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 قاضی بست   دوم:درس 

 عزّت نفس داشتن  ،یمحتوا: قناعت ورز                 یمی: تعلینوع ادب                      یقالب: نثر داستان

 :اتیّادب خیتار

 ی هقی بوالفضل محمّد با 

     ی مسعود  خیتار  ای  یهق یب  خی* اثر: تار                       ی قرن پنجم هجر  ۀسندی* نو

 است.   ی سلطنت مسعود، پسر سلطان محمود غزنو  خی کتاب، تار  نی ا  ی* موضوع اصل

 

 

                             

 نشست روز دوشنبه، ]امیر مسعود[ شبگیر، بر 

: سلطان، پادشاه / سلطان مسعود : فرزند سلطان محمود ) ری: سحرگاه، صبح زود / برنشست: سوار شد./ ام ریشبگ    قلمرو زبانی:

برقرار   ینسب   یآرامش  ی حکومت و  ۀ. در دوردیهـ ق به سلطنت رس  ۴۹۳و دادگستر بود، در سال   میکر   یهـ ق( پادشاه  ۴۵۲  - ۵۰۹

کلمه در    نیمعناست که ا  نیقرار گرفتن »مسعود« در آکالد بد  /ی: شاخص/ برنشست: فعل وندریام   /دی: قری»روز دوشنبه«، شبگ  /بود.

 و امروزه به متن افزوده شده است.  امدهین  یمتن اصل

 صبح زود، سوار بر اسب شد   رمسعودیروز دوشنبه، ام    ی:بازگردان

 و مُطربان.  مانیو حَشَم و ند  وزانیرفت با بازان و  رمند یبه کرانِ رودِ ه

حَشَم: چاکران،   /شکاری  سگان  ها،   پلنگ  وزی  وزها، ی:  وزانیباز/   یکران: کنار، ساحل/ بازان: بازها، پرندگان شکار  قلمرو زبانی:

 ُمطربان: نوازندگان. /کاننزدی  همراهان،   ها،   : همدم مانی(/ ندانی حَشَم: چهار پا  گرید  معنای )  کاران خدمت

 .رالنظی و مطرب: مراعات  میحَشَم، ند  وز،یباز و     قلمرو ادبی:

 نانهمنشی چاکران،  ها،  وزپلنگی  ، یاز پرندگان شکار ای که دسته  یروانه شد، در حال  رمندیرود ه  ۀساحل و کنار  یبه سو   ی:بازگردان

 با او بودند.  ز یو نوازندگان ن

 :واژگان امالیی

نشاط و   -و شراع  مهیخ  -چاشتگاه  -و شکار  دیص  -حَشَم و مطرب  - وزانیبازان و    -رمندیرود ه  -ماه صفر 

 بخواست   ی کشت  -آمده یقضا   -یشادمان
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 مشغول بودند. پس به کران آب فرو آمدند.  دیبه دست آمد که تا چاشتگاه به ص اریبس د یص

قسمت از چهار قسمت روز، زمان خوردن چاشت/    کیصبح(،    ۱۰تا   ۸ساعت   یصبح و ظهر )حوال  نیب  یچاشتگاه: زمان قلمرو زبانی

 (ها آمدند )از اسب نییفرو آمدند: پا

 رمندیه  ۀآب: مجازاً رودخان  قلمرو ادبی:

 ی برا  رمندیصبح ( سرگرم شکار کردن بودند. سپس در ساحل رود ه۱۰تا هنگام چاشت )حدود    رایشکار کردند ز  اریبس  ی:بازگردان

 آمدند. نپایی  ها استراحت از اسب

 . بودند   زده ها شِراع  و ها  مهیو خ

 و شراع: تناسب مهیخ  قلمرو ادبی:       مهخی  بان،  هی: چادر/ شراع: سامهیخ  قلمرو زبانی

 .بودند  کرده   پا   بر   را  ها بان هسای  و   ها و چادر  ی:بازگردان

 . اوردندیدَه ب ناوی و بخواست  ها  یکشت ریآمده پس از نماز، ام یاز قضا

دَه:   یناو   /سازند.  تهی انیکوچک که از درخت م   یقی اتفاق/ بخواست: طلب کرد/ ناو: قا  ی آمده: اتفاقاً، از رو  ی از قضا  قلمرو زبانی:

 نماز: مجازاً وقت نماز ظهر قلمرو ادبی:     ( نقش: مفعول ی/ ده= صفت پرسش  ی گروه اسم  ۀ مقلوب: ده ناو )ناو= هست یوصف  بیترک

 کردند.   ایّمه یرو ده کشت  نی. از ااوردندیب  یاتفاقاً پس از نماز، سلطان مسعود دستور داد تا چند کشت  ی:بازگردان

 . دند یکش ی بر و شِراعی و افگندند  ها جامه  و  او نشستِ جهتِ  از تر، بزرگ یکی

 بان، هیکردند/ شراع: سا  ا مهیّ  را   ها بستر  گستردند،   را   ها گستردنی:  افگندند  ها  نشستن/ جامه  یاز جهت نشست: برا   قلمرو زبانی:

 ناو/ از جهتِ: حرف اضافه   «ی»و  ر یمسعود/ مرجع ضم  ر ی»او« ام   ر یمرجع ضم/مهخی

هم بر   چادری  و  بان  هینمودند و سا  ایّود آماده کردند و بستر را مهسعنشستن )سوار شدن( سلطان م   برای  تر بزرگ  یقیقا  ی:بازگردان

 . دندیآن کش  ی باال

 بودند و کس را خبر نه.  گرید های یمردم در کشت یاز هر دست

 کس )از ماجرا( خبر نداشت  چ یکس را خبر نه: ه  /یاز هر گروه  ،ای طبقه: از هر  یاز هر دست  قلمرو زبانی:

 کس از ماجرا خبر نداشت.   چینشسته بودند و ه  گرید های  یمختلف در کشت  های  ردم طبقات و گروهم   ی:بازگردان
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 گرفت.  دنیپُر شده، نشستن و در یکرده بود و کشت  رویکه چون آب ن دند یناگاه، آن د

گرفت: شروع   دنیکرده بود: آب باال آمده بود/ نشستن گرفت: شروع کرد به غرق شدن و فرو رفتن در آب/ در  رویآب ن زبانی:قلمرو 

»آغاز و   یمعن   نجا یحذف شده است./ فعل »گرفت« در ا  یلفظ  نه یپر شده« به قر  یفعل »بود« در عبارت »کشت/کرد به شکافته شدن

کرد.    دنی: باران گرفت = شروع به بارمگویی ی دارد. مثالً م   ییدر زبان کارا  زی کاربرد کهن امروزه ن  ن یه االبتّ  که   کند یم  انیشروع« را ب

 . اند گفته  «یفعل را »فعل آغاز  نیسبب ا  نیبه هم

شروع به فرو رفتن و شکافته   یرا فرا گرفت، کشت  یکرد و باال آمد و کشت  انی طغ  رمندیآب ه  یکه وقت  دندیناگهان د  ی:بازگردان

 شدن کرد.

 بر خاست  ری خاست. ام  وَغری و هَزاهز و  بانگ. شد  خواست غرقه  که شدند آگاه گاه آن

سروصدا/ خواست: اراده کرد، قصد کرد/ خاست:    اد،ی: فرویکه مردم را به جنبش در آورد، غوغا/ غَر  ای هَزاهز: فتنه قلمرو زبانی:

 برخاست، بلند شد 

مسعود  ریحال ام   ن یمردم بلند شد، در ا  ۀو آشوب و همهم  ادفری  شود،   غرق  خواهد ی م   یکه کشت  افتندیدر آن هنگام، در  ی:بازگردان

 . برخاست  ش یخو  یاز جا

 بودند.  کیبه او نزد گرید های  یهنر آن بود که کشت

 بود، خوشبختانه   اریهنر آن بود: بخت  زبانی:قلمرو 

 بودند.  کی به او نزد  گرید  های  یبود که کشت  ن یا رمسعودیام  یبخت  کیو ن  شانسی خوش  ی:بازگردان

 یکوفته شد و پا ک یو ن دند ی رسان گرید یرا برُبودند و به کشت ر یدر جَستند هفت و هشت تن و ام شانیا

 نمانده بود از غرقه شدن.  چ یدَوال پوست و گوشت بگسست و ه کیراست افگار شد، چنان که 

مجروح/ دوال: چرم و   ،یبود/ افگار: زخم  دهید  بیکوفته شد: کامالً بدنش آس  کین  /دندیبربودند: کش  /دندیدرجَستند: پر قلمرو زبانی:

)تن:   یساده/ هفت و هشت تن: گروه اسم یبربودند: ماض  /دی: ق  ک«ی»ن/ًکامال : به شدّت،  کیپاره[/ ن  کی   ه،یال کیدوال:    کیپوست ]

 اسم و هسته، هفت و هشت: صفت مبهم( 

 ریکه ام   یرساندند، در حال  گرید  یو به کشت   دندیکش  رون یمسعود را از آب ب ریام   ی ( و به چاالکدندی)پردندیآنان جه  ی:بازگردان

نمانده   یزی از پوست و گوشت آن کنده شد و چ  ه یال  کی که    ای به گونه  د، یمجروح گرد یراست و   یو پا  دید  بیمسعود به شدّت آس

 بود که او غرق شود. 
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 شد.  ره یت ،یاریبه آن بس ای یو شاد یرحمت کرد، پس از نمودن قدرت؛ و سور  زدیامّا ا

 شد: خراب و نابود شد.   ره یدادند/ تثور: گاو نر(/ براندند: حرکت    /پوری)صور: ش  /یسور: جشن و شاد  قلمرو زبانی:

 از خراب و نابود شد.  هیشد: کنا  ره یت  قلمرو ادبی:

 و خراب شد.   رهیت  یبه آن بزرگ یخداوند پس از نشان دادن قدرت، رحمت کرد و جشن و شاد  کنیول  ی:بازگردان

 و تَر و تباه شده بود. د یفرود آمد و جامه بگردان مهیاز آن جهان آمده، به خ رِیام

جامه: مفعول/ »تَر و تباه«:   /و ناخوش شده بود. سیرا عوض کرد/ تر و تباه شده بود: خ  شهای : لباسدیجامه بگردان قلمرو زبانی:

 )تر: مسند، تباه: معطوف به مسند(  یعطف  بیترک

 افته« ی: »از مرگ نجات  هیاز آن جهان آمده:  کنا  قلمرو ادبی:

 و ناخوش شده بود  سیکه به شدّت خ  یشد و لباس خود را عوض کرد، در حال  مه یاز مرگ، وارد خ  افتهیمسعودِ نجات   ر یام   ی:بازگردان

و   یسخت ناخوش در لشکرگاه افتاده بود و اضطراب  یبه کوشک آمد که خبر  یبر نشست و به زود ریام

 به خدمت استقبال رفتند.  ریو وز انیشده و اَع ی بزرگ به پا یشیتشو

: انی شده/ اع  جادیشده: ا  یبه پا   /قراری  یب ، ی: ناآرام شیناخوش و بد/ تشو  اریکوشک: کاخ، قصر/ سخت ناخوش: بس قلمرو زبانی:

 صفت.  دیخبر: هسته/ سخت: ق  / یسخت ناخوش: گروه اسم  یخبر  /بزرگان.

  انیسپاه  انی( در م ریغرق شدن ام   ۀعی ناگوار )شا  ار یبس  ی خبر  رایبه قصر آمد ز  عیمسعود سوار بر اسب شد و سر  ر یام   ی:بازگردان

احترام  یهمه برا  رانی[ سرشناسان و بزرگان و وزریخبر بازگشت ام   دنیآمده بود و ]با شن  دیپد  یبزرگ  یافتاده بود و اضطراب و نگران

 به استقبال رفتند.  یو خدمتگزار

 و چندان صَدَقه دادند که آن را اندازه نبود.  ت یّو رع  یخروش و دعا بود از لشکر  افتند،یادشاه را سالمت  چون پ

با   یاوّل: چهارجزئ ۀ/ جمل  ینسب  «ی»  « یدر »لشگر  «ی»ی/: مردم عادّتیّرع  /انی: سپاهیلشکر  /ادی خروش: بانگ، فر قلمرو زبانی:

 آن(   ی مفعول و مسند )پادشاه: مفعول/ سالمت: مسند(/ »را« در »آن را اندازه نبود«: حرف اضافه )برا

(  ۲: نشر )تی (/ رع۱نشر )  ی(/ لشکر۲(/ دعا: لف )۱لفّ ونشر: خروش: لف )  /رنظی : مراعاتتیّو رع  یخروش و دعا، لشکر قلمرو ادبی:

 بود   ادیز  اریاز بس  هیه نبود: کناانداز را  آن [/  کردند یدعا م   ایو رعا   دندخروشی ی م   انی]لشکر

بلند    یو مردم معمول  ان یاز سپاه  ییو دعاگو  یبانگ شاد دند، یمسعود( را تندرست و سالم د  ر یپادشاه )ام   ت،یّجمع  یوقت  ی:بازگردان

 حدّ و اندازه بود.  یآنقدر صدقه دادند که ب ریام   ی سالمت  ۀشد و به شُکران
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بزرگ و صَعب که افتاد و سالمت که به   ةحادث  نیو جمله مملکت بر ا نغزنی  به فرمود ها نامه  ریروز، ام گرید

 آن مقرون شد. 

 کیصَعب: دشوار، سخت/ مقرون: همراه، نزد  / ی(/ جمله: همه، سراسر، تمام انیغزنو  تختیاست )پا  ی : نام شهر نیغزن قلمرو زبانی:

 (یگروه اسم   ۀ: صفت مبهم، روز: هستگری)د گریمقلوب/ روز د  ی وصف  بیروز: ترک  گرید  /شده

 /حاکمان مملکت  ۀجمله مملکت: مجازاً هم  /نی : مجازاً حاکم غزننیغزن  قلمرو ادبی:

 ها که به آن همراه شد، نامه  ی بزرگ و دشوار که رُخ داد و سالمت  ۀحادث ن یمسعود فرمان داد تا به سبب ا ریام   گر، یروز د  ی:بازگردان

 .سندیو تمام مملکت بنو  ن غزنی  به

دهند،   شانیممالک، به مُستَِحقّان و درو گریو دو هزار هزار دِرَم به د  نیمثال داد تا هزار هزار دِرَم به غزن

 مؤکّد گشت و مبشّران برفتند.  عیرا و نبشته آمد و به توق نیشُکرِ ا

نقره/ ممالک: جمع »مملکت« کشور/ مستحقّان:    ۀدرم: درهم:سکّ  /ونیلیم  کی:  هزار   فرمان داد/ هزارمثال داد:   قلمرو زبانی:

 گرید  /محکم و استوارشد/ مبشّران: بشارت دهندگان د، ی: امضاء کردن نامه و فرمان/ مؤکّد گشت: تأکعیتوق /رانیفق  ازمندان، ین

 ی)حرف اضافه(/ نبشته آمد: نوشته شد )فعل ماض «ی»برا  یرا: »را« به معن  نی شکر ا  / گریمقلوب: ممالک د  ی وصف  بیممالک: ترک

 مجهول(

 انی نوایو ب  ازمندانی به ن  گر،ید  ینقره به نواح  ۀ سک  ونیلیو دو م   ن ینقره به غزن  ۀ سک  ونیلیم   ک یمسعود دستور داد تا    ر یام   ی:بازگردان

استوار و محکم گشت   ز ین  ری ام  یکه خدا به او لطف کرد. و سپس دستورِ آن نوشته شد و با امضا  ینعمت سالمت  نای   خاطر بدهند، به

 کارگاهروانه شدند.  دهندگان  بشارت   و   ها ک یشد( و پ  دیی)تأ

افتاد، چنان که بار نتوانست داد و محجوب گشت از   یرا تب گرفت؛ تبِ سوزان و سرسام  ریپنجشنبه، ام 

 .چند از خدمتکاران مرد و زن یمردمان، مگر از اطبّا و تن 

شد/ بار نتوانست   جاد یافتاد: ا  /دیسردرد شد  ،یوانگید  هیشب  یحواس  شانیو پر  قراری  ی و ب  یلغت: سرسام: حالت آشفتگ قلمرو زبانی:

چند:    ی نکره / تن  ی :  «یدر »سرسام   «ی»  /پزشکان  ب، یمالقات بدهد/ محجوب: پنهان/ مگر: به جز/ اطبّا: جمع طب  ۀداد: نتوانست اجاز

 نکره/ چند: صفت مبهم( ۀ: نشانیمقلوب )تن: هسته/   یوصف  بیترک

 دارید  ۀافتاد و نتوانست اجاز  انیو هذ  گویی شانیکه به پر   طوری و سوزان، به  دیشد  اری بس  یمسعود دچار تب شد، تب  ر یام   ی:بازگردان

 کارگاهو پنهان داشت.  دهیو از چشم مردم، خود را پوش  دیمالقات نما  ی بدهد و با کس  یبه کس
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 و مشغول شد تا حال چون شود. رمتحیّ سخت  ها و دل

 دل: مجاز از افراد و اشخاص   قلمرو ادبی:               خواهد افتاد.  یتا حال چون شود: چه اتّفاق قلمرو زبانی:

 چگونه خواهد شد.  ر یمسعود نگران و مضطرب بودند که سرانجام وضع ام   ر یام   انیاطراف  ۀهم  ی:بازگردان

نُکَت،    یِاربسی از و  آورد یم رونینُکت ب ش،یرا، به خطّ خو  دهی رس های  عارضه افتاده بود، بونصر نامه نیتا ا

  رخی رخی  و دادم یخادم م یبه دست من و من به آغاج یرستاد فرودِ سَراف ینبود م  یتیکه در او کِراه یزیچ

 . یدمیند  چیرا ه  رامی و  آوردم ی جواب م

عمر بر   انیاست که تا پا  ی دربار محمود و مسعود غزنو  لیرَسا  ریآمد، حادثه/ بونصر )بونصر مشکان( : دب شیعارضه: پ قلمرو زبانی:

نبود: نامناسب   یتیکرده است. / کراه  ادی   یکیخود، از او به ن  خ یتار  یدر همه جا   ی هقیاست و ب  یهقی استاد ب وی  ماند یسمت  م   نیا

پادشاهان و   نی رابط ب  ل، یمطالب و رسا  دنیخاصّ پادشاه که در رسان  می : حاجب و ندیآغاج  /اردرب  نیی : قسمت پاینبود/ فرودِ سرا 

 موضوع   ها،  نُکَت: جمع »نکته«، نکته  /عی : سر رخی ریخ  / یخادم: خادم خاصّ سلطان مسعود غزنو  یدولت بود./ آغاج  ان یو اع  رانیام 

 رونیرا، نکت ب  دهیرس  های  بونصر نامه  /دم«دی ی»نم  یساخت کهن است به معن  یاستمرار  ی ماض  «یدم ی»ند  /دیق  ر«خی ری»خ /اصلی

   (دهیرس  های  نامه   نکتِ )  اضافه   فک   »را«:  آورد یم 

 ی ماربی(  ۲)      حادثه  و   آمد ش ی( پ۱دارد )  هامیعارضه: ا  قلمرو ادبی:   

در عهد محمود و مسعود   لیرسا  وانید  سیو رئ  یهقیآمد، ابونصر ُمشکان )استادِ ب دیپد  یماریب ن یکه ا  یاز هنگام   ی:بازگردان

 آن و  کرد یاستخراج م   ش یمهمّ آن را با خطّ خو  ل یموضوعات، مسا فراوانی  سبب  به  و   کرد یم   یرا بررس  دهیرس  های ( نامهیغزنو

 مخصوص  خدمتکار  به  را   ها آن من  و  فرستاد  یم   ر یکاخ ام   یاندرون( به  یهق یمن )ب  قطری  از نبود،  ها در آن  ی ناپسند  چیکه ه  هایی خبر

 . دمدی یمسعود را هرگز نم ری که ام   حالی  در  آوردم،  می  پاسخ   تندتند  و   دادم  یم   ر امی

 بود.   یهقیمسعود و ب  ری خادم، واسط ام   یآغاج نکته:

بستَد و   یبود. آغاج ی بردم بشارت شپی  ها و من نُکَت آن نامه ن یتک علی پسران از  آمد  ها تا آنگاه که نامه 

 .« بخوانَد  ی م ریابوالفضل، تو را ام  یساعت، بر آمد و گفت: »ا کیبُرد. پس از  شیپ

 د طلب می  زند،  می   صدا :  بخواند یبشارت: مژده، خبر خوش/ بستد: گرفت/ برآمد: برگشت/ م  قلمرو زبانی:

 اندک   یساعت: مجازاً مدت  کی  قلمرو ادبی:

بود   یخوش   های خبر   شامل  که   را  ها مهمّ آن نامه  لیو من مسا   دیرس ن«یتک  ی از فرزندان »عل  هایی  که نامه  یتا هنگام   ی:بازگردان

 .زند ی تو را صدا م   ریام   ، یهقیابوالفضل ب  ی برگشت و گفت: ا  یرساند. پس از مدّت   ر یآن را گرفت و به خدمت ام  یبردم. آغاج
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 ات یّجزئ فیتوص  ← بخش  ن یدر ا یهقی ب خینثر تار یژگیو:نکته 

  های تاس  و نهاده  ها شاخه  اریو تَر کرده و بس ختهیکتّان آو های  کرده و پرده کیخانه تار افتمیرفتم،  شیپ

  یمخنَقه در گردن، عِقد  ، یتوز راهنِیاز آن جا بر زَبَر تخت نشسته، پ افتمیرا  ریبر زَبَر آن و ام خیَبزرگِ پُر 

 . دمیتخت نشسته د رزی جا آن بی طب یهمه کافور و بوالعال

./  کنند یاستفاده م  یآن در نسّاج  اف یال  های  است که از ساقه  یاهیکتّان: گمشاهده کردن  /   دن، ی: دافتنی : جلو /  شیپ قلمرو زبانی:

 ی: منسوب به توز، پارچه نازک کتانیزَبَر: باال/ توز  ./ زندری یم   عاتیکه در آن ما  ای  و نمدار نموده/ تاس: ظرف، کاسه  سخی:  کرده  تَر

: عقد  /قلّاده بند، گردن:  مخنقه)منسوب به شهرِ توز(/   ی: پسوند صفت نسب«یدر کلمه »توز  «ی»  /.اند بافته یکه نخست در شهر توز م 

معروف به درخت کافور به دست    یدرخت  ژهی به و  اهانیگ  یرنگ که از بعض  دسفی  بو،  است خوش  ای ماده:  کافور(/  مخنقه)  گردنبند

 نییتخت: کنار و پا  رِیز  / ی: پزشک مخصوص سلطان مسعود غزنوبیطب ابوالعالی./ دارد  تب  ضدّ  و  کننده یکافور اثر ضدّعفون  د،آی یم 

 سیاز جنس کتّان را خ  هایی پرده   و   اند کرده  ک یاتاق را تار  دمیکاخ شدم. د  یواردِ اندرونمن    ی:بازگردان دمی)هردو(: د  افتم یتخت/  

  نیآن گذاشتند و در هم  ی را باال  خ یبزرگ پر از    های  آن نهادند و ظرف   ی بر رو  یاری بس  های  کرده بودند و شاخه  زانی کرده و نمناک آو

 یکه از کافور برا   ی زی شهر توز بر تن داشت و گردن آو  ۀ بافت  یکتان  یراهنیپ  و تخت نشسته بود    یآنجا بر باال   دم یرا د  رمسعودیحال ام 

 کی)تار ریتداب نیامفهوم: .  دمدی  نشسته  تخت  پایین  جا  آن  ز یپزشک را ن یِکرده بودند، به گردن داشت و ابوالعال   ا یّمه  بخشی  شفا

 بود.   ر یبدن ام   یآوردن تب و اعتدال دما   ن ییپا ی( براخی    پُر  یها  ظرف  ها،  کردن پرده  سیکردن اتاق، خ

 شد.  لیزا ی که علّت و تب تمام د یدو سه روز، بار داده آ نیکه امروز دُرُستم و در ا یگفت: بونصر را بگو

  /رفت  ن ی شد: از ب  لیزا  / یماریداده شود./ علّت: ب  بیمالقات ترت  ۀ: اجازدیدُرُستم: سالم و تندرست هستم/ بار داده آ قلمرو زبانی:

گذرا   یسه جزئ  ۀامروز درستم: جمل  /دی(/ امروز: ق ی»به« )به بونصر بگو ی: »را« به معنی: مضارع مجهول/ بونصر را بگود«ی»بار داده آ

متمّم/ :  یگروه اسم  ۀ)صفت مبهم(/ روز: هست نیشی پ  ۀ)صفت اشاره(/ دو سه: وابست نی شیپ  ۀ: وابستنی دو سه روز: ا  نیبه مسند/ در ا

 : مسند.لی: علّت: نهاد/ تب: معطوف به نهاد/ زاشود  لیعلّت و تب زا

 ندهیدو سه روز آ  نی ( گفت:به بونصر مشکان بگو که من امروز خوب و تندرست هستم و در ایهقیبه من )ب  رمسعودیام  ی:بازگردان

 برطرف شد.   یو تب من به طور کلّ یماریب  رایداده شود )وقت مالقات بدهد( ز  گرانیبا من به د داریمالقات و د  ۀاجاز

را عزّوجلّ بر سالمت    یشکر کرد خدا ۀچه رفت، با بونصر بگفتم. سخت شاد شد و سجد  ن یمن بازگشتم و ا

 و نامه نبشته آمد.  ریام

»سخت«:   /و بزرگ است./ نبشته: نوشته  ز یعزّوجلّ: عز  /اربسی:  سخت /بود  افتاده  اتفاق  که   را  چه چه رفت: هر آن  نیا قلمرو زبانی:

 .ساده مجهول  ماضی ←(/ نبشته آمد: نوشته شد  «ی»برا   ی حرف »را«: حرف اضافه )در معنا  /دیق
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 خاطر   به  و   شد  خوشحال   بسیار  او .  نهادم میان  در  ُمشکان  نصر من )بیهقی( برگشتم و آن چه را که پیش آمد با استادم بو ی:بازگردان

 .دی سلطان مسعود سپاس خداوند عزیز و بزرگوار را به جای آورد و سرانجام نامه هم نوشته شدبهبو  و  سالمتی   نعمتِ

و آن نامه را بخواند و   افتمیباره  گریخداوند د ونِیهما  داریتا سعادت د افتمیبُردم و راه  یآغاج کینزد

 کرد. عیدوات خواست و توق

که در    ی: خجسته، مبارک/ خداوند: پادشاه )منظور: سلطان مسعود( / دوات: ظرف ونیگرفتم/ هما  دارید   ۀ: اجازافتمیراه    قلمرو زبانی:

 : امضاء کردن نامه و فرمان. عیتوق  / زندری یآن مرکّب م 

 تکرار مصوّت کوتاه »کسره« )تتابع اضافات(/ دوات: مجازاً جوهر و قلم  ، آرایی  خداوند: واج  ونِیهما  داریسعادتِ د :ادبیقلمرو 

من آن نامه را به خدمت آغاجی )خادم خاص( بردم و اجازۀ دیدار گرفتم تا این که سعادت و مالقات پر برکت و خجستۀ  ی:بازگردان

 را  نوشته آن  او   و   آوردند  کرد،  دوات  و   قلم  خواست امیر آن نامه را خواند و درامیر مسعود، بار دیگر برایم حاصل گشت و پس از آن، 

 .نمود  امضا

 . د یتا داده آ ،یابیبونصر در  سویِ  ست  ی غامیکه پ  یکرده شود، تو باز آ ل گسی ها گفت: چون نامه 

 : فعل امر آی داده شود )مضارع مجهول(/ باز  ی/ درباره موضوع  ، ی: در مورد کاری: فرستاد، روانه/ دربابلی گس قلمرو زبانی:

دارم به   یام پی  که   بازگرد  تو(  شد  فرستاده)   شود  فرستاده  ها که نامه  ی( گفت: وقتیهقیمسعود، خطاب به من )ب ریسپس ام  ی:بازگردان

 تو داده شود.  ۀلیبه وس  امیتا آن پ   ، ی موضوع  ۀبونصر دربار

نشاط، قلم در نهاد. تا نزدیکِ نماز پیشین از این مهمّات فارغ شده بود و  و این مردِ بزرگ و دبیر کافی، به  

 .خیلتاشان و سوار را گُسیل کرده

: منظور »بونصر مشکان«/ نماز یمرد بزرگ و کاف  ن یا /تی: با کفایکاتب/ کاف   سنده،ی: نوری: امضاء شده/ دبیعیتوق قلمرو زبانی:

: گروه نوکران لتاشانیمهم )منظور: نوشتن نامه(/ فارغ: آسوده/خ های خوش و خرّم/ مهمّات: کار  ی: نماز ظهر/ به نشاط: با حالتنیشیپ

(/ مرد: هسته )در نقش »نهاد«/ بزرگ:  نیش ی: صفت اشاره )وابسته پنی: ایکاف  ر یمرد بزرگ و دب  ن یا  /دی »به نشاط«: نقش ق /و چاکران

 یمفعول  یمعنا  «یعیدر واژه »توق  «ی(/ پسوند »نیپس  ۀ )وابست  یانی: صفت بینهاد/ کاف: معطوف به  ری(/ دبنی)وابسته پس یانیصفت ب

 .است حذف شده  یلفظ  نهیکرده« به قر   لی= »ارسال شده«(/ فعل »بود« پس از »گسیبه واژه داده است: مثل »ارسال

 از شروع به نوشتن کردن.  هیقلم در نهادن: کنا :ادبیقلمرو 

مهم  های شروع به نوشتن کرد. تا موقع نماز ظهر همه کار  ی و شادمان  یبا خرّم   سته،یو شا  قیال  سندهیمرد بزرگ و نو نیو ا ی:بازگردان

 روانه کرد.  تیمأمور  ی را به انجام رسانده بود و چاکران و سواران همراه را برا
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 و هر چه کرده بود باز نمود و مرا داد.  ر ینبشت به ام ی پس رُقعَت

 حرف »را« در »مرا«: حرف اضافه )= به من(  /داد، شرح داد  ح یرُقعت: نامه/ نبشت: نوشت/ باز نمود: توضقلمرو زبانی:

 که انجام داده بود، شرح داد و آن نامه را به دستم سپرد.  یمسعود نوشت و هر کار ری به ام   ای  سپس بونصر، نامهی:بازگردان

 جمالت  یو کوتاه جازای ← بخش  ن یدر ا یهقیب  خینثر تار یژگیو :نکته 

!« و  اوربی  را ها  سهیخادم را گفت: »ک  یآمد. و آغاج ک یبخواند و گفت: ن ریو ام دمیو برسان افتمیببُردم و راه 

که زرهاست که پدر ما از غزو   یهزار مثقال زرِ پاره است. بونصر را بگو سه،یمرا گفت: »بستان؛ در هر ک

 هاست.  و حالل ترِ مال ردهشکسته و بگداخته و پاره ک نیهندوستان  آورده است و بتان زرّ

به بونصر   /خورد شده )تکّه تکّه شده(/ غزو: جنگ/ بگداخته: ذوب کرده یزرپاره: طال   /ریآمد:خوب شد/ بستان: بگ  کین قلمرو زبانی:

به کار رفته است:    ن«ی صفت »برتر  جای  به  برتر   صفت:  ها مال  تر حالل  /دم«ی: قعل گذرا شده »برسدمیبگو )را، حرف اضافه: به(/ برسان 

 حذف شده است. یلفظ  نهقری به  ها فعل  نی ا  یشکسته، بگداخته، پاره کرده: فعل »است« در تمام   / نتری حالل

خادم   یرساندم، آن را خواند و گفت: خوب شد، رو به آغاج  ر یمالقات گرفتم و به ام  ۀ( آن نامه را بردم و اجازیهقیمن )ب ی:بازگردان

است که پدر   ییطاست. به بونصر بگو که طال  های پاره  و   ها هزار مثقال تکّه  سه یدر هر ک  ر«یو به من گفت: »بگ  اور«بی   را  ها سهیگفت »ک

 . هاست مال نتری  را شکسته ذوب و تکّه تکّه کرده است و حالل  ییطال  های  است و بت هما از جنگ هندوستان آورد

 . مییفرما نیشُبهت باشد، از ا یکرد حاللِ ب میکه خواه ای  تا صدقه ارندیب ن یما را از ا  یدر هر سفر

: میی دهند؛ زکات/ فرما  نیو مسک  شیصدقه: آنچه به حکم و شرع، و در راه خدا به درو  /دتردی  و  شک  بدون:  شبهت یب قلمرو زبانی:

 (اورندیب  ن یما از ا  ی : حرف اضافه )برای»را«: برا  /میدستور ده

  یمال دستور م   ن یاز ا  م، یبده  یبه کس  ای  صدقه  مبخواهی  اگر که  آورند یما م یزرها برا   نی از هم  مروی یکه م  یدر هر سفر ی:بازگردان

 در حالل بودن آن نداشته باشد.  یبپردازند که شک و گمان   میده

نستانند و    یزیچ کسی  از و اند و پسرش، بوبکر سخت تنگدست یبست بوالحسن بوالن ی که قاض مشنوی یو م

 به پسر.  سهیک ک یداد و  د یبه پدر با سهیک کیدارند.   یعتیض هیاندک ما

: هیاندک ما   /رندگی ی نستانند: نم  /رفقی:دست تنگ/یشهر بُست در عصر سلطان مسعود غزنو   ی: قاضیابوالحسن بوالن زبانی:قلمرو 

: بَدَل/ یبوالحسن بوالن   /هالی مضاف:  بُست  /نهاد:  اند و پسرش، بوبکر سخت تنگدست  ی ابوالحسن بوالن ی/زراعت  نی : زم یعتیض  /یکم

  دیگذرا به مسند[/ فعل »با  یتنگ دست: مسند/ ]جمله سه جزئ  /دیبوبکر: بدل/ سخت: ق  /هالی  مضافپسر: معطوف به نهاد/ »ش«: 

 .یلفظ  ۀ نیداد« : حذف به قر  دیبه پسر »با  سهیک  ک یداد  و    دیبه پدر با  سهیک  ک یداد« پس از  
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 ن یو زم   رندگی ینم  یز یچ  یهستند و از کس  دستیته  اری و پسرش، بوبکر بس  یبُست، بوالحسن بوالن  یکه قاض  مشنوی یو م  ی:بازگردان

 به پسر داد.  سه یک  هیبه پدر و    سهیک   ک ی  دیدارند با  یاندک  یزراعت

  یلخت میافتیکه باز ینعمت تندرست نی. و ما حقّ استزی بتوانند  تر حالل خرند و فراخ یعتکی را ض  شتنیتا خو

 .میگزارده باش

تا / م ی: به جا آورده باشمیگزارده باش  /ی:مقداریکنند./ لخت  زندگی  تر  بتوانند بهتر و راحت:  ستزی  بتوانند  تر فراخ قلمرو زبانی:

 (یکوچک عتی)ض کوچک    یبه معنا   ر ی: »ک« تصغیعتکی[/ ضشتنیخو  ی)حرف اضافه( ]برا  «یحالل خرند: »را«: »برا  ی عتکیرا ض  شتنیخو

نعمتِ   نی از حقّ ا یکنند و ما مقدار  زندگی  تر و حالل بخرند و بتوانند راحت  زیناچ  یزراعت  نیخود زم   یکه برا   نیتا ا ی:بازگردان

 . میبه جا آورده باش  میافتیکه باز  یتندرست

کرد و   کویسخت ن  ن، یبونصر آوردم و حال باز گفتم: دعا کرد و گفت: »خداوند ا کیبستدم و به نزد سه یمن ک

  وی  با  ها سه کی و بازگشت خانه به  و  اند« درمانده  دِرَم ده به که  باشد  وقت پسرش و  بوالحسن که  ام شنوده

را به   ریام  غام ی. بونصر پامدند یبوالحسن و پسرش را بخواند و ب  یبُردند و پس از نماز، کس فرستاد و قاض

 . دیرسان یقاض

انجام داد/ درم:    یکین  ار یکرد: پادشاه کار بس  کویسخت ن  نیبستدم: گرفتم/ حال باز گفتم: ماجرا را شرح دادم/ خداوند ا قلمرو زبانی:

: شاخص/  یقاض  /دیسخت: ق  /.اند چارهیو ب  ازمندنی: اند مواقع/ درمانده بعضی:  باشد  وقت /ام دهشنی:  ام نقره/ شنوده  ۀدرهم، سک

 : متمّم(ی: مفعول/ قاض ریبا مفعول و متمّم )ام   یچهار جزئ  ۀ: جملدیرسان  یرا به قاض  ریام   غام ی بونصر پ

 کوین  ار یکار را بس  ن یگفت: »پادشاه ا و  کرد   دعا  بونصر.  دادم  شرح  را حال   و  بردم   بونصر   نزد   به   و  گرفتم  را  ها سهیمن ک ی:بازگردان

 از  پس   و  بردند  او   با   را   ها سه کی  و  برگشت خانه  به  و   «.اند به خاطر ده درهم درمانده  گاهی  پسرش   و   بوالحسن  که  ام دهیانجام داد و شن

 . دیرسان  یرا به قاض  ر یام  امپی  بونصر .  آمدند  ها  آن  و   خواند  را   پسرش  و  الحسن  بو  یاضرا فرستاد و ق  کسی   نماز، 

 صِلَت فخر است.«  نیدعا کرد و گفت:» ا  اریبس

 ی شکر و سپاس به جا  اری ابوالحسن، بس  یقاض ی:بازگرداناشاره.  ری: ضمنیا /صِلَت: صله، پادشاه/ فخر: افتخار، مباهات. قلمرو زبانی:

 باعث افتخار من است.   ه، یهد  ن یآورد و گفت: ا

 نتوانم داد. نیاست، حساب ا کیسخت نزد امتیو ق  ستیو باز دادم که مرا به کار ن رفتمیپذ 

 توانم  ینتوانم کرد: نم   نای  حساب  /خورد یبه درد من نم  ست، یمن الزم ن  ی : براستی باز دادم: پس دادم/ مرا به کار ن قلمرو زبانی:

 دی»سخت«: ق  /طالها را پس بدهم.   ن ای  حساب
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 حساب  توانم یاست و من نم  ک ینزد  اریبس  امت یو روز ق  ستیمن الزم ن  یبرا   را یامّا باز پس دادم ز رفتمی را پذ  هیمن آن هد ی:بازگردان

 . بدهم  پس   را  آن

چه به کار   ن یامّا چون به آن چه دارم و اندک است قانعم. وِزر و وبال ا ستین ستیکه مرا سخت دربا مینگو

 د؟ یآ

ندارم/ قانع: خرسند،   یازیکه به آن ن مگوی  ی: نمستین  ستیمرا سخت دربا /ضروری  و الزم(:  جا نی : )در استیدربا قلمرو زبانی:

 ( دآی ی)به کار نم  ی : استفهام انکارد؟یچه کار آ  نی وزر و وبال ا /.یوزر: گناه/ وبال: عذاب و سخت  /یراض

چون به آن   یندارم ول  ازنی  ها  به آن  ستی ن  یضرور  یلیمن خ  ی برا  ایهدا  ن یکه ا  مگوی  ی: من نمدگوی یابوالحسن م  یقاض ی:بازگردان

 یقناعت ورز مفهوم:  من دارد؟ یبرا   یچه سود نی گناه و عذاب ا  گریو خرسندم، د  ی خود راض  ییاندک دارا

باشد و بتان   اوردهیب ریششم به  ها  خانه که سلطان محمود به َغزَو از بت  زری اللّه، سبحان یبونصر گفت: ا

 نستانَد؟ یهم قاضی  آن ستدن، دارد روا ی م نالمؤمنی  ریشکسته و پاره کرده آن را ام

ارد ستدن: گرفتن آن را د  روا ی)القادر باللّه(/ م   یعباس ۀفی: خلنالمؤمنی رامی   / شگفتم  در  کنم،  می  تعجّب:  اللّه سبحان  یا قلمرو زبانی:

ت  صو  نوع  از جمله  شبه:  اللّه«  سبحان  ی»ا   / کرده، مسکوک کرده.  لیپاره کرده: به سکه تبد  /ردگی ینستاند: نم  همی  /داند ی م   زیجا

 سلطان: شاخص.  /یلفظ  ۀنی(/ فعل »باشد« پس از »شکسته« و »پاره کرده«: حذف به قریتعجّب و شگفت  ان یب  ی)برا 

 )ص( در آن شرکت جسته بود. مجازاً جنگ  امبر ی است که پ  هایی : مجازاً به زور و جنگ/ غزو: در اصل نام جنگریشمش ی:ادبقلمرو 

آورده است و   کاریو پ  ر یکافران به زور و شمش  های خانه را که سلطان محمود با جنگ از بت  یونصر گفت: شگفتا! زر ی:بازگردان

 را  آن( امّا) داند،  ی م   ز یبغداد، گرفتن آن را جا  ۀ فیکه خل  یکرده، در حال  لیزر )سکّه( تبد  های  را شکسته و به پاره  ییطال  های بت

 مسعود.  ر یام   ییاهدا یبست از قبول طالها یقاض  یبونصر مشکان به خاطر خوددار  یشگفت زدگ  مفهوم: !  رد؟یگ  ی نم  قاضی

محمود به   ر یاست. و خواجه با ام تیاست که او خداونِد وال گرید فهی خداوند دراز باد، حالِ خل  یگفت: زندگان

نه. من   ای هست  یسنّت مصطف قطری بر ها  است که آن غزو دهپوشی   من  بر و  ام هنبود من  و  است بوده  ها غزو

 نشوم.  نی ا ۀو در عهد  رمینپذ  نیا

خواجه: سَروَر،   /نی: سرزم تیبا من فرق دارد/ وال  ی عباس  ۀفیاست: حال و وضع خل گرید  فهیخداوند: پادشاه/ حال خل قلمرو زبانی:

را به عهده    ن یا  تیّنشوم: مسئول  ن یا  ۀحق(/ در عهد   امبری)پ  دهی : برگزیجا منظور بونصر مشکان است / مصطف  ن یبزرگ )در ا

 نیا  ۀ[/ در عهدیبا فعل اسناد  یسه جزئ  ۀ ]جمل  ی اسناد  ی یدراز: مسند/ باد: فعل دعا  /هالی  : نهاد/ خداوند: مضافیزندگان/.رمگی ینم

(/  هالی  اشاره )مضاف  ر ینشوم«: ضم  ن یا  ۀاشاره )مفعول( و در »در عهد  ری : ضمرم«ینپذ  نی در »ا  ن«ی»ا  /ی اسناد یسه جزئ  ۀ نشوم: جمل

 . اشاره صفت(:  ها آن: )آن غزو 
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و کشور است   نید  اریصاحب اخت  فهیخل  را زی  کند ی فرق م   فه یابوالحسن گفت: عمر سلطان دراز باد، حال و وضع خل  یقاض ی:بازگردان

 مصطفی روش  و  سنّت  اساس   بر   ها است که آن جنگ  دهپوشی  من   بر   و ام  نبوده  من  و  است بوده  ها محمود در جنگ ریو خواجه با ام 

 . رمگی یرا هم به عهده نم  ن یا   تیّو مسؤلرم  پذی یرا نم  نی نه. من ا  ا یحق( است    امبری)پ

مستحق نشناسم در   چ یده« گفت: »من ه شانیو مستحقّان و درو شیبه شاگردان خو ، یریگفت:» اگر تو نپذ 

داد؟  د یمرا با  امتیبَرَد و شمار آن به ق گرید یتوان داد و مرا چه افتاده است که زر کس شانیبُست که زر به ا

 عهده قبول نکنم. ن یحال، ا چیبه ه

عهده قبول نکنم: هرگز   نای  حال چی دارد؟/ به ه یاستحقاق دارنده/ مرا چه افتاده است؟: به من چه ربط سته،یمستحق: در خور، شا  قلمرو زبانی:

 ندارد(   ی: )به من ربطیمرا چه افتاده است؟ استفهام انکار  / . مانیتعهّد، ذمّه، پ ت،یعهده: مسؤل  / رمپذی  یرا نم  تیمسؤل نیا

 کنی ی)بونصر( گفت: اگر تو قبول نم ی:بازگرداناز حساب پس دادن/ بُست: مجازاً مردم بُست.  هیرا دادن: کنا  یزیشمار چ ی:ادبقلمرو 

 داد  ها آن   به  بتوان   را   طال  که  شناسم  یرا در بُست نم  ی ازمندین  چ یگفت: »من ه  یبده. قاض  شانیو درو  ازمندانی به شاگردان خود و به ن

 . کنم یرا قبول نم  تیّمسؤل  ن یوجه ا  چیحساب آن را پس بدهم؟ به ه  امتیببرد و من در ق  یگریاست که طال را کس د  ی چه کار  نای   و

 بستان.  شیبونصر پسرش را گفت: تو از آنِ خو

 [ اضافه  حرف :  به   ← : بونصر، پسرش را گفت: به پسرش گفت ]را   ینکات زبان /خودت بردار.  یبستان: برا   شیاز آن خو قلمرو زبانی:

 ابوالحسن گفت: تو سهم خودت را بردار.  یبونصر به پسر قاض  ی:بازگردان  

 . ام آموخته  ی سخن گفت و علم از و  نی پدرم که ا ن یحال، من فرزندِ ا یَّاَ  یدراز باد. عل دی خواجه عم  یگفت: زندگان 

با مفعول و   ی چهار جزئ  ۀآموختم: جمل  ی علم از و  /حال: به هر حال.  یَّاَ   ی : بزرگ، سرور، لقب بونصر مشکان./ علدیعم قلمرو زبانی:

 : متمّم( یمتمّم )علم: مفعول/ و 

 نیپدر هستم که ا  ن یفرزند هم  ز یبزرگ، بونصر دراز باشد. به هر حال من ن  ۀخواج  زندگانی   گفت  الحسن ابو  یفرزند قاض ی:بازگردان

 . ام علم آموخته  یسخن را گفت و از و 

او   یرو یکه در مّدتِ عمر پ یبدانسته، واجب کرد یو احوال و عاداتِ و یبودم ده یروز د کیرا  یاگر و 

  یبترسم که و امت قی پرسش  و توقّف  و حساب آن از هم  من  و . ام  دهدی ها  آن که سال جای . پس،  به یکردم

 . ترسد یم

: یکردم   ، یواجب کرد  / یاستمرار  دیبع  ی: ماضیبودم   دهیحذف شد/ د  یلفظ  نه یپس از »بدانسته« به قر  «یفعل »بودم   قلمرو زبانی:

 . یاستمرار یماض
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 او   از عمرم  تمام   در  که   شد یبودم، بر من واجب م   افته ی  یآگاه یو   یبودم و بر احوال خلق و خو  دهیروز او را د  ک یاگر من   :یبازگردان 

که خالف نظرش رفتار کنم. و من هم از همان    ستنی  شاسته   ام،  ستهیز  وی  با   و   ام دهدی  را  او   ها  . پس من که سال می نما  ی روپی

 .ترسد یکه او م   ترسم یم  امتیقدر    یو سؤال و جواب  یحسابرس

 . ستمیحاجتمند ن ادتیز چیاست و به ه تیحالل است و کفا ایحُطامِ دن هی آن چه دارم از اندک ما 

 ا«ی حطام: استعاره از »مال اندک دن  :ادبیقلمرو            بسنده   ، ی : کافتیخشک/ کفا  اه یگ  زهیحطام: ر  قلمرو زبانی: 

 . ستمی ن  ازمندی از آن ن شتری ب  یزیاست و به چ یمن کاف یدارم، حالل است و برا   ا یو اندک دن  زیآن مقدار که از مال ناچ:یبازگردان

 و عزّت نفس داشتن.   دنیقناعت ورزمفهوم:  

  بود مند شهیروز اند   یِو باق د یرا باز گردان شانیو ا ستی. و بگرد ی بونصر گفت: لِله دَرُّکُما. بزرگا که شما دو تن 

 و حال باز نمود و زر باز فرستاد. رینبشت به ام یروز رقعت گردی و  کرد یم ادی نای از و

: شما دو نفر بزرگ و بلند مرتبه دیبدهد«./ بزرگا که شما دو تن  رتانی»خدا خ  ی است به معنا  ییدعا  ۀلِله دَرُّکُما: جمل  قلمرو زبانی:

»عظمت و کثرت«/ رُقعه: نامه/ باز   ۀرا گزارش داد/ » ا« در بزرگا: نشان انجری  آن:  نمود  باز  حال   /تفکّر  حال   در:  مند شهیاند  /دیهست

 . رداندفرستاد: برگ

روز   بقیۀ  و  برگرداند  را  ها  کرد و آن  هی. و گردیهست  یبزرگوار  های  دهد. چه انسان  ریبونصر گفت: خداوند شما دو نفر را خ:یبازگردان

 را شرح داد و طالها را برگرداند.   انی نوشت و جر  ریبه ام  ای نامه  گر،دی  روز  و  کرد یم  اد یماجرا   نی در فکر بود و از ا

 قلمرو زبانی 

 . دیقرار ده یخال یو در جاها  دیمناسب انتخاب کن ی»تناسب«، واژه ها  ییمعنا  یاز متن درس، با توجّه به رابطه  -۱

 قلم  ر،یخط، دب  ،رقعت                    خادم  م،یحَشَم، ند لتاش،یخ

 . دیسیو بنو دیابیرا از متن درس ب ری ز یها فعل  ییمعادل معنا  -۲

 (دی)بار داده آ :حضور داده شود ی اجازه                   )بر نشست(  :اسب شد سوار                         )مثال داد(  : داد  فرمان

 . دیکن یبررس ری ز یها »محجوب« را در عبارت یواژه ییکاربرد معنا  -۳

 « است و مستور  بودن  دا ی»پنهان شدن، ناپ  ی به معنا  :  محجوب گشت از مردمان، مگر از اطبّا و... .* 

 «، سنگین و با وقاربودن  ا ی»با حُجب و ح  :و دلش از گناه به دور. ده یمحجوب بود و د ی* مرد
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 .دیسی ها را بنوآن یو معادل امروز  دیابیاز فعل مجهول ب ییاکنون از متن درس، نمونه ها  -۴

 داده شود. غام یپ  :دی( داده آغامی )پ           ها روانه شود. نامه  یوقت  :کرده شود  لیها گُسچون نامهد.         نامه نوشته ش  :نامه نبشته آمد

 قلمرو ادبی 

 .دیابینثر متن درس را ب یها یژگ یدو نمونه از و -۱

 روا دارد ستدن.   یم   ن یرالمؤمنیآن را ام   /یفرودِ سرا   فرستاد یم   / جمله: نمونه: محجوب گشت از مردمان  یارکان دستور  ییجاجابه  - ۱

 ها زده بودند. نان بخوردند و دست به شراب بردند. و شراع  ها مهی(: به کران آب فرود آمدند و خجازیجمالت کوتاه )ا  - ۲

 ها نهاده و..... شاخه  اریو تر کرده و بس  ختهی کتاب آو  یها کرده و پرده  کیخانه تار  افتم یها:  صحنه  قیدق فیو توص  اتی توجه به جزئ- ۳

 .دیسیها را بنوو مفهوم آن دیابی»مجاز« ها را ب ر،یز یدر عبارت ها  -۲

 آب مجاز از رودخانهها زده بودند. و شراع ها مهی( به کرانِ آب فرود آمدند و خالف

 مجاز از جنگ ریشمشباشد و بتان شکسته و پاره کرده.  اوردهیب ریها به شمشکه سلطان محمود به غَزو از بت خانه ی( زَرب

 قلمرو فکری 

 .دیسیرا به نثر روان بنو ر یو مفهوم عبارت ز  یمعن -۱

 .دیفرود آمد و جامه بگردان مهیاز آن جهان آمده به خ ریام

 را عوض کرد.   شیهابود به چادر خود رفت و لباس  افتهی مسعود که از مرگ نجات   ر یام 

 به نشاط، قلم درنهاد.« : ،یکاف  رِیمردِ بزرگ و دب نی»ا یبا توجّه به جمله  -۲

 ی مسعود غزنو  ریبونصرمشکان، دباست؟  یمرد« چه کس نی( مقصود از »االف

 و کاردان  تیباکفا  ی سندهینوبه چه معناست؟  «یکاف رِی( »دبب

 برخوردار است؟ یاخالق یها لتیاز کدام فض ر،ی عبارت ز ی ندهیگو -۳

 .«ستیحاجت مند ن ادتیز چیاست و به ه تیحالل است و کفا ا یچه دارم از حُطامِ دن »آن

 یی ایدن  یهاو ثروت  اتیبه ماد  یتیاهمّ ی( ب۴( توجه داشتن به حالل و حرام بودن مال  ۳   ی ( بلند نظر۲( قانع بودن   ۱
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 .دیده حیو متن درس توض ریز تیب ی مناسبت مفهوم یدرباره -۴

 ی زیتبر صائب                به روز جزا کار خود را فکنیم /جا کن، آسوده دل شو نیخود ا حساب

از   شیپ  دیبا  ی دارد که آدم   نای به  اشاره  دو   هر  «…   ست؛ین  ستیکه مرا سخت دربا  م ینتوانم داد و نگو نیباال و متن »، حساب ا  تیب

: حساب  "حاسبوا أنفسکم قبل أن تحاسبوا "وتلمیح دارد به   نفروشد.  ا یو آخرت خود را به دن  دیخود برس  ی مرگ به حساب کردارها

 نفس خویش را برسید پیش از آنکه به حساب تان برسند

 زاغ و کبک                           شعر خوانی              

 تاریخ ادبّیات  

 شاعر و نویسندۀ قرن نهم هجری  :عبدالرّحمن جامی 

 لوامع  و  لوایح   النّبوۀ،  شواهد  االنس،   نفحات  اللّمعات،  ، اشعّۀبهارستانآثار منثور:  

 اورنگ : دیوان اشعار، هفتآثار منظوم *

 و  لیلی  زلیخا،  و  یوسف   االبرار،   سبحۀ  االحرار،  تحفۀ  ابسال،  و   سالمان  الذَّهب،   سلسلۀ:  های نام   به   است  مثنوی  هفت  شامل  اورنگ هفت *

 اسکندری خردنامۀ  مجنون، 

 هانتخاب گردید «راالحرا تحفة»   شعر زیر از کتاب  پرهیز از تقلید کورکورانه و خود باختگی: محتوا   تعلیمی: نوع ادبی   مثنوی: قالب

 دیکش یرخت خود از باغ به راغ /    دیگز فراغی که جا  از آن یزاغ  -۱

 اهیس  شیکالغ که تمام پرها  هیاست شب  ای زاغ: پرنده   /ابانی کرد/ راغ: صحرا، ب: انتخاب  دیگز  / شیو آسا یفراغ: آسودگ  قلمرو زبانی:  

 )رشتۀ انسانی((۲) یۀ: قافدیو کش  دی(؛ گز۱)  یۀ : قافیو راغ  ی است: فراغ  نی تقافی ذو  تیب  /رنگ است.

 واج  /شدن«  م یمق ییرفتن، جا  ییاز »به جا  ه ی: کنادنیکش  ییفراغ و راغ، زاغ و باغ، راغ و زاغ: جناس ناقص ناهمسان / رخت به جا

 سبب از باغ به صحرا نقل مکان کرد ن یبود به هم  شیاز آنجا که به دنبال آسا  یزاغ :یبازگردان«ی : تکرار صامت »غ« و »ییآرا

 عرصه به دامان کوه/ عرضه ده مخزن پنهان کوه  یکی د ید -۲ 

عرضه   /مال  کردن جمع   یانبار: جا   /نهیده: جلوه گر، نشان دهنده/ مخزن: گنجعرضه    /دانیعرصه: پهنه، گسترده، م   قلمرو زبانی:  

 ۀ)ناهمسان(/ دامان کوه: اضاف  اختالفی ناقص  جناس←عرضه و عرصه    :ادبیقلمرو مرکّب مرخّم )عرضه دهنده(  یده: صفت فاعل

 (صیتشخ   ه،یمکن  ۀ)استعار یاستعار

 هیآن ناح  یی بایجمال و ز  ف ی: توصمفهوم  گنج نهفته در دل کوه داشت.دامن پر از گل و سبزه کوه، نشان از   :یبازگردان
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 فام  روزهی به جمال تمام / شاهد آن روضه ف ینادره کبک -۳

رضوان: بهشت(/ فام: رنگ/   ۀمعشوق، محبوب/ روضه: باغ، گلزار/ )روض بارو، یشاهد: ز  /رنظی یب   اب، ینادره: کم    قلمرو زبانی:

 یوصف  بی »نادره کبک« ترک/کامل  ییبایجمال تام: ز   /ییبایرنگ: راغ/ جمال: ز  روزهیف  ۀروض  /روزهفی رنگ   به  رنگ،  سبز:  فام روزهیف

 ( گواه و ناظر ۲  باروی( ز۱دارد:   هامیشاهد ا   :ادبیقلمرو مقلوب )= کبکِ نادر(

 . کرد یم   زندگی  رنگ روزهیدر آن باغ سرسبز و ف  ، ییبایز  تنهای  با  مانند یب  یکبک :یبازگردان

 هم حرکاتش متناسب به هم / هم خطواتش متقارب به هم  -۴

 و  هم« »   /:)رشتۀ انسانی(عیترص  :ادبیقلمرو   شونده، همگرا  کنزدی:  متقارب  /ها گام   ها، خطوات: جمع خطوه: قدم  قلمرو زبانی:

 : تکرار صامت »ت«آرایی »هم«: تکرار/ واج

راه   فی: توصمفهوم  / بود.  دهیبه هم و سنج  کینزد  اری بس  شهای  هم گام هم تمام رفتار و حرکات آن کبک هماهنگ بود و  :یبازگردان

 کبک   یی بایرفتن موزون و ز

 آن ره و رفتار را / وان روش و جنبش هموار را  د یزاغ چو د -۵

بعد  تیبا ب  تیب  نی ا  /که یجنبش هموار: حرکات و متناسب و هماهنگ/ روش: رفتار/ ره: مخفف »راه«/ چو: وقت  قلمرو زبانی:  

: تکرار صامت »ر«/ ره و را: ییواج آرا  :ادبیقلمرو حذف شده است  یلفظ  ۀنیدر مصراع دوم  به قر  د«یاست/ فعل »د  المعانی   موقوف

 ... دیکبک را د  یبا یو رفتار و حرکات هماهنگ و ز  قهیآن طر یکالغ وقت :یبازگردان   )ناهمسان(  یجناس ناقص اختالف

 ی جا دیاو کرد به تقل یدر پ /یپا شیاز روش خو د یبازکش -۶

 یو جناس ناقص اختالف  ه ی: قافیو جا  ی پا   :ادبیقلمرو   متابعت ، یرو ی: پدی: دست برداشت، برگشت/ تقلدیباز کش  قلمرو زبانی:

کردن:   یجا   ی از »ترک کردن«/ در پی کس  هی: کنایاز کار  دنیکش  ی)ناهمسان(/ پا  یشی: جناس ناقص افزا«یو پ  ی )ناهمسان(/ »پا

 کرد   دیو از کبک تقل  دیزاغ از رفتار خود دست کش :یبازگردان     نمودن« یرویاز »پ  هیکنا

 د یکشیم   ی/ وز قلم او رقم د یکشیم یبر قدم او قدم -۷

:تکرار یی)ناهمسان(/  واج آرا  یاختالفقَدَم و قَلَم: جناس ناقص    :ادبیقلمرو       : نوشتن، رسم کردندنیرقم کش  قلمرو زبانی:

 یو پیرو دیاز »تقل  ه ی: کنادنیرقم کش  ی، از قلم کس  دنیکش  ی»م« و »ق« / قلم: مجاز از »نوشته«/ قدم بر قدم کس  های  صامت

 نوشت  می(  دوم  مصراع)   داد، ی: جناس تام: )در مصراع اوّل( قرار م دکشی  ی (/ م انسانی)  عیکردن«/ ترص

: مفهوم.( داد  قرار  خود  مشق  سر   را  کبک) کرد یم  یرو یپ  وی   رفتار  و  راه  از و  گذاشت ی کبک م   ی پا یپا جا   قاًیکالغ دق :یبازگردان

 کورکورانه  دیتقل
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 سه چار  یقاعده روز  نیاش القصه در آن مرغزار / رفت بر ا ی در پ -۸

سه چار: سه   یکردن(/ روز  دیقاعده: منظور تقل  ن یروش ) ا  وه، ی: دنبال/ القصّه: خالصه/ مرغزار: چمنزار/ قاعده: شیپ  قلمرو زبانی:

 مقلوب )سه چهار روز(/ سه چار: صفت مبهم  یوصف  بیسه چار«: ترک ی»روز  /دقی:  القصّه  /کبک:  اش یمرجع »ش« در پ  /چهار روز

رفت:   /رالنظی چهار: مراعات: تکرار صامت »ر«/ سه و  ییکردن/واج آرا  د یو تقل یرو یاز پ هیرفتن«: کنا  یکس  ی»در پ  :ادبیقلمرو 

 کرد(  دیاو رفت )تقل  یدر پ  - ۲شد )چند روز گذشت(    ی گذشت، سپر  -۱: هامیا

 کرد(  یگونه سپر  نیبه ا یچند روز ا، ی)نمود   یرو یاز حرکات و رفتار کبک پ  وهیش  نی بد  روزی  چند  زار خالصه کالغ در آن چمن :یبازگردان

 اموخته ی کبک ن یخود سوخته / رهرَوِ  یعاقبت از خام  -۹ 

 کرد فرامش ره و رفتار خویش / ماند غرامت زده از کار خویش- ۱۰

کور کورانه/ عاقبت:   دیمنظور از »کار«: تقل /دهید  انی: راه رفتن/ فرامش: مخفّف »فراموش«/ غرامت زده: زیرهرو  قلمرو زبانی:  

 است. المعانی موقوف ت، یفرامش: فراموش کرد: فعل مرکّب/ دو ب: زاغ/ کرد  ش«ی»خو  های  ر یمرجع ضم /سرانجام

سوختن: پارادوکس    ی از خام   /ده«ید  انی از »ضرر و ز  هیسوخته: کنا  /ده«ی»حرکت نسنج  «، تجربگی یاز »ب هی: کنایخام   :ادبیقلمرو 

 و سوخته: تضاد  ی : تکرار/ خام شی)تکرار صامت »خ«/ خو  آرایی  اوّل: واج  ت ی)متناقض نما(/ مصراع اوّل ب

راه   ۀوی ش  چ، یرفتار و حرکات کبک را فرا نگرفت که ه  ۀویخود ضرر کرد و ش  یو نادان  تجربگی یکالغ سرانجام بر اثر ب :یبازگردان

 کور کورانه و عاقبت بد آن.  دی: تقلمفهوم.دید  انیبرد و از کردار خود ز  اد یاز   زیرفتن خود را ن

 :  افتیدرک و در

 . دیینما  یلحن و آهنگ خوانش، بررس دیسروده را از د نیا -۱

 و نرم است.   م یو آهنگ آن مال  ی داستان  -   یی شعر روا  ن یا  لحن

 . دینابه جا و کورکورانه، گفت و گو کن دِیتقل  یامدها یپ یها شهیر یشعر، درباره   یبا توجّه به قلمرو فکر -۲

 .فتدیخود دور ب  یو هدفها  ندیبب  انیز  ی شود که آدم   ینابجا و نامناسب سبب م  دیتقل

 

 

 

 


