باید نابود شود.

 -۲۲زین بیخردان سفله بستان

داد دل مردم ـخردمند
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قلمرو زبانی :
بی خردان  :افراد بی خرد  /سِفله  :پست و فرومایه  /داد :حق و عدالت
قلمرو فکری :
حق مردمان خردمند ستم دیده را از این ستمگران بی خرد بگیر( نابودشان کن)
محمّد تقیبهار

کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی :
 -9معادل معنایی واژه های مشخّص شده را در متن درس بیابید.
سـریر مُلـک عطـا داد کـردگـار تـو را

به جای خویش دهد هر چه کردگار دهد

دردناک است که در دام شغال افتد شیر

یا کـه محتـاج فرومایه شود مرد کریم

ظهیرالدّین فاریابی
شهریار

 -۲از متن درس ،چهار ترکیب وصفی که اهمّیت امالیی داشته باشند ،بیابید و بنویسید.

نح
فس
بی خردان سفله – این اساس – مردم س – قلب کده

 -9در بیت های زیر  ،ترکیب های اضافی را مشخص کنید:
الف) تو مشت درشت روزگاری

از گردش قرن ها پس افکند

ب) زین بی خردان سفله بستان

دادِ دلِ مـردم خـردمـنـد

مشت روزگار  -گردش قرن اه – داد دل – دل مردم
قلمرو ادبی :

 -9در کدام بیت آرایة «حسن تعلیل» به کار رفته است؟ دلیل خود را بنویسید.

پنج هف
بیت اهی سوم – م – تم

 -۲در بیت های زیر ،استعاره ها را مشخّص کنید و مفهوم هر یک را بنویسید.
الف) از سـیم یکـی کُله خُود

ز آهـن به میـان یکـی کمربند
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 -9شعر های «دماوندیه» و « مست و هشیار» را از نظر قالب مقایسه کنید .شعر « دماوندهی » رد اقلب قصیده رکوده شده است و شعر « مست و هشیار » رد
اقلب قطعه.

قلمرو فکری :
 -9محمد تقی بهار شعر دماوندیه را در سال  9919هجری شمسی سرود .در این سال به تحریک بیگانگان  ،هرج و مرج قلمی و اجتماعی
و هتّاکی ها در مطبوعات و آزار وطن خواهان و سستی کارِ دولت مرکزی بروز کرده بود .بهار این قصیده را با تأثیر پذیری از این معانی
گفته است ؛ با توجّه به این نکته  ،به پرسش های زیر پاسخ دهید.
الف) مقصود شاعر از «دماوند» و «سوخته جان» چیست؟

دماوند  :جامعه و رکزمین اریان است سوخته جان  :خود شارع

هس
غمگ
ب) چرا شاعر خطاب به « دماوند » چنین می گوید « تو قلب فسردة زمینی /از درد ،ورم نموده یک چند» ؟ تو قلب ین اریان زمین تی هک

ّ
از غم و غصۀ این مردم  ،ورم کرده ای

 -۲معنی و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید.
بفکن ز پی این اساس تزویر

بگسل ز هم این نژاد و پیوند

 -9مفهوم مشترک سروده های زیر را بنویسید:
الف) شــو مـنـفـجـــر ای دل زمـانــه

وان آتــش خــود نهـفـتـه مپـسـند

بهار

ب) دال خموشی چرا ؟ چو خُم نجوشی چرا؟

برون شد از پرده راز  ،تو پرده پوشی چرا؟

عارف قزوینی

قیام کن و سکوت را کنار گذا شتن
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جاسوسی که االغ بود!

روان خوانی
ّ
بک
می گویم « :حاجی! شما ره هچ دستور بدهید هب دیدۀ منت .اآلن بگو چاه َنم؛ بگو از دیوار راست باال روم؛ بگو با دست اهیم ربایت خاکرزی زبنم؛ اصال بگو ات یک ماه هب ماردزنم

هیچ
ّ
زنگ زننم؛ تمام این کاراه شدنی است اما هب من نگو هک با این پازنده ات مینی هک ربایمان مانده ،دشت هب این زبرگی را مین گذا ری کنم! ی نباهش واسۀ مین گذا ری این منطهه دو
زهارات مین الزم داریم .دشت است ،زمین فوتبال دستی نیست هک نوکرتم! ».

قلمرو زبانی:
پانزده تا مین  « :تا » ممیّز است /
قلمرو ادبی:
به دیدة منّت  :کنایه از با میل و عالقه کاری را انجام دادن  /از دیوار راست باال رفتن  :کنایه از کار دشواری را انجام دادن /

ّ
حاجی از حرف اهیم خنده اش می گیکد اما هب زور سعی می کند جلوی خنده اش را بگیکد .می گوید:
ّ
شم
ب هم
پس
ه
می
ی
ل
ک
ی
ف
ا
ا
ا
ا
حاج احمد آاق! ک گل گالب! د ن عن قریب است هک توی این دشت وسیع عملیات کند .تو ت هب خد باشد .هچ سا ن پازنده ات ن م رب مان کاری ا تاد .خد ر هچ

ب شم
هیچ هم
دیدی ربارد من؟ از قدیم گفته اند کاچی هب از ی! شما ین پازنده ات مین را مقا ل د ن کار بگذا رید خدا وند کریم است.

مث
ّ
نم
یم
نم
ی دانم هچ بگویم .روی حرف حاجی هک خودش از عامالن زبرگ و قد ی تخریب است ،حرفی ی توانم زبنم اما این کاری هک از ما می خواهد ،ردست ل این است هک

بخواهیم با یک کاسۀ ماست ،با آب یک ردیاهچ دوغ ردست کنیم.
قلمرو زبانی :

عن قریب  :به زودی  /عامل تخریب  :گروهی که وظیفة خنثی کردن مین را به عهده داشتند.
قلمرو ادبی:
کاچی به از هیچی  :در هر موقعیتی  ،حرف زدن و انجام دادن کار بهتر از هیچی نگفتن و انجام ندادن آن است ؛ یعنی  ،کم هر چیز بهتر
از نبود آن است / .یک کاسة ماست ،با آب یک دریاچه دوغ درست کنیم  :کنایه از کار غیر ممکن کردن

حاجی آن قدر مهربان و دوست داشتنی است هک جرئت کنم ربای آخرین بار با شوخی از این کارش ااقتند کنم .می گویم:

ّ
صب
 -ره هچ شما بفرمادیی حاجی .اما خدا وکیلی ما را هک رک کار نگذاشته ای؟ باال غیکات اگر می خواهی ما را هب دنبال نخود سیاه و این جور چیزاه بفرستی  ،بگو  ،من هب جان ماردم از ح

ات شب توی این دشت  ،پاره آجر و سنگ و کلوخ هب جای مین کار می گذا رم!

سرکار گذاشتن  :کنایه از به سُخره گرفتن و معطّل گذاشتن طرف مقابل  /باال غیرتا! :از روی غیرت و تعصب ( اصطالح است )  /به دنبال
نخود سیاه فرستادن  :کنایه از فرستادن دنبال کاری که طول بکشد  /کار می گذارم  :کنایه از عملی می کنم /
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حاجی جلو می آید .پیشانی ام را می بوسد .دست اهیم را توی دستش می گیکد و می گوید «:مؤمن خدا ! ما هک باشیم هک شما را رککار بگذا ریم .ما پازنده ات مین داریم و غیک از این هم

ت
ع
شم
ندا ریم و راه چاره ای هم فعال ندا ریم .باید هب کلیفمان مل کنیم .ربوید و هب ره وسیله ای هک شده این مین اه را توی دشت ،روهب روی د ن کار بگذا رید .خدا وند کریم است .ربوید
ّ
مع
ط
نک
و ل نید».
ّ
نم
با اینکه هت دلم از این کار بی هجیتن رک رد ی آورم اما فرمان حاجی ربایم اجرا نشدنی نیست .چاره ای ندا رم ،باید این کار را انجام بدهم.

تصم
دوستم احمدرضا را صدا می زنم و ماجرا را هب او می گویم .یم می گیکیم ربویم سوسنگرد و االغی پیدا کنیم و مین اه را بار االغ کنیم و زبنیم هب دشت ؛ روهب روی مواضع رعاقی اه.
بدل :احمد رضا

ّ
تصم
اولین خر را هک می مینیب ،یم هب خریدش می گیکیم .احمدرضا زُل می زند هب چشمان خر و ان گاری هک صد سال است االغ شناس بوده باشد؛ آرام رد گوشم می گوید:

چم
 احمد .این خر ،خر خوبی نیست .خیلی وش است .من می دانم هک کار دستمان می دهد! از چشمانش شکارت و حیله گری می بارد!ّ
احمدرضا چنان جدی حرف می زند هک زندیک است باورم شود؛ می گویم:

 مرد حسابی! خر ،خر است دیگر .ما هک نیامده ایم خرید و فروش خر کنیم.قلمرو زبانی :

زُل  :با چشمی ثابت و بی حرکت به چیزی نگاه کردن / .چموش  :اسب و خر لگد زن  /شرارت  :بدی
قلمرو ادبی:
از چمشانش شرارت و حیله گری می بارد  :شرور و حیله باز است  /استعاره مکنیه  :شرارت مانند بارانی است که می بارد

قی
مین اه را هک کاشتیم ،خر را می آوریم هب مت مناسب هب صاحبش می فروشیم .نکند خیال کردی این خر ،جاسوس صدا م است؟!

ّ
هم
نم
احمدرضا اخالقش ین طوری است .خنده داررتین چیزاه را آن قدر جدی می گوید هک آدم ی داند باور کند یا هن!

ّ
نم ّ
شش
چم
خر هنوز اول کاری وشی می کند و ره هچ افسارش را می یم ،جلو ی آید اما باألخره بعد از ساعتی مین اه را بار خر می کنیم و راه دشت را رد شیپ می گیکیم.

ّ ّ
خر سالهن سالهن راه می آید و گاهی می ایستد و این سو و آن سو را بو می ششد و علف و خاری را پوزه می زند و دوباره راه می افتد.

سلّانه سلّانه  :آرام آرام کنایه از « بی حال و آویزان » است که از زبان ترکی وارد زبان فارسی شده است /.پوزه  :دهان حیوان

مّ
زندیک رت هک می شویم ،اوضاع خطرانک می شود .احمدرضا افسار خر را هب دست گرفته و او را قدم هب قدم و با احتیاط جلو می ششد .کم کم هب حلی هک باید مین اه را روی زمین ب کاریم،

می رسیم.هفت ات مین یک طرف خر و هشت ات مین هم سمت دیگرخر ،بارکرده ایم.
احمد رضا می گوید« :بهتک است خر را روی زمین بنشانیم»

مث ّ
ّ
اما خر ،خری نیست هک با این آسانی اه حرف ما را گوش کند و ل بچۀ خر روی زمین بنشیند!
38

حم
ا د رمضان زاده

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

ّ
خ
احمدرضا اول هب شوخی داهنش را دا ل گوش خر می کند و آرام می گوید:

بنش
هس
 -خر جان! بفرما ین .این جوری خیلی اتبلو تی!

ّ
مگس
اما خر ،ان گار هک ی توی گوشش رفته باشد ،مدا م آن را ت کان می دهد و هب رک و صورت احمدرضا می کوبد.

افسار :ریسمانی که به وسیلة آن چهارپا را می بندند ،لگام  / .مثل بچّة خر روی زمین بنشیند  /خیلی تابلو هستی  :در دید هستی ،
آشکار هستی/

ّ
ّ
گف
نم
دو نفری سعی می کنیم خر را ره طور هک هست روی زمین بنشانیم .اما خر رپ زور است و ی دنیشن .احمدرضا می گوید «:این خر ،زبان آدمیزاد حالیش نیست .از اول هم تم

هم
یک خر زبان فهم بخریم ،گفتی ین خوب است!»

ّ شم
می گویم «:ای بابا .این قدر خر خر نکن .ما اگر قرار بود توسط د ن دیده شویم هک دیده می شدیم .بیا کمک کن مین اه را کار بگذا ریم و ربویم».
ّ
هم
ین هک می خواهیم اولین مین را ربداریم ،انگهان خر رکش را باال می گیکد و با صدا ی بلند شکوع هب رعرع می کند.

این جای کار را دیگر نخوانده بودیم .دلم می خواهد داهن خر را با جفت دست اهیم بگیکم و خفه اش کنم .ای لعنت رب داهنی هک بی موقع باز شود.

زبان آدمیزاد حالیش نیست  :کنایه از زبان نفهم  /این جای کار را دیگر نخوانده بودیم  :کنایه از پیش بینی نکردن عملی در موقعیتی
خاص  /دهانی که بی موقع باز شود :کنایه از در جایی که نباید حرف زد  ،حرف زده بشود.

ّ
شم
از اول ات آخر آوازش ده اثنیه طول می ششد .دل توی دلمان نیست .اآلن است هک لو ربویم و د ن متوهج ما بشود.

آواز االغ هک تمام می شود ،دوباره آواز دیگری را شکوع می کند.

شم
نگف
احمدرضا می گوید «:تم این جاسوس د ن است؟!»

شم
نع
خش
و با م چنان با لگد هب پشت خر می زند هک خر آوازش را نیمه کاره راه می کند و جفتک می اندا زد و چهار ل هب طرف خاکرزی د ن می دود.

 -این هچ کاری بود؟ چرا خر را فراری دادی؟

نف
احمدرضا می گوید «:بگذا ر ربود گم شود خر هم! حاال باید خودمان هم رد ربویم .اآلن است هک لو ربویم .چنان زدم هک دیگر هوس نکند بی موقع آواز بخواند»

مس
چاره ای نیست .ربخالف یک خر می دویم و خودمان را از منطهه دور می کنیم.

خ
نم
هب دا ل مواضع خودمان هک می رسیم ،ی دانیم از خجالت هب حاجی هچ بگومیی! بگومیی حریف یک االغ نشدیم؟

قلمرو :
دل توی دلمان نیست  :کنایه از شادمانی و انتظار برای تحقّق امری خوشایند /جفتک  :چهار پایی با هر دو پا از عقب لگد بزند / .لو برویم
 :شناسایی بشویم  /مواضع  :موضع  ،جایگاه  ،مکان
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مث
حاجی خودش هب استقبال ما می آید؛ با دیدن چهره اهی رعق کرده و رکاهی پانیی افتاده مان ل این هک ماجرا را حدس زده باشد ،می گوید:

 -هب هب! دو ات پهلوان ،احمد! چقدر زود ربگشتید؟ باألخره کار خوداتن را کردید؟!

نش
ّ
این جملۀ آخر را طوری می گوید هک یک لحظه امگن می کنیم متوهج خراب کاری ما شده و هب ما طعنه می زند ّاما حاجی اهل این حر فها نیست .می ینم کنارش و با خجالت ،همه چیز را

مطم
ضی
ربایش مو هب مو تو ح می دهیم .حاجی می خندد و بعد می گوید «:آن پازنده ات مین را هم هب باد دادید؟ فقط باید ئن شوم هک کواتهی نکردید!»
نم
ی خواهم ردوغ بگویم .اشاره هب احمدرضا می کنم و می گویم :؟«هب نظر من این لگد آخری هک احمدرضاخان هب االغ زد ،اضافی بود!»

مو به مو  :بسیار دقیق و مفصّل امری را شرح دادن  /کوتاهی نکردید  :سستی نکردید /
شاخص « :خان » در گروه اسمی « احمد رضا خان»
***

شم
روزاهی سخت ما خیلی زود می رسد .مین اهیی هک قرار بود ربسد ،هنوز نیامده است .اگر جلوی د ن مین گذا ری کرده بودیم ،حاال خیالمان راحت رت بود.

شم
ّ
نم
تمام نیکواه منتظر حمله د ن هستند اما یک روز ،دو روز ،هس روز می گذرد و خبکی ی شود.
ّ
ّ
هم
ب
گی
ت
ط
بچه اهی شناسایی  ،ین روزاه رد یک عملیات محدود ،یک رعاقی را اسیک کرده اند ات ا العا ی از او کند.

عج
اسیک حرف اهی یبی می زند:

سنگ
ّ
 -عملیاتی رد کار نیست .فرمانداهن ما بعد از ربرسی اهی زیاد هب این هجیتن رسیده اند هک با وجود زهاران مینی هک اریانی اه توی دشت کار گذاشته اند ،تلفات ینی خواهیم داد!

 -زهاران مین؟ شما از کجا فهمیدید؟

تع ّ
هس
اسیک بعثی لبخند کناهی آمیزی می زند و می گوید« :خیال کردید ما االغ تیم؟ ما آن االغی را هک بار مین رویش بود ،گرفتیم ...همۀ ما از جب شاخ ردآوردیم .آن قدر مین اضاهف

ّ
آوردید هک بار االغ کردید هک هب عقب بفرستید اما خبک ندا شتید هک االغ با فرار کردنش هب سمت مواضع ما ،همه چیز را لو داد »
شم
همه هب هم زل زدیم و رد میان بهت و حیکت اسیک د ن همراه با حاجی با صدا ی بلندی از هت دل خندیدیم. ...
قصة شیرین فرهاد  ،احمد عربلو

بچه های شناسایی  :از اصطالحات نظامی است که کارشان شناسایی مقرّ و ادوات و در کل امکانات دشمن است  /بعثی :منسوب به
حزب « بعث »  /از تعجّب شاخ در آوردن  :تعجب و شگفت زدگی فراوان /
درک و دریافت :

ّ
 -9دربارة شیوة بیان نویسنده توضیح دهید .داستان هب شیوۀ طنز بیان شده است این را می توان از گفت و گو اهی میان افراد متوهج شد.

صمیم
صمیم
 -۲در بارة فضا و حسّ و حال حاکم بر این متن به اختصار بنویسید .فضای داستان ی است و عاطفی و طنز حاکم رب این فضا یت را افزوده است
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درس ششم

نی نامه

 -9بشنو این نی چون ـش کایت میکند

از ـجداییاه ح کایت میکند

قلمرو زبانی:
چون :آن گاه که  ،زمانی که  /جدایی  :جدایی انسان از عالم معنا  /حکایت  ،شکایت  :مفعول
قلمرو ادبی :
استعاره  « :نی » استعاره از موالنا یا انسان آگاه و آشنا با عالم معنا/ .

جناس :حکایت  ،شکایت

قلمرو فکری :
به صدای نی آن گاه که حکایت می کند گوش بده  .نی از جدایی های ما از عالم حقیقت حکایت می کند.

نیس
 -۲کز ـتان ات مرا ببکیدهاند

رد نفیرم مرد و زن انلیدهاند

قلمرو زبانی:
نیستان  :عالم معنا  /تا  :از لحظه ای که  /نفیر :فریاد و زاری به آواز بلند  /ببریده اند  ،نالیده اند  :ماضی نقلی
قلمرو ادبی :
استعاره  :نیستان / .مجاز  « :مرد و زن» مجاز از همة هستی یا همة انسان ها.
قلمرو فکری :
نی می گوید :از آن روزی که مرا از عالم معنا جدا کرده اند  ،همة مردم از فریاد و زاری من ناالن و گریان هستند.

 -9سینه خواـهم شکهح شکهح از فراق

ات بگوـیم ـشرح ردد اشتیاق

قلمرو زبانی:
سینه  :انسان سینه سوخته و درد عشق کشیده و جدایی دیده  /شرحه شرحه  :پاره پاره « شرحه  :گوشتی که از درازا بریده باشند»
شرح  :باز کردن  ،توضیح دادن  /فِراق  :دوری  /اشتیاق  :میل قلب به دیدار محبوب؛ در این مصراع  ،کشش روحِ انسان خداجو در راه
شناخت پروردگار و ادراک حقیقت هستی
قلمرو ادبی :
مجاز « :سینه» مجاز از انسان آگاه و عاشق  ،سینه سوخته /
قلمرو فکری :
برای بیان درد اشتیاق  ،شنونده ای می خواهم ک ه دوری از حق را ادراک کرده باشد و دلش از درد و داغ فراق سوخته باشد

شس
 -4ره ی کاو دور ماند از اـصل خویش

باز جوید روزگار وـصل خویش

قلمرو زبانی:
کاو  :که او  /وصل  :رسیدن /روزگار  :دوتلفظی ( روزِگار  ،روزگار)
قلمرو ادبی :
تضاد :دور  ،وصل  /جناس :اصل  ،وصل  /تلمیح :کُلُّ شَئٍ یَرجعُ الی اصلهِ
قلمرو فکری :
هر کسی از اصل خود( بازگشت به سوی خدا) دور و جدا مانده باشد سرانجام به اصل و مبدأ خود باز می گردد.
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جم ّ
ع
ی
ت
 -5من هب ره ی انالن شدم

جفت بد حاالن و خوش حاالن شدم

حم
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قلمرو زبانی:
ناالن  :بن مضارع « نال »  +عالمت صفت فاعلی « ان »  /جفت  :همدم  /بدحاالن  :کسانی که سیر و سلوک آنها به سوی حق  ،کُند
است  /خوش حاالن  :رهروان راه حق که از سیر و سلوک به سوی حق شادمان هستند
قلمرو ادبی :
مجاز « :خوش حاالن و بد حاالن» مجاز از همة مردم
قلمرو فکری :
من با همة مردم خواه آنان که در سیر و سلوک خود موفق بوده اند و خواه آنان که نا موفق بوده اند  ،نالة خود را سر داده ام و راز دل
خویش را در این ناله ها باز گفته ام.

ّ
شس
 -6ره ی از ظن خود شد یار من

نج
از ردون من ست ارکار من

قلمرو زبانی:
ظن :گمان  ،پندار  /اسرار  :رازها
قلمرو ادبی :
جناس :من  ،ظن /

تمثیل.

قلمرو فکری :
هر کسی در حد فهم خود  ،با من همراه و یار شد اما حقیقت حال مرا در نیافت.

ّ
 -7رک من از انلۀ من دور نیست

چش
لیک م و گوش را آن نور نیست

قلمرو زبانی:
ناله  :بن مضارع  +ه /
قلمرو ادبی :
جناس :دور  ،نور

 /مجاز « :چشم و گوش » مجاز از کل حواس  /استعاره  :نور استعاره از معرفت و بصیرت /

قلمرو فکری :
اسرار من در ناله های نهفته است اما چشم و گوش ظاهری نمی تواند راز و حقیقت این ناله را در یابد.

 -1تن ز جان و جان ز تن مستور نیست

لیک شس را دید جان دستور نیست

قلمرو زبانی:
مستور :پوشیده  ،پنهان  /دید  :دیدن « مصدر مرخّم »  /دستور :اجازه  /را  :حرف اضافه به معنی « برای » /
قلمرو ادبی :
تکرار :جان  /عکس  :تن ز جان و جان ز تن /
قلمرو فکری :
گر چه جان  ،تن را ادراک می کند و تن از جان آگاهی دارد و هیچ یک از دیگری پوشیده نیست اما توانایی دیدن جان به هیچ چشمی
داده نشده است
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ره هک این آتش ندا رد  ،نیست باد

 -1آتش است این بانگ انی و نیست باد

حم
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قلمرو زبانی:
بانگ :فریاد  /نای  :نی  /نیست باد  :جریان هوا نیست  /نیست باد  :نابود باد« بشود» ( فعل دعایی) /
قلمرو ادبی :
تشبیه :این بانگ نی آتش است /استعاره  « :نی » استعاره از » عشق » است  /استعاره  « :آتش » در مصراع دوم استعاره از « عشق » /
جناس همسان ( تام )  :نیست باد  ،نیست باد
قلمرو فکری :
نالة نی فقط دمیدن نفَس و باد در آن نیست بلکه آتش هجران و شوق وصال عامل این صدا است و هر کسی از این عشق و شوق بیگانه
است باید نابود شود.

 -91آتش عشق است کاندر نی فتاد

جوشش عشق است کاندر می فتاد

قلمرو زبانی:
کاندر  :که اندر « در » /فتاد  :افتاد
قلمرو ادبی :
تشبیه  :آتش عشق « عشق مانند آتش است»  /استعاره  « :جوشش عشق» عشق مانند آبی است که می جوشد /
جناس  :می  ،نی /

حسن تعلیل  :دلیل جوشیدن می را جوشش عشق بیان می کند.

قلمرو فکری :
عامل نالة نی و به جوش آمدن و صاف شدن می  ،وجود عشق است.

 -99نی ،حریف ره هک از یاری ربید

رپدهاهیش رپدهاهی ما ردید

قلمرو زبانی:
حریف  :همدم  ،هم صحبت  /هر که  :هر انسان عاشق /یار :معشوق  /برید  :جدا شد  /پرده  « :در مصراع اول » نغمه  ،نوا  .و در مصراع
دوم « حجاب و ستر »  /پرده دریدن  :راز را آشکار کردن / .ما  :عاشقان
قلمرو ادبی :
تشخیص  :نی همدم کسی باشد  /کنایه  « :پرده دریدن » کنایه از رسوا کردن /.جناس همسان « تام »  :پرده  ،پرده  /جناس  :برید و
درید
قلمرو فکری :
نی با کسانی که از محبوب خود جدا مانده اند همراه و همدم است و نوا های آن سبب فاش شدن راز های عاشقان می گردد

ـهم
چو نی زـهری و رتیاقی هک دید؟
-9۲

هم
مش
چو نی دمساز و ـتاقی هک دید؟

قلمرو زبانی:
تریاق  :پادزهر  ،ضد زهر  /دمساز  :مونس ،همراز  ،دردآشنا
قلمرو ادبی :
پارادوکس« تناقض»  :اینکه نی هم زهر باشد و هم پادزهر  /تضاد  :زهر و تریاق

تشبیه  :همچون نی

قلمرو فکری :
نی هم زهر است و هم پاد زهر  .در عین درد آفرینی  ،درمان بخش نیز هست (.به ظرفیت وجودی افراد بستگی دارد)
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مج
 -99نی حدیث راه رپ خون میکند ّصقّ اهی عشق نون میکند

حم
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قلمرو زبانی:
حدیث  :سخن  /راه پرخون  :راه عشق /
قلمرو ادبی :
تشخیص :نی سخن بگوید /استعاره« :راه پرخون » استعاره از عشق « عشق مانند راهی پراز خون است»/تلمیح  :داستان لیلی و مجنون
قلمرو فکری :
نی ،داستان راه خونین عشق را بیان می کند و از قصه های عشقِ عاشقانی چون مجنون سخن به میان می آورد

مش
 -94محرم این هوش جز بیهوش نیست مر زبان را تکی جز گوش نیست

قلمرو زبانی:
محرم  :راز دار  ،معتمد ،همدم  /هوش  :عشق  /بی هوش  :عاشق  /مر  :از حروف تأکید است که در متن های قدیمی همراه « را » می
آید /.را  :فک اضافه « مشتریِ زبان » ( هر گاه « را » میان مضاف و مضاف الیه بیاید ؛ فک اضافه است )
قلمرو ادبی :
پارادوکس « تناقض»  :بی هوش محرم هوش باشد  /مجاز  « :زبان » مجاز از سخن
تشخیص  :گوش مشتری زبان باشد

 /اسلوب معادله :مصراع دوم مثالی برای مصراع اول است.

قلمرو فکری :
حقیقت عشق را هر کسی درک نمی کند ؛ تنها عاشق ( بی هوش) محرم است  ،همان گونه که « گوش» برای ادراک سخنان ِ زبان،
ابزاری مناسب است

 -95رد ـغم ما روزاه بیگاه شد

س هم
راه شد
روزاه با وزاه

قلمرو زبانی:
بی گاه شدن  :روزهای زندگی شپری شد  ،بی وقت  ،به پایان رسیدن ( هنگام غروب ) /
قلمرو ادبی :
جناس  :روز  ،سوز /

کنایه  « :روزها بی گاه شد » کنایه از « سپری شدن روزهای زندگی»

قلمرو فکری :
روز ها و ایّام عمر من با سوز و گداز در غم محبوب به شب رسید و به سر آمد

 -96روزاه گر رفت  ،گو رو ،باک نیست

تو بمان  ،ای آن هک جز تو پاک نیست

قلمرو زبانی:
بیت هفت جمله دارد روزها گر رفت  ،گو  ،رو  ،باک نیست  ،تو بمان ؛ ای آنکه  ،جز تو پاک نیست /تو  :معشوق  ،خدا /
قلمرو ادبی :
تشخیص :به روزها بگو  /جناس  :پاک  ،باک

 /تضاد  :رو  ،بمان

قلمرو فکری :
اگر روز های عمرم سپری شد اهمّیتی ندارد ،تنها تو با من بمان چرا که تو ( معشوق  ،خدا) برای من مهم هستی نه چیزی دیگر
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 -97ره هک جز ماهی  ،ز آبش سیک شد

ره هک بیروزی است  ،روزش دری شد

حم
ا د رمضان زاده

قلمرو زبانی:
بی روزی  :بی نوا  ،درویش  /سیر شدن  :بی میل شدن  /روزش دیر شد  :خسته شد
قلمرو ادبی :
استعاره  « :ماهی » استعاره از عاشق  /آب  :استعاره از عشق و معرفت الهی /

جناس :سیر  ،دیر

کنایه  « :روزش دیر شد » کنایه از « خسته شدن»
قلمرو فکری :
تنها ماهی دریای حق( عشق) است که از غوطه خوردن در آبِ عشق و معرفت سیر نمی شود .هر کس از عشق بی بهره باشد  ،ملول و
خسته می شود (.روزگارش تباه و بیهوده می شود)

ّ
سخ
پس ن کواته باید  ،والسالم

پخ
 -91رد نیابد حال ـته چیه خام

قلمرو زبانی:
پخته  :انسان عاشق و واصل ( نقش مضاف الیه ) /

خام  :انسان بی تجربه در راه عشق ( مضاف الیه )

قلمرو ادبی :
تضاد  :پخته  ،خام
قلمرو فکری :
آن که راه عشق نسپرده است  ،از حال عارفِ واصل بی خبر است .بنابراین بیش از این سخن را ادامه نمی دهم و آن را تمام می کنم.
مثنوی معنوی ،مولوی

کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی:
 -9معنای واژة « دستور » را در بیت های زیر مشخص کنید:
الف) چه نیکو گفت با جمشید دستور
ب) گر ایدون که دستور باشد کنون

که با نادان نه شیون باد و نه سور
بگویم سخن پیشت ای رهنمون

وزری

اسعد گرگانی

فرمان  ،اجازه

فردوسی

 -۲با توجّه به دو بیت زیر از مولوی ،آیا می توان «دیر شدن» و «بیگاه شدن» را معادل معنایی یکدیگر دانست؟ دلیل خود را بنویسید.
مکـر او مـعـکـوس و او ســر زیـر شـد

روزگـارش بــرد و روزش دیــر شــد

بیگاه شد بیگاه شد ،خورشید اندر چاه شد

خورشیدِ جان عاشقان در خلوت اهلل شد

دری شدن  :گذشتن زمان  ،فوت شدن

بی گاه شدن  :روز هب آخر شدن ،وقت شام شدن ،هب پایان رسیدن روز ،شب شدن

 -9نقش دستوری گروه های اسمی مشخص شده در بیت زیر را بنویسید:
هر کسی از ظنّ خود شد یار من
مسند

از درون من نجست اسرار من
مفعول
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قلمرو ادبی:
 -9بیت های زیر را از نظر کاربرد آرایة «جناس تام ( همسان ) » » بررسی کنید.
الف) آتش است این بانگ نای و نیست باد

هر که این آتش ندارد نیست باد

ب) نـی ،حـریف هـر کـه از یـاری برُید

پرده هایـش پرده های ما درید

مصکاع اول  « :نیست باد » یعنی « جریان هوا نیست» مصکاع دوم  « :نیست باد» یعنی « انبود بشود»

« رپده» اول یعنی نوا و آهنگ « رپده » دوم یعنی « ستک  ،حجاب »

 -۲به بیت زیر توجه کنید:
مستمع ،صاحب سخن را بر سر کار آورد

غنچة خاموش  ،بلبل را به گفتار آورد

صائب تبریزی

در این بیت ،مصراع دوم در حکم مصداقی برای مصراع اوّل است؛ به گونه ای که می توان جای دو مصراع را عوض کرد؛ در واقع شاعر،
بر پایة تشبیه ،بین دو مصراع ارتباط معنایی برقرار کرده است؛ به این نوع کاربرد شاعرانه «اسلوب معادله» می گویند.
توجّه :در اسلوب معادله ،هر یک از دو مصراع  ،استقالل معنایی و نحوی دارند ؛ به گونه ای که یکی از طرفین ،معادل و مصداقی برای
تأیید مفهوم طرف دیگر است.
نمونه:
عشق چون آید ب ـرد هوش دل فرزانه را

دزد دانا مـی کشـد اوّل چـراغ خانـه را

زیب النسا

شانه می آید بـه کار زلـف در آشفتگی

آشنـایـان را در ایّام پـریشـانـی بپرس

سلیم تهرانی

عشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را

سیل  ،یکسان می کند پست و بلند راه را

غنی کشمیری

در کدام بیت درس ،شاعر از « اسلوب معادله » بهره گرفته است؟ دلیل خود را بنویسید .بیت  ،11چون مصکاع دوم یک مثال عینی است ربای
ّ
مصکاع اول هک یک موضوع ذهنی را بیان می کند.

قلمرو فکری:

 -9مقصود مولوی  ،از « نی» و « نیستان» چیست؟ نی  :مولوی  ،انسان آگاه و عارف نیستان :جوار خدا وندی

 -۲کدام بیت ،بی این سخن مشهور « :کلّ شَیءٍ یَرجِعُ الی اصلهِ» ( هر چیزی سرانجام به اصل خود باز میگردد ) اشاره دارد؟ بیت چهارم

 -9حافظ ،در هریک از بیت های زیر ،بر چه مفهومی تأکید دارد؟ بیت های معادل این مفاهیم را از متن درس بیابید .
الف) در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز

هر کسـی بر حسب فکـر گمانـی دارد

ب) زمانـه گـر بـزند آتشم بـه خـرمن عمر

بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست

ّ
شش
شس
هس
بی امگن ی رد طریق عشق هب مبدأ تی واقف ارکار نگشت؛ ره ررهوی رباندا زۀ اندیشه و ردیافت خود از عشق و معرفت تصوری دارد / .بیت م.

اگر روزگار خرمن زندگانی مرا هب آتش ششد  ،بگذا ر بسوزد هک زند من این حیات دو روزه از رپ کاهی کن ارزش رت است.

بیت شازندهم.

 -4هر یک از مفاهیم جدول زیر  ،از کدام بیت درس دریافت می شود؟
شمارة بیت

مفهوم
دشوار و پر خطر بودن راه عشق

99

اشتیاقِ پایان ناپذیر عاشق

97

نقش ظرفیت وجودی افراد در تأثیرپذیری از عشق

9۲
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سؤاالت نهایی
 .9در بیت  «:کز نیستان تا مرا ببریده اند  /از نفیرم مرد و زن نالیده اند ».مقصود از « نیستان» چیست؟
 .۲با توجه به شعر زیر به سؤاالت پاسخ دهید:
هر بی روزی است ،روزش دیر شد

« هر که جز ماهی ز آبش سیر شد

پس سخن کوتاه باید  ،والسّالم»

در نیابد حال پخته هیچ خام

ب .مصراع اول بیت دوم به چه معنا است؟

الف .منظور از « ماهی» چیست؟

 .9با توجه به بیت « هر که جز ماهی ز آبش سیر شد /هر بی روزی است ،روزش دیر شد».؛ « بی روزی» و « دیر شدن روز» به ترتیب به
چه معناست؟
 .4با توجه به ابیات زیر:
« آتش است این بانگ نای و نیست باد

هر که این آتش ندارد نیست باد

نی حریف هر که از یاری برید

پرده هایش پرده های ما درید»
ب) واژه ی «حریف» در بیت دوم به چه معنی به کار رفته است؟

الف) معنای « نیست باد » در مصراع اول و دوم را بنویسید.
 .5با توجه به شعر زیر به سؤاالت پاسخ دهید:
هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش

باز جوید روزگار وصل خویش

من به هـر جمعیّتی ناالن شـــدم

جفت بدحاالن و خوش حاالن شدم.

الف .منظور موالنا از « اصل خویش» چیست؟

ب .در بیت دوم منظور از « خوش حاالن » چیست؟

 .6تفاوت معنایی « پرده» را در بیت « نی حریف هر که از یاری برید /پرده هایش پرده های ما درید» بیان کنید
 -7هر کسی از ظنّ خود شد یار من
 -1در غم ما روز ها بیگاه شد

روزها با سوز ها همراه شد.

 -1در نیابد حال پختخ هیچ خام.
 -91تن ز جان و جان ز تن مستور نیست
 -99محرم این هوش جز بی هوش نیست
جواب ها:
 .9عالم معنا.

 .۲الف .عاشق واقعی.

ب .آن که راه عشق نسپرده  ،از حال عارف واصل بی خبر است .9 .بی بهره از عشق .ملول و

خسته شدن . 4 .الف .در مصراع اول :تنها نفس و دمیدن نیست .در مصراع دوم :نیست و نابود شود .ب .همدم.

 .5الف .بازگشت

به سوی حق .ب .خوش حاالن رهروان راه حق اند که از سیر به سوی حق شادمان اند .6 .نغمه های نی .راز  -7 .هرکسی در حد
فهم خود یار من شد -1 .عاشق عمرش را با درد و غم عشق سپری می کند و روزها را با سوز دل به دل به پایان می برد -91 .تن از جان
آگاهی دارد و جان تن را درک می کند و هیچ یک از دیگری پوشیده نیست  -99حقیقت عشق را هر کسی درک نمی کند تنها عاشق (
بی هوش ) محرم است.
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گنج حکمت

آفتابِ جمال حق

تّ
یی
ک
ل
ق
پادشاهی هب ردو ی گفت  «:هک مرا آن لحظه هک تو را هب ردگاه حق  ،ج ی و رب باشد  ،یاد ن»

ّ
مس
گفت هک  «:چون من رد آن حضکت رسم و اتب آفتاب آن جمال رب من زند ،مرا از خود یاد نیاید ؛ از تو چون یاد کنم ؟! اما چون حق تعالی بنده ای را گُزید و تغرق

خود گردانید  ،ره هک دامن او را بگیکد و از او حاجت طلبد  ،بی آنکه آن زبرگ  ،زند حق یاد کند و رعهض دهد  ،حق آن را رب آرد».

فیه مافیه  ،مولوی
مرا آن لحظه یاد کن  « :را » حرف اضافه است  .به معنی « از »  /تجلّی  :آشکار شدن  ،جلوه کردن .نمودار شدن  /قُرب :نزدیکی ،
متضاد « بُعد»  /حضرت  :پیشگاه الهی  /تاب :درخشش  ،نور  /بر من زند :بتابد  /مرا از خود یاد نیاید :از خود یادم نمی آید « .م »
مضاف الیه است  / .مستغرق  :آنکه سخت سرگرم امری و مسءله ای است  .در اصطالح عرفانی  ،اینکه عارف خویشتن خویش را
فراموش نماید و محو جمال معشوق گردد و به هر چه نگرد او را بیند و در حقیقت مبه مقام فنا دست یابد / .دامن کسی را گرفتن :
متوسّل شدن /
قلمرو ادبی:
آفتاب جمال :تشیبه « زیبایی همانند آفتابی است که می درخشد» /
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درس هفتم

در حقیقت عشق

« در حقیقت عشق » نام دیگر رسالة « مونس العشاق » شیخ شهاب الدین سهروردی است .در مکتب سهروردی «
عرفان » و « فلسفه » مکمّل یکدیگرند و عشق باالترین درجة محبت است  .او عشق مجازی را وسیله ای برای
رسیدن به عشق حقیقی می داند.

نب
بدا ن هک از جملۀ انم اهی ُحسن یکی «جمال» است و یکی «امکل» .و رههچ موجودند ،از روحانی و جسمانی ،طالب امکل اند .و چیه شس ینی هک او را هب جمال میلی نباشد؛ پس

م
چون نیک اندیشه کنی ،همه طالب ُحسناند و رد آن می کوشند هک خود را هب ُحسن رسانند و هب ُحسن ـ هک مطلوب همه است ـ دشوار می توان رسیدن؛ زریا هک وصول هب ُحسن مکن نشود؛

ّ
شس
اال هب واسطۀ عشق ،و عشق ره ی را هب خود راه ندهد و هب همه جایی مأوا نکند و هب ره دیده  ،روی ننماید.
قلمرو زبانی:

حسن  :در لغت یعنی زیبایی و نیکویی در اصطالح تصوّف یعنی « کمال ذات احدیّت »  /جمال  :زیبایی  ،زیبایی ازلی خداوند  /کمال
 :کامل بودن  ،کامل ترین و بهترین صورت و حالت هر چیز  ،سرآمد بودن در داشتن صفت های خوب /هر چه موجودند  :تمام موجودات
 /روحانی  :منسوب به روح ،معنوی  ،ملکوتی  ،آنچه از مقولة روح و جان باشد / .جسمانی  :منسوب به جسم  ،مقابل روحانی  /طالب:
خواهان  /میل  :عالقه  /نیک اندیشه کنی  :خوب بیندیشی  /مطلوب  :خواسته  /وصول  :رسیدن  /اِلّا  :به جز  /مأوا  :مکان  /روی
ننماید  :چهر نشان نمی دهد.
قلمرو ادبی :
تشخیص :عشق هر کسی را به خود راه ندهد  /به هر دیده روی ننماید /تضاد  :جسمانی و روحانی  /مجاز  « :دیده » مجاز از« انسان »
قلمرو فکری:
و هر چه موجودند از روحانی و جسمانی طالب کمال اند :همة موجودات در مسیر تکامل گام بر می دارند و می خواهند به تکامل خود
درست یابند  .این امر ذاتی است و در فطرت هر موجودی  « ،کمال جویی » است /.وصول به حُسن ممکن نشود؛ االّ به واسطة عشق :
رسیدن به خدا ممکن نیست مگر به یاری عشق /

مح ّ
مح ّ
عش مح ّ
مح ّ
مح ّ
عش
ب
ت
ب
مع
ف
س
بت چون هب غایت رسد ،آن را عشق خوانند .و عشق خاص رت از بت است؛ زریا هک همه قی بت باشد اما همه ی ق نباشد .و ت خاص رت از ر ت ا ت
مح ّ
مح ّ
؛ زریا هک همه بتی معرفت باشد اما همه معرفتی بت نباشد.
مح ّ
مح ّ
ّ
پس اول پاهی معرفت است و دوم پاهی ،بت و سیُم پاهی ،عشق .و هب عالَم عشق ـ هک باالی همه است ـ نتوان رسیدن ات از معرفت و بت دو پایۀ رندبان نسازد.
فی حقیقه العشق ،شهاب الدّین سهروردی
قلمرو زبانی :
غایت  :نهایت  /آن را عشق خوانند  « :عشق » مسند است  /معرفت  :شناخت  /سیُم  :سوم /
قلمرو ادبی:
تشبیه  :معرفت و محبّت مانند دو پایة نردبان باشند – .عالم عشق
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سودای عشق

مّ
شس
رد عشق قدم نهادن ی را سلم شود هک با خود نباشد و رتک خود بکند و خود را ایثار عشق کند .عشق ،آتش است ،ره جا هک باشد ،جز او رخت ،دیگری ننهد .ره جا هک رسد ،سوزد

و هب رنگ خود گرداند.

شس
رد عشق ی ـقدم نهد شش ـجان نیست

با ـجان بودن هب عشق رد سامان نیست

قلمرو زبانی :
کسی را مسلّم شود :مقربر شود  ،مشخص شود  « .را » حرف اضافه است  /با خود نباشد  :به فکر خود نباشد  /ترک خود بکند:
هواهای نفسانی را رها بکند  /ایثار  :دیگری را بر خود برگزیدن  /رخت نهادن  :اقامت کردن  ،ماندن  /دیگری :شخصِ دیگر  /سوزد :
می سوزاند ( از جملة افعالی است که گاهی با مفعول همراه است و گاهی بدون مفعول .در این عبارت نیاز به مفعول دارد )  /قدم
نهادن  :وارد شدن  /کِش جان نیست  :که جانش نیست  /با جان بودن  :به فکر جان بودن  /در سامان نیست  :در خور نیست  ،میسّر
نیست  ،امکان ندارد.
قلمرو ادبی:
تشبیه  :عشق آتش است  / .کنایه  :رخت نهادن  /.تشخیص :عشق جایی اقامت کند و رخت بنهد  / .تشبیه  :عشق به میدانی
تشبیه شده است که درآن قدم می گذارند و وارد آن می شوند.
قلمرو فکری:
کسی می تواند در میدان عشق قدم بگذارد که به فکر خودِ مادی نباشد و تعلّقات را ترک بکند .عشق مانند آتش است .هر جا که عشق
اقامت کند هیچ موجودی دیگر نمی تواند وارد آن جا شود .عشق مانند آتش سوزنده است و هر جا باشد جز خود به هیچ کس اجازة
اقامت نمی دهد و به هر کجا که برسد آنجا را می سوزاند.
بیت  :در راه عشق کسی می تواند قدم بگذارد که جانش را نادیده بگیرد ؛ نمی توان هم با جان خود بود و هم عاشق بود.

ای زعزی ،هب خدا رسیدن فرض است ،و البد ره هچ هب واسطۀ آن هب خدا رسند ،فرض باشد هب زندیک طالبان .عشق ،بنده را هب خدا ربساند؛ پس عشق از بهر این معنی ،فرض راه

آمد .کار طالب آن است هک رد خود جز عشق نطلبد .وجود عاشق از عشق است؛ بی عشق چگوهن زندگانی کند؟!

حیات از عشق می شناس و َممات بی عشق می یاب.
قلمرو زبانی :

فرض  :الزم  ،ضروری  ،آنچه خداوند بر بندگانش واجب کرده است  /البد  :ناچار  /طالبان  :طلب کنندگان  ،خواستاران  /از بهرِ  :برای ،
به این خاطر  /چگونه زندگانی کند :امکان ندارد بتواند زندگی بکند / .ممات  :مرگ  ،مُردن
قلمرو ادبی:
تشخیص :عشق انسان را به جایی برساند.
قلمرو فکری:
ای انسان عزیز ،رسیدن به خدا واجب است و به ناچار نزد عاشقان  ،هر چ یزی که بتواند انسان را به خدا نزدیک کند در این راه واجب
است  .عشق بنده را به خدا می رساند .پس عشق به این خاطر  ،واجب است  .کار عاشقان آن است که فقط عشق را جویا باشند .وجود
عاشق وابسته به عشق است .انسان عاشق هرگز نمی تواند بدون عشق زندگی کند.

عق
سودای عشق از زریکی جهان بهتک ارزد و دیوانگی عشق رب همه ل اه افزون آید .ره هک عاشق نیست ،خودنیب و رپکین باشد ،و خوردای بود .عاشقی بی خودی و بی رایی باشد.
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قلمرو زبانی :
سودا  :خیال  ،دیوانگی  ،معامله  ،اشتیاق  ،در اینجا به معنی « دیوانگی » است  /زیرکی  :هوشیاری ،باهوش بودن  /خود بین  :کسی که
فقط خود را می بیند  /پرکین :پرازکینه  /خودرای :مغرور  /بی خودی  :بی هوشی  ،حالت از خود رَستگی و به معشوق پیوستن  /بی
رایی  :بی توجه به رای خود

 /بادا  :فعل دعایی است  /برنا  :جوان

قلمرو ادبی :
تضاد :پیر  ،برنا /
قلمرو فکری:
دیوانگی عشق از هوشیاری این جهان بیشتر می ارزد و دیوانگی عشق بر همة عقل ها  ،برتری می جوید  .هر کسی که عاشق نیست
خودبین و مغرور است  .عاشق حقیقی کسی است که از خود رَسته باشد و به معشوق رسیده باشد.
بیت  « :در این دنیای کهن هر کجا که جوانی هست ؛ الهی که همیشه عاشق باشد چرا که عشق بهترین کاالیی می تواند باشد که از
بازار دنیا باید خرید »

ای زعزی ،رپواهن ،قوت از عشق آتش خورد ،بی آتش قرار ندا رد و رد آتش وجود ندا رد ات آن گاه هک آتش عشق او را چنان گرداند هک همه جهان آتش بیند؛ چون هب آتش رسد ،خود را

رب میان زند .خود ندا ند فرقی کردن میان آتش و غیک آتش ،چرا ؟ زریا هک عشق ،همه خود آتش است.
ّ
مِ ّ
مص
ّ
ّ
این حدیث را گوش دار هک طفی ـ صلی اهلل علیه و آهل ـ گفت« :اذا أحبَ اهللُ عَبدا عَشهَهُ و عَشقَ علیه فیَقولُ عبدی أنت َ عاشقی و ُ بی ،و َ أان عاشقُ لَکَ و مُِبُ لَکَ ان

ّ
أرَدتَ أوَلَم رتُد» .گفت« :او بندۀ خود را عاشق خود کند ،آن گاه رب بنده عاشق باشد و بنده را گوید :تو عاشق و مِب مایی ،و ما معشوق و حبیب توایم [هچ بخواهی و هچ نخواهی.» ].
قلمرو زبانی :
قوت  :خوراک  ،رمق  ،نیرو  /نداند :نمی تواند /مُحِب  :دوستدار ،عاشق  /حبیب  :دوست  ،دوستدار
قلمرو ادبی:
تناسب :پروانه  ،آتش – قوت  ،خوردن .
تشبیه  :آتش عشق ( عشق مانند آتش است )  /همه جهان آتش بیند ( همه جهان مانند آتش بیند)  /عشق خود آتش است/
تضمین  :آوردن عین حدیث.
قلمرو فکری :

ای انسان عزیز  ،پروانه نیروی خودش را از آتش می گیرد .بدون آتش آرام و قرار ندارد و وقتی در میان آتش می رود از وجود خود
خبر ندارد  ،تا زمانی که آتش عشق چنان کاری با او می کند که تمام جهان را فقط آتش می بیند  ،و خودش را وارد آتش می کند تا
بسوزد .اصال در چنین زمانی پروانه نمی تواند تفاوتی میان آتش و غیر آتش قایل شود؛ چرا ؟ چون که عشق تماماً خودش آتش است.
این حدیث پیامبر _ که درود خدا بر او باد – که گفت  «:هنگامی که خدا بنده ای را دوست دارد  ،عاشق او می شود و او را عاشق خود
می کند ؛ پس به او می گوید «:بندة من  ،تو عاشق من هستی و دوستدار من  ،و من عاشق تو شده ام و تو را دوست دارم  ،چه بخواهی
تمهیدات ،عین القضات همدانی

چه نخواهی .
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کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی :
 -9از متن درس ،معادل معنایی برای قسمت های مشخّص شده بیابید.

 -بیم آن است کز غم عشقت  /سر بر آرد دلم به شیدایی  .فخرالدین عراقی سودا

 درد هرکس را که بینی در حقیقت چاره دارد  /من ز عشقت با همه دردی که دارم ناگزیرم  .فروغی بسطامی البد -۲واژهای مهمّ امالیی را در متن درس بیابید و بنویسید .طالب  ،واسطه  ،مأوا  ،غایت  ،خاص رت  ،معرفت  ،فرض  ،دیوانگی .

 -9به جمله های زیر و نقش دستوری واژه ها توجّه کنید:
الف) عشق ،آزادی است.
نهاد

مسند فعل

ب) برخی عاشق را دیوانه می پندارند.
نهاد مفعول

مسند

فعل

پ) عشق حقیقی  ،دل و جان را پاک می گرداند.
مفعول

نهاد

مسند

در جمله هایی که با فعل اسنادی ( است ،بود ،شد ،گشت ،گردیدو  )...ساخته می شوند؛ «مسند» وجود دارد؛ مانند جملة «الف» .در
جملة مذکور  « ،مسند » یعنی « آزادی » به « نهاد » ،یعنی « عشق » نسبت داده شده است.
با برخی از فعل ها می توان جمله هایی ساخت که عالوه برمفعول ،دربردارندة «مسند» نیز باشند؛ مانند جمله های «ب» و «پ».
در جملة « ب » واژة « دیوانه » که در جایگاه « مسند » قرار گرفته است  ،دربارة چگونگی « مفعول » یعنی « عاشق » توضیح می
دهد :در واقع می توانیم بگوییم  « :عاشق دیوانه است ».در جملة « ب »  « ،مسند » یعنی واژة « پاک » کیفیتی را به « مفعول »  ،یعنی
« دل و جان » می افزاید ؛ به بیان دیگر می توان گفت « :دل و جان  ،پاک است».
بنابراین جمله هایی نظیر « ب » و « پ » را می توان به جمله هایی با ساختار » نهاد  +مسند  +فعل» تبدیل کرد.
عمدة فعل های این گروه عبارت اند از:


«گردانیدن» و فعل های هم معنی آن؛ مثل « نمودن ،کردن ،ساختن»



«نامیدن» و فعل های هم معنی آن؛ مثل « خواندن ،کفتن ،صدا کردن ،صدا زدن»



«شمردن» و فعل های هم معنی آن؛ مثل « به شمار آوردن ،به حساب آوردن»



«پنداشتن» و فعل های هم معنی آن؛ مثل « دیدن ،دانستن ،یافتن »

توجّه  :در برخی از جمله ها  « ،مسند » همراه با « متمم » به کار می رود کاربرد چنین جمله هایی در زبان فارسی اندک است ؛ نمونه :
 مردم به او دهقان فداکار می گفتند.نهاد

متمم

مسند

فعل

در جملة مذکور  « ،مسند » یعنی « دهقان فداکار »  ،دربارة « متمم » ( او ) توضیحی ارائه می دهد ؛ یعنی ،می توانیم بگوییم  «:او
دهقانِ فدکار است».
اکنون از متن درس برای هر یک از الگوهای زیر نمونه ای بیابید و بنویسید.
الف) نهاد  +مسند  +فعل ( به خدا رسیدن فرض است )
ب) نهاد  +مفعول  +مسند +فعل ( او همه جهان را آتش بیند  /آن را عشق خوانند )
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قلمرو ادبی :
 -9کاربرد نمادین «پروانه» را در متن درس و سرودة زیر بررسی و مقایسه کنید.

رد ره دو  ،رپواهن رد میان آتش می سوزد.

ببین آخر کـه آن پروانة خوش

چگونه می زند خود را به آتش

چو از شمعی رسد پروانه را نور

درآیـد پرزنان پـروانه از دور

عطّار

شم
رد متن ردس رپواهن خودش را هب آتش می زند چون هب آن نیاز دارد .رد شعر عطار  ،ابتدا ع نوری نشان می دهد بعد رپواهن خودش را هب آتش می زند
 -۲برای هر یک از آرایه های زیر ،نمونه ای از متن درس بیابید.

کنایه:

تشبیه :عالم عشق

سج
سج
ّ
ع :بی آتش قرار ندا رد و رد آتش وجود ندا رد (قرار  ،وجود  ،ع « مطرف» چون فقط وزن آن اه یکسان است « قَ  /رار  /وُ  /جود )

قلمرو فکری :
 -9سهروردی ،شرط دست یابی به عالم عشق را چه می داند؟
مح ّ
هب عالم نتوان رسیدن ات از معرفت و بت دو پایۀ رندبان نسازد.
 -۲درک و دریافت خود را از عبارت های زیر بنویسید.
الف) سودای عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد و دیوانگی عشق بر همه عقل ها افزون آید.
ب) ای عزیز ،به خدا رسیدن فرض است ،و البد هرچه به واسطة آن به خدا رسند ،فرض باشد به نزدیک طالبان.
 -9دربارة ارتباط معنایی هر بیت زیر با متن درس توضیح دهید.
الف) صبر بـر داغِ دل سـوخته بایـد چـون شمع  /الیـق صحـبـت بـزم تـو شـدن آسـان نیـست هوشنگ ابتهاج

رپواهن ،قوت از عشق آتش خورد ،بی آتش قرار ندا رد و رد آتش وجود ندا رد ات آن گاه هک آتش عشق او را چنان گرداند هک همه جهان آتش بیند

ب) من کـه هـرآنچـه داشتـم اوّل ره گـذاشتم  /حـال بـرای چـون تـویـی اگـر که الیقـم بـگو

مّ
شس
رد عشق قدم نهادن ی را سلم شود هک با خود نباشد و رتک خود بکند و خود را ایثار عشق کند.

محمّد علی بهمنی

پ) بی عشق زیستن را جز نیستی ،چه نام است؟  /یـعنـی اگـر نـبـاشـی کـار دلـم تـمـام اسـت

وجود عاشق از عشق است؛ بی عشق چگوهن زندگانی کند؟! حیات از عشق می شناس و مَمات بی عشق می یاب.

ت) می تـواند حلقـه بـر در زد حـریـم حُسن را

در رگ جان  ،هر که را چون زلف  ،پیچ و تاب است

همه طالب ُحسناند و رد آن می کوشند هک خود را هب ُحسن رسانند و هب ُحسن ـ هک مطلوب همه است ـ
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شعر خوانی

صبح ستاره باران

 -9ای مهربان رت از ربگ رد بوهساهی باران

بیداری ستاره  ،رد چشم جویباران

قلمرو زبانی :
مهربان  :واژة دو تلفّظی  /بوسه ها  :وندی ( بوس « بن مضارع بوسیدن »  +ه  +ها )
قلمرو ادبی :
برگ نماد مهربانی است  /تشخیص  :برگ مهربان باشد  -بوسه های باران  -ستاره بیدار بماند  /.استعاره  :چشم جویباران ( جویبار
مانند موجودی است که چشم دارد)  /تشبیه  :تو مثل برگ هستی و از آن مهربان تر
قلمرو فکری :
ای کسی که مهربان تر از برگ ها هستی در هنگام بارش باران ؛ و مانند بیداری ستاره هستی در میان جویباران.

لبخ
صب
ند گاهگاهت  ،ح سـتاره باران

صب
 -۲آیینۀ ن گاهت  ،ویپند ح و ساحل

قلمرو زبانی :
ت  :مضاف الیه ( نگاهِ تو – لبخندِ تو )  /لبخند  :واژة مرکب ( لب« اسم»  +خند « بن مضارع» )  /ستاره باران ( وندی مرکب ( ستاره +
بار  +ان )
قلمرو ادبی :
تشبیه  :آیینه نگاه  -لبخند تو مثل صبحِ ستاره باران است  // .تکرار  :صبح  /استعاره  :ستاره ( دندان های تو مثل ستاره ای
هستند که با لبخند تو آشکار می شوند)
قلمرو فکری :
نگاه تو مثل آیینه ای است که صبح و ساحل را به هم پیوند می دهد؛ لبخند تو مثل صبح روشنی بخش است

 -9باز آ هک رد هوایت ـخاموشی جنونم

نگی
فریاداه ربا خت از سنگ کوهساران

قلمرو زبانی :
بازآ :فعل پیشوندی  /هوا :آرزو  /جنون :دیوانگی  /کوهساران  :وندی ( کوه  +سار +ان ) م  :مضاف الیه( جنون ِ من )
قلمرو ادبی :
تناقض  :خاموشی فریاد برانگیزد  /تشخیص  :سنگ ها فریاد برآرند  /اغراق  :خاموشی از سنگ ها فریادها برانگیزد
قلمرو فکری :
برگرد چرا که در آرزوی دیدار تو  ،دیوانگی ِ سکوتم از سنگ های کوهساران فریاد بر انگیخته است.

 -4ای جویبار ـجاری ! زین ساهی ربگ مگرزی

کاین گوهن فرصت از کف دادند بیشماران

قلمرو زبانی :
جویبار جاری  :ترکیب وصفی  /مگریز  :فرار مکن  /فرصت از کف دادن  :بیهوده سپری کردن  /بی شماران  :افراد بی شمار /
قلمرو ادبی :
تشخیص :جویبار مورد خطاب قرار گرفته است /

مجاز  :کف ( منظور« دست » است )

قلمرو فکری :
ای کسی که مثل جویبار زیبا هستی  ،از این سایه برگ های با طراوت گریزان مشو ؛ چرا که انسان های بسیاری این فرصت ها را از
دست داده اند ( تو این فرصت را از دست نده )
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گف
 -5گفتی  « :هب روزگاران مهری نشسته » تم:

حم
ا د رمضان زاده

ّ
نم
حت
« بیکون ی توان کرد ی هب روزگاران»

قلمرو زبانی :
گفتی  :فعل ماضی مطلق  /روزگاران  :دو تلفظی  /به روزگاران  :در طول روزگار «.ان » زمان است /مهری نشسته  :کنایه از عاشق شدن
 /نشسته  :نشسته است« ماضی نقلی »
قلمرو ادبی :
تکرار  :روزگاران
قلمرو فکری :
گفتی  « :در طول زمان  ،مهر و محبتی در دل نشسته است » گفتم  « :این مهر و محبت را نمی توان بیرون کرد حتی در طول زمان های
بسیار».

 -6شیپ از من و تو بسیار بودند و نقش بستند

دیوار زندگی را زین گوهن یادگاران:

قلمرو زبانی :
بسیار  :افراد بسیار  /نقش بستند :تصویر کردند  ،نقاشی کردند ،نوشتند
قلمرو ادبی :
تشبیه  :زندگی مانند دیواری است که روی آن می نویسند / .مراعات نظیر :نقش  ،دیوار /
استعاره  :دیوار زندگی ( زندگی مانند خانه ای است که دیوار دارد و روی آن می نویسند)
قلمرو فکری :
پیش از این  ،عشق نقش خورده بود و دیوار زندگی با عشّاق بسیاری به یادگار مانده است.

مح ّ
 -7وین نغمۀ بت  ،بعد از من و تو ماند

ات رد زماهن باقی است آواز باد و باران

قلمرو زبانی :
نغمه  :آهنگ  ،نوا  /تا در زمانه باقی است آواز باد و باران  :همیشه
قلمرو ادبی :
تشبیه  :نغمة محبّت  /کنایه  :تا در زمانه باقی است آواز باد و باران  /تناسب :باد  ،باران  /تشخیص  :باد و باران آواز بخوانند.
قلمرو فکری :
تنها مهر و محبت است که همیشه در دنیا باقی می ماند.
مثل درخت  ،در شبِ باران  ،محمّدرضا شفیعیکدکنی ( م .سرشک)
درک و دریافت :
 -9این شعر را با متن درس ششم  ،از نظر لحن و آهنگ خوانش مقایسه کنید.

ّ
لِ
لح
لح
شش
ن این شعر تغزلی است و رکشار از احساسات و عواطف عاشقاهن  .ردد فراق رد آن موج می زند  .کالم نی آرام و حزین و عاشقاهن هب خود می گیکد .از نظر ن و آهنگ با ردس م ،

م
لِ
لح
ضع
و یتی یکسان دارد  .اما چون مثنوی نی رعافنی است ن و آهنگ آن اندکی حکم رت و حماسی رت ادا می شود.

پنج
 -۲شفیعی کدکنی  ،در کدام بیت  ،از شاعری پیشین تأثیر گرفته است ؟ توضیح دهید .بیت م  ،از شعر سعدی
ّ
تضم
تغ
نم
« سعدی هب روزگاران مهری نشسته رب دل  /بیکون ی توان کرد اال هب روزگاران » این بیت ینی است با اندکی ییک .
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درس هشتم

از پاریز تا پاریس

پیم
شش
س
س
پارزی کالس م ابتدا یی ندا شت .انچار میبایست ده فر خ راه را وده هب سیکجان ربوم .عصک از پارزی با «االغ تور» راه می افتادیم؛ هس فر خ کوهستانی آب و آبادی داشت اما

ّ
صب
حس
نخست
از«کران» هب بعد هفت فرسنگ تمام بیابان ریگزار بود .آب از این ده ربمیداشتیم و ح ،هن گام «چریغ آفتاب» کنار «قنات نی» رد شهر سیکجان اُرتاق میکردیم .ین سفر من،
شش
شمس
چن
شهریورماه زهار و سیصد و شازنده ی ربای کالس م دبستان ین انجام گرفت .ده فرسنگ راه را دوازده ساعته میرفتیم.

قلمرو زبانی :
پاریز  :نام بخشی در شهرستان سیرجان در استان کرمان / .االغ تور  :به طنز « با االغ حرکت کردیم»  /فرسخ :فرسنگ  ،حدود شش
کیلومتر  /ده فرسخ راه  :وابستة وابسته  ،سه فرسخ کوهستانی  /کران  :نام روستایی در بخش پاریز  /چریغ آفتاب :تلفّظ محلی « چراغ
» نزد مردم س یرجان ؛ طلوع آفتاب  ،صبح زود  /اُتراق  :توقّف چند روزه در سفر به جایی  ،موقتاً در جایی اقامت گزیدن/

تحصی
ی
سی
ه
س
ک
ف
ف
س
ا
از کالس سوم دبیکستان انچار میبایست هب کرمان ربویم؛ بنارباین بعد از دو هس سال رتک ل هک دوباره وسا ل را م شد ،ی و جنپ ر نگ ر ه نیب کجان و رمان
تحصی
نشس
را دو شبه با کامیون طی کردیم .دو سال دا کای مقدماتی طی شد .ادامۀ ل رد تهران شیپ آمد .این همان سفری است هک هن گام مراجعه هب بانک اعتبارات اریان ربای
مجم
من تدا عی شد؛ زریا آن روز سیصد تومان پول وعا تهیه کرده بودم هک هب تهران بیایم و این ،مخارج قریب شش ماه من بود.

قلمرو زبانی :
دانشسرای مقدماتی  :مرکز تربیت معلم قدیم  /دوباره  :دو  +بار  +ه  /دانشسرا  :دان ِ - +ش  +سرا  /تداعی :یادآوری  ،به یاد آوردن /

محّ

قریب  :نزدیک /

ص
مع
وقتی از پارزی هب رفسنجان آمدم ،هب من سفارش شد هک ربدن سیصد تومان پول ات تهران همراه یک ل ،خطرانک است! انچار باید از یک تجارتخاهن تبک هب تهران حواهل

گرفت .هب سفارش این و آن هب تجارتخاهن «امین» مراجعه کردم .ااتقی بود با یک میز و دو صندلی؛ پیکمرد الرغ  -هک بعدا فهمیدم امین صاحب تجارت خاهن است – پشت میز نشسته

گف
بود .چیه باور ندا شتم اینجا تجارت خاهن باشد .تم«:حوالۀ سیصد تومان ربای تهران الزم دارم ».او گفت «:بده ؛ پول را بده» خجالت داهتی مانع شد بگویم شما هک هستید؟ بی اختیار
ّ
خ
سیصد تومان را دادم .پیکمرد از دا ل کازیۀ روی میز یک پاکت کهنه را هک از جایی ربایش رسیده بود ،ربداشت .کاغذ مثلث روی پاکت را هک ربای چسباندن رد پاکت هب کار می

رود ،پاره کرد .روی آن حوالۀ سیصد تومان هب تهران نوشت و امضایی کرد و هب من داد .امضای امین داشت اما هن نشانۀ تجارت خاهن داشت ،هن کاغذ زبرگ بود ،هن ماشین تحرری و

هن ماشین نویس و هن ثبت و نمره؛ چیه وچیه...
قلمرو زبانی :

مُحصّل  :دانش آموز  /تجارت خانه  :جایی که در آن عهد داد وستد متمرکز می گردد  .مکانی که بازرگانی در آن صورت می گیرد.
 /حواله  :نوشته ای که به موجب آن دریافت کننده ملزم به پرداخت پول یا مال به شخص دیگری است / .دهاتی  :روستایی /
کازیه  :جا کاغ ذی  ،جعبة چوبی یا فلزی رو باز که برای قرار دادن کاغذ  ،پرونده یا نامه ها روی میز قرار می دهند.
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نخس
لم
تین روزی هک از پارزی خارج شدم( )1311سیکجان را آخر دنیا حساب می کردم ،و امسال ( )1311هک هب اروپا رفتم ،امگنم این است هک عا ی را دیدهام اما هچ استبعادی

لق مق
یس
دارد هک عمری باشد و روزی خاطراتی از سفر ماه هم بنو م! آرزواه پایان ندا رد .آدمی هب رهجا می رود ،امگن میکند هب غایتا صوای صود خود رسیده است؛ رد صورتی هک دنیا
بی پایان است.

قلمرو زبانی :
استبعاد  :دور دانستن  ،بعید شمردن چیزی ؛ استبعاد داشتن  :بعید و دور بودن از تحقّق و وقوع امری /غایت القصوا  :حدّ نهایی چیزی
 ،کمالِ مطلوب /
قلمرو ادبی :
تشبیه  :سیرجان مانند آخر دنیا بود  / .اروپا را مانند دنیا دانسته است /

ّ ّ
ّ
ّ
یخ
ی
ن
بی
ت
کش
ن
ق
ط
ق
ع
ج
عبور هواپیما از روی ردیای مدیتکاهن همیشه آدمی را رغق ردیای تصورات اتر ی می کند؛ البته تو ف ما رد امان و آ ن شیب از م سا ت ول ید و هب ول ک ندی اه ،رد

ّ
ح
تغ
این دو شهر تنها یک« رَکرپی» زدیم .از امان هب بعد ییک زمین آش کار شد .سوا ل شکقی مدیتکاهن از زیبارتین نواحی عالم است .رتشیب راه را از روی ردیا گذشتیم .جزریه اهی
مث
کوچک و زبرگ ،ل وصلهاهی رن گارنگ رب طیلسان آبی مدیتکاهن دوخته شده است.

قلمرو زبانی :
امّان  :پایتخت کشور اردن  /آتن  :پایتخت کشور یونان .که نام آن را از « آتنا » ایزدبانوی خرد و جنگ و الهة نگهبان این شهر گرفته اند
 /سرپر :توقف کوتاه  ،هرگاه مرغی از اوج  ،یک لحظه بر زمین بنشیند و دوباره برخیزد ،این توقّف کوتاه را « سرپرزدن » می گویند/ .
طیلسان  :نوعی باال پوش ضخیم و بدون آستین که تار آن ابریشم و پودش پنبه بود و باال ی بدن  ،کتف ها و پشت را می پوشاند.
قلمرو ادبی :
تشبیه  :تصوّرات تاریخی مانند دریایی است / .جزیره های کوچک و بزرگ ،مدیترانه مثل طیلسان آبی رنگارنگ دوخته شده است/ .

مث
فرودگاه آتن ،نوساز و مربوط هب دوران حکومت رکهنگاهست و ل اینکه مردم هم از این حکومت چیزاهی ریگمشچی دیدهاند .شوخی روزگار است هک مهد دموکراسی
ّ
قب
بی عق ج ّ ا م ک اس ق بیس
ت
ه
حت
عالم ،یعنی آتن ،هک دوزهار و هشتصد سال ل ی ربای آب خوردن رد شهر م ،مردم رای می گردنتف و رای می دادند ،از م رب ر ره د و ر ی رن م ،انچار شده

هب مار غاشیه حکومت رکهنگ اه پناه ببکد.
قلمرو زبانی :

نوساز  :نوساخته شده  /مثل اینکه مردم هم از این حکومت چیزهای چشمگیری دیدهاند :به طنز یعنی « چیزی ندیده اند  /مهد :گهواره
 /دموکراسی  :حکومتی که در آن حاکمیت در دست مردم است و کارهای آن به وسیلة نمایندگانی که عموم مردم انتخاب می کنند انجام
می شود  /برای آب خوردن  :کوچکترین کار  /جرّاره  :ویژگی نوعی عقرب زرد بسیار سمّی که دُمش روی زمین کشیده می شود /مار
غاشیه  :ماری بسیار خطرناک در دوزخ ؛ غاشیه  :سوره ای از قرآ ن  ،یکی از نام های قیامت  /از عقرب جرّار به مار غاشیه پناه بردن :
ضرب المثل است  .بدتر شدن پیوسته اوضاع و از بدتر به بد پناه بردن  « .از چنگ گرگ رها شدن و در چنگ قصّاب افتادن» ؛ « از چاه
برون آمدن و در دام افتادن »
قلمرو ادبی:
عبارتِ « مثل اینکه مردم هم از این حکومت چیزهای چشمگیری دیدهاند ».به طنز بیان شده است  /.تشخیص :شوخی روزگار
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کنایه  « :برای آب خوردن» کنایه از« کوچک ترین کار»
تشبیه  :آتن مانند مهدی است  /دموکراسی قرن بیستم را به عقرب جرّاره تشبیه کرده است / .حکومت سرهنگ ها ماننند مار غاشیه
هستند/

هم
ح
یم
یت
رم  ،پا خت ایتالیا ،شهری است قد ی ،دیواراهی قطور و بارواهی دود خوردۀ آن هب زبان حال بازگو میکند هک روزگاری از فراز ین ربجاه ،فرمان هب سوا ل ردیای سیاه

ّ
نم
داده میشده و کراهناهی فرات ،خط از کرانۀ رود تیبک میخواندند اما دنیا همیشه هب یک رو یماند .آخرین چراغ امپکاتوری روم را موسولینی روشن کرد هک چند صباحی ات حبشه و قلب
مستعج
ّ
تم معم
می
ه
مپ
م
ضم
س
ط
خ
ب
گف
ن
ت
آفریقا نیز شیپ راند اما همه می دانیم هک « دولت ل» ود .هچ وش هاند هک « ا کا وری اهی زبرگ م ما ند آدم اهی رثو ند ،وال از وءاه ه ی کند.».
قلمرو زبانی :
پایتخت ایتالیا  :بدل  /قطور  :ضخیم  ،کلفت  /بارو  :قلعه بارو های دود خورده  :قدیمی  /فراز  :باال  /کرانه  :طرف  ،جانب ،ساحل /
تیبر :رودی در ایتالیا  /اما دنیا همیشه به یک رو نمی ماند :اوضاع دائم به یک حال نمی ماند /حبشه  :سرزمینی قدیمی در شرق آفریقا
که شامل کشورهای کنونی اتیوپی  ،اریتره  ،جیبوتی و سومالی است  .در هنگام ظهور اسالم  ،حبشه یکی از ممالک بزرگ و قدرتمند
جهان به شمار می آمد و سرزمین وسیعی را در برداشت  /مستعجل  :زودگذر  ،شتابنده  /سوءهاضمه  :بدگواری  ،اختالل هضم /
قلمرو ادبی :
تشخیص :دیوارهای بارو ها چیزی را بازگو کنند.
مجاز  :سواحل دریای سیاه و کرانه های فُرات /
استعاره  :دنیا همیشه به یک رو نمی ماند ( دنیا مانند چیزی است که چهره داشته باشد)
تشبیه  :آخرین چراغ امپراتوری  :امپراتوری روم « مشبه » مانند چراغی بود / .امپراتوری های بزرگ هم مانند آدم های ثروتمند ،معموال
از سوءهاضمه می میرند ؛ یعنی از افراط در کارها از بین می روند .همانطورکه ثروتمندان از پرخوری می میرند( خودشان عامل مرگ
خودشان هستند) امپراتوری های بزرگ  ،دائم به فکر گسترش قلمرو خود هستند و از درون مملکت خودشان بی خبر می مانند  ،از این
رو  ،نابسامانی درون مملکت خودشان آنها را از بین می برد ؛ یعنی عامل مرگ انسان های بزرگ خودشان هستند .

ّ
چش
چش
دیواراهی کهن روم هک هنوز طاق ضکبی ردوازهاهی آن باقی است ،ح کایت از روزگاران گذشته دارد .یک روز دنیایی هب روم م داشت و از آن م میزد اما

فق ه شش
امروز هب جای همۀ آن حرفاه وقتی اعتصاب کارگران یک ما یگیک و تی ساز ایتالیا را میمینیب ،باید این شعر معروف خودمان را تکرار کنیم( .گویا از حاج میکزا حبیب خراسانی

است):

قلمرو زبانی :
طاق  :سقف خمیده و محدّب  ،سقف قوسی شکل که با آجر بر روی اطاق یا جایی دیگر سازند ؛ طاق ضربی  :سقف ضربدری روی دیوار/
 /یک روز  :زمانی  /چشم داشت  :انتظار داشت  ،امید داشت  /از آن چشم می زد  :از آن فرمان می برد ؛ بیم داشت  ،هراس داشت /
قلمرو ادبی :
تشخیص  :دیوار های کهن حکایت داشته باشند
کنایه  :چشم داشتن

کی بود؟ کجا بود ؟ کیاش انم نهادند ؟

کاووس کیانی هک کیاش انم نهادهاند

قلمرو زبانی :
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کاووس  :نام یکی از پادشاهان کیانی  /کیانی  :کیانی  :منسوب به کیان  ،کیان  :کی ها  ،هر یک از پادشاهان داستانی ایران از کی قباد
تا دارا / .کی  :کی :پادشاه  ،هر یک از پادشاهان سلسلة کیان  /ش  :جهش ضمیر « نامش را » /
قلمرو ادبی:
تلمیح :به حکومت پادشاهی کاووس  /جناس :کی ( پادشاه)؟  ،کی ( چه موقع )
قلمرو فکری :
کاووس کیانی که او را پادشاه نامیده اند ؛ چه وقت و کجا پادشاهی می کرد که به این نام نامیده شد؟ ؟ او را پادشاه خواندند ؟

نگ
خاکی است هک ر ین شده از خون ضعیفان

این مُلک هک بغدا د و ریاش انم نهادند

قلمرو زبانی :
رنگین  :وندی ( رنگ +ین )  /مُلک  :سرزمین  ،قلمرو  ،آنچه در تصرّف باشد  /بغداد  :نام شهر /ری  :نام شهر /ش :جهش ضمیر ( نامش،
مضاف الیه کنامِ آن )
قلمرو ادبی :
مجاز  :خاک ( منظور شهر و کشور است )  /کنایه  « :رنگین شده » از « آباد شدن  ،به شهرت رسیدن»

 /تناسب  :بغداد  ،ری ( که

نام شهر هستند)
قلمرو فکری :
این سرزمینی که آن را بغداد و ری می نامند( بیهوده به دست نیامده )؛چه بسیار بیچارگانی که جانشان را در این راه از دست داده اند.

صد تیغ جفا رب رک و تن دید یکی چوب

ات شد تهی از خویش و نیاش انم نهادند

قلمرو زبانی :
تیغ  :شمشیر  /جفا  :ستم  /چوب  :مجاز از درخت نی  /تهی  :خالی
قلمرو ادبی :
تشبیه  :تیغ جفا ( جفا مانند تیغ است )  /تشخیص :به چوب جفا کنند و بر سر و تنش بکوبند / .حسن تعلیل  :شاعر دلیل تهی بودن
نی و نام نی داشتن را به خاطر تیغ جفا می داند  /تناسب :سر  ،تن  /نی  ،تهی  /اغراق :صد ( منظور عدد نیست بلکه بسیار است )
قلمرو فکری :
یک چوب ،ظلم و ستم های بسیاری را دید تا توانست از خود تهی بشود و نام نی را بپذیرد.

دل گرمی و دم رکدی ما بود هک گاهی

مرداد هم و گاه دیاش انم نهادند

قلمرو زبانی :
دل گرمی :شادی و خوشی  /دم سردی  :ناراحتی /
قلمرو ادبی :
تضاد :دل گرمی  ،دم سردی  /مرداد ماه  ،دی ماه  /کنایه  :دل گرم بودن  ،دم سرد بودن  /مجاز  :مرداد ماه ،دی ماه مجاز از تابستان
و زمستان /حسن تعلیل  :ماه مرداد  ،گرمی اش را از دل گرمی ما گرفته است – دی ماه  ،سردی خودش را از دل سردی ما گرفته است
قلمرو فکری :
اگر ماه ها نام خاصی به خود گرفتند و مرداد و دی شدند به این دلیل بودن که ماه مرداد  ،گرما و رشد و زایش خود را از نفس گرم (
امیدواری ) ما دارد و ماه سرد دی  ،سردی و افسردگی خود را از یأس و ناامیدی ما.
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آنیی طریق از نفس پیک مغان یافت

آن خضک هک فرخنده پیاش انم نهادند

حم
ا د رمضان زاده

قلمرو زبانی :
آیین  :روش  /طریق :راه  /نفس :سخن  ،همراهی  /مغان  :موبدان زرتشتی ؛ در ادبیات عرفانی  ،عارف کامل و مرشد را گویند / .خضر:
نام پیامبری است  ،تا روز قیامت زنده است و مسافران در خشکی را یاری می دهد .معروف است که خضر آب حیات ( آب حیوان ) را
خورده است و همیشه زنده است / .فرخنده  :مبارک  /پی  :اثر ،نشان  ،اثر پا بر زمین ،
قلمرو ادبی :
مجاز « :نفس» مجاز از سخن.

 /تلمیح :پیر مغان  -حضرت خضر

قلمرو فکری :
خضر پیامبر که او را خضر فرخنده نامیدند به واسطة دعای پیر مغان بوده است.

ّ
ش یت
با راهآهن هب ربو سل پا خت بلژیک می رفتیم .رد نیب راه رد ششور فرانسه یک ایست گاه وجود داشت هک دسته گلی اتزه رد کنار بنایی یادبود نهادهبودند و رب باالی آن با خط ردشت

چه
هی
و بسیار روشن نوشته بود«:رداینجا ل و هشت زهار نفر رد ربارب سپاه انزی ایستادند و همه ششته شدند ».و رد آخر آن این جمله هب زبان فرانسه نوشته شده بود «:این مطلب را چ گاه
فراموش نکنید!»

ّ
ّ
عج
نم
من بعد از خواندن این مطلب متوهج شدم هک دنیا یب فراموش کار است! بیست سی سال شیپ هچ کاراه کرده هک امروز اصال هب خاطر ی آورد! اما هن ،اترخی فراموش کار نیست.

ّ
ش
تع
رد کنار ربو سل ،کوه و تپه اهی بسیاری وجود دارد هک «وارتلو» خوانده می شوند .این همان جایی است هک جنگ عظیم انپلئون رویداد و رکنوشت او را یین کرد .یک تپۀ
مج ّ
ّ
چم
یادگاری زبرگ هک حدود پنجاه متک ارتفاع دارد ،رد آنجا ربپاست هک اطراف آرنا ن کاشتهاند و رب باالی آن سمۀ شیکی را نهادهاند .خواهید گفت «:این تپه چگوهن پیدا شده؟»
مجم
زاننی هک رد جنگ اهی انپلئونی شوره و اقوام خود را از دست داده بودند ،رهکدا م ،یک طَبَق رپ از خاک کردهاند و رد اینجا ریختهاند .وع این طبق اهی خاک ،این تپه را هب وجود

ّ
آوردهاست ات ما هب باالی آن ربویم و محوطۀ میدا ن را تماشا کنیم.
قلمرو ادبی:

مجاز  :دنیا ( مردم دنیا )  /خطّ درشت و بسیار روشن  :وابسة وابسته /سپاه نازی  « :نازی » نام حزب سیاسی که در آلمان فعالیت داشت.
قلمرو ادبی:
تشخیص  :دنیا عجیب فراموشکار است

عالوه رب آن ،یک « پانوراما » رد اینجا ساخته شده هک از شاه کاراهی هنکی است .یک چارد زبرگ هک قطر آن از پنجاه متک رتشیب است ،رد وسط زدهاند .رب دیوارۀ آن از
ّ
ّ
ّ
ط ر ا پلئ س ه من
ن ش مج ّس
ظ
ش
ب
پ
ک
ت
گ
خ
ت
م
ا
ن
آ
ا
اطراف ،منظرۀ جنگ « وارتلو » را هب صورت قا ی م ردهاند .مام ید ن هب و ی قا ی شده؛ یک رف کد ر ن ان ون با پا یان م ،رد ن وهش ،و خاهن ،رد
ّ
شم
مت
پ
ک
م
ی
م
گ
ن
ک
گ
خ
ن
ن
نک
ک
ش
چ
ج
ا
ش
جای دیگر سپاهیان د ن و باالخره انپلئون رد آن دوردست رب اسب سفید ،ف ر ،هب دور مای نگ ی رد .ند عاع م ور ور ید از س ارباه ا ن ته ر باز و ی ند هک
ّ
روزی آفتابی نیست .وحشت انپلئون از بارندگی است هک توپخاهن او را از تحرک باز خواهد داشت.
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ّ
ّ
طّ
ت
ه
ی
ص
ا
جالب آنکه راهنمای ما می گفت«:تمام این مناظر رباساس تعریف ویکتور هوگو از میدا ن جنگ  -رد جلد دوم کتا ب بینوایان – ساخته شده؛ یعنی نقاش و ر ح مان و فات
ّ
هن مج ّس
م
ی
م
ش
ش
ک
ب
خ
ویکتور هوگو را نقا ی ردهاند ».ن شاید حدود  33سال شیپ ا ن کح را رد پارزی وانده ودم .حاال دوباره رد ذ م م یشد.

م
وقتی رد پاریس بودم ،یک روز ،انهمای از پارزی هب پاریس هب انم من رسید .انهم را آاقی هدا یتزاده ،علم کالس سوم و چهارم ابتدا یی من ،ربایم نوشته بود؛ هب یاد گذشتهاه و

خاطرات پارزی و خواندن بینوایان ویکتور هوگو.

ّ
م
این علم شکیف باسواد سفارش کرده بود هک اگر رک قبک ویکتور هوگو رفتم ،از جانب او افتحهای ربای این نویسندۀ زبرگ طلب کنم .این انهم مرا هب فکر انداخت .متوهج شدم
ّ
مث
ّ
پل
ه
حت
ئ
م
هک قدرت قلم این نویسنده ات هچ حد بوده است هک فرهنگ و تمدن فرانسوی را ی رد دل داهت دور افتاده اریان ل پارزی ،م فرا ربده است .کاری هک هن سپاه ان ون ی
سخ
توانست بکند و هن نیکوی شارلمانی و هن نکانی اهی دو گل.

قلمرو زبانی :
 /پانوراما  :معادل فارسی آن « سراسر نما » است  .هرگونه دورنمای سراسری از یک فضا را پانوراما گویند / .واترلو  :نام آخرین نبرد
ناپلئون بناپارت بود  .بین سپاه فرانسه و سپاه ائتالف جنگ  .بهاین علت واترلو نام گرفت که نبرد در دشت واترلو در کشور بلژیک امروزی
رخ داد / .طَبق  :سینی  /محوّطه  :هر جای محصور و محدود  /فاتحه ای برای این نویسندة بزرگ طلب کنم  :دعای خیر برای مرده (
خواندن سورة حمد و توحید برای مرده )  /شارلمانی :کارل بزرگ یا شارلمانی به عنوان مؤسس امپراتوری مقدس روم شناخته شد و از
نظر اروپایی ها  ،پدر کشورهای فرانسه و آلمان است / .دوگل  :ژنرال مارشال دوگل  ،رئیس جمهور فرانسه بود که در جنگ جهانی دوم
فرماندهی نیروهای آزاد فرانسوی را بر عهده داشت.
از پاریز تا پاریس ،محمد ابراهیم باستانی پاریزی

کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی :
 -9واژة « طاق » در هر بیت  ،به چه معناست ؟
الف) طاق پذیر است عشق  ،جفت نخواهد حریف /بـر نَمَـط عشـق اگـر پـای نهی طاق نه

خاقانی

ب) نـهـاده بـــه طـاق انـــدرون تـخـتِ زر /نـشـانـده بـه هـر پـایـه ای در گـهـر فردوسی
پ) چون ابروی معشـوقان با طـاق و رواق است  /چون روی پری رویان با رنگ و نگار است منوچهری

فرد متضاد « جفت »
عمارت

خمیدگی اربو

 -۲پنج گروه کلمة مهمّ امالیی از متن درس بیابید و بنویسید.
 -9همان طور که می دانید گروه اسمی از « هسته » و « وابسته » تشکیل می شود  .بعضی از وابسته ها نیز می توانند وابسته ای داشته
باشند.
اکنون به معرّفی سه نوع از وابسته های وابسته می پردازیم:
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الف) ممّیز :معموالً برای شمارش تعداد یا اندازه و وزن موصوف ،میان صفت شمارشی و موصوف آن ،اسمی می آید که وابستة عدد است
و « ممّیز» نام دارد.
توجّه  :ممیّز با عدد همراه خود ،یک جا وابستة هسته می شود ؛ نمونه:
دو

تخته

فرش

ممیّزها عبارت اند از « :تن ،کیلوگرم ،گرم ،من ،سیر و  » ...برای وزن
« فرسخ (فرسنگ) ،کیلومتر ،متر ،سانتی متر ،میلی متر و  » ...برای طول
«دست» برای تعداد معیّنی از لباس ،میز و صندلی ،ظرف
«توپ و طاقه» برای پارچه«تخته» برای فرش
«دستگاه» برای وسایل و لوازم الکتریکی و همانند آنها
«تا» برای بسیاری از اشیا
راه

نمونه  :هفت فرسخ

کلمة « فرسخ »  ،وابستة وابسته از نوع « ممیّز» است.
توجّه  « :ممیّز » عالوه بر « عدد » می تواند وابستة صفت پرسشی و صفت مبهم نیز باشد.
چند

نمونه :

تخته

قالی

ب) مضاف الیه مضاف الیه  :اسم  + ِ- +اسم  + ِ - +اسم
در برخی از گروه های اسمی  « ،مضاف الیه »  ،در جایگاه « وابستة » هسته قرار می گیرد ؛ آنگاه این مضاف الیه  ،خود  ،وابسته ای از
نوع « اسم » در نقش مضاف الیه می پذیرد ؛ نمونه :
محوّطة

میدانِ

شهر

هسته

مضاف الیه مضاف الیه

وسعتِ

کرمان

استانِ

واژه های « شهر» و « کرمان » وابستة وابسته از نوع « مضاف الیه مضاف الیه » هستند.
توجّه  :اسم یا هر کلمه ای که در حکم اسم ( ضمیر  ،صفت جانشین اسم ) باشد ،در جایگاه مضاف الیه مضاف الیه قرار می گیرد؛ مثال :
گیراییِ سخنِ او
هسته مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه
قدرت قلم

نویسنده

هسته مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه
« او » و « نویسنده »  ،وابستة وابسته  ،از نوع « مضاف الیه مضاف الیه » هستند.
پ) صفتِ مضاف الیه  :اسم  + ِ- +صفت  /اسم  + ِ- +صفت پیشین  +اسم
در این نوع گروه اسمی «،مضاف الیه » که وابستة « هسته » است  ،به کمک « صفت » ( پسین یا پیشین ) توضیح داده می شود؛ نمونه :
دانش آموز پایة دوازدهم
هسته مضاف الیه صفت مضاف الیه
اسیرِ

این

جهان
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هسته صفت مضاف الیه

مضاف الیه

یادآوری خاطرة دلپذیر
برنامة کدام سفر ؟
در مثال های باال  ،واژه های « دوازدهم » « این »  ،دلپذیر » و «کدام » وابستة وابسته از نوع « صفتِ مضاف الیه » هستند.
از متن درس  ،برای هر یک از انواع « وابسته های وابسته » نمونه ای مناسب بیابید.
قلمرو ادبی :
 -9عبارت و بیت های زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید.

چش
چش
یک روز دنیایی به روم چشم داشت و از آن چشم می زد .مجاز  « :دنیا » مجاز از مردم دنیا  /کناهی  « :م داشتن » :ااظتنر داشتن  « -م می زد »  :می رتسید
کاووس کیانی که کی اش نام نهادند

کی بود؟ کجا بود؟ کی اش نام نهادند

تلمی
ح  :پادشاهی کاووس  .کناهی  :کی بود ؟ کجا بود ؟ کی اش انم نهادند  :کناهی از هب رکعت سپکی شدن ایام عمر
دل گرمی و دم سردی ما بود که گاهی

مرداد مه و گاه دی اش نام نهادند

تضاد :دل گرمی  ،دم رکدی  /مرداد ماه  ،دی ماه  /کناهی  :دل گرم بودن  ،دم رکد بودن

تعلی
حسن ل  :ماه مرداد  ،گرمی اش را از دل گرمی ما گرفته است – دی ماه  ،رکدی خودش را از دل رکدی ما گرفته است

 -۲عبارت زیر ،یادآور کدام مَثَل است؟
« از بیم عقرب جرّارة دموکراسی قرن بیستم ،ناچار شده به مار غاشیة حکومت سرهنگ ها پناه ببرد».

ّ
ّ
لمث
از عقرب جرار هب مار غاشیه پناه ربدن  :ضکب ا ل است  .بدرت شدن ویپسته اوضاع و از بدرت هب بد پناه ربدن  « .از چنگ گرگ راه شدن و رد چنگ قصاب افتادن» ؛ « از چاه ربون آمدن

و رد دام افتادن »

قلمرو فکری :
 -9مقصود نویسنده از عبارت زیر چیست؟
چه خوش گفته اندکه « امپراتوری های بزرگ هم مانند آدم های ثروتمند ،معموالً از سوءِ هاضمه می میرند »

معم
امپکاتوری اهی زبرگ هم مانند آدم اهی رثوتمند ،وال از سوءاهضمه می میکند ؛ یعنی از افراط رد کاراه از نیب می روند .همانطورهک رثوتمندا ن از رپخوری می میکند( خودشان عامل
م
م
گس
مرگ خودشان هستند) امپکاتوری اهی زبرگ  ،دائم هب فکر تکش قلمرو خود هستند و از ردون ملکت خودشان بی خبک می مانند  ،از این رو  ،انبسامانی ردون ملکت خودشان آنها

را از نیب می ربد ؛ یعنی عامل مرگ انسان اهی زبرگ خودشان هستند .
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 -۲مفهوم کلیّ هر بیت را مقابل آن در جدول بنویسید.
مفهوم کلّی

بیت

تح
سخ
ربای زبرگ شدن باید تی اهی زیادی را مل کرد

صد تیغ جفا بر سر و تن دید یکی چوب
تا شد تهی از خویش و نی اش نام نهادند

باید از پیک طریقت  ،پیکوی کرد ات سعادتمند شد

آیین طریق از نَفَس پیر مغان یافت
آن خضر که فرخنده پی اش نام نهادند

 -9با توّجه به متن درس« ،دولت مستعجل» یادآور کدام بیت از حافظ است؟ دریافت خود را از آن بنویسید.

راستی خاتم فیکوزه بواسحاقی

گنج حکمت

مستعج
ب
خوش ردخشید ولی دولت ل ود

سه مرکب زندگی

نق
ل است هک از او [ارباهیم ادهم] رپسیدند هک  «:روزگار چگوهن می گذرانی؟»

نش
نش
نع
گفت«:هس مَرکب دارم؛ بازبسته ؛ چون متی پدید آید ،رب مَرکب ُشکر ینم و شیپ او باز شوم و چون بالیی پدید آید ،رب مَرکب صبک ینم و شیپ باز روم و چون طاعتی پیدا

نش
گردد ،رب مَرکب اخالص ینم و شیپ روم».

تذکرة االولیاء ،عطّار
قلمرو زبانی :
مرکب  :هرآنچه بران سوارشوند  ،اغلب منظور « اسب » است  /ابراهیم ادهم  :از عارفان مشهور و بزرگ قرن دوم هجری  /باز بسته ( باز
داشته )  :رام شده  ،فرمانبردار  /اخالص  :پاک داشتن دل  ،ارادت صادق /
قلمرو ادبی :
تشبیه  :مرکب زندگی  -مرکب شکر -مرکب صبر /مرکب اخالص  /بر مَرکب صبر نشینم  :کنایه از صبورباشم /برمَرکب شُکر نشینم :
کنایه ازشکرگزار باشم  /بر مَرکب اخالص نشینم  :کنایه از مخلص باشم
قلمروفکری:
ابراهیم می گوید  :سه مرکب دارم  ،فرمانبردار  .اگر خداوند به من نعمتی دهد بر اسب شکرگزاری می نشینم و جلو می روم ؛ یعنی قدردان
و سپاسگزار نعمت های خدا هستم و این سپاسگزاری بدین گونه است که از آن نعمت ها درست و در جای خود بهره بگیرم .
بر مرکب صبر نشینم ؛ شکایت و ناله و زاری نمی کنم بلکه به خدا پناه می برم  .در اصطالح عرفانی « ترک شکایت کردن از بالهاست
و انتظار فرج و گشایش از حق داشتن».
وقتی به نعمت و رفاه می رسم  ،بر مرکب شکر ،سوار می شوم ( شکر گزاری می کنم ) و این شکر مرا به درگاه خدا می رساند ( به خدا
نزدیک می کند) وقتی بالیی پیش می آید بر آن صبر می کنم و با صبر پیش می روم ؛ و چون فرصت طاعت و بندگی پیش می آید  ،دل
از هر چه غیر اوست پاک می کنم و تنها به حق می پردازم و به پیش می روم.
پیام :شکرگزاری بر نعمت صبر بر بال واخالص در عبادت
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درس نهم

کویر

تم
یخ
چشمۀ آبی رکد هک رد وز سوزان کوری ،گویی از دل چالی زبرگ بیکون می آید .از دامنۀ کوه اهی شمالی اریان هب سینۀ کوری رکازری می شود و از دل ارگ « مزینان » رک رب می

دارد .از این جا ردختان کهنی هک سالیانی رداز رک رب شاهن هم داده اند ،آب را ات باسستان و مزر ه مشایعت می کنند .ردست گویی عشق آباد کوچکی است و چنان هک می گویند ،هم رب
ان گارۀ عشق آبادش ساخته اند .مزینان از زهار و صد سال شیپ  ،هنوز رب همان مُهر و نشان است هک بود. ...

قلمرو زبانی :
تموز :ماه دهم از سال رومیان  ،تقریبا مطابق با تیر ماه سال شمسی ؛ ماهِ گرم  /ارگ  :قلعه ای کوچکی که در میان قلعه ای بزدگ
سازند ،قلعه  ،حصار  /سر برداشتن  :سر یلند کردن  /مزینان :روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان داورزن در استان خراسان

رضوی ایران  /مشایعت  :هم قدم شدن با کسی  ،از پی مسافر رفتن  ،همراهی با مهمان برای خداحافظی  /هم بر انگارة عشق آبادش
ساخته اند  :اندازة یا نقشة ساختارش مانند عشق آباد است  / .ضرب المثلی برگرفته از این بیت حافظ:

ّ
حهۀ مهر بدا ن ُمهر و نشان است هک بود

گوره مخزن ارکار همان است هک بود

قلمرو ادبی :
کنایه  :ازدل چیزی بیرون آمدن کنایه از « جوشیدن »  /تضاد  :سرد  ،سوزان  ،کویر  /تشخیص  :سینة کویر  -درختان کهن سر بر
شانة هم بگذارند  /تشبیه :کویر به عشق آباد تشبیه شده است.
تلمیح  :به بیت حافظ « گوهر مخزن اسرار همان است که بود  /حقه مهر بدان مهر و نشان است که بود »

بی
فق
نش
اترخی هق از شارعان و دا مندا ن و مردان فهه و حکمت و شعر و ادب و رعافن و تقوای مزینان یاد می کند ،رد آن روزگاری هک باب علم رب روی یک و غنی ،روستایی و

هم
نش
شهری باز بود و استادان زبرگ حکمت و فهه و ادب ،هن رد « ادارات » هک رد رغهف اهی مساجد یا مَدرس اهی مدا رس می ستند و شاگرد بود هک چون جویندۀ تشنه ای می گشت و می

شش
ب
سنجید و باالخره می یافت و رک می سپکد؛ هن هب زور «حاضک و غایب» ل هب نیکوی ارادت و ش ایمان.
قلمرو زبانی :

تاریخ بیهق :نام کتابی است که در قرن پنجم نوشته شد  /بیهق  :نام قدیم سبزوار  /غرفه  :اطاق ،باالخانه ،هر یک از اناق های کوچکی
که باالی اطراف یالن یا یک محوّطه می سازند که مشرف بر محوّطه است  /مَدرس  :جای تدریس /
قلمرو ادبی :
استعاره  :باب علم( علم مانند قلعه ای است که در دارد) – نیروی اراده ( ارده مانند موجودی است که نیرو دارد) کشش ایمان ( ایمان
مانند چیزی است که کشش دارد)  /تشبیه :شاگرد هم چون تشنه ای می گشت / .تضاد  :غنی و فقیر -روستایی و شهری – حاضر و
غایب

ّ
صح
ف
ف
بت مزینان بود .زندیک هشتاد سال شیپ ،مردی یلسوف و فقیه هک رد حوزۀ ردس مرحوم حاجی مال اهدی ارکار  -آخرین یلسوف از سلسلۀ حامکی زبرگ اسالم  -مقامی
شخ ّ
نش
چش
ص
حک
کم
ح
ی
ی
ل
ع
ت
م
ع
ی
ی
ی
چ
ر
هم
گ
ح
ب
تن
لس
ف
ن
ش
بلند و ی مایان دا ت ،هب ا ن ده آمد ات ر را هب ها ی بگذا رد .بعد از م ا کار ،ۀ م اه هب او ود هک وزۀ ت را او رم و راغ م و فه و کالم را او هک جا ن

ّ
علم
من
شایستۀ وی بود ،روشن ن گاه دارد؛ اما رد آستانۀ میوه دادن ردختی هک جوانی را هب پایش ریخته بود و رد آن هن گام هک بهار حیات ی و اجتماعی اش فرا رسیده بود ،انگهان قلب شد.
چش
شس
شهر را و گیکودار شهر را راه کرد و م اه را منتظر گذا شت و هب دهی آمد هک رهگز رد ااظتنر آمدن چون او ی نبود.
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قلمرو ادبی :
کنایه  :چشم ها به او بود  ،کنایه از « منتظر بودن »  /حوزه  :ناحیه  ،طرف  /گرم و روشن نگاه داشتن :کنایه از « رونق بخشیدن »
تشبیه  :چراغ علم  /بهار حیات علمی /استعاره  :درخت ( استعاره از علم و فلسفه و کالم )  /تشخیص :ده منتظر کسی باشد.

ّ ّ
ّ
وی جد پدر من بود .من نیم قرن شیپ از آمدنم هب این جهان  ،خود را رد او احساس می کنم ؛ رد ن گاه اونشانی از من بوده است ...و اما جد من ،او نیز رب شیوۀ پدر رفت .هب

هم
ین روستای فراموش باز آمد و از زندگی و مردمش کناره گرفت و هب پاکی و علم و تنهایی و بی نیازی و اندیشیدن با خویش -هک میکاث اسالفش بود ،و از ره هچ رد دنیا هست ،جز

عم
این هب اخالفش ندا د  -وافدار ماند هک این فلسفۀ انسان ماندن رد روزگاری است هک زندگی سخت آلوده است و انسان ماندن ،سخت دشوار .پس از او وی زبرگم هک ربجسته رتین
تحصی
گش
ی
ف
گ
ک
س
خ
لس
ف
م
شاگرد حوزۀ ادیب زبرگ بود ،پس از پایان ل فهه و فه و هب وژیه ادبیات  ،باز راه اجدا د و ش را هب وی وری شیپ ر ت و هب زینان باز ت.
قلمرو زبانی:
اسالف  :گذشتگان  ،جمعِ سَلَف  /اخالف :جانشینان جمعِ خَلَف  ،فرزند صالح که بعد از مرگ پدر خود به صالحیت مانده باشد.
قلمرو ادبی:
کنایه  :خود را در او احساس می کردم  ،کنایه از « مثل او می اندیشم »
قلمرو فکری :
در روزگاری است که زندگی سخت آلوده است و انسان ماندن ،سخت دشوار  :در دورانی که زندگی دنیایی سخت پایبند می کند ،ترک
آن و دل نبستن به آن بسیار دشوار است.

ی
ص
آن اوا ل سال اهی کودکی ،هنوز ویپند ما با زادگاه روستایی مان ربقرار بود و ربخالف حال ،پامان هب ده باز بود و رد شهر ،دست و پاگیک نشده بودیم و ره سال اتبستان اه را هب ا ل

گش
تع
خود ،مزینان رب می تیم و هب بیک امروزمان « می رفتیم ».

نخس
چش
آغاز اتبستان ،پایان مدا رس! هچ آغاز خوبی و هچ پایان خوب رتی! لحظۀ زعزی و شورانگیزی بود؛ لحظه ای هک ره سال از تین دم بهار ،بی صبکاهن م هب راهش بودیم و آن

هم
بخ
می
سال اه ،ره سال ااظتنر پایان می گرفت و اتبستان وصال ،ردست هب هن گام ،چون همه ساهل ،امید ش و گرم و مهربان و نوازشگر می آمد و ما را از رغبت زندا ن شهر هب هن آزاد

گس
و دامن تکمان ،کوری می ربُد؛ هن ،باز می گرداند.
قلمرو زبانی :

پامان به ده باز بود  :به دِه رفت و آمد داشتیم /کنایه :دست و پا گیر شدن :ایجاد دردسر کردن  /تابستان  :یک واژه ساده است  /غربت
 :دور از وطن  ،تنهایی /
قلمرو ادبی :
تشبیه  :تابستان وصال  /غربت زندان شهر « شهر را به زندانی تشبیه کرده است »  /کویر مانند میهن آزاد است
تشخیص  :تابستان گرم و مهربان و نوازشگر بیاید

ّ
سخ
هم
چش
یک
رد کوری ،گویی هب مرز عالم دیگر زند یم و از آن است هک ماوراء الطبیعه را  -هک واره فلسفه از آن ن می گوید و مذهب بدا ن می خواند  -رد کوری هب م می توان دید ،می توان

احساس کرد و از آن است هک ایپمبکان همه از اینجا ربخاسته اند و هب سوی شهراه و آبادی اه آمده اند « .رد کوری خدا حضور دارد » این شهادت را یک نویسندۀ [ اهل] رومانی داده است
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ّ
ئی
س
س
ت
خ
گ
ن
ص
خ
ه
حت
هک ربای شناختن محّمد و دیدن صحرایی هک آواز رپ جبک ل همواره رد زری رغفۀ بلند آسمانش هب گوش می رسد و ی رد ش ،غارش ،کو ش ،ره رۀ ش و نگرزیه اش آیات وحی را
رب لب دارد و زبان گویای خدا می شود ،هب صحرای رعبستان آمده است و عطر الهام را رد فضای ارکارآمیز آن استشمام کرده است.

قلمرو زبانی:
ماورا  :فراسو  ،آن سو  ،ماسوا  ،برتر  /ماوراء الطبیعه  :آن چه فراتر از عالم طبیعت و ماده باشد مانند خداوند  ،روح و مانند آنها  /در کویر
خدا حضور دارد  :در کویر معنویت وجود دارد /الهام  :در دل انداختن  ،افکندن خدا در دل کسی امری را که وی را به فعل یا ترک چیزی
وادارد  /استشمام  :بوییدن /
قلمرو ادبی:
تشخیص :فلسفه از چیزی سخن بگوید  /مذهب به چیزی بخواند  /در کویر خدا حضور دارد / :درخت و غار و  : ..چیزی را برلب داشته
باشد/

حس آمیزی  :اینکه بتوانیم ماوراالطبیعه را ببینیم

تشبیه  :عطر الهام ( الهام مانند عطری است )

ن
قل
 ...آسمان کوری ،این خلستان خاموش و رپمهتابی هک رهگاه مشت خونین و بی اتب بم را رد زری باران اهی غیبی سکوتش می گیکم و انهل اهی گرهی آلود آن روح رددمند و تنها

هم
را می شنوم .انهل اهی گرهی آلود آن امام راستین و زبرگم را هک چون این شیعۀ گمنام و رغیبش ،رد کنار آن مدینۀ پلید و رد قلب آن کوری بی فریاد ،رک رد حلقوم چاه می ربد و می
گریست .هچ افجعه ای است رد آن لحظه هک یک مرد می گرید!  ...هچ افجعه ای! ...

قلمرو زبانی :
آن روح دردمند :حضرت علی ( ع )  /این شیعة گمنام  :دکتر شریعتی  /آن مدینة پلید  :شهر کوفه /
قلمرو ادبی :
تشبیه  :آسمان کویر را به نخلستان تشبیه کرده است  /قلب را به مشت تشبیه کرده است /باران های غیبی سکوت /ناله های گریه
آلود آن امام را همچون این شیعه دانسته است/
استعاره  :قلب کویر  /حلقوم چاه ( چاه مانند موجودی است که حلقوم دارد)
تشخیص  :نگاه اسیر  / ،تناقض  :نخلستان خاموش و پرمهتابی /

مث
نیمه شب آرام اتبستان بود و من هنوز کودکی هفت هشت ساهل .آن شب نیز ل ره شب رد ساهی روشن رغوب ،دهقاانن با چهارپایانشان از صحرا باز می گشتند و هیاهوی

ّ
ّ
ج
گ
ک
تن
ک
س
م
ا
گله خوابید و مردم شامشان را هک خوردند ،هب پشت بامها ردنتف؛ هن هک بخوابند ،هک تماشا کنند و از ستاره اه حرف زبنند ،هک آسمان ،تفر گاه ردم وری ا ت و ها رداگشه آز د و آباد وری.
قلمرو زبانی :
گله  :اسم جمع  /تماشا  :معنای قدیم ( با هم راه رفتن )خود را از دست داد و معنای جدید گرفت( نظاره کردن )
قلمرو ادبی :
تشبیه  :آسمان مانند تفرّجگاه و گردشگاهِ مردم است

ّ
م
ل
آن شب نیز من خود را رب روی بام خاهن گذاشته بودم و هب نظارۀ آسمان رفته بودم؛ گرم تماشا و رغق رد این ردیای سبز علقی هک رب آن مرغان ا ماس رپَ ،ستارگان زیبا و

ّ
ی
خاموش ،تک تک از سیب رک می زنند .آن شب نیز ماه با تأللؤ رپشکوهش از راه رسید و گل اهی الماس شکفتند و قند ل زیبای رپوین رک زد و آن جادۀ روشن و خیال
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ّ
ّ
س ل نش
ک
ه
ش
ک
ی
ت
م
ن
شگف
ل
ک
ه
بی
شه
م
ا
مک
آ
انگیزی هک گویی یک راست هب ابدیت می ویپندد « :شارهاه علی »  « ،راه ه »! تا هک گاه اهی و س ردم آ فا ت ن ر ،ن ر شان ی ند و داه ی اهی کا ش
ّ
ح ا ی تلق تع
ب
ی
پن
ت
کن
س
کوری ،شارهاه علی ،راه کعبه ،راهی هک علی از آن هب کعبه می رود .کلمات را کنار زنید و رد زری آن ،رو ی ر هک رد ا ن ی و ک هان ا ت ،ماشا ید.
قلمرو زبانی :
آن شب نیز من خود را بر روی بام خانه گذاشته بودم  :آن شب من نیز از وجود مادی خود چشم پوشیدم و غرق در عالم معنویت شدم و
به تماشای آسمانی نشستم که معنویت الهام می کرد  /نظاره  :تماشا کردن ،نگاه  ،نگریستن  /گرم تماشا و غرق بودن  :سخت مشغول
نگاه کردن بودن  /معلّق  :آویزان  ،آویخته  /دریای سبز معلّق  :آسمان  /مرغان الماس پَر  :ستارگان  /الماس پر  :نور ستارگان  /قندیل :
مشعل  ،چراغدان/

سر می زدند  :آشکار می شدند ،می تابیدند /آن جاده روشن و خیال انگیز  :کهکشان /تأللؤ  :درخشندگی  /گل

های الماس  :ستارگان  /قندیل :چراغ  ،چراغدان  /کهکشان  :وندی مرکب ( کاه  +کش  +ان )  /شگفتا  :وندی  /تلقّی  :دریافت  ،نگرش
 ،تعبیر
قلمرو ادبی :
کنایه  :من خود را بر روی بام خانه گذاشته بودم /
استعاره  :دریای سبز معلّق ( آسمان مانند دریایی بود)  /مرغان الماس پر :ستارگان مانند مرغان الماس پر هستند /گل های الماس پر
( ستارگان مانند گل های الماس پرهستند)  /آن جاده روشن و خیال انگیز  :استعاره از « کهکشان »  /نگاه های لوکس مردم  :استعاره (
نگاه مردم به کاالیی لوکس تشبیه شده است)  /تشبیه  :پروین به قندیل تشبیه شده است /تشخیص  :تلقّی و تعبیر مانند انسانی است
که روح دارد  /تلمیح  :قدما معتقد بودند که آسمان سبز رنگ است/
قلمرو فکری :
کلمات را کنار زنید و در زیر آن ،روحی را که در این تلقّی و تعبیر پنهان است ،تماشا کنید  :نویسنده بین نگاه های تجملی مردم شهری و نگاه
سادة مردم روستایی تفاوت قائل می شود و واژه ها را برای رساندن معنا کافی نمی داند و برای رسیدن به معنویات آنها را ناتوان می
داند و معتقد است باز نمودن امور معنوی در عالم معانی صورت می گیرد.

ّ
گش
عظ
چنین بود هک ره سال هک یک کالس باالرت می رفتم و هب کوری رب می تم ،از آن همه زیبایی اه و لذت اه و نشئه اهی رکشار از شعر و خیال و مت و شکوه و ابدیت رپ از قدس

عم
چش
و چهره اهی رپ از « ماورا » محروم رت می شدم ات امسال هک رفتم ،دیگر رک هب آسمان رب نکردم و همه م رد زمین هک اینجا … می توان چند حلهه چاه یق زد و… آنجا می شود چغندر
ّ
سخ
نگ
کاری کرد … ! و دیدا راه همه رب خاک و ن اه همه از خاک ! هک آن عالم رپُشگفتی و راز ،رکایی رکد و بی روح شد ،ساختۀ چند عنصک! و آن باغ رپ از گل اهی ر ین و معطر شعر و
عق
م
سم
خیال و الهام و احساس رد وم رکد این ل بی ردد و بی دل ژپمرد و صفای اهورایی آن همه زیبایی اه هک ردونم را رپ از خدا می کرد ،هب این علم عددنیب صلِت اندیش آلود و
بس
من آن شب ،پس از گشت و گذا ر رد گرداگشه آسمان ،تماشاخانۀ زیبا و تفگش مردم کوری ،فرود آمدم و رب روی بام خاهن ،خسته از نشئۀ خوب و پاک آن « ارکا » رد تک خویش هب

خواب رفتم.

علی شریعتی ،کویر ( با تلخیص )
قلمرو زبانی :
همه چشم در زمین  :نگاه مادی شد  /نشئه  :حالت سرخوشی و مستی  /قدس  :پاکی  ،صفا  ،قداست / .آن عالم پُرشگفتی و راز :
استعاره از آسمان  /سرد و بی روح بودن :کنایه از دلپذیر نبودن /آن باغ  :آسمان  /عقل بی درد و بی دل  :عقل بی احساس و بی عاطفه
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 . /سرا  :خانه  /سَموم  :باد بسیار گرم و زیان رساننده  /اهورایی  :ایزدی  ،خدایی  ،منسوب به اهورا  /،اسرا  :در شب راه رفتن /
هفدهمین سورة قرآن کریم.
قلمرو ادبی:
تشخیص  :سرا بی روح باشد  /عقل بی درد ( عقل مانند انسانی است که درد داشته باشد و بی دل باشد /علم عدد بین باشد و مصلحت
اندیش /
تشبیه  :شعر مانند باغی پر از گل بود  /گردشگاه آسمان  /کویر به تماشاخانه تشبیه شده است  /سَموم سرد این عقل :اضافة
تشبیهی/
تناقض :سموم سرد
کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی :
 -9ار متن درس  ،برای هر یک از معانی زیر  ،واژه های معادل بیابید.

سم

الف) باد گرم مهلک ( َ وم )

ب) تماشا ( نظاره )

م ّ

ج) آویزان ( علق )

ّ

د) نگرش ( تلقی )

 -۲چهار گروه اسمی که اهمیّت امالیی داشته باشند ،از متن درس بیابید و بنویسید.
 -9به انواع دیگر از « وابسته های وابسته » توجّه کنید:
الف) صفتِ صفت :اسم  + ِ- +صفت  + ِ- +صفت
برخی صفت ها ،صفت های همراه خود را بیشتر معرّفی می کنند و دربارة ویژگی های آنها توضیح می دهند؛ این صفت با صفت همراه
خود  ،یک جا وابستة هسته می شود .مانند:
پیراهن آبی روشن
هسته صفت صفت صفت
رنگ سبز چمنی
درنمونه های باال  ،واژه های « روشن » و « چمنی » وابستة وابسته از نوع « صفتِ صفت » هستند.
ب) قیدِ صفت :کلمه ای است که دربارة اندازه و درجة صفت پس ازخود توضیح می دهد؛ مانند:
دوست بسیار مهربان
هسته

قید

صفت

شرایطِ تقریبا پایدار
واژه های « بسیار » و « تقریبا » وابستة وابسته  ،از نوع « قیدِ صفت » هستند.
در کدام گروه های اسمی زیر« ،وابستة وابسته» به کار رفته است ؟ نوع هر یک را بنویسید.
 ) 9تموز سوزان کویر
 )9قلب آن کویر( صفت مضاف الیه)
 )5هوای نسبتاً پاک( قید صفت )

مم ّ

 )۲سه دست لباس ایرانی( یز)

 )4این معمار خوش ذوق
 )6شاگرد حوزة ادبی( صفت مضاف الیه )

 -4عبارت زیر را با توجّه به موارد « الف » و « ب » بررسی کنید:
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آن شب نیز من خود را بر روی بام خانه گذاشته بودم و به نظارة آسمان رفته بودم.
الف) گروه های اسمی

متمم
متمم
آن شب ( گروه قیدی ) نیز ( قید ) خود را ( گروه مفعولی ) رب روی بام خاهن ( گروه ی ) گذاشته بودم ( گروه فعلی) نظارۀ آسمان ( گروه ی ) رفته بودم ( گروه فعلی)
ب) نقش دستوری واژه های مشخص شده

متم
نیز ( قید ) هب نظارۀ آسمان ( م )
قلمرو ادبی :

 -9آرایه های ادبی را در بند « نهم» درس مشخص کنید.

 -۲دو نمونه «تلمیح» در متن درس بیابید و توضیح دهید .رک رد چاه کردن حضکت علی ( ع ) و گرهی کردن او رد میان چاه .

ئی
تلمی
ئی هم
آواز رپ جبک ل واره زری رغهف بلند آسمانش هب گوش می رسد  :ح دارد هب  ،جبک ل هک ایپم وحی را هب حضکت ایپمبک ( ص ) می رساند
 -9متن درس ،بخشی از «سفرنامه» محسوب می شود یا «حسب حال»؟ دلیل خود را بنویسید.

خس
سفرانهم :نوعی گزارش سفر و سیاحت است هک خاطرات نویسنده را نیز رد ربمی گیکد؛ مانند « ی رد میقات » جالل آل احمد

ّ
حت
م
عل
ش
ح
ا
زندگیناهم :نویسنده هب شکح حال ،حوادث و رویدا داهی زندگی خویش و یا دیگری می رپدازد و رد آن چگونگی وقوع حوادث ،زمان و م کان و ی ت وادث ر کح ی دهد.

حسب حال یا زندگی انهم است .زریا نویسنده با ثبت خاطرات و گزارشی از احوال خویش و دیگران و رخدا داهی روزگار ،اطالعاتی ارثگذار اراهئ داده است .گرهچ اشاره ای

مح
هم
نم
هب سفراهی خود هب کوری دارد اما چون چیه اشاره ای هب رخدا داهی طول سفر ندا رد و مقصد واره روستای مزینان است ،سفرانهم سوب ی شود.
قلمرو فکری :
 -9در متن درس  ،چه کسی به «جوینده ای تشنه» مانند شده است ؟ چرا؟

تحصی
ا ا س خ ا فت خ ا تسل
ی
ن
چی
م
مع
م
طل
عل
ف
ک
ک
ح
ن
ا
آ
ی
ا
منظور شاگردان هستند هک شدیدا هب ل وم  ،ا ساس یاز ی ردند و رد ب د ش و ر ت ،آز د هن ا تاد ود ر یا ه ،ود ر م او ی ردند .زریا ز هک ن اه ر هب

شش
سوی ردس و استاد می ششاند ،ش ایمان و نیکوی ارادت قلبی بود و هن چیز دیگر.

 -۲نویسنده با مقایسة زندگی روستایی و زندگی شهری ،به چه تفاوت هایی اشاره دارد؟

نش نس
هس
نگرش مردم شهر ین  ،بت هب پدیده اهی تی  ،لوشس و مادی و خالی از معنویت و حسابگراهن است .اما ن گاه مردم روستایی  ،ساده و بی آالیش و آمیخته با معنویت است.

 -9مضمون کلیّ هر سرودة زیر ،از سهراب سپهری  ،با کدام بخش از متن درس ،ارتباط دارد؟
الف( در کف ها کاسة زیبایی / ،بر لب ها تلخیِ دانایی  /شهرِ تو در جای دیگر  /ره می برَ با پای دگر.
ب( من نمازم را وقتی می خوانم  /که اذانش را باد گفته باشد سرگلدستة سرو /من نمازم را پی علف تکبیره االحرام می خوانم /پی
قدقامت موج

سهراب سپهری

یس
مضم
الف) ون  :توهج قلبی و حضور قلب داشتن و با بصیکت و معنویت هب پدیده اهی عالم نگر تن

تسبی
مضم
ب) ون  :همهء پدیده اهی عالم خدا وند را ح می گویند.
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بوی جوی مولیان

روان خوانی

ّ
نشس
حت
من زندگانی را رد چارد با تیک تفنگ و شیهۀ اسب آغاز کردم .رد چهار سالگی پشت اقش زین تم  .چیزی نگذشت هک تفنگ خفیف هب دستم دادند .ات ده سالگی ی یک

بو  :ایهام :الف) عطر و رایحه ب) امید و آرزو

جناس :بو  ،جو

شب هم رد شهر و خانۀ شهری هب رک نبکدم.

گس
ی
ی
ا ل ما رد سال دو مرتبه از زندیکی شیکاز می گذشت .دست فروشان و دوره گردان شهر ،بساط شیکینی و حلوا رد راه ا ل می تکدند  .پول نقد کم بود  .مزۀ آن شیکینی اهی باد و

باران خورده و گرد وغبار گرفته را هنوز زری دندان دارم.

نم نس
از دینشن اسم شهر ،قند رد دلم آب می شد و زمانی هک پدرم و سپس ماردم را هب تهران تبعید کردند ،تنها فرد خانواده هک خوشحال و شادمان بود ،من بودم؛ ی دا تم هک اسب و زینم

مش قش
نی
نم نس
را می گیکند و پشت میز و مکت مدرهس ام می نشانند  .ی دا تم هک تفنگ قی نگم را می گیکند و قلم هب دستم می دهند.
ّ
ّ
ّ
مهم
مهم
مل
ت
لت
ه
ه
ه
نب
نب
حض
ب
ت
ب
ت
یغ
ف
ع
ع
شت
شت
شت
س
پدرم مرد ی ود  .ا بااه ید شد  .ماردم م زن ی ود  .او م ا بااه ید شد .دار و ندا ر ما م ا بااه هب د ت کات دو ی و ی هب ما ر ت.
قلمرو زبانی :

شیهه  :صدا و آواز اسب  /قاش :قاچ  ،قسمت برآمدة جلوی زین ؛ کوهة زین  /تفنگ خفیف  :تفنگ سبک  /باد و باران خورده  :کثیف /
مزه زیر دندان داشتن :مزه را به یاد داشتن ،مزه را احساس کردن  /قند در دلم آب می شد  :بسیار خوشحال بودم  /تفنگ مشقی :
تفنگ تمرینی  /دار و ندار  :همة هستی  /حضرات دولتی :مقامات دولتی  ،بزرگان دواتی ( به ظنز) /یغما  :غارت  ،تاراج  ،به یغما رفتن
 :غارت شدن /
قلمرو ادبی:
کنایه  :زیر دندان داشتن  /قند در دل آب شدن /

من ق
مص
ربای شسانی هک رد کنار گوارارتین چشمه اه چارد می افرادنتش ،آب انبار آن روزی تهران یبت بود  .ربای شسانی هک هب آتش رکخ بَن و بلوط خو گرفته بودند ،زغال ل و
ّ
قک مح
تن
ف
ی
ی
ص
ب
ش
ف
نفت بخاری آفت بود .ربای ماردم هک رکارک عمرش را رد چارد باز و رپُ هوای عشاریی هب رک ربده بود ،س رد اات ی ور ،د وار و جان رسا ود  .ربا ش رد حیاط چارد زد م و
فقط رکمای ششنده و ربف زمستان بود هک توانست او را هب چهار دیواری ااتق بکشاند.

ما قدرت اجارۀ حیاط ردبست ندا شتیم .کارمان از آن زندگی رپُ زرق و ربق کدخدا یی و کالنتکی هب یک ااتق کراهی ای رد یک خانۀ چند ااتقی ششید .همه جور همساهی رد حیاطمان

ّ
داشتیم؛ شیکفروش ،رفتگر شهرداری،پیشخدمت بانک و یک زن مجرد .اسم زن همدم بود .از همه دلسوزرت بود .روزی پدرم را هب شهربانی خواستند  .ظهر نیامد .مأمور امیدوارمان
کرد هک شب می آید .شب هم نیامد .شب اهی دیگر هم نیامد.

قلمرو زبانی :
بَن  :درختی خودرو و وحشی که در برخی نقاط کوهستانی ایران می روید  ،پستة وحشی / .خو  :عادت  /محصور  :حصار شده  /امیدوارمان
 « :مان » نقش مفعولی دارد ( ما را) امیدوار می کرد /
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قلمرو ادبی:
تشبیه  :زغال منقل و نفت بخاری مثل آفت بودند / .کنایه  « :زندگی پُر زرق و برق کدخدایی و کالنتری » کنایه از زیبایی های ظاهری .
قلمرو فکری :
برای کسانی که به آتش سرخ بَن و بلوط خو گرفته بودند ،زغال منقل و نفت بخاری آفت بود  :یعنی آن گرما که حاصل سوختن چوب
بن و بلوط است ،گرمای طبیعی دارد و به جان می نشیند؛ حال آنکه گرمای حاصل از زغال منقل و نفت ،گرمای مصنوعی دارد و در
اصطالح عوام نمی چسبد) خوش نمی افتد(.

تشخ
ّ ّ
ّ
غصۀ مارد و رکگردانی من و بچه اه حد و حصک ندا شت .پس از ماه اه ااظتنر یک روز رک و کل ّه اش پیدا شد  .شناختنی نبود  .هجنکش دیده بود .فقط از صدا یش یص دادیم هک پدر

نگی
نش
است  .همان پدری هک اسب اهیش اسم و رسم دادنتش  .همان پدری هک ایلخانی قشقایی رب سفرۀ ر نش می ست .همان پدری هک گل ّه اهی رن گارنگ و رزی و ردشت داشت و
ی
فرش اهی گران بهای چاردش زبازند ا ل و قبیله بود.

ّ
پس
پدرم غصه می خورد .پیک و زمین گیک می شد  .ره روز ضعیف و انتوان رت می گشت  .همه چیزش را از دست داده بود .فقط یک دل خوشی ربایش مانده بود؛ کش با کوشش و

ّ
بس
تالش ردس می خواند .من ردس می خواندم  .شب و روز ردس می خواندم  .هب کتاب و مدرهس دل تگی داشتم  .دو کالس یکی می کردم  .شاگرد اول می شدم  .تبعیدی اه،

مأموران شهربانی و آشنایان کوهچ و خیابان هب پدرم تبکیک می دنتفگ و از آیندۀ ردخشانم ربایش خیال اه می بادنتف  .رکانجام تصدیق گرفتم .تصدیق لیسانس گرفتم  .یکی از آن
مستطی
قش ش
نس
گ
تصدیق اهی رپ رنگ و رونق روز .پدرم لیسا م را اقب گرفت و رب دیوار چ فرو ریختۀ ااتقمان آویخت و همه را هب تماشا آورد  .تصدیق نگی هب کل مربع ل بود .مزایای

ّ
م
خی
ی
ّ
ی
ی
نگ
ن
ک
ب
ن
م
ف
ش
ی
ا
تص
حل
شت
اقنونی تصدیق و انم و نشان مرا با ی ز با رب آن گا ه ودند.آ نا ی رد وهچ و ه ماند هک د ق ر دنیبن و آ ر ن وید.
قلمرو زبانی :

حد و حصر نداشت  :بسیار زیاد بود  /سر و کلّه اش پیدا شد  :خودش آمد  /اسم و رسم داشتند :مشهور بودند  /بر سفرة رنگینش
می نشست  :بخشنده بود  /زبانزد ایل و قبیله بود  :معروف بود  /پیر و زمین گیر شده بود  :ضعیف و ناتوان شده بود  /یک دل خوشی
برایش مانده بود  :شادی کمی داشت  /دو کالس یکی می کردم  :جهشی می خواندم  /خیال ها می بافتند  :مطالبی می گفتند / .تصدیق
گرفتم  :گواهی فارغ التخصیلی گرفتم /

قلمرو ادبی:
کنایه  :اسم و رسم داشتن  /بر سفرۀ رنگین نشستن  /گلهّ های رنگارنگ و ریز و درشت داشت  /زبانزد بودن /

یق
پیکمرد دل خوشی دیگری ندا شت  .روز و شب با فخر و مبااهت ،با شادی و رغور هب تصد م می نگریست و می گفت « :جان و مالم و همه چیزم را از دست دادم ولی

پس
تصدیق کم هب همۀ آنها می ارزد».

ی عش
پس از زعیمت رضا شاه  -هک قبال رضاخان بود و بعدا هم رضاخان شد  -همۀ تبعیدی اه راه شدند و هب ا ل و یکه بازگشتند و هب رثوت از دست رفته و شوکت گذشتۀ خود دست

یادنتف  .همه بی تصدیق بودند؛ هب جز من  .همه شان زندگی شیکین و دریین را از رکگردنتف.

قبالً رضاخان بود و بعداً هم رضاخان شد  :ابتدا یک سرباز ساده بود و به قدرت رسید و بعدا دوباره از حکومت برکنار شد.
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چشمه اهی زالل رد ااظتنرشان بود .کوه اهی مرتفع و دشت اهی بی کران رد آغوششان ششید .باز زین و ربگ را رب گردۀ َکهَراه و ُکرَنداه نهادند و رکگرم اتخت و اتز شدند .باز رد

ّ چم
نش
ی گس
سایۀ دالوزی چارداه و رد دامن معطر ن اه سفره اهی رپسخاوت ا ل را تکدند و رد کنارش ستند .باز با رسیدن مهر ،بار سفر را بستند و رکما را پشت رک گذادنتش و با آمدن فروردین،
مس
گرما را هب گر یک سپکدند و راه رفته را باز آمدند.

نس
نع
رد میان آانن فقط من بودم هک دو دل و رکگردان و رکرد گریبان بودم  .شیب از یک سال و نیم نتوا تم از مواهب خدا داد و مت اهی طبیعت بهره مند شوم .لیسانس

ی
ی
نم
داشتم  .لیسانس ی گذا شت هک رد ا ل بمانم .مالمتم می کردند هک با این تصدیق گرانقدر ،چرا رد ا ل مانده ای و عمر را هب بطالت می گذرانی؟ ! باید زعزیان و شسانت را رتک گویی
مح
و هب همان شهر بی مهر ،هب همان دیار بی یار ،هب همان هوای غبارآلود ،هب همان آسمان دود گرفته بازگردی و رد خاهن ای کوچک و کوهچ ای تنگ زندگی کنی و رد دفتکی یا اداره ای بوس
ّ
کن
ق
و مدفون شوی ات رت ی ی.

قلمرو زبانی :
زین و برگ  :زین و یراق اسب  /گُرده  :میان دو کتف که سنگینی کوله بر روی آن افتد ،میان دو شانه  ،پایین گردن از پشت  /کَهر  :اسب
یا استری که به رنگ سرخ تیره است  /کُرند :اسبی که رنگ آن میان زرد و بور باشد  /سردر گریبان بودن :در اندیشه بودن  /مواهب :جِ
موهبت  ،بخشش ها  /بطالت  :بیکاری  ،بیهودگی  ،کاهلی /
قلمرو ادبی :
تشخیص :چشمه های زالل در انتظار کسی باشند /کوه های مرتفع و دشت های بی کران در آغوششان کشید  /دامن معطّر چمن  /سفره
پر سخاوت  /گرما را به گرمسیر سپردند  /دو دل ک در شک و تردید  ،مردّد  /لیسانس نمی گذاشت که در ایل بمانم.

ّ
نش
سخ
ی
لح
حت
ن
ه
م
م
ی
م
ی
لت
ق
ک
گ
ب
خ
چاره ای نبود  .ی پدرم هک هب راف ت و م ی ن ت و رفته ود و یک ظه اتب جدا ی ام را ندا شت ،گاه فرمان ی داد و گاه ا ماس ی رد هک تصد ق داری،
ّ
کن
باید هب شهر بازگردی و رتقی ی!
ایهام  :بی مهر الف) بی محبت ب) بدون خورشید از شدّت آلودگی / .

گش
باز تم؛ از دیدا ر زعزیانم محروم ماندم .پدر پیک ،ربارد نوجوان و خانوادۀ گرفتارم را -ردست رد موقعی هک نیاز دادنتش  -از حضور و حمایت خود محروم کردم .ردد تنهایی ششیدم  .از

ی
لطف و صفای یاران و دوستان دور افتادم  .هب تهران آمدم  .با بدنم هب تهران آمدم .ولی روحم رد ا ل ماند  .رد میان آن دو کوه سبز و سفید  ،رد کنار آن چشمۀ انزنین ،توی آن

چارد سیاه ،رد آغوش آن مارد مهربان.

بی
گس
یت
رد پا خت هب ت کاپو افتادم و با دانشنامۀ رشتۀ حقوق قضایی ،هب رکاغ داد تکی رفتم ات اقضی شوم و ردخت بیداد را از خ و بن رباندا زم .دادیاری رد دو شهر ساوه و زدفول هب من

پیشنهاد شد.

قلمرو ادبی:
کنایه  :با بدنم به تهران آمدم .ولی روحم در ایل ماند
تشبیه  :درخت بیداد
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ّ
ّ
چش
رکی هب ساوه زدم و ردبارۀ زدفول رپس وجو کردم  .ره دو وریاهن بودند  .یکی آب و هوایی داشت و دیگری آن را هم ندا شت  .دلم گرفت و از رتقی عدلیه م پوشیدم و هب
ّ
مل ّ
فت
می
قب
ل
ق
گ
ی
ر
ک
گ
ک
س
ت
دنبال رت ی اهی د ر هب راه افتادم  .الش ردم و آن قدر حلهه هب رداه و م ات عا ت از بانک ی ک رد آوردم و رد وشۀ یک ااتق رپکارمند ،صند ی و زی هب د ت آوردم
جم
کنج
طف
و هب ع و تفریق محاسبات مردم رپداختم .شاهین تیز بال افق اه بودم  .زنبوری یلی شدم و هب ی پناه ربدم.

قلمرو زبانی :
عدلیّه  :دادگستری  /طفیلی  :منسوب به طفیل  ،وابسته  ،آن که وجودش یا حضورش در جایی  ،وابسته به وجود کس یا چیز دیگری است
؛ میهان ناخوانده.
قلمرو ادبی :
تشبیه  :ساوه و دزفول را به ویرانه ای تشبیه کرده است /.من مانند شاهین تیز بال افق ها بودم  ( .من االن )زنبوری طفیلی شدم و به
کنجی پناه بردم.

ّ
نم
شت
ق
ب
ق
بس
گ
ب
خ
خ
ب
ه
س
شه
ش
ف
شیب از دو سال رد بانک ماندم و مشغول رت ی شدم .ات تان وم را رسید  .وا داغ ود  .ب اه از رما وا م ی ربد  .حیاط و بهار واب ندا م .اات م رد وسط ر ود.

کنایه  :دلم گرفت ( اندوهگین شدم ) /چشم پوشیدم  :صرف نظر کردم  /آن قدر حلقه به در کوفتم (تالش کردم )/

ی
بساط تهوهی هب تهران رنسیده بود  .شاید هنوز اختکاع نشده بود  .خیس رعق می شدم  .ویپسته هب یاد ا ل و تبار بودم  .روزی نبود هک هب فکر ییالق نباشم و شبی نبود هک آن آب و هوای
ی
ی
ی
بهش
تی را رد خواب منیبن  .رد ا ل چارد داشتم؛ رد شهر خاهن ندا شتم .رد ا ل اسب سواری داشتم؛ رد شهر ماشین ندا شتم .رد ا ل حرمت و آسایش و شس و کار داشتم؛ رد شهر آرام

غم
و قرار و خوار و اندوهگسار ندا شتم.
قلمرو زبانی :

بهار خواب  :جایی که در فصل بهار می خوابند /بساط تهویه  :وسایلی برای ایجاد هوای مطبوع در اتاق ها و سالن ها /
اندوهگسار  :غم گسار /
قلمرو ادبی :
تشبیه  :هوای ییالق را به آب و هوای بهشتی تشبیه کرده است /

نم
انهم ای از رباردم رسید ،لبکزی از مهر و رکشار از خبکاهیی هک خوابشان را می دیدم ... «:ربف کوه هنوز آب نشده است  .هب آب چشمه دست ی توان ربد .ماست را با

پش
نم
نگ
چاقو می ربیم  .م گوسفندا ن را گل وگیاه ر ین کرده است .بوی شبدر دوچین هوا را عطر آگین ساخته است .گندم اه هنوز خوهش نبسته اند .صدا ی بلدرچین یک دم قطع ی
چش
شود  .جوهج کبک اه ،خط و خال انداخته اند .کبک ردی رد قل ّه اهی امکهن ،فراوان شده است  .بیا ،ات هوا رت و اتزه است ،خودت را ربسان .مارد م هب راه توست .آب خوش
نم
از گلویش پانیی ی رود».

انمۀ ربارد با من همان کرد هک شعر و چنگ رودکی با امیک سامانی!

ّ
نش
جی
شت
گ
ق
ک
س
آب حون فرو ست؛ ریگ آموی رپنیان شد؛ بوی جوی مولیان مدهوشم کرد .فردای همان روز ،رت ی را راه ردم .پا هب رکاب گذا م و هب وی زند ی روان شدم .

ی
تهران را پشت رک نهادم و هب سوی بخارا بال و رپ گشودم .بخارای من ا ل من بود.
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قلمرو زبانی :
خوابش را می دیدم  :آرزوی شان را می کردم  /به آب چشمه نمی توان دست برد  :بسیار سرد است  /ماست را با چاقو می بریم  :بسیار
غلیظ است  /پشم گوسفندان را گل وگیاه رنگین کرده است  :گیاهان رشد کرده اند  /شبدر دوچین  :شبدری که دوبار پس از روییدن
چیده شده باشد  /جوجه کبک ها ،خط و خال انداخته اند  :جوجه کبک ها بزرگ شده اند  /کبک دری :کبک های درّه ای  ،کبک خوش
آواز  /کمانه  :نام کوهی در منطقه ونک از توابع شهرستان سمیرم استان اصفهان  /چشم به راه بودن  :منتظر بودن  /آب خوش از گلویش
پایین نمی رود  :بسیار ناراحت است /پا به رکاب گذاشتن  :آماده حرکت شدن /
قلمرو ادبی :
کنایه  :خوابش را می دیدم  /به آب چشمه نمی توان دست برد  /است را با چاقو می بریم  /جوجه کبک ها ،خط و خال انداخته اند  /چشم
به راه بودن  /آب خوش از گلویش پایین نمی رود /
تلمیح  :شعر رودکی
بوی جـوی مـولـیـان آید همی

یاد یـار مـهـربان آیـد همی

ریـگ آمـوی و درشتــی راه او

زیر پایـم پرنیـان آید همی

آب جیحون از نشاط روی دوست

خنگ ما را تا میـان آید همی

ای بخـارا! شـاد باش و دیـر زی

میر زی تو شادمان آیـد همی

میر ماه اسـت و بخـارا آسمـان

ماه سـوی آسمان آیـد همی

میر سـرو است و بخارا بـوستان

سرو سوی بـوستان آید همی

آفرین و مدح سـود آیـد همـی

گر به گنج اندر زیان آید همی

تشبیه  :نامة برادر با من همان کرد که شعر و چنگ رودکی با امیر سامانی
استعاره  :سوی بخارا بال و پر گشودم ( من مانند پرنده ای بال و پر گشودم )
بخارای من ،ایل من ،محمّد بهمن بیگی

درک و دریافت :
 -9نویسنده در این متن ،از زبان طنز بهره گرفته است؛ دو نمونه از آن را در متن بیابید.

بی
گس
یت
رد پا خت هب ت کاپو افتادم و با دانشنامۀ رشتۀ حقوق قضایی ،هب رکاغ داد تکی رفتم ات اقضی شوم و ردخت بیداد را از خ و بن رباندا زم
ّ
ّ
ّ
چش
ق
ق
گ
ی
از رت ی عدلیه م پوشیدم و هب دنبال رت ی اهی د ر هب راه افتادم.
 -۲با توجّه به جملة زیر:
« نامة برادر با من همان کرد که شعر و چنگ رودکی با امیر سامانی»
الف) چرا نویسنده با خواندن نامة برادر  ،داستان تاریخی امیر سامانی را به یاد آورد؟

مث
ی
چون ل امیک سامانی  ،مشتااقهن می خواست دوباره هب ا ل رب گردد.

تلمی
ب) اشاره به شعر و چنگ رودکی  ،بیانگر کدام ویژگی « شعر » است ؟ ح
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درس دهم

فصل شکوفایی

 -1دریوز اگر سوخت ای دوست غم  ،ربگ و بار من و تو

امروز می آید از باغ  ،بوی بهار من و تو

قلمرو زبانی :
دیروز :قبل از انقالب  /سوخت :به معنی « سوزاند»  ،نابود کرد  /دوست  :منادا /
قلمرو ادبی :
مجاز :دیروز  ،امروز  / .تضاد  :دیروز  ،امروز/تشخیص  :غم بسوزاند  /استعاره « :باغ » استعاره از «جامعه »  « -بهار»استعاره از «
پیروزی و انقالب »  « -برگ و بار » استعاره از « امید و آرزو»  / « -مراعات نظیر  :برگ  ،بار  ،باغ  ،بهار  /حس آمیزی :بوی می آید /
جناس  :بار  ،بهار  -باغ  ،بار /
قلمرو فکری :
ای دوست و هم وطن  ،اگر در جامعة طاغوت ،تمامی آرزوهای ما را به نابودی کشاند ؛ امروز در جامعه  ،بوی آزادی و رهایی از ظلم ستم
به مشام ما می رسد.

 -2آن جا رد آن ربزخ رکد  ،رد کوـچه اهی غم و ردد

م چشم
ان اتر من و تو؟
غیر از شب آیا هچ ی دید

قلمرو زبانی :
آن جا :جامعه طاغوت  /برزخ  :حدّ فاصل میان دو چیز  ،زمان بین مرگ تا رفتن به بهشت یا دوزخ  ،فاصلة بین دنیا و آخرت در اینجا
فاصل میان دوران طاغوت و انقالب اسالمی ،دوران گذر /کل بیت یک جمله است  /آوردن دو واژة پرسشی در کنار هم اشتباه است «
آیا  ،چه » /
قلمرو ادبی :
استعاره  « :برزخ سرد» استعاره از جامعة زمان شاهنشاهی  /کوچه های غم و درد  :زمان طاغوت  /شب  :ظلم و ستم  /کوچه های غم و
درد  :تشبیه  /جناس :سرد  ،درد /سرد  :ایهام الف) سرد ( چون فصل زمستان  ،انقالب پیروز شد) ب) بی روح و افسرده /
مجاز « :چشم » مجاز از وجود و شخص.
قلمرو فکری :
در جامعة پر از ظلم و ستم طاغوت  ،آیا چیزی جز نابرابری و ستم وجود داشت؟

چم
 -3دریوز رد رغبت باغ من بودم و یک ن داغ

امروز خورشید رد دشت  ،آهنیی دار من و تو

قلمرو زبانی :
دیروز در غربت من بودم و یک چمن داغ بود ( حذف به قرینه لفظی )  /دیروز :زمان قبل از انقالب اسالمی  /غربت  :دوری  /باغ :جامعه
 /یک چمن داغ  :غم و اندوه بسیار زیاد  ،شهدایی که برای آزادی تالش کردند /امروز  :جامعة بعد از انقالب  /خورشید  :انقالب  ،آزادی/
دشت  :جامعه  ،وطن  /آیینه دار  :آینه دارنده  /امروز خورشید دردشت ،آیینه دار من وتو ( است ) حذف به قرینه معنوی /
قلمرو ادبی :
مجاز :دیروز ،امروز  .استعاره  :باغ  /جناس :باغ  ،داغ /تناسب :باغ ،چمن  ،دشت  /تشخیص :غربت باغ -خورشید ،آینه دار باشد/
تشبیه  :خورشید مانند آینه دار است /
قلمرو فکری :
دیروز ،در غمِ غریب بودن جامعة پر از ظلم و ستم  ،من بودم و مبارران راه آزادی که در راه به دست آوردن آزادی شهید شدند [ .تا این
که ] امروز آزادی در جامعه چون خورشیدی می درخشد.
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 -4رغق غباریم و رغبت  ،با من بیا سمت باران

حم
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صد جویبار است اینجا  ،رد ااظتنر من و تو

قلمرو زبانی :
غربت  :دوری از وطن  /سمت  :سو  ،جهت  /باران :پاکی  ،آزادی /
قلمرو ادبی :
استعاره  « :غبار » ظلم و ستم « /باران » آزادی  /جویبار :جویبار  :نماد حرکت  /تشخیص :جویبار منتظر کسی باشد
قلمرو فکری :
ما در جامعة پر از ظلم و ستم زندگی می کردیم ؛ بیا با من به سمت آزادی برویم  ،که خوبی ها و نیکی ها در انتظار من تو است

فص
فص فص
 -3این ل  ،ل من و توست  ،ل شکوافیی ما

ربخیز با گل بخوانیم اینک بهار من و تو

قلمرو زبانی :
فصل  :فصل انقالب /فصل شکوفایی ماست  :زمان آزادی ما است  /بهار  :آزادی
قلمرو ادبی :
استعاره  :فصل /

مجاز « :من و تو » منظور همة « مردم »

 /تشخیص  :گل آواز بخواند

قلمرو فکری :
این انقالب  ،انقالب همة مردم است  ،زمان آزادی است  ،برخیز تا نوای آزادی را با هم بخوانیم.

نس
 -1با این یم سحرخیز  ،ربخیز اگر جان سپکدیم

رد باغ می مانَد ای دوست  ،گل یادگار من و تو

قلمرو زبانی :
سحر خیز :سحر خیزنده ( صفت فاعلی مرکب مرخم )  /جان سپردیم  :مُردیم  /نسیم سحری  :ندای آزادی  /باغ :جامعه  /گل  :آزادی/
یادگار  :واژة دوتلفظی /
قلمرو ادبی :
تشخیص :نسیم سحر خیز باشد  /استعاره  :گل استعاره از « مبارزه  ،آزادی »  /تشبیه  :گل مانند یک یادگاری است که می ماند
قلمرو فکری :
ای دوست  ،با این نسیم سحری ( ندای آزادی) تو هم برخیز برای به دست آوردن آزادی تالش کن ؛ چرا که در نهایت ،این آزادی برای
همه به یادگاری می ماند.

 -7چون رود امیدوارم بی اتبم و بی قرارم

من می روم سوی ردیا  ،جای قرار من و تو

قلمرو زبانی :
دریا :آزادی /
قلمرو ادبی :
تشبیه  :من مثل رود امیدوار هستم  /تشخیص :رود امیدوار و بی تاب وبی قرار باشد / .ایهام  :قرار الف ) آرامش ب) محل وعده
قلمرو فکری :
من مثل رود امیدوار هستم و بی تاب و ناآرام هستم ؛ من می روم به سوی جامعة پر از آزادی  ،جای قرار من و تو در آن جاست ( تو هم
بیا )
دری به خانة خورشید  ،سلمان هراتی
کارگاه متن پژوهی
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قلمرو زبانی :

 -9در متن درس ،واژه ای بیابید که هم آوای آن در زبان فارسی وجود دارد؟ رغبت  ،رغیب

چم
 -۲انواع «و» (ربط ،عطف) را در متن درس مشخص کنید .ربگ و بار ( عطف)  /دریوز رد رغبت باغ من بودم و یک ن داغ ( حرف ربط)

 -9در متن درس  ،کدام گروه های اسمی  ،در نقش « مفعول » به کار رفته اند؟

ربگ و بار  :دریوز سوخت اگر سوخت  ،ربگ بار من تو

« هچ » رد مصکاع  :غیک از شب آیا هچ می دید چشمان اتر من و تو؟

بهار من و تو  :ربخیز با گل بخوانیم اینک بهار من و تو
قلمرو ادبی :

 -9در متن درس ،برای کاربرد هر یک از آرایه های « تشخیص » و « تشبیه » دو نمونه بیابید.

 -۲در بیت زیر  « ،برزخ سرد » و « شب » نماد چه مفاهیمی هستند ؟ ربزخ رکد :جامعۀ زمان ستم شاهی  /شب  :ظلم و ستم

آن جا در آن برزخ سرد  ،در کوچـه های غم و درد
قلمرو فکری :

غیر از شب آیا چه می دید چشمان تار من و تو؟

 -9مقصود نهایی شاعر از مصراع دوم بیت زیر چیست؟

من هب سوی آزادی می روم ات آن جا هب هم ویپبندیم

چـون رود امـیـدوارم بـی تـابـم و بـی قـرارم

من می روم سوی دریـا  ،جـای قـرار من و تو

 -۲توضیح دهید بیت زیر با فصل ادبیات انقالب اسالمی چه مناسبت و پیوندی دارد؟
دیروز در غربـت باغ مـن بـودم و یک چمـن داغ

امروز خورشیـد در دشـت  ،آیینه دار مـن و تو

هس
رد جامعۀ رپ از ستم نظام شاهنشاهی  ،همه رد رغبت و تنهایی بودیم اما امروز رد آزادی تیم.

 -9در بارة ارتباط موضوعی هر یک از سروده های زیر با متن درس توضیح دهید:
الف) ز خورشید و از آب و از باد و خاک

نگردد تبه نام و گفتار پاک

فردوسی

ب) ای منتظر  ،مرغ غمین در آشیانه!  /من گل به دستت می دهم  ،من آب و دانه  / ...می کارمت در چشم ها گل نقش امّید  /می بارمت
بر دیده ها باران خورشید.

سیاوش کسرایی
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گنج حکمت

تیرانا

کم
چش
تیکاان! من از طبیعت آموختم هک همانند با ردختان بارور  -بی آنکه زبان هب تک داعیه ای گشاده باشم  -رکارک کرامت باشم و رکاپا گشاده دستی ،بی چیه گوهن م داشتی هب

سپاسگزاری یا آفرین.

تو نیز تیکاان ! گشاده دستی و کرامت را از ردختان میوه دار بیاموز و از بوستان و پالیز ،هک هب ره بهار رکاپا شکوهف باشی و پای ات رک ،گل و با ره اتبستان از میوه اهی شیکین و سایۀ

بخ
دلپذری ،خست گان راه را میزبانی کریم باشی و پای فرسودگان آفتاب زده را نوازشگری ردمان ش ردداه.

هم
هن ین مهربانی را هب مهر ،هک پاداش ره زخمۀ سنگی را دست اهی کریم تو میوه ای چند شیکین ایثار کند .تو اگر آن ماهی کرامت را از مارد هب میکاث می داشتی ،می بایست همانند با

ردختان بارور ،بخشندگی و ایثار را رکاپا دست باشی؛ سپاس خورشید را هک هب ره بامدا د رب رک تو زرافشانی می کند و ارب ،گوره.

هم
یش
هنم
تیکاان ! اگرم چیه رد رکنوشت از آزادگی بهره ای باشد ،ینم از آفریدگار ،سپاسگزاری بس هک بدین سعادتم ر ون بود ات رهگز فریب آزاده مردم را از خو تن بتی نسازم.
تیرانا ،مهرداد اوَستا

قلمرو زبانی:
تیرانا فرزند خیالی است که برخی نویسندگان در عرصة نویسندگی  ،برای خود خلق می کنند و با او به گفت و گو می نشینند ومضامین
نوشتار خود را در قالب این گفت و گو می ریزند .نظیر « امیل » ژان ژاک روسو و « احمد » عبدالرحیم طالبوف.
بارور  :صاحب میوه /زبان گشودن  :سخن گفتن  /داعیه  :ادعا  /کرامت  :بخشش  /گشاده دستی  :بخشش کردن  /پالیز :باغ  /زرافشانی
 :نور افشانی  /گوهر  :باران /
قلمرو ادبی :
تشخیص :از درختان بیاموز  /مراعات نظیر :بوستان  ،گل  ،شکوفه و  / ...پای تا سر  :کنایه از همة وجود  /استعاره  « :مادر » استعاره
از طبیعت  /زر :استعاره از « نور »  /گوهر استعاره از باران  /کنایه  :ازخویشتن بت ساختن  :کنایه از مغرور شدن /
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آن شب عزیز
درس یازدهم
ّ
ّ
نم نس
ّ
ّ
نس
ّ نم
من را هم گفتید هک ربوم ،همه را گفتید ،اما ی شد آاق! ی توا تیم ،شما عصبانی شدید؛ گفتید هک « دستور می دهید» ،اما بازهم من نتوا تم ربوم؛ بقیه توادنتسن ،بقیه ردنتف ،اما من
نتوانستم آاق ! دست خودم نبود؛ پااهیم سست شده بود؛ قلبم می لرزید؛ رعق کرده بودم ،ق ّوت این هک قدم از قدم ربدارم ندا شتم .نمی خواستم هک خدا ی انکرده حرف شما را

صح
زری پا گذاشته باشم .گفتن ندارد ،خوداتن می دانید هک من شیب از همه مصک بودم رد دینشن حرف اهی شما .بت امروز و دریوز نیست ،همیشه این طور بوده است .از آن زمان
ّ
ّ
م
عش
ح
ص
م
ل
ع
م
ل
مع
ق
بش
هس
ه
ب
ب
ن
نب
کن
شت
ب
ی
ح
هک م بودید ات ا ون هک باز م تید .ت رتس ود؛ دوست دا ن بود؛ م هب ا ن بود هک رفتان را وم ،فرمانتان را کم . ...اآلن م دوستتان دارم؛ رتشیب

از همیشه .

مدری را کالهف کردم بعد از رفتن شما ،از بس رکاغ شما را از او گرفتم .می گفت « نمرات ثلث سوم را هک دادهاید رفتهاید آاق! بی خبک» و می گفت « ربای گرفتن حقوقتان هم
ّ
چش
ت
یق
یق
شت
قت
ه
حت
ی
ی
ک
م
ل
م
کل
یس
ی رک زندهاید ».احتمال ی داد هک جبهه رفته باشید و ی ن ندا شت ،ن م ن ندا م ات و ی با ماهی خودم ندیدم هک رب باالی ل خا ی ا تادهاید-چفیه رب گردن و ت

ّ صح
رب کمر -و ربای بچه اه بت می کنید ،یقین نکردم.
قلمرو زبانی :

مُصر  :اصرار کننده  ،پافشاری کننده  /کالفه  :بی تاب و ناراحت به علّت قرار گرفتن در وضع آزار دهنده ؛ کالفه کردن  :گیج کردن  /ثلث
سوم  :نوبت سوم  ،نوبت خرداد /تل  :تپه /
قلمرو ادبی:
کنایه  :کالفه کردن /

جم
هم
صح
چش
چش
ی
آفتاب ،ماهیتان را می زد؛ ربای ین دستتان را رب ماهی ردشتتان هک رد نور آفتاب ع شدهبود ،حما ل کرده بودید ،دست دیگراتن را هم هب هن گام بت کردن

یق
ت کان می دادید  .با یک سال و نیم شیپ فرق زیادی نکرده بودید .وقتی ینم شد هک خوداتنید ،زندیک بود بی اختیار هب سویتان خیز ربدارم و فریاد زبنم « :آاقی موسوی! من

ّ
ّ
موحدیام ،شاگرد شما ».ولی این کاررا نکردم :رب خودم مسلط شدم و پشت ردیف آخر ،گوهشای کز کردم .شما هم مرا دیدید معلوم است هک دیدید ولی این هک همان دم شناخته
مطم نیس
باشیدم ،ئن تم .یادم رفت ربای هچ کاری آمده بودم  ،آن قدر جذب دیدا ر شما شده بودم هک فراموش کردم ربای رساندن پیغام هب گُردان شما آمدهام.
مث
مث
صح
نم
ل کالس ،گرم و رپشور حرف می زدید و ل کالس  ،طنز و شوخی از کالمتان ی افتاد .از بت اهیتان پیدا بود هک حمله رد کار است.

قلمرو زبانی :
حمایل :نگه دارنده  ،محافظ ؛ حمایل کردن  :محافظ قرار دادن چیزی برای چیز دیگر  /کِز کردن  :خود را جمع کرده نشستن  /همان دم
 :همان لحظه /

قلمرو ادبی :
حس آمیزی  :گرم و پر شور حرف می زد /
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قب
تک
ّ نش
وقتی حرف اهیتان تمام شد و بیک و صلوات بچه اه فرو ست  ،هب سمت من آمدید .فکر این هک مرا شناخته باشید  ،دلم را گرم کرد .از جا کنده شدم و هب سمت شما دویدم .ل
تع ّ
ّ
عل
م
از این هک بگویم« :آاقی موسوی ،من .»...شما آغوش گشودید و لبخند زدید و گفتید «:هبهب! سالم یکم احمد جان موحدی! » جب کردم از این هک اسم و اف یلم را هنوز از یاد
فش
نبکده اید :همدیگر را سخت رد آغوش کدیم و بوسیدیم.

ّ
ب
دست مرا گرفتید و از میان بچه اه رد آمدیم .از حال و روز سؤال کردید و من خبک اق ل رعض ندا شتم .

نک
رپسیدم « :اگر اشتباه نم بوی حمله می آید؟»
ّ ق ّ تشخ
ی
ی
ن
س
ح
ی
ب
مل
گفتید «:از شامۀ وی شما ص وی ه رغ ب ت».

حس
گف
تم  «:فکر می کنید امام ین ( ع ) مارا دوست داشته باشد؟»

حس حس
گفتید «:چرا هک هن ،شما عاشق ینید و ین شیب از ره شس دوست داشتن را می فهمد و قدر می داند».

قلمرو زبانی :
تکبیر :اهلل اکبر گفتن  /غریب  :دور  ،عجیب/
قلمرو ادبی :
کنایه  :دل گرم کردن « نیرو دادن »  /بوی حمله می آید « نشانه های حمله پیدا است » /
استعاره  :فکر دلم را گرم کرد ( فکر مانند آتشی دلم را گرم کرد)
حس امیزی :بوی حمله می آید ( حمله دیدنی است نه بوییدنی )

گف
تم  «:پس رد این حمله مرا هم با خود همراهی می کنید؟ هن ربای جنگیدن  ،ربای با شما همراه بودن ،ربای جنگ یاد گرفتن».

نم
ی پذریفتید ،بهاهن می آوردید و طَفره می رفتید و اصکار اهی من هک بوی التماس می داد ،عاقبت شما را متقاعد کرد.

ّ
ّ
ّ
مقدمات کار بسیار زودرت از آنچه من و شما تصور می کردیم  ،انجام شد .بچه اه بعد از شام رپاکنده شدند ،رهکدا م هب سویی ردنتف.

ّ
بنش ّ
نس
من هم می توا تم و می خواستم هک چون دیگر بچه اه رد گوهش ای خودم را گم کنم و با خدا ی خود هب ردد و دل ینم اما همراهی با شما را دوست رت داشتم.
ّ
ت
م
ل
مع
شب
تع
عل
تع
ی
ق
چی
ی
بی آنکه بدانید قیبتان کردم چون شما م بودید و از آموختن چیه ز هب شاگردانتان رد غ ندا شتید ،تنها و تنها ربای م گرفتن  ،ح شما را رد میان اتریکی یب می کردم.

قلمرو زبانی :
طفره می رفتن  :خودد اری کردن از انجام کاری از روی قصد و با بهانه آوردن  ،به ویژه خودداری کردن از پاسخ صریح دادن به سؤالی یا
کشاندن موضوع به موضعات دیگر /.متقاعد  :مجاب شده  ،مجاب ؛ متقاعد کردن  :مجاب کردن  ،وادار به قبول امری کردن  /شبح  :آنچه
به صورت سیاهی به نظر می آید  ،سایة موهوم از کسی یا چیزی
قلمرو ادبی :
حس آمیزی :بوی التماس ( التماس شنیدنی است نه بوییدنی )
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ّ
نج
نف
آن قدر مراقب پنهان کاری اهی خودم بودم هک همیدم چقدر از سنگر اه افصله گرفته ایم  .میانۀ دو تپه ای هک رد کنار هم ربآمده بود جای د ی بود ربای خلوت کردن با خدا.

شم
هم
ت
ین امگن مرا هب سوی آن دو ل خاک ششانید .پیدا بود هک شیپ از این  ،سنگر دیده بانی یا انفرادی د ن بوده است  .زمزمۀ لطیف و سبک و مالیم شما امگن مرا اتدیی کرد .می

مخ
مخ
کن
بایست رههچ زودرت فی گاهی پیدا کنم هک از ره دیدرسی رد امان بمانم .جز گودالی هک از ج کاوی گلوهل توپ رد خاک فراهم آمده بود .کجا می توانست فی گاه من باشد .رد زمانی هک ماه
ّ
عم
به
ب
نس
نش
لت
ت
گی
م
ی
م
س
یس
ت
ب
خ
س
م
ا
ا
ت
جث
ا
داشت رکبلند از پشت ارباهی تیکه بیکون می آمد؟ ولی ق گودال آن قدر نبود هک بتوانم ه آد ی ر ا تاده یا ه رد ود کد .جده ک ن حا ی ود هک ی و ت ر با
همسط
خاک ح و یکسان کند.
قلمرو زبانی :
دِنج :ویژگی جای خلوت و آرام و بدون رفت و آمد  /دید رس  :دیدن  ،دیده شدن  /کنجکاوی گلولة توپ در خاک  :فرو رفتنِ گلولة
توپ در خاک
قلمرو ادبی :
حس آمیزی  :زمزمة لطیف ( زمزمه را می شنویم و لطیفی را لمس می کنیم )  /تشخیص  :ماه داشت سربلند از پشت ابرهای تیره بیرون
می آمد.
قلمرو فکری :
سجده بهترین حالتی بود که می توانست مرا با خاک همسطح و یکسان کند :معنی ظاهری آن این است که من با سجده کردن با خاک
هم سطح می شدم و دیده نمی شدم امّا معنی کنایی و ایهامی آن ،این است که من با سجده خود را چون خاک در برابر عظمت خالق،
پست و کوچک می کردم .برابر است با جمله ای که در فارسی دهم از شهید آوینی آمده است  « :خاک مظهر فقر مخلوق در برابر غَنای
خالق است »

کمی
لِ
صدا یی هک می آمد ،حزین رتین و عاشقاهن رتین نی بود هک رد عمرم دینشه بودم .دعای ل می خواندید؛ از حفظ هم؛ پیدا بود هک از حفظ می خوانید ،آنجا هک شما نشسته بودید ،جای

شم
ربافروختن روشنی نبود  ،مگر چقدر افصله بود ات نیکو اهی د ن؟! از لحنتان پیدا بود هک راز و نیاز و مناجات دارد هب انتها می رسد .اول رک را از گودال رد آوردم و اطراف را
مس
چش نم
پادییم ،خبکی نبود یا اگر بود هب م ی آمد .آرام از گودال رد آمدم ،دوباره اطراف را رباندا ز کردم و راه بازگشت را شیپ گرفتم ،از همان یک هک آمده بودم .می بایست

شیپ از شما هب سنگر اه می رسیدم.

نشس
نم نس
ت
قدری از راه را هک رفتم  ،ماندم  ،جهت را ی توا تم پیدا کنم .فکر کردم اگر شیپ رت ربوم هب حتم گم می شوم .رب ل خاکی تم  .خیلی طول نکشید هک آمدید .هب حال خوداتن نبودید
ّ
م ه سخ
حت گ م ای نم ک مت ّ حض م نم
کن
نب
نب
م
م
م
ی
ن
ق
گ
ن
ب
ش
س
ن
ا
 ،ی ا ر ن صد تان ی ردم وهج ور ن ی شدید .ودید ،رد ا ن د یا ودید ،ا ر ودید از ن ی رپ یدید هک « آ و ت ب آ جا هچ ی م؟» و ن م پا ی ر هک

آماده کرده بودم تحویلتان می دادم.
قلمرو زبانی :

حزین  :غم انگیز  /پاییدم  :با دقّت نگاه کردم  /برانداز کردن  :سنجیدن /
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ّ
جم
ولی نپکسیدید .باهم هب سوی موضع ،راه افتادیم .شما هک یقینا راه را بلد بودید .وقتی هب موضع رسیدیم  ،بچه اه هک گوهش و کنار رپاکنده بودند ،دور شما ع شدند و شما را رد میان گردنتف .چند

نفری زمان حمله را از شما رپسیدند.

گفتید «:خیلی نباید مانده باشد».

دنتفگ «:فرصت خوابیدن هست؟»

قب
خسته بودند .شب ل نخوابیده بودند .باران بی امان باریده بود و سنگر اهرا آب ربداشته بود.

کم
ّ
گفتید «:فرصت چُرتی شاید باشد اما سیک خواب نباید شد .خواب را مزمزه کنید بچشید ولی سیک نخوابید ،ایستاده یا نشسته بخوابید ،آنچنان هک بی تکین صدا ربخیزید .هن امشب فقط هک همیشه

ّ
ّ
ّ
ی
شم نم
رب همه چی اتن مسلط باشید .نگذا رید هک چیه تما ل و خواستهای رب شما مسلط شود .اگر چنین باشد ،د ن هم ی تواند رب شما مسلط شود .حاال ربوید و منتظر خبک باشید».

مث
تف
اطرافتان را هک خلوت شد ،هب سمت سنگراتن راه افتادید و من هم با افصله ای هن چندا ن دور سعی کردم هک پا جای پای شما بگذا رم .ل ربق و باد خودم را هب سنگر ربسانم و نگم

را ربدارم .آنچه لکشم بود ،یافتن شما بود رد این معرهک و اتریکی.
قلمرو زبانی:

موضع :مقرّ  ،قرارگاه  /سنگر هارا آب برداشته بود :سنگرها پر از آب شده بود  /سیر خواب نباید شد  :زیاد نخوابید تا از خواب سیر
بشوید /خواب را مزمزه کنید  :کم بخوابید  /مثل برق و باد خودم را به سنگر برسانم  :به سرعت به سنگر آمدم  /معرکه  :میدان جنگ
قلمرو ادبی :
کنایه  :سنگر هارا آب برداشته بود  /سیر خواب نباید شد /استعاره  :خواب را مزمزه کنید ( خواب مثل چیزی است که مزمزه می شود)
تشبیه  :مثل برق و باد خودم را به سنگر برسانم

مّ
م پش نی ش ا نم ش پ ا ک سم
ّ
ل
س
ت
بچ
ب
توپخاهن شکوع کرده بود و صدا ی مهیب آن ،صدا ی کودکاهن اما خشک کالش را رد خود هضم میکرد .م ود هک رد یان یا ت کواه مار ی ود ید رد .هب ی هک هاه

ّ
نم
شیپ میردنتف بنا را رب دویدن گذا شتم .گم کرده داشتم .آمده بودم هک جنگیدن یاد بگیکم و اگر شمارا پیدا یکردم ،انکام میماندم .از رد صدا ی شما می بایست پیدایتان می کردم.
ّ
راه تنگ و باریک بود و یشیپ گرفتن از بچهاه سخت لکشم.

ّ
شم
ّ
ّ
مَعبَک تمام شد و وارد محوهط شیپ روی خاکرزیاهی د ن شدیم اما هنوز از شما نشانی نبود .تیکباراه ،دوش کااه ،تکتیکاه و رگباراه همه تالششان این بود هک بچهاه را از زندیک شدن هب

ّ
کم
ّ
خاکرزی باز دارند اما افصله بچهاهی بیحفاظ لحظه هب لحظه با خاکرزی تک می شد.
قلمرو زبانی :

مهیب  :ترسناک  /کالش :کالشینکف  ،نوعی اسلحه  /معبر  :محل عبور  ،گذرگاه  /بچّههای بیحفاظ لحظه به لحظه کمتر می شد : .شهید
می شدند / .دوشکا  :اسلحه ای قوی که که بزرگ تر و قوی تر از تیربار است.
قلمرو ادبی:
تشخیص  :تیربارها و دوشکاها و رگبارها  ،تالش می کردند /
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ّ
هم
یخ
وقتی بچهاهیی هک میافتادند ،خوابیده هب سمت خاکرزی نشاهن میردنتف و آخرین رمقاهیشان را رد آخرین گنشفاهیشان میر تند و شلیک میکردند ،جازی نبود هک من چنان

فش
قس
بیحرکت بمانم و فقط دنبال شما بگردم .آن مت خاکرزی را هک رتشیب آتش هب پا میکرد ،نشاهن رفتم و یک خشاب نگم را ردست رد همان نقطة آتش ،خالی کردم و با خاموش
ّ
ّ
تک
شدن آن آتش هک تیکبار هب نظر میآمد ،نیکو گرفتم و بچه اه هم هک ان گار از دست آن ذهل شده بودند ،بیک دنتفگ.

ّ
تک
عج
نشس
بعد از فرو تن صدا ی بیک بود هک صدا ی شما را دینشم .از سمت چپ با شور و حالی یب بچهاه را هب اسم صدا می کردید و ره کدا م را هب کاری فرمان می دادید .یک لحظه هک

تک
تم
چش
متان هب من افتاد ،گفتید « :تو چرا واستادی؟ ربو جلو دیگه .تو هک ماشاءاهلل خوب بلدی آتیش خاموش کنی ،ربو جلو دیگه ،ربو! دو ات بیک دیگه بگی کار وهم».

بفهم
نم
از طرفی ذوق کردم ،بال ردآوردم ،عشق کردم از این هک فهمیدهاید هک انهدام آن تیکبار کار من بوده است و از طرفی دلم یخواست هک حضور مرا ید و مرا از

خوداتن دور کنید.
قلمرو زبانی :

خشاب  :جعبة فلزی مخزن گلوله که به اسلحه وصل می شود و گلوله ها پی در پی از آن وارد لولة سالح می شود/ .ذلّه  :به تنگ آمدن /
بال در آوردم  :بسیار خوشحال شدم  /انهدام  :نابود کردن/
قلمرو ادبی:
کنایه  :بال در آوردم
استعاره  :من مانند پرنده ای بال در آوردم

هم
خودم را آهسته هب پشت رکاتن ششاندم ات بلکه از یاداتن ربوم و بتوانم چنان با شما باشم .یک لحظه فکر کردم هک « اگر قرار بود شما فقط کار یک نفر را انجام بدهید رکنوشت حمله
م ّعل عج
ی
ب
هچ میشد؟ هچ م ی!»
مث
نف
ردست رد همان لحظه ،شما«یامهدی»رغیباهنای گفتید و تفنگ از دستتان افتاد و من همیدم چرا .ولی بی اختیار شیپ دویدم ات تفنگ را ربدارم و هب دستتان بدهم .ل گاهی هک

قلم
رد کالس ،ی ،کاغذی از دستتان میافتاد و ما بی اختیار ،خم میشدیم ات آن را هب شما بدهیم.

ایستاده بودید ولی تفنگ را نگرفتید .هب دستتان ن گاه کردم ،دیدم هک از مچتان خون میرزید ،تفنگ را با دست چپ از من گرفتید و همه را گفتید هک ربوند ،من را هم گفتید و باز

ّ
ربگشتید هب حال اولتان ،ان گار هن ان گار هک یک دست از دست دادهاید.

ّ
ّ
نی ف
یک تیک هم هب زانوی من خورد هک مرا رد هم پیچاند اما همان یک لحظه شیپ ،از شما یاد گرفته بودم هک با تیک رب زمین تم .شما دوباره «یا مهدی» گفتید اما این بار جگر خراشتک .نتوانستید

نس
ایستاده بمانید ،هب خود دیچیپید و ات من بگیکمتان ،هب زمین افتاده بودید .رکاتن را توا تم رد دست بگیکم؛ دیگران هم آمدند ،تیک ان گار خورده بود هب جناغ سینهاتن ،هب زری قلبتان.
ّ
ّ
ّ
جم
قت تعّ
ست
گف
م
ک
ک
م
ظ
ت
ه
از اینکه بچهاه دوراتن ع شدند ،عصبانی شدید ،با آخرین رمقاهیتان داد زدید و هب همه دستور دادید هک ربوند ،و ی هک ل ردند ،و فشان ردید .ید هک « د ور ید ید» هب

مح
یک نفر هم گفتید هک « هب ربارد سن خبک بدهد هک اداةم حمله را رد دست بگیکد».
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نس
ّ نس
تش
دوباره هب من ک زدید هک ربوم ،رکاتن را روی زمین بگذا رم و ربوم .من میخواستم دستوراتن را اطاعت کنم اما نتوا تم ،باور کنید هک نتوا تم.
شما شهادتین گفتید و یکبار دیگر امامزمان را صدا زدید و خاموش شدید .آخرین کالمتان « یا مهدی » بود.

صب
افتخارم این است هک خودم با پای لنگ شما را هب خط رساندم و بیهوش شدم .و حاال دلخوشی ام هب این است هک ره روز ح با این یک پا و دو عصا هب اینجا بیایم .گَرد اقب عکستان

هم
بک
را پاک کنم .سنگتان را بشویم ،گلدانتان را آب بدهم و خاطراتم را با شما مرور نم .ره روز چیزاهی رتشیبی از آن شب زعزی یادم میآید .هب ین زندهام آاق!
قلمرو زبانی :

تشر  :سخنی که همراه با خشم  ،خشونت و اعتر اض است و معموال به قصد ترساندن و تهدید کردن کسی گفته می شود / .شهادتین :
اَشهد اَنّ الاله اهلل و اَشهد انّ محمد رسول اهلل  ،گفتن/
سانتاماریا ( مجموعه آثار)  ،سید مهدی شجاعی

کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی :
 -9با توجّه به متن درس ،معنای واژه های زیر را بنویسید:

مح

الف) مَعبَر  ( :ل عبور رزمندگان رد میدا ن مین)

ب) ذلّه شدن  ( :خسته شدن)

 -۲شش واژة مهمّ امالیی از متن درس انتخاب کنید و به کمک آنها ترکیب های وصفی یا اضافی بسازید.
 -9در بند پنجم ،زمان فعل ها را مشخّص کنید.

نش
شد  :ماضی مطلق ) فرو ست ( ماضی مطلق ) آمدید ( ماضی مطلق ) شناخته باشید ( ماضی التزامی ) کرد ( ماضی مطلق ) کنده شدم ( ماضی مطلق ) دویدم ( ماضی مطلق )

بگویم ( مضارع التزامی ) نبکده اید ( ماضی التزامی )

 -4برای کاربرد هر یک از ضمایر زیر ،جمله های مناسب از متن درس بیابید؛ سپس مرجع ضمیرها را مشخّص کنید.

م
ضمیر پیوسته ( متّصل ) :وقتی حرفهایتان تمام شد ( اتن  :مضاف الیه  ،مرجع  ،آاق علم )
تشخ
ّ
ضمیر گسسته( جدا )  :از شامۀ قوی شما یص بوی حمله رغیب نیست ( شما  :مضاف الیه  ،مرجع  :رزمندۀ دانش آموز )

قلمرو ادبی :
 -9با توجّه به متن درس:
ب) یک نمونه « حس آمیزی » مشخص کنید.

الف) دو « کنایه » بیابید و مفهوم هر یک را بنویسید.

 -۲فضاسازی ،در کدام قسمت از متن ،نقش مؤثرّی در پیشبرد داستان داشته است؟
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قلمرو فکری :
 -9سروده های زیر را از نظر محتوا بررسی کنید و دربارة ارتباط هر یک از آنها با متن درس به اختصار توضیح دهید:
الف) کس چون تو طریق پاک بازی نگـرفت

با زخم نشان سرفـرازی نگرفت

زین پیش دالورا ،کسی چون تو شگفت

حیثیت مرگ را به بازی نگرفت!

سیّد حسن حسینی

توصیف رزمندگانی است هک بدون ادعا هب جبهه اهی حق علیه باطل ردنتف ؛ از مرگ نهراسیدند  ،مشتااقهن هب استقبال مرگ ردنتف.
ب) برای وصفِ میدان های پُر مین
نه در شیراز و نه در شهرِ گنجه

برای وصفِ خال و زلفِ چین چین
«نظامی» می شوم در «قصر شیرین»

شارع با ایهامی لطیف خودش را همیشه ربای جنگ با متجاوزان آماده می داند

علی سهامی

 -۲سرودة زیر با کدام قسمت از متن درس مناسبت دارد؟
هر سال چـو نـوبهار خرّم

بیدار شود ز خـواب نوشین

تا باز کنـد بـه روی عالم

دیباچـة خاطـرات شیـرین

از الله دهد به سبزه زیور

ای دوست ،مرا به خاطر آور!

ملک الشّعرای بهار

صب
حاال دلخوشی ام هب این است هک ره روز ح با این یک پا و دو عصا هب اینجا بیایم .گَرد اقب عکستان را پاک کنم .سنگتان را بشویم ،گلدانتان را آب بدهم و خاطراتم را با شما

هم
بک
مرور نم .ره روز چیزاهی رتشیبی از آن شب زعزی یادم میآید .هب ین زندهام آاق!
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شکوه چشمان تو

شعر خوانی

 -1آه این ـسر ربیدۀ ماه است رد پ گاه؟

یا هن ! رک ربید ۀ خورشید شام گاه؟

قلمرو زبانی :
آه  :شبه جمله  /پگاه  :صبح زود /
قلمرو ادبی:
سر ماه  ،سر خورشید :اضافة استعاری و تشخیص  /مراعات نظیر  :ماه و خورشید
آیا این شهید سر بریده همچون ماهی است که در پگاه طلوع کرده است؟ ( شاعر تصویر هالل ماه را به سربریدگی آن تعبیر می کند) یا
خورشید سربریده است در هنگام غروب ( خورشید به هنگام غروب خونین و سرخ رنگ است چنان که شهید )

 -۲خورشید  ،بی حفاظ نشسته هب روی خاک؟

یا ماه بی مال حظه افـتاده نیب راه؟

قلمرو زبانی:
بی حفاظ  :درست و بعینه
قلمرو ادبی:
استعاره  « :خورشید » استعاره از شهید حججی
قلمرو فکری:
بی مالحظه ؛ ماه زیباست و بی مالحظگی در مورد زیبا رو یعنی زیبایی خود را آشگارا در معرض دید قرار دادن.
پیکر شهید  ،گویی خورشید است که بعینه روی خاک قرار گرفته است یا ماه است که بی آن که مالحظة زیباییِ خود را بکند  ،خود را
آشکار ساخته است.

صب
 -9ماه آمده هب دیدن خورشید  ،ح زود

خورشید رفتهاست رک شب رکاغ ماه

قلمرو زبانی:
صبح زود  :احتماال اشاره دارد به زمان شهادت شهید که صیح زود بوده است/
قلمرو ادبی :
تضاد  :صبح زود  ،سر شب  /مراعات نظیر  :ماه  ،خورشید  /استعاره  « :خورشید » در مصراع اول و « ماه » در مصراع دوم  ،استعاره از
شهید حججی /
قلمرو فکری :
ماه با تمام زیبایی اش صبح زود به دیدن شهید آمده است  .خورشید ( هنگام غروب سرخرنگ است) با تمام عظمت خود به هنگام
غروب به دیدار شهید رفته است.

حس
ُ -4حسن شهادت از همه ُ نی فرارت است

مح
ای سن شهید من  ،ای حُسن بیگناه

قلمرو زبانی:
حُسن  :زیبایی /
قلمرو ادبی:
جناس  :حُسن  ،مُحسن
قلمرو فکری :
زیباییِ شهادت ،از همة زیبایی ها فراتر و ارجمندتر است و تو ای محسنِ شهید ،آن شهید زیبای من هستی.
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 -5رتسم تو را دنیبب و شکمندگی ششد

یوسف  ،بگو هک چیه نیاید ربون ز چاه
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قلمرو زبانی:
یوسف  :نهاد  /هیچ  :قید
قلمرو ادبی :
تلمیح دارد به داستان حضرت یوسف ( ع )

 /می ترسم  :ایهام دارد الف) یقین دارم ب) واهمه دارم.

قلمرو فکری :
یوسف که خود در زیبایی مثل است ،می ترسم با تجلّی زیباییِ تو ،از زیباییِ خویش شرمنده شود؛ پس ای یوسف ،خود را آشکار نکن

مح
 -6شاهد  ،نیاز نیست هک رد ضک آورند

رد دادگاه عشق  ،رگ گردنت گواه

قلمرو زبانی:
شاهد :گواه  /محضر  :دادگاه /
قلمرو ادبی :
دادگاه عشق  :تشبیه  /تشخیص  :گواهی دادن رگ گردن
قلمرو فکری :
نیازی به حضور شاهد و گواه نیست؛ زیرا در دادگاه عشق ،رگِ گردنِ تو ،خود گواهی خواهد داد که در راه عشق شهید شده ای .
شاعر به ویژگی های عاشق شهادت بودن ،اسارت و شرافت شهید اشاره دارد

چش
از اشتیاق کیست هک مت ششیده راه؟

 -7دارد اسارت تو هب زینب اشارتی

قلمرو زبانی:
چشمت کشیده راه  :یعنی به راه چشم دوخته شده است؛ به راه می نگری و منتظر هستی.
قلمرو ادبی :
کنایه  :چشم کشیده راه /

بیت ،تلمیح دارد به واقعة عاشورا و اسارت حضرت زینب ( س )

قلمرو فکری :
این اسارت تو ما را به یاد اسارت حضرت زینب( س ) می اندازد؛ زینب محو تماشای سِر برادر شده بود ،تو از اشتیاق چه کسی است
که این گونه محو تماشا شده ای؟

 -1از دور دست می رسد آیا کدا م پیک؟

م
ای سلم شکف  ،هب کجا میکنی ن گاه؟

قلمرو زبانی:
شهید حججی را همان مسلم بن عقیل می داند که به سوی کوفه انگار فرستاده شده است
قلمرو ادبی :
تلمیح  :ماجرای مسلم بن عقیل فرستادة امام حسین ( ع ) به سوی کوفه
قلمرو فکری :
ای فرستادة امام حسین ،از دور دست ها منتظر کدام پیک دیگری هستی ؟ ( درحالیکه خودت فرستاده هستی )
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 -1لبکزی زندگی است نفساهی آخرت

آورده مرگ  ،گرم هب آغوش تو پناه

قلمرو زبانی:
لبریز :یک واژة مرکب است
قلمرو ادبی :
متناقض نما ( پارادوکس)  :لبریز زندگی است نفس های آخرت  /تشخیص  :مرگ به آغوش کسی پماه بیاورد
قلمرو فکری :
نفس های آخر تو ،نشانه مرگ تو و پایان کار تو نیست بلکه امید زندگی است ،برای همین است که مرگ به تو پناه آورده است تا
پایان کار نباشد و از شهادت تو ،زندگی بگیرد.

چش
 -91یک کربال شکوه هب مت نهفته است

مج ّ
ق
ای روضۀ سم گودال تل گاه

قلمرو زبانی:
یک کربال شکوه  « :کربال » ممیّز  /نهفته است  :ماضی نقلی  /روضه  :روضه خوان /
قلمرو ادبی :
تلمیح  :به واقعة عاشورا و گودال قتلگاه که پیکر مطهّر امام حسین( ع ) در آن افتاد و در آنجا به شهادت رسید نیز با توجه « روضه
» اشاره ای دارد به روضه خوانی در سوگ حضرت.
قلمرو فکری :
تو زنده کنندة عظمت و شکوه حادثة کربالیی .تو تجسّم بخش گودالی هستی که سر مبارک امام حسین در آن قرار داشت .
)پیکرت ،گویی روضه خوانی است که واقعه گودال قتلگاه را به تصویر می کشد(.
مرتضی امیری اسفندقه
درک و دریافت :

لح ّ
 -9برای خوانش مناسب شعر  ،بهتر است ترکیبی از کدام انواع لحن را به کار گیریم؟ با ن تغزلی و حماسی
 -۲با توجّه به متن شعر خوانی به پرسش های زیر پاسخ دهید:

هف چش
شش
الف) در بیت های ششم تا هشتم  ،شاعر به کدام ویژگی های شهید محسن حججی اشاره دارد؟ بیت م  :رک ربیدۀ شهید  /بیت تم  :م هب

هش
راه بودن  /بیت تم  :رد ااظتنر بودن

ب) برای پاسداشت ارزش های قیام عاشورا و راه شهدا چه باید کرد؟ یاد و خاطرۀ شهدا را باید رد دلها و قلبها زنده نگه داشت.
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درس دوازدهم

گذر سیاوش از آتش

سیاوش  ،فرزند کاووس  ،شاه خیره سر کیانی است که پس از تولّد رستم او را به زابل برده  ،رسم پهلوانی  ،فرهیختگی و رزم وبزم به
او می آموزد .در بازگشت  ،سودابه  ،همسر کاووس شاه به سیاوش دل می بندد امّا او که آزرم و حیا و پاکدامنی و عفاف آموخته است ،
تن به گناه نمی سپارد و به همین دلیل از جانب سودابه متّهم می شود . ...

 -9چنین گفت موبد هب شاه جهان

سپ
هک ردد هبد نماند نهان

قلمرو زبانی :
موبد  :روحانی زرتشتی  ،مشاور  /سپهبد  :سپه « سپا + »1بَد « بزرگ » پادشاه  ،منظور کی کاووس است
قلمرو ادبی :
جناس :جهان  ،نهان  /مراعات نظیر  :شاه  ،موبد  ،سپهبد
قلمرو فکری :
مشاور به کی کاووس گفت  « :غم و غصّة پادشاه پنهان نخواهد ماند( باید راهی برای آن پیدا کرد )

 -۲چو خواهی هک پیدا کنی گفت و گوی

بباید زدن سنگ را رب سبوی

قلمرو زبانی :
پیدا کنی  :آشکار سازی  /گفت و گوی  :حقیقت موضوع  /سبو  :کوزه  ،ظرف معموال دسته دار از سفال یا جنس دیگر برای حمل یا نگه
داشتن مایعات  /بباید زدن سنگ را بر سبوی  :باید آزمایش و امتحان کنی
قلمرو ادبی :
کنایه  :سنگ بر سبو زدن کنایه از آزمایش کردن  /تضاد :سنگ  ،سبو
قلمرو فکری :
اگر می خواهی حقیقت ماجرا آشکار شود باید آنها را مورد آزمایش قرار بدهی ( تا حقیقت روشن بشود)

 -3هک ره چند فرزند هست ارجمند

دل شاه از اندیشه یابد گزند

قلمرو زبانی :
شاه  :کی کاووس  /اندیشه  :بد گمانی  ،اندوه  ،ترس  ،اضطراب  ،فکر  /گزند :آزرده /
قلمرو ادبی :
مجاز  :دل مجاز از وجود
قلمرو فکری :
هر چند فرزند( سیاوش ) عزیز است اما بدگمانی نسبت به او دل شاه را آزرده خواهد کرد

 -4و زین دختک شاه اهماوران

گش
رپ اندیشه تی هب دیگر کران

قلمرو زبانی :
هاماوران  :هاماوران مخفف هامون وران یعنی صاحبان دشت و صحرا  .بالد یمن را گویند « .ان » پسوند مکان است  /پراندیشه گشتن :
نگران و مضطرب شدن  /به دیگر کران  :از طرف دیگر .
قلمرو فکری :
از طرف دیگر  ،نسبت به سودابه نیز بدگمان بود ( کی کاووس پس از اینکه شاه هاماوران را شکست می دهد  ،عالوه بر گرفتن باج و
خراج  ،دخترش سودابه را نیز به همسری می گیرد).
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سخ
 -5ز ره رد ن چون بدین گوهن گشت

رب آتش یکی را بباید گذشت
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قلمرو ادبی :
تلمیح :به اعتقاد قدما برای تشخیص گناه کار از بی گناه ؛ یک راه  ،گذشتن از میان آتش بود را  :فک اضافه گذشتنِ یکی
قلمرو فکری :
وقتی کار به این مرحله رسید ؛ یک نفر باید از میان آتش عبور بکند

 -6چنین است سوگند چرخ بلند

هک رب بی گنااهن نیاید گزند

قلمرو زبانی :
سوگند :قسم ،واژة تحول پیدا کرده ؛ در قدیم به معنی گوگرد بود و امروزه به معنی قسم است /چرخ  :آسمان  /گزند  :آسیب /
قلمرو ادبی :
استعاره  :چرخ بلند استعاره از آسمان  /تشخیص  :چرخ بلند سوگند بخورد
قلمرو فکری :
آسمان چنین قسم یاد کرده است که هرگز بر بی گناهان آسیبی نمی رسد ( اشاره به باور پیشینیان که آتش از آنجا که خود مقدّس و
پاک است  ،پس بی گناهان را نمی سوزاند)

گفـت
هم
ن نشاند
ی با سیاوش هب

پی
 -7جهاندا ر  ،سوداهب را ش خواند

قلمرو زبانی :
جهاندار  :کی کاووس  /به گفتن نشاند :رو به رو کرد
قلمرو فکری :
کی کاووس سودابه و سیاوش را رو به رو کرد.

یم
 -1رکانجام گفت ا ن از ره دوان

هن گردد مرا دل  ،هن روـشن روان

قلمرو زبانی :
هر دوان  :هر دو ؛ « ان » نشانة جمع است ( سودابه و سیاوش )  /مرا دل  :دلِ من ؛ « را » فک اضافه /
قلمرو ادبی:
کنایه  « :ایمن نگردیدن دل» و « روشن نگشتن روان » کنایه از آرامش نیافتن و بدگمانی است /حس آمیزی  :روان روشن
قلمرو فکری :
سرانجام کی کاووس گفت  :دل و جانم از هر دو نفرتان آسوده نمی شود

 -1مگر کآتش تیز پیدا کند

گنه ـکرده را زود رسوا کند

قلمرو زبانی :
مگر  :به جز  ،جز اینکه  /تیز  :سوزان  /پیدا کند  :مشخص کند  /گنه کرده  :انسان گناه کار /
قلمرو ادبی :
تلمیح  :به اعتقاد قدما که آتش انسان گناه کار را تشخیص می دهد و نمی سوزاند / .تشخیص  :آتش چیزی را مشخص کند
قلمرو فکری :
به جز این که آتش سوزان  ،انسان گناه کار را مشخص سازد و او را رسوا کند.
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س
 -91چنین پا خ آورد سوداهب شیپ

هک من راست گویم هب گفتار خویش...

حم
ا د رمضان زاده

قلمرو زبانی :
گفتار  :گفت ( بن ماضی  +ار )
قلمرو ادبی :
ایهام  :راست گویم  :الف) راست گو هستم ب) راست می گویم
قلمرو فکری :
سودابه چنین پاسخ داد که من راست گو هستم « راست می گویم » ( باید سیاوش مورد آزمایش قرار گیرد ) نه من .

 -99هب پور جوان گفت شاه زمین

هک « رایت هچ بیند کنون اندرین؟»

قلمرو زبانی :
پور :پسر  /شاه زمین  :کی کاووس  /رایت  :نظر تو  /اندرین  :در این باره /
قلمرو ادبی :
مجاز  « :شاه زمین » مجاز از شاه ایران /
قلمرو فکری :
کی کاووس به سیاوش گفت  «:نظرت در این باره چیست؟»

 -9۲سیاوش چنین گفت ک « ای شهریار

سخ
هک دوزخ مرا زین ن گشت خوار

قلمرو زبانی :
شهریار :مرکب از « شهر  +یار »  /دوزخ  :جهنم  /خوار  :حقیر و کوچک

را  :حرف اضافه

قلمرو ادبی :
مجاز  :دوزخ مجاز از « آتش دوزخ»
قلمرو فکری :
سیاوش چنین جواب داد که ای پادشاه  ،آتش جهنم در برابر این تهمت برای من حقیر و ناچیز است.

بس
 -99اگر کوه آتش بود کم

از این تنگ خوار است اگر بگذرم »

قلمرو زبانی :
سپردَن  :طی کردن ؛ پیمودن  /تنگ  :تنگة آتش  /خوار  :کوچک و حقیر /
قلمرو ادبی :
اغراق  :کوه آتش /

تشبیه  :آتش مانند کوهی باشد

قلمرو فکری :
اگر قرار بر عبور از میان آتش باشد برای من آسان است ( نظر دکتر کزّازی  « :اگر کوه آتش در برابرم باشد  ،آن را به پای در خواهم
نوشت و از این کوه  ،حتّی حتّی اگر در دشواریِ گذار مانند « تنگِ خوار » باشد  ،خواهم گذشت ».
ز فرزند و سودابة نیک پی

 -94پر اندیشه شد جان کاووس کی
قلمرو زبانی :

اندیشه  :ترس  /پر اندیشه  :غمگین و ناراحت  /نیک پی  :خوش قدم  ،نیک نژاد /
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قلمرو فکری :
کی کاووس از دست فرزند و همسر خود غمگین شد

از آن پس هک خواند مرا شهریار؟

 « -95کزین دو یکی گر شود ان هب کار

قلمرو زبانی :
کزین دو  :از این دو نفر  /نابه کار  :گناهکار  /شهریار  :پادشاه
قلمرو فکری :
اگر از این دو نفر یکی هم گناهکار باشد  ،بعد از آن چه کسی مرا پادشاه خواهد خواند ؟ ( کسی مرا پادشاه نخواهد خواند)

گ
بشویم کنم چارۀ دل سل»

 -96همان هب کزین زشت کردار  ،دل

قلمرو زبانی :
به  :بهتر است  /دل گسل  :کارِ دل آزار ،صفت جانشین موصوف ( چارة کارِ دل گسل )
قلمرو ادبی :
کنایه  :دل شستن کنایه از قطع امید کردن  ،خود را رها ساختن
قلمرو فکری :
و اینکه بهتر است که از این کار زشت ( آنها ) خیالم را راحت کنم  ،چاره ای بجویم و غم اندوه دلم را ازبین ببرم

هیون آرد از دشت  ،صد کاروان

 -97هب دستور فرمود ات ساروان

قلمرو زبانی :
دستور :وزیر  ،مشاور  /ساروان  :شتر بان  /هیون  :شتر  ،به ویژه شتر قوی هیکل و درشت اندام  /صد کاروان  :زیاد
قلمرو ادبی :
جناس  :ساروان  ،کاروان
اغراق  :صد کاروان
قلمرو فکری :
به مشاور دستور داد تا به ساربان بگویید شتران زیادی را از دشت بیاورند.

 -91نهادند رب دشت هیزم دو کوه

جهانی نظاره شده هم گروه

قلمرو زبانی :
جهانی  :مردم زیادی  /نظاره شده  :نگاه می کردند /

هم گروه  :جمع  ،با همدیگر

کوه :ممیّز است ( دو کوه هیزم )

قلمرو ادبی :
اغراق  :هیزم دو کوه  /تناسب  :دشت  ،کوه ( تضاد  :دشت صاف است و کوه بر آمدگی دارد )
مجاز « :جهان » منظور مردم جهان است

جناس  :شاه  ،راه

قلمرو فکری :
در دشت هیزم های زیادی گذاشتند مردم همه برای دیدن جمع شدند

چنین بود آنیی و این بود راه

 -91بدا ن گاه سوگند رپ ماهی شاه

قلمرو زبانی :
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سوگند :معنای قدیم خود را از دست داد و معنای جدید گرفت.
قلمرو ادبی :
جناس  :شاه  ،راه
قلمرو فکری :
در زمان کی کاووس راه و رسم شاهان در تشخیص خطاکار از درست کار این بود( زیرا اعتقاد داشتند که آتش پاک و مقدّس است و
هرگز انسان های پاک را نمی سوزاند!)

 -۲1وز آن پس هب موبد بفرمود شاه

هک رب چوب رزیند نفت سیاه

قلمرو زبانی :
موبد  :مشاور  ،وزیر /
قلمرو فکری :
شاه به مشاور دستور داد که برروی چوب نفت سیاه بریزند

دمیدند ؛ گفتی شب آمد  ،هب روز

 -۲9بیامد دو صد مرد آتش فروز

قلمرو زبانی :
آتش فروز  :آتش افروزنده  /دو صد  :بسیار  /دمیدند  :افروختند  /دمیدن آتش ؛ افروختن آن  .گرفتن آن  .پدید آمدن آن ؛ با دهان دم
دادن آتش را تا برافروزد / .گفتی  :انگار  ،مثل این که  /آمد  :شد
قلمرو ادبی :
تضاد  :شب  ،روز  /تشبیه  :روز مثل شب شد

اغراق  :دو صد /

کنایه :تاریک شدن

قلمرو فکری :
مردان زیادی آمدند و آتش برافروختند و از دودِ سیاهِ آتش  ،انگار روز روشن به شبی تیره و تار تبدیل شد.

نخس
 -۲۲تین دمیدن سیه شد ز دود

زباهن رب آمد پس از دود  ،زود

قلمرو زبانی :
نخستین  :در لحظة اول  /زبانه  :چیزی که مشابهت به زبان داشته باشد چون زبانة آتش .
قلمرو ادبی :
جناس :دود  ،زود /

تناسب :دمیدن  ،دود  ،زبانه

قلمرو فکری :
در همان لحظة اول  ،از دمیدن  ،دودی سیاه برخاست و بعد از آن دود  ،زبانة آتش سر کشید.

رب آن چهر خندا نش گریان شدند

 -۲9رکارک همه دشت ربیان شدند

قلمرو زبانی :
سراسر  :وندی مرکب ( « ا » میانوند )  /همه دشت  :همة مردم  /بریان شدند :غمگین شدند  َ- /ش  :مضاف الیه .مرجع ،سیاوش است /
قلمرو ادبی :
مجاز  :دشت /

تضاد  :خندان  ،گریان

 /جناس  :بریان  ،گریان

قلمرو فکری :
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همة مردم غمگین شدند و بر چهرة خندان سیاوش  ،گریه می کردند ( سیاوش چهره ای خندان داشت و در حالیکه مردم گریه می
کردند)

ّ
یکی خُود زرین نهاده هب رک

 -۲4سیاوش بیامد هب شیپ پدر

قلمرو زبانی :
خود :کاله جنگی  /زرّین  :طالیی  ،صفت بیانی نسبی /
قلمرو ادبی :
تناسب :خُود  ،سر
قلمرو فکری :
سیاوش پیش پدر آمد در حالیکه کاله خُود طالیی بر سر داشت

 -۲5هشیوار و با جاهم اهی سپید

لبی رپ ز خنده  ،دلی رپ امید

قلمرو زبانی :
هشیوار  :هوشیار  ،هوشیارانه  ،آگاهانه  /جامه  :لباس  /سپید  :سفید ؛ ( پوشیدن جامة سپید  ،به هنگام گذر از آتش هم می تواند
نمادی از پاکی و بی گناهی سیاوش باشد  ،هم نشانی از آن که سیاوش آمادة مرگ است و آن را به جان می خرد :جامه سوگ  ،در ایران
کهن  ،سپید است « .نامة باستان » )
قلمرو ادبی :
تناسب  :لب  ،خنده – لب  ،دل
قلمرو فکری :
سیاوش هوشیارانه و با لباسی سپید ؛ در حالیکه لبانش پر از خنده بود در دل امیدوار( به لطف خدا )

 -۲6یکی اتزی ای رب نشسته سیاه

ن
هم
ی خاک علش رب آمد هب ماه

قلمرو زبانی :
تازی  :اسبی از نژاد عربی با گردن کشیده و پاهای باریک  ،تازنده  ،اسب عربی /برنشسته  :سوار شده /سیاه  :سیاهی اسب سیاوش
نشانة نژادگی وباارزشی او است ،در روزگاران گذشته  ،اسب سیاه ارج و ارزشی ویژه داشته است و آن را خجسته و مبارک می دانسته
اند .نام این اسب « بهزاد» بود /نعل  :آهنی که بر کف ستور میخ می کنند /
قلمرو ادبی :
اغراق :خاک نعل به ماه برسد /مجاز  :ماه ( آسمان )
قلمرو فکری :
سیاوش  ،سوار بر اسب سیاه رنگی شد که با شکوه و هیبت گام بر می داشت و خاک نعلش به آسمان می رسید

یش
 -۲7رپاگنده کافور رب خو تن

چنان چون بُوَد رـسم و ساز کفن

قلمرو زبانی :
کافور  :مادة معطّر جامدی که از برخی گیاهان مخصوصا نوعی درخت به دست می آیدچون خاصیت ضد عفونی دارد  ،به هنگام کفن و
دفن  ،بر اجساد مردگان می زنند  /پراگندن کافور  :نشانی از آمادگی سیاوش است برای مردن و بی بیمی او از مرگ .
قلمرو ادبی :
کنایه  :کافور پراگندن
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قلمرو فکری :
سیاوش  ،آن گونه راه رسم قدیم بود ؛ خود را آمادة مرگ کرده بود و از مرگ بیمی نداشت.

فرود آمد از باره  ،ربدش نماز

 -۲1بدا ن هگ هک شد شیپ کاووس باز
قلمرو زبانی :

باز شد  :باز آمد  /باره  :اسب  /نماز بردن  :تعظیم کردن  ،عمل سر فرودآوردن در مقابل کسی برای تعظیم.
قلمرو ادبی :
کنایه  :نماز بردن
قلمرو فکری :
سیاوش  ،وقتی پیش کاووس شاه باز آمد  ،از اسب فرود آمد و او را تعظیم کرد

 -۲1رخ شاه کاووس رپ ـشرم دید

سخ گفت
پس
ن نش با ک رنم دید

قلمرو زبانی :
رخ  :چهره  /پرشرم  :قید  /ش :مضاف الیه « سخن گفتن با پسرش را نرم دید »  /نرم  :قید /
قلمرو ادبی :
حسّ آمیزی :سخن نرم  ،شنیدنی است نه دیدنی  /جناس  :شرم  ،نرم  /نرم سخن گفتن  :کنایه از مهربانی کردن /
قلمرو فکری :
چهرة کاووس را پراز شرم و حیا دید  ،در حالیکه با پسرش  ،سیاوش  ،به نرمی سخن می گفت.

 -91سیاوش بدو گفت  « :انده مدا ر

کزین سان بود ـگردش روزگار

قلمرو زبانی :
روزگار  :دو تلفظی
قلمرو فکری :
سیاوش به کاووس گفت  «:غمگین نباش  ،گردش روزگار چنین است

 -99رک رپ ز شکم و بهایی مراست

اگر بی گناهم راهیی مر است

قلمرو زبانی :
سر  :وجود  /شرم  :حیا  /بهایی :ارزشمند  ،پربها  « /و » همراهی  :یعنی سری شرم زده اما واال و ارجمند /اگر  :حتماً
قلمرو ادبی :
مجاز  :سر  /جناس  :بهایی  ،رهایی
قلمرو فکری :
وجودی شرم زده اما واال و ارجمند دارم ( که آن را با گناه آلوده نمی سازم) پس اگر بی گناه باشم ( که حتما بی گناه هستم ) بدون
شک نجات خواهم یافت .

هس
 -9۲ور ایدون هک زین کار تم گناه

قلمرو زبانی :
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ور  :و اگر  /ایدون  :چنان چه  /زین  :از این َ- /م  :در « هستم » متمم است ( بر من است )  /جهان آفرین  :خداوند  /م  :مرا « مفعول »
قلمرو ادبی :
جناس  :گناه  ،نگاه ( جناس ناقص اخلتالفی )
قلمرو فکری :
و اگر از این کار ،بر من گناهی است ( اگر گناهی بر عهدة من باشد )  /بدون شک  ،خداوند مرا زنده نگاه نمی دارد.

نی
 -99هب نیکوی زیدان کی دـهش

تپ

کزین کوه آتش نیابم ش»

قلمرو زبانی :
یزدان  :خداوند  /نیکی دهش  :نیکی دهنده  /تپش :اضطراب ناشی از گرمی و حرارت  ،گرمی و حرارت /
قلمرو ادبی :
اغراق  :کوه آتش /

تشبیه  :آتش مانند کوهی است  /کنایه  :تپش یافتن کنایه از هراسیدن /

تناسب  :آتش  ،تپش

قلمرو فکری :
به لطف و رحمتِ خداوندِ نیکی دهنده  ،از این کوه آتش هیچ گرمای آزاردهنده ای را احساس نخواهم کرد ( هیچ آسیبی به من نخواهد
رسید)

نشد تنگ دل  ،جنگ آتش بساخت

 -94سیاوش سیه را هب تندی بتاخت

قلمرو زبانی :
سیه  :اسب سیاه ( صفت جانشین موصوف )  /تنگ دل  :غمگین  /بساخت  :آماده شد /
قلمرو ادبی:
تشخیص  :به جنگ آتش رفتن  /کنایه  :تنگ دل شدن کنایه از ناراحت شدن  /جناس  :تاخت  ،ساخت  /مراعات نظیر :سیه  ،تاخت
قلمرو فکری :
سیاوش به سرعت اسب سیاه را تازاند ؛ ناراحت و غمگین نشد و به جنگ آتش رفت.

هم
 -95ز ره سو زباهن ی رب ششید

شس
ی خُود و اسپ سیاوش ندید

قلمرو زبانی :
زبانه  :زبانة آتش بدون دود  /همی بر کشید  :ماضی استمراری  /خود  :گاله جنگی /
قلمرو ادبی:
مجاز  :خود ( مجاز از سیاوش )
قلمرو فکری :
از هر سو زبانة آتش شعله ور بود ؛ کسی سیاوش را در میان آتش نمی دید.

 -96یکی دشت با دیدگان رپ ز خون

قلمرو زبانی :
دشت  :مردم دشت  /دیدگان  :چشمها  /او  :سیاوش
قلمرو ادبی :
مجاز :دشت  /دیدگان پر زخون  :کنایه از غم و انوه بیش از اندازه
قلمرو فکری :
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مردمان با دیدگان گریان به آتش نگاه می کردند تا ببینند سیاوش کی از آتش بیرون می آید

هک آمد ز آتش ربون شاه نو

 -97چو او را بدیدند ربخاست غو

قلمرو زبانی :
غو :بانگ و خروش ،فریاد  /شاه نو  :سیاوش /
قلمرو ادبی:
جناس  :نو  ،غو
قلمرو فکری :
مردم وقتی سیاوش را دیدند فریاد کشیدند ( گفتند) که او از آتش  ،به سالمتی بیرون آمده است

 -91چنان آمد اسپ و قبای سوار

گفت سم
ن داشت اندر کنار
هک ی

قلمرو زبانی :
قبا  :نوعی لباس  /سمن  :یاسمن  ،گلی سفید رنگ و خوشبو ،در اینجا مطلق « گل » /
قلمرو ادبی :
کنایه  :سمن در کنار داشتن :کنایه از آرامش و تندرستی و آسیب ندیدن /ویژگی خرق عادت حماسه /
قلمرو فکری :
سیاوش  ،بی هیچ گزند و آزار  ،از آتش گذشت ؛ آنچنان که گویی به جای آتش سوزان  ،گل یاسمن و زیبا را در کنار داشت.

 -91چو بخشاـیش پاک زیدان بوَد

دَم آتش و آب یکسان بوَد

قلمرو زبانی :
بخشایش :از جرم گناه کسی گذشتن ( از مصدر « بخشودن » )  /دَمِ آتش  :تأثیر گرمای آتش
قلمرو ادبی :
تضاد  :آتش  ،آب /
قلمرو فکری :
وقتی بخشایش و لطف خداوند شامل حال کسی بشود ؛ گرمای آتش برای او مانند آب سرد می شود.

 -41چو از کوه آتش هب اهمون گذشت

خروشیدن آمد ز شهر و ز دشت

قلمرو زبانی :
هامون  :دشت و صحرا و زمین هموار خالی از بلندی و پستی / .
قلمرو ادبی :
تشبیه  :کوه آتش /مجاز  :شهر و دشت مجاز از مردم در دشت و شهر  /مراعات تظیر  :هامون  ،دشت و شهر
قلمرو فکری :
وقتی سیاوش از میان کوه آتش بیرون آمد و به دشت رسید ؛ همة مردم  ،شادمانه  ،فریاد کشیدند.

هم
 -49ی داد مژده یکی را دـگر

بخ
هک شود رب بی گنه دادگر

قلمرو زبانی :
را  :حرف اضافه  /دگر  :نهاد  /بی گنه  :شخص بی گناه  /دادگر :خداوند دادگر
قلمرو فکری :
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مردم به هم مژده می دادند که « خداوند انسان بی گناه را « سیاوش » بخشیده است.

ـهم
هم
ی َخست روی
ی ریخت آب و

هم
 -4۲ی کَند سوداهب از خشم موی

قلمرو زبانی :
همی کَند  :می کَند ( ماضی استمراری )  /موی کندن  :شدّت ناراحتی  /آب  :اشک ( می تواند در معنی « عرق » هم باشد  /خستن :
زخمی کردن  ،مجروح کردن  /روی خستن  :شدّت ناراحتی /
قلمرو ادبی :
کنایه  :موی کندن  /روی خستن /

جناس :مو  ،رو

قلمرو فکری :
سودابه از شدّت ناراحتی موهایش را می کند ؛ اشک می ریخت وصورتش را چنگ می گرفت( چون گناهش داشت آشکار می شد)

 -49چو شیپ پدر شد سیاووش پاک

هن دود و هن آتش هن گرد و هن خاک

قلمرو زبانی :
چو  :وقتی  /شد  :رفت
قلمرو ادبی :
تناسب :دود  ،آتش – گرد  ،خاک  /جناس :پاک  ،خاک /ایهام  :پاک الف) تمیز  )۲بی گناه
قلمرو فکری :
وقتی سیاوش پیش کاووس رفت  ،برلباسش نه دودی و آتشی بود و نه گرد و خاکی ( نشان بی گناهی )

سپ
پیاده هبد پیاده سپاه

 -44فرود آمد از اسپ کاووس شاه

قلمرو زبانی :
سپهبد  :کی کاووس /
قلمرو ادبی :
تناسب  :اسب  ،سپاه  /تضاد  :اسپ  ،پیاده  /واج آرایی /
قلمرو فکری :
کی کاووس از اسب پیاده شد ( با این کار او ) همة سپاه از اسبان خود پیاده شدند.

 -45سیاووش را تنگ رد رب گرفت

ز ـکردار بد پوزش اندر گرفت

قلمرو زبانی :
تنگ  :به سختی و گرمی  ،قید است  /در بر گرفت  :در آغوش گرفت  /اندر گرفت  :شروع کرد
قلمرو فکری :
کی کاووس سیاوش را به گرمی در آغوش گرفت و از کردار بدش نسبت به او  ،عذر خواهی کرد
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کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی :
 - 9همانطور که می دانیم به دو روش زیر ،می توان به معنای هر واژه پی برد:
ـ قرار دادن واژه در جمله
ـ توجّه به روابط معنایی واژگان
*اکنون بنویسید با کدام یک از روش ها می توان به معنای واژة « اندیشه » در بیت های زیر پی برد ؟
الف ) چو شب تیره گردد شبیخون کنیم

ز دل ترس و اندیشه بیرون کنیم

فردوسی

ب) غالم عشق شـو کاندیشه این است

همه صاحبدالن را پیشه این است

نظامی

پ) چو بشنید خسرو از آن شاد گشت

روانـش ز انـدیـشـه آزاد گشت

فردوسی

توهج هب روابط معنایی واژگان  :از کلمۀ « رتس » متوهج می شویم هک اندیشه هب معنی « اضطراب » است

قرار دادن واژه رد جمله  :اندیشه » رد این بیت هب معنی « فکر » است

قرار گرفتن رد جمله  .با توهج هب داستان  ،رد این بیت « اندیشه » هب معنی « اندوه و اضطراب » است .

 – ۲بیت زیر را از شیوة بالغی به شیوة عادی برگردانید:
سرانجام گفت ایمن از هر دوان

نه گردد مرا دل  ،نه روشن روان

یم
رکانجام گفت  «:از ره دوان هن دل من و هن روان روشنم ا ن نگردد»

 – 9به جمله های زیر توجّه کنید:

الف) او در مراغه رصدخانه ای بزرگ ساخت.
ب) آن نامدار  ،لشکری عظیم ساخت.
ج) استاد موسیقی ،آهنگ زیبایی ساخت.
د) او با نامالیمات زندگی ساخت.
فعل « ساخت » در هر یک از جمله های باال کاربرد خاصّی دارد که با دیگری کامال متفاوت است  ،پس واژة « ساخت » در هر یک از
کاربردهایش  ،فعل دیگری است.
 فعل های « گذشت » و « گرفت » در کاربردهای مختلف تغییر معنا می دهند  .برای هر یک از معانی آنها جمله ای بنویسید.گذشت :

 )1زمان هب رکعت گذشت.

 )3گذشت  ،کار زبرگان است.
گرفت :

 )1من دست او را گرفتم.

 )3هن گام رغوب دل آدم می گیکد

 )2رب دلم گذشت هک خبک خوشی رد راه است.
پ
 )1خرش از ل گذشت  .و ...

 )2گرفتم هک کار اه را تمام کردی ؛ بعد چی ؟

 )1هن گام ورزش باید مواظب باشیم عضالت پا نگیکد .و ...
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قلمرو ادبی :
 – 9کنایه را در بیت های زیر مشخص کنید و مفهوم هر یک را بنویسید:
الف) چو خواهی که پیدا کنی گفت و گوی

ببـایـد زدن سنـگ را بـر سبـوی

ب) سیـاوش سیه را بـه تنـدی بتـاخت

نشد تنگ دل  ،جنگ آتش بساخت

سنگ رب سبو زدن  :آزمایش کردن
تنگ دل شدن  :انراحت

 – ۲دو نمونه « مجاز» در متن درس بیابید و مفهوم آنها را بررسی کنید.

رکارک همه دشت ربیان شدند

رب آن چهر خندا نش گریان شدند  « :دشت » مجاز از « مردم »

چو از کوه آتش هب اهمون گذشت  /خروشیدن آمد ز شهر و ز دشت  « :شهر و دشت » مجاز از « مردم »
 -9برای هر یک از زمینه های حماسه  ،بیت متناسب از متن درس بیابید.

بس
الف) قهرمانی  :اگر کوه آتش بود پکم  /ازین تنگ خوار است اگر بگذرم

ب) خرق عادت  :چو از کوه آهن هب اهمون گذشت  /خروشیدن آمد ز شهر و ز دشت

تشخ
ج) ملّی  :مگر کآتش تیز پیدا کند  /گنه کرده را زود رسوا کند ( معتقد بودند آتش گناه کار را از بی گناه یص می دهد)
قلمرو فکری :
 - 9معنی و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید.
که آمد ز آتش برون شاه نو

چو او را بدیدند برخاست غو

وقتی مردم سیاوش را دیدند هک سالم از میان آتش بازگشته است ؛ شادماهن فریاد ششیدند هک شاه نو سالم آمده است
« - ۲گذر سیاوش از آتش» را با مضمون بیت زیر مقایسه کنید.
آتش ابراهیم را نبود زیان

هر که نمرودی است گو می ترس از آن

مولوی

ست
نم
ره دو هب این نکته اشاره دارد هک « آتش بی گناه اهن را آسیب ی رساند ؛ تنها م کاران و ظالمان هستند هک باید از آزمون آتش بتکسند و و حشت کنند».

 - 9نخست برای هر نمونه ،بیتی مرتبط درمتن درس بیابید؛ سپس مفهوم مشترک ابیات هر ستون را بنویسید.
نمونه
ضربت گردون دون آزادگان را خسته کرد
کو دل آزاده ای کز تیغ او مجروح نیست
سنایی
گریـز از کَفَـش در دهـان نهنـگ
که مردن به از زندگانی بـه ننـگ
سعدی

بیت متن درس

سیاوش بدو گفت اندوه مدا ر

کزین سان بود گردش روزگار

بس
اگر کوه آهن بود پکم

ازین تنگ خوار است اگر بگذرم

111

مفهوم مشترک

روزگار همۀ آزاد مردان را انراحت و
غمگ
ین می سازد

تح
زندگی با ننگ مل انپذری است .مرگ
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به جوانمردی کوش
گنج حکمت
ّ
ّ
عج
ف
یکی را از ملوک م ح کایت کنند هک دست تطاول هب مال رعیت رداز کرده بود و جور و اذیت آغاز کرده ات هب جایی هک خلق از م کاید علش هب جهان ربدنتف و از کُربَت جورش راه
ّ
ته
شم
ک
عی
نق
خ
ف
ی
ا
ت
رغبت گردنتف .چون ر ت م شد ،ار فاع وال ت صان پذری ت و ز هن ی ماند و د نان زور آوردند.
ّ
نم
مص
ره هک فریاردس روز یبت خواهد گـو رد ایام سالمـت هب جوا ردی کـوش
بندۀ حلهه هب گـوش ار ننوازی ربود لطف کن لطف هک بی گاهن شودحلهه هب گوش

ّ
م
م
گن
نس
حش
هم
باری ،هب جلس او رد ،کتاب شاهناهم ی خواندند رد زوال ملکت ضحاک و عهد فریدون ،وزری ،ملک را رپسید« :چیه توان دا تن هک فریدون هک ج و مُلک و َ َم ندا شت،

م
چگوهن رب او ملکت مقرر شد؟»

ّ
گفت« :آن چنان هک دینشی خلقی رب او هب تعصب گرد آمدند و تقویت کردند و پادشاهی یافت».

گفت« :ای مَلک چون گرد آمدن خلق موجب پادشاهی است ،تو مر خلق را رپیشان ربای هچ می کنی؟ مگر رک پادشاهی کردن نداری؟»

یم
مَلک گفت« :موجب گرد آمدن سپاه و رعیت هچ باشد؟» گفت « :پادهش را کرم باید ات ربو گرد آیند و رحمت ات رد پناه دولتش ا ن دننیشن و تو را این ره دو نیست ».
هک نیاید ز گرگ چوپانی

نکند جور پیشه سلطانی

پادشاهی هک طرح ظلم افکند

پای دیوار مُلک خویش بکند

گلستان  ،سعدی
قلمرو زبانی :
یکی را  :از یکی  /ملوک  :جِ مَلِک  ،پادشاه  /عجم  :ایرانی  /ملوک عجم  :پادشاهان ایرانی  /تطاول :دراز دستی  ،تجاوز  ،دست بیداد /
رعیت  :عامّة مردم  /جور  :ستم  /مکاید  :جِ مکیدت  ،کیدها  ،حیله ها  /فعل  :کار  ،عمل /مکاید فعلش  :کیدها و مکرهایی که در کارهای
او بود  /به جهان برفتند  :به دیگر جاهای جهان مهاجرت کردند  /کُربت  :غم  ،اندوه ؛ کربت جور  :اندوه حاصل از ظلم و ستم  /ارتفاع :
محصول زمین های زراعتی ؛ ارتفاع والیت  :عایدات کشور و درآمدهای مملکت / .نقصان پذیرفت  :کاهش یافت  /فریادرس  :یاور ،
دستگیر  ،مددکار  /حلقه به گوش  :فرمانبردار و مطیع شده  /بیگانه  :اجنبی  ،غریب /
شعر بیت اول :هرکه می خواهد در روزهای سختی و مصیبت به فریاد او برسند و یاری اش کنند  ،باید در روزهای خوشی و سالمت،
جوانمرد و بخشنده باشد.
حلقه به گوش  :برده لطف کن لطف  :تکرار
شعر بیت دوم :بندة حلقه به گوش تو هم که باشد ،اگر مورد نوازش و محبت تو قرار نگیرد از پیش تو می گریزد؛ پس تا می توانی
لطف کن که به لطف تو بیگانه هم باشد ،بند ه و یاریگِر تو می شود.
باری  :خالصه  /به مجلس او در  :دوحرف اضافه برای یک متمم /زوال  :نابودی  /هیچ توان دانستن  :آیا می توان دانست ؟ هیچ  :قید
پرسشی  /حشم  :چاکران  /مملکت بر او مقرّر شد  :پادشاهی و فرمانروایی به دست او قرار گرفت  /به تعصّب  :به حمایت  ،جانبداری /
سرِ پادشاهی نداری؟  :اندیشة سلطنت نداری ؟  /گفت « :پادشه را کرم باید تا برو گرد آیند و رحمت تا در پناه دولتش ایمن نشینند و تو
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را این هر دو نیست  : ».وزیر گفت :پادشاه باید بخشندگی و بزرگواری داشته باشد تا مردم و سپاه دور او جمع شوند و باید مهربانی و
گذشت و رحمت داشته باشد تا در پناه دولت او ،در امان و آسوده دل باشند ،و تو هیچ کدام از این دو ویژگی را نداری / .و رحمت  :و
رحمت الزم است ( حذف به قرینة لفظی )  /ایمن  :بی ترس و بیم  /جورپیشه  :ستمگر  /طرح ظلم افکندن  :ظلم را بنیان نهادن
قلمرو ادبی :
استعاره  :دست تطاول
کنایه  :حلقه به گوش کنایه از فرمانبردار
مجاز  :سرِ پادشاهی « سر مجاز از اندیشه »
قلمرو فکری :
هر که فریادرس روز مصیبت خواهد
بندة حلقه به گوش ار ننوازی برود

گـو در ایّام سالمت به جوانمـردی کـوش
لطف کن لطف که بیگانه شودحلقه به گوش

قالب شعر « قطعه » است چون فقط مصراع های زوج دارای قافیه هستند ( گوش – حلقه به گوش)
هرکه می خواهد در روزهای سختی و مصیبت به فریاد او برسند و یاری اش کنند  ،باید در روزهای خوشی و سالمت ،جوانمرد و
بخشنده باشد.
بندة حلقه به گوش تو هم که باشد ،اگر مورد نوازش و محبت تو قرار نگیرد از پیش تو می گریزد؛ پس تا می توانی لطف کن که به
لطف تو بیگانه هم باشد ،بند ه و یاریگِر تو می شود.
نکند جورپیشه سلطانی

اقلب شعر « مثنوی» است

که نیاید ز گرگ چوپانـی
پای دیوار مُلک خویش بکند

پادشاهی که طرح ظلم افکند

ستمگر نمی تواند پادشاهی کند ،همچنان که گرگ نمی تواند چوپانی کند ./اسلوب معادله) مصراع دوم در حکم مثال و مصداقی برای
مصراع اول است(.
پادشاهی که ظلم را بنا کرد درحقیقت با این کار پادشاهی خود را از بین برد.
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خوان هشتم

درس سیزدهم

خوان  :مرحله

...یادم آمد ،اهن،

هان  :شبه جمله

گف
داشتم می تم  ،آن شب نیز

داشتم می گفتم  :ماضی مستمر ( جاری )

سورت رکمای دی بیدا داه می کرد.

سورت  :تندی  ،تیزی  ،حدّت و شدّت  /ها در بیدادها  :نشانة
تکثّر است یعنی « بسیار بیداد می کرد» /دی  :دی ماه  ،مجازاً «
زمستان » /تشخیص  :سورت سرما ظلم بکند

و هچ رکمایی،هچ رکمایی!

حش
باد ربف و سوز و تناک

لیک ،خوشبختاهن آخر ،رکپناهی یافتم جایی

گرهچ بیکون تیکه بود و رکد ،هم چون رتس،

قهوه خاهن گرم و روشن بود ،هم چون شکم...

باد برف  :کوالک باد همراه با برف و سوز می وزید :اشاره به فضای خفقان جامعه دارد
لیک  :حرف ربط  /خوشبختانه  ،آخر  :قید خوشبختانه سرانجام جایی را پیدا کردم
تشبیه  ( :بیرون  :مشبه  ،همچون  :ادات ،ترس :مشبّه به ،تیره و سرد  :وجه شبه
قهوه خانه  :نماد فرهنگ جامعة ایرانی  /تشبیه (:قهوه خانه« مشبه » هم چون « ادات »

شرم « مشبه به » گرم و روشن بود ( وجه شبه )  /جناس  :گرم  ،شرم حسّ آمیزی  :شرم گرم و روشن بود  /تضاد  :گرم  ،سرد – تیره ،
روشن / .ایهام  :سرد  :الف) مقابل گرم ب) صمیمی نبود – گرم  :الف) مقابل سرد ب) با مهر و صمیمی بود.

ه
مگنان را خون گرمی بود.

همگنان  :همگی  /را  :حرف اضافه  /کنایه  :همه شاداب بودند

ّ
تش
قهوه خاهن گرم و روشن  ،مرد نقال آ ین پیغام،

راستی کانون گرمی بود.

پیغام  :سخن  /حسّ آمیزی  :آتشین پیغام  /آتشین پیغام :کنایه از گرم و
جذاب بودن کالم
راستی :قید /کانون :محفل  ،انجمن /ایهام  :گرم الف) پر مهر ب) مقابل سرد /

کانون هم می تواند ایهام باشد :الف) محفل ب) آتشدان

ّ
ی
ی
گ
گ
ا
آ
مرد نقال ـ ن صد ش رم ،ان ش رم

آن سکوتش ساکت و گیکا

و دَمش ،چوانن حدیث آشنایش گرم-

سخ
راه می رفت و ن می گفت.

حس آمیزی  :صدایش گرم  ،نایش گرم  /نای  :گلو و مجاز از « صدا » /
سکوتِ نقال ،ساکت و گیرا بود  .سکوت نقال ،دیگران را به سکوت و اندیشیدن وا می داشت.
دَم  :صدا  ،مجاز  /حدیث آشنا :شاهنامه  ،داستان مرگ رستم
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چوب دستی مَنتشا مانند رد دستش،

منتشا  :نوعی عصا که از چوب گره دار ساخته می شود و معموال درویشان و قلندران به

دست می گیرند؛ برگرفته از نام « منتشا » ( شهری در آسیای صغیر ) چوب دستی  :مشبّه مانند  :ادات منتشا  :مشبه به وجه شبه :
گره دار بودن

مست شور و گرم گفتن بود.

با هیجان حرف می زد.

صِنۀ میدا نک خود را
پیم
تند و گاه آرام می ود.

ک  :تصغیر است

همگنان خاموش،

گرد رب گردش  ،هب کردار ـصدف رب گرد مروارید،

پای ات ـسر گوش

همگنان گرد بر گردش « مشبّه » به کردار «ادات » صدف بر گرد مروارید

« مشبّه به » مشبه به » خاموش و پای تا سر گوش « وجه شبه »  /مراعات نظیر  :صدف

 ،مروارید – پا ،سر ،گوش  /پا تا سر گوش :مجاز از کل وجود  ،و کنایه از « دقّت بسیار »  /مردم همه ساکت بودند ،هم چون صدفی که
مروارید را درمیان
همان گونه که صدف ،مروارید را احاطه می کند؛ حاضران قهوه خانه نیز مرد نقّال را احاطه کرده بودند و با تمام وجود به سخنان او
گوش فرا می دادند.

هفت خوان را زاد رکو مرو،

یا هب قولی «ماخ ساالر» آن گرامی مرد

آن رهیوۀ خوب و پاک آنیی ـ روایت کرد؛
خوان هشـتم را

آزاد سرو :از راویان شاهنامه
ماخ ساالر :از راویان شاهنامه
هریوه  :هروی  ،منسوب به هرات  ،اهل هرات ( شهری در افغانستان )
خوان هشتم  :همان خوان حیله و غدر است

من روایت می کنم اکنون... ،
من ـکه انمم « ماث»

هم
چنان می رفت و می آمد.

همچ
نان می گفت و می گفت و ـقدم می زد

«قصه است این  ،قصه  ،آری قصۀ ردد است

ماث :سرواژه « عالیم اختصاری» ؛ مهدی اخوان ثالث
تضاد  :می رفت و می آمد.

قصّة من تنها شعر نیست که با آراستن و به اصطالح با آب و تاب دادن بدان،
شنیدنی شود.
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شعر نیست ،

این عیار مهر و کین مرد و انمر د است

عیار  :ابزار و مبنای سنجش  ،معیار /.تضاد :مهر و کین  /لفّ و نشر مرتّب  :مهرِ مرد
کینة نامرد  /این داستان ،اندازة مهِر یک مرد) رستم (و کینة یک نامرد ( شغاد) را
بیان م یکند و افشاکنندة خیانت نامردان است.

مح
بی عیار و شعر ض خوب و خالی نیست

شعر من شعری بی عیار و خالی از معنا و ژرفا و تنها برای آرایش و هنری ساختن نیست
بلکه هدفمند و با محتوا و دارای تعهّد اجتماعی است.

چیه ـ هم چون پوچ ـ ـعالی نیست

جناس :عالی،خالی  /شعر :مشبّه ،همچون :ادات،پوچ  :مشبه به  ،وجه شبه  « :عالی نیست »
شعری که هیچ باشد مانند پوچ خالی ،البتّه که عالی نیست و اعتباری

بخ
این گلیم تیره تی اهست

خیس خون داغ سهراب و سیاوش اه ،

ندارد.

این شعر « قصّه » بیان کنندة بدبختی های سرزمین ما است
خیس خون داغ  :خونی که هنوز هم گرم و تازه است /ها  :به معنی « مثل و مانند » است

 /تلمیح به داستان سیاوش و سهراب  /ایهام  :داغ  :الف) درد و غصّه ب) خون داغ و گرم /
این شعر من ،بیانگر نامردی های مردم زمانه است و روایت مرگ مظلومانة پهلوانانی چون سهراب و سیاوش است .شعر من حماسة
ملی است.

تخ
روـکش اتبوت تی اهست»...

تشبیه  :این قصه  :مشبه روکش تابوت  :مشبه به  /تختی ها  :افرادی مانند تختی  /با

توجه به قرینة « تیره بختی » سهراب و سیاوش  ،تختی را باید نماد مردانی دانست که به ناروایی و ناجوانمردی کشته شده اند که
نشانه ای از تیره بختیِ تاریخ این سرزمین است  .شاعر با اشاره به زندگی این پهلوانان ،زمینه را برای بیان تراژدی رستم فراهم م
یکند که وی نیز چون آنها به ناجوانمردی ،به دست برادر خود کشته می شود.

اندکی استاد و خامش ماند

اِستاد :مخفّف « ایستاد» /

پس هماوای ـخروش خشم،

لِ
با ـصدایی مرتعش ،نی رـجز مانند و رددآلود،

مرتعش  :دارای ارتعاش  ،لرزان  /رجز  :شعری که در میدان
جنگ برای مفاخره می خوانند  /درد الود :درد الوده « صفت مفعولی» /

خواند:

لحن رجز مانند  :لحن دشمن کوب و با شکوه

آه،

ّ
عم
شه
ی
م
دیگر اکنون آن ،اد تکیه و ا د اریا ن ر،

عماد  :تکیه گاه  ،نگاه دارنده ؛ آنچه بتوان بر آن ( او ) تکیه کرد
ایرانشهر  :سرزمین ایران
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شیرمرد رعصۀ انورداهی هول،

شیر مرد :رستم  /ناورد  :نبرد  /هول  :وحشت انگیز  ،ترسناک

پور زال زر  ،جهان پهلو،

پور  :پسر  /زال زر  :پیر سفید موی  ،پدر رستم  /پهلو  :پهلوان

آن ـخداوند و سوار رـخش بی مانند،

خداوند  :صاحب  /سوار رخش بی مانند  :وابستة وابسته

گن
آن هک رهگز ـ چون کلید ج مروارید ـ
لب
نم
گم ی شد از ش لبخند،

هرگز لبخند از لبِ رستم مانند کلید گنج مروارید گم نمی شد )،همچنان که با کلید
درِ گنجینة مروارید باز می شود و مرواریدها نمایان می گردند ،دهان رستم نیز چون
گنجینه ای است که با لبخند زدنِ وی باز می شود و دندا نهایش که چون مرواریدند،

خ ا ـصل بست مه ا پیم
ان،
حو ه رر
و ه روز

آشکار می گردند)

کی
خواه روز جنگ و خورده بهر ن سوگند

آری اکنون شیر اریان شهر
سجس
تهم
تن  ،ـگرد ـتانی

خواه  :حرف ربط  /را  :فک اضافه ( پیمانِ مهر بسته ) /
خواه روز صلح که برای مهر پیمان بسته ،خواه روز جنگ که برای کین) انتقام (
سوگند خورده.
شیر :استعاره از رستم
تهمتن  :لقب رستم  /گُرد  :پهلوان  /سجستانی  :سیستانی

کوه کواهن  ،مرد مرد ستان

رسـتم دسـتان،

رد تگ اتریک ژرف چاه پهناور،
خنج
ششته ره سو ربکف و دیواره اهـیش نیزه و ر،
چاه ـغَدر انجوان مردان

پس
چاه ـتان  ،ـچاه بی رددان،

چاه چوانن ژرفی و پهناش  ،بی ـشرمیش انباور
و غم انگیز و تفگش آور،

رستم دستان  :رستم پسرِ زالِ دستان
تگ  :عمق  /ترتیب اجزای مصراع بدین گونه است :در تگِ تاریکِ چاِه ژرفِ
پهناور ،آوردن سه صفت برای چاه/
کِشته :کاشته  /نیزه و خنجر  :گروه مفعولی  /شغاد بر کف و دیواره های
چاهی که در راه رستم کَنده بود ،نیزه و خنجر کاشته بود
غدر :حیله و نیرنگ
پَستان  :افراد پست و فرومایه
تشبیه  :بی شرمی چاه چونان ژرفی اش ناباور بود/
چاهی که بی شرمی آن ،مانند عمق و پهنایش ،باور نکردنی بود.
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کن تهمـت
ن با رـخش غیرت مند،
آری ا ون

آری اکنون رستم تنومند همراه اسب غیرت مند خود ( رخش )

شمش

رد بن این ـچاه آبش زـهر یک و سنان  ،گم بود سِنان  :سرنیزه  /در بنِ چاهی که آبِ آن ،زهِر شمشیر و سنان بود ،گم شده بود.

پهلوان هفت خوان  ،اکنون

هش
طعمۀ دام و داهن خوان ـتم بود

اکنون رستم
طعمه بودن  :کنایه از در اختیار هود نبودن و گرفتار بودن  /مراعات نظیر  :دام ،
طعمه – شمشیر ،سنان – چاه  ،آب  /جناس  :هفت  ،هشت  /استعاره و تشخیص
 :دهان خوان هشتم  /خوان هشتم :منظور خوانی که خوِد رستم ،گرفتارِ آن
می شود )چاه ( و اکنون شاعر راوی آن شده است

یش
و می اند ید

یس
هک نبا تی بگوید ،چیه

هیچ  :ضمیر مبهم

بس هک بی شکماهن و پست است این زتوری.

چش
م را باید ببندد ،ات دنیبن چیه...

رستم چون در چاه افتاد] و فهمید که به نیرنگ در چاه افتاده است [با خود
اندیشید که دیگر در اینجا نباید چیزی بگوید چرا که این نیرنگ ،کاری بس

بعد چندی هک گشو دش چشم

پست و ب یشرمانه است؛] پس پاسخ این نیرنگ برادر را باید به گون های دیگر دهد[.
ش :مضاف الیه  ،جهش ضمیر « چشمش را گشود»

رـخش خود را دید

بس هک خونش رفته بود از تن،

بس هک زـهر زـخم اه کارـیش
گویی از تن حس و هوشش رفته بود و داشت می خوابید

بس که خون از بدنش رفته بود
ش :مضاف الیه ؛ جهش ضمیر « زخم هایش کاری »
زخم کاری :ضربة مؤثّر یا زخمی که موجب مرگ می شود.
داشت می خوابید  :می مُرد ؛ ماضی مستمر

او

از تن خود ـ بس بتک از رخش ـ

بی خبر بود و نبودش اعتنا با خوـیش.

رخش را می دید و می پادیی.

توجّهی به خودش نمی کرد.
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رـخش  ،آن طاق ـعززی  ،آن اتی بی همتا

طاق :فرد  ،یکتا  ،بی همتا

خش
رـخش ر نده

با زهاران یاداهی روشن و زنده...

رخشنده  :نورانی
حسّ آمیزی :یادهای روشن  /یادهای روشن و زنده  :بادهای تازه و فراموش نشدنی

گفت رد دل  « :رـخش! طفلک رـخش!

آه !»
ی نخستی
ب
ن بار شاید ود
ان

گن
کان کلید ج مروارید او گم شد.
انگهان ان گار

شبه جمله
شاید این اولین بار بود
که رستم لبخند نمی زد ( بسیار غمگین بود ) استعاره  :کلید گنج مروارید

رب لب آن چاه
ساهی ای را دید

او شغاد  ،آن ان ربارد بود

هک ردون هچَ نگه می کرد و می خندید

و صدا ی شوم و انمرداهن اش رد چاهسار گوش می دیچیپ...

باز چشم او هب رـخش افتاد ـ اما  ...وای!

ایهام  :نابرادر الف) ناجوانمرد ب) ناتنی
چَه  :چاه
تشبیه  :گوش مانند چاهی بود که صدا در آن می پیچید
مجاز :چشم مجاز از نگاه  /وای  :شبه جمله

دید،

رـخش زیبا ،رـخش غیکتمند

تشخیص  :رخش غیرتمند باشد

رـخش بی مانند،

با زهارش یاد بود خوب  ،خوابیده است

آن چنان هک راستی گویی

اغراق  :هزار  /با هزار یاد بود خوبش
راستی  :به راستی  ،قید

آن زهاران یاد بود خوب را رد خواب می دیده است...
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بعد از آن ات مدتی  ،ات دری،

تا دیر  :تا زمانی دیر  « /تا » حرف اضافه است

یال و روـیش را

هی نوازش کرد  ،هی بودیی  ،هی بوسید

رو هب یال و چشم او مالید...
ّ
ضّ
م
ج
ـی
مرد نقال از صدا ش َ ه ی بارید

جناس  :بویید  ،بوسید
مراعات نظیر  :رو  ،چشم
ضجّه  :ناله و فریاد با صدای بلند ،شیون /در صدای مرد داستان
گویی غمی پنهان بود ( بیانی غمگین داشت ) اغراق  /استعاره ( ضجّه

مث خنج
و ن گاـهش ل ر بود:

سـت
نش
« و ست آرام  ،یال رـخش رد د ش،

باز با آن آـخرین اندیشه اه رکـگرم

مانند بارانی است که می بارد)
تند و تیز نگاه می کرد  /تشبیه  :وجه شبه حذف شده است.
یال  :موی گردن اسب و شیر
خاطرات رخش را در ذهن داشت

جنگ بود این یا ش کار ؟ آیا
میزبانی بود یا زتوری ؟

تزویر :ریا  ،دورویی  /آیا این جنگ بود یا شکار بود؟ یعنی نه جنگ بود و نه
شکار !بلکه تزویر بود  /میزبانی :اشاره دارد به اینکه برادر ناتنی ا ش ،شغاد،
رستم را به مهمانی و شکار خواسته بود حال اینکه با نیرنگ و فریبکاری او را در

قصه می گوید هک بی کش می توانست او اگر می خواست

همچ
هک شغاد انربارد را بدوزد ـ ـ نان هک دوخت ـ

دام انداخت.
تشخیص :قصه مطلبی را بگوید

کم
با ان و تیک

یس
رب ردختی هک هب زریش ا ـتاده بود،
و رب آن رب تکیه داده بود

آوردن دو حرف اضافه برای یک متمم

و ردون ـچَه نگه می کرد
قصه می گوید:

این ربایش سخت آـسان بود و ساده بود
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هم
چنان هک می توانست او  ،اگر می خواست،

ّ
کان کمند شصت ـخم خویش بگشاید

کمند شصت خم  :کنایه از بلند بودن کمند

سن
و بیندا زد هب باال  ،رب ردختی  ،گیره ای  ،گی
و فراز آید

فراز آید  :باال بیاید

ور بپکسی راست  ،گویم راست
ّ
قصه بی کش راست می گوید.

می توانست او  ،اگر می خواست.

لیک »...

در حیاط کوچک پاییز در زندان ،اخوان ثالث

کارگاه متن پژوهی
قلمروزبانی :
 - 9متضاد واژه های مشخص شده را در متن درس بیابید.
الف) باید به داوری بنشینیم/شوق رقابتی است /در بین واژه ها و عبارت ها /و هر کدام می خواهند معنای صلح را مرادف اوّل باشند .

انورد

طاهره صفارزاده
ب) با اهل فنا دارد هر کس سر یکرنگی

باید که به رنگ شمع از رفتنِ سر خندد

بیدل دهلوی

زتوری  ،غدر

 – ۲این شعر اخوان را با توجّه به موارد زیر بررسی کنید:
الف ) استفاده از واژه ها ،ترکیب ها و ساختارهای نحوی زبان کهن.

نم
صل
همگنان  :واژه ای کهن  /خواه روز ح و بسته مهر را پیمان  « :را » ی کف اضاهف امروزه هب کار ی رود  /بهر کین سوگند  /می دیده است /
ب ) کاربرد واژه ها و ترکیب های نوساخته.

بخ
گ
چاهسار گوش /یاداهی روشن  /رخش غیکتمند  /چاه پستان  /یلم تیکه تی اه /

 -9در متن زیر  ،گروه های اسمی و وابسته های پیشین و پسین را مشخص کنید:
الف) رخش زیبا  ،رخش غیرتمند  /رخش بی مانند  ،با هزاران یادبود خوب خوابیده است.
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رخش زیبا  :رخش ( هسته ) زیبا ( صفت بیانی افعلی )  /رخش غیرتمند  :رخش ( هسته ) غیرتمند ( صفت بیانی مطلق ) رخش بی مانند :رخش (

هسته ) بی مانند ( صفت بیانی مطلق ) هزاران یاد بود خوب  :هزاران ( صفت شمارشی عدد اصلی ) یاد بود ( هسته ) خوب ( صفت بیانی مطلق )
قلمرو ادبی :
 - 9کدام نوع لحن برای خوانش متن درس  ،مناسب است؟ دلیل خود را بنویسید.

لح
ن حماسی و روایی

نم
 - ۲در این سروده« ،رستم» و «شغاد» نماد چه کسانی هستند؟ رستم  :انسان اهی واال  /شغاد  :انجوا ردان

 - 9قسمت های زیر را از دید آرایه های ادبی بررسی کنید.
الف ) این نخستین بار شاید بود

گن
کان کلید گنج مروارید او گم شد کناهی  :انراحت بودن  /استعاره  « :کلید ج مروارید » استعاره از « لبخند »

ب ) همگنان خاموش،
گرد بر گردش ،به کردار صدف برگرد مروارید

تشبیه :مردم مانند صدف دور مرد نقال بودند /.تناسب :صدف  ،مروارید
پ ) پهلوان هفت خوان ،اکنون
طعمة دام و دهان خوان هشتم بود

تشخ
هش
هش
تشبیه  :پهلوان مانند طعمه بود  /استعاره « :خوان تم» استعاره از « حیله و نیکنگ»  /یص  :خوان تم داهن داشته باشد.

قلمرو فکری :
 - 9مقصود نقّال از «قصة درد» چیست؟

ّ
قصه ای هک ردد اهی جامعۀ ما را بیان می کند

 - ۲دربارة مناسبت موضوعی متن درس با بیت زیر توضیح دهید.
یوسف ،به این رها شدن از چاه دل مبند

ایـن بار می برند کـه زندانی ات کنند

پلش
هب ظاره نباید دل بست ؛ شاید رد پس این ظاره خوب ؛ زشتی و تی باشد

 - 9شاعر در این سروده ،بر کدام مضامین اجتماعی تأکید دارد؟

فاضل نظری

ّ
رواج انجوانمردی رد جامعه  /رواج ظلم و ستم رد جامعۀ زمان شارع  /عالقۀ مردم هب دینشن داستان اهی قدیم رد قهوه خاهن اه  /از نیب ربدن زبرگان جامعه توسط حکومت اه سفاک

 - 4اگر به جای شاعر بودید ،این شعر را چگونه به پایان می رساندید؟ چرا؟
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شعر خوانی
ای میهن !

می
می
تنیده یاد تو رد اتر و پودم  ،هن ای هن !

می
می
بوَد لبکزی از عشقت وجودم هن ای هن !

تنیده  :با فته /
ای میهن ،نام تو در تار و پودم تنیده و وجودم لبریز از عشق توست.

تو بودم کردی از انبودی و با مهر رپوردی

می
می
فدا ی انم تو بود و نبودم هن ای هن !

تضاد :بود و نبود  /مجاز  :بود و نبود مجاز از « همة وجود » /
ای میهن ،تو ،زندگی مرا از نابودی و بیهودگی رهانیدی و بدان معنا بخشیدی؛ پس بود و نبودم ) همة آنچه دارم( فدای تو باشد.

م
هب ره جلس هب ره زندا ن هب ره شادی هب ره ماتم

می
می
هب ره حالت هک بودم با تو بودم هن ای هن !

مجلس و زندان  ،شادی  ،ماتم  :تضاد و مجاز از همه حال

می
می
هب سوی تو بود روی سجودم هن ای هن !

مس
اگر تم اگر هشیار اگر خوابم اگر بیدا ر

مست  ،هوشیار – خواب  ،بیدار  :تضاد /

نم
هب دشت دل گیاهی جز گل رویت ی روید

می
می
من این زیبا زمین را آزمودم هن ای هن !

تشبیه :دشت دل  -گل رو /زیبا زمین  :استعاره از وطن .
ای میهن ،در دل من تنها زیباییِ تو جای گرفته است.
دیوان اشعار ،ابوالقاسم الهوتی
درک و دریافت :
 - 9یک بار دیگر ،شعر را با تأمل بر مکث ها و درنگ ها بخوانید .

 - ۲وجه اشتراک این شعر را از نظر محتوا با فصل های ادبیات پایداری و ادبیات حماسی بنویسید .
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درس چهار دهم

فصل هفتم

سی مرغ و سیمرغ

مجم
عی کردند مرغان جهان

آنچه بودند آش کارا و نهان

قلمرو زبانی :
مجمعی کردند :در جایی جمع شدند  /مرغان پرندگان  /آشکارا :شناخته  /نهان  :ناشناخته
قلمرو ادبی :
تضاد :آشکارا  ،نهان  /جناس  :جهان  ،نهان
قلمرو فکری :
همة مرغان جهان در جایی گرد آمدند .

جمله دنتفگ  :این زمان رد روزگار

نیست خالی چیه شهر از شهریار

قلمرو زبانی :
جمله  :همه  /روزگار :واژه دو تلفظی  /شهریار  :پادشاه  /شهریار  :یک واژه مرکب است« شهر  +یار »  /شهر  :سرزمین
قلمرو فکری :
همة مرغان گفتند که  «:این در زمان و در این روزگار ،هیچ سرزمینی بدون پادشاه نیست ».

قل
چون بود کا یم ما را شاه نیست ؟

شیب از این بی شاه بودن راه نیست

قلمرو زبانی :
چون  :چگونه  /اقلیم  :سرزمین  /راه نیست  :درست نیست /اقلیم ما را  :برای اقلیم ما /
قلمرو ادبی :
کنایه  « :راه نیست» کنایه از « درست نبودن»  / .جناس  :راه  ،شاه  /راه  ،را
قلمرو فکری :
چگونه است که سرزمین ما شاه ندارد؟ /درست و طبق رسم قاعده نیست که بیشتر از این بدون پادشاه بمانیم .

فس
هدهد هک رپندۀ داانیی بود و ا کی رب رک داشت ،گفت « :ای یاران ،من رتشیب از همۀ شما جهان را گشته ام و از اطراف و اکناف گیتی آگاهم .ما رپندگان را نیز پیشوا و شهریاری

بی
است .من او را می شناسم .انمش سیمرغ است و رد پس کوه اقف ،بلندرتین کوه روی زمین ،رب ردختی بلند آشیان دارد .رد خرد و نش او را همتایی نیست؛ از ره هچ امگن
سنج
ّ
شس
توان کرد زیبارت است .با خردمندی و زیبایی ،شکوه و جاللی بی مانند دارد و با خرد و دانش خود آنچه خواهد ،تواند .ش نیکوی او رد توان ما نیست .هچ ی تواند رذه ای از خرد و

نقی
شکوه و زیبایی او را ردیابد؟ سال اه شیپ نیم شبی از ششور چین گذشت و رپی از رپاهیش رب آن رکزمین افتاد .آن رپ چنان زیبا بود هک ره هک آن را دید ،ی از آن هب خاطر سپکد.
ل
این همه نقش و ن گار هک رد جهان هست ،ره یک رپتوی از آن رپ است! شما هک خواستار شهریاری هستید ،باید او را بجودیی و هب ردگاه او راه یابید و بدو مهرورزی کنید .یکن باید بدانید هک

رفتن رب کوه اقف کار آسانی نیست »
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هدهد  :شانه به سر .در اینجا نماد راهبر و راهنماست؛ به مناسبت اینکه این پرنده در قوّت بینایی و تیز بینی نظر مَثَل است /.
افسر  :تاج  /اکناف  :جِ کَنَف ؛ اطراف  ،کناره ها  /گیتی  :دنیا /

شیک مردی باید این ره را شگرف

زان هک ره دور است و ردیا ژرف ژرف

قلمرو زبانی :
باید  :الزم است  /شگرف :قوی  ،نیرومند  ،صفت شیر است « شیرمردی شگرف »  /ژرفِ ژرف  :بسیار عمیق .
قلمرو ادبی :
استعاره  :ره و دریا ( جست و جوی سیمرغ )
قلمرو فکری :
برای پیمودن این راه  ،فردی شجاع و با اراده و شگفت آور الزم است  /زیرا این راه  ،راهی طوالنی و پر از خطر است.

ج
نم
رپندگان چون سخنان هدهد را دینشند ،ملگی مشتاق دیدا ر سیمرغ شدند و همه فریاد ربآوردند هک ما آماده ایم؛ ما از خطرات راه ی رهاسیم؛ ما خواستار سیمرغیم!
تحّ
م
نت
نت
ک
س
نک
ا
ا
هدهد گفت« :آری آن هک او را شناسد دوری او را ل و ند رد و آ ه بدو رو آرد ،بدو و ند ر ید»

بلب
سخ
اما چون از خطرات راه اندکی رتشیب ن هب میان آورد ،ربخی از مرغان از همراهی باز ایستادند و زبان هب پوزش گشودند .ل گفت« :من گرفتار عشق گلم .با این عشق ،چگوهن

هم
می توانم رد جست وجوی سیمرغ این سفر رپخطر را رب خود وار کنم؟»

مح
ّ
بلب س
هدهد هب ل پا خ گفت  « :مهرورزی تو رب گل کار راستان و پاکان است اما زیبایی بوب تو چند روزی شیب نیست».

بلبل :نماد انسان های عاشق پیشة مجازی و جمال پرست

گل اگر هچ  ،هست بس صاحب جمال

حسن او رد هفته ای گیکد زوال

قلمرو زبانی :
جمال  :زیبایی  /در هفته ای  :خیلی زود / .زوال  :نابودی
قلمرو ادبی :
کنایه  « :هفته ای» کنایه از « خیلی زود»
قلمرو فکری :
اگر چه گل بسیار زیبا و صاحب جمال است  /اما حسن و زیبایی او چند روزی ببیش نیست و زود از بین می رود ( اشاره به کوتاهی عمر
گل ) .

بهش
طاووس نیز چنین عذر آورد هک من مرغی تی ام ،روزگاری رداز رد بهشت هب رک ربده ام  .مار با من آشنا شد؛ آشنایی با او سبب گردید هک مرا از بهشت بیکون کنند .اکنون
ّ
آرزویی شیب ندا رم و آن این است هک بدا ن گلشن خرم باز گردم و رد آن گلزار باصفا بیاسایم .مرا از این سفر معذور دارید هک مرا با سیمرغ کاری نیست.
طاووس :نمونه ای از اهل ظاهر که تکالیف مذهبی را به امید مزد ؛ یعنی  ،آرزوی بهشت انجام می دهند.

ّ
ّ
س
هدهد پا خ گفت« :بهشت جای گاهی خرم و زیباست اما زیبایی بهشت نیز رپتوی از جمال سیمرغ است .بهشت رد ربارب سیمرغ چون رذه رد ربارب خورشید است».
ّ
کی تواند ماند از یک رذه باز ؟

ره هک داند گفت با خورشید راز
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قلمرو زبانی :
داند :تواند  /خورشید  :خداوند ،سیمرغ  /یک ذرّه  :عشق های مجازی /
قلمرو ادبی :
استعاره  :خداوند  ،معشوق بی همتا /

تشخیص :با خورشید راز گفتن  / /جناس  :راز  ،باز

قلمرو فکری :
هرکه بتواند با خداوند ارتباط برقرار کند دیگر به عشق های مجازی توجّهی ندارد.

یش
آن گاه باز ش کاری هک شااهن او را روی شست می نشاندند و با خو تن هب ش کار می ربدند ،چنین گفت« :من بسیار کوشیده ام ات روی دست شااهن جا گرفته ام .ویپسته با

آانن بوده ام و ربای آانن ش کار کرده ام .هچ جای آن است هک من دست شااهن بگذا رم و رد بیابان اهی بی آب و علف رد جست وجوی سیمرغ رکگردان شوم؟ آن هب

هک مرا نیز معذور دارید».

دست شاهان  :نماد مقام و منصب است
باز :نماد مردمان درباری و اهل قلم که به علّت نزدیکی به شاه همیشه فخر و مباهات می نمایند.

مش
ـعذراه دنتفگ تی

بعد از آن مرغان دیگر رک هب رک

بی خبک

بعد از آن  :سپس  /سربه سر  :یکی یکی  /مشتی  :تعدادی  ،بدل از از مرغان /
بعد از آن پرنده های دیگر هرکدام پیاپی عذرهایی برای نرفتن به سوی سیمرغ آوردند ،چون بی خبر و غافل بودند.

ج
سخ
س
اما هدهد داان یک یک آانن را پا خ گفت و عذرشان را رد کرد و چنان از شکوه و خرد و زیبایی سیمرغ ن راند هک مرغان ملگی شیدا و دلباخته گشتند؛ بهاهن اه یک سو نهادند و خود

پیم
را آماده ساختند ات رد طلب سیمرغ هب راه خود اداهم دهند و هب کوه اقف سفر کنند .اندیشیدند هک رد ودن راه و رد هن گام گذشتن از ردیااه و بیابان اه راهبک و پیشوایی باید داشته باشند .آن

هنم
گاه ربای انتخاب راهبک و پیشوا هک رد راه آانن را ر ون شود ،قر ه زدند .قضا را قر ه هب انم هدهد افتاد .پس شیب از صد زهار مرغ هب دنبال هدهد هب رپواز ردآمدند .راه بس دور و رداز
و رهاسناک بود ،رههچ می ردنتف پایان راه پیدا نبود.

نم
هدهد هب مهربانی هب همه جرئت می داد اما دشواری اهی راه را پنهان ی ساخت.

گفت ما را هفت وادی رد ره است

چون گذشتی هفت وادی  ،ردهگ است

قلمرو زبانی :
وادی :سرزمین مجازاً به معنی « بیابان »  /درگه  :درگاه  ،بارگاه  /را فک اضافه « هفت وادی در راهِ ما است »
قلمرو فکری :
هد هد گفت  :در راه ما هفت بیابان ( هفت مرحله ) وجود دارد  /وقتی از این هفت مرحله گذشتیم ،به درگاه سیمرغ خواهیم رسید .

نیسـت از فرسنـگ آن آگـاه کـس

وانیامد در جهان زیـن راه  ،کس
قلمرو زبانی :

وانیامد :بازنگشت /زین راه  :از این راه  ،هفت وادی /فرسنگ  :معادل شش کیلومتر.
قلمرو ادبی :
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مجاز « :فرسنگ » مجاز از فاصلة زیاد
قلمرو فکری :
در جهان هیچ کس از این راه باز نگشت  /و کسی از مسافت این راه آگاه نیست ...
وادی اول

ّ
چون فرو آیی هب وادی طلب

پیشت آید ره زمانی صد تَعَب

قلمرو زبانی :
تعب :رنج و سختی
قلمرو ادبی :
تشبیه  :طلب مانند وادی است
قلمرو فکری :
وقتی که به مرحله طلب برسی /هر لحظه با رنج و سختی های فراوانی رو برو می شوی .

ینج
ملک ا ا بایدت رد باختن

ینج
ملک ا ا بایدت اندا ختن
قلمرو زبانی :

مُلک انداختن :پادشاهی را رها کردن  /مِلک درباختن  :رها کردن آنچه داریم /
قلمرو ادبی :
جناس :مُلک  ،مِلک /

کنایه  :ملک انداختن  /ملک در باختن

قلمرو فکری :
در وادی طلب  ،باید از قدرت و پادشاهی بگذری و نیز باید هرچه را در تصرّف توست ،همگی رها کنی.
وادی دوم

ّ
بعد از این  ،وادی عشق آید پدید

شس
رغق آتش شد ی کانجا رسید

قلمرو زبانی :
این  :سرزمین طلب  /آنجا  :وادی عشق
قلمرو ادبی :
استعاره  « :آتش » استعاره از « شوق و اشتیاق »  /کنایه  « :غرق شدن » تمام وجود را در بر گرفتن  /تشبیه  :وادی عشق /
قلمرو فکری :
پس از مرحله طلب  ،وادی عشق آشکار می شود  /و هر کسی که به آن جا راه یافت غرق آتش می گردد .

عاشق آن باشد هک چون آتش بود

گرم رو  ،سوزنده و رکشش بود

قلمرو زبانی :
گرم رو  :مشتاق  ،به شتاب رونده و چاالک  ،کوشا  ،صفت فاعلی مرکب مرخم  /سرکش  :سرکشنده
قلمرو ادبی :
تشبیه  :عاشق مانند آتش باشد  /مراعات نظیر  :آتش  ،گرم رو  ،سوزنده  ،سرکش
قلمرو فکری :
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عاشق واقعی آن کسی است که همانند آتش  ،تند رو و سوزنده و عصیانگر ( جز از معشوق از کسی فرمان نبرد) باشد .
وادی سوم

معرفت را وادی ای بـی پا و رک

بعد از آن بنمایدت شیپ نظر
قلمرو زبانی :

ت  :مضاف الیه  ،جهش ضمیر « پیش نظر تو »  /بی پا و سر  :بی آغاز و بی انتها ،امروزه می گویند اول و آخر آن ناپیدا است
قلمرو ادبی :
کنایه  :بی پا و سر /
قلمرو فکری :
پس از وادی عشق  ،وادی معرفت درنظر تو بی آغاز و بی انتها جلوه می کند .

سپ
از هر این ره عالی صفت

چون بتابد آفتاب معرفت

قلمرو زبانی :
معرفت  :حق  /سپهر  :آسمان  /ره عالی صفت  :راه ارزشمند سیر و سلوک منظور همان وادی « معرفت » است
قلمرو ادبی :
تشبیه  :آفتاب معرفت
قلمرو فکری :
آنگاه که معرفت در وجود پیدا شود،

حق
باز یابد رد یقت صدر خویش...

ره یکی بینا شود رب قدر خویش

قلمرو زبانی :
بینا  ( :بین  +ا )  /صدر  :جایگاه /
قلمرو ادبی :
جناس :قدر  ،صدر
قلمرو فکری :
در این زمان است که هرکسی به قدر و ارزش واقعی خود آگاه می شود و به آن مقام واالی خود پی می برد.
وادی چهارم

بعد از این وادی استغنا بود

ّ
هن ردو دعوی و هن معنا بود

قلمرو زبانی :
استغنا  :بی نیازی ؛ در اصطالح بی نیازی سالک از هر چیز جز خدا
قلمرو ادبی :
تشبیه  :وادی استغنا
قلمرو فکری :
پس از وادی معرفت  ،وادی استغنا و بی نیازی است /مرحله ای که در آن هیچ ادعا و مقصودی وجود ندارد .

118

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

ّ
نی
ین
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س
م
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هفت دوزخ چو خی ا کده ای است
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قلمرو زبانی :
جنت  :بهشت  /هشت جنّت  ( :خُلد – دارالسالم – دارالقرار – جنت عدن – جنت المأوی – جنت النعیم  -علّیین -فردس )
دوزخ  :جهنم  /هفت دوزخ  ( :سَقَر – سعیر – لطی – حُطَمه – جحیم – جهنم – هاویه )
افسرده  :منجمد  ،یخ زده
قلمرو ادبی :
تضاد  :جنت  ،دوزخ  /تناسب :هشت  ،هفت
قلمرو فکری :
آنکه به مرحلة استغنا و بی نیازی برسد دیگر برای او هم بهشت و هم جهنم مرده است و او به آنها توجّهی ندارد و تنها به معشوق
توجّه دارد.
وادی پنجم

منزل تفرید و تجرید آیدت

بعد از این وادی توحید آیدت
قلمرو زبانی :

توحید  :در اصطالح اهل حقیقت  ،تجرید ذات الهی است از آن چه فهم و گمان آدمی تصوّر کند  /تفرید  :فرد شمردن و یگانه دانستن
خدا ؛ کناره گرفتن از خلق وتنها شدن ؛ در اصطالح صوفیه  ،تحقّق بنده است به حق ؛ به طوری که حق  ،عین قوای بنده باشد/ .
تجرید  :در لغت به معنای تنهایی گزیدن ؛ ترک گناهان و اعراض از امور دنیوی و تقرّب به خداوند  ،در اصطالح تصوّف  ،خالی شده قلب
سالک از آنچه جز خداست
قلمرو ادبی :
تشبیه  :وادی توحید  /منزل تفرید
قلمرو فکری :
پس از وادی استغنا  ،وادی توحید است در این مرحله است که تو خود را از آنچه غیرحق است پاک می کنی و در حق گم می شوی و
لحظه به لحظه بیشتر در وجود حق فرو می روی و با او یکی می شوی.

روی اه چون زین بیابان ردکنند

جمله رک از یک گریبان رب کنند

قلمرو زبانی :
روی در کنند  :بیرون آورند  /جمله  :همه  /سر بر کنند  :سر برآرند  ،به یک جا می رسند
قلمرو ادبی :
کنایه  :روی در کردن – سر بر کردن  /روی  :مجاز از وجود  /تناسب :روی  ،سر
قلمرو فکری :
اگر سالکان از این بیابان ( توحید) بگذرند  /همگی به وحدت و یگانگی می رسند .
وادی ششم

بعد از این وادی حیرت آیدت
قلمرو زبانی :
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بعد از این  :وادی توحید  /حیرت  :در لغت به معنی سرگردانی و در اصطالح صوفیه امری است که هنگام تأمّل و حضور و تفکّر بر قلب
عارفان وارد می شود / .آید  :می شود  « ،ت » در مصراع اول متمم است « برای تو »  « /ت » در مصراع دوم مضاف الیه است  « .کارِ تو
 » ...اگر چه می توان به نوعی متمم هم باشد  « .کار برای تو » ...
قلمرو فکری :
پس از وادی توحید ،وادی حیرت شروع می شود که در این مرحله( وادی) وجودت را سراسر درد و حسرت فرا می گیرد.

مرد حیران چون رسد این جای گاه

تح ّ
رد یر مانده و گم کرده راه

قلمرو زبانی :
تحیّر  :سرگردانی  /گم کرده راه  :اوج حیرت و سرگردانی
قلمرو فکری :
وقتی سالک حیران به مرحلة حیرت می رسد  /در سرگردانی و سرگشتگی می ماند و راه را گم می کند .
وادی هفتم

ّ
بعد از این وادی فقر است و فنا

سخ
کی بود اینجا ن گفتن روا

قلمرو زبانی :
فقر  :درویشی و در اصطالح سالکان فنای فی اهلل و نیستی سالک و بیرون آمدن از صفات خود است و این نهایت سَیر و مرتبة کامالن
است /.فنا :نیست شدن و در اصطالح سقوط اوصاف مذمومه است /روا  :شایسته ؛ ( رو« بن مضارعِ رفتن»  +ا )  /کی روا بود  :روا
نیست /
قلمرو ادبی :
تشبیه  :وادی فقر
قلمرو فکری :
پس از وادی حیرت مرحلة فقر و فنا است ؛ یعنی  ،نیستی سالک در خداوند و بیرون آمدن از صفات خود( و انی نهایت سیر و مرتبة
کامالن است ) در این مرحله سخن گفتن از خود روا و شایسته نیست .

صد ـهزاران سایۀ جاوید  ،تو

گم شده ینیب ز یک خورشید  ،تو

قلمرو زبانی :
صد هزاران  :بسیار زیاد  /سایة جاوید  :خواسته های مادی  /یک خورشید  :خداوند/
قلمرو ادبی :
اغراق  :صد هزاران  /استعاره  :سایة جاوید  /یک خورشید
قلمرو فکری :
در این مرحله صدهزاران موجود را خواهی دید که از یک خورشید به وجود آمده و گم شده اند.

ّ
سخ
نخس
ّ
پی ش
مرغان از این همه تی وحشت کردند .ربخی رد همان تین منزل از پا رد آمدند و بسیاری رد دومین منزل هب زاری زار جان سپکدند اما آانن هک همت یارشان بود ،تک می

ردنتف .روزگار سفر ،سخت رداز شد.

به زاری زار  :به سخت ترین حالت
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قلی
خس
ه
این عدۀ ل چون رب باالی کوه آمدند ،روشنایی خیکه کننده ای دیدند اما از سیمرغ خبکی نبود .مرغان از تگی و انامیدی بی حال و انتوان رب زمین افتادند و مگی را خواب رد

سخ
یش
ن
ح قی
ربود .رد خواب رکوش غیبی هب آنها گفت  «:رد خو تن بنگرید ؛ سیمرغ قی همان شما هستید ».انگهان از خواب رپیدند .تی اه و ر ج اه را فراموش کردند و هب شادمانی رد یکدیگر
نگریستند».

قلمرو زبانی :
قلیل  :اندک  /خستگی  :خست  +ه  +ی « گ  :واج میانجی است »  /سروش  :پیام آور  ،فرشتة پیام آور  ،پیامی که از عالم غیب می رسد.
قلمرو ادبی:
تشخیص  :خواب کسی را برباید

بی کش این سی مرغ آن سیمرغ بود

چون نگه کردند آن سی مرغ زود
قلمرو ادبی :
جناس تام  :سی مرغ « سی تا پرنده »  ،سیمرغ « پرندة افسانه ای .
قلمرو فکری :

وقتی آن سی مرغ از خود باخبر شدند ،دیدند که به صورت سیمرغ نمود یافته اند) .به حضرت حق رسیده اند و وجودی خدایی
یافته اند؛ چون قطره ،آنگاه که به دریا می پیوندد دیگر قطره نیست ،دریاست(.

خویش را دیدند سیمرغ تمام

بود خود سیمرغ  ،سی مرغ تمام

قلمرو زبانی :
سیمرغ تمام  :گروه مسندی /
قلمرو ادبی :
قافیه  :سمیرغ  ،مرغ
قلمرو فکری :
پرندگان خودشان را سی مرغ کامل دیدند ؛ یعنی  ،کامال در وجود حضرت حق فانی شدند و آن سیمرغ ،در حقیقت  ،همان سی مرغی
گه به حق پیوسته بودند ( بیانگر وحدت در کثرت است )

محو او گشتند آـخر رب دوام

ّ
ساهی رد خورشید ـگم شد والسالم

قلمرو زبانی :
او  :خداوند  /محو  :فنای بنده در ذات حق
قلمرو ادبی :
تضاد  :سایه  ،خورشید  /استعاره  :سایه ( مرغان )  ،سیمرغ ( خداوند  ،حقیقت )
قلمرو فکری :
سی مرغ در وجود ذات حق محو شدند مانند سایه ای که در مقابل خورشید گم و ناپدید شود.
ابیات درس برگرفته از منطق الطیر،عطار نیشابوری
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کارگاه متن پژوهی
قلمروزبانی :
 - 9معنایی واژه های «قبا« »،تعب» و «تجرید» را با توجه به بیت های زیر بنویسید.
 -سرو و مَهت نخوانم ،خوانم ،چرا نخوانم؟

هـم مـاه بـا کالهـی ،هـم سـرو بـا قبایی

فرخی سیستانی

 -در این مقام ،طَرب بی تعب نخواهد دید

که جای نیک و بد است این سرای پاک و پلید

سنایی

 -اوال تجریـد شــو از هـرچــه هسـت

وانگهـی از خــود بشـو یـکـبـار دســت

قبا  :نوعی لباس

ن سخ
تعب :ر ج و تی
تنهایی گزیدن

اسیری الهیجی

 - ۲اجزای بیت زیر را طبق زبان معیار مرتّب کنید؛ سپس نقش دستوری هر جزء را بنویسید.
کار دائـم درد و حسـرت آیـدت

بعد از ایـن وادی حیـرت آیـدت

حس
بعد از این وادی حیکت ربای تو آغاز می شود  /کارتو دائم ردد و کت می شود.
 - 9متن زیر را با توجه به «نقش های تبعی» بررسی کنید.

« ما پرندگان را نیز پیشوا و شهریاری است .نامش سیمرغ است و در پس کوه قاف ،بلندترین کوه روی زمین ،بر درختی بلند آشیان

مع

دارد ».پرندگان  ( :بدل ) شهریار ( طوف ) بلندترین کوه روی زمین ( بدل )
قلمرو ادبی:
 - 9با توجه به متن درس ،هر یک از پرندگان زیر ،نماد چه کسانی هستند؟
بلبل (انسان اهی عاشق پیشه و جمال رپست )

ّ
هم
ف
خ
م
عل
ن
ی
ش
ی
م
باز ( نماد مردمان ردباری و اهل قلم هک هب ت زندیکی هب شاه ه ر و بااهت ی ما ند)
« - ۲وجه شبه» را در بیت زیر ،مشخص کنید؛ توضیح دهید شاعر برای بیان وجه شبه ،از کدام آرایه ادبی دیگر بهره گرفته است؟
تشخ
توضیح دهید .گرم رو  ،سوزنده  ،رکشش  .تناسب  ،تشبیه  ،یص
گـرم رو ،سـوزنده و سـرکش بُوَد

عاشق آن باشد که چون آتش بُوَد
 – 9در بارة تلمیح به کار رفته در بیت زیر توضیح دهید:
طاووس باغ قدسم  ،نی بوم این خرابه

آن جاست جلوه گاهم  ،این جا چه کار دارم؟

سلمان ساوجی

طاووس رپنده ای بود هک شیطان را کمک کرد ربای رفتن هب بهشت ات آدم را فریب بدهد و رد نهایت زشت رتین پای دنیا را گرفت.
قلمرو فکری :
 - 9معنی و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید.
گل اگر چه هست بس صاحب جمال

حُسن او در هفته ای گیرد زوال

 - ۲بیت زیر با کدام بیت از درس ششم مناسبت دارد؟ دلیل خود را بنویسید.
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شـیرمردی بایـد ایـن ره را شـگرف

عطار

زانکـه ره دور اسـت و دریـا ژرف ژرف

ره هک جز ماهی ز آبش سیک شد  /ره هک بی روزی است  ،روزش دری شد

 - 9هر بیت زیر ،یادآور کدام وادی از هفت وادیّ عشق است؟
الف) وصلت آن کس یافت کز خود شد فنا

هر که فانی شد ز خود ،مردانه ای است

عطار

ب) دل چه بنـدی در ایـن سـرای مجـاز؟

همّـت پسـت کــی رسـد بـه فــراز؟

سنایی

پ) چشـم بگشـا بـه گلـستـان و ببیـن

جـلــوة آبِ صــاف در گـل و خــار

هاتف اصفهانی

هف
وادی تم

ّ
وادی اول

پنج
وادی م

 - 4با توجه به آیة شریفه و سرودة زیر ،تحلیلی کوتاه از داستان «سی مرغ و سیمرغ» ارائه دهید.
و فِی االرضِ آیاتٌ لِلمُوقِنینَ وَفِی أَنفُسِکُم اَفال تُبصِرُونَ  «:و در روی زمین برای اهل یقین  ،نشانه هایی است و در وجود شما [ نیز] نشانه
هایی است  .پس چرا نمی بینید؟
( الذاریات  /آیات  ۲1و ) ۲9
ای نـسـخـة نامـة الهـی  ،کـه تویـی

وی آیـنـة جمـال شـاهـی  ،کـه تویی

بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست

در خود بطلب هر آنچه خواهی ،که تویی
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کالن تر و اولی تر!

گنج حکمت

ن
اشتکی و گرگی و روباهی از روی مصاحبت مسافرت کردند و با ایشان از وهج زاد و توهش ،گرده ای شیب نبود .چون زمانی ربدنتف و ر ج راه رد ایشان ارث کرد ،رب لب آبی

نش
ستند و میان ایشان از ربای گرده مخاصمت رفت .ات آخراألمر رب آن قرار گرفت هک ره کدا م از ایشان هب زاد رتشیب ،بدین گرده خوردن اولی رت.
پیش
گرگ گفت« :شیپ از آنکه خدا ی ـ تعالی ـ این جهان بیافریند ،مرا هب هفت روز تک ماردم زباد!»

روباه گفت« :راست می گویی؛ من آن شب رد آن موضع حاضک بودم و شما را چراغ فرامی داشتم و ماردت را اعانت می کردم!»
اشتک چون مقاالت گرگ و روباه رب آن گوهن دینش ،گردن رداز کرد و گرده ربگرفت و بخورد و گفت:

حق
«ره هک مرا بیند ،هب یقت داند هک از شما بسیار کالن رتم و جهان از شما زیادت دیده ام و بار رتشیب ششیده ام!»
سندبادنامه ،ظهیری سمرقندی
قلمرو زبانی :
مصاحبت  :هم نشینیی /

زاد :توشه  ،خوردنی وآشامیدنی که در سفر همراه می بَرَند.

از وجه زاد و توشه  :از برای خوردنی و آشامیدنی
مخاصمت  :دشمنی  ،خصومت  /آخر االمر :سرانجام

 /گِرده  :قرص نان ؛ نوعی نان
 /به زاد  :از نظر سن ؛ زاد  :سن و سال

اولی  :شایسته ؛ اولی تر  :شایسته تر ( با آنکه « اولی تر» خود صفت تفضیلی است ؛ در گذشته به آن « تر » افزوده اند )  /موضع :
جایگاه  /فرا می داشتم :نگه می داشتم  /اعانت  :یاری  ،یاری دادن
مقاالت  :گفتارها  ،سخنان  /کالن تر  :دارای سن بیشتر ،بزرگ تر
قلمرو ادبی :
جناس :زاد« توشه » ،زاد « سن و سال»
کنایه  :جهان از شما زیاد دیده ام :کنایه از اینکه بیشتر از شما عمر داشته ام) .جهان دیده به معنی با تجربه نیز هست(.
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کباب غاز

درس شانزدهم

صِیح
شب عید نوروز بود و موقع رتفیع رتبه .رد اداره با هم قطاراه قرار و مدا ر گذاشته بودیم هک رهشس ،اول رتفیع رتبه یافت ،هب عنوان ولیمه کباب غاز ی بدهد ،دوستان نوش جان
ّ
نم
ت
کن
وده ،هب عمر و زع ش دعا ند.
زد و رتفیع رتبه هب اسم من ردآمد .فورا مسئله میهمانی و قرار با رفقا را با عیالم هک هب اتزگی با هم رعوسی کرده بودیم ،رد میان گذا شتم .گفت« :تو شیکینی رعوسی هم هب دوستانت ندا ده

ّ
ای و باید رد این موقع ردست جلوشان ردآیی ،ولی چیزی هک هست چون ظرف و کارد و چن گال ربای دوازده نفر رتشیب ندا ریم یا باید باز یک دست دیگر خرید و یا باید عدۀ میهمان

رتشیب از یازده نفر نباشد هک با خودت بشود دوازده نفر».
قلمرو زبانی :

ترفیع  :ارتقا یافتن  ،رتبه گرفتن  /هم قطار :همکار  /قرار و مدار  :قول و قرار  ،مرکب « اِتباعی »  /ولیمه  :طعامی که در میهانی و
عروسی می دهند/ .

صحیحی  :درست و حسابی /

زد  :از قضا  ،اتفاقاً /

عیال :همسر /

در میان گذاشتم  :مطرح کردم  ،گفتم.

باید در این موقع درست جلوشان درآیی  :خوب از این ها پذیرایی کنی/.

ّ
کم
گف
نم
تم« :خودت بهتک می دانی هک رد این شب عیدی مالیه از هچ قرار است و بودهج ابدا اجازۀ خریدن خرت ورپت اتزه ی دهد و دوستان هم از بیست و هس چهار نفر تک

گف
نم
نم
ی شوند .گفت« :تنها همان رتبه اهی باال را وعده بگیک و مابقی را نقدا خط بکش و بگذا ر سماق بمکند» .تم« :ای بابا ،خدا را خوش ی آید .این بدبخت اه سال آزگار یک بار

ربایشان چنین پایی می افتد و شکم اه را مدتی است صابون زده اند هک کباب غاز بخورند و ساعت شماری می کنند .چطور است از منزل یکی از دوستان و آشنایان یک دست دیگر
ظرف و لوازم عارهی بگیکیم؟»

نم
شس
تل
با اواقت خ گفت « :این خیال را از رکت بیکون کن هک محال است رد میهمانی اول بعد از رعوسی بگذا رم از ی چیز عارهی وارد این خاهن بشود؛ مگر ی دانی هک شکوم

ّ ّ
گف
ندا رد و بچه اول می میکد؟» تم« :پس چاره ای نیست جز اینکه دو روز مهمانی بدهیم .یک روز یک دسته بیایند و بخورند و فردای آن روز دسته ای دیگر» .عیالم با این رتتیب

موافقت کرد .و بنا شد روز دوم عید نوروز دستۀ اول و روز سوم دستۀ دوم بیایند.
قلمرو زبانی :

مالیّه  :دارایی  /خرت و پرت  :مجموعه ای از اشیا  ،وسایل و خرده ریزهای کم ارزش / .تنها رتبه های باال را وعده بگیر  :فقط رده های
باال را دعوت کن  /نقدا خط بکش  :نادیده بگیر ،دعوت نکن  /بگذار سماق بمکند  :بیهوده انتظار بکشند /آزگار  :زمانی دراز  ،به طور
مداوم  ،تمام و کامل  /چنین پایی می افتد  :چنین اتفاقی خوبی می افتد /.شکم صابون زدن  :آماده خوردن شدن  ،به خود وعده داده
اند  /عاریه  :آنچه از کسی برای رفع حاجتی بگیرند و پس از رفع نیاز آن را پس دهند/ .
شکوم  :شُگون ؛ میمنت  ،خجستگی  ،چیزی را به فال نیک گرفتن/ .
قلمرو ادبی :
تشخیص  :مالیه اجازه نمی دهد /اوقات تلخ  :حس آمیزی
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ّ
مّ
مم
پل
خ
ج
ت
چ
خل
اینک روز دوم عید است و تدارک پذریایی از ره جهت دیده شده است .عالوه رب غاز معهود ،آش جو اعال و کباب ربۀ تاز و دو رنگ و و ند ور ورش با مام فات

تخت
رو هب راه شده است .رد خواب گرم و رنم اتزه ای لم داده بودم و مشغول خواندن ح کایت اهی بی نظیک بودم  .ردست کیفور شده بودم هک عیالم وارد شد و گفت« :جوان

ّ
مص
م ص پس عم
پس عم
دیالقی طفی انم آمده  ،می گوید ک وی تنی توست و ربای عید مبارکی شکف یاب شده است ».طفی ک وی دختکدایی خالۀ ماردم می شد .جوانی هب سن بیست و

ج
جنپ یا بیست و شش؛ الت و لوت و آسمان ُل و بی دست وپا و پخمه ات بخواهی بدریخت و بدقواره».
نم
مس
الحمدهلل هک سالی یک مرتبه رتشیب از زیارت جمالش کور و مشعوف ی شدم.

قلمرو زبانی :
معهود  :عهد شده  ،شناخته شده  ،معمول .در اینجا وعده داده شده /

مخلّفات  :چیزهایی که به یک مادة خوردنی اضافه می شود یا

به عنوان چاشنی و مزه در کنار آن قرار می گیرد / .روبه راه شدن :کنایه از آماده شدن /دیالق  :دراز قد  /شرفیاب شدن  :مؤدّبانة « آمدن
»  /جُل  :پاالن  ،پوشش چهارپایان /

آسمان جُل  :کنایه از فقیر  ،بی چیز  ،بی خانمان  /بی دست و پا  :ناتوان و بی عرضه  /بدقواره :

بد قیافه /

ّ
گف
هب زنم تم« :تو را هب خدا بگو فالنی هنوز از خواب بیدا ر نشده و شک این غول بی شاخ و دُم را از رک ما بکن ».گفت« :هب من دخلی ندا رد! ماشاءاهلل هفت قرآن هب میان

پس عم
نم
ک وی خودت است .ره گلی هست هب رک خودت زبن» .دیدم چاره ای نیست و خدا را هم خوش ی آید این بیچاره هک البد از راه دور و رداز با شکم گرسنه و پای ربهنه هب امید

گف
چند ریال عیدی آمده ،انامید کنم .شیپ خودم تم« :چنین روز مبارکی صلۀ ارحام نکنی ،کی خواهی کرد؟» لهذا صدا یش کردم ،رکش را خم کرده وارد شد .دیدم ماشاءاهلل،
ّ
س گ ن مث
چش
مش
غ
گ
ک
ب
پ
ه
ه
ع
م
ک
ق
م بد دور آاق وارت یده اند ؛ قدش ردازرت و تک و وزش رهی رت شده ا ت .رد ش ل ردن مان غاز مارد رده ای ود هک رد مان سا ت رد دیگ ول باب شدن
هم
بود؛ از توصیف لباسش بهتک است بگذرم ولی ین قدر می دانم هک رک زانواهی شلوارش هک از بس شسته بودند  ،هب قدر یک وجب خورد رفته بود .چنان باد کرده بود هک راستی

مخ
ّ
م
راستی تصور کردم دو رأس هندواهن از جایی شش رفته و رد آنجا فی کرده است .مشغول تماشا و وراندا ز این خلوق کمیاب و شَیءٌ عُجاب بودم هک عیالم رهاسان وارد شده،
گفت« :خاک هب رکم ،مرد حسابی ،اگر این غاز را ربای میهمان اهی امروز بیاوریم ،ربای میهمان اهی فردا از کجا غاز خواهی آورد؟ تو هک یک غاز رتشیب نیاورده ای و هب همه

غ
گف
نم
دوستانت هم وعدۀ کباب غاز داده ای»! دیدم حرف حسابی است و بد فلتی شده؛ تم« :آیا ی شود نصف غاز را امروز و نصف دیگرش را فردا رک میز آورد؟»
قلمرو زبانی :

این غول بی شاخ و دم :استعاره از مصطفی  .معنی کنایی نیز دارد؛ یعنی کسی که ظاهرش مانند غول است امّا شاخ و دم غول را ندارد
و نمی تواند آزار برساند /از سر ما بکَن  :از ما دور کن  ،ما را نجات بده  /به من دخلی ندارد  :به من ربطی ندارد /
 :چشم بد دور ،بال به دور  /هر گلی هست به سر خودت بزن :هر کاری کردی برای خودت کردی/ .
رفتن و از آنان احوالپرسی کردن/ .
زشت  /مادر مرده  :کنایه از بدبخت/

لِهذا  :بنابراین /

هفت قرآن به میان

صلة ارحام  :به دیدار خویشاوندان

تک و پوز  :دک و پوز ؛ به طنز  ،ظاهر شخص به ویژه سر و صورت / .کریه :

شَیءٌ عُجاب  :اشاره به آیة « اِنَّ هذا لَشَی ءٌ عُجابٌ » ( سورة ص  /آیة  ) 5معموال برای اشاره به

امری شگفت به کار می رود  /خاک بر سرم  :بدبخت شدم / .
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گفت« :مگر می خواهی آربوی خودت را ربزیی؟ رهگز دیده نشده هک نصف غاز رک سفره بیاورند .تمام ُحسن کباب غاز هب این است هک دست نخورده و رک هب ُمهر روی میز

منح
من
گف
بیاید» .حقا هک حرف طقی بود و چیه ربو ربگرد ندا شت .پس از مدتی اندیشه و استشاره چارۀ صک هب فرد را رد این دیدم هک رهطور شده یک غاز دیگر دست و پا کنیم .هب خود تم« :

مث
چلم
مص
شکس
این طفی گرهچ زیاد کودن و بی نهایت ن است ولی پیدا کردن یک غاز رد شهر زبرگی ل تهران ،ششف آمری کا و تن گردن رستم هک نیست؛ البد این قدراه از دستش

ّ
گف م ص
ساخته است» .هب او خطاب کرده تم « :طفی جان ،البد ملتفت شده ای مطلب از هچ قرار است .می خواهم امروز نشان بدهی هک چند مرده حالجی و از زری سنگ هم شده
قیم
م
مص
یک عدد غاز خوب و اتزه هب ره تی شده ،ربای ما پیدا کنی» .طفی هب عادت معهود ،ابتدا بلغی رکخ و سیاه شد و باألخره صدا یش ربیده ربیده از نی چیپ حلقوم بیکون آمد و
ّ
ّ
من
ی
ن
س
ص
ی
ل
چ
ت
شه
خ
معلوم شد می فرمایند« :رد این روز عید ،قید غاز را باید هب ک ی زد و از ا ن یال باید کف شد؛ ون هک رد مام ر یک دکان باز ت».

قلمرو زبانی :
حُسن  :خوبی /

سر به مُهر  :دست نخورده  ،کامل /بی برو برگرد :قطعی و حتمی بودن /در دم  :سریع  ،زود  /ملتفت شد  :فهمید

 /وخامت  :خطرناک بودن  ،بد فرجامی  /استشاره  :مشورت کردن  /منحصر به فرد  :ویژه  ،مخصوص /چلمن  :آن که زود فریب می
خورد ؛ هالو  ،بی عرضه  ،دست و پا چلفتی  /دست و پا کنیم  :تهیّه کنیم  /کشف آمریکا و شکستن گردن رستم که نیست  :کاری غیر
ممکن که نیست  ،کار بسیار سخت و دشوار  /چند مرده حالجی  :چقدر توانایی دارید  /از زیر سنگ هم شده  :به هر شکلی  ،به هر
طریقی  /مبلغی سرخ و سیاه شد  :خجالت کشید  /نی پیچ  :نی و شلنگ قلیان  /قید چیزی را زدن  :صرف نظر کردن /
قلمرو ادبی :
تشبیه  :حلقوم را به نی پیچ تشبیه کرده است

با حال استیصال رپسیدم« :پس هچ خاکی هب رکم ربزیم؟» با همان صدا  ،آب دهن را فرو ربده گفت« :واهلل هچ رعض کنم ،مختارید؛ ولی خوب بود میهمانی را پس می خواندید».

تخت
گف
تم« :خدا عقلت بدهد یک ساعت دیگر مهمان اه وارد می شوند؛ چطور پس بخوانم؟» گفت« :خوداتن را زبنید هب انخوشی و بگودیی طبیب قدغن کرده؛ از خواب پانیی

گف هم
صب
گف
نم
نیادیی ».تم « :ین امروز ح هب چند نفرشان تلفن کرده ام ،چطور بگویم انخوشم؟» گفت  «:بگودیی غاز خریده بودم  ،سگ ربد ».تم  «:تو رفقای مرا ی شناسی  .بچه

مث ّ
تش
قندا قی هک دنتسین هک ره هچ بگویم آنها هم ل بچۀ آدم باور کنند .خواهند گفت می خواستی یک غاز دیگر بخری  » .گفت« :بسپارید اصال بگویند آاق منزل کیف ندا رند و

مع
هب زیارت حضکت صوهم رفته اند».

گف م ص
دیدم زیاد رپت و پال می گوید ،تم «:طفی می دانی چیست؟ عیدی تو را حاضک کرده ام .این اسکناس را می گیکی و زود می روی هک می خواهم رههچ زودرت از قول من و

مص
عم
خانم هب زن وجانم سالم ربسانی و بگویی ان شاء اهلل این سال نو هب شما مبارک باشد و زهار سال هب این سال اه ربسید ».ولی معلوم بود هک فکر و خیال طفی جای دیگر است.

بدون آنکه اصال هب حرف اهی من گوش داده باشد ،دنبالۀ اف کار خود را گرفته ،گفت« :اگر ممکن باشد شیوه ای سوار کرد هک امروز مهمان اه دست هب غاز زننند ،می شود همین غاز را
فردا از نو گرم کرده دوباره رک سفره آورد».
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قلمرو زبانی :
استیصال  :درماندگی  /چه خاکی بر سرم بریزم  :چه کار کنم  /مختارید  :اختیار دارید  /پس می خواندید  :لغو می کردید / .قدغن
 :ممنوع  /بچه قنداقی  :کنایه از ساده لوح و زود باور  /پرت و پال  :بیهوده  ،بی معنی ؛ به این نوع ترکیب ها که در آنها لفظ دوم  ،اغلب
بی معنی است و برای تأکید لفظ اول می آید « مرکّب اِتباعی » یا «اِتباع » می گویند / .هزار سال به این سال ها  :کنایه از آرزوی عمر
طوالنی کردن  /شیوه ای سوار کرد  :تدبیر و راه حلّی اندیشید /

مخ ّ نش
این حرف هک رد بادی امر زیاد بی پا و بی معنی هب نظر می آمد  ،کم کم وقتی ردست آن را رد زوایا و خفایای خاطر و یله خوار کردم معلوم شد آن قدراه هم انمعقول نیست و

نم
ضعی
نباید زیاد رکرکی گرفت .ره هچ رتشیب دی این باب دقیق شدم  ،یک نوع امیدواری رد خود حس ودم و ستارۀ فی رد شبستان تیکه و اتر ردونم ردخشیدن گرفت.رفته رفته

م ص نم گف
رک دماغ آمدم و خندان شادمان رو هب طفی وده تم « :اولین بار است هک از تو یک کلمه حرف حسابی می شنوم ولی هب نظرم این گره فقط هب دست خودت گشوده خواهد شد.

باید خودت مهارت هب خرج بدهی هک احدی از مهماانن ردصدد دست زدن هب این غاز ربنیایند».

مص
س
نم
بکش
مق
طفی هم جانی گرفت و گرهچ هنوز ردست د تگیکش نشده بود هک صود من چیست و مهار شتک را هب کدا م جانب می م ،آاثر شادی رد وَجَناتش ودار گردید .رب تعارف

مخ
بنش
بنش
گف
نم
و خوش زبانی افزوده ،تم« :چرا ی آیی ینی؟ زندیک رت بیا .روی این صندلی ملی پهلوی خودم ین .بگو منیبب حال و احوالت چطور است؟ هچ کار می کنی؟ می خواهی

شغ
نم
ربایت ل و زن مناسبی پیدا کنم؟ چرا گَز ی خوری ؟ از این باقلبا ( باقلوا ) نوش جان کن هک سوغات زید است » ...
قلمرو زبانی :

نامعقول  :بی ربط /بادی  :آغاز ،در اصل به معنی « آغاز کننده» است  /خفایا  :خفیه  ،مخفیگاه  ،در خفایای ذهن  :در جاهای پنهان ذهن/
 /نشخوار کردم  :مرور کردم /ستارة ضعیفی در شبستان تیره و تار درونم درخشیدن گرفت :امید واری اندکی به دست آوردم  /سر دماغ
آمدم  :سرحال شدم  /حرف حسابیک حرف درست  /گره  :مشکل /احد :یک  ،یگانه ؛ احدی  :کسی  /جانی گرفت  :شادمان شد  /هنوز
دستگیرش نشده بود  :کامال متوجّه منظورم نشده بود / .مهار شتر را به کدام جانب می کشم  :هدف نهایی من چیست  /وجنات  :وجنه
 ،چهره  ،رخسار  /خوش زبانی  :سخنان خوب
قلمرو ادبی:
استعاره  :گره استعاره از « مشکل»
حسّ آمیزی :خوش زبانی ( کالم را می شنویم و زیبایی را می بینیم)

ّ
مح ّ
مخ
مص ّ
مهل
بس
ک
طفی قد رداز و ج و معوجش را روی صندلی مل جا داد و خواست جویده جویده از این ربوز بت و دل تگی غیکمتکقبۀ رهگز ندیده و دینشنه سپاسگزاری کند ولی تش

ّ
هم
گف
نم
هس
ندا ده تم« :استغفراهلل ،این حرف اه چیست؟ تو ربارد کوچک من تی .اصال امروز هم ی گذا رم از اینجا ربوی .اال و هلل هک امروز باید اناهر را با ما صکف کنی .ین اآلن هم

بنش
هب خانم می سپارم یک دست از لباس اهی شیک خودم هم بدهد بپوشی و نو نوار هک شدی ،باید رک میز پهلوی خودم ینی .چیزی هک هست ،ملتفت باش وقتی بعد از مقدمات،
ّ ن
آش جو و کباب ربه و رب ج و خورش ،غاز را روی میز آوردند ،می گویی« ای بابا ،دستم هب دامنتان ،دیگر شکم ما جا ندا رد .این قدرخورده ایم هک زندیک است بتککیم .کاه از
هم
خودمان نیست ،کاهدان هک از خودمان است .از طرف خود و این آاقیان استدعای عاجزاهن دارم بفرمادیی ین طور این دوری را ربگردانند هب اندرون و اگر خیلی اصکار دارید،
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م
هم
ّ هم
بس
مکن است باز یکی از ایام ین بهار ،خدمت رسیده از نو دلی از زعا ردآوریم ولی خدا شاهد است اگر امروز رتشیب از این هب ما بخورانید ،ین جا تکی شده وبال جانت می

گردیم؛ مگر آنکه مرگ ما را خواسته باشید.آن وقت من رههچ اصکار و تعارف می کنم ،تو رتشیب امتناع می ورزی و هب ره شیوه ای هست مهماانن دیگر را هم با خودت همراه می

کنی».

جم
نمک
مص
س
طفی هک با داهن باز و گردن رداز حرف اهی مرا گوش می داد  ،پوزخند ینی زد و گفت  « :خوب د تگیکم شد .خاطر ع باشید هک از عهده رب خواهم آمد».

قلمرو زبانی :
مُعوَ ج  :ناراست  /جویده جویده  :نامفهوم  /غیرمترقّبه  :ناگهانی  ،غیر منتظره  /استغفراهلل :شبه جمله یعنی از خدا آمرزش می
خواهم / .نونوار :تازه پوش  ،شیک پوش  /دستم به دامنتان  :کمکم کنید  ،به فریاد ما برسید  /کاهدان  :انبار که  /کاه از خودمان نیست،
کاهدان که از خودمان است  :در خوردن اندازه باید نگاه داشت نباید از اندازه گذشت  /دوری  :بشقاب گِرد و بزرگ معموال با لبة کوتاه
 /اندرون  :خانه ای که پشت خانة دیگر واقع باشد و مخصوص زنان و فرزندان و خدمتگزاران بود  /دلی از عزا در آوردن  :غذا خوردن
 ،جبران کردن  /وبال  :عذاب  ،سختی .وبال جانت می شویم  :کنایه از اینکه مایة دردسر و غذاب می شویم  /امتناع  :خود داری کردن
 /دست گیرم شد  :کامال متوجه شدم /
قلمرو ادبی:
اغراق  :نزدیک است بترکیم

ی
چندین بار ردسش را تکرار کردم ات از رب شد بعد ربای تبد ل لباس و آراستن رک و وضع او را هب ااتق دیگر فرستادم.
ّ
تّ
مص
دو ساعت بعد مهمان اه بدون خلف ،تمام و امکل دور میز حلهه زده رد صکف کردن صیغۀ« بلعتُ » اهتمام اتم دادنتش هک انگهان طفی با لباس اتزه و جوراب و کراوات
خ تع ّ
ّ
ّ
یشم
ج
ن
مس
ی
م
ل
ی
خ
ل
ک
ط
ل
ن
ا
ا
حه
آ
ا
ارب ی ممتاز و پوتین جیک رب ق ،ر مان ما ند طاووس ت و رد شد؛ ی ب ردم هک با ن قد رداز ،هچ ه ای هب کار ربده هک باس ن ا ن ور اق ب بد ش ردآمده

است .گویی جاهم ای بود هک ردزی ازل هب اقمت زیبای جناب ایشان دوخته است.

مص
معم
نس
ض
آاقی طفی خان با امکل متانت ،تعارافت ولی را ربگزار کرده و با واقر و خو کدی رههچ تمام رت ،رب رک میز قرار گرفت .او را هب عنوان یکی از جوان اهی اف ل و الیق
ّ
ّ
ّ
مس
یت
م
ل
س
پا خت هب رفقا معرفی کردم و چون دیدم هب خوبی از عهدۀ وظایف مقررۀ خود ربمی آید ،قلبا کور شدم و رد باب آن مسئلۀ معهود ،خاطرم داشت هب ک ی آ وده ی شد.
ّ
جم
نم
مِتاج هب تذکار نیست هک ایشان رد خوراک هم رک سوزنی قصور را جازی ی شمردند .حاال دیگر چاهن اش هم گرم شده و رد خوش زبانی و حرافی و شوخی و بذهل و لطیفه ،نوک ع را چیده و
ّ
مت کلم وحده و مجلس آرای بال معارض شده است .این آدم بی چشم رو هک از امامزاده داوود و حضکت عبدا لعظیم قدم آن طرف رت نگذاشته بود از رکگذشت اهی خود رد شی کا وگ
منچس
و تک و پاریس و شهراهی دیگری از اروپا و آمری کا چیزاه ح کایت می کرد هک چیزی نمانده بود خود من هم رب منکرش لعنت بفرستم  .همه گوش شده بودند و ایشان زبان  ،عجب رد

نم
این است هک فرورفتن لقمه اهی پی رد پی ابدا جلوی صدا یش را ی گرفت  .گویی حنجره اش دو تنبوهش داشت ؛ یکی ربای بلعیدن لقمه و دیگری ربای بیکودن دادن حرف

اهی قلنبه.

قلمرو زبانی :
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جیر  :نوعی پوست دباغی شدة نرم  /قالب بدن در آمدن  :اندازه و مناسب بودن  /متانت  :وقار  ،سنگینی  /مسرور  :شادمان  /معهود:
عهد شده  ،شناخته شده  ،معمول /

چانه اش گرم شده  :زیاد حرف می زد  /بذله  :شوخی  /لطیفه  :گفتار نغز  ،مطلب نیکو  ،نکته ای

باریک  /نوک جمع را چیده  :به کسی اجازة حرف زدن نمی دهد  /متکلّم وحوده  :آن که در جمعی تنها کسی باشد که سخن می گوید
 /بال معارض  :بدون رقیب  /تنبوشه  :لولة سفالین یا سیمانی کوتاه که در زیر خاک یا میان دیوار می گذارند تا آب از آن عبور کند/ .
قلمرو ادبی :
تشبیه  ( :او ) خرامان مانند طاووس مست وارد شد

هم
صح
هب مناسبت بت از سیزده عید بنا کرد هب خواندن قصیده ای هک می گفت ین دریوز ساخته .فریاد و فغان مرحبا و آفرین هب آسمان بلند شد .دو نفر از آاقیان هک خیلی ادعای
ّ
ّ
ّ
مح
فض
گف
ظ
م
ب
شع
جل
شش
جب
گ
ب
ب
خ
ست
ه
س
چ
ک
ا
ح
فت
ا
ل و امکل شان می شد ،مقدا ری از ابیات را دو بار و هس بار مکرر و ند .یکی از ضار هک بادۀ ر و اد ی ی ید نان وظ ردیده ود هک و ر ه ۀ شارع ر و یده ت:
تّ
تّ
م صطف س تح
ق
خل
خل
مت
ن
ی
گف
ج
چی
م
ت
م
س
ص
س
ا
«ای واهلل ،حقیقتا استادی» و از ص او رپ ید .ی هب ر م ک ،ن هب ورت انداخته ت « :ن ص ر از زواید و از مله ر وم و عادا ی ی دا م هک باید کوک
گردد ،ولی هب اصکار مرحوم ادیب پیشاوری هک خیلی هب من لطف دادنتش و رد اواخر عمر با بنده مألوف بودند کاهس و کوزه یکی شده بودیم ،کلمۀ «استاد» را رب حَسَب پیشنهاد ایشان اختیار
تّ
ّ
ّ
خل
ب
ص
حض
ب
ر
ی
س
س
ق
ا
ا
کردم اما خوش ندا رم زیاد استعمال کنم» .همۀ حضار یک صدا تصدیق کردند هک ی س جا ت و و عا زاو ر کت ا شان ا ت.

قلمرو زبانی :
بنا کرد  :شروع کرد  /کبّاده  :وسیله ای کمانی شکل در زورخانه از جنس آهن که در یک طرف آن رشته ای از زنجیر یا حلقه های آهنی
متعدد قرار دارد ؛ کبّادة چیزی را کشیدن  :ادّعای چیزی داشتن  ،خواستار چیزی بودن  / .محظوظ  :بهره مند  /جبهه  :پیشانی  /چین
به صورت انداختن  :ناراحت شدن  ،ناراحت نشان دادن خود /

زواید  :اضافی  ،بی فایده  /متروک :ترک شده /

نم
رد آن اثنا صدا ی زنگ تلفن از رکرکای عمارت بلند شد.آاقی استاد رو هب نوکر وده فرمودند« :هم قطار احتمال می دهم وزری داخله باشد و مرا بخواهد .بگودیی فالنی حاال

غل
رک میز است و بعد خودش تلفن خواهد کرد» .ولی معلوم شد نمرۀ یی بوده است.

چشم مث
شس
چشم
چشم
اگر م احیاان تو ش می افتاد  ،با همان زبان بی زبانی ن گاه  ،حقش را کف دستش می گذا شتم  .ولی تش خبکدار شده بود و ش ل مرغ رکربیده مدا م روی میز از

این بشقاب هب آن بشقاب می دوید وهب کاینات اعتنا ندا شت...
ّ
مّ
ل
سب
ق
م
گ
ی
چل
پل
ص
م
س
س
س
ت
ب
ک
م
ا
ا
خل
ا
حاال آش جو و کباب ربه و و و و و فات د ر کف شده ا ت و و ع نا ی ا ت هک باب غاز ر یاورند .د م ی پد .خادم ر دیدم اقب رب روی د ت و رد شد و

یک رأس غاز فرهب و ربشته هک رد وسط میز گذا شت و انپدید شد.
قلمرو زبانی :

در این اثنا  :در این میان  /سرسرا  :محوطه ای سقف دار در داخل خانه ها که درِ ورودی ساختمان به آن باز می شود و آنجا به اتاق ها یا
قسمت های دیگر می روند / .مخلّفات  :چیزهایی که به یک مادة خوردنی اضافه می شود یا به عنوان چاشنی و مزه در کنار آن قرار
می گیرد / .فربه  :چاق  /ناپدید شد  :به سرعت رفت /
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مس
مص
ع
شش دانگ حواسم شیپ طفی است هک نکند بوی غاز چنان تش کند هک دامنش از دست ربود ،ولی خیک ،الحمدهلل هنوز قلش هب جا و رکش توی حساب است .هب

مح
چشم
نم
ض اینکه ش هب غاز افتاد رو هب مهمان اه وده گفت« :آاقیان تصدیق بفرمادیی هک میزبان زعزی ما این یک دم را دیگر خوش نخواند .آیا حاال هم وقت آوردن غاز است؟
نم
من هک شخصا ات خرخره خورده ام و اگر رکم را از تنم جدا کنید ،یک لقمه هم دیگر ی توانم بخورم ولو مائدۀ آسمانی باشد .ما هک خیال ندا ریم از اینجا یک راست هب مریض خاهن دولتی

ربویم ».آن گاه نوکر را صدا زده گفت« :بیا هم قطار ،آاقیان خواهش دارند این غاز را ربداری و بی ربو ربگرد یک رک ببَکی هب اندرون».
قلمرو زبانی :

شش دانگ  :کامل  /دامن از دست رفتن  :اختیار از دست دادن  /سرش توی حساب است  :حواسش جمع است /

خوش نخواند :

خوب محاسیه نکرد ،درست متوجه نشد  /خرخره  :گلو  ،حلقوم  /اگر سرم را از تنم جدا کنید :اگر مرا بکشید  /بی برو برگرد  :بی
چون و چرا /
قلمرو ادبی :
استعاره  :بوی غاز مانند شرابی مست کننده است / .

می
مح
ت
نم
مهمان اه سخت رد ظور گیک کرده و کلیف خود را ی دانند  .از یک طرف بوی کباب اتزه هب دماسشان رسیده است وابدا بی ل دنتسین ولو هب عنوان مقایسه باشد لقمه ای از
ّ بس
شخ شخی
چش
ب
آن چشیده طعم و مزۀ غاز را با ربه نجند ولی رد مقا ل تظارهات ص صی چون آاقی استاد ،دو دل مانده بودند و گرهچ م اهیشان هب غاز دوخته شده بود ،جز تصدیق حرف
مص
مص
نس
ب
اهی طفی و بله و البته گفتن چاره ای ندا دنتش .دیدم توطئه ما دارد می ماسد .دلم می خواست می توا تم صدآفرین هب طفی گفته ،از آن اترخی هب بعد زری غلش را بگیکم و ربایش

مح
نم
کار مناسبی پیدا کنم ،ولی ض حفظ ظاره ،کارد پهن و ردازی شبیه هب ساطور قصابی هب دست گرفته بودم و مدا م هب غاز حمله آورده و چنان وا ود می کردم هک می خواهم این حیوان بی

مح
می
بس
یار و یاور را از هم بدرم و ضمنا یک رزی تعارف و اصکار بود هک هب شکم آاقی استادی می تم هک ض خاطر من هم شده فقط یک لقمه ل بفرمادیی هک الاقل

زحمت آشپز از میان رنود و دماسش نسوزد!
قلمرو زبانی :

محظور :رودر بایستی  /تظاهرات  :نمایش ها  /شخیص :بزرگ و ارجمند  /توطئة ما دارد می ماسد  :نقشة ما دارد می گیرد /.ماسیدن
 :به انجام رسیدن  ،به ثمر رسیدن  /زیر بغل را گرفتن  :کمک کردن
قلمرو ادبی:
تشخیص  :غاز بی یار و یاور باشد

ّ
ّ
ّ
مص
نم
خوشبختاهن قصاب زبان غاز را با کله اش ربیده بود و اال هچ چیزاه هک با آن زبان هب من بی حیای دو رو ی گفت  .خالهص آنکه از من همه اصکار بود و از طفی

جم
ان کار و عاقبت کار هب آنجایی ششید هک مهمان اه هم با او هم صدا شدند و دسته عی خواستار ربدن غاز گردیدند.
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شکم
کار داشت هب دلخواه انجام می یافت هک انگهان از دهنم رد رفت هک« آخر آاقیان ،حیف نیست هک از چنین غازی گذشت هک ش را از آلوی برغان رپکرده اند؛ هنوز

م ص مث
این کالم از دهن خرد شدۀ ما بیکون َنجسته بود هک طفی ل اینکه غفلتا فنکش رد رفته باشد ،بی اختیار دست رداز کرد و یک کتف غاز را کنده هب نیش ششید و گفت« :حاال هک می
مخ
مح
مح
چش
فرمادیی با آلوی برغان رپ شده ،روا نیست شیب از این روی میزبان تکم را زمین اندا خت و ض خاطر ایشان هم شده یک لقمه تصک می یم».

قلمرو زبانی :
هم صدا شدن  :موافق شدن  /از دهن در رفتن  :ناگهان و بی اختیار چیزی گفتن  /برغان  :نام روستایی در استان البرز  ،از سوغات
معروف روستای برغان میتوان به آلوی برغان ،عسل ،توت و لبنیات محلی اشاره کرد  /دهن خُرد شده  :ای کاش دهانم خرد می شد و

این حرف را نمی زدم /جَستن  :بن مضارع اش « جَه » است  /غفلتاً فنر در رفتن  :طاقت از دست دادن  /روی زمین انداختن :
تقاضا را قبول نکردن /

قح
ست
ست
چش
دیگران هک منتظر چنین حرفی بودند ،فرصت ندا ده مانند یی زدگان هب جان غاز افتادند و رد یک م هب هم زدن گوشت و ا خوان غاز مارد مرده مانند گوشت و ا خوان شتک
م ح مض یل هض تحلی
کت
پی
م
ل
ک
یع
ک
ن
ن
خ
قربانی رد کمر شش داوزده حلقوم و ل و گردنۀ یک دوجین شکم و روده را ل غ و ع و م و ل را وده ؛ ی هب زبان ودما ی رندان چنان َ َ َش را کندند هک

مث
م
عج
ست
گویی رهگز غازی قدم هب عالم وجود ننهاده بود! می گویند انسان حیوانی است گوشت خوار ولی این خلواقت یب گویا ا خوان خور خلق شده بودند  .واقعا ل این بود هک ره

هم
کدا م یک معدۀ یدکی هم همراه آوده باشند  .چیه باور کردنی نبود هک رک ین میز آاقیان دو ساعت تمام کارد و چن گال هب دست با یک خروار گوشت و پوست و
شش
چش
بقوالت و حبوبات رد مکش و تالش بوده اند و هت بشقاب اه را هم لیسیده اند  ،ره دوازده تن تمام و امکل و راست و حسابی از رک نو مشغول خوردن شدند و هب م خودم دیدم هک غاز

گلگونم لَخت لَخت و قطه بعد ا خری طعمۀ این جماعت کرشس صفت شده و کأن لم یکن شیئا مذکورا رد گورستان شکم آاقیان انپدید گردید.
قلمرو ها :

به جان کسی افتادن  :کنایه از حمله کردن به کسی  /در یک چشم به هم زدن  :کنایه از زمان بسیار اندک  /مادر مرده  :بدبخت و بیچاره
/حلقوم  :حلق و گلو  /کُتل  :پشته  ،تپّه  /دوجین :

مضغ :جویدن  /بلع :بلعیدن  /کلکش را کندن :کنایه  :از بین بردن و در متن

یعنی« خوردن»  /به عالم وجود ننهاده بود :کنایه از اینکه آفریده نشده بود / .خروار  :بار یک خر ؛ حدودا سیصد کیلو  /بقوالت  :انواع
دانه های خوراکی بعضی گیاهان مانند نخود و عدس  ،حبوبات  /لخت لخت  :تکه تکه  /قِطهً بعدا خری  :تکّه ای بعد از تکة دیگر
 /کأن لم یکن شیئاً مذکوراً :بخشی از آیة اول سورة « دهر » است به معنی « چیزی قابل ذکر نبود» در این داستان یعنی « تمام خوراکی
ها سر به نیست شد / ».مرا می گویی از تماشای این منظرة هولناک آب به دهانم خشک شده و به جز تحویل دادن خنده های زورکی و
خوشامدگویی های ساختگی کاری از دستم ساخته نبود.

بح
قلم
رد همان بوحۀ بخوربخور،هک منظرۀ فنا و زوال غاز خدا بیامرز  ،مرا هب یاد بی ثباتی فلک بو ون و شقاوت مردم دون و مکر و فریب جهان پتیاره و واقحت این م طصفای

مص
جس
نم گف
بدقواره انداخته بود ،باز صدا ی تلفن بلند شد .بیکون َ تم و فورا ربگشته رو هب آاقی استادی وده تم«:آاقی طفی خان ،وزری داخله شخصا پای تلفن است و اصکار دارد
صح
دو کلمه با خود شما بت بدا رد».
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بس
یارو حساب کار خود را کرده ،بدون آنکه رک سوزنی خود را از تک و ات بیندا زد ،دل هب ردیا زده و هب دنبال من از ااتق بیکون آمد .هب مجرد اینکه از ااتق بیکون آمدیم ،رد را تم و
ّ
یت ّ
س نق بس گف
م
گ
ت
عل
ی
ص
ک
صدا ی ششیدۀ آب نکشیده ای ،طنین اندا ز گردید و جنپ انگشت دعاگو هب مع ت چ و ف و ما قُ هب رب روی ورت ل اندا ختۀ آاقی ا تادی ش ت .م« :خاهن
ّ
چش
خراب ،ات حلقوم بلعیده بودی ،باز ات مت هب غاز افتاد ،دین و ایمان را باختی و هب منی هک چون تویی را صندوقچۀ رک خود قرار داده بودم ،خیانت ورزیدی و انرو زدی؟ د بگیک هک

شس
این انز تت باشد ».و باز ششیدۀ دیگری  ،نثارش کردم.
قلمرو زبانی :

بحبوحه  :میان  ،وسط  /زوال  :نابودی /بوقلمون  :رنگارنگ  /شقاوت  :بدبختی  /پتیاره  :زشت  ،ترسناک  /وقاحت  :بی شرمی  /یارو :
برای تحقیر می آورند  «.و » در آن برای تحقیر است  /حساب خود را کرد  :دانست  ،آگاه شد  /سرِ سوزن  :اندکی  /اندکی  ،خود را از
تک و تا انداختن  :خونسردی خود را از دست دادن  /دل به دریا زدن  :خطر کردن  ،ریسک کردن  /به مجرد اینکه  :به محض اینکه
 /آب نکشیده  :محکم  /خانه خراب  :کنایه از بدبخت و بیچاره  /تا حلقوم بلعیده بودی  :کنایه از بیش از اندازه خورده بودی /دین و
ایمان را باختن  :فراموش کردن قول و قرار  /ناز شستت باشد  :مزد کار تو باشد
قلمرو ادبی:
تشخیص  :پنج انگشت دعا گو  /تشبیه  :تو مثل صندوقچة راز بودی / .

با همان صدای بریده بریده و زبان گرفته و ادا و اطوارهای معمولی خودش که در تمام مدت ناهار اثری از آن هویدا نبود،
نفس زنان و هق هق کنان گفت «:پسرعمو جان ،من چه گناهی دارم؟ مگر یادتان رفته که وقتی با هم قرار و مدار گذاشتیم،
شما فقط صحبت از غاز کردید ،کی گفته بودید که توی روغن فرنگی سرخ شده و توی شکمش آلوی بَرَغان گذاشته اند؟
تصدیق بفرمایید که اگر تقصیری هست با شماست نه با من».
به قدری عصبانی شده بودم که چشمم جایی را نمی دید .از این بهانه تراشی هایش داشتم شاخ درمی آوردم .بی اختیار درِ
خانه را باز کرده و این جوان نمک نشناس را مانند موشی که از خمرة روغن بیرون کشیده باشند ،بیرون انداختم و قدری برای
به جا آمدن احوال و تسکین غلیان درونی در حیاط قدم زده ،آن گاه با صورتی که گویی قشری از خندة تصنّعی روی آن کشیده
باشند  ،وارد اتاق مهمان ها شدم.دیدم چپ و راست مهمان ها دراز کشیده اند .گفتم:
«آقای مصطفی خان خیلی معذرت خواستند که مجبور شدند بدون خداحافظی با آقایان بروند .وزیرداخله ،اتومبیل شخصی
خود را فرستاده بودند که فوراً آنجا بروند و دیگر نخواستند مزاحم آقایان بشوند».
همة اهل مجلس تأسف خوردند و از خوش مشربی و فضل و کمال او چیزها گفتند و برای دعوت ایشان به مجالس خود ،نمرة
تلفن و نشانی منزل او را از من خواستند و من هم از شما چه پنهان ،بدون آنکه خم به ابرو بیاورم ،همه را غلط دادم.
فردای آن روز به خاطرم آمد که دیروز یک دست از بهترین لباس های نودوز خود را با کلّیة متفرعات به انضمام مایَحتوی،
یعنی آقای استادی مصطفی خان ،به دست چالق شدة خودم از خانه بیرون انداخته ام ،ولی چون تیری که از شست رفته باز
نمی گردد ،یکبار دیگر به کالم بلندپایه «از ماست که بر ماست» ایمان آوردم و پشت دستم را داغ کردم که تا من باشم دیگر
پیرامون ترفیع رتبه نگردم.
قلمرو زبانی :
اطوار  :رفتار یا سخنی ناخوشایند و ناهنجار  /شاخ در آوردن  :بسیار تعجّب کردن  /تصنّعی  :ساختگی  ،ظاهری  /خوش مشربی :
خوش مشرب بودن ؛ خوش معاشرتی و خوش صحبتی  /خم به ابرو آوردن  :کنایه از خونسردی خود را از دست دادن  /انضمام  :ضمیمه
کردن ؛ به انضمامِ  :به ضم یمة  ،به همراهِ  /مایحتوی  :آنچه درون چیزی است  /چالق شده  :ناقص  /چون تیری که از شست رفته
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باشد :مثل و کنایه از کاری که از دست خارج شده و دیگر قابل جبران نباشد  .برابر با :آب رفته به جوی بازنمی گردد / .پشت دست را
داغ کردن  :توبه کردن /
قلمرو ادبی:
تشبیه  :جوان نمک ناشناس را به موشی تشبیه کرده است / .او چون تیری از شست رفته  ،باز نمی گردد
کباب غاز ،محمدعلی جمالزاده

کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی :
 - 9مترادف واژه های زیر را بنویسید.

معم

معهود ( عهد شده  ،شناخته شده  ،ول )

وَجَنات (چهره اه)

بحبوحه ( میان  ،وسط)

 - ۲در هریک از بندهای پنجم و دوازدهم ،سه واژه مهم امالیی بیابید و بنویسید.
 -9در عبارت زیر  « ،مفعول » و « مسند » را مشخص کنید:
« آثار شادی در وَجَناتش نمودار گردید » .گفتم  « :چرا نمی آیی بنشینی ؟ »

بنش
نم
مفعول  :چرا ی آیی ینی ؟

نم
مسند :ودار

 -4حرف ربط یا پیوند دو گونه است:
الف ) پیوندهای وابسته ساز :همراه با جمله های وابسته به کار می روند ؛ نمونه :
 همة حضّار یک صدا تصدیق کردند که تخلّص بس به جاست.جملة پایه یا هسته  :همة حضّار یک صدا تصدیق کردند.
جملة پیرو یا وابسته  ( :که  :حرف ربط وابسته ساز ) تخلّصی بس به جاست.
پیوند های وابسته ساز پرکاربرد عبارت اند از  « :که  ،چون  ،تا  ،اگر ،زیرا  ،همین که  ،گرچه  ،با این که » ...
ب) پیوند های هم پایه ساز :بین دو جملة هم پایه به کار می روند؛ نمونه :
 رتبه های باال را وعده بگیر و مابقی را نقداً خط بکش.پیوندهای هم پایه ساز پرکاربرد عبارت اند از  « :و  ،امّا  ،ولی  ،یا »
توجّه  :پیوندهای هم پایه ساز  ،جملة مرکب نمی سازند .این نوع حروف ربط  ،جمله های هم پایه را به هم پیوند می دهند.
 از متن درس برای کاربرد انواع حرف ربط یا پیوند ( وابسته ساز – هم پایه ساز ) نمونه های مناسب بیابید.قلمرو ادبی :
 - 9مفهوم کنایه های زیر را بنویسید.

الف) پشت دست داغ کردن :توهب کردن از کاری
ب) سماق مکیدن :بیهوده منتظر ماندن
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ج) چند مرده حلّاج بودن :چقدر تواانیی داشتن

 – ۲کدام ویژگی نثر نویسنده ،بر تأثیرگذاری داستان او افزوده است؟ سادگی و استفاده از کناهی اهی فراوان

قلمرو فکری :
 - 9نویسنده ،در داستان «کباب غاز» کدام رفتار فردی و اجتماعی را مورد انتقاد قرار داده است؟

ره بالیی هک رب رک ما می آید از خود ما است

 - ۲از متن درس ،مَثَل متناسب با هریک از این سروده های سعدی بیابید و مقصود اصلی آنها را بیان کنید.
الف) گلّة ما را گِلـه از گـرگ نیست

کایـن همـه بیداد شـبان مـی کند

ب) سخنِ گفته دگر باز نیایدبه دهن

اوّل اندیشه کند مرد که عاقل باشد.
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روان خوانی
ّ
لل ّ
چند بار بگویم اسم آاق سهراب صلوات دارداه .ا هم صلی علی . ...

ارمیا

ّ
ا ت ّجه نم
قی
گی
م
تع
ک
گ
ک
ب
ن
ی
سه
م
فت
حی
ی
ا
ارمیا و سهراب می خندیدند .صدا ی اتنک دیگری از دور می آمد .هب صد و ی ی ردند .ره هس رو ه ر ه ودند .ار یا از شاهن ک د ق ر ب ر ف ی رد.

مص
طفی هک ات آن موقع ساکت نشسته بود ،آرام گفت «:و ما رمیت اذ رمیت و لکن اهلل رمی».

مص
ـ آاق طفی چی چی فرمودید؟ یک دفعه زدی کاانل دو .ارمیا جان ،رتجمه کن منیبب.
ارمیا خنده اش را خورد .آرام رکی ت کان داد.
قلمرو ها :

و ما رمیت اذ رمیت و لکن اهلل رمی : ».ای رسول !و تو ،تیر نینداختی آنگاه که تیر انداختی ،بلکه خدا تیر افکند / .کنایه  « :خنده اش
را خورد» کنایه از « جدی شد  ،حالت جدی به خود گرفت :

نیس
ـ حق با م صطفا ست .و ما رمیت اذ رمیت .یعنی وقتی تو تیک می زنی این تو تی هک تیک می زنی ،بلکه خود خدا ست.

ّ
ـ بابا اینجا همه عالهم اند .یک کالس آشنایی می گذا شتید ربای ما .هچ جوری این قدر خوب معنی قرآن را می فهمید؟ جان من! معنی این را هچ جوری می فهمید؟

ـ باز هم ما را گرفتی اه،کاری ندا رد هک؛ کافی است ریشه اه را بشناسی؛ مثال رمی می شود رپاتب کردن؛ رمیت می شود مخاطب .تو یک مرد تیک می زنی .کاری ندا رد .ساده است.

قلمرو ها:
ما را گرفتی ها  :سر کار گذاشتی  ،مزاح می کنید .

مص
طفی ساکت شد و بعد ان گار چیزی ششف کرده باشد هب ارمیا گفت:

فع
ـ ارمیا ! اگر گفتی ل امر رمی چی می شود؟
ـ می شود  ...می شود ارمی.

مص
مص
طفی و ارمیا با هم خندیدند .ارمیا منظور طفی را فهمیده بود .خیلی دوست داشت هب او بگوید ماردش رد خاهن او را «ارمی» صدا می زند اما چیه نگفت.

ـ خوب ردست گفتی .وقتی می خواهیم بگومیی «تو یک مرد تیک زبن» می گومیی« :ارمی» حاال اگر هب دو مرد رعب ،بخواهیم بگومیی هک «تیک زبنید» ،هچ باید بگومیی؟
ّ
ص
م
طف
گف
سهراب هک با دقت هب حرفهای ی گوش می داد ،ت:

ـ می گومیی« :ارمی ،ارمی ».اول  ،اولی تیک می زند ،بعد دومی.

مطم
ره هس با هم خندیدند .سهراب ئن نبود هک حرفش اشتباه است.

خی لم
ـ د بابا ،ماشاء اهلل! ما عمری رعبی حرف زدیم « :الد ل .ا وت للصدا م .اهلل اکبک».
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مص
طفی رد حالی هک می خندید ،گفت «:البته اسم آاق سهراب صلوات دارد ولی آاق سهراب! هب رعبی اگر بخواهیم بگومیی «شما دو نفر تیک زبنید» ،یعنی مثنی ،می شود  ...می شود

هم
ارمیا .ین ارمیا هک اینجا نشسته».
تع ّ
ـ سهراب با جب ن گاهی هب ارمیا کرد .ان گار ربای اولین بار است هک ارمیا را می بیند.

جّ
ـ ل الخالق! یعنی ما ره بار آاق ارمیا را صدا می زنیم داریم می گومیی شما دو ات مرد تیک زبنید ! بی خود نیست با کالشینکف می خواست ربود اتنک زبند.
جلّ الخالق  :بزرگ و باشکوه است خداوند  .شبه جمله است در مقام تعجّب  /آقا ارمیا  « :آقا» شاخص است  /کالشینکف :
نوعی سالح سبک /

ّ
عج
مص
ارمیا رکش را پانیی انداخته بود و می خندید .با اینکه صدا ی اتنک ره لحظه زندیک رت می شد اما احساس آرامش یبی داشت .از مصاحبت با طفی و سهراب جدا لذت

می ربد.

ّ
مص
صدا ی رغش اتنک دوم از زندیک هب گوش می رسید .ره هس نفر ساکت شدند .ارمیا و طفی دوباره مبهوت هب سهراب ن گاه می کردند .دوباره اسلحه را ربداشت .موکش

قب
م
دوم را جا اندا خت .آن را روی شاهن حکم کرد ،اما ل از اینکه بلند شود ،ان گار چیزی یادش آمده باشد ،رپسید:

ـ آن آهی هک خواندید چی بود؟

ـ و ما رمیت اذ رمیت و لکن اهلل رمی.

ّ
غلی
ربخاست .آهی را زری لب تکرار کرد و فریادی ششید و شلیک کرد .صدا ی رغش اتنک زندیک رت می شد .موکش هب شنی اتنک نخورد .اطراف اتنک خاک ظی هب هوا می
مسل
مص
خ
رفت .سهراب هب رکعت موکش دیگری را دا ل سالح جا اندا خت .ارمیا را با دست رک جایش نشاند و بلند شد .ره هس ،نفس راحتی ششیدند .طفی و ارمیا با سل هب
سمت آتش تیکاندا زی کردند.

نم
شس
ـ بس است دیگر ،آنچنان زدم هک اگر ی زنده از آن تو بیکون بیاید ،با تیک کالش دیگر ی میکد.
قلمرو :
شنی  :چرخ و زنجیر های متحرک تانک  /کالش  :مخفف « کالشینکف »

عده ای از افراد گردان با صدا ی انفجار اتنک اه هب طرف این گروه هس نفری آمدند .دور و رب آنها را گردنتف.
ـ سهراب گل کاشتی ،ای واهلل!

فی
هی
ـ پیکمرد کلی خیلی هب ردد می خورد .مردۀ ل صد تومن است ،زنده اش هم صد تومن!

ـ دود هنوز هم از کُنده بلند می شود.
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گل کاشتی  :کار را با موفّقیّت انجام دادی  ،کار بزرگی کردی /مردة فیل صد تومن است ،زنده اش هم صد تومن :انسان های بزرگ و مهم
همیشه مهم هستند و دارای عزّت و احترام (این مثل از آن رو پیدا شده است که فیل تا زنده است قیمتی است ،وقتی هم بمیرد عاجهایش
به بهای گران فروش می رود )
دود از کنده بلند می شود :انسان های سالمند از جوانان کارآمدتر هستند.

سهراب دستی هب پیشانی اش ششید .قیاهف اش کودکاهن شده بود.

ـ ما را گرفتید .اون اه اتنک هستند .دود از اتنک بلند می شود .کُنده دیگر چیست؟

رد دل از تعریف کردن دیگران می رنجید .هب نظرش می آمد یک موکش را بیهوده از دست داده است .صدا ی موتور دزیلی چند اتنک همه را هب خود آورد .دوباره صورت
ّ
مص
مص
سهراب جدی شد .دستور داد هک همه ،سنگر بگیکند .با دست یکی از اتنک اه را نشان داد و هب طفی گفت « :طفی ،این روی ربجکش تیکبار دارد .حواستان باشد ،احتماال ایپده

از پشت دنبالش می آیند».

برجک  :سازۀ چرخانی که روی تانک قرار دارد و به کمک آن می توان جهت شلیک توپ را تغییر داد.

ـ باشد آاق سهراب! حواسم هست.

ـ ارمیا ،شما هم بدو ربو طرف چپ .آنجا هب مهندس بگو « هم نفر بفرستند ،هم آرپی جی».

ّ صح
آن قدر جدی بت کرد هک ارمیا بدون چیه ردنگی اسلحه اش را ربداشت و دوید.
ـ حاال آن قدر تند ندو .توی راه اسیک نگیکی اه؛ بگذا ر چنداتشان هم هب ما ربسد.

چش
نم
با تمام نیکویی هک داشت می دوید .ره از گاهی صدا ی تیک یا انفجاری او را هب خود می آورد .اگر هچ ی رتسید اما او را وهم گرفته بود .ایستاد .م اهیش را تنگ کرد و هب جلو ن گاه

چش
نم
کرد ،ات جایی هک م کار می کرد چیه شس دیده ی شد.
وهم گرفت  :خیاالتی شد ،ترسید

نم
نم
نفس گرفت و دوباره با تمام رکعت دوید .هنوز چند قدمی رتشیب ندویده بود هک رعبی می دینش .ی دانست رد خیال است یا واقعیت .هب دور و ربش ن گاهی کرد؛ اشتباه ی

تف
کرد .صد قدم جلورت چند رعاقی با لباس اهی پلنگی و کاله اهی کج روی خاک رزی ایستاده بودند .هب آنها ن گاه کرد .نمی دانست هک آنها هم او را دیده اند یا هن .ردنگ کرد .بند نگش را
از روی شاهن ربداشت .آن را هب دست گرفت .هب طرف رعاقی اه ن گاه کرد .پشیمان شد .تعدا دشان رتشیب از آن بود هک هب تنهایی بتواند با آنها مقابله کند .صدا ی رعاقی اه هک با دست
نشانش می دادند ،او را هب خود آورد .ربگشت .از همان راهی هک آمده بود .هب رکعت می دوید .دو هس بار سکندری خورد و هب زمین افتاد .دستش می سوخت.

سکندی :حالت انسان که بر اثر برخورد با مانع  ،کنترل خود را از دست بدهد و ممکن است به زمین بیفتد ؛ سکندی خوردن  :حالت
سکندری برای کسی پیش آمدن/ .

دستش سوخت  :دستش زخمی شد
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رکش را ربگرداند و هب عقب ن گاه کرد .دو نفر از رعاقی اه هب او زندیک شده بودند .ره لحظه ااظتنر داشت سوزشی رد کمرش احساس کند و هب زمین بیفتد .منتظر صدا ی گلوهل بود .هب
م ّ
سل
عت
می
می
م
ق
ک
ف
ر
ک
ک
خ
س
خ
خود آمد .همان طور هک می دوید بند اسلحه را از روی شاهن اش ربداشت .آن را ح رد و ود را هب ز ن اندا ت .دو رعا ی هک ر ی ردند ارمیا هب ز ن افتاده ا ت با ک ی

سم
ّ
رتشیب هب تش می دویدند .انگهان ایستادند و خود را هب زمین اندا ختند .صدا ی رگباری دینشه شد .تیک هب آنها نخورد .ارمیا متوهج شد هک تیک هب آنها نخورده است .از جا بلند شد .بدون
گی
نم
اینکه هب پشت رکش ن گاهی کند ،هب سمت بچه اه دوید .کم کم دود انشی از سوختن اتنک اه را می دید .رکش ج می رفت .هب پشت رکش ن گاه کرد .چیه شس او را تعقیب ی
م
هم
پل
ک
کرد .رد خیال می دید هک صداه نفر با لباس اهی نگی و کاله اهی ج او را دنبال می کنند .یکی از آنها از او جلو افتاد .ارمیا ین طور هک می دوید و هب پشت رک ن گاه می کرد ،حکم هب یکی

از آنها خورد هک راهش را سد کرده بود .سعی می کرد خود را نجات دهد.

م
مص
مص
مص
ّ
هم
ارمیا ین طور هک می دوید و هب پشت رک ن گاه می کرد ،رد آغوش او افتاد  .سعی می کرد خود را نجات دهد اما دستان طفی او را حکم گرفته بود .هب چهرۀ طفی دقیق شد  .طفی

گرهی می کرد.

ببی
ـ ربُ َجکش را زد .گفت یا علی .بلند شد .بعد یک دفعه دیدیم رکش چرخید؛ بعد زد؛ ربجکش را زد .نش! هنوز جان دارد ،ن گاهش کن!

گی
ارمیا رکش ج می رفت؛ همه چیز را تیکه و اتر می دید.

هم
نم
ـ من را می خواستند اسیک بگیکند .دستور از باال بوده؛ من ربای آینده ام ربانهم رزیی کرده بودم .ربای ین شهید ی شوم دیگر.

مب
نم
ی فهمید هچ می گوید .خاطرات هب صورت هم از جلو چشمانش می گذدنتش .سهراب را روی زمین گذاشته بودند .یک طرف صورت گوشت آلودش گم شده بود .ره چند لحظه

یک بار زانوی چپش مرتعش می شد .ارمیا رکش را روی سینه سهراب گذاشته بود .هب زانوی چپ او ن گاه می کرد.
نیم
یم
ـ می ینیب ارمیا .رو هب قبله خواباند ش .بعد گفت هب راست بچرخا ش؛ سمت کربال.

حس حس
نم
ـ آره می بینم .آرام دارد ین ین می کند؛ چرا دیگر زانوش ت کان ی خورد؛ چقدر آرام شده  ...آاق سهراب ،شلوغ نکنی اه ...

سم
یم
مص
سنگ
ـ حاال چطوری ببک ش ات رک جاده؟ خوب شد تو شهید نشدی طفی ،من هچ جوری شما دو ات را می ربدم ات رک جاده ...آاق سهراب خیلی ین است؛ البته ا ش صلوات دارد.
ّ
ّ
قت ی م یم
خیل سنگ
چ ا صل ا نم ف ست م صطف بف س یگ لل
لل
ه
ه
ی
جن
ی
ل
ع
ل
ص
ل
ع
ل
ص
ت
س
ف
ا
ا م ی ی  ...ر و ت ی ر ی ی؟ ر ت د ر! ا م ی ی  ...ی ن ا ت .و ی د ر م ی رب ش ،شاید وی خاک اهی وب رو ربو م
....

ارمیا ،امیرخانی ( با تلخیص )
درک و دریافت :
 - 9شخصیت اصلی داستان چه کسی است؟ ویژگی های رفتاری او را مورد بررسی قرار دهید؟ ارمیا ؛ آرام و متین .
 – ۲با توجّه به آیة شریفه و بیت زیر  ،متن روان خوانی را تحلیل کنید:
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 -وَ ما رَمَیتَ اِذ رَمَیَتَ وَلَکِنَّ اهللَ رَمَی.

( انفال ) 97 /

 -ز یزدان دان نه از ارکان  ،که کوته دیدگی باشد

درس هفدهم

که خطّی کز خرد خیزد  ،تو آن را از بنان بینی.

سنایی

خندة تو

نرودا در این شعر با نگاه و بینشی هنری به زندگی می نگرد .او حیات زیبا و ملموسی را به ما نشان می دهد .حیاتی که ما را از
وابستگی های خویش می رهاند و به هستیِ دل نشینی پیوند می دهد که پاسخ رنج و شادی ،عشق و هجران ،وصال و حرمان انسان
هاست .شعر نرودا تصویری از بینش و نگرش او به زندگی ،عشق و شادمانه زیستن است.

انن را از من بگیک  ،اگر می خواهی،

نان  ،مجاز از خوردنی  /هوا  ،مجاز از تنفس ؛ و مجموعا مجاز از زندگی نماد زندگی مادی.

هوا را از من بگیک  ،اما

خنده ات را هن.

خنده  :نماد عشق

گل رکخ را از من مگیک

گل سرخ  :نماد عشق /

سوسنی را هک می کاری...

گل سوسن  :نماد عشق

از پس نبکدی سخت بازمی گردم

با چشمانی خسته

زندگی بدون عشق معنایی ندارد.

چشمانی که با خستگی

هک دنیا را دیده است

تمام ظاهر و باطن دنیا را دیده است ( که بی ارزش هستند)

بی چیه دگرگونی،

اما خنده ات هک راه می شود

وقتی می خندی  /تشخیص :خنده کسی را بجوید

و رپواز کنان رد آسمان مرا می جوید
تمامی رداهی زندگی را

خنده ات در آسمان ها به دنبال من هست (من موجودی آسمانی هستم )
من زندگی تازه ای را آغاز می کنم  /درهای زندگی  :استعاره ( زندگی مانند خانه ای است که در دارد.

هب رویم می گشاید.

عشق من  ،خندۀ تو

رد اتریک رتین لحظه اه می شکفد
و اگر دیدی  ،هب انگاه

خون من رب سنگ فرش خیابان جاری است ،

در لحظه هایی که بسیار ناامید دستم  /استعاره  :خندة تو مانند گلی است که می شکفد.

اگر دیدی مرگ من فرا رسیده است
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بخند؛ زریا خندۀ تو

ربای دستان من ،

شمش
یکی است آخته ،

آخته  :برکشیده  ،از غالف در آمده  /تشبیه  :خندة تو شمشیری آخته است.
خندة تو برای من مانند شمشیری است که من با آن بر دشواری ها غلبه می کنم .

خندۀ تو  ،رد پاییز

رد کنارۀ ردیا

موج کف آلوده اش را

باید ربفرازد

تشبیه  :خندة تو مانند دریا باید کف آلوده اش را برافرازد.
خندة تو باید مانند مواج و توفانی باشد ( به جنبش و قدرت خند در زندگی اشاره دارد

و رد بهاران ،عشق من،

بهاران  :هنگام بهار  « ،ان » زمان

خنده ات را می خواهم

چون گلی هک رد ااظتنرش بودم،

گل آبی ،گل رکخ ششورم هک مرا می خواند.

تشبیه :خندة تو مانند گلی است /
گل آبی و گل سرخ ،اشاره دارد به پرچم کشور شیلی که از دو نوار قرمز و آبی شکل گرفته و

نوار سفید دیگری بر باالی آن دو است .رنگ آبی نماد آسمان و اقیانوس آرام است و رنگ قرمز نماد خون های ریخته شده برای
استقالل کشور .شاعر خود در پی گل سرخ است و آنگاه مطلوب خود را با مطلوب کشورش که در پرچم آن آمده ،درمی آمیزد تا
بگوید من و کشورم در پی یک مطلوبیم/
بهار ،منتظر گل است ،چون با آن معنا پیدا می کند؛ من نیز به هنگام بهار منتظر شکوفاییِ
خندة تو هستم ،خندة تو که در پرچم کشورم با دو گل آبی و سرخ ( دو نوار آبی و سرخ (

بخند رب شب

نقش بسته است( وجود من با کشورم معنا می یابد(.
تناسب  :شب  ،روز  ،ماه ( بر همة پدیده ها )

رب روز  ،رب ماه،

بخند رب پیچا چیپ خیابان اهی جزریه ،

چش
اما آن گاه هک م می گشایم و می بندم،

آن گاه هک پااهیم می روند و باز می گردند،

خندیدن بر شب و ماه و خیابان  :تشخیص
تضاد  :می گشایم و می بندم
تضاد :می روند و باز می گردند
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انن را  ،هوا را،

روشنی را  ،بهار را،
از من بگیک

نان  ،هوا  :نماد زندگی مادی
روشنی و بهار  :نماد زندگی معنوی
نان ،هوا ،روشنی ،بهار :عناصر حیات هستند .شاعر این عناصر را در برابر »خنده«
قرار می دهد تا بگوید که حیات بی خنده) عشق(معنایی ندارد؛ گو اینکه بی آنها می توان زیست

اما خنده ات را رهگز

اما بی عشق نمی

توان.

چش
ات م از دنیا نبندم.
هوا را از من بگیر ،خنده ات را ! پابلو نرودا
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کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی :

 – 9برای واژة«آخته» دو معادل معنایی بنویسید  .بیکون ششیده  ،ربششیده

 – ۲در زبان فارسی« ،ان» یکی از نشانه های جمع است؛ مانند کاربرد « ان » در کلمة « یاران » ؛امّا کلماتی که با « ان » همراه اند  ،گاه

بر مفهوم « جمع » داللت نمی کند؛
به نمونه های زیر توجه کنید :

 -9سحرگاهان (هن گام سحر) بامدادان  ،پاییزان  ،شامگاهان

 -۲دیلمان ( م کان دیلم اه  ،م کان زندگی مردم دیلم ) گیالن  ،باختران  ،خاوران

 -9کوهان ( کواهن شتک  :مانند کوه )ماهان

 -4کاویان ( :منسوب هب « کاوه » ) روان ( آب روان )
 -5خواهان ( صفت افعلی)

* مفهوم نشانه«ان» را در واژه های زیر بنویسید .
بهاران (هن گام بهار )

خاوران « مشرق » (مکان )

نس

بابکان ( بی )

خندان ( افعلی  ،حالت )

قلمرو ادبی :
 - 9این بخش از سروده «پابلو نرودا» را از نظر کاربرد «نماد» بررسی کنید.
نان را از من بگیر اگر می خواهی ،/هوا را از من بگیر ،امّا /خنده ات را نه ./گل سرخ را از من مگیر.

انن ،هوا  :نماد زندگی مادی /

گل رکخ  :نماد عشق

 - ۲در این قسمت از متن درس ،شاعر از کدام آرایه های ادبی بهره گرفته است؟
«  ...اما خنده ات که رها می شود /و پروازکنان در آسمان مرا می جوید /تمامی درهای زندگی را /به رویم می گشاید »

تشخ
شس
یص  :خنده ی را بجوید  /تناسب  :راه  ،رپواز  ،آسمان  /رد  ،گشودن

قلمرو فکری :
 - 9درک و دریافت خود را از متن زیر بنویسید .
« و اگر دیدی ،به ناگاه /خون من بر سنگ فرش خیابان جاری است /بخند ،زیرا خندة تو /برای دستان من ،/شمشیری است آخته »

بخ
خندۀ معشوق زندگی ش است

 - ۲متن درس را با مفهوم سرودة زیرمقایسه کنید.
چه خـوش فرمـود آن پیـر خردمند

وزیـن خوشـتر نباشـد در جهان پند

اگـر خـونـیـن دلـی از جــور ایـام

« لـب خنـدان بیـاور چـون لب جام»

به پیش اهل دل گنجی اسـت شادی

که دسـتاورد بی رنجـی است شـادی

به آن کس می رسـد زین گنج بسیار

کـه باشــد شـادمـانــی را سـزاوار
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چـو گل هرجـا کـه لبخنـد آفرینـی

بـه هـر سـو رو کنـی لبخنـد بینـی

مشـو در پیـچ و تاب رنـج و غم ،گم

بـه هـر حالـت تبسّـم کـن ،تبسّـم
فریدون مشیری

گنج حکمت

مسافر

دلم می خواهد بر بال های باد بنشینم و آنچه را که پروردگار جهان پدید آورده ،زیر پا گذارم تا مگر روزی به
پایان این دریای بی کران رسم و بدان سرزمین که خداوند سرحدّ جهان خلقتش قرار داده است ،فرود آیم.
از هم اکنون ،در این سفر دور و دراز ،ستارگان را با درخشندگی جاودانی خود می بینم که راه هزاران ساله را در
دل افالک می پیمایند تا به سرمنزل غایی سفر خود برسند اما بدین حد اکتفا نمی کنم و همچنان باالتر می روم.
بدانجا می روم که دیگر ستارگان افالک را در آن راهی نیست.در یک جادة خلوت ،رهگذری به من نزدیک می شود؛
می پرسد« :ای مسافر ،بایست ! با چنین شتاب به کجا می روی؟» می گویم« :دارم به سوی آخر دنیا سفر می کنم .می
خواهم بدانجا روم که خداوند آن را سرحدّ دنیای خلقت قرار داده است و دیگر در آن ذی حیاتی نفس نمی کشد».
می گوید  «:اوه ،بایست؛ بیهوده رنج سفر بر خویش هموار مکن .مگر نمی دانی که داری به عالمی بی پایان و بی حدّ و
کران قدم می گذاری؟»
ای فکر دور پرواز من ،بال های عقاب آسایت را از پرواز بازدار و تو ای کشتی تندرو خیال من ،همین جا لنگر انداز؛
زیرا برای تو بیش از این اجازة سفر نیست.
یوهان کریستف فریدریش شیللر
قلمرو زبانی :
زیر پا بگذارم  :طی بکنم  /سرحد  :مرز ،کرانه  /افالک  :جِ فلک  ،آسمان ها  /غایی  :منسوب به غایت  ،نهایی  /ذی حیات  :دارای
حیات  ،جاندار /
قلمرو ادبی:
استعاره  :باد مانند پرنده ای است که بال دارد / .دریای بیکران  :دنیا مانند دریایی است/ .
تشخیص  :دل افالک  :افالک مانند انسانی است که دل دارد / .ای فکر ( هر موجودی غیر از انسان مورد خطاب گیرد ؛ تشخیص است )
ای خیال /
تشبیه  :بال ها مانند عقاب هستند  /خیال مانند کشتی تندرو است /
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درس هجدهم

مخ ّ
آیا چیزی رد یلۀ آدمی می گنجد  ،هک قلم بتواند آن را اگنبرد،

عشق جاودانی
مخیّله  :خیال  ،قوّة تخیّل  ،ذهن / .مجاز  « :قلم » منظور انسان است

اما جان صادق من آن را ربای تو رتسیم نکرده باشد؟ مجاز  «:جان»منظور شخص است/جان صادق منظور وجود لبریز از عشق راستین است
هرآنچه در قوة خیال آدمی در مورد عشق است و قلم توانسته آن را بنویسد ،منِ
شاعر ،همه را در حقّ تو) ای عشق (گفته ام.

هچ حرف اتزه ای ربای گفتن مانده است؟ یا هچ چیز اتزه ای ربای نوشتن؟

مجاز  « :حرف » منظور سخن است

هک بتواند عشق مرا یا سجایای ارزشمند تو را بازگو کند؟
ّ
ره روز باید ذکری واحد را مکرر بخوانم ،

سجایا  :جِ سجیه  ،خوها و عادت ها.

یم
یم
و آنچه را قد ی است  ،قد ی ندا نم  « :هک تو از آن منی  ،و من از آن تو »،

تناقض :قدیمی را قدیمی ندانم  /با گفتنِ این ذکر) این
سخن (که  « :تو از آنِ منی و من از آنِ تو  « :من ،عشق را
از قدیم بودن خارج می کنم) عشق را در قالب« تو » و »
من« می آورم و من و تو قدیم نیستیم(.

نخس
ردست مانند تین باری هک انم زیبای تو را تالوت کردم.

استعاره  :نام تو مانند کتابی است که تالوت می شود

هم
این گوهن است هک عشق جاودانی واره معشوق را جوان می بیند،
ّ
و هن توجهی هب گرد و غبار و جراحات پیکی دارد،

تشخیص  :عشق کسی را ببیند
تشبیه  :پیری مانند جراحتی است /گرد و غبار  :مجاز از سفیدی

ّ
هم
خ
ل
ی
شک
ت
چی
م
گ
گ
و هن ا ی هب ن و ن اهی ان زری سا ورد ی ی دهد،

هم
بلکه واره عشق قدیم را موضوع صحیفۀ شعر خود می گرداند ،

موی و گذشت عمر و پیری است.

صحیفه  :دفتر ،کتاب شعر  /عشق اساس مایة شعر و هستی است

داشته باشد

نخس
و تین احساس عشق را رد جایی می جوید هک خود رد آنجا هب دنیا آمده است،

همان جا هک شاید اینک دست زمان و صورت ظارهش  ،مرده نشانش بدهند.

استعاره  :دست زمان  /اگرچه سن تقویمی و ظاهرش نشان از
پیری می دهد امّا او جوان است و در طلب عشق قدیمی.
غزلواره ها  ،شکسپیر
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کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی :

 - 9واژة « صحیفه» از نظر کارکرد معنایی بررسی کنید .کتاب شعر  ،نوشته  ،رساهل
چه جای شکر و شکایت ز نقش بیش و کم است
که بر صحیفة هستی رقم نخواهد ماند: .

 – ۲متن درس را از نظر « حذف فعل » بررسی کنید و نوع حذف ها را بنویسید.

لف
چه حرف تازه ای برای گفتن مانده است؟ یا چه چیز تازه ای برای نوشتن؟ ( مانده است ) ظی
هس لف
که تو از آن منی ،و من از آن تو ( تم ) ظی

قلمروادبی :
 - 9دو نمونه آرایة «تشخیص» در متن درس بیابید.

تشخ
شس
یص  :عشق ی را دنیبب

عشق صحیفۀ شعر داشته باشد

 - ۲در متن ،نمونه ای از استفهام انکاری مشخص کنید.

مخ ّ
آیا چیزی رد یلۀ آدمی می گنجد  ،هک قلم بتواند آن را اگنبرد  /،اما جان صادق من آن را ربای تو رتسیم نکرده باشد؟

قلمرو فکری :
 - 9شکسپیر برای عشق جاودانی ،چه ویژگی هایی را برمی شمارد؟

ّ
ّ
هم
بلک هم
هم
خ
ل
عش
ی
شک
ه
ج
ت
پی
چی
م
گ
ج
گ
گ
غ
ا
ا
ا
ی
عشق جاودانی واره معشوق را جوان می بیند / ،هن تو ی هب رد و بار و ر حات ک د رد /،و هن ا ی هب ن و ن اهی ان زری سا ورد ی ی دهد / ،ه و ره ق

قدیم را موضوع صحیفۀ شعر خود می گرداند.

 – ۲شعر زیر بر چه نکته ای تأکید شده است ؟
چه حرف تازه ای برای گفتن مانده است یا چه چیز تازه ای برای نوشتن /که بتواند عشق مرا یا سجایای ارزشمند تو را باز گو کند؟

یم
حرف عشق با وجود قد ی بودن همیشه اتزه است.

 -9مضمون بیت زیر از کدام بخش از سروده شکسپیر قابل دریافت است؟
یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب

کز هر زبان که می شـنوم نامکرّر است

حافظ

ّ
هچ حرف اتزه ای ربای گفتن مانده است ؟ یا هچ چیز اتزه ای ربای نوشتن ؟  /هک بتواند عشق مرا یا سجایای ارزشمند تو را بازگو کند؟ /ره روز باید ذکری واحد را مکرر بخوانم.
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آخرین درس
روان خوانی
ّ
ّ
ّ
لخ
م
م
آن روز مدرهس دری شده بود و من بیم آن داشتم هک مورد عتاب علم واقع گردم .علی ا صوص هک علم گفته بود ردس دستور زبان خواهد رپسید و من حتی یک کلمه از آن
ردس نیاموخته بودم .هب خاطرم گذشت هک ردس و بِث مدرهس را بگذا رم و راه صحرا شیپ گیکم .هوا گرم و دلپذری بود و مرغان رد بیشه زمزهم ای دادنتش .این همه ،خیلی رتشیب از
قواعد دستور ،خاطر مرا هب خود مشغول می داشت اما رد ربارب این وسوهس مقاومت کردم و هب شتاب ،راه مدرهس را شیپ گرفتم.

قلمروها :
مدرسه  :مجازاز «زمان مدرسه»  /عتاب  :سرزنش  /درس و بحث مدرسه را بگذارم  :درس و بحث مدرسه را رها کنم /راه صحرا
پیش گیرم  :به دشت و صحرا بروم

وقتی از شیپ خانۀ کدخدا می گذشتم ،دیدم جماعتی آنجا ایستاده اند و اعالنی را هک رب دیوار بود  ،می خوانند .دو سال بود هک ره خبک مالل انگیز (ی) هک ربای ده می رسید،
ّ
منتش
از اینجا ک می گشت .از این رو من ـ بی آنکه رد آنجا توقفی کنم ـ با خود اندیشیدم هک «باز ربای ما هچ خوابی دیده اند؟» آن گاه رک خویش گرفتم و راه مدرهس رد شیپ و با شتاب تمام،
خود را هب مدرهس رساندم.

قلمرو ها :
اعالن  :آگهی  /برای ما چه خوابی دیده اند؟ :چه نقشة شومی برای ما کشیده اند /.سرخویش گرفتن  :دنبال کار خویش رفتن

ی
رد مواقع عادی ،اوا ل شکوع ردس ،شاگردان چندا ن بانگ و فریاد می کردند هک غلغله آنها هب کوی و ربزن می رفت .با آواز بلند ردس را تکرار می کردند و بانگ و فریاد
ّ
معل چ ب ا هم
شت
ه
می
گف
ض
م
م
ک
ب
خ
ش
ک
ه
ش
س
م
ب
نک
ا
ا
آ
ا
ا
ربمی آوردند و م و ی ر و ره رد د ت د ت .رب ز ی و ید و ی ت« :سا ت وید»! ن روز م هب امگن آ ه و ع مان و هد ود ،ااظتنر د م هک رد یان بانگ

بنش
شس ّ
هم
چش
و همۀ شاگردان ،آهسته و آرام هب ااتق ردس ردآیم و بی آنکه ی متوهج تأخیک ورود من گردد ،رب رک جای خود ینم اما ربخالف آنچه من م می داشتم آن روز چنان
ّ
م
سکوت و آرامش رد مدرهس بود هک امگن می رفت از شاگردان چیه شس رد مدرهس نیست .از پنجره هب ردون ااتق نظر افکندم شاگردان ردجای خویش نشسته بودند و علم با همان چوب
هم
رعب انگیز هک واره رد دست داشت ،رد ااتق ردس قدم می زد .الزم بود هک رد را بگشایم و رد میان آن آرامش و سکوت وارد ااتق شوم .پیدا ست هک ات هچ حد از چنین کاری
ّ
خش
ّ
ل م
مگ
ل
ع
ی
م
ب
ر
نظ
ش
خ
مه
ح
بیم داشتم و ات هچ اندا زه از آن شکم می ربدم اما دل هب ردیا زدم و هب ااتق ردس وارد شدم؛ یکن م ،ی آنکه ن و انرا ت ود ،از ک ر ری رب ن اندا ت و با

بنش
لطف و رنمی گفت « :زود رکجایت ین؛ زندیک بود ردس را بی حضور تو شکوع کنیم».
قلمرو زبانی :

بیشه  :زمینی که در آن به طور طبیعی گیاهان خودرو و درخت روییده باشد  ،جنگل  /رعب انگیز  :ترسناک  /بیم  :ترس  /شرم :
حیا  ،حُجب  /دل به دریا زدم  :خطر کردن  ،ریسک کردن  /با لطف و نرمی گفت  :با مهربانی گفت
قلمرو ادبی:
تشخیص :مرغان در بیشه زمزمه بکنند /
کنایه  « :چشم داشتن » کنایه از انتظار داشتن  /حس آمیزی  :به نرمی گفت
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ّ
ّ
نی
نشس
نش
معم
م
تسک
ل
ع
ل
ا
از کنار مکت اه گذشتم و بی ردنگ رب جای خود تم .وقتی رتس و انراحتی من فرو ست و خاطرم ین یافت ،اتزه متوهج شدم هک م باس ژندۀ ول ره روز ر رب

ّ
نم
تن ندا رد و هب جای آن ،لباسی را هک جز رد روز توزعی جوازی یا رد هن گامی هک بازرس هب مدرهس می آمد ی پوشید ،رب تن کرده است .گذشته از آن ،تمام ااتق ردس را ابهت و شکوهی

مخ
نی
سم
هک صوص مواقع ر ی است فرا گرفته بود اما آنچه رتشیب ماهی شگفتی من گشت  ،آن بود هک رد انتهای ااتق رب روی مکت اهیی هک رد مواقع عادی خالی بود  ،جماعتی

فس
را از مردان دهکده دیدم هک نشسته بودند .کدخدا و مأمور انهم رسانی و چند تن دیگر از اشخاص معروف رد آن میان جای دادنتش و همه ا کده و دل مرده هب نظر می آمدند ،
پیکمردی هک کتاب الفبای کهنه ای همراه داشت ،آن را رب روی زانوی خویش گشوده بود و از پس کنیع ردشت و ستبک هب حروف و خطوط آن می نگریست.
ّ
م سخ
ا گ ّ
ک س خ ی نش
م
سخ
پ
س
ل
ع
س
گف
هن
ب
ه
گف
ا
ت
هن گامی هک من از این احوال رغق حیکت بودم ،م ر دیدم هک رب ر ی و ش ت و س با مان صد ی رم اما ت ،هک گام ورود با ن ن ه ود ،ت« :

م
فرزندا ن ،این بار آخر است هک من هب شما ردس می دهم ،دشمنان حکم کرده اند هک رد مدا رس این نواحی ،زبانی جز زبان خود آنها تدریس نشود .علم اتزه فردا خواهد رسید و این
ّ
آخرین ردس زبان ملی شماست هک امروز می خوانید .از شما خواهش دارم هک هب ردس من ردست دقت کنید».
هم
م ّل مم
ن
س
این سخنان مرا سخت دگرگون کرد .معلوم شد هک آنچه رب دیوار خاهن کدخدا اعالن کرده بودند ،ین بود هک« :از این پس هب کودکان ده آموختن زبان ی وع ا ت».
قلمرو زبانی :

فرو نشست  :از بین رفت  /تسکین یافت  :آرام شد  /ژنده  :کهنه  /ابّهت  :بزرگی و شکوه که سبب احترام یا ترس دیگران می شود/ .
دل مرده  :بسیار ناراحت  /ستبر  :گنده  ،ضخیم  ،کلفت  /احوال  :حالت ها  /دشمنان حکم کرده اند  :آلمانی ها دستور داده اند /
اعالن  :آشکار کردن چیزی و باخبر ساختن مردم از آن /
قلمرو ادبی:
استعاره  :حیرت مانند دریایی است که در آن غرق می شوند /

م ّل م ب مج
کن
شت
ب
گ
ی
خ
م
ب
س
ه
ع
ع
ق
ن
ا
چ
آ
ا
آ
آری این آخرین ردس زبان ی ن ود .ور ودم هک د ر ن ر یا وزم و هب مان اندک ماهی ای هک د م نا ت م .قدر تأ ف وردم هک شیپ از ن سا ت اهی

هم
سنگ
ردازی را از عمر خویش تلف کرده و هب جای آنکه هب مدرهس بیایم ،هب باغ و صحرا رفته و عمر هب بازیچه هب رک ربده بودم.کتاب اهیی هک ات ین دقیهه رد نظر من ین و مالل انگیز می
ّ
سخ
سخ
یخ
نم
ود ،دستور زبان و اتر ی هک ات این زمان هب تی حاضک بودم هب آنها ن گاه کنم ،اکنون ربای من رد حکم دوستان َکهنی بودند هک رتک آنها و جدا یی از آنها هب تی انراحت و متأرثم
م ّعل نی هم
ط ا تل
خ
ن
تن
ه
ی
ب
ت
ب
م
م
گ
ی
یش
ض
چ
ب
ی
گ
یش
ف
ک
ا
ا
ا
ا
نک
ا
ا
می کرد .ردباره م ز ن وهن ی اند یدم .اند ۀ آ ه وی رد ما ر رتک ی ند و د ر او ر و م دید ،خا ر ت خ ها ی ر هک از او دیده ودم و کبات و ی ر هک از

ضم
هم
هم
او خورده بودم ،از صفحه یکم یکباره محو کرد .معلوم شد هک هب خاطر ین آخرین روز ردس بود هک وی لباس اهی نو خود را رب تن کرده بود و نیز هب ین سبب بود هک جماعتی از پیکان
ّ
ّ
مح
م
دهکده و مردان تکم رد انتهای ااتق نشسته بودند .گویی تأسف دادنتش هک شیپ از این نتوانسته بودند لحظه ای چند هب مدرهس بیایند و نیز امگن می رفت هک این جماعت هب ردس علم ما
چه
ن
آمده بودند ات از او هب سبب ل سال ر ج شباهن روزی و مدرهس داری و خدمت گزاری قدردانی کنند.
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هس
مس
رد این اندیشه اه تغرق بودم هک دیدم مرا هب انم خواندند .می بایست هک ربخیزم و ردس را جواب بدهم .راضی بودم تمام تی خود را بدهم ات بتوانم با صدا ی رسا و بیان روشن ردس

ّ
نس
چش م
دستور را هک بدا ن دشواری بود ،از رب بخوانم اما رد همان لحظه اول ردماندم و نتوا تم جوابی بدهم و حتی جرئت نکردم رک ربدارم و هب م علم ن گاه کنم.
قلمرو زبانی :
مالل انگیز  :دل تنگ کننده  ،اندوهبار  /محو  :نابود  /مستغرق :غرق شده /
قلمرو ادبی:
تشبیه  :کتاب ها  ...در حکم دوستان کهن بودند /حس آمیزی  :خاطرات تلخ

در این میان ،سخن او را شنیدم که با مهر و نرمی می گفت «:فرزند ،تو را سرزنش نمی کنم؛ زیرا خود به قدر کفایت متنبّه شده ای.
می بینی که چه روی داده است .آدمی همیشه به خود می گوید ،وقت باقی است ،درس را یاد می گیرم اما می بینی که چه پیشامدهایی
ممکن است روی دهد .افسوس؛ بدبختی ما این است که همیشه آموختن را به روز دیگر وا می گذاریم .اکنون این مردم که به زور بر ما
چیره گشته اند ،حق دارند که ما را مالمت کنند و بگویند « :شما چگونه ادّعا دارید که قومی آزاد و مستقل هستید و حال آنکه زبان خود
را نمی توانید بنویسید و بخوانید؟» با این همه ،فرزند ،تنها تو در این کار مقصّر نیستی .همة ما سزاوار مالمتیم .پدران و مادران نیز در
تربیت و تعلیم شما چنان که باید اهتمام نورزیده اند و خوشتر آن دانسته اند که شما را دنبال کاری بفرستند تا پولی بیشتر به دست
آورند .من خود نیز مگر در خور مالمت نیستم؟ آیا به جای آنکه شما را به کار درس وادارم ،بارها شما را سرگرم آبیاری باغ خویش نکرده
ام و آیا وقتی هوس شکار و تماشا به سرم می افتاد ،شما را رخصت نمی دادم تا در پی کار خویش بروید؟ »
آنگاه معلّم از هر دری سخن گفت و سرانجام سخن را به زبان ملّی کشانید و گفت « :زبان ما در شمار شیرین ترین و رساترین زبان
های عالم است و ما باید این زبان را در بین خویش همچنان حفظ کنیم و هرگز آن را از خاطر نبریم؛ زیرا وقتی قومی به اسارت دشمن
درآید و مغلوب و مقهور بیگانه گردد ،تا وقتی که زبان خویش را همچنان حفظ کند ،همچون کسی است که کلید زندان خویش را در
دست داشته باشد .آنگاه کتابی برداشت و به خواندن درسی از دستور پرداخت .تعجّب کردم که با چه آسانی آن روز درس را می فهمیدم.
هر چه می گفت به نظرم آسان می نمود .گمان دارم که پیش از آن هرگز بدان حد با عالقه به درس دستور گوش نداده بودم و او نیز هرگز
پیش از آن ،با چنان دقت و حوصله ای درس نگفته بود .گفتی که این مرد نازنین می خواست پیش از آنکه ما را وداع کند و درس را به
پایان برد ،تمام دانش و معرفت خویش را به ما بیاموزد و همه معلومات خود را در مغز ما فرو کند.
قلمرو زبانی :
متنبّه شدن  :به زشتی عمل خود پی بردن و پند گرفتن  /اهتمام  :کوشش  ،سعی  ،همّت گماشتن ؛ اهتمام ورزیدن در کاری  :همّت
گماشتن به انجام دادن آن  /در خور  :شایسته  ،الیق  /رسا  :کامل  ،آشکار ( رس « بن مضارع »  +ا « فاعلی»  /رخصت  :اجازه  ،دستور
 /مقهور  :چیره شده  ،شکست خورده /
قلمرو ادبی:
حس آمیزی :با مهر و نرمی می گفت  / ...زبان ما در شمار شیرین ترین زبانها است  /تشبیه  :زبان مانند کلید است

ّ
می
م
چش
چون ردس هب پایان آمد ،نوبت تحرری و کتابت رسید .علم ربای ما رکمشق اهیی اتزه انتخاب کرده بود هک رب باالی آنها عبارت « هن ،رکزمین نیاکان ،زبان ملی» هب م

نم
مجس
نم
می خورد .این رکمشق اه هک هب گوشۀ میزاهی تحرری ما آوزیان بود ،چنان می ود هک گویی رد چهارگوهش ااتق ،ردفش ملی ما را هب اهتزاز ردآورده باشند ،ی توان م کرد هک چطور همۀ
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خم
شاگردان رد کار خط و مشق خویش سعی می کردند و ات هچ حد رد سکوت و وشی فرو رفته بودند .رب بام مدرهس کبورتان آهسته می خواندند و من رد حالی هک گوش هب رتنم آنها می دادم،

مج
شیپ خود اندیشه می کردم هک « آیا اینها را نیز بور خواهند کرد هک رکود خود را هب زبان بی گاهن بخوانند؟»
ّ
م
گاه گاه هک نظر از روی صفحۀ مشق خود ربمی گرفتم ،علم را می دیدم هک بی حرکت ربجای خویش ایستاده است و با ن گاه اهی خیکه و اثبت ،پیکامون خود را می نگرد؛ تو گفتی می
م
چه
خواست تصوری تمام اشیای مدرهس را هک رد واقع خاهن و سکن او نیز بود ،رد دل خویش ن گاه دارد .فکرش را بکنید! ل سال تمام بود ،هک وی رد این حیاط زندگی کرده بود و رد این
نی
مدرهس ردس داده بود .تنها تفاوتی هک رد این مدت رد اوضاع پدید آمده بود ،این بود هک میزاه و مکت اه رب ارث مرور زمان فرسوده و بی رنگ گشته بود و نهالی چند هک وی رد هن گام ورود
مص سخ
خویش رد باغ رغَس کرده بود ،اکنون ردختانی تناور شده بودند .هچ اندوه جان کاه و یبت تی بود هک اکنون این مرد می بایست تمام این اشیای زعزی را رتک کند و هن تنها حیاط مدرهس

بلکه خاک وطن را نیز وداع ابدی گوید .

ّ
نس
با این همه ،قوت قلب و خو کدی وی چندا ن بود هک آخرین ساعت ردس را هب پایان آورد .پس از تحرری مشق ،ردس اترخی خواندیم .آن گاه کودکان با صدا ی بلند هب تکرار

ّ
ردس خویش رپداختند .رد آخر ااتق ،یکی از مردان مُعمر دهکده هک کتاب را رب روی زانو گشوده بود و از پس کنیع ستبک خویش رد آن می نگریست ،با کودکان هم آواز گشته بود و با
آنها ردس را با صدا ی بلند تکرار می کرد .صدا ی وی چنان با شوق و هیجان آمیخته بود هک از دینشن آن رب ما حالتی رغیب دست می داد و هوس می کردیم هک رد عین خنده گرهی

هم
رک کنیم .ردیغا! خاطره این آخرین روز ردس واره رد دل من باقی خواهد ماند.

ّ
هم
م
ل
ع
ی
خ
رد این اثنا وقت هب آخر آمد و ظهر فرارسید و رد ین لحظه ،صدا ی شیپور رکبازان بی گاهن نیز هک از مشق و تمرین باز می گشتند ،رد کوهچ طنین افکند .م با رنگ رپیده از جای و ش

عظ
ربخاست ،ات آن روز رهگز وی رد نظرم چنان رپمهابت و با مت جلوه نکرده بود .گفت:

«دوستان ،فرزندا ن ،من  ...من»..

سخ
ّ بغ
اما ض و اندوه ،صدا را رد گلویش شکست .نتوانست ن خود را تمام کند.

می
گ
سپس روی ربگردانید و پاره ای چ ربگرفت و با دستی هک از هیجان و ردد می لرزید ،رب تختۀ سیاه این کلمات را با خیی جلی نوشت« :زنده باد هن!»

سخ
آن گاه همان جا ایستاد؛ رک را هب دیوار تکیه داد و بدون آنکه دیگر نی بگوید ،با دست هب ما اشاره کرد هک «تمام شد .ربوید ،خدا نگهدا راتن باد!»
قلمرو زبانی :

کتابت  :نوشتن  ،تحریر  ،خوشنویسی  /تحریر  :نوشتن  /درفش  :پرچم  ،عَلَم  /غرس  :نشاندن و کاشتن درخت و گیاه  /تناور  :دارای
پیکر بزرگ و قوی  /معمّر  :سالخورده  ،پیر  /غریب  :شگفت انگیز  ،عجیب  /مهابت  :بزرگی و شکوه  /صدا در گلویش شکست  :بغض
کرد و نتوانست حرف بزند  /جلی  :ویژگی خطّی که درشت و واضح باشد و از دور دیده شود /
قلمرو ادبی:
تشخیص  :پیش خود اندیشه می کردم که « آیا اینها ( کبوتران ) را نیز مجبور خواهند کرد که سرود خود را به زبان بیگانه بخوانند؟»
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تناقض  :در عین خنده گریه سر کنیم
قصه های دوشنبه ،آلفونس دوده
درک و دریافت :

شخ
 - 9این متن را با توجّه به زاویة دید و شخصیت پردازی بررسی کنید .زاویة دید  :اول ص ،
 - ۲با توجّه به این که زبان فارسی ،رمز هویت ملّی است ،برای پاسداشت آن چه راهکارهایی را پیشنهاد می دهید؟
سؤاالت نهایی
 -1سکوتی رعب آور همه جا را فرا گرفته بود.
 -2در عبارت« زبان ما در شمار شیرین ترین و رساترین زبان های عالم است ».چه آرایه ی ادبی دیده می شود؟
 -3در عبارت« تا وقتی معلم سخن نگفته بود ،کالس آرام بود ».یک آرایه ی ادبی مشخص کنید.
 -4نام نویسندۀ« قصه های دوشنبه» را بنویسید.
 -5با توجه به داستانک« آخرین درس» معلم چه چیزی را تضمین کننده ی آزادی ملّت ها می داند؟
 -6وقتی قومی به اسارت دشمن در آید و مقهور بیگانه گردد.
-7در چه زمانی زبان ملّی برای یک ملّت ارزش و اهمیّت بیش تری می یابد؟
 -8معلم را دیدم بر کرسی خود نشست.
 -9با توجه به عبارت زیر انسان چگونه می تواند کلید زندان خویش را در دست داشته باشد؟
« وقتی قومی به اسارت دشمن در آید و مغلوب بیگانه گردد  ،تا وقتی که زبان خویش را هم چنان حفظ کند هم چون کسی است که کلید
زندان خویش را در دست داشته باشد».
 -11در عبارت زیر کدام آرایه به کار رفته است؟
« معلم با همان صدای گرم اما سخت گفت  :فرزندان  ،این بار آخر است که من به شما درس می دهم»
الف) استعاره

ب) حس آمیزی

ج) کنایه

د) تضاد

جواب ها:
 .9سکوتی ترسناک همه جا را فرا گرفته بود .۲ .حس آمیزی . 9 .مجاز( کالس :منظور دانش آموزان و افراد حاضر درکالس است)
 .4آلفونس دوده .5 .حفظ زبان ملّی .6 .مغلوب ( شکست خورده)  .7هنگامی که زبان ملّی در معرض هجوم بیگانگان واقع شود-1 .
معلم را دیدم که بر صندلی ( جایگاه  ،موضع) خود نشست -1 .در صورتی که زبان ملی خود حفظ کند -91حس آمیزی
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نیایش

رد آن سینه دلی وان دل همه سوز

 -1الهی سینه ای ده آتش اـفروز
قلمرو زبانی :
الهی ک خدایا  (،منادا ) /

آتش افروز :آتش افروزنده « صفت فاعلی مرکب مرخم »  /فعل ( باشد » از آخر مصرع دوم به قرینة معنوی

حذف شده است.
قلمرو ادبی :
تناسب  :سینه  ،دل /

مجاز  « :سینه» مجاز از « وجود»

قلمرو فکری :
خدایا  ،وجودم را از آتش عشق شعله ور ساز ؛ و درسینه ام « وجودم » دلی بده که سوزان باشد از آتشِ اشتیاق به تو .

دل افسرده غیک از آب و گل نیست

 -2ره آن دل را هک سوزی نیست دل نیست
قلمرو زبانی :

را  :حرف اضافه  /سوز  :شوق و اشتیاق  /دل افسرده  :دل بی بهره از معنویت  ،بی ذوق و حال /
قلمرو ادبی :
تشخیص :دل افسرده ( دل مانند انسانی افسرده است )  /ایهام  :افسرده  :الف) بی حال ب) یخ زده و منجمد ( با توجه به « سوز » ) /
آب و گل :مجاز از وجود دل  /جناس :دل  ،گل
قلمرو فکری :
دلی که شور و اشتیاق به معبود نداشته باشد ؛ دل نیست  ،مُرده است؛ دل بی بهره از معنویت  ،فقط شکل و ظاهری را از دل دارد.

 -3کرامت کن ردونی ردد رپورد

دلی رد وی ردون ردد و ربون ردد

قلمرو زبانی :
کرامت کن  :ببخش  /درد پرورد  :درد پرورده شده ؛ درد آشنا  ،به وجود آورندة درد  /مجاز  « :دل » مجاز از وجود
قلمرو ادبی :
تشخیص  :درون درد آشنا باشد
قلمرو فکری :
خدایا  ،وجود عاشقی به من عنایت کن ،که هر لحظه درد عشق مرا زیادتر کند و مرا عاشق تر سازد.

 -1هب سوزی ده کالمم را روایی

کز آن ـگرمی کند آتش گدا یی

قلمرو زبانی :
روایی  :شایستگی  ،رونق /
قلمرو ادبی :
تشخیص  :آتش گدایی کند  /مجاز  « :کالم » مجاز از « شعر »  /اغراق در مصراع دوم /
قلمرو فکری :
با سوز عشق سخنم را چنان گرم و پر اعتبار بساز که آتش در مقابل گرمای آن بسیار سرد به نظر آید
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ل ا ا عشق جبی
ن هن
 -3د م ر د غ ی رب

تش
زبانم را بیانی آ ین ده

قلمرو زبانی :
جبین  :پیشانی  /داغ نهادن  :نشان دار کردن  ،عاشق کردن  /نِه  :بگذار  /دلم را بر جبین  :بر جبین دلم ( « را » فک اضافه است )
قلمرو ادبی :
تشبیه  :داغ عشق  /تشخیص  :اینکه « دل جبین داشته باشد» /تناسب  :داغ  ،آتشین  /جناس :نِه  ،ده /حس آمیزی و کنایه « :
بیانی آتشین » کنایه از سخن گرم و جذّاب /
قلمرو فکری :
خدایا  ،مرا فقط عاشق خودت گردان ؛ و به سخنانم گرمی و گیرایی ببخش.

ز لطفت پرتوی دارم گدایی

 -6ندارد راه فکرم روشنایی
قلمرو زبانی :
پرتو  :روشنایی
قلمرو ادبی :

تشبیه  :راه فکر  /استعاره  :لطف و رحمت تو مانند آتشی است که روشنایی می بخشد /
قلمرو فکری :
خدایا  ،فکرم تاریک و بدون نور است ؛ من از لطف و رحمت تو انتظار نور و روشنایی دارم تا مرا کمک کند ( .اگر اندیشه انسان به خدا
نپیوندد  ،راه به جایی نمی برد)

کج
کج گن
ا فکر و ا جینۀ راز؟

 -7اگر لطف تو نبود ـپرتو اندا ز

قلمرو زبانی :
پرتو انداز :روشنایی بخش  /و  :مباینت ( بسیار از هم دور هستند « فکر هیچ گاه نمی تواند به راز پی ببرد )
قلمرو ادبی :
استعاره  :لطف تو مانند آتش روشنی بخش است .
قلمرو فکری :
اگر لطف و رحمت تو به فکر و اندیشه روشنی و نور نبخشد ؛ فکر و اندیشه هیچگاه نمی تواند به رازهای خلقت پی ببرد.

 -8هب راه این امید چیپ رد چیپ

مرا لطف تو می باـید  ،دـگر چیه

قلمرو زبانی :
به  :در  /راه  :راه عشق  /پیچ در پیچ  :سخت و دشوار  /می باید  :الزم است
قلمرو ادبی :
استعاره  :راه  /کنایه  :پیچ در پیچ /
قلمرو فکری :
خدایا دراین راه عشق پر از رنج و سختی ؛ من فقط به لطف و رحمت تو امید دارم .
وحشی بافقی
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