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فارسی یکم

ستایش

 -1هب انم ـکردگار هفت افالک

هک پیدا کرد آدم از کفی خاک

قلمرو زبانی :
افالک :جمعِ فلک سپهر ،آسمان (قمر ،عُطارِد ،زهره ،شمس ،مریخ ،مشتری ،زحل)  /پیدا کرد :آفرید
قلمرو ادبی:
کردگار هفت افالک :کنایه از خداوند هفت :عددی مقدّس است / .بیت تلمیحی دارد به آفرینش جهان و خلقت انسان.
قلمرو فکری:
سخنم ر ا با نام خداوندِ آفرینندۀ هفت آسمان (جهان) که آدم را از مشتی خاک آفرید ،آغاز میکنم.

له فـض
ل خود را یار ما کن
 -2ا ی ،

ز رحمت  ،یک نظر رد کار ما کن

قلمرو ادبی:
تلمیح به عبارت «الهی عامِلنا بِفَضلِک»
قلمرو فکری :
خدایا ،بخشش خود را نصیب ما کن و از روی لطف و رحمت به ما بنگر.

ّ
 -9تویی رزاق ـهر پیدا و پنهان

ّ
تویی خالق ـهر داان و اندان

قلمرو ادبی :
رزّاق و خالّق :از صفتهای خدا (تناسب  /مراعات نظیر)

پیدا و پنهان  :تضاد و مجازاً همۀ موجودات  /دانا و نادان :مجاز از همۀ

انسان ها
تلمیح :به بخشی از آیۀ  11سورۀ جمعه« :وَاهللُ خَیْرُ الرّازِقینَ»
قلمرو فکری :
خدایا ،تو روزیدهندۀ همه هستی و تو آفرینندۀ همۀ انسانها هستی.

 -4زهی گویا ز تو  ،کام و زبانم

تویی هم آش کارا  ،هم نهانم

قلمرو زبانی:
زهی :خوشا ،چه زیباست( ،شبه جمله)  /گویا  :وندی
قلمروادبی:
کام و زبان :سقف دهان (مجازاً دهان)

/

تلمیح به آیۀ قرآن :هُوَ األَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظّاهِرُ وَ الْباطِنُ

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

حق
 -5چو رد وقت بهار آیی پدیدا ر یقت  ،رپده ربداری ز رخسار

قلمرو زبانی :
آیی  :شوی

 /رخسار  :چهره

قلمرو ادبی :
پرده برداشتن :کنایه از آشکار کردن
قلمروفکری:
وقتی در وقت بهار نمایان میشوی؛ بدون شک ،حقایق خداوندی را آشکار میسازی.
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عج
ایب نقشاه سازی سوی ـخاک

 -6ف روغ رویت اندا زی سوی ـخاک
قلمرو زبانی:
عجایب نقشها :تصویرهای جالب و زیبا
قلمرو ادبی:

استعاره  :فروغ رویت ( روی تو مانند خورشیدی است که نور دارد)  /عجایب نقش ها :استعاره از پدیده ها و تصویرهای زیبا
قلمرو فکری :
وقتی نور چهرهات را بر خاک میاندازی ،تصویرهای زیبا و تازهای به وجود میآوری.

شم
از آنش رنگ اه ی بی ار است

 -7گل از شوق تو خندان رد بهار است

قلمرو زبانی:
ش :مضافٌالیه (نظر بعضی از همکاران این است که «ش» متمم است).
قلمرو ادبی:
خندان شدن گل  :کنایه از شکوفا شدن / .تشخیص :این که گل خندان باشد
قلمرو فکری:
گل از شوق دیدار تو در بهار شکوفا شده است /به آن دلیل است که رنگهای آن گل ،زیاد است.

 -1ره آن وصفی هک گوـیم ،شیب از آنی

یقی
ن دانم هک بی کش  ،ـجان جانی

قلمرو فکری:
هر جور بخواهم تو را توصیف کنم تو باالتر از توصیف من هستی  /امّا یقین میدانم تو اصل همۀ وجود هستی.

نچ
تو دانی و تو دانی  ،آ ه خواهی

نم
نم
 -1یدانم  ،یدانم  ،الهی
قلمرو فکری:

خداوندا من چیزی نمیدانم ،فقط تو نسبت به آنچه اراده فرمودهای ،آگاهی داری.

الهی انهم  ،عطار نیشابوری

4

گونه شناسی

تعلیم
ادبیات ی
یس
ی فص مـت
مف
ل  ،ن اهیی را می خوانیم هک رد آن اه ـشارع یا نو نده  ،خواسـته است موضوع و هومی رفـتاری  ،اخالقی یا
رد ا ن
جـت
مسئله ای ا ماعی و پندآموز را هب شیوۀ اندرز باز گو کند؛ ربای این کار از داسـتان یا ح کایت رد اقلب شعر و نثر بهره گرفته است
تعلیم
؛ هب این گوهن آاثر ادبی « ادبیات ی » می گویند.
ن
تعلیم
تعل
ارث ی  ،ارثی است هک با هدف آموزش و یم  ،موضوع اهیی از حکمت  ،اخالق  ،مذهب یا دا ی از معارف بشری را بیان
ّ
تخ ّ
بیش
ی
تعلیم
می کند .آاثر ی می توانند یلی  -ادبی بادـنش ات مسئله ای را هب صورت روایی یا نما ی با جذا بیت ـتر اراهئ دهند .از این گوهن
بس
آاثر ادبی  ،هب وژیه رد کـتاب اهی ردسی و ادبیات کودک و نوجوان بهره می گیکند  .یاری از شاه کاراهی ادبی ( اقبوس انهم  ،کلیله و دمنه ،
گلس
طن جنب تعلیم
ـتان  ،بوسـتان  ،مثنوی معنوی ) و ربخی آاثر ز  ،ۀ

ی دارند.
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درس یکم

چشمه و سنگ

چش سن
مه ز گی جدا
 -1گشت یکی

غ
غلغله زن  ،چهره نما  ،تیز پا

قلمرو زبانی:
مرکب  :غلغله زن  ،چهره نما  ،تیز پا

مصراع دوم قید است .وندی  :یکی  ،چشمه  ،سنگی
قلمرو فکری:
یک چشمه ،با شور و غوغا ،زالل و تند از سنگی جدا شد.

گاه چو تیری هک رود رب ـهدف

 -2هگ هب داهن  ،رب زده کف  ،چون ـصدف

قلمرو ادبی:
تشبیه :چشمه مانند صدف کفهای سفیدی بر روی خود داشت / .چشمه مانند تیری به سرعت میرفت /.چون تیر بر هدف رفتن
 :کنایه از سریع و مستقیم رفتن .کف بر دهان زدن :کنایه از سفیدی /

جناس  :هدف ،صدف

قلمرو فکری:
گاه چشمه همانند صدف که کفی بر دهان زده باشد ،پرشور و هیجانزده پیش میرفت و گاه به سرعت تیری که به سمت هدف
روانه شود ،شتاب میگرفت.

صح
گلب
را  ،منم
نو
اتج ـسر

 -9گفت  :ردین معرهک  ،یکـتا منم

قلمرو زبانی:
گلبُن :بوتۀ گل  / .معرکه :میدان
قلمرو ادبی:
تشبیه :چشمه همانند تاج سر عزیز است / .گلبن و صحرا :تناسب (مراعات نظیر) /
تشخیص :گلبن و صحرا تاج سر داشته باشند.

/

کنایه :تاج سر بودن (عزیز بودن)

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

 -4چون بدَوَم  ،سبزه رد آغوش من

بوهس زند رب ـسر و رب دوش من

قلمرو زبانی:
بدوَم :جاری میشوم
قلمرو ادبی:
تشخیص  :سبزه در آغوش چشمه قرار بگیرد / .بوسه زدن سبزه  /مراعات نظیر :سر و دوش (شانه  /کتف)
قلمرو فکری :
وقتی جاری میشوم سبزه در آغوش من قرار میگیرد و بر سر و کتف من بوسه میزند.

 -5چون بگشایم ز ـسر مو  ،شکن

بب
ماه یند رخ خود را هب من

قلمرو زبانی:
شکن  :پیچ و خم زلف
قلمرو ادبی:
کنایه  « :شکن از زلف گشودن» کنایه از« آرام و زالل شدن آب چشمه» /تشخیص :ماه چهره داشته باشد و چهرۀ خود را در
چشمه ببیند / .تشبیه  :چشمه ،خود را به آیینهای تشبیه کرده که ماه چهرۀ خود را در آن میبیند / .شکن :استعاره از موج /
مو  :استعاره از آب چشمه
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قلمرو فکری :
وقتی آرام و زالل میشوم (از جوش و خروش میافتم) ماه چهرۀ خودش را در من میبیند.

زو بدمد بس گهر اتبناک

 -6قطرۀ باران هک رد افـتد هب خاک

قلمرو زبانی:
گُهر :گوهر

 /تابناک :درخشان /

گهر تابناک :گلها و سبزهها

قلمرو ادبی:
استعاره  :گهر تابناک(گل ها و گیاهان زیبا و رنگارنگ)
قلمرو فکری :
قطرۀ بارانی که وقتی در خاک میافتد و از آن قطره ،گلها و سبزههای بسیاری رشد میکند ...

خج
از َ لی ـسر هب گریبان ربد

 -7رد رب من  ،ره چو هب پایان ربد

قلمرو زبانی:
خجلی  :خجالت زدگی /

گریبان  :یقه

قلمرو ادبی:
کنایه  « :سر به گریبان بردن» کنایه از « شرمنده شدن ،خود را به کنار کشیدن»  /جناس  :در  ،بر.
قلمرو فکری:
قطرۀ باران در آغوش من وقتی به انتهای راه خود میرسد از شدّت شرمندگی خود را به کنار میکشد.

باغ ز من ـصاحب پیراهی شد

 -1ارب ز من  ،حامل رکماهی ـشد

قلمرو زبانی:
حامل :حمل کننده /

پیرایه :زینت و زیور

قلمرو ادبی:
استعاره  « :سرمایه» استعاره از « باران » تشخیص :باغ صاحب زینت بشود
قلمرو فکری :
ابر با وجود من است که باران دارد و باغ به خاطر من است که آراسته و زیبا است.

هم
ه رنگ و ربازندگی
 -1گل هب

میکند از رپتو من زندگی

قلمرو زبانی:
برازندگی :شایستگی
قلمرو ادبی:
از پرتو کسی زیستن :کنایه از نیازمند او بودن
قلمرو فکری:
گل با تمام زیبایی و شایستگی از نور وجود من است که زندگی میکند.

هم
کیست کند با چو منی سری؟

 -11رد بن این رپ د ۀ نیلوـفری

قلمرو زبانی:
بُن :ته  ،انتها و در این بیت « زیر» /

همسری :برابری کردن ،برتری یافتن

قلمرو ادبی:
کنایه  « :پردۀ نیلوفری» کنایه از« آسمان » « /همسری کردن» کنایه از برابری و رقابت
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قلمرو فکری:
در زیر این آسمان نیلوفری هیچ کس نمیتواند با من برابری کند (استفهام انکاری).

کم
رفت و ز مبدأ چو ی گشت دور

 -11زین نمط آن مست ـشده از رغور

قلمرو زبانی:
نمط :روش
قلمرو فکری:
آن چشمۀ مست از غرور ،با این تصوّرات وقتی کمی حرکت کرد و از آغاز مسیر فاصله گرفت ...

بح
 -12دید یکی ر خرودـنشهای

سهم

گنی  ،ان رده جودـنشهای

قلمرو زبانی:
بحر  :دریا  /خروشنده  :خروشان  /سهمگن  :ترس آور  /نادره جوشنده :جوشندۀ عجیب و کمیاب
قلمرو فکری:
چشمه ،دریایی خروشان ،ترس آور و جوشان را دید.

دیده سیه کرده  ،ـشده زَـهَره رد

 -19نعره رب آورده  ،ـفلک ـکرده کر

قلمرو زبانی:
نعره  :فریاد  /زهره در :وحشتناک  ،زهره درّنده (صفت فاعلی مرکّب مرخّم)
قلمرو ادبی:
کنایه  « :دیده سیه کردن» کنایه از « چشم دوختن  ،عصبانی شدن»  /زهره در بودن :کنایه از ترسناک و وحشتناک بودن
قلمرو فکری:
دریا ،فریادی برکشیده که گوش فلک را کر کرده است و غضبناک و طمعآلود ،برای بلعیدن چشمه ،به او نگاهی کرده است.

تن
داده ش رب تن ساحل  ،یَله

 -14راست هب مانند یکی زلزهل

قلمرو زبانی:
راست :درست ،دقیقاً (قید است)  /یله :رها  /یله دادن :رها شدن ،تکیه دادن به چیزی به نحوی که بدن در حال استراحت
کامل قرار بگیرد.
قلمرو ادبی:
تن ساحل و دریا :تشخیص  /مانند زلزله  :تشبیه
قلمرو فکری :
درست مانند زلزله بدنش را به ساحل تکیه داده بود.

چش
نج
-15
مۀ کوچـک چو هب آ ا رسید

هم هن
ه
وان

قلمرو زبانی :
هنگامه  :شور و غوغا
قلمرو ادبی:
دیدن برای چشمه :تشخیص
قلمرو فکری :
وقتی چشمۀ کوچک به کنار دریا رسید و آن همه شور و غوغای دریا را دید... ،
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گامۀ ردیــا بدید

 -16خواست کزان ورهط  ،ـقدم رد ششد

یشـت
خو ن از حادهث ربرت ششد

قلمرو زبانی :
ورطه  :گرداب  ،زمین پست

 /قدم درکشد :دور شود

قلمرو ادبی:
قدم در کشیدن چشمه  :تشخیص و کنایه از عقب نشینی و دور شدن
قلمرو فکری :
خواست که از آن گرداب هالکت ،خودش را دور کند و خود را از آن حادثه نجات دهد.

 -17لیک چنان خیکه و ـخاموش ماند

سخ
هم
کز ه شیرین نی گوش ماند

قلمرو ادبی:
حس آمیزی :شیرین سخنی ( سخن را می شنویم اما شیرینی را می چشیم )  /گوش ماند :کنایه از سکوت  /خاموش ماندن:
کنایه از ساکت شدن
قلمرو فکری :
امّا چشمه آن چنان تعجّب کرد و ساکت شد که از آن همه خوشزبانی ،چیزی جز سکوت باقی نماند.
نیما یوشیج (علی اسفندیاری)
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کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی:
 )1معنای واژههای مشخّص شده را با معادل امروزی آنها مقایسه کنید:
هم
نی
رد بن این رپدۀ لوفری کیست کند با چو منی سری؟
امروزه در معنی ازدواج و زناشویی است امّا در گذشته و نیز در این شعر در معنی « برابری و رقابت » به کار رفته است.

ح
راست هب مانند یکی زلزهل داده تنش رب تن ـسا ل یله

امروزه در معانی مستقیم ،مقابل چپ ،متناسب و متضادّ دروغ به کار میرود امّا در گذشته و نیز در این شعر در معنی قیدی یعنی
«درست و بعینه» به کار رفته است.
 ) 2بیت زیر را بر اساس ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی ،مرتّب کنید و نام اجزای اصلی آن را مشخّص نمایید:

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

یکی چشمه (نهاد) ،غلغله زن ،چهره نما ،تیزپا (قید) از سنگی (متمّم قیدی) جدا (مسند) گشت (فعل اسنادی).
قلمرو ادبی:
 )1هر یک از بیتهای زیر را از نظر آرایههای ادبی بررسی کنید.

بب
 -چون بگشایم ز ـسر مو ،شکَن ماه یند رخ خود را هب من

کنایه :شکن از مو گشادن« :آرام گرفتن و صاف شدن چشمه » مراعات نظیر :سر ،مو ،رخ .تشخیص :ماه رخ داشته باشد و عمل
خود را ببیند /چشمه مو داشته باشد و مویش را بگشاید /تشبیه :چشمه مانند آینه است.

گاه چو تیری هک رود رب هدف

 -هگ هب داهن  ،رب زده کف چون ـصدف

کف به دهان برزدن :کنایه از خشم و اینجا هیجان  /تشخیص :کف بر دهان زدن صدف /تشبیه :چشمه یکبار به صدف و بار
دیگر به تیرتشبیه شده است /مراعات نظیر :تیر و هدف  /جناس ناهمسان (ناقص اختالفی) :صدف  ،هدف

 )2با توجه به شعر نیما« ،چشمه» نماد چه کسانی است؟ انساناهی ضعیف و انتوان اما رپ هیاهو و مغرور و خود شیفته

 )9آمیختن دو یا چند حس و یک حس با پدیده ای ذهنی( انتزاعی ) در کالم را «حس آمیزی» میگویند.
نمونه« :حرف هایم مثل یک تکه چمن روشن بود»
در این نمونه  ،سپهری از « روشن بودن حرف» سخن گفته است « .روشن بودن » امری دیدنی و « حرف » ،شنیدنی است .
شاعر در این مصراع  ،دو حسّ بینایی و شنوایی را با هم آمیخته است.
نمونهای از کاربرد این آرایۀ ادبی را در سرودۀ نیما بیابید.

شیرین سخنی

 -4هر واژه ،یک معنای اصلی و یک یا چند معنای غیر اصلی دارد؛ به معنای اصلی واژه ،معنای حقیقی و به معنای غیرر اصرلی آن،
معنای «مَجازی» میگویند؛ کلمهای که در معنای غیر حقیقی به کار رفته باشد « ،مَجاز » نامیده میشود؛ مثال:

پشت دیوار آنچه گویی  ،هوش دار

ات نباشد رد پس دیوار  ،گوش

همانطور که می دانید « گوش » اندام شنوایی است و در این معنا  « ،حقیقت » است و نمی تواند در پسِ دیوار بیاید ؛ شاعر در
این بیت  ،به مفهوم مجازی « گوش » ،یعنی؛ « انسانِ سخن چین » تأکید دارد.
اکنون به این بیت توجه نمایید :

ما را ـسر باغ و بوسـتان نیست

ّ
ـهر ـجا هک تو یی تفرج آن ـجا ست
11

سعدی

عالم از شور و شک عشق خبر چیه ندا شت

فتنه انگیز جهان رنگس ـجادوی تو بود

حافظ

در بیت اول  ،واژۀ « سر » در مفهوم مجازی « قصد و اندیشه » به کار رفته است « .سر » محل و جایگاه « اندیشه » است.
در بیت دوم  ،مقصود شاعر از واژۀ « نرگس » معنایی غیر حقیقی  ،یعنی « چشم » است  .آنچه که « گل نرگس » و « چشم » را بره
هم می پیوندد و اجازه می دهد تا یکی به جای دیگری به کار رود ،شباهت میان آن دو است.
در شعر این درس ،دو نمونه « مجاز» بیابید و مفهوم هر یک را بنویسید.

بوهس زند رب رک و رب دوش من  /رپدۀ نیلوفری

قلمرو فکری:

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

« نعره رب آورده ،فلک کرده کر

دیده سیه ک رده ،ـشده زَرهه رد»

دریا ،فریادی برکشیده که گوش فلک را کر کرده است و غضباک و طمع آلود برای بلعیدن چشمه نگاهی کرده است.
 -9سرودۀ زیر از سعدی است ،محتوای آن را با شعر نیما مقایسه کنید:

خج
ل شد چو پهنای ردیا بدید
یکی قطره باران ز اربی چکید
ّ
گ هس ح م نیس
کیس
ت
هک جایی هک ردیاست من تم؟ ر او ت قا ن م

چش
چو خود را هب م حقارت بدید

بلندی از آن یافت کاو پست شد

صدف رد کنارش هب جان رپورید
نیس
رد تی کوفــت ات هست شد

هر دو در قالب مثنوی هستند /موضوع هر دو پرهیز از خودبینی است  /تعداد ابیات نیما بیشتر از شعر سعدی است /در شعر نیما ،
چشمه فقط تغییر مییابد و غرورش را از دست میدهد امّا در شعر سعدی ،قطره عالوه بر تغییر پیدا کردن به گوهری گرانبها
تبدیل میشود.
چشمه  ،در آغاز شعر نیما ،نماد افراد مغرور و خود خواه بود ،آن چنان که خود را برتر از همۀ پدیده ها می دانست؛ ولی در شعر
سعدی قطرۀ باران ،از همان ابتدا با دیدن دریا ،فروتنی و تواضع اختیار کرد .در شعر سعدی ،قطرۀ باران در مقابل عظمت دریا،
فروتنی می کند و چون خودش را پست و بی ارزش می بیند ،به مقام ارزشمند می رسد؛ امّا در شعر نیما ،چشمه ،مغرور است و
خودش را برتر از دیگران می بیند و زمانی که با دریای طوفانی و سهمگین رویارو می شود ،می خواهد از دریا دوری کند و خود
را نجات دهد؛ امّا چنان در برابر عظمت دریا مبهوت و حیران می ماند که چاره ای جز سکوت و تسلیم شدن ندارد .قطرۀ باران،
نماد انسان های خاکسار و رشد یافته است .چشمه ،در پایان در برابر عظمت دریا ،مبهوت ماند و به جای اظهار وجود ،به ناچار
سکوت کرد و غرور را کنار گذاشت.
 -4دوست دارید جای کدام یک از شخصیّت های شعر نیما (چشمه  ،دریا) باشید؟ برای انتخاب خود دلیل بیاورید.
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گنج حکمت

پیرا یۀ ـخرد

ّ
رد آبگیری هس ماهی بود  :دو حازم  ،یکی ـعاجز  .از اـضق ،روزی دو صیاد رب آن گذشتند و با یکدیگر میعاد نهادند هک

سخ
دام بیارند و ره هس را بگیرند  .ماهیان این ن بشنودند؛ آنکه حزم زیادت داشت و باراه دست ربد زمانۀ ـجافی را دیده بود ،

ّ
سبک  ،روی هب کار آورد و از آن ـجانب هک آب ردمی آمد  ،ربفور بیرون رفت .رد این میان  ،صیادان ربسیدند و ـهر دو جانب
غف
بگی محک ببس
تج
ت
گف
خی
پی
ن
نب
ب
ل
ب
ک
خ
به
یگ
ت ردم و
د .د ری ـهم هک از رایۀ ـخرد و ذ رت ر ت ی ره ود  ،با ود ت « :
آ ر م
چن بی هن
بیش
ف چنی
گام بال افیدۀ ـتر ندهد ؛ با این همه
ن باـشد و اکنون وقت حیلت است  .ـهر د تد ر رد
فرـجام کار ـغا الن

شم
نب
عاـقل از منافع دانش رهگز نومید نگردد و رد د فع م کاید د ن تأخیر صواب یند .وقت ثبات مردان و روز فکر
ّ
یشـت
خردمندان است  ».پس خو ن مرده کرد و رب روی آب می رفت  .صیاد او را ربداشت و چون صورت ـشد هک مرده است،

غف
یشـت
لت رب احوال وی ـغالب و زـجع رد
بینداخت  .هب حیلت ،خو ن رد جوی افکند و ـجان هب سالمت ربد  .و آنکه

نش
افعال وی ظاره بود  ،حیران و رکگردان و مدهوش و پای ششان  ،چپ و راست می رفت و رد فراز و یب می دوید ات گرفـتار
شد.
کلیله و دمنه ،ترجمۀ نصراهلل منشی
قلمرو زبانی:
حازم  :محتاط  ،دور اندیش  /عاجز :ناتوان  /میعاد  :وعده  ،قرار ؛ میعاد نهادن  :قرار گذاشتن  /حزم  :دور اندیشی  /دست بُرد :
هجوم و حمله ؛ دست برد دیدن :مورد حمله و هجوم قرار گرفتن /جافی :ستمگر  ،ظالم  /سبک  :تند  ،سریع  /روی به کار آورد :
دست به کار شد  /آب در می آمد  :آب وارد می شد  /برفور  :سریع  /در این میان  :در این زمان ؛ در این حین  /آبگیر  :تاالب /
پیرایه  :زینت  /فرجام  :عاقبت  /حیلت  :چاره  /مکاید  :کیدها  ،نیرنگ ها  /صواب نبیند  :درست نمی داند ،جایز نمی شمارد /
صورت شد  :تصور شد  ،به نظر آمد  /افعال  :کارها  /پای کشان  :لنگان لنگان  ،ناتوان /
قلمرو ادبی:
تشبیه  :پیرایۀ خرد ( خرد مانند پیرایه است )  /تشبیه  :ذخیرت تجربت ( تجربه مانند یک ذخیره است ) ( استعاره  :تجربه مانند
چیزی است که ذخیره می شود) /
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درس دوم

از آموختن  ،ننگ مدار

نی
نی نی
نم
نم
نم
ات توانی از کی کردن میاسا و خود را هب کی و کو کاری هب مردم ای و چون ودی هب ـخالف وده مباش  .هب زبان  ،دیگر

یشـت
یشـت
نم
مگو و هب دل د یگر مدا ر ،ات گندم ای جو فروش نباشی ؛ و اندر همه کاری داد از خو ن بده  ،هک ره هک داد از خو ن بدـهد
مست
 ،از داور غنی باـشد  ،و اگر ـغم و ـشادیت بود  ،هب آنکس گوی هک او تیما ر غم و ـشادی تو دارد  ،و ارث ـغم و ـشادی
فع
هگی
شیپ مردمان  ،رب خود پیدا مکن  .و هب ره نیک و بد  ،زود ـشادان و زود اندو ن مشو  ،هک این ل کودکان باـشد.
قلمرو زبانی:
 میاسا :آسوده و فارغ نباش  -/نمای  /نمودی /نموده :از مصدر نمودن به معنی نشان دادن ،ارائه دادن و واضح ساختن است.– داد  :حق  ،انصاف /مستغنی :بی نیاز  /تیمار داشتن :مراقبت کردن محافظت نمودن /پیدا مکن :نشان نده  -فعل :کار،عمل /
گندم نما  :مرکب ( گندم نماینده )  /جو فروش  :مرکب ( جو فروشنده )
قلمرو ادبی:
کنایه  :به زبان دیگر گفتن و به دل دیگر داشتن :کنایه از دورویی /گندم نمای جو فروش( کنایه و تمثیل از ریا کار و دو رو
داد از چیزی دادن :کنایه از حق آن را ادا کردن
(غم و شادی)(،نیک و بد) (،شادان و اندوهگین) :تضاد
قلمرو فکری:
 چون نمودی به خالف نموده مباش :وقتی خود را نشان دادی بر خالف آن رفتار مکن. گندمنمای جو فروش :ظاهر درست و باطن نادرست (.دو رو و ریاکار) -و اندر همه کاری داد از خویشتن بده :در همۀ کارها عدالت را از خود آغاز کن (.حاسبوا نفسک قبل ان تحاسبوا )

ّ
مح
بدا ن کوش هک هب ره الی از حال و نهاد خویش بنگردی  ،هک زبرگان هب ره حق و باطلی از ـجای نشوند  .و ره ـشادی هک

بس
مشم
ر  ،و هب وقت نومیدی امیدواررت باش و نومیدی را رد امید  ،ـته دان
بازگش تآن هب ـغم است  ،آن را ـشادی
و امید را رد نومیدی.

ن
ر ج چیه شس ـضاعی مکن و همه شس را هب رزا  ،حق شناس باش ؛ ـخاهص قرابت خویش را؛ چندا ن هک ـطاقت باـشد با ایشان

لی
نی
همچ
هم
کی کن و پیران قبیلۀ خوـیش را حرمت دار ،و کن هب ایشان مولَع مباش ات نان هک هنر ایشان ی ینیب ،عیب

یم
یم
یم
خـت
نیز بتوانی دید؛ و اگر از بی گاهن ان ا ن شوی ،زود هب مقدار انا نی  ،خوـیش را از وی ا ن گردان و از آمو ن  ،ننگ مدا ر ات از ننگ
َرسته باشی.

قابوس نامه ،عنصرالمعالی کیکاووس
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قلمرو زبانی:
بنگردی :تغییر نکنی  /مُحال :غیر ممکن  /بسته دان :وابسته بدان  /ضایع :باطل /حقیقتاً ،حق شناس همه کس باش ( .را :فک
اضافه،جانشین نقشنمای اضافه) /خاصه قرابت :مخصوصاً خویشاوندان /حرمت دارد  :احترام بگذار /مولع:حریص /رستن:رها شدن
قلمرو ادبی:
از جای شدن :کنایه از عصبانی شدن ،تغییر حالت دادن
حال ،محال :جناس افزایشی  /هنر و عیب  :تضاد
قلمرو فکری:
بدان کوش که به هر مُحالی از حال و نهاد خویش بنگردی ،که بزرگان به هر حقّ و باطلی از جای نشوند :
تالش کن با هر کار بی اساسی تغییر نکنی چرا که ،بزرگان با هرکار (چه حق و چه باطل) عصبانی نمیشوند و صبوری میکنند.
نومیدی وابستهٔ امید است و امید به ناامیدی )وابسته است(.

و نومیدی را در امید ،بسته دان و امید را در نومیدی :

کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی:
 -1معنی واژههای مشخّص شده را بنویسید.

سخ
 کتابی هک رد او داد ن آرایی توان داد.حق

 -عشق ،شوری رد نهاد ما نهاد

سعدالدّین وراوینی

ادا کرد
فخرالدّین عراقی

وجود قرار داد

یم
یم
 -2در متن درس ،سه گروه کلمۀ متضاد بیابید .غم ،شادی  /نیک ،بد /حق ،باطل  /ا ن ،انا ن
-9به عبارت های زیر توجه کنید:
الف) هم نشین نیک بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از هم نشین بد.
ب) آرزو گفت «:از نمایشگاه کتاب چه خبر؟ »
در عبارت « الف »  ،فعل جملۀ دوم ذکر نشده است اما خواننده یا شنونده از فعل جملۀ اول می تواند به فعل جملۀ دوم  ،یعنی ؛ «
است » پی ببرد .در این جمله  ،حذف فعل به « قرینۀ لفظی » صورت گرفته است.
در عبارت « ب »  ،جای فعل « داری » یا « دارید» در جملۀ دوم خالی است اما هیچ نشانه ای در ظاهر جمله  ،شنونده را به وجود
فعل راهنمایی نمی کند .تنها از مفهوم عبارت می توان دریافت که فعل « داری » یا « دارید » از جملۀ دوم حذف شده است ؛ در
این جمله  ،حذف به « قرینۀ معنوی » صورت گرفته است.
هر ی ک 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 قرینۀ لفظی » گویند .اما اگر خواننده یا شنونده از مفهوم سخن به بخش حذف شده پی ببرد « ،حذف به قرینۀ
معنایی » است.
در کدام جملۀ متن درس  ،حذف صورت گرفته است ؟ نوع آن را مشخص کنید
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 -5جدول زیر را کامل نمایید(.با حفظ شخص)
فعل

امر

ساخت منفی

مضارع اخباری

شنیده بودی

بشنو

نشنو

میشنوی

داریمی روی

برو

نمی روی

میروی

خواهید پرسید

بپرسید

نخواهید پرسید

میپرسید

قلمرو ادبی

سخ
 -1بهرهگیری از «مَثَل» چه تأثیری در سخن دارد؟ نوشته را زیبا میسازد و رب تأثیک ن میافزاید.
 -2دو عبارت کنایی را از متن بیابید و بنویسید.
قلمرو فکری
 -1نویسنده ،چه کاری را کودکانه میشمارد؟ زود شاد و اندوهگین شدن را.
 -2در جملۀ زیر ،نویسنده بر کدام ویژگیهای اخالقی تأکید میکند؟
« اثر غم و شادی پیش مردمان ،بر خود پیدا مکن».

راز دارد بودن

 -9مفهوم عبارت « گندم نمای جو فروش مباش» را بنویسید؟ پرهیز از دو رویی و ریا
 -4برای مفهوم بیت زیر ،عبارتی از متن درس بیابید.

«شاد و بیغم زبی هک شادی و غم

یس
زبی :زندگی کن (مصدر :ز تن)

زود آیند و زود می گذرند »

ابن حسام خوسفی

ره شادی هک بازگشت آن هب غم است ،آن را شادی َمشمُر ،و هب وقت نومیدی امیدواررت باش و نومیدی را رد امید ،بسته دان و امید را رد نومیدی.

 -5حدیث « حاسِبوا قَبلَ اَن تُحاسَبوا » با کدام عبارت درس  ،قرابت معنایی دارد؟ هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی
باشد
................. ............... ............................................................................................................................ -6
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روان خوانی
دیوار
ّ
ّ یس
ّ
س
چش
چش
نم
باالی پله اه ا ـتاده بود و ربو رب ن گاه می کرد .اما چیزی د تگیکش ی شد .م اهی خواب آلود و حیکت زدۀ خود را باز کرده و محو تماشا شده بود .همه چیز شیپ م
بهم پس
اهیش عوض شده بود؛ چیزاهی باور نکردنی و اتزه ای می دید هک روزاهی دیگر ندیده بود .ن  ،ک همساهی  ،توی حیاط خودشان دور باغچه می گشت و با آب پاش کوچک
خود ،گل اه و سبزه اه را آب می داد و منیژه  ،خواره زبرگ او هم لب حوض نشسته بود و دندان اهیش را مسواک می کرد  .همان طور هک بی حرکت و خوشحال هب رنده تکیه داده بود ،
بهم
ّ
نم
همۀ اینها را می دید اما دریوز چیه کدا م را ی توانست دنیبب؛ هن ن را هک با آب پاش خود دور باغچه اه و گلدا ن اه می گشت  ،هن منیژه را هک لب حوض نشسته بود و دندا ن اهیش
ّ
تع ّ
اشت ب نم
ج
نس
ق
ی
چ
ط
س
م
ف
ا
ت
ا
را می شست .ب ربش د ه ود  .ی د ت ر ا روز ا ن ور شده و هچ ا فا ی ا تاده ا ت.
ّ
مث
صب
هنوز اول ح بود و روشنایی شیکی و رباقی روی آسمان را گرفته بود.خورشید اتزه داشت ل یک توپ قرمز از پانیی آسمان پیدا می شد .ـسر و صدا ی شل وغ
بهم
بهم
بهم
گنجشک اه  ،حیاط را ربداشته بود .چند بار با خنده و خوشحالی  ،دست اهیش را هب طرف ن ت کان داد و صدا یش کرد «:ن  ...من را می ینیب ...؟ ن» !...
تع ّ
ّ
ّ بهم
اما ن هب کار خود رکگرم بود .صدا ی او را دینشن  .چند پلۀ دیگر هک پانیی آمد  ،از جب داهنش باز ماند .حیاط اه رک هب هم آورده و خاهن اهیشان یکی شده بود و هب جای دیوار ،
ّ
ّ
گ
تلی از آجراه ی شکسته و پاره اهی خشت و خرده اهی چ  ،روی هم ریخته بود .از پله اه پانیی دوید ؛ خوشحال بود.
توی ااتق آمد  .مامانش هک ربایش چای می ریخت  ،هب او گفت هک « دیشب باد ،دیوار را خراب کرده است .پدرش هک مشغول پوشیدن لباس اهیش بود  ،با اواقت
هم
تلخ
نم
ی گفت  «:ین امروز باید استاد عباس را منیبب هک بیاید  ،دیوار را بسازد .هب شس دیگری ی شود اطمینان کرد».
شس نم
سیکوس  ،ربارد زبرگش  ،هک خود را بعد از پدر مرد خاهن حساب می کرد  ،صدا یش را صاف کرد و گفت  «:بله دیگر  ،تو این دور و زماهن هب ی ی شود اطمینان کرد؛ عجب
روزگاری است».
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بهم
هم
شس
ردست  ،ین موقع ن هب دنبالش توی ااتق آمد هک ربای بازی هب خانۀ آنها ربوند .بی آنکه رد کوهچ را زبند و ی رد را باز کند  ،یک مرتبه توی ااتق آنها آمده بودند.
بهم
نیش
ش باز شده بود و یک رزی می خندید .وقتی هک رد کنار هم راه افتادند و از ااتق بیکون آمدند  ،ن با خنده گفت «:می دانی انصک؟ دیشب باد آمده دیوار حیاط را خراب
هم
کرده!  ...حاال دیگر می شود ین طوری بیایی خانۀ ما بازی » . ...
تع ّ
انصک هم با خنده و جب رپسید  «:باد ،دیوار را خراب کرده ؟! چطوری خراب کرده ؟»
بهم
ن گفت  «:خوب  ،خراب کرده دیگر!»
مث
طولی نکشید هک همه چیز مهمان بازی شان رو هب راه شد  .یک اقلیچه زری سایۀ یکی از ردخت اه پهن کردند و چهار زانو ل آدم اهی زبرگ  ،با ادب و اخم کرده  ،روی اقلیچه
بهم
نش بهم
ستند .ن سماور کوچکش را آتش کرد .انصک هم مقدا ری زردآلو و گیالس از مامانش گرفت و با اقش خرزبه و سیب ن  ،همه چیزشان جور شد و هب شادی فرو
ّ
مف
یخ
چی
قت
ه
ی
ل
ص
گ
ی
ص
هم
ک
گ
خ
ظه
یک
ح
خ
ا
ا
ن
ر تن دیوار  ،جشن ی ردنتف! ات ر هک هب زور از م جد شدند  ،دنتفگ و ندیدند و از د ر پذریا ی ردند .و ی ان ک از یاط آ ها هب خانۀ ودشان آمد  ،ه ز ر با
داهن رپ خنده ربای مامانش تعریف کرد.
***
مث
ّ
چش
نم
حاال پشت پنجره ایستاده بود و با غصه هب حیاط ن گاه می کرد .م اهیش دیگر ی خندید .لب اهیش شُل و آزیان شده بود .دلش می خواست بهاهن بگیکد و گرهی کند  .حیاط ل
ّ
مث
گذشته از هم جدا می شد .دیواری نو و آجری از میان خاهن اه رک بیکون می آورد و آنها را از هم می ربید .انصک می دید هک دوباره حیاطشان ل روزاهی اول  ،کوچک
بهم ّ
مث
نم
می شود؛ خیلی کوچک .با خودش می گفت  «:بله دیگر  ،کوچولوی کوچولو شده  ،ردست ل یک قفس  . » ...فکر می کرد هک دیگر ی تواند با ن و بچه اهی دیگر گرگم
مث
هب هوا بازی کند و ل ماهی اهی حوض دنبال هم بکنند  ،هب رک و کول هم بپکند و خنده کنان و نفس زانن دنبال هم از این رک حیاط هب آن رک حیاط بدوند و فضا را از
فریاداهی شادمانی خود رپ کنند.
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فش مث ّ
پشت پنجره ایستاده بود و میله اهی آهنی را با دست اهیش می کد  .ل بچه ای دو ساهل  ،لب ربچیده بود .ان گار هک ربای کار بدی  ،یک بی رتبیتی  ،دعوایش کرده
ّ
ّ
چش
فش
بغ
بغ
بودند .ض گلویش را می کد و دلش می خواست گرهی کند .م اهی رپ ض و کینه اش هب دیوا نروساز  ،هب بنا و عمله اه خیکه شده بود .از همۀ آنها  ،از دیوار و بنا و عمله اه
ل
نفرتش می گرفت .از حرص با آنها ج می کرد و ره هچ از او می خواستند یا ره هچ از او می رپسیدند و ره پیغامی هک ربای بابا و مامانش دادنتش  ،همه را دینشنه می گرفت .گاهی
مشت مشت شن و خاک و سنگ رزیه رب می داشت  ،هب رک و صورت آنها می زد و فرار می کرد.
ّ
پش
باراه  ،او را صدا کرده بودند «:آاق کوچولو ،آاق پسک ...زنده باشی ! یک چکه آب خوردن ربای ما بیاور  .بدو بارک اهلل  ،خیلی تشنه ایمّ ».اما او اعتنایی نمی کرد  .تش را
هب آنها می کرد و می رفت  .دلش می خواست همان طور هک مشغول باال ربدن دیوار هستند ،از آن باال بیفتد و دست و پایشان بشکند یا دیوار روی رکشان خراب شود و همه
بم
بم
بم
ّ
شان زری آن یکند .غصه دار آرزو می کرد  «:الهی یکند  ،الهی همه شان یکند».
ّ
بهم
بهم
فش
نم
بغ
دیگر ی توانست هب خانۀ ن ربود .عمله بنااه و دیوار  ،راه را رب او بسته بودند  .رد آن حال هک ض گلویش را می کد  ،چندین بار هب ط رف کردوهچ رفت هک خود را هب ن
ّ
بخ
ّ
چش
خش
قف نم
ربساند و بازی شان را از رک بگیکند اما رد کوهچ بسته بود و دستش هب ل رد ی رسید .با م و اندوه هب دیوار و عمله بنااه ن گاه می کرد و همۀ بد تی خود را از م آنها می دید.
نم
ره هچ فکر می کرد ی فهمید هچ احتیاجی هب دیوار هست و چرا پدرش این همه رد ساختن آن اصکار دارد .آن چند روزی هک دیوار خراب شده بود ،همۀ آنها راحت رت بودند.
ّ ّ
بهم
نش
آن روزی هک ماردش سبزی خشک کردنی خریده بود ،مارد ن و بقیه بچه اه آمدند و ستند و با بگو و بخند  ،همه را ات عصک پاک کردند .مامانش می گفت « :اگر آنها نبودند  ،پاک
بهم
کردن سبزی اه چهار جنپ روز طول می ششید» .یا هن گامی هک مارد ن رپده اهی ااتقشان را می کوبید  ،مامانش هب کمک او رفت  .ات زمانی هک دیوار از نو ساخته نشده بود ،شب اه
بهم
توی حیاط فرش می اندا ختند و سماور را آتش می کردند و او را هب دنبال پدر و مارد ن می فرستادند.
جم
ّ
نم
اما شیپ از آنکه باد دیوار را خراب کند ،وضع هب این حال نبود .شاید هفته اه می گذشت هک همدیگر را ی دیدند  .دور هم ع شدن و گفتن و خندیدن هم هک ج زءخیاالت بود.
مث
اگر گاهی هم از دل تنگی  ،از پشت دیوار یکدیگر را صدا می کردند  ،ل این بود هک دیوار صدا ی آنها را ربای خودش نگه می داشت و عوض آن  ،صدا یی خفه و رغیبه از
18

مث
صح
خود بیکون می داد .جوابی هم هک هب این صدا می آمد  ،خشک و بی مهر و انرسا بود؛ ل این بود هک دو ات آدم رغیبه  ،زورکی با هم بت می کردند یا دیوار آن طرفی با دیوار
سنگ
این طرفی  ،رک ین حرف می زد.
ّ
مث
هب دیوار نیمه کاره  ،هب بنای چاق و گنده و عمله اه  ،هب ردخت اه هک باد توی آنها ل جیکجیکک اه « سی سی ...سی سی » می خواند  ،ن گاه کرد .همه مشغول بودند ؛ دیوار مشغول
ّ
مث
باال رفتن  ،بنا مشغول ساختن و عمله اه مشغول نیمه باال اندا ختن  .فقط باد بود هک بی کار توی ردخت اه نشسته بود و ربای خودش آواز می خواند .ل این بود هک دیگر دوست
مث
نم
ندا شت خودش را هب دیواراه زبند و آن اه را خراب کند .ل اینکه چیه دلش ی خواست هب طرف دیوار نوساز آجری حمله ور شود .خوش داشت هک آن باال  ،روی شاخۀ
ردخت اه بنشیند و دیوار را تماشا کند و یک رزی خودش را روی شاهخ اه اتب بدهد.
نم
نم
انصک زری لب گفت  «:دیگر باد ی آید دیوار را بخواباند ؛ دیگر ی خواهد بیاید ...دیگر رتسیده » .
ّ
گ
دیوار داشت هب بلندی گذشتۀ خود می رسید .بنا و عمله اه تند تند کار می کردند ؛ از رندبان باال می ردنتف  ،نیمه باال می اندا ختند  ،گل ردست می کردند  ،چ می ساختند ؛ می
ردنتف و می آمدند و دیوار باال و باال رت می رفت.
چش
انصک هنوز می توانست با م اهی غم زده اش  ،گوهش ای از آن حیاط را تماشا کند.
***
مامانش بی آنکه رک خود را ربگرداند  ،گفت:
« اه  ...بابا آمده ؟» هن ره وقت آمد  ،مرا خبک کن19

 کجا می خواهید ربوید؟ خواست گاری یااهلل  ،من هم می خواهم بیایم.تع ّ
 مامانش او را ن گاه کرد و با جب رپسید: کجا؟ خواست گاری. آاه  ...پس این طور ! دیگر کجا می خواهی بیایی ؟ اه ؟مث
انصک ساکت شد  .از حرف اهی مامانش فهمید هک التماس کردنش بی هجیتن است و او را با خود نخواهد ربد ّاما ل اینکه چیزی هب فکرش رسیده است و جرئت گفتن آن را
مث
ّ
ندا رد .ل اینکه حرفی مانند آتش رک زبانش چسببد و داهنش ربای گفتن باز نشود  ،مدتی این پا و آن پا شد و صورت مامانش هک رکخ و سفید شده بود  ،خیکه ن گاه کرد ؛ آخر
طاقت نیاورد و گفت :
 مامان! ... بفرمادیی.بهم
 چرا اینها دارند میان خانۀ ما و ن دیوار می ششند؟هم
نم
 چرا دارند دیوار می ششند ؟ هچ چیزاهی می رپسی ! آخر ین طوری هک ی شود . ... چطوری؟21

 خاهن اهمان بی دیوار باشد.نم
 چرا ی شود مامان؟نم
 ای  ،هچ می دانم  .دست از رکم ربدار .مگر ی ینیب میان همۀ خاهن اه دیوار است؟ چرا میان همۀ خاهن اه دیوار است؟ّ
 ربو بازیت را بکن .این قدر از من حرف نگیک  ،بچه.ّ
س
انصک ساکت شد  ،چیزی د تگیکش نشده بود .ماردش از ااتق بیکون رفت .انصک ربگشت و پشت پنجره آمد و هب بیکون  ،هب بنا و عمله اه و ردخت اه  ،ن گاه کرد .ردخت اه ،
نم
نم
بی حرکت  ،راست ایستاده و رکشان را هب هوا بلند کرده بودند .باد دیگر میان ردختان « سی سی  ...سی سی » آواز ی خواند و روی شاهخ اه اتب ی خورد .فهمید هک باد
رتسیده و از میان ردخت اه رفته  ...رد رفته.
مث
ک
چش
فش
دلش از غم و ردماندگی کده شد .چیه شس نبود هب مکش بیاید ؛ چیه شس .جلوی م اهی غم زده اش دیوار ل دیو ایستاده بود و با اخم هب او ن گاه می کرد .همان طور هک با

مث
مث
رتس و لرز هب دیوار ن گاه می کرد ،با خود گفت  «:آره  ،ل دیو است  ،ردست ل دیو است».

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

اتریک و خالی  ،رب می گشتند و هب او ن گاه می کردند .همه هب او ن گاه می کردند ...رداه  ،ردخت اه  ،دیواراه  ...همه اخم کرده بودند و با او رک دعوا دادنتش.

ّ
رتسید و از پشت پنجره ربگشت و توی حیاط آمد  .با بیزاری از کنار بنا و عمله اه گذشت .بی آن هک ن گاهی هب آنها بکند ،هب طرف ااتق اهی آن طرف حیاط رفت .میان

ّ
چش
راه  ،یک مرتبه ایستاد و با ن گاهی تند و تیز هب بنا و دیوار سفید خیکه شد .ربق خوش حالی رد م اهیش دوید  ،دوال شد و دستش را با احتیاط روی پاره آج رشیپ پایش گذاشت

ّ
ّ
ّ
اما وحشت رکاپایش را فراگرفت .بلند شد و با دلهره و نگرانی هب این ور و آن ور خود ن گاه کرد .چیه شس متوّج او نبود.خیالش راحت شد .هب رک طاس و قرمز بنای خپله

سخ
ای هک رد چند قدمی او خم شده بود  ،ن گاه کرد  .بعد رد حالی هک دست اهیش می لرزید و رنگش هب تی رپیده بود  ،از نو خم شد و دست راستش را آرام و با احتیاط روی آجر
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قل مث
گذا شت و آن را از زمین ربداشت و هب تندی هب این طرف و آن طرف ن گاه کرد .بش ل یک گنجشک اسیک رد سینۀ او رپرپ می زد .یک پایش را هب جلو و یک

ّ
پایش را هب عقب گذا شت  ،دستش را هب نشانۀ ر بکنای خپله باال ربد .خوب نشاهن گرفت  ،دستش با پاره آجر رد هوا گردش آمد ...

چش
انگاه لرزشی شدید رکاپایش را ربداشت  .رد همان دم هک می خواست آجر را رپاتب کند ،هب نظرش رسید هک دیوار انگهان از جا ت کان خورد و با م گندۀ رکخش چپ

چش
چپ هب او ن گاه کرد و هب طرفش راه افتاد .تنش رعشۀ شدیدی گرفت .دستش لرزید و شُل و بی حس پانیی آمد و پاره آجر از میان انگشت اهیش روی زمین افتاد .با م

اهی بیکون زده گفت «:دیو  ...دیو  ...دیوار. ...

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

دیوار  ،جمال میر صادقی ( اندکی تصرّف و تلخیص )

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

مس ّ
بنّا :عامل یا بب جدا یی  ،ربهم زننده ی تفاهم.
مخ بش
دیوار :جدا یی انسان اه و مانع تفاهم جوا ع کی.

همسایه  :نماد آدم اهیی هک با هم زندگی می کنند ( نماد دوست و هم نوع)

 -2در بارۀ « زاویۀ دید » و « شخصیّت اصلی » داستان توضیح دهید .زاویه دید :سوم شخص

شخ
ش
صیت اصلی « انصک» است ؛ دیوار را هب کل یک دیو می بیند هک مانع دوستی و روابط انسانی میان آن اه می شود.
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فصل ( ) 2
گونه شناسی

ادبیات پایدا ری
ّ
فص
ب
خ
ی
ه
ه
ک
ل
گ
خ
خ
رد این ل  ،متن اهیی را می خوانیم هک رد آن اه نویسنده یا شارع  ،تف ر آگا ی ش یا ااقتندی و ش را رد بارۀ داد ری  ،عدا ت وا ی ،
حق
بیدا دگری  ،ستم ستیزی  ،آزادی و حق جویی  ،بازگو می کند .هب این گوهن متن اه هک رد یقت  ،فریاد مظلومیت آزادی خوااهن را هب گوش می رساند و
ّ
خواننده را هب ایستادگی  ،مبارزه و سازش انپذریی رد ربارب ظلم  ،فرا می خواند  « ،ادبیات پایدا ری » یا « ادب مقاومت » می گویند.
ّ
ّ
م
هن
م
م
مل
مل
ع
ش
ایستادگی رد ربارب بیدا دگری اهی اشخاص و حکومت اهی ظالم رد اترخی همۀ ت اه دیده ی ود؛ گا ی هک یک ت یا جامعه هب مبارزه با وا ل
استبدا د و استکبار داخلی یا تجاوز بی گان گان رب می خیزد  ،از رکوده اه یا نوشته اهیی بهره می گیکد هک موضوع اصلی آنها  ،ستایش آزادی و آزادی خواهی و
دعوت هب مبارزه و پایدا ری رد ربارب بیدا دگران است.
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درس سوم
پاسداری از حقیقت
ردخـتان را دوست می دارم

هک هب احـترام تو قیام کرده اند
و آب را

هک مهر مارد توست

خون تو ـشرف را رک خگون کرده است

نج
شفق  ،آینه دار ابتت
مح
و فلق  ،رابی

هک تو رد آن

نم صب
از ح شهادت گزارده ای

***
قلمرو زبانی :
مَهر :مهریه  /شرف :آبرو  ،بزرگواری /سرخگون  :مانند سرخ  ،سرخ رنگ  /شفق :سرخی خورشید در هنگام غروب / .فلق :
سرخی خورشید هنگام صبحدم ،فجر  /نجابت  :اصالت  ،پاک منشی  ،بزرگواری  /محراب  :شریف ترین جای مسجد  .طاق درون
مسجد که به طرف قبله باشد چون طاق مذکور وسیلۀ جنگ با شیطان است آن را محراب نامیده اند.
قلمرو ادبی :
تشخیص :درختان قیام کرده اند( درختان مانند انسان هایی تصور شده اند که قیام کرده اند) /
تلمیح  :آب مهریه حضرت فاطمۀ زهرا است.
کنایه  :سرخ گون کردن کنایه از « شرمنده کردن»
تشخیص :خون تو شرف را سرخگون کرده است.
تشخیص :آینه دار بودن شفق.
تشبیه  :فلق مانند محرابی است
درخت نماد استواری و قیام و آب نماد پاکی است.
تلمیح در عبارت «و آب را که مَهر مادر توست»
تضادّ شفق و فلق  /تناسب :محراب و نماز /فلق و صبح و خون و شهادت
قلمرو فکری :
تو :منظور امام حسین ( ع )
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به این دلیل درختان را دوست می دارم که به احترام تو( امام حسین« ع » ) به پا خاسته اند /.و آب را دوست دارم که مهریه مادر
تو حضرت فاطمۀ زهرا است/
خون تو به شرافت و بزرگواری  ،اعتبار بخشیده است (تو با شهادت خودت  ،شرافت را شرمگین و خجالت زده کردی)  /سرخی
غروب پرتوی از نجابت تو را بازتاب می دهد /و سرخی سپیده دم گویی محرابی است که تو در آن نماز صبح شهادت خواندی و
آماده شدی برای شهید شدن (آغاز و پایان هر روز یادآور نجابت و جانفشانی تو در راه برپاداشتن دین خداست).

رد ـفکر آن گودالم

***

هک خون تو را مکیده است

گ ال چنی فی
ن ر ع ندیده بودم
چیه ود ی

حض
رد یض ـهم می توان زعزی بود
از گودال بپرس

***
قلمرو زبانی:
گودال :زمین پست  ،در اینجا ( محل شهادت امام حسین( ع ) است  ،قتلگاه ) /مکیده است  :ماضی نقلی  /رفیع  :بلند ،مرتفع /
حضیض :جای پست در زمین یا پایین کوه  ،فرود/
قلمرو ادبی:
تلمیح  :شهادت امام حسین ( ع )
تشخیص  :گودال خون را بِمَکد.
تناقض ( پارادوکس)  :رفیع بودن گودال
تشخیص :از گودال چیزی را بپرسیم.
قلمرو فکری:
در فکر آن گودالی هستم که در آن به شهادت رسیده ای  /تا کنون هیچ گودالی به چنین مقام بلندی دست نیافته بود  /از گودال
بپرس که حتی می توان در زمین پست باشی و مقامت بسیار باال مرتبه باشد/

شمش
یری هک رب گلوی تو آمد

***

ره چیز و همه چیز را رد کاینات
هب دو پاره کرد:
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حس
ـهر هچ رد سوی تو  ،ینی ـشد

دیگر سو زییدی...

آه  ،ای مرگ تو معیار!

سخ
مرگت چنان زندگی را هب ره گرفت

و آن را بی ـقدر کرد

هک مردنی چنان

عبطۀ زبرگ زندگانی شد

خونت

حق
با خون بهایت یقت
یس
رد یک رتاز ا ـتاد

و زعمت  ،ـضامن دوام جهان شد
 -هک جهان با ردوغ می پاـشد-

و خون تو امـضای « راستی » است...
***
قلمرو زبانی:
کاینات  :بودنی ها  ،موجودات ،جهان  /سُخره  :مسخره کردن  ،ریشخند  /غبطه  :رشک بردن  ،حال و روز کسی را آرزو داشتن بی
آنکه خواهان زوال آن باشیم /.تراز  :سطح  / .خون بها :بهای خون  ،قصاص /عزم  :قصد  ،اراده  /ضامن  :ضمانت کننده ،کفیل  ،به
عهدۀ گیرندۀ غرامت/
قلمرو ادبی :
مجاز  :شمشیر منظور تیغۀ شمشیر است /.تضاد  :حسینی  /یزیدی /.تشبیه  :مرگ تو مانند معیاری است /.تشخیص :مرگ
چیزی را به مسخره بگیرد /.زندگی بی قرار باشد /.عزم تو ضامن باشد / /تشبیه  :خون تو مانند امضا است.
قلمرو فکری:
شهادت تو همۀ دنیا را به دو بخش تقسیم کرد /آنان که طرفدار تو و حق بودند ؛ شدند حسینی و طرفدار ستمکار و باطل ،
شدند یزیدی / .ای کسی که شهادت تو ،معیار حق و ناحق است /شهادت تو  ،آنچنان زندگی را به ریشخند گرفت و آن را بی
ارزش کرد  /که مرگی مثل مرگ تو  ،آرزوی همۀ زندگان شده است /خون تو  ،با حقیقت که خونبهای تو است در یک ردیف قرار
دارد( تو حقیقت محض هستی) /و ارادۀ تو باعث تداوم دنیا شد – چراکه جهان با دروغ پایدار نمی ماند /-خون تو بود که راستی و
حقیقت را در جهان پایدار نمود و به آن استمرار بخشید.

***
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شج
تن
تو ها رت از اعت

یس
رد گوشۀ روـشن وـجدان اترخی ا ـتاده ای

حق
هب پاـسداری از یقت
و ـصداقت

لبخ
شیرین رتین ند

رب لبان ارادۀ توست

چندان تناوری و بلند

هن تم
هک هب گام اـشا

کاله از ـسر کودک لـقع می افتد

***
قلمرو زبانی :
تناور :تنومند  ،فربه  ،قوی جثّه /
قلمرو ادبی:
تشخیص :وجدان تاریخ  ،لبان اراده  /تشبیه  :صداقت مانند لبخند / .حس آمیزی :لبخند شیرین /تشخیص :لبان اراده ( اراده
مانند انسانی است که لب دارد)  /تشبیه  :کودک عقل ( عقل مانند کودکی است )  /کنایه  :کاله از سر افتادن کنایه از شدّت
تحیّر.
قلمرو فکری:
شجاعت در تاریخ تنها و بی مانند است .تو تنهاتر از شجاعت در گوشه ای از وجدان بیدار بشریّت برای پاسداری از حق همواره
حاضری (هرجا وجدان بیداری هست که از حق پاسداری کند ،تو آنجا حضور داری) /و راستی زیباترین لبخندی است که بر لبان
ارادۀ محکم تو می درخشد (تو با اراده ای محکم در راه حقیقت زیبایی آفریدی) / .تو آنقدر بلند مرتبه و باشکوه هستی که عقل
نوپای بشر نمی تواند مقام تو را درک کند.

رب اتالبی از خون خوـیش

***

یس
رد گذر هگ اترخی ا ـتاده ای

با ـجامی از فرهنگ

ّ
و بشریت رهگذا ر را می آـشامانی
 -ره شس را هک تشنۀ شهادت است... -
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***
قلمرو زبانی:
تاالب :آبگیر  ،برکه
قلمرو ادبی:
اغراق :خونش مانند تاالبی زیاد بود / .تشبیه  :گذرگه تاریخ  /جامی از فرهنگ
قلمرو فکری:
تو در طول تاریخ همواره با خون جوشان خود محکم و استوار حضور داشته ای  /با فرهنگ عاشورایی خود  /به انسانها راه و رسم
شهادت را می آموزی.
گوشواره عرش  ،مجموعه کامل شعرهای آیینی  ،سید علی موسوی گرمارودی

کارگاه متن پژوهی
قلمرو ادبی:
 -1مترادف و متضاد واژۀ « رفیع » را از متن درس بیابید.

مترادف :بلند

حض
متضاد :یض

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

فکر آن گودال – غبطۀ زبرگ زندگانی –

گروه اسمی
هسته

وابسته

وابسته

اسم

صفت

مضاف الیه

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

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

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

قلمرو ادبی:
 -1دو نمونه از کاربرد « تشخیص » در متن درس مشخّص کنید.
 -2شعر سپید  ،گونه ای از شعر معاصر است که آهنگ دارد امّا وزن عروضی ندارد و جای قافیه ها در آن مشخّص نیست.
شعر « پاسداری از حقیقت » را از این دید بررسی کنید.

28

 -9به بیت زیر توجه کنید:

مج
تم
« بید نون رد ام رـمع رک باال نکرد

حاـصل بی حاـصلی نبود هب جز شکمندگی»

صائب

در این بیت شاعر برای شکل ظاهری و آویزان بودن شاخه ها و برگ های درخت بید  ،علّتی شاعرانه امّا غیر واقعی آورده است و
آن  ،سرافکندگی بید  ،به سبب بی ثمر و بی حاصل بودن است .
وقتی شاعر یا نویسنده ،دلیلی غیر واقعی امّا ادبی برای موضوعی بیان کند به گونه ای که بتواند خواننده را قانع کند ،آرایۀ «
حُسن تعلیل » پدید می آید.
« حسن تعلیل » در لغت به معنای دلیل و برهان نیکو آوردن است ؛ اگر چه این دلیل و برهان  ،واقعی  ،علمی یا عقلی نیست اما
مخاطب آن را از علّت اصلی دلپذیرتر می یابد.
به نمونه های دیگر توجّه کنید:

ندید اندر جهان اتراج ـغم را

 -چو ـسرو از راستی رب زد مـلع را

هن
سح
گام سپیده دم ـخروس ری
نم
یعنی ـکه ودند رد آییۀ

صب
ح

هم
دانی ز هچ رو ی کند نوهح گری ؟

از رـمع شبی گذشت و تو بی خبکی

در کدام قسمت از متن درس « حسن تعلیل » به کار رفته است؟ دلیل خود را بنویسید.

نظامی

خیّام

و زعمت  ،ضامن دوام جهان شد

قلمرو فکری:

 -1با توجه به متن درس  ،شاعر چه نوع مرگی را غبطۀ بزرگ زندگانی می داند؟ شهادت رد راه خدا
 -2در متن درس  « ،عقل » با چه ویژگی هایی وصف شده است ؟ چرا ؟

عق
حس
ل چون کودکی از ردک مقام واالی امام ین ( ع ) انتوان است
 -9هر یک از موارد زیر  ،با کدام قسمت از شعر « پاسداری از حقیقت » ارتباط معنایی دارد؟
شَرَفُ المَکانِ بِالمَکینِ (.ارزش هر جای و جایگاهی به کسی است که در آن قرار گرفته است).

حض
رد فکر آن گودالم  /هک خون تو را مکیده است  /چیه گودالی چنین رفیع ندیده بودم  /رد یض هم می توان زعزی بود  /از گودال بپکس
وَ بَذَل مُهجَتَهُ فیک لِیَستَنقِذَ عبادَک مِنَالجَهالَهِ و حَیرَهِ الضّالله.
( او  ،حسین ( ع ) ،خونش را در راه تو داد تا بندگانت را از نادانی و سرگردانیِ گمراهی نجات بخشد).

بش ّ
رب اتالبی از خون خویش  /رد گذرهگ اترخی ایستاده ای  /با جامی از فرهنگ  /و کیت رهگذا ر را می آشامانی  /ره شس را هک تشنۀ شهادت است
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گنج حکمت:

دیوار عدل
عم
عامل ِ شهری هب ـخلیفه نبشت هک دیوار شهر  ،خراب شده است  ،آن را ارت باید کردن  .جواب نبشت هک
گ
شهر را از ـعدل ،دیوار کن و راهاه از ظلم و خوف پاک کن  ،هک حاجت نیست هب گل و خشت و سنگ و چ .

سیاستنامه ،خواجه نظامالملک توسی

قلمرو زبانی:
عمارت  :آبادانی
نبشت  :نوشت
خوف  :ترس
حاجت نیست  :نیاز نیست
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درس چهارم
درس آزاد
...................................................................................... ...............................................................................................
............. ........................................... ............................................................................................................................
......................................................... ............................................................................................................................
........................................................................................................................... ..........................................................
.................................................. ...... ............................................................................................................................
......................................................... ............................................................................................................................
................................... ............................................................................................................................ .....................
....................................................................................... ..............................................................................................
.............. .......................................... ............................................................................................................................
......................................................... ............................................................................................................................
............................................................................................................................ .........................................................
......................... ..... ............................................................................................................................
قلمرو زبانی :
......................................................... ............................................................................................................................
................................ ...............................

قلمرو ادبی:
......................................................... ............................................................................................................................
.................................................................................................... ........................
قلمرو فکری :
.......................................................................... ............ ............................................................................................................................
............................... ....................................................... ............................................................................................................................
.......... ............................................................................................................................
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درس پنجم
بیداد ظالمان

شم
ا نیز بگذرد
ـهم رونق زمان

شم
 -1هم مرگ رب جهان ا نیز بگذرد
قلمرو ادبی:

جهان :مجاز از زندگی  /رونق زمان :کنایه از رونق و شکوه دوران
قلمرو فکری :
مرگ به سراغ شما نیز خواهد آمد  /رواج و گرمی بازار شما هم با آمدن مرگ به پایان میرسد.

مح
 -2وین بوم نت از پی آن ات کند خراب

شی شم
ا نیز بگذرد
رب دولت آ ان

قلمرو زبانی:
بوم  :جغد  /محنت  :رنج  /از پی :به خاطر  /دولت آشیان  :آشیانِ دولت  ،خانۀ خوشبختی (مرکب)
قلمرو ادبی:
بوم محنت :اضافه تشبیهی

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

قلمرو فکری:
رنج و سختی  ،جغد شوم و ویرانگری است که به ما بسنده نمیکند؛ شما را نیز خانه خراب خواهد کرد.

 -9آب اـجل هک هست گلو گیر خاص و عام

شم
رب حلق و رب دـهان ا نیز بگذرد

قلمرو زبانی:
اجل  :مرگ

 /گلوگیر  :مرکب /

خاص و عام  :همۀ مردم

قلمرو ادبی:
آب اجل :اضافه تشبیهی  /مصراع اول :تشخیص  /خاص و عام :مجاز از همه  /تلمیح به آیه « کل نفس ذائقۀ الموت»  /آب اجل
بر حلق کسی گذشتن کنایه از :مرگ و نابودی
قلمرو فکری :
مرگ که به هیچ کس رحم نمیکند و دامنگیر همه میشود به سراغ شما نیز خواهد آمد.

 -4چون داد ـعادالن هب جهان رد  ،بقا نکرد

لم شم
ا نیز بگذرد
بیداد ـظا ان

قلمرو زبانی:
چون  :حرف ربط وابسته ساز  /داد :عدالت و انصاف  /بقا  :باقی  /بیداد  :بی عدالتی  ،ظلم
آوردن دو حرف اضافه برای یک متمم از نشانه های سبک قدیم است ؛ به جهان در .
قلمرو فکری :
وقتی عدالت و دادپروری عادالن ،در جهان باقی نماند  /پس ظلم و ستم شما ظالمان نیز پایدار نخواهد ماند.
*ارتباط معنایی دارد با:
 -1ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما  /بر قصر ستم کاران تا خود چه رسد خذالن ( خاقانی)
 -2نماند همی نیک و بد پایدار

ّ
م
 -5رد ملکت چو رغش شیران گذشت و رفت

قلمرو ادبی:
شیران  :مبارزان ،انسان های بزرگ و شجاع

سگان :افراد پست
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ی ع ع سگ شم
ا نیز بگذرد
ان
ان و و ِ

قلمرو ادبی:
استعاره  :شیران  ،سگان
قلمرو فکری:
وقتی فریاد و غرّش شیرمردان و انسانهای دلیر باقی نماند پس این پارس کردنهای شما فرومایگان نیز از بین خواهد رفت (.زوال
پذیری شکوه و قدرت ظاهری انسان های پست و فرومایه)

بس شم
 -6بادی هک رد زماهن ی ع اه بکشت

شم
ا نیز بگذرد
ـهم رب چراـغدان

قلمرو زبانی:
چراغدان  :وندی
قلمرو ادبی:
استعاره  :باد ،استعاره از مرگ  ،شمع ،استعاره از وجود انسان های بزرگ /چراغدان :استعاره از زندگی  /باد بکشد :تشخیص  /باد
بر شمع و چراغدان وزیدن :کنایه از مرگ و نابودی  /تلمیح به آیۀ « :کل نفس ذائقۀ الموت»
قلمرو فکری:
حوادث روزگار که قدرتهای زیادی را از بین برد ،روزی شکوه و رونق شما را نیز از بین خواهد برد (.این بادِ مرگ  ،چراغ زندگی
شما را نیز خاموش خواهد کرد.

ا شم
ا نیز بگذرد
انـچار  ،کارو ن

بس
 -7زین کاروانسرای ی کاروان گذشت

قلمرو زبانی:
کاروانسرا :دنیا  /کاروان :زندگی  ،انسان ها
قلمرو ادبی:
استعاره  :کاروانسرا (دنیا)  /کاروان در مصراع اول استعاره از انسان ها .کاروان دوم استعاره از عمر زندگی و حکومت
قلمرو فکری :
به این دنیا که همانند کاروانسرا است افراد زیادی آمدند و از آن رفتهاند پس شما نیز به ناچار دنیا را ترک خواهید کرد.

مفتخ
یشـت
 -1ای ُ ر هب ـطالع مسعود خو ن

شم
ا نیز بگذرد
تأثیر اخـتران

قلمرو زبانی:
مفتخر :صاحب افتخار  /مسعود :فرخنده ،نیکو  /اختران  :ستارگان ( وندی )  /خویشتن  :ضمیر مشترک
قلمرو ادبی:
تلمیح :اعتقاد قُدما بر این بود که ستارگان بر سرنوشت ما تأثیر دارند.
مصراع دوم کنایه از :بخت نیک شما نیز به پایان خواهد رسید.
قلمرو فکری :
ای کسی که به بخت و اقبال خود می نازی و به آن افتخار می کنی ،این خوشبختی و خوش اقبالی شما نیز سپری خواهد شد.

تحّ
 -1رب تیر جوراتن ز مل سپر کنیم

سخت کم شم
ا نیز بگذرد
ان
ات ی

قلمرو زبانی:
جور  :ستم  /سپر کردن :دفاع کردن  /سختی کمان :قدرت
قلمرو ادبی:
اضافه تشبیهی  :تیر جور ( جور مانند تیر است ) تشبیه  :ز تحمل سپر کنیم« تحمّل مانند سپری است »
کنایه  :سپر کردن  :دفاع کردن /سختی کمان شما نیز بگذرد  :سرسختی و قدرت شما نیز تمام می شود.
قلمرو فکری :
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در مقابل ظلم و ستم شما صبر و بردباری میکنیم ،تا دوران پر از سختی و ظلم و ستم شما نیز به پایان برسد.

طب
 -11ای تو رهم سپرده هب چ وپانگرگ ع

شم
این گرگی شبان ا نیز بگذرد

قلمرو زبانی:
رمه :گله  /گرگ طبع :گرگ صفت ،درنده خو /شبان :چوپان
قلمرو ادبی:
رمه :استعاره از (مردم)  /چوپان :استعاره از(کارگزاران ظالم درنده خو)  /گرگی :استعاره از رفتار ظالمانه  /شبان :استعاره از
( حاکمان ظالم)  /گرگ ،رمه ،چوپان ،شبان :مراعات نظیر
قلمرو فکری :
ای کسی که مردم را به دست کارگزاران درنده خو سپردهای ،این درنده خویی کارگزاران شما نیز از بین خواهد رفت.
سیف فَرغانی

کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی :
 -1در شعری که خواندید ،پنج واژۀ مهمّ امالیی بیابید و بنویسید.
رونق ر محنت ر اجل ر غرّش ر طالع
 -2تفاوت معنایی فعلهای مشخّص شده را توضیح دهید:

گف
 تم هک نوش لعلت ما را هب آرزو ششت
بس شم
 بادی هک رد زماهن ی ع اه بکُشت

گفتا تو بندگی کن کاو بنده رپور آید

(از نیب ربد)

هم رب چراغــدان شما نیز بگذرد

(خاموش کرد)

 -9برای هر واژۀ مشخص  ،یک مترادف از متن درس بیابید.
برر در برخرت بررد فرررو آیرد

هر که گیرد عنان مرکبش  ،آز

ناصر خسرو

همّت بلند دار که نزد خدا و خلق

باشد به قدر همّت تو اعتبار تو

ابن یمین

قلمرو ادبی:
 -1قافیه و ردیف را در بیت نخست این سروده مشخص کنید.

قافیه  :جهان  ،زمان

ردیف :شما نیز بگذرد

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

تحّ
سخت ک شم
کن
م
ی
نی
س
پ
بگ
رب تیک جوراتن ز ل ر م ات ی مــان ا ز ذرد

سپر کردن  :دفاع کردن/

سختی کمان شم نیز بگذرد  :سرسختی و قدرت شما نیز تمام می شود
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طالع

رونق

 -9به بیت زیر توجه کنید:

ربکن ز بن این بنا هک باید

از ریشه بنای ظلم ربکَند

محمد تقی بهار

در مصراع اول  ،مقصود شاعر از « بنا »  ،مفهوم « ظلم » است ؛ یعنی  ،شاعر « ظلم » را به « بنا » تشبیه کرده است ؛ سپس به
سبب شباهت آن دو به هم  ،مشبّه ( ظلم ) را حذف کرده و فقط مشبّه به ( بنا ) را ذکر کرده است تا شباهت را تا مرحلۀ یکی
شدن نشان دهد ؛ به این تصویر خیال انگیز  « ،استعاره » می گویند.
در استعاره  ،یک طرف تشبیه ( مشبّه یا مشبّه به ) ذکر نمی شود.
مثال برای حذف « مشبّه به »  :خورشید شکفت.
« خورشید » به « گل » تشبیه شده است و « شکفتن » از ویژگی های گل است که به خورشید نسبت داده شده است.
در بیت پنجم  ،استعاره ها را مشخص کنید و مفهوم هر یک را بنویسید .شیران  :استعاره از مردان مبارز و شجاع  /سگان :
استعاره از مردان پست و فرومایه.
قلمرو فکری:
 -1با توجّه به توضیح زیر  ،معنی و مفهوم بیت اوّل درس را به نثر روان بنویسید.
« سیف الدین محمد فَرغا نی  ،در سدۀ هفتم هجری  ،هنگامی که شهرهای بزرگ و آبادان ایران  ،در آتش بیداد مغوالن می
سوخت  ،این شعر را سرود .سیف در این سروده  ،از رفتار ظالمانۀ فرمانروایان و تاخت و تاز سپاه مغول  ،با بیان کوبنده ای انتقاد
می کند.
 -2در بیت زیر ،مقصود شاعر از «رمه» « ،چوپان گرگ طبع» و «گرگیِ شبان » چیست؟

ای تو رهم سپکده هب چ گ
وپانرگ طبع

رمه :مردم /

چوپان گرگطبع :حاکم ظالم و درندهخو /

این گرگی شبان شما نیز بگذرد

گرگی شبان :ستم و درندهخویی حاکم

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

«الدّهرُ یَومانِ یومٌ لَک و یَومٌ علیک
ای مُفتخَر برره طالعِ مسعررود خویشتن

امام علی (ع)
تأثیرر اخترران شمررا نیررز بگذرد
سورۀ آل عمران ،آیۀ 115

«کلُّ نفسٍ ذائقهُ الموت ».
هم مرگ بر جهررررران شما نیز بگررذرد

هم رونررق زمان شما نیررز بگذرد

بادی که در زمانه بسررری شمع ها بکُشت

هم بررر چراغدان شمرا نیرز بگذرد

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

ما بارهگ دادی م ،این رفت سـتم رب ما

ست
رب قصر م کاران  ،گویی هچ رـسد خذالن؟
خاقانی

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

همای رحمت

 -1علی ای همای رحمت تو هچ آیتی ـخدا را

هک هب ما سوا فکندی همه سایۀ هما را

ای علی،ای ه مای سعادت  ،تو چه نشانه ای از خداوند هستی ،که سایه خوشبختی و رحمت خداوند را بر سر همۀ موجودات عالم
افکندی.

هب علی شناختم من  ،هب ـخدا قسم ـخدا را

 -2دل اگر ـخدا شناسی همه رد رخ علی نیب

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

ا مسکی
ن رد ـخانۀ علی زن
 -9ربو ای گد ی

هک نگین پادـشاهی دهد از کرم گدا را

ای گدای بی چاره برو به خانه ی علی (ع) و از او چیزی بخواه چرا که علی (ع) به گدایان فراوان بخشش می کند.

ت
پس
 -4هب جز از علی هک گوید هب ک هک اق ل من

چو اسیک توست اکنون هب اسیک کن مدا را؟

تنها علی (ع) است که به پسر خود سفارش می کند که با قاتل خود با نرمی و مالیمت رفتار کند .

لعج
 -5هب جز از علی هک آرد پسری ابوا ایب

هک مـلع کند هب عالم شهدای کربال را؟

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

 -6چو هب دوست عهد بندد ز میان پاکبازان

چو ـعلی هک می تواند هک هب ـسر ربد وـفا را؟

تنها علی(ع) وقتی که با خداوند عهد می بندد تا لحظه ی آخر بر سر عهد و پیمان خود باقی می ماند و آن را به پایان می رساند.

نم
نم
 -7هن ـخدا توا ش خواند هن بشر توا ش گفت

مت ّ
حیرم هچ انمم هشَ م لک ال فتی را

نه می توانم او را خدا بخوانم و نه می توانم بشر بگویم ،در حیرت هستم که پادشاه سرزمین جوانمردی را چه باید بنامم.

 -1هچ زنم چو انی ـهر دم  ،ز نوای شوق او دم؟

هک لسان غیب خوش رت بنوازد این نوا را

چرا هر لحظه از شوق و اشتیاق به او همانند نی ناله سر دهم ؟ در حالی که حافظ بهتر توانسته است این شوق و اشتیاق را بیان
کند...

صب
نس
 -1همه شب رد این امیدم هک یم ح گاهی

هب پیام آشنایی بنوازد آشنا را

تما می شب را به این امید می گذرانم که نسیم صبح از آشنایی برایم پیام محبت بیاورد  ،تا مایه ی آرامش خاطر من شود.

 -11ز نوای مرغ یا حق بشنو هک رد دل شب

گف
ـغم دل هب دوست ـتن هچ خوش است شهریارا

ای شهریار  ،از ناله های مرغ شب یاد بگیر که راز و نیاز کردن با دوست در نیمه های چه قدر زیبا و خوش است
سید محمد حسین بهجت تبریزی ( شهریار )
درک و دریافت
 -1برای خوانشِ مناسب و تأثیر گذار این سروده به چه نکاتی باید توجّه داشت؟
 -2در این سروده به کدام ویژگی های شخصیت واالی حضرت علی ( ع ) اشاره شده است؟
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گونه شناسی
ادبیات غِنایی

یح
ی فص
کم
جم
ل متن اهی « مهر و واف »  « ،ال و ال » و « بوی گل و ر ان اه » را می خوانیم  .موضوع این
رد ا ن
عم
یس
مح
مـت
ن اه  ،بیان عواطف و احساـسات ـشارع یا نو نده رد بارۀ دوستی  ،بت  ،عشق  ،ـشادی و رب خی مفاهیم یق
چنی
ن ردون ماهی ای دارند  « ،ادبیات غنایی » گفته می شود.
رعـفانی است  ،هب آاثری هک
شخ
ادبیات غنایی ،اشعار و متونی است هک احساـسات  ،عواطف صی  ،حاالت عاشقاهن و امید و آرزویی را با
هیم هم
زبانی رنم و لطیف بیان می کند .رد ادبیات افرسی  ،موضوع اهی غنایی با مفا ی چون ؛ عشق  ،رعـفان ،
معم
مرثیه  ،مناـجات و گالهی و ـش کایت  ،وال رد اقلب اهی شعری زغل  ،مثنوی و رباعی و نیز رد اقلب نثر نوشته می شود.
گس
بس
ادبیات رعـفانی ما هک یار غنی و ـترده است رد حوزۀ ادبیات غنایی قرار می گیرد.
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درس ششم

 -1ره آن هک ـجانب اـهل واف نگه دارد

مهر و وفا

ـخداش رد هم ه حال از بال نگه دارد

قلمرو زبانی :
ش :مفعول ( خدا او را )
قلمرو ادبی:
جانب کسی را نگه داشتن :کنایه از یاری رساندن و حمایت از اوست /.تلمیح ( :اشاره دارد به مفهوم آیۀ شریفۀ « و من یتوکل
علی اهلل فهو حسبه»
قلمرو فکری:
هر کسی که از اهل وفا و محبت جانبداری (حمایت) کند ؛ در هر حالی که هست  ،خدا او را از بال محفوظ می دارد( .فعل «نگه
دارد» را می توان مضارع التزامی و در معنی دعا نیز تصوّر کرد).

 -2حدیث دوست نگوـیم مگر هب حـضرت دوست

شن سخ
ن آشنا نگه دارد
هک آ ا

قلمرو زبانی:
حدیث :سخن /

حضرت  :پیشگاه

قلمرو ادبی:
مراعات نظیر « :حدیث»« ،نگویم»« ،سخن» ر «دوست»« ،آشنا» ر تکرار «دوست»« ،آشنا»
قلمرو فکری :
سخن از عشق گفتن جز در پیشگاه یار سزاوار نیست  ،چرا که دوست راز دوست را فاش نمی کند.

 -9دال  ،معاش چنان کن هک گر بلغزد پای فرهتـش ات هب دو دست دـعا نگه دارد

قلمرو زبانی:
دال  :ای دل  /معاش  :زندگی  /بلغزد پای  :دچار خطا و گناه شوی  /فرشته ات َ :ت  :مفعول ( تو را )
قلمرو ادبی:
تشخیص :دال ( هر چیزی غیر از انسان مورد خطاب قرار گیرد ؛ تشخیص است)  /کنایه  :بلغزد پای  « :خطا و اشتباه کردن،
منحرف شدن از راه»
قلمرو فکری :
ای دل  ،چنان زندگی کن که اگر لغزش و خطایی از تو سر زد ؛ فرشتۀ آسمانی برای بخشوده شدن گناه تو  ،دست به دعا بلند کند
و تو را از گزند گناهان و حوادث حفظ کند.

معش نگسل پیم
ان
 -4گرت هواست هک وق د

ن گاه دار ـسر رهتـش ات نگه دارد

قلمرو زبانی:
هوا :میل  /گرت َ :ت  :مضاف الیه (( جهش ضمیر « هوایت » ) )
قلمرو ادبی:
استعاره  :سررشته « محبت »  /سرِ رشته را نگه داشتن کنایه از « پایبندی به عهد و پیمان ،بی وفایی نکردن»
قلمرو فکری :
اگر میل داری که معشوق عهد و پیمانی را که بسته قطع نکند ؛ سررشتۀ وفاداری را نگه دار تا او نیز سر رشتۀ محبت را نگه دارد.
( محبت دو طرفه است )
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 -5صبا رب آن رک زلف ار دل مرا ینیب

ز روی لطف بگوـیش هک جا ن گاه دارد

قلمرو زبانی:
صبا  :باد بهاری که از طرف شمال شرقی بوزد  /ار  :اگر  /ز روی لطف :به نرمی و مالیمت  /بگویشَ :ش  :متمم ( به او بگو)
قلمرو ادبی:
تشخیص  :صبا ( باد صبا مورد خطاب قرار گرفته است ) .نماد پیک و پیام رسانی میان عاشق و معشوق
قلمرو فکری:
ای نسیم بهاری ،اگردل مرا در خم گیسوی او دیدار کردی ،به مهربانی پیغام مرا برسان و بگو که از جای خود دور نشود که
پناهگاهی امن است (.جایگاه دل در پیچ و خم گیسوان یار است)

گفتم
 -6چو ش هک دـلم را ن گاه دار  .هچ گفت :

« ز دست بنده هچ خیزد ـخدا نگه دارد»

قلمرو زبانی:
چو  :وقتی ؛ حرف ربط

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

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

 -7ـسر و زر و دل و جانم ـفدای آن یاری

ّ صح
هک حق بت مهر و وـفا نگه دارد

قلمرو زبانی :
زر:مال و ثروت /فعل دعایی « باد» از پایان مصراع اول به قرینه معنایی حذف شده است /صحبت مهر و وفا  :همنشینی مهر آمیز
قلمرو ادبی:
کنایه  :سر و زر و دل و جانم ؛ مجازاً « تمام وجودم».
قلمرو فکری:
تمام هستی و وجودم  ،فدای آن یار عزیزی باد که حق دوستی و وفاداری را رعایت می کند.

کج
 -1غبار راهگذا رت است ات حافظ

نس
هب یادگار ِ یم صبا نگه دارد

قلمرو زبانی:
راهگذار  :گذرگاه َ /ت  :مضاف الیه
قلمرو ادبی:
تخلٌص  :آوردن نام شاعر در شعر « حافظ»  /تشخیص :باد صبا
قلمرو فکری:
غبار راهی که بر آن قدم نهاده ای کجاست تا حافظ ؛ آن را به عنوان یادگاری از باد صبا نگاه دارد.
این بیت ارتباط معنایی دارد با:
« به دو چشم خونفشانم هله ای نسیم رحمت که ز کوی او غباری به من آر توتیا را»
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کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی:
 -1معنای واژه های مشخص شده را با کاربرد آنها در متن درس مقایسه کنید :

تم ّ
رد حـضرت کریم نا هچ حاجت است.

ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست

حافظ

« صاحب حاجت هستیم و روی بیانِ گدایی نداریم ؛ در حضور آدم کریم و بخشنده  ،به خواهش و تمنّا نیاز نیست» .
در هر دو شعر ،به معنی « حضور و پیشگاه » است

ّ
ت
علیم ز اره گیک رد امر معاش

معاش :به معنی « زندگی کردن » است .

نیم
نیم
ی سوی خود می ـکش و ی می پاش.

ابوسعید ابوالخیر

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

کج
صب
ست
ای ح دم  ،ببین هک ا می فر مت

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

آن هک رـمعی می دویدم رد پی ا و سو هب سو

ناگهانش یافتم) او را یافتم ) ← ش) او( :مفعول
ب) متمم :

گوش کن پند  ،ای پسر  ،وز بهر دنیا غم مخور

گفتمت) به تو گفتم) ← ت) تو)  :متمّم
ج) مضاف الیه :

ّ
حس
جه
تف
ف
گ
ح
م
ان ر ت
نت هب ا اق ال ت

حُسنت) حُسن تو) ← ت) تو) :مضاف الیه

الهل دیدم  ،روی زیبای توام آمد هب یاد

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

ست
زندیک آفـتاب وـفا می فر مت
انگهانش یافـتم با دل نشسته رو هب رو

خاقانی

شمس مغربی

گفت
مت چون رد حدیثی گر توانی گوش داشت
ّ
جه
تف
م
ف
گ
ت
ا
ان ی و ن ر ت
آری هب ا اق
شع
ش
له دیدم ،رک ی اهی توام آ مد هب یاد

حافظ

حافظ

رهی معیّری

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

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

رک  :مجاز از وجود

زر :مادیات

 -2در ادبیات فارسی  ،شاعران یا نویسندگان  ،واژۀ « صبا » را در کدام مفهوم نمادین به کار می برند؟

الف) ایپم آور نیب عاشق و معشوق.

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

معنای « به تردید و گمان افکندن » است ؛ همان طور که در مصراع « بی مه ر ُرخت روز مرا نور نمانده است » کلمۀ « مِهر » در دو معنای
مختلفِ « خورشید » و « محبّت » به کار رفته است.
بیت زیر را از نظر کاربرد آرایۀ « ایهام » بررسی کنید.

لم
گم
« گفـتم هک بوی زلفت راه عا م کرد

بو  :الف ) عطر و رایحه

ب) امید و آرزو

گف

ـتا اگر بدا نی ـهم اوت رهبر آید».

حافظ

قلمرو فکری:

 -1با توجه به متن درس  ،حافظ  ،شرط وفاداری معشوق را در چه می داند؟ نگه داشتن رک رشتۀ واف توسط عاشق (بی وافیی نکردن)
 -2بیت زیر  ،با کدام قسمت از سرودۀ حافظ  ،ارتباط مفهومی دارد؟

« ات نگردی آشنا زین رپده رمزی ونشنی

مح
گوش ان رم نباشد جای پیغام رکوش»

بیت دوم
 -9از کدام بیت درس  ،می توان مفهوم آیۀ شریفۀ « وَ مَن یَتَوَکّلَ عَلَی اهللِ فَهُوَ حَسبُهُ
.............................................................................. -4

گنج حکمت:
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حافظ

بی شش
دریافت ؟م) بی(ت اول
» را ت

حُقّۀ راز

شی
شی
شی
نم
روزی یکی زندیک خ آمد و گفت  « :ای خ آمدهام ات از اـسرار حق چیزی با من ایی » .خ گفت  « :باز گرد
ّ
ّ
شی
م
حق
حق
ر
ک
ک
یگ
حک
م ردند  .د ر
ه
ه ردند و ک
ات ـفردا» .آن مرد بازگشت  .خ بفرمود ات آن روز ،موشی بگرفتند و رد
ّ
شی
شی
حق
گف
ه را هب وی دادند و ت:
روز آن مرد باز آمد و گفت « :ای خ  ،آنچه وـعده کردهای  ،بگوی» .خ بفرمود ات آن
ّ
ین
« ز هار  ،ات ـسر این حقه باز نکنی».
ّ
ّ
ّ
مرد حقه را ربگرفت و هب خاهن رفت و سودای آنش بگرفت هک آیا رد این حقه  ،هچ رک است ؟ ره چند صبر کرد  ،نتوانست؛
ّ
رک حقه باز کرد و موش بیرون جست و ربفت.
ّ
شی
شی
شی
مرد شیپ خ آمد و گفت « :ای خ  ،من از تو ـسر ـخدای تعالی طلب کردم  ،تو موشی هب من دادی ؟!» خ گفت:
ّ
ّ
ت پنه نت انس
ت
گ
ـچ
بگ
ن
ت
ت
ش
ا
ا
حق
ا
ا
«ای ردوـیش ،ما موشی رد ه هب و د دـیم ،و ان و ی د ت ؛ ـسر خد ی ر با و و میـی  ،وهن گاه
خواهی داشت؟!».
اسرار التوحید ،محمّدبن منوّر
قلمرو زبانی :
حُقّه  :جعبه  ،صندوق
 زنهار :شبه جمله  ،مبادا -سودای آنش بگرفت :فکر و خیال آن او را مشغول کرد.
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درس هفتم:

جمال و کمال

نع
بدا ن هک ـقرآن مانند است هب بهشت ـجاودان ؛ رد بهشت از ـهزار گوهن مت است و رد ـقرآن از ـهزار گوهن پند

مث
مث
و حکمت است  .و ل ـقرآن  ،ل ِ آباس تروان ؛ رد آب  ،حیات تناه بود و رد ـقرآن حیات دلاه بود.

نی
ّ
ّ
ّ
ّ
بس
رد ـقرآن ّ ،صقّ اه یار است و لکن قصۀ یوسف (ع) کورتین قصهاهست  .این قصه  ،از عجبرتین قصهاهست ؛ زریا هک رد

جم
مح
میان دو ـضد ع ب وَد  :هم فرقت ب وَد و ـهم و صلت ؛ ـهم نت ب وَد  ،ـهم ـشادی ؛ ـهم راحت بود  ،ـهم آفت؛

هم وـفا بود ،ـهم جفا ؛ رد َدبا یت ِبند و ـچاه ب وَد  ،رد نهایت تخت و گاه بود؛ پس چون رد او این چندین اندوه و طرب بود ،

رد نهاد خود تفگش و عجب ب وَد.
قلمرو زبانی:

بدان :آگاه باش  /دو ضد :دو چیز متضاد هم /فرقت  :دوری  ،جدایی  /وصلت  :پیوستگی /محنت  :رنج ( جمع مِحَن )  /آفت:
رنج و سختی  /بدایت :آغاز و اوّل هر چیز

 /گاه :تخت شاهی ،مَسند  /طرب :شادی

قلمرو ادبی:
تشبیه قرآن به بهشت ( وجه شبه  :جاودانگی)  /تشبیه قرآن به آب ( وجه شبه :روان) /
سجع :نعمت  .حکمت  /تن ها  .دل ها  /فرقت  .وصلت  /راحت  .آفت  /وفا  .جفا  /چاه  .گاه

ّ
نی
لیخ
گفـتهاند « کو رتین » ،از بهر آن ب وَد هک یوس فـصدیق  ،وـفادار بود و یعقوب خود ِ اورا هب صبر آموزگار ب وَد  ،و ز ا رد
ّ
ّ بس
عشق و ردد او بی ـقرار ب وَد ،و اندوه و ـشادی رد این قصه یار ب وَد  ،و خبر دهنده از او م لک جبار ب وَد.

قلمرو زبانی:
جبّار :از نام های خداوند ،مسلّط  /صدیق :بسیار راستگو /

نی
نی
نی
ّ
قصۀ حال یوسف را کو هن از حس نصورت او گفت  ،بلکه از حسن سیرت او گفت؛ زریا هک کو خو  ،بهـتر ـهزار بار از کو رو

نی
نی
نی
نب
 .ینی هک یوسف را از روی کو  ،بند و زندا ن آمد و از خوی کو  ،امر و فرمان آمد؟ از روی کوش حبس و ـچاه

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

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

پادـشاه عاـلم خبر هک داد رد این ّصقّ از حس نسیرت او داد ،هن از حسن صورت او داد  ،ات اگر نتوانی هک صورت خود را چون
نی
گف
صورت او گردانی  ،باری بتوانی هک سیرت خود را چون سیرت او گردانی  .آنکه تیم سیرتش کورتین سیرتاه بود ،از بهر

نع
یم
لئیم
آنکه رد مقابلۀ جفا ،وـفا کرد و رد مقابلۀ زشتی  ،آشتی کرد و رد مقابلۀ ی  ،کر ی کرد  .رباردان یوسف ،چون او را زیادت مت دیدند  ،و
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می
یعقوب را بدو ل و عنایت دیدند ،آهنگ کید و مکر و ـعداوت کردند ات مگر او را هالک کنند و عاـلم از آاثر وجود او پاک کنند

م
ّ
حم
و تدبیر ربا ردانربخالف تقدری ر ان آمد  .م لک تعالی او را دولت رب دولت زیادت کرد و ملکت و نبوت  ،زیادت رب زیادت کرد،

لم
ات عا یان بدانند هک رهگز کید کایدا ن با خواست ـخداوند غیب دان ربارب نیاید!.
قلمرو زبانی:

لئیمی :پستی  ،فرومایگی  /کریمی  :بخشندگی  /عنایت  :توجه کردن  /آهنگ  :قصد کردن  /عداوت  :دشمنی  /تقدیر :سرنوشت
 ،خواست  /رحمان  :صفت مخصوص خداوند  /کید  :مکر ،حیله  /کایدان  :حیله گران
قلمرو ادبی:
سجع :نعمت و عنایت /عنایت و عداوت  /هالک و پاک
کنایه :عالم از آثار وجود تو پاک کنند؛کنایه از « کشتن و نابودی»
تلمیح :جملۀ آخر تلمیح و اشاره دارد به آیۀ  54سورۀ عمران« و مکروا و مکراهلل و اهلل خیرالماکرین»
تفسیر سورۀ یوسف(ع) ،احمدبن محمّدبن زید طوسی

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

بخ

دولت ( نیک تی )

پس

لئیمی ( فرومایگی ،تی )

کریمی ( خشبندگی )

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

فع
«نیکو خو بهتک ،زهار بار از نیکو رو»  .ل ،از معنای عبارت (حذف هب قرینة معنایی)

 -9در فارسی معیار امروز ،برخی واژهها به دو گونه تلفّظ می شوند؛ مانند «مهرَبان ،مهرْ بان» در گفتار عادی ،از هر دو گونۀ تلفّظی
میتوان بهره گرفت ،امّا در شعر ،با توجّه به وزن و آهنگ ،باید تلفّظ مناسب را انتخاب کرد.

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

قلمرو ادبی:

 -1در بند ششم متن درس  ،کدام نوع از روابط معنایی واژهها ،بر زیبایی سخن افزوده است ؟ تضاد
 -2در جملۀ زیر  ،دو رکن اصلی تشبیه( مشببه و مشبّه به ) را مشخص کنید.

به

«قرآن مانند است هب شت جاودان ».قرآن :مشبّه

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

ن

حب

مانند :ادات

بهشت :مشبّهٌ به

ن

تخ

« از روی یکوش ،س و چاه آمد و از خوی یکوش ت و گاه آمد».
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جاودان :وجه شبه

چاه – گاه

 -4به واژه هایی که در پایان دو جمله بیایند و از نظر صامت و مصوّت های پایانی ،وزن یا هر دوی آنها هماهنگ باشند ،واژه های
«مسجّع » و به آهنگ برخاسته از آنها «سَجع » میگویند.
نمونه :

هنر چشمۀ زاینده است و دولت پاینده .

سعدی

ملک بی دین باـطل است و دین بی ملک  ،ضاـیع .

کلیله و دمنه

مح
مح
بت را ـغایت نیست ؛ از بهر آنکه بوب را نهایت نیست.

عطّار

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

نی
نی
نع
رد بهشت از زهار گوهن مت است و رد قرآن از زهار گوهن پند و حکمت است  /زریا هک کو خو  ،بهـتر زهار بار از کو رو

قلمرو فکری:

مث
 -1به چه دلیلی نویسنده معتقد است که« :مَثَل قرآن ،مَثَل آب روان است» .چ ؟ون ل آب پاک کننده است و جاودانگی دارد.
 -2کدام بخش از متن درس به مفهوم آیۀ شریفه «وَ مَکَرُوا و مَکَرَاهلل و اهللُ و خَیْ

رُ الماکِرینَ » (آل عمران ،آیۀ  )54اشاره دارد؟

تا عالمیان بدانند که هرگز کید کایدان با خواست خداوند غیبدان برابر نیاید!.
 -9هر یک از بیتهای زیر ،با کدام عبارت درس ،ارتباط معنایی دارد؟

 -ـخدمت حق کن هب ره مقام هک باشی

فتخ
م
ـخدمت خلوق ا ار ندا رد

عطّار

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

 -صورت زیبای ـظاره چیه نیست ای ربارد  ،سیرت زیبا بیار

که نیکوخو  ،بهتر هزار بار از نیکو رو
 -4دربارۀ ارتباط مفهومی دو عبارت زیر ،توضیح دهید:
« -الصَّبْ رُ مِفْ تاحُ الفَرَج ».

 -یعقوب ،خود او را هب صبر آموزگار بود.

پشیم
تم
ان و اندم نیست.
صبوری باعث میشود ام کاراه هب ـسرانجام ربسد  .و چیه شس از صبر کردن

............................................................................................................................................................... -5
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سعدی

شعر خوانی

بوی گل و ریحانها
یش
یح
بی خو تنم کردی ،بوی گل و ر اناه

بس
 -1وقتی دل سودایی  ،می رفت هب ـتاناه
قلمرو فکری:

هنگامی دل عاشق من به گلستانها میرفت ،عطر خوش گلها و گیاهان خوشبو مرا سرخوش و از خود بی خود میکرد.

بلب
ل ،هگ ـجاهم ردیدی گل
 -2هگ نعره زدی

با یاد تو افـتادم از یاد ربفت آناه

قلمرو فکری:
گاه بلبل نغمه میخواند و گاه غنچهای شکوفا میشد تا یاد تو در خاطر من جای گرفت ،همۀ آن زیباییها را فراموش کردم.

بس
بشکس
 -9ات عهد تو رد ـتم عهد همه تم

نق هم پیم
اناه
بعد از تو روا باـشد ض ه

قلمرو فکری :
تا با تو پیمان مهر و دوستی بستم ،با دیگران پیمانم را شکستم؛ با وجود تو (عهد و پیمان بستن با تو) ،شایسته است که
پیمانهای دیگر شکسته شود.

یخ
 -4ات ـخار ـغم عشقت آو ـته رد دامن

فـت گلس
کوهت نظری باـشد ر ن هب ـتاناه

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

نج
 -5گر رد طلبت ر ی ،ما را ربـسد ـشاید

سه
چون عشق حرم باـشد  ،ل است بیاباناه

قلمرو فکری:
اگر در خواستن تو رنجی به ما رسد ،شایسته است؛ کسی که به کعبه عالقهمند باشد ،تحمل دشواری بیابانها آسان است.

سخ
عش
 -6گویند مگو «سعدی» چندین ن از قش

میگوـیم و بعد از من گویند هب دوراناه

قلمرو فکری:
میگویند :ای سعدی این همه از عشق معشوق مگوی ،میگویم؛ نه فقط من از عشق او سخن خواهم گفت بلکه بعد از من دیگران
نیز در طول زمان از عشق او سخن خواهند گفت.

ّ
ّ
کلیات اشعار  ،زغلیات  ،سعدی

درک و دریافت
 )1کدام نوع لحن برای خوانش این شعر مناسب است ؟ چرا ؟
 -2چرا این سروده  ،در ادب غنایی جا می گیرد؟ ؟؟؟؟؟
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گونه شناسی
ادبیات سفر و زندگی

خب
پن
رد ردس خنست این فصل  ،ی از نوشتۀ حکیم ابو معین انـصر خسرو قبادیانی  ،ـسرایندۀ قرن جم را
خب
خواهیم خواند  .رد این نوشته  ،انـصر خسرو ی از رـخداداهی سفر خوـیش را با ذکر زمان و م کان و ـشرح
ّ
شخ
نق ش سپ
ه
ط
ری ـخا ره
جزئیات و توصیف حاالت ا اص  ،بیان کرده است ( سفرانهم ) رد متن « کالس ا ی »
تحص
ی
شن
طن
ی
ص
ن
ن
ت
خ
س
ـی
ط
ا
ل و ش ر با و ف و چا ی ز وشته ا ت ( ـخا ره گاری ).
ای از یک کالس دوران
خب
هس
شخ
حق
سفرانهم اه یا خاطره ن گاشت اه رد یقت  ،ی از « زندگی انهم » تند .آاثری هک ا اص با ثبت ـخاطرات و گزارش
احوال خوـیش یا ـشرح رـخداداهی روزگار و اـف کار دیگران رب ـجای می گذا رند ؛ « حسب حال » یا « زندگی انهم »
ّ
حم
خوانده می شوند؛ مثال  « ،پیر مرد چشم ما بود » بیان حس و حال عاطفی «ـجالل آل ا د» است هک با زبان
نیم
ا ن گاشته ـشده است.
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صمیم

ی رد بارۀ

ادبیات سفر و زندگی

درس هشتم:

سفر به بصره
هن
چون هب بصره رسیدیم  ،از رب گی و ـعاجزی هب دیوان گان ماننده بودیم و هس ماه بود هک موی ـسر  ،باز نکرده بودیم و

لن
میخواسـتم هک رد گر ما هب رَوم؛ باـشد هک گرم ش ومهک هوا ـسرد بود و جا هم نبود و من و رباردم ره یک گی کهنه پوشیده بودیم و پالس

پارهای رد پشت بسته از رک ما.
قلمرو زبانی:

برهنگی :برهنه بودن  ،بد لباسی  /عاجزی :ناتوانی /باز کردن موی  :تراشیدن موی  /باشد که :به امید آن که  /لُنگ  :پارچه ای
که در حمّام به کمر می بندند / .پالس :جامهای کم ارزش ،گلیم درشت و کلفت
قلمرو ادبی:
تشبیه :از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم :ما  :مشبّه ماننده :ادات دیوانگان :مشبه به وجه شبه  :برهنگی و عاجزی
قلمرو فکری:
سه ماه بود که موی سر باز نکرده بودیم :سه ماه بود که موی سر خود را نتراشیده بودیم

ّ
حم
جی
گفـتم اکنون ما را هک رد ام گذا رد ؟ خور نکی بود هک کـتاب رد آن می نهادم  ،بفروخـتم و از بهای آن َمَکردی چند،

سیاه ،رد کاـغذی کردم هک هب گرماهببان دـهم ات باـشد هک ما را َمکدی زیادت رت ردگ رماهببگذا رد هک شوخ از خود باز کنیم .چون آن

ردمک اه شیپ او نهادم  ،رد ما نگریست ؛ پنداشت هک ما دیواهنایم .گفت  « :ربوید هک هم اکنون مردم از گرماهب بیرون میآیند» .و

خج
الت بیکون آمدیم و هب شـتاب ربفتیم .کودکان رب رد گرماهب بازی میکردند ؛
نگذا شت هک ما هب گرماهب ردروـیم  .از آن جا با
پندادنتش هک ما دیوان گانیم .رد پی ما افـتادند و سنگ میانداختند و بانگ میکردند.

قلمرو زبانی:
خورجینکی :خورجین کوچک ،جامه دان ،کیسهای که معموال از پشم درست میکنند و شامل دو جیب است / .درمک :درهم کم.
پول اندک  /دررویم  :وارد شویم
قلمرو فکری:
شوخ :چرک  /شوخ از خود باز کنیم :چرک و آلودگی بدن خود را بزداییم و پاک کنیم.

تع ّ
نس
نی م نگ یس
ج
ت
ت
ی
ی
م
ب
مغ
س
م
خ
س
ی
ا
ا
م؛
م و کاری از ما ی د نار ر ی ی و ت ،و چیه ـچاره ند
ما هب گوهشای باز ـشدیم و هب ب رد کار د ا ی ر

لفت
ـه ب فـض
گف
ل داشت از شعر و ادب ـهم
جز آن هک وزری ملک اهواز  ،هک او را ابوا ح علی بن احمد می تند  ،مردی ا ل ود و

ـه فـض
تم
ل بود آشنایی افـتاده بود و
کرمی ام  ،هب بصره آمده بود ؛ پس مرا رد آن حال با مردی پارسی هک ـهم از ا ل
ّ
صح
ت
م
ک
او را با وزری  ،بتی بودی و این مرد پارسی ـهم دست تنگ بود و وسعتی ندا شت هک حال مرا مر ی ند.
قلمرو زبانی:
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ما به گوشه ای باز شدیم  :به گوشه ای پنهان بردیم /مُکاری  :کرایه دهندۀ اسب و شتر  /دینار مغربی :سکّۀ طالی رایج و معیار که
در مراکش ضرب شده باشد / .اهل :شایسته  /فضل :دانش  /وسعت  :سرمایه
قلمرو ادبی:
دست تنگ بود :کنایه از « فقیر بودن»
قلمرو فکری:
صحبّتی بودی  :هم نش ینی داشت / .این مرد پارسی هم دست تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی کند :این مرد
ایرانی فقیر بود و ضع مالی خوبی نداشت تا به حال من رسیدگی کند

بش
هس نش
احوال مرا زند وزری باز گفت  .چون وزری نید ،مردی را با اسبی زندیک من فرسـتاد هک « چنان هک تی رب ین و زندیک من

آی » .من از بدحالی و ربهنگی شکم داشـتم و رفتن مناسب ندیدم ؛ رقعهای نوشـتم و ـعذری خواسـتم و گفـتم هک « بعد
ّ
م ا فـض
هم
ل مرتبهای است
از این هب ـخدمت رسم » .و رغض من دو چیز بود  :یکی بی نوایی ؛ دویم گفـتم اان او را تصور شود هک ر رد
ّ
ّ
ض ش خج
ی
چ
س
نب
لی
ل
چ
م
زیادت  ،ات چون رب رقعۀ من اـطالع یابد  ،قیاس کند هک مرا اه ت ت  ،ات ون هب خد ت او حا ک وم ا ت کم  .رد
مج
نی
حال  ،سی دینار فرسـتاد هک این را هب بهای تن ـجاهم بدهید .از آن دو دست ـجامۀ کو ساختیم و روز سیوم هب لس
ّ
سخ
ی
ی
ف
گ
خ
خ
ا
وزری شدـیم .مردی اهل و ادیب و افـضل و نیکو منظر و متواضع دیدم و مـتد ن و وش ن .ما ر هب زندیک و ش باز ر ت  ،و از
ّ
اول شعبان ات نیمۀ رمـضان آن ـجا بودیم  ،و آن هچ آن ارعابی کرای شـتر رب ما داشت  ،هب سی دینار ،ـهم این وزری بفرمود ات بدو

ن
دادند و مرا از آن ر ج آزاد کردند.
قلمرو زبانی:

برنشین :سوار شو  /بدحالی  :فقیری  ،بیچارگی /رقعه :نامه  /اهلیت :شایستگی ،لیاقت که مرا اهلیت  « :را » فک اضافه ،
« اهلیت ِ من »  /تن جامه :لباس  /ساختیم :تهیّه کردیم  /متواضع :فروتن  /بازگرفت :پذیرفت  /کرای شتر :کرایۀ شتر
قلمرو فکری:
مرا در فضل مرتبه ای است زیادت :من(ناصر خسرو) در فضل و کمال ،دارای درجۀ واالیی هستم (.من شخص فاضل و کاملی
هستم)
چون بر رقعۀ من اطّالع یابد ،قیاس کند که مرا اهلیّت چیست  :وقتی نامۀ مرا بخواند متوجه شود که من چه اندازه لیاقت و
شایستگی دارم.
ما را به نزدیک خویش بازگرفت  :ما را به نزد خویش نگاه داشت

ّ لح ّ
ـخدای ،تبارک و تعالی ،همۀ بندگان خود را از ـعذاب قرض و دین فرج داهد  ،هب حق ا ق و َ اهله ،چون بخواستیم رفت ،ما

ا گسی
ل کرد  ،چنان هک رد کرامت و فراغ هب پارس رسیدیم  ،از ربکات آن آزاد مرد  ،هک ـخدای ،
را هب انع ام و کارا م هبر ه ردیا

ّ جّ
خش
ن
م
ا
ا
زع و َل  ،از آز د رد ن ود باد.
قلمرو زبانی:
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فرج :گشایش ،رهایی /دهاد :فعل دعایی ،بدهد /به حقّ الحقّ و اَهلِه :سوگند می ده م ( تو را ) به حقیقت و اهل حق  /انعام:
بخشش

 /اکرام :بزرگداشت

 /گسیل کرد :فرستاد

 /فراغ :آسایش ،آسودگی

بعد از آن هک حال دنیاوی ما نیک ـشده بود و ره یک لباسی پوشیدیم  ،روزی هب رد آن گرماهب شدـیم هک ما را رد آن جا
ّ
یس
حم
نگذاشتند .چون از رد ردرفتیم ،گرماهب بان و ره هک رد آن جا بودند  ،همه رب پای خاستند و با ـتادند چندان هک ما رد ام شدیم
ّ
ّ
نم نشس
مسل
 ،و دالک و قیم رد آمدند و ـخدمت کردند و هب وقتی هک بیرون آمدیم ره هک رد خ گرماهب بود  ،همه رب پای خاسته بودند و ی تند ،ات
ّ
حم
امی هب یاری از آ نخود میگوید  « :این جواانن آانن اند هک فالن روز
ما جاهم پوشیدیم و بیرون آمدیم  .و رد آن میاهن (دینشم)
ّ
گم
حم
ما ایشان را رد ام نگذاشتیم  » .و ان ربدند هک ما زبان ایشان ندا نیم ؛ من هب زبان اتزی گفـتم هک  « :راست می گویی ،
خج
ّ
ما آاننیم هک پالس پاره اه رب پشت بسته بودـیم » .آن مرد ل ـشد و ـعذراه خواست و این ره دو حال رد مدت بیست روز بود
ّ
فـض
ی فص
ل و رحمت کردگار ،
ل بدا ن آوردم ات مردم بدا نند هک هب ـشدتی هک از روزگار شیپ آید  ،نباید انلید و از
و ان
جّ
ّ
ل جالهل و عم نواهل  ،ان امید نباید ـشد هک او  ،تعالی  ،رحیم است.
قلمرو زبانی:
دنیاوی :مادّی  ،دنیایی  /نیک شده بود  :خوب شده بود /ما را در آن جا نگذاشته بودند  :اجازه ورود نداده بودند /چون از در در
رفتیم  :وارد شدیم  /دلّاک :کیسه کش حمام  ،مشت و مال دهنده  /قیّم  :سرپرست  ،کیسه کش حمام  /مسلخ :رخت کن
حمام /تازی  :عرب  /خجل :شرمنده  /فضل :بخشش  /جلَّ جالله و عَمّ نَواله  :بزرگ است شکوه او و فراگیر است لطف او.
سفر نامه ،ناصرخسرو
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کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی :
 -1معانی مختلف واژۀ «فضل» را با توجّه به متن درس بنویسید.

فض

فض

ر دانش« :مردی اهل بود و ل داشت».

حم

ر بخشش« :از ل و ر ت کردگار  ،انامید نباید شد».

 -2جدول زیر را کامل کنید:
مترادف

واژه

خبش
ش،جوانمردی

کَرَم

خبش
نع
مت خشبیدن ،ش

اِنعام

آسودگی /آسایش

فراغ

 -9در زبان فارسی ،کلمهای اهمّیّت امالیی بیشتری دارد که یک یا چند حرف از حروف شش گانۀ زیر در آن باشد:
اکنون از متن درس ،واژههایی که این نشانهها در آن به کار رفتهاند را بیابید و بنویسید.
ء،ع

ت،ط

ح،ه

ذ،ز،ض،ظ

ث،س،ص

غ،ق

عاجز

اطالع

رحمت

فضل /نیکو منظر

صحبت

فراغ

اکرام

تازی

اهلیّت

کاغذ /تازی

پالس

قیّم

 -4واژهها در گذر زمان دچار تحوّل معنایی می شوند ،برای پی بردن به این موضوع ،معنای واژههای مشخّص شده را ،با کاربرد
امروزی آنها مقایسه کنید:
 -ما را به نزدیک خویش باز گرفت .مهمان کرد (امروزه  :پس گرفت)

فع

فت

 -به مجلس وزیر شدیم .ر یم (امروزه :ل اسنادی است)

کن
کن
 -شوخ از خود باز کنیم :بشومیی ،پاک یم (امروزه :جدا یم)

 -5کاربرد معنایی پسوند «  َ -ک » را در هر یک از واژه های زیر بنویسید.
خورجینک  :تصغیر ( خورجین کوچک )

دَ مَک  :کم (زمان اندک )

دِرمک  :کم ارزش ( ردهم کم ارزش )

قلمرو ادبی:
 -1در متن درس ،نمونهای از تشبیه بیابید و ارکان آن را مشخص کنید.
«از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم».

ّ
ارکان تشبیه :یم (=ما)  مشبه

ّ
دیوانگان :مشب ٌ ههب ماننده :ادات تشبیه

برهنگی و عاجزی :وّج شبه

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

کواتهی جملهاه  /توصیفاهی دقیق  /سادگی عبارتاه.
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قلمرو فکری:
 -1چرا ناصرخسرو دعوت وزیر را نپذیرفت؟
 -1بینوایی  -2نشان دادن مقام خود هب وزری.

 -2معنا و مفهوم عبارتهای زیر را به نثر روان بنویسید.
 -دست تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی کند.

ّ
ب
خ
به
ب
ی
م
ا
نیازمند بود و توان مالی ندا شت ات وضع ت ر ود شد.

 -چون بر رقعۀ من اطّالع یابد ،قیاس کند که مرا اهلیّت چیست.

یس
با خواندن انمۀ کواته من ،شا تگی مرا بسنجد و ارزش مرا ردیابد.

 -9بیت زیر ،با کدام قسمت درس ،ارتباط دارد؟

بس
« دوران روزگار هب ما بگذرد ی

گاهی شود به

ار دگر هگ ـخزان شود».

سعدی

این هر دو حال در مدّت بیست روز بود.
 -4چگونه از پیام نهایی درس میتوانیم برای زندگی بهتر ،بهره بگیریم؟

سخ
خبش
زندگی خوشیاه و تیاهی زیادی دار د .نباید انامید شد باید همیشه هب رحمت و ش ـخداوند امیدوار بود و توکل کرد.
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گنج حکمت

شبی در کاروان
سح
آ سف هم
راه ما بود
ر
ر رد کنار بیشه ای  ،خفته  ،شوریده ای هک رد ن
یاد دارم هک شبی رد کاروانی همه شب رفته بودم و
گفتم
نف
ش  « :آن هچ حالت بود ؟ » گفت  « :بلبالن
نعره ای ربآورد و راه بیابان گرفت و یک س  ،آرام نیافت ؛ چون روز شد
ّ
کب
تسبی
کان از کوه و غوکان رد آب و بهایم از بیشه ؛ اندیشه کردم هک مروت نباشد همه رد ح و
را دیدم هک هب انـلش رد آمده بودند از رد خت و
من هب غفلت  ،خفته.
قلمرو زبانی:
کاروان  :وندی ( کاروان  +ی ) /

بیشه  :جنگل کوچک

 /شوریده  :انسان عارف  /یک نفس  :یک لحظه

گفتمش  :گفتم به او ( ش  :متمم )  /نالش :نالیدن  /غوک  :قورباغه  /بهایم  :چهار پایان  /مروّت  :جوانمردی
تسبیح  :خدا را به پاکی یاد کردن  ،سبحان اهلل گفتن

صب
دوش مرغی هب ح می انلید لـقع و صبرم ببرد و طاقت و هوش

قلمرو زبانی:
دوش  :دیشب  /می نالید  :ماضی استمراری
قلمرو ادبی:
قالب شعر :قطعه  /مرغ می نالید :تشخیص

مخ
یکی از دوسـتان لص را

مگر آواز من رسید هب گوش

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

گفت باور ندا شـتم هک تو را

م غ چنی
ن کند مدهوش
بانگ ر ی

قلمرو زبانی:
بانگ  :ناله  ،فریاد

 /مدهوش  :بیهوش  ،سرگشته

تسبی
گفـتم  «:این شکط آدمیت نیست مرغ ح گوی و من ـخاموش».

قلمرو زبانی:
گفتم  :جواب دادم  /آدمیّت  :انسان بودن  /خاموش :ساکت ،بی صدا
گلستان سعدی
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درس نهم:
کالس نقّاشی
ّ
خش
ب م ّ
نم
خ
ل
نق
خن
نب
ک
ش
گ
ص
ب
ب
ش
ا
ی ند ت  .هب ـجد رفته یـشد .ده رد آن روا ود  .علم دور ود  .ورتک
زنگ ا ی ود  ،د واه و روان ود .
ّ
چه نم
هب رو ندا شت  « .ـصاد » معلم ما بود  .آدمی افـتاده و ـصاف  .ـسالش هب ل یرسید  .کارش ن گار نقشۀ اقلی بود و رد آن
دستی انزک داشت و نقش بندی اش دلگشا بود و رنگ را ن گارین می ر یخت  .آدم رد نقشهاش نبود و بهـتر هک نبود  .رد چیپ و اتب رعافن ی
سلیم
ا ی  ،آدم هچ کاره بود؟
قلمرو زبانی:
روا  :جایز  / /نگار :نقشی که بر جایی میکشند / / .نقشبندی :تصویر کردن  /نگارین :خوش آب و رنگ  /اسلیمی:
اسالمی (،مُمال ) طرح هایی مرکب از پیچ و خم های متعدد که شبیه عناصر طبیعت هستند  /آدم چه کاره بود؟ استفهام انکاری
قلمرو ادبی:
ایهام  :روان (  .1رونده ،پرتحرک  .2.جان و روح ،زنده و جاندار)/

کنایه .1 :خشکی نداشت « :شاداب و پرنشاط بود»

 -2دور نبود «:مهربان و صمیمی بود»  .9صورتک به رو نداشت «:دو رو و ریاکار نبود .4 ».دستی نازک داشت «:مهارت لطیف و
هنرمندانه ای داشت»
قلمرو فکری:
صورتک به رو نداشت :ظاهر سازی نمیکرد ،با ما صمیمی بود /دستی نازک داشت :مهارت داشت.

ّ
شش
ّ
معلم مرغان را گویا می ید؛ گوزن را رعنا رـقم میزد ؛ خرگوش را ـچابک میبست  .سگ را روان گرهت می ر یخت  ،اما

ّ
رد بیکنگ اسب حرفی هب کارش بود و مرا حدیثی از اسب رپدازی معلم رد یاد است.
قلمرو زبانی:
رعنا :خوش قدو قامت  /رقم میزد :رسم میکرد / .گرته :طراحی چیزی به کمک گرده یا پودر زغال؛ نقّاشان در پارچه بسته ای
که با خود داشتند ،پودر زغال میریختند و با پاشیدن این پودر بر روی کاغذی که طرح اوّلیّه را بر آن رسم کرده بودند و خطوط
آن را با سوزن سوراخ کرده ،نقش مورد نظر خود را به کاغذ یا دیوارمنتقل میکردند .گرته ریختن در این متن در معنی طرّاحی
اوّلیّه یا همان بیرنگ است. .

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

قلمرو ادبی:
حرفی به کارش بود :کنایه
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ّ
ّ
م ّ
چش
نق
نش
ش
ب
س
ب
ک
ا
عل
ت
م « .ـصاد » آمد.
م هب ر ه
ـسال دوم دبیرستان بودیم  .اول وقت بود و زنگ ا ی ما ود .رد الس ه ودـیم و

ّ
نشس
رب پا ـشدیم و تیم .لوهلای کاـغذ زری بغل داشت  .لوهل را روی میز نهاد  .نقشۀ اقلی بود و ال بد انتمام بود  .معلم را
هم
گ
ـعادت بود هک نقشۀ نیمکاری با خود هب کالس آورد و کارش ویپسته ان بود ؛ هب تختۀ سیاه با چ طرح ـجانوری میر یخت ؛ ما را هب

نش
رون گاری آن مینشاند و خود هب نقطه چینی نقشۀ خود می ست.
قلمرو زبانی:
البد :بدون شک ،ناچار

 /معلّم را عادت بود :عادت معلّم بود .می نشاند :مؤظف می کرد

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

ّ
بکش
مخ
گ
معلم پای تخته رسید ؛ چ را گرفت ؛ ربگشت و گفت  « :خرگوشی میششم ات ید» .شاگردی از رد الفت صدا ربداشت:

نگی
«ـخرگوش هن !» و شیطنت دیگران را ربا خت  .ـصدای یکی شان ربـخاست « :خسته ـشدیم از ـخرگوش  ،دنیا رپحیوان
ّ
ّ
است  » .از هت کالس شاگردی بانگ زد « :اسب !» و تنی چند با او ـهم صدا شدند  « :اسب  ،اسب !» و معلم مشوش بود  .از رد
شم نم
انـسازی ـصدا ربداشت « :ـچرا اسب ؟ هب ردد ا یخورد ،حیوان یلکشم است» .پی ربدـیم راه دست خودش ـهم نیست.
ّ
شش
و این بار ااتق از جا کنده شد  .ـهمه با ـهم دَم گرفتیم « :اسب  ،اسب !» هک معلم فریاد ید  « :ساکت !» و ما ساکت شدیم .و
ّ
ّ
نکش
هس
معلم آ ـته گفت  « :باـشد ،اسب م یششم» .و طراحی آغاز کرد  « .ـصاد » رهگز جانوری جز از پهلو ید  .خلف
نم
ـصدق نیا کان هنرور خود بود و ایش نیم رخ زندگان رازی رد ربداشت و از رک نیازی بود  .اسب از پهلو  ،اسب یخود را هب
کم
ال نشان میداد.
قلمرو زبانی:
از درِ مخالفت :از روی ناسازگاری  /مشوّش :آشفته  /از پهلو :نیم رخ
قلمرو ادبی:
کنایه  :پی بردیم راه دست خودش هم نیست :متوجّه شدیم که خودش هم در طرّاحی اسب مهارت کافی ندارد.
کنایه  :و این بار اتاق از جا کنده شد :بسیار سرو صدا کردیم
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قلمرو فکری:
خَلَف صدق نیاکان هنرور خود بود :جانشین راستین اجداد هنرمند خود بود.

 /اسب از پهلو ،اسبیِ خود را به کمال نشان

میداد :نیمرخ اسب ،زیباترین و کاملترین تصویر را از اسب ارائه میدهد.

ّ
پیم
دست معلم از وقب حیوان روان ـشد؛ فرود آمد .لب را هب اـشاره صورت داد  .فّ زریی نرا ود و رد آخره ماند .

پس باال رفت  ،چشم را نشاند ؛ دو گوش را باال ربد ؛ از یال و ـغارب هب زری آمد؛ ازپست یپشت گذشت ؛ گرده را ربآورد ؛ دم را
س ا ف ک ّل نم
ایان
آویخت  .پس هب ـجای گردن باز آمد  .هب پانیی رو نهاد ؛ از ـخم کت فو سینه فرا رفت و دو د ت ر ات راز ُ ه
ّ
شش
ـساخت  .سپس شکم را ید و دو پا را ات زری زانو گرهت زد « .ـصاد » از کار باز ماند  .دستش را پانیی ربد و مردد مانده بود  .صورت از او
مش
ّ
طل
تم
ک
ل«ـصاد ».
چیزی می بید؛ امت خود میخواست  .کُلۀ پااه مانده بود با ـسم اه و ما چشم هب راه آخر ِ کا ر و باخبر از
ّ
شش
نج
ّ
نم
رک ا پاش از ردماندگیاش خبر میداد اما معلم رد اند .گرزیی رندا هن زد هک هب سود اسب ا امید ؛ شـتابان خطاهیی رد ـهم ید
م
و علفزاری ـساخت و حیوان را ات ـساق پا هب علف نشاند  .شیطنت ـشاگردی گل کرد  .ـصدا زد« :حیوان چ پا ندا رد  ،ـسم
ّ
مخ
بچ
ندا رد » .و معلم هک از مصه َرسـته ب ود ،هب خونـسردی گفت  « :رد علف است  ،حیوان باید رد ».
ّ
ّ
ّ
معلم نقاشی مرا خبر ـسازید هک ـشاگرد وافدار حقیرت ره جا هب کار صورتگری ردمیماند  ،ـچارۀ ردماندگی هب شیوۀ معلم

خود میکند.
قلمرو زبانی:

وقب :هر فرورفتگی اندام چون گودی چشم  /صورت داد ( :در اینجا) کشید  /آخُره  :چنبرۀ گردن ،قوس زیر گردن  /یال :موی
گردن اسب  /غارب :میان دو کتف

 /گُرده :پشت ،باالی کمر  /کُلّه :برآمدگی پشت پای اسب / .رندانه :زیرکانه /

مخمصه :بدبختی و غم بزرگ ،تنگنا ،این واژه به معنی «گرفتاری»
متداول شده است.

ااتق آبی ،سهراب سپهری
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کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی:
 -1سپهری ،برای کلمۀ «نقّاشی کردن » از چه معادلهای معنایی دیگری استفاده کرده است؟

بس
نقشبندی  ،تن  ،رـقم زدن

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

ّ

 -برآمدگی پشت پای اسب ( کله )

 -چنبرۀ گردن ( آـخره )

 -میان دو کتف ( ـغارب )

 -9از متن درس ،چهار واژۀ مهمّ امالیی بیابید و بنویسید .غارب -وقب -رسته – شیطنت
 -4نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید.

«صاد» هرگز جانوری از پهلو نکشید .صاد  :نهاد هرگز :قید

جانوری :مفعول

فع
متم
پهلو  :م نکشید :ل

 -5به کاربرد حرف «و» در جملههای زیر توجّه کنید:
الف) زندگی و سفر مانند هم هستند.
ب) در طول زندگی ،سفر میکنیم و در سفر هم زندگی میکنیم.
«و» در جملۀ «الف» ،دو یا چند کلمه را به هم پیوند داده است؛ به این نوع «و» « ،واو عطف» میگویند.
«و» در جملۀ «ب» ،دو جمله را به هم ربط داده است .به این « و » که معموالً پس از فعل می آید و دو جمله را به هم میپیوندد،
«نشانۀ ربط یا پیوند» میگویند.
اکنون از متن درس ،برای کاربرد هر یک از انواع «و» نمونهای بیابید و بنویسید.
ر واو عطف :از یال و غارِب به زیر آمد.
ر نشانۀ ربط یا پیوند :سپس شکم را کشید و دو پا را تا زیر زانو گرته زد.
قلمرو ادبی:
 -1در کدام قسمت از این متن ،میتوان نشانههای شاعری نویسنده را یافت؟

ّ
شش
ّ
م
علم مرـغان را گویا می ید؛ گوزن را رعنا رقم میزد؛ خرگوش را چابک میبست .سگ را روان گَرهت میریخت ،اما رد بیکنگ اسب حرفی هب کارش بود.

 -2دو کنایه در متن درس پیدا کنید و مفهوم آنها را بنویسید« .حرفی هب کارش بود» کنایه از این که اشکال داشت و «راه دست خوش
نیست» کنایه از این که خود او نیز مهارت کافی ندارد.

قلمرو فکری:

ّ
خ
 -1از نظر نویسنده ،کالس درس نقّاشی درمقایسه با کالس درس های دیگر چه ویژگیهایی داشت؟زنگ نقاشی دلخواه و روان بود .شکی
نم
ندا شت .هب جد گرفته یشد .خنده رد آن روا بود.

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

نش
 -خَلَف صدق نیاکان هنرور خود بود  .جا ین راستی پدران هنکمند خود بود.

 اسب از پهلو ،اسبی خود را به کمال نشان می داد  .اسب از پهلو ،امکل و زیبایی خودش را بهتک نشان میدهد..................................................................................... -9
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روان خوانی
پیرمرد چشم ما بود.
ّ
یس
بار اول هک پیرمرد را دیدم رد کنگرۀ نو ندگانی بود هک خانۀ فرهنگ شوروی رد تهران مـلع کرده بود ؛ تیرماه  ،1231زرب و

زرنگ میآمد و میرفت .دیگر شعرا کاری هب کار او ندا شتند .من ـهم هک شارع نبودم و عالوه رب آن  ،جوانکی بودم و توی
شم
جم
اعت رب خورده بودم .شبی هک نوبت شعر خواندن او بود  ،یادم است ربق ـخاموش شد و روی میز خطاهب عی نهادند و او

«آی آدم اه » یش را خواند.
قلمرو ادبی:

علم کرده بود :برپا کرده بود /

بُر خورده بودم :اتفاقی آنجا بودم

ات اواخر سال  32یکی دو بار هب ـخاهن اش رفـتم .خاهناش کوچۀ پاریس بود  .ـشارع از « یوش » گریخته و رد کوچۀ پاریس ! عالیه خانم رو

نم
نشان یداد و پسرشان هک کودکی بود  ،دنبال گرهب میدوید و رک و صدا میکرد.
شم
دیگر او را ندیدم ات هب ـخانۀ یران رفتند .ـشاید رد حدود سال  32و  23یکی دو بار با زنم هب ـسراغشان رفتیم.
ّ
هم
ان زندیکیاهی ـخانۀ آنها تکه زمینی وقفی از وزارت فرهنگ گرفته -بودـیم و خیال داشتیم ال هنای بسازیم .راستش

نم
اگر او رد آن زندیکی نبود  ،آن الهن ـساخته یـشد و ما ـخانۀ فعلی را ندا شتیم  .این رفت و آمد بود و بود ات ـخانۀ ما ساخته شد و
مح
هم
معاشکت سای گاهن شیپ آمد .ل هنوز بیابان بود و ـخاهناه ردست از سینۀ ـخاک ردآمده بودند و رد چنان

بی
هم
غنیم
نیم
غوهلای آشنایی تی بود ؛ آن ـهم با « ا» .از آن هب بعد هک سایۀ او ـشده بودیم ،پیرمرد را زیاد ی دیدم؛ گاهی

عل
کی
ـهر روز  .رد ـخاهناه مان یا رد راه .او فی زبرگ هب دست داشت و هب خرید میرفت و رب میگشت .ـسالم یکی میکردـیم و احوال
نم
می رپسیدیم و من چیه فکر یکردم هک هب زودی خواهد رسید روزی هک او نباشد.

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

تن
هم
گاهی ـهم ـسراغ دیگر میرفتیم  .ها یا با اـهل و عیال  .گاهی ردد دلی  ،گاهی مشورتی از خودش یا از زنش یا رد بارۀ

بح
گف
پسرشان هک ـسالی یک بار مدرهس عوض میکرد و ره هچ می تیم ران بلوغ است و سخت نگیرید  ،افیده ندا شت.
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ّ
شت
ه
پی
ن
م
م
زندگی مرف ی ندا د .رمرد دـنشرـغازی از وزارت فرهنگ یگرفت هک ـصرف و ـخرج ـخاهن اش یـشد.
ّ
ا
رسیدگی هب کار منزل اصال هب عهدۀ ـعالیه خانم بود هک ربای بانک ملی کار میکرد و حقوقی میگرفت و بعد هک ـعالیه خانم

پی م چنی
ن وضعی گرفـتار بود  .هب خصوص این ده ـسالۀ اخیر و آنچه این وضع را باز هم
بازنشسته شد  ،کار ـخراب رت ـشد .ر رد رد
بدرت میکرد ،رفت و آمد ـشارعان جوان بود.
قلمرو زبانی:
شندرغاز :پول اندک  /گرفتار  :وندی ( گرفت  +ار )

تح ّ
م
ـعالیه خانم میدید هک پیرمرد هچ پناه گاهی ـشده است  ،ربای خیل جواانن ّ ،ام ا ل آن همه رفت و آمد را

بس
هم
مع
ندا شت؛ هب خصوص رد چنان یشت تنگی  .خودش ـهم از این ه رفت و آمد هب تنگ آمده بود .ره سال ات ـتان هب یوش میردنتف.
هم
شس
بن
ـخاهن را اجاره میدادند یا هب ی میسپکدند و از قند و ـچای گرفته ات رته بار و شن و دوا ردمان ،ه را فراـهم میکردند و راه
هم
میافـتادند؛ ردست چون سفری هب قنداهر ،ـهم ییالقی بود ـهم ـصرهف جویی میکردند.

قلمرو زبانی:
خیل :گروه  ،دسته /

یوش :زادگاه نیما  /بُنشن  :خوار و بار

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

ّ
ّ
اما من میدیدم هک خود پیرمرد رد این سفراهی ره ـساهل هب جست و جوی تسالیی می رفت؛ ربای ـغم رغبتی هک رد شهر هب آن

مس ا
نیم
نم
دچار میشد .یدانم خودش میدانست یا هن هک اگر هب شهر نیامده بود  ،ا نشده بود .لما اگر رداه را هب رویش نبسته بودند ،ـشاید
وضع جور دیگری بود .این آخریاه فریاد را فقط رد شعرش میشد جست  .ن گاهش آرام و حرکاتش و زندگانیاش بی تالطم بود و خیالش تخت.
تع ّ
همی
ج
ک
هب ن طریق بود هک پیرمرد  ،دور از ره ادایی هب ـسادگی رد میان ما زیست و هب ـساده دلی روسـتایی خویش از ره چیز ب رد و

هم
کم
ـهر هچ رب او تنگ گردنتف  ،ر بند خود را تنگرت بست ات دست آـخر با حقارت زندگیاهمان اخت ـشد .چون مرواریدی رد

بس
گم
م
ک
دل ـصدف ج و کوهلای ـسالاه ـته ماند  .رد چشم او هک خود چشم زمانۀ ما بود  ،آرا ی بود هک ان میربدی ـشاید ـهم هب
ت
ج ّم
ّ
حق از رک سلیم است اما رد واقع طمأنینهای بود هک رد چشم بی نور یک سمۀ دورۀ فراعنه هست.
قلمرو زبانی:
تسلّا  :آرامش یافتن

 /غربت  :دوری  ،جدایی  /تالطم  :برهم خوردگی  ،به هرم خروردن/ .

اُخت شد  :اُنس گرفت /
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حقرارت  :پسرتی  ،خرواری /

قلمرو ادبی:
کنایه  « :خیالش تخت » کنایه از « آسودگی»  « /هر چه بر او تنگ گرفتند » کنایه از « سخت گیری کردند»  « / .کمر بند خرود
را تنگ تر بست» کنایه از « آماده تر شد »  « /همچون مرواریدی در دل صدف کج و کولهای سالها بسته ماند » .کنایه از « نیمرا
در جامعه ناشناخته ماند»  « /در چشم او که خود چشم زمانۀ ما بود » کنایه از « همیشه بیدار و هوشریار برود » و « مثرل چشرم
بسیار ارزشمند بود »
تشبیه  :همچون مرواریدی در دل صدف کج و کولهای سالها بسته ماند/ .

بیم
هم
ار نشد ؛ هن ـسر رددی هن پا رددی و هن چیه انراحتی دیگر.
رد این ه ـسال هک با او بودـیم ،چیه نشد هک از تن خود بنالد  .چیه
بس
مث
قب
فقط یک بار  ،دو هس ـسال ل از مرگش شنیدم هک از تن خود انلیده ؛ ل این هک شیپ از سفر ات ـتانۀ یوش بود.

ّ
چش
ّ
م
گم
ف
ت
ش
می
فـت
شبی هک آن ا اق ا اد  ،ما هب ـصدای رد از خواب رپیدـیم؛ اول ان کردم کاب است  .خواب هک از م رپید و از گو م

فهم
گفت سیمی
شس
ن ! هب نظرم حال پیرمرد خوش نیست».
 ،اتزه یدم هک رد زدن میکاب نیست و تم خبردار شد  .م « :
کلف
نم
تشان بود  ،وحشت زده می ود.
ّ
ّ
مس
مدتی بود هک پیرمرد افـتاده بود  .ربای اول بار رد رـمع ش ،جز ـعالم ـشارعی  ،یک کار غیر ـعادی کرد ؛ یعنی ز ـتان هب

همی
یوش رفت و ن یکی کارش را ـساخت .از یوش ات کناره جاد ِّۀ ـچالوس روی اقـطر آورده بودندش.
قلمرو زبانی :
میراب  :نگهبان آب

 /شستم خبردار شد  :فهمیدم  /افتاده بود  :مریض بود /

کارش را ساخت  :او را کشت

قلمرو ادبی:
کنایه  :شستم خبردار شد  /کنایه  « :افتاده بود »  /کنایه  «:کارش را ساخت »
قلمرو فکری:
آن اتّفاق  :مرگ نیما

سخ
ّ
اما هن الـغر ـشده بود  ،هن رنگش ربگشته بود ؛ فقط پااهیش باد کرده بود و از زنی ن میگفت هک وقتی یوش بودهاند ربای ـخدمت او

مث
میآمده  ،مینشسته و ل جغد او را می پادییه  ،آن قدر هک پیرمرد رویش را هب دیوار میکرده و خودش را هب خواب میزده و من حاال از خودم
فهم
میرپـسم هک نکند آن زن یده بود؟

61

هم
نم
ره هچ بود آـخرین مطلب ـجالبی بود هک از او شنیدم  .ره روز ـسری میزدیم ؛ آرام بود و چیزی یخواست و رد ن گاهش ان

ت
سلیم بود  ،و حاال . ...

نم
چیزی هب دوشم اندا خـتم و دویدم  .رهگز امگن یـکردم هک کار از کار گذشته باـشد .گفـتم البد دکـتری باید خبر کرد یا دوایی

نیم
باید خواست  .ـعالیه خانم پای کرسی نشسته بود و ـسر او را روی سینه گرفته بود انهل میکرد « :ام از دست رفت!».

بس
ّ
نم
آن ـسر زبرگ داغ داغ بود ؛ اما چشماه را ـته بودند ؛ کورهای اتزه ـخاموش ـشده  .باز ـهم باورم یشد  .ـعالیه خانم
ف ن یعن نیم
ام از دست رفت ؟».
بهـتر از من میدانست هک کار از کار گذشته است ؛ ولی بیاتبی میکرد و هی میرپسید « :ال ی ! ی

لی ن ا سیمی
ن فرسـتادم هک از ـخانۀ ما هب دکـتر تلفن کنند  .پسر را شیپ از رسیدن
و مگر میـشد بگویی آری ؟ ـعا ه خا م ر با

عج
من فرسـتاده بودند رکاغ شوره خوارهش  .من و کلفت ـخاهن کمک ـکردیم و تن او را ،هک یب سبک بود  ،از زری کرسی ردآوردـیم و رو

هب قبله خواباندـیم.

سم
سم
گف
گفـتم  « :ربو ار را آتش کن ؛ حاال قوم و خویشاه میآیند» و ار نفتی هک روشن شد ،تم رفت ـقرآن آورد  .الی قرآن

ّ
ّ
صف
ا».
را باز کردم ؛ آمد« :والصاافت

ارزیابی شتابزده ،جالل آل احمد

درک و دریافت
 -1استنباط خود را از عبارت زیر بنویسید:
« هر چه بر او تنگ گرفتند ،کمر بند خود را تنگتر بست تا دست آخر با حقارت زندگیهامان اُخت شد ».

ّ
ّ
ّ
مصم
ب مه نیم
ا را رد راه خود مرت میـکرد اما رد نهایت ،با خواری زندگی پست مادی هک جامعه را رد رب گرفته بود ،خو کرد و آن را پذریفت.
فشاراه و ی ریاه

 -2در کدام بخش متن ،دیدگاه آل احمد در بارۀ جایگاه و ارزش نیما بیان شده است؟

تع ّ
هم
هب ین طریق بود هک پیکمرد ،دور از ره ادایی هب سادگی رد میان ما زیست و هب ساده دلی روستایی خویش از ره چیز جب کـرد و ره هچ رب او تنـگ گـردنتف ،کمـر بنـد خـود را تنـگرت بسـت ات

هم
چش
چش
م
ک
دست آخر با حقارت زندگی اهمانُ اخت شد .چون مرواریدی رد دل صدف ج و کوهل ای سالاه بسته ماند .رد م او هک خود م زمانۀ ما بود ،آرا ی بود هک امگن م یربدی شاید هم هب
ت
ج ّم
ّ
چش
حق از رک سلیم است اما رد واقع طمأنینهای بود هک رد م بی نور یک سمۀ دورۀ فراعنه هست.
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گونه شناسی

ّ
ادبیات انقالب اـسالمی

هس
مق
صود از « ادبیات انقالب اـسالمی » ـسروده اه و نوشته اهیی تند هک از ـسال  1211اتکنون آـفریده
خم
حسی
نم
ن ( ع )  ،اندیشه اهی امام ینی ( ره ) و
ـشده اند و ردو ایۀ آنها از ـفرهنگ اـسالمی  ،قیام امام
ّ
فـضای ـفرهنگی  ،معنوی و شور و نشاط انقالبی ـجامعه  ،تأثیر پذریفته است  .این گوهن آاثر  ،تصوریی از تحوالت
فکری-ـفرهنگی ـجامعۀ معاصک را هب دست می دهند.
ی فص
جتم
نم
ل می خوانیم  ،فـضای ـفرهنگی  ،ا اعی  ،سیاسی و منش ِ
وهن اهی شعر و نثری هک رد ا ن
انقالبی ـجامعۀ اریان ِ پ ساز انقالب اـسالمی را وصف می کنند.

62

درس دهم
دریادالنِ صف شکن (عملیّات والفجر )1
غروب روز بیستم بهمن  1964حاشیۀ اروندرود

یخ
رغوب زندیک می شود و تو گویی تقدری اتر ی ِ زمین حاشیۀ اروند رود ـجاری میگردد و مگر هب راستی جز این است ؟ اترخی ،
ّ
مش ّ
تح
نج
ق
م
یت ِباری تعالی است هک از طریق انسان اه هب ا ام می رـسد و اترخی ـفردای کرۀ زمین هب وسیلۀ این جواانن ق ی یابد؛

هم ب ّ
شم
هس
چ
ین ه اهیی هک اکنون رد حاشیۀ اروند رود گرد آمده اند و با اشتیاق منتظر شب تند ات هب قلب د ن بـتازند.
قلمرو زبانی:

تقدیر :قسمت و سرنوشت ،قضا و فرمان الهی که خداوند برای بندگان تعیین می کند  /مشیت :خواست و اراده خدا  /مگر جز ایرن
است؟ :استفهام انکاری
قلمرو ادبی:
استعارۀ مکنیه  :تقدیر جاری می گردد( تقدیر مانند سیل جاری گردد)
قلمرو فکری:

م ّ
ن
ّ
لس
خ
ج
ن
بچ
سل
پش
ت
ـت
می
پت
ی
ان اهی حاشیۀ اروند رود ،آـخر ن ـساعات روز
ه اه  ،آماده و ح  ،با کوهل ی و و و جلیقه اهی ات  ،رد ان

تاریخ  ،مَشیّتِ باری تعالی است :تاریخ خواست خداوند است

 /تا به قلب دشمن بتازند :تا به مرکز فرماندهی دشمن حمله کنند

بع
بع
نت
را هب سوی پایان خوش ِ ا ظار طی می کنند  .ضی اه و ضو می گیرند و ضی دیگر پیشانی بنداهیی را هک رویشان نوشته اند « زارئان کربال »

ّ
رب پیشانی می بندند  .بعضی دیگر از بچه اه گوشۀ خلوتی یافته اند و گذشتۀ خوـیش را با وسواس یک اقضی می کاوند و ـسراپای زندگی خویش را
ّ
ّ ّ
یس
م خب ّ
مح
لن
م
ح
ل
ل
ت
ا
ا
اسبه می کنند و وصیت انهم می نو ند  «:حق اهلل ر ـخدا ی شد اما و ی از ق ا اس  »...و و هب انگاه د ت ی رزد  :آیا
ّ
صی
ک
ا
و ت انهم ات ر میظنت رده ای ؟
قلمرو زبانی :
زائر:زیارت کننده /وسواس:تردید و دو دلی /حق الناس :حق مردم می کاوند :بررسی می کنند  /وای :شبه جمله افسوس و ندامت
قلمرو ادبی:
دلت می لرزد :کنایه از «تشویش و اضطراب»

ّ
ّ
بچ
از یک ـطرف  ،ه اهی مهندسی ِجهاد آـخرین کاراهی مانده را راست و ریس می کنند و از طرف دیگر س کان داراه اقیق

ّ
س
ج
ع
ی
نگ
ت
س
کن
ف
اهیشان را می شویند و با دقتی یب همه چیز را وارسی می ند ...راستی تو طرز ا اده از ماسک را بلدی؟ وـسا ل ین راه
حم
ّ شم
مح شکسـت
ن خطوط مقدم د ن  ،آنها را هب آن سوی رودـخانۀ اروند ل کنند
ـسازی را بار ِشناوراه کرده اند ات هب ض
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تّ
مس نم جم مح
ّ
ّ
هس
ینج
بچ
هم
صمیم
هم
ت
ن
ض
مت
ی
کل
ش
ع
ا
د هک ه رد جد و از ه و ل ِ کارت وا ا و
ه اهی ی و بی ف و و ع و ـساده ای
و بچه اه نیز ان
ّ ینج
نج
معم حقی
گن
آ ا می ینیب ...اما رد ا ا و رد این ـساعات  ،همۀ چیزاهی ولی قتی دیگر می یابند .تو گویی اشیا جینه اهیی از رازاهی
ّ
نم
تفگش خلقت هستند اما تو ات هب حال رد ی یافته ای.
قلمرو زبانی :
راست و ریس کردن  :آماده و مهیّا کردن  /سکّان  :وسیلۀ هدایت شناور ها  /شکستن خطوط  :فروریختن خطّ مقدم  ،از بین
رفت خط مقدّم  / .بی تکلف :بی ریا ،صمیمی
قلمرو ادبی:
تشبیه :اشیا مشبه  ،گنجینه ها  :مشبه به

م
ن
رد اینجا و رد این لحظات  ،دل اه آن چنان صفایی می یابند هک وصف آن مکن نیست  .آن روستای یجوانی هک گندم و رب ج و خرزبه می کاشته است ،امشب رکبازی

ّ
ا بشن س بی ببی
ن آن رزمنده  ،ششاورز
ا ی؟ ا و
است رد ـخدمت ولی ِ امر  .هب راستی آیا می خواهی ـسرباز رسول اهلل (ص) ر
گم
لب
است و این یک طلبه است و آن دیگری رد یک مغازۀ نام  ،رد یکی از خیابان اهی دور افـتادۀ مشهد نیات فروشی دارد و هب
نخلس
ینج
راستی آن چیست هک همۀ ما را رد ا ا  ،رد این ـتان اه گرد آورده است ؟ تو خود جواب را می دانی  :عشق.
ع ّ
لح
ینج
ین
قب
ا ا سوهل ای است هک گردان عبداهلل آـخرین ظات ِ ل از شکوع ملیات را رد آن می گذرانند  .ا ها هک یکدیگر را رد
هس
ّ
شی
آغوش گرفته اند و اکش می رزیند  ،ردیا دالن صف شکنی تند هک دل طان را از رعب و وحشت می لرزانند و رد ربارب قو ۀ الهی ِ آان ن چیه
یس
قدرتی یارای ا ـتایی ندا رد.
تّ
م ج ی عش همی
نم
ن ـجاست  .هچ می جویی ؟
ـساعتی شیب هب ـشروع حمله انده است و این جا آیینۀ جلی همۀ اترخی است  .هچ ی و ی ؟ ق ؟

ینج
ینج
ینج
حنی
انسان ؟ ا است  .همۀ اترخی ا ا حاضک است ؛ بدر و ن و ـعاشورا ا است.
قلمرو زبانی:

طلبه  :دانشجوی علوم دینی  ،روحانی  /سوله  :ساختمان سقف دار فلزی /دریادل :شجاع و دالور  /رعب :ترس  ،دلهره  ،هراس
 /قوه :قدرت ،توانایی  /تجلی :آشکار شدن ،جلوه کردن  /بدر( نخستین جنگ پیامبر)  ،حُنین  :نام یکی از جنگ های صدر اسالم
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قلمرو ادبی:
کنایه - :دریادل:کنایه از شجاع و دالور  - /دل را می لرزانند :کنایه از ترساندن  /تشبیه « :اینجا» مشبه  « ،آیینۀ تجلی همۀ
تاریخ» مشبه به
قلمرو فکری:
ویژگی های مشترک بدر ،حنین ،عاشورا و جبهه :نبرد حق علیه باطل  ،عشق به فداکاری ،آزادی و عدالت است.
صبح روز بیست و یکم بهمن ماه – کنارۀ اروند

ّ
ّ
خش عج
فت سم
هنوز فـضا از نم باران آکنده است اما آفـتاب ِ ح رد آ ان ِسینۀ مؤمنین رد ی یب دارد  .دیشب رد همان ساعات اولیۀ
ّ
شم
ع
ّ
س
ملیات  ،خطوط دـفاعی د ن یکسره فروریخت  .شیپ از همه غواص اه رد سکوت شب  ،بعد از خواندن دـعای ف رَج و تو ل هب

ّ
خی
ی
حـضرت زـهرای مرضیه ( س )  ،هب آب زدند و خط را گشودند و آن گاه ل اقیق اه و شناوراه هب آن سوی اروند روان ـشدند .صف طو ل

طم
فت
یم
رزمندگان اتزه نفس  ،با آرامش و ا ینانی هک حاـصل ا ان است  ،وسعت جبهۀ ح را هب سوی فتوحات آینده طی می کنند و
ّ مق ّ
گ همی
تح
ّ هم
شک
ض
ب
گ
ش
م
ه
م
ت
ن
ا
ب
ا
خود را هب خط دم ی رسا ند .گاه هب گاه گرو ی از خط ن اه ر ی ینیب هک اف اهن  ،اما با ان و ع و ـساد ی ِ ی  ،ی رغور  ،عد

ّ
مـت
از شبی رپحادهث باز می گردند ،و هب راستی هچ ـقدر تفگش آور است هک انسان رد ن عظیم رتین تحوالت اترخی جهان و رد میان

ّ
نس
کج
ـسردَمداران این تحول زندگی کند و از یان و غفلت  ،رهگز رد نیابد هک رد ا و رد هچ زمانی زیست می کند.
قلمرو زبانی:
یکسره فرو ریخت :کامالً از بین رفت  /خیل  :گروه  /سردمدار :رئیس  ،سردسته /

نسیان :فراموشی

قلمرو ادبی:
اشتقاق :فتح ،فتوحات ،فاتحانه /تشبیه :آفتاب فتح( اضافۀ تشبیهی) فتح:مشبه ،آفتاب  :مشبه به  /آسمانِ سینۀ مؤمنین(
اضافۀ تشبیهی) سینۀ مؤمنین :مشبه  ،آسمان  :مشبه به /خطوط دفاعی دشمن یکسره فرو ریخت« شکست خوردن دشمن»
کنایه /به آب زدند « وارد آب شدند» /تازه نفس« آماده ،بدون خستگی» /تلمیح ...« :با آرامش و اطمینانی که حاصل ایمان
است ».تلمیح به آیۀ  21سورۀ رعد« أال بذکراهلل تطمئن القلوب»
قلمرو فکری:
آفتابِ فتح در آسمانِ سینۀ مؤمنین درخششی عجیب دارد  :رزمندگان مؤمن اعتقاد شگرفی به پیروزی دارند.
به آب زدند :وارد اب شدند

ّ
فت
آنها با اشتیاق از نیب ِ گل و الیی هک حاـصل جزر و َدم آب « خور» است  ،خود را هب اقیق اه می رـسانند و ساحل را هب سوی جبهه اهی ح

مع ّ
ّ
جم
بچ
رتک می کنند .طلبۀ جوانی با یک بلند گوی دستی  ،هم چون وـجدان ع  ،فـضای نفوس را با یاد ـخدا طر می کند و دایم از ه اه
ّ
خسن
شم
فت ه اپیم
هم
ت
ی
شی
ک
ت
صلوات می گیرد و د ن رد ربارب ایمان ِجنود ـخدا م ی هب ما ن دیچیپۀ جنگ است .از ان ن ـساعات ح  ،و ااهی

شم
مج
یم
م
د ن رد پی تالفی شکست رب می آیند ،حال آنکه رد معرکۀ قلوب اهدا ن ـخدا  ،آرا ی هک حاـصل ا ان است ،
شم
م
کج
شس
حکومت دارد .د ن حیرت زده است هک چگوهن مکن است ی از مرگ نهراسد؟ ا از مرگ می ـهراسد آن شس هک هب
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ی چنی
ن اگر یک دست تو نیز هدیۀ راه ـخدا شود  ،باز هم با آن دست
ـجاودانگی روح خوـیش رد جوار رحمت حق آ گاه است ؟ و ا ن

ّ
جبه م شـت ب قت س ت آ تمثی
ل واف داری» عباس بن علی ( ع) باـشد ،هچ باک اگر ره دو دست تو
دیگری هک باقی است ،هب ه اه ی ا ی  .و ی « ا وۀ » و ن «
ستی
ین
نیز هدیۀ راه ـخدا شود؟ ا ها هک نوشته ام وصف حال رزمنده ای است هک با یک دست و یک آ ن ـخالی  ،رد کنار

یس
« خور » ا ـتاده است  .تفنگ دورنیب دارش نشان می دهد هک تک تیراندا ز است و آن آستین خالی اش  ،هک با باد این سوی و آن سوی
لفض
بس
می شود  ،نشانۀ مردانگی است و این هک او هب عهدی هک با ابوا ل ( ع) ـته  ،وافدار است .چیست آن عهد؟:

تن
«مبادا امام را ها بگذاری».
قلمرو زبانی:

جزر :پایین آمدن  /خور :زمین پست  ،شاخه ای از دریا  /نفوس  :انسان ها ،جمعِ نفس  /جنود :لشکریان  ،سپاهیان ،مفرد «
جُند »  /معرکه  :میدان جنگ  /قلوب  :جمعِ قلب  /اُسوه :الگو  /استفهام تأکیدی :چگونه ممکن است کسی از مرگ نهراسد؟!
حتما می هراسد /استفهام انکاری :کجا از مرگ می هراسد :هرگز از مرگ نمی هراسد.
قلمرو ادبی:
تشبیه :معرکۀ قلوب مجاهدان( اضافۀ تشبیهی) :قلوب مجاهدان :مشبه  ،معرکه :مشبه به
مجاز .1 :نفوس :مجاز از انسان ها  .2هواپیماهای دشمن :مجاز از خلبانان و سرنشینان هواپیما
کنایه « .1 :آرامش حکومت دارد» :کنایه از « خونسرد بودن و آرامش داشتن»
 «.2یک دست هدیۀ راه خدا شود» :کنایه از « قطع شدن دست»

شم
شم
یم شش
رد خط ،ردگیری با د ن اداهم دارد  .د ن ربدۀ ماشین است و تو ماشین را رد ـخدمت ا ان یدهای .رد زری آن آتش

ـشدید  ،بولدوزرچی ِجه اد ـخاک رزیم ی زند .ربکوهی از آتش نشسته است و کوهی از ـخاک را جا هب جا می کند و معنای خاک رزی هم

شم
تف
یم
آن گاه هیم می شود هک رد میان یک دشت ِ بازگرفـتار آتش د ن باشی  .یک رزمندۀ روسـتایی فر انی رد میان ـخاک

سن
م
بی
نس
مظ
نشسته است و با یک ل دستی ربای خود گری می ـسازد  .آنها هچ ا ی با ـخاک گرفته اند و ـخاک هر فقر ِخلو ق ردربا رب

هم
نم
غنای ِ ـخال قاست .معنای آنکه رد از پیشانی رب ـخاک می گذا ری  ،ین است و ات با خاک انس نگیری  ،راهی هب مراتب ِ
په
مج
بف
ـقرب ندا ری .ربو هب آنها ـسالم کن؛ دستشان را شار و رب ـشانۀ نشان بوهس زبن  .آنها اهدان راه ـخدا و

ّ عظیم هس
تغ
مـلع داران آن تحول ی تند هک انسان ِ ا مروزرا از بنیان ییک می دهد .آنها اترخی ِ آیندۀ بشر یت را می
ّ
ـسازند و آیندۀ بشریت  ،آیندۀ الهی است.

ّ
نق
مرتضی آوینی  /هب ل از مجلۀ ادبیات داستانی
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قلمرو زبانی:
خاکریز :سنگر  /غنا :بی نیازی /مظهر :محل ظهور ،تجلی گاه  /قرب :نزدیکی  /عَلَم :پرچم /
قلمرو ادبی:
کوهی از آتش :تشبیه و اغراق  .آتش  :مشبه  ،کوه :مشبه به  /آتش :مجاز از بمب و تیراندازی « گرفتار آتش دشمن بشوی» /
«با خاک انس گرفتن» کنایه از « تواضع و فروتنی»
قلمرو فکری:
دشمن بردۀ ماشین است :دشمن به ماشین و ادات جنگی متکی است  /بر کوهی از آتش نشسته است :در معرض انواع بمب و ابزار
جنگی قرار گرفته است /.کوهی از خاک را جا به جا می کند :مشغول ساختن خاکریز و سنگر است  /تا با خاک انس نگیری ،راهی
به مراتب قرب نداری :تا فروتن و متواضع نباشی ،هرگز نمی توانی به خدا نزدیک شوی

کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی:

نج
 -1پنج گروه کلمۀ مهمّ امالیی از متن درس بیابید و بنویسید .وسواس  ،خطوط  ،جلیقۀ ات  ،علم داران  ،تالفی
2مترادف واژه های زیر را از متن درس بیابید .

فراموشی ( نسیان )

تّ

بی ریا و صمیمی (ساده و بی کلف )

 -9به جمله های زیر توجّه کنید:
الف) خطوط دفاعی دشمن یکسره فروریخت.
ب) آنها تاریخ آیندۀ بشریت را می سازند و آیندۀ بشریت ،آیندۀ الهی است.
ج) اینها دریادالن صف شکنی هستند که دل شیطان را از رُعب و وحشت می لرزانند.
به جملۀ « الف » که یک فعل دارد  « ،ساده » می گویند.

ّ
و به جمله های دوم که بیش از یک فعل دارند  « ،مرکب » می گویند.
در نمونۀ دوم  ،دو جمله به کمک حرف پیوند« و» در کنار هم قرار گرفته اند؛ « و» مهم ترین و پرکاربردترین

پیوند هم پایه ساز در زبان فارسی است؛ بدین معنا که اگر میان دو جمله بیاید ،آنها را در یک ویژگی «،هم پایه »
می سازد؛ مثل کارکرد آن در نمونۀ « ب »؛ همان طور که می بینید « و» دو جملۀ ساده را به هم پیوند داده و آنها
را از نظر مستقل بودن ،هم پایه قرار داده است.
پیوندهای هم پایه ساز عبارت اند از « و ،امّا ،ولی ،یا. » ... ،
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جملۀ « ج»  ،شامل دو جمله است که از نظر معنایی به یکدیگر وابسته اند؛ به طوری که یکی از جمله ها بدون دیگری  ،ناقص

ّ
ک
است؛ به همین دلیل جملۀ « ج » را جملۀ « مر ب » می نامیم .حرف « که » پیوند وابسته ساز است و جملۀ دوم را به
جملۀ اول وابسته تبدیل کرده است.

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

» است.
پیوند های وابسته ساز عبارت اند از  « :که  ،تا  ،چون  ،اگر  ،زیرا  ،برای  ،اینکه  ،به طوری که  ،هنگامی که و » ...
جملۀ « ج » را از این دید بررسی می کنیم:
جملۀ پایه یا هسته  :اینها دریادالن صف شکنی هستند.
جملۀ پیرو با وابسته  ( :که « حرف ربط وابسته ساز») دل شیطان را از رعب و وحشت می لرزانند.
حال از متن درس برای هر یک از انواع جمله  ،نمونه ای بیابید و بنویسید.
قلمرو ادبی:
 -1هر قسمت مشخّص شده  ،در بردارندۀ کدام آرایه ادبی است؟

حس
کت نبکم هب خواب آن مرداب

کارام ردون دشت شب خفته است

تشخیص  ،تشبیه

 -2در عبارت زیر  ،ارکان تشبیه را مشخص کنید:
« آفتاب فتح در آسمان سینۀ مؤمنین درخششی عجیب دارد».

ّ
ّ
آفتاب فتح  :فتح  :مشبه آفتاب  :مشبه هب

ّ
آسمان سینۀ مؤمنین :سینۀ مؤمنین  :مشبه

ّ
آسمان  :مشبه هب

قلمرو فکری :
 -1نویسنده در کدام جمله  ،از مفهوم آیۀ « اال بذکر اهلل تطمئنّ القلوب »( سورۀ رعد آیۀ  )21بهره گرفته است؟

م
ص
حال آنکه رد معرکۀ قلوب مجاهدا ن خدا  ،آرا ی هک حا ل ایمان است  ،حکومت دارد.

 -2در بارۀ ارتباط محتوایی متن « دریادالن صف شکن» و سرودۀ شفیعی کدکنی توضیح دهید.

حس
کت نبکم هب خواب آن مرداب

ردیاـیم و نیست باکم از طوافن

کآرام ردون دشت شب خفته است

ردیا همه رـمع خوابش آشفته است

جن
شفی
رد شعر دکـتر عی کدکنی و متن ردیادالن صف شکن رب ظلم ستیزی و پایدا ری و رپهیز ازسکون و رکود و بی تفاوتی تأکید شده است .ربرتی دادن « حرکت و بش و مبارزه »

رب « سکون و بی حترکی »

ّ
 -9چرا نویسنده معتقد است که « همۀ تاریخ اینجا ( جبهه ) حاضر است  ،بَدر و حُنین و عاشورا اینجاست »؟دافع مقدس اریان ،استمرار
ّ ّ مع
آرمان اهی مقدس امامان صوم رد ظلم ستیزی و دافع از حق است .زریا از نظر نویسنده اترخی تکرار شده است و رزمندگان چون مجاهدا ن صدر اسالم رد بَدر و ُح َنین و
عاشورا رد دافع از دین و والیت و حکومت اسالمی با دشمنان دین می جنگند و عشق هب اسالم ،آنها را هب جبهه اه ششانده است.

............................................................................................................................................................... -4
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گنج حکمت

یک گام ،فراتر
م
بن
شی
شی
خ یک بار هب طوس رسید .مردمان از خ  ،اسـتدعای جلس کردند  .اـجابت کرد  .بامداد رد خانقاه  ،تخت هادند.
نشس
بس
شی
مردم می آمدند و می تند  .چون خ بیرون آمد ؛ مقریان  ،ـقرآن ربخواندند و مردم یار رد آمدند .چنانکه چیه
جای نبود.
ّ
شس
معرف ربپای ـخاست و گفت  «:ـخدایش بیامرزاد هک ره ی از آن جا هک هست  ،یک گام  ،فرارت آید».
مح ّ
جمعـ ـی
ش ــی
مـ
ن » و دس ـت هب روی فـ ـرو آورد و گف ـت  « :ره هچ م ــا خواس ــتیم گفـ ـت  ،و همـ ـۀ
خ گفـ ـت« :و ـص َّل ـی اهلل ُِعلـ ـی ُ د ِ و آهل أ
نچ هس
پیغم
بران بگفته اند ؛ او بگفت هک از آ ه تید  ،یک ـقدم ـفرارت آیید» .کلمهای نگفت و از تخت فروآمد و رب این خـتم کرد
م

جلس را.
اسرارالتّوحیدفی مقامات ابوسعید ابوالخیر ،محمّد بن منوّر

قلمرو زبانی:
شیخ  :شیخ ابو سعید ابوالخیر
استدعا :در خواست کردن  ،فراخواندن ،خواهش کردن
خانقاه  :محلی که درویشان و مرشدان در آن سکونت می کنند
مُقریان  :قرآن خوانان جمعِ مقری
معرّف  :معرفی کننده
بیامرزاد :فعل دعایی
دست به روی فرو آورد  :دست به صورت خود کشید
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درس یازدهم:
خاک آزادگان
قالب شعر :غزل

شم
ش
 -1هب خون گر ی ـخاک من  ،د ن من

گلش
ن من
بجوـشد گل اندر گل از

قلمرو زبانی:
به خون کشیدن  :کشتن
قلمرو ادبی:
کنایه  « :به خون کشیدن » کنایه از « نابود کردن ،کشتن»  /خاک :مجاز از سرزمین  /گل  :استعاره از رزمندگان کنایه :
مصراع دوم  :مرگ پایان ما نیست  /گلشن :استعاره از « کشور»
قلمرو فکری :
ای دشمن سرزمین من  ،اگر سرزمین مرا غرق در خون کنی  ،بدان که مرگ پایان زندگی ما نیست .

 -2تنم گر بسوزی  ،هب تیرم بدوزی

ـجدا سازی ای خصم  ،رک از تن من

قلمرو زبانی:
« م » در « تنم »  :مضاف الیه ( تن ِ من )  « /م » در « به تیرم »  :مفعول ( به تیر مرا )  /خصم  :دشمن  /بسوزی :بسوزانی
قلمرو ادبی:
به تیر دو ختن  :کنایه از تیرباران کردن ،کشتن  /سر از تن جدا کردن :کنایه از کشتن  /بسوزی ،بدوزی :جناس ناهمسان اختالفی
قلمرو فکری:
ای دشمن سرزمین من  ،اگر تنم را بسوزانی و با تیر بدنم را سوراخ سوراخ کنی و سر از تنم جدا کنی ...

میه
تو عشق میان من و ن من ؟

کج
 -9ا می توانی  ،ز قلبم ر بایی

قلمرو فکری :
هرگز نمی توانی عشق میان من و مهینم را از قلبم جدا سازی.

ت ّ هس
جل ی تی است  ،ـجان کندن من

 -4من اریانی ام  ،آرمانم شهادت

قلمرو زبانی:
آرمان :ارزو  ،عقیده

 /تجلّی  :آشکار شدن

قلمرو فکری :
من ایرانی هستم و تمام آرزویم هم شهادت است  ،بدان ای دشمن که جان دادن من  ،آشکار ساختنِ هستی است

 -5مپندار این شعله  ،افسرده گردد

هک بعد از من اـفروزد از َدمف نم ن

قلمرو زبانی:
افسرده گردد :خاموش شود

 /مدفن  :قبر

قلمرو ادبی:
شعله  :مجاز از گرمی /
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قلمرو فکری :
ای دشمن  ،تصوّر نکن که گرمی عالقه من به میهنم از بین می رود که بعد از مرگم هم این گرمای عالقه از قبرم شعله م ی کشد

ت
 -6هن سلیم و سازش  ،هن تکرـیم و خواهش

بـتازد هب نیرنگ تو  ،توسن من

قلمرو زبانی:
تکریم :بزرگ داشت

 /تو :دشمن /

توسن :اسب رام نشده و سرکش.

قلمرو ادبی:
توسن  :استعاره از خشم و قدرت
قلمرو فکری :
ای دشمن  ،در برابر تو هرگز نه تسلیم خواهم شد و نه سازش خواهم کرد و در برابر نیرنگ تو خواهم تاخت

هم
ه خوشۀ خشم شد خرمن من
 -7کنون رود ـخلق است  ،ردیای جوـشان

قلمرو زبانی:
جوشان  :وندی ( جوش  +ان )  /خرمن من  :تمام هستی من
قلمرو ادبی:
*رود خلق:اضافۀ تشبیهی ( خلق مانند رود است )  /رود خلق :مشبه  ،دریا :مشبه به  ،جوشان  :وجه شبه  /خوشۀ خشم :اضافۀ
تشبیهی  /خرمن من :مشبه  ،خوشۀ خشم  :مشبه به
قلمرو فکری :
اکنون مردم همانند دریایی جوشان هستند که تسلیم تو نمی شوند و خشم و خروش آن ها نشانۀ این است که در برابر تو
ایستادگی خواهند کرد.

گ لصبر  ،می رپورد دامن من

 -1من آزاده از ـخاک آزا دگانم

قلمرو ادبی:
تشبیه  :گل صبر ( صبر مانند گل است )  /کنایه  « :در دامن پروردن» کنایه از « تربیت و رشد دادن»  /خاک  :مجاز از سرزمین
قلمرو فکری :
من از سرزمین آزادگان هستم که بسیار صبور هستم

 -1جز از ـجام ِ توحید  ،رهگز ننوشم

ن گ تی
غ سـتم گردن من
ز ی ر هب

قلمرو زبانی:
توحید  :خدا را یکی دانستن
قلمرو ادبی:
تشبیه  :جام توحید ( توحید مانند جام است )  /تشبیه  :تیغ ستم ( ستم مانند تیغ است )
مصراع اول :کنایه از یکتاپرستی  /مصراع دوم :کنایه از کشتن
قلمرو فکری :
اگر سرم را از تنم جدا کنی هرگز از راه یگانگی خدا منحرف نخوام شد.

سپیده کاشانی ( رُکور اعظم باکوچی)
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کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی:

 -1برای واژۀ « افسرده » دو معادل معنایی بنویسید .منجمد – خاموش – ژپمرده
 -2بیت زیر را بر اساس ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی مرتب کنید ؛ سپس اجزای هر جملۀ بیت را در جدول قرار دهید.
«من ایرانیم ،آرمانم شهادت

تجلّی هستی است ،جان کَندنِ من »

نهاد

گزاره

من

ایرانیم

آرمانم

شهادت

جان کندن من

تجلّی هستی است

 -9در بیت زیر ،ضمیر «م» به ترتیب ،در نقش دستوریِ مضافٌ الیه و مفعول قرار گرفته است.

خص

«تنم گر بسوزی ،هب تیکم بدوزی

جدا سازی ای م ،رک از تن من»

قلمرو ادبی:
 -1این سروده را از نظر قالب و مضمون با شعر « مهر و وفا » مقایسه کنید.

ره دو زغل هستند -ره دو ردیف دارند -مهر و واف  ،عاشقاهن است -خاک آزادگان اجتماعی هک شور حماسی رد آن دیده می شود.

 -2در شعری که خواندید ،واژه های « خاک » و « شعله» در کدام مفهوم مجازی به کار رفته اند؟ وطن  -عشق
 -9در سال های پیش با اجزای جمله ) نهاد ،مفعول ،متمّم ،مسند و فعل ( و جایگاه هر یک ازآنها در جمله آشنا شدیم.گاهی

اجزای کالم  ،برای تأثیر بیشتر سخن در زبان ادبی  ،بنابر تشخیص شاعر یا نویسنده جا به جا می شود ،مانند مصراع « گ ُلصبک  ،می

رپورد دامن من » که مفعول و فعل بر نهاد  ،مقدّم شده است تا شیوایی و رسایی کالم بیشتر شود ؛ به این گونه بیان

« شیوۀ بالغی » می

گویند .این شیوه در مقابل شیوۀ عادی قرار می گیرد  .در شیوۀ عادی  ،اصل بر این است که نهاد همۀ جمله ها در ابتدا و فعل در
پایان قرار گیرد و سایر اجزای جمله ،مانند متمّم ،مفعول و مسند در جایگاه معمول خود طبق زبان معیار واقع شوند.
 -نمونه ای از کاربرد شیوۀ بالغی را در متن درس بیابید و آن را توضیح دهید.

بتازد هب نیکنگ تو توسن من

قلمرو فکری :

 -1در کدام بیت  ،بر مفهوم « یگانه پرستی » شده است؟ بیت آخر
 -2مضمون بیت های دوم و سوم را با سرودۀ زیر مقایسه کنید.
« تا زَبَر خاکی  ،ای درخت تنومند

مگسل ا زین آب و خاک  ،ریشۀ پیوند»

شم
عشق هب وطن همیشه رد دلم وجود دارد  -خاک آزادگان خطاب هب د ن است و این بیت خطاب هب مردم جامعه

ادیب الممالک فراهانی

 -9شاعر در کدام بیت  ،به مفهوم آیۀ شریفۀ « وَ ال تَحسَبَنَّ الّذینَ قُتِلُوا فِی سَبیلِ اهللِ أموَاتًا
 ، 161سوره آل عمران ) اشاره کرده است؟

بیت چهارم

................................................................................................................................................................ -4
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بَل أَحیَاءٌ عِندَ ربِّهِم یُرزَقُونَ

روان خوانی:

شیرزنان ایرانی

ّ
مت تق ی هب مع
کـت
ظ
ن
م
ق
م ا الب رب اب « ن زنده ام»:
ن ر ظر ر

ّ
فتخ
هم
صف
ک
او
کـتاب را با احساس دو گانۀ اندوه و ا ار و گاه از پشت رپدۀ اکش خواندم و رب آن صبر و ت و پا ی و

جم ّ
گف گن
ن
رب این هنرمندی رد سم کردن زیبایی اه و ر ج اه و ـشادی اه آفرین تم .جینۀ یاداه و ـخاطره اهی

مج

اهدا ن و

شم
شم
آزادگان  ،ذخیرۀ عظیم و ارز ندی است هک اترخی را رپ بار و ردس اه و آموختنی اه را رپ ار می کند  .ـخدمت
زبرگی است آنها را از ذهن اه و حافظه اه بیرون ششیدن و هب قلم و هنر و نمایش سپردن.

یس
جم
این نیز از نوشته اهیی است هک رت ه اش الزم است .هب چهار بانوی قهرمان این کـتاب و هب وژیه نو نده و راوی

هنرمند آن ـسالم می فرسـتم.

1912 /7/5
قلمرو زبانی:
تقریظ :ستودن  ،نوشتن یادداشتی ستایش آمیز در بارۀ یک کتاب

مشخ ّ
بخ
ابـتدا باید ج مروحانی را هک وا رد ش فوریت اهی زپشکی( اورژانس) می شدند شناسایی  ،و بعد صاتشان را ثبت می کردم  .ربای این
قیچ
مج
کار ،لباس اهس روحان را با ی از تنشان بیرون می آوردم ات آمادۀ شست و شو و رسیدگی شوند.
ن هم کن بیم
هم چی شبی ب ج بیم
بیم
ارستان
ارستان ؛ غلغله بود  .ازدحام مردم ربای اهدا ی خون و کمک رسا ی  ،ۀ کار ان
ارستان هب ه ز ه ود ز
نگ
ا ک ک ب نظ بیم
ارستان از دست رئیس و مدری و رپسـتار و هبان  ،خارج ـشده بود .ـصدای زوزۀ آمبوالنس اه و صدای
ر الهف رده ود و م
هشدار حملۀ هوایی  ،رد هم آمیخته بود.
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ّ
نم
نم
حت
قطع ربق  ،هن گام حملۀ هوایی  ،بیمارستان را انچار هب استفاده از ربق اضطراری می کرد .تخت اه کفاف ج مروحان را ی داد  .ی فرصت ی شد جنازۀ شهدا را هب رکدخاهن

ّ
تشخ
ا
حت
شی
ج
لقتنم کنند .حتما باید باالی رک افراد می رفتی ات یص می دادی  ،زنده اند یا مرده  .گورستان شهر ،گنجایش این همه جنازه را ندا شت  .ی ربای ربدن ا ساد  ،ما ن
جی
ندا شتیم و آمبوالنس اه رت ح می دادند  ،ج مروحان را جا هب جا کنند.
از زمین و آسمان  ،مرگ رب شهر می بارید  .کودکانی هک مارداهیشان را رد بمباران از دست داده بودند ،رکگردان و تنها رد شهر  ،راه شده بودند.
ّ
ص ا من
ن
م
گف
خ
ب
طق
ی
ن
س
ل
ح
ط
کن
ی
ه
ک
ج
ب
ک
ج
ا
با خودم تم  « :جنگ مسئلۀ ریاضی نیست هک رد باره اش فکر کنی و بعد ش ی ؛ نگ ا ال ی ند رد هک با ق وا ی با آن نار یا ی  .نگ ،تاب ت
نب
حقی
نم
هک آن را بخوانی  .جنگ  ،جنگ است  .جنگ قتی است هک ات آن را ینی  ،ردشش ی کنی.
کم کم هب اتبلوی راهنمای  13کیلومتکی آبادان زندیک می شدیم  .چند نفر رکباز رد کنار جاده  ،زری لوهل اهی نفت هب حالت سینه خیز  ،رداز ششیده بودند و چند خوردوی

ّ
ّ
ّ
نس
مه
نم
ت
ی
نی
ی
نف
ه
ج
ب
مت
ف
جل
خودی متوقف شده  ،تو م را ب کرد .انگهان خوردوی ما با صدا ی ا جار ی وقف شد .ی توا م چیه حر ی زب م.
از راننده رپسیدم  :چی شد؟
مث
نم
گفت « :ی دانم  ،ل این هک اسیک شدیم».
 اسیک کی شدیم؟ اسیک رعاقی اه. اینجا مگه آبادان نیست ؟ تو ما رو دادی دست رعاقی اه؟ -اهلل اکبک  ،خواره ! همه با هم اسیک شدیم.

ّ
رد این هن گام  ،رکبازاهی رعاقی رکعی خودشان را هب ماشین ما رساندند .من کنار پنجره  ،بی حرکت نشسته بودم  ،اما آن اه شیشۀ ماشین را با قندا ق شکستند.
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نش مث
مث
مل کم
جم
وقتی ایپده شدیم  ،ل مور و خ از ین گاه اهی خود ردآمدند و دور ماشین ع شدند و راننده و رک ین را ل کیسۀ شن هب پانیی جاده رپاتب کردند.
دست اهیم را روی لباس اهیم ششیدم .مقنعه ام را ت کاندم .هب جیب اهیم اشاره کردند .آستک جیب اهیم را بیکون ششیدم وقتی دست اهیم را از جیبم ردآوردم ،رد حالی
مش
هک حکم مأموریتم را رد یک تم پنهان کرده بودم  ،شکوع هب ت کاندن جیبم کردم.
ّ
افسک رعاقی متوّج کاغذاه شد و اشاره کرد « :مشتت را باز کن » .با خنده ای زریکاهن  ،ان گار هک هب ششف زبرگی رسیده است ،ره دو کاغذ را از من گرفت و متکجم را صدا
کرد.
مع
متکجم خواند  :صوهم آباد ؛ نمایندۀ فرماندا ر آبادان.
مأموریت  :ااقتنل بچه اهی رپوراگشه هب شیکاز.
ّ
کن
نم
فکر کردند یکی از مهره اهی مهم نظامی اریان را هب دام انداخته اند .رد حالی هک از خوشحالی رد پوست خود ی گنجیدند پشت رک هم هب رعبی جمالتی می دنتفگ و من ج کاوی
لخم
کم
ّ
َناتا ینی» و ژرنال را رد ره جمله و
حرکات و حرف اهی آن اه را گوش می دادم و دور ربم را می پادییم .اما ره هچ رتشیب گوش میدادم ،تک می فهمیدم .کلمة «ب ُ
عبارتی می دینشم و بالافصله  ،بی سیم زدند و خبک را ارسال کردند.
از متکجم رپسیدم  « :چی می هگ»؟
گفت « :می هگ ما دو ژرنال زن اریانی را اسیک کرده ایم».
گف
تم  «:ما مدد کار هالل احمریم» .
فس
رتجمه کرد و ا ک رعاقی گفت «:زن اهی اریانی از مرداهی اریانی خطرانک رتند».
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نم
از این هک دو دختک اریانی رد نظر آن اه اینقدر خطرآفرین بودند  ،احساس رغور و استقامت رتشیبی کردم .یاد روز اهیی افتادم هک می خواستم خدا امتحانم کند  .باورم ی شد
هک امتحان من اسارت باشد.
ه غن بن لخم
شم
ّ
نم
تا ینی و ژرنال هب من جسارت و جرئت رتشیبی می داد اما
ربارداهیم را می دیدم هک دست بسته و اسیکند .ی خواستم جلوی د ن  ،ضعف نشان د م .وان ُ
مبهم
از رکنوشت ی هک شیپ رویم بود ،میرتسیدم.
ّ
هم
صبحدم بیست و چهارم مهر هم زمان شد با رک و صدا ی خوردواهی بعثی و هجوم دوباره ی گروه گروه نیکواهیی هک از شمال خرمشهر هب سمت ین جاده رکازری بودند .من و
مریم را هب گودالی ااقتنل دادند.
مث
جم
صب
تعدا د مان ساعت هب ساعت رتشیب می شد .ساعت ده ح جوانی با اقمتی باریک و بلند و محاسنی قهوه ای ل تیکی هک از دور شلیک شود ،هب ع ما رپاتب شد .پنجاه
خ
رأس گوسفند با صدا ی زنگوهل اهیشان او را همراهی می کردند و رعاقی اه گوسفند اه را هم با او دا ل گودال کرند  .هب ره طرف هک رک می چرخاندیم  ،صورت گوسفند اه توی
یخ یکس
صورتمان بود و روی دست و پایمان فضله می ر تند و ک بع بع می کردند.
مح
ره گوسفندی هک رک و صدا می کرد  ،هب ض این هک آن جوان  ،دستی هب رکش می ششید  ،آرام می شد .یکی از ربارداهی سپاه امیدهی از او رپسید « :اسمت چیه ربارد؟ شغلت
چیه»؟
سم
هس
با سادگی و صدا قت تمام گفت  «:ا م « زعزی » است و چوپانم .کاشی تم .دریوز از کاشان راه افتادم .تو والیتمان رهکی دوست داشت چند ات گوسفند ربای سالمتی
مس
رزمنده اه هب جبهه هدهی کرده  ،من تو یک آبادان بودم هک گیک افتادم.
ّ
جی
ما را از گروه جدا کردند و سوار ماشین شدیم اما ره دو رت ح می دادیم  ،نیب گوسفنداه باشیم هن نیب گرگ!
ّ
صب
ح روز بعد با صدا ی همهۀ بیکون  ،رکاسیمه  ،بلند شدیم و ربای این هک از اخبار جدید  ،مطلع شویم از پشت پنجره  ،بیکون را ن گاه کردیم.
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کامیون ی ُرپاز اسیکان اریانی از نظامی گرفته ات غیک نظامی و پیک و جوان  ،وارد زندا ن کردند.
نج
مصلح
نشس
بجنگ
یک نفر هب آرامی گفت  «:این هچ تقدری و تی بود ؛ ما آماده بودیم یم ات رد راه خدا ششته شویم ،آن وقت نگیده اسیک شدیم ؛ یعنی  ،خدا اینجا تن و کتک
خوردن را از ما قبول می کند»؟
از من رپسیدند  « :کی هب کربال آمدید» ؟
گف
تم  « :اینجا کربال نیست َ ،تنوهم است» .
ّ
گفت  « :چرا  ،این راه و این تقدری  ،عین کربالست  .عشق هب کربال و سیدا لشهدا شما را هب رعاق ششانده است».
طلبه ای هک زندیک رت بود رپسیدم  «:رباردان ج مروح این جا دنتسین»؟ گفت  « :هن خواره  ،این جا سالم اه را ج مروح می کنند».
ش نگش ح لخم
ی
ن
م
ا
ا
بچه اه را نوبتی و از روی مالک و معیار خودشان انتخاب می کردند و آن اه را هب ااتق هجنکش رواهن می کردند .روی ره س ا ت « َرَس ا ی» (پاسد ر) ی گذ دنتش ،
ّ
ا ب
او را با پای خودش می ربدند  ،اما روی چهار دست و پا و چهره ای خونین و مالین ربمی گرداندند هک اصال اق ل شناسایی نبود.
تحّ
ّ
سم
بچه اه ربای این هک این فضای ظالماهن و د خلراش را اقبل مل کنند  ،همه چیز را هب خنده و شوخی گرفته بودند .می نشستند تو صف کتک خوری ّاما ا ش را گذاشته بودند  ،هوا
ضخ
ّ
کم
ب
خوری  .لباس اهی یم و آستین بلند را چنداتیی تن همدیگر می کردند هک شدت ضکبات کا ل اه را تک احساس کنند.
ن
دیواراه تنها شکیک و تکی ه گاهردد و ر ج ما بودند  .دیواراهیی هک تعدا د کاشی قهوه ای رنگ آن اه را داهن داهن شمرده بودیم  .دیواراهیی هک دیگر همه ی ساهی روشن اهیشان را می
ّ
خب
ّ
شناختیم .گویی رد و دیوار ،ی از دارایی ما بود هک با ما جا هب جا می شد  .اما دیواراهی سلول شمارۀ سیزده ربای ما آشنارت و جذا ب رت بود .ره کاشی  ،یادگاری از یک زعزی رد
جس
اقب بود .یادگاری اه با م تیزی  ،هنکمندا هن با شعری لطیف و سوزانک  ،روی دیوار حک شده بود  .روی یکی از کاشی اه نوشته شده بود:
« اتبوت مرا ـجای بلندی بگذارید
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ات باد ربد سوی وـطن  ،بوی تنم را »

رد شهریور  1221دومین دیدا رمان با هیئت صلیب رکخ انجام شد .با آمدن این هیئت شور و هیجان زیادی رد اردوگاه هب راه می افتاد و فضای اردوگاه رپ از رپنده
اهی کاغذی م ی شد ُ .ارکا با این رپنده اهی کاغذی چند ساعتی را هب رکزمین ماردی سفر می کردند و همه رد حال و هوای دیگری َسیک می کردند.
هم
رئیس هیئت صلیب رکخ گفت  « :ما از خانواده اهیتان ربای شما انهم آورده ایم .شما می توانید پانیی ین انهم اه پاسختان را بنویسید  .رد ره انهم  ،رتشیب از بیست و دو
کلمه ننویسید؛ فقط با خانواده احوال رپسی کنید».
چشم
ضی
من هم  ،تمام حواسم هب انهم اه بود هک یک باره  ،م هب تکیه کالم پدرم هک صدا یم می کرد « نور دیده » روشن شد .دیگر تو ح و رتجمه را هن می دینشم  ،هن می فهمیدم .بی
مطم
اختیار  ،رکم را جلو و جلورت و چشمانم را رزی می کردم ات ئن شوم ردست می بینم و ردست می خوانم  .وقتی فهمیدم انهم ای هک روی دیگر انهم اهست  ،مال من
سم
است  ،آن را هب تم گرفت  .انهم را گرفتم و بوسیدم ؛ گرمای دستانش را روی کاغذ انهم حس می ک ردم .هب ِّردقطرات اکش هک هن گام نوشتن از چشمانش  ،روی
انهم چکیده بود  ،دست می ششیدم  .انهم بوی پدرم را می داد ؛ بوی اسطورۀ زندگی ام را  .بوی مهربانی و عشق و می داد  .تمام کلماتی را هک پدرم با دستان لرزان نوشته بود،
مث
ل شکبتی خنک و گوارا نوشیدم و کلمه هب کلمه خواندم:
گش
شس
« نور دیده کجایی؟ از کجا باور کنم تویی ات سالمت کنم  .همه جا را تم  .رکاغ تو را از ره ی گرفتم .هب خدا می سپارمت ات همیشه زنده باشی».
خدا ی من ! این انهم ای است هک پدر با دستان مهربانش ربای من نوشته است!؟ باور کردنی نبود...
ّ
لع
ب
زمان آمار گیکی نتی  ،ربارداه را رد گرمای پنجاه ردّج هک خورشید وسط آسمان بود ،روی دو پا می نشاندند و آن اه را با ضکهب اهی کا ل می شمردند .ضکهب اه با شدت ره هچ تمام رت
ّ
ست
ی
رب بدن اهی ا خوانی شان فرود می آمد .این نمایش مرگبار هک هفته ای هس بار هب مدت یک ساعت هب طول می انجامید  ،هب جنپ نوبت رد هفته  ،تبد ل شده بود.
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بغ
جم
این بار  ،زری ل رباردان ج مروح و معلول را گرفته ،آن اه را هم بیکون می ششیدند و چند نفر دیگ ر از ُ ارکای سالخورده و قدخمیده هم رد ع آن اه نشسته بودند  .فرماندۀ
ّ
حف
ب
اردوگاه رد حالی هک چندین رکباز کا ل هب دست  ،دور او را گرفته بودند و یک تک ربهگ را هک رب آن عبارت « َلع ُن َعلَی الصدا م » نوشته شده بود .همراه با ش و انرزااهیی هک
ّ
همیشه ورد زبانش بود ،هب بچه اه نشان می داد.
ا
ّ
ّ
بع
پیدا بود هک این ربگۀ ساختگی ،بهاهن ای ربای اذیت و آزار بچه اهست .ضی از ج مروحین و پیکمرداه خود را کامال آمادۀ شالق کرده بودند و رد هوای داغ اردوگاه « اَألنبار»
ّ
کفش
کاله و لباس گرم پوشیده بودند اما آن اه با واقحت همۀ کاله اه و لباس اه را از تنشان بیکون ششیدند .ره لحظه هب تعدا د رکباز اه اضاهف می شد  .فرمانده اردوگاه ش را جلو داهن
ّ
ّ
شس
ربارداه می ربد هک آن را با دندا ن نگه دارند ات نتوانند انهل کنند .اگر ی رد حین شالق خوردن  ،فریاد می زد  ،ضکهب اه شدت رتشیبی می گرفت.
ّ
ّ
قس
خدا را هب مقدسات عالم م می دادیم  ،همان طور هک آتش را رب حضکت ارباهیم ( ع ) رکد کرد  ،شدت این ضکهب اه را بگیکد و این عذا ب را رب آانن آسان سازد.
عکس
رد یکی از روزاه هک مأموران صلیب رکخ آمده بودند ،انهم و ی از پدرم ربایم آوردند هک وقتی هب آن ن گاه می کردم  ،رد ن گاهش نشانی از خودم می یافتم.
چش
تمام توش و توان ما رد دوران اسارت  ،ضکبان قلب و سوی م ما  ،هب خطوط و سطور این کاغذ اه و کلمات نوشته اه بسته بود .با کلمات این انهم اه راه می رفتیم و حرف می
زدیم و می خوابیدیم و زندگی می کردیم  .کلمات  ،آن قدر قدرت دادنتش هک هم جان می دادند و هم جان می گردنتف  .کلمات هم  ،صدا و هم ن گاه دادنتش و می توادنتسن ما
خم
را آرام یا متالطم کنند و آن جا بود هک م جعزۀ کلمه را ردیافتم و فهمیدم چرا م جعزۀ ایپمبک ما کلمه و کتاب بود .ردیافتم یکمایۀ آدمی  ،کلمه است .فقط افسوس هک اجازه ندا شتیم شیب
یس ّ
نس
از شش خط یا بیست و چند کلمه بنو یم .اما من بی مالحظه  ،کاغذ را سیاه می کردم و می دا تم این کلمات رد جان مارد و پدر و ربارد و خوارهانم ریخته می شود و آن اه با این
کلمات زندگی می کنند؛ پس ره هچ رتشیب  ،بهتک .چقدر رکگرم این کلمات می شدیم ؛ سهم ما دو ربهگ کاغذ بود و باید رد همان دو کاغذ همه چیز را ربای همه می نوشتیم.
صب
چگوهن می توانم از روزاهیی بگذرم هک ره لحظه اش یک مرگ بود و ره شب رب جنازۀ خودم شیون می کردم و ح می دیدم  ،زنده ام و دوباره باید خود را آمادۀ مرگ کنم!
ّ
ا
نش
نش
شم
نیس
ن
ی
ن
ک
حت
عق
اگر هچ این ر ج  ،مرا ساخته و گداخته کرده است .اصال حاضک تم  ،یک قدم از خودم عقب ینی کنم ؛ ی اگر د ن از خا م ب ی کرده باشد.
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ن
نک
هب خودم قول دادم  ،چیه وقت ردد و ر ج خود و لحظه اهی ااظتنر طاقت فرسای خانوادۀ زبرگ اسیکان ردد ششیده را فراموش نم .اگر فراموش کنیم و دچار غفلت شویم
ن
ن
؛ دو باره هم گَزیده می شویم .اترخی ششورمان رکشار از خاطراتی است هک یک سل هب فراموشی سپکده و اتوا نآن فراموشی را سل دیگری رپداخته است.
یخ
می
شس
یاد یک انمۀ اتر ی افتادم هک رد آن  ،یکی از رکداران و دالوران وطن  ،نوشته بود « :ره کر ی بدون اجازه از بام هن ما بگ ذرد  ،باید رپَاهیش را هب رتبیت شدگان
ن
سل ما باج دهد».
ن
بک
از این هک توانسته بودم با ر ج چهارسالۀ اسارت م  ،یک َرپکرشس را َنم  ،خوشحالم.
من زنده ام ،معصومه آباد
درک و دریافت:
 )1به اعتقاد شما چگونه میتوان از ایثارگری آزادگان  ،جانبازان و شهیدان تجلیل کرد؟

با تکریم و زبرگدا شت آانن

 )2ثبت خاطرات دورۀ جنگ ،چه نقشی در حفظ ارزشهای انقالب اسالمی داشته است؟ این میکاث گرانبها را ربای آیندگان هب یاد گار خواهد
گذا شت ات گرد و غبار فراموشی رب روی آن اه نشیند و از یاد اه رنود
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گونه شناسی
ادبیات حماسی

فص
رد این ل  ،دو ردس را از شاهنامۀ حکیم ابوالقاسم فردوسی » و شعر « دلیکان و مردان اریان زمین » را خواهیم خواند  .وقتی این متن اه را می خوانیم ،
ّ
ّ
می
نس
نگ
کن
ی
م
ل
ر
ح
بل
حس و حال  ،شور و هیجان و روحیۀ پهلوانی رد ما ربا یخته می شود و بت هب هن و دافع از آن  ،وظیفه ای آمیخته با رغور م ی و ک ندی ا ساس ی م .هب
این گوهن آاثر « متون حماسی » می گویند.
ّ
تخ ّ
جن
ن
مل
قه
س
ا
حماهس  ،هب معنای « دالوری و شجاعت » است و رد اصطالح ادبی  ،روایتی داستانی از اترخی یلی یک ت ا ت هک با رما ی اه  ،گاوری اه و رخد داهی
خالف عادت و تفگش ( خارق العاده ) رد می آمیزد.

ّ
ت
شک
ی
هم
ی
مل
مل
حماهس مربوط هب دورانی کهن است هک قبا ل و تیکه اهی گوانگون متحد شده و اندک اندک ل تی داده اند ؛ هب ین سبب  ،حماسۀ ره تی  ،بیان کنندۀ آرمان

ّ
ّ
ن
اهی آن ملت است و مجاهدا ت آن ملت را رد راه رکبلندی و استقالل ربای سل اهی بعدی روایت می کند .رد حماهس ؛ اترخی و اساطیک  ،خیال و
ّ ّ
ّ
حق
ل
م
ن
ن
گ
م
ی
مل
خ
ح
ش
قه
س
چ
ب
ا
ا
ا
یقت هب هم آمیخته می شود و شارع  ،مورخ ت هب مار ی آید .نارب ن  ،ره ماهس ند وژی ی د رد :د تا ی  ،رما ی  ،ی و رق عادت.
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درس دوازدهم
رستم و اشکبوس
سخن بر سرِ پیکار میان ایرانیان و تورانیان است .هنگامی که کیخسرو در ایران بر تخت نشست  ،افراسیاب در سرزمین توران
بر تخت پادشاهی نشسته بود  .سپاه توران به یاری سردارانی از سرزمین های دیگر به ایران می تازد .کیخسرو  ،رستم را به یاری
می خواند .اشکبوس ،پهلوان سپاه توران  ،به میدان می آید و مبارز می جوید  .یکی دو تن  ،از سپاه ایران پای به میدان می نهند
امّا سرانجام رستم  ،پیاده به میدان می رود .نبرد رستم با اش کبوس یکی از عالی ترین صحنه های نبرد تن به تن است که در آن
طنز گویی و چاالکی و دالوری و زبان آوری با هم آمیخته است.

 -1خروش سواران و اسپان ز دشت

هم
ز بهرام و کیوان  ،ی ربگذشت

قلمرو زبانی :
اسپ  :اسب

 /بهرام  :سیارۀ مریخ /

کیوان  :سیارۀ زحل  /خروش  :بانگ و فریاد،

قلمرو ادبی:
تناسب ( مراعات نظیر )  :بهرام  ،کیوان /مجاز :بهرام و کیوان مجاز از « آسمان » /کنایه  « :خروش از بهرام و کیوان گذشتن»
کنایه از« فریاد بلند» /

اغراق

قلمرو فکری :
بانگ و فریاد بلند اسبان در میدان نبرد به اوج آسمان رفت.

نع
خروـشان دل ِ ـخاک  ،ردزری ل

لع
تی
 -2همه غ و ـساعد ز خون بود  ،ل

قلمرو زبانی:
تیغ  :شمشیر  /ساعد  :آن بخش از دست که میان مچ و آرنج قرار دارد /.لعل  :سنگی گران بها به رنگ سرخ /
قلمرو ادبی:
تشبیه  ( :تیغ و ساعد :مشبه ؛ لعل :مشبه به ؛ سرخ خونین بودن :وجه شبه  /دل خاک  :اضافۀاستعاری /نعل  :مجازاً اسب/
جناس :لعل  ،نعل
قلمرو فکری:
شمشیر و ساعد سواران مثل لعل  ،سرخ و خونین شده بود.خاک در زیر پای سواران به ناله و فریاد در آمده بود.

نم
 -9اند اچی با روی خورشید ،رنگ

هب جوش آمده ـخاک  ،رب کوه و سنگ

قلمرو زبانی:
ایچ  :هیچ /
قلمرو ادبی:
کنایه  « :با روی خورشید نماند رنگ» کنایه از« ترسیدن،خورشید تاریک شد»  «/به جوش آمده خاک»کنایه از « مضطرب و
آشفته ،گرد و خاک بلند شده »  /اغراق  :به جوش آمدن خاک  /تشخیص :خورشید روی داشته باشد  /جناس :رنگ  ،سنگ
قلمرو فکری :
گرد و خاک از میان کوه و سنگ بلند شده و جلوی نور خورشید را گرفته و تاریک شده بود.
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چنی
 -4هب لشکر  ،ن گفت کامو س گِرد

سم
هکگ رآ ان را بباید سپرد

قلمرو زبانی:
کاموسک یکی از فرماندهان سپاه افراسیاب  /گُرد :پهلوان  /سپُردن  :طی کردن  /اغراق  :آسمان را طی کردن
قلمرو فکری:
کاموس دلیر به لشکر چنین گفت که اگر می خواهید آسمان را طی کنید( کار خارق العاده ای بکنید) ...

کم
تی
 -5همه غ و گرز و ند آورید

هب اریانیان  ،تنگ و بند آورید

قلمرو زبانی:
گرز :نوعی اسلحۀ قدیمی دارای دستهای که سر آن گرد و بزرگ بود و برای ضربه زدن به کار می رفت /
کمند :دام و طنابی که در جنگ برگردن دشمن انداخته به جانب خود کشند/.

تنگ :رنج و اندوه  ،ضد فراخ

قلمرو فکری :
تیغ و گرز بیاورید و عرصه را به ایرانیان تنگ کنید و با کمند آن ها را به بند بکشید.

کج
 -6دلیری ا انم او اشکبوس

هم
ی رب خروشید رب سان کوس

قلمرو زبانی:
کجا :که ( ویژگی سبک قدیم )  /همی بر خروشید  :بر می خروشید ( ماضی استمراری)

 /کوس :طبل بزرگ  ،دُهُل

قلمرو ادبی:
تشبیه :اشکبوس همانند طبل جنگی خروشید )  /تشخیص :طبل بخروشد
قلمرو فکری:
پهلوانی که نام او اشکبوس بود همانند طبل جنگی فریاد کشید

رک ـهم نبرد اندر آرد هب گرد

 -7بیامد هک جوید ز اریان  ،نبرد

قلمرو زبانی:
هم نبرد  :حریف
قلمرو ادبی:
ایران  :مجاز از سپاه ایران  /کنایه  « :سر به گرد آوردن» کنایه از « نابود کردن »  /واج آرایی حرف ن ر »
قلمرو فکری :
به میدان جنگ آمد تا از ایرانیان مبارز بطلبد و آن مبارز را شکست دهد.

ّ
 -1بشد تیز راهم با خود و گبر

هم
ی گرد رزم اندر آمد هب ا رب

قلمرو زبانی:
بشد  :رفت  /تیز :به سرعت /خُود :کاله جنگی  /گبر  :نوعی جامۀ جنگی  ،خِفتان /
قلمرو ادبی:
ابر :مجاز از آسمان  /اغراق :گرد و خاک به ابر برسد  /جناس :گبر  ،ابر
قلمرو فکری:
رهام به سرعت با کاله جنگی و زره به میدان جنگ رفت به گونه ای که گرد و غبارش به آسمان برخاست.
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ّ
ک
ـش
ب
 -1رب آویخت راهم با ا وس

رب آمد ز ره دو سپه  ،بوق و کوس

قلمرو زبانی:
برآویخت  :جنگید  /بوق  :شیپور جنگی  /کوس :طبل جنگی
قلمرو ادبی:
تناسب  :بوق ،کوس  /سپه :مجاز از افراد سپاه بوق  /کوس :مجاز از صدای بوق و کوس
قلمرو فکری :
رهام با اشکبوس گالویز شد و از هر دو سپاه صدای بوق و شیپور برخاست.

 -11هب گرز گران دست ربد اـشکبوس

سپ
می هنی
ز ن آ ن شد  ،هر آبنوس

قلمرو زبانی:
گرز :وسیلۀ جنگی  /گران  :سنگین /

آبنوس :درختی است که چوب آن سیاه  ،سخت و سنگین و گرانبهاست /

قلمرو ادبی:
تشبیه ( :زمین مانند آهن شد) سپهر آبنوس شد( تشبیه) /اغراق( آسمان تیره و تار شود از گرد و غبار)  /مجاز :زمین و سپهر
مجاز از همه جا
قلمرو فکری :
وقتی اشکبوس گرز سنگین خود را به دست گرفت زمین مثل آهن خود را محکم کرد و آسمان تیره و تار شد.

ّ
هی
 -11رب آ خت رـهام  ،گرز گران

غم
ی ـشد ز پی کار دست ـسران

قلمرو زبانی:
برآهیخت :بر کشید  /گران  :سنگین  /غمی شد  :خسته و ناتوان شد  /سران  :پهلوانان ( رهام و اشکبوس)
قلمرو فکری :
رهام گرز سنگینش را بیرو ن کشید ،دست آن ها از نبرد با گرز های سنگین خسته شد.

ّ
 -12چو راهم گشت از ششانی ستوه

بپیچ
ید زو روی و ـشد سوی کوه

قلمرو زبانی:
ستوه  :خسته و درمانده

 /شد  :رفت  ،فرار کرد

قلمرو ادبی:
کنایه  :روی پیچیدن :روی برگرداندن ،فرار کردن  /روی و سوی :جناس ناقص اختالفی
قلمرو فکری :
وقتی رهام از جنگ با اشکبوس درمانده شد  ،از او روی برگرداند و به سوی کوه فرار کرد.

 -19ز قلب سپاه اندر آشفت طوس زبد اسب  ،کاید رب اـشکبوس

قلمرو زبانی:
قلب سپاه  :مرکز سپاه /

کاید  :که بیاید  /بزد اسب  :اسب را به حرکت درآورد /بزد اسب  :اسب را به حرکت در آورد.

قلمرو فکری :
توس فرمانده ی سپاه ناراحت شد  ،سوار بر اسب گشت تا برای مبارزه با اشکبوس به میدان جنگ بیاید.
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تهمـت
-14
ن رب آشفت و با طوس گفت

ّ
جف
س
ا
هک راهم ر ـجام باده ا ت ت

قلمرو زبانی:
تهمتن  :پهلوان  ،لقب رستم /

مصراع دوم  :رهّام جفت ِ جامِ باده است ر ا  :بدل از کسر ه  ،فک اضافه /باده  :شراب/

جفت :همدم  ،یار/
قلمرو ادبی:
جفت جام باده بودن  :کنایه از توانایی جنگ نداشتن.اهل عیش و نوش بودن /تشخیص ( :این که جام باده یار کسی باشد ) کنایه
 :مصراع دوم کنایه از « رهام مرد جنگ نیست »  /جناس :گفت و جفت
قلمرو فکری :
رستم خشمگین شد و به توس گفت  ،که رهام مرد جنگ و مبارزه نیست او مرد عیش و نوش است...

 -15تو قلب سپه را هب آنیی بدا ر من اکنون  ،پیاده  ،کنم کارزار

قلمرو زبانی :
قلب سپه  :مرکز سپاه /

به آیین  :با نظم /

کارزار  :جنگ

قلمرو فکری :
تو از مرکز سپاه خوب محافظت کن من اکنون پیاده با او می جنگم.

کم
 -16ان هب زه را هب بازو فگند

هب بند کمر رب  ،زبد تیر چند

قلمرو زبانی :
کمان به زه  :کمان آماده

 /به بند کمر بر  :آوردن دو حرف اضافه برای یک متمم ( نشانۀ سبک قدیم )

قلمرو ادبی:
کمانِ به زه :کنایه از « کمان آماده برای تیراندازی»  /مراعات نظیر  :کمان ،زه  ،تیر
قلمرو فکری :
رستم کمان آماده را به بازوی خود افکند و چند تیر به بند کمر خود زد( قرار داد)

هم
ا وردت آمد  ،مشو باز ـجای

-17خروشید :کای مرد رزم آزمای
قلمرو زبانی :

خروشید  :فریاد زد /مرد رزم آزمای :مرد جنگجو (صفت فاعلی مرکب مرخم )  /هماورد :حریف  /مشو باز جای :فرار نکن ،بایست
قلمرو ادبی:
مشو باز جای :کنایه از « فرار نکن»
قلمرو فکری :
رستم فریاد زد که ای مرد جنگ طلب  ،حریف تو آمد فرار نکن .

بخ
 -11ششانی ندید و خیره بماند عنان را گران کرد و او را بخواند

قلمرو زبانی:
خیره بماند  :تعجّب کرد  /عنان  :دهنه  ،افسار
قلمرو ادبی:
عنان گران کردن :کنایه از« ایستادن »
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قلمرو فکری :
اشکبوس خندید و تعجب کرد ،افسار اسب را کشید و ایستاد و رستم را صدا زد.

 -11بدو گفت خندان  :هک انم تو چیست؟

تن ِ ب ی ـسرت را هک خواهد گریست؟

قلمرو ادبی:
مصراع دوم :کنایه از « کشته شدن رستم» /بیت دارای طنز است
قلمرو فکری :
اشکبوس با خنده گفت نام تو چیست؟ چه کسی بر تن بی سر تو گریه خواهد کرد؟( حتماً تو را خواهم کشت)

تهمـت چنی
س
-21
ن داد پا خ هک انم
ن

نب
هچ رپسی کزین پس ینی تو کام

قلمرو زبانی :
کام :مجازاً به معنی « مراد  ،آرزو » است.
قلمرو ادبی:
جناس :نام  ،کام
قلمرو فکری :
رستم چنین جواب داد که چرا نام مرا می پرسی؟ بدون شک بعد از این زنده نخواهی ماند تا به آرزویت برسی.

زماهن مرا پتک رتَگ ِ ت وکرد

 -21مرا ماردم انم  ،مرگ تو کرد

قلمرو زبانی:
را  :در مصراع اول  ،بدل از کسره است( فک اضافه) ( مادرم نامِ من  / )...پتک  :ابزاری مانند چکش بزرگ فوالدین  /ترگ  :کاله
خود /
قلمرو ادبی:
واج آرایی صامت های ( م.ر .گ)/

تشخیص ( :زمانه مانند انسانی است که با پتک مرا بر سرت خواهد کوبید)  /ترگ :مجاز از

سر  /تشبیه :من مانند پتکی هستم  /جناس :مرگ  ،ترگ  /بیت دارای طنز است
قلمرو فکری :
مادرم نام مرا « مرگ تو » گذاشت و روزگار مرا وسیله ای برای مرگ تو قرار داد ( در هر صورت من باعث مرگ تو هستم)

ششـت
ن دهی ـسر هب یکبارگی
هب

 -22ششانی بدو گفت  :بی بارگی

قلمرو زبانی:
باره  :اسب  /بی بارگی  :بدون اسب /
قلمرو ادبی:
سر :مجاز از «وجود رستم»
قلمرو فکری: :
اشکبوس به رستم گفت بدون اسب خودت را به کشتن خواهی داد.

تهمـت چنی
س
-29
ن داد پا خ بدوی :
ن

بی
هک ای هده مرد رپخاش جوی

قلمرو زبانی:
تهمتن  :لقب رستم /

پرخاش جو :جنگجو

قلمرو فکری:
رستم به اشکبوس گفت  :ای مرد جنگ طلب بیهوده  ( ...این بیت با بیت بعد موقوف المعانی)
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ـسر ِ رکششان زری سنگ آورد؟

 -24پیاده ندیدی هک جنـگ آورد
قلمرو زبانی:

استفهام انکاری :سؤالی که نیاز به پاسخ ندارد و برای تأکید می آید.
قلمرو ادبی:
کنایه  « :سر زیر سنگ آوردن» کنایه از « نابود کردن»  /جناس  :جنگ  ،سنگ
قلمرو فکری :
آیا تاکنون ندیدی که جنگجویان واقعی پیاده به جنگ می روند و جنگ طلبان را نابود می کنند .

پیاده بیاموزمت کارزار

 -25ـهم اکنون تو را ای نبرده سوار

قلمرو زبانی:
نبرده :کارآزموده  ،ماهر  /ت  :متمم ( به تو )  /کارزار  :جنگ
قلمرو ادبی:
تضاد :سوار  ،پیاده ( در بیت طنز وجود دارد  .شاید امروزه معادل « نبرده سوار » بشود گفت « پهلوان پنبه » )
قلمرو فکری :
ای جنگ جوی سواره اکنون پیاده جنگ کردن را به تو یاد می دهم.

 -26پیاده مرا زان فرسـتاد توس

بس
هک ات اسپ ـتانم از اـشکبوس

قلمرو زبانی:
زان  :به آن دلیل /

بستانم  :بگیرم

قلمرو فکری :
به این دلیل توس مرا پیاده فرستاد تا اسبت را از تو بگیرم و سوار آن شوم...
مفهوم  :تحقیر اشکبوس

سلی
 -27ششانی بدو گفت  « :با تو ح

نب
ی
هم
ینم ی جز فسوس و مز ح »

قلمرو زبانی:
کشانی :اشکبوس کوشانی  /سلیح  :سالح ( سِلیح مُمال سالح )  /فسوس  :مسخره کردن  ،ریشخند  /مزیح  :مزاح  ،سخنان
غیر جدی  ،شوخی ( مزیح مُمال مزاح )
قلمرو فکری :
اشکبوس به رستم گفت  «:تو سالحی جز مسخره کردن و شوخی کردن نداری ( .اهل جنگ نیستی)

ببی
ن ات ـهم اکنون  ،ـسر آری زمان

کم
 -21بدو گفت رسـتم  :هک تیر و ان

قلمرو ادبی:
کنایه  « :سرآری زمان » کنایه از « مرگت فرا رسیده است» /جناس :کمان  ،زمان  /مراعات نظیر :تیر  ،کمان
قلمرو فکری :
رستم گفت  :این تیر و کمانم را ببین که همین اآلن مرگت فرا می رسد.

نم
 -21چو انزش هباس پگرا اهی دید

قلمرو زبانی:
نازش  :نازیدن او  /گرانمایه :قیمتی  ،ارزشمند
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شش
کم
ان را هب زه کرد و اندر ید

قلمرو فکری :
وقتی رستم نازیدن او را به اسب خود دید کمان آمادۀ خود را کشید.

 -91یکی تیر زد رب رب اس ب اوی

هک اسب اندر آمد ز باال هب روی

قلمرو زبانی:
بر اول  :حرف اضافه

بر دوم  :سینه /جناس  :بر  ،بر

قلمرو فکری :
آن چنان تیری بر سینه ی اسب او زد که اسب از باال بر زمین افتاد.

بنشی
نم
ن هب شیپ گرا اهی جفت
هک

بخ
 -91ندید رسـتم  ،هب آواز گفت:
قلمرو زبانی:

جفت  :همدم  /گرانمایه جفت  :اسب عزیز  /جناس  :گفت  ،جفت  /بیت دارای طنز است
قلمرو فکری :
رستم خندید و با صدای بلند گفت اکنون پیش اسب عزیزت بنشین.

 -92رزد گر بدا ری  ،ـسرش رد کنار

زمانی رب آـسایی از کارزار

قلمرو زبانی:
سزد  :شایسته است  /ش :مضاف الیه ( سرِ او )  /کنارک آغوش  /برآسایی  :استراحت بکنی ،آرام بگیری  /بیت دارای طنز است
قلمرو فکری :
شایسته است اکنون سر اسب عزیزت را در آغوش بگیری و لحظه ای از جنگ کردن دست بکشی.

کم
 -99ان را هب زه کرد زود اـشکبوس

تنی لرز لرزان و رخ  ،سندروس

قلمرو زبانی:
سندروس  :نوعی صمغ درختی زرد رنگ ( در اینجا زرد بودن رنگ مورد نظر است) /
قلمرو ادبی:
تشبیه :رخ سندروس ( چهره اش مانند سندروس زرد شد )  /کنایه «:رخ سندروس شدن» کنایه از« ترسیدن»  /کمانِ به زه:
کنایه ازکمان آمادۀ تیراندازی  /تن لرزان :کنایه از «ترس و وحشت»  /واج آرایی « :ز  ،ر »
قلمرو فکری :
اشکبوس به سرعت کمانش را آماده کرد در حالی که ترسیده بود و بدنش می لرزید.

 -94هب رسـتم رب آنگه ببارید تیر

تهمـت
ن بدو گفت  :رب خیکه خیک

قلمرو زبانی :
خیره خیر  :بیهوده  /به رستم بر  :آوردن دو حرف اضافه برای یک متمم(ویژگی سبکی)
قلمرو ادبی:
استعاره مکنیه :ببارید تیر ( تیر مانند باران بارید)  /اغراق  :باریدن تیر
قلمرو فکری:
اشکبوس به سوی رستم تیرهای زیادی را پرتاب کرد  .رستم به او گفت بیهوده ...
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 -95همی رنجه داری تن خوـیش را

دو بازوی و ـجان بد اندـیش را

قلمرو فکری :
بدن و بازوی خود را به رنج می اندازی و روح پلید خود را دچار عذاب می کنی.

تهمـت
-96
ن هب بند کمِر  ،ربد چ ـنگ

گزین کرد یک چوهب تیر خدنگ

قلمرو زبانی :
گزین کرد  :انتخاب کرد  /خدنگ :چوبی سخت و محکم که از آن تیر و نیزه می سازند  /چوبه  :واحد شمارش « تیر »
قلمرو فکری :
رستم دست برد به بند کمرش و یک تیر از چوب خدنگ را انتخاب کرد.

لم
 -97یکی تیر ا اس پی کان  ،چو آب

ّ
نهاده رب او ـچار رپ عقاب

قلمرو زبانی :
الماس پیکان  :دارنده پیکان پوالدین  ،پیکان تیز
قلمرو ادبی:
تشبیه  :نوک تیر مانند آب تیز ( درخشان ) بود/
قلمرو فکری :
تیری برنده چون الماس که نوک آن را جال داده و بر آن چهار پر عقاب بسته بودند ( را انتخاب کرد)

بم
کم
 -91ان را الید رسـتم هب چنگ

هب شَست اندر آورده  ،تیر ِ ـخدنگ

قلمرو زبانی :
شست  :انگشتری مانند از جنس استخوان بود که در انگشت شست می کردند و در وقت کمان داری  ،زه کمان را با آن می
گرفتند/
قلمرو ادبی :
مجاز « :چنگ » مجاز از « دست »
قلمرو فکری :
رستم کمان را در چنگ گرفت و با شست تیر خدنگ را آماده ی پرتاب کرد.

 -91زبد ربَ ربَ و  ،سین اۀـشکبوس

سپ
هر آن زمان  ،دست او داد بوس

قلمرو ادبی :
تشخیص :آسمان مانند کسی است دست را می بوسد /اغراق :آسمان بیاید دست کسی را ببوسد /دست بوسیدن  :کنایه از تشکر
کردن /جناس :بر  ،بر  /واج آرایی  « :ب  ،س » /
قلمرو فکری :
رستم آنچنان تیر را بر سینه ی اشکبوس زد که آسمان از او تشکر کرد.

 -41ششانی ـهم اندر زمان  ،ـجان بداد

چنان ـشد هک گفتی ز مارد زناد

قلمرو ادبی :
کنایه « :جان دادن » کنایه از « مردن »  /اغراق  :در جان دادن اشکبوس به طوری که هرگز زاده نشد /واج آرایی  :صامت « ن »
قلمرو فکری :
اشکبوس آن چنان به سرعت مُرد که انگار اصالً از مادر زاده نشده است.
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شاهنامه ،فردوسی

کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی
 -1بیت زیر را پس از مرتّب سازی اجزای کالم  ،به نثر ساده برگردانید.

ّ
گب
خ
« بشد تیز  ،راهم با ود و ک

هم
ی گرد رزم اندر آمد هب ارب »

رهام به سرعت با کاله جنگی و زره به میدان جنگ رفت به گونه ای که گرد و غبارش به آسمان برخاست.
 -2وقتی می گوییم « بهار » به یاد چه چیزهایی می افتید؟
درخت ،گل ،شکوفه ،جوانه  ،شکفتن و  ...از چیزهایی هستند که به ذهن می رسند و به صورت یک مجموعه یا شبکه با هم می
آیند؛ به این شبکه ها یا مجموعه ها « شبکۀ معنایی » می گویند.
اکنون معنای هر واژه را بنویسید؛ آنگاه با انتخاب کلماتی دیگر از متن درس  ،برای هر واژه  ،شبکۀ معنایی بسازید.
معنا  :نوعی اسلحۀ قدیمی دارای دستهای که سر آن گرد و بزرگ بود و برای ضربه زدن به کار می رفت
گرز
شبکۀ معنایی :تیغ  ،گرز  ،کمند
معنا:

سیّارۀ زحل

کیوان
شبکۀ معنایی :کیوان  ،بهرام
 -9در تاریخ گذشتۀ زبان فارسی ،گاهی یک «متمم» همراه با دو حرف اضافه به کار میرفت؛ مانند:

ّ
هم
ی کاست زو  ،فر گیتی فروز

جم
هب شید رب  ،تیکه گون گشت روز

فردوسی

در این درس  ،نمونۀ دیگری برای این گونه کاربرد متمّم پیدا کنید .به بند کمر بر – به رستم بر
 -4گاهی در برخی واژگان مصوّت « ا » به مصوّت « ی » تبدیل می شود؛ مانند:
 -رکاب

رکیب

 -حجاب

حجیب

به این شکلهای تغییر یافته  ،کلمات « مُمال » گفته میشود؛
چند کلمۀ ممال در متن درس بیابید و بنویسید .سالح (

سلی

ی

ح ) مزاح ( مز ح )

قلمرو ادبی:
 -1مفهوم کنایی هر یک از عبارت های زیر را بنویسید:

 -عنان گران کردن :ایستادن

 سر هم نبرد به گرد آوردن :شکست دادن -2یکی از آداب حماسه  ،رجز خوانی پهلوانان دو سپاه است  .کدام ابیات درس می توانند نمونه هایی از این رجزخوانی باشند؟
21و  24الی 92 ، 91 – 26
 -9هرگاه در بیان ویژگی و صفت چیزی ،زیاد روی و بزرگ نمایی شود  ،در زبان ادبی به این کار « اغراق » می گویند .این آرایه در
متن های حماسی کاربرد فراوانی دارد؛ مانند:

شود کوه آهن چو ردیای آب

اگر بشنود انم افراسیاب
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فردوسی

از متن درس  ،دو نمونه از کاربرد « اغراق » را بیابید و آن را توضیح دهید

هم

هم

بیت  : 1خروش سواران و اسپان ز دشت  /ز بهرام و کیوان  ،ی رب گذشت  /بیت  :7بشد تیز راهم با خود و گبک  /ی گرد رزم اندر آمد هب ارب /

هن
بیت :11هب گرز گران دست ربد اشکبوس  /زمین آ ین شد سپهر آبنوس

 -4در کدام ابیات  ،لحن بیان شاعر  ،طنزآمیز است؟ 95 –91-21 – 11
قلمرو فکری:
 -1چرا رستم از رهّام بر آشفت؟

چون از میدا ن جنگ فرار کرده بود

تح
 -2به نظر شما  ،چرا رستم پیاده به نبرد  ،روی آورد؟ ربای نشان دادن قدرت خود و قیک اشکبوس

 -9بر پایۀ این درس  ،چند ویژگی برتر رستم را بنویسید .اعتماد هب نفس – بی باک – وطن رپستی – غیکت و تعصب
 -4از دید روحی -روانی چه ویژگی در کالم فردوسی هست که ما ایرانیان بدان می بالیم؟

حماهس.
. ............................................................................................................................................ -5
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می
هن دوستی و ملی گرایی – شجاعت – پهلوانی –

گنج حکمت
عامل و رعیت

ّ
ّ
شن
سـت
ی
گف
مص
عی
ه
ی
م
ف
ف
ف
ا
ا
ده ام الن عا ل ر هک ر اده ای هب الن وال ت  ،رب ر ت
ری پادـشا ی ر ت «:
ذوالنون
رداز دستی می کند و ظلم روا می دارد  ».گفت  « :روزی ـسزای او بدـهم » .گفت  « :بلی  ،روزی ـسزای او بدهی
ّ
ّ
پ
نه
سـت
مص
عی
عی
ن
خ
ج
س
ت
ـی
س
ا
ین
ارده از وی باز تا ی و رد ز ه ی  ،ردو ش و ر ت ر هچ ود
هک مال از ر ت مام ده باـشد .س هب ز ر و
دارد ؟»
خج
ّ
پادـشاه ل گشت و دـفع ِمـضر تعامل بفرمود رد حال.
قلمرو زبانی :پادشاهی را ( به پادشاهی) را حرف اضافه
ستده باشد :گرفته باشد  /مصادره :جریمه کردن  /خزینه  :ممال خزانه  /مضرت :زیان
قلمرو ادبی:
درازدستی کردن :کنایه از « تجاوز و ستم»

ّ
رک گرگ باید ـهم اول ربید

هن چون گوسفندان مردم ردید

قلمرو ادبی:
سر  :مجاز از «گردن»

سر بریدن :کنایه از «کشتن» بیت دارای مَ ثَ ل است

قلمرو فکری:
ارتباط معنایی دارد با:
بند باید کرد سیلی را ز سر (یعنی جلوی سیل را باید از سرچشمه گرفت)  /ای سلیم آب ز سرچشمه ببند  /که چو پر شد نتوان
گلستان  ،سعدی

بستن جوی.
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درس سیزدهم:

گُرد آفرید
گُردآفرید ،پهلوان شیرزن حماسۀ ملّی ایران ،دختر گُژدَهَم است .گردآفریدِ دالور با این که در داستان رستم و سهراب
شاهنامه حضوری کوتاه دارد ،بسیار برجسته و یکی از گیراترین زنان شاهنامه است .در رهسپاری سهراب از توران به سوی ایران،
هنگامی که وی در جست و جوی پدرش ،رستم است ،با او آشنا میشویم .در مرز توران و ایران ،دژی به نام «سپید دژ» است.
گُژدَهَم که یک ایرانی سالخورد ه است  ،بر آن دژ فرمان می راند و همواره در برابر دشمن ،پایداری سرسختانه ای میورزد و با این
کار  ،دل همۀ ایرانیان را به آن دژ امیدوار می سازد .سهراب ناچار است پیش از درآمدن به خاک ایران از این دژ بگذرد .در نبرد
میان سهراب و هُجیر ،فرمانده دژ ،سهراب بر او پیروز میشود  .سهراب  ،نخست می خواهد او را بکشد  ،امّا او را اسیر کرده ،راهی
سپاه خود می کند .آگاهی از این رویداد  ،دژ نشینان را سراسیمه می سازد  ،امّا گُردآفرید این واقعه را مایۀ ننگ می داند و بر
میآشوبد و خود به نبرد او میرود .سهراب برای رویارویی با آن شیرزن به رزمگاه درمیآید و نبرد میان آن دو در میگیرد:

 -1چو آ گاه ـشد دخـتر گژدَـهَ م

نج م
ن ن  ،گشت کم
هک ـساالرآ ا

قلمرو زبانی :
گژدهم  :نام یکی از پهلوانان ایرانی  /ساالر  :فرمانده  ،منظور هُجی ر است / .انجمن  :سپاه
قلمرو فکری :
وقتی گرد آفرید آگاه شد که فرمانده آن سپاه کم شد.

همیشه هب جنـگ اندرون  ،انمدار

 -2زنی بود ربَ ـسانگردی سوار

قلمرو زبانی:
برسان  :مانند /

گُرد  :پهلوان

/

به جنگ اندرون :در جنگ ( دو حرف اضافه برای یک متمم )  /نامدار :واژۀ مرکب .

قلمرو فکری :
زنی که مانند پهلوان سوار و در میدان جنگ همیشه مشهورو سرافراز بود.

کج
 -9ا انم او بود « گردآـفرید »

زماهن ز مارد  ،چنین نآ و ر ید

قلمرو زبانی:
کجا :که  /نآورید :فعل ماضی از « آوریدن » = آوردن
قلمرو فکری :
که نام او گردآفرید بودو روزگار چنین دختری را از مادر به دنیا نیاورده بود

نن
هج
 -4چنان گش آمد ز کار یر

هک ـشد الهل رنگش هب ـکردار ِقیک

قلمرو زبانی :
الله رنگش :به رنگ الله  ،سرخ رنگ  /به کردار :مانندِ
قلمرو ادبی :
تشبیه  :صورتش مانند قیر سیاه شد
قلمرو فکری :
از شکست هجیر و تسلیم شدن او چنان شرمنده شد که رخسار زیبایش مانند قیر سیاه و عصبانی شد
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 -5بپوشید ردع ِسوارا ن ِ ج ـنگ
قلمرو زبانی :

نبود اندر آن کار  ،ـجای ردنگ

درع  :زره

قلمرو فکری :
زره سواران جنگی را پوشید چرا که در آن جنگ تأخیر جایز نبود.

 -6فرود آمد از ژد هب کردار شیر

کم
ر رب میان  ،باد پایی هب زری

قلمرو زبانی:
دژ  :قلعه  /بادپا  :اسب تند رو
قلمرو ادبی:
کمر بر میان بستن  :کنایه از آماده شدن / .تشبیه  :او مانند شیر آمد  /استعاره  :بادپا  :اسب مانند باد تیز رو بود /
قلمرو فکری :
مانند شیر از باالی دژ پایین آمد در حالی که آماده بود و سوار بر اسب تیز پایی شده بود.

 -7هب شیپ سپاه اندر آمد چو گرد

چو رـعد خروـشان یکی َیولَ هک رد

قلمرو زبانی:
گرد  :غبار  /رعد  :غرّش ابر  ،تندر

ویله  :آواز بلند

قلمرو ادبی:
تشبیه  :مصراع اول مانند گَرد سریع آمد  /مصراع دوم مانند رعد خروشان بود.
قلمرو فکری :
مانند دالوری به پیش سپاه سهراب آمد و مانند رعد فریاد بلندی کشید و گفت :

دلیران و کار آزموده ـسران

 -1هک گردان کدا م اند و جنـگ آوران

قلمرو زبانی:
سران  :پهلوانان
قلمرو فکری :
که پهلوانان و جنگجویان و دالوران و بزرگان دنیا دیده کجا هستند؟

بخ
ندید و لب را هب دندان گزید

 -1چو سهراب شیر اوژن  ،او را بدید

قلمرو زبانی:
شیر اوژن  :دلیر  ،شیر افکن  /لب به دندان گزیدن :از تعجّب یا تحسین لب خود را گاز گرفتن
قلمرو فکری :
وقتی سهراب شیر افکن او را دید خندید و از تعجب لبش را گاز گرفت.

کم
چو دخت ِ ند افگن او را بدید ،

 -11بیامد دمان شیپ گرد آـفرید

قلمرو زبانی :
دمان  :خشمگین  ،غرّنده از روی خشم  /دُخت  :دختر  /کمند :طنابی که برای اسیر کردن انسان یا حیوان به کار می برند/.
کمند افکن  :کمند افکننده
قلمرو فکری :
خشمگین به پیش گرد آفرید آمدو و قتی آن دختر جنگجو او را دید ...
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کم
 -11ان را هب زه کرد و بگشاد رب

نبُد مرغ را شیپ تیرش گذر

قلمرو زبانی:
بر :سینه  /نبُد  :نبود /
قلمرو ادبی:

کمان را به زه کرد :کنایه از آماده کردن / .کنایه  :مصراع دوم کنایه از « ماهر بودن »

قلمرو فکری :
کمان را آماده کرد و سینه اش را جلو آورد و بازوانش را گشود که هیچ پرنده ای نمی توانست از جلوی تیر او رهایی یابد

 -12هب سهراب رب  ،تیر باران گرفت

چپ و راست  ،ج نگسواران گرفت

قلمرو زبانی :
به سهراب بر  :آوردن دو حرف اضافه برای یک متمم.
قلمرو ادبی:
تضاد  :چپ  ،راست  /مجاز :از هر سمت
قلمرو فکری :
پشت سر هم به سهراب تیر می انداخت و به شیوۀ سواران وارد جنگ شدند.

 -19نگه کرد سهراب و آمدش ننـگ

ربآشفت و تیز اندر آمد هب جنگ

قلمرو زبانی:
تیز :به سرعت
قلمرو فکری :
سهراب نگاه کرد و ننگش آمد و خشمگین شد و به سرعت به جنگ او آمد

 -14چو سهراب را دید گردآـفرید

هم
هک رب ـسان آتش ی ربدمید

قلمرو زبانی :
چو  :وقتی ( حرف ربط )

/

برسان  :مانند

قلمرو فکری :
و قتی گردآفرید سهراب را دید که مانند آتش می خروشد ...

 -15ـسر نیزه را سوی سهراب کرد

عنان و سنان را رپ از اتب کرد

قلمرو زبانی:
عنان  :دهنه  ،افسار /

سنان  :نیزه

قلمرو فکری :
سر نیزه را به طرف سهراب گرفت وعنان ( افسار ) اسب را پیچ و تاب می داد ( برای حمله بر حریف آماده می شد) و نیزه را باالی
سرش می چرخاند

 -16رب آشفت سهراب و شد چون پلنگ چو َدب خواه ِ او ـچارگه برد هب جنـگ

قلمرو زبانی:
بد خواه :واژۀ مرکب  /چاره گر  :وندی
قلمرو فکری :
سهراب عصبانی شدو مانند پلنگ خشمگین شد زیرا دشمن او در جنگ کردن مهارت داشت و مُدبّر بود
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کم
 -17زبد رب رب ندگرد آـفرید

زره رب ربش  ،یک هب یک  ،ربَردید

قلمرو فکری :
محکم به کمربند گرآفرید زد و نیزۀ سهراب حلقه های زره را که بر تنش( گُرد آفرید) بود  ،یک یک بُرید.

بپیچ
 -11چو رب زین ید گردآـفرید

تی
یکی غ تیز از میان رب ششید

قلمرو زبانی:
میان  :کمر  ،پهلو
قلمرو فکری :
هنگامی که نیزۀ سهراب بر گُرد آفرید خورد و او روی زین پیچید ( گویی می افتد) تیغ تیز را از پهلویش بیرون کشید

نش
ست از رب اس پ و ربـخاست گرد

 -11زبد نیزۀ او هب دو نیم کرد

قلمرو زبانی:
او  :سهراب

 /به دو نیم کرد  :شکست  /اسپ :اسب

قلمرو فکری :
و با آن ( تیغ تیز ) زد و نیزۀ سهراب را شکست و سوار بر اسب شد و به سرعت حرکت کرد

بپیچ
ید از و روی و ربگاشت زود

بس
 -21هب آورد با او نده نبود

قلمرو زبانی:
آورد  :جنگ

 /برگاشت  :برگرداند

قلمرو فکری :
چون توان مقابله با سهراب را نداشت روی برگرداند و به سرعت برگشت.

سپ
 -21هبد  ،عنان  ،اژداه را سپرد

هب خشم از جهان  ،روشنایی ببکد

قلمرو زبانی:
سپهبد  :سهراب /

اژدها :اسب /

عنان اژدها را سپرد :افسار را رها کرد/

قلمرو ادبی:
استعاره  :اژدها

کنایه  :عنان اژدها را سپرد کنایه  « :از جهان روشنایی ببر»  « ،همه جا را تاریک کرد»  /اغراق

قلمرو فکری:
سهراب افسار اسب را رها کرد و بر گردن اسب انداخت و چنان خشمگین شد که جهان را از خشم خود تیره و تار کرد.

 -22چو آمد خروـشان هب تنـگ اندرش

بجن
بید و ربداشت خود از رکش

قلمرو زبانی:
به تنگ اندرش  :نزدیک او / .خُود  :کاله جنگی /
قلمرو فکری :
وقتی سهراب فریاد کنان به نزدیک گرد آفرید رسید کاله خُود او را از سرش برداشت.
( بعضی گفته اند که خودِ گردآفرید سر و موی خ ویش را برهنه کرده است تا سهراب بداند که او مرد نیست  .امّا بسیار بعید به نظر
می رسد .گویا مرسوم بوده است که برای تحقیر طرف مغلوب  ،کاله او از سرش بر می داشته اند).
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ردفشان چو خورشید شد  ،روی اوی

 -29راه ـشد ز بند زره  ،موی اوی
قلمرو زبانی:
درفشان  :درخشان
قلمرو ادبی:
تشبیه :روی او مانند خورشید درخشان شد.
قلمرو فکری :

موهای گرآفرید از بند زره رها شد و صورت زیبای چون خورشیدش آشکار شد.

 -24بدا نست سهراب  ،کاو دخـترست

رک و روی او از رد افسر است

قلمرو زبانی:
از درِ  :شایسته  ،الیق

افسر :تاج  ،کاله پادشاهی

قلمرو فکری :
سهراب فهمید که او دختر است و شایستۀ آن است که تاج بر سر بگذارد (.از خاندانی بزرگ است )

چنی
ن دخـتر آید هب آوردگاه؟!

 -25تفگش آمدش ؛ گفت  :از اریان سپاه

قلمرو زبانی:
آوردگاه  :میدان جنگ
قلمرو فکری :
تعجب کرد و گفت که از سپاه ایران این چنین دختری به جنگ می آید؟!

بگش پیچ کم
ان ند
 -26ز فـتراک ود

بینداخت و آمد میانش هب بند

قلمرو زبانی:
فتراک  :ترک بند  ،تسمه ای که از عقب زین اسب می آویزند و با آن چیزی را به ترک می بندند  /کمند  :طناب  /میان  :کمر
قلمرو فکری:
از فتراک کمندش را گشود و بسوی گُرد آفرید انداخت و او را گرفت.

 -27بدو گفت کز من  ،راهیی مجوی

چرا جنـگ جویی  ،تو ای ماه روی؟

قلمرو فکری:
به او گفت که نمی توانی از دست من فرار کنی ،ای زیبا روی چرا با من می جنگی ؟

 -21نیامد هب دامم هب ـسان ت وگور

چن
ز گم راهیی نیابی  ،مشور

قلمرو زبانی :
به سان  :مانند

 /گور  :گور خر  /چنگ  :انگشتان دست

مشور :بیهوده تقلّا و تالش مکن.

قلمرو ادبی:
تشبیه  :تو مانند گور هستی و از آن بهتر  /مجاز  :چنگ ( منظور « دست» است )
قلمرو فکری:
شکاری مثل تو تا کنون به دست من نیفتاده است نمی توانی از دست من نجات یابی  ،بیهوده تالش نکن
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 -21بدا نست کاویخت گرد آفرید

مر آن را جز از ـچاره  ،ردمان ندید

قلمرو زبانی :
آویخت :گرفتار شد  ،دچار شد.

 /گردآفرید :نهاد جمله است

قلمرو فکری :
گرد آفرید فهمید که گرفتار شده است برای رهایی از دست او به فکر راه چاره شد.

بنم
 -91بدو روی ود و گفت  « :ای دلیر

میان دلیران هب کردار شیر،

قلمرو زبانی:
به کردار  :مانند
قلمرو فکری :
گرد آفرید رو به سهراب کرد و او را مخاطب قرار داد و گفت ای دالوری که در میان پهلوانان مانند شیر هستی

 -91دو لشکر  ،نظاره رب ین جنگ ما

شمش
رب ین گرز و یر و آهنـگ ما

.قلمرو زبانی :
آهنگ  :قصد  ،عزم جنگ
قلمرو فکری :
سپاهیان دو طرف ،تماشاگر جنگ ما هستند و گرز و شمشیر و قصد جنگِ ما را زیر نظر دارند

کن م گش ی چنی
ن روی و موی
 -92ون ن ا م

سپاه تو گردد رپ از گفت و گوی

قلمرو ادبی:
جناس  :روی  ،موی
قلمرو فکری :
اکنون من صورت و موهایم را باز می کنم سپاهیان تو برایت حرف در می آورند .و می گویند :

 -99هک با دخـتری او هب دشت نبرد

بدین سان هب ارب اندر آورد گرد

قلمرو زبانی :
به ابر اندر آورد گرد  :جنگ کرد
قلمرو ادبی:
اغراق  /مجاز :ابر ( در معنی آسمان )
قلمرو فکری :
که او به خاطر دختری جنگ بزرگی را راه انداخته است( .جنگش به خاطر دختری بوده است).

 -94کنون لشکر و ژد هب فرمان تست

نباید رب این آشتی  ،جنـگ جست»

قلمرو ادبی:
تضاد :جنگ  ،آشتی
قلمرو فکری :
اکنون سپاه و قلعه را به تو تسلیم میکنم با وجود این گونه صلح  ،نباید جنگید
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بپیچ
 -95عنان را ید گردآـفرید

سم
ند ـسرافرا ز رب ژد ششید

قلمرو زبانی:
سمند  :اسب مایل به زرد رنگ  /دژ  :قلعه
قلمرو فکری :
گردآفرید افسار اسب را برگرداند و اسب سربلندش را به طرف دژ برد

هم
 -96ی رفت و سهراب با او هب هم

بیامد هب ردگاه ژد ،گ ژدـهم

قلمرو زبانی:
همی رفت  :ماضی استمراری  /گژدهم  :نام پهلوان ایرانی
قلمرو فکری :
گردآفرید می رفت و سهراب همراه او بود  ،تا این که گژدهم به دروازه قلعه آمد

بس
خس
ت ن ـته و ـته  ،رب ژد ششید

 -97رد بارهبگشاد  ،گرد آـفرید

قلمرو زبانی:
باره  :قلعه

بسته  :کوفته  ،عرق کرده

قلمرو فکری :
گرد آفرید درِ دروازه را باز کرد و تن خسته و کوفته اش را داخل دژ انداخت.

ببس
غمگی
 -91رد ژد تند و ن شدند

نی
رپ از ـغم دل و دیده خو ن شدند

قلمرو فکری :
در دژ را بستند و ناراحت شدند( اهل دژ) و به شدت غمگین بودند و چشمانشان گریان بود

هج
 -91ز آزار گرد آـفرید و یر

رپ از ردد بودند  ،رب ان و پیر

قلمرو زبانی:
آزار :صدمه  ،آسیب

بُرنا :جوان

قلمرو فکری :
از رنج و عذاب گردآفرید و هجیر تمام مردم غمگین و ناراحت بودند

بگف
 -41تند «:کای نیکدل  ،شیرزن

نجم
رپ از ـغم بُد ازت و ،دل ا ن

قلمرو فکری:
گفتند  :ای زن پاک و دالور ،دل تمام مردم به خاطر تو غمگین بود

جس
 -41هک ـهم رزم تی  ،ـهم افسون و رنگ

نیاید ز کار تو رب دوده ننـگ

قلمرو زبانی :
افسون :حیله ،مکر /

رنگ  :نیرنگ /

دوده  :دودمان  ،خانواده  ،طایفه

قلمرو فکری :
که هم جنگیدی و هم حیله و نیرنگ به کار بردی و عمل تو باعث شد که دودمان ما شرمنده نباشد.
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بخ
بس
 -42ندید یار  ،گردآـفرید

بن
هب باره ربآمد  ،سپه گرید

قلمرو فکری :
گرد آفرید بسیار خندیدو باالی قلعه آمد و سپاه را نگاه کرد.

چی
چنی
ن گفت  « :کای ـشاه رتکان ن

 -49چو سهراب را دید رب پشت زین

قلمرو فکری:
وقتی دید که سهراب سوار بر اسب است ،به او چنین گفت که ای شاه ترکان چین

نج گش
 -44چرا ر ه تی  ،کنون باز گرد

ـهم از آمدن  ،هم ز دشت نبکد

قلمرو زبانی:
چرا رنجه گشتی  :آمدی ،قدم رنجی کردی /

بازگرد هم از آمدن  :از آمدن به دژ چشم بپوش

قلمرو فکری :
چرا زحمت کشیدی ( بیهوده ) اکنون هم از درگاه دژ ،هم از میدان نبرد برگرد

 -45تو را بهـتر آید هک فرمان کنی

رخ ِ انمور  ،س ویتوران کنی

قلمرو فکری :
بهتر است که اطاعت کنی( حرفم را گوش کنی) و روی برگردانی و به طرف توران بروی

یم
 -46نباشی بس ا ن هب بازوی خوـیش

په
« خ ورَد گاو اندا ن  ،ز لوی خوـیش»

قلمرو زبانی :
نباشی :نباید باشی ( ماضی التزامی منفی)
قلمرو ادبی:
مصراع دوم  :مَثَل است  .در نصیحت اللملوک آمده« :مثل تو چون ستوری بوَد که سبزه بیند و بسیار بخورد تا فربه شود ،و فربهری
او سبب هالک او باشد ،که بدان سبب او را بکشند و بخورند».
قلمرو فکری :
به خاطر زور بازوی خود نمی توانی در امان باشی و خود را مانند گاو نادان به هالکت مینداز.
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شاهناهم  ،فردوسی

کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی:
 -1به کمک فرهنگ لغت ،معانی« بر کشید » را بنویسید:

شش
ستخ
ربششیدن :باال یدن  /ا راج کردن  /بیرون ششیدن  /ربآوردن  /خارج ـساختن .

 -2دو واژه از متن درس بیابید که با کلمۀ « فتراک » تناسب داشته باشد.
زین ( بیت  - ) 11کمند( بیت )32

 -9در گذر زمان  ،شکل نوشتاری برخی کلمات تغییر می کند ،مانند  « :سپید سفید» :

از متن درس  ،نمونه ای از تحوّل شکل نوشتاری کلمات بیابید و بنویسید .اسب = اسپ
 -4در بیت های یکم و بیست و سوم « ،چو » را از نظر کاربرد معنایی بررسی کنید.
رد بیت یکم  « :چو » هب معنی « وقتی هک » است و حرف ربط وابسته ـساز است.

مث
ردبیت بیست و سوم  « :چو » هب معنی « ل و مانند » است و حرف اـضاهف است.
 -5در کدام بیت ها « متمّم » با دو حرف اضافه آمده است؟

زنی بود رب سان گرد سوار  /همیشه هب جنگ اندرون انمدا ر

هب سهراب رب  ،تیر باران گرفت  /چپ و راست جنـگ سواران گرفت
قلمرو ادبی:
 -1واژگان قافیه در کدام بیت ها  ،دربردارندۀ آرایۀ جناس هستند؟ 12 ، 11 ،32 ،12 ، 2
 -2مفهوم عبارت های کنایی زیر را بنویسید:
 سپهبد ،عنان اژدها را سپرد -رخ نامور  ،سوی توران کنی

( سهراب افسار اسب را ره ا کرد ات ـسر عی رت ربود )

به
( ـتر است هب سوی رکزمین توران ربوی )

 -9یک مَثَل از متن درس بیابید و در بارۀ معنا و کاربرد آن توضیح دهید؛ سپس با رجوع به امثال و حکم دهخدا  ،دو مَثَل  ،معادل

یسـت
یسـت
آن بنویسید .خورد گاو نادان ز پهلوی خویش ؛ ( خوردن ربای ز ن و ذکر کردن است  /تو معتقد هک ز ن از بهر خوردن است)
قلمرو فکری:

 -1دلیل دردمندی و غمگین بودن ساکنان دژ  ،چه بود؟ شکست گرد آـفرید از سهراب
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 -2معنا و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید.

بس
هب آورد  ،با او نده نبود

بپیچ
ید ز و روی و ربگاشت زود

چون توان مقابله با سهراب را ندا شت روی ربگرداند و هب ـسرعت ربگشت.

 -9فردوسی در این داستان  ،گُردآفرید را با چه ویژگی هایی وصف کرده است؟

ّ
شج
اع  ،حیله گر  ،زیبا  ،ملی گرا  ،ـچاره جو

 « -4حماسه در لغت به معنای دالوری و شجاعت است و در اصطالح ادبی  ،شعری است با ویژگی های زیر:

بس
حم
 « -داستانی  :ره اهس ای رد ـتری از حوادث شکل می گیکد.

حم
جسم
 قهرمانی :ـشارع اهس رکا با بهره گیکی از واژگان و زبان حماسی می کوشد انسانی را هب تصوری ششد هک از نظر تواانیی اهی ی و روحی از دیگران متمازی باشد.ّ
ّ
 قومی و ملّی :شارع حماهس رکا رب آن است هک اخالق فردی و اجتماعی و عقاید فکری و مذهبی یک ملت را رد اقلب حوادث قهرمانی و رد زمینه ای از واقعیات هبنمایش بگذا رد.

من
علم
 حوادثی خارق العاده  :طرح حوادث ،انسان اه و موجوداتی هک با طق عینی و جتربۀ ی هم سازی ندا رند؛ نظیک وجود سیمرغ رد شاهنامۀ فردوسی.بر پایه این توضیح  ،این درس را با متن روان خوانی «شیرزنان» مقایسه کنید.

می
ره دو حماهس هستند ،ره دو رد دافع از هن را بیان میکنند ،رد ره دو قهرماانن  ،زن هستند ،متن « شیک زانن » حوادث خارقالعاده ندا رد.

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

دلیران و مردان ایران زمین
چ هن
 -1و

دگر باره اریان  ،رپ آوازه شد

گامۀ آزمون اتزه شد

قلمرو زبانی :
تازه شدن :رونق گرفتن  ،پدید آمدن / .پرآوازه شد :مشهور شد

ّ
 -2از این خطۀ نغز پدرام پاک

و زین ـخا ک ِ ـجان رپوراتب ناک

قلمرو زبانی:
خطبه  :سرزمین  /نغز :خوب و مطبوع /

پدرام :خرّم و آراسته  / .خاک :مجاز از سرزمین

شم
کنام پلن گان د ن ستیز

 -9از این مرز فرخندۀ مرد خیز

قلمرو زبانی:
کنام :جایگاه و آشیانۀ حیوانات  .استعاره از وطن
قلمرو ادبی:
پلنگان  :استعاره از دالوران

کز آن خیره شد دیدۀ روزگار

 -4دگر ره  ،چنان شد هنر آش کار

قلمرو زبانی:
خیره شدن :متحیّر شدن  ،کنایه از دقیق شدن و توجّه به چیزی.

 -5دلیران و مردان اریان زمین

ژهریان جنـگ آور روز کین

قلمرو زبانی:
جنگ آور  :شجاع

هژیر  :پسندیده  ،خوب

روز کین :روز انتقام  ،هنگام جنگ.

 -6خروـشان و جوـشان هب کردار موج

فراز آمدند از کران  ،فوج فوج

قلمرو زبانی:
 /کران :طرف /

فراز آمدن  :جمع شدن

مصراع اول تشبیه دارد

جهان شد از ایشان رپ از گفت و گوی

 -7هب مردی هب میدان نهادند روی

قلمرو زبانی:
روی نهادن  :پرداختن

جهان :مجاز از مردم جهان

 -1هک اینان ز آب و گل دیگرند

قلمرو فکری:
اینان سرشتی دیگر دارند
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نگ
هبان دین  ،حافظ ششورند

شم
ـخدنگی گران رب دل د ن اند

 -1بد اندـیش را آ تش ـخرمن اند
قلمرو زبانی:
را  :فک اضافه ( بدل از کسره  :آتش خرمن ِ بداندیش هستند)
نیزه و تیر و زین اسب درست می کنند

 /خدنگ  :درختی است با چوبی بسیار سخت و محکم که از آن

گران :بزرگ  ،سنگین

ت
ه
هب فر نگشان حرف سلیم نیست

 -11ز شس جز ـخداوند شان بیم نیست

قلمرو زبانی:
شان  :جابه جایی ضمیر « :ز کس جز خداوند بیمِ شان نیست »
قلمرو ادبی:
فرهنگ :ایهام = الف) فرهنگ لغت ب) سنّت ( به نوعی ایهام تناسب )

شم
ملَک  ،آـفری نگوی رزم است

شم
 -11فلک رد شگفتی ز زعم است

قلمرو ادبی:
تشخیص

شم نگ
ـهم او مر ا را هبان بود

شم
 -12ا را چو باور هب زیدان ب وَد

قلمرو زبانی:
را  :فک اضافه ( باورِ شما )
محمود شاهرخی ( جذبه )
درک و دریافت
 -1کدام ویژگی های شعر حماسی را در این سروده می توان یافت؟ دالیل خود را بنویسید.

ّ
زمینۀ ملی  :خصوصیات و وژیگی اهی اخالقی یک ملت را بیان می دارد

 -2یک بار دیگر شعر را با لحن حماسی بخوانید.
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گونه شناسی
ادبیّات داستانی

ی فص مـت
هیم
ل  ،ن اهیی را می خوانیم هک هب شیو ۀ داسـتانی  ،موضوع اه و مفا ی را بیان کرده اند  .هب این گوهن آاثر
رد ا ن
لح
شخ
غن
هک با بهره گیری از صر روایت ،صیت  ،ن  ،م کان و زاویۀ دید و  ...پدید می آیند؛ « ادبیات داسـتانی »
گفته می شود.
یت ّ
ل
ق
سـت
بی
م
ن
ا
ادبیات داسـتانی  ،همۀ آاثر روایی را رد رب می گیرد ؛یعنی  ،ره ارث روا ی خالاقهن  ،رد رو اد ات د ا ی  ،ـجای
ّ
می گیرد  .ادبیات داسـتانی شامل قصه  ،داسـتان  ،داسـتان کواته و رمان است.
ّ
یس
حق
داسـتان رد یقت  ،ظرفی است هک نو نده هب کمک آن  ،تفکرات  ،آرزواه و جهت گیری اهی فکری
مح
گنج
مـت
خوـیش و مفاهیم خاص را رد آن می اند ؛ پس با خواندن ره ن داسـتانی  ،باید هب ردون ماهی و توای آن
یش
بیند یم.
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درس چهاردهم
طوطی و بقّال
ّ
 -1بود بقالی و وی را طوطی ای

خوش نوایی  ،سبز  ،گویا طوطی ای

قلمرو زبانی:
وی را طوطی ای  :وی طوطی ای داشت / .نوا  :صدا ،آهنگ /.گویا  :سخن گو ( صفت فاعلی ،بن مضارع« گو»  +ا) /
طوطی ای :ردیف

را  ،گویا :قافیه

قلمرو فکری:
مرد بقالی طوطی سبز رنگ و خوش آواز و زیبایی داشت.

نگ
 -2رد دکان بودی هبان دکان

نکـته گفتی با همه سوداگران

قلمرو زبانی:
بودی  :می بود /نکته گفتی  :شوخی می کرد / .سوداگران :مشتریان  /دکان  ،سوداگران :قافیه
قلمرو ادبی:
نکته گفتی :کنایه
قلمرو فکری:
طوطی نگهبان دکان بود و با همه ی مشتریان شوخی می کرد.

ردنوا یطوطیان حاذق بدی

 -9رد خطاب آدمی  ،انطق بُدی

قلمرو زبانی:
خطاب :سخن /

ناطق :سخن گو

حاذق  :ماهر.

/

قلمرو فکری:
هنگام سخن گفتن با انسان ها بسیار خوش سخن بود  ،و در آواز خواندن بسیار مهارت داشت ( .بهتر از همه می خواند)

هشیش اهی روـغن گل را رب یخت

 -4جست از ـصدر دکان سویی گریخت

قلمرو زبانی:
جَست :پرید (.بُن مضارع  :جَه )

صدر  :باال

قلمرو فکری:
طوطی از باالی دکان پرواز کرد و در این هنگام شیشه های روغن گل را شکست و روغن ها را ریخت.

بنش
رب دکان ست ـفارغ  ،خواّج وش

 -5از سوی خاهن بیامد خواّج اش

قلمرو زبانی:
خواجه اش  :صاحب طوطی /.خواجه وش :کدخدا منش ( وش  :پسوند شباهت است مانند « مهوش » یعنی مانند ماه) .
قلمرو فکری:
صاحب طوطی( مرد بقال ) از خانه آمد به دکان آمد و در دکان بزرگانه  ،با خیال آسوده(بی خبر) نشست

 -6دید رپ روـغن دکان و ـجاهم چرب

قلمرو زبانی:
جامه  :لباس

/

کل :بی مو  ،کچل.

/

ضرب :ضربه
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رب ـسرش زد  ،گشت طوطی کل ز ضکب

قلمرو ادبی:
جناس :چرب ،ضرب
قلمرو فکری :
ناگهان دید که دکان پر از روغن است و لباسش چرب شده است ،از شدت عصبانیت بر سر طوطی زد و طوطی تمام مو های سرش
ریخت.

ّ
مرد بقال از ندا مت آه کرد

سخ
 -7روزکی چندی ن کواته کرد

قلمرو ادبی:
سخن کوتاه کرد :کنایه از« سکوت کردن،حرف نزدن»
قلمرو فکری :
طوطی چند روز حرفی نزد مرد بقال بسیار پشیمان بود و آه می کشید( که چرا طوطی حرف نمی زند).

نعم
می
کآفـتاب ـتم شد زری غ

 -1رـیش رب می کند و می گفت  « :ای رد ـیغ

قلمرو زبانی:
ریش برکندن :بسیار ناراحت بودن

میغ  :ابر

دریغ :افسوس( شبه جمله)

قلمرو ادبی:
آفتاب نعمت  :باهم و یکجا استعاره از طوطی.

آفتاب نعمت :تشبیه ( نعمت مانند آفتاب گرما بخش و زیباست)

آفتاب زیر میغ ماندن :کنایه از پوشیده ماندن حقیقتی ارزشمند / .ریش برکندن :کنایه  /ریش  :مجاز از موی
قلمرو فکری :
مرد بقال بسیار ناراحت بود و پیوسته می گفت  :صد دریغ و افسوس که طوطیَم از دست من رفت

 -1دست من بشکسته بودی آن زمان

چون زدم من رب ـسر آن خوش زبان»

قلمرو ادبی:
دستم شکسته بود :کنایه از ناتوان شدن در انجام کاری  /خوش زبان :مجاز از طوطی
قلمرو فکری :
ای کاش آن لحظه ای که بر سر طوطی می زدم دستم شکسته می شد و این کار را نمی کردم.

ات بیا بد نطق مرغ خوـیش را

 -11هدهی اه می داد ـهر ردوـیش را

قلمرو زبانی:
درویش  :فقیر و بیچاره  /درویش را :را حرف اضافه  /مرغ خویش را :را مفعولی  /نطق :سخن  /مرغ  :طوطی
قلمرو ادبی:
مجاز  :مرغ مجاز از طوطی
قلمرو فکری:
به هر درویش و بیچاره ای صدقه می داد تا شاید طوطی دوباره سخن بگوید.

 -11بعد هس روز و هس شب  ،حیران و زار

قلمرو فکری :
بعد از سه روز که متعجّب ناالن و ناامیدانه در دکان نشسته بود ...
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رب دکان بنشسته بد  ،نومیدوار،

نم
 -12می ود آن مرغ را ره گون تفگش ،

ات هک باـشد کاندر آید او هب گفت

قلمرو زبانی:
شگُفت  :شکلک در می آورد ،کارهای خارق العاده
قلمرو فکری :
برای طوطی کارهای شگفت آمیز نشان می داد تا شاید طوطی سخن بگوید.

 -19جولقی ای ـسر رب هنه می گذشت

با ـسر بی مو چو پشت ـطاس و طشت

قلمرو زبانی:
جولقی :ژنده پوش  ،درویش
قلمرو ادبی:
تشبیه :سر بی مو مشبه ،چو ادات  ،پشت طاس و طشت :مشبه به  /ایهام تناسب ( طاس :الف  :نوعی ظرف ب :بی مو « که در
معنی دوم با کلمۀ « سر م تناسب دارد و مورد نظر شاعر نیست )
قلمرو فکری :
درویشی با لباس های کهنه و خشن از آن جا عبور می کرد در حالی که سرش از اصال مو نداشت.

 -14طوطی اندر گفت آمد رد زمان

بانگ رب ردوـیش زد هک  « :هی  ،فالن!

قلمرو زبانی :
اندر گفت :به سخن  /در زمان :فوراً

 /بانگ :فریاد  /هی :شبه جمله /

فالن :فالنی

قلمرو ادبی:
گفت  :مجاز از سخن
قلمرو فکری :
طوطی فوراً شروع کرد به سخن گفتن و فریاد زد  :ای فالنی با تو هستم ...

میخ
 -15از هچ ای کل  ،با کالن آ تی ؟

یخ
تو مگر از شیشه روـغن ر تی؟

قلمرو ادبی:
با کالن آمیختی :کنایه از کچل شدن
قلمرو فکری :
ای آدم بی مو تو چرا کچل شده ای؟ مگر تو هم شیشه های روغن را ریخته ای؟

 -16از قیاسش خنده آمد خلق را

کاو چو خود پنداشت ـصاحب دلق را

قلمرو زبانی:
قیاس  :نتیجه گیری  /خلق :مردم

 /دلق :لباس کهنه  /صاحب دلق :درویش

قلمرو ادبی:
جناس :دلق ،خلق
قلمرو فکری :
مردم از مقایسۀ طوطی خندیدند چرا که طوطی تصوّر می کرد آن مرد درویش هم مثل خودش است.
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نبشـت
گر هچ مانَد رد ن شیر و شیر

 -17کار پاکان را قیاس از خود مگیر
قلمرو زبانی:
قیاس  :مقایسه  /نبشتن  :نوشتن
قلمرو ادبی:
جناس :شیر و شیر
قلمرو فکری :

کار انسان های پاک را با خودت مقایسه نکن ؛ اگر چه این سنجش همانند نوشتن کلمۀ شیر ( درّنده ) و شیر ( شیر نوشیدنی )
باشد ( .به ظاهر این دو کلمه شبیه هم هستند امّا معنایشان متفاوت است )

گم
 -11جمله عاـلم زین سبب راه شد

شس
کم ی ز ابدال ِحق  ،آ گاه شد

قلمرو زبانی:
جمله  :همه  /زین سبب  :به این دلیل
قلمرو ادبی:
عالم  :مجاز از مردم/

اَ بدال :مردان کامل (ابدال جمع مکسر سه کامه است  :بَدَل  ،بِدل  ،بدیل)

قلمرو فکری :
همۀ مردم روی زمین به همین دلیل گمراه شدند و تعداد کمی از انسانها از احوال مردان خدا آگاهی یافتند.

مح
 -11ره دو گون زنبور خوردند از ل

نی
لیک ـشد ز آن ش و زین دیگر لـسع

قلمرو زبانی:
 /زنبور وحشی  :انسان جاهل و ناآگاه

زنبور عسل :انسان خوب و آگاه
قلمرو فکری :

هر دوگونه زنبور ( زنبور عسل  ،زنبور وحشی) از یک محل تغذیه کردند ولی نتیجه ای متفاوت در پی داشت  ،گونه ای عسل و
گونۀ دیگر وسیلۀ زهر به وجود آمد.

 -21ره دو گون آهو گیا خوردند و آب

زین یکی ـسرگین شد و  ،زان  ،مشک انب

قلمرو زبانی:
سرگین :فضله ی چهار پایان

/

مُشک :ماد ۀ خوش بو که از ناف آهو به دست می آید.

قلمروفکری :
دو گونه آهو از یک نوع گیاه و آب تغذیه کردند اما از یکی فضله و از دیگری مادۀ بسیار خوشبو حاصل شد.

 -21ـهر دو نی خوردند از یک آبخور

این یکی ـخالی و  ،آن رپ از شکر

قلمرو فکری :
هر دو نی  ،از یک جا آب خوردند ولی یکی خالی از شکر و دبگری پر از شکر است

119

ا ی چنی
ن اشباه نیب
 -22صد ـهزار ن ا ن

فرقشان هفـتاد ساهل راه نیب

قلمرو زبانی:
اشباه :شِبه مانندها  ( ،اشباح  :شَبَح ،سایه ها)
قلمرو ادبی:
اغراق

 /مصراع دوم :کنایه از تفاوت بسیار داشتن

قلمرو فکری :
هزاران گونه مثال این چنینی وجود دارد که در ظاهر یکی بوده و میان آن ها فرق بسیار وجود دارد.

بس بلی
 -29چون ی ا س ِ آدم رویهس ت

قلمرو ادبی:

پس هب ره دستی نشاید داد دست.

جناس :دست  ،هست

قلمرو فکری :
به دلیل آن که شیاطینی با چهرۀ آدمی وجود دارند؛ بنابراین نباید با هر کسی دوستی کرد.
ابلیس آدم روی :کسی که باطن پاکی ندارد اما در ظاهر خود را آدم خوبی نشان می دهد.

ّ
مثنوی معنوی ،دفتک اول ،مولوی

کارگاه متن پژوهی
قلمروزبانی :
 -1معادل معنایی واژگان زیر را از متن درس بیابید:
ابر ( میغ ) آسوده ( افرغ )

چیره دست ( حاذق )

مردان کامل ( ابدا ل )

 -2در بارۀ کاربرد کلمۀ « را » در بیت زیر  ،توضیح دهید:

هدهی اه می داد ره ردویش را
مصراع اول :به( حرف اضاهف )

ات بیابد نطق مرغ خویش را

مصراع دوم ( نشانۀ مفعول )

 -9در بارۀ تحوّل معنایی کلمۀ « سوداگران » توضیح دهید.

ّ
مش
من
سوداگران رد قدیم هب معنی تکیان و خریدا ر و فروشنده بوده است و رد زمانی اتجران با چهرۀ مثبت ؛ اما امروزه رتشیب جنبۀ فی هب خود پیدا کرده است.
 -4پسوند « وش » در کلمۀ « خواجه وش » به چه معناست ؟ دو واژۀ دیگر که این پسوند را دارا باشند  ،بنویسید.

مث
ل و مانند  /مهوش  ،رپیوش
قلمرو ادبی:
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 -1کنایه ها را در بیت هشتم ( ریش ربمی کند )...بیابید و مفهوم آن ها را بنویسید.
ریش کندن  :انراحت شدن /

آفتاب زیر میغ ماندن :پوشیده ماندن حقیق

تی ارزشمند.

 -2موثّرترین شیوه ای که مولوی در «مثنوی معنوی » از آن بهره می گیرد «

تمثی

مث

ل » است .تمثیل به معنای« تشبیه کردن» و« ل آوردن »

است و در اصطالح ادبی  ،آن است که شاعر یا نویسنده برای تأیید و تأکید بر سخن خویش  ،حکایت  ،داستان یا نمونه و مثالی را
بیان کند تا مفاهیم ذهنی خود را آسانتر به خواننده انتقال دهد.
اکنون ارتباط محتوای این درس را با تمثیل به کار گرفته شده  ،توضیح دهید.
 -9در بیت ششم درس  ،کلمات « چرب » و « ضرب » در یک حرف اختالف دارند و آرایۀ « جناس ناهمسان » ( ناقص ) را در بر
دارند .کلماتی نظیر « روان » ( روح ) و روان ( جاری ) که جز معنی ،هیچ گونه تفاوتی از دید آوایی و نوشتاری با هم ندارند« ،
جناس همسان » ( تام ) را پدید می آورند؛ مثال:

«گالب است گویی هب جوـیش روان
روان /روان  :جناس همسان

هم

ی شاد گردد هب بوـیش روان»

فردوسی

جو /بو  :جناس ناهمسان

از متن درس  ،نمونه ای برای انواع جناس بیابید .خلق ،دلق  /دست  ،هست  /زبان  ،زمان  /شیک  ،شیک.
قلمرو فکری :
 -1بیت زیر  ،بر چه مفهومی تأکید دارد؟
 -هر دو نی خروردند از یک آبخور

این یکی خالری و آن پُر از شکر

 -دست کان لررزان بُوَد از ارتعاش

وانکه دستری تو بلرزانی ز جاش

 -هردو جنبش آفریدۀ حق ،شناس

لیک ،نتوان کرد این ،با آن قیاس

انسان اه ـظاـهری یکسان دارند اما یکی مرد ـخدایی است و دیگری نیست .از ـظاره نباید اـضقوت کرد
 -2با توجّه به بیت « جمله عالم زین سبب گمراه شد  /کم کسی ز ابدال حق آگاه شد » :

الف) مقصود از « ابدال » چه کسانی است؟ مردان ـخدا
نم
ب) از نظر شاعر ،علّت گمراهی جمله عالم چیست؟ چون مردان حق را ی شناسند.
 -9مولوی در بیت زیر  ،آدمی را از چه چیزی بر حذر می دارد؟
« چون بسی ابلیسِ آدم روی هست

پس به هر دستی نشاید داد دست »
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هب ظاره انسان اه نباید فریفته شد

گنج حکمت
ای رفیق
ّ
عیس سخ
سبی
عیس
روزی حـضرت ی روح اهلل می گذشت  .ابلهی با وی دچار ـشد و از حـضرت ی نی رپسید ؛ رب ل تلطف جوابش باز
شخ
ّ
نف ی م ک عیس حتسی م نم
ن ی ود.
داد و آن ص مسلم ندا شت و آغاز رعبده و سفاهت نهاد  .چندان هک او ر ن ی رد  ،ی
زعزیی بدا ن جا رسید ؛ گفت  « :ای روح اهلل  ،چرا زبون این انـکس شده ای و ره چند او رـهق می کند ،تو لطف می فرمایی
نم
و با آن هک او جور و جفا شیپ می ربد  ،تو مهر و وـفا شیب می ایی»؟.

ّ
ّ
هم
م
ب
ش
عیس
ی گفت  «:ای رفیق  ،کل اانء یـتر ح ا فیه  ،از کوزه ان ربون رتاود هک رد اوست ؛ از او آن صفت می زاید و از من این

سخ
نم
نم
صورت می آید  .من از وی رد غضب ی شوم و او از من ـصاحب ادب می شود .من از ن او جاـهل ی گردم و او از ـخلق و
خوی من عاـقل می گردد».
حسم حس
اخالق نی ،ین واعظ کاشفی
قلمرو زبانی:
بر سبیل تلطّف :با نرمی و مهربانی  /دچار شد :روبه رو شد  /سفاهت :بی خردی
زبون :خوار ،ناتوان  /قهر :خشم  /جور و جفا :ستم(ترادف)/
کُلّ اناءٍ یَتَرشّح بِما فیه

 :از هر ظرفی ،آنچه که در درون اوست،ترشح می کند

قلمرو فکری:
آن شخص مسلم نداشت :آن شخص باور نکرد
آغاز عربده و سفاهت نهاد :بانگ و فریاد و بی خردی آغاز کرد
چرا زبون این ناکس شده ای و هر چند او قهر می کند ،تو لطف می فرمایی :چرا در برابر این مرد ناالیق و پست که درشتی و ستم
می کند  ،ناتوان گشته ای و مالیمت نشان می دهی ؟
از کوزه همان برون تراود که در اوست:
و آن کس که نکو گفت مرا خود نیکوست

آن کس که بدم گفت بدی سیرت اوست
حررال متکلم از کالمرررش پیررداسررت

از کوزه همان بررررون تراود که در اوست
شیخ بهایی
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درس پانزدهم:
درس آزاد ( ادبیات بومی )2

قلمرو زبانی:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................
قلمرو ادبی:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................
قلمرو فکری:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
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درس شانزدهم
خسرو
ّ
تم
شش
از سال چهارم ات م ابـتدایی با خسرو ـهم کالس بودم .رد ام این مدت ِ هس ـس ال نشد هک یک روز کاغذ و

ّ
بیش
ت کلی نج
نم
مدادی هب کالس بیاورد یا فی ا ام دهد .با این حال  ،ـتر رهاهیش بیست بود  .وقتی معلم ربای خوا ندنانشا

مص
نی
خسرو را پای تخته ـصدا میکرد  ،دفـترچۀ من یا طفی را هک رد دو ـطرف او روی مکت نشسته بودـیم ،رب میداشت و صفحۀ

تج ا
نم
سفیدی را باز میکرد و ار اال انشایی میـساخت و با ـصدای گرم و رـسا هب اصطالح امروزیاه « اجرا میکرد» و یک رۀ
مث
شم
م
نش
حس
ی
بیست با بلغی آفرین و ا نت تحو ل میگرفت و ل ـشاخ شاد میآمد و رک ِ ـج ایخودش م ی ست !

قلمرو زبانی :
ارتجاالً :بدون اندیشه سخن گفتن یا شعر سرودن ،بی درنگ
قلمرو ادبی:
کنایه  «:مثل شاخ شمشاد» کنایه از « شاد و خوشحال» .

 /تشبیه  :مثل شاخ شمشاد

 /صدای گرم  :حسّ آمیزی

ّ
نم
نم
و اما سبک «ن گارش» هک یتوان گفت ؛ زریا خسرو رهگز چیزی ینوشت ؛ باید بگوـیم س بک«تقرری» او رد انشا تقلیدی بود کودکاهن از

ّ
منتخ
گلس
گلس
مش
لص
ب
ی
ان»
ـت انسعدی .رد آن زمان ما ـت انس عدیرا از ربَ م کیردیم و بی از اشعار ـشارعا ن ه ورو متون ادبی و «نصابُا

تم
را از کالس چهارم ابـتدایی هب ما ردس میدادند  .خسرو ام ردساه را ـسر کالس یاد میگرفت و حفظ میکرد و دیگر احتیاجی هب
مرور ندا شت.
قلمرو زبانی :
تقریر :بیان کردن ،بیان از بر کردن :حفظ کردن

ّ
ّ
مسی
یک روز میرزا ح خان  ،معلم ان شا ،هک موضوع «عبرت » را ربای ما معین کرده بود ،خسرو را ـصدا کرد هک انشایش را بخواند.

معم
چش
خس
کو هم مطابق ول ،دفـترانشای مرا ربداشت و صفحۀ سفیدی از آن را باز کرد و با همان آهنگ گیکا و حرکات رک و دست و اشارتاهی م و

ّ
مسی
بی
س ح ب نم
ل
م
مف
ت
ض
حت
ف
کلف
ت
ل
ن
ست
اربو شکوع هب خواندن کرد .میکزا ح خان سخت زندیکنیب بود و ی با کنیع دور ی و د ه و ی و هشیش اهی ت ز گاری ،رد ت و سا ی یدید و ت
خس
نم
یشد هک کو از روی کاغذ سفید ،ان شایخود را میخواند.

قلمرو زبانی:
دسته مفتولی :دستۀ سیمی / .زنگاری :منسوب به زنگار  ،سبز رنگ
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 /ملتفت :متوجّه

خس نش خ ا چنی
ن آغاز کرد:
رو ا ای ود ر
باری،

بس
کن
نگ
«دی هک از د ـتان هب ـسرای میـشدم ،رد ج خلوتی از ربَزن  ،دو ـخروسرا دیدم هکبال و رپَ افراشت هرد هم آمیخته و گرد ربا یخته اند»...
قلمرو زبانی:
دی :دیروز  /سرا :خانه

 /میشدم :می رفتم

 /برزن :محله

 /بال و پَر افراشته در هم آمیخته و گَرد

قلمرو ادبی:
کنایه  « :برانگیخه اند» کنایه از « جنگ و دعوا میکردند»

بس
کلم
رد آن زمان ،ات «د ـتان» و «ربَزن »مانند ام روزمـتداول نبود و خسرو از این نوع کلمات بسیار رد ـخاـطر داشت و

ّ
مّ
مح
ح
ص
ت
س
نه
ع
حت
نی
عی
ب
ی
م
گ
گ
خ
ا
داداهی وان ون و ـفراوان و رد ن حال
ی رد ت و اورۀ عادی و روز رۀ ود ز آ ا ر هب کار ی ربد و ا ن یکی از ا
شم
چشمهای از خو زگیاهی رن گارنگاو بود.
قلمرو زبانی:
محاوره :گفت و گو  /متداول :رایج
قلمرو ادبی:
کنایه  « :چشمهای از خوشمزگیهایِ رنگارنگ » نمونهای کوچک از شیرینکاریهای گوناگون.
حس آمیزی « :چشمهای از خوشمزگیهایِ رنگارنگ » نمونهای کوچک از شیرینکاریهای گوناگون .حسّ آمیزی (خوشمزگی:
چشیدنی ،رنگارنگ :دیدنی)

خس
انشای ارتجال ی کو را رعض میکردم .دنباهلاش این بود:

ل
صمتی هک «جهان تیکه شد شیپ آن انمدا ر» .الجرم سپک بیندا خت و از میدا ن بگریخت .یکن خروس
«یکی از خروسان ،ضکبتی سخت رب دیدۀ حریف نواخ ت هب َد
تسل
غالب ،حرکتی کرد هن مناس بحال ردویشان .رب حری فمغلوب هک یم اختیار کرده ،مخذول و انالن استکحام می کرد ،رحم نیاورد و آن چنان او را کوفت هک «پوالد
کوبند آهنگران».
قلمرو زبانی:
الجرم :ناگزیر  /مخذول :خوار شده  /غالب :چیره  /استرحام :طلب رحم
قلمرو ادبی:
سپر بینداخت :کنایه از « تسلیم شد» «/جهان تیره شد پیش آن نامدار» و «که پوالد کوبند آهنگران» :تضمین شعر فردوسی
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/

جس خن
ن
دیگر طاقت دیدنم نماند .چون ربق هب میان میدا ن تم .ست خ روسمغلوب را با دشنهای هک رد جیب داشتم ،از ر ج و عذا ب رباهنیدم و حاللش کردم .آن گاه
بس
ع
هب خروس سنگدل رپداختم و هب رزای م لانجوانمرداهناش رکش از تن جدا و او را نیز مل کردم ات عبکت هم گان گردد .پس ره دوان را هب رکای ربدم و از آانن
هلیم
ی ساختم بس چرب و رنم.
قلمرو زبانی:
جستم :پریدم  /دشنه :خنجر  /بسمل کردم :سرش را از تن جدا کردم

 /هلیم :نوعی غذا ،مُمال هالم.

قلمرو ادبی:
چون برق «:تشبیه و کنایه از« سریع» /تشخیص:خروس سنگدل /سنگدل:کنایه از« بی رحم» حاللش کردم :کنایه از «سر بریدن»

«مخور طعمه ـجز خسروانی خورش

هک ـجان یا بدت زان خورش  ،رپورش»

قلمرو ادبی:
کنایه  « :به دلِ راحت نشستم » کنایه از « با آسودگی»
قلمرو فکری:
فقط غذایی شاهانه بخور تا جانت از آن غذا پرورده شود.

نشس
شکم
هب دلراحت ـت مو ی سیر ن وشـجان کردم:

هش
«دمی آب خوردن پس از بدس گال هب از رـمع هفـتاد و ـتاد ـسال»

قلمرو زبانی:
بدسگال :بد اندیش
قلمرو ادبی:
کنایه  « :دمی آب خوردن» کنایه از« لحظه ای راحت بودن » /

مصراع دوم :کنایه از « عمر طوالنی»

قلمرو فکری:
لحظهای با آرامش زندگی کردن بعد از دشمن بد اندیش بهتر است از عمری طوالنی همراه با نگرانی.

مس
میکزا یح خان با چهرۀ گشاده و خشنود ،قلم آهنی ف
نرسوده را رد دوا تچرک گرفتۀ هشیشای ،فرو ربد و از پش تکنیعزن گاری ،ن وکقلم را وراندا ز کرد و با دو

ا
بن
ست
پش
خس
انگش تبلند و ا خوانی خود کُرک و مر کقلم را با واقر و طمأنینۀ تمام پاک کرد .و پس از یک ربع ساعت ،نمرۀ بیست با جوره فش ربای کو گذا شت و ابدا هم
ّا
اریادی نگرفت هک بچه جان ،اوال خروس هچ الزامی دارد هک حرکاتش «مناسب حال ردویشان» باشد؛ دیگر این هک ،خروس غالب هچ بدس گالی هب تو کرده بود هک رک از
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ّ
ا
هل
ی
خی
خ
ر
ک
ق
خ
س
م
ا
تنش جدا کردی؟ خروس عب کتهچ شسانی بشود؟ و از همۀ ایناه گذشته اصال هب هچ حق روساهی ردم ر ک ربیدی و م رد ت ردی و وردی؟ ک ،هب ول
ا
ئ
امروزی اه این مسا ل اساسا مطرح نبود.
قلمرو زبانی:
دواتِ :مرکّب

 /کُ رک  :پشم / .وقار :سنگینی  /طمأنینه :آرامش

رعض کردم :حرام از یک ک فدست کاغذ و یک بند انگشت مدا د هک خسکو هب مدرهس ب یاورد یا ک
الیتاب را باز کند؛ با این حال ،شاگ ردممتازی بود و از همۀ ردس

کمی
حف
هم
اهی ظی بیست میگرفت .مگر رد ریاضی هک « ُ تَش لنگ بود  »...و ین باعث شد هک نتواند تصدیقانمۀ دورۀ ابتدا یی را بگیکد.
قلمرو زبانی:
تصدیقنامه  :گواهینامه  /کُمِیت :اسب سرخ مایل به سیاه
قلمرو ادبی:
کنایه  « :کُمِیتَش لنگ بود » کنایه از « مشکل داشت» .

ّ
ا
خس
خس
من خانوادۀ کو را میشناختم .آناه اصال شهرستانی بودند .کو رد کوچکی بی مارد شد .پدرش آاق رضا خان توجهی هب رتبیت او ندا شت  .فق ط مارد زبرگاو بود هک نوۀ

ّ
هم
خس
پس
کی اش را از جان و دل دوست میداشت .دلخوشی و دلگرمی و تنها پناه کو هم رد زندگی ین مارد زبرگ بود؛ زنی با خدا  ،نماز خوان ،مقدس .با قربان و
خس
صَهق کو را ره روز مینشاند و وادار م کیرد قرآن ربایش بخواند.
َد
ّ
ه م گف ّ
م
خس
ل
ع
خش
ه
می
گف
م
م
م
شع
ق
ب
ق
دیگر از استعدا داهی خداداد کو ،آوازش بود .مرآن ما کزا عباس ود .ر م ی ت؛ زیاد م ی ت امآ هب ول نظا ی « ت ی زد» .زنگ
خس
خس
قرآن هک می شد  ،ات پایش هب کالس میرسید  ،هب کو میگفت« :بچه ! بخوان ».کو هم میخواند.
قلمرو ادبی:
جان و دل :مجاز از « کل وجود»  /دل خوشی و دل گرمی :کنایه از « امیدواری و خشنودی» « /خشت زدن» کنایه از « پُرحرف
بودن».
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خس
خس سی
کو مو قی اریانی ،یعنی آواز را از مرحوم ردویش خان آموخته بود .یک روز هک کو زنگ قرآن ،رد «شهناز» شوری هب پا کرده بود ،مدری مدرهس هک رد ایوا ن
ّ
ّ
ق
رداز از ربکالساه رد م یشد ،آواز خسکو را دینش .وا ردکالس شد و هب میکزا عباس عتاب کرد هک «این ت
الوترآن نیست .آواز خوانی است!»  .میکزا عباس ات
خس
خواست جوابی بدهد ،کو این بی تسعدی را با آواز خوش شش دانگ خواند:
قلمرو زبانی:
شهناز :یکی از آهنگهای موسیقی ،گوشهای از دستگاه شور /.عتاب :سرزنش کردن/دانگ :بخش ،یک ششم چیزی.
شش دانگ :تمام و کمال

«اشـتر هب شعر ـعرب رد حالت است و طرب

طب
گر ذوق نیست تو را  ،کژ ع ـجانوری»

قلمرو زبانی :
اُشتر  :شتر  /طرب  :شادمانی  ،خوشدلی
قلمرو فکری:
شتر با شعر خوانی عرب  ،به وجد و شور میآید( شاداب میشود) .اگر تو (با شنیدن این شعرها) نشاط و شادابی نداشته باشی
جانور بی ذوقی هستی.

ّ
خس
مدری آهسته از کالس بیکون رف ت و دَم ربنیاورد .کو هم چنان میخواند و مدری از پشت رد گوش میداد و لذت می ربد هک خود مردی ادیب و صاحب دل بود.

قلمرو زبانی:
ادیب :ادب دان

 /صاحبدل :عارف ،آگاه

قلمرو ادبی:
دم برنیاورد  :کنایه از حرف نزد

ّ ّ
خس
حی
ش
هم
ک
ب
یک روز کو رب خالف عادت مألوف یک کیف حلبی هک روی آن با رنگ روغن انشیاهن گُل و بُته نقا ی شده ود ،هب مدرهس آورد .ه کت ردند هک

خس
آفتاب از کدا م سمت ربآمده هک کو کیف همراه آورده است!
قلمرو زبانی:
مألوف :آشنا ،مأنوس
قلمرو ادبی:
کنایه  « :آفتاب از کدام سمت برآمده» کنایه از « چه اتّفاقی افتاده »
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ّ ّ
ّ ّ
ّ
گف
زنگ اول ،نقاشی داشتیم .معلم نقاشی ما یکی از رکتیپاهی دورا نانصکالدین شاه بود و ما هم او را «جناب رکتیپ» می تیم .خسکو با آن هک کیف همر ها
ّ
ضم ی ت
ل
ع
ی
ق
تص
تی
تی
ش
شش
ر
ر
ی
ش
م
ات » رد نها ت مهارت و استادی ید و زند او ربد و رپسید« :جناب ک پ،
آورده بود ،دفتک نقا ی و مدا د را ربدا ت و وری ک پ را با « ا م و
ّ
جم
این را من از روی «طبیعت» ششیدهام؛ چطور است ؟» مرحوم رکتیپ آهسته اندکی خود را ع و جور کرد و گفت«:خوب ششیدی ،دستت خیلی قوت داره!»
قلمرو زبانی:
ضمایم و تعلیقات (ضمایم :جِ ضمیمه  /تعلیقات :جِ تعلیقه) :وابسته ها و پیوستهها و در این متن مقصود نشانهای ارتشی است.
 /از روی طبیعت کشیده ام :از روی ذوق و استعداد طبیعی کشیدهام / .دستت خیلی قوّت داره :مهارت داری.

ّ
ّ
خس کو ردکیف را باز کرد .من هک پهلوی او نشسته بودم دیدم محتوا یآن کوزه اهیرن
ک
گارنگوچکی بود رپ از انوا ع«مرباـجات» .معلوم شد مارد زبرگش مربا پخته

ّ
یم
ق
زیارتم آن کیف حلبی و کوزهاه را آورده بود .خسرو زبرگرتین کوزه را هک مرب ای هبداشت ،خدم تجناب رکتیپ ربد و دو دستی تقد ش
و رد بازگش ت از
ّ
نصی
نم
کرد .رکتیپ هم هک راهوردی باب دندا ن بش شده بود ،با خوشرویی و رد عین حجب و فروتنی آن را گرفت و باال ششید و ره وقت مربا از کوزه بیکون یآمد  ،با
ّ
نع نعم
رکانگش تتدبیک آن را خارج میکرد و با لذت تمام فرو میداد و هب صدا ی بلند میگفت « :الها! صد زهار مرتبه ُشکر» هک شک ر مت تت افزون کند.
قلمرو زبانی:
رهاورد :هدیه

 /باب دندان :مطابق میل

 /باال کشید  :خورد

ّ
بس
شش
سی
خس
گفـتم کو آوازی یار خوش داشت و استعدادی فیاض رد فرا گرفتن ِمو قی .وقتی هک از عهدۀ امت حانسال م ابتدا یی ربنیامد  ،یکی از

سی ّ
خس ب می نب ن م سی
خس
سی
ق
ل
ل
دوستان مو قی شناس هک رد آن اوان دو کالس از ما جلورت بود ،هب کو توصیه کرد هک هب دنبال آموخت نمو ق می ی ربود  ...کو ی ل ود هک د بال و ی ربود و ی
مس
خس
نک
وقتی موضوع را هب ماردزبرگش گفت ،هب قول کو ،اکش از دیده روان ساخت هک ای فرزند ،حاللت نم هک مطربی و خرگی پیشه سازی هک «همه قبیلۀ من عالمان
سی
خس
دین بودند» .کو هم با آن هک خ وردُو و خودرک ب ود ،اندرزماردزبرگانتوان را هب گوش اطاعت دینش و پ یمو قی رنفت.
قلمرو زبانی:
فیاض :بخشنده ،فیض دهنده

 /اوان :وقت ،هنگام ،دوران  /مطربی :نوازندگی و خوانندگی  /خودرو :خود رأی ،خود سر

119

ّ
هش
شش
خسرو رد ورزش هم استعدادی شگرف داشت .با آن سن و سال با شاگردان کالس اهی تم و نه م (مدرسۀ ما ُهنکالس رتشیب ندا شت) تی میگرف ت
گف خس
و همه را زمین میزد؛ هب طوری هک رد مدرهس حریفی رد ربا رباو نماند .تم هک کو رد ریاضیات ضعیف بود و چون نتوانست رد این ردس نمرۀ هفت بیاورد ،با آن هک نمرهاهی
تحصی
ّ
شش
ف
گ
ک
ن
ا
دیگرش همه عالی و معدل نمره اهیش 11/11بود ،از امتحان مابتدا یی رد شد .پس رتک ل رد و د ب الورزش ر ر ت.
ّ
خس
خس
شش
من دیگر او را ندیدم ات روزی هک اولین مسابقة قهرمان ی تی ششور ربگزار شد .کو را رد میان تُشک با حریفی قوی پنجه هک از خراسان بود ،دیدم .کو حریف را با چاالکی

چش
خس
و حسابگری هب قول خودش«فرو کوفت» و رد م هب هم زدنی پشت او را هب خاک رسانید .قهرمان ششور شد و بازوبند طال گرفت .دیگر« کو پهلوان» را همه میشناختند و
یم
میستودند و تکر ش میکردند .ولی هچ سود هک «حسودان تنگنظر و غنودا نبدگهر» وی را هب می و معشوق و لهو و لعب ششیدند (این عین گفتۀ خود اوست ،رد روزگار

ّ
ّ
کس
ش
ف
ل
ک
ب
ی
گ
ی
خ
ر
ک
گ
خ
س
ط
م
ش
م
شکست و خ ت) هب وری هک رد سابقات سال بعد با ر وا ی ت ورد و ی ک و صدا هب وهشای زید و رو نهان رد و هب ی ورزش را کنار گذا ت هک د ر « رد

م
لج
من
میدا ن نبود» .این شکست او را از میدا ن قهرمانی هب جالب فساد ششید« .فیا مله نماند از معاصی مُنکَری هک نکرد و ُسکری هک نخورد ».رتیاکی و شیکهای شد و کارش هب

ولگردی ششید.

قلمرو زبانی:
فرو کوفت :شکست داد / .عنود :ستیزه کار ،دشمن و بدخواه  /مرد میدان نبود :ناتوان بود  /منجالب :محل جمع شدن آبهای
کثیف و بد بو  /معاصی :جٍ معصیت  /منکَر :زشت ،ناپسند  /مُ سکِ ر :چیزی که نوشیدن آن مستی میآورد مثل شراب.
قلمرو ادبی:
تشبیه  :منجالب فساد( فساد مانند منجالبی است)

بخ
خس
روزی رد خیابان او را دیدم؛ شادی کردم و هب سویش دویدم .آن کو مهربان و خونگرم با رکدی و بیمهری بسیار ن گاهم کرد .از چهرۀ تکیدهاش بد تی و

س
چش
سیهروزی میبارید .م اهیردش ت و ُ فرپروغش چون چشمهاهی خ شکشده  ،رکد و بی حالت شده بود .شیکۀ رتیاک ،آن شیک بی باک را چون ا کلتی وانتشحک ساخته
خس
بود .خدا ی من! این همان کو است؟!
قلمرو زبانی:
تکیده  :الغر و باریک اندام.
قلمرو ادبی:
سیه روزی :تناقض (پارادوکس)

 /شیره ،شیر :جناس
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از حالش رپسیدم؛ جوابی ندا د .انچار بلندرت حرف زدم ؛ با صدا یی هک هب قول معروف ،گویی از هت چاه رد میآمد ،با زرهخندی گفت« :داد زنن؛ من گوش استماع
لم
ندا رمَ ،ن َتقول» .فهمیدم کَر هم شدهاست .با آن هک همه چیز خود را از دست داده بود ،هنوز چشمۀ ذوق و قریحه و استعدا د ادب یاو خشک نشده بود و میرتاوید .از پدر و
ماردزبرگش رپسیدم.
نم
آهی ششید و گفت « :ماردزبرگم دو سال است هک مردهاست  .بابام راستش یدانم کجاست».
گف
تم  « :خاهنات کجاست؟»
قلمرو زبانی:
 گویی از ته چاه در می آمد :به سختی شنیده می شد - / .من گوش استماع ندارم  ،لِمن تَقول :من گوش شنوا ندارم به چهکسی می گویی – / .می تراوید :می چکید ( مثل چکیدن آب)
قلمرو ادبی:
زهر خند  :حسّ آمیزی

آه سوزانکی ششید و رد جوابم خواند:

«کبورتی هک دگر آشیان نخواـهد دید

و بدون خدا حافظی ،راه خود را گرفت و رفت.

هم
اـضق یَدَربش ات هب سوی داهن و دام»

خس
از این مالاقت ،چند روزی نگذشت هک کو رد گوهشای ،زری پالسی مندرس ،بیرک و صدا  ،جان سپکد و آن همه استعدا د و قریحه را با خود هب زری خاک ربد.
قلمرو زبانی:
پالس :جامه ای کمارزش ،گلیم درشت و کلفت.
عبدالحسین وجدانی

کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی:
 -1برای هر یک از واژه های زیر یک « معادل معنایی » و یک « هم آوا » بنویسید:

قضا  :معادل معنایی :تقدری

ت
مغلوب :معادل معنایی :سلیم

هم آوا :زغا( جنگ )  ،غذا
هم آوا  :مقلوب

 -2از متن درس  ،هفت واژۀ مهمّ امالیی بیابید و بنویسید.
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مخذول  ،استکحام  ،بدس گال  ،واقر  ،طمأنینه  ،الزام  ،غالب
 -9از متن درس برای هر یک از انواع جمله  ،نمونه های مناسب بیابید.

حف
ساده  :از همۀ ردس اهی ظی بیست می گرفت.

خس
مرکب :همه حیکت کردند هک آفتاب از کدا م سمت ربآمده هک کو کیف همراه آورده است.

 -4نقش دستوری ضمیرهای پیوسته را در جمله های زیر مش ّخص کنید:
الف) دیگر طاقت دیدنم نماند.

مضاف الیه ( دیگر طاق تدیدنمن نماند).

ب) ( که ) جان یابدت زان خورش پرورش مضاف الی ه ( هک ت
جانو از آن خورش رپورش یابد )
قلمرو ادبی:
 -1مفهوم هر یک از کنایه های زیر را بنویسید:

می
الف) باب دندان بودن  :مطابق ل بودن
ب) مرد میدان بودن :تواانیی کاری داشتن

ت
ب) سپر انداختن  :سلیم شدن

ج) لنگ بودن کُمیت  :انتوان بودن

 -2یکی از شیوه های طنزنویسی  ،نقیضه پردازی یا تقلید از آثار ادبی است ؛ نمونه هایی از کاربرد این شیوه را در متن درس
بیابید.
 -9آوردن بخشی از آیه  ،حدیث  ،مصراع یا بیتی از شاعری دیگر را در میان کالم « تضمین » می گویند .نمونه ای از آرایۀ تضمین
را در متن درس بیابید.

ین
ز هار از قرین بد  ،زنهار

ّ
ّ
وَ قنا ربنا َذعا ب النار

سعدی

همان طور که می بینید سعدی در سرودۀ خود ،آیه ای از قرآن کریم) سورۀ بقره ،آیۀ (211را عینا آورده است.
قلمرو فکری:
 -1در بارۀ ارتباط مفهومی سرودۀ زیر با متن درس توضیح دهید:

صح
نشی
ن هک بت بد
با بدا ن ـکم
آفـتابی بدین بزرگی را

گر ـچه پاکی تو را پلید کند
ّ
کند
لکه ای ارب انپدید
سنایی

هم نشینی با انسان های بد  ،آدمی را به انحراف می کشاند و باعث سقوط و نابودی او می شود.
 -2به سروده های زیر از سعدی توجّه کنید .هر یک با کدام قسمت از متن درس  ،ارتباط معنایی دارند؟

ّ
غی مصلحـت
کی
ش رهبری کند ایام
ره آن هک گردش گیتی هب ن او ربـخاست هب ر

کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید

قضا همی بَرَدش تا به سوی دانه و دام

هچ وجود نقش دیوار و هچ آدمی هک با او

سخ
نی ز عشق گویند و رد او ارث نباشد

از چهرۀ تکیدهاش بدبختی و سیهروزی میبارید .چشمهایِ درشت و پُر فروغش چون چشمه های خشکشده  ،سرد و بی حالت
شده بود .شیرۀ تریاک ،آن شیر بی ب اک را چون اسکلتی وحشتناک ساخته بود .خدای من! این همان خسرو است؟! از حالش
پرسیدم؛ جوابی نداد .ناچار بلندتر حرف زدم ؛ با صدایی که به قول معروف ،گویی از ته چاه در میآمد ،با زهرخندی گفت« :داد
نزن؛ من گوش استماع ندارم ،لِمَن تَقول » .فهمیدم کَر هم شده است
 -9اگر شما به جای نویسنده بودید  ،این داستان را چگونه به پایان می رساندید؟
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طرّاران

روان خوانی:

م
ج
چنین گویند هک مردی هب بغداد آمد و رب رداز گوش نشسته بود و زبی را رهتـش رد گردن کرده و جَال ل رد گردن او حکم بسته  ،از پس وی می دوید.

ّ
هس طرار نشسته بودند  .یکی گفت  « :من ربوم و آن زب را از مرد بدزدم».

سه
دیگری گفت  «:این ل است  ،من خر او را بیاورم  .پس آن یکی رب عقب مرد روان شد.

سه
ج
دیگری گفت  «:این ل است  ،من جاهم اهی او را بیاورم» .پس یکی رب عقب او روان شد .چنان هک موضع خالی یافت  ،جال ل از گردن زب باز کرد و رب

ج
دنبال خر بست .خ ر ُندب را می جنبانید و آواز جال ل هب گوش مرد می رسید  ،و امگن می ربد هک زب  ،ربقرار است .آن دیگر رب رک کوچۀ تنگ  ،استاده بود .چون آن مرد

ج
ربسید  ،گفت  « :طُرهف مردمان اند مردمان این دیار ،جال ل رب گردن خر بندند و او رب دن بخر بسته است .آن مرد ردنگریست  ،زب را ندید  ،فریاد کرد هک « :زب را هک دید»؟

ّ
ّ
بطل
طرار دیگر گفت  «:من مردی را دیدم هک زبی داشت و رد این کوهچ فرو شد» .آن مرد گفت  «:ای خواّج  ،لطف کن و این خر را ن گاه دار ات من زب بم» .طرار
ّ
ّ
طّ
ف طّ
مس
من
م
ی
م
گ
ی
خ
ب
ک
م
گف
ط
گفت  «:رب خود ت دارم  ،و ن ؤذن ا ن جدم و زود باز آی» .آن مرد هب رف وی فرو ر ت  ،رار ر را ربد  .آن رار د ر بیامد هک ته ود هک  «:ن
ّ
طل خ م ک ط ّ
ر ا ه ب ط ّ ا ر بنش
ضط م نم
س
م
ف
س
چ
ا
ت
آ
جامۀ او را بیارم » .از ا فاق  ،رب ک ر ه  ،چا ی ود .ر ر رب ک چاه ت  ،نان هک ن رد رب ید و ب ر و زب ی رد .ر ر ریاد ربآورد و ا راب ی ود.

ّ
آن مرد او را گفت  «:ای خواّج  ،تو را هچ رسیده است؟! خ ر و زبمن ربده اند و تو فریاد می کنی»؟! طرار گفت  «:صندوقچۀ ا ی ُرپزر از دست من رد این چاه افتاد و
نم
من رد این چاه ی توانم شد .ده دینار تو را دهم  ،اگر تو این صندوقچۀ من از این جا ربآوری .پس آن مرد  ،جاهم و دستار ربششید و بدا ن چاه فروشد.

ّ
طرار جاهم و دستار رب گرفت و ربد .پس آن مرد رد چاه فریاد می کرد هک رد این چاه چیه نیست  .و چیه شس جواب ندا د .آن مرد را مالل گرفت  .چون هب باال آمد  ،جاهم و

ّ
طرار باز ندید .چوبی ربگرفت و رب هم می زد .مردمان دنتفگ «:چرا چنین می کنی  ،مگر دیواهن شدی»؟ گفت  «:هن  ،پاس خود می دارم هک مبادا مرا نیز بدزدند».
ّ
ّ ّ
ل
جوامع ا ح کایات ولوامع الروایات ،سدید الدین محمد عوفی

قلمرو زبانی:
جالجل :زنگ  ،زنگوله  /طرّار  :دزد  /موضع خالی یافت  :مکان را خالی از مردم دید  /کوچۀ تنگ  :کوچۀ کم عرض  /دُنب :
دُم
طرفه  :عجیب  ،شگفت آور  /در این کوچه فروشد  :در این کوچه به سمت پایین می رفت  /بر خود منّت دارم  :احسان شما را بر
خود می پذیرم  /تو را چه رسیده است ؟  :برای تو چه اتفاقی افتاده است؟  /در این چاه نمی توانم شد :نمی توانم داخل این چاه
شوم /
دستار :عمامه  ،سربند  /مالل گرفت :مرد به ستوه آمد  /پاس خود می دارم  :از خود مراقبت می کنم.
درک و دریافت:
 -1به نظر شما  ،چرا شخصیّت اصلی قصّه  ،به چنین سرنوشتی دچار شد؟ به علت سادگی و زود باوری بیش از حد.
 -2دربارۀ لحن و بیان داستان توضیح دهید.
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گونه شناسی
ادبیات جهان
فص
فص
ّ
می
از ابتدا ی کتاب ات این ل  ،ره هچ خواندیم  ،مربوط هب فضای فکری و معنوی و جغرافیایی هن زعزی مان اریان بوده است اما رد این ل با متن اه و شارعان و
ی
بش
نویسندگانی آشنا می شویم هک بیکون از جغرافیای فرهنگی اریان را تصوری می کنند ومسا ل رکزمین اهی دیگر با موضوع اهی کی را رد جهان نشان می دهند.
شخ
فص
مش
مل
از طریق مطالعۀ این ل  ،با اف کار مشاهیک  ،اندیشه اهی ل و آاثر ربجسته و صیت اهی هور ادبیات جهان آشنا خواهیم شد.

124

سپیده دم

درس هفدهم

تو را « جنوب » انمیدم
قلمرو ادبی:
جنوب :نماد « مقاومت و قیام»
قلمرو فکری:
ای سرزمین جنوب لبنان  ،تو را به این دلیل « جنوب» گفتم

ا حسی
ای هک رَد ی

نرا رب دوش

قلمرو زبانی:
ردا  :باال پوش  ،جُبّه
قلمرو ادبی :تلمیح به حماسۀ عاشورا
قلمرو فکری:
که ادامه دهندۀ آرمان های امام حسین (ع) هستی

و خورشید کربال را رد رب داری

قلمرو ادبی:
استعاره  « :خورشید کربال » استعاره از امام حسین ( ع )
قلمرو فکری:
و امام حسین ( ع) روشنی بخش اهداف تو است

ای ـسرخ گل هک ـفداکاری پیشه کردی

قلمرو ادبی:
استعاره  « :سرخ گل» استعاره از « امام موسی صدر»
قلمرو فکری:
ای امام موسی صدر  ،که در راه رسیدن به اهداف بلند  ،فدارکاری کرده ای

می
سم
ای انقالب ز ن هک با انقالب آ ان َیربن
ویپند خورده ای

قلمرو زبانی:
برین :اعلی  ،باالیی
قلمرو فکری:
ای امام موسی صدر  ،که توانستی انقالب زمینی ( مبارزه با اشغالگران ) رنگ بوی آسمانی ( خدایی) ببخشی.

ای ـسرزمینی کز ـخاکت
خوهش اهی گندم می روید

قلمرو ادبی:
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خوشه های گندم :نماد فراوانی نعمت و برکت
قلمرو فکری:
ای سرزمینی که خاکت سرشار از برکت و سرسبزی است

و ایپمبران رب می خیزند

قلمرو فکری:
و این نشانۀ مقدس بودن سرزمین تو است که پیامبران از آن جا برخاسته اند.
***

تو را جنوب انمیدم
قلمرو فکری:
تو را به این دلیل جنوب نامیدم که

ّ
شش
ای تی اهی صیادی هک مقاومت پیشه کرده اید

قلمرو ادبی:
تشخیص :کشتی های صیادی مقاومت بکنند  /مجاز  :تمام لبنان حتی کشتی ها مقاومت می کنند
قلمرو فکری:
ای کشتی هایی که در کمین دشمن هستید و مقاومت ،پیشۀ شماست

ای ماهی ردیا هک مقاومت پیشه کرده ای

قلمرو ادبی:
تشخیص :ماهی مقاومت کند
قلمرو فکری:
ای ماهی هایی که با مقاومت همگام هستید.

ای دفـتر اهی شعری هک مقاومت پیشه کرده اید

قلمرو ادبی:
تشخیص  :دفتر های شعر مقاومت کنند
قلمرو فکری:
ای دفترهای شعری که رسم مقاومت را می دانید و پایداری می سرایید

ای روز اهی ـعاشورا

قلمرو فکری:
ای روزهای عاشورایی ( سرزمینی که همیشه شهدای زیادی را تقدیم می کنی).
***

تو را جنوب انمیدم
قلمرو فکری:
تو را به این دلیل جنوب صدا زدم که
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تو را آب اه و خوهش اه
قلمرو ادبی:
آب :نماد« پاکی و حیات»  /خوشه  :نماد « فراوانی نعمت و سرسبزی»
قلمرو فکری:
تو مظهر حیات و باروری و برکت هستی

و سـتارۀ رغوب انمیدم

قلمرو فکری:
تو مثل ستارۀ غروب  ،راهنمای مبارزه با اشغالگران هستی

نت
تو را سپیده دمی رد ا ظار زاده شدن

قلمرو زبانی:
سپیده دم :وندی-مرکب
قلمرو ادبی:
سپیده دم  :نماد امیدواری
قلمرو فکری:
تو سپیده دم پیروزی بر اشغالگران هستی

پی
و کری رد اشتیاق شهادت انمیدم

قلمرو فکری:
و تمام لبنان آمادۀ فدا کردن جان خود هستند

تغ
تو را انقالب و شگفتی و ییر انمیدم

قلمرو فکری:
تو انقالبی به پا ک ردی بر خالف باورهای غلطی که نباید با اشغالگران مبارزه کرد  ،و شگفتی ساز شدی و باورها را تغییر دادی

جم
تو را پاک و پاکیزه و ار ند و تواان انمیدم

قلمرو فکری:
تو ای سرزمین مقدس  ،پاک و توانا هستی
***

تو را جنوب انمیدم
قلمرو فکری:
تو را به این دلیل جنوب نامیدم که

ای چون سبزه ربآمده از دفـتر روزگاران

قلمرو زبانی:
سبزه  :وندی ( سبز +ه )

روزگاران  :وندی ( روز +گار +ان )

قلمرو ادبی:
دفتر روزگاران :اضافۀ تشبیهی  /ای چون سبزه برآمده :تشبیه
127

قلمرو فکری:
تو در برابر سختی ها و مشکالت  ،مانند سبزه زیبا و با طراوت هستی

ای مسافر دریین رب روی ـخار و ردد

قلمرو زبانی:
دیرین  :قدیمی  ،کهن
قلمرو ادبی:
مسافر دیرین  :استعاره از لبنان  /استعاره  :خار ( رنج و سختی)
قلمرو فکری:
مقاومت و ظلم ستیزی تو سابقه ای طوالنی دارد .

ای چون سـتاره  ،ـفروزان

قلمرو ادبی:
چون ستاره :تشبیه  .فروزان :وجه شبه
قلمرو فکری:
ای سرزمینی که در مبارزه با اشغالگران همانند ستاره ای می درخشی و راهنمای مبارزان هستی

شمش
ای چون یر  ،ردخشان

قلمرو ادبی :تشبیه .درخشان :وجه شبه
قلمرو فکری:
ای سرزمینی که چون شمشیر همیشه درخشان برّان هستی

شمش
بگذار بوهس زنیم رب یری هک رد دسـتان توست

قلمرو ادبی:
کنایه  « :بوسه بر دست زدن » کنایه از « تشکر کردن »
قلمرو فکری:
تو قابل ستایش و تمجید هستی

بگذار گرد و ـخاک قدم اهیت را رب گیریم

قلمرو ادبی:
گرد و خاک قدم هایت را برگیریم:کنایه از « احترام گذاشتن»
قلمرو فکری:
من با احترام گذاشتن به تو  ،تمام خستگی ها را از تنت بیرون می کنم
***

فص
ل اه،
ای ـسرور باران اه و
قلمرو ادبی:
بارن  :نماد طراوت و رویش  /فصل  :نماد تغییر و دگرگونی  /مصراع استعاره از امام موسی صدر
قلمرو فکری:
تو برای ما رویش و طراوت می آوری وتو مرد تمام فصل ها ( تغییرات ) هستی
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تو را رـطعی انمیدم هک رد غنچه اه خاهن دارد
قلمرو ادبی:
تشبیه ( تو مشبه  .عطر مشبه به )
قلمرو فکری:
تو عطری در میان غنچه ها هستی که فعال ناشناخته ماندی

تو را رپستو انمیدم

قلمرو ادبی:
تشبیه :تو مشبه  .پرستو مشبه به  /پرستو :نماد آزادی
قلمرو فکری:
تو همانند پرستوی مهاجری هستی که برای ما آزادی را بشارت می آورد

ای ـسرور ـسروران!

قلمرو فکری:
ای کسی که بزرگ همه هستی

حم
ای ربرتین اهس!

قلمرو فکری:
ای کسی که برترین حماسه را خلق کردی ( مقاومت در برابر اشغالگران)
***

ن
ردیا متنی یلگون است

هک علی آن را می نویسد
قلمرو ادبی:
تشبیه  :دریا متنی نیلگون است
قلمرو فکری:
دریای حقیقت( آزادی) مثل متن آبی نیلوفری است که علی( ع ) نویسندۀ آن است

و مرـیم ره شب  ،روی شن اه

نش
نت
هب ا ظار مهدی می یند
قلمرو فکری:
و حضرت مریم هر شب  ،روی شن های ساحل به انتظار حضرت مهدی می نشیند ( زنان لبنان در انتظار عدالت هستند )

و گل اهیی را می چیند

نگش
هک از ا ـتان شهیدان می رویند
قلمرو ادبی:
استعاره مکنیه ( انگشتان به خاک یا گلستانی تشبیه شده که از آن گل می روید)
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قلمرو فکری :
و در انتظار گل هایی است که شهدا زمینه ساز ظهور آن هستند ( زنان لبنان از ثمرۀ خون شهیدان بهره مند می شوند).
***

اترخی روزی  ،روسـتای کوـچکی را

از روسـتااهی جنوب هب یاد خواـهد آورد
قلمرو ادبی :
تشخیص :تاریخ چیزی را به یاد بیاورد
قلمرو فکری:
تاریخ همیشه نام روستای کوچکی را به یاد خواهد داشت

هک « معرهک » خوانده می شود.

قلمرو ادبی :
ایهام :معرکه  :الف) میدان جنگ ب) نام روستا ( روستای « معرکه» در جنوب لبنان  ،زادگاه اجداد امام موسی صدر است)
قلمرو فکری:
که نام آن معرکه است.

روسـتایی هک با « ـصدر» ش ؛ با سینه اش

از ـشرافت ـخاک و کرامت انسان بودن دافع کرد
قلمرو ادبی:
ایهام  :صدر  :الف) امام موسی صدر

ب) سینه

قلمرو فکری:
روستایی که با امام موسی صدر  ،برای دفاع از شرافت سرزمین و انسانیت قیام کرد
***

ـسرورم ! ای ـسرور آزادگان !
قلمرو فکری:
آقایم  ،ای سرور آزادگان

رد زمانۀ سقوط و وریانی

شس نم
جز تو  ،ی انده است.
قلمرو فکری:
د ر زمانه ای که همه در برابر اشغالگران تسلیم شده اند و به فکر خود هستند  ،تنها تو هستی که پرچم مبارزه را برافراشته ای و
نجات بخش ما هستی.

نخ
شس
هک رد زندگی ما ل و عنب و ات ـتان ب کارد

قلمرو ادبی:
نخل و عنب و تاکستان :نماد سرسبزی و برکت و نعمت
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قلمرو فکری:
این تو هستی که به ما زندگی می بخشی و امیدوارمان می سازی

شس نم
ـجز تو ی انده است.
مگر تو!

مگر تو!

پس رداهی امید و روشنایی را هب روی ما بگشای!
قلمرو ادبی:
استعاره :امید و روشنایی مانند خانه ای است که در دارد ( می توان تشبیه هم در نظر گرفت « امید و روشنایی مانند دری
هستند)
قلمرو فکری:
پس همچنان به ما امید ببخش
« سمفونی پنجم جنوب » نزار قَبّانی ( 1129 -1111م)
( با کاهش و اندکی تغییر)

کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی:
 -1به نمونه های زیر  ،توجّه کنید:
بر پایۀ هم معنایی ( ترادف )

بر پایۀ تناسب ( همبستگی )
باغ
بلبل

گل

دوستی
پروانه

محبّت

مهربانی

گلستان

لطف

الفت

اکنون برپایۀ نمونه های داده شده  ،نمودارهای زیر را کامل کنید:
ب) ترادف

الف) تناسب
بهشت
الله زار

عطر

عفو
سرسبزی

سخاوت

گل

کرامت

جوانمردی

بخشندگی

 -2از میان موارد زیر ترکیب های وصفی و اضافی را جدا کنید ؛ سپس هستۀ هر یک را مشخص نمایید.

ستارۀ غروب ( رتشیب اضافی  ،هسته  :ستاره )  ،سَرور آزادگان ( رتشیب اضافی  ،هسته  :رکور)  ،مسافر دیرین ( رتشیب وصفی  ،هسته  :مسافر) ،ماهی دریا (

رتشیب اضافی  ،هسته  :ماهی )  ،برترین حماسه ( رتشیب وصفی  ،هسته  :حماهس )

 -9در مصراع زیر  ،نقش دستوری اجزای مشخّص شده را بنویسید.
« پس  ،درهای امید و روشنایی را به روی ما بگشای»
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مع

متم

پس( قید) درهای امید و روشنایی(گروه مفعولی  ،رد :هسته – امید  :مضاف الیه -روشنایی :طوف هب مضاف الیه ) روی ( م ) ما( مضاف الیه ) بگشای (

فع

ل)

قلمرو ادبی:
 )1مصراع های زیر را با توجّه به آرایه های « تشخیص  ،کنایه و تشبیه » بررسی کنید.

 ای چون سبزه بر آمده از دفتر روزگاران ( تشبیه  :تو چون سبزه ربآمده ای  /روزگاران چون دفتک است ) -ای کشتی های صیادی که مقاومت پیشه کرده اید! (

تشخی

ص)

ب

 بگذار بوسه زنیم بر شمشیری که در دستان توست ( .کناهی  :بوهس زدن  :اق ل ستایش بودن ) )2کدام واژۀ مشخّص شده « ،استعاره » به شمار می آید ؟ مفهوم آن را بنویسید.

ن سخ
« ای مسافر دیرین بر روی خار و درد  /ای چون ستاره  ،فروزان» خار :استعاره از ردد و ر ج و تی
 )9شاعر  « ،باران ها » و « فصل ها» را در کدام مفاهیم نمادین به کار برده است؟

باران  :نماد طراوت و رکزندگی

تغ
فصل ها  :نماد ییک و دگرگونی

 )4کاربرد مناسب شبکۀ معنایی ،در شعر و نثر  ،ضمن آن که به تداعی معانی کمک می کند  ،سبب زیبایی و دلنشینی سخن می
شود و آرایۀ « مراعات نظیک » را پدید می آورد؛ مثال :
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری ( سعدی )

از متن درس  ،دو نمونه مراعات نظیر بیابید .باران  ،عطر  ،غنچه

کشتی  ،ماهی  ،دریا  ،صیّادی

قلمرو فکری :
 )1دریافت خود را از سرودۀ زیر بنویسید:
« تو را جنوب نامیدم  / ......... /ای انقالب زمین که با انقالب آسمانِ بَرین  /پیوند خورده ای ».

هب انقالب مردم لبنان علیه اشغالگران رنگ و بویی خدا یی خشبیدی
 )2در سرودۀ زیر :

« ای سرزمینی کز خاکت  /خوشه های گندم می روید /و پیامبران بر می خیزند».

الف) کدام سرزمین مورد خطاب است؟ لبنان

ب) مقصود شاعر از مصراع های دوم و سوم چیست؟ اشاره هب طبیعت و رکشتی است هک این رکزمین اه دارند همان گوهن هک گندم از زمین رک رب می آورد

ایپمبکان نیز از این رکزمین ربانگیخته شده اند.

 )9از متن درس  ،مصراعی را معادل معناییِ قسمت مشخّص شده بیابید:
« تو را سپیده دمی در انتظار زاده شدن  /و پیکری در اشتیاق شهادت نامیدم».

ای رکخ گل هک فدا کاری پیشه کردی

 )4قبّانی در این بخش از شعرش بر چه نکته ای تأک ید دارد؟
« ای که ردای حسین بر دوش داری  /و خورشید کربال را در برداری.» ...

حس
هنم
حس
اهدا ف ینی داری و امام ین ( ع ) را ای تو است
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گنج حکمت
مزار شاعر
ّ
تیم
ور لنگ  ،گاه سوار رب اسبی هک ل گامی زرین داشت – رکگرم اندیشه اهی دور و رداز خود – از میدا ن جنگ هب گورستان می رفت و از اسب ایپده می شد و تنها رد

نش
میان قبکاه هب گردش می رپداخت و رهگاه رب مزار یکی از نیاکان خود یا شارعی زبرگ  ،رکداری دالور و دا مندی انمدا ر می گذشت  ،رک فرود می آورد و مزار او را می
بوسید.

تیم
تیم
ور  ،پس از آنکه شهر توس را گشود  ،فرمان داد هک از ششتار مردم آن دست ربدارند ؛ زریا فردوسی  ،شارع اریانی  ،روزگار خود را رد آن هب رک ربده بود .آن گاه ور رب رک

مزار او شتافت و چون جذهب ای ارکار آمیز او را هب سوی فردوسی می ششید  ،خواست هک قبکش را بگشایند:
« مزار شارع رغق رد گُل بود».

چ
تیم
ور رد اندیشه شد هک پس از مرگ  ،مزار ششور گشایی چون او چگوهن خواهد بود .پس  ،از راه قره قورم هب سوی اتاتر – آنجا هک نیای زبرگش  ،نگیز  ،رد معبدی آهنین آرمیده
است -روی آورد.
تیم
ت
رد ربارب زارئ انمدا ر هک زانو رب زمین زده و رک فرود آورده بود  ،سنگ زبرگی را هک رب گور اف ح چین نهاده بودند  ،ربدادنتش .ولی ور انگهان ربخود لرزید و روی بگردانید:
ست
« گور مگر رغق رد خون بود».
فرانسوا کوپه
قلمرو زبانی:
لِ گام :دهنه  ،افسار  /زّرین  :طالیی  /نیا :جد  ،پدربزرگ /زائر :زیارت کننده /
قلمرو ادبی:
کنایه  :سر فرود آوردن :احترام گذاشتن  /دست برداشتن  :ترک کردن ،منصرف شدن  /غرق چیزی بودن  :سرشار از چیزی بودن
 /بر خود لرزیدن  :ترس و اضطراب/
مفهوم  :اعمال و رفتار انسان ها بازتاب دارند و به خودشان برمی گردند.
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درس هجدهم:

عظمتِ نگاه
ئی
اناتان ل آن گاه هک کتابم را خواندی  ،دلم می خواهد هک این کتاب  ،شوق رپواز را رد تو ربانگیزد .کاش کتابم هب تو بیاموزد هک رتشیب از این کتاب ،هب خود بپکدازی.
قلمرو زبانی:
ناتانائیل( منادا) :یک مخاطب و شخصیت خیالی  /کاش :شبه جمله
قلمرو فکری:
مفهوم این بند :بهره گیری از کتاب برای خود شناسی

ئی
اناتان ل  ،ره آفریده ای نشانۀ خدا وند استّ ،اما چیه آفریده ای نشان دهندۀ او نیست .همین هک آـفریده ای ن گا همان را هب خوـیش معطوف کند  ،ما را

از راه آفریدگار بازمی گرداند.
ئی
ّ
شس
خدا رد همه جا هست ؛ رد ره جا هک هب تصور ردآید  ،و « انیافتنی » است  ،و تو اناتان ل  ،هب ی مانند خواهی بود هک ربای هدا یت خویش رد پی نوری می رود هک خود هب دست
دارد.
ئی
ره جا ربوی  ،جز ـخدا نخواهی دید .اناتان ل  ،ـهم چنان هک می گذری  ،هب همه چیز ن گاه کن  ،و رد چیه جا ردنگ مکن  .هب خود بگو هک تنها خدا ست هک گذرا نیست .
عظ
ای کاش « مت » رد ن گاه تو باشد  ،و هن رد آن چیزی هک بدا ن ن گاه می کنی .
قلمرو فکری:
 عدم توانایی شناخت خدا  /خداوند در همه جا هست  /جاودانه بودن خداوند  /فانی بودن همه غیر از خدا -ای کاش « عظمت » در نگاه تو باشد :آرزو می کنم که اندیشه ات شکوهمند باشد.

ئی
ّ
اناتان ل  ،من هب تو شور و شوقی خواهم آموخت  .اعمال ما وابسته هب ماست ،هم چنان هک روشنایی فسفر هب فسفر .راست است هک ما را می سوزاند  ،اما ربایمان شکوه و

خش
رد ش هب ارمغان می آورد .و اگر جان ما ارزشی داشته باشد ،ربای این است هک سخت رت از ربخی جان اهی دیگر سوخته است.
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قلمرو ادبی:
تشبیه  «:اعمال ما وابسته به ماست ،هم چنان که روشنایی فسفر به فسفر»( نسبت اعمال ما به ما (مشبه)  .نسبت روشنایی
فسفر به فسفر( مشبه به)وابسته بودن:وجه شبه ) /

«سوخته است» :کنایه از« رنج و سختی کشیدن»

قلمرو فکری:
ارتباط معنایی دارد با  « :این جهان کوه است و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا»
«هرکه در این بزم مقرب تر است

جام بال بیشترش می دهند»

مفهوم این بند :

رسیدن به تعالی به خود ما بستگی دارد  /اعمال ما ما را می سوزاند :اعمال ما وابسته به ماست؛ راست است که ما را
میسوزاند ا ّما برایمان شکوه و درخشش به ارمغان می آورد و اگر جان ما ارزش داشته باشد برای این است که سخت تر از
جان های دیگر سوخته است

م
بش
نیکورتین اندرز من این است  «:ات آنجا هک مکن است بار ک را هب دوش گرفتن».
بین
نس
ن
ببخش
آه ! هچ می شد اگر می توا تم هب چشمانم ی اتزه م و کاری کنم هک ره هچ رتشیب هب آسمان یلگونی مانند شوند هک بدان می نگرند؛ آسمانی هک پس از بارش باران  ،صاف
و روشن است.
( مفهوم بند :کمک به دیگران  /طرز فکر و نگرش جدید)

سخ
ئی
بس
نت
نت
اناتان ل  ،با تو از ا ظار ن خواهم گفت  .من دشت را هب هن گام ات ـتان دیده ام هک ااظتنر می ششید  ،ا ظار اندکی باران  .گرد و غبار
خ
کم نسیم
ـجاده اه زیاده سبک شده بود و هب تکین ی هب هوا رب می خاست .زمین از شکی رتک ربمی داشت  ،گویی می خواست پذریای آبی رتشیب شود.
( تشنگی و خشکی زمین  .انتظار باران و طراوت دوباره )

چم
آسمان را دیده ام هک رد ااظتنر سپیده دم می لرزید  .ستاره اه یک یک  ،رنگ می باختند  .نزاراه رغق رد شبنم بودند.
( توصیف پایان شب و رسیدن صبح)  /اغراق  :غرق در شبنم بودن.

ّ
ئی
نت
من
ت
گی
ن
حت
م
گ
ج
نچ
نچ
ی
ی
ظ
س
س
تن
خ
ه
بل
اناتان ل ،کاش چیه ا ظاری رد وجودت ی رنگ وس هب ود کد  ،که ها آماد ی ربای پذریش باشد .ر ره آ ه هب و ت ی آید باش و ز آ ه هب و ت

تّ
عش
شق
ی
تص
حب
ش
ر
ی
خ
اشت
ا ت عا اهن ؛
می آید  ،آرزو مکن  .بدا ن هک رد لحظه لحظۀ روز می توانی ـخدا را هب تمامی رد ملک و ش د ه با ی .کاش آرزو ت از ک ق باشد و
زریا آرزویی انکار آمد هب هچ کار می آید؟
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( تسلیم در برابر خدا و تقدیر او  .بی ارزش بودن هوا و هوس)
قلمرو ادبی:
کنایه :بار بر دوش گرفتن« خدمت کردن»  /می لرزید« اشتیاق فراوان داشتن»  /رنگ باختن « محو شدن »  /رنگ هوس نگرفتن
« از روی هوس نبودن چیزی»  /تشبیه (:چشمان :مشبه  .آسمان نیلگون  :مشبه به  .صاف و روشن بودن  :وجه شبه .مانند:
ادات)  /تشخیص :انتظار کشیدن دشت  /زمین پذیرای آب شود  /در انتظار بودن آسمان /

مراعات نظیر :آسمان و ستاره ها/

چمنزارها و شبنم  /هوا و زمین /
قلمرو فکری:
مفهوم این قسمت  :همۀ پدیده ها در انتظار هستند

ئی
ئی
نم
نت
نت
اناتان ل ،تنها ـخداست هک ی توان رد ا ظارش بود  .رد ا ظار ـخدا بودن  ،اناتان ل  ،یعنی رد نیافتن این هک او را ـهم اکنون رد

ش بخ
هم
ش بخ ئ
وجود خود داری  .تمازیی میان ـخدا و خو تی اق ل مشو و همۀ خو تی خود را رد ین دم  ،قرار ده.
شس
یس
هب شام گاه  ،چنان بنگر هک گویی روز با تی رد آن فرو میکد؛ و هب بامدا د پ گاه چنان هک گویی همه چیز رد آن زاده می شود .نگرش تو باید رد ره لحظه نو شود  .خردمند ی است هک از

ّ
ئی
نم
حت
می
ن
ره چیزی هب تفگش رد آید  .رکچشمۀ همۀ رددرکاهی تو  ،ای اناتان ل  ،گوانگونی چیزاهیی است هک داری؛ ی ی دا ی هک از آن میان کدا ن را دوست رت داری و
نم
این را ی یابی هک ی گاهن دارایی آدمی  ،زندگی است.
قلمرو فکری:
مفهوم  :یکی بودن خوشبختی و خدا – توصیه به داشتن جهان بینی تازه  -شگفت زده شدن نسبت به پدیده ها – زندگی ،تنها
دارایی انسان

مب
ح
چش
ربای من « خواندن » این هک شن اهی سا ل رنم است ،بس نیست؛ می خواهم هک پااهی ربهنه ام آن را حس کنند  ...هب م من ره شناختی هک تنی رب احساس

نباشد  ،بیهوده است.
گس
لطی
رهگز چیه زیبایی فی را رد این جهان ندیده ام هک بی ردنگ نخواسته باشم ،تمامی مهرم را نثارش کنم .ای زیبای عاشقانۀ زمین  ،شکوافیی تکدۀ تو دل انگیز است.
قلمرو زبانی:
مرجع ضمیر «آن» :شن های ساحل  /مبتنی :بنا شده ،ساخته  /نثار :پیشکش کردن ،افشاندن  /گستره :عرصه ،میدان
قلمرو ادبی :تناسب :شن و ساحل  /مجاز :چشم  :مجاز از « نگاه ،نظر ،عقیده »  /حس آمیزی :زیبایی لطیف  /کنایه  :مهرم را نثار
کنم « عاشق شدن »
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قلمرو فکری :مفهوم  :تأکید بر تجربه های شخصی و دانش عملی
*زیبا و دلنشین بودن تمامی پدیده های جهان
مائده های زمینی و مائده ها ی تازه  ،آندره ژید

کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی:
 -1کدام واژه ها  ،در متن درس  ،برای شما جدید و غیر تکراری است ؛ معنای هر یک را بنویسید.

 -2در زبان فارسی  ،نشانه هایی هست که با آنها کسی یا چیزی را صدا می زنیم ؛ مانند « آی  ،ای  ،یا  ،ا » به این واژه ها « نشانۀ ندا »

می گوییم ؛ اسمی که همراه آنها می آید  « ،منادا » نام دارد؛ مانند  « :ای خدا »

گاهی منادا بدون نشاهن هب کار می رود ؛ در این گونه موارد  ،به آهنگ خواندن جمله باید توجّه کنیم.

توجّه کنیم؛ نمونه  « :نا تانائیل ،هر آفریده ای نشانۀ خداوند است» .
گاه نیز نشانۀ ندا می آید امّا منادا محذوف است؛ نمونه:

شس عق
ای ی هک ل مرا ...

ای عق م
لرا کفایت از تو

جس
تن ز من و هدا یت از تو

نظامی

یک بند بنویسید و در آن  ،سه نشانۀ ندا به کار ببرید.
 -9در جملۀ زیر نقش دستوری واژه های مشخّص شده را بنوی سید:
 « ناتانائیل  ،من به تو شور و شوقی خواهم آموخت».منادا

نهاد متمم مفعول

قلمرو ادبی:
 -1عبارت زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید:
« آسمان را دیده ام که در انتظار سپیده دم می لرزید .ستاره ها یک یک  ،رنگ می باختند .چمنزار ها غرق در شبنم بودند».

چم

شب

مح

تشخیص ( آسمان رد ااظتنر باشد)  «/می لرزید» :کنایه از اشتیاق فراوان  /تناسب( آسمان و ستاره  /نزار و نم ) /کنایه ( رنگ باختن  :و شدن )

چم

اغراق ( نزار اه رغق رد شبنم بودن )

 -2در بند چهارم از متن درس ،یک « کنایه» بیابید و مفهوم آن را بنویسید.
« سوختن»  :کنایه از « رنج و عذاب و سختی کشیدن»
قلمرو فکری :

بش
بار ک را رب دوش گرفتن

 -1نیکو ترین اندرز نویسنده چیست ؟ در بارۀ آن توضیح دهید.

همۀ پدیده اه رد ااظتنر هستند

 -2نویسنده در بارۀ « انتظار » چه دیدگاهی دارد؟

 -9هر یک از موارد زیر  ،با کدام بخش از متن درس  ،تناسب معنایی دارد؟

ّ
 -هب جهان ـخرم از آنم هک جهان خرـّم از اوس ت

عاشقم رب همه عاـلم هک همه عاـلم از اوست
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سعدی

هرگز هیچ زیبایی لطیفی را در این جهان ندیده ام که بی درنگ نخواسته باشم ،تمامی مهرم را نثارش کنم .ای زیبای عاشقانۀ
زمین  ،شکوفایی گستردۀ تو دل انگیز است.

 -بسوز ای دل هک ات ـخامی  ،نیاید بوی دل از تو

کج
شس
ا دیدی هک بی آتش  ،ی را بوی عود آمد

مولوی

اعمال ما وابسته به ماست ،هم چنان که روشنایی فسفر به فسفر .راست است که ما را می سوزاند  ،امّا برایمان شکوه و درخشش
به ارمغان می آورد .و اگر جان ما ارزشی داشته باشد ،برای این است که سخت تر از برخی جان های دیگر سوخته است.

 -غیبت نکرده ای هک شوم ـطالب حضور

پنهان نگشته ای هک هویدا کنم تو را

فروغی بسطامی

آرزو مکن که خدا را جز در همه جا  ،در جایی دیگر بیابی .هر آفریده ای نشانۀ خداوند است ،امّا هیچ آفریده ای نشان دهندۀ او
نیست
 -4کدام عبارت درس  ،به مفهوم آیۀ شریفۀ « ال تُدرکهُ االبصار و هُوَ یُدرِکُ االبصار

ّ

» ( انعام  ،آیۀ ) 119ارتباط معنایی دارد؟

«ره آـفریده ای نشانۀ خدا وند است ،اما چیه آفریده ای نشان دهندۀ او نیست » و « ـخدا رد همه جا هست؛ رد ره جا هک هب تصور ردآید ،و انیافتنی ا ست»

 -5جملۀ « ای کاش  ،عظمت در نگاه تو باشد» ،را با سرودۀ زیر از سهراب سپهری مقایسه کنید.

« چش

م اه را باید شست  ،جور دیگر باید دید».

در هر دو متن می گوید باید نوع نگاه را عوض کرد ،در هر دو عدم تقلید را مورد تأکید قرار می دهد  .تغییر را باید از خود شروع
کرد .پدیده ها ذاتاً زیبا هستند.
 -6در عبارت زیر ،نویسنده بر چه چیزی تأکید دارد؟ توضیح دهید.
برای من « خواندن » این که شن ساحل ها نرم است  ،کافی نیست ؛ می خواهم پای برهنه ام این نرمی را حس کند .معرفتی که

شخ
قبل از آن احساسی نباشد  ،برای من بیهوده است» .جتربۀ صی

. .......................................................................................................................................................... -7
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روان خوانی
سه پرسش
ّ
ّ
یک روز این فکر هب ـسر زتار افـتاد هک اگر همیشه بدا ند هچ وقت باید کاراه را شکوع کند  ،هب هچ چیزی توّج کند و هب هچ چیزی بی توّج باـشد و مهم رت

ّ
ّهم
خ
ن
ش
پ
م
ل
ق
ف
چگ
ر
ر
از همه  ،بدا ند هک کدا م کارش شیب از همه ا یت دارد ؛ رد چیه کاری انمو ق واهد بود .س رد کات ک رو خود چاووش رد داد هک ره س هب او بیاموزد هک وهن زمان
تشخ
تشخ
مناسب ربای ره کار را یص دهد  ،چگوهن ارزشمندرتین افراد را بشناسد و چگوهن از اشتباه رد یص مهم رتین کاراه جلوگیکی کند ،جازیه ای زبرگ هب او خواهد داد.
خسن
تشخ
س
س
ی
به
ت
ی
ن
مردان اندیشه ور هب ردبار زتار ردنتف و هب رپسش اهیش پا خ اهی گوانگون دادند.ربخی هب تین رپسش زتار چنین پا خ دنتفگ هک  «:ربای ص ک ن زمان ا جام ره کار،
ّ
تضم
نم
باید ربای کاراه ربانهم اهی روزاهن  ،مااههن و ساالهن تهیه کرد و آنها را مو هب مو اجرا ود» آانن دنتفگ هک « این  ،تنها راه ین انجام ره کار رد وقت مناسب آن است».
ّ
م
تع
ربخی دیگر دنتفگ هک « از شیپ یین کردن زمان انجام کاراه ان مکن است و مهم این است هک انسان با وقت گذرانی بیهوده  ،خود را آشفته نسازد؛ هب همۀ رویداداه توّج داشته
ّ
باشد و کاراهی الزم را انجام دهد ».گروه سوم معتقد بودند هک « چون زتاراه چیه گاه هب جریان رویدا داه توّج نداشته اند  ،شاید چیه شهروندی هب ردستی ندا ند هک ره کار را رد هچ زمانی
شخ
تصم
نم
باید انجام داد ».چهارمین گروه دنتفگ هک « رازیانن رد مورد ربخی کاراه چیه گاه ی توانند نظر بدهند ؛ زریا ص بی ردنگ باید یم بگیکد هک آنها را انجام بدهد یا ندهد و ربای
تصم
نس
یم گرفتن باید بدا ند هک هچ پیشامدی رخ خواهد داد و این تنها از جادوگران ربآید .پس ربای دا تن مناسب رتین زمان انجام ره کار فقط باید با جادوگران رای زد».
قلمرو زبانی:

تزار :پادشاهان روسیه در گذشته  /چاووش در داد :جار زد ،بانگ زد  /چاووش :کسی که پیشاپیش قافله حرکت می کند و آواز می
خواند / .رایزن :مشاور  /اندیشه ور  :اندیشمند  /پیشامد :رخداد ،حادثه
قلمرو ادبی:
مو به مو اجرا کردن  :کنایه از « بسیار دقیق انجام دادن کاری»
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ّ
هم
س
پا خ فرزان گان هب رپسش دوم زتار نیز هب ین اندا زه گوهن گون بود .گروه اول دنتفگهک  «:او شیب از همه  ،هب دستیاران حکومتی نیازمند است ».گروه دوم رباین عقیده
بودند هک  «:وی شیب از همه هب ششیشان نیاز دارد ».گروه سوم دنتفگ هک  «:او هب زپش کان خود از همه محتاج است ».و گروه چهارم معتقد بودند هک  «:نیاز زتار شیب از ره شس هب
جن گاوران خویش است».
س
رد پا خ هب سؤال سوم زتار رد مورد مهم رتین کاراه  ،گروهی « د انش اندورزی » را مهم رتین کار جهان دادنتسن ؛ گروهی دیگر « چیره دستی رد
نظام» را و گروه سوم  « :رپستش خدا وند » را.
تصم
س
س ه
چون پا خ اه ان مگون بودند ،زتار با چیه موافقت نکرد و هب چیه شس جازیه ای ندا د .آن گاه یم گرفت هک ربای یافتن پا خ ردست رپسش اهیش با راهبی رای زند هک رد
فرزانگی انم آوربود.
جن
نم
راهب رد گل زندگی می کرد  ،چیه جا ی رفت و تنها فروتنان را زند خود می پذریفت .پس  ،زتار جاهم ای ژنده پوشید و شیپ از رسیدن هب کلبۀ راهب از اسب
فرود آمد و تنها ،با پای ایپده  ،هب راه افتاد و محافظانش را رد میان راه گذا شت.
هم
وقتی هب کلبه رسید  ،راهب رد جلو کلبه اش باغچه می بست  .ین هک زتار را دید  ،سالمش گفت .و باز بی ردنگ هب کندن کَرت رپداخت .راهب  ،ضعیف و باریک
ب
میان بود و وقتی یلش را هب زمین فرو می ربد و اندکی خاک رب می داشت ؛ هب دشواری نفس می ششید.
قلمرو زبانی:
کشیش :پیشوای مذهبی ،روحانی مسیحی  /راهب :عابد مسیحی  /ژنده :کهنه ،فرسوده  /باغچه می بست :باغچه درست می کرد
 /کرت :قطعه کوچک زمین که در آن چیزی کاشته باشند.
قلمرو ادبی:
باریک میان :کنایه از « الغر»
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سش س
زتار زند او آمد و گفت «:ای راهب فرزاهن  ،زند تو آمده ام هک هب هس رپ م پا خ دهی  «:یکی این هک  ،کدا م فرصت را ربای شکوع کاراه از دست ندهم هک اگر دهم
ّ
ّ
پشیمان شوم ؟ دوم این هک  ،کدا م شسان را ربرت شمارم و هب آانن توّج کنم؟ آخر این هک  ،کدام کار از همه مهم رت است و شیب از همه باید هب انجامش همت کنم ؟»
راهب هب سخنان زتار گوش فرا داد ّاما پاسخی هب او نداد و دوباره ک ک
ندنَرت را از رک گرفت.
بی
ک
زتار گفت  «:خسته شده ای  ،ل را هب من بده ات مکت کنم».
مت ّ
بی
می نش
س
ک
ا
راهب گفت «:ش رم » و آن گاه ل ر هب او داد و روی ز ن ت.
بی
ّ
س
زتار از کندن دو کرت از کار دست ششید و رپسش اهیش را تکرار کرد .راهب باز پا خ ندا د ،اما از جا ربخاست؛ هب طرف ل رفت و گفت  «:حاال تو استکاحت
کن و بگذا ر» ...
بی
بی
اما زتار ل را هب او ندا د و هب کندن اداهم داد .ساعتی از پس ساعتی دیگر گذشت .آن گاه هک خورشید رد آن سوی ردختان رغوب می کرد  ،زتار ل را رد خاک فرو ربد و
نم
س
گفت «:ای فرزاهن مرد ،پیشت آمدم ات هب سؤال اهیم پا خ دهی .اگر ی توانی  ،بگو ات هب خاهن ربگردم».
جن
راهب گفت  «:ن گاه کن  ،شسی دارد آنجا می دود  .بیا مینیبب کیست ».زتار هب اطرافش ن گاه کرد و دید مردی دوان دوان از گل می آید .مرد ،با دستانش شکمش را
چسبیده بود؛ خون از میان ااتشگننش جاری بود .او هب سوی زتار دوید و رب زمین افتاد؛ چشمانش را بست ؛ انهل ای آهسته رک داد و از هوش رفت.
زتار هب راهب کمک کرد ات جامۀ مرد زخمی را رد آورد؛ او زخمی زبرگ رد شکم داشت .زتار زخم را خوب شست؛ با دستمالش و یکی از لباس پاره اهی راهب آن را
هم
ّ
بست اما خون چنان از آن جاری بود .زتار باراه باند گرم و آغشته هب خون را از روی زخم باز کرد و آن را شست و باز بست.
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ّ
م خم
ق
بن
ک
ک
م
خ
ه
ه
ق
س
م
ف
خ
آ
ا
وقتی جریان خون متو ف شد  ،رد ز ی هب وش آمد و آب و ت  .زتار آب نک آورد و هب رد کمک رد ات از ن وشد .رد مان و ع  ،آ تاب رغوب رد
بس
خم
خم
و هوا خنک شد .زتار هب کمک راهب  ،مرد ز ی را هب کلبه ربد و رد تک خواباند  .مرد ز ی همان طور هک رداز ششیده بود ،چشمانش رابست و آرام گرفت  .زتار آن قدر از
مث
صب
کار کردن و راه رفتن خسته شده بود هک رد آستانۀ رد ل مار چنبک زد و چنان آسوده هب خواب فرو رفت هک همۀ آن شب کواته اتبستانی را رد خواب بود  .ح روز بعد هک از
ّ
بس
خواب بیدا ر شد  ،مدتی طول ششید ات یادش بیاید هک کجاست و مرد رغیبه هک رد تک خفته کیست؛ پس با چشمانی جویا او را وراندا ز کرد.
ببخ
هم
مرد ین هک دید زتار از خواب ربخاسته و ن گاهش می کند  ،با صدا یی ضعیف گفت «:مرا ش ».
خب
نم
نم
زتار گفت  «:تو را ی شناسم و دلیلی ربای شودنت ی یابم».
ّ
نس
شش
شم هس قس
نم
مرد گفت  «:تو مرا ی شناسی اما من تو را می شناسم .من د ن تو تم و م خورده بودم هک هب سبب تن ربارد و ضبط دارایی ام از تو ااقتنم بگیکم .می دا تم هک تو
تصم
کم
بکش ّ
تنها زند راهب آمده ای ؛ این بود هک یم گرفتم هن گام بازگشت مت اما یک روز تمام گذشت و پیدا یت نشد  .وقتی از ین گاهم بیکون آمدم هک بیابمت  ،هب
یخ
محافظانت ربخوردم هک مرا شناختند و زخمی ام کردند .از چنگشان گر تم اما اگر تو زخمم را نمی بستی  ،آن قدر از من خون می رفت هک می مردم .من می خواستم تو را
بکش ّ
م اما تو جانم را نجات دادی.
ببخ
ی
اگر من زنده ماندم و تو ما ل بودی  ،وافداررتین غالمت خواهم شد و هب فرزندا نم نیز چنین خواهم گفت .مرا ش».
قلمرو زبانی:
فرزانه مرد :ترکیب وصفی مقلوب ( مردِ فرزانه)  /چنبر :دایره  ،حلقه  /جویا  :جستجوگر  ،ورانداز کردن  :اندازه چیزی را با نگاه
تعیین کردن
قلمرو ادبی:
تشبیه  :مثل مار چنبر زد
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شم
زتار بسیار شادمان شد هک هب این آسانی با د نش آشتی کرده است و هن تنها او را خبشود بلکه هب زپکش خویش و نوکرش گفت هک « همراه او ربگردند» و قول داد هک اموالش را

خم
پس بدهد .پس از اینکه مرد ز ی کلبه را رتک کرد  ،زتار ربای یافتن راهب از کلبه بیکون رفت .می خواست شیپ از بازگشت  ،یکبار دیگر از او بخواهد هک هب سؤال اهیش

س
پا خ دهد .راهب رد جلو باغچه ای هک روز شیپ بسته بود  ،زانو زده بود و رد کَرت اه سبزی می کاشت.

س
زتار هب رکاغ او رفت و گفت  «:ای فرزاهن مرد  ،ربای آخرین بار از تو خواهش می کنم هک هب سؤال اهیم پا خ دهی».
هم
راهب  ،همان طور هک چُمباتمه نشسته بود هب رکاتپای زتار ن گاه کرد و گفت  «:ین حاال هب جواب سؤال اهیت رسیده ای».
زتار گفت  «:چطور؟»
شخ
راهب گفت  «:اگر دریوز رب ضعف من رحم نکرده بودی و هب جای کندن این کرت اه  ،تنهایم گذاشته بودی  ،آن ص هب تو حمله می کرد و از رتک کردن من پشیمان

ّ
شس
می شدی .پس  ،آن هن گام بهتکین زمان ربای کندن کرت اه بود و من مهم رتین ی بودم هک تو می بایست هب او توّج می کردی و مهم رتین کارت کمک هب من بود.

خم
شس
پس  ،زمانی هک آن مرد دوان دوان آمد  ،بهتکین زمان ربای مراقبت تو از او فرارسید؛ زریا اگر ز ش را نبسته بودی  ،بدون آشتی با تو می مرد .پس  ،مهم رتین ی بود هک

ّ
باید هب او توّج می کردی و آنچه کردی مهم رتین کار بود .اکنون بدا ن هک فقط یک زمان بسیار مهم وجود دارد و آن « حال » است و مهم رتین شس آن شس است هک
نم
اکنون می ینیب؛ زریا چیه گاه ی دانی هک آیا شس دیگری نیز خواهد بود هک با او رو هب رو شوی یا هن و مهم رتین کار  ،نیکی کردن هب اوست ؛ زریا انسان  ،تنها ربای نیکی کردن

آفریده شده است».
محتوا و پیام داستان :دعوت به نیکی و درستی
مهم ترین کار :نیکی کردن و سود رساندن به مردم
مهم ترین زمان :زمان « حال»
مهم ترین فرد :کسی که اکنون می بینی
عمل کردن به کارهایی که نیاز است حتما در همان زمان خودش انجام شود.
سه پرسش  ،تولستوی
درک و دریافت:
 -1کدام شخصیّت داستان بیشتر مورد توجّه شما قرار گرفت ؟ چرا ؟
 -2پاسخ شما به پرسش سوم تزار چیست؟
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