
 

18 

 

  مشبه ، ديوانگان : مشبه به ، ماننده : ادات تشبيه ، برهنگي و عاجزي : وجه شبه  يم (ناصرخسرو و برادرش ) :*تشبيه : 
  ...عاجزي ، سردي ، خوبي ، زشتي و 	اسم مشتق ، مانند برهنگي ، ←صفت ساده + ي (= مصدري ، به معني بودن )  *توجّه :

   سه ماه بود كه موي سر را نتراشيده بوديم :	بوديم		باز نكرده	سر	موي	و سه ماه بود كه	*
وديم ب	بود و جامه نبود و من و برادرم هر يك لُنگي كهنه پوشيده	سرد	هوا	شوم كه	گرم	باشد كه	خواستم كه در گرمابه روم	* ومي

  پالس پاره اي در پشت بسته از سرما. 		و
ديم و *و مي خواستيم كه وارد گرمابه شويم شايد كه گرم شويم ؛ زيرا هوا گرم بود و لباس نداشتيم و من وبرادرم هركدام لُنگي كهنه پوشيده بو

    	ي به سبب سردي هوا برپشت خود بسته بوديم .ضخيملباس پشمين 
           لباس  *جامه :            ممكن است ،  ديشا* باشدكه :                               .داخل شويم در رويم:* 

   پالس،  لُنگجامه ، *مراعات نظير :   پيچند                مي بدن دور به 	پارچه اي كه در حمام ازار، لُنگ :*
 لفت، كُ ميضخ ، سفت ، محكم *ستبر: . ، نوعي گليم             كه درويشان مي پوشندوستبرجامه اي پشمين  پالس :* 

  گفتم اكنون چه كسي به ما اجازه ورود به حمام خواهد داد؟		گذارد؟		حمّام		در		كه		را			ما			اكنون		گفتم	* 
  اجازه ي ورود خواهد داد* كه : چه كسي                                                *را : به                            *گذارد : 

درمكي چند، سياه ، در كاغذي كردم كه به گرما به بان دهم تا 	آن		از بهاي	و		مي نهادم، بفروختم	آن		*خورجينكي بود كه كتاب در
  		خود باز كنيم.		از			شوخ		بگذارد كه		زيادت تر در گرمابه	دمكي		را		باشد كه ما

*كيسه ي پشمي كوچكي داشتم كه كتاب را در آن مي گذاشتم ، آن را فروختم واز قيمت آن چنددرم سياه بي ارزش دركاغذي قراردادم تا به 
  .از بدن پاك كنيم را بمانيم كه چرك وآلودگي گرمابهبيش تر اجازه دهد كه در  اندكيبه ما گرمابه بان بدهم تا شايد كه 

  .است؛ جامه دان جيب دو شامل و مي كنند درست پشم معموال از كه اي كيسه كوچك، خورجين :خورجينك
  .زيبايي؛ نيكويي، رونق ، روشني؛ درخشندگي *بهاء (عربي ) :                             قيمت ، ارزش ، نرخبها : 

 بي ارزش سياه چند درم : سياه چند دِرَمَكي *       هنقر يسكه دِرهَم ، *دِرَم :            ك تصغيريا كوچكي َ-دِرَم +  *دِرَمَكي :

  صفت مبهم و وابسته ي پيشين است ؛ امّادرمتون كهن بعد از هسته يا موصوف خود هم قرار مي گرفت .   » چند « *توجّه : 
 ي برو كتابي چنديچارپا                            ق بود نه دانشمندنه محقّ

  ايم.		ديوانه	پنداشت كه ما		نگريست ؛	ما			درمك ها پيش او نهادم، در	آن	*چون
  فكركرد ، گمان كرد*پنداشت : وقتي آن سكّه هاي نقره را نزد او گذاشتم به ما نگاه كرد و پنداشت كه ما ديوانه هستيم .        *

  .		در رويم	گرمابه	به	ما	و نگذاشت كه		».آيند	از گرمابه بيرون مي	هم اكنون مردم برويد كه«*گفت:
  . اجازه نداد كه ما وارد حمام شويم: نگذاشت ... واردشويم                                                             :	در رويم

  پنداشتند كه ما ديوانگانيم.	بازي مي كردند؛	درِگرمابه	برآمديم و به شتاب برفتيم.كودكان 	خجالت بيرون	جا با	*ازآن
  ديوانگان هستيم ديوانگانيم :تند ، سريع             به شتاب :  ، شرمندگي              * شرمساري ، شرمزدگي* خجالت : 	

  
  دركار دنيا مي نگريستيم. سنگ مي انداختند و بانگ مي كردند. ما به گوشه اي باز شديم و به تعّجب	افتادند و	ما	پي*در

 ، پناه گرفتيم		رفتيمباز شديم : *           فرياد مي كشيدندبانگ مي كردند : *       دنبال ما راه افتادنددر پي ما افتادند : *

  و سنگ مي انداختند و فرياد مي كشيدند . ما به گوشه اي رفتيم و با شگفتي به كار دنيا نگاه مي كرديم . دنبال ما راه افتادند*
  .	چاره ندانستيم	هيچ	و	،	خواست	مي	مغربي	ينارد	سي		ازما	مُكاري	*و

  *و كرايه دهنده ي شتر بابت كرايه ي شتر سي دينارمغربي ازما طلب داشت و ما هيچ چاره اي نداشتيم.
     	طال يسكّه: *دينار     .و شتر و االغ را كرايه مي دهد يا كرايه مي كند كسي كه اسب مُكاري :  *
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 چاره اي به ذهن ما نمي رسيد ، درمانده بوديم.: 	چاره ندانستيم		*هيچ( مراكش )            ق به كشور مغرب متعلّ مغربي : *

  .استبوده طال و دينار مرغوب نوع	:مغربي  *دينار
  بن احمد مي گفتند.	اهواز كه او را ابوالفتح علي	وزير مُلك		كه	نآ	*جز

  اهواز	وزير سرزمين	 اهواز :	وزير مُلك	، كشور، پادشاهي       * ؛ مملكت سرزمين *مُلك :، خداوند          پادشاهي * مَلِك :
  مده بودآ	، به بصره	كرمي تمام	*مردي اهل بود و فضل داشت از شعرو ادب و هم

  مده بود.آ	، به بصره داشت و هم بسيار بخشنده بود در شعر و ادب ، دانش و معرفت بود و اي شايسته انسانِ*
  بسيارسخاوتمند بود          كَرَمي تمام داشت::*            بخشش،  جوانمردي؛ بزرگواريكَرَم : *       شايسته و سزاواراهل : 

   مقابل نقص ،جحان رُ و كمال،  معرفت ، دانشفضل : *
  .)بيهقي تاريخ. (روزگار ي او مردي است در فضل و علم و عقل و ادب يگانه//  .نيستم ه ي ايشانمن كه فضلي ندارم و در درج* 

  .		با وزير صحبتي بودي		را	آشنايي افتاده بود واو	حال با مردي پارسي كه هم از اهل فضل بود	آن		*پس مرا در
  *پس درآن حال درماندگي با مردي ايراني كه او هم ازاهل دانش ومعرفت بود، آشنا شده بودم واو با وزيررفت وآمد و دوستي داشت 

  مي بود ، ماضي استمراريبودي : هم نشيني                                **صحبت :                              ايراني *پارسي :
 . 	وزير باز گفت	. احوال مرا نزدو وسعتي نداشت كه حال مرا مَرمَّتي كند و اين[مرد] پارسي هم دست تنگ بود *

  سرگذشت و حال مرا به وزيرگفت . .كند رسيدگي من حال به كه نداشت خوبي مالي *و اين مرد ايراني هم فقيربود و وضع
نداشت          خوبي مالي كنايه وضع : وسعتي نداشت *   فراخي ، گشادي ، گشادگي:  وسعت* 		كنايه ازفقيرومحتاج :	دست تنگ*	

  بازگفت : گفت ، بيان كرد          سرگذشت، كار و بار،  حال ها، وضع ها *احوال :              ح و رسيدگيالاصت: رمَّمَ*
  .»يآبرنشين و نزديك من 		چنان كه هستي«		اسبي نزديك من فرستاد كه	، مردي را بابشنيد	* چون وزير

  »كه هستي سوار اسب شو و نزد من بيا وضعيّتي باهمان «*وقتي وزيرسرگذشت مرا شنيد؛ مردي را با اسبي نزد من فرستاد ودستور داد 
 سوار شو: نيبرنش*                       االن نيهم ،يدر همان حال كه هست: يچنان كه هست*            ، پيش نزد: كينزد*

ازين به خدمت 	بعد«	عذري خواستم و گفتم كه	رفتن مناسب نديدم ؛ رقعه اي نوشتم و	و	از بدحالي و برهنگي شرم داشتم		* من
  »رسم

 من به سبب ناخوشي و عُرياني خجالت مي كشيدم و شايسته نديدم كه به نزد او بروم ، نامه اي نوشتم و عذرخواهي كردم وگفتم كه بعداز اين*
  *رُقعه : نامه                                                ناخوشي ، بدي وضع و حالتبدحالي : خدمت شما مي رسم .                  *زمان ، به 

  شود كه مرا در فضل مرتبه اي است زيادت. 	تصوّر	را		؛ دويم گفتم همانا اويينوا	بي	بود: يكي	چيز	* و غرض من دو
  . بااليي دارم مرتبه يمن در علم و دانش  ونداشتن لباس مناسب ، دوم با خود فكركردم كه اين نكته به ذهن اوبرسد تنگدستي يكي*وهدف من دوچيز بود: 

  ي ، بيشيافزون ، زيادة، نداري                         زيادت :  تنگدستي *غرض : هدف ، نشانه                 *بي نوايي : 
  »داشتن « .........است : = درمعني » را « تغيير فعل ، » را « است زيادت : *مرا در فضل مرتبه اي 

  مرتبه اي است زيادت = مرتبه اي زياد است . ←.*گاهي فعل اسنادي ؛ بين موصوف وصفت بياني ، فاصله مي اندازد 
  .	حاضر شوم خجالت نبرم	او	، تا چون به خدمت	اهليّت چيست			مرا		يابد قياس كند كه			اطلّاع		*تا چون بر رُقعه ي من

 تا وقتي كه به نزداو مي روم خجالت نكشم  .اندازه است چهمن شايستگي  ، مي سنجد كه هنگامي كه برمتن نامه ي من آگاه شود*

  *اهليّت : شايستگي ، لياقت                             سنجيدن ، اندازه گرفتن قياس :                   *رُقعه : نامه  
  نشانه ي فكّ اضافه يا بدل ازكسره ي اضافه است ؛ يعني ، بين مضاف و مضاف اليه جدايي مي اندازد . » :را * « 

  *مرا اهليّت چيست : اهليّت من چيست . اهل : مضاف ، من : مضاف اليه 
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روز سيوم به مجلس وزير 		وساختيم 		نيكو	ن دو دست جامه يآبهاي تن جامه بدهيد. از	به	اين را	كه	رفرستاديناد	سي	* در حال
  شديم.

كه اين طالها را براي پرداخت خريد لباس بدهيد . از آن طالها دودست لباس زيبا آماده كرديم و روزسوم به مجلس  فرستادسكّه طالفوراً سي *
  وزير رفتيم .

  مه : لباس تن ، پوشش  *دينار : سكّه ي طال                      *بها : قيمت ، ارزش                    *تن جا
  *سيوم : سوم                آماده كردن*نيكو: زيبا ، پسنديده                  *جامه ي نيكو : لباس زيبا          * ساختن : 

  نزديك خويش باز گرفت .	را به		و خوش سخن. ما	يّنمتد	متواضع ديدم و	و	و نيكو منظر	اديب و فاضل	اهل و	*مردي
  و خوش سخن بود . مارا به نزد خودش مهمان كرد . (پذيرفت ) ديندار، فروتن ،  زيبارو،  دانشمند ، با فرهنگ*انساني شايسته ، 

  حكيم، خردمند، دانا، دانشمند، دانشور، عالم* فاضل :        اديب: با فرهنگ ، دانشمند، بسياردان*اهل : شايسته    * 
  مهمان كردن . نگه داشتن*بازگرفت :                 دارايمان؛ دينبا:  *مُتِديّن                نيكومنظر: زيبارو، خوش چهره*
 . 	زاد كردندآ	رنج		نآاز		و مرا	دادند	وبد	تا	بفرمود	دينار، هم اين وزير ، به سي	بر ما داشت	شتركِرايِ 	آن اعرابي وآن چه*

. و مرا از رنج پرداخت بدهي  دن، به او بپردازطلب داشتكرايه ي شتر از ما  بابتهم چنين اين وزير دستور داد كه سي ديناري كه مرد عرب *
 آزادكردند.

 : كرايه       *آن رنج : منظور رنج پرداخت بدهي كِراي*        	عرب بياباني ، صحرانشين،  منسوب به اعراب *اَعرابي :

  .		الحقِّ واَهلِهِ	دَين فرج دهاد،بِحَقِّ		ازعذاب قرض و			تعالي، همه ي بندگان خود را		و	تبارك *خداي ،
   به حقيقت حق و اهل حق سوگند بدهي و وام رهايي بدهد. درد و رنج، همه ي بندگان خود را از بزرگ و بلندمرتبه*خداوند 

  يبده ،: قرض نيدَ*           رهايي  ،گشايش *فَرَج :              بزرگ و بلندمرتبه است خداوند : و تعالي*تبارك  
  »بن مضارع + ا + د « *دهاد : فعل دعايي ، معادل بدهد ، ساختارفعل دعايي 

  .		.ل كرديو چون بخواستيم رفت، مارا به اِنعام و اِكرام به راهِ دريا گُس *
 .فرستادبه ايران  داشت و احترام از راه دريا  دادن و بزرگنعمتزماني كه خواستيم برويم، مارا با هديه و *و

  روانه كردن؛ فرستادن :  ليگُس*        احترام كردن: بزرگ داشتن ،  اِكرام : خواستيم برويم      * بخواستيم رفت*
  خود تر ازخشش شخص بزرگ به كوچك، ب  نعمت دادن؛ بخشيدن چيزي به كسي از راه نيكوكاري *اِنعام : 

  زادمردان خشنود باد.آ		زادمرد، كه خداي ، عزّوجلّ ، ازآ	نآ		رسيديم . از بركات	فَراغ به پارس		در كرامت و		* چنان كه
*چنان كه ازخجستگي و مباركي وجود آن انسان جوانمرد ، كه خداوند توانا وبزرگ از آزادمردان خشنود باشد با احترام و آسايش به 

  ايران رسيديم .
                             افزايش و زيادت و نيكبختي ها:  	* بركات    آسايش ، آسودگي *فَراغ :   سخاوت ، جوانمردي ، بخشندگي*كرامت : 

*عزَّوجَلَ : توانا و عزيز و بزرگ است . دو جمله ي عربي است كه هريك مركّب است ازفعل        اصيل ، نجيب ،جوانمرد زادمرد :آ *
كه فاعل آن است .اين دو جمله در زبان فارسي ، جمله ي معترضه هستند و به شكل صفت معني مي » هوَ « ماضي وضمير مستتر

  شوند .              *خداي ، عزّوََجلَ : خداي توانا وبزرگ
ن آرا در	ن گرما به شديم كه ماآروزي به در		،		بود و هر يك لباسي پوشيديم	شده	ما نيك	ين كه حال دنياوآ	بعد از*

ن جا بودند، همه بر پاي خاستند و بايستادند چندان كه ما در حمّام آهركه 	بان و	، گرمابه	چون از دررفتيم	نگذاشتند.	جا
بودند و نمي نشستند ، تا ما 	خاسته	پاي	درمَسلَخ بر	هركه	مديمآ	بيرون		كه	وقتي	به		و	كردند	خدمت	و	مدندآدر	قيّم و	كلّاود	،	شديم

  جامه پوشيديم و بيرون آمديم.
 .بعد از آن وضع مالي ما خوب شد:بعد از آن كه حالِ دُنياوي نيك شد *      منسوب به دنيا؛ دنيايي:  يدنياو*
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  را ندادند ، مارا راه ندادند.به ما اجازه ورود به حمام نگذاشتند: 	ن جاآ		را در	* ما         *شديم : رفتيم                          
    .ام رفتيممابه حمّ: تا آن زمان كه  درحمّام شديم ما*چندان كه         شديم وارد در از *چون ازدررفتيم : همه وقتي

   ام آمده است.كش حمّ سـهيك يسرپرسـت، در متن، به معن:  ميّقدهنده     * مال و مشت حمام، كيسه كش: *دلّاك
  حمام                                    *جامه : لباس ، پوشش كن رخت: * مَسلَخ 

 برپاي خاسته بودند و نمي نشستند *تضاد : درآمدند و بيرون آمديم ،

                .كش حمّام وارد شدند و تعظيم و احترام كردند كيسهدهنده و  مال و كردند : مشت		خدمت	و	درآمدند	قيّم	و	دلّاك	*و	
و » اين جوانان آنان اند كه فُالن روز ما ايشان را در حمّام نگذاشتيم « در آن ميانه [شنيدم] حمّامي به ياري ازآن خود مي گويد:  	*و

راست مي گويي ، ما آ [نا] نيم كه پالس پاره ها بر پشت بسته « ما زبان ايشان ندانيم ؛ من به زبان تازي گفتم كه:  	گمان بردند كه
و اين فصل بدان آوردم تا مردم بدانند كه به  بود 		اين هر دو حال در مدّت بيست روز	خواست و 	عذرها	آن مردخَجِل شد و». بوديم

 -تعالي -، نااميد نبايد شد كه او 	-نَوالُه  		وَ عمّ 	جَاللُه 	جَلَّ -	فضل و رحمت كردگار	بايد ناليد و ازن	شدّتي كه از روزگار پيش آيد ،
  رحيم است.

 هم*ميانه : بين                         *ياري : دوستي                          *آنان اند : آنان هستند             *فالن : صفت مب

 *فُالن روز ما ايشان را در حمّام نگذاشتيم : فالن روز ما اجازه ي ورود به حمّام را به آن ها نداديم . 

  عربي                        * خَجِل : شرمنده   زبان: تازي زبان عرب؛                                   *: * تازي
     *عذرها : عذرخواهي زياد          . ، نوعي گليمندكه درويشان مي پوشوستبرجامه اي پشمين  پالس :* 

  *اين دوحال : عذاب و خوشي ،سختي و آسايش ، فرج بعد از شدّت                 *اين فصل : اين بخش از كتاب   
  ني ، بخشايش*شدّت : سختي                                *فضل : بخشش ، لطف                            *رحمت : مهربا

 *مراعات نظير : رحمت ، فضل             *كردگار : آفريننده ، خداوند                       

 .نااميد نباشيد -جَلَّ جَاللُه وَ عَمَّ نَوالُه-ازفضل و رَحمتِ كرد گار*

 .شد نااميد نبايد- است گسترده و گير فرا او لطف و بزرگ او شكوه كه –از لطف بخشش وعطوفت خداوند *

 جَلَّ جَاللُه وَ عَمَّ نَوالُه *تضمين :
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  كارگاه متن پژوهي
  قلمرو زباني

  را باتوجّه به متن بنويسيد.» فضل «معاني مختلف واژه ي -ا
  معرفت ، دانشالف ) فضل : 

  بود                ...كه مرا در فضل مرتبه اي است زيادت...فضل داشت از شعرو ادب                                    ... كه هم از اهل فضل 
  ب) فضل :  بخشش ، لطف

  فضل و رحمت كردگار نااميد نبايد شد	...از
  جدول زير را كامل كنيد-2

  هم خانواده  مترادف  واژه
  اِكرام ، مكرُمت ، كرامت ،كريم  جوانمردي، بخشش ، سخاوت ، جود ، بزرگواري ، مهمان نوازي  كَرَم
  مُنعِم ، نعيم ، نعمت  نعمت دادن ، بخشش ، بخشيدن ، پاداش ، هديه ، دهش  اِنعام
  فراغت ، فارغ  آسايش ، آسودگي  فَراغ

  
  درزبان فارسي ، كلمه اي اهمّيّت اماليي بيشتري دارد كه يك يا چندحرف از حروف شش گانه ي زيردر آن باشد .-3

  غ ، ق  ث ، س ، ص  ذ ، ز ، ظ ، ض  ح ، ه  ت ، ط  ء ، ع
  فراغ و...  اثر ، پالس و ...  غرض ، زيادتو...   ابوالفتح و...  اطّالع  عاجزي ، وسعت و...

  قرض و ...  تصوّرو ...  عذر ، منظرو...  اهمّيّت و...  تازي ، شتاب و...  ادب ، اهل و...
  بنويسيد. *اكنون از متن درس ، واژه هايي را كه اين نشانه ها در آن ها به كاررفته اند ، بيابيد و

واژه ها درگذرزمان ، دچارتحوّل معنايي مي شوند؛ براي پي بردن به اين موضوع ، معناي واژه هاي مشخّص شده را با كاربرد  -4
  امروزي آن ها مقايسه كنيد. 

    پس گرفت*امروزي:       نگه داشتن ، منزل داد، مهمان كردن*گذشته:   . گرفت باز خويش نزديك به را *ما
    فعل اسنادي است و نشان دهنده ي دگرگوني وتغييراست . *امروزي:      رفتيم    .    *گذشته :شديم جلس وزير* به م

  *گذشته : پاك كنيم                 *امروزي : گشودن                  بازكنيم*شوخ ازخود 
 .درس بيابيد متندري مشابه ؟ دونمونه به كاررفته استي ايچه معندررجينك وخُ واژه يدر»ك£َ - «پسوند-5

  مَك ، دَمَكرَك تصغير) مي گويند. نمونه از درس :دِ َ-به معني كوچك است و آن را در دستور زبان فارسي (
  قلمرو ادبي

  درمتن درس ، نمونه اي ازتشبيه بيابيد واركان آن را مشخّص كنيد.-1
  مشبه ، ديوانگان : مشبه به ، ماننده : ادات تشبيه ، برهنگي و عاجزي : وجه شبه  يم (ناصرخسرو و برادرش ) :*تشبيه : 

  دو ويژگي نثر ناصرخسرورابنويسيد وبراي هريك از متن درس نمونه اي بياوريد.-2
ما نيك شده بود و هر يك لباسي پوشيديم ،  روزي به درآن گرما به شديم كه ما را درآن جا  يبعد از آن كه حال دنياو كوتاهي جمالت :-1

درآمدند  ميّقنگذاشتند. چون از دررفتيم ، گرمابه بان و هركه آن جا بودند، همه بر پاي خاستند و بايستادند چندان كه ما در حمّام شديم ، ودلّاك و 
  . مينشستند ، تا ما جامه پوشيديم و بيرون آمد يخاسته بودند و نم يآمديم هركه درمَسلَخ بر پاو  به وقتي كه  بيرون  دو خدمت كردن
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باز 	سر	موي	و سه ماه بود كه	 چون به بصره رسيديم از  برهنگي و عاجزي به  ديوانگان ماننده  بوديم صداقت وصميمّيت :-2
بوديم 	بود و جامه نبود و من و برادرم هر يك لُنگي كهنه پوشيده	سرد		هوا		م كهشو		گرم	باشد كه	خواستم كه در گرمابه روم	ومي	بوديم		نكرده

  پالس پاره اي در پشت بسته از سرما.		و
  و خوش سخن.	يّنمتد	متواضع ديدم و	و	و نيكو منظر	اديب و فاضل	اهل و	مرديتوصيف دقيق جزئيات : -3

  قلمرو فكري
  چرا ناصرخسرو دعوت وزير را نپذيرفت ؟-1

  خجالت مي كشيد.  تنگ دستيوبرهنگي  به دليل -1به دو دليل : 
  وزير با خواندن نامه از شايستگي هاي او درعلم و دانش آگاه شود.-2
  معنا و مفهوم عبارت هاي زير رابه نثر روان بنويسيد.-2
  .و وسعتي نداشت كه حال مرا مَرمَّتي كند دست تنگ بود*

  .كند رسيدگي من حال به كه نداشت خوبي مالي فقيربود و وضع
  چيست . اهليّت  مرا  كه كند قياس يابد اطلّاع من ي رُقعه بر * چون

 .اندازه است چه درعلم ودانش منشايستگي  ، مي سنجد كه متن نامه ي من آگاه شودازهنگامي كه 

  با كدام قسمت متن ارتياط معنايي دارد؟ توضيح دهيدزير ، بيت  -3
  فردوسي                »گهي پشت به زين گهي زين به پشت                               شت رُ چنين است رسم سراي دُ

  وضع مناسبي نداشتند وباقسمت به گرمابه رفتن ناصر خسرو و برادرش در دو زمان متفاوت، يكي زماني كه سر
 » پشت به زين بودن«ويكي زماني كه سر وضع مناسبي داشتند »زين به پشت«

 چگونه از پيام نهايي درس مي توانيم براي زندگي بهتر بهره ببريم ؟ -4

ل و اين كه هر گاه انسان دچار سختي و تنگدستي ومشكلي شد نبايد ناله وزاري و فغان كند، بلكه بايد از خداوند كمك بخواهد و هيچ گاه از فض
  .نيز نااميد نشود مهربان رحمت خداوند
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   گرگ و سگ                                                              گنج حكمت
 يهمراهكه  آنان با دشمنان مردم سخن مي گويد همراهي اين حكايت به شكل نمادين از خيانت محافظان جامعه و سگ و گرگ:داستان 

  جامعه با دشمنان مردم فاجعه آور است. يها نيمحافظان و ام
  ملّت و مردم  نماد *رمه :حاكم هوشيارنماد  *چوپان : دشمنان جامعهنماد :  گرگ*//  جامعهكار انتيمحافظان خ نماد : سگ* 

  امانت داري ، دوري كردن از خيانت ، مجازات خيانت كاران ، نگه داشتن حرمت نان و نمك  : *مفاهيم داستان
  گرگ و سگ

  بود. يهم شهياندر آن اند ، آن شب و آن روز،گور بهرامِ*
 نيترشده از جمله شناخته اوبود.  يپادشاه ساسان يالديم 438تا سال  421از ، فرزند يزدگرد اوّل وهرام پنجم ايبهرام پنجم  :گور  بهرامِ*

  اند.راجع به او سروده را يفراوان يبه او نسبت داده اند و شعرها يفارس اتيّرا در ادب ياريبس يهااست كه داستان انيپادشاهان ساسان
 روز و شبتضاد : دو تركيب وصفي*:  آن شب و آن روز فكر*:  شهياند *مي بود :  بود يهم»*در « در؛ شكل كهن  اندر :*

  بهرام گور آن روز و آن شب ، در آن فكر بود .����
  نهاد. ابانيبه ب يتنها بر نشست و رو،  يدم از آن دل مشغول دهيسپ روز، گريد*
  مركّب –، اسم مشتق  سحرگاه، صبح زود : دم دهيسپ *روز ديگر، تركيب وصفي *از : سببيه است ، به سبب  : روز گريد*
بر  قيد * *تنها :مركّب ، دل + مشغول + ي اسم ساز  –ي ، ناراحتي ، اسم مشتق نگران ، شياضطراب و تشو،  دل مشغول بودن : يمشغول دل*

  به سوي بيابان حركت كرد.: كنايه از نهاد ابانيبه ب يرو* سوار شد:  نشست
  كنايه از به آن شخص توجّه داشتن ، قصد و آهنگ جايي را كردن *روي به كسي آوردن يا روي ِجايي داشتن : 

  روز ديگر ، صبح زود ، به سبب آن نگراني ، تنها سوار بر اسب شد و به سوي بيابان حركت كرد .   ����
  بر دار كرده. يزده و سگ يا مهيو خ دهيخوابان ديد يگوسفندةن صحرا نگاه كرد.رمآدر *
  .گويند را نيز مردم و دستة  لشكروگروه سپاه و* اسب اي، گوسفند،  گاو ةگلة : رم: تركيب وصفي * ن صحراآ *

  تركيب وصفي:  زده يا مهيخ صفت بياني مفعولي براي گوسفند* *خوابانيده :يك گوسفند  *گوسفند + ي نكره =
  تركيب وصفي:  برداركرده يسگ برپاكرده شده ، برافراشته *:  زده * خِيَم و خيام  آن ،جِ ، سايبان ، سراپردهچادر، خيمه :*

  گاهي فعل بين موصوف و صفت بياني ، فاصله مي اندازد ؛ او جواني است پرتالش = او جواني پرتالش است . :1*نكتة 
   »مردي مهربان« نكره بپذيرد ، كسرة اضافه به آن اضافه نمي شود ، مانند » ي « زماني كه موصوف يا هستة گروه اسمي ، : 2*نكتة 
  به قرينة لفظي حذف شده است ؛ يعني خيمه اي ديد زده ، سگي ديد بر داركرده» ديد « دردو جملة پاياني ، فعل : 3*نكتة 

  مه اي برپاشده و سگي بردارآويخته ديد. رآن صحرا ، نگاه كرد . رمة گوسفندي خوابانيده ( آرام گرفته بر روي زمين ) و خيد����
مرا نخست «بهرام گفت:  كه او بهرام گور است. ندانستسالم كرد و  يآمد و بر و رونيب يرفت.مرد مهيبه خ كينزد،  اندبم شگفت*

  »ست؟يحال بدانم كه چ نياز حال سگ آگاه كن،تا ا
  شناختن:  ندانست *او ،يسوم شخص مفرد: او ، شخصي جدا ريضم ي :و شگفت زده شد ، تعجّب كرد *:  اندبم شگفت*
  آگاه شوم :  بدانم مسند * *آگاه : كيفيت چيزي ، وضع و چگونگي، چگونگي انسان ياحيوان ياچيزي : حال *

  باشد ؛ گذرا به مفعول و مسند است ؛ يعني جمله چهارجزئي است .» گردانيد « به معني » كرد « هرگاه فعل  *نكته :
  چه است ؟ مسند + فعل اسنادي *چيست ؟:  »برداركردن سگ « اين وضع ؛ يعني  : حال نيا*
شگفت زده شد، نزديك خيمه رفت . مردي بيرون آمد و به بهرام گور سالم كرد ولي نشناخت كه او بهرام گور است . بهرام گورگفت :  بهرام گور �

  بردارآويختن آن آگاه شوم و چرا سگ را به دار آويختي ؟نخست مرا از وضع وچگونگي ( ماجراي ) اين سگ آگاه كن ، تا از
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وقت  اريو بس گشت يارستياو گِرد گوسفندان من ن ميگرگ از ب چيو ه ، گوسفندان نيبر ا من بود، نيام ، سگ نيا « مرد گفت: آن
 نيگوسفندان بشمردم،چند يبرآمد.روز ي.روزگاريو به سالمت باز آورد يو اوگوسفندان را به چرا برد يبه شغل يمن به شهر رفتم

توانستم دانست كه  ينم گونه چيآمد و ه يدزد نم جا نيهرگز ا .ي كم بودي گوسفند كدان هر چند روز، نيگوسفند كم آمد.همچن
  .شود يچه حال است و گوسفندان را چه م نيا

  دوروبر و اطراف چيزي : گِرد* پروا،  باك،  ترس : ميب * كسي كه مردم به او اعتماد كنند، طرف اعتماد، زنهاردار ،امانتدار : نيام*
  گروه قيدي :  وقت اريبس نمي كرد ، دليري نمي كرد * ، جرأت توانست ينم ،»ن + يارست + ي استمراري «  : يارستين *

  حرفه اي كاري ، پيشه اي، ي : شغل + ي نكره :شغل مي رفتم * ي : رفت + ي استمراري =رفتم قيدِقيد * *بسيار :
  اسم مشتق چراگاه، در خوار علف حيوانات خوردن چريدن ، علف : راچَ *

  چِرا و چون چَهِ اين قعر به تو                                 چَرا در صحرا به خرگوشت نَفْسِ
  ؛ فعل پيشوندي آوردمي  بازي : بازآورد + ي استمراري = باز آورد * مي برد  ي : برد + ي استمراري =برد *
كاربرد » شد « به معني » آمد « شد ، در متون گذشته فعل :  آمد *كم مقدار و تعداد زياد : نيچند گذشت ** برآمد :  مدّتيي : روزگار*

د؛مانند : داشت ، گاهي فعل اصلي به شمار مي آمد و گذرا به مسند يا فعل اسنادي بود و گاهي فعل كمكي بود و فعل مجهول با آن ساخته مي ش
  اَطبّا از معالجت وي عاجز آمدند ( = شدند؛گذرا به مسند يا فعل اسنادي ) ، نامه ها نبشته آمد (نوشته شد ؛ فعل مجهول )

  فراوان مقابل گاهي و بيش مقابلِ و بسيار كم ، مقابلي : تركيب وصفي مقلوب = گوسفندي اندك *اندك : گوسفند كدان *
  براي گوسفندان چه اتّفاقي مي افتد.:  شود يگوسفندان را چه م *
  نمي توانستم آگاه شوم . شكلبه هيچ : توانستم دانست ينم گونه چيه*كلمة نفي، هيچ نوع، هيچ شكل:هيچ گونه*مي بودي : بود *
ت دوروبرگوسفندان آن مرد گفت: اين سگِ نگهبان، براي نگهداري اين گوسفندان مورد اعتماد من بود. و هيچ گرگي از ترس سگ من نمي توانس����

ان من بگردد ( كنايه از به گوسفندان من نزديك شود و در آن ها طمع ورزد ) و بسياري از وقت ها من براي كاري به شهرمي رفتم و سگ، گوسفند
 روز، چند هر ترتيب را به چَرا مي برد و سالم وتندرست برمي گرداند. مدّتي گذشت. روزي گوسفندان را شمردم . تعدادي گوسفند كم شد. به همين

  و چه باليي برسرگوسفندان مي آيد .  چه وضعيتي است شوم كه اين، آگاه توانستم نمي شكل هيچ آمد. به نمي دزد جا اين مي شد. هرگز چندگوسفند كم
  چوپان ببردماده گرگي دل اگر از سگ                     شب به شب ميشي ازاين دهكده كم خواهد شد                    

 يرو يچرند و گرگ يكه م دميگوسفندان را د؛  درآمدم ييقضا را روزي به دشت رفته بودم، به طلب هيزم؛چون بازگشتم،از پس باال
 يبازآمد و دم م شيد،پيكردم.چون سگ،گرگ را د يبنشستم و پنهان نگاه م يخار ِ.در پسدييپو يبه رمه آورده بود و م

آواز نداد.چون  چيو بخورد و سگ ه ديرا از آن گوسفندان بگرفت و بدر يكيو  تاخترمه  اني.پس در مستاديخاموش با گرگ؛ديجنبان
كه  يانتيسگ بوده است.پس او را بگرفتم و از بهر خ يراه يكار گوسفندان من از ب يكه تباه دم،بدانستميگرگ و سگ را د  ِ لتعامَمُ

  » آمده بود.بردار كردم دياز او پد
  از قضا ، اتّفاقاً :  قضا را ، سرنوشت* فرمان دادن و حكم كردن، تقدير و حكم الهي كه در حق مخلوق واقع شود  : قضا*

  از پشت يك بلندي(تپّه اي) باالآمدم. از پس بااليي برآمدم: * ، يافتن جستجو :طلب  *يا بدل از تنوين» از « به جاي *را :
  رفتمي به شتاب  د،يدو مي : دييپو يم*: كنايه از گرگي به سوي دستة گوسفندان حركت مي كند به رمه آورده بود يرو يگرگ *

 پذيرايي، و گفتن خوشامد براي مهمان يا مسافر جلو رفتن : پيشباز آمدن*پيشواز ، استقبال :باز شيپ*(مقابل پيش ) ، عقب پشت *پس :
 يي خوشامدگوي ، ق و چاپلوستملّ  ؛از  هيكنا؛. جنبانيدن سگ و خران دم خود را  حركت دادن دم جنباندن : مدُكردن* استقبال

  عاقل آن را نه تواضع خواند                              م جنباندقمه چو دُسگ پي لُ                                
           آن يو گوشه ها يقيموس ياز دستگاه ها كيهر  ،نغمه، سرود، آهنگ ،آوا، بانگ *آواز : حمله كرد:  تاخت
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 ي:تباه*و فروش ديخر،  يسوداگر . كردن دادوستد:  لتعامَمُ*»عوعوكردن«، در اين جا دربارة سگ ؛ يعني  صدا كردن، فراخواندن:  آواز دادن*
  آشكار شده بود: آمده بود ديپد برايِ *  :از بهرِ ، انحراف * گمراهي :بي راهي*نابودي،  فساد، خرابي
  كه دميه اي) باالآمدم. گوسفندان را داز پشت يك بلندي(تپّ؛ وقتي برگشتم ،  به دشت رفته بودم هيزم يافتني براي روزازقضا ����

  نگاه  ينشستم و پنهان يخارپشت بوتة در  ي دود .به شتاب مو  كند يدستة گوسفندان حركت م يبه سو يگرگ و چرند يم 
. گرگ بي حركت ايستاد. پس به  دادمي حركت خود را به نشانة دوستي و خوشامدگويي م دُو به استقبال او آمد ، ديسگ،گرگ را د وقتيكردم. يم

دادوستد گرگ و  وقتي . ( عوعو نكرد ) . كردن ييصداو دريد و خورد و سگ هيچ از آن گوسفندان را گرفت  يكيو  ميان دستة گوسفندان حمله كرد
كه از او آشكار شده  يانتيخ براي را گرفتم و سگ پس.  سگ بوده استفهميدم كه ازبين رفتن گوسفندان من از گمراهي و انحراف ؛  دميسگ را د

 آويختم .داربه  ( سرزده بود ، انجام داده بود )بود

ما رمه  تيّ رفت كه رع نياو بر ا ةشيكرد تا اند ير محال تفكّ نيهمه راه در ا جا باز گشت، گور را سخت عجب آمد.چون از آن بهرام
 ، كند انتيبه نان اندر ماند و هركه به نان خ ، شود فتهيهر كه به نام فر«كه:  انيدانا ل زد كه راست گفته اندثَ .پس مَنيما ام رياند و وز

  »به جامه اندر ماند.
  بسيار ، قيد:  سخت *نشانة مفعولي :  را* است» نهاد يا فاعل « درظاهر و ازجنبة معنوي يا منطقي جانشين » مفعول«:  گور بهرام *
  شگفت زده شد،تعجّب كرد فعل مركّب ناگذر:  عجب آمد*

است ؛ يعني مفعول مي » گذرا « درزبان فارسي يك نوع فعل ناگذر با ساخت دستوري مركّب وجود دارد كه فعل به ظاهر :  عجب آمد*نكته : 
در اين گونه فعل ها ، شناسه .  است ، چون معني آن از نهاد نمي گذرد و به ديگري اثر نمي كند» يا فاعل نهاد « پذيرد . امّا مفعول ظاهر در معني 

  وجود ندارد و هميشه با شكل سوم شخص مفرد مي آيد . نمونه هاي ديگردر متون تاريخي :
  *سياوش را خشم آمد .   سياست نامه        *و عرب را سخت آمد كه فرمود با مادر و خواهر گرد آيند .     سياست نامه            

، مردم  بنده  پردازند يمالك م كي يكه به كِشت و زرع برا يكسان،عموم مردم :  تيّرع *فكرش متوجّه اين نكته شد.:  رفت نيبر ا ة اوشياند*
  ، طرف اعتماد كسي كه مردم به او اعتماد كنند، امانت دار : نيام * تحت فرمان پادشاه

   داستان زدن،  كردن. مثل آوردن. مثل نقل كردن انيرا به عنوان مثل ب يمطلب : ل زدثَ مَ *
   . يكي را به ديگري تشبيه كردن آن را به اين مانند كردن :		مثل زدن	چيزي را به چيزي* 

لباس *جامه :  خورد بيفر ،گول خورد:  شود فتهيفر * شيفته ، فريب خورده، گول خورده:  فريفته * ننگ ابلمق ،(خوب ) ةشهرت، آواز : نام *
  دوش نيازمندفقير و  ، دو، عاجز ش دو، بيچاره ش دوفروماند، ناتوان ش : اندر ماند، پوشش *

  ي كردن با كس يناراستي ، حرامه نمك بي ، نادرستي ، شكن مانيپ: انتيخ*
  رعيّت به رمه *تشبيه :

  به جامه اندر ماند. ، كند انتيبه نان اندر ماند و هركه به نان خ ، شود فتهيهر كه به نام فر، مثل يا ضرب المثل :  ليتمث *
  مجاز ازپوشش ، ودر معناي گسترده تر ؛ نيازمندي هاي زندگي  جامه : لباسمجاز از رزق و روزي درمعناي وسيع كلمه // *نان : 

  نام و نان *جناس :
كه  نكته شد نيفكرش متوجّه ايوسته درتمام راه به اين ماجرا مي انديشيد . تا اين كه ، پ بازگشت از آن جا هنگام بهرام گور بسيار تعجّب كرد .����

  مردم ما مانند گلّه هستند و وزير ما امانت دار و مورد اعتماد است . پس مثال زد كه دانايان راست گفته اند كه : 
 يشكن مانيپو ناراستي ، خود  يدر كسب روز يهر كسدر به دست آوردن روزي درمانده مي شود و  گرددة خوبش شيفتة شهرت و آوازهر كس « 

   شود.  ياز به دست آوردن پوشش (لباس)خود ناتوان م ، كند
  

  ينامه، خواجه نظام الملك توس استيس
  


