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 .یدمِ طاوُوس به پر زاغ مانست...   ریکشم تِیآورده اند که در ناحبند اول : *

 .: مانند بود یهند و پاکستان / مرغزار: چمن زار/ / مانست نیب یا هی: ناحری: کشمیزبان قلمرو

/  ییبای/ طاووس: نماد ز ی/ زاغ: نماد زشت دم طاووس به پر زاغبه دُم طاووس و  غپر زا تشبیه:یقلمرو ادب 

 یف زیبایی مرغزارصدر تو اغراق

 داشت وجود باصفا و خرّم و خوش زاریسبزه و شکارگاه کشمیر، یناحیه در که اندکرده حکایت قلمرو فکری:

 نظر به زیبا و رنگارنگ طاووس، دُمِ همانند کالغ زشت و سیاه پَر آن، خوشبوی گیاهان بازتاب و از انعکاس که

 زاغ، پَرِ همچون زار،سبزه آن زیباییِ با مقایسه در(  است زیبایی و نماد رنگارنگی که)  طاووس دُمِ و رسیدمی

 .شدمی دیده زشت و سیاه

 

 یاز دُودِ او بر جانش داغ کیول      یچون چراغ ،یالله در و دِرَفشان-1

 : دِرَفشان: درخشان یزبان قلمرو

 درون الله  یاهی/ داغ: استعاره از س  هی: تشبیچراغچون الله درخشان : یقلمرو ادب 

 الله، هایگلبرگ وسط چراغ، آن دودِ از و درخشیدمی چراغی مانند الله گل زار،سبزه آن در: قلمرو فکری

 ( الله گل درون سیاهی به اشاره. ) بود شده سیاه

 

 چو بر شاخ زمرد جام باده    ستادهیا یپا یکیبر  قیشقا-2

 باده: شراب   :یزبان قلمرو

بیت تشبیه مرکب دارد.) مصراع اول به مصراع دوم تشبیه /  : تشخیصستادهیا بر یکی پا قی: شقایقلمرو ادب

 (.شده است

 سبز زمرّدِ از ایپایه روی بر شراب از جامی که انگار بود، ایستاده خویش یساقه بر شقایق گل: قلمرو فکری

 .است گرفته قرار رنگ

 

 نگرم تا چه کند. یدارم و م ...   ادانیو اختالف ص اریبس یشکار وی در وبند دوم:  *

 : باری: به هر رویقلمرو زبانی

  از رفتن هینهادن: کنا : رویقلمرو ادبی

. داشتند آمد و رفت جاآن در پیاپی شکارچیان، و داشت وجود فراوانی شکار و صید مرغزار، آن : درقلمرو فکری

 این و بود نشسته. داشت خانه(  برگی و شاخ پر)  انبوهی و بزرگ درختِ روی بر مرغزار آن اطراف در زاغی

 دست، در عصایی و بر پشت دامی بدلباسی، و حالآشفته شکارچیِ ناگهان،. کردمی نگاه را طرف آن و طرف

 طرف این به کاری انجام صددِ در شکارچی این » :گفت خود با و ترسید زاغ. کرد حرکت درخت، سمت به

 دارطوقدرس پانزدهم: کبوتر 
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 نگاه و مانممی جاهمین من هرحال به. دیگری کس یا دارد مرا شکارکردنِ قصدِ که فهمید تواننمی و آیدمی

 «.دهدمی انجام کاری چه که کنممی

 

 دفع حوادث سالح توان ساخت. یاز تجارب برا ...  دیآمد و جال باز کش شیپ ادصیبند سوم : * 

خبر / جمله: همه  یوار: با حال غفلت، بغافل /پهن کرد /  طوق: خط دور گردن پرندگان: دیبازکش: یزبان قلمرو

 زهی/ مجادله: جدال و ست یو آشفتگ یشانی: پراضطراب /کبوتران:  «شانیا»در ضبط آوردن: گرفتن / مرجع   /

  .درمانند: درمانده شوند /نجات ،ی: آزادشی/ رها رویقوت: ن /همگنان: همه /

دفع  یاست برا ی: تجارب مانند سالحهیتشب/  از دنبال کار خود رفتن هیگرفتن: کنا شی: سر خویبقلمرو اد 

  هایناگوار

 گذشت مدّتی.)ماند منتظر مدّتی. نشست کمین در و ریخت دانه و گسترد را دام و آمد جلو صیّاد: قلمرو فکری

 و اطاعت در و گفتندمی( دارطوق) مطوّقه او به که بود کبوتری آنان رئیس رسیدند. کبوتر تعدادی (

 و آمدند پایین ناآگاهانه دیدند، را هادانه کههمین( کردندمی زندگی. ) گذراندندمی روزگار او، از فرمانبرداری

کبوترانِ  تا کرد دویدن به شروع خرامان و متکبرانه و شد خوشحال شکارچی و شدند گرفتار دام در همگی

 اکنون»: گفت مطوّقه.نمودندمی تالش خود رهایی برای هرکدام و کردندمی تابیبی کبوتران بگیرد. را گرفتار

 درست  اکنون.بدانند ترمهم خود رهایی از را یاران رهایی و نجات همگی باید نیست؛ جدال و ستیزه زمان

 ما رهایی زیرا بلندکنیم؛ زمین از را دام نمایید که تالش و کنید همکاری هم با همه که است )مصلحت(آن

 در را خود راه و کردند بلند زمین از را دام و کردند اطاعت را مطوّقه فرمان کبوتران«.است کار این به وابسته

 زاغ و. بیفتند زمین بر و شوند خسته عاقبت که امید این به کرد هاآن تعقیب به شروع صیّاد و گرفتند پیش

 ممکن نیز من که خواهدشد چه هاآن کار سرانجامِ که بفهمم و بروم هاآن دنبال به که فکرکرد خود با نیز

 عنوان به ناگوار، حوادث کردن دور و دفع برای توانمی هاتجربه از و شوم گرفتار ایحادثه چنین به که است

 .کرد استفاده سالحی

 

 بازگشت. ادیراه بتافتند و ص ...   شانیا یدر قفا ادیکه ص دبدی چون مُطَّوقه وبند چهارم:  *

قطع شده /  بند:  ده،یرختستان: باغ / منقطع: برد/ اشارت: دستور/  دی: ناپددای/ ناپ ی: به جد: جدّیقلمرو زبان

  سمانیر

 از دل کندن، قطع عالقه کردن هیدل برگرفتن: کنا یمجاز از نگاه / از کس چشم: :یقلمرو ادب 

 گستاخ و پُررو در صیّادِ این»: گفت خود یاران به است، آنان دنبال به صیّاد دید که وقتی : مطوّقهقلمرو فکری

 و هاآبادی سمت به که است آن چاره. کندنمی رها را ما نشویم دور او چشمِ از تا و است جدّی ما، تعقیبِ کارِ

 کندمی زندگی موشی حوالی این در زیرا بازگردد؛ بهرهبی و ناامید و نبیند را ما دیگر تا برویم پُردرخت جاهای

 قرار خود سرمشق را او نظر و توصیه کبوتران «.ببُرد را بندها این که گویممی او به. است من دوستان از که

 .برگشت نیز صیّاد و دادند مسیر تغییر و(  کردند عمل او یتوصیه به. ) دادند
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 آمد. رونیب لیتعجبشناخت و به ...  . درسی موش مسکن به مُطَّوقهبندپنجم : * 

 ی: جازگاهی/ گر یاز جهت: برا / ی/ فرمان نگاه داشتن: فرمان بردن / جمله: همگ : مسکن: خانهیقلمرو زبان

 : شتابلیزد / تعج ادیآواز داد: فرمطابق/ بر حسب:  / ستهیفراخور: شا / زیگر

گرم  دنیشرّ: تضاد / د ر،یو با تجربه / گرم، سرد: تضاد / خ دهیاز جهان د هکنای :دیدهسرد : گرم و یقلمرو ادب 

 یزیو سرد: حس آم

 اجرا را او فرمان« .فرود بیایید» :که داد فرمان کبوتران به. رسید موش سکونتِ محل به :مطوّقهقلمرو فکری

 کسب زیادی یتجربه و بود عاقل و زیرک بسیار که بود، زِبرا موش، آن نام و نشستند زمین بر همگی و کردند

 داالن)  سوراخ صد حادثه، روز در فرار برای جایگاه آن در و بودکرده تجربه را روزگار خوبِ و بد و بود کرده

 و علم حسب بر و(  داشت راه دیگری به یک هر)  بود نموده متّصل هم به را هاآن یهمه و کرده درست( 

 تو» : که پرسید زبرا«.  بیا بیرون» : که زد صدا مطوّقه. کردمی مواظبت [ هاراه آن از ] مصلحت و دانش

 .آمد بیرون سرعت به و شناخت را او موش گفت؛ را خود نام مطوّقه«.  کیستی؟

 

 .ابندی عتیطاعنان مجال وق ...دهدی بسته بال بند در را او چونبند ششم : *

کردن: تکرار کردن /گزاردن: انجام دادن  : سخن / مکررثیقضا: سرنوشت /  حد /: زه آب: چشمهیقلمرو زبان

/  ی: درون / رخصت: اجازه / بال: گرفتارریضم/ افتمی: گزارد، بن مضارع: گزار( / بجستم: نجات ی)بن ماض

 / طاعن: سرزنشگر / مجال: فرصت  ی/ موافقت: همکار شی: آساغفرا

 های: استعاره از اشک / بر رخسار جویجو/  یهی: اضافه تشبدهی/ زه آب د یهی: بند بال: اضافه تشبیقلمرو ادب

 اغراق: براند 

 شد جاری صورتش روی بر اشک و کرد گریستن به شروع دید، گرفتار بال دام در را مطوّقه وقتی: قلمرو فکری

 آسمانی، سرنوشت: که داد جواب مطوّقه کرد؟ گرفتار را تو کسی چه همراه، رفیق و عزیز دوست ای: گفت و

 شد بندهایی بریدن مشغول سرعت به و شنید را حرف این موش. کشاند ( خطرناک مهلکه )جای این به مرا

 توجّه حرف او این به موش«  کن باز را یارانم بندهای ابتدا» : گفت مطوّقه. بود شده بسته آن با مطوّقه که

 [ موش ]« کنی باز را یارانم بندهای ابتدا که ( است بهتر)است سزاوارتر دوست، ای» : گفت(  مطوّقه. ) نکرد

ارزشی و  خود جان و نفس برای و نیستی محتاج خود جان به تو آیا. کنیمی تکرار را دائم این سخن:گفت

را عهده دار  کبوتران این ریاست من زیرا کرد، سرزنش کار این دلیل به مرا نباید: نیستی؟گفت قائل حقّی

 ادا مرا اندرزپذیری،حقوق و پیروی  با کبوتران چون. دارند من گردن بر حقّی دلیل، این به آنها و شده ام

 به و دهم انجام را رهبری وظایف باید نیز یافتم،من نجات صیّاد دست از آنان پشتیبانی و به یاری و کردند

سست و  بازکنی، مرا گره های ابتدا اگر که ترسممی و. کنم عمل گروه، این سرور و بزرگ  عنوان به اموظیفه

 آزرده و خسته بسیار اگر حتّی باشم، بسته من اگر ولی بمانند باقی دام، در کبوتران از تعدادی و شوی ناتوان

 بال هنگام در همچنین.  شویقلباً به آن راضی نمی و کنینمی انگاریسهل و سستی من حقّ در باشی، شده

 باشیم همراه و موافق هم با نیز آسایش و آزادی زمانِ در که است شایسته پس ایم،بوده هم با گرفتاری و

 .کنندمی پیدا بدگویی و سرزنش فرصت جویان،عیب وگرنه

 


