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 مجاز از رودخانه :آب : یادب قلمرو

 و شکاری پرندگانِ با و شد اسب سوار زود، صبح[ مسعود]صفر، امیر هفتم و روز دوشنبه، قلمرو فکری:

 شکار مشغول ظهر نزدیکِ تا و رفت هیرمند رود ساحل به نوازندگان و خدمتکاران و چاکران و یوزپلنگان

 . برپا کرده بودند ییهاسایبان و هاخیمه به ساحلِ رود آمدند. در آنجا برای استراحت آنها سپس. بودند

 

 رسانیدند.(... پس از نماز  از قضای بازآمده ) : بند دوم*

 ری: مرجع ضم دندیکش ی/بر و ) ده ناو(مقلوب یوصف بترکیده :  یناو /آمده : اتفاقاً  یاز قضا :یقلمرو زبان

 کیکوفته شد: ن کیناستفاده می شد./ ایاش یبرا«  او» و « وی»  ریضم ) نکته: در نثر قدیم ناو است . «  یو»

  دی: ق) به سختی(

 کوچک قایق بیاورند.ده را هاقایق تا داد دستور امیر نماز، از پس مقدّر بود، سرنوشت که آنجا از:  قلمرو فکری

 سایبانی و کردند و استراحت سلطان، بسترهایی پهن نشستن بود، برای بزرگتر ها کهاز قایق آوردند،در یکی

 عاقبت از کس هیچ و شدند دیگر هایقایق سوار همراهان( و مردم ) شد قایق آن سوار امیر،. کشیدند آن بر

 و شکسته شدن غرق در حال شده، پُر قایقِ بود، آورده فشار آب چون که دیدند ناگهان. نداشت خبر کار

 افتادند، تکاپو و جنبش به همه و شد بلند فریاد. شود غرق خواستمی که متوجّه شدند زمانی شدن است،

 را امیر و پریدند نفر در آب هشت هفت. بودند نزدیک او به دیگر هایقایق که بود یار شانس و برخاست امیر

ای که یک گونه به شد، زخمی راستش امیر به سختی آسیب دید و پای رسانیدند. دیگر قایق به و گرفتند

] و . کرد رحم نمایی،از قدرت پس خداوند اما شود غرق امیر بود نزدیک الیه گوشت و پوست از آن جدا شد.

 و را راندند هاقایق رسید، قایق به امیر بزرگی که داشتند، خراب شد. وقتی شادیِ و جشناین گونه بود که [ 

 .رسانیدند رود ساحل به

 

 .(که آن را اندازه نبود  ...   آمده به خیمه فرود آمد از آن جهان ریو ام) بند سوم :*

 سخت : قید  :یقلمرو زبان

  شده و ناخوش سمجازاً خیتر و تباه شده بود :  / افتهیاز از مرگ نجات  هیاز آن جهان آمده کنا : یادب قلمرو

 بود. شده ناخوشایند و خیس کرد.عوض را هایشلباس و آمد خیمه به یافته، نجات مرگ از امیرقلمرو فکری :

نگرانی دل و بود پیچیده لشکر در ناخوشایندی ی بسیارشایعه رفت؛ زیرا قصر به سرعت به و شد اسب سوار

لشکریان و  دیدند، تندرست را پادشاه وقتی رفتند، او استقبال به وزیر و بزرگان. بزرگی به وجود آورده بود

 حد و اندازه نداشت. که دادند صدقه آنقدر دعا و شُکر کردند. و ی مردم، فریاد شادی سردادندعامه

 

 .(مبشّران برفتندو  ... فرمود به غزنین نامه ریروز، ام گریو د)بند چهارم : *

مثال داد : دستور داد / نبشته آمد :  // جمله : تمام  ) روز دیگر( صفت مبهم : گریروز: دگرید :یقلمرو زبان

  (یبرا حرف اضافه )«ر ا » را :  نینوشته شد)فعل مجهول ( /شکر ا

 مردم  از مجاز:  دل: « ریدل ها سخت متح» : یادب قلمرو
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  اتفاق این و ماجرای تمام نقاط کشور بنویسند و غزنین به را هایینامه تا داد دستور امیر بعد روز قلمرو فکری:

 به تا داد دستور و دهند خبر مردم به شد حاصل آن پی در که تندرستی و آمد پیش که را سخت و بزرگ

 نیازمندان به مناطق کشور دیگر در درهم میلیون دو و غزنین در درهم میلیون یک سالمتی، این یشکرانه

 روانه شدند. قاصدان و کرد تائید را هانامه آن خود، امضای با امیر. بدهند مستحقّان و

 

 (د.... تا حال چون شو ریو روز پنجشنبه ، ام)بند پنجم :  *

 چند : چند صفت مبهم یتن /مالقات دادن ۀ : بار دادن: اجازیقلمرو زبان

 به  شدید. به طوری که نتوانست سوزان با سردرد تبی کرد، تب امیر صفر یازدهم روز پنجشنبه قلمرو فکری:

 و زن مرد خدمتکارانِ و پزشکان از تعدادی نظرها پنهان شد. به جز از کسی اجازه حضور و شرفیابی دهد.

 .آیدمی پیش چه دانستند نمی و بودند و مضطرب نگران بسیار مردم ]که می توانستند با او در ارتباط باشند[ .

 

 (بخواند. یم ریابوالفضـل ، تو را ام یا .اده بود ..عارضه افت نیتا ا )  ششم : بند*

 وانید سینصر مشکان رئونصر: ابوب / دهیرس یفک اضافه است : نکت ِ نامه ها در سطر اول«  را »  :یقلمرو زبان

سلطان مسعود  ژهیاست که خادم و پرده دار و ی: اسم خاص است، شخصیآغاج ./است یمسعود غزنو لیرسا

 بود.

 اقتمجاز از ا: خانه:  «کرده کیخانه تار» : یادب قلمرو

 کردمی بردارینکته خود خط رسیده با های نامه بونصر از بود، آمده پیش بیماری این که وقتی از قلمرو فکری:

 فرستاد. می کاخ پایین قسمت به من یوسیله به نبود، ناخوشایندی خبرِ آن در که را آنچه هانکته تمامی از و

 دیدمنمی اصالً را من امیر. آوردممی بونصر برای را هاجواب سریع و دادممی خادم آغاجیِ به را هانامه آن من و

 بود، خوشی خبرِ آنها در که را هانامه آن یخالصه من و رسید تکین علی پسران از هایینامه که آن زمان تا

 ابوالفضل! ای: گفت و آمد بیرون ساعت یک از پس. برد امیر پیش و گرفت من از را هانامه آغاجی. بردم دربار به

 .طلبد می حضور به را تو امیر

 

 (.دمیتخت نشسته د ریز .... مافتیم. رفت شیپ) بند هفتم :*

غالباً  بزرگ تاس: ظرف /.کنند یاستفاده م یآن در نسّاج افیال یاست که از ساقه ها یاهیکتان: گ:یزبان قلمرو

 انیو از م دهیگرد رانیو یفارس که در قرن هشتم هجر میقد یهااز شهر یتوز : نام شهر /یبرنج ای یمس

 یو دارا یصدف دیاست سف یکافور: ماده ا /.منسوب به آن شهر است یمعروف به توز یکتان چهپار و رفته

آوردن حرارت بدن استفاده  نییقلب و پا تیتقو جهت میکننده ، در طب قد یو نافذ و اثر ضد عفون یقو یبو

 نقش تبعی )بدل(همه کافور :  یکردند. / عقد یم

 و اندکرده آویزان آن در خیس کتانیِ هایپرده ،کرده تاریک را خانه که دیدم . رفتم امیر نزد به: قلمرو فکری

 که دیدم . بودند گذاشته هاشاخه آن روی بر یخ از پُر بزرگِ هایکاسه و اندگذاشته آن در بسیاری هایشاخه

 کافور جنس از گردنبندی و پوشیده بود نازک کَتانی پیراهن که حالی در است نشسته تخت روی بر آنجا امیر

 .بود نشسته تخت پایین )کنار( آنجا طبیب بوالعالی و داشت گردن در
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 (شد. لی.. زابونصر را .» گفت:  )ند هشتم :ب*

 لمجهو : فعل دیرست: سالم / و : حرف ربط / داده آ/ دُ حرف اضافه )برای(«: را»  :یزبان قلمرو

به افراد داده  مالقات اجازۀ روز سه دو این و در است خوب حالم امروز که بگو بونصر به: گفت امیر:قلمرو فکری

 .ما برطرف شده است تب و چون بیماری خواهد شد.

 

 (م.ر بگفتصرا با بون ال ها... حمن بازگشتم )بند نهم : *

 است. «سلطان مسعود»در اینجا منظور  ،پادشاه خداوند : /(فعل مجهول ): نبشته آمد : نوشته شد ،یقلمرو زبان

  یهقیب: « تو»مرجع ضمیر  /

 را گرامی و عزیز خدای و شد خوشحال بسیار. گفتم بونصر به آنچه گفته شد را و بازگشتم من: قلمرو فکری

سعادتِ دیدار  تا یافتم حضور اجازه و بردم آغاجی نزد به. شد نوشته نامه و کرد شکر امیر، سالمتی برای

 گفت: و کرد امضا را نامه آن و خواند. دوات خواست را نامه امیر ی مبارک سلطان دوباره نصیبم شد.چهره

 گفتم .بگویم تو به تا دارم پیامی بونصر برای خاصّی موضوع درباره که برگرد تو شود، فرستاده هانامه وقتی

 .کردم بازگو بونصر برای ماجرا را و برگشتم شده، امضا ینامه با شود ومی اطاعت

 

 (مرد بزرگ ...باز نمود و مرا داد. نیو ا)بند دهم : *

 : نماز عصر گرینماز د /: نماز ظهر نیشی: نماز پیزبان قلمرو

 مشغول نوشتن شدن از هیکنا :: قلم در نهادن یادب قلمرو

 ظهر نماز تا حوالی و پرداخت نوشتن به شادمانی با باکفایت، ینویسنده و بزرگ انسان ]بونصر[این:قلمرو فکری

 و نوشت امیرمسعود  به اینامه سپس. کرد روانه را فرستادگان و چاکران و رسانید پایان به را مهم امور این

 . داد و به من داد تا به امیر برسانم نامه شرح درآن بود، داده انجام چه را هر

 

 .( میگزارده باش ی.لخت.. مافتیو ببردم و راه ) : ازدهمیبند *

  ( ریاندک ) کاف تصغمعنی  به:  «یعکیض»در « ک ». / افتمی: اجازه حضور  افتمی: راه یزبان قلمرو

 ریاز فق هیکنا :: تنگدست یادب قلمرو

 آغاجی به «.شد عالی »گفت: و خواند امیر دادم، امیر به را نامه و یافتم ورود اجازه و بردم را نامه: قلمرو فکری

 شده خُرد طالی مثقال هزار کیسه هر در. بگیر را ها کیسه این گفت من به و بیاور. را هاکیسه گفت خادم

 شکسته، را طالیی هایاست. بت آورده جنگ هندوستان از ما پدر که است طالهایی بگو این بونصر به. است

 این از آیدما پیش می برای سفری که هر در. هاستمال ترینِمال، حالل این ایم. کرده تکهتکه و کرده ذوب

 ایمچون بدون هیچ تردیدی حالل است.شنیده بدهیم از این مال بدهیم، صدقه اگر بخواهیم تا آورندمی طالها

 و تنها کنند نمی قبول چیزی کسی از و اندتنگدست بسیار بوبکر، پسرش و بوالنی بوالحسن بُست، قاضی که

 زراعی زمین خود برای تا داد پسر به را کیسه یک و پدر به را کیسه یک باید. دارند کوچکی زراعی زمین

 دست که به تندرستی نعمتِ این شُکر نیز ما. کنند زندگی ترراحت بتوانند بخرند که حالل مال از کوچکی

 .باشیم کرده ادا اندکی آوردیم،
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 (.دیانرس یبه قاض ریام غـامیپ .پول را گرفتم .. یها سهیمن ک )ند دوازدهم :ب*

 دی: ق کویمسعود / سخت ن ری: ام ریام /: خداوند: سلطان مسعود یزبان قلمرو

 کرد دعا امیر حقِّ در بونصر. کردم تعریف را ماجرا و آوردم بونصر نزد به و برداشتم را هاکیسه من: قلمرو فکری

 درهم دَه به گاهی پسرش، و بوالحسن که امشنیده. داد انجام موقعبه و خوب بسیار را کار این امیر: گفت و

 قاضی و  فرستاد را کسی نماز از پس و بردند او با را طال هایکیسه و بازگشت خانه به بونصر. شوند می محتاج

 .رساند قاضی به را امیر پیغام بونصر. آمدند و کرد دعوت را پسرش و بوالحسن

 

 (؟دیچه به کار آ نیا دعا کرد و گفت... اریبس) : زدهمیبند س*

  دیسخت : ق :یزبان قلمرو

 یانکار پرسش د؟یچه به کار آ نی: وزر وَ بال ا یادب قلمرو

 دادم؛ پس و پذیرفتم است، من افتخار یمایه هدیه این: گفت و کرد دعا بسیار امیر حق در قاضی:  قلمرو فکری

 حساب آن را در قیامت پس دهم. توانمو من نمی است نزدیک بسیار قیامت روز ندارم. احتیاجی آن به زیرا

 توانم نمی را عمل این عذاب و گناه قانعم، دارم که اندکی مقدار آن به چون امّا نیستم نیازمند که گویمنمی

 .بپذیرم

 

 (اند؟نست یهم یر گفت .... آن ، قاضبونص )ند چهاردهم :ب*

 بغداده فی: خلنیالمومنریام« / جنگ » : مجاز از  ریسبحان اهلل : شگفتا ، ) شبه جمله( / شمش ی: ایزبان قلمرو

 ) ستدنِ آن( اضافه فک «  :را» «روا دارد ستدن  یم نیالمؤمنریآن را ام»  /

-های کافران آوردهخانهبت کردن، از جنگ محمود از طریق سلطان که طالیی شگفتا!: گفت بونصر: قلمرو فکری

 شمارد، می حالل آنها را گرفتن[ عباسی خلیفه] مسلمین خلیفه و کرده تکهتکه  و شکسته را ها بت و است

  پذیرید؟ نمی را  آن شما

 

 (ده. شانیان و دروبه مستحِقّ داوند دراز باد  ...خ یزندگان گفت: ):  بند پانزدهم*

 یبغداد / خواجه : بونصر مُشکان / سنت: روش / زندگان هفی: خل فهیخداوند: سلطان مسعود / خل :یزبان قلمرو

 ییجمله معترضه دعا :باد  دراز خداوند

 بونصر خواجه و است حاکم سرزمین او زیرا فرق دارد. خلیفه وضعیت باد! عُمرِ امیر طوالنی: گفت :قلمرو فکری

 پیامبر)ص( شیوه بر هاجنگ آن که نیست مشخص . برایم امنبوده من و است بوده هاجنگ در امیرمحمود با

 . گیرم نمی عهده به را آن مسئولیت و پذیرمبنابراین من هدیه را نمی. نه یا است بوده

 . بده درویشان و نیازمندان به کنی نمی قبول تو اگر گفت:

 

 (ان.بست شی.. از آن خواسم .نشن مستحِق چیگفت: من ه) بند شانزدهم:*

 از بازخواست شدن  هی: شمار دادن : کنا یادب قلمرو

  که است کاری چه این و داد طال آن بتوان به که شناسمنمی بُست در نیازمندی هیچ من گفت::  قلمرو فکری
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 .پذیرم نمی مسئولیت آن را وجه هیچ به بگیرم؟ قرار بازخواست مورد قیامت در من و را ببرد طال دیگری کس

 بردار! را خود تو سهم: گفت قاضی پسر به بونصر

 

 (.ستـمیحاجتمند ن ادتیز چیو به ه خواجه ... یگفت: زندگان) بند هفدهم :*

باشد/ حساب  ،ییباد : فعل دعا /«مورد اعتماد » و «بزرگ» است به معنای لقب بونصر:  دیعم :یزبان قلمرو

 .امتیدر ق یمجاز از پاسخ ده

 را هاسخن این که پدرم همین فرزندِ هم من حال هر به. باد طوالنی بزرگ خواجه زندگی: فت: گ قلمرو فکری 

 بر شناختم می را او رفتار و حاالت و دیدممی را او روز یک حتی اگر . امآموخته او از را خود . من دانش گفت

 حسابرسی از هم و من ام. دیده را او هاسال اینکه به برسد چه. کنم پیروی او از عمر تمام که شد می واجب من

 برایم است و حالل و کم ، دارم دنیا مال از آنچه . و ترسد می او که طور ، همان ترسممی قیامت روز سوال و

 .نیستم نیازمند آن از بیشتر به و است کافی

 

 (اد .و زر باز فرست  لِله دَر کمـا ... بونصر گفت: )م :بند هجده*

 فرو رفتن  شهیمند: به اند شهیاند / مینشانه عظمت وتفخ:  «بزرگا »در  الف :یقلمرو زبان

 و بازگرداند را آنها و کرد گریه و بزرگوارید. چقدر نفر دو شما بدهد! خیرتان خدا: گفت بونصر:  قلمرو فکری

 . گفتمی سخن ماجرا این از و بود فکر همین در روز بقیه

 .فرستاد پس را طال و کرد بازگو را ماجرا و امیر به نوشت ای نامه بعد روز 

 

 

 

 دیکش یرخت خود از باغ به راغ        دیگز یا که فراغاز آنج یزاغ-1

 : ییواج آرا /یراغ ،ی، فراغ ی/ جناس: زاغ ، کوچ کردناز  نقل مکان کردن هی: کنادنی: رخت کشیادب قلمرو

 .« غ» ییارواج آ /.دارد  صیتشخ هیآرا تیب« / ن » 

 زاغی از آنجا که به دنبال آرامش بود، از باغ به صحرا کوچ کرد. : یفکر قلمرو

 

 عرضه ده مخزن پنهان کوه      عرصه به دامان کوه یکی دید-2 

  مخزن : استعاره از گل ها  /کوه / عرضه ده: نشان دهنده. منه: عرصه: دشت / دامان کوه: دایزبان قلمرو

 های پنهان کوه را به نمایش می گذاشت.کوه، دشتی پر از سبزه و گُل دید که زیبایی یدر دامنه :یادب قلمرو

 

 فام روزهیف روضهشاهد آن        ال تمامبه جم یکادره کبن -3

 رو / روضه: باغ  بایهمتا / شاهد : ز ی: نادره : بیزبان قلمرو

 شعرخوانی : زاغ و کبک
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 از سرسبز هیکنا فام : روزهی: فیادب قلمرو

 ای بود.بسیار زیبا و کمیابی در آن باغ فیروزهکَبکِ  :یفکر قلمرو

 

 ارب به همهم خطواتش متق      مهم حرکاتش متناسب به ه-4

  عیترص« / م» یی: واج آوا یادب قلمرو

 هایش نزدیک به هم و موزون بود.حرکاتِ کبک متناسب و گام: یفکر قلمرو

 

 و آن روش و جنبش هموار را      آن ره و رفتار را دیزاغ چو د-۵

 ی اند.موقوف المعان بعدی تیبو  تیب نیا /که / رفتار: راه رفتن  ی: چو : هنگامیزبان قلمرو

  راه رفتن-2 سبک  -2  :دارد هامیا :: روش  یادب قلمرو

 ها و رفتار موزونِ کبک را دید...زاغ وقتی آن حرکت: یفکر قلمرو

 

 یجا دیاو کرد به تقل یدر پ      یپا شیاز روش ِ خو دیاز کشب-۶

 : رها کردن ، کنار گذاشتن دنی: باز کشیزبان قلمرو  

 رهاکردن   ،از ترک کردن هیکنا:  دنیکش یپا ی/، جا ی: جناس: پایادب قلمرو

 از رفتار خود دست کشید و از کبک تقلید نمود.: یفکر قلمرو

 

 دیکشی م یم او رقموز قل     دیکشی م یدمدم او قبر ق-۷

 : رقم: خطقلمرو زبانی

، قلم : کردن / قدم  یرویکردن ، پ دیاز تقل هی: کنا دنیاز قلم او قلم کش  و دنیبرقدم او قدم کش: یادب قلمرو

می کشید) نقاشی کشیدن(: جناس همسان )تام( /  – (می کشید )برداشتن نوشته  /  مجاز از : قلمجناس/ 

 «ق»واج آرایی 

 های متناسب کبک  قدم برمی داشت و سعی می کرد از حرکات او تقلید کند.گام زاغ به دنبال: یفکر قلمرو

 

 سه چار یده روزقاع نیرفت بر ا    ه در آن مرغزار اش القص یدر پ-۸

 «  دیق» : القصه: خالصه، یزبان قلمرو

 زاغ برای مدتی در آن دشت از کبک تقلید کرد. ؛خالصه اینکه: یفکر قلمرو

 

 اموختهیکبک ن یروره     خود سوخته یعاقبت از خام -9

 : راه رفتن ی/ رهرو دهید انی/ سوخته : ز یتجربگ یب ،: ی: خامیزبان قلمرو

 دنید انیاز ز هیکنا :سوختن« / خ »  یی: واج آرا یادب قلمرو

 تجربگی خود زیان دید و در آخر هم نتوانست شیوه راه رفتن کبک را بیاموزد.سرانجام از بی: یفکر قلمرو

    



13مهرکننده: نصراله احمدی/ تهیه 2جزوه فارسی

شیماند غرامت زده از کار خو     شیار خوکرد فرامش ره و رفت-10

 :  ماند : شدیقلمرو زبان

زاغ با این تقلید کورکورانه، رفتار و شیوه راه رفتن خود را نیز فراموش کرد و از این کار بسیار : یفکر قلمرو

پشیمان شد.

گشت پشت کوهساراننهان می     به مغرب، سینه ماالن قرص خورشید    -1

 زیخ نهیماالن: س نهیس :یزبان قلمرو

  صی: تشخدیرفتن خورش زیخ نهیس :یقلمرو ادب

ها پنهان می شد.کم پشت کوه: خورشید هنگام غروب کمقلمرو فکری

ها و نیزه دارانبه روی نیزه    ریخت گردی زعفران رنگ   فرومی -2

  هیزعفران رنگ: تشب ی/  گرد دیگرد زعفران رنگ: استعاره از پرتو خورش :یقلمرو ادب

و نیزه هایشان جنگجویان بر زردرنگ )پودر( گَردی همچون را طالیی خود نور ]خورشید[ قلمرو فکری:

می پاشید. 

تن سنگین اسبی تیر خورده     ز هر سو بر سواری غلت می خورد     -3

«س»: ییواج آرا :یقلمرو ادب

ی سنگین اسبی زخمی بر صاحبش که سرنگون شده، می افتاد. از هر سوی میدان جنگ ، جثه قلمرو فکری:

سوار زخم دار نیم مرده  به زیر باره می نالید از درد   -4

 باره: اسب  :یزبان قلمرو

 «ر» یی: واج آرایقلمرو ادب

 .سوار نیز با تن مجروح و نیمه جان از شدت درد و تحمل وزن اسب به خود می پیچید و می نالید: فکری قلمرو

 به زیر دامن شب در سیاهی      گشت روی روشن روز  نهان می -۵

 /«ر» یی/ روز، شب: تضاد / واج آرا اضافه استعاریدامن شب:   /تشخیصروشن روز:  ی: رویقلمرو ادب

 دیاز خورشروز: مجاز 

 .گرفتفرامی را جا همه شب تاریکی و رسیدمی پایان به آرام: روز آرام قلمرو فکری

درس سوم : در امواج سند


