
 

8 

 

  

  از آموختـن، ننگ مدار                                                               درس دوم   
  الف نمـوده مباشتـا توانـي از نيكـي كردن مياسـا و خود را به نيكي و نيكـوكاري به مردم نماي وچـون نمـودي بـه خِ*
را به نيكي و  تا مي تواني از نيكي كردن آسوده نباش .( پيوسته نيكي كن ) وخودت را به نيكي و نيكوكاري به مردم نشان بده و وقتي خود*

  نيكوكاري به مردم نشان دادي ، برعكس آن چه خود را نشان دادي ، رفتار نكن .
  سفارش به نيكي و نيكوكاري  ، دوري جستن ازدورويي و رياكاري ، يكي بودن ظاهر و باطن مفهوم :*
   ، فعل نهي آسوده نباش آرام نگير، ازحركت باز نايست،مَ + ي ميانجي + آسا ( بن مضارع از آسودن ):  : مياسـا*

        نمـودي : نشان دادي  *               آشكار شدن ، آشكار كردن .نماياندن ،نمايش دادن ،شان دادن: ن ازمصدر نمودن نما:
  نباش، فعل نهيمباش: *                         نشان داده شده نمـوده : *                                برعكسِ؛ ضدِبه خالفِ :  *

  تاگندم نماي جو فروش نباشيمدار  ديگر دل به و مگو ديگر زبان *به
باشد )تا مانند كسي نباشي كه گندم را نشان  يكي نيّتت و باطن با *به زبان سخني ديگر نگو و به دل خودت اعتقادي ديگر نداشته باش (سخنت

  ).و نادرستزشت  تولي باطن باشددرست به ظاهر  تگفتار و كردارمي دهد و جو را مي فروشد (
  پرهيزازرياكاري و دوري ازتظاهرودورويي ، دعوت به درستكاري و نيكوكاري مفهوم:*
  استيا ضرب المثل  ثَل، اين عبارت مَ  دورو ورياكارافراد ازحيله گري درخريد وفروش ، كنايه از : كنايهبودن گندم نماي جو فروش*
  دنيكو نمايد ولي باطنش زشت باشد. يا آن كه خويشتن ياچيزي را به ظاهر خوب نمايد و درواقع چنان نباشكسي كه گفتار و كردارش به ظاهر *

 اشيز خويشتن بده، كه هر كه داداز خويشـتن بدهد، از داور مسـتغني با داد كاري همه *اندر

(  ندارد. يبه قاض يازيبه عدالت و انصاف رفتاركرد ، ني خودش هر كس در كارها رايبه عدالت و انصاف رفتار كن ؛ زي خودت  درهمه ي كارها*
  سفازش به عدل وداد ، اجراكردن عدالت و انصاف دركارها  )

  ؛ بي نياز صفت فاعلي از استغنا مسـتغني:*[مقابلِ بيداد] عدل؛ انصافداد: *

  ه عدالت رفتار كردن، باآن چيز ب حق چيزي را چنان كه شايسته است ادا كردن داد چيزي را دادن: كنايه از*
  كس گوي كه او تيمـارغـم و شـادي تـو دارد وَد، به آنو اگرغم و شاديت بُ*
  ، شاد شودتو را به كسي بگو كه با شاديخود اگر غمگين هستي غم خود را به كسي بگو كه غمخوارت باشد و اگر شاد هستي، خوشحالي* 
  خود به انسان دردآشنا آشكارنكردن رازدل خود پيش هركسي ، بيان دردمفهوم: *
  غم و شادي*تضاد و تكرار :               باشد   *بُوَد :                انديشه خدمـت و محافظت از كسـي كه بيمار باشـد،: تيمـار*

   و اثر غم و شـادي پيش مردمان، بر خـود پيدا مكن* 
  *و نشانه وتاثيرغم وشادي را نزد مردم درچهره ات آشكار نكن . 

      خويشتن دارو بلندهمّت بودن ، پنهان كردن رازدروني ازديكران ، داشتن روح بزرگ و بلندي طبع *مفهوم:
  آشكار و ظاهر نكن *پيدا مكن ( فعل نهي ):                                                                                          نشاناثر: *
  .فعل كودكان باشـد ، زود شـادان و زود اندوهگين مشـو، كه اينبه هر نيك و بد، *

  *وبه هركارخوب و بد ، زود شادمان و غمگين نشو ؛ زيرا اين رفتار تو ، كار كودكان است .
  گذرابودن غم وشادي ، بردباري دربرابرغم وشادي*مفهوم : 

    زود*تكرار:           نيك و بد ، شادان و غمگين *تضاد:        دار رفتار، عمل ، كار؛ كرفعل: *        فعل نهي ، نشو ، نباش *مشو: 
  و اسم بعد از آن بتوان مكث كرد وويرگول قرار داد، ضمير اشاره است نه صفت اشاره» اين ، آن ، همان ، همين « هرگاه بين واژه هاي  نكته:*

  نهاد + مسند + فعل گذرا به مسند ← فعل كودكان باشـد، اين *
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  .حالـي از حال و نهـاد خويش بِنَگردي، كـه بزرگان به هر حقّ و باطلي از جاي نشـوندبـدان كـوش كـه به هر مُ*
؛ زيرا كه انسان ( شخصيّت واقعي تو تغيير نكند و آشفته نشوي )طبيعت و سرشت تو تغيير نكند  ني ،ناممك و اصل كوشش بكن كه به هر كار بي*

  ( شخصيّت واقعي آن ها تغيير نمي كند و آشفته نمي شوند )   .شو ندهاي بزرگ به هر كاردرست و نادرستي عصباني نمي 
 ثابت نگه داشتن شخصيّت ورفتار خود ، آرامش خود را حفظ كردن  مفهوم:*

  ن، باطل ، بيهوده ، دروغ، بي اصل، ناممك تغيير يافته از روش و راه درست، اسم مفعول از احاله، به معني  حال:مُ*
     تغييرنيابي *بِنَگردي:                   طبيعت ، سرشت ، ذات*نهاد:            طبيعت، وضعيت جسمي يا روحي انسانحال: *
 خشمگين و عصباني شدن  از جاي شدن: كنايه از*                                                  تضادحقّ و باطل: *

  ر، آن راشـادي مَشِـمُ و هر شـادي كه بازگشـت آن به غم اسـت*
 . ( دعوت به شناخت شادي واقعي )غم واندوه است، آن را شادي به شمار نياورپايانش به  و هرشادي كه*

  تضاد*غم وشادي:                                                  به شمار نياورر( فعل نهي ) : مَشِـمُ*
  و بـه وقت نوميدي اميدوارتـر باش و نوميدي را در اميد، بسـته دان و اميـد را در نوميدي*
 وجود دارد . نااميدي (= اميد نابه جا )اميدو پس از  استوابسته  اميد به ميدياان و به هنگام نااميدي ، اميدوارترباش و*

  درهنگام نااميدي ، درهم تنيده بودن اميد و نااميدي واميدواربودندعوت به اميدواري  مفهوم :*
 نوميدي را در اميد، بسـته دان و اميـد را در نوميدي * قلب و عكس يك جمله:                               و نوميد  اميد:  وتكرار * تضاد

                                                 هم مفهوم با                  . درپايان جمله ، به قرينه ي لفظي حذف شده است »بسته دان «  فعل *
رنـج هيـچ كـس ضايـع مكـن و همـه كس رابه سـزا ، حق شـناس بـاش؛ خاصّه قرابـت خويش را ؛ چندان كه طاقت باشـد با *

  ايشـان نيكي كـن
همه ي انسان ها به ويژه خويشاوندان خود باش . و آن اندازه كه نيرو   تالش هيچ كس را تباه و نابود نكن و به شكل شايسنه ،  قدرشناس*معني : 

  و توان داري به خويشاوندان نيكي كن .
 دعوت به قدرشناسي ازمردم و خويشاوندن ، نيكي كردن به خويشاوندان *مفهوم :

 شايسته ، اليق ، درخور* سـزا:                مرتباه، تلف، بي فايده، بي ث*ضايـع :                اندوه ، درد.، تالش ، كوشش رنـج : *

 .كه حق نعمت يا خدمت و ياري كسي را در نظر داشته باشد و قدرداني و شكرگزاري كند آنحق شـناس : *

 . است» وند خويشا« خويشي؛ خويشاوندي ، نزديكي ؛ ولي در اين جا منظور * قرابـت :                          مخصوصا،ً به ويژه خاصّه : *

  آن قدر، آن اندازه* چندان :                      قدرت، توانايي، تحمّل طاقت :*
   وپيران قبيلة خويش را حرمـت دار وليكـن به ايشـان مولَع مبـاش تا همچنان كه هنر ايشـان همي بيني، عيـب نيـز بتوانـي ديد*
 احترام داشتن؛ ارجمند داشتن*حرمت داشتن:                        آن چه كه محترم داشتن و نگه داشتن آن واجب باشد  حرمت :*

 تضاد*عيب و هنر : ، شيفته ، حريص ، آزمند  مشتاقاسم مفعول از ايالع ، حريص گردانيده ، بسيار  مولَع :*

 و عالقه مند گشتن بدان حريص شدن بدان چيز، سخت شيفتهمولَع شدن بر چيزي: *

  
  علم و معرفت و دانش و فضل و فضيلت و كمال هنر: *
بيني عيب و  مّا به آن ها بسيارعالقمند نشو تا هم چنان كه دانش و فضيلت آن هارا مياقبيله ي خودت احترام بگذار وبزرگان به پيران : معني*

  . ببيني بتوانيكاستي آن ها را نيز
  احترام گذاشتن به پيران وبزرگان ، ديدن  دانش و عيب انسان ها دركنارهم ، دوري از دوستي افراطي ، دعوت به واقع بيني  مفهوم : 

  و اگر از بيگانه ناايمن شـوي، زود به مقـدار ناايمني، خويش را از وي ايمـن گـردان*
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  رقرارگرفتن ، خودت را ازاو درامان نگهدار .واگر از بيگانه احساس ناامني كردي ، زود به اندازه ي درخط : معني*
   ايمن و ناايمنتضاد : ، درمعرض خطر  دور ازامنيت،  خطرناك*ناايمن: سالم ، در سالمتدرامان ، *ايمن : دعوت به دورانديشي  كردن*مفهوم : 

  و از آموختـن، ننگ مدار تا از ننگ رَسـته باشـي 
  ازآموختن دانش وآگاهي درزندگي احساس شرم ، سرافكندگي و بدنامي نكن تا ازسرافكندگي ورسوايي ناداني رهايي يابي . : معني*

   تاكيد بريادگيري و آموختن    *مفهوم : 
 نجات يافتن ، رها شدن : ستنرَ*                     ، شرم  خجالت ،سرافكندگي ،  بد نامي ، بي آبرويي : ننگ* 

  يمتن پژوه اهكارگ
  يزبان قلمرو

  .ديسيواژه هاي مشخّص شده را بنو يمعن- 1
  ينيوراو نيسعدالدّ                                 داد. توان ييسخن آرا داد كه در او ي: كتابالف

  اداكردن فعل از مصدر دادن = يمعنبه  :داد دوم*                                                  انصاف، دهش، عدالت، عدل :  داد اول* 
  يعراق نيفخرالدّ                                                        .نهاد ما نهادِ : عشق شوري درب

  فعل= قرار داد يبه معن :نهاد دوم                                     سرشت و طبع  يبه معن :نهاد اول 
  ايمن و ناايمن-4  دينومو دواريام -3 اطلو حق-2شادي و غم-1. ديابيكلمه متضاد بدر متن درس سه گروه - 2
  ديسيسه هم خانواده در مقابل هر واژه بنو- 3

  غنا ي ،غن ، استغنا: ي: مستغنپ                مقدور ،ريتقد ، قدر: مقدار: ب                ميحر ، محترم، احترام : حرمت: الف
  ديدرس، مانند نمونه، جدول را كامل كن با نگاه به متن- 4
  

  مركّب  مشتق  ساده
  گالب  گلزار  گل
  جو فروش  نياندوهگ  دل
  حق شناس  يكين  رنج

  
  .( با حفظ شخص)دييرا كامل نما ريجدول ز -5
  

  مضارع اخباري  يساخت منف  امر  فعل
  شنوي يم  بودي دهينشن  بشنو  بودي دهيشن

  رود يم  رود ينم  برو  رود يم دارد
  پرسند يم  ديخواهند پرسن  ديبپرس  ديپرس خواهند

  يادب قلمرو
   در سخن دارد؟ رييچه تأث» مثل«از  رييبهره گ-1
  سبب ايجاز و كوتاهي متن مي شود-3 كالم است نييو تز شيآرا ،ييرايموجب گ -2 دهد مي انتقال بهتر را سخن مفهوم و مضمون -1
  .ديسيدرس را بنو نيمهم نثر ا يژگيدو و- 2
  جمله هاي كوتاه فراوان  -3 )گندم نماي جو فروش( لثَمَ و )غم و شادي( از آرايه هاي ادبي مانند تضادي ريبهره گ -2 دنثري ساده دار-1
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  تكرار كلمات -7زبان ساده و صميمي و نزديك به گفتار -6 لفظي فعل به قرينه حذف -5 به كارگيري شكل قديمي فعل ها -4
  فكري قلمرو

  .شدن در كار هاي خوب و بد نيزود شاد و زود اندوهگشمارد؟  يچه كاري را كودكانه م سندهينو- 1
  .فعلِ كودكان باشد ، نيمشو، كه ا نيو بد، زود شادان و زود اندوهگ كيبه هر ن و
      دارد؟ ديتأك يهاي اخالق يژگيبر كدام و سندهينو ر،يدر جمله ز- 2
  » مكن دايمردمان بر خود پ شيغم و شادي پ اثر« 

  *سنگيني و وقار، خويشتن دارو بلندهمّت بودن ، پنهان كردن رازدروني ازديكران ، داشتن روح بزرگ و بلندي طبع  
ببرد  نيرا از ب گرانيشادي د غمش، مردم و در چهره انسان آشكار نشود كه شيدر دل او باشد و پ و نزد خود او ديشادي و اندوه انسان با *توجّه :

  .شود نيموجب حسرت انسان هاي غمگ شيو شاد
  دارد؟ يرا از چه كاري بر حذر م يآدم» گندم نماي جوفروش مباش«مَثل - 3

  .كه ظاهر انسان با باطن او متفاوت نباشد نيو ا ييو دو رو نفاق
  .ديابياز متن درس ب يعبارت ر،يز تيبراي مفهوم ب- 4
  ابن حسام            »  گذرند يو زود م نديزود آ                                              غم بزي كه شادي و غم يو ب شاد« 
  .فعلِ كودكان باشد،  نيمشو، كه ا نيو بد، زود شادان و زود اندوهگ كيبه هر ن و*
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  خسرو              دوم                                                                      روان خواني                                          درس 

  داستان كوتاه قالب:*                                نثر معاصرسبك: *تغليمي                                                : نوع ادبي*
       ، بي سرپرستي و نداشتن راهنما دوستان ناباب،  بي ارادگي،  همنشين بد ، اعتيادمحتوا: *
  »عمو غالم«از مجموعه داستان  -عبدالحسين وجدانينويسنده: *
 تكليفي 	يا بياورد مدرسه به مدادي و كاغذ روز يك كه نشده سال 	سه مدّت اين تمام در.  بودم كالس 	هم خسرو با ابتدايي ششم تا چهارم سال از	

 را مصطفي يا من 	دفترچه ، كرد مي صدا تخته پاي را خسرو انشا خواندن براي معلم وقتي.  بود بيست هايش نمره 	بيشتر ، حال اين با.  دهد انجام
بي درنگ، بدون انديشه سخن ( ارتجاالً  و كرد مي راباز سفيدي ي صفحه و داشت مي بر ، بوديم نشسته يك نيمكت روي او طرف دو در كه

 مي اجرا 	ها امروزي اصطالح به )ا+ مضارع بن(مشتق (صفترَسا  و (حس آميزي )گرم  صداي با و ساخت مي انشايي ) گفتن يا شعرسرودن
  مبلغي با بيست ي نمره يك و( از گفتار به كردار درآوردن )  كرد

 تشبيه خسرو به شاخه ي شمشاد وكنايه از درشمشاد (  شاخ مثل و گرفت مي تحويل مترادف)( هم معني يا  اَحسَنت و آفرين ( مقداري )
روشي خاص  ، طرز، شيوه( سبك  امّا و !نشست مي خودش جاي سر و آمد مي )قامتي راستخوشحالي و با قامتي ،  وخوش شادابي كمال

 چيزي هرگز گفت ؛ زيراخسرو توان نمي كه نگارش	) فلز ذوب شده را در قالب ريختن ، كه هنرمند ادراك و احساس خود را بيان مي كند
 سخن پردازي ،از خود چيزي گفتن  ،آغاز كردن،آفريدن ، به وجود آوردن (  انشا در او ( بيان كردن )تقرير  سبك 	بگوييم بايد نوشت نمي

 ما زمان آن در.  سعدي گلستان از( صفت بياني ، گاهي فعل بين موصوف و صفت بياني فاصله مي اندازد )   كودكانه بود تقليدي ) نوشته، 
( اندازه ي معين نصابُ  و ادبي متون و مشهور شاعران اشعار از ( برگزيده اي )منتخبي  و كرديم ) حفظ ميكرديم( مي بَر از را سعدي گلستان

منظومه اي از ابونصر فراهي، كه در آن، لغات متداول عربي را با معادل  * نصاب ُ الصّبيان : كودكان( جمع صبي ، الصّبيان  از هرچيز )
  فارسي آنها در بحرهاي مختلف به نظم آورده است. اين كتاب جزء كتاب هاي درسي مكتب خانه هاي قديم بوده است.

 مرور به احتياجي ديگر و كرد مي حفظ گرفت و مي ياد سرِكالس را ها درس تمام دادند . خسرو مي درس ما به ابتدايي چهارم كالس 	از را 
 را انشايش كه كرد صدا را خسرو بود، كرده مُعيّن برايمان را ( پند گرفتن )عبرت  موضوع كه ما انشايِ معلم ، خوان مسيح ميرزا روز يك	نداشت
 و چشم هاي اشارت و دست و سر حركات همان با و كرد باز را آن از صفحه سفيدي و برداشت مرا انشاي دفتر معمول مطابق	هم خسرو.  بخواند

(عينكي بيضي  دور عينك با حتّي و بود بين 	نزديك (بسيار، قيد است )سخت  خان مسيح ميرزا.  كرد خواندن به شروع( مراعات نظير )  ابرو
منسوب به زنگار (زنگاري  كلفتِ  هاي شيشه و فلزي )( داراي دسته ي سيمي مفتولي  دسته ي و كه شيشه هاي آن به شكل بيضي است )

 و ديد نمي ( كامل ، بي عيب و نقص )حسابي  و درست ، سبزرنگ ) ، زنگار به معني زنگ فلزات است و معموالً آن را سبز مي دانند.، 
 انشاي خسرو خالصه ، به هرحال ، القصّه ) (باري  .خواند 	مي را خود انشايِ  ، سفيد كاغذ روي از خسرو كه شد نمي ( متوجّه ، آگاه )ملتفت 

خلوتي  كُنج در ، ( مي رفتم )شدم  مي( خانه و منزل )   سراي به دبستان از كه) به معني ديروز » بي«بر وزن (  دي كرد. آغاز چنين را خود
درگير (آميخته  هم در( كنايه از آماده مبارزه شدن )  افراشته پر و بال كه ديدم را دو خروس ( كوي ، محله ) ، بَرزن  از گوشه ي تنهايي ) (

با هم گالويز شده اند و  ، كنايه از اندايجاد كرده گرد و خاك اند،به پا كرده( گرد و خاك ...اند انگيخته بر گَرد و )	انداند، گالويز شدهشده
 (انديشه ، ذهن )خاطر در بسيار كلمات نوع اين از خسرو و نبود متداول مانند امروز	بَرزن و	دبستان	كلمات زمان آن در )جنگ خروس مي كنند.

 گوناگون ي استعدادها از يكي اين و برد مي كار به را ها آن نيز خود ( روزانه )ي  مرّه روز و عادي ( گفتگو )ي محاوره و صحبت در حتّي و داشت
   اي چشمه حال عين در و فراوان و

 مي عرض را خسرو ارتجالي انشاي 0بود او ( گوناگون ، حس آميزي )رنگارنگ  هاي خوشمزگي از كمي )( گوشه اي ، نمونه اي ، اندازه ي 
،  كوفتن(صَدْمتي  به ( زد ) نواخت حريف ( چشم ) ي ديده بر سخت ) ؛ كوبيدناي  ضربه(ضربتي  خروسان از يكي 	: بود اش اين دنباله.  كردم

(جهان در برابر چشمان خروس شكست خورده،تيره نامدار آن پيش شد تيره جهان كه شدتي) به كوفتني ، چنان آن: صدمتي *به ضرب
  استمصراعي از داستان رستم و اسفندياروتار شد ؛كنايه از كور شدن)  تضمين  

 نامدار آن پيش جهان شد سيه                          									بزد تير بر چشم اسفنديار
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   ، امّا )» لكن « ( ممال ليكن   ( فرار كرد )بگريخت  ميدان از و ( كنايه از تسليم شد)بينداخت  سپر ( به ناچار )الجرم 
  تبديل مي شود .الف به ي  : فرايندي است كه از رهگذرآن ، حرف ممال*

  ، لكن = ليكن، مهماز = مهميز، ركاب=ركيب ، جهاز=جهيز اسالمي = اسليمي، مزاح = مِزيح ، حساب = حِسيب ، هالم = هليم ،  ليحسالح= سِ 
  خروس پيروز حركتي ازخود نشان داد كه مناسب جوانمردان نبود← درويشان	حال مناسبِ نه كرد حركتي ( پيروز ) غالب خروس

   از گلستان سعدي نوشته است» جدال سعدي با مدعي«اين بخش را تحت تأثير حكايت *نويسنده 
( درحال ناله و ناالن  و ( خوارشده ) مَخذول و (برگزيده بود ، انتخاب كرده بود )كرده  اختيار تسليم كه( شكست خورده ) مغلوب حريفِ بر

 كوبند پوالد كه ( مي كوبيد ) كوفت مي را او چنان آن	و نياورد رحم ،)  رحم خواستن، طلب رحم كردن(   كرد مي استرحام گريه بودن )
خروس پيروز آن چنان اورا با شدّت مي زد كه گويي آهنگران با ضربه هاي محكم  ←)از ضربه هاي محكم و سنگين  ( كنايهآهنگران 

  آهن و فوالد را مي كوبند.
  خروس پيروز مانند آهنگران كه پوال را با ضربه هاي محكم و سنگين مي كوبند، خروس مغلوب را مي كوبيد )  (تشبيه :

  :شاهنامه اسفنديار و رستم داستان از است اعيمصر نيز اين	، *آرايه تضمين
  »آهنگران كوبند پوالد كه                                  																		چنانت بكوبم به گرز گران«                                  

 دشنه با را ( شكست خورده )مغلوب  خروسِ نخست.  ( پريدم ) ميدان جستم ميانِ به ( تشبيه ، سريع )  برق چون.  نماند ديدنم طاقت ديگر
( كنايه از سربريدم ، ذبح  كردم حاللش و ( آزاد كردم ) برهانيدم عذاب و رنج از ، داشتم جيب در 	كه(نوعي كارد و شمشير كوتاه ) اي

 نيز را او و جدا تن از سرش را اش ، مردانه ناجوان عمل سزايِ به و پرداختم ( كنايه از بي رحم )دل  سنگ خروس به گاه آن .كردم ، كشتم )
مي گويند ، به همين » بسم اهللا الرحمان الرحيم « ( سربريدم ، ذبح كردم ، از آن جا كه مسلمانان هنگام سربريدن جانور (  بِسمِل كردم

 سراي به را ( هردوتا ي آن ها )دوان  هر پس.گردد همگان ( پند و اندرز )عبرتِ  تامي گويند . )» بسمل كردن « دليل به عمل ذبح كردن 
 ( بسيار )بس  ساختم نوعي خورش ازگوشت ) هم مرسوم است.» حليم«ممال هالم، به صورت  + ي نكره ،هليم(  هليمي آنان از و بردم

  ) كنايه از غذاي مطبوع و لذيذ. خوراك خوردني و دوست داشتني(نرم  و چرب
  »كه جان يابدت زان خورش، پرورش                                  مخور طعمه جز خسرواني خورش «                               

  خور، چرا كه تنها غذاي شاهانه است كه جسم و جانت را پرورش مي دهد.نغذايي جز غذاي شاهانه *
  ر ، ش / /* واج آرايي :  خورش       *تكرار :  ، غذا        خوردني ، خوراكطعمه : *          خورش و غذاي شاهانه خسرواني خورش:*
  ( چرخش ، جابه جايي ضمير و رقص ضمير دارد ) متعلق است به جان و نقش مضاف اليهي دارد.» يابدت«ضمير شخصي متصل در » ت�َ -«*

 » )خوردن « ( شكل مؤدّبانه ي  نشستم و شكمي سير نوش جان كردم ( باآرامش ) به دلِ راحت

  بِه از عمر هفتاد و هشتاد سال                                         دمي آب خوردن پس از بدسگال                             
  ت بخش تر است.لذّ (عمرطوالني ) دشمن از عمر هفتاد و هشتاد ساله نابوديپس از  همراه با آرامش، يك لحظه زندگي*
  با آرامش ، آسوده خاطر بودن ، لحظه اي زندگي راحت ه زماني زنده ماندن، يك لحظه زندگيكوتا كنايه ازدمي آب خوردن:*
  لحظه اي : دمي*                     .بد انديش، بدخواه، دشمن، صفت فاعلي مركب مرخم، جانشين اسم بدسگال:*
  بيانگرتقريب است ، جناس ناقص ، منظور عمر طوالني : هشتادهفتاد و مي باشد و به معني بهتراست از *» به ِاست از «  در اصل از : بِه*  *
  را حذف كنيم  ؛ مثال » نده َ  -« مركّب ، نشانه ي  -آن است كه ما از آخر صفت بياني فاعلي مشتق  : مصفت فاعلي مركب مرخّ*

  جان آفرين               ←جان ستان ، جان آفريننده  ←جان ستاننده 
  )مركب دان، جوهر(دواتِ  در را ( كهنه )فرسوده  (صفت بياني نسبي ، فلزي )آهنينِ  قلم ، خشنود و گشاده ه ايچهر با خان مسيح ميرزا
( به دقّت كرد  ورانداز را قلم نوك (زنگ زده ، سبزرنگ  )زنگاري  عينكِ پشتِ از و برد فرو اي شيشه 	( كثيف شده )ي  گرفته چرك

 ( موهاي بسيار نرم روي پوست ، در اين جا منظور ، رشته هاي نازك داخل دوات )كُرك  خود استخواني 	و بلند انگشت دو با و نگريستن )
 جوهر با بيست ي نمره ساعت ربع يك از پس و پاك تمام  ) آرامش(ي  طمأنينه و بردباري )آهستگي ، سنگيني ، ( وقار با را قلم سرِ پشمِ  و
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 كه دارد )گردانيدن ضرورت، الزم گردانيدن، واجب(الزامي  چه خروس اوالً  جان بچه كه نگرفت ايرادي هم ابداً و گذاشت	خسرو براي بنفش
 ، كه اين ديگر ؛ باشد )تهيدست؛ فقير،كندمايه از مال دنيا قناعت ميكه به اندك كسي، عارف ، صوفي(درويشان  حال مناسب حركاتش

  بدسگالي چه ( پيروز ) غالب خروس
 ها اين ي همه از و بشود؟ 	كساني چه عبرتِ ) خروس ( كنايه از كشتن كردي؟ جدا تنش از سر كه بود كرده تو به ( بدخواهي ، بدانديشي )

 اساساً مطرح مسائل اين ها امروزي قولِ به ، خير خوردي؟ و كردي درست هليم و بريدي سر را مردم هاي خروس حق	چه به اصالً گذشته
 به خسرو كه( قلم مدادكوچك به اندازه ي يك سوم انگشت ) مداد انگشت ِبند يك و كاغذ دست كفِيك  (دريغ از )از حرام كردم عرض0نبود

 حال، اين با ؛ ( كنايه از درس نمي خواند )كند  باز را كتاب يااليِ  ( كنايه از هيچ چيز به همراه خود به مدرسه نمي آورد )بياورد  مدرسه
كم مايه و ( بود  لنگ )اسب سرخ مايل به سياه(كُمَيتش كه رياضي در مگر.  گرفت مي بيست حفظي هاي درس ي همه از و ممتازي بود	شاگرد

  0بگيرد را ابتدايي ي دوره ) ( گواهي نامه ، كارنامه ي قبولينامه ي تصديق نتواند كه شد باعث همين و )ضعيف و ناتوان بود. 
*		 *		 *  

 او تربيت به توجّهي رضاخان آقا پدرش.  شد مادر بي كوچكي در خسرو.  بودند شهرستاني اصال ها آن.  شناختم مي را خسرو ي خانواده من	
(  گرمي دل و خوشي دل	.( كنايه از صميمانه وبا تمام وجود )داشت  مي دوست جان از را اش پسري		ي نوه كه بود او مادربزرگ فقط.  نداشت

 و قربان با ) 	، دوراز گناه پاك و پاكيزه( . مُقَدّس ، خوان نماز ، خدا با زني ؛ بود مادربزرگ همين درزندگي هم خسرو پناه تنها و اميدواري  )
آن چه از مال كه براي  ( صَدَقه:  كنايه از اظهارمحبّت كردن زياد ) ، 	گفتن» تصدقت گردم «و » قربانت شوم «پياپي كسي به  ( صَدَقه 

 آوازش خسرو خداداد استعدادهاي از ديگر 0بخواند برايش قرآن كرد مي وادار و نشاند مي هرروز را خسرو .)رضاي خدا به بينوايان دهند
كنايه ازاشعارو سخنان بي ارزش گفتن  ، زد( مي خشت نظامي قول به امّا گفت مي هم زياد مي گفت شعر.  بود عبّاس ميرزا ما قرآن معلم0بود

       پرحرفي كردن ، تلميح دارد به بيتي از نظامي
  .دكه پرتوان زدوَآن خشت بُ                          الف از سخن چو در توان زد                                                     

 از را آواز يعني ، ايراني موسيقي خسرو 0خواند مي هم خسرو بخوان . بچه:  گفت مي خسرو به رسيد كالس مي	به پايش تا شد مي كه قرآن زنگ 
-1(ايهام تناسب : شوري  ) يكي از آهنگ هاي موسيقي ايراني(شهناز در ، قرآن زنگِ خسرو كه روز يك 0بود آموخته خان درويش مرحوم

كه در اين معني با واژه ي شهناز تناسب دارد  گانة موسيقي ايرانيهاي هفتاز دستگاه-2هيجان و شادي ( معني مورد نظر در متن ) 
قسمتي  (ايوانِ  در كه مدرسه مدير ،) .، شوروغوغايي به پاكرد خسرو زنگ قران، قرآن را در دستگاه آوازي شهنازخواند( بود كرده پا به	)

 عبّاس ميرزا به و شد كالس واردِ شنيد را خسرو آواز ، شد مي رد ها كالس ( كنار )بِر از دراز) .دروپنجره باشداز ساختمان كه جلو آن باز و بي
 خواست تا عبّاس ميرزا	0!است آوازخواني.  نيست قرآن )  خواندن ، قرائت كردن (تالوت  اين كه ) سرزنش كردن،خشم گرفتن  (عِتاب كرد 

در آواز، ويژگي كسي كه داراي صدايي با وسعت ،  همگي و تمامي چيزي(  دانگ شش خوش آواز با را سعدي بيتِ اين خسرو ، بدهد جوابي
  خواند. )باشدكامل مي

  جانوري طبع كژ را تو نيست ذوق گر		                                   	طَرَب و است حالت در عَرَب شعرِ به اشتر	                                    
  هستي. احساسيشتر نيز از شعر خواني عرب (حُدي) به نشاط و وجد مي آيد. اگر تو اين نشاط را نداشته باشي، جانور بي  معني شعر: *
  تاثير موسيقي بر انسان *مفهوم :                     سرود و آوازي كه ساربانان عرب خوانند تا شتران تيزتر روند: حُدي *
  تركيب وصفي مقلوب :جانور كژ طبع* 	     كج طبع، بي ذوق، بي احساس كژ طبع:* 				هر دو به معني فرح و نشاط است.  حالت، طرب:*

                        تو به جانور * تشبيه :          طرب و عرب * جناس ناقص :   اُشتر و جانور * مراعات نظير :            *تضمين شعري از گلستان سعدي 
  با : ارتباط معنايي دارد*

  دل اي بودن نشايد كم زحيوان                                به صوت خوش چو حيوان است مايل                                             
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 مي لذّت و داد مي درگوش پشت از مدير و خواند مي چنان هم خسرو ) گفتن يسخن (كنايه از نياورد بر دَم و رفت بيرون كالس از آهسته مدير	
  0بود ) عارف ، داراي احساس قوي حساس(اهل دل ، صاحبدل اديب و مردي خود كه (زيرا )  برد

*		 *	 *  
 ناشيانه روغن رنگ با آن روي حلبي كه كيف يك )، منظور هميشگي و معمول  الفت گرفته ، خو كردهمألوف ( عادت خالف بر خسرو روز يك
 )كه شدندشگفت زده  ( همه كردند) ه شدنسرگشته شدن؛آشفت ( حيرت همه.  آورد مدرسه به ، بود شده نقاشي( مخفّف بوته ) بُتّه و گُل

 ما نقّاشي معلّم.  داشتيم نقاشي اول زنگ 0! است آورده كيف خسرو كه ( كنايه ازچه اتفاق عجيب و غير منتظره)آمده  بر سمت كدام از آفتاب
 مرا مدادِ و نقّاشي دفتر ، بود آورده همراه كيف كه آن با خسرو 0گفتيم مي سرتيپ جناب اورا ما و بود شاه الدّين ناصر دورانِ هاي سرتيپ از يكي

ج ( تعليقات و .)هاي ارتشي است ؛ در متن درس،مقصود نشـانها  و پيوسـتهاج ضميمه، همراه  ( ضمايم با 	را سرتيپ تصويرِ  و برداشت
 در ) .هاي ارتشي است آويختني ها، نشان هايي كه بر لباس نظامي آويخته مي شود.در متن درس، مقصودنشـان، تعليق، پيوسـت ها

مقصود  ضمائم و تعليقات:*   (شكل سرتيپ را به همراه نشان هاي ارتشي با مهارت و استادي كشيد )كشيد  و استادي مهارت نهايتِ 
    نشان هاي ارتشي است.

اين نقاشي را از سر ذوق و (ام  كشيده ) خو، عادت، طبع و سرشت(طبيعت  رويِ  از من را اين ، سرتيپ جناب:  پرسيد و برد او نزد و
 آهسته سرتيپ مرحوم ؟ است طور چه كه آموزش نقاشي ديده باشم( ذوق و استعداد ذاتي طبيعي). كشيده ام بدون آناستعدادذاتي 

 دستت كشيدي؛ خوب:  گفت و ) ماده كردن، حفظ ظاهر نمودنآخود را (كنايه از برخود تسلط پيدا كرد ،  كرد جور و جمع را خود اندكي
 بودم نشسته او پهلوي كه من.  كرد باز را كيف در خسرو (كنايه از تو خيلي ماهر واستاد هستي  يا خيلي مهارت داري)0داره قوّت خيلي
 پخته مُربّا مادربزرگش شد معلوم. مُرَبّاجات انواع از پر بود كوچكي رنگارنگ هاي كوزه آن ( آن چه داخل ظرف يا چيزي باشد ) محتواي ديدم

 مُربّايِ كه را كوزه ترين بزرگ خسرو 0بود آورده را ها كوزه و حلَب ) جنس از فلزي نازك قه يورحلبي ( كيف آن قم زيارت از بازگشت در و بود
 » )دادن « ( شكل مؤدّبانه ي  ( با احترام به جناب سرتيپ داد ) * تقديم كرد:كرد  تقديمش دستي دو و برد سرتيپ خدمت جناب داشت بِهْ
سوغاتي  بود.( شده نصيبش خوش مزه ( باب: مناسب)( كنايه از مناسب حال ، دندان  بابِ )سوغات و ارمغان( رهاوردي كه هم سرتيپ. 

 و ) حيا(شرم و  حُجب حال عين در و) خوش رفتاري . نيكوروي (رويي  خوش با مورد عالقه و مناسب حال سرتيپ به او رسيده بود )
( اضافه ي تدبير  سرانگشتِ با آمد نمي بيرون كوزه از مُربّا وقت هر و (سركشيد و خورد ) كشيد باال و گرفت را آن ) افتادگي , تواضع(فروتني 

 صد! الها 	: گفت مي بلند صداي به و ( مي خورد ) داد مي فرو تمام لذّت با و كرد مي خارج را آن اقتراني يااضافه ي استعاري = تشخيص )
(به جا آوردن شكر نعمت ، سبب افزايش نعمت مي شود ؛ تلميح دارد به سوره ي  كند . افزون نعمتت نعمت ، شكرِ كه شكر، مرتبه هزار

و تضمين مصرعي از شعر  گر واقعا سپاسگزارى كنيد [نعمت] شما را افزون خواهم كردا← لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ 7ابراهيم ، آيه 
  موالناست .                                                                                                  

  كند                     كفرِنعمت ازكفت بيرون كند  افزون نعمتت نعمت ، شكرِ                                        
 گرفتنِ  فرا در ، در اين جا سرشار و فراوان) بسيار فيض دهنده، بسيار بخشنده(فيّاض  استعدادي و داشت خوش بسيار آوازي خسرو گفتم

( زمان ، هنگام اوان  آن در كه شناس موسيقي دوستان 	از يكي ، برنيامد ابتدايي ششم سال امتحانِ ( مسئوليت )ي  عهده از كه وقتي موسيقي.
 وقتي ولي برود موسيقي دنبال كه نبود ميل بي خسرو... برود ملّي موسيقيِ  آموختنِ دنبال به كه كرد توصيه خسرو به بود جلوتر ما از كالس دو )

 و مطربي 	كه نكنم حاللت ، فرزند اي كه ( كنايه از گريه كرد )ساخت  روان ديده 	از اشك خسرو قول به ، گفت مادربزرگش به را موضوع
  سازي  پيشه مسخرگي

  رو مسخرگي پيشه كن و مطربي آموز                 تا داد خود ازكهتر و بهتر بستاني  ( تلميح دارد به شعر انوري :            
  *اي فرزند ، اگر نوازندگي و مسخرگي را شغل خود سازي از گناهانت نمي گذرم .

  دانشمندان ديني بودند) تضمين مصرعي از شعر سعدي است :(زيرا كه همه ي خاندان من از .بودند دين عالمانِ من ي قبيله همه كه
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 مرا معلم عشق تو شاعري آموخت                                همه قبيله من عالمان دين بودند                         

 مادربزرگِ  اندرزِ ، بود و سركش ) بي ترس ، گستاخ ،بي باك(خودسر و )	كسي كه تعليم و تربيتي نديده(منظورخودرو  	كه آن با هم خسرو
 0نرفت موسيقي ( دنبال ) پيِ  و ( پند مادربزرگ پيررا پذيرفت ) شنيد ( اضافه ي اقتراني يا اضافه ي استعاري )اطاعت  گوش به 	را ناتوان
 ي مدرسه نهم ( و هشتم هاي كالس شاگردان با سال و سنّ آن با	0داشت (عجيب ، شگفت ، بي نظير )شِگَرف  استعدادي هم ورزش در خسرو

 رياضيّات در خسرو كه گفتم نماند. او برابرِ در حريفي مدرسه در كه طوري به ؛ زد مي زمين را همه و گرفت مي كشتي نداشت) بيشتر كالس نُه ما
 امتحان از ، بود 75/15 هايش معدّل نمره و عالي همه ديگرش هايِ  نمره كه آن با ، بياورد هفت ي نمره درس اين در نتوانست چون و بود ضعيف
 كشور كشتي قهرمانيِ  ي مسابقه اوّلين كه روزي تا ديدم نمي را او ديگر من.  گرفت را ورزش دنبالِ و كرد تحصيل ترك پس.  شد رد ابتدايي ششمِ

 با را حريف خسرو.  ديدم بود خراسان كه از ، نيرومند) آن كه داراي زور بازوست( پنجه قوي حريفي با تُشَك ميان در را خسرو 0شد گزار بر
 و (به زمين زدن ، شكست دادن )كوفت  فرو خودش قول به ) احتياط حزم، (دورانديشي،حسابگري  و )	تندي ،سرعت، چابكي (چاالكي 

 گرفت طال بازوبند و شد كشور قهرمان  ( كنايه از شكست داد )رسانيد  خاك به را او ) پشت ( كنايه از زمان اندك زدني هم به چشم در
 نظر تنگ حسودان كه سود چه ولي .مي داشتند )  گرامي ( اورا كردند مي تكريمش  و ستودند مي و شناختند مي همه را پهلوان خسرو	ديگر

 و معشوق و (شراب )مي  به را وي )پست،  بدذات و (بداصلبدگهر كاران ، دشمنان ) ان ، ستيزهگردنكش (عنودانِ  و )كوته نظر ،بخيل (
  كشيدند .  ) بازي و عشرت و شادي و سرگرمي ( لَعِب و)  ونوش عيش،  خوشي، سرگرمي( لَهو

  *(كنايه ازافراد حسودكوتاه بين و دشمنان بدذات ، خسرو را به شراب خوري ، خوش گذراني و عيش و نوش كشاندند.)
 . .)با هم مي آيندهميشه  لهو و لعب : بازي و عشرت و شادي و سرگرمي ( اين دو كلمه *

  	به لهو و لعب زندگاني برفت                   	دريغا كه فصل جواني برفت                                      
 شكست رسوايي با بعد سال مسابقات در كه طوري به كار) يا عقل در (خواري ، سبكيخِفّت  و شكست روزگار در اوست خود ي گفته عين اين

 كنار را وررزش كلّي به و شدن ) گير گوشه از (كنايهكرد نهان ) ورو كنايه از گوشه گير شدن  خزيد ( اي گوشه به صدا و سر وبي خورد
 از را او باره يك شكست اين ) گر مرد ميدان زندگي نبود،دي ديگر پهلوان ميدان كشتي نبود ( كنايه ازنبود  ميدان مرد ديگر كه گذاشت
 اضافه:  فساد منجالب ، ن آب هاي بد بو و كثيف جمع گرددآمنجالب : گودالي كه در ( فساد منجالت به قهرماني ميدان

 و ( انجام نداد )نكرد  كه )زشت ، ناپسند ) مُنكَري( گناهان ، جمع معصيت( معاصي از نماند 		( خالصه )الجمله  في.كشيدتشبيهي)
  نخورد كه) مثل شراب ، چيزي كه خوردن ان مستي آوردمُسكِري(

  . *خالصه ، خسرو هرگناهي را انجام داد و به هر كار ناپسندي اقدام كرد و از هرنوع شرابي نوشيد
  . گناه بزرگ انجام داد و ديگر كار زشتي باقي نماند كه انجام نداده باشد مفهوم :

  جمله تضمين است از گلستان سعدي باب هفتم، حكايت پنجم. » نخوردفي الجمله نماند از معاصي، منكري كه نكرد و مسكري كه « *
(  گرم خون و مهربان خسرو آن.  دويدم سويش 	به و كردم شادي ؛ ديدم را او خيابان در روزي 0كشيد ولگردي 	به كارش و شد اي شيره و ترياكي

( نگاه كردن با كرد  نگاهم بسيار مهري و بي )كسي  به نسبت مهري(سرد بودن ، كنايه از بيسردي  با كنايه از با محبّت و با احساس )
( استعاره دارد ؛ زيرا  باريد مي( كنايه از بدبختي ) روزي سيه و ) بدبختي الغروضعيفاش ( تكيده ي چهره از.  سردي : حس آميزي )

 سرد ،	خشك شده( مشبه به )  هايچشمه  ) ادات(  چون	) درشت و پرفروغش(مشبه  چشم هايكه بدبختي مانند بارشي است كه مي بارد )
(  را چونمشبه)، و  استعاره از خسرو( شير بي باك آن ، ترياك ي شيره. (چشم وچشمه : جناس ناقص) شده بود( وجه شبه ) حالت بي و

  وحشتناكمشبه به )( اسكلتيادات )
 حرف بلندتر ناچار 0نداد جوابي ؛ پرسيدم حالش از 	!است؟ خسرو 	همان اين! من خداي.  شير و شيره : جناس ناقص ) . بود كرده)  شبه وجه( 

 با ،	)ضعيف ، صدايي كه به سختي شنيده مي شد كنايه از صداي آرام وو (مَثَل آمد مي در چاه ته از گويي معروف قول به كه صدايي با ؛ زدم
  ، خنده اي تلخ و مانند زهر ، حس آميزي وتشبيه ) خنده اي كه از روي خشم كنند( خندي زهر
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زهرخند : صفت تشبيهي است ؛ يعني اسم دوم از نظر برخي ويژگي ها به اسم اول تشبيه مي شود ؛ مانند ماهرو ( داراي روي توجّه : 
  چون ماه )سروقد ( داراي قدي مانند سرو ) شيردل ، گرگ صفت ، كمان پيكر ، پيل پيكر و...

  	تَقول لِمَن ندارم ( شنيدن ) استماع گوش من ؛ نزن ادد:  گفت 
  تقول لمن ندارم استماع گوش من 	 									 	قبول كند نصيحت كه مبر گمان دل بي  :بيت از سعدي ازشعر مصراعي (تضمين

  !گويي؟ مي كه براي ندارم، شنيدن براي گوشي من: است چنين مصراع معني
طبع و ذوق طبيعي (قريحه و ) اضافه ي تشبيهيذوق( ي چشمه هنوز ، بود داده دست از را خود چيز همه كه آن با.  است شده فهميدم كرهم

 آهي.  پرسيدم مادربزرگش و پدر ) از تراوش كردن , چكيدن.تراويد( مي و بود نشده	خشك او ادبي استعداد و )در سرودن شعر و نويسندگي
 جوابم در و كشيد سوزناكي آه ؟ كجاست ات خانه 	: گفتم	كجاست . دانم نمي راستش بابام.  است مرده كه است سال 	دو مادربزرگم:  كشيدوگفت

      خواند:
  دام و دانه سوي به تا بَرَدَش همي ديد                                قضا نخواهد آشيان دگر كه كبوتري                                

مي فريبد و  رشده است كه ديگر به آشيانه باز نگردد قضا او را به دانهمرگ رقم زده است و مقدّ معني : كبوتري كه سرنوشت براي او
 ). همه ي امور دردست سرنوشت است ، ما از خود اختياري نداريم( مفهوم : به سوي دام مي كشاند . 

   مفعول ش در بردش : ِ-*                  استعاره از خطرات دام : دانه و*                            آشيان ، كبوتر، دانه و دام  تناسب :*
* كبوتر : استعاره از خسرو يا هرانسان ديگرگرفتار       تضاد: *آشيانه و دام                                    تشخيص يا جان بخشي : *قضا 

  سرنوشت
( مترادف و  و آن همه استعدادو قريحه جان سپرد زيرپالسي مُندَرس ، بي سروصدا،اي  گوشه در در خسرو كه نگذشت روزي چند مالقات اين از

  را با خود به زير خاك برد . هم معني )
  	كهنه ، فرسوده * مُندَرِس :                        تكه اي از پارچة كهنه، گليم ، جامة پشمينه و خشن كه درويشان پوشند *پالس :

  
  خسرو داستان

  افتيو در درك
  بهره گرفته است؟ ،يياثر خود از چه شگردها تيبراي جذّاب ريداستان، در بخش ز سندهينو-1
. ختيبگر دانيو از م نداختيالجرم سپر ب». آن نامدار شيشد پ رهيجهان ت«كه  ينواخت به صَدمت فيحر دهيسخت بر د ياز خروسان،ضربت يكي«
 اورديرحم ن كرد،ي كرده، مخذول و ناالن استرحام م ارياخت ميمغلوب كه تسل فيبر حر ، شانيكرد نه مناسبِ حال درو يخروس غالب، حركت كنيل

  »پوالد كوبند آهنگران«كوفت كه  يو آن چنان او را م
استفاده و تقليدازنثرفنّي و مسجّع به سبك نگارش سعدي درگلستان ( نقيضه  -2، شعرفردوسي  نيتضم ي هيآرابهرگيري از -1

  استفاده از آرايه ها ي تشخيص ، تشبيه و كنايه-4بهره گيري ازطنز  -3پردازي يا تقليد از شيوه ي آثار قدما )
  د؟يرساند يم انيداستان را چگونه به پا نيا د،يبود سندهياگر شما به جاي نو-2

 تكليف دانش آموزي

  سفر به بصره
  	بوديم		ديوانگان ماننده		عاجزي به	برهنگي و		*چون به بصره رسيديم از

   .بي لباسي ودرماندگي به ديوانه ها شبيه شده بوديمبه سبب *
   عرياني، 	بودن پوشاكيلخت بودن؛ ب	*برهنگي :                              وقتي كه ، پيوند وابسته سازچون :  

    شبيه *ماننده :                 عاجز بودن؛ ناتواني؛ درماندگي*عاجزي  : 


