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البرااممطوتمماتبشوـیجزئیواردهکمنداشتیدوستاصالد.باـشروخالهصخیلیمختص،1افرسیهکبودقراررباین

الدنبهبمـهرا ماودمیششیرکـسجاییرـههبوردمیـکیرکش مـلقگاهیهک؛کردتوانهچاما م.بدهیتوضیحیکهبیک

.اندمیششخود

ربایدباـشگاهآخودانتمرینیایدـشدبکنعادتخطنوعهباینشآموزاندانمردادم.اتچشتغییمتنردسراالخط امس

تلفیقیشد.ایتنهردهچ.اگرخوشخطی

کاالتونظ-کردندهمهککارخوبی-ردسراگردنتف«ورد»سالاهیقبلهکآمدندوربخالف اش کارانرانگفتندراتخودـشاما خانم؛امسالهم زبرگوارما

کاالتکردندفلطاببناز«میسلی» رد انارـشکنازبیتفاوتمنهکبعضیمطالبراخواهواتیپیخواه.کردندربطرفرا بسیاریاش

کاالترایادآورـششدهبودم کارانهمزبرگواراهنبعضیاش رفشد.دند.هکربـط.بعضیازهم

کننا.گاهیواقعزمانزیادیصکفکردیم وانواعکـتاباهی؟کارهچدمیخواهی:»میدنتفگوقتیامیشد.مخصوـصدهخسته زرد

آـسانکردهاند کاررا زحمتمیکنید؟!!رنگی دـچار خوداتنرا خستگیجمالت،این«ـچرا یکرد.مدانچندورا همیشه

آندستهبشایدا.مخصوـصشآموزانخواهدداشتربایبعضیازدانهکاستاندکیزهینۀ،ایتنهرد،جزوهایندالیلازیکیشاید

 .استروممحمـهافرسیممعلنداشـتازانکردهخدایهکربسدشآموزدان

رمـضانزاده احمد
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یک ستایشمفارسی

خاککفیازآدمکردداپیهککافالهفتردگارهبانمـک-1
زبانی :قلمرو

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

ادبی :قلمرو

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

فکری :قلمرو

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

کنماکارردرنظیک،تحمرزکنامریاراخودل ،فـضالهی-2
ادبی :قلمرو

عبارت به بِفَضلِک»تلمیح عامِلنا «الهی

:قل فکری مرو

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

اندانوداانرـهخاّلق توییپنهانوپیدارـهرّزاق تویی-9
ادبی :قلمرو

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

ها انسان

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

فکری :قلمرو

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

کاراهمتوییمزبانوکام،توزگویازهی-4 منهانهم،آش
زبانی :قلمرو

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

:قلمروادبی

وَ األَوَّلُ هُوَ قرآن: آیۀ به تلمیح / دهان( )مجازاً دهان سقف زبان: و الْالْکام وَ الظّاهِرُ وَ باطِنُآخِرُ

فکری :قلمرو

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

حقیقتآییاربهوقت ردچو-5 اررخسزرپدهربداری،پدیدار
زبانی :قلمرو

چهره : رخسار / شوی : آیی

ادبی :قلمرو

کردن آشکار از کنایه برداشتن: پرده

:قلمروفکری

می نمایان بهار وقت در میوقتی آشکار را خداوندی حقایق شک، بدون سازی.شوی؛
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اکـخسویسازیاهنقشایبعجاکـخسویاندازی رویت فروغ -6
زبانیقلمر :و

نقش زیباعجایب و جالب تصویرهای ها:

ادبی :قلمرو

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

فکری :قلمرو

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

استارشمبییاهرنگشآناز استاربهرددانخنتوشوق ازگل-7
زبانی :قلمرو

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

ادبی :قلمرو

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

فکری :قلمرو

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

جانیان ـج،کشبیهکمداننیقینیم،شیبازآرهآنوصفیهکگوـی-1
فکری :قلمرو

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

خواهیهآنچ،دانیتوودانیتوالهی،مدانم،نمیداننمی-1
فکری :قلمرو

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

عطارنیشابوری الهیانهم،
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شناسی گونه

ادبیاتتعلیمی
یا اری،اخالقیرفـتمفهومیوموضوعهاستده،خواسـتنویسنیا ارعـشمهکردآناهمیخوانیرا ناهییمـتل،رداینفص

استگرفتهبهرهرنثورشعاقلبردکایتحیاانداسـتازکاراینرباید؛گوکنبازاندرزشیوۀهبدآموزراپنوماعیمسئلهایاجـت

د.میگوین«اتتعلیمیادبی»ادبیآاثرگوهناینهب؛

نارابیریبشارفمعازدان ییامذهب،اخالقکمت،حازتعلیم،موضوعاهییوآموزشهدفباهکاستارثی،ارثتعلیمی

گوهناینازد.دهناراهئربیشـتجّذابیتبانمای ییارواییصورتهبرا مسئلهایاتبادـنشادبی-تخّیلیدمیتوانند.آاثرتعلیمیمیکن

کاراهیازاریبسی.میگیکندرهبهننوجواوکودکاتادبیوردسیاباهیکـتردوژیههبآاثرادبی، ودمنه،اقبوسانهم،)ادبیشاه کلیله

دارند.تعلیمیجنبۀ،زطنآاثرربخیو(معنویمثنوی،انان،بوسـتگلسـت
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یکم سنگدرس و چشمه

نماچه،زنغلهغغلجداگیسنزمهچشیکیگشت-1 پازتی،ره
زبانی :قلمرو

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

فکری :قلمرو

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

دفـهربرودهکریتیچوگاهدفـصچون،کفزدهرب،داهنهبهگ-2
ادبی :قلمرو

کف صدف مانند چشمه داشت.تشبیه: خود روی بر سفیدی می/های سرعت به تیری مانند چونرفت.چشمه هدف/ بر رفتنتیر

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

فکری :قلمرو

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

می شتاب شود، گرفت.روانه

منم،راصحو نگلبراتج ـسمنمایکـت،رهکمعردین:گفت-9
زبانی :قلمرو

. گل بوتۀ میدان/گلبُن:  معرکه:

ادبی :قلمرو

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

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

فکری :قلمرو

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

منربدوشورـسربزندبوهسمنغوشآردزه،سبب دَوَمچون-4
زبانی :قلمرو

می جاری شومبدوَم:

ادبی :قلمرو

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

فکری :قلمرو

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

نمهبرا خودرخدببینماهنمو،ش کرـسزایمبگشچون-5
زبانی :قلمرو

زلف خم و پیچ : شکن

ادبی :قلمرو

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

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

چشمه آب از استعاره : مو
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فکری :قلمرو

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

اکاتبنرگهسببدمدزوخاکهبدردافـتهکبارانرۀقط-6
زبانی :قلمرو

گهر / درخشان تابناک: / گوهر گلگُهر: سبزهتابناک: و هاها

ادبی :قلمرو

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

فکری :قلمرو

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

ربدانگریبهبرـسلیخَجازربدپایانهبچوره،منربرد-7
زبانی :قلمرو

یقه : گریبان / زدگی خجالت : خجلی

ادبی :قلمرو

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

فکری :قلمرو

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

شدراهیپیاحبـصمنزباغدـشرکماهیلحام،زمنارب-1
زبانی :قلمرو

پیرای / کننده حمل زیورحامل: و زینت ه:

ادبی :قلمرو

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

فکری :قلمرو

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

زندگیمنرپتوازدکنمیربازندگیورنگههمهبگل-1
زبانی :قلمرو

شایستگی برازندگی:

ادبی :قلمرو

نیازمند از کنایه زیستن: کسی پرتو بودناواز

فکری :قلمرو

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

ری؟همسمنیچوبادکن کیسترینیلوـفۀدرپاینن برد-11
زبانی :قلمرو

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

ادبی :قلمرو

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

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

دورگشتکمیچودأزمبورفترغورازدهـشمستآننمطزین-11
زبانی :قلمرو

روش نمط:

فکری :قلمرو

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

ایهجودـنشردهان،گنیهمس ایهخرودـنشربحیکیدید-12
زبانی :قلمرو

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

فکری :قلمرو

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

ردرهزـَهَدهـش،کردههسیدیدهکرردهـکلکـف،آوردهربنعره-19
زبانی :قلمرو

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

ادبی :قلمرو

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

فکری :قلمرو

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

یَله،لساح تنرب شتندادهزلزهلیکیدماننهبراست-14
زبانی :قلمرو

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

بگیرد. قرار کامل

ادبی :قلمرو

تشبیه : زلزله مانند / تشخیص دریا: و ساحل تن

فکری :قلمرو

بود. داده تکیه ساحل به را بدنش زلزله مانند درست

15-
ــاگامۀهنههمواندرسیاآنجهبچوکوچـکمۀچش دیدبردیـ

زبانی :قلمرو

غوغا و شور : هنگامه

ادبی :قلمرو

چش برای تشخیصدیدن  مه:

فکری :قلمرو

... دید، را دریا غوغای و شور همه آن و رسید دریا کنار به کوچک چشمۀ وقتی
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ششدربرتادهثحازنخویشـتدردششدمورهط،ـقکزانخواست-16
زبانی :قلمرو

گردا : زورطه ، درب قدم / پست شودمین دور کشد:

ادبی :قلمرو

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

فکری :قلمرو

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

اندمگوشسخنیرینشیههمکزمانداموشـخوخیکهانچنلیک-17
ادبی :قلمرو

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

شدن ساکت از کنایه

فکری :قلمرو

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

اسفندیاری( )علی یوشیج نیما
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پژوهی متن کارگاه

زبانی :قلمرو

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

؟ریهمسمنیچوبادکنکیستلوفرینیرپدۀاین بنرد
معنی در شعر این در نیز و گذشته در امّا است زناشویی و ازدواج معنی در رقابتبرابری»امروزه است.«و رفته کار به

یلهاحلـستنربتنشدادهزلزهلیکیدماننهبراست
می کار به دروغ متضادّ و متناسب چپ، مقابل مستقیم، معانی در یعنیامروزه قیدی معنی در شعر این در نیز و گذشته در امّا رود

بعینه» و است.«درست رفته کار به

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

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

ادبی: قلمرو

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

منماهببینرمو،ش کَنیمزـسچونبگشا- درخخودراهب
گشادن: مو از شکن شدن»کنایه: صاف و گرفتن نظیر«چشمهآرام رخمراعات ماه تشخیص: رخ. مو، سر، عمل: و باشد داشته

ببیند را چشمهخود بگشاید// را مویش و باشد داشته اسمو آینه مانند چشمه ت.تشبیه:

هدفربرودهکریتیچوگاهدفـصچونکفزدهرب،داهنهبهگ-
این و خشم از کنایه برزدن: دهان به صدف//هیجانجاکف زدن دهان بر کف یکبا:تشبیهتشخیص: بارچشمه و صدف به ر

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

نیما،2 شعر به توجه با است؟«چشمه»( کسانی چه رپهیاهووانتوانضعیفاهیانساننماد خودشیفتهومغرورواما
حس9 چند یا دو آمیختن ی( (و انتزاعی ذهنی) ای پدیده با حس راک کالم آمیزی»در .گویندمی«حس

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

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

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

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

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

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

گوش،دیوارپس رداشدنباتدارهوش،گوییآنچهدیوارپشت
دانید می که ،«گوش»همانطور معنا این در و است شنوایی پسِ«حقیقت»اندام در تواند نمی و دراست شاعر ؛ بیاید دیوار

بیت مجازیاین مفهوم به یعنی؛«گوش»، چینانسانِ»، دارد.«سخن تأکید

: نمایید توجه بیت این به اکنون

سعدیستاآنـجّرجتفییتوهکاـجرـهنیستانبوسـتوباغر ـسراما
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حافظبودتوادویـجسرنگانجهزانگیفتنهنداشتچیهرخبعشقشکوشورازعالم

واژابیتدر ، مجازید«سر»ۀول مفهوم اندیشه»ر و ا«قصد رفته کار جایگاه«سر».ستبه و است.«اندیشه»محل

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

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

درسشعردر نمونه،این بنویسید.«مجاز»دو را یک هر مفهوم و نیلوفریدوشوربرکبوهسزندرببیابید رپدۀ  من/

فکری: قلمرو

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

کرده،ـشدهزرَههردنعرهربآورده،فلککردهکر » سیه «دیده
است. کرده نگاهی چشمه بلعیدن برای آلود طمع و غضباک و است کرده کر را فلک گوش که برکشیده فریادی دریا،

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

بارانزاربیچکید بدیدیکیقطره پهنایردیا خجلشدچو

گراوهستحّقامننیستمهکجاییهکردیاستمنکیستم؟
رشهبجانرپوریدصدفردکناچوخودراهبچشمحقارتبدید

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

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

می شود.تبدیل

، شعردرولیدانست؛میهاپدیده ۀهمازبرترراخودکهچنانآنبود،خواهخود ومغرورافرادنمادنیما،شعرآغازدرچشمه

دریا،عظمتمقابلدرباران ۀقطرسعدی،شعردر.کرداختیارتواضع وفروتنیدریا،دیدنباابتداهمانازباران، ۀقطرسعدی

میبی وپستراخودشچون وکندمیفروتنی  واستمغرورچشمه،نیما،شعردرامّارسد؛میارزشمندمقامبهبیند،ارزش

ومیدیگرانازبرترراخودش خود وکنددوریدریاازهدخوامیشود،میرویاروسهمگین وطوفانیدریایباکهزمانیبیند

امّانجاترا باران، ۀقطر.نداردشدنتسلیم وسکوتجزایچارهکهماندمیحیران ومبهوتدریاعظمتبرابردرچناندهد؛

مانددریا،عظمتبرابردرپایاندرچشمه، .استیافتهرشد وخاکسارهایانساننماد ناچاربهوجود،اظهارجایبه ومبهوت

.گذاشتکنارراغرور وکردکوتس

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

هکادندنهادمیعدیگریکباو دگذشتنآنربادصّیدوروزی ،اـضقاز.اجزـعیکی،حازمدو:بودماهیهسریآبگیرد
،بوددیدهراافیـجۀزمانربددستباراهوداشتزیادتزمحآنکهبشنودند؛نسخاینانماهی.رندبگیراهسرهوارندبیدام

جانب دو رـهوربسیدندادانصّی ،انمی اینرد.رفترونبیورربف،آمدردمیآبهکانبـجآناز وآوردکارهبروی ،سبک
 و کردملتغف»:گفتخودبا ،نبودبهرهبیبترتجرتخیذوردـخۀرایپی زاهک مـهریدیگ.دببستنکممحرآبگی
همهاینبا ؛ندهد ربیشـتافیدۀبالگامهنرد رتدبی دچنرـه.استحیلتوقتاکنون و دباـشنچنیافالنـغکارامفرـج
فکر  روزومرداناتثبوقت.دنبینصوابرتأخیندشمکایدمفعدردونگردددنومیرهگزشدانافعمنازلعاـق

است،مردههک دـشورتصچونوربداشترااوادصّی.رفتمی  آب  رویرب وکردمردهنخویشـتسپ«.است  دانخردمن
  ردزـجع و  البـغویاحوالربلتغف  آنکه و.ربدسالمت  هبانـجو دافکنجویردنخویشـت،حیلت  هب.داختبین
ارگرفـتاتدویدمینشیبوفرازردورفتمیاستروچپ ،انششپایومدهوشو ردانرکگورانحی ،بودظارهویالافع

.شد
منشینصراهللترجمۀدمنه، وکلیله

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

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

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

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

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

ادبی :قلمرو

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

/ شود( می ذخیره که است  چیزی
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دوم ازآموختن،ننگمداردرس
دیگر،زبانهب.اشمبنمودهالفـخهبنمودیچونواینممردمهبکاریکونیوکینیهبرا خودواسامیکردنکیازنیتوانیات

دبدـهنخویشـتازدادهکرههک،بدهنخویشـتازاددکاریهمهاندرو؛اشینبفروشجوایدمنمگناتمدار،ریگددلهبومگو

ادیـشومـغارثو،داردتوادیـشوغمرتیمااوهکگویآنکسهب،دوبادیتـشومـغاگرو،دباـشمستغنیداوراز،

د.باـشکودکانفعلاینهک،مشوناندوهگیزودوادانـش،زودبدونیکرههبو.مکنپیداربخود،مردمانشیپ
زبانی :قلمرو

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

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

) نماینده گندم ( مرکب : نما :/گندم فروش (مرکبجو فروشنده جو (

ادبی :قلمرو

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

از کنایهداد دادن: کردنچیزی ادا را آن حق از

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

فکری :قلمرو

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

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

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

هکادیـشرهو.نشوندایـجازباطلیوحّقرههبزبرگانهک،ردیبنگ خویشادنهوالحازالیمحرههبهککوشبدان
هدانبسـت،دامیردرادینومیوباشدواررتامیدینومیوقتهبو،رشمم ادیـشراآن،استمـغهبآنبازگشت 

دی.نومیردرادامیو
انایشبادباـشاقتچندانهکـطرا؛خویشقرابتاهصـخ؛باشاسحقشن،رزاهبراهمهشسومکناعیـضشسچیهرنج
 عیبهمیینیب،انایشرهنهکانهمچناتاشمبمولَعانایشهبکنلیودار،حرمتراشخوـیقبیلۀرانپیوکنکینی
گاهناگردید؛وبتوانینیز ننگازاتارمدننگ،نآموخـتازوگردانایمنویازراشخوـی،انایمنیدارمقهبزودشوی،انایمنازبی

باشی. کیکاووسرَسته عنصرالمعالی نامه، قابوس
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زبانی :قلمرو

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

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

ادبی :قلمرو

ج شدناز عصبانی از کنایه شدن: دادنای حالت تغییر ،

افزایشی جناس محال: تضادحال، : عیب و هنر /

فکری :قلمرو

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

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

نومیدی در را امید و دان بسته امید، در را نومیدی .)استوابسته(ناامیدیبهامید واستامیدٔوابستهنومیدی:و

پژوهی                                                    متن کارگاه

زبانی: قلمرو

واژه-1 بنویسید.معنی را شده مشخّص های

وراوینی.دادتوانسخنآراییداد اوردهککتابی- سعدالدّین

کرد ادا حق

عراقینهادمانهاد ردشوریعشق،- فخرالدّین

داد قرار وجود

بیابید.-2 متضاد کلمۀ گروه سه درس، متن غم،شادی/نیک،بد/حق،باطل/ایمن،انایمندر
کنید:-9 توجه زیر های عبارت به

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

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

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

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

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

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

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

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

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

است.«ناییمع

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

اخباری مضارع منفی ساخت امر فعل

شنویمی نشنو بشنو بودی شنیده

رویمی روی نمی برو رویداری می

پرسیدمی پرسید نخواهید بپرسید پرسید خواهید

ادبی قلمرو

ازبهره-1 دارد؟«مَثَل»گیری سخن در تأثیری رازیبامیچه افزاید.سازدوربتأثیکسخنمینوشته
بنویسید.-2 و بیابید متن از را کنایی عبارت دو

فکری قلمرو

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

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

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

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

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

خوسفی«میگذرندزودوآیندزودوغمشادیهکزبیغمبیوشاد» حسام ابن

زب ی:زندگیکن)مصدر:زیستن(
بستهدانوامیدرارد نومیدیراردامید، آنهبغماست،آنراشادیمَشمُر،وهبوقتنومیدیامیدواررتباشو نومیدی.رهشادیهکبازگشت 

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

باشد

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

دیوار

ورب وبودادهباالیپّلهاهایسـت چیزشیپچشمرب ّ بود.همه تماشاشده محو خودرابازکردهو چیزیدستگیکشنمیشد.چشماهیخوابآلودوحیکتزدۀ ا گاهمیکرد.امّ ن

میگشتوباآبپاشکوچکاهیشعوضشدهبود؛چیزاهیباورنکر دنیواتزهایمیدیدهکروزاهیدیگرندیدهبود.بهمن،پسکهمساهی،تویحیاطخودشاندورباغچه

دادهبود،رکتوخوشحالهبخود،گلاهوسبزهاهراآبمیدادومنیژه،خوارهزبرگاوهملبحوضنشستهبودودنداناهیشرامسواکمیکرد.همانطورهکبیح رندهتکیه

ادریوزچیهکدامرانمیتوانستدنیبب؛هنبهمنراهکباآبپاشخوددورباغچهاهوگلداناهمیگشت،هن ّ رامیدیدام اینها بودودنداناهیشهمۀ هکلبحوضنشسته منیژهرا

بود.نمیدانستچراامروزاینطورشده وهچاّتفاقیافتادهاست.رامیشست.تعّجبربشداشته

باولهنوز گرفته شلوغ  صدایورود.خورشیداتزهداشتمثلیکتوپقرمزازپانییآسمانپیدامیشد.ـسصبحبودوروشناییشیکیورّباقیرویآسمانرا

بود.اطراگنجشکاه،حی خندهوخوشحالی،دستاهیشراهبطرفربداشته کاندادوصدایشکرد:چندباربا «بهمن...منرامیینیب...؟بهمن...!»بهمنت

بداهنشبازماند.حیاطاهرکهبهمآور دیگرهکپانییآمد،ازتعّج ۀ ّ بهمنهبکارخودرکگرمبود.صدایاورادینشن.چندپل ا ّ دهوخاهناهیشانیکیشدهبودوهبجایدیوار،ام

بود.ازپّلهاهپانییدوید؛خوشحالبود.تّلیازآجراه وپارهاهیخشتوخردهاهیگچ،رویهمریخته یشکسته

دیشبباد،دیوارراخرابکردهاست.پدرشهکمشغولپوشیدنلباساهیشبود،بااواقت»تویااتقآمد.مامانشهکربایشچایمیریخت،هباوگفتهک

«امروزبایداستادعباسرامنیببهکبیاید،دیواررابسازد.هبشسدیگرینمیشوداطمینانکرد.همین:»تلخیگفت

مردخاهنحسابمیکرد،صدایشراصافکردوگفت دیگر،توایندوروزماهنهبشسینمیشوداطمینانکرد؛عجب:»سیکوس،رباردزبرگش،هکخودرابعدازپدر بله

«ریاست.روزگا
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کوهچرازبندوشسیردرابازکند، همینموقعبهمنهبدنبالشتویااتقآمدهکربایبازیهبخانۀآنهاربوند.بیآنکهرد  تویااتقآنهاآمدهبودند.ردست، یکمرتبه

خندهگفت:نیششبازشدهبودویکرزیمیخندید.وقتیهکردکنارهمراهافتادندوازااتقبیکون میدانیانصک؟دیشببادآمدهدیوارحیاطراخراب»آمدند،بهمنبا

بازی.... ما «کرده!...حاالدیگرمیشودهمینطوریبیاییخانۀ

خندهوتعّجبرپسید «باد،دیوارراخرابکرده؟!چطوریخرابکرده؟:»انصکهمبا

«دیگر!خوب،خرابکرده:»بهمنگفت

مهمانبازیشانروهبراهشد.یکاقلیچهزریسایۀیکیازردختاهپهنکردندوچهارزانومثلآدماهیزبرگ چیز  ،باادبواخمکرده،رویاقلیچهطولینکشیدهکهمه

چیزشانجورشدوهبشادیفرونشستند.بهمنسماورکوچکشراآتشکرد.انصکهممقداریزردآلووگیالسازمامانشگرفتوب ااقشخرزبهوسیببهمن،همه

لیگردنتف!اتظهرهکهبزورازهمجداشدند،دنتفگوخندیدندوازیکدیگرپذریاییکردند.وقتیانصکازحی چیزراباریختندیوار،جشنمفصّ همه خودشانآمد، اطآنهاهبخانۀ

کرد.داهنرپخندهربایمامانشتعریف

***

گاهمیکرد.چشماهیشدیگرنمیخندید.لباهیششُلوآزیانشدهبود.دلشمیخواست بهاهنبگیکدوگرهیکند.حیاطمثلحاالپشتپنجرهایستادهبودوباغّصههبحیاطن

را ازهمجدامیشد.دیوارینووآجریازمیانخاهناهرکبیکونمیآوردوآنها ازهممیربید.انصکمیدیدهکدوبارهحیاطشانمثلروزاهیاّول،کوچکگذشته

شده،ردستمثلیکقفس...:»میشود؛خیلیکوچک.باخودشمیگفت دیگر،کوچولویکوچولو بهمنوبّچهاهیدیگرگرگم«.بله فکرمیکردهکدیگرنمیتواندبا

کندومثلماهیاهیحوضد راازهبهوابازی نبالهمبکنند،هبرکوکولهمبپکندوخندهکنانونفسزانندنبالهمازاینرکحیاطهبآنرکحیاطبدوندوفضا

فریاداهیشادمانیخودرپکنند.
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هایدوساهل، گارلبربچیدهبودپشتپنجرهایستادهبودومیلهاهیآهنیرابادستاهیشمیفشکد.مثلبّچ هکربایکاربدی،یکبیرتبیتی،دعوایشکرده.ان

وعملهاهخیکهشدهبو ا ّ نوساز،هببن عملهاهبودند.بغضگلویشرامیفشکدودلشمیخواستگرهیکند.چشماهیرپبغضوکینهاشهبدیوار  او د.ازهمۀآنها،ازدیواروبنّ

لجمیکردو ومامانشدادنتش،همهرادینشنهمیگرفت.گاهینفرتشمیگرفت.ازحرصباآنها رههچازاومیخواستندیارههچازاومیرپسیدندورهپیغامیهکربایبابا

فرارمیکرد. مشتمشتشنوخاکوسنگرزیهربمیداشت،هبرکوصورتآنهامیزدو

کردهبودند: ایم.آاقکوچولو،آاقپسک.»باراه،اوراصدا بیاور.بدوبارکاهلل،خیلیتشنه اواعتنایینمیکرد.پشتشرا«..زندهباشی!یکچّکهآبخوردنربایما ا امّ

دیوا شودوهمهررویرکشانخرابهبآنهامیکردومیرفت.دلشمیخواستهمانطورهکمشغولباالربدندیوارهستند،ازآنباالبیفتدودستوپایشانبشکندیا

دارآرزومیکرد «الهیبمیکند،الهیهمهشانبمیکند.:»شانزریآنبمیکند.غّصه

بودند.ردآنحالهکبغضگلویشرامیفشکد،چندین بسته ااهودیوار،راهرارباو ّ بن بهمنربود.عمله کوهچرفتهکخودراهبدیگرنمیتوانستهبخانۀ بهمنبارهبطرفرد 

گ ن بّنااه خشمواندوههبدیواروعمله ردنمیرسید.با بودودستشهبقفل  کوهچبسته ارد  بدبختیخودراازچشمآنهامیدید.ربساندوبازیشانراازرکبگیکندامّ اهمیکردوهمۀ

نمیفهمیدهچاحتیاجیهبدیوارهستوچراپدرشاینهمهرد ساختنآناصکاردارد.آنچندروزیهکدیوارخرابشدهبود،همۀآنهاراحترتبودند.رههچفکرمیکرد

بگووبخند،همهرااتعصکپاککردند هاهآمدندونشستندوبا ّ بچ نبودند،پاک»:.مامانشمیگفتآنروزیهکماردشسبزیخشککردنیخریدهبود،ماردبهمنوبقّیه اگرآنها

نشدهبود،شباه«.یاهچهارجنپروزطولمیششیدکردنسبز گامیهکماردبهمنرپدهاهیااتقشانرامیکوبید،مامانشهبکمکاورفت.اتزمانیهکدیوارازنوساخته هن یا

سماورراآتشمیکردندواوراهبدنبالپدروماردبهمنمیفرستادند. تویحیاطفرشمیانداختندو

باددیوارراخرابکند،وضعهباینحالنبود.شایدهفتهاهمیگذشتهکهمدیگررانمیدیدند.دورهمجمعشدنوگفا اشیپازآنکه ّ خیاالتبود.م تنوخندیدنهمهکجزء 

را ازاگرگاهیهمازدلتنگی،ازپشتدیواریکدیگرراصدامیکردند،مثلاینبودهکدیوارصدایآنها ورغیبه ربایخودشنگهمیداشتوعوضآن،صداییخفه
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بود؛مثلاینبودهکدواتآدمرغیبه،زورکیباهمصحبت دیوارخودبیکونمیداد.جوابیهمهکهباینصدامیآمد،خشکوبیمهروانرسا دیوارآنطرفیبا میکردندیا

اینطرفی،رکسنگینحرفمیزد.

عملهاه،هبهبدی ایچاقوگندهو کاره،هببّن مشغولبودند؛دیوارمشغولمیخواند«سیسی...سیسی»ردختاههکبادتویآنهامثلجیکجیککاهوارنیمه همه گاهکرد. ،ن

باالانداختن.فقط عملهاهمشغولنیمه مشغولساختنو ا ّ کارتویردختاهباالرفتن،بن بودوربایخودشآوازمیخواند.بادبودهکبی مثلاینبودهکدیگردوستنشسته

ورشود.خوشداشت آجریحمله هکآنباال،رویشاخۀنداشتخودشراهبدیواراهزبندوآناهراخرابکند.مثلاینکهچیهدلشنمیخواستهبطرفدیوارنوساز 

کندویکرزی تماشا خودشرارویشاهخاهاتببدهد.ردختاهبنشیندودیواررا

«دیگربادنمیآیددیواررابخواباند؛دیگرنمیخواهدبیاید...دیگررتسیده.:»انصکزریلبگفت

باالمیاند اوعملهاهتندتندکارمیکردند؛ازرندبانباالمیردنتف،نیمه ّ اختند،گ لردستمیکردند،گچمیساختند؛میدیوارداشتهببلندیگذشتۀخودمیرسید.بن

.میرفتباالرتردنتفومیآمدندودیوارباالو

کند. تماشا انصکهنوزمیتوانستباچشماهیغمزدهاش،گوهشایازآنحیاطرا

***

مامانشبیآنکهرکخودراربگرداند،گفت:

«اه...باباآمده؟»-

هن-

د،مراخبککنرهوقتآم-
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کجامیخواهیدربوید؟-

گاری- خواست

یااهلل،منهممیخواهمبیایم.-

گاهکردوباتعّجبرپسید:- مامانشاوران

کجا؟-

گاری.- خواست

آاه...پساینطور!دیگرکجامیخواهیبیایی؟اه؟-

چیزیهبفکرشرسیدهاستوانصکساکتشد.ازحرفاهیمامانشفهمیدهکالتماسکرد امثلاینکه گفتنآنراجرئتنشبیهجیتناستواوراباخودنخواهدربداّم

گاهکرد؛آخرزبانشبچسبدحرفیمانندآتشرکندارد.مثلاینکه ن تیاینپاوآنپاشدوصورتمامانشهکرکخوسفیدشدهبود،خیکه ّ وداهنشربایگفتنبازنشود،مد

طاقتنیاوردوگفت:

مامان!...-

بفرمادیی.-

وبهمندیوارمیششند؟- ما دارندمیانخانۀ اینها چرا

چرادارنددیوارمیششند؟هچچیزاهیمیرپسی!آخرهمینطوریهکنمیشود....-

چطوری؟-
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خاهناهمانبیدیوارباشد.-

چرانمیشودمامان؟-

دستازرکمربدار.مگرنمیینیبمیانهمۀخاهناهدیواراست؟ای،هچمیدانم.-

چرامیانهمۀخاهناهدیواراست؟-

ربوبازیترابکن.اینقدرازمنحرفنگیک،بّچه.-

رهآمدوهببیکون،هبب بود.ماردشازااتقبیکونرفت.انصکربگشتوپشتپنج گاهکرد.ردختاه،انصکساکتشد،چیزیدستگیکشنشده عملهاهوردختاه،ن او نّ

بودند.باددیگرمیانردختان بلندکرده آوازنمیخواندورویشاهخاهاتبنمیخورد.فهمیدهکباد«سیسی...سیسی»بیحرکت،راستایستادهورکشانراهبهوا

رتسیدهوازمیانردختاهرفته...ردرفته.

همانطورهکغموردماندگیفشکدهشد.دلشاز گاهمیکرد. اخمهباون کمکشبیاید؛چیهشس.جلویچشماهیغمزدهاشدیوارمثلدیوایستادهبودوبا باچیهشسنبودهب
گاهمیکرد،باخودگفت «آره،مثلدیواست،ردستمثلدیواست.:»رتسولرزهبدیوارن

دستههبآسمانرپوازمیکردند.آنوقترکشاهخاهو بودهکدسته نشسته مثلاینکهربگاهوشاهخاهیرویربگاه،آفتاب زردوبیمهر رغوب،مثلصداهقناری 

گاهمیکردند...رداه،ردختاه،دیواراه...همه ن گاهمیکردند.همههباو .دهبودندوبااورکدعوادادنتشاخمکراتریکوخالی،ربمیگشتندوهباون
بکند،هبطرفااتقاه گاهیهبآنها عملهاهگذشت.بیآنهکن او ّ بیزاریازکناربن یآنطرفحیاطرفت.میانرتسیدوازپشتپنجرهربگشتوتویحیاطآمد.با

خیکه ودیوارسفید تیزهببّنا گاهیتندو ن ایستادوبا احتیاطرویپارهآجر شیپپایشگذاشتراه،یکمرتبه شد.ربقخوشحالیردچشماهیشدوید،دوالشدودستشرابا
نبود.خیالشراحتشد او گاهکرد.چیهشسمتوّّج فراگرفت.بلندشدوبادلهرهونگرانیهباینوروآنورخودن اوحشترکاپایشرا ّ .هبرکطاسوقرمزبّنایخ پ لهام

گاهکرد.بعدردحالیهکدستاهیشمیلرزیدورنگشهبسختیرپیدهبود،ازنوخمشدودستراستشراایهک آراموبااحتیاطرویآجرردچندقدمیاوخمشدهبود،ن
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اورپ شکاسیکردسینۀ گاهکرد.قلبشمثلیکگنج رپمیزد.یکپایشراهبجلوویکگذاشتوآنرااززمینربداشتوهبتندیهباینطرفوآنطرفن
پارهآجرردهواگردشآمد... باالربد.خوبنشاهنگرفت،دستشبا بّنایخپله رک  پایشراهبعقبگذاشت،دستشراهبنشانۀ

کانخوردوباچشمگندۀرکخشچپانگاهلرزشیشدیدرکاپایشراربداشت.ردهماندمهکمیخواستآجررارپاتبکند،هبنظرشرسیدهکدیو ت ارانگهانازجا
گاهکردوهبطرفشراهافتاد.تنش ن شدیدیگرفت.دستشلرزیدوشُلوبیحسپانییآمدوپارهآجرازمیانانگشتاهیشرویزمینافتاد.باچشمرعشۀچپهباو

دیو...دیو...دیوار....»اهیبیکونزدهگفت:
ازااتقبیکونرپیدوباوحشتاوراردبغلگرفتورپسید:جیغششید «هچشده؟چطورشده؟»وهبطرفااتقفرارکرد.ماردشرکاسیمه،رکوپایربهنه

گرهیگفت: بودومثلبیدمیلرزید،باهقهق  بخورد.دیو...دیو...آمدهبودمنر»انصکردحالیهکسفتخودراهباوچسبانده «ا
صادقی             میر جمال ، (  دیوار تلخیص و تصرّف اندکی (

دریافت و درک

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

مسّببجدایی،ربهمزنندهیتفاهم.بنّا: عاملیا
دیوار:

عبشکی.خجداییانساناهومانعتفاهمجوام
: همزندگیمیکنند)نماددوستوهمنوع(همسایه نمادآدماهییهکبا

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

است؛دیوارراهبشکلیکدیومیبیندهکمانعدوستیوروابطانسانیمیانآناهمیشود.«انصک»شخصیتاصلی
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( (2فصل

شناسی گونه

ادبیاتپایداری

آ تفّکر ، شارع یا نویسنده اه آن رد هک خوانیم می را اهیی متن اینفصل، ،رد عدالتخواهی دادگری، بارۀ رد ااقتندیخویشرا بخشیا گاهی

میرساندوبیدادگری،ستمستیزی،آزادیوحقجویی،بازگومیکند.هباینگوهنمتناههکردحقیقت،فریادمظلومیتآزادیخوااهنراهبگوش

میگویند.«ادبمقاومت»یا«ادبّیاتپایداری»فرامیخواند،خوانندهراهبایستادگی،مبارزهوسازشانپذرییردرباربظلم،

تیاجامعههبمبارزه گامیهکیکملّ تاهدیدهمیشود؛هن ملّ عواملایستادگیردربارببیدادگریاهیاشخاصوحکومتاهیظالمرداترخیهمۀ با

گانربمیخیزد گان تجاوزبی نوشتهاهییبهرهمیگیکدهکموضوعاصلیآنهااستبدادواستکبارداخلییا ستایشآزادیوآزادیخواهیو،،ازرکودهاهیا

دعوتهبمبارزهوپایداریردربارببیدادگراناست.



24 

سومدرس

حقیقت از پاسداری

میدارمدوسترا انردخـت
امکردهاندقیتوراماحـتهبهک

را وآب
توستاردمرمههک

کردهاستخگونرکرارفـشتوخون
ابتتنجدارآینه،شفق
رابیمح،وفلق

آنردتوهک
گزاردهایادتشهصبحازنم

***

زبانی :قلمرو

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

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

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

ادبی :قلمرو

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

است. زهرا فاطمۀ حضرت مهریه آب : تلمیح

از کنایه کردن گون سرخ : کردن»کنایه «شرمنده

است. کرده سرخگون را شرف تو خون تشخیص:

شفق. بودن دار آینه تشخیص:

محرابی مانند فلق : استتشبیه

است. پاکی نماد آب و قیام و استواری نماد درخت

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

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

فکری :قلمرو

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

است/ زهرا فاطمۀ حضرت تو

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

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

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

***

گودالمآنکرردـف
دهاستمکیراتوخونهک
دمبوندیدهعرفینچنیگودالیچیه

بودزعزیمیتوانمـهردحضیض
رسبپگودالاز

***

زبانی :قلمرو

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

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

ادبی :قلمرو

(تل ع ( حسین امام شهادت : میح

بِمَکد. را خون گودال : تشخیص

گودال بودن رفیع : پارادوکس( ( تناقض

بپرسیم. را چیزی گودال از تشخیص:

فکری :قلمرو

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

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

***

آمدتوگلویربهکریشمشی
اتکاینردرا زچیهمه وچیزره
کرد:پارهدوهب
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دـش،حسینیتوسویردهچرـه
زییدی...سوردیگ

ار!معیتومرگ ای،آه
گرفترههبسخرا زندگیانمرگتچن

کرددربیـقرا آنو
انچنمردنیهک

شدزندگانیزبرگعبطۀ
خونت

حقیقتایتبهخونبا
ادایسـترتازیکرد
شدانجهدوامامنـض،زعمتو
-داـشپمیردوغباانجههک-

است...«راستی»ایامـضتووخون
***

زبانی :قلمرو

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

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

غرامت/ گیرندۀ عهدۀ

ادبی :قلمرو

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

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

فکری :قلمرو

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

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

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

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

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

***
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اعتشجازارتتوتنه
ادهایایسـتاترخیدانوـجنروـشۀگوشرد
حقیقتازداریپاـسهب

داقتوـص
دلبخنرتینرینشی

توستارادۀانلبرب
لندب واوریتندانچن

ااـشتمگامهکهبهن
میافتدلـقعکودکرـسازکاله

***

زبانی :قلمرو

/ جثّه قوی ، فربه ، تنومند تناور:

ادبی :قلمرو

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

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

تحیّر.

فکری :قلمرو

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

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

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

ر تو مقام تواند نمی بشر کند.نوپای درک ا

***

شخوـیخونازاتالبیرب
ادهایایسـتاترخیهگ گذررد

فرهنگازامیباـج
انیاممیآـشرا رهگذاررّیتوبش

...-استادتشهتشنۀهکرارهشس-
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***

زبانی :قلمرو

برکه ، آبگیر تاالب:

ادبی :قلمرو

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

فکری :قلمرو

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

آموزی. می را شهادت

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

پژوهی متن کارگاه

ادبی :قلمرو

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

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

–یغبطۀزبرگزندگان–فکرآنگودال
اسمی گروه

وابسته وابسته هسته

الیهصفتاسم مضاف

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

ادبی :قلمرو

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

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

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

صائب«دگیشکمنجزهبنبودلیاـصبیحلحاـصنکردباالرکامرـمعردتمدمجنونبی»

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

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

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

تعلیل آید.«حُسن می پدید

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

یابد. می دلپذیرتر اصلی علّت از را آن مخاطب

نمونه دیگراهبه کنید:ی توجّه

نظامیرامـغاتراجانجهدرانندیدرا مـلعزدربراستیازروـسچو-

-
نوهحگری؟دکنهمیروهچزدانیریسحروسـخدهدمسپیگامهن
خیّامگذشتوتوبیخبکیشبیازرـمع صبحآییۀردددننموهـکیعنی

درس متن از قسمت کدام تعلیل»در بنویسید.«حسن را خود دلیل است؟ رفته کار وزعمت،ضامندوامجهانشدبه
فکری :قلمرو

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

عقلچونکودکیازردکمقامواالیامامحسین)ع(انتواناست
شعر-9 از قسمت کدام با ، زیر موارد از یک از»هر دارد؟«حقیقتپاسداری معنایی ارتباط

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

ازگودالبپکس/ ردحضیضهممیتوانزعزیبود/چیهگودالیچنینرفیعندیدهبودم/هکخونتورامکیدهاست/ردفکرآنگودالم
بَذَل فیکوَ الضّالله.لِیَستَنقِذَمُهجَتَهُ حَیرَهِ و مِنَالجَهالَهِ عبادَک

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

شهادتاست/وبشکّیترهگذاررامیآشامانی/باجامیازفرهنگ/ایستادهایردگذرهگ اترخی/رباتالبیازخونخویش رهشسراهکتشنۀ
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حکمت: گنج

دیوارعدل

هکنبشتجواب.کردنبایدارتراعمآن،شدهاستخراب،رشهدیوارهکنبشتلیفههبـخریِ شهلعام

.گچوسنگووخشتگ لهبنیستاجتهکح،کنپاکخوفومظلازاهراهودیوارکندل،ـعازرارشه

نظامسیاست خواجه توسینامه، الملک

زبانی :قلمرو

آبادانی : عمارت

نوشت : نبشت

ترس : خوف

نیست نیاز : نیست حاجت
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چهارم درس

آزاد درس

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

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

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

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

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

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

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

زبانی :قلمرو

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

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

ادبی: قلمرو

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

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

: فکری قلمرو

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

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

......................................................................................................................................
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پنجمدرس

ظالمان  بیداد

بگذردزنیاشمانزمرونقمـهبگذردزنیاانشمجهربمرگهم-1
ادبی :قلمرو

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

فکری :قلمرو

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

بگذردزنیاشمانآشیدولترب دخرابکناتآنپیازمحنتبوموین-2
زبانی :قلمرو

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

ادبی  :قلمرو

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

فکری :قلمرو

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

بگذردزنیاشمان دـهربولقحربعاموخاصر گیگلوهستهکلاـجآب-9
زبانی: قلمرو

مرگ : هماجل : عام و خاص / مرکب : گلوگیر مردم/ ۀ

ا :دبیقلمرو

اجل: تشبیهیآب //اضافه تشخیص اول: همهمصراع از مجاز عام: و آیهخاص به تلمیح الموت»/ ذائقۀ نفس /کل اجل« آب

گذشتن کسی حلق نابودیبر و مرگ از: کنایه

فکری :قلمرو

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

بگذردزنیاشمانالمـظدادبی نکردابق،ردانجههبادالنـعداد  چون-4
زبانی: قلمرو

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

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

فکری :قلمرو

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

با:* دارد معنایی ارتباط

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

پایدار-2 بد و نیک همی نماند

بگذردزنیاشمانسگِ عوعواینرفتوگذشترانشیرّغشچومملکترد-5
ادبی  :قلمرو

: انسانشیران شجاعمبارزان، و بزرگ پستهای افراد سگان:
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ادبی: قلمرو

سگان ، شیران : استعاره

فکری :قلمرو

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

فرومایه( و پست های انسان ظاهری قدرت و شکوه پذیری

بگذردزنیاشمدانچراـغربمـهشتکباهعشمبسیاهنزمردهکبادی-6
زبانی: قلمرو

وندیچر : اغدان

ادبی :قلمرو

: از،باداستعاره از،شمع،مرگاستعاره هااستعاره انسان بزرگوجود ازچراغدان:/ی باددگیزناستعاره / تشخیص بکشد: باد /

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

فکری :قلمرو

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

ن را کرد.شما خواهد خاموش یز

بگذردزنیاشمکاروان ،ارانـچ گذشتکاروانبسیرایکاروانسزین-7
زبانی:قلمرو

دنیا ها/کاروانسرا: انسان ، زندگی کاروان:

ادبی :قلمرو

کاروانسرا : کاروان)دناستعاره / مصراعیا( حکومتدر و زندگی عمر از استعاره دوم کاروان ها. انسان از استعاره اول

فکری :قلمرو

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

بگذردزنیاشمراناخـترتأثینخویشـتمسعودالع ـطهبرمُفتخای-1
زبانی: قلمرو

/ افتخار صاحب نیکومفتخر: فرخنده، (/مسعود: وندی ( ستارگان : مشترکاختران ضمیر : خویشتن /

ادبی :قلمرو

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

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

فکری :قلمرو

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

بگذردزنیاشمانکمسختیاتکنیمرسپتحّملزجوراتنرتیرب-1
زبانی :قلمرو

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

ادبی :قلمرو

کنیتشبیهاضافه سپر تحمل ز : تشبیه ) است تیر مانند جور ( جور تیر استتحمّل»می: سپری «مانند

کردن/ک دفاع : کردن سپر : شمنایه کمان شوداسختی می تمام نیز شما قدرت و سرسختی : بگذرد .نیز

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

بگذردزنیاشمانشبگرگیاینعطبگرگچوپان هبردهسپرهمتوای-11
زبانی :قلمرو

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

ادبی :قلمرو

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

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

فکری :قلمرو

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

فَرغانی سیف

پژوهیکارگ متن اه
زبانی :قلمرو

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

طالع ر غرّش ر اجل ر محنت ر رونق

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

ازنیبربد()آیدبندهرپورکاوکنبندگیتوگفتاششتآرزوهبرا ما گفتمهکنوشلعلت
 خاموشکرد()بگذردنیز شماچراغــدانربهمبکُشتشمعاهبسیزماهنردهکبادی
از-9 مترادف یک ، مشخص واژۀ هر بیابید.برای درس متن

در خسروبرخرتبرر ناصر آز ، مرکبش عنان گیرد که هر آیرد فرررو طالعبررد
تو همّت قدر به باشد خلق و خدا نزد که دار بلند یمیاعتبارهمّت ابن رونقنتو

ادبی: قلمرو

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

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

بگذردنیز شماکمــانسختیاترکنیمپتحّملسزراتنوج تیکرب
شود می تمام نیز شما قدرت و سرسختی : بگذرد نیز شم کمان سختی کردن/ دفاع : کردن سپر
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کنید:-9 توجه زیر بیت به

بنایظلمربَکندربکنزبناینبناهکباید تقیازریشه بهارمحمد

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

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

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

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

حذف برای به»مثال :مشبّه شکفت.« خورشید

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

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

فرومایه. و پست مردان از استعاره

فکری :قلمرو

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

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

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

کند. می

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

گرگطبع نیزبگذردایتورهمسپکدههبچوپان  اینگرگیشبانشما
گرگ چوپان / مردم درندهرمه: و ظالم حاکم درندهطبع: و ستم شبان: گرگی / حاکمخو خویی

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

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

بگذرد نیررز شمررا اخترران تأثیرر خویشتن مسعررود طالعِ برره مُفتخَر ای

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

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

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

درس-4 بیت کدام یادآور زیر، چهارمسرودۀ بیت است؟

کاران،گوییرربقصماربمسـترفت،ایندادیمبارهگ ما ؟خذالندرـسهچستم
خاقانی

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

رحمت همای

را اهمۀسایهمه دیسوافکنماهبهکداراـخآیتیهچتورحمتایهمایعلی-1
ه علی،ای عالمای موجودات همۀ سر بر را خداوند رحمت و خوشبختی سایه که هستی، خداوند از ای نشانه چه تو ، سعادت مای

افکندی.

داراـخقسمداـخهب،مناختمشنهبعلینیبعلیرخردهمهاسیداشنـخاگردل-2
خد خواهی می اگر ، دل ام.ای شناخته را خدا من که است علی وجود با که سوگند خدا به ، کن نگاه علی ی چهره به بشناسی را ا

راگداکرمازدهدهیاپادـشننگیهکزنعلیۀانـخردنمسکیگدایایربو-9
چاره بی گدای کند.ای می بخشش فراوان گدایان به )ع( علی که چرا بخواه چیزی او از و )ع( علی ی خانه به برو

مدارا؟کناسیکهباکنونتوستاسیکچواقتلمنهکپسکهبگویدهکعلیازجز هب-4
کند می سفارش خود پسر به که است )ع( علی .تنها کند رفتار مالیمت و نرمی با خود قاتل با که

را؟کربالدایشهعالمهبکندهکمـلعایبابوالعجریپسآردهکعلیازجزهب-5
شهدای تواند می که دارد پسری که است )ع( علی سازد.تنها مشهور عالم در را کربال

را؟اوـفربدرـسهبهکتواندمیهکلیـعچوازانپاکب انمیزبندددعهدوستهبچو-6
ی لحظه تا بندد می عهد خداوند با که وقتی علی)ع( رساند.تنها می پایان به را آن و ماند می باقی خود پیمان و عهد سر بر آخر

را الفتیملکهشَ مانمهچرممتحّیگفتتوانمش ربشهنخواندتوانمشداـخهن-7
ن و بخوانم خدا را او توانم می بنامم.نه باید چه را جوانمردی سرزمین پادشاه که هستم حیرت در بگویم، بشر توانم می ه

رانوااینبنوازدرتخوشغیبانلسهکدم؟اوشوقنوایز،دمرـهانیچوزنمهچ-1
از لحظه هر بیانچرا را اشتیاق و شوق این است توانسته بهتر حافظ که حالی در ؟ دهم سر ناله نی همانند او به اشتیاق و شوق

کند...

گاهیهکنسیدمامیاینردشبهمه-1 رااآشنبنوازداییآشنامپیهبمصبح
شود.تما من خاطر آرامش ی مایه تا ، بیاورد محبت پیام برایم آشنایی از صبح نسیم که گذرانم می امید این به را شب می

ـغدلردهکبشنوحقیامرغنوایز-11 ریاراشهاستخوشهچنگفـتدوستهبدلمشب
است خوش و زیبا قدر چه های نیمه در دوست با کردن نیاز و راز که بگیر یاد شب مرغ های ناله از ، شهریار ای

ب حسین محمد (سید شهریار ( تبریزی هجت

دریافت و درک

 ؟داشتتوجّهبایدنکاتیچهبهسرودهاینگذارتأثیر ومناسبخوانشِبرای-1

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

غِنایی ادبیات

اینم.موضوعرامیخوانی«اناهبویگلوریح»و«الالوکمجم»،«رووافمه»لمتناهیرداینفص
نویسناتـشانعواطفواحساـسناه،بیمـت عمیقاهیممفخیوربادی،عشق،ـشدوستی،محبتبارۀرددهارعیا

میشود.«اییاتغنادبی»،دارندیماهیاردونننیچ هکآاثریهب،استانیرعـف گفته

بارا آرزوییوامیدواهنعاشقاالتح،ات،عواطفشخصیاحساـسهکاستارومتونیایی،اشعاتغنادبی

ان،رعـفعشق،؛ همچوناهیمیبامفاییافرسی،موضوعاهیغناتردادبید.انمیکنبیلطیفو رنمانیبز

مثنویزغلشعریاقلباهیردمعموال،کایتـشوگالهیواتمرثیه،مناـج میشود.رنثاقلبردنیز ورباعیو، نوشته

رد.قرارمیگیاییغناتادبیحوزۀردتاسردهوگسـتغنیاربسیهکماانیاترعـفادبی
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ششم وفادرس و مهر

داردنگهبالازالهحهمردداشـخداردنگهوافلانباـهرهآنهکـج-1
زبانی :قلمرو

) را او خدا ( مفعول ش:

ادبی: قلمرو

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

حسبه فهو اهلل «علی

فکری :قلمرو

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

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

داردنگهاآشننسخاآشنهکدوسترتحـضهبمگرمنگوـیدوستدیثح-2
زبانی :قلمرو

سخن پیشگاه/حدیث: : حضرت

ادبی: قلمرو

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

فکری :قلمرو

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

داردنگهادـعدستدوهباتفرهتـش    پایبلغزدگرهککنانچناشمع،دال-9
زبانی :قلمرو

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

:ادبیقلمرو

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

راه از شدن «منحرف

فکری :قلمرو

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

کند. حفظ حوادث و گناهان گزند از را تو و

گاهدارانپیمنگسلدمعشوقهکهواستگرت  -4 داردنگهاترهتـشر ـسن
زبانی :قلمرو

میل الیهگرت:/هوا: مضاف : ت ضمیر)َ جهش (هوایت») »)

ادبی :قلمرو

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

فکری :قلمرو

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

محبت () است طرفه دو
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گاهجاهکشبگوـیلطفرویزینیبمرادلارزلفرکآنرباصب-5 داردن
زبانی: قلمرو

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

ادبی :قلمرو

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

فکری :قلمرو

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

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

گاهرا مدـلهکفتمشگچو-6 «داردنگهداـخ زدخیهچبندهدستز»:هچگفت.دارن
:زبانیقلمرو

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

فکری :قلمرو

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

دارد. می

داردنگهاوـفورمهصحبتحّقهکیاریآندایـفمجانودلوزرورـس-7
زبانی :قلمرو

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

ادبی :قلمرو

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

فکری :قلمرو

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

داردنگهاصبمنسیِ یادگار هبحافظاتاستکجراهگذارتارغب-1
زبانی :قلمرو

/ گذرگاه : الیهراهگذار مضاف : َت

ادبی :قلمرو

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

فکری :قلمرو

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

با: دارد معنایی ارتباط بیت این

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

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

حافظ   است.حاجتهچاتمّنکریمرتحـضردنیستسؤالزبانومیاربابحاجت

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

هر معنیدر به شعر، پیشگاه»دو و است«حضور

ابوالخیرمیپاش.نیمیوشمیـکخودسوینیمیاشمعامرردگیک اّرهزمتعلی ابوسعید

معنی به .«زندگیکردن»معاش: است

:شوندمیظاهردستورینقشنوعسهدر )متّصل(پیوستهمایرضجمله،در-2

مفعول: الف(

خاقانیفرستمتمیاوـف ابآفـتزندیکفرستمتمی اکجهک ببین ،دمصبحای

ولمفع:)تو(ت  ←(فرستمیراتو(فرستمتمی

مغربیروهبرونشستهدلبامیافـتانشانگهسوهبسوو اپیرد دویدممییرـمعهکآن شمس

(یافرااو(یافتمناگهانش مفعول:)او(ش←تم

م :ب( تمم

حافظتداشگوش  توانی گر دیثیحرد چون گفتمتمخورغم دنیاربه وز،رپسای،دپنکنگوش

متمّم(ت←گفتم(توبه(گفتمت : تو(

: الیه مضاف ج(

حافظگرفتتوانمی انجهاقاتّفهب آریگرفت ناجه مالحتاقاتّف هبحسنت

مضاف(ت←تو(حُسن(حُسنت الیهتو(:

معیّرییادهبدم آتواماهیرکش یدیدم،لهشع یاد هبآمدتوام ایزیب روی ،دیدمالهل رهی

الیهمضاف:)من(م←من(یادِ(یادمبهآمد

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

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

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

ایپمآورنیبعاشقومعشوق.الف(
صفتبیماریراهباودادهاند.؛چونهبآرامیمیوزدب(
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اهوگلاهگفتهاست.ج( هبغنچه صفتامانتدار)مورداعتماد(نبودنراهباونسبتدادهاندچونایپممعشوقرا
ای-9 کلمه یک ، بیتی یا عبارتی در ، آرایۀهرگاه ، رود کار به معنا چند ریشۀ«ایهام»به از ایهام آید. می به«وهم»پدید و

افکندن»معنای گمان و تردید مصراع«به در که طور همان ؛ نورنماندهاست»است معنای«مِهر»کلمۀ«بیمهررُختروزمرا دو در

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

آرایۀبیت کاربرد نظر از را کنید.«ایهام»زیر بررسی

حافظ.«آیدررهباوتمـهبدانیاگراگفـتکردعالممراهگمزلفتبویهکمگفـت»

) الف : امیدوآرزوب(عطرورایحهبو
فکری: قلمرو

داند؟-1 می چه در را معشوق وفاداری شرط ، حافظ ، درس متن به توجه عاشق)بیوافیینکردن(توسطوافرشتۀنگهداشتنرکبا
دارد؟-2 مفهومی ارتباط ، حافظ سرودۀ از قسمت کدام با ، زیر بیت

حافظ«رکوشامپیغجایاشدنبرمانمحگوش         ونشنیرمزیرپدهزیناآشننگردیات»

دوم بیت

شریفۀ-9 آیۀ مفهوم توان می ، درس بیت کدام حَسبُهُ»از فَهُوَ اهللِ عَلَی یَتَوَکّلَ مَن دریافت«وَ بیتبیتششم)؟را اول(
4-.............................................................................

حکمت :گنج
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راز حُقّۀ

بازگرد:»شیخگفت«.یاینممنبازیچیحقراراـسازاتامدهآمشیخای:»وگفتدآمشیخزندیکیکیروزی

ردیگ.کردندممحکهحّقرکوکردندهحّقردودبگرفتنموشیروز،آناتبفرمودشیخبازگشت.ردمآن«.ردااتـف

گفت:ودادندویهبراهحّقآناترمودبفشیخ«.بگوی،ایکردهدهوـعنچه،آشیخای»:وگفتبازآمدمردآنروز

«.بازنکنیحّقهاینرـسات،ارزینه»

نتوانست؛،کردرصبچندره؟استهچرّک،حّقهاینردآیاهکبگرفتآنشسودایورفتخاهنهبوربگرفتراحّقهردم

ربفت.وجسترونبیوموشبازکردحّقهرک

گفت:شیخ«؟!دادیمنهبموشیتو،کردمطلبالیتعدایـخّرـستواز،منشیخای»:گفتودآمشیخمردشیپ

گاهگوهن،ـچمیـیبگوتوباراخدایّرـس؛داشتنتوانستیانپنهتوم،دادـیتوهبحّقهردموشیماش،ردوـیای» ن

«.خواهیداشت؟!
منوّر محمّدبن التوحید، اسرار

زبانی :قلمرو

صندوق ، جعبه : حُقّه

مبادا- ، جمله شبه زنهار:

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

دپن گوهنزارـهازرآنـق ردواستنعمتهنگوزارـهازبهشترد؛اودانـجبهشتهبداستماننرآنـق هکبدان
 بود.اهدلاتحیرآنـقردودبواهتناتحی،آبرد؛وانراستآبِ ل،مثرآنـقمثل و.استکمتوح

رد  هکزریا؛اهستقّصهرتینعجباز،قّصهاین.اهستقّصهکورتیننی)ع(یوسفقّصۀلکنواستاربسیاهّصقّ،رآنردـق
آفت؛ـهم،بودراحتمـه؛ادیـشمـه،بوَدمحنتمـه؛لتصومـهوبوَدتقرفهم:بوَدجمعـضددوانمی
،بودبرطواندوهدینچنایناوردچونپسبود؛گاهوتتخایتنهرد،بوَداهـچودبنِ بَدایترد؛جفابود،ـهماوـفهم

بوَد.عجبوتفگشخودادردنه
زبانی  :قلمرو

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

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

ادبی :قلمرو

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

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

ردازلیخو،بوَدآموزگاررصبهبرا اوِ خودیعقوبوبوداداروـف،قیّدـصیوسف هکبوَدآنازبهر،«کورتیننی»اندهگفـت
.بوَدارمل کجّباوازدهندهرخبو،بوَداربسیقّصهاینردادیـشواندوهوبوَد،راربیـقاوعشقوردد

زبانی: قلمرو

نام از مسلّطهایجبّار: //خداوند، راستگو بسیار  صدیق:

کورونیازبارزارـهربهـت،خوکونیهکاوگفت؛زریارتسیحسناز بلکه،گفتاوصورتحسن ازهنکونیرایوسفالحۀقّص
اهوـچحبسکوشنیرویازد؟آمانفرموامر،کوازخوینیودآمزندانودبن،کونیرویازرایوسفهکنبینی.

آمد.گاهوکوشتختنیخویازود،آم
زبانی :قلمرو

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

چونرا خودصورتهکوانینتاگرات،داداوصورتحسنازهنداد،اورتسیازحسنّصقّاینرددادهکرخبمعاـلاهپادـش
ربود،ازبهاهرتکورتینسینیرتشسیمگفتیآنکه.گردانیاورتچونسیرا خودرتهکسیبتوانیباری،گردانیاوصورت

و،دیدندنعمتزیادترا اوچونیوسف،رباردان.،کریمیکردلئیمیابلۀمقردوکرد،آشتیشتیزمقابلۀردوکرداوـفا،جفآنکهردمقابلۀ
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بدویعقوب پاککننداووجودآاثرازمعاـلودکننهالکرا اومگراتکردندداوتـعوومکردکیآهنگدیدند،ایتوعنلمیرا
ربزیادتکرد،،زیادتونبّوتمملکتوکردزیادتدولتربدولترا اوالیتعمل ک.آمدانرحمدریتقربخالفرباردان روتدبی
اید!.نیرباربدانغیبخواستـخداوندباکایداندکیرهگزهکبداننداناتعالمی

زبانی :قلمرو

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

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

ادبی :قلمرو

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

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

آیۀتلمیح: به دارد اشاره و تلمیح آخر عمران54جملۀ مکراهلل»سورۀ و مکروا خیرالماکرینو اهلل  «و

احمدبن یوسف)ع(، سورۀ طوسیتفسیر زید محمّدبن

پژوهی متن کارگاه

زبانی :قلمرو

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

( )بختینیکدولت کریمی فرومایگی،بخشندگی( ( لئیمی (پستی(

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

بهتک،زهاربارازنیکورو» (اییفهبقرینةمعنحذفعل،ازمعنایعبارت)«.نیکوخو
واژه-9 برخی امروز، معیار فارسی میدر تلفّظ گونه دو به مانندها مهرْ»شوند؛ تلفّظی«بانمهرَبان، گونۀ دو هر از عادی، گفتار در

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

واژه- درس، متن بیابید.در را تلفّظی دو آموزگار،جاودانهای
ادبی :قلمرو

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

مشبّهٌ.«قرآنماننداستهببهشتجاودان» بهشت: ادات مانند: مشبّه شبهقرآن: وجه جاودان: به

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

 گاه–چاه«.آمدگاه وتختنیکوشخویاز وآمدچاه وحبسنیکوش،رویاز»
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واژه-4 باشند،به هماهنگ آنها دوی هر یا وزن پایانی، های مصوّت و صامت نظر از و بیایند جمله دو پایان در که هایهایی واژه

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

: نمونه

سعدی.دهپایندولتواستدهزاینچشمۀرهن

دمنه.عضاـی،بیملکدینواستلباـطبیدینملک و کلیله

عطّارنیست.ایتنهرا محبوبآنکهبهراز؛نیستایتـغرامحبت

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

کورونیازبارزهارربهـت،خوکونیهکزریا/استحکمتودپنگوهنزهارازقرآنردواستنعمتگوهنزهارازبهشترد

فکری: قلمرو

نویسند-1 دلیلی چه که:به است معتقد است.»ه روان آب مَثَل قرآن، ؟«مَثَل
جاودانگیدارد.ودهاستکننپاکلآبچونمث

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

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

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

عطّارنداردافتخارمخلوقدمتـخباشیهکامهبرهمقکنحقدمتـخ-

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

ایچیهارهـظایزیبصورت- سعدیبیارازیبرت،سیرباردنیست

رو نیکو از بار هزار بهتر ، نیکوخو که

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

مِفْالصَّبْ»- الفَرَجرُ «.تاحُ

رآموزگاربود.یعقوب،خوداوراهبصب-
نیست.اندموانپشیمکردنرصبازشسچیهو.ربسدرانجامهبـسکاراهامشودتمصبوریباعثمی

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

ریحان و گل هابوی

اهان،بویگلوریحمکردیبیخویشتناهانبسـتهب،میرفتسوداییدلوقتی-1
فکری :قلمرو

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

اهآنربفتیادازادمافـتتویادبااهمردیدیگلل،هگـجبلبزدینعرههگ-2
فکری :قلمرو

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

اهانپیمهمهدنقضباـشرواتوازدبعبشکستمهمهدمعهبسـترددتواتعه-9
فکری :قلمرو

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

شود.پیمان شکسته دیگر های

اهانهبگلسـتندرفـتباـشرینظکوهتدامنردهآویخـتعشقتمـغارـخات-4
فکری :قلمرو

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

اهابانلاستبید،سهرمباـشچونعشقحایددـشگرردطلبترنجی،ماراربـس-5
فکری :قلمرو

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

اهدورانهبدگوینمنازدبعومگوـیمیعشقشازندینسخچن«دیسع»دمگوگوین-6
فکری :قلمرو

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

گفت. خواهند سخن او عشق از زمان طول در نیز

زغلّیات،سعدی کّلیاتاشعار،
دریافت و درک

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

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

زندگی و سفر ادبیات

مراپنجقرندۀراینـس،ادیانیقبرورخسانـصابومعینمحکینوشتۀازل،بخ یاینفصردردسنخست

کان وزمانذکرباراشخوـیرسفداداهیرـخازبخ یرورخس،انـص نوشتهاینرد.مخواندخواهی رحوـشم

اطرهـخریسپه«اشیکالسنّق»متنرد(رانهمسف)استکردهان،بیاصاشخاالتحتوصیفواتجزئی

گاری(.اطره)ـخاستنوشتهزطنچاشنیوتوصیفباراشخوـیلصیتح دورانکالسیکازای ن

گاشتاهیارانهماهسف گزارشواطراتـخثبتبااصاشخهکد.آاثریهستن«زندگیانهم»ازبخ ی،حقیقتردخاطرهن

«زندگیانهم»یا«البحسح»رند؛میگذاایربـجراندیگ   کاراـفو روزگارداداهیرـخرحـش یاشخوـی احوال

بارۀردصمیمیزبانباهکاست«دآلاحماللـج»عاطفیحالوحّسان بی«بودمامچشمردرپی»خواندهمیشوند؛مثال،
گاشتهانیم دهاست.ـشن
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زندگیاد و سفر هشتم:درسبیات

بصره به سفر

ودهبودیمبازنکر،رـسمویهکبودماههسوبودیمدهماننگاندیوانهباجزیـعوگیربهناز،دیمرسیرهبصهبچون
پالسوبودیمدهپوشیکهنهگینلیکرهرباردمومنونبودهمجاوبودردـسهوا هکدهکگرمشومرَوم؛باـشهبماگرردمهکخواسـتمی
ما.ازرکبستهپشتردایپاره

زبانیقل :مرو

بودن برهنه ناتوانی/بد،برهنگی: عاجزی: / /لباسی موی تراشیدن : موی کردن پارچهباز : لُنگ / که آن امید به که: ایباشد

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

ادبی :قلمرو

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

فکری :قلمرو

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

د،چنرد َمَکیآنایبهازومبفروخـت،ادممینهآنردابهککـتبودخورجینکی؟گذاردامحّمردهکرا مااکنونمگفـت
آنچون م.بازکنیخودازشوخهکبگذاردگرماهب ردرتزیادتدَمکیرا مادهکباـشاتمدـهبانگرماهبهبهککردمذیکاـغرداه،سی

و «.دآینمیرونبیگرماهبازمردماکنونهمهکربوید»: ایم.گفتدیواهنماهکداشتپن؛نگریستمارد،اونهادمشیپردمکاه
؛کردندمیبازیگرماهبردربکودکانربفتیم.ابشـتهبوآمدیمبیکونالتخجباجاآناز م.ردروـیگرماهبهبماهکنگذاشت

گانیماهکدادنتشپن کردند.میبانگودانداختنمیسنگوادندافـتماردپیم.دیوان
زبانی :قلمرو

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

اندک شویم/پول وارد : دررویم

فکری :قلمرو

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

کاریومنگریستیمیادنیکارردتعّجبهبودیمبازـشایگوهشهبما ؛مندانستیارهـچچیهوخواست،میمغربیدینارسیماازم
مـهادبورشعازداشتلفـضوبود لاـهمردی،گفتندمیاحمدبنعلیابوالفتحرا اوهک، اهواز کملوزریهکآن جز

وبودادهافـتاییآشنبودلفـضلاـهازمـههکیپارسمردیباالحآنردمرا پس؛بودآمدهرهبصهب،امتمکرمی
کند.مرّمتیمراحالهکنداشتوسعتیوبوددستتنگمـهمردپارسیاینوبودی،صحبتیوزریبارا او

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

اهل: / باشد. شده ضرب مراکش دانش/شایستهدر :/فضل: سرمایهوسعت

ادبی :قلمرو

از کنایه بود: تنگ بودن»دست «فقیر

فکری :قلمرو

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

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

منزندیکوربنشینهستیهکانچن»هکادفرسـتمنزندیکاسبیبارامردید،بشنیوزریچون.گفتبازوزریزندمرا احوال
دبع»هکمگفـتومخواسـتذریـعومنوشـتایرقعه؛ندیدماسبمنرفتنومداشـتشکمربهنگیوالیبدحازمن«.آی
استایمرتبهلردفـضمرا هکشودتصّوررا اواانهممگفـتدویم؛نواییبییکی:بودچیزدومنرغضو«.رسمدمتـخاینهباز

رد.نبکمالتخجشومحاضکاوخدمتهبچونات،چیستاهلّیتمرا هککنداسقی،یابدالعاـّطمنرقعۀربچونات،زیادت
لسمجهبروزسیومومساختیکونیامۀـجدستدوآنازد.بدهیاهمـجتنایبههبرا اینهکادسیدینارفرسـت،الح
ازو،بازگرفتخویشزندیکهبرا مان.سخخوشوّدینمـتودیدممتواضعومنظرنیکوولـضافوادیبواهلم.مردیشدـیوزری
بدواتبفرمودوزریاینمـهدینار،سیهب،داشتماربرکرایشـتارعابیآنهچآنو،بودیماـجآنانرمـضنیمۀاتانشعباّول
کردند.آزادآنرنجازمرا ودادند

زبانی :قلمرو

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

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

فکری :قلمرو

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

هستم(

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

دارم. شایستگی

بازگرفتما خویش نزدیک به داشتنگاهیشخونزدبهراما:را

مامرفت،چونبخواستیاَهل ه،وهبحّقالحّق،داهدفرجدینوقرضذابـعازراخوددگانبنالی،همۀارکوتعدای،تبـخ
،دایهکـخ،مردآزادآنربکاتاز،رسیدیمپارسهبفراغوکرامتردهکنا،چنکردلگسیردیاراههبا کرامواما نعهبرا
باد.خشنودمردانآزاداز،جَّلوزّع

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

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

جا  آنردرا ماهکمشدـیگرماهبآنردهبروزی،دیمپوشیلباسییک رهودهبودـشنیکمااویدنیالدازآنهکحبع

شدیمامحّمردماهکدانچنادندبایسـتودخاستنپایربهمه،بودندجاآنردهکرهوبانگرماهبم،ردرفتید.چونازردذاشتننگ

کو، اتد،نشستننمیوبودندخاستهپایربهمه،بودگرماهبمسلخردهکرهآمدیمرونبیهکوقتیهبوکردنددمتـخودندآمردمقّیودالّ

روزفالنهکاندآاننجواانناین»:گویدمیخودآن ازیاریهبامیحّم)دینشم(اهنمیآنردو.آمدیمرونوبیدیمپوشیجاهمما

،گویییمراست»:هکمگفـتاتزیزبانهبمن؛ندانیمانایشزبانماهکربدندانگمو«ذاشتیم.نگامحّمردراانایشما

بودـیربپشتپارهاهپالسهکمآاننیما  بودروزبیستمّدتردالحدورهاینوخواستذراهـعودـشلخجمردآن«.مبسته

،کردگاررحمتولفـضازودانلیایدنب،آیدشیپروزگاراز هکّدتیـشهبهکدبداننمردماتآوردمبدانلفصاینو

است.مرحی،الی،تعاوهکدـشایدنبدامیان،واهلن ّموع جالهلجّل
زبانی :قلمرو

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

/ شدیم وارد : مشترفتیم ، حمام کش کیسه ،دلّاک: سرپرست : قیّم / دهنده مال حمامو کش رخت/کیسه کنمسلخ:

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

ناصرخسرو نامه، سفر
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پ متن ژوهیکارگاه

: زبانی قلمرو

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

دانش: بخشش:.«مردیاهلبودوفضلداشت»ر .«ازفضلورحمتکردگار،انامیدنبایدشد»ر

کنید:-2 کامل را زیر جدول

مترادف واژه

جوانمردیبخشش، کَرَم

بخششنعمتبخشیدن، اِنعام

دگی/آسایشآسو فراغ

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

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

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

فراغ صحبت منظر نیکو فضل/ رحمت اطالع عاجز

قیّم پالس تازی کاغذ/ اهلیّت تازی اکرام

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

آن کنید:امروزی مقایسه ها

خویش- نزدیک به را گرفتما :مهمانکرد.باز پسگرفت()امروزه
وزیر- مجلس فعلاسنادیاست()امروزه:رفتیم.شدیمبه
خود- از کنیمشوخ کنیم)امروزه:بشومیی،پاککنیم:باز (جدا

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

( تصغیر : دَخورجینکوچکخورجینک )( کم : )زماناندکمَک ارزش کم : دِرمک (ردهمکمارزش(

ادبی: قلمرو

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

بودیم.عاجزیوبرهنگیاز» ماننده دیوانگان «به

)=ما( یم تشبیه: عاجزی:اداتتشبیهماننده:هبمشّبهٌدیوانگان:مشّبهارکان و وّجشبهبرهنگی
نمونه-2 درس متن از یک هر برای و بنویسید را ناصرخسرو نثر ویژگی بیاورید.دو ای

اه.سادگیعبارتاهیدقیق/توصیفاه/کواتهیجمله
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فکری: قلمرو

نپذیرفت؟-1 را وزیر دعوت ناصرخسرو چرا

  ندادنمقامخودهبوزری.نشا-2نواییبی-1

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

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

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

بسنجدوارزشمراردیابد. خواندنانمۀکواتهمن،شایستگیمرا با
دارد؟-9 ارتباط درس، قسمت کدام با زیر، بیت

سعدی.«شودزانـخدگرهگاربهشودگاهیبسیذردبگماهبروزگاردوران»

حال دو هر بود.این روز بیست مدّت در

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

کرد.توکلوبوددوارامیداوندـخبخششورحمتهبهمیشهبایدشدانامیدنباید.ددارزیادیاهیوسختیاهخوشیزندگی
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حکمت گنج

کاروان در شبی

بودمشبهمهکاروانیردشبیهکدارمیاد بودماراههمسفرآنردهکریدهایوش  ، خفته،بیشهایارکنردرسحورفته

النبلب»:گفت«؟بودحالتهچآن»ش:گفتمشدروزافت؛چونآرامنی،سنفیکوگرفتابانبیوراهربآوردرهاینع

وتسبیحردهمهاشدنبمرّوتهککردماندیشه؛بیشهازایمبهوآبردغوکانوکوهازکانکبوختردازبودندآمدهردشانـلهبهکدیدمرا

خفته.،هبغفلتمن

زبانی :قلمرو

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

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

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

هوشوطاقتوردببرمصبولـقعدمیانلیحصبهبرغیمدوش
زبانی :قلمرو

استمراری ماضی : نالید می / دیشب : دوش

ادبی :قلمرو

تشخیص نالید: می مرغ / قطعه شعر: قالب

گوشهبدرسی منآوازمگررالصانمخدوسـتازیکی
زبانی :قلمرو

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

مدهوشدکننچنیمرغیبانگرا توهکمنداشـتباورگفت
زبانی :قلمرو

سرگشته ، بیهوش : مدهوش / فریاد ، ناله : بانگ

.«اموشـخمنوگویتسبیحمرغنیستآدمیتشکطاین:»مگفـت
زبانی :قلمرو

/ بودن انسان : آدمیّت / دادم جواب : صداگفتم بی ساکت، خاموش:

سعدی گلستان
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:نهمدرس

نقّاشی کالس

صورتک.نبوددورم.معّلبودرواآنرددهخن.دـشنمیگرفتهدهبـج.نداشتکیخش.بودورواندلخواه،بوداشیزنگنّق

گارکارش.درسینمیلچههبالشـس.افـصوادهافـتآدمی.بودماممعّل«ادـص.»هبرونداشت آنردوبوداقلینقشۀن

گارینرارنگوبودادلگشاشدیبننقشوداشتانزکدستی رعافنی اتبوچیپرد.نبودهکربهـتونبوداشنقشهرد.آدمیخترمین

بود؟کارههچآدم،اسلیمی

زبانی :قلمرو

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

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

ادبی :قلمرو

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

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

داشت ای «هنرمندانه

فکری :قلمرو

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

ا ،یخترمیگرهتروانرا.سگبستمیابکـچراخرگوش؛زدمیمرـقارعنراگوزند؛شیشمیگویارا رغانمممعّل امّ

است.یادردممعّلرپدازیاسبازدیثیحمرا وبودکارشهبرفیحاسببیکنگرد
زبانی: قلمرو

/ قامت قدو خوش میرعنا: میرقم رسم بستهزد: پارچه در نقّاشان زغال؛ پودر یا گرده کمک به چیزی طراحی گرته: / ایکرد.

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

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

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

ادبی :قلمرو

کنایهحرفی بود: کارش به



55 

بودـیبود.ماشیانّقزنگوبودوقتاّول.بودیمرستاندبیدومالـس آمد.«ادـص.»مراهمعّلهبموچشمردکالسنشسته
رام.معّلبودامانتمبدالوبوداقلینقشۀ.ادنهزمیروی را .لوهلداشتبغلزریذکاـغایلوهلم.ونشستیدیمربپاـش

هبرا ما؛یخترمیریانوـجطرحگچبااهسیتۀتخ هب؛بودانهمویپستهکارشوآوردکالسهبخودباکاریمنینقشۀهکبودادتـع
گاری نشست.میخودنقشۀچینینقطههبخودواندنشمیآنرون

زبانی :قلمرو

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

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

ربداشت:صداالفتمخرد ازشاگردی«.دبکشیاتمششمیخرگوشی»:گفتوربگشت؛گرفترا گچ؛دتختهرسیپایممعّل

حیوانا،دنیرگوشـخ ازدیمخستهـش»:استربـخ  شانیکیدایـص.ربانگیختراراندیگشیطنتو!«هنرگوشـخ» رپ 

رد  از.بودمشّوشمومعّل!«اسب،اسب»:شدندصدامـه اوبادچنتنیو!«اسب»:زدبانگشاگردیکالسهتاز«.است

نیست.مـهخودشدستراهمربدـیپی«.استیلکشمحیوانخورد،نمیاشمرددهب؟اسبارـچ»:ربداشتداـصازیانـس

ساکتشدیم.وماو!«ساکت»:دششیفریادمهکمعّل!«اسب،اسب»:مگرفتیدَممـهبامهـه.شددهکنجاازااتقبارواین

فلخ .دنکشیپهلوازجزجانوریرهگز«ادـص».کردآغازطّراحیو«.مششیماسب د،باـش»:گفتهآهسـتممعّل

هبرا خوداسبی ،پهلوازاسب.بودازیرکنیازوربداشتردرازیزندگانرخمنیایشنموبودخودرورهنکانانیدقـص
داد.انمینشالکم

زبانی :قلمرو

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

ادبی :قلمرو

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

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

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

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

.اندمرهآخ ردوپیمودرا زریینفّ.دادصورتارهاـشهبراد.لبفرودآمد؛ـشروانحیوان بقوازمدستمعّل

را دم؛ربآوردرا دهرگ ؛گذشتپشتپستیازد؛آمزریهبار بوـغیالاز؛ربدباالرا گوشدو؛اندنشرام،چشرفتباالپس

ایاننمکُّلهفرازاترا دستدوورفتفرا سینهوکتف م ـخاز؛ادنهروپانییهب.دبازآمگردنایـج هبپس.آویخت

او ازصورت.بودماندهمرّددوربدپانییرادستش.ماندبازکاراز«ادـص».زدگرهتزانوزریاترا پادوودششیرامشک.سپساختـس

کاآخرراههبمچشماواهمـسبابودماندهپااهکُّلۀ .خواستمیخودامتتمد؛طلبیمیزیچی «.ادـص»کل مشازرخبباروِ 

امعّلدادمیراشخبردماندگیازپاشارک دششیمـهرداهییخطابانشـت؛امیدانجاسبسودهبهکزدرنداهنگرزییاند.نمردمامّ

م،ـسنداردپامچحیوان»زد:داـص.کردلگ اگردیـششیطنت.اندنشعلفهبپااقـساتراوحیواناختـسزاریعلفو

«.ردبچبایدحیوان،استعلفرد»:گفتردیـسخونهب،هبودرَسـتمخمصهازهکممعّلو«.ندارد

ممعّلشیوۀهبردماندگیارۀـچ،ماندردمیصورتگریکارهبجارهرتحقیوافداراگردـشهکازیدـسرخبرامینّقاشممعّل
د.کنمیخود

زبانی :قلمرو

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

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

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

اس شده ت.متداول

ااتقآبی،سهرابسپهری
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پژوهی متن کارگاه

زبانی :قلمرو

کلمۀ-1 برای کردن»سپهری، معادل«نقّاشی چه است؟از کرده استفاده دیگری معنایی مزدنرـق،بستن،دیبننقشهای
بیابید.-2 درس از مترادف یک زیر، موارد از یک هر برای

-( اسب پای پشت )-(کّلهبرآمدگی گردن )-(رهآـخچنبرۀ کتف دو (اربـغمیان

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

:پهلوازجانوریهرگز«صاد» صاد :مفعولجانوری:قیدهرگز:نهادنکشید. فعلنکشید:متممپهلو
حرف-5 کاربرد جمله«و»به کنید:در توجّه زیر های

هستند. هم مانند سفر و زندگی الف(

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

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

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

پیوند» یا ربط گویند.می«نشانۀ

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

از عطف: واو آمد.غارِبویالر زیر به

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

ادبی: قلمرو

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

ممرـغ میششیمعلّ گویا رقممیانرا رعنا ردبیکنگاسبحرفیهبکارشبود.بست.سگراروانگَرهتمیزد؛خرگوشراچابکمید؛گوزنرا ا امّ ریخت،
آن-2 مفهوم و کنید پیدا درس متن در کنایه بنویسید.دو را وکارشبود«حرفیهب»ها داشت اشکال که این از راهدستخوش»کنایه

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

فکری: قلمرو

درس-1 کالس با درمقایسه نقّاشی درس کالس نویسنده، نظر ویژگیاز چه دیگر داشت؟های زنگنّقاشیدلخواهوروانبود.خشکیهایی
بود.نمینداشت.هبجدگرفته شد.خندهردآنروا

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

بود.- خود هنرور نیاکان صدق بود.    خَلَف پدرانهنکمندخود جانشینراستی
داد.- می نشان کمال به را خود اسبی پهلو، از بهتکنشانمیاسب .دهداسبازپهلو،امکلوزیباییخودشرا
9-...................................................................................
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خوانی روان

بود. ما چشم پیرمرد

وزرب،1231رماه؛تیبودکردهمـلع رانتهردشورویگنفره خانۀهکبوددگانینویسنردکنگرۀدیدمرا رمردپیهکاّولبار
تویوبودمکی،جوانربآنعالوهونبودمشارعهکمـه د.مننداشتناوکارهبکاریراشعررفت.دیگمیوآمدمیزرنگ
او وادندنهشمعیاهبخطزمیرویوشداموشـخربقاستیادم،بوداوخواندنرشعنوبتهکیبودم.شبخوردهرباعتجم

خواند.رایش«آیآدماه»
ادبی :قلمرو

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

رومخان!عالیهپاریسکوچۀردوگریخته«یوش»ازارع.ـشبودپاریسکوچۀاشخاهنم.اهناشرفـتـخهبباردویکی32سالاواخرات

کرد.میصداورکودویدمیگرهبالدنب،بودکودکیهکرشانوپسداداننمینش

رفتیم.انراغشهبـسمزنباباردویکی23و32سالحدودردایدـشد.رفتنرانشمیانۀـخ هباتمدراندیاوردیگ
راستشازیم.بسایهنالمداشتیالوخیمبودـی-گرفتهفرهنگوزارتازیوقفزمینیتّکهاآنهانۀـخاهیزندیکیانهم
وساختهشدماانۀـخاتبودوبودوآمد.اینرفتمنداشتیرا فعلیانۀـخماودـشنمیاختهـسالهن،آننبودزندیکیآنرداواگر

گاهنهمساشکتمع بودندردآماکـخۀسینازردستاهاهنـخوبودابانبیهنوزلحم د.شیپآمای انچنردوده
دیدم؛گاهیزیادیرا رمرددهبودیم،پیـشاوایۀهمسهکدبعهبازآن«.انیم»بامآنـه؛بوداییغنیمتیآشنایغوهلبی
واحوالمکردـیمیعلیکیالمگشت.ـسمیربورفتمیخریدهبوداشتدستهبزبرگکیفی او ردراه.یاماناهاهنردـخ.روزرـه
اشد.نباوهکروزیدرسیخواهدزودیهبهککردمنمیرفکچیهمنودیمسیرپمی

زبانی :قلمرو

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

خ ها آن بودند اطراف اکی

بارۀردیازنشازیاخودشازمشورتی،گاهیدلیرددگاهی.العیولاـهبایاا.تنهرفتیممیدیگرهمراغمـسـهگاهی

،افیدهنداشت.ریدنگیسختواستبلوغرانبحمفتیگمیهچرهوکردمیعوضمدرهسیکبارالیهکـسرشانپس
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هیزندگی
د.ـشمیاهناشـخرجوـخرفـصهکگرفتمیفرهنگوزارتازازیرـغدـنشرمردد.پینداشتنمرفّ

خانمالیههکـعدبعوگرفتمیحقوقیوکردمیکارمّلیبانکربایهکبودمالیهخانـعۀدعههباصالازلمنکارهبدگیرسی
همبازراوضعاینآنچهورخیاالۀـسدهاینخصوصهب.اربودگرفـتوضعینچنیردرمردد.پیـشرترابکارـخ،بازنشستهشد

بود.جوانارعانـشآمدوکرد،رفتمیبدرت
زبانی :قلمرو

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

گاهیپنهچرمردپیهکدیدمیمالیهخانـع را آمدورفتههمآنلاتحّماّم ،جوااننلیخ ربای،دهاستـشاه
ردنتف.مییوشهباناتبسـترهسالآمدهبود.تنگهبآمدورفتههماینازمـهخودش.تنگیمعیشتانچنردهبخصوصنداشت؛

راهوکردندمیمفراـهراههمان،ردمدواووبنشنباراترتهگرفتهایدوـچقنازوسپکدندمیشسیهبیادادندمیاجارهرا اهنـخ
کردند.میجوییرهفـصمـهبودییالقیمداهر،ـهقنهبریهمچونسفردستادند؛افـتمی

زبانی : قلمرو

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

ادبی : قلمرو

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

امنمی   هبآنرشهردهکرغبتیمـغربایمیرفت؛ییالتّسوجویجستهباهلرهـسراهیسفاینردرمردپیخوددیدمهکامّ

ایدبودند،ـشهنبسترویشهبرا رداهراگمسلماانشدهبود.ا،نیمبودامدهنیرشههباگرهکهنیادانستمیخودشمدانشد.نمیدچارمی

گاهشجستشدمیرششعردفقطرافریاداهریبود.اینآخریدیگجوروضع الشتخت.خیوبودبیتالطماشوحرکاتشوزندگانیآرام.ن
وکردتعّجبزچیرهازخویشاییروسـتدلیادهـسهبوزیستمامیانرددگیاـسهباداییرهازدور،رمردهکپیبودطریقنهبهمی

رددیرواریمهمچوند.ـشاختاهمانزندگیارتحقبارآـخدستاتبسترتتنگرا خودبندرکم،گردنتفتنگاوربهچرـه
مهبـه ایدربدیـشمیانگم هکبود،آرام یبودمازمانۀمچشخودهکاوم.ردچشهماندبسـتاهالـسایوکوهلکجدفدلـص

ااستمحقازرکتسلی هست.فراعنهدورۀمجّسمۀیکنوربیمردچشهکبودایطمأنینهواقعردامّ
زبانی: قلمرو

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

 / گرفت اُنس : شد اُخت
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ادبی :قلمرو

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

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

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

بود ارزشمند «بسیار

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

ر.دیگانراحتیچیههنورددیپاهنرددیرـسهن؛نشداربیمچیه.الدبنتنخودازهکنشدچیهم،بودـیاوباهکالهـسرداینهم

بود.یوشانۀاتبسـترسفازشیپهکاینلمث؛دهانلیخودتنازهکدمشنیشمرگازلقبالـسهسدو،فقطیکبار

گوشمازورپیدچشممازهکخواب.استمیکابکردمانگماّولم؛رپیدـیخوابازرددایهبـصما،ادافـتاقاّتفآنهکشبی

«.نیستخوشرمردالپیحرمنظهب!نمیسی»:گفتم.شدردارخبتمسشونیستمیکابزدنردهکدمفهمیاتزه،
مینمود.زدهوحشت،بودانفتشلک

هبانزمسـت یعنی؛کردادیرـعغیکاریک،ارعیـشالمـعجز ش،رـمع ردباراّول.ربایادهبودافـترمردپیهکبودمّدتی
ۀجادارهکنازیوشاتاخت.ـسراکارشیکینهمیویوشرفت بودندش.آوردهراقـطرویالوسـچِّ

زبانی :قلمرو

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

ادبی :قلمرو

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

فکری : قلمرو

نیما   مرگ : اتّفاق آن

ا اودمتـخربایانددهبویوشوقتیهکگفتمینسخ زنیازوکردهبودبادپااهیشفقط؛بود ربگشتهرنگشهن،دهبودـشرالـغهنامّ

خودمازاالحمنوزدهمیخوابهبراخودشوکردهمیدیوارهبرارویشرمردپی هکقدر،آنپادییهمیرا اوجغدمثلونشستهمی،آمدهمی

دهبود؟فهمیزنآندنکنهکمرپـسمی
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گاهشردوخواستنمیچیزیوبودآرام؛زدیممیریـسروزره.دمشنیاوازهکبودالبیـجمطلبرینآـخبودهچره انهمن
حاال....و،بودمتسلی
دوایییاکردرخببایدریدکـتالبدمگفـتد.باـشگذشتهکارازکارهکردمـکنمیامگنرهگز.یدمدوومانداخـتدوشمهبزیچی

بودکرسیپایالیهخانم.ـعبایدخواست «.رفت!دستازامنیم»کرد:میانهلبودگرفتهسینهرویرا اورـسونشسته
ا؛بودداغداغزبرگرآنـس خانمالیهـع.شدنمیباورممـهباز.دهـشاموشـخاتزهایکوره؛بودندهبسـترا اهمچشامّ

استگذشکارازکارهکدانستمیمنازربهـت «.رفت؟دستازامنیمیعنی!فالنی»د:رپسیمیهیوکردمیاتبیبیولی؛ته
رسیدنازشیپرارپس.دکننتلفنردکـتهبماانۀـخازهکادمفرسـتنسیمیباراخانمالیهـع؟آریبگوییدـشمیرومگ

رو ومردآوردـیکرسیزریاز،بودسبکهکعجیبرا،اوتنوردیمـککمکاهنـختفلک و.منخوارهششورهرکاغادهبودندمنفرسـت
خواباندـیهبقب م.له
قرآنالی.آوردرآنـقرفتگفتمشد،روشنهکنفتیارسمو«دآینمیاهخویشوقوماالح؛کنآتشرا ارربوسم»:مگفـت

احمد«.ااافتصّفوالّص»آمد:؛بازکردمرا آل جالل شتابزده، ارزیابی

دریافت و درک

بنویسید:-1 زیر عبارت از را خود استنباط

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

ا ردـکمیرتخودمصّممراهردراانیماهمهریبیواراهفش خواریایت،نهردامّ بود،خورا جامعههکماّدیپستزندگیبا وآنراپذریفت.کردردربگرفته
ب-2 نیما ارزش و جایگاه بارۀ در احمد آل دیدگاه متن، بخش کدام است؟در شده یان

زیستوهبسادهدلیروستاییخویشازرهچیزتعّجبکـردورههچرب تنـگهبهمینطریقبودهکپیکمرد،دورازرهاداییهبسادگیردمیانما خـودرا بنـد کمـر رتبسـتاتاوتنـگگـردنتف،
حقارتزندگی بود،آرام یبودهکامگنمیایسالاهماناُختشد.همچونمرواریدیرددلصدفکجوکوهلدستآخربا ما ماند.ردچشماوهکخودچشمزمانۀ بسته ربدیشایدهمهباه

ردواقعطمأنینه ا فراعنههست.حقازرکتسلیماستامّ دورۀ ایبودهکردچشمبینوریکمجّسمۀ
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شناسی گونه

المیالباـساتانقادبّی
ریدهاتکنونآـف1211 الـسازهکدهستننوشتهاهییورودهاهـس«المیالباـساتانقادبی»مقصوداز

اندـش قیرهنگاـسازـفاآنهۀایردونموده ، حسیالمی امام وام ) ره ( خمینی امام اهی اندیشه ، ع( ن)

التتحّو از،تصورییآاثرگوهن.اینپذریفتهاسترامعه،تأثیـجالبیانقاطنشوشورورهنگی،معنویایـففـض

میدهند.دستهبرااصکمعامعۀـجرهنگیـف-ریفک

اهیشع نثنموهن خوانیملاینفصردهکریرو سی اعیاجتم، رهنگیـفایفـض،می ِ منشو اسی،

میکنند.وصفرا المیاـسالبانقازپسِ اریانامعۀالبیـجانق



63 

دهم درس

صف والفجردریادالنِ )عملیّات (1شکن

بهمن بیستم روز اروندرود1964غروب حاشیۀ

، اترخی؟ استاینجز هبراستیرمگوگرددمیاریـج رودارونداشیۀح زمینِ اتریخیدریتقگوییوتورغوبزندیکمیشود     
باریتعمشّیت یابد؛میتحّققجواانناینوسیلۀهبزمینکرۀردایـفاترخیودمیرـسامهبانجاناهانسطریقازهکاستالیِ 
ازند.بـتندشمهبقلباتدشبهستنمنتظراقاشتیباوگ ردآمدهاندروداروندردحاشیۀاکنونهکهاهییّچبهمین

زبانی :قلمرو

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

انکاری استفهام است؟:

ادبی :قلمرو

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

فکری :قلمرو

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

     
کوهل،ومسّلحآماده،هاهبّچ روزتااعـسرینرود،آـخارونداشیۀحاهیاننخلسـتانردمیات،جن جلیقهاهیوپتووپشتیبا
«زارئانکربال»نوشتهاندانرویشهکرا داهییبنانیدیگرپیشبعضیورندمیگیضووبعضیاه.میکنندطیارانتظِ خوشپایانراهبسوی
اندگوشۀخلوتیهاهبّچازردیگبعضی.میبندندانیربپیش را خویشزندگیراپایـسومیکاونداقضییکوسواسباراشخوـیگذشتۀویافته

اهللراـخ:»دمینویسنوصیتانهمودمیکننهاسبمح امیبخشدداحّق میلرزد:آیادلتانگاههبتوو...«اسالّن حّقازوایامّ
کردهای؟میظنتوصّیتانهماترا

زبانی :قلمرو

وسواس:تردید کننده/ دلیوزائر:زیارت مردم/دو حق الناس: کنندحق می بررسی کاوند: ندامت/می و افسوس جمله شبه وای:

ادبی :قلمرو

از کنایه لرزد: می اضطراب»دلت و «تشویش

ّکاندیگررفط ازودمیکننریسوراسترا ماندهکاراهیرینآـخادِ جهدسیمهنهاهیبّچ،رفازیکـط      اقیقداراهس

راهسنگین ایلبلدی؟وـسراماسکازادهاستفد...راستیتوطرزوارسیمیکننرازچیهمهعجیبدّقتیباودمیشوینرااناهیش

شنبارراازیـس دکننلحماروندانۀرودـخسویآنهبراا،آنهندشمّدممقخطوطنشکسـتهبمحضاتکردهانداوراهِ 
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فوصمیمیهاهیبّچانهمزوبّچهاهنی کلّ کارتمحلوجمعهازنمومسجدردهمیشههکدهستنادهایـسومتواضعوبیت وااینجوِ 
ااآنج رازاهیازگنجینهاهییااشیگویید.تورمییابندیگحقیقتیمعمولیزاهیچیۀ،هماعاتـساینردوااینجردمیینیب...امّ

اهستندتفگشخلقت نمییافتهای.ردحالهباتتوامّ

زبانیق :لمرو

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

. مقدّم خط صمیمیرفت ریا، بی تکلف: بی / 

ادبی :قلمرو

به مشبه : ها گنجینه ، مشبه اشیا تشبیه:

جوانیهکگندموربنجوخرزبهمیکاشتهاست،امشبرکبازیرداینجاورداینلحظات،دلاه      آنچنانصفاییمییابندهکوصفآنممکننیست.آنروستایی 

اورز،ششدهرزمنآننببیوااسی؟بیبشن رااهلل)ص(رسولربازمیخواهیـسآیاراستیهب.امرِ    ولّیدمتاستردـخ

هبوداردفروشیاتلبنیمشهدادۀافـتدوراباناهیازخییکیرد،امنگم ازۀمغیکردریدیگآنواستهطلبیکاینواست

:عشق.میدانیراجوابخودتو؟آوردهاستگرداهانایننخلسـتردا،اینجردرا ماهمۀهکچیستراستیآن

ردرا یکدیگرهکااینه.میگذرانندآنردرااتعملّیازشکوعلِ قباترینلحظآـخداهللعبگردانهکاستسوهلایااینج     

اند آانالهیۀقّو رباربردووحشتمیلرزانندوبعرازرا اندلشیطهکدهستنصفشکنیدالنردیا،میرزینداکشوآغوشگرفته چیهنِ 

ندارد.اییایسـتیارایقدرتی

میجویی؟هچ.استنـجهمی؟عشق؟هچمیجوییاست.اترخیمۀهتجّلیآیینۀجااینواندهاستنمحملهروعـش هبشیباعتیـس     
است.اینجاشوراـعونوحنیبدراست؛اضکحااینجاترخیهمۀ.استاینج؟انانس

زبانی :قلمرو

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

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

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

به«تاریخ مشبه

فکری :قلمرو

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

ماه بهمن یکم و بیست روز اروند–صبح کنارۀ

ااستدهآکنباراننمازاهنوزفـض      سینۀانردآسمفتحِ ابآفـتامّ اّولیۀساعاتهمانرددیشب.داردعجیبردخش یمؤمنینِ 
هبتوّسلوفرَجایدـعخواندن ازد،بعشبسکوتردغّواصاههمهاز.شیپفروریخترهیکسندشماعیدـفات،خطوطعملی
گاهوگشودندراخطوزدندهبآبرضّیه)س(،مرایرتزـهحـض دند.صفطویلـشهبآنسویاروندروانوشناوراهاقیقاهلخیآن
ومیکنندطیآیندهاتفتوحسویهبرا فتحجبهۀوسعت،استانایملهکحاـصانیاطمینوشباآرام،نفساتزهدگانرزمن

ا،اهنافتحهکمیینیبرا خطشکناهازروهیگگاههبگاهمیرسانند.ّدممقخّط هبراخود بعد یرغور،بهمیشگی،ِ ادگیـسوتواضعانهمباامّ
انانوردمیاترخیجهعظیمرتینتحّوالتنمـتردانانس هکاستتفگشآور درهچـقراستیهببازمیگردند،وادهثازشبیرپح

میکند.زیستزمانیهچردواکجردهک،رهگزردنیابدغفلتواننسیازودکنزندگیتحّولایندارانردَمـس
زبانی :قلمرو

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

ادبی :قلمرو

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

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

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

آیۀتل«است. به رعد21میح القلوب»سورۀ تطمئن بذکراهلل «أال

فکری :قلمرو

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

شدند اب وارد زدند: آب به

سویجبههاهیفتحهبرالساحوانندمیرـساست،خودراهباقیقاه«خور»آبمَّد وجزرلحاـصهکوالییگ لِ نیبازاقاشتیباآنها     
هاهبّچازدایمومیکندرمعّطداـخیادبارا اینفوسجمع،فـض داندستی،همچونوـجبلندگوییکباجوانیطلبۀمیکنند. رتک

جنودایمانرباربرددشمنوردصلواتمیگی ااهی،هواپیمفتح اعاتـسنخستیناناست.ازهمجنگدیچیپۀماشینهبمّتکیداـخِ 
اناست،ایملحاـصهکآرام ی،داـخاهدانمجبقلورکۀمعردآنکهالد،حربمیآینشکستتالفیپی ردندشم

شسهکهبآنراسدـه میمرگازاکجراسد؟نهمرگازشسیاستنممکچگوهنهکزدهاسترتحینحکومتدارد.دشم
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آندستباداشود،بازهمـخراههدیۀزتونیدستاگریکنچنیاینواست؟هگاآحقرحمتجواررد شروحخوـیاودانگیـج
ستتودد،هچباکاگررهدوبنعلی)ع(باـشاسعّب«لوافداریتمثی»آنتو «اسوۀ»وقتی.ابیشـتمیهبجبههاهاست،باقیهکریدیگ
ارکنرد،الیـخنآستییکودستیکبادهایاستهکرزمنالوصفحنوشتهامهکاداشود؟اینهـخراههدیۀزنی
سویآنوسویاینبادباخالیاش،هکنآستیآنواستراندازتکتیهکمیدهداندارشنشدورنیبتفنگ.ادهاستایسـت«خور»

د؟:است.چیستآنعه،وافدارهابوالفضل)ع(بسـتباهکدیعههباوهکاینواستردانگیمانۀمیشود،نش
«.ذاریبگاتنهرا امامادامب»

زبانی :قلمرو

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

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

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

ادبی :قلمرو

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

ها1مجاز: انسان از مجاز نفوس: هواپیما2. سرنشینان و خلبانان از مجاز دشمن: هواپیماهای .

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

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

شآتآنزریردای.دهششیانایمدمتـخردرا ماشینتوواستماشینربدۀدشمن.اداهمدارددشمنباریردگیردخط،
جهبولدوزرچیدید،ـش هم خاکرزیایومعندمیکنجاهبجارااکـخازکوهیونشستهاستآتشازکوهیمیزند.رباکرزیـخادِ 

گاهتفهی اکـخانمیردانیفریماییروسـتدۀ.یکرزمنباشیدشمنآتشارگرفـتبازِ دشتیکانمیردهکمیشودمآن
انداکـخباانسیهچا.آنهازدمیـسگریسنخودربایدستیلبییکباونشستهاست مخلورفقرمظهاکـخوگرفته رباربقردِ 

ِ  مراتبهبری،راهینگیانسخاکبااتومیگذاری،همیناستاکربـخانیپیشازآنکهردنمایاست.معنالقِ ـخایغن
وداـخ راهاهدانمجازبن.آنهبوهسانپهنشانۀربـشواربفشرا  انالمکن؛دستشاـسآنههبربو نداری.برـق

می یتراربشدۀآینِ اترخیاآنهمیدهد.تغییکانبنیازرا روزمِ اانانسهکدهستنظیمیآنتحّولعدارانمـلع
الهیاست.رّیت،آینبشدۀازندوآینـس دۀ

ادبیاتداستانی مرتضیآوینی/هبنقلازمجّلۀ
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زبانی :قلمرو

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

ادبی :قلمرو

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

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

فکری :قلمرو

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

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

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

پژوهی متن کارگاه

زبانی: قلمرو

بنویسید.-1 و بیابید درس متن از امالیی مهمّ کلمۀ گروه  مداران،تالفیلات،ع،خطوط،جلیقۀنجوسواسپنج

2. بیابید درس متن از را زیر های واژه مترادف

( (نسیانفراموشی

( صمیمی و ریا کّلفبی (سادهوبیت

کنید:ب-9 توجّه زیر های جمله ه

فروریخت. یکسره دشمن دفاعی خطوط الف(

.استالهیآیندۀبشریت،آیندۀ وسازندمیرابشریتآیندۀتاریخآنهاب(

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

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

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

، دوم نمونۀ پرکاربردترینوترینمهم «و »اند؛گرفتهقرارهمکناردر«و »پیوندحرفکمکبهجملهدودر

رابیاید،جملهدومیاناگرکهمعنادینباست؛فارسیزباندرسازپایههمپیوند  «پایههم »ویژگی،یکدرآنها

آنها ودادهپیوندهمبهراسادهجملۀدو«و»بینیدمیکهطورهمان ؛«ب »نمونۀدرآنکارکردمثلسازد؛می

.استدادهقرارپایههمبودن،مستقلنظرازرا

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

نامیم.«مرّکب»جملۀرا «ج»جملۀدلیلهمینبه؛است به«که»حرفمی را دوم جملۀ و است ساز وابسته پیوند

وا اول است.جملۀ کرده تبدیل بسته

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

است.«

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

کنیم:«ج»جملۀ می بررسی دید این از را

هستند. شکنی صف دریادالن اینها : هسته یا پایه جملۀ

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

ای نمونه ، جمله انواع از یک هر برای درس متن از بنویسید.حال و بیابید

ادبی :قلمرو

است؟-1 ادبی آرایه کدام بردارندۀ در ، شده مشخّص قسمت هر

تشبیهخفتهاستدشتشبکارامردونمردابحسکتنبکمهبخوابآن ، تشخیص

کنید:-2 مشخص را تشبیه ارکان ، زیر عبارت در

آسما» در فتح دارد.آفتاب عجیب درخششی مؤمنین سینۀ «ن

: فتح : فتح :مشّبهآفتاب هبآفتاب :مشّبه مؤمنین سینۀ مؤمنین: سینۀ :مشّبهآسمان هبآسمان  مشّبه

: فکری قلمرو

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

قلوبمجاهدانخدا،آرام یهکحاصلایماناست،حکومتدارد. ردمعرکۀ حالآنکه

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

تشبخفتهاستکآرامردوندشمردابآنهبخوابنبکمحسکت
استآشفتهخوابشرـمعههمردیاطوافنازباکمنیستوردیاـیم

«حرکتوجنبشومبارزه»دادنرتیرب .استشدهتأکیدتفاوتیبی ورکود وسکونازرپهیز وپایداری وزیستیظلمربشکنصفردیادالنمتن وکدکنیشفیعی ردکـتشعررد
«سکونوبیتحرکی»رب
که-9 است معتقد نویسنده اینجاست»چرا عاشورا و حُنین و بَدر ، است حاضر ) جبهه ( اینجا تاریخ استمراراریان،مقّدسدافع؟«همۀ

امانّدسمقاهیآرمان  وحُنَین وبَدررداسالمصدرمجاهدانچونرزمندگان واستشدهتکراراترخینویسنده رنظاززریا.استحقازدافع وزیستیظلمردمعصومامّ
.استاهششاندهجبهههبراآنهااسالم،هبعشق وجنگندمیدیندشمنانبااسالمیحکومت ووالیت ودینازدافععاشورارد

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

فراتر گام، یک

ادند.بنه،تختاهقخان رددادبام.کردابت.اـجدکردنسمجلدعایشیخ،اسـتازردماند.مرسیهبطوسیکبارشیخ

چیهانکهچندند.آمرداربسیردمموربخواندندرآن،ـقریانقم؛آمدرونبیشیخچون.دمینشستنومیآمدندردمم

 جاینبود.

فرارتگامیک،هستهکجاآنازرهشسیهکامرزادبیدایشـخ:»استوگفتمعّرفربپایـخ «.آید،

گفــــت: ــــیـصو»شــــیخ عاهلللَّ همــــۀ،وگفــــتمخواســــتیمــــاهچره»:گفــــتوآوردوفــــررویهبدســــتو«نأجمعــــیآهلوِ دمُحّمــــیلــــُِ

اندپیغمب کردمخـتاینربوفروآمدتختازونگفتایکلمه«.درارتآییـفدمیکـق،دهستیهآنچازهکبگفتاو ؛رانبگفته

را.مجلس
منوّر بن محمّد ابوالخیر، ابوسعید مقامات اسرارالتّوحیدفی

زبانی: قلمرو

ابوالخیر سعید ابو شیخ : شیخ

خواست در کردناستدعا: خواهش فراخواندن، ، کردن

کنند می سکونت آن در مرشدان و درویشان که محلی : خانقاه

قرآن : مقریمُقریان جمعِ خوانان

کننده معرفی : معرّف

دعایی فعل بیامرزاد:

صور به دست : آورد فرو روی به کشیددست خود ت
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یازدهم: درس

آزادگان خاک
غزل شعر: قالب

نمنگلشازگلاندرگلدبجوـشنمندشم،اکمنهبخونگرش یـخ-1
زبانی :قلمرو

کشتن : کشیدن خون به

ادبی :قلمرو

: کشیدن»کنایه خون از«به کشتنن»کنایه کردن، :«ابود گل / سرزمین از مجاز خاک: از/ :استعاره کنایه رزمندگان

نیست ما پایان مرگ : دوم ازمصراع استعاره گلشن: «کشور»/

فکری :قلمرو

. نیست ما زندگی پایان مرگ که بدان ، کنی خون در غرق مرا سرزمین اگر ، من سرزمین دشمن ای

منتناز،رکمخصایسازیداـجبدوزیرمتیمگربسوزی،هبتن-2
زبانی :قلمرو

:تنم»در«م» »/ ) من ِ تن ( الیه تیرم»در«م»مضاف :به »/ ) مرا تیر به ( دشمنمفعول : بسوزانی/خصم بسوزی:

ادبی :قلمرو

دو تیر اختالفیبه ناهمسان جناس بدوزی: بسوزی، / کشتن از کنایه کردن: جدا تن از سر / کشتن کردن، تیرباران از کنایه : ختن

فکری :قلمرو

... کنی جدا تنم از سر و کنی سوراخ سوراخ را بدنم تیر با و بسوزانی را تنم اگر ، من سرزمین دشمن ای

9-
نمن؟ومیهمنانمیعشقتوییبارمقلبز،نیتوامیاکج

فکری :قلمرو

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

دنمنانکن،ـجاستهستیتجّلی ادتمشهاریانیام،آرمانمن-4
:زبانیقلمرو

شدن آشکار : تجلّی / عقیده ، ارزو آرمان:

فکری :قلمرو

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

مننمَدفازروزداـفمنازدبعهکگرددرده،افسشعلهایندارمپن-5
زبانی :قلمرو

قبر : مدفن / شود خاموش گردد: افسرده

ادبی :قلمرو

ا مجاز : گرمیشعله /ز
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فکری :قلمرو

م شعله قبرم از عالقه گرمای این هم مرگم از بعد که رود می بین از میهنم به من عالقه گرمی که نکن تصوّر ، دشمن کشدای ی

منتوسن،تورنگنیهبازدبـتخواهشومهنتکرـی،سازشومهنتسلی-6
زبانی :قلمرو

داشت بزرگ دشمن/تکریم: سرکش/تو: و نشده رام اسب .توسن:

ادبی :قلمرو

اس : قدرتتوسن و خشم از تعاره

فکریقل :مرو

تاخت خواهم تو نیرنگ برابر در و کرد خواهم سازش نه و شد خواهم تسلیم نه هرگز تو برابر در ، دشمن ای

همجوـشردیای،استلقـخرود کنون-7 منخرمنشدمخشخوشۀهان
زبانی :قلمرو

) ان + جوش ( وندی : من/جوشان هستی تمام : من خرمن

ادبی :قلمرو

خلق:* (یتشبیهاضافۀرود است رود مانند خلق شبه/) وجه : جوشان ، به مشبه دریا: ، مشبه خلق: خشم:/رود اضافۀخوشۀ

به/یتشبیه مشبه : خشم خوشۀ ، مشبه من: خرمن

فکری  :قلمرو

جوشان دریایی همانند مردم تواکنون برابر در که است این نشانۀ ها آن خروش و خشم و شوند نمی تو تسلیم که هستند

کرد. خواهند ایستادگی

منندامر،میرپوردصبگل مآزادگاناک ـخازآزادهمن-1
ادبی :قلمرو

گل مانند صبر ( صبر گل : :تشبیه کنایه / ) پروردن»است دامن از«در دادن»کنایه رشد و سرزمین«تربیت از مجاز : خاک /

فکری  :قلمرو

هستم صبور بسیار که هستم آزادگان سرزمین از من

مندنگرمسـتغتیهبگرزنید،رهگزننوشمتوحیِ امجزازـج-1
زبانی :قلمرو

دانستن یکی را خدا : توحید

ادبی :قلمرو

) است تیغ مانند ستم ( ستم تیغ : تشبیه / ) است جام مانند توحید ( توحید جام : تشبیه

کشتن از کنایه دوم: مصراع / یکتاپرستی از کنایه اول: مصراع

فکری :قلمرو

یگا راه از هرگز کنی جدا تنم از را سرم شداگر نخوام منحرف خدا .نگی

سپیدهکاشانی)رُکوراعظمباکوچی(
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پژوهی متن کارگاه
زبانی :قلمرو

واژۀ-1 بنویسید.«افسرده»برای معنایی معادل  ژپمرده–خاموش–منجمددو

بیت-2 جملۀ هر اجزای سپس ؛ کنید مرتب فارسی زبان در جمله اجزای ترتیب اساس بر را زیر دهید.بیت قرار جدول در را

من» کَندنِ جان است، هستی تجلّی شهادت آرمانم ایرانیم، «من

گزاره نهاد

ایرانیم من

شهادت آرمانم

است هستی تجلّی من کندن جان

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

جداسازیایخصم،رکازتنمن«تیکمبدوزیتنمگربسوزی،هب»
ادبی: قلمرو

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

آزادگاناجتماعیهکشورحماسیردآندیدهمیشود.خاک-مهروواف،عاشقاهناست-رهدوردیفدارند-رهدوزغلهستند
های-2 واژه خواندید، که شعری اند؟«شعله»و«خاک»در رفته کار به مجازی مفهوم کدام عشق-وطندر

گاهی.شدیمآشناجملهدرازآنهایکهرجایگاه و )فعل ومسندمتمّم،مفعول،نهاد،(جملهاجزایباپیشهایسالدر-9

مصراع مانند شود، می جا به جا نویسنده یا شاعر تشخیص بنابر ، ادبی زبان در سخن بیشتر تأثیر برای ، کالم صبک،می»اجزای گُل 
بیان«رپورددامنمن گونه این به ؛ شود بیشتر کالم رسایی و شیوایی تا است شده مقدّم ، نهاد بر فعل و مفعول بالغی»که می«شیوۀ

در فعل و ابتدا در ها جمله همۀ نهاد که است این بر اصل ، عادی شیوۀ در . گیرد می قرار عادی شیوۀ مقابل در شیوه این گویند.

گیرد قرار مفعولمانندجمله،اجزایسایر وپایان .شوندواقعمعیارزبانطبقخودمعمولجایگاهدرمسند ومتمّم،

بالغ- شیوۀ کاربرد از ای دهید.نمونه توضیح را آن و بیابید درس متن در را بتازدهبنیکنگتوتوسنمنی
: فکری قلمرو

مفهوم-1 بر ، بیت کدام پرستی»در است؟«یگانه بیتآخرشده
کنید.-2 مقایسه زیر سرودۀ با را سوم و دوم های بیت مضمون

ا» مگسل تنومند درخت ای ، خاکی زَبَر پیوندتا ریشۀ ، خاک و آب فراهانی«زین الممالک ادیب

خاکآزادگانخطابهبدشمناستواینبیتخطابهبمردمجامعه-عشقهبوطنهمیشهرددلموجوددارد
شریفۀ-9 آیۀ مفهوم به ، بیت کدام در أموَاتًا»شاعر اهللِ سَبیلِ فِی قُتِلُوا الّذینَ تَحسَبَنَّ ال یُرزَقُونَوَ ربِّهِم عِندَ أَحیَاءٌ )بَل آیۀ«

است؟161 کرده اشاره ) عمران آل سوره بیتچهارم،
4-..............................................................................................................................................................



73 

خوانی: روان

ایرانی شیرزنان

«:نزندهامم»ابربکـتمانقالبرمعّظرهبتقریظمتن
واصفویپاک وهّمتورربآنصبوخواندماکشرپدۀپشتازگاهوارافتخواندوهدوگانۀاساحسبارا ابکـت    
واهدانمجاطرهاهیـخویاداهگفتم.گنجینۀآفریناهادیـشورنجاهواییاهزیبکردنمردمجّسرمندیاینهنرب

دمت.ـخمیکندارشمرپرا آموختنیاهوردساهوباررپرا اترخیهکاستدیارزشمنومعظیرۀآزادگان،ذخی
ردن.نمایشسپورهنوهبقلموششیدنرونبیحافظهاهوذهناهازرااآنهزبرگیاست

راویودهنویسنوژیههبوابهرماناینکـتق بانویارهبچهالزماست.هاشرتجمهکاستنوشتهاهییاززایننی     
.ممیفرسـتالمآنـسرمندهن

5/7/1912

زبانی: قلمرو

کتاب یک بارۀ در آمیز ستایش یادداشتی نوشتن ، ستودن تقریظ:

اتشانراثبتمیکردم.ربایاینبعدمشخّصو،اسایییشدندشنفوریتاهیزپشکی)اورژانس(مشبخوارد هکرا انیبایدمجروحداابـت     
شوند.دگیرسیووشوشستاتآمادۀمیآوردمرونانبیازتنشقیچیبارا روحانکار،لباساهسمج

ارستانبیمانکارکنهمۀ،رسانیکمکوخوناهدایربایمردمامازدح.بود؛غلغلهارستانبیمجز بودشبیهزچیهمههبارستانبیم     

صدایوآمبوالنساهزوزۀدایدهبود.ـصـش،خارجانونگهباررپسـتومدریورئیسدستازارستانبیممنظوکردهبودکالهفرا

بود.ردهم،هواییحملۀدارهش آمیخته
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بیمارستانراانچارهباستفادهازربقاضطراریمیکرد.تختاهکفافمجروحانرانمیداد.حّتیفرصت      هوایی، گامحملۀ نمیشدجنازۀشهداراهبرکدخاهنقطعربق،هن

بایدباالیرکافراد یربایربدناجساد،ماشینلقتنمکنند.حتماا جنازهرانداشت.حّت میرفتیاتتشخیصمیدادی،زندهاندیامرده.گورستانشهر،گنجایشاینهمه

کنند. وآمبوالنساهرتجیحمیدادند،مجروحانراجاهبجا نداشتیم

ردبمبارانازدستدادهبودند،رکگردانوتنهاردشهر،راهشدهبودند.اززمینوآسمان،مرگربشهرمیبارید.کودکانیهکمارداهیشانرا     

منطقینداردهکبامنطقبخواهیباآنکناربیایی.جنگ،ک»باخودمگفتم:      شکنی؛جنگاصالا ریاضینیستهکردبارهاشفکرکنیوبعدحلّ تابنیستجنگمسئلۀ

.جنگحقیقتیاستهکاتآنرانبینی،ردششنمیکنی.هکآنرابخوانی.جنگ،جنگاست

خیز،ردازششیدهبودندوچندخوردو13کمکمهباتبلویراهنمای      نفررکبازردکنارجاده،زریلوهلاهینفتهبحالتسینه یکیلومتکیآبادانزندیکمیشدیم.چند

توّجهمراجلبکرد.انگهان باصدایانفجارمهیبیمتوّقفشد.نمیتوانستیمچیهحرفیزبنیم.خودیمتوّقفشده، خوردویما

ازرانندهرپسیدم:چیشد؟

«.نمیدانم،مثلاینهکاسیکشدیم»گفت:

اسیککیشدیم؟-

اسیکرعاقیاه.-

رودادیدسترعاقیاه؟- ما آباداننیست؟تو مگه اینجا

هم- با اسیکشدیم.اهللاکبک،خواره!همه

ماشین      اآناهشیشۀ بودم،امّ گام،رکبازاهیرعاقیرکعیخودشانراهبماشینمارساندند.منکنارپنجره،بیحرکتنشسته قنداقشکستند.رداینهن رابا
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گاهاهیخودردآمدندودورماشینجمعشدندوراننده      ورکنشینرامثلکیسۀشنهبپانییجادهرپاتبکردند.وقتیایپدهشدیم،مثلموروملخازکمین

بیکونششیدموقتیدستاهیمراا      کاندم.هبجیباهیماشارهکردند.آستکجیباهیمرا ت امرا زجیبمردآوردم،ردحالیدستاهیمرارویلباساهیمششیدم.مقنعه

کاندنجیبمکردم.هکحکممأموریتمراردیکمشتمپنهانکردهبودم،شکو عهبت

کاغذاهشدواشارهکرد:      گارهکهبششفزبرگیرسیدهاست،رهدوکاغذراازمنگرفتومتکجمراصدا«.مشتترابازکن»افسکرعاقیمتوّّج خندهایزریکاهن،ان با

کرد.

فرماندارآبادان. متکجمخواند:معصوهمآباد؛نمایندۀ

مأموریت:ااقتنلبچهاهیرپوراگشههبشیکاز.

اند.ردحالیهکازخوشحالیردپوستخودنمیگنجیدندپشترکهمهب      نظامیاریانراهبدامانداخته ّ کاویفکرکردندیکیازمهرهاهیمهم رعبیجمالتیمیدنتفگومنکنج

ارههچرتشیبگوشمیحرکاتوحرفاهیآناهراگوشمیدادمودور رامیپادییم.امّ الخمینی»دادم،کمتکمیفهمیدم.کلمةربم وژرنالراردرهجملهو«بَناتُ

عبارتیمیدینشموبالافصله،بیسیمزدندوخبکراارسالکردند.

؟«چیمیهگ»ازمتکجمرپسیدم:

اسیککردهایم»گفت: دوژرنالزناریانیرا «.میهگما

مددکارهاللاحمریم:»گفتم «.ما

افسکرعاقیگفت: و کرد «.زناهیاریانیازمرداهیاریانیخطرانکرتند»رتجمه
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مکند.باورمنمیشدیادروزاهییافتادمهکمیخواستمخداامتحانازاینهکدودختکاریانیردنظرآناهاینقدرخطرآفرینبودند،احساسرغورواستقامترتشیبیکردم.     

هکامتحانمناسارتباشد.

الخمینیوژرنالهبمنجسارتوجرئ      واسیکند.نمیخواستمجلویدشمن،ضعفنشاندهم.غنوانب نتُ اربارداهیمرامیدیدمهکدستبسته ترتشیبیمیدادامّ

رتسیدم.ازرکنوشتمبهمیهکشیپرویمبود،می

نیکواهییهکازشمالخّرمشهرهبسمتهمینجادهرکصبحدمبیس      ازریبودند.منوتوچهارممهرهمزمانشدبارکوصدایخوردواهیبعثیوهجومدوبارهیگروهگروه

مریمراهبگودالیااقتنلدادند.

محاسنیقهوهایمثلتیکیهکازدورشلیکشود،هبجمعمارپاتبشد.پنجاهتعدادمانساعتهبساعترتشیبمیشد.ساعتدهصبحجوانیبااقمتیباریکوبلندو     

اوداخلگودالکرند.هبرهطرفهکرکمی همراهیمیکردندورعاقیاهگوسفنداهراهمبا چرخاندیم،صورتگوسفنداهتویرأسگوسفندباصدایزنگوهلاهیشاناورا

یکسکبعبعمیکردند.صورتمانبودورویدستوپایمان فضلهمیریختندو

اسمتچیهربارد؟شغلت»سید:رهگوسفندیهکرکوصدامیکرد،هبمحضاینهکآنجوان،دستیهبرکشمیششید،آراممیشد.یکیازربارداهیسپاهامیدهیازاورپ     

؟«چیه

استوچوپانم.کاشیهستم.دریوزازکاشانراهافتادم.تووالیتمانرهکیدوستداشتچنداتگوسفندربایسالمتی«زعزی»اسمم:»باسادگیوصداقتتمامگفت     

هدهیکرده،منتومسیکآبادانبودمهکگیکافتادم. رزمندهاههبجبهه

ارهدورتجیحمیدادیم،نیب      وسوارماشینشدیمامّ کردند ازگروهجدا را گوسفنداهباشیمهننیبگرگ!ما

گاهکر      ن لعشویمازپشتپنجره،بیکونرا بیکون،رکاسیمه،بلندشدیموربایاینهکازاخبارجدید،مطّ دیم.صبحروزبعدباصدایهمهۀ
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اتغیکنظامیوپیکوجوان،واردزندان      ازاسیکاناریانیازنظامیگرفته کردند.کامیونیرپُ

نشستن:»یکنفرهبآرامیگفت      اینجا شویم،آنوقتنجنگیدهاسیکشدیم؛یعنی،خدا ششته بجنگیماتردراهخدا وکتکاینهچتقدریومصلحتیبود؛ماآمادهبودیم

قبولمیکند ؟«خوردنراازما

؟«کیهبکربالآمدید»ازمنرپسیدند:

کربالن»گفتم: «.یست،تَنوهماستاینجا

راهبرعاقششاندهاست»گفت: شما سیدالّشهدا اینتقدری،عینکربالست.عشقهبکربالو «.چرا،اینراهو

ایهکزندیکرتبودرپسیدم       مجروحمیکنند»؟گفت:«رباردانمجروحاینجادنتسین:»طلبه را سالماه «.هنخواره،اینجا

)پاسدار(میگذادنتش،«حَرَسالخمینی»هاهرانوبتیوازرویمالکومعیارخودشانانتخابمیکردندوآناهراهبااتقهجنکشرواهنمیکردند.رویرهشسانگشتبچ     

اق وچهرهایخونینومالینربمیگرداندندهکاصالا ارویچهاردستوپا پایخودشمیربدند،امّ بلشناسایینبود.اورابا

بودند.مینشستندتوصفکتک      چیزراهبخندهوشوخیگرفته لکنند،همه هاهربایاینهکاینفضایظالماهنودلخراشرااقبلتحّم ّ بودند،هوابچ اسمشراگذاشته ا خوریاّم

کمتکاحساسکنند.خوری.لباساهیضخیموآستینبلندراچنداتییتنهمدیگرمیکردندهکشّدت ضکباتکابلاهرا

بودند.دیواراهییهکتعدادکاشیقهوهایرنگآناهراداهنداهنشمردهبودیم.دیوار      رددورنجما گاه  اهییهکدیگرهمهیساهیروشناهیشانرامیدیواراهتنهاشکیکوتکیه

بودهک ابرتبود.رهکاشی،یادگاریازیکزعزیردشناختیم.گوییردودیوار،بخ یازداراییما ّ سیزدهربایماآشنارتوجذ دیواراهیسلولشمارۀ ا ماجاهبجامیشد.امّ با

بود: شده هنکمنداهنباشعریلطیفوسوزانک،رویدیوارحکشدهبود.روییکیازکاشیاهنوشته اقببود.یادگاریاهباجسمتیزی،

«مرابویتن،نوـطسویدربباداتذاریدبگدیبلنایـجرااتبوتم»
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هیئتصلیبرکخانجامشد.باآمدناینهیئتشوروهیجانزیادیرداردوگاههبراهمیافتادوفضایاردوگاهرپاز1221ردشهریور      رپندهدومیندیدارمانبا

اینرپندهاهیکاغذیچندساعتیراهبرکزمینماردیسفرمیکردندوهمهردحالوهوایدیگریسَیکمیکردناه د.یکاغذیمیشد.اُرکابا

بنویسی»رئیسهیئتصلیبرکخگفت:      ازخانوادهاهیتانربایشماانهمآوردهایم.شمامیتوانیدپانییهمینانهماهپاسختانرا د.ردرهانهم،رتشیبازبیستودوما

خانوادهاحوالرپسیکنید ننویسید؛فقطبا «.کلمه

کالمپدرمهکصدایممیکرد      تمامحواسمهبانهماهبودهکیکباره،چشممهبتکیه روشنشد.دیگرتوضیحورتجمهراهنمیدینشم،هنمیفهمیدم.بی«نوردیده»منهم،

وچشمانمرارزیمیکردماتمطمئنشومردستمیبینموردستمیخوانم.وقتیفهمیدمانهمایهکرویدیگرانهماهست،مالمنرکمراجلووجلورت،اختیار

قطراتاکشهکه گامنوشتنازچشمانش،رویاست،آنراهبسمتمگرفت.انهمراگرفتموبوسیدم؛گرمایدستانشرارویکاغذانهمحسمیکردم.هبردِّ ن

بود،انهمچکیدهبود،دستمیششیدم.انهمبویپدرمرامیداد؛بویاسطورۀزندگیامرا.بویمهربانیوعشقومیداد.تمامکلماتیر دستانلرزاننوشته اهکپدرمبا

خواندم: مثلشکبتیخنکوگوارانوشیدموکلمههبکلمه

راگشتم.رکاغتوراازرهشسیگرفتم.هبخدامیسپارمتاتهمیشهزندهباشینوردیده»      باورکنمتوییاتسالمتکنم.همهجا «.کجایی؟ازکجا

است!؟باورکردنینبود...      دستانمهربانشربایمننوشته خدایمن!اینانهمایاستهکپدربا

شّدترهزمانآمارگیکیلعنتی،ربارداه      هچتمامرتراردگرمایپنجاهردّجهکخورشیدوسطآسمانبود،رویدوپامینشاندندوآناهراباضکهباهیکابلمیشمردند.ضکهباهبا

تردهفته،تبدیلشدهبود.رببدناهیاستخوانیشانفرودمیآمد.ایننمایشمرگبارهکهفتهایهسبارهبمّدتیکساعتهبطولمیانجامید،هبجنپنوب
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نفردیگرازاُرکایسالخوردهوقدخمیدههم      گرفته،آناهراهمبیکونمیششیدندوچند فرماندۀاینبار،زریبغلرباردانمجروحومعلولرا بودند. ردجمعآناهنشسته

بود عَلَیالّصدام»ندویکتکربهگراهکربآنعبارتاردوگاهردحالیهکچندینرکبازکابلهبدست،دوراوراگرفته شدهبود.همراهبافحشوانرزااهییهک«لَعنُ نوشته

وردزبانشبود،هببّچهاهنشانمیداد. همیشه

روحینوپیکمرداهخودراکامالا      هاهست.بعضیازمج بودندوردهوایداغاردوگاهپیدابودهکاینربگۀساختگی،بهاهنایربایاذیتوآزاربّچ قکرده «اأَلنبار»آمادۀشاّل

کالهاهولباساهراازتنشانبیکونششیدند.رهلحظههبتعدادرکبازاهاض اآناهباواقحتهمۀ اهفمیشد.فرماندهاردوگاهکفششراجلوداهنکالهولباسگرمپوشیدهبودندامّ

دارنداتنتوانندانهلکنند.اگرشسیردحینشاّلقخوردن،فریادمیزد،ضکهباهشّدترتشیبیمیگرفت.ربارداهمیربدهکآنرابا دنداننگه

همانطورهکآتشراربحضکتارباهیم)ع(رکدکرد،شّدتاینضکهباهرابگیکدواینعذاب      سازد.راربآاننآسانخداراهبمقّدساتعالمقسممیدادیم،

گاهشنشانی     گاهمیکردم،ردن ازخودممییافتم.ردیکیازروزاههکمأمورانصلیبرکخآمدهبودند،انهموعکسیازپدرمربایمآوردندهکوقتیهبآنن

کلماتاینانهماهراهمیرفتیموحرفمیتمامتوشوتوانمارددوراناسارت،ضکبانقلبوسویچشمما،هبخطوطوسطوراینکاغذاهوکلماتن      بود.با بسته اه وشته

گاهدادنتشومیتوادنتسنمازدیمومیخوابیدیموزندگیمیکردیم.کلمات،آنقدرقدرتدادنتشهکهمجانمیدادندوهمجانمیگردنتف.کلماتهم،صداوهم ن

بودهکمعج وکتاببود.ردیافتمخمیکمایۀآدمی،کلمهاست.فقطافسوسهکاجازهنداشتیمراآرامیامتالطمکنندوآنجا کلمه راردیافتموفهمیدمچرامعجزۀایپمبکما کلمه شیبزۀ

امنبیمالحظه،کاغذراسیاهمیکردمومیدانستماینکلماتردجانماردوپدروربارد ّ بنویسیم.ام کلمه بیستوچند اینازششخطیا میشودوآناهبا وخوارهانمریخته

دوربهگکاغذبودوبایدردهماندوکاغذهمه مینوشتیم.کلماتزندگیمیکنند؛پسرههچرتشیب،بهتک.چقدررکگرماینکلماتمیشدیم؛سهمما چیزراربایهمه

مرگکنم!چگوهنمیتوانمازروزاهییبگذرمهکرهلحظهاشیکمرگبود      ودوبارهبایدخودراآمادۀ میدیدم،زندهام ورهشبربجنازۀخودمشیونمیکردموصبح

حاضکنیستم،یکقدمازخودمعقبنشینیکنم؛حّتیاگردشمنازخاکمعقبنشی      کردهاست.اصالا وگداخته نیکردهباشد.اگرهچاینرنج،مراساخته
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فراموشنکنم.اگرفراموشکنیموهبخودمق      دچارغفلتشویمولدادم،چیهوقترددورنجخودولحظهاهیااظتنرطاقتفرسایخانوادۀزبرگاسیکانرددششیدهرا

نس لدیگریرپداختهاست.؛دوبارههمگَزیدهمیشویم.اترخیششورمانرکشارازخاطراتیاستهکیکنسلهبفراموشیسپکدهواتوان آنفراموشیرا

بود:      بگذرد،بایدرپاَهیشراهبرتبیتشدگان»یادیکانمۀاتریخیافتادمهکردآن،یکیازرکدارانودالورانوطن،نوشته رهکرشسیبدوناجازهازباممیهنما

باجدهد «.نسلما

کرش اسارتم،یکرپَ چهارسالۀ رنج بودمبا بکَنم،خوشحالم.ازاینهکتوانسته سرا
آباد معصومه ام، زنده من

دریافت و :درک

می1 چگونه شما اعتقاد به کرد؟( تجلیل شهیدان و جانبازان ، آزادگان ایثارگری از توان

تکریموزبرگداشتآانن با
ارزش2 حفظ در نقشی چه جنگ، دورۀ خاطرات ثبت است؟( داشته اسالمی انقالب بهاراربایآیندگانهبیادگارخواهداینمیکاثگرانهای

ننشیندوازیاداهرنود فراموشیربرویآناه گذاشتاتگردوغبار
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شناسی گونه

حماسی ادبیات

حکیمابوالقاسمفردوسی خواهیمخواند«دلیکانومرداناریانزمین»وشعر«رداینفصل،دوردسراازشاهنامۀ .وقتیاینمتناهرامیخوانیم،را

بارغورمّلیور میشودونسبتهبمیهنودافعازآن،وظیفهایآمیخته پهلوانیردماربانگیخته وحال،شوروهیجانوروحیۀ کبلندیاحساسمیکنیم.هبحسّ

میگویند.«متونحماسی»اینگوهنآاثر

گاوریاهورخداداهی«جاعتدالوریوش»حماهس،هبمعنای قهرمانیاه،جن تاستهکبا استورداصطالحادبی،روایتیداستانیازاترخیتخّیلییکملّ

خالفعادتوتفگش)خارقالعاده(ردمیآمیزد.

واندکاندکتشکیلملتی تیکهاهیگوانگونمّتحدشده دادهاند؛هبهمینسبب،حماسۀرهملتی،بیانکنندۀآرمانحماهسمربوطهبدورانیکهناستهکقبایلو

اساطیک،خیا حماهس؛اترخیو تراردراهرکبلندیواستقاللرباینسلاهیبعدیروایتمیکند.رد ملّ تاستومجاهداتآن لواهیآنملّ

تهبشمارمیآید.بناربا قهرمانی،مّلیوخرقعادت.حقیقتهبهمآمیختهمیشودوشارع،موّرخملّ ین،رهحماهسچندوژیگیدارد:داستانی،
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دوازدهم درس

اشکبوس و رستم

توران سرزمین در افراسیاب ، نشست تخت بر ایران در کیخسرو که هنگامی است. تورانیان و ایرانیان میان پیکار سرِ بر سخن

توران سپاه . بود نشسته پادشاهی تخت یاریبر به را رستم ، کیخسرو تازد. می ایران به دیگر های سرزمین از سردارانی یاری به

نهند می میدان به پای ایران سپاه از ، تن دو یکی . جوید می مبارز و آید می میدان به ، توران سپاه پهلوان اشکبوس، خواند. می

اش با رستم نبرد رود. می میدان به پیاده ، رستم سرانجام آنامّا در که است تن به تن نبرد های صحنه ترین عالی از یکی کبوس

است. آمیخته هم با آوری زبان و دالوری و چاالکی و گویی طنز

ربگذشتهمی،کیوانومرابهززدشتاناسپوخروشسواران-1
زبانی :قلمرو

به / اسب : فریاد،:راماسپ و بانگ : خروش / زحل سیارۀ : کیوان / مریخ سیارۀ

ادبی :قلمرو

/ کیوان ، بهرام : ) نظیر مراعات ( ازتناسب مجاز کیوان و بهرام :«/آسمان»مجاز: گذشتن»کنایه کیوان و بهرام از «خروش

از بلند»کنایه /فریاد اغراق«

فکری :قلمرو

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

لزرینعرد،اکـخِ دلانخروـشل،لعبوداعدزخونـسوغتیهمه-2
زبانی :قلمرو

گرا سنگی : لعل دارد./ قرار آرنج و مچ میان که دست از بخش آن : ساعد / شمشیر : /تیغ سرخ رنگ به بها ن

ادبی :قلمرو

: ساعدتشبیه و تیغ سرخلعل؛مشبه:) ؛ به مشبه بودن: شبه:خونین :وجه خاک دل اسب/اضافۀ/ مجازاً : نعل استعاری/

نعل ، لعل جناس:

فکری :قلمرو

نا به سواران پای زیر در بود.خاک شده خونین و سرخ ، لعل مثل سواران ساعد و بود.شمشیر آمده در فریاد و له

9-
سنگوکوهرب،اکـخدهآمهبجوشرنگد،خورشیرویبااچیاندنم

زبانی :قلمرو

/ هیچ : ایچ

ادبی :قلمرو

: رنگ»کنایه نماند خورشید روی از«با شدترسیدن،»کنایه تاریک /»خورشید خاک« آمده جوش از«به و»کنایه مضطرب

شده،آشفته بلند خاک و //«گرد خاک آمدن جوش به : باشداغراق داشته روی خورشید سنگتشخیص: ، رنگ جناس: /

فکری :قلمرو

بود شده تاریک و گرفته را خورشید نور جلوی و شده بلند سنگ و کوه میان از خاک و .گرد
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گردسکاموگفتنر،چنیکهبلش-4 ردسپایدببرا انآسمگرهکِ 
زبانی :قلمرو

/ افراسیاب سپاه فرماندهان از یکی کردنکاموسک طی : سپُردن / پهلوان کردنگُرد: طی را آسمان : اغراق /

فکری :قلمرو

لشکر به دلیر ...کاموس بکنید( ای العاده خارق کار کنید) طی را آسمان خواهید می اگر که گفت چنین

آوریددبنوتنگ،اناریانیهبآوریددوکمنگرزوغتیهمه-5
زبانی :قلمرو

دسته دارای قدیمی اسلحۀ نوعی بزرگگرز: و گرد آن سر که /ای رفت می کار به زدن ضربه برای و بود

فراخ ضد ، اندوه و رنج تنگ: کشند./ خود جانب به انداخته دشمن برگردن جنگ در که طنابی و دام کمند:

فکری :قلمرو

ر ها آن کمند با و کنید تنگ ایرانیان به را عرصه و بیاورید گرز و بکشید.تیغ بند به ا

کوسسانربدخروشیربهمیاشکبوساوانماکجریدلی-6
زبانی :قلمرو

که (کجا: قدیم سبک ویژگی دُهُل) ، بزرگ طبل کوس: / استمراری( ماضی ( خروشید می بر : خروشید بر همی /

ادبی :قلمرو

بخروشداشکبوستشبیه: طبل تشخیص: / ) خروشید جنگی طبل همانند

فکری :قلمرو

کشید فریاد جنگی طبل همانند بود اشکبوس او نام که پهلوانی

گردهبآرداندر ردنبمـهرکردنب،اریانزجوید هکامدبی-7
زبانی :قلمرو

حریف : نبرد هم

ادبی :قلمرو

ایران سپاه از مجاز : :/ایران آوردن»کنایه گرد به از«سر کردن»کنایه ر«نابود ن حرف آرایی واج /»

فکری :قلمرو

دهد. شکست را مبارز آن و بطلبد مبارز ایرانیان از تا آمد جنگ میدان به

مزتیدبش-1 رباهبدآماندررزمگردهمیرگبوخودباراهّ
زبانی :قلمرو

/ خِفتان ، جنگی جامۀ نوعی : گبر / جنگی کاله خُود: سرعت/ به تیز: / رفت : بشد

ادبی :قلمرو

مجاز برسدابر: ابر به خاک و گرد اغراق: / آسمان ابراز ، گبر جناس: /

فکری :قلمرو

برخاست. آسمان به غبارش و گرد که ای گونه به رفت جنگ میدان به زره و جنگی کاله با سرعت به رهام
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مآویخترب-1 کوسوبوق،هسپدورهزآمدربکبوساـشباراهّ
زبانی :قلمرو

جنگی شیپور : بوق / جنگید : جنگی/برآویخت طبل کوس:

ادبی :قلمرو

بوق، : بوقکوستناسب سپاه افراد از مجاز سپه: کوس// و بوق صدای از مجاز کوس:

فکری :قلمرو

از و شد گالویز اشکبوس با برخاست.رهام شیپور و بوق صدای سپاه دو هر

آبنوسرسپه،شدنآهنینزمیکبوساـشربددسترانگهبگرز-11
زبانی :قلمرو

گران و سنگین و سخت ، سیاه آن چوب که است درختی آبنوس: / سنگین : گران / جنگی وسیلۀ /گرز: بهاست

:ادبیقلمرو

شد:تشبیه آهن مانند زمین تشبیه(() شد) آبنوس غبار(اغراق/سپهر و گرد از شود تار و تیره آسمان سپهر) و زمین مجاز: /

جا همه از  مجاز

:فکریقلمرو

تا و تیره آسمان و کرد محکم را خود آهن مثل زمین گرفت دست به را خود سنگین گرز اشکبوس شد.وقتی ر

غمیگ،گرزمـّهارربآهیخت-11 کارزدـشران رانـسدستپی
زبانی :قلمرو

خسته : شد غمی / سنگین : گران / کشید بر ناتوانبرآهیخت: اشکبوس(و و رهام ( پهلوانان : سران / شد

فکری :قلمرو

بیرو را سنگینش گرز شد.رهام خسته سنگین های گرز با نبرد از ها آن دست کشید، ن

مچو-12 کوهسویدـشورویزودبپیچیستوهانیششازگشتراهّ
زبانی :قلمرو

کرد فرار ، رفت : شد / درمانده و خسته : ستوه

ادبی :قلمرو

برگرداندن روی پیچیدن: روی : کردنکنایه فرار اختالفی/، ناقص جناس سوی: و روی

فکری  :قلمرو

کرد. فرار کوه سوی به و برگرداند روی او از ، شد درمانده اشکبوس با جنگ از رهام وقتی

زبآشفتاندراهسپزقلب-19 کبوساـشرب  کاید،اسبدطوس
زبانی :قلمرو

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

فکری :قلمرو

به اشکبوس با مبارزه برای تا گشت اسب بر سوار ، شد ناراحت سپاه ی فرمانده بیاید.توس جنگ میدان
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14-
م هکگفتطوسباوربآشفتنتهمـت جفتاستبادهامـجراراهّ

زبانی :قلمرو

: ،تهمتن رستمپهلوان کسر/لقب از بدل : ا ر است باده جامِ ِ جفت رهّام : دوم اضافههمصراع فک شراب/، : باده /

یار/ ، همدم جفت:

ادبی :قلمرو

نداشتن. جنگ توانایی از کنایه : بودن باده جام بودنجفت نوش و عیش کنایهاهل ) باشد کسی یار باده جام که این ( تشخیص: /

از کنایه دوم مصراع نیست»: جنگ مرد جفتجناس:/«رهام و گفت

فکری :قلمرو

است... نوش و عیش مرد او نیست مبارزه و جنگ مرد رهام که ، گفت توس به و شد خشمگین رستم

کارزارمکن،ادهپی،اکنونمنبدارآنییهبرا هسپقلبتو-15
ز :انیبقلمرو

آیین به / سپاه مرکز : سپه جنگقلب : کارزار / نظم با :

فکری :قلمرو

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

16-
چند رتی،زبدربکمردبنهبفگندبازوهبرا زههبانکم

زب :انیقلمرو

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

ادبی :قلمرو

از کنایه زه: به تیراندازی»کمانِ برای آماده /کمان »: نظیر تیرمراعات ، زه کمان،

فکری :قلمرو

چند و افکند خود بازوی به را آماده کمان داد(رستم قرار زد) خود کمر بند به تیر

ایـجبازد،مشوآموردتاهمایآزمرزممردکاید:خروشی-17
زبانی :قلمرو

جنگجو مرد آزمای: رزم مرد زد/ فریاد : (خروشید مرخم مرکب فاعلی نک)صفت فرار جای: باز مشو / حریف هماورد: بایستن/ ،

ادبی :قلمرو

از کنایه جای: باز نکن»مشو «فرار

فکری :قلمرو

نکن فرار آمد تو حریف ، طلب جنگ مرد ای که زد فریاد .رستم

بخواندرا اووکردگرانرا انعنبماندرهخیودیدبخنانیشش-11
:زبانیقلمرو

افسار ، دهنه : عنان / کرد تعجّب : بماند خیره

ادبی :قلمرو

کردن: گران ازعنان «ایستادن»کنایه



86 

فکری :قلمرو

زد صدا را رستم و ایستاد و کشید را اسب افسار کرد، تعجب و خندید .اشکبوس

گریست؟خواهدهکرارتبیـسِ تنچیست؟توانمهک:دانخنگفتبدو-11
ادبی :قلمرو

از کنایه دوم: رستم»مصراع شدن است/«کشته طنز دارای بیت

فکری :قلمرو

کشت( خواهم را تو حتماً کرد؟) خواهد گریه تو سر بی تن بر کسی چه چیست؟ تو نام گفت خنده با اشکبوس

21-
کامتونبینیسپکزینرپسیهچانمهکپاسخدادنچنینتهمـت

: زبانی قلمرو

معنی به مجازاً آرزو»کام: ، است.«مراد

ادبی :قلمرو

کام ، نام جناس:

فکری :قلمرو

جواب چنین برسی.رستم آرزویت به تا ماند نخواهی زنده این از بعد شک بدون پرسی؟ می مرا نام چرا که داد

کردتوِ رتَگپتکرامزماهنکردتورگم،انمماردمرام-21
زبانی :قلمرو

مصرا در : ...(را من نامِ مادرم ( اضافه( فک است) کسره از بدل ، اول کالهع : ترگ / فوالدین بزرگ چکش مانند ابزاری : پتک /

/ خود

ادبی :قلمرو

آرایی گ(واج م.ر. ( های /صامت کوبید( خواهد سرت بر مرا پتک با که است انسانی مانند زمانه ( تشخیص: از/ مجاز ترگ:

هستمتشبی /سر پتکی مانند من ترگ/ه: ، مرگ استجناس: طنز دارای بیت /

فکری :قلمرو

مرا نام تو»مادرم ای«مرگ وسیله مرا روزگار و هستم(گذاشت تو مرگ باعث من صورت هر در ( داد قرار تو مرگ برای

ارگییکبهبرـسدهینششـتهببارگیبی:گفتبدوانیشش-22
زبانی :قلمرو

اسب : اسبباره بدون : بارگی بی // 

ادبی :قلمرو

از مجاز رستم»سر: «وجود

فکری :قلمرو :

داد. خواهی کشتن به را خودت اسب بدون گفت رستم به اشکبوس

29-
رپخاشجویردمدهبیهایهک:بدویپاسخدادنچنینتهمـت

زبانی: قلمرو

جنگجو جو: پرخاش / رستم لقب :  تهمتن

فکری :قلمرو

بیهوده طلب جنگ مرد ای : گفت اشکبوس به بیت...رستم با بیت این المعانی() موقوف بعد
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آورد؟سنگزریانرکششِ رـسآوردگـجنهکندیدیادهپی-24
زبانی :قلمرو

آید. می تأکید برای و ندارد پاسخ به نیاز که سؤالی انکاری: استفهام

ادبی :قلمرو

: آوردن»کنایه سنگ زیر ازکنا«سر کردن»یه سنگ«نابود ، جنگ : جناس /

فکری :قلمرو

. کنند می نابود را طلبان جنگ و روند می جنگ به پیاده واقعی جنگجویان که ندیدی تاکنون آیا

کارزاراموزمتبیادهپیردهسوارنبایرا تو اکنونمـه-25
زبانی: قلمرو

ماهرنبرده: ، جنگکارآزموده : کارزار / ) تو به ( متمم : ت /

ادبی :قلمرو

پیاده ، سوار معادلتضاد: امروزه شاید . دارد وجود طنز بیت در سوار») گفت«نبرده پنبه»بشود (پهلوان »

فکری :قلمرو

کرد جنگ پیاده اکنون سواره جوی جنگ دهم.ای می یاد تو به را ن

کبوساـشازانمـتسباسپاتهکتوسادفرسـتزانمراادهپی-26
زبانی :قلمرو

بگیرم : بستانم / دلیل آن به : زان

فکری :قلمرو

اسبت تا فرستاد پیاده مرا توس دلیل این شوم...به آن سوار و بگیرم تو از را

اشکبوس تحقیر : مفهوم

«مزیحو فسوسجز همیمنبینسلیحتوبا»:گفتبدوانیشش-27
زبانی :قلمرو

سالح : سلیح / کوشانی اشکبوس /کشانی: ) سالح مُمال سِلیح کردن ) مسخره : ریشخندفسوس سخنان/، ، مزاح : مزیح

جدی (غیر مزاح مُمال مزیح ( شوخی ، 

فکری :قلمرو

گفت رستم به نیستی(:»اشکبوس جنگ اهل ( نداری. کردن شوخی و کردن مسخره جز سالحی تو

زمانآریر،ـساکنونمـهاتنببیانکمورهکتی:مرسـتگفتبدو-21
ادبی :قلمرو

: زمان»کنایه از«سرآری است»کنایه رسیده فرا کمان«مرگت ، تیر نظیر: مراعات / زمان ، کمان جناس: /

فکری :قلمرو

مرگت اآلن همین که ببین را کمانم و تیر این : گفت رسد.رستم می فرا

دششیاندروکردزههبرا انکمدیداهیگرانماسپهبانز شچو-21
زبانی: قلمرو

او نازیدن : ارزشمندنازش ، قیمتی گرانمایه: /
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فکری  :قلمرو

کمان دید خود اسب به را او نازیدن رستم کشآمادوقتی را خود ید.ۀ

رویهبباالزدآماندراسبهکاویاسبرب  ربزدرتییکی-91
زبانی :قلمرو

جناس سینه/ : دوم بر اضافه حرف : اول بربر ، بر : 

فکری :قلمرو

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

جفتاهیگرانمشیپهبنهکبنشیگفت:آوازهب،مرسـتدیدبخن-91
زبانی :قلمرو

ج گرانمایه / همدم : عزیزجفت اسب : :فت جناس // جفت ، استگفت طنز دارای بیت

فکری :قلمرو

بنشین. عزیزت اسب پیش اکنون گفت بلند صدای با و خندید رستم

کارزارازاییآـسربزمانیارردکنرش،ـسبداریگررزد-92
زبانی: قلمرو

) او سرِ ( الیه مضاف ش: / است شایسته : آرامسزد بکنی، استراحت : برآسایی / آغوش کنارک // استبگیری طنز دارای بیت

فکری :قلمرو

بکشی. دست کردن جنگ از ای لحظه و بگیری آغوش در را عزیزت اسب سر اکنون است شایسته

99-
دروس،سنرخولرزانلرزتنیکبوساـشدزوکردزههبراانکم

زبانی :قلمرو

رنگ زرد درختی صمغ نوعی : است(سندروس نظر مورد رنگ بودن زرد اینجا در (/

ادبی :قلمرو

کنایه: / ) شد زرد سندروس مانند اش چهره ( سندروس :رخ شدن»تشبیه سندروس ا«رخ زه:«ترسیدن»زکنایه به کمانِ /

تیراندازی آمادۀ ازکمان از/کنایه کنایه لرزان: وحشت»تن و آرایی:«ترس واج ر»/ ، «ز

فکری :قلمرو

لرزید. می بدنش و بود ترسیده که حالی در کرد آماده را کمانش سرعت به اشکبوس

خیکربخیکه:گفتبدونتهمـترتیاریدببآنگهربمهبرسـت-94
زبانی :قلمرو

بیهوده : خیر سبکی(/خیره متمم)ویژگی یک برای اضافه حرف دو آوردن : بر رستم به

ادبی :قلمرو

بارید(:مکنیهاستعاره باران مانند تیر ( تیر تیرببارید باریدن : اغراق /

فکری :قلمرو

...ا بیهوده گفت او به رستم . کرد پرتاب را زیادی تیرهای رستم سوی به شکبوس
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راشاندـیبدانـجوبازویدوراشخوـیتنداریهرنجهمی-95
فکری :قلمرو

روح و اندازی می رنج به را خود بازوی و دچارپلیدبدن را کنی.خود می عذاب

96-
کمردبنهبنتهمـت خدنگرتیچوهبیککردنزیگگـچنربد،ِ 

زبانی :قلمرو

: چوبه / سازند می نیزه و تیر آن از که محکم و سخت چوبی خدنگ: / کرد انتخاب : کرد شمارشگزین  «یرت»واحد

فکری :قلمرو

کرد. انتخاب را خدنگ چوب از تیر یک و کمرش بند به برد دست رستم

کاناسالمریکیتی-97 عقابرّپرباوـچارنهادهآبچو،پی
زبانی :قلمرو

تیز پیکان ، پوالدین پیکان دارنده : پیکان الماس

ادب :یقلمرو

بود/ ) درخشان ( تیز آب مانند تیر نوک : تشبیه

فکری :قلمرو

کرد( انتخاب را ( بودند بسته عقاب پر چهار آن بر و داده جال را آن نوک که الماس چون برنده تیری

91-
دنگـخِ ر،تیآوردهدرانشَستهبچنگهبمرسـتالیدبمراانکم

زبانی :قلمرو

می آن با را کمان زه ، داری کمان وقت در و کردند می شست انگشت در که بود استخوان جنس از مانند انگشتری : شست

گرفتند/

ادبی :قلمرو

از«چنگ»مجاز: «دست»مجاز

فکری :قلمرو

تیر شست با و گرفت چنگ در را کمان کرد.رستم پرتاب ی آماده را خدنگ

سینۀربَ ربَزبد-91 بوسداداودست،انزمآنرسپهکبوساـشو،
ادبی :قلمرو

کنای : بوسیدن دست ببوسد/ را کسی دست بیاید آسمان اغراق: بوسد/ می را دست است کسی مانند آسمان تشکرتشخیص: از ه

:بر،برجناس:کردن/ آرایی واج س»/ ، /ب »

فکری  :قلمرو

کرد. تشکر او از آسمان که زد اشکبوس ی سینه بر را تیر آنچنان رستم

زنادماردزگفتیهکدـشانچنبدادانـج،زمانماندرـهانیشش-41
ادبی :قلمرو

دادن»کنایه: از«جان /مردن»کنایه صامت« : آرایی واج نشد/ زاده هرگز که طوری به اشکبوس دادن جان در : «ن»اغراق

فکری :قلمرو

است. نشده زاده مادر از اصالً انگار که مُرد سرعت به چنان آن فردوسیاشکبوس شاهنامه،
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پژوهی متن کارگاه
زبانی قلمرو

برگردانید.-1 ساده نثر به ، کالم اجزای سازی مرتّب از پس را زیر بیت

مز،بشدتی» «اربهبدآماندررزمگردهمیگبکوخودباراهّ

با سرعت به برخاست.رهام آسمان به غبارش و گرد که ای گونه به رفت جنگ میدان به زره و جنگی کاله

گوییم-2 می افتید؟«بهار»وقتی می چیزهایی چه یاد به

می هم با شبکه یا مجموعه یک صورت به و رسند می ذهن به که هستند چیزهایی از ... و شکفتن ، جوانه شکوفه، گل، درخت،

شب این به هاآیند؛ مجموعه یا ها معنایی»که گویند.«شبکۀ می

بسازید. معنایی شبکۀ ، واژه هر برای ، درس متن از دیگر کلماتی انتخاب با آنگاه بنویسید؛ را واژه هر معنای اکنون

دسته دارای قدیمی اسلحۀ نوعی : ضمعنا برای و بود بزرگ و گرد آن سر که رفتای می کار به زدن ربه

گرز

کمند ، گرز ، تیغ معنایی: شبکۀ

زحل سیّارۀ معنا:

کیوان

بهرام ، کیوان معنایی: شبکۀ

یک-9 گاهی فارسی، زبان گذشتۀ تاریخ می«متمم»در کار به اضافه حرف دو با مانند:همراه رفت؛

فردوسیگیتیفروزفّر ،زوتسهمیکاروزگشتتیکهگون،هبجمشیدرب

کاربر گونه این برای دیگری نمونۀ ، درس این بردر کمر بند به کنید. پیدا متمّم بر–د رستم به

مصوّت-4 واژگان برخی در مصوّت«ا»گاهی مانند:«ی»به شود؛ می تبدیل

رکیب- رکاب

حجیب- حجاب

شکل این کلماتبه ، یافته تغییر می«مُمال»های شود؛گفته

و بیابید درس متن در ممال کلمۀ )چند سالح )سلیحبنویسید. مزاح (مزیح(

ادبی: قلمرو

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

کردن:- گران ایستادنعنان
آوردن:- گرد به نبرد هم شکستدادنسر
نمونه-2 توانند می درس ابیات کدام . است سپاه دو پهلوانان خوانی رجز ، حماسه آداب از باشند؟یکی رجزخوانی این از هایی

91،92–26الی24و21

کار-9 این به ادبی زبان در ، شود نمایی بزرگ و روی زیاد چیزی، صفت و ویژگی بیان در در«اغراق»هرگاه آرایه این گویند. می

مانند: دارد؛ فراوانی کاربرد حماسی های متن

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

بیتخروشسوارانواسپانزدشت/زبهراموکیوان،همیربگذشت:1بیت تیزراهمباخودوگبک/همی:7/ /گردرزماندرآمدهبارببشد

اشکبوس/زمینآهنینشدسپهرآبنوس:11بیت هبگرزگراندستربد
است؟-4 طنزآمیز ، شاعر بیان لحن ، ابیات کدام 95–91-21–11در

فکری :قلمرو

آشفت؟-1 بر رهّام از رستم چونازمیدانجنگفرارکردهبودچرا
رست-2 چرا ، شما نظر آورد؟به روی ، نبرد به پیاده رباینشاندادنقدرتخودوتحقیکاشکبوسم
بنویسید.-9 را رستم برتر ویژگی چند ، درس این پایۀ غیکتوتعصب–وطنرپستی–بیباک–اعتمادهبنفسبر
روحی-4 دید بالیم؟-از می بدان ایرانیان ما که هست فردوسی کالم در ویژگی چه –پهلوانی–شجاعت–میهندوستیوملیگراییروانی

حماهس.
5-............................................................................................................................. ...............
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حکمت گنج

رعیت و عامل

ربرعّیتهبفالنوالیت،ادهایفرسـتهکرا  لعامفالندهامشنی:» گفت را  اهیپادـشریلنّونمصذوا

بدهیاوزایـسروزی،بلی»:گفت«م.اوبدـهزایروزیـس»:گفت.«میداردرواموظلدمیکندستیرداز

سودهچرارعّیتوشردوـی،نهیخزینهردوستانیبازویازاردهمصوزجرهبد.پسدهباـشسـتتمامرعّیتازمالهک

«؟دارد

ال.حردبفرمودلعامّرتِ مـضعدـفوگشتلاهخجپادـش
زبانی پادشاهیقلمرو به ( را پادشاهی اضافه: حرف را )

گرفت باشد: باشدستده زیانمصادره:/ه مضرت: / خزانه ممال : خزینه / کردن جریمه

ادبی :قلمرو

از کنایه کردن: ستم»درازدستی و «تجاوز

ردیدمردمدانگوسفنچونهنربیداّولمـهبایدرگگرک
اد :بیقلمرو

از مجاز : از«گردن»سر کنایه بریدن: مَ«کشتن»سر دارای استثَبیت ل

فکری :قلمرو

با: دارد معنایی ارتباط

نتوان شد پر چو که / ببند سرچشمه ز آب سلیم ای / گرفت( سرچشمه از باید را سیل جلوی )یعنی سر ز را سیلی کرد باید بند

جوی سعدی.بستن ، گلستان
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سیزدهم: درس

آفرید گُرد
سهراب و رستم داستان در که این با دالور گردآفریدِ است. گُژدَهَم دختر ایران، ملّی حماسۀ شیرزن پهلوان گُردآفرید،

ایران، سوی به توران از سهراب رهسپاری در است. شاهنامه زنان گیراترین از یکی و برجسته بسیار دارد، کوتاه حضوری شاهنامه

می آشنا او با است، رستم پدرش، جوی و جست در وی که نامهنگامی به دژی ایران، و توران مرز در دژ»شویم. است.«سپید

سالخورد ایرانی یک که میگُژدَهَم فرمان دژ آن بر ، است میه ای سرسختانه پایداری دشمن، برابر در همواره و اینراند با و ورزد

می امیدوار دژ آن به را ایرانیان همۀ دل ، نبردکار در بگذرد. دژ این از ایران خاک به درآمدن از پیش است ناچار سهراب سازد.

او بر سهراب دژ، فرمانده هُجیر، و سهراب میمیان میپیروز نخست ، سهراب . راهیشود کرده، اسیر را او امّا ، بکشد را او خواهد

می ننگ مایۀ را واقعه این گُردآفرید امّا ، سازد می سراسیمه را نشینان دژ ، رویداد این از آگاهی کند. می خود برسپاه و داند

میمی او نبرد به خود و آآشوبد با رویارویی برای سهراب درمیرود. رزمگاه به شیرزن مین در دو آن میان نبرد و گیرد:آید

کم،گشتنانجمآناالرـسهکمدـَهَژگ ردخـتدـشگاهآچو-1
زبانی :قلمرو

هُجی منظور ، فرمانده : ساالر / ایرانی پهلوانان از یکی نام : سپاهگژدهم : انجمن / است. ر

فکری :قلمرو

شد. کم سپاه آن فرمانده که شد آگاه آفرید گرد وقتی

دارانم،اندرونگـجنهبهمیشهسواردیرگانـسربَ بودزنی-2
زبانی :قلمرو

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

فکری :قلمرو

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

9-
یدرونآچنین،اردمززماهن«ریدگردآـف»بود اوانماکج

زبانی :قلمرو

از ماضی فعل نآورید: / که =آوریدن»کجا: آوردن«

فکری :قلمرو

بود نیاورده دنیا به مادر از را دختری چنین روزگار بودو گردآفرید او نام که

قیکردارـکهبدالهلرنگشهکـشرهجیزکار دآمگشننانچن-4  ِ
زبانی :قلمرو

مانندِ کردار: به / رنگ سرخ ، الله رنگ به رنگش: الله

ادبی :قلمرو

شد سیاه قیر مانند صورتش : تشبیه

فکری :قلمرو

سی قیر مانند زیبایش رخسار که شد شرمنده چنان او شدن تسلیم و هجیر شکست شداز عصبانی و اه
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ردنگای،ـجکارآناندرنبودگـجنِ نسواراِ رد عدبپوشی-5
زبانی زرهقلمرو : درع :

فکری :قلمرو

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

زریهبپاییباد،انمیربرکمرهبکردارشیژدازدمفرودآ-6
زبانی :قلمرو

رو تند اسب : بادپا / قلعه : دژ

ادبی :قلمرو

: استعاره / آمد شیر مانند او : تشبیه / شدن. آماده از کنایه : بستن میان بر /کمر بود رو تیز باد مانند اسب : بادپا

فکری :قلمرو

بود. شده پایی تیز اسب بر سوار و بود آماده که حالی در آمد پایین دژ باالی از شیر مانند

کردهوَیلَ یکی انخروـشدرـعچودرگ چودآماندراهسپشیپهب-7
زبانی :قلمرو

بلند آواز : ویله تندر ، ابر غرّش : رعد / غبار : گرد

ادبی :قلمرو

بود. خروشان رعد مانند دوم مصراع / آمد سریع گَرد مانند اول مصراع : تشبیه

فکری :قلمرو

کشی بلندی فریاد رعد مانند و آمد سهراب سپاه پیش به دالوری :مانند گفت و د

رانـسودهمآزکارودلیرانآورانگـجنواندکدامگردانهک-1
زبانی :قلمرو

پهلوانان : سران

فکری :قلمرو

هستند؟ کجا دیده دنیا بزرگان و دالوران و جنگجویان و پهلوانان که

گزیددندانهبرالبودیدبخنبدیدرا او،اوژنرشیرابهچوس-1
زبانی :قلمرو

گرفتن گاز را خود لب تحسین یا تعجّب از گزیدن: دندان به لب / افکن شیر ، دلیر : اوژن شیر

فکری :قلمرو

گرفت.و گاز را لبش تعجب از و خندید دید را او افکن شیر سهراب قتی

بدید،را اوافگندکمنِ تخدچوریدآـفدرگشیپدمانامدبی-11
زبانی :قلمرو

دُخت / خشم روی از غرّنده ، خشمگین : برند./دمان می کار به حیوان یا انسان کردن اسیر برای که طنابی کمند: / دختر :

افکننده کمند : افکن کمند

فکری :قلمرو

... دید را او جنگجو دختر آن قتی و آمدو آفرید گرد پیش به خشمگین
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11-
گذررشتیشیپرامرغدنبُربادبگشوکردزههبراانکم

زبانی :قلمرو

/ نبود : نبُد / سینه بر:

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

فکری :قلمرو

آ جلو را اش سینه و کرد آماده را یابدکمان رهایی او تیر جلوی از توانست نمی ای پرنده هیچ که گشود را بازوانش و ورد

سوارانگرفتراستوچپگرفتبارانرتی،ربرابهبسه-12 ،جنگ 
زبانی :قلمرو

متمم. یک برای اضافه حرف دو آوردن : بر سهراب به

ادبی :قلمرو

: سمتتضاد هر از مجاز: / راست ، چپ

فکری :قلمرو

شدند. جنگ وارد سواران شیوۀ به و انداخت می تیر سهراب به هم سر پشت

جنگهبدآماندرزتیوربآشفتگـنندشآمورابسهکردنگه-19
:زبانیقلمرو

سرعت به تیز:

فکری :قلمرو

آمد او جنگ به سرعت به و شد خشمگین و آمد ننگش و کرد نگاه سهراب

همیربدمیدشآتان ربـسهکریدگردآـفدیدرارابسهچو-14
زبانی :قلمرو

بر / ) ربط حرف ( وقتی : مانندچو : سان

فکری :قلمرو

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

کرداتبازرپرا انسنوانعنکردرابسهسویرازهنیرـس-15
زبانی :قلمرو

: سنان / افسار ، دهنه : نیزهعنان

فکری :قلمرو

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

چرخاند می سرش

گـجنهبدبگرهارـچاوِ بَدخواهچوپلنگچونشدورابسهآشفترب-16
زبانی :قلمرو

وندی : گر چاره / مرکب واژۀ خواه: بد

فکری :قلمرو

بود مُدبّر و داشت مهارت کردن جنگ در او دشمن زیرا شد خشمگین پلنگ مانند شدو عصبانی سهراب
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ربرَدید،یکهبربش،یکربز ر هریدگردآـفربند کمربزبد-17
فکری :قلمرو

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

ششیدربانمیاززتیغتییکیریدگردآـفدبپیچیزینربچو-11
زبانی :قلمرو

پهلو ، کمر : میان

فکری :قلمرو

کشید بیرون پهلویش از را تیز تیغ افتد( می گویی ( پیچید زین روی او و خورد آفرید گُرد بر سهراب نیزۀ که هنگامی

گرداستربـخواسپرب ازنشستکردمنیدوهباوزۀنیزبد-11
زبانی :قلمرو

شکست : کرد نیم دو به / سهراب : اسباو اسپ: /

فکری :قلمرو

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

زودربگاشتورویوازدبپیچینبوددهبسناوباآوردهب-21
زبانی :قلمرو

برگرداند : برگاشت / جنگ : آورد

فکری :قلمرو

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

ببکداییروشن،انجهازمهبخشردسپرا،اژداهانعند،سپهب-21
زبانی :قلمرو

کرد/ رها را افسار سپرد: را اژدها عنان / اسب اژدها: / سهراب : سپهبد

ادبی :قلمرو

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

فکری :قلمرو

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

رکشازدوخربداشتودبجنبیاندرشگـتنهبانآمدخروـشچو-22
زبانی :قلمرو

/ جنگی کاله : خُود / او. نزدیک : اندرش تنگ به

فکری :قلمرو

برداشت. سرش از را او خُود کاله رسید آفرید گرد نزدیک به کنان فریاد سهراب وقتی

خ موی و سر گردآفرید خودِ که اند گفته بعضی نظر) به بعید بسیار امّا . نیست مرد او که بداند سهراب تا است کرده برهنه را ویش

اند.( داشته می بر سرش از او کاله ، مغلوب طرف تحقیر برای که است بوده مرسوم گویا رسد. می
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اویروی،شددخورشیچوانردفشاوی،مویزرهبندزدـشراه-29
زبانی :قلمرو

درخشان : درفشان

ادبی :قلمرو

شد. درخشان خورشید مانند او روی تشبیه:

فکری :قلمرو

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

استرافسرد از اوویرورکرستدخـتکاو،راببدانستسه-24
زبانی :قلمرو

پادشاهی کاله ، تاج افسر: الیق ، شایسته : درِ از

فکری :قلمرو

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

آوردگاه؟!هبآیدردخـتنچنیاهازاریانسپ:؛گفتدشتفگشآم-25
زبانی :قلمرو

جنگ میدان : آوردگاه

فکری :قلمرو

آید؟! می جنگ به دختری چنین این ایران سپاه از که گفت و کرد تعجب

بندهبانشدمیآموداختبیندکمنانپیچبگشودراکفـتز-26
زبانی :قلمرو

کمر : میان / طناب : کمند / بندند می ترک به را چیزی آن با و آویزند می اسب زین عقب از که ای تسمه ، بند ترک : فتراک

فکری :قلمرو

بس و گشود را کمندش فتراک گرفت.از را او و انداخت آفرید گُرد وی

روی؟ماهای،توجوییگـجنچرامجویراهیی،نمکزبدوگفت-27
فکری :قلمرو

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

مشور،ابینیراهیی گمزچنگورتوان هبـسمدامهبامدین-21
زبانی :قلمرو

مکن. تالش و تقلّا بیهوده مشور: دست انگشتان : چنگ / خر گور : گور / مانند : سان به

ادبی: قلمرو

/تشبیه بهتر آن از و هستی گور مانند تو منظور: ( چنگ : («دست»مجاز است

فکری :قلمرو

نکن تالش بیهوده ، یابی نجات من دست از توانی نمی است نیفتاده من دست به کنون تا تو مثل شکاری
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ردمانندید،ارهـچازجزراآنرمردآفریدگکاویختبدانست-21
زبانی :قلمرو

است جمله نهاد گردآفرید: / شد. دچار ، شد گرفتار آویخت:

فکری :قلمرو

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

ر،کردارشیهبدلیرانانمیریایدل»گفت:وبنمودرویبدو-91
زبانی :قلمرو

مانند : کردار به

فکری :قلمرو

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

ماگـآهنوروشمشیرزینگربماجنگینربارهر،نظدولشک-91
زبانی. :قلمرو

جنگ عزم ، قصد : آهنگ

فکری :قلمرو

دارند نظر زیر را ما جنگِ قصد و شمشیر و گرز و هستند ما جنگ تماشاگر طرف، دو سپاهیان

گویوگفتازرپگرددتواهسپومویروینچنیایمگشکنونمن-92
ادبی :قلمرو

موی ، روی : جناس

فکری :قلمرو

: گویند می و آورند. می در حرف برایت تو سپاهیان کنم می باز را موهایم و صورت من اکنون

گردآورداندراربهبسانبدینردنبدشتهباوریبادخـتهک-99
زبانی :قلمرو

کرد جنگ : گرد آورد اندر ابر به

ادبی :قلمرو

) آسمان معنی در ( ابر مجاز: / اغراق

فکری :قلمرو

دخت خاطر به )جنگش است. انداخته راه را بزرگی جنگ دختری خاطر به او است.(که بوده ری

«جستگـ،جنآشتیاینربایدنبتستفرمانهبژدورلشککنون-94
ادبی :قلمرو

آشتی ، جنگ تضاد:

فکری :قلمرو

جنگید نباید ، صلح گونه این وجود با میکنم تسلیم تو به را قلعه و سپاه اکنون
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ششیدژدرب رافرازـسد سمنریدگردآـفدبپیچیراانعن-95
زبانی :قلمرو

قلعه : دژ / رنگ زرد به مایل اسب : سمند

فکری :قلمرو

برد دژ طرف به را سربلندش اسب و برگرداند را اسب افسار گردآفرید

مگژدـه،ژدردگاه هبامدبیهمهباوبارابوسههمیرفت-96
زبانی :قلمرو

ایرانی پهلوان نام : گژدهم / استمراری ماضی : رفت همی

فکری :قلمرو

ای تا ، بود او همراه سهراب و رفت می آمدگردآفرید قلعه دروازه به گژدهم که ن

ششیدژدرب،هبسـتوهتن خسـتریدگردآـف،ادبگشبارهرد -97
زبانی :قلمرو

کرده عرق ، کوفته : بسته قلعه : باره

فکری :قلمرو

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

شدندنخونیدیدهودلمازـغرپشدندنوغمگیدببستنژدرد -91
فکری :قلمرو

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

رپیوانرب،بودندرددازرپرهجیوریدگردآـفآزارز-91
زبانی :قلمرو

جوان بُرنا: آسیب ، صدمه آزار:

فکری :قلمرو

بودن ناراحت و غمگین مردم تمام هجیر و گردآفرید عذاب و رنج داز

نانجمدل،توازبُدمـغازرپرزن،شیدلنیککای»د:بگفتن-41
فکری :قلمرو

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

گـنندودهربتوکار زایدنیورنگمافسونـه،تیسجرزممهکـه-41
زبانی :قلمرو

طایفه ، خانواده ، دودمان : دوده / نیرنگ : رنگ / مکر حیله، افسون:

فکری :قلمرو

ش ما دودمان که شد باعث تو عمل و بردی کار به نیرنگ و حیله هم و جنگیدی هم نباشد.که رمنده
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گریدبنهسپد،ربآمبارههبریدگردآـف،اربسیدیدبخن-42
فکری :قلمرو

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

نچیرتکان اهـشکای»:گفتنچنیزینپشتربدیدرارابچوسه-49
فکری :قلمرو

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

نبکددشتزهم ،آمدنازمـهگردباز،کنونگشتیهرنجچرا-44
زبانیقلم :رو

بپوش چشم دژ به آمدن از : آمدن از هم بازگرد / کردی رنجی قدم آمدی، : گشتی رنجه چرا

فکری :قلمرو

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

کنیتورانانمور،سویِ رخکنیفرمانهکآیدربهـترا تو-45
فکری :قلمرو

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

«شخوـیلویهپاندان،زگاو  خورَد»شخوـیبازویهبنیمابساشینب-46
زبانی :قلمرو

منفی( التزامی ماضی ( باشی نباید نباشی:

ادبی :قلمرو

آمده: اللملوک نصیحت در . است مَثَل : دوم فربهری »مصراع و شود، فربه تا بخورد بسیار و بیند سبزه که بوَد ستوری چون تو مثل

بخورن و بکشند را او سبب بدان که باشد، او هالک سبب «.داو

فکری :قلمرو

مینداز. هالکت به نادان گاو مانند را خود و باشی امان در توانی نمی خود بازوی زور خاطر به

شاهناهم،فردوسی
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پژو متن هیکارگاه
زبانی :قلمرو

معانی-1 لغت، فرهنگ کمک کشید»به بنویسید:«بر را

باالششی /ربششیدن: اختن.خارجـسربآوردن//رونششیدنبیراجکردن/استخدن
کلمۀ-2 با که بیابید درس متن از واژه باشد.«فتراک»دو داشته تناسب

(32مند)بیتک-(11زین)بیت 
9-: مانند کند، می تغییر کلمات برخی نوشتاری شکل ، زمان گذر :»در سفید« سپید

بنویسید. و بیابید کلمات نوشتاری شکل تحوّل از ای نمونه ، درس متن  اسب=اسپاز

.کنیدبررسیمعناییکاربردنظرازرا«چو »سوم، وبیست ویکمهایبیتدر-4

ازاست.استوحرفربطوابستهـس«وقتیهک»هبمعنی«چو»تیکم:ردبی
 اهفاست.استوحرفاـض«مثلومانند»هبمعنی«چو»ردبیتبیستوسوم:

است؟آمدهاضافهحرفدوبا«متمّم »هابیتکدامدر-5

هبجنگاندرونانمدار  زنیبودربسانگردسوار/همیشه
سوارانگرفتگـجنراستوبارانگرفت/چپررب،تیابرهبسه

ادبی :قلمرو

هستند؟-1 جناس آرایۀ دربردارندۀ ، ها بیت کدام در قافیه  2،12،32،11،12واژگان
بنویسید:-2 را زیر کنایی های عبارت مفهوم

سپرد- را اژدها ،عنان (ربودرتعیراتـساکردرهرااسبارافسراب)سهسپهبد

-( کنی توران سوی ، نامور (ربویتورانرکزمینهبسویاستربهـترخ

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

بنو ؛آن خویش پهلوی ز نادان گاو خورد  خوردناست(ربهازنزیسـتهکمعتقداست/توذکرکردنونزیسـتربایخوردن)یسید.

فکری :قلمرو

بود؟-1 چه ، دژ ساکنان بودن غمگین و دردمندی رابسهازریدـفآشکستگرددلیل
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ب-2 را زیر بیت مفهوم و بنویسید.معنا روان نثر ه

زودربگاشتورویوزدبپیچینبوددهاوبسنبا،آوردهب
ربگشت.رعتهبـسوربگرداندروینداشترارابباسهابلهتوانمقچون

هایی-9 ویژگی چه با را گُردآفرید ، داستان این در استفردوسی کرده ؟وصف
گر،حیاعشج ارهجومّلیگرا،ـچا،،زیبله

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

.گیکدمیلشکحوادثازریبسـتردایاهسحمره:داستانی»-
.باشدمتمازیدیگرانازروحی وجسمیاهیتواانیینظرازهکششدتصوریهبانسانیراکوشدمیحماسیزبان وواژگانازگیکیبهرهبارکا اهسحمارعـش:قهرمانی-
ملّی- و هبواقعّیاتازایزمینهرد وقهرمانیحوادثاقلبردراملّتیکومذهبیفکریعقاید واجتماعی وفردیاخالقهکاستآنربرکاحماهسشارع:قومی

.بگذاردنمایش
العاده- خارق .فردوسیشاهنامۀردسیمرغوجودنظیکندارند؛سازیعلمیهمتجربۀ وعینیمنطقباهکموجوداتی واهانسانحوادث،طرح:حوادثی

خوانی روان متن با را درس این ، توضیح این پایه کنید.«شیرزنان»بر مقایسه

بیانمیرهدوحماهس قهرمااننهستند،رهدورددافعازمیهنرا ندارد.حوادثخارق«شیکزانن»متنزنهستند،،کنند،ردرهدو العاده
5-................................................................................................................................... .........
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خوانی: شعر

زمین ایران مردان و دلیران

1-
شدآوازه،رپاریانبارهدگرشداتزهآزمونگامۀچوهن

زبانی :قلمرو

مشهو شد: پرآوازه / آمدن. پدید ، گرفتن رونق شدن: شدتازه ر

اتبناکانرپورـجِ کاـخزینوپاکپدرامزنغخّطۀایناز-2
زبانی :قلمرو

سرزمین از مجاز خاک: / . آراسته و خرّم پدرام: / مطبوع و خوب نغز: / سرزمین : خطبه

گان مانکزمردخیدۀفرخنزمرایناز-9 زستیندشمپلن
زبانی :قلمرو

وطن از استعاره . حیوانات آشیانۀ و جایگاه کنام:

ادبی :قلمرو

دالوران از استعاره : پلنگان

کاررهنشدانچندگرره،-4 روزگاردیدۀشدرهخیآنکزآش
زبانی :قلمرو

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

کینروزآورگـجنریانژهزمیناریانمردانوراندلی-5
زبانی :قلمرو

جنگ. هنگام ، انتقام روز کین: روز شجاع : آور جنگ خوب ، پسندیده : هژیر

فوج،فوجکرانازآمدندفرازموجهبکردارانجوـشوانخروـش-6
زبان :یقلمرو

دارد تشبیه اول مصراع / طرف کران: / شدن جمع : آمدن فراز

وگویگفتازرپانایشازشدانجهرویادندنهدانمیهبمردیهب-7
زبانی :قلمرو

مجا جهان: پرداختن : نهادن جهانروی مردم از ز

ششورندافظ،حدیناننگهب دیگرندگلوآبزاناینهک-1
فکری :قلمرو

دارند دیگر سرشتی اینان
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نانددشمدلربگراندنگیـخرمناندـختشآراشبداندـی-1
زبانی :قلمرو

آن از که محکم و سخت بسیار چوبی با است درختی : خدنگ / هستند( بداندیش ِ خرمن آتش : کسره از بدل ( اضافه فک : را

سنگین ، بزرگ گران: کنند می درست اسب زین و تیر و نیزه

نیستمرفتسلیحانهنگشفرهبنیستمبیشانداوندجزـخزشس-11
زبانی :قلمرو

ضمیر: جایی جابه : نیست»شان شان بیمِ خداوند جز کس «ز

ادبی :قلمرو

) تناسب ایهام نوعی به ( سنّت ب( لغت فرهنگ الف( = ایهام فرهنگ:

استشمرزمگویرین،آـفلَکماستشمزعمزشگفتیردفلک-11
ادبی :قلمرو

تشخیص

12-
بودنانگهبرا اشممراومـهبوَدزیدانهبباورچورااشم

زبانی :قلمرو

ا فک : (را شما باورِ ( ضافه

) جذبه ( شاهرخی محمود

دریافت و درک

بنویسید.-1 را خود دالیل یافت؟ توان می سروده این در را حماسی شعر های ویژگی کدام

مّلی:خصوصیات بیانمیداردزمینۀ ووژیگیاهیاخالقییکملترا
بخوانید.-2 حماسی لحن با را شعر دیگر بار یک
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شناسی گونه

داستانی ادبیّات

آاثرگوهننایهب.کردهاندانرابیاهیمیمفوانی،موضوعاهداسـتۀشیوهبهکممیخوانیناهییرال،مـترداینفص

کان ،نروایت،شخصیت،لحرنصغازریرهگیهکبابه «انیداسـتاتادبی»د؛پدیدمیآینو...دیدزاویۀوم

میشود. گفته

ای،ـجانیاتداسـتادبیمروردقل،خاّلاقهنروایتیارث؛یعنی،رهردمیگیربردرارواییانی،همۀآاثراتداسـتادبی

است.رمانوکواتهان،داسـتانقّصه،داسـتلشامانیاتداسـترد.ادبیمیگی

استانداسـت ظرفی حقیقت، تفّکآنکمکهبدهنویسن هکرد آرزواهرات، ریفکاهیریجهتگیو،

محتوایآنو ماهی ردونهب،باید انیداسـتنمـت ره خواندنسبا؛پ اندمیگنجآنردراخاصاهیممفوشخوـی

م.دیشیبین
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چهاردهم درس

بقّال و طوطی

ایطوطیگویا،زنوایی،سبخوشطوطیایراویوالیبّقبود-1
زبانی :قلمرو

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

قافیه گویا: ، را ردیف ای: طوطی

فکری :قلمرو

داشت زیبایی و آواز خوش و رنگ سبز طوطی بقالی .مرد

سوداگرانهمهباگفتیهنکـتدکاناننگهببودیدکانرد-2
زبانی :قلمرو

قافیه سوداگران: ، دکان / مشتریان سوداگران: / کرد. می شوخی : گفتی نکته بود/ می : بودی

ادبی :قلمرو

کنایه گفتی: نکته

فکری :قلمرو

مشتریان ی همه با و بود دکان نگهبان کرد.طوطی می شوخی

بدیاذقحانطوطینوایردبُدیانطق،آدمیابردخط-9
زبانی :قلمرو

ماهر. : حاذق / گو سخن ناطق: / سخن خطاب:

فکری :قلمرو

خواند(هنگا می همه از بهتر ( داشت. مهارت بسیار خواندن آواز در و ، بود سخن خوش بسیار ها انسان با گفتن سخن م

یختربرا گلنروـغهشیشاهیگریختسوییدکاندرازـصجست-4
زبانی :قلمرو

) جَه : مضارع بُن پرید.) باالجَست: : صدر

فکری :قلمرو

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

خواّجوش،ارغبنشستـفدکانربخواّجاشامدبیخاهنسویاز-5
زبانی :قلمرو

صا : اش مانندخواجه است شباهت پسوند : وش ( منش کدخدا وش: خواجه طوطی./ («مهوش»حب ماه. مانند یعنی

فکری :قلمرو

نشست خبر( آسوده)بی خیال با ، بزرگانه دکان در و آمد دکان به آمد خانه از ) بقال مرد طوطی) صاحب

ضکبزکلطوطیزد،گشترشربـسچرباهموـجدکاننروـغرپدید-6
زبانی :قلمرو

ضربه ضرب: / کچل. ، مو بی کل: / لباس : جامه
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ادبی :قلمرو

ضرب چرب، جناس:

فکری :قلمرو

و زد طوطی سر بر عصبانیت شدت از است، شده چرب لباسش و است روغن از پر دکان که دید سرشناگهان های مو تمام طوطی

ریخت.

کردآهندامتازالبّقمردنکواتهکرددیسخچنروزکی-7
ادبی: قلمرو

از کنایه کرد: کوتاه نزدن»سخن کردن،حرف «سکوت

فکری :قلمرو

ب بقال مرد نزد حرفی روز چند زند.(طوطی نمی حرف طوطی چرا که کشید) می آه و بود پشیمان سیار

غمیزریشدمنعمـتابکآفـتغـیردای»:میگفتودمیکنربشرـی-1
زبانی :قلمرو

جمله شبه افسوس) دریغ: بودن ناراحت بسیار برکندن: ابرریش : میغ )

ادبی :قلمرو

یکجا و باهم : نعمت آفتاب زیباست( و بخش گرما آفتاب مانند نعمت ( تشبیه نعمت: طوطی.استعارهآفتاب از

پوشیده از کنایه ماندن: میغ زیر ارزشمند.آفتاب حقیقتی /ماندن کنایه برکندن: ریش موی/ از مجاز : ریش

فکری :قلمرو

رفت من دست از طوطیَم که افسوس و دریغ صد : گفت می پیوسته و بود ناراحت بسیار بقال مرد

«زبانخوشآنرربـسمنزدمچونزمانآنبودیبشکستهمندست-1
ادبی :قلمرو

ب شکسته شدنود:دستم ناتوان از کاریکنایه انجام طوطیدر از مجاز زبان: خوش /

فکری :قلمرو

کردم. نمی را کار این و شد می شکسته دستم زدم می طوطی سر بر که ای لحظه آن کاش ای

شراخوـیرغمنطقبدابیاتشراردوـیرـهدادمیهدهیاه-11
زبانی :قلمرو

بیچاره و فقیر : را:/درویش اضافهدرویش حرف رارا را: خویش مرغ سخن/مفعولی/ طوطی/نطق: : مرغ

ادبی :قلمرو

: طوطیمجاز از مجاز مرغ

فکری :قلمرو

بگوید. سخن دوباره طوطی شاید تا داد می صدقه ای بیچاره و درویش هر به

دوار،نومی،بدبنشستهدکانربزاروران،حیهسشبوروزهسبعد-11
فکری :قلمرو

... بود نشسته دکان در ناامیدانه و ناالن متعجّب که روز سه از بعد
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گفتهباوآیدکاندردباـشهکاترهگونتفگش،رارغمآنمینمود-12
زبانی :قلمرو

العاده خارق کارهای آورد، می در شکلک : شگُفت

فکری :قلمرو

بگوید. سخن طوطی شاید تا داد می نشان آمیز شگفت کارهای طوطی برای

طشتواسـطپشتچوموبیرباـسمیگذشتهنهربرـسجولقیای-19
زبانی :قلمرو

درویش ، پوش ژنده جولقی:

ادبی :قلمرو

به مشبه طشت: و طاس پشت ، ادات چو مشبه، مو بی سر موتشبیه: بی ب: ظرف نوعی : الف طاس: ( تناسب ایهام در»/ که

دو کلمۀمعنی با (»م نیست شاعر نظر مورد و دارد تناسب م سر

فکری :قلمرو

نداشت. مو اصال از سرش که حالی در کرد می عبور جا آن از خشن و کهنه های لباس با درویشی

،فالن!هی:»هکزدشردوـیرببانگدردزمانطوطیاندرگفتآم-14
زبانی :قلمرو

فالنی فالن: / جمله شبه هی: / فریاد بانگ: / فوراً زمان: در / سخن به گفت: اندر

ادبی :قلمرو

سخن از مجاز : گفت

فکری :قلمرو

... هستم تو با فالنی ای : زد فریاد و گفتن سخن به کرد شروع فوراً طوطی

ریختی؟نروـغهشیشازرمگتو؟آمیختیکالنبا،کلایهچاز-15
ادبی :قلمرو

شدن کچل از کنایه آمیختی: کالن با

فکری :قلمرو

ای؟ ریخته را روغن های شیشه هم تو مگر ای؟ شده کچل چرا تو مو بی آدم ای

را دلقاحبـصداشتپنخودچوکاورا خلقآمددهاسشخنازقی-16
زبانی :قلمرو

/ مردم خلق: / گیری نتیجه : کهنهقیاس لباس درویش/دلق: دلق: صاحب

ادبی :قلمرو

خلقجناس: دلق،

فکری :قلمرو

طو که چرا خندیدند طوطی مقایسۀ از است.مردم خودش مثل هم درویش مرد آن کرد می تصوّر طی
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روشیرشیننبشـتردانَدمهچگررمگیخودازاسراقیپاکانکار-17
زبانی :قلمرو

نوشتن : نبشتن / مقایسه : قیاس

ادبی :قلمرو

شیرجناس: و شیر

فکری :قلمرو

خودت با را پاک های انسان (کار نوشیدنی شیر ( شیر و ) درّنده ( شیر کلمۀ نوشتن همانند سنجش این چه اگر ؛ نکن مقایسه

) است متفاوت معنایشان امّا هستند هم شبیه کلمه دو این ظاهر به ( باشد.

حقابدالزکمشسیراهشدگمسببزینمعاـلجمله-11 شدگاهآ،ِ 
زبانی :قلمرو

دلیل این به : سبب زین / همه : جمله

ادبی :قلمرو

مردم از مجاز : بدیل(اَ/عالم ، بِدل ، بَدَل : است کامه سه مکسر جمع )ابدال کامل مردان بدال:

فکری :قلمرو

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

دیگرلـسعزینوشنیآنزدلیکـشلمحازخوردندزنبورگوندوره-11
زبانی :قلمرو

/ آگاه و خوب انسان عسل: ناآگاهزنبور و جاهل انسان : وحشی زنبور

فکری :قلمرو

و عسل ای گونه ، داشت پی در متفاوت ای نتیجه ولی کردند تغذیه محل یک از وحشی( زنبور ، عسل زنبور ( زنبور دوگونه هر

آمد. وجود به زهر وسیلۀ دیگر گونۀ

انبو،زان،مشکشدرگینـسیکیزینآبوخوردنداگیآهوگوندوره-21
زبانی :قلمرو

ماد مُشک: / پایان چهار ی فضله آید.ۀسرگین: می دست به آهو ناف از که بو خوش

:قلمروفکری

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

شکرازرپ،آنوالیـخیکیاینآبخوریکازخوردندنیدورـه-21
فکری :قلمرو

است شکر از پر دبگری و شکر از خالی یکی ولی خوردند آب جا یک از ، نی دو هر
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نیبراهساهلادهفـتانفرقشنیباهاشبنچنیاینزارانصدـه-22
زبانیقلم :رو

ها( سایه شَبَح، : اشباح ( ، مانندها شِبه اشباه:

ادبی :قلمرو

داشتناغراق بسیار تفاوت از کنایه دوم: مصراع /

فکری  :قلمرو

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

آدمسابلیچونبسی-29 دست.دادایدنشدستیرههبسپهسترویِ 
ادبی هست:قلمرو ، دست جناس:

فکری :قلمرو

شیاطینی که آن دلیل دارندبه وجود آدمی چهرۀ بنابربا کرد.؛ دوستی کسی هر با نباید این

دهد. می نشان خوبی آدم را خود ظاهر در اما ندارد پاکی باطن که کسی روی: آدم ابلیس

مثنویمعنوی،دفتکاّول،مولوی

پژوهی متن کارگاه
: قلمروزبانی

بیابید:-1 درس متن از را زیر واژگان معنایی معادل

( )میغابر آسوده )افرغ( دست چیره )حاذق( کامل مردان (ابدال(

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

خویشرامرغبیابدنطقاتردویشرارهمیدادهدهیاه

به) اول: دومحرفاضاهفمصراع مصراع (مفعولنشانۀ)(

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

منفیهب امروزهرتشیبجنبۀ ا مثبت؛امّ چهرۀ بودهاستوردزمانیاتجرانبا فروشنده کردهاست.سوداگرانردقدیمهبمعنیمشتکیانوخریدارو پیدا خود

کلمۀ«وش»پسوند-4 وش»در چه«خواجه بنویسید.به ، باشند دارا را پسوند این که دیگر واژۀ دو ؟ معناست

مانند مهوش،رپیوش/م ثلو

ادبی: قلمرو
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1-( هشتم بیت در را ها بنویسید.کنایه را ها آن مفهوم و بیابید ریشربمیکند...(
:ریش ماندن:انراحتشدنکندن میغ زیر آفتاب تیارزشمند.پوشیدهماندنحقیق/

در-2 مولوی که ای شیوه گیرد«مثنویمعنوی»موثّرترین می بهره آن تمثیل»از
معنای« به تمثیل و»»است. کردن« «لآوردنثمتشبیه

را مثالی و نمونه یا داستان ، حکایت ، خویش سخن بر تأکید و تأیید برای نویسنده یا شاعر که است آن ، ادبی اصطالح در و است

دهد.ب انتقال خواننده به آسانتر را خود ذهنی مفاهیم تا کند یان

دهید. توضیح ، شده گرفته کار به تمثیل با را درس این محتوای ارتباط اکنون

کلمات-9 ، درس ششم بیت آرایۀ«ضرب»و«چرب»در و دارند اختالف حرف یک ناهمسان»در )جناس بر« در را ) ناقص

کلماتی )روان»نظیردارند. ندارند،« هم با نوشتاری و آوایی دید از تفاوتی گونه هیچ معنی، جز که ) جاری ( روان و ) »روح

همسان )جناس مثال:« آورند؛ می پدید را ) تام

یفردوس«روانشهمیشادگرددهببوـیروانشگالباستگوییهبجوـی»

ناهمسان جناس : بو جو/ همسان جناس : روان روان/

بیابید. جناس انواع برای ای نمونه ، درس متن دلقاز .،شیکشیک/زبان،زمان/دست،هست/خلق،

: فکری قلمرو

دارد؟-1 تأکید مفهومی چه بر ، زیر بیت

خ- نی دو آبخوررهر یک از خال وردند یکی شکرراین از پُر آن و ی

جاش زبلرزانیتویردستوانکهارتعاشازبُوَدرزانرلکاندست-

لیک،حق،آفریدۀجنبشهردو- قیاسآنبااین،کردنتوانشناس

وتکرداـضقایدنبارهزـظانیست.ریدیگواستداییردـخمیکیامادارندانیکسریاـهـظاناهانس
کمگمراهسببزینعالمجمله»بیتبهتوجّهبا-2 / :شدآگاهحقابدال زکسیشد »

مقصود  داردانـخماست؟کسانیچه «ابدال »ازالف(

از نمیشنمچون چیست؟عالمجملهگمراهیعلّتشاعر،نظرب( اسند.ردانحقرا
ب-9 در دارد؟مولوی می حذر بر چیزی چه از را آدمی ، زیر یت

دست» داد نشاید دستی هر به پس هست روی آدم ابلیسِ بسی شد«چون فریفته نباید هبظارهانساناه
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حکمت گنج

رفیق ای

باز جوابشتلطّفلربسبید؛رپسیسخنیرتعیسیحـضازودـشدچارویبا.ابلهیمیگذشتروحاهللعیسیرتروزیحـض

مینمود.ن،عیسیتحسیمیکردریننفاوهکدان.چنادنهاهتوسفوآغازرعبدهنداشتممسّلشخصآنوداد

میفرماییلطفتود،میکنرـهقاودچنرهوشدهایسانـکاینزبونچرا ،اهللروحای»:د؛گفترسیجابدانزعزیی

؟.«اییمینمشیباوـفورمیربد،تومهشیپاجفوجوراوهکآنوبا

اینمنازوصفتمیزایدآناواز؛اوستردهکرتاودربونانهمکوزهاز،فیهاب مّشحریـتاانء کّل،رفیقای:»عیسیگفت

ولقـخازاوونمیگردملاوجاـهننازسخاحبادبمیشود.منمیشومواوازمنـصردغضبصورتمیآید.منازوی

«.لمیگرددعاـقخویمن

اخالقمحسنی،حسینواعظکاشفی
:زبانیقلمرو

مهربانی و نرمی با تلطّف: سبیل خردی/بر بی سفاهت: / شد رو روبه شد: دچار

ستم)ترادف(/ جفا: و جور / خشم قهر: / ناتوان خوار، زبون:

فیه بِما یَتَرشّح اناءٍ کندکُلّ می اوست،ترشح درون در که آنچه ظرفی، هر از :

فکری:  قلمرو

ن باور شخص آن نداشت: مسلم شخص کردآن

کرد آغاز خردی بی و فریاد و بانگ نهاد: سفاهت و عربده آغاز

ستم و درشتی که پست و ناالیق مرد این برابر در چرا فرمایی: می لطف تو کند، می قهر او چند هر و ای شده ناکس این زبون چرا

؟ دهی می نشان مالیمت و ای گشته ناتوان ، کند می

کوزه اوست:از در که تراود برون همان

نیکوست خود مرا گفت نکو که کس آن و اوست سیرت بدی گفت بدم که کس آن

اوست در که تراود بررررون همان کوزه از پیررداسررت کالمرررش از متکلم حررال

بهایی شیخ
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پانزدهم: درس

بومی ادبیات ( آزاد (2درس

زبانی :قلمرو

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

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

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

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

ادبی :قلمرو

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

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

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

فکر ی:قلمرو

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

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

..............................................................................................................................................................................................
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شانزدهم درس

خسرو

ویکروزکاغذهکدنشالِ هسـسمّدتایناممکالسبودم.ردتمـهروباخسداییابـتششمات ارمازسالچه
کلیفیانجیااوردبیکالسهبدادیم اانشربایخواندن موقتیمعّل.بودبیستاهیشرهنمر،بیشـتالحاینبادهد.امت
بودـینیمکتروی اورفـطدوردهکرا مصطفییامنرچۀکرد،دفـتمیداـصتختهپایرا روخس صفحۀوداشتمیرب م،نشسته
رۀنمیکو«کرداجرامی»اهامروزیاصطالحهبادایگرمورـسـصباواختـساییمیانشاالاارتجوکردبازمیرادیسفی
!نشستخودشمیایِ ـجورکآمدمیادشمشاخگرفتومثلـشمیتحویلتناحسوآفرینیمبلغبابیست

زبانی :قلمرو

بی سرودن، شعر یا گفتن سخن اندیشه بدون درنگارتجاالً:

ادبی :قلمرو

شمشاد:»کنایه شاخ از«مثل خوشحال»کنایه و /شاد . حسّتشبیه« : گرم صدای / شمشاد شاخ مثل آمیزی:

ا گارش»سبکوامّ کودکاهنازبودتقلیدیااوردانش«تقرری»سبک مبگوـیباید؛نوشتنمیزیچیرهگزرو؛زریاخستوانگفتهکنمی«ن
سعدی.ردآنزمانماگلسـتگلسـت مشهورار ـشاشعازکردیمومنتخبیمیربَازراسعدیانان  «انالّصبیابُن ص»وادبیومتونارعان 

هباجیاحتی دیگروکردمیوحفظگرفتمییادرکالسـس را اهردسامتمرو.خسدادندمیردسماهبداییابـت ارمازکالسچهرا
رورنداشت.م

زبانی :قلمرو

کردن، بیان کردنبیانتقریر: حفظ کردن: بر از

خواند.براایشانشهککردداـصرا روکردهبود،خسمعّینماربایرا «رتعب»،هکموضوعانشام ،معّلخانمسیحرزایکروزمی

همانآهنگگیکاوحرکاترکودستواشارتایمراربداشتوصفحۀسفیرانشابقمعمول،دفـتخسکوهممط اهیچشمودیازآنرابازکردوبا
مسیحخانسختزندیک گاری،ردستوحسابینمیاربوشکوعهبخواندنکرد.میکزا مفتولیوهشیشاهیکلفتزن یباکنیعدوربیضیودسته دیدوملتفتنیببودوحّت

خودرامینمی خواند.شدهکخسکوازرویکاغذسفید،انشای 
زبانی :قلمرو

متوجّه ملتفت: / رنگ سبز ، زنگار به منسوب زنگاری: / سیمی. دستۀ مفتولی: دسته
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نآغازکرد:چنیرا خودایانشروباری،خس
اند...گردوآمیختههمردافراشتهرپَ وبالرادیدمهکروسـخدو،ربَزنازخلوتیکنج رددم،ـشمیرایهبـسانـتدیهکازدبس» «ربانگیخته

زبانی :قلمرو

می / خانه سرا: / دیروز محدی: برزن: / رفتم می گَردشدم: و آمیخته هم در افراشته پَر و بال / له

ادبی :قلمرو

: اند»کنایه از«برانگیخه می»کنایه دعوا و «کردندجنگ

وداشتراـطـخردبسیارکلماتنوعاینازروخسودبونداولمـتامروزد مانن«ربَزن»و«انبسـتد»اتکلمردآنزمان،

العینحردواوانرـفوگوانگونداداهیاینیکیازاستعوکارمیربدهبرااآنهزنیخودمّرۀروزوعادیاورۀمحوصحبتردحّتی

گارنگاهی زگیخوشمازایچشمه بود.اورن

:زبانیروقلم

گو و گفت رایج/محاوره: متداول:

ادبی :قلمرو

: خوشمزگیچشمه»کنایه از رنگارنگای شیریننمونه«هایِ از کوچک گوناگون.کاریای های

آمیزی: خوشمزگیچشمه»حس از رنگارنگای شیریننمونه«هایِ از کوچک حسّکاریای گوناگون. )خوهای شمزگی:آمیزی

دیدنی( رنگارنگ: چشیدنی،

خسکورارعضمی اشاینبود:کردم.دنباهلانشایارتجالی 

حریفنواختهبصَدمتیهک» الجرمسپکبینداختوازمیدانبگریخت.لیکنخروس«.جهانتیکهشدشیپآنانمدار»یکیازخروسان،ضکبتیسختربدیدۀ

مغلوبهکتسلیماختیارکرده،مخذولوانالناستکحاممیکرد،رحمنیاوردوآنچناناوراکوفتهکغالب،حرکتیکردهنم حالردویشان.ربحریف  پوالد»ناسب 

«.کوبندآهنگران
زبانی :قلمرو

/ ناگزیر /الجرم: شده خوار چیرهمخذول: رحم/غالب: طلب استرحام:

ادبیقل :مرو

از کنایه بینداخت: شد»سپر /تسلیم تیره»« نامدارجهان آن پیش آهنگران»و«شد کوبند پوالد /«:که فردوسی شعر تضمین
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گاهایهکردجیبداشتم،ازرنجوعذاتم.نخستخروس مغلوبرابادشنهسدیگرطاقتدیدنمنماند.چونربقهبمیانمیدانج برباهنیدموحاللشکردم.آن

انجوانمرداهن گانگردد.پسرهدوانراهبرکایربدموازآاننهبخروسسنگدلرپداختموهبرزایعمل  اشرکشازتنجداواورانیزب سملکردماتعبکتهم

هلیمیساختمبسچربورنم.

زبانی :قلمرو

خنجر دشنه: / پریدم هالم./جستم: مُمال غذا، نوعی هلیم: / کردم جدا تن از را سرش کردم: بسمل

ادبی :قلمرو

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

«رپورش،خورشزانبدتیاانهکـج خورشروانیخسزـجطعمهمخور»
ادبی :قلمرو

: نشستم»کنایه راحت دلِ از«به آسودگی»کنایه «با

فکری :قلمرو

شود. پرورده غذا آن از جانت تا بخور شاهانه غذایی فقط

راحتنشسـت انکردم:رنوش ـجوشکمیسیمهبدل 
گالدمیآبخوردنپ» «الـسادهشـتوادهفـترـمعازهب سازبدس

زبانی :قلمرو

اندیش بد بدسگال:

ادبی :قلمرو

: خوردن»کنایه آب از«دمی بودن»کنایه راحت ای /لحظه از« کنایه دوم: طوالنی»مصراع «عمر

فکری :قلمرو

نگرانی.لحظه با همراه طوالنی عمری از است بهتر اندیش بد دشمن از بعد کردن زندگی آرامش با ای

چهرۀگشادهوخشنودمیکزامسیحخان چرکگرفتۀهشیشبا فرسودهرارددوات  قلمراوراندازکردوبادو،قلمآهنین  گاری،نوک  زن ای،فروربدوازپشت کنیع 

جورهبنفشربایخانگشت  بیستبا نمرۀ تمامپاککرد.وپسازیکربعساعت، طمأنینۀ قلمراباواقرو رک  همبلندواستخوانیخودکُرکوپشم  سکوگذاشتوابداا

خروسهچالزامیداردهکحرکاتش گالیهبتوکردهبودهکرکازباشد؛دیگراینهک،خروسغا«مناسبحالردویشان»اریادینگرفتهکبچهجان،اّوالا لبهچبدس
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هچشسانیبشود؟وازهمۀاین کردی؟خروسعبکت  خروستنشجدا هبهچحّق اصالا اهیمردمرارکربیدیوهلیمردستکردیوخوردی؟خیک،هبقولاهگذشته

مطرحنبود. امروزیاهاینمسائلاساساا
زبانیق :لمرو

مرکّب کُدواتِ: آرامش/ طمأنینه: / سنگینی وقار: / پشم. :  رک

ممت اینحال،شاگرد  کتابرابازکند؛با دستکاغذویکبندانگشتمدادهکخسکوهبمدرهسبیاوردیاالی  ازیبودوازهمۀردسرعضکردم:حرامازیککف 

بگیکد.وهمینباعثشدهکنتواندتصدیق...«بود کُم یتَشلنگ»گرفت.مگرردریاضیهکاهیحفظیبیستمی ابتداییرا دورۀ انمۀ
:زبانیقلمرو

گواهیتصدیق : سیاهنامهنامه به مایل سرخ اسب کُمِیت: /

ادبی :قلمرو

: بود»کنایه لنگ از«کُمِیتَش داشت»کنایه .«مشکل

اوبودهکنوۀاختم.آنشنمنخانوادۀخسکورامی هیهبرتبیتاونداشت.فقطماردزبرگ  شهرستانیبودند.خسکوردکوچکیبیماردشد.پدرشآاقرضاخانتوّج ا اهاصال

نمازخخوشیودلداشت.دلپسکیاشراازجانودلدوستمی پناهخسکوهمردزندگیهمینماردزبرگبود؛زنیباخدا، قربانوگرمیوتنها س.با وان،مقّد

کردقرآنربایشبخواند.نشاندووادارمیصَدهَقخسکورارهروزمی

میکزاعباسبود.شعرهممی قرآنما م  آهبقولنظامیگفت؛زیادهممیدیگرازاستعداداهیخدادادخسکو،آوازشبود.معلّ زنگ«.خشتمیزد»گفتاّم

خواند.خسکوهممی«بچه!بخوان.»گفت:رسید،هبخسکومیهبکالسمیقرآنهکمیشد،اتپایش

ادبی :قلمرو

از مجاز دل: و وجود»جان /کل از« کنایه گرمی: دل و خوشی خشنودی»دل و زدن»«/امیدواری از«خشت پُرحرف»کنایه

«.بودن
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ازمرحوم  بود.یکروزهکخسکوزنگقرآن،ردخسکوموسیقیاریانی،یعنیآوازرا بود،مدریمدرهسهکردایوان «شهناز»ردویشخانآموخته کرده شوریهبپا

کالس عّباسع تابکردهکاهردمیردازازرب  وهبمیکزا کالسشد قرآننیست.آوازخوانیاست!»شد،آوازخسکورادینش.وارد  عّباسات«.اینتالوت  میکزا

آوازخوشششدانگخواند:خوا با سعدیرا ستجوابیبدهد،خسکواینبیت 

زبانی :قلمرو

آهنگ از یکی گوشهشهناز: موسیقی، چیزی.های ششم یک بخش، کردن/دانگ: سرزنش عتاب: شور./ دستگاه از ای

کمال و تمام دانگ: شش

«انوریـجعطب،کژراتونیستذوقگرربط واستالتحردربرـعهبشعراشـت»
: زبانی قلمرو

/اُشتر شتر :: خوشدلیطرب ، شادمانی

فکری :قلمرو

می شور و وجد به ، عرب خوانی شعر با میشتر شاداب باشیآید) نداشته شادابی و نشاط شعرها( این شنیدن )با تو اگر شود(.

هستی.جانور ذوقی بی

دَمربنیاورد.خسکوهمچنانمی ازکالسبیکونرفتو ومدریازپشتردگوشمیمدریآهسته مردیادیبوصاحبدلبود.خواند دادولّذتمیربدهکخود
زبانی :قلمرو

آگاه عارف، صاحبدل: / دان ادب ادیب:

ادبی :قلمرو

نزددم حرف از کنایه : برنیاورد

بود،هبمدرهسآورد.همهحیکت نّقاشیشده کردندهکیکروزخسکوربخالفعادتمألوفیککیفحلبیهکرویآنبارنگروغنانشیاهنگُلوبُّته

آفتابازکدامسمتربآمدههکخسکوکیفهمراهآوردهاست!
زبانی :قلمرو

مأنوسمألوف: آشنا،

ادبی :قلمرو

: برآمده»کنایه سمت کدام از از«آفتاب افتاده»کنایه اتّفاقی «چه
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اشیمایکیازرکتیپ منّق اشیداشتیم.معلّ ینشاهبودوماهماورازنگاّول،نّق ّ انصکالد خسکوباآنهککیفهمرمی«جنابرکتیپ»اهیدوران  اهگفتیم.

جنابرکتیپ،»ردنهایتمهارتواستادیششیدوزنداوربدورپسید:«اتایموتعلیقضم»مراربداشتوتصوریرکتیپراباشیومدادا،دفتکنّقآوردهبود

اندکیخودراجمعوجورکردوگفت:«ام؛چطوراست؟ششیده«طبیعت»اینرامنازروی «وبششیدی،دستتخیلیقّوتداره!خ»مرحومرکتیپآهسته
زبانی :قلمرو

)ضمایم تعلیقات و ضمیمه:ضمایم وابسته:تعلیقات/جِ تعلیقه(: پیوستهجِ و نشانها مقصود متن این در و است. ها ارتشی های

کشیده طبیعی استعداد و ذوق روی از ام: کشیده طبیعت روی از داره:/ قوّت خیلی دستت / داری.ام. مهارت

بودمدیدممحتوای آنکوزه کیفرابازکرد.منهکپهلویاونشسته کوچکیبودرپازخسکورد  گارنگ  رن پخته«.اتـجامرّب»انواعاهی  معلومشدماردزبرگشمرّبا

قمآنکیفحلبیوکوزه جنابرکتیپربدودودستیتقدیمشرتینکوزهراروزبرگاهراآوردهبود.خسوردبازگشتاززیارت  ایهب داشت،خدمت  هکمربّ

ازکوزهبیکوننمیکرد.رکتیپهمهکراهوردیبابدنداننصیبششدهبود،باخوش ا آمد،باروییوردعینحجبوفروتنیآنراگرفتوباالششیدورهوقتمرّب

تدبیکآنراخارجمی لّذتتمامرکانگشت  شُکر»گفت:دادوهبصدایبلندمیفرومیکردوبا نعمتنعمتتافزونکند.«الها!صدزهارمرتبه هکشکر 
زبانی :قلمرو

خورد : کشید باال / میل مطابق دندان: باب / هدیه رهاورد:

سالششمابتداییربنیامد،یکیازگرفتنرافرداضفّیدادیارخوشداشتواستعمخسکوآوازیبسیگفـت امتحان  موسیقی.وقتیهکازعهدۀ  ِ

یربود...خسکوبیمیلنبودهکدنبالموسیقیربودولاواندوستانموسیقیشناسهکردآن مّل موسیقی  جلورتبود،هبخسکوتوصیهکردهکهبدنبالآموختن  یدوکالسازما

رگیپیشهسازیهکوقتیموضوعراهبم قبیلۀمنعالمان»اردزبرگشگفت،هبقولخسکو،اکشازدیدهروانساختهکایفرزند،حاللتنکنمهکمطربیومسخ همه

موسیقیرنفت.«.دینبودند انتوانراهبگوشاطاعتدینشوپی  ماردزبرگ  وخودرکبود،اندرز  خسکوهمباآنهکخوردُو

زبانی :قلمرو

دورانفیاض: هنگام، وقت، اوان: / دهنده فیض سر/بخشنده، خود رأی، خود خودرو: / خوانندگی و نوازندگی مطربی:



121 

وسالباشاگردانکالسهماستعورزشردروخس ماهنُکالسرتشیبنداشت(ششتیمیدادیشگرفداشت.باآنسّن هشتمونهم)مدرسۀ گرفتاهی 

رازمینمی نماند.گفتمهکخسکوردریاضیاتضعیفبودوچوننتوانسترداینردسنمرۀهفتبیاورد،وهمه او اهی باآنهکنمرهزد؛هبطوریهکردمدرهسحریفیردربارب 

عالیومعّدلنمرهاهیش ابتداییردشد.پسرتکتحصیلکردودنب11/11دیگرشهمه ورزشراگرفت.بود،ازامتحانششم  ال 

حریفیقویپنجههکازخراسا ششتیششورربگزارشد.خسکوراردمیانتُشکبا قهرمانی  نبود،دیدم.خسکوحریفراباچاالکیمندیگراوراندیدماتروزیهکاّولینمسابقة
قهرمانششورشدوبازوبندطالگرفت.دیگروردچشمهبهمزدنیپشتاوراهبخاکرس«فروکوفت»وحسابگریهبقولخودش شناختندوراهمهمی«خسکوپهلوان»انید.

بدگهرغنودنظروحسودانتنگ»کردند.ولیهچسودهکستودندوتکریمشمیمی ویراهبمیومعشوقولهوولعبششیدند)اینعینگفتۀخوداوست،ردروزگار«ان 
ت(هبطوریهکرد رسواییشکستخوردوبیرکوصداهبگوهششکستوخ ّف یورزشراکنارگذاشتهکدیگرمسابقاتسالبعدبا مرد»ایخزیدورونهانکردوهبکّل

نماندازمعاصیمُنکَریهکنکردومُسکریهکنخورد.فی»اینشکستاوراازمیدانقهرمانیهبمنجالبفسادششید.«.میداننبود ایشدوکارشهبوشیکهرتیاکی«الجمله
ولگردیششید.
زبانی :قلمرو

داد. شکست کوفت: آب/فرو شدن جمع محل منجالب: / بود ناتوان نبود: میدان مرد / بدخواه و دشمن کار، ستیزه هایعنود:

ناپسند زشت، منکَر: / معصیت جٍ معاصی: / بو بد و نوشیدنسکِمُ/کثیف که چیزی میر: مستی شراب.آن مثل آورد

ادبی :قلمرو

است( منجالبی مانند فساد فساد) منجالب : تشبیه

تکیدهگرمبارکدیوبیروزیردخیاباناورادیدم؛شادیکردموهبسویشدویدم.آنخسکومهربانوخون گاهمکرد.ازچهرۀ اشبدبختیومهریبسیارن

فروغشچونچشمهچشمبارید.روزیمیسیه کلتیوانتشحکساختهاهیخشکاهی ردشتورپُ بود.شیکۀرتیاک،آنشیکبیباکراچوناس شده،رکدوبیحالتشده

بود.خدایمن!اینهمانخسکواست؟!

زبانی :قلمرو

اندام. باریک و الغر : تکیده

ادبی :قلمرو

)پارادوکس( تناقض روزی: جناسسیه شیر: شیره، /
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دادزنن؛منگوشاستماع»آمد،بازرهخندیگفت:ازحالشرپسیدم؛جوابینداد.انچاربلندرتحرفزدم؛باصداییهکهبقولمعروف،گوییازهتچاهردمی

ل مَنتَقول چیزخودراازدستدادهبوفهمیدمکَرهمشده«.ندارم، اوخشکنشدهبودواست.باآنهکهمه واستعدادادبی  .ازپدرورتاویدمید،هنوزچشمۀذوقوقریحه

ماردزبرگشرپسیدم.

«.دانمکجاستاست.بابامراستشنمیماردزبرگمدوسالاستهکمرده»آهیششیدوگفت:

«اتکجاست؟خاهن»گفتم:
زبانی :قلمرو

ب- آمد: می در چاه ته از شد.گویی می شنیده سختی چه-/ه به ندارم شنوا گوش من تَقول: لِمن ، ندارم استماع گوش من

گویی. می آب(–/کسی چکیدن مثل ( چکید می تراوید: می

ادبی: قلمرو

آمیزی حسّ : خند زهر

آهسوزانکیششیدوردجوابمخواند:
«داموداهنهبسویاتشهمیربََداـضقدیددخواـهنانآشیدگرهککبورتی»

وبدونخداحافظی،راهخودراگرفتورفت.
خودهبزریای،زریپالسیمندرس،بیازاینمالاقت،چندروزینگذشتهکخسکوردگوهش با را قریحه و استعداد خاکربد.رکوصدا،جانسپکدوآنهمه

زبانی :قلمرو

کم ای جامه کلفت.پالس: و درشت گلیم ارزش،

وجدانی عبدالحسین

پژوهی متن کارگاه
زبانی :قلمرو

یک-1 زیر های واژه از یک هر معنایی»برای یک«معادل آوا»و بنویسید:«هم

معنایی: معادل : آوا:تقدریقضا ذاغ(،)جنگزغاهم
معنایی: معادل :تسلیممغلوب: آوا مقلوبهم

بنویسید.-2 و بیابید امالیی مهمّ واژۀ هفت ، درس متن از



122 

،الزام،غالب واقر،طمأنینه گال، مخذول،استکحام،بدس
هر-9 برای درس متن بیابید.از مناسب های نمونه ، جمله انواع از یک

: حیکتکردندهکآفتابازکدامسمتربآمدههکخسکوکیفهمراهآوردهاستمرکب:ازهمۀردساهیحفظیبیستمیگرفت.ساده .همه
کنید:مشّخصزیرهایجملهدرراپیوستهضمیرهایدستورینقش-4

دیگ مننماند.( .نمانددیدنمطاقت رالف( دیدن   مضافالیه)دیگرطاقت 
پرورشب( خورش زان یابدت جان ) که توازآنخورشرپورشیابد()  مضافالیه)هکجان 

ادبی :قلمرو

بنویسید:-1 را زیر های کنایه از یک هر مفهوم

: بودن دندان باب :مطابقمیلبودنالف( انداختن سپر تسلیمشدنب(

بودن: میدان مرد :تواانییکاریداشتنب( کُمیت بودن لنگ انتوانبودنج(
شی-2 این کاربرد از هایی نمونه ؛ است ادبی آثار از تقلید یا پردازی نقیضه ، طنزنویسی های شیوه از درسیکی متن در را وه

بیابید.

کالم-9 میان در را دیگر شاعری از بیتی یا مصراع ، حدیث ، آیه از بخشی تضمین«تضمین»آوردن آرایۀ از ای نمونه گویند. می

بیابید. درس متن در را

سعدیارلّناعَذابارّبن اق نوَارزنه ،بدقرینازارزینه

.استآوردهعینارا)211آیۀبقره،سورۀ(کریمقرآنازایآیهخود،سرودۀدرسعدیبینیدمیکهطورهمان

فکری :قلمرو

دهید:-1 توضیح درس متن با زیر سرودۀ مفهومی ارتباط بارۀ در

کنددپلیرا توپاکیهـچگربدهکصحبتنمنشیـکبدانبا
دکنانپدیداربلّکهایرازرگیب بدینابیآفـت

سنایی

شود. می او نابودی و سقوط باعث و کشاند می انحراف به را آدمی ، بد های انسان با نشینی هم

2-، درس متن از قسمت کدام با یک هر کنید. توجّه سعدی از زیر های سروده دارند؟به معنایی ارتباط

امکندریمصلحـتشرهبرهبغیاستربـخاونرهآنهکگردشگیتیهبکی ایّ
دام و دانه سوی به تا بَرَدش همی قضا دید نخواهد آشیان دگر که کبوتری

اشدنبارثاوردودسخنیزعشقگوینهچوجودنقشدیواروهچآدمیهکبااو
تکیده چهرۀ سیهاز و بدبختی میاش چشمروزی چشمهبارید. چون فروغش پُر و درشت خشکهایِ حالتهای بی و سرد ، شده

ب بی شیر آن تریاک، شیرۀ بود. حالششده از است؟! خسرو همان این من! خدای بود. ساخته وحشتناک اسکلتی چون را اک

می در چاه ته از گویی معروف، قول به که صدایی با ؛ زدم حرف بلندتر ناچار نداد. جوابی گفت:پرسیدم؛ زهرخندی با داد»آمد،

تَقول لِمَن ندارم، استماع گوش من شده«.نزن؛ هم کَر استفهمیدم

رساندید؟اگ-9 می پایان به چگونه را داستان این ، بودید نویسنده جای به شما ر
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خوانی طرّاران:روان

بودربوآمددادهببغردیدهکمچنینگوین ردنکردهوجاَلج لردگردناومحکمبسته،ازپسویمیدوید.ردگرهتـشرا وزبیردازگوشنشسته
بودند.یکیگفت: «.منربوموآنزبراازمردبدزدم»هسطّرارنشسته

اینسهلاست،منخراورابیاورم.پسآنیکیربعقبمردروانشد.:»دیگریگفت
پسیکیربعقباوروانشد.چنانهکموضعخالییافت،جالجلازگردنزببازکردورب«.اهیاورابیاورماینسهلاست،منجاهم:»دیگریگفت

آندیگرربرککوچ آنمردۀتنگ،استادهبود.چوندنبالخربست.خردُنبرامیجنبانیدوآوازجالجلهبگوشمردمیرسید،وامگنمیربدهکزب،ربقراراست.
ندید،فریادک»سید،گفت:رب آنمردردنگریست،زبرا خربستهاست. ؟«زبراهکدید»ردهک:طُرهفمردماناندمردمانایندیار،جالجلربگردنخربندندواوربدنب 

گاهداراتمنزببطلبم:»گفتآنمرد«.شدمنمردیرادیدمهکزبیداشتورداینکوهچفرو:»طّراردیگرگفت ن طّرار«.ایخواّج،لطفکنواینخررا
ناینمسجدموزودبازآی:»گفت تدارم،ومنمؤّذ بودهک«.ربخودمّن من:»آنمردهبطرفکویفرورفت،طّرارخرراربد.آنطّراردیگربیامدهکگفته

فریادربآوردواضطرابمیازاّتف«.جامۀاورابیارم ارربرکچاهبنشست،چنانهکآنمردربسیدوطلبخروزبمیکرد.طّرار ّ نمود.اق،ربرکراه،چاهیبود.طر
فریادمیکنی!ایخواّج،توراهچرسیدهاست؟:»آنمرداوراگفت ا:»طّرارگفت!؟«خروزب منربدهاندوتو زرازدستمنرداینچاهافتادوصندوقچۀ یرپُ

پسآنمرد،جاهمودستارربششیدوبدانچاهفروشد.منرداینچاهنمیتوانمشد.دهدینارتورادهم،اگرتواینصندوقچۀمنازاینجاربآوری.

دهکرداینچاهچیهنیست.وچیهشسجوابنداد.آنمردراماللگرفت.چونهبباالآمد،جاهموپسآنمردردچاهفریادمیکرطّرارجاهمودستارربگرفتوربد.
مرانیزبدزدندمیدارهن،پاسخود:»گفت؟«چراچنینمیکنی،مگردیواهنشدی»مردماندنتفگ: طّراربازندید.چوبیربگرفتوربهممیزد. «.مهکمبادا

کایاتجوامع عوفیمحّمدالّدینسدیدالّروایات،ولوامعالح
زبانی :قلمرو

زنگوله ، زنگ دزد/جالجل: : دید/طرّار مردم از خالی را مکان : یافت خالی عرض/موضع کم کوچۀ : تنگ :/کوچۀ دُنب

دُم

آور شگفت ، عجیب : رفت/طرفه می پایین سمت به کوچه این در : فروشد کوچه این بر/در را شما احسان : دارم منّت خود بر

پذیرم می است؟/خود افتاده اتفاقی چه تو برای : ؟ است رسیده چه را توانم/تو نمی چاه این چاهدر این داخل توانم نمی شد:

/شوم

سربند ، عمامه آمد/دستار: ستوه به مرد گرفت: کنم./مالل می مراقبت خود از : دارم می خود پاس

دریافت و :درک

حد.-1 از بیش باوری زود و سادگی علت به شد؟ دچار سرنوشتی چنین به ، قصّه اصلی شخصیّت چرا ، شما نظر به

دهید.در-2 توضیح داستان بیان و لحن بارۀ
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شناسی گونه

جهان ادبیات

ارداینف مربوطهبفضایفکریومعنویوجغرافیاییمیهنزعزیماناریانبودهاستاّم متناهوشارعانوازابتدایکتاباتاینفصل،رههچخواندیم، صلبا

موضوعاهیبشکیراردجهاننشانمیدهند.نویسندگانیآشنامیشویمهکبیکونازجغراف یایفرهنگیاریانراتصوریمیکنندومسایلرکزمیناهیدیگربا

کارمشاهیک،اندیشهاهیمللوآاثرربجستهوشخصیتاهیمشهورادبیاتجهانآشناخواهیمشد. اف اینفصل،با ازطریقمطالعۀ
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هفدهم دمدرس سپیده

دمانمی«جنوب»تورا
ادبی :قلمرو

نماد قیام»جنوب: و «مقاومت

فکری :قلمرو

دل این به را تو ، لبنان جنوب سرزمین گفتم«جنوب»لیای

دوشربرانرَدایحسیایهک
زبانی :قلمرو

جُبّهردا ، پوش باال :

عاشورا حماسۀ به تلمیح ادبی: قلمرو

فکری :قلمرو

هستی )ع( حسین امام های آرمان دهندۀ ادامه که

ربداریردراکربالدوخورشی
ادبی :قلمرو

: کربال»استعاره («خورشید ع ( حسین امام از استعاره

فکری :قلمرو

ا بخش روشنی ع( ( حسین امام استو تو هداف

کردیپیشهداکاریـفهکگلرخایـس
ادبی :قلمرو

: گل»استعاره از«سرخ صدر»استعاره موسی «امام

فکری :قلمرو

ای کرده فدارکاری ، بلند اهداف به رسیدن راه در که ، صدر موسی امام ای

ربَینانآسمانقالبباهکنزمیالبایانق
ویپندخوردهای

زبانی :قلمرو

باالیی ، اعلی برین:

فکری :قلمرو

ببخشی. خدایی( ( آسمانی بوی رنگ ) اشغالگران با مبارزه ( زمینی انقالب توانستی که ، صدر موسی امام ای

اکترزمینیکزـخایـس
میرویددمخوهشاهیگن

ادبی :قلمرو
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و نعمت فراوانی نماد گندم: های برکتخوشه

فکری :قلمرو

کهای استخاکتسرزمینی سرسبزی و برکت از سرشار

ربمیخیزندرانوایپمب
فکری :قلمرو

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

***

توراجنوبانمیدم
فکری :قلمرو

که نامیدم جنوب دلیل این به را تو

کردهایداومتمقهکادیصّیایششتیاهی پیشه
ادبی :قلمرو

کنند می مقاومت ها کشتی حتی لبنان تمام : مجاز / بکنند مقاومت صیادی های کشتی تشخیص:

فکری :قلمرو

شماستشۀپیمقاومت، وهستیددشمنکمیندرکههاییکشتیای

کردهایپیشهاومتمقهکردیاماهییا
ادبیق :لمرو

کند مقاومت ماهی تشخیص:

فکری :قلمرو

.هستیدهمگاممقاومتباکههاییماهیای

کردهایداومتمقهکریشعراهیایدفـت پیشه
ادبی :قلمرو

کنند مقاومت شعر های دفتر : تشخیص

فکری :قلمرو

سراییدمیپایداری ودانیدمیرامقاومترسمکهشعریدفترهایای

اشوراایروزاهیـع
فکری :قلمرو

)ای عاشورایی کنی.روزهای می تقدیم را زیادی شهدای همیشه که (سرزمینی

***

جنوبانمیدم تورا
فکری :قلمرو

که زدم صدا جنوب دلیل این به را تو
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خوهشاهوآباهراتو
ادبی :قلمرو

نماد حیات»آب: و /پاکی نماد« : سرسبزیف»خوشه و نعمت «راوانی

فکری :قلمرو

هستیبرکت وباروری وحیاتمظهرتو

دمانمیرغوبارۀوسـت
فکری :قلمرو

هستی اشغالگران با مبارزه راهنمای ، غروب ستارۀ مثل تو

شدنزادهارانتظرددمیدهسپیراتو
زبانی :قلمرو

وندی دم: مرکب-سپیده

ادبیقلم :رو

: دم امیدواریسپیده نماد

فکری :قلمرو

هستی اشغالگران بر پیروزی دم سپیده تو

دمانمیادتشهاقاشتیردکریوپی
فکری :قلمرو

هستند خود جان کردن فدا آمادۀ لبنان تمام و

دمانمیروتغییوشگفتیالبتوراانق
فکری :قلمرو

ک پا به انقالبی دادیتو تغییر را باورها و شدی ساز شگفتی و ، کرد مبارزه اشغالگران با نباید که غلطی باورهای خالف بر ردی

دمانمیتواانودارجمنوزهپاکیوپاکتورا
فکری :قلمرو

هستی توانا و پاک ، مقدس سرزمین ای تو

***

جنوبانمیدم تورا
:فکریقلمرو

این به را کهتو نامیدم جنوب دلیل

روزگارانردفـتازربآمدهزهایچونسب
زبانی :قلمرو

) ان گار+ روز+ ( وندی : روزگاران ) ه سبز+ ( وندی : سبزه

ادبی :قلمرو

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

، مشکالت و ها سختی برابر در هستیتو طراوت با و زیبا سبزه مانند

رددوارـخرویربدریینافرایمس
زبانی :قلمرو

کهن ، قدیمی : دیرین

ادبی :قلمرو

/ لبنان از استعاره : دیرین سختی(مسافر و رنج ( خار : استعاره

فکری :قلمرو

. دارد طوالنی ای سابقه تو ستیزی ظلم و مقاومت

روزان،ـفارهونسـتایچ
ادبی: قلمرو

شبه وجه فروزان: . تشبیه ستاره: چون

فکری :قلمرو

هستی مبارزان راهنمای و درخشی می ای ستاره همانند اشغالگران با مبارزه در که سرزمینی ای

ان،ردخشرایچونشمشی
ادبی: شبهقلمرو وجه درخشان: تشبیه.

فکری :قلمرو

چون که سرزمینی هستیای برّان درخشان همیشه شمشیر

توستاندسـتردهکریربشمشیمبوهسزنیذاربگ
ادبی :قلمرو

: زدن»کنایه دست بر از«بوسه «کردنتشکر»کنایه

فکری :قلمرو

هستی تمجید و ستایش قابل تو

ریمگیربرااهیتقدماکـخوگردذاربگ
اد  بی:قلمرو

برگیریم را هایت قدم خاک و ازگرد گذاشتن»:کنایه «احترام

فکری: قلمرو

کنم می بیرون تنت از را ها خستگی تمام ، تو به گذاشتن احترام با من

***

لاه،فصوباراناهوررـسای
ادبی :قلمرو

و تغییر نماد : فصل / رویش و طراوت نماد : صدر/ونیدگرگبارن موسی امام از استعاره مصراع

فکری :قلمرو

هستی ) تغییرات ( ها فصل تمام مرد وتو آوری می طراوت و رویش ما برای تو
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داردخاهنغنچهاهردهکدمانمییتورارـطع
ادبی: قلمرو

) به مشبه عطر . مشبه تو ( تشبیه

فکری :قلمرو

غن میان در عطری ماندیتو ناشناخته فعال که هستی ها چه

دمانمیرپستوراتو
ادبی: قلمرو

آزادی نماد پرستو: / به مشبه پرستو . مشبه تو تشبیه:

فکری :قلمرو

آورد می بشارت را آزادی ما برای که هستی مهاجری پرستوی همانند تو

روران!ـسوررایـس
فکری :قلمرو

هس همه بزرگ که کسی تیای

اهس!حمربرتینای
فکری :قلمرو

اشغالگران( برابر در مقاومت ( کردی خلق را حماسه برترین که کسی ای

***

استنیلگونمتنیردیا
مینویسدراآنعلیهک

ادبی :قلمرو

است نیلگون متنی دریا : تشبیه

فکری :قلمرو

حقیقتدریا آزادی(ی نی) آبی متن کهمثل است (علیلوفری ع است) آن  نویسندۀ

رویشناهشب،رهمومرـی
دمینشیندیمهارهبانتظ

فکری :قلمرو

( نشیند می مهدی حضرت انتظار به ساحل های شن روی ، شب هر مریم حضرت هستندو عدالت انتظار در لبنان (زنان

دمیچینراوگلاهیی
میروینددانشهیانـتانگشهکاز

ادبی :قلمرو

روید( می گل آن از که شده تشبیه گلستانی یا خاک به انگشتان ( مکنیه استعاره
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فکری :قلمرو

( هستند آن ظهور ساز زمینه شهدا که است هایی گل انتظار در شوند.و می مند بهره شهیدان خون ثمرۀ از لبنان (زنان

***

را کیایکوـچسـترو،روزیاترخی
دآوردخواـهیادهبجنوبااهیازروسـت

ادبی :قلمرو

بیاورد یاد به را چیزی تاریخ تشخیص:

فکری :قلمرو

داشت خواهد یاد به را کوچکی روستای نام همیشه تاریخ

خواندهمیشود.«رهکمع»هک
ادبی :قلمرو

نا ب( جنگ میدان الف( : معرکه روستاایهام: روستایم است(«معرکه») صدر موسی امام اجداد زادگاه ، لبنان جنوب در

فکری :قلمرو

است. معرکه آن نام که

سینهاشباش؛«درـص»باهکاییروسـت
کرددافعبودنانکرامتانسواکـخرافتازـش

ادبی: قلمرو

صدر موسی امام الف( : صدر : سینهبایهام )

فکری :قلمرو

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

***

آزادگان!رورـسایورم!رـس
فکری :قلمرو

آزادگان سرور ای ، آقایم

وریانیوسقوطنۀزمارد
اندهاست.نم،شسیتوجز

فکری :قلمرو

ود ای برافراشته را مبارزه پرچم که هستی تو تنها ، هستند خود فکر به و اند شده تسلیم اشغالگران برابر در همه که ای زمانه ر

هستی. ما بخش نجات

کارداناتشسـتوعنبولنخمازندگیردهک ب
ادبی: قلمرو

و برکت و سرسبزی نماد تاکستان: و عنب و نعمتنخل
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فکری :قلمرو

سازی می امیدوارمان و بخشی می زندگی ما به که هستی تو این

اندهاست.نمشسیتوزـج
رتو!مگ
رتو!مگ

ای!بگشمارویهبرا اییروشنودامیرداهیپس
ادبی: قلمرو

دارداستعاره: در که است ای خانه مانند روشنایی و گرفتامید نظر در هم تشبیه توان می دری») مانند روشنایی و امید

هستند(

فکری :قلمرو

ببخش امید ما به همچنان پس

جنوب» پنجم )«سمفونی قَبّانی م(1129-1111نزار

تغییر( اندکی و کاهش با (

پژوهی متن کارگاه

زبانی: قلمرو

کنید:-1 توجّه ، زیر های نمونه به

) ترادف ( معنایی هم پایۀ بر ) همبستگی ( تناسب پایۀ بر

دوستی باغ

پروانه گل لطفبلبل مهربانی محبّت

الفت گلستان

د های نمونه برپایۀ کنید:اکنون کامل را زیر نمودارهای ، شده اده

ترادف ب( تناسب الف(

عفوبهشت

زار جوانمردیالله کرامت سخاوت سرسبزی عطر

بخشندگی گل

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

( غروب )ستاره:رتشیباضافی،هستهستارۀ آزادگان سَرور ، )رتشیباضافی،هسته:رکور( دیرین مسافر ، )( دریا ماهی :مسافر(، رتشیبوصفی،هسته
:ما )هیرتشیباضافی،هسته حماسه برترین ، :حماهس( (رتشیبوصفی،هسته

بنویسید.-9 را شده مشخّص اجزای دستوری نقش ، زیر مصراع در

«، بهامیدیدرهاپس را روشنایی «بگشایمارویو
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روشنایی)قیدپس) و امید درهای مضافالیه-امید:مضافالیه–گروهمفعولی،رد:هسته( )روشنایی:معطوفهب روی ما)متمم( )مضافالیه( بگشای )

فعل
)

ادبی: قلمرو

های1 آرایه به توجّه با را زیر های مصراع تشبیه»( و کنایه ، کنید.«تشخیص بررسی

-( روزگاران دفتر از آمده بر سبزه چون (/ایچونسبزهربآمدهتوتشبیه:ای  روزگارانچوندفتکاست

صیا- های کشتی )ای اید! کرده پیشه مقاومت که (تشخیصدی

-( توست. دستان در که شمشیری بر زنیم بوسه (کناهی:بوهسزدن:اقبلستایشبودنبگذار

2، شده مشخّص واژۀ کدام بنویسید.«استعاره»( را آن مفهوم ؟ آید می شمار به

روی» بر دیرین مسافر چونخارای ای / درد فروزانستارهو خار:استعارهازرددورنجوسختی«،
9، شاعر ها»( ها»و«باران است؟«فصل برده کار به نمادین مفاهیم کدام در را

: : نمادطراوتورکزندگیباران ها نمادتغییکودگرگونیفصل
تد4 به که آن ضمن ، نثر و شعر در معنایی، شبکۀ مناسب کاربرد می( سخن دلنشینی و زیبایی سبب ، کند می کمک معانی اعی

آرایۀ و :«مراعاتنظیک»شود مثال آورد؛ می پدید را

فلک و خورشید و مه و باد و (ابر سعدی ( نخوری غفلت به و آری کف به نانی تو تا کارند در

غن ، عطر ، باران بیابید. نظیر مراعات نمونه دو ، درس متن صیّادیاز ، دریا ، ماهی ، کشتی چه

: فکری قلمرو

بنویسید:1 زیر سرودۀ از را خود دریافت )

ای» خورده پیوند / بَرین آسمانِ انقالب با که زمین انقالب ای / ......... / نامیدم جنوب را «.تو

بوییخداییبخشیدی اشغالگرانرنگو هبانقالبمردملبنانعلیه
زی2 سرودۀ در ): ر

خیزند» می بر پیامبران و روید/ می گندم های خوشه / خاکت کز سرزمینی «.ای

است؟ خطاب مورد سرزمین کدام لبنانالف(
چیست؟ سوم و دوم های مصراع از شاعر مقصود اشارههبطبیعتورکشتیاستهکاینرکزمیناهدارندهمانگوهنهکگندماززمینرکربمیآوردب(

شدهاند.ایپمبکا ننیزازاینرکزمینربانگیخته
بیابید:9 شده مشخّص قسمت معناییِ معادل را مصراعی ، درس متن از )

و» / شدن زاده انتظار در دمی سپیده را شهادتتو اشتیاق در «.نامیدمپیکری

کردی ایرکخگلهکفداکاریپیشه
تأک4 ای نکته چه بر شعرش از بخش این در قبّانی دارد؟( ید

برداری...» در را کربال خورشید و / داری دوش بر حسین ردای که «.ای

ایتواستاهدافحسینیداریوامامحسین)ع(راهنم
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حکمت گنج

شاعر مزار

گامیزّرینداشت ستانمیرفتوازاسبایپدهمیشدوتنهاردازمیدانجنگهبگور–رکگرماندیشهاهیدوروردازخود–تیمورلنگ،گاهسواررباسبیهکل
ودمیآوردومزاراورامیمیانقبکاههبگردشمیرپداختورهگاهربمزاریکیازنیاکانخودیاشارعیزبرگ،رکداریدالورودانشمندیانمدارمیگذشت،رکفر

بوسید.

شهرتوسراگشود،فرماندادهک گاهتیمورربرکتیمور،پسازآنکه ازششتارمردمآندستربدارند؛زریافردوسی،شارعاریانی،روزگارخودراردآنهبرکربدهبود.آن
بگشایند: مزاراوشتافتوچونجذهبایارکارآمیزاوراهبسویفردوسیمیششید،خواستهکقبکشرا

«.مزارشارعرغقردگُلبود»

قرهقورمهبسویاتاترتیموررد بود.پس،ازراه مزارششورگشاییچوناوچگوهنخواهد شدهکپسازمرگ، آنجاهکنیایزبرگش،چنگیز،ردمعبدیآهنینآرمیده–اندیشه
رویآورد.-است

گورافتحچیننهادهبودند،ربدادنتش.ولیتیمورانگهانربخودلرزیدورویبگردانید:ردرباربزارئانمدارهکزانوربزمینزدهورکفرودآوردهبود،سنگزبرگیراهکرب

ستمگررغقردخونبود» «.گور
کوپه فرانسوا

زبانیقلمر :و

افسارلِ ، دهنه طالیی/گام: : پدربزرگ/زّرین ، جد کننده/نیا: زیارت /زائر:

ادبی :قلمرو

/ شدن منصرف کردن، ترک : برداشتن دست / گذاشتن احترام آوردن: فرود سر : بودنکنایه چیزی از سرشار : بودن چیزی غرق

اضطراب / و ترس : لرزیدن خود /بر

گردند.مفه برمی خودشان به و دارند بازتاب ها انسان رفتار و اعمال : وم
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هجدهم: درس

نگاه عظمتِ

گاههککتابمراخواندی،دلممیخواهدهکاینکتاب،شوقرپوازراردتوربانگیزد.کاشکتابمهبتوبیاموزدهکرتشیب بپکدازی.اناتانئیلآن ازاینکتاب،هبخود
زبانی:قلمرو

جمله شبه کاش: / خیالی شخصیت و مخاطب یک منادا(: ناتانائیل)

فکری :قلمرو

شناسی خود برای کتاب از گیری بهره بند: این مفهوم

اچیهآفریدهاینشاندهندرهآفریدهاناتانئیل، اونیست.همینهکآـفاینشانۀخداونداست،امّ گاریدهایۀ راما،کندشمعطوفخوـیهبانراهمن

ازراهآفریدگاربازمیگرداند.

رردآید،و دستاست،وتواناتانئیل،هبشسیمانندخواهیبودهکربایهدایتخویشردپینوریمیرودهکخودهب«انیافتنی»خداردهمهجاهست؛ردرهجاهکهبتصّو

دارد.

نیست.دانخواهیدید.اناتانئیل،ـهرهجاربوی،جزـخ بگوهکتنهاخداستهکگذرا گاهکن،وردچیهجاردنگمکن.هبخود چیزن مچنانهکمیگذری،هبهمه

گاهتوباشد،وهنردآنچی«عظمت»ایکاش گاهمیکنی.ردن زیهکبدانن
فکری :قلمرو

شناختعدم- هست/خداتوانایی جا همه در خداوند/خداوند بودن خدا/جاودانه از غیر همه بودن فانی

کاش- باشد.«عظمت»ای شکوهمند ات اندیشه که کنم می آرزو باشد: تو نگاه در

اربایمانشکوهواناتانئیل،منهبتوشوروشوقیخواهمآموخت.اعمالماوابستههبماست،همچ رامیسوزاند،اّم نانهکروشناییفسفرهبفسفر.راستاستهکما

باشد،ربایایناستهکسخترتازربخیجاناهیدیگرسوختهاست. ردخششهبارمغانمیآورد.واگرجانماارزشیداشته
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ادبی :قلمرو

روشنایی:»تشبیه که چنان هم ماست، به وابسته ما فسفراعمال به روشنایی«)فسفر نسبت . )مشبه( ما به ما اعمال نسبت

) شبه بودن:وجه به(وابسته مشبه فسفر) به است»/فسفر از«:سوخته کشیدن»کنایه سختی و  «رنج

فکری :قلمرو

: با دارد معنایی صدا»ارتباط را نداها آید ما سوی ندا ما فعل و است کوه جهان «این

در» دهندهرکه می بیشترش بال جام است تر مقرب بزم «این

: بند این مفهوم

دارد بستگی ما خود به تعالی به سوزاند:/رسیدن می را ما ما راماکهاستراستماست؛بهوابستهمااعمالاعمال

اّما اارمغانبهدرخشش وشکوهبرایمانمیسوزاند ما جان اگر و آورد ازمی تر سخت که است این برای باشد داشته رزش

است سوخته دیگر های جان

«.اتآنجاهکممکناستباربشکراهبدوشگرفتن:»نیکورتیناندرزمنایناست

شوندهکبدانمینگرند؛آسمانیهکپسازبارشباران،صافآه!هچمیشداگرمیتوانستمهبچشمانمبین یاتزهببخشموکاریکنمهکرههچرتشیبهبآسماننیلگونیمانن د

 وروشناست.
جدید( نگرش و فکر طرز / دیگران به کمک بند: مفهوم (

انتظ از تو با سخاناتانئیل، اتبسـتار گام هن هب مندشترا گفت. انتظنخواهم ، ششید می ااظتنر امهک دیده غبان و گرد باران. اندکی ارار

.ربمیخاست.زمینازخشکیرتکربمیداشت،گوییمیخواستپذریایآبیرتشیبشودهوا هبنسیمیهبکمتکینوشدهبودسبکزیادهادهاهـج
) دوباره طراوت و باران انتظار . زمین خشکی و تشنگی (

.مبودندتارهاهیکیک،رنگمیباختند.چمنزاراهرغقردشبنآسمانرادیدهامهکردااظتنرسپیدهدممیلرزید.س
و شب پایان توصیف صبح() :رسیدن اغراق .بودنشبنمدرغرق/

تنهاآمادگیربایپذریشباشد.منتظررهآنچههبسویتمیآیدباشواناتانئیل،کاشچیهانتظ یرنگهوسهبخودنگیکد،بلکه جزآنچههبسویتاریردوجودتحّت

لحظۀروزمیتوانیـخمکنمیآید،آرزو باشی.ک.بدانهکردلحظه تمامیردتمّلکخویشداشته اهن؛عاشقاحبتتصباشدواشآرزویتازرکعشقداراهب

؟میآیدکارهچهبآمدانکارآرزوییزریا
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ار بی . او تقدیر و خدا برابر در تسلیم هوس() و هوا بودن زش

ادبی :قلمرو

گرفتن دوش بر بار کردن»کنایه: /خدمت لرزید« داشتن»می فراوان /اشتیاق باختن« شدن»رنگ /محو نگرفتن« هوس رنگ

چیزی» نبودن هوس روی مانند:/«از شبه. وجه : بودن روشن و صاف . به مشبه : نیلگون آسمان . مشبه چشمان: تشبیه:)

//ت(ادا آسمان بودن انتظار در / شود آب پذیرای زمین / دشت کشیدن انتظار ها/تشخیص: ستاره و آسمان نظیر: مراعات

/ زمین و هوا / شبنم و چمنزارها

فکری :قلمرو

هستند انتظار در ها پدیده همۀ : قسمت این مفهوم

رداکنونمـهرااوهکاینافتننیرددابودن،اناتانئیل،یعنیارـخارشبود.ردانتظانتظداستهکنمیتوانرداناتانئیل،تنهاـخ

خودراردهمیندم،قرارده.خوشبختیهمۀومشواقئلوخوشبختیداـخانوجودخودداری.تمازییمی

گاه،چنانبنگرهکگوییروزبایس گاهچنانهکمیکدفروتیردآنهبشام نوشود.خردمندشسیاستهکاز؛وهببامدادپ چیزردآنزادهمیشود.نگرشتوبایدردرهلحظه گوییهمه

همۀرددرکاهیتو،ایاناتانئیل ینمیدانیهکازآنمیانکد؛،گوانگونیچیزاهییاستهکداریرهچیزیهبتفگشردآید.رکچشمۀ امینرادوسترتداریوحّت

گاهنداراییآدمی،زندگیاست. اینرانمییابیهکی
فکری :قلمرو

: خدامفهوم و خوشبختی بودن تازه–یکی بینی جهان داشتن به ها-توصیه پدیده به نسبت شدن زده تنها–شگفت زندگی،

انسان دارایی

اس«خواندن»ربایمن راحسکنند...هبچشممنرهشناختیهکمبتنیرباحساسآنهکپااهیربهنهام؛میخواهمنیست،بستاینهکشناهیساحلرنم

نباشد،بیهودهاست.

نثارشکنم.ایزیبایعاشقانۀزمین،شکواف تمامیمهرمرا باشم، ترهگزچیهزیباییلطیفیرارداینجهانندیدهامهکبیردنگنخواسته ودلانگیزاست.ییگستکدۀ
زبانی :قلمرو

ضمیر میدان«:آن»مرجع عرصه، گستره: / افشاندن کردن، پیشکش نثار: / ساخته شده، بنا مبتنی: / ساحل های شن

از مجاز : چشم مجاز: / ساحل و شن تناسب: ادبی: عقیده»قلمرو نظر، /نگاه، نثار« را مهرم : کنایه / لطیف زیبایی آمیزی: حس

شدن»کنم «عاشق
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فکری :قلمرو مفهوم عملی: دانش و شخصی های تجربه بر تأکید

جهان های پدیده تمامی بودن دلنشین و *زیبا

ژید آندره ، تازه ی ها مائده و زمینی های مائده

متن پژوهیکارگاه

زبانی: قلمرو

بنویسید.-1 را یک هر معنای ؛ است تکراری غیر و جدید شما برای ، درس متن در ، ها واژه کدام

مانند-2 ؛ زنیم می صدا را چیزی یا کسی آنها با که هست هایی نشانه ، فارسی زبان ا»در ، یا ، ای ، ها«آی واژه این ندا»به «نشانۀ

اسمی ؛ گوییم ،می آید می آنها همراه :«منادا»که مانند دارد؛ خدا»نام «ای

کنیم. توجّه باید جمله خواندن آهنگ به ، موارد گونه این در ؛  گاهیمنادابدوننشاهنهبکارمیرود

.استخداوندنشانۀایآفریدههرتانائیل،نا» :نمونهکنیم؛توجّه »

:نمونهاست؛محذوفمنادا اامّآیدمیندانشانۀنیزگاه

نظامیتواز هدایت ومن زجستنتوازکفایتمراعقل ای

ایشسیهکعقلمرا...
ببرید. کار به ندا نشانۀ سه ، آن در و بنویسید بند یک

بنوی-9 را شده مشخّص های واژه دستوری نقش زیر جملۀ سید:در

شوقیتوبه من،ناتانائیل»- و آموختشور «.خواهم

مفعول نهادمنادا متمم

ادبی: قلمرو

کنید:-1 بررسی ادبی های آرایه نظر از را زیر عبارت

ها» چمنزار باختند. می رنگ ، یک یک ها ستاره لرزید. می دم سپیده انتظار در که ام دیده را بودندآسمان شبنم در «.غرق

( لرزید»/(باشدآسمانردااظتنرتشخیص فراوان«می اشتیاق از )/(چمنزاروشبنم/آسمانوستارهتناسب)/:کنایه (رنگباختن:محوشدنکنایه

( ( بودنمشبنردرغقاهزارچمناغراق

.بنویسیدراآنمفهوم وبیابید «کنایه»یکدرس،متنازچهارمبنددر-2

از«سوختن» کنایه کشیدن»: سختی و عذاب و «رنج

: فکری قلمرو

دهید.-1 توضیح آن بارۀ در ؟ چیست نویسنده اندرز ترین باربشکراربدوشگرفتننیکو
بارۀ-2 در دارد؟«انتظار»نویسنده دیدگاهی پدیدهاهچه  ردااظتنرهستندهمۀ

دارد؟-9 معنایی تناسب ، درس متن از بخش کدام با ، زیر موارد از یک هر

سعدیمازاوستمهکهمهعاـلمربهمهعاـلعاشقمازاوستـّانخرمهکجهّرمازآنانـخهبجه-
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ندید جهان این در را لطیفی زیبایی هیچ عاشقانۀهرگز زیبای ای کنم. نثارش را مهرم تمامی باشم، نخواسته درنگ بی که ام ه

است. انگیز دل تو گستردۀ شکوفایی ، زمین

مولویآمدودع بویرا ،شسیبیآتشهکدیدیاکجتوازدلبویایدامی،نیـخاتهکدلایبسوز-

درخشش و شکوه برایمان امّا ، سوزاند می را ما که است راست فسفر. به فسفر روشنایی که چنان هم ماست، به وابسته ما اعمال

است. سوخته دیگر های جان برخی از تر سخت که است این برای باشد، داشته ارزشی ما جان اگر و آورد. می ارمغان به

کنمتوراپنهالبحضورهکشومـطردهایغیبتنک- بسطامیاننگشتهایهکهویدا فروغی

او دهندۀ نشان ای آفریده هیچ امّا است، خداوند نشانۀ ای آفریده هر بیابی. دیگر جایی در ، جا همه در جز را خدا که مکن آرزو

ستنی

شریفۀ-4 آیۀ مفهوم به ، درس عبارت االبصار»کدام یُدرِکُ هُوَ و االبصار تُدرکهُ )ال آیۀ« ، دارد؟119انعام معنایی (ارتباط

اچیهانۀنشریدهایرهآـف» «ستاانیافتنیتصورردآید،وردهمهجاهست؛ردرهجاهکهبداـخ»و«نیستاودۀدهناننشآفریدهایخداونداست،امّ

باشد»جملۀ-5 تو نگاه در عظمت ، کاش کنید.«ای مقایسه سپهری سهراب از زیر سرودۀ با را ،

«.دیدبایدردیگشست،جوربایدراماهچش»

تأکید مورد را تقلید عدم دو هر در کرد، عوض را نگاه نوع باید گوید می متن دو هر شروعدر خود از باید را تغییر . دهد می قرار

هستند. زیبا ذاتاً ها پدیده کرد.

دهید.-6 توضیح دارد؟ تأکید چیزی چه بر نویسنده زیر، عبارت در

من که«خواندن»برای معرفتی کند. حس را نرمی این ام برهنه پای خواهم می ؛ نیست کافی ، است نرم ها ساحل شن که این

اح آن از استقبل بیهوده من برای ، نباشد شخصی«.ساسی تجربۀ
7-............................................................................................................................. .............................
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خوانی روان

پرسش سه

کندوهبهچچیزیشکوعرا کاراههچوقتبایدبداندهمیشهاگرهکادافـتزتاررکرهبـسیکروزاینف ومهمرتدباـشبیتوّّجکند،هبهچچیزیتوّّج

قنخواهدبود.پسردرکاترکقلم یتدارد؛ردچیهکاریانموّف اهّم روخودچاووشرددادهکرهشسهباوبیاموزدهکچگوهنزمانازهمه،بداندهککدامکارششیبازهمه

بشناسدوچگوهنازاشتباهردتشخیصمهمرتینکاراهجلوگیکیکند،جازی هایزبرگهباوخواهدداد.مناسبربایرهکارراتشخیصدهد،چگوهنارزشمندرتینافرادرا

ورهبردبارزتارردنتفوهب ربایتشخیصبهتکینزمانانجامرهکار،:»رپسشاهیشپاسخاهیگوانگوندادند.ربخیهبنخستینرپسشزتارچنینپاسخدنتفگهکمرداناندیشه

نمود راموهبمواجرا کردوآنها ه راهتضمینانجامرهک»آانندنتفگهک«بایدربایکاراهربانهماهیروزاهن،مااههنوساالهنتهیّ «ارردوقتمناسبآناست.این،تنها

نسازد؛هبهمۀرویداد»ربخیدیگردنتفگهک توّّجداشتهازشیپتعیینکردنزمانانجامکاراهانممکناستومهمایناستهکانسانباوقتگذرانیبیهوده،خودراآشفته اه

اند،شایدچیهشهروندیهبردستینداندهکرهکارراردهچزمانیچونزتاراه»گروهسوممعتقدبودندهک«باشدوکاراهیالزمراانجامدهد. نداشته چیهگاههبجریانرویداداهتوّّج

راانجامبده»چهارمینگروهدنتفگهک«بایدانجامداد. ندهدوربایرازیاننردموردربخیکاراهچیهگاهنمیتوانندنظربدهند؛زریاشخصبیردنگبایدتصمیمبگیکدهکآنها دیا

ازجادوگرانربآید.پسربایدانستنمناسبرتینزمانانجامرهکارف  «قطبایدباجادوگرانرایزد.تصمیمگرفتنبایدبداندهکهچپیشامدیرخخواهددادواینتنها

زبانی :قلمرو

ک چاووش: / زد بانگ زد، جار داد: در چاووش / گذشته در روسیه پادشاهان میتزار: آواز و کند می حرکت قافله پیشاپیش که سی

حادثه رخداد، پیشامد: / اندیشمند : ور اندیشه / مشاور رایزن: / خواند.

ادبی :قلمرو

از کنایه : کردن اجرا مو به کاری»مو دادن انجام دقیق «بسیار
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گانهبرپسشدومزتارنیزهبهمیناندازهگوهنگونبود.گرو فرزان گروهدومرباینعقیده«اوشیبازهمه،هبدستیارانحکومتینیازمنداست.:»هاّولدنتفگهکپاسخ

محتاجاست.:»گروهسومدنتفگهک«ویشیبازهمههبششیشاننیازدارد.:»بودندهک کانخودازهمه نیاززتارشیبازرهشسهب:»وگروهچهارممعتقدبودندهک«اوهبزپش

گاور «انخویشاست.جن

ردرهدستیچی»دیگردادنتسن؛گروهیانکارجهمرتینرامه«شاندورزیاند»مرتینکاراه،گروهیپاسخهبسؤالسومزتارردموردمهرد

را.«شخداوندترپس»راوگروهسوم:«نظام

راهبیرایزندهکردچونپاسخاهانهمگونبودند،زتارباچیهمو گاهتصمیمگرفتهکرباییافتنپاسخردسترپسشاهیشبا افقتنکردوهبچیهشسجازیهاینداد.آن

فرزانگیانمآوربود.

فروتنانرازندخودمیپذریفت.پس،زتارجاهمایژندهپوشیدوشیپازرس نمیرفتوتنها یدنهبکلبۀراهبازاسبراهبردجنگلزندگیمیکرد،چیهجا

فرودآمدوتنها،باپایایپده،هبراهافتادومحافظانشراردمیانراهگذاشت.

کلبه رسید،راهبردجلو میبست.همینهکغاشباوقتیهبکلبه زتاررادید،سالمشگفت.وبازبیردنگهبکندنکَرترپداخت.راهب،ضعیفوباریکچه

ودووقتیبیلشراهبزمینفرومیربدواندکیخاکربمیداشت؛هبدشوارینفسمیششید.میانب

زبانی :قلمرو

کرد می درست باغچه بست: می باغچه / فرسوده کهنه، ژنده: / مسیحی عابد راهب: / مسیحی روحانی مذهبی، پیشوای کشیش:

باشند. کاشته چیزی آن در که زمین کوچک قطعه کرت: /

ادبی :قلمرو

از کنایه میان: «الغر»باریک
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یکیاینهک،کدامفرصتراربایشکوعکاراهازدستندهمهکاگردهم:»توآمدهامهکهبهسرپسشمپاسخدهیهن،زندزاایراهبفر:»زنداوآمدوگفتزتار

بایدهبانجامشهّمتکنم؟پشیمانشوم؟دوماینهک،کدامشسانراربرتشمارموهبآاننتوّّج مهمرتاستوشیبازهمه «کنم؟آخراینهک،کدامکارازهمه

کَرتراازرکگرفت. پاسخیهباوندادودوبارهکندن  ا امّ راهبهبسخنانزتارگوشفراداد

کمکتکنم.:»زتارگفت «خستهشدهای،بیلراهبمنبدهات

وآنگاهبیلراهباودادورویزمیننشست.«متشّکرم»راهبگفت:

ازجاربخاست؛هبطرفبیلرفتوگفت ا حاالتواستکاحت:»زتارازکندندوکرتازکاردستششیدورپسشاهیشراتکرارکرد.راهببازپاسخنداد،اّم

«کنوبگذار...

گاههکخورشیدردآنسویردختانرغوبمیکرد،زتاربیلراردخاکفروربدوامازتاربیلراهباوندادوهبکند ناداهمداد.ساعتیازپسساعتیدیگرگذشت.آن

«ایفرزاهنمرد،پیشتآمدماتهبسؤالاهیمپاسخدهی.اگرنمیتوانی،بگواتهبخاهنربگردم.»گفت:

گاهکن،شسید:»راهبگفت دستانششکمشرا«ت.یسبیامینیببکمیدود.اردآنجان مردیدواندوانازجنگلمیآید.مرد،با گاهکردودید زتارهباطرافشن

رفت.چسبیدهبود؛خونازمیانااتشگننشجاریبود.اوهبسویزتاردویدوربزمینافتاد؛چشمانشرابست؛انهلایآهستهرکدادوازهوش

.زتارزخمراخوبشست؛بادستمالشویکیازلباسپارهاهیراهبآنراگردشکمداشترمردزخمیراردآورد؛اوزخمیزباهبکمککرداتجامۀزتارهبر

اخونهمچنانازآنجاریبود.زتارباراهباندگرموآغشتههبخونراازرویزخمبازکردوآنراشستوبازبست. بستاّم
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مردزخمیهبهوشآمدوآبخواست.زتارآبخنکآوردوهبمردکمککرداتازآنبنوشد.ردو فشد، همانموقع،آفتابرغوبکردقتیجریانخونمتوّق

مردزخمیهمانطورهکردازششیدهبود،چشمهو مردزخمیراهبکلبهربدوردبستکخواباند. انشرابستوآرامگرفت.زتارآنقدرازواخنکشد.زتارهبکمکراهب،

ردخواببود.صبحروزبعدهکازکارکردنوراهرفتنخستهشدهبودهکردآستانۀردمثلمارچنبکزدوچنانآسودههبخوابفرورفتهکهمۀآنشبکواتهاتبستانیرا

مردخواببیدارشد،مّدتیطولششیداتیادشبیایدهککجاست کیسو اوراوراندازکرد.رغیبههکردبستکخفته چشمانیجویا ت؛پسبا

گاهشمیکند،باصداییضعیفگفت: ون .«مراببخش»مردهمینهکدیدزتارازخوابربخاسته

نمیشناسمودلیلیربایبخشودنتنمییابم.:»زتارگفت «تورا

امنتورامیشناسم.مندشمنتوهستموقسمخوردهبودمهکهبسببششتنرباردوضبطداراییامازتوااقتنمبگیکم.میدانستمهکتومرانمیشناسی:»مردگفت ّ توام

گاهمبیکون ایکروزتمامگذشتوپیدایتنشد.وقتیازکمین ّ گامبازگشتبکشمتام آمدمهکبیابمت،هبتنهازندراهبآمدهای؛اینبودهکتصمیمگرفتمهن

اگرتوزخممرانمیبستی،آنقدرازمنخونمیرفتهکمی مردم.منمیخواستمتورامحافظانتربخوردمهکمراشناختندوزخمیامکردند.ازچنگشانگریختماما

توجانمرا ا  .ینجاتدادبکشمامّ

«متخواهمشدوهبفرزندانمنیزچنینخواهمگفت.مراببخش.اگرمنزندهماندموتومایلبودی،وافداررتینغال

زبانی :قلمرو

نگاه با را چیزی اندازه : کردن ورانداز ، جستجوگر : جویا / حلقه ، دایره چنبر: / فرزانه( مردِ ( مقلوب وصفی ترکیب مرد: فرزانه

کردن تعیین

ادبی :قلمرو

زد چنبر مار مثل : تشبیه
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دشمنشآشتیکردهاستوهنتنهااورابخشودبلکههبزپکشخویشونوکرشگفتهکزتاربس وقولدادهکاموالشرا«همراهاوربگردند»یارشادمانشدهکهباینآسانیبا
بیکونرفت.میخواستشیپازب مردزخمیکلبهرارتککرد،زتاررباییافتنراهبازکلبه یکباردیگرازاوبخواهدهکهبسؤالاهیشپسبدهد.پسازاینکه ازگشت،

بود،زانوزدهبودوردکَرتاهسبزیمیکاشت. پاسخدهد.راهبردجلوباغچهایهکروزشیپبسته

«ایفرزاهنمرد،ربایآخرینبارازتوخواهشمیکنمهکهبسؤالاهیمپاسخدهی.:»زتارهبرکاغاورفتوگفت

گاهکردوگفت بودهبرکاتپایزتارن نشسته «همینحاالهبجوابسؤالاهیترسیدهای.:»راهب،همانطورهکچُمباتمه

«چطور؟:»ارگفتزت

حملهمی:»راهبگفت بودی،آنشخصهبتو کردوازرتککردنمنپشیماناگردریوزربضعفمنرحمنکردهبودیوهبجایکندناینکرتاه،تنهایمگذاشته
میکردیومهمرتینک گامبهتکینزمانربایکندنکرتاهبودومنمهمرتینشسیبودمهکتومیبایستهباوتوّّج ارتکمکهبمنبود.میشدی.پس،آنهن

بهتکینزمانربایمراقبتتوازاوفرارسید؛زریا تومیمرد.پس،مهمرتینشسیبودهکپس،زمانیهکآنمرددواندوانآمد، بودی،بدونآشتیبا نبسته اگرزخمشرا
کردیمهمرتینکاربود.اکنونبدانهکفقطیکزمانبسیارمهموجودداردوآن میکردیوآنچه ّ استومهمرتینشسآنشساستهک«حال»بایدهباوتوّج

رباینیکیکردنهکآیاشسدیگرینیزخواهدبودهکبااوروهبروشوییاهنومهمرتینکار،نیکیکردنهباوست؛زریاانسان،تنهااکنونمیینیب؛زریاچیهگاهنمیدانی
«آفریدهشدهاست.

درستی و نیکی به دعوت داستان: پیام و محتوا

کردن نیکی کار: ترین مردمسودومهم به رساندن

زمان زمان: ترین «حال»مهم

بینی می اکنون که کسی فرد: ترین مهم

شود. انجام خودش زمان همان در حتما است نیاز که کارهایی به کردن عمل

تولستوی ، پرسش سه

دریافت و  :درک

؟ک-1 چرا ؟ گرفت قرار شما توجّه مورد بیشتر داستان شخصیّت دام

چیست؟-2 تزار سوم پرسش به شما  پاسخ



144 

نیایش

الهی

الهی،هبحُرمتآنانمهکتوخوانیوهبحُرمتآنصفتهکتوچنانی،ردیابهکمیتوانی.
دارم،دانموهنآنچ دانم،دارم.الهی،عاجزمورکگردانم؛هنآنچه ه

جزبارانرحمتخودمبار.هب گاروربش شتاهیما من جزالطافومرحمتخود کاروربجاناهیما جزتخممحّبتم لطف،مارادستگیکوهبکَرَم،الهی،رددلاهیما
پایدار.

مگذار. راهبما الهی،حجاباهراازراهربداروما
خواّجعبداهللانصاری

والسالم


