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 درس دوم : قاضی بُست
 

: پرندۀ شکاری، شاهین )بازان: (باز4: ساحل، کنار، طرف، جانب / *( کران3: سوار شدن / *( برنشستن2: سحرگاه، پیش از صبح/ *( شبگیر1

: *(ندیم7: خدمتکاران / *(حشَم6روند. / از پلنگ که با آن به شکار آهو و مانند آن میتر : یوزپلنگ، جانوری شکاری، کوچک*( یوز5بازها( 

: *( شراع11مجازاً رود هیرمند  ب:آ(11: هنگام چاشت، نزدیک ظهر /  *( چاشتگاه9: آوازخوان، نوازنده /  *(مطرب8همنشین، همدم / 

 بان، خیمه      سایه

و  7ندیمانو  6حَشَمو  5یوزانو  4انبازرود هیرمند رفت با  3کَرانِ. و به 2ر نشستب، 1شبگیر*و روز دوشنبه]امیر مسعود[ 

 ها زده بودند . 11ا و شراعهخیمهفرود آمدند و  11آببه صید مشغول بودند. پس به کرانِ  9چاشتگاه؛ و تا 8مُطربان

شکاری و یوزپلنگان و خدمتکاران و همنشینان و آوازخوانان به  : و امیر مسعود روز دوشنبه، پیش از صبح سوار اسب شد و به همراه پرندگانمعنی*

 ن شدند(.ها برپا کردند)ساکها و سایبانکنار رود هیرمند رفت و تا نزدیک ظهر مشغول شکار کردن بودند. سپس در کنار رود هیرمند ایستادند و خیمه
 

ناوی ) جنگی تجهیزات دارای کشتی ویژه به کشتی،: *( ناو2 یر الهی ، از روی اتّفاق) قید( (دبنا به تق قضای آمده:: تقدیر، سرنوشت  )*( قضا1

ها جامه: اینجا یعنی: فرش و گستردنی )(جامه5: نشستن، مصدر مرخَّم (نشست4برای   (از جهتِ:3ده قایق کوچک)وصفی مقلوب ( ( /  ده:

: آن، کاربرد ضمیر شخصی برای غیر اولی« وی(»7بان، خیمه / : سایه(شِراع6ا مهیّا کردند. ( گستردنی ها را گستردند، بسترها ر افکندند:

 (کس را خبر نَه:9ای، از هر گروهی از هر طبقه (از هر دستی:8: او، )مرجع آن، امیر مسعود(  دومی« وی)» -شخص، )مرجعش: کشتی( 

: اینجا یعنی شکست، (دریدن11ود، جریان آب شدّت یافته بود، آب باال آمده بود. آب فشار آورده ب (آب نیرو کرده بود:11کسی خبر نداشت / 

نزدیک بود غرق بشود   (غرقه خواست شد:12شروع به فرو رفتن در آب و شکافته شدن کرد. ( /  نشستن و دریدن گرفت:شکافتن )

: به وجود آمد، بلند (خاست16: فریاد، بانگ ، غوغا   (غَریو15ای که مردم را به جنبش آورد / : آشوب، فتنه(هَزاهز14: غوغا، فریاد (بانگ13

 شد

 5هاجامهاو و  4نشستِ 3از جهتِتر، ده بیاوردند. یکی بزرگ 2ناویها بخواست و آمده، پس از نماز، امیر کشتی 1*از قضای

 [.9کس را خبر نَهو ]های دیگر بودند ، مردم در کشتی8هر دستیاز آن جا رفت و  7ویو کشیدند. 7بر وی 6یشِراعافگندند و 

غرقه گرفت. آن گاه آگاه شدند که  11دریدنو کشتی پر شده، نشستن و  11آب نیرو کرده بودناگاه، آن دیدند که چون 

 . امیر برخاست16خاست 15غَریوو  14هَزاهزو  13بانگ. 12خواست شد

ها تردنیتر برای سوار شدن امیر مسعود. و گسماز ظهر، چند کشتی خواست و ده کشتی آوردند. یک کشتی بزرگ: بنا به تقدیر الهی، ، بعد از نمعنی*

بانی بر روی آن کشیدند. وی سوار قایق شد و گروه های مختلف مردم در کشتی های دیگر بودند و و بسترها را در کف آن قایق گستردند و سایه
بود، خبر نداشت.  ناگهان، دیدند که چون فشار آب فشار آورده بود و کشتی پر از آب شده بود، شروع به فرو ای که در پیش رو هیچ کس از حادثه

 رفتن در آب و شکافته شدن کرد. زمانی با خبر شدند که نزدیک بود غرق شود. فریاد و آشوب و سر و صدای مردم بلند شد. امیر بلند شد.

 ناو، کشتی، شِراع مراعات نظیر: :آرایه
 

: دزدیدند، اینجا یعنی نجات (بربودند3: پریدند / (درجستند2خوشبختانه، بخت یار بود.( /  هُنر آن بود:: شانس، بخت، عنایت الهی )(هُنر1

: مجروح، خسته/ *( افگار6به شدّت مجروح شد.(  نیک کوفته شد:: کوبیده، مجروح و زخمی )(کوفته5: کامل، کامالً،) قید( (نیک4دادند / 

: نشان (نمودن11: خدا، آفریدگار/ *( ایزد9: جدا شد، پاره شد / (بگسست8/  یک الیه، یک پاره(: *یک دوال: چرم و پوست )*وال( د7َ

: به (براندند14: وقتی که  (چون13: ناگوار شد، خراب شد( / شد تیره: مُکدّر و ناخوش  )(تیره12: جشن  / *( سور11دادن، آشکار کردن 

 : کنار، ساحل(کرانه15حرکت درآوردند 

و  3بربودندهفت و هشت تن، و امیر را بگرفتند و  2جَستندهای دیگر به او نزدیک بودند. ایشان در آن بود که کشتی 1هنر و

و  8بگسستپوست و گوشت  7دَوالشد؛ چنان که یک  6افگارشد و پای راست  5کوفته 4نیکبه کشتی دیگر رسانیدند. و 

شد.  12تیرهای به آن بسیاری، و شادی 11سورقدرت. و  11نمودنرحمت کرد پس از  9ایزدهیچ نمانده بود از غَرقه شدن. اما 

 رود رسانیدند. 15کرانۀو به  14براندندها امیر به کشتی رسید، کشتی 13چون
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رعت . هفت هشت نفر داخل آب پریدند و امیر را گرفتند و به سهای دیگر به کشتی امیر نزدیک بودند: و بخت یار بود)خوش بختانه(که کشتیمعنی

از آب بیرون آوردند و به کشتی دیگری رساندند. و امیر مسعود به سختی آسیب دید و پای راستش زخمی گردید؛ طوری که به اندازۀ یک الیه، 
ز نشان دادن قدرتِ خود، رحمت و لطف کرد؛ و جشن و پوست و گوشت از پای او کنده شد و چیزی نمانده بود که غرق شود. اما خداوند پس ا

 ها را به حرکت درآوردند و به ساحل رودخانه رفتند.شادمانی به آن باشکوهی، ناگوار و تلخ شد. وقتی شاه به کشتی رسید، کشتی
 

نابود،  (تباه:5/  : عوض کرد(بگردانید4: لباس / (جامه3آمد، داخل شد.   (فرود آمد:2از مرگ نجات یافته)کنایه(    (از آن جهان آمده:1

 گرفته قرار باغ در میان اغلب که زیبا و وسیع بلند، ساختمانی :*(کوشک7: سوار اسب شد / (برنشست6مجازاً ناخوش( /  تر و تباه:فاسد)

: بزرگان، اشراف  عیان(ا11: نگرانی و آشفتگی /  (تشویش11آرامی  : پریشانی، آشفتگی، نا(اضطراب9: زیرا (که8کاخ /  قصر، است؛

 (لشکری:16بانگ، فریاد  (خروش:15دیدند   (یافتند :14که  وقتی (چون:13به پیشواز امیر رفتند /  (به خدمت استقبال رفتند:12

آن چه از مال که برای  (صدقه:19: آن اندازه، آن قدر (چندان18مردم عادی، عامه مردم /  (رعیّت:17منسوب به لشکر، سپاهی، نظامی 

 ی مالکیت( «را»بسیار زیاد بود، اندازه نداشت.) (آن را اندازه نبود:21رضای خدا به بینوایان دهند، خیریه ، بالگردان /  

 7کوشکو به زودی به  6بر نشستشده بود. و  5تباهو تَر و  4بگردانید 3جامهو  2فرود آمد، به خیمه 1از آن جهان آمده*و امیر 

به و وزیر  11اعیانبزرگ به پای شده و  11یتشویشو  9یاضطرابخبری سخت ناخوش در لشکرگاه افتاده بود و  8هکآمد 

 19صدقه 18چندانو  17رعیّتو  16لشکریو دعا بود از  15خروش، 14یافتندپادشاه را سالمت  13چون 12خدمت استقبال رفتند

 .21آن را اندازه نبوددادند که 

حال شده بود. و سوار اسب شد و خیلی زود به مرگ نجات یافته بود ، وارد خیمه شد و لباس عوض کرد و بسیار ناخوش و بی: و امیر که از معنی

ر رفتند. و یکاخ آمد، زیرا خبر بسیار ناگواری در میان لشکریان پخش شده بود و آشفتگی و نگرانی بزرگی برپا شده بود و بزرگان و وزیر به پیشواز ام
 ه را سالم و تندرست دیدند، فریاد شادی و شکرگزاری از سپاهیان و مردم بلند شد و صدقه بسیار زیادی دادند.وقتی پادشا

 

: همه / (جملۀ3: شهری در افغانستان امروزی، پایتخت غزنویان)اینجا مجاز از مردم غزنین(  (غزنین2روز دیگر)ترکیب وصفی(  (دیگر روز:1

: درهم؛ سکه نقره (دِرَم8فرمان داد، دستور داد  (مثال داد:7: پیوسته، همراه / *( مَقرون6: دشوار، سخت / *( صعب5: کشور (مملکت4

به شکرانه این تندرستی،  (شکر این را:11: نیازمندان  (مستحقان11: کشورها، والیتها (ممالک9یک میلیون سکۀ نقره(   هزار هزار درم:)

نوشته شد، فعل مجهول  /  (نبشته آمد:12تندرستی و نجات یافتن از مرگ( / «: این»تممی( )مرجع ی م«را»برای سپاس از نعمت تندرستی)

: تأکید *( مؤکّد14مهر زدن یا امضا کردن( /   :*: مهر یا امضای پادشاهان و بزرگان در ذیل یا بر پشت فرمان یا نامه؛ )توقیع کردن*( توقیع13

 رسانمژده : نویددهنده،*( مُبَشّر15شده، استوار / 

که افتاد و سالمت که به آن  5صَعببر این حادثه بزرگ و  4مملکت 3جملۀو  2غزنینها فرمود به ، امیر نامه1دیگر روز*و 

و درویشان دهند،  11قانمستحِبه  9ممالکبه غزنین و دو هزار هزار درم به دیگر  8درمتا هزار هزار  7مثال دادشد. و  6مقرون

 برفتند. 15مبشّرانگشت و  14مؤکد 13توقیعو به  12آمدنبشته . و 11شکر این را

ای که با آن همراه شده بود، : و روزِ دیگر امیر مسعود، دستور داد تا به خاطر این اتفاق بزرگ و دشواری که به وجود آمده بود و تندرستیمعنی*

ره به تندرستی، یک میلیون سکۀ نقره به مردم غزنین و دو میلیون سکۀ نقهایی به غزنین و تمام کشور بنویسند و دستور داد تا به شکرانۀ این نامه
 رسانان حرکت کردند. ها، نوشته و با امضای سلطان تأیید شد و مژدههای دیگر بدهند. این نامهنیازمندان والیت

 

: رخصت، (بار3: به وجود آمد، ایجاد شد  (افتاد2/  .است بوده هذیان آن، هایاز نشانه یکی که آن هایپرده و مغز و سر تورّم: *( سرسام1

چند تن، )ترکیب  (تنی چند:7: جمعِ طبیب، پزشکان /  *( اطبّا6: به جز  (مگر5مستور، پوشیده  پنهان، : *( محجوب4اجازۀ مالقات / 

 : سرگشته، حیران   (متحیّر9: بسیار  (سخت8وصفی(  

 4محجوبنتوانست داد. و  3بار، چنان که 2افتاد 1یسرسامزان  و ، امیر را تب گرفت؛ تب سو[یازدهم صفر]*و روز پنجشنبه، 

 شد تا حال چون شود؟ 9متحیّر 8سختها از خدمتکاران مرد و زن و دل 7تنی چندو  6اطبّااز  5مگرگشت از مردمان، 

قات طوری که نتوانست به کسی اجازۀ مال: و امیر مسعود، روز پنجشنبه، یازدهم صفر، تب سوزانی کرد؛ و به پریشان گویی و هذیان افتاد؛ معنی*

جام حال انبدهد. و به جز پزشکان و چند تن از خدمتکاران مرد و زن، از دید دیگر مردم پنهان و دور شد. و مردم بسیار پریشان و نگران بودند که سر
 پادشاه چگونه خواهد شد.
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: دبیر و نویسندۀ دربار سلطان مسعود، (بونصر4ه وجود آمده بود، پدید آمده بود ب (افتاده بود:3: حادثه، بیماری / *( عارضه2: از زمانی که  (تا1

های های نامهنکته های رسیده را نکت:نامهها [ )ها ]در این جا، خالصه و چکیده نامه: نکته*( نُکَت5صاحب دیوان رسالت، استاد بیهقی  

هایی که در آن خبر ناخوش و ناپسندی نبود : ناپسندی  ]در این جا یعنی نامه*کراهیَت( 7به خاطر، به سبب  (از:6فکّ اضافه( ( /  رایرسیده را )

: اندرونی، اتاقی در خانه که پشت اتاقی دیگر واقع شده باشد، مخصوص زن و فرزند و *( فرودِ سرای8تر کند[ /  که حال امیر را ناخوش

دار(  خادم مخصوص مسعود)آغاجی: حاجب، پرده (آغاجی خادم:11/ ابوالفضل بیهقی نویسندۀ تاریخ بیهقی  (من:9خدمتگزاران / 

: برادر طغان شاه که سلطان مسعود از او کمک خواسته تکین (علی13دیدم)ماضی استمراری( نمی (ندیدمی:12: سریع، آسان / *خیرخیر(11

خواند، به : میبخواند(می17: آمد، بیرون آمد  مد(برآ16: ستاندن، دریافت کردن / *( ستدن15خبر خوشی بود /  (بشارتی بود:14بود. /  

 طلبدحضور می

بسیاری نُکت، چیزی  6ازبیرون می آورد. و  5نُکَتهای رسیده را به خطّ خویش، نامه 4بونصر، 3افتاده بود 2عارضهاین  1تا*

جواب  11خیر خیردادم و می 11آغاجی خادم. و من به 9من، به دست 8فرودِ سرایفرستاد نبود، می 7یکراهیّتکه در او 

بشارتی ها پیش بردم و و من نُکتِ آن نامه 13علی تکینها آمد از پسران تا آنگاه که نامه 12ندیدمیآوردم. و امیر را هیچ می

 .«17بخوانَدمیای بوالفضل ، تو را امیر » و گفت:  16برآمدو پیش برد. پس از یک ساعت،  15بِستَد. آغاجی 14بود

 کرد. و به سبب زیادیهای رسیده را استخراج میهای مهم  نامههنگامی که این حادثه پیش آمده بود، بونصر مشکان شخصاً  نکته: از معنی*

وردم. و من آدادم و سریع پاسخ میها را به خدمتگزار ویژه شاه میفرستاد. و من، آنها، خبری را که ناخوشایند نبود، به اندرونی به سوی من مینکته
ها را پیش امیر بردم و در آنها خبر خوب و هایی از پسران علی تکین رسید و من مطالب مهم آن نامهگاه که نامهدیدم تا آنمیر را هیچ وقت نمیا

 طلبد.خوشی بود. آغاجی خادم، گرفت و پیش امیر برد، بعد از یک ساعت بیرون آمد و گفت: ای ابوالفضل ، امیر تو را به حضور می
 

: منظور (شاخه4شود. /  : گیاهی است که از الیاف آن در صنعت نساجی استفاده می(کتان3: دیدم  (یافتم2: نزدیک، جلو )قید(  (پیش1

ریزند، کاسۀ مسی/  : ظرفی که در آن آب و مایعات می(تاس5کردند. های بید است که در طب قدیم از خاصیت درمانی آن استفاده میشاخه

: (کافور11بند / : گردن*( عِقد9بند /  : گردن*( مِخنَقه8بافتند / های نازک کتانی که در شهر توز می: منسوب توز پارچهی(توز7باال   (زَبر:6

آید و در گذشته برای تب زدایی و ضدعفونی کردن از آن استفاده میمادۀ خوشبو  و جامدی که از برخی گیاهان مثل ریحان و بابونه به دست 

 (زیر تخت:12پزشک دربار محمود و مسعود غزنوی   (بوالعالی طبیب:11گردن بندی آغشته به کافور(   عِقدی همه کافور:کردند. )می

 کنار و پایین تخت   

های بزرگ پُر 5تاسها نهاده و  4شاخهآویخته و تَر کرده و بسیار  3انکَتّهای خانه تاریک کرده و پرده 2یافتمرفتم.  1پیش*

بوالعَالی و  11کافورهمه  9یعِقددر گردن،  8خنقه، م7ِتوزیآن و امیر را یافتم آن جا بر زَبرِ تخت نشسته، پیراهن  6زَبریَخ بر 

 نشسته دیدم. 12زیرِ تختآن جا  11طبیب

آن  ذاشته بودند و بر باالیهای زیادی گاند و شاخههای کتان خیس را آویزان کرده: پیش امیر رفتم. دیدم که خانه را تاریک کرده اند و پردهمعنی

ندی بهای مسی پر از یخ قرار داده بودند و امیر را دیدم که آن جا باالی تخت نشسته است؛ در حالی که پیراهن توزی بر تن و گردنها، کاسهشاخه
 آغشته به کافور هم در گردن داشت و بوالعالی طبیب را آن جا کنار و پایین تخت نشسته دیدم.

 اندیشی برای تخفیف و درمان بیماری و درد امیر: چارهمفهوم*
 

شود، فعل مجهول، داده می (داده آید:4: اجازه، اجازۀ مالقات  (بار3: تندرست، سالم / *( درست2متممی(  « را»به بونصر)(بونصر را: 1

 شدن، برطرف شدن: نابود *( زایل شدن8: کامل، کامالً  (تمامی7:  بیماری  * (علّت6: زیرا (که5مضارع اخباری 

 .8زایل شد 7تمامیو تَب  6علّت 5که 4داده آید 3بارو در این دو سه روز  2مدُرُستامروز  که بگوی 1بونصر را*گفت: 

داد؛ زیرا تب و بیماری کامالً : امیر به من گفت: به بونصر بگو که امروز حالم خوب است و در دو سه روز آینده، اجازۀ مالقات عمومی خواهممعنی*

 میان رفت.از 

 : علت و تبمراعات نظیر: درست و علت  / ادبی: تضادآرایه 
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(نبشته 5: عزیز است و بزرگ و ارجمند / *( عزّوجَل4: بسیار )قید( (سخت3به   (با:2آن چه گذشت، آن چه اتفاق افتاد  (این چه رفت:1

: سرور، (خداوند8: چهره فرخنده ( همایون دیدارنده ): خجسته، مبارک، فرخ*( همایون7: چهره  (دیدار6نوشته شد)فعل مجهول( /  آمد:

ریزند برای : ظرف کوچکی که در آن مرکب یا جوهر می(دَوات11بار دیگر، دوباره )ترکیب وصفی( /  (دیگرباره:9پادشاه، منظور امیر مسعود 

: فرستادن، روانه کردن ) اینجا فعل مجهول، مضارع التزامی( *( گسیل کردن12: امضاکردن نامه و فرمان  (توقیع11دان نوشتن، مرکب

داده شود، داده بشود /  (داده آید:17: دربارۀ موضوعی (دربابی16: جانب، طَرف  (سوی15ِبرگرد  (بازآی:14ابوالفضل بیهقی /  تو:(13

 به (با:21این اتفاقات  ها:(این حال19نامۀ امضا شده   (نامۀ توقیعی:18

بر سالمت امیر و  4عزِّ وجَلَّشاد شد و سجدۀ شکر کرد خدای را  3سختبونصر بگفتم.  2با، 1این چه رفتم و من بازگشت

یافتم. و آن نامه را بخواند  9دیگر باره، 8خداوند 7همایونِ 6دیدار. نزدیک آغاجی بُردم و راه یافتم، تا سعادتِ 5نبشته آمدنامه 

بونصر  15سویِکه پیغامی است  14باز آی 13تو، 12گسیل کرده شودها چون نامه»کرد و گفت: 11توقیعخواست و  11دَواتو 

 بونصر بگفتم. 21بارا  19این حال هاو  18نامۀ توقیعیو بازگشتم ، با «چنین کنم»گفتم: « 17آیدداده،تا 16در بابی

ه به شکرانۀ تندرستی سلطان، به درگاه خداوند عزیز و بزرگ، سجدۀ شکر ب: من برگشتم و ماجرا را به استادم ، بونصر، گفتم. بسیار شاد شد و معنی

م. ه پیدا کردجای آورد و نامه نوشته شد. نامه را نزدیک آغاجی خادم بردم و اجازۀ ورود پیدا کردم تا این که سعادت دیدن چهرۀ فرخندۀ امیر را دوبار
ها فرستاده شوند، تو برگرد ، زیرا دربارۀ موضوعی برای بونصر وقتی نامه» امضا کرد و گفت: و امیر آن نامه را خواند و قلم و مرکب خواست و نامه را

 کنم و با نامۀ امضا شده برگشتم و این ماجراها را به بونصر گفتم.این گونه عمل می»گفتم: « پیغامی دارم تا آن پیام داده شود.
 

 (قلم در نهاد:4با خوشحالی و سرحالی   (به نشاط:3نظور بونصر مشکان، استاد بیهقی، است(  )م کارآمد الیق، باکفایت،: *( کافی2: نویسنده (دبیر1

فارغ شدن از : آسوده شدن از کار)*( فارغ شدن7: کارهای مهم و خطیر / *( مهمّات6: نماز ظهر / *( نمازِ پیشین5شروع به نوشتن کرد)کنایه( 

: رقعه، *( رُقعت11: سوارکار، سوارکاران / (سوار9: هریک از سپاهیانی که از یک دسته باشند  / *خَیلتاش( 8کنایه از به پایان رساندن آن کار (  کاری:

 گزارش داد. (باز نمود:13هر کاری را که انجام داده بود /   (هرچه کرده بود:12: نوشت  (نبشت11نامۀ کوتاه، یادداشت/  

شده بود و  7فارغ، 6مُهمات، از این 5نمازِ پیشین. تا نزدیک 4نهاد قلم در، 3به نشاط، 2کافی 1دبیرِاین مرد بزرگ و  و

 و مرا داد. 13باز نمود،  12هر چه کرده بودبه امیر و  11نبشت 11یرقعترا گسیل کرده. پس  9سوارو  8خَیلتاشان

 کرد و تا نماز ظهر ، این کارهای مهم و بزرگ: این مرد بزرگوار و نویسندۀ کاردان)بونصر مشکان(، با سرزندگی و شادمانی شروع به نوشتن عنیم

ای به امیر نوشت و هر کاری را که کرده بود، گزارش )نامه نگاری(را به پایان رسانده و سپاهیان و سوارکاران را روانه کرده بود. بعد از آن، بونصر نامه
        و نامه را به من داد.

 : بیان شایستگی و کاردانی بونصر مشکانمفهوم
 

نخود، یک شانزدهم سیر  42: واحد اندازه گیری وزن، معادل مثقال (3: فعل امر از ستاندن (بِسِتان2ی متممی(  «را)»به آغاجی خادم  (آغاجی خادم را:1

: جنگ کردن با *( غَزو7منظور سلطان محمود است که هندوستان را تصرف کرده بود.  (پدرِ ما:6: به (را5: قراضه و خردۀ زر، زر سکّه شده / *( زَرِ پاره4

(از 12برای ما  (ما را:11ترین مال هاست. / حالل هاست:تر مال(حالل11قطعه قطعه کرده  (پاره کرده:9: ذوب کردن / *( گداختن8کافران / 

 : دستور می دهیم.  رماییم(ف14حالل بی شک و بی تردید(  حالل بی شبهت:شک)تردید، بی: بی*شُبهت( بی13آورند  از این طالها می این بیارند:

و مرا گفت: « ها را بیاور!کیسه» گفت:  1آغاجی خادم راو « نیک آمد.» و بِبُردم و راه یافتم و برسانیدم و امیر بخواند و گفت: 

هندوستان آورده است  7غَزوِاز  6پدر مابگوی که زرهاست که  5رااست. بونصر  4زرِ پاره 3مثقال؛ در هر کیسه، هزار 2بِستان»

ای تا صدقه 12از این بیارند 11ما را. و در هر سفری 11هاستترِ مالحاللو  9پاره کردهو  8بگداختهو بُتانِ زرِین شکسته و 

 14فرماییمباشد، از این  13شُبهتکه خواهیم کرد حالل بی

ا را هامیر رسانیدم و امیر خواند و گفت: خوب شد. و به آغاجی خادم گفت: کیسه: و من نامۀ بونصر را بردم و اجازۀ ورود پیدا کردم و نامه را به معنی

 ها، طالهایی است که پدر ما )سلطان محمود( ازبیاور و به من گفت: بگیر! در هر کیسه هزار مثقال طالی سکه شده است. به بونصر بگوی که این
ن تریها را ذوب کرده و به صورت سکه در آورده است و حاللیی را شکسته و آنهای طالجنگ با کافران هندوستان به غنیمت آورده است و بت

ی اآورند تا اگر بخواهیم به کسی صدقهمال هاست. )در شرع غنیمت جنگی حالل است(. و در هر سفری که می رویم، برای ما از این سکه ها می
 هستند. ها بدهند که مال کامال حالل دهیم از این سکهبدهیم، دستور می

 های کوتاه آشکار است)شش جمله در کمتر از یک خط(های نویسندگی ابوالفضل بیهقی، یعنی نوشتن جمله: در سطر اول یکی از ویژگینکته
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: یهما(اندک5: نیازمند و فقیرند)کنایه( /  اند/ (تنگدست 4: بسیار،) قید ( (سخت3شهری در افغانستان / (بُست: 2ایم / : شنیدهشنویم(می1

: زمین زراعتی کوچک /  *( ضَیعَتَک8برایِ خویشتن /   ( خویشتن را:7: زمین زراعی )ضیاع: زمینهای زراعتی( / *( ضیعَت6اندکی، کمی / 

تر زندگی کنند.( / تر و راحتبتوانند آسوده فراخ تر بتوانند زیست:: زندگی، حیات  )(زیست11تر  / تر، راحت: آسوده*تر( فراخ9

 : به جا آورده باشیم.(گزارده باشیم:13: اندکی / *( لَختی12دوباره به دست آوردیم /  (بازیافتیم:11

-اندکو از کس چیزی نَسِتانند و  4اندتنگدست 3سخت، بوالحسن بوالنی، و پسرش، بوبکر، 2ستکه قاضی بُ 1شنویممیو 

تر بتوانند  9فراخحالل خرند و 8ضیعتکی 7خویشتن رادارند. یک کیسه به پدر باید داد و یک کیسه به پسر، تا  6یضَیعَت 5مایه

 .«13گزارده باشیم 12لختی، 11بازیافتیم. و ما حقِّ این نعمت تندرستی که 11زیست

یرند و زمین گنیازمند هستند و با این حال از کسی چیزی نمیام ، قاضی بُست، ابوالحسن بوالنی و پسرش، بوبکر، بسیار فقیر و : و شنیدهمعنی*

ند نزراعتی کمی دارند. از این طالها باید یک کیسه به پدر و یک کیسه به پسرش بدهید تا برای خود زمین زراعتی کوچک و حاللی بخرند تا بتوا
 آوردیم، مقداری به جا آورده باشیم. بهتر و راحت تر زندگی کنند. و ما شکر این نعمت سالمتی را که دوباره به دست

 ز پسرش  : بدل انقش بوبکر: معطوف به قاضی بُست  * «پسرش»نقشبدل از قاضی بُست  *  «:بوالحسن بوالنی»نقش  :دستور

 : تندرستی به نعمت: تشبیهآرایه

   

این کار)منظور دادن  (این:4ر سلطان مسعود  صاحب، پادشاه، منظو (خداوند:3ماجرا را شرح دادم. /  (حال باز گفتم:2: گرفتم  (بستدم1

 (وقت باشد:7انجام داد   (کرد:6بسیار خوب، بسیار به جا )قید(    (سخت نیکو:5های زر به بونصر تا به قاضی بُست و پسرش دهد. ( / کیسه

: خواند، (بخواند11: مرجع آن، بونصر مشکان / (وی11: نیازمندند/ اند(درمانده9درهم، سکه نقره)کنایه از پول کم( /    (دِرَم:8گاهی اوقات   

 خواست، احضار کرد

و  6کرد 5سخت نیکو، 4این 3خداوند». دعا کرد و گفت: 2حال باز گفتمو نزدیک بونصر آوردم و  1بِسِتدَمها *من کیسه

بُردند و پس  11ویها با . و به خانه بازگشت و کیسه9انددرمانده 8دِرَمکه به ده  7وقت باشدام که بوالحسن و پسرش شنوده

 و بیامدند. بونصر، پیغام امیر به قاضی رسانید. 11بخوانداز نماز، کس فرستاد و قاضی بوالحسن و پسرش را 

نجام داد و ای اامیر مسعود کار بسیار پسندیده» ها را گرفتم و پیش بونصر آوردم و ماجرا را شرح دادم. بونصر دعا کرد و گفت: : من کیسهمعنی*

ردی را ها را با او بردند و پس از نماز فآید که به ده دِرهم نیازمند هستند. و به خانه برگشت و کیسهام که ابوالحسن و پسرش گاهی پیش میشنیده
 فرستاد و قاضی ابوالحسن و پسرش را به حضور طلبید و آنها هم آمدند و بونصر پیام و دستور شاه را به قاضی ابالغ کرد.

 

تغییر فعل و مالکیت(   را:خورد. )آید، به درد من نمیبه کارِ من نمی ( مرا به کار نیست:3: افتخار  (فَخر2/  پاداش جایزه، انعام، :*( صِلت1

: گناه  / *( وِزر5ها بسیار نیازمند نیستم.( / گویم که به آنو نمی و نگویم که مرا سخت دربایست نیست:: نیاز، ضرورت)*( دربایست4

ی اآید،)استفهام انکاری(، کنایه از اینکه فایدهبه کار نمی (به چه کار آید؟8های طال  است  منظور کیسه (این:7: سختی و عذاب، گناه / *وَبال(6

 ندارد.

و قیامت سخت نزدیک است.  3که مرا به کار نیست. پذیرفتم و بازدادم است 2فَخر1صِلَتاین » *بسیار دعا کرد و گفت: 

 6وَبالِو  5وِزرنیست اما چون به آن چه دارم  و اندک است، قانعم،  4دربایستانم داد و نگویم که مرا سخت حساب این نتو

 «8کار آید؟ به چه 7این

ورد و خگردانم ، زیرا به درد من نمیقاضی بسیار تشکر کرد و گفت: این هدیه، مایۀ افتخار من است. آن را می پذیرم ولی دوباره برمی :معنی*

گویم که به آنها بسیار نیازمند نیستم. اما چون به مال اندکی که دارم قانع هستم، توانم جوابگوی این هدایا باشم. و نمینزدیک است و من نمی قیامت
 پذیرفتن گناه و عذاب این هدایا هیچ سودی برای من ندارد.

 بندی به شرع / حالل خواریقناعت/ مناعت طبع / پای :مفهوم*
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(به 3: جنگ کردن با کفار)به غزو: با جنگ( (غَزو2«( / شگفتا»رود؛ معادل : پاک و منزه است خدا )برای بیان شگفتی به کار می*هللا( سُبحان1َ

سرور مؤمنان، مقصود خلیفۀ عباسی، القادرِ  (امیرالمؤمنین:5: قطعه قطعه، سکه شده، خُرده و قُراضه (پاره4با شمشیر )مجاز از جنگ(   شمشیر:

 پذیردگیرد، نمینمی (همی نَستاند:7داند  ها را جایز و روا میدارد ستدن: گرفتن آن سکهروا می روا دارد سِتدن:(می6است /  باهلل 

بیاورده باشد و بتان شکسته و  3به شمشیرها از بتخانه 2غَزو، زری که سلطان محمود به 1سُبحانَ اهلل*بونصر گفت: ای 

 «؟!7نَسِتاندهمی، آن ، قاضی 6روا دارد سِتدَنمی 5امیرالمؤمنینکرده و آن را  4پاره

و  خانه های هند با شمشیر آورده استهایی به شیوه اسالم، از بتهای طالیی را که سلطان محمود در جنگشگفتا ، سکه»بونصر گفت:  :معنی*

 «یرد؟گداند، قاضی آنها را نمیامیرالمؤمنین، خلیفۀ بغداد ، گرفتن آن را حالل میهای زرین را شکسته و طالها را به صورت سکه در آورده است و بت

 های اهدایی بیان حیرت بونصر مشکان از خودداری بوالحسن بوالنی از قبول سکه :مفهوم*

 

)حال خلیفۀ عباسی « القائم بامراهلل» (خلیفه: 2/ اند(  صاحب، پادشاه، اینجا منظور بونصر مشکان است)برخی سلطان مسعود گرفته (خداوند:1

سرزمین، کشور، مملکت، منظور ممالک  )والیت:صاحب مملکت، حاکم کشور  (خداوند والیت:3حساب خلیفه جداست( /  خلیفه دیگر است:

(در 8 مبرپیا لقب(مصطفی: 7شیوه و روش  (سنت:6روش، رسم، آئین  (طریق:5آقا،  بزرگ، منظور بونصر مشکان  (خواجه:4اسالمی(  

 گیرم.مسئولیت این را به عهده نمی عُهدۀ این نشوم:

با امیر محمود به غزوها  4خواجهاست و  3خداوندِ والیتدیگر است که او  2خلیفهدراز باد؛ حالِ  1خداوندزندگانی » گفت: 

در هست یا نه، من این نپذیرم و  7مصطفی 6سنت 5طریقام و بر من پوشیده است که آن غزوها بر بوده است و من نبوده

 .«8عهدۀ این نشوم

صاحب اختیار  کند؛ زیرا اوزندگانی بزرگوار بونصر مشکان)شاید هم سلطان مسعود(طوالنی باشد. وضع خلیفه با من فرق می» قاضی گفت:  :معنی

 ها به شیوۀام و بر من روشن نیست که آیا آن جنگای در حالی که من نبودهها بودهو حاکم مملکت است و تو )بونصر( با امیر محمود در جنگ

 کنم.                  پذیرم و مسئولیت آنهارا قبول نمیها را نمیشریعت پیامبر اسالم بوده است یا نه؛ من این سکه

  ناک بودن هدایا / اعتقاد به حالل و حرامشبهه: مفهوم
 

من باید در قیامت حساب آن  (شمار آن به قیامت مرا باید داد:3به من چه ربطی دارد؟  (مرا چه افتاده است:2: نیازمندان (مستحقان1

 . مسئولیت (عُهده:4)شمار دادن: حساب پس دادن(  . را پس دهم

گفت: من هیچ مستحق نشناسم در بُست « و درویشان ده. 1مستحقانبه اگر تو نپذیری، به شاگردان خویش و »*گفت: 

؟! به هیچ حال، این 3شمار آن به قیامت مرا باید دادکه زر کسی دیگر بَرَد و  2مرا چه افتاده استکه زر به ایشان توان داد و 

  «قبول نکنم. 4عُهده

ناسم که بتوانم شمن در شهر بُست هیچ نیازمندی نمی»قاضی گفت: « بده.پذیری، به شاگردان خود و نیازمندان اگر تو نمی» : بونصر گفت: معنی*

من پس دهم؟ به هیچ وجه این مسئولیت آنها بدهم و اصال به من چه ربطی دارد که طال را کسی دیگر ببرد و در قیامت، حساب آن را طالها را به 

   کنم.را قبول نمی
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ظور : مهتر و رئیس، من(عمید4: صاحب، آقا، سرور، منظور بونصر  (خواجه3مالِ، سهم /  :(آن2ِی متممی(  «را)»به پسرش  (پسرش را:1

دیده می (دیده بودمی:7دانش، آگاهی،در این جا منظور علم دین یا فقه است. /  (علم:6به هر حال  (علی اَیُّ حال:5بونصر مشکان است. 

واجب  (واجب کردی:11 دانستممی(بدانسته: 11ها  جمع عادت، خوی (عادات:9اعمال و کردار  /  (احوال:8بودم، ماضی بعید استمراری  

ایستادن،  (توقف:15رسیدگی و بررسی  (حساب:14کردم   از او پیروی می (پیروی وی کردمی:13طول زندگی  (مدت عمر:12کرد  می

ترسم : می(بترسم17بازخواستِ روز قیامت  (پرسش قیامت:16منظور ایستادن در عرصۀ رستاخیز برای پاسخ گویی، بازخواست روز قیامت  

ارزش دنیا) یا کنایه از مال و ثروت اندک دنیا نیز خرده و ریزۀ گیاه خشک و هر چیزی؛ استعاره از مال بی (حُطام:19کم، اندک   مایه:(اندک18

 افزونی  (زیادت:21بس و کافی بودن  (کفایت:21اند.( گفته

، من نیز  5عَلی اَیُّ حالدراز باد؛  4عمید 3خواجهزندگانی »گفت: « خویش بِستان. 2آنِتو از » گفت:   1پسرش را*بونصر 

وی  9عاداتِو  8احوالو  7دیده بودمیام. و اگر وی را یک روز از وی آموخته 6علمفرزند این پدرم که این سخن گفت و 

 14حسابام و من هم از ها دیده؛ پس چه جای آن که سال13پیروی وی کردمی 12مدت عمرکه در  11واجب کردی، 11بدانسته

است  21کفایتدنیا، حالل است و  19حُطام 18اندک مایهکه وی بترسد و آنچه دارم از  17بترسم 16پرسش قیامتو  15توقفو 

 «حاجتمند نیستم. 21زیادتو به هیچ 

: بونصر به پسرش گفت: تو سهم خودت را بردار! جواب داد: خداوند عمر سرور و ساالرم را دراز گرداند، به هرحال من نیز فرزند این پدر معنی*

شد شناختم، بر من واجب میدیدم و اعمال، کردار و اخالق او را میام و اگر من او را یک روز میا گفت و دانش از او آموختههستم که این سخن ر

ام. و من نیز از حساب و بازخواست و پرسش و پاسخ روز قیامت هاست که با او زندگی کردهکه در تمام عمر از او پیروی کنم؛ چه رسد به آن که سال

ترسد و آن اندازه از مال اندک دنیا که دارم، حالل است و همان، برایم کافی است و به هیچ مال و دارایی بیشتر از آن نیازمند که پدرم می ترسممی

 نیستم.

 خوری / ترس از خدا و قیامتپیشگی / مناعت طبع/ حالل: قناعتمفهوم*

)بزرگا که شما دو برای تأکید است. « که»در بزرگا نشانه زیادی و مبالغه است و « ا» (بزرگا:2 / !دهاد بسیار خیر را شما خدا  :*رُّکما(هلل د1َ

 /   روز دیگر (دیگر روز:5 /  متفکر، دلواپس (اندیشمند:4/  : بقیه ، مانده (باقی3 /شما دو نفر بسیار بزرگ و واالمقام هستید(  «:تنید

 جرا را شرح و گزارش کرد.    ما (حال باز نمود:8 / : نوشت.  (نبشت7 /  نامه، نوشته مختصر (رُقعت:6

بود و از این،  4اندیشمندروز  3باقیو بگریست و ایشان را بازگردانید و « که شما دو تنید! 2بزرگا؛ 1لِلّه دَرکُما»*بونصر گفت: 

 و زَر باز فرستاد.                        8حال باز نمودبه امیر و  7نبشت 6یرُقعت 5دیگر روزکرد، و یاد می

 )تاریخ بیهقی ، ابوالفضل بیهقی(              
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 درس دوم: کارگاه متن پژوهی
 قلمروی زبانی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دهید.های مناسب انتخاب کنید و در جاهای خالی قرار واژه« تناسب» از متن درس، با توجه به رابطه معنایی-1

 توقیع، قلم، دبیر، نبشت *رُقعت:نوکران، غالمان، خدم                        *خیلتاش:

 

 های زیر را از متن درس بیابید و بنویسید.معادل معنایی فعل-2

 آیدبار داده *اجازۀ حضور داده شود:بر نشست             *سوار اسب شد:مثال داد         *فرمان داد:

 

 را در عبارت های زیر بررسی کنید؟« محجوب»نای واژۀ کاربرد مع-3

 پنهان شد ....................................................................................................................*محجوب گشت از مردمان، مگر از اطبّا و ... : 

 .............................................................. مؤدب، با حُجب و حیا، سنگین و باوقار ه دور:*مردی محجوب بود و دیده و دلش از گناه ب

 

 به دو جمله زیر و تفاوت آنها توجه کنید:-4

 شود.خواند.                                 ب(کتاب خوانده میالف( مریم کتاب می

« الف»به نهادی که قبالً مفعول بوده است، نسبت داده شده است. فعل جملۀ « ب»و فعل جملۀ « نهاد» به « الف»فعل جملۀ 

 می نامیم. « مجهول» و فعل جملۀ دوم را « معلوم» را 

 با دقت در جدول زیر، با ساخت و شیوۀ مجهول کردن جملۀ معلوم آشنا می شویم:

 

 فعل مفعول نهاد ساخت

 خوانَد.می کتاب مریم معلوم

 شود.خوانده می ـــــ کتاب مجهول

 خواهد خواند. کتاب مریم معلوم

 خوانده خواهد شد. ــــ کتاب مجهول

 

 بینید در مجهول ساختن جملۀ معلوم:طور که میهمان

 کنیم.الف(نهاد جملۀ معلوم را حذف می

 دهیم.ب(مفعول جملۀ معلوم را در جایگاه نهاد قرار می

ل ، فعلی متناسب با شناسه و زمان فع«شدن» نویسیم؛  سپس ، از می« بن ماضی +ه / ـه »پ(فعل اصلی جمله را به شکل 

 آوریم.اصلی می

 دهیم.ت( در مرحله آخر شناسه فعل را با نهاد جدید از نظر شمار)مفرد یا جمع(مطابقت می

 و« آمدن»، مانند های دیگریشود اما در گذشته، با فعلمی ساخته« شدن» امروزه، فعل مجهول به کمک مصدر توجه:

 شد.نیز ساخته می« گشتن»

 هایی از فعل مجهول بیابید و معادل امروزی آنها را بنویسید.*اکنون از متن درس، نمونه

 ل داده آید: دربارۀ موضوعی فرمان داده شود*نبشته آمد: نوشته شد  / *بار داده آید: بار داده شود)اجازه حضور داده شود(  / *در بابی مثا :پاسخ
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 قلمروی ادبی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 های نثر متن درس را بیابید.دو نمونه از ویژگی-1

 کوتاهی جمالت: بِبُردم و راه یافتم و برسانیدم و امیر بخواند.-

 محجوب گشت از مردمانجابجایی ارکان جمله: و -

 ]ناو[ کشیدند. ویها افگندند و شراعی بر تر ، از جهت نشست او و جامهکاربرد ضمیر شخصی برای غیر جاندار: یکی بزرگ-

 

 را بیابید و مفهوم آن را بنویسید.« مجاز»های زیر در عبارت-2

 ...................................................آب: مجاز از رودخانه هیرمندها زده بودند. ها و شراعالف( به کران آب فرود آمدند و خیمه

 ها به شمشیر بیاورده باشد و بتان شکسته و پاره کرده. خانهب(زری که سلطان محمود به غزو از بت

 یدنشمشیر: مجاز از قدرت و جنگ ......... :پاسخ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقلمروی فکری ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معنی و مفهوم عبارت زیر را به نثر روان بنویسید.-1

 *امیر از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد جامه بگردانید.     

 هایش را عوض کرد.امیر از مرگ نجات یافته، وارد خیمه شد و لباس: پاسخ

 

 «کافی، به نشاط، قلم در نهاد.این مرد بزرگ و دبیر » با توجه به عبارت-2

 ......................................................................................................... بونصر مشکان  چه کسی است؟« این مرد» مقصود از -الف

 ................................................................. نویسندۀ با کفایت و کاردان؟ ............................................به چه معناست« دبیر کافی»-ب
 

 های اخالقی برخوردار است؟گویندۀ عبارت زیر، از کدام فضیلت-3

 «آن چه دارم از حُطام دنیا حالل است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیست.»

 بندی به خدا و شرع و قیامتبِ روزی حالل / داشتن عزت نفس / پایقناعت / اعتقاد به کس  :پاسخ
 

 دربارۀ مناسبت مفهومی بیت زیر و متن درس توضیح دهید.-4

 (صائب تبریزی)میفکن به روز جزا کار خود را                 حساب خود این جا کن آسوده دل شو

 رسی به کارهایت را به قیامت میندازشوی و حساب به کارهایت در همین دنیا رسیدگی کن تا آسوده خاطر*معنی: 

ارتباط دارد و هر دو بر این نکته که انسان باید به کارهای خود در این « قیامت سخت نزدیک است، حساب این نتوانم داد» این بیت با متن: پاسخ

 دنیا رسیدگی کند و نگران قیامت و پرسش و پاسخ آن روز باشد.

 د.حساب نفس خویش را برسید پیش از آنکه به حسابتان برسن« حاسِبوا مِن قَبلِ أن تُحاسِبوا»به این حدیث از امام علی)ع(: بیت تلمیح دارد : توجه 
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 درس دوم: شعرخوانی )زاغ و کبک (
 

: لباس، وسایل)رخت (رخت4: انتخاب کرد / (گُزید3: آسایش، آسودگی / *(فَراغ2ای حالل گوشت شبیه کالغ با پرهای سیاه / پرنده (زاغ:1

  [مَرغزار]دامنۀ سبز کوه، صحرا  :*(راغ5کشیدن: کوچ کردن، سفر کردن، کنایه( /  

 کشید 5یراغخود از باغ به  4رخت               3گُزید 2یفراغجا که از آن 1یزاغ. 1

 زاغی برای رسیدن به آسایش بیشتر از باغ به صحرا و دامنه کوه کوچ کرد: معنی

  باغ و راغ/ تناسب:  : رخت داشتن زاغ/ تشخیص و استعاره فراغ و راغ –باغ و زاغ و راغ جناس: آرایه و دستور: 
 

داری و : خزانه، گنجینه، جای نگهمخزن .3: نمایش، نشان دادن( / عَرضهدهنده، نمایانگر): نشانده.عرضه2: میدان، پهنه، فضا   / (عرصه1

 ذخیره کردن /

 پنهان کوه 3مخزن 2دهعرضهبه دامان کوه                 1عرصه. دید یکی 2

 دهنده گنج نهفته در درون آن کوه بود.های بسیار داشت ( که نشانها و سبزهای را در دامنه کوه دید )که گلمیدان گسترده: معنی

 : توصیف زیبایی کوه و صحرامفهوم

  کوه/ تکرار:  : دامان کوه/ تشخیص و استعاره عرصه و عرضهجناس: آرایه و دستور: 
  

: باغ، گلزار  *.روضه3: معشوق زیبارو، گواه، مشاهده کننده )ایهام( / .شاهد2نظیر )نادره کبک: کبک کمیاب( / همتا، بیبی کمیاب، ( نادره:1

 : رنگ(فامرنگ ): به رنگ فیروزه، فیروزه*.فیروزه فام4/ 

 4فامفیروزه 3روضهآن  2شاهدکبکی به جمال تمام                     1نادره. 3

 : توصیف زیبایی کبکمفهومرنگ بود.                یابی با نهایت زیبایی محبوب آن باغ فیروزهکبک کم: معنی
 

 : نزدیک به هم، در کنار هم /  *(مُتقارِب2ها / ها، قدم: جمعِ خطوه، گام*(خُطَوات1

 به هم 2متقارب 1شخُطوات. هم حرکاتش متناسب به هم                 هم 4

 هم حرکاتش متناسب و زیبا و هم قدمهایش هماهنگ و نزدیک به هم بود: معنی

 : توصیف زیبایی حرکات و گامهای کبکمفهوم
 

 : هم سطح و مناسب، یک دست و موزون(هموار1

 را 1هموار. زاغ چو دید آن ره و رفتار را                 و آن روش و جنبش 5

 المعانی(وقتی زاغ آن راه رفتن و رفتار موزون و متناسب کبک را دید ... )موقوف: معنی

  ره، رفتار، روش و جنبش/ تناسب:  «ا«و مصوت «  ر»صامت آرایی: واجآرایه و دستور: 
 

 به دنبال )مصراع دوم کنایه از تقلید کورکورانه( در پی:2/  گیری کردن)کنایه(کناره(پای بازکشیدن: 1

 او کرد به تقلید جای 2در پیاز رویش خویش پای                1بازکشید. 6

 زاغ طریقه راه رفتن خودش را کنار گذاشت و شروع به تقلید از کبک نمود: ... معنی

 : تقلید زاغ از کبکمفهوم

  پای و پی –پای و جای جناس: : آرایه و دستور



@farsisasani        ساسانی؛ نشانی کانال تلگرام: – 0011؛ چاپ  2شرح کامل فارسی 

11 | (       31999919190سایر شهرها: پست سفارشی )ارسال پیام به  /التحریر عرب گالیکش: فقط لوازم / مینودشت: فقط چاپ زرنگارچاپ و فروش:    

 

نوشتن، نقاشی  رقم کشیدن:نشان، عالمت ) (رقم:3/  مجاز از نوشته(قلم: 2/   کنایه از تقلید کردنکشید : ( بر قدم او قدمی می1

 کردن، کنایه از تقلید کورکورانه(
 کشیدمی 3یرقماو  2قلموز                    1کشیدبر قدم او قدمی می. 7

 کرد.گذاشت و دقیقاً از رفتار او تقلید میداشت، زاغ هم پایش را همانجا میهر گامی را که کبک برمی: معنی

 : تقلید کورکورانهمفهوم

  : قلم و قدم/ جناس قلم و رقمتناسب: آرایه و دستور: 
 

روش، شیوه، )رفتن در پی کسی کنایه از  (قاعده:3/  .است های خودروگل و سبزه دارای که زمینیزار، : سبزه*(مرغزار2خالصه /  (القصّه:1

 سه چهار روزی )ترکیب وصفی مقلوب(چار: ( روزی سه4تقلید( / 

 4چارروزی سه 3قاعدهرفت بر این              2مرغزاردر آن  1القصهاش . در پی8

 تقلید نمودخالصه زاغ چند روزی در آن چمنزار به همین شیوه به دنبال کبک رفت و از او : معنی

 : تقلید زاغ از کبکمفهوم

  سه و چهارتناسب: آرایه و دستور: 
 

 راه رفتن، رفتار و اعمال ( رهروی:2/  کنایه از زیان و ضرر کردن(سوختن: 2/  تجربگیکنایه از نادانی و بی( خامی)خام بودن(: 1

 کبک نیاموخته 3رهروی                   2سوختهخود  1خامی. عاقبت از 9

 تجربگی  و نادانی خودش زیان دید و راه رفتن کبک را هم یاد نگرفتزاغ به خاطر بی عاقبت: معنی

 : نکوهش تقلید /  ضررهای نادانی و تقلید کورکورانهمفهوم

  : سوختن از خامی/ تناقض «خ»صامت آرایی: واجآرایه و دستور: 
 

 کسی که غرامت کشد، پشیمانزده، : تاوان*زده(غرامت2« / فراموش»مخففِ  (فرامُش:1

 از کار خویش                     2زدهغرامتره و رفتار خویش            ماند  1فرامش. کرد 11

 االحرار، جامی ()تحفه                                                                                                                                      

 دیده  و پشیمان گشتزاغ روش راه رفتن خودش را هم فراموش کرد و به خاطر تقلید کورکورانه زیان: معنی

 : نکوهش تقلید /  ضررهای نادانی و تقلید کورکورانهمفهوم
 
 

 درک و دریافت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 سروده را از دید لحن و آهنگ خوانش بررسی نمایید. ( این1
 روایی است و باید تا پایان با آهنگ نرم و مالیم خوانده شود تا به نتیجه مورد نظر شاعر برسیم –لحن این سروده داستانی 

 

 .و گو کنیدجا و کورکورانه گفتهای پیامدهای تقلید نابه( با توجه به قلمرو فکری شعر، درباره ریشه2
وجب برد و در نهایت مها و امکانات خود است و خالقیت را در انسان از بین میتقلید کورکورانه به دلیل ضعف شخصیتی و عدم توجه به داشته

 های خود را فراموش نموده و به دیگران وابسته شود.ها و داشتهشود که انسان ارزشمی
 

 
 

 
 


