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  و  رده بودندمُ خوارگیدر شیر اش همگیاز شوهرش جدا شده بود. چند بچّه تر بود.ام چند سالی از مادرم بزرگخاله

ر ناشاد و رفت، از جهات دیگو در نوع خود متمکّن به شمار می او مانده بود تنها. با آنکه از نظر مالی هیچ مشکلی نداشت

  ،کردگاهی در قم نزد برادرش زندگی می فرزندی برای یک زن، مشکلی بزرگ بود و اوتنهایی و بی سرگردان بود.

 در کجا ریشه بدواند.دانست میگاهی در کبوده. ن

 متمکّن: توانگر، ثروتمند، دارای امکانات / کبوده: نام روستایی / ریشه بدواند: بماند، اقامت کند. قلمرو زبانی:

 شیرخوارگی: کنایه از کودکی / ریشه دواندن: کنایه از اقامت کردن / خاله ریشه بدواند: استعارۀ مکنیه. قلمرو ادبی:

ی، که امروز های عصببخشید. از بحرانبه او مقاومت و استحکام اراده میند مادرم توکّلی داشت که ، او نیز مانبا این حال

ائبۀ ایمان شی نبود. هر عصب و فکر به منبع بیرایج است و تحفۀ برخورد فرهنگ شرق با غرب است، در آن زمان خبر

ناگوار  یشامدبست که پگذرا آن قدرها دل نمی گیِپذیرفت. به این زندوبد را به عنوان مشیت الهی میخوب کهوصل بود 

 شد، روی دیگری بود که بشود به آن پناه برد.در نظرش اگر یک روی زندگی زشت میای بینگارد و را فاجعه

ندازنده دربارۀ ا توکّل: تکیه و اعتماد به خدا / بحران: آشفتگی، تغییر حالت ناگهانی / *تحفه: ارمغان، هدیه / *شائبه: به شک قلمرو زبانی:

شائبه: بدون آلودگی و با خلوص و صداقت، پاک، خالص / *مشیّت: اراده، خواست/ وجود چیزی و به مجاز، عیب و بدی یا نقص در چیزی؛ بی

 ناگوار: ناخوشایند، تلخ / فاجعه: بالی سخت، حادثۀ ناگوار / بینگارد: تصور کند، خیال کند / مقاومت و استحکام: رابطۀ ترادف.

ستگی /                    مندی و واببستن: کنایه از عالقهبودن ایمان / دلبود: کنایه از عمیق شائبۀ ایمان وصلهر عصب و فکر به منبع بی قلمرو ادبی:

                              روی زندگی: اضافۀ استعاری و تشخیص / زشت شدن روی زندگی: کنایه از ناخوشایند بودن زندگی / بحران مانند تحفه: تشبیه /

          منبع ایمان: اضافۀ تشبیهی / شرق: مجاز از کشورهای جهان سوم / غرب: مجاز از کشورهای اروپایی / عصب: مجاز از اندیشه و روان /       

 شرق و غرب: تضاد و مراعات نظیر )تناسب(. –خوب و بد 

که به بیشتر  ، نه از بُخل بلکه از آن جهتاعت کرده بودای قنبه زندگی درویشانهکّنی که داشت، ام با همه تمبنابراین خاله

سالی کردند، یک اتاق داشت. خانۀ کهنخانوادۀ دیگری هم در آن زندگی میاز آن احتیاج نداشت. در خانۀ مشترکی که 

 ود را متمرکز کرده بود.بار، عاری از هرگونه امکان آسایش. در همان یک اتاق زندگی خبود و بر سر هم نکبت

 نِ.بار: شوم و ایجادکنندۀ بدبختی و خواری / عاری: فاقد، بدوچشمی / *نکبت*تمکّن: توانگری، ثروت / بُخل: خساست، تنگ قلمرو زبانی:

 ناعت: تضادب/تمکّن و قخانه و خانواده و زندگی و اتاق: تناس –بودن خانه: تشخیص و استعاره/درویشانه و قناعت و بُخل سالکهن قلمرو ادبی:

گفت. ن قصّه مینشستیم و او برای مرفتم و کنار پنجره میگاه به دیدارش میبهله، من به منزلۀ فرزند بودم. گاهبرای این خا

لف مخت شد، وی از مباحثخارج نمی« مذهبیات»ه و سخن بود و از دایرۀ مسائل روزمرّبر خالف مادرم که خشک و کم

 گفتارش با گفت،چنین شعر؛ حتّی از آخرت و عوارض مرگ سخن میها و هماریخ، حدیث، گذشتهزد؛ از تمی حرف

 مقداری ظرافت و نَقل و داستان همراه بود.

)مادر پدر( مادربزرگداشتند.از این آنها را از مادربزرگشان به یاد،هر دوو مادرم، گفت که اوهای شیرینی میمن قصّهبرای

 :د. ورد زبانشان بو«ونمادرج» :گفتندسخنان جذّابی گفته بود. به او میزدند که عمر درازی کرده و زیاد حرف می

 «طور گفت.طور گفت، مادرجون آنمادرجون این»

بایی/ یبه منزلۀ: مانندِ، در حکمِ / مذهبیات: موضوعات مذهبی/عوارض: جمعِ عارضه، حوادث، پیشامدها/ظرافت: زیرکی، مهارت، ز قلمرو زبانی:

 تاریخ و گذشته: رابطۀ ترادف. –: نقش تَبَعی بدل / قصّه و داستان هردو کردن، بیان / جذّاب: گیرا / ورد: دعا، ذکر /نَقل: روایت

زدن /                آمیزی / ورد زبان بودن: کنایه از دائماً از چیزی حرفهای شیرین: حسبودن: کنایه از جدّی بودن / قصّهخشک قلمرو ادبی:

 قصّه و نَقل و داستان: مراعات نظیر / دایرۀ مسائل: اضافۀ تشبیهی / مادر جون: آرایۀ تکرار. –آخرت و مرگ 

ها                 سانهیرانی را شنیدم و به عالم افهای بسیار اصیل امادرم بود که بعضی از قصّههی هم بار از زبان خاله و گانخستین

،  ا ذوق لطیفی که داشتام براه پیدا کردم. عالوه بر آن، خاله - همه پرّان و نرم استنرنگ و نگار و آهمه پرکه آن -

،    ت؛ حتّی مانند چند زن دیگر در دهاو سواد چندانی نداش بار از طریق سعدی با شعر شاهکار آشنا نمود.مرا نخستین

ام یز این حد بود. او نیز مانند دایاش خیلی بیشتر ادانست. ولی درجۀ فهم ادبیدانست و نوشتن را نمیخواندن را می

همدم و شوهر و  یداشت. این سعد، فقط کلّیات سعدی را الجنانبود؛ یعنی، عالوه بر قرآن و مفاتیح« یک کتابی»موجود 

 تیم،نشسگونه روی قالیچه می، همان، زیر کرسی و اگر فصول مالیم بوداو بود. من و او اگر زمستان بود گسارغم

 درس نهم: ذوق لطیف
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 قصایدتان،گاهیخواندیم؛گلستان،بوسمیوسعدیدادیممیداشت،تکیهپشتیبودوحکمدهشجمعسرمانپشتکهرختخوابیبه

د، به آن عالقۀ ودار شعرهای اندرزی و تمثیلی بام نیز که طرفیافت لطایف غزل کافی نبود و خالهمن برای در هنوز فهم

 داد.چندانی نشان نمی

دلپذیر/  های دقیق و ظریف، دقائق؛ سخنان نرم وخوار/*لطایف: جمعِ لطیفه، نکتهگسار: غماصیل: بااصالت، نژاده / پرّان: پرنده / غم قلمرو زبانی:

 *شعر تمثیلی: شعر نمادین و آمیخته به مَثَل و داستان.

/   انگیز بودن / سعدی: مجاز از آثار سعدیپرّان و نرم: کنایه از خیالپررنگ و نگار و های قصهها: اضافۀ تشبیهی / عالَم افسانه قلمرو ادبی:

یبا / های پررنگ و نگار: کنایه از زاشند: تشخیص و استعاره / افسانهگسار: تشبیه / آثار سعدی شوهر کسی بسعدی مانند همدم و شوهر و غم

 خواندتاب میکه فقط یک کاز کسیکتابی:کنایهآمیزی/موجود یکلطیف:حسآمیزی/ذوقنرم:حسهایواستعاره/افسانهپرّان:تشخیصهایافسانه

یخِ ش دّ فهم ناچیز کودکانۀ من برسد. اینکرد که به حقدر خود را خم میای دارد، آنف جادوگرانهسعدی که انعطا

رستار، پ که هم هیبت یک آموزگار را دارد و هم مِهر یک ، معلّم اوّلترین شاعر زبان فارسیهمیشه شاب، پیرترین و جوان

ال، ح.. . به هر . های زندگی ایرانی نیست که از جانب او شناخته نباشدای از حفرهچشم عقاب و لطافت کبوتر، هیچ حُفره

 است.ا جریان داشتههزبانو، مانند هوا در فضای فکری فارسیسال پیش به این ساین همدم کودک و دستگیر پیر، از هفتصد

*انعطاف: نرمش، آمادگی برای سازگاری با دیگران، محیط و شرایط آن / جادوگرانه: سحرآمیز / شیخ: پیر، بزرگ /                قلمرو زبانی:

 جوان / هیبت: شکوه، عظمت / حُفره: سوراخ، گودال.*شاب: بُرنا، 

بودن کالم سعدی / سخن سعدی مانند هوا: تشبیه /  کرد: کنایه از قابل فهمسعدی: مجاز از شعر سعدی / سعدی خود را خم می قلمرو ادبی:

یزبینی و دقّت/ داشتن: کنایه از توکس(/چشم عقابنما)پارادترین شاعر زبان فارسی: کنایه از سعدی و متناقضپیرترین و جوان -شیخ همیشه شاب 

عقاب و کبوتر: تضاد و تناسب /                                 –کودک و پیر  –پیر و جوان  –لطافت کبوتر داشتن: کنایه از نرم و روان بودن / شیخ و شاب 

 زندگی: اضافۀ استعاری. هاینما )پارادوکس( / حفرهداشتن هیبت آموزگار و مِهر پرستار: متناقض

ش را و شعرهای هایی که خود سعدی در آنها نشستهتاق کوچک و تاریک با او آشنا شدم؛ نظیر همان حجرهمن در آن ا

ست ، خصوصیت سعدی انمود. این تنهاها را ساده میکرد، قصّهواند و در حدّ ادراک خود معنی میخام میبود. خالهگفته

انند او حرف بزند و م کس شبیه نباشد. در زبان فارسی، احدی نتوانسته استیه باشد و به هیچش به سخن همه شبکه سخن

 شنویم.را هر روز در هر کوچه و بازار میزدن او در عین حال، نظیر حرف

 .کساو: منظور سعدی و شعر سعدی / حجره: اتاق، خانه / نظیر: مانند، مثل / ادراک: فهم / احدی: هیچ قلمرو زبانی:

زدن او احدی نتوانسته مانند او حرف بزند و در عین حال، نظیر حرف -شبیه نباشد کس سخنش به سخن همه شبیه باشد و به هیچ قلمرو ادبی:

 کس: مجاز از سخن.نما )پارادوکس( / هیچمتناقض شنویم:را هر روز در هر کوچه و بازار می

ویا و زنده، و من گداشت، شامل تصویرهایی هم بود؛ چاپ سنگی با تصویرهای ناشیانه ولی  امکلّیات سعدی که خاله آن

شتر بر کرد. بیشدم. سراچۀ ذهنم آماس میدیدم، لبریز میها را میخواندم و عکسشنیدم و میها را میچون این حکایت

شتم،       گام به خانۀ خودمان بازمیاز خانۀ خالهپا. پس از خواندن سعدی، وقتی  بر روی دو رفتم تاوران تخیّل راه میفَ

 پنداشتند.می«خُل»دیدند،شاید کمیگونه میکوچه مرا اینکه تویویدم.کسانیدمی«لُکّه»کردم و از فرط هیجان،قوز می

پیداکردن، متورّم شدن /          کردن: گنجایشتجربگی / سراچه: خانۀ کوچک / *آماس: وَرَم، تورّم؛ آماسناشیانه: از روی بی قلمرو زبانی:

 تن و دویدن.رفکردم/*فرط: بسیاری/لُکّه دویدن: حرکتی میان راهکردم: به شدّت پشتم را خم میفوران: جوشیدن یا جهیدن آب از چشمه /قوز می

/        هی / فوران تخیّل: اضافۀ استعاریشد / سراچۀ ذهن: اضافۀ تشبیکرد: کنایه از اینکه معلوماتم زیاد میسراچۀ ذهنم آماس می قلمرو ادبی:

 قوز کردن و لُکّه دویدن: کنایه از عدم تعادل / گویا و زنده بودن تصاویر: تشخیص و استعاره / سعدی: مجاز از شعر سعدی.

         کرد.بنابراین با حوصله مرا همراهی میدادم؛ سبت به کالم سعدی عالقه نشان میوقت بود که من نام نیز خوشخاله

اتی را       به شاخی. معنی کلم ای و از شاخیای به بوتهچریدیم؛ از بوتهبودیم که گویی در پالیز سعدی می دو چنان هر

الم و گذشتیم. نه کتاب لغتی داشتیم و نه کسی بود که از او بتوانیم بپرسیم. خوشبختانه دامنۀ کفهمیدیم، از آنها میکه نمی

میدیم، فهاری ما نگردد. اگر یک بیت را نمیوسعت داشت که ندانستن مقداری لغت، مانع از برخوردمعنی به قدر کافی 

 یافتیم؛ آزادترین گشت و گذار بود.از بیت دیگر مفهومش را درمی

نوشتم، ز سبک مسجّع سوق داد که بعد، وقتی در دبستان انشا میجا بود که خواندن گلستان مرا به سوی تقلید ااز همان

 بردم.آن را به کار می

 وقت: خوشبخت، خوشحال / *پالیز: باغ، جالیز / مسجّع: سخنی که دارای سجع باشد، آهنگین / سوق داد: هدایت کرد.خوش قلمرو زبانی:
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ز جمله و بیت / عاره اپالیز سعدی: استعاره از آثار سعدی / بوته: آرایۀ تکرار و استعاره از حکایت و شعر / شاخ: آرایۀ تکرار و است قلمرو ادبی:

 لغت و کالم و معنی و کلمات: مراعات نظیر / چریدن: کنایه از بهره بردن. –پالیز و بوته و شاخ 

نهد. بندی او را میبرای طفل که پایۀ عضله و استخوانبود « آغوز»ی با ادبیات، سعدی برای من به منزلۀ شیر از لحاظ آشنای

از آنجا که                      داد.و خود را بر سکّوی بلندی قرارتوقّع شد ر ، پُیی با این آثارهمان آغاز با آشناذوق ادبی من از 

همین کورمال کورمالِ ادبی آغاز به راه رفتن کردم. بعدها اگر به خود جرئت دادم که  ای نداشتم، درکارآزموده یِبّمر

 تنهاوش بود که:نوردیِ هایی بنویسم، از همین آموختن سرِخود و رهچیز

دهد و سرشار از موادّ مقوّی است / عضله: ماهیچه /    به منزلۀ: مانندِ، در حکمِ / *آغوز: اوّلین شیری که یک ماده به نوزادش می قلمرو زبانی:

 اه.ردیِ تنهاوش: پیمودن منحصر به فرد رنورفتن / سرِ خود: خودمختار، رها، آزاد / رهکورمال: با احتیاط راهپُر توقّع: پُر ادّعا، بسیارخواه / کورمال

 سعدی:مجاز از آثار سعدی/آثار سعدی مانند شیر آغوز:تشبیه/ذوق ادبی پُر توقّع شود:تشخیص و استعاره/کارآزموده:کنایه از باتجربهقلمرو ادبی:

 «قاستابستان و آب سرد و است و بیابان بود        بد کردم  به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که »                       

 به حرص: از روی طمع / ار: مخفّف اگر / مگیر: بازخواست نکن / *استسقا: نام مرضی که بیمار، آب بسیار خواهد. قلمرو زبانی:

 س ناقص افزایشیاخوردن شربت:کنایه از خطا و اشتباه/مصراع دوم:کنایه از اضطرار/شربت و آب سرد و استسقا:تناسب/بد و بود: جنقلمرو ادبی:

ر فصل ای هستم که داگر از روی حرص و طمع، خطا و اشتباهی از من سر زد، مرا بازخواست نکن؛ زیرا من مانند آدم بسیار تشنه قلمرو فکری:

 خورد.ردی در مقابلش باشد، ناچار از آن آب میس تابستان در بیابانی گرم قرار گرفته باشد و آب

 
 

 قلمرو زبانی:

 .مترادف هر واژه را بنویسید 

 ثروتمند، دارا ( ) متمکّن                           ساکن، ثابت، قرار گرفته ( ) مستقر                                      کلیدها ( ) مفاتیح      

 .از متن درس، چهار ترکیب وصفی که اهمّیت امالیی دارند، بیابید و بنویسید 

 ویر ناشیانه.شائبه / پذیرایی مختصر / فصول مالیم / تصی/ منبع ب های عصبیقصّۀ اصیل / انعطاف جادوگرانه / بحران 

 در متن مشخّص کنید.« بَدَل»ای از کاربرد نقش تبعی نمونه 

 داشتند ها را از مادربزرگشان به یادآن،هر دو و مادرم، گفت که اوینی میهای شیرمن قصّهبرای. 

 ها را مشخّص کنید.این جمله« نهاد»شود؟ دیده می« مفعول»ها، در بند دوم درس، در کدام جمله 

  ،بخشید. از می )مفعول(مقاومت و استحکام اراده داشت که به او  توکّلی )مفعول(نیز مانند مادرم  او )نهاد(با این حال           

ه ب عصب و فکر )نهاد(های عصبی، که امروز رایج است و تحفۀ برخورد فرهنگ شرق با غرب است، در آن زمان خبری نبود. هر بحران

بست که پذیرفت. به این زندگیِ گذرا آن قدرها دل نمیرا به عنوان مشیت الهی می وبد )مفعول(خوبشائبۀ ایمان وصل بود که منبع بی

 رد.شد، روی دیگری بود که بشود به آن پناه بای بینگارد و در نظرش اگر یک روی زندگی زشت میرا فاجعه پیشامد ناگوار )مفعول(

 :ادبیلمرو ق

 عدی اشاره دارد؟کدام عبارت درس، به ویژگی سهلِ ممتنع بودنِ سبک س 

 ارسی، کس شبیه نباشد. در زبان فاین تنها، خصوصیت سعدی است که سخنش به سخن همه شبیه باشد و به هیچ      

 یم.شنوزدن او را هر روز در هر کوچه و بازار میاحدی نتوانسته است مانند او حرف بزند و در عین حال، نظیر حرف

 :به بیت زیر از سعدی توجّه کنید 

 ای؟                        من در میان جمع و دلم جای دیگر استهرگز وجود حاضرِ غایب شنیده     

 است.شدهاند و به بیان دیگر، غایب، صفت حاضر، واقعشدهدادهنسبتای واحد پدیدهزمان، به، هم«غایب»و « حاضر»های واژه بینیدطورکه میهمان

 ست؟به نظر شما چنین امری ممکن ا

ها با هم ناممکن است؛ چون هر یک، وجود شدن آناند؛ یعنی جمعتواند غایب باشد؛ چون این دو صفت، متناقضانسانی که حاضر است، نمی

د.       نمایکننده و پذیرفتنی میاست که زیبا، اقناعکند؛ با این حال، شاعر چنان آن دو را هنرمندانه، در کالم خود به کار بردهدیگری را نقض می

 گویند.می )پارادوکس(« نمامتناقض»گونه کاربردِ مفاهیم متضاد، آرایۀ به این

 نهمپژوهی درس کارگاه متن
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      بیابید.« پورقیصر امین»نما را در دو سرودۀ آرایۀ متناقض 

 آرامشی طوفانی ← کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق                                بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی         الف(      

 ام از تو                                                     بارها از تو، بارها با توبارها از تو گفتهب(      

 ترین مجازحقیقی ← ها با تو                            مجاز، ای عشق!                                        ای همه استعارهترین ای حقیقی           

 :فکریقلمرو 

 هایی را برمی شمارد؟های ایرانی چه ویژگینویسنده برای قصّه 

 است.کردهپررنگ و نگار، پرّان و نرم توصیف های ایرانی را نویسنده، قصّه 

 های زیر را بنویسید.معنی و مفهوم جمله 

      کرد.سراچۀ ذهنم آماس می                 ← شد.گنجایش ذهنم زیاد می 

      دویدم.              از فرط هیجان لُکّه می ← رفتم.رفتن و دویدن میاز شدّت هیجان و شوق، با حالتی بین راه 

  را از عبارت زیر بنویسید.درک و دریافت خود 

 پذیرفت.شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی میهر عصب و فکر به منبع بی     

 داشتن است و اینکه هر اتفاقی را خواست و ارادۀ خداوند بدانیم.این عبارت بیانگر ایمانِ بسیار قوی 

 دهید. دربارۀ ارتباط بیت پایانی و متن درس توضیح 

 سارت پذیرد و این جبا فروتنی و تواضع، خطاهای خودش را در پیروی از سبک سعدی می دکتر اسالمی ندوشن

 داند تا این کار خود را توجیه کند.و گستاخی را همانند بیت پایانی درس، نتیجۀ حرص و طمع می

 
 

 یراب که پرزحمت کار نیا از و شده امتحان ما دروس قسمتِ نیآخر ،آن از قبل روز .بود مانده نیفرورد لاوّ به روز سه

 لِیتحص ،شیخو هوش و ییتوانا قدر به همه و میبود افتهی ییرها ،است مشکالت نیباالتر شرافتمند و بمتعصّ ۀمدرس شاگرد

 .میبود نموده تیقموفّ

 هوش به هک من یحتّ و بود کرده وسدر حاضرکردن صرف را شیخو اوقات ،روز بیست از شیب ،شاگردان نِیترهحافظکم

 کار از سک هر جهت نیبد و بودم نکرده فراموش را فرانسه زبان به یادب قطعات مرور ،داشتم نانیاطم شیخو ۀحافظ و

                 ،یبهار یباران .میبر سر به یشاد و حیتفر به ،بود امتحانات یپ در که را یروز میخواستیم ،مسرور و یراض شیخو

 ۀگون و فتهرُ راغ با راه ،کرده یدستچابک بوستان و صحرا یشووشست یبرا نیشیپ شب ،کندیم لیس جادیا که ییآنها از

 از که ما یرو هب ،یبهار بخشطراوت آفتابِ ،ییطال افق بانیگر از و کوه پشت از .بود ساخته رافشاندُ را بنفشه یهاگل

 .گفتیم کیتبر را ما یجوان جشن یگفت ؛کردیم متبسّ ،میبود آمده گرد سحرگاهان

 *متعصّب: غیرتمند / تحصیل: به دست آوردن، کسب کردن/بدین جهت: به این خاطر/*مسرور: شادمان، خشنود/دُرافشان: درخشان قلمرو زبانی:

هاری:تشخیص و استعاره/ گفتن آفتاب بکردن و تبریکتبسّم –گریبان افق طالیی  –های بنفشه گونۀ گل –دستی باران بهاری چابکقلمرو ادبی:

 (. تبسّم و جشن: مراعات نظیر )تناسب –صحرا و بوستان و باغ و گل و بنفشه و کوه  –به سر بردن: کنایه از گذراندن / باران و بهار و سیل 

 دیسف ،شکوفه از که ،بزرگ درختان گرداگرد هاچلچله و سرمست ،شیخو یدرون طراوت از هاگل ؛دیخندیم آسمان

  ،آفتاب شیپ ،داده تکان را شیخو دارشبنم یهاپر ،نشسته خودرو یعلف شاخه یرو ،زرد گنجشک .دندیرقصیم د،بودن

 ،تهانداخ دوش به را شیخو کوچک دمَنَ ییروستا یپسر .خواندیم را شیخو جفت ،فرخنده بامداد آن در ،آورده ازین

 یبرا زین او که اددیم نشان او ۀبستحنا یهادست .کردیم تیهدا ،کوه ۀدامن به را گوسفند ۀگلّ ،دوش بر بلند یِدستچوب

 .است آورده فراهم یفاتیتشر ،عتیطب دِیع دنیرس

            ،ما به اهدخویم یزبانیب زبانِ با یپنداشت ؛زد یلبخند ،کرده ما به ینگاه ،گذشت ما یپهلو از آوازخوانان ،پسرک

 انجمن بِیندلع که گوبذله و لقخُخوش یقیرف .کند تیتهن و کیتبر عرض ،میسرمست بهار دنیرس از خودش مانند که

 :گفت او به و زد صدا را او ،شادمان ،پسرک ۀخند از ،شدیم محسوب مااُنس 

 «؟ستیچ اسمت ،پسرجان»

 خوانی: میثاق دوستیروان
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م یا کُرک کوبیدن و مالیدن پش *نَمَد: پارچه کلفت که ازسرمست: سرخوش، شادمان/چلچله: پرستو/*فرخنده: مبارک، خجسته/قلمرو زبانی:

/ ک گفتن، تبریکشادباش گفتن، تبری *تهنیت:سازند؛ باالپوشِ نمدی /الپوش میکنند یا کاله و بامیرش استفادهعنوان فو از آن به آیدمیدستبه

 تن، خوگرفتنگرفانجمن: مجلس/ اُنس: الفت: بلبل، هزاردستان / پرداز / *عندلیبگو: شوخ، لطیفهسیرت / *بذلهبرخورد، خوشخُلق: خوشخوش

نیاز آوردن گنجشک پیش آفتاب: تشخیص و استعاره /                              –ها رقصیدن چلچله –ها سرمستی گل –خندیدن آسمان  قلمرو ادبی:

 (.نما )پارادوکسزبانی: متناقضرفیق مانند عندلیب: تشبیه / زبانِ بی

 و کردهجمع ار خود فوراً اامّ ،کرد مگُ  را شیخو یپا و دست ،بود نکرده مکالمه شهر نیساکن با وقتچیه که صحرا فرزند

       و هآمد خاطرش به ،است کردهیم داا قعمو نیا در پدرش که یاجمله یگفت ؛شد دایپ یفروغ درشتش یهاچشم در

 .«نیحس ،شما نوکر» :داد جواب پس است؛هافتی یتمسرّ رو نیا از

 «؟یاکرده هیته چه ،دیع یبرا» :دیپرس یگرید

 میبرا یکاله ،بود آمده شهر از که روزید و دهیخر میبرا وهیگ جفت کی پدرم» :گفت و زد یاخنده جواب در پسرک

 صبح فردا تا هک دیگویم مادرم و نشده تمام هنوز ،سبز یقبا و است گذاشته اتاق ۀگوش در یکاغذ لفاف با هنوز که آورد

 «.شد خواهد حاضر

 شکام و میدهب دهقان کودک به یسهم ،میداشت همراه که ییهاینیریش از کردم شنهادیپ همه از رترثّأمت من ،نیب نیا در

 .میکرد نیچن و میکن نیریش را

ای گو / گفتی: انگار، مثل اینکه / ادا کردن: به جا آوردن / *مسرّت: شادی، خوشی / *گیوه: نوعی کفش با رویهمکالمه: گفت و قلمرو زبانی:

 .: بدلحسینبافت / *لفاف: پارچه و کاغذی که بر چیزی پیچند / قبا: لباس، جامه / متأثّر: اندوهگین / کام: دهان، سقف دهان / دست

 از شادکردن.نایهکام:ککردنتمرکز/شیرینویافتناز آرامشخود:کنایهکردنپاچگی/جمعدستوشدناز هولکردن:کنایهگموپا دستقلمرو ادبی:

 بیج در ستد ،برود دیبا و اندشده دور یلیخ گوسفندها دید که نیهم و گرفت را آنها بیعج یتواضع و ادب با کودک

 .داد رفقا به و آورد رونیب کشمش یشتمُ ،کرده

 بوددهیپوش را ندهافک ریز به درشتِ چشمِ جفت کی ،بلند و اهیس یهامژه تنها ،نبود همراه تقاضا و پوزش ۀکلم ،هیهد نیا با

 .است شرمسار شیخو ۀیهد یِزیناچ از نیحس که کردیم معلوم و

 در یسخن یدر هر از و مینشست استراحت به یسرسبک و یباز ،ساعت چند از پس ب،یس تنومند درخت کی ریز ،باغ در

 داشتند یآرمان کی هر و بود گوناگون ،ندیآ رونیب مدرسه از خواستندیم تازه که جوان شاگردان یآرزوها یم.آورد انیم

 .خواستندیم مشورت هاآن از و کردندیم انیب یسادگ و صراحت تینها با نیریسا یبرا که

 هک یااداره در خواستیم ،دهینارس و طفل هنوز اامّ ،داشت درشت ییهاچشم و گشاده ایافهیق که همه نیترجوان

 واستمخیم ،ترپرستالیخ همه از من .کردیم حاضر یماتمقدّ ،نقشه نیا یادا یبرا و شود داخل ،بود مستخدم پدرش

 روزها آن در .بروم یادب شهرت یپ در و بسازم اندک نان با و کنم صرف یشاعر و شعر به را خود وقت ،الیخیب و آزاد

 .بود رفقا ۀخند ۀلیوس که ساختمیم یمعنیب یهاتیب تازه

داد /     کرد: نشان میتواضع: فروتنی، افتادگی / رفقا: جمع رفیق، دوستان / پوزش: عذرخواهی / تقاضا: خواهش / معلوم می قلمرو زبانی:

 روشنی، آشکاری / داخل شود: وارد شود.مسئولیتی / صراحت: انگاری و بیسری: سهلزده / *سبکشرمسار: خجالت

مژگان و چشم: مراعات نظیر / سیاهی و بلندی مژگان و درشتی چشم و گشادگی قیافه: کنایه از زیبایی /                       –ادب و تواضع  قلمرو ادبی:

شدن/ التحصیلآمدن از مدرسه: کنایه از فارغاز فرومایگی و حماقت؛ در اینجا بازی و شوخی/بیرونسری: کنایهاز شرمنده/سبکزیر افکنده: کنایهبه

 ده: کنایه از کودک و خردسال / ساختن بیت: کنایه از سرودن / نان: مجاز از روزی و درآمد.نارسی

 که است رستد گفتیم یکی .کردند ینارپفهیلط به شروع کی هر و دیگرد دوستان یشوخ موضوع یتمدّ تا آرزو نیا

 انسان یمادّ یزندگ ت،شهر نیا یول ،است شهرت ۀلیوس زین اتیادب هالبتّ و یهست حهیقر و ذوق صاحب و باهوش یلیخ تو

 .کندینم نیتأم را

 .«کرد خواهم عراالشّملک را تو ،شدم شاه که یروز و مپسندیم را تو ۀقیسل و است خوب اریبس» :گفتمی  ترخشو یدوم

 بدانم ،دییبگو نم ۀویگ مدح در یشعر ،کرده دیتقل یمعزّ ریام از ، بالبداههمجلس نیهم در لطفاً ،شاعر یآقا» :گفت یسوم

 .«است هیپا چه تا شما طبع تقوّ

 یرزوهاآ دیبا نقد به .دیبگذار آخر یبرا مرا ۀدربار وگوگفت» :گفتم ،کرده یهنرمند ،عذاب در هاهیکنا نیا از من

 «.شنفت را گرانید
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 ،دکان ۀیما با خواهمیم من» :گفت ه،زد یلبخند ،داشت توأم باحتصَ با را رتیس سنحُ که من یرفقا نیزتریعز

 ،جملهالب .«باشد من ۀخانتجارت از ،کنند یداریخر خواهندیم وقت هر رفقا که طرش بدان اامّ رمیگ شیپ را یبازرگان

 :گفت ترآموختهتجربه او.دیرفقارس نیترسالخورده بهنوبت تا میکردآنهاصحبتببا در وداشتانیب راشیخوآرمانهرکس

الشعرا: بزرگِ شاعران دربار / *بالبداهه: ارتجاالً، بدون اندیشۀ قبلی / امیر معزّی: از شاعران قرن ششم /          قریحه: ذوق / ملک قلمرو زبانی:

القی/ اخت: شنید / حُسن سیرت: خوش/ شنف حاضر، در وضعیت مورد نظر به نقد: در حال*قوّت طبع: قدرت ذوق شاعری / پایه: اندازه، مقدار / 

/ خانه: مغازه، محلّ تجارتباحت: زیبایی، جمال / توأم: همراه، با هم / مایه: سرمایه، دارایی، پول / بازرگانی: تجارت، خرید و فروش / تجارت*ص

 پرانی: رابطۀ ترادف دارند.شوخی و لطیفه –بالجمله: خالصه / سالخورده: سالمند، پیر / ذوق و قریحه 

 کنایه از رنج کشیدن / لبخند زدن: کنایه از رضایت و شادمانی / حُسن و صباحت: مراعات نظیر )تناسب(.در عذاب بودن:  قلمرو ادبی:

 شماریب راتییتغ و زد خواهد چرخ ما سر بر ،روزگار ردو .است فاقاتّ و تصادف ستخوشد ما ۀندیآ یزندگانرفقا، »

 ما یبرا ندهیآ در ههرچ میکن عهد گریکدی با که است نیا بسزا کارِ امروز .باشد گرید زیچ ما ریتقد که بسا چه ؛خواهدنمود

 ما خاطر از هرگز عهد نیا نکهیا یبرا و میینمان یفروگذار رگیکدی به کمک از ،داشته نگاه را یدوست جانب ،دیآ شیپ

 «.میساز دکّؤم را یامروز ثاقیم ،یهیبد شکل به دیبا ،رودن

 بیس ۀشکوف هاند کی ،من .کردند کار نآ نامزد مرا و میکنیم رها خودمان پرستِالیخ قیرف به را مانیپ طرح گفتند رفقا

              ،شیخو ۀخان در را آن ،کرده جدا را شکوفه نیا از برگ کی ،مانیپ بستن از پس نفرپنج هر دییایب» :گفتم ،دهیچ

 .«میکن ضبط یجوان امیّا ادگاری به ،یکتاب اوراق انیم

 :گفتم نیچن من ،نندیبچ را هابرگ آنکه از قبل و د،کردن خم شکوفه یرو را رفقا سرها

           ،روزگار اتانقالب و احوال تمام در که سوگند ،بوستان یِدرویسف ۀزیدوش نیا طهارت و بهار گناهیب قاصدِ یپاک به»

 کیچیه ۀعالق و تمحبّ ،کرد جدا هم از را ما یتندباد اگر و میکن تیحما گریکدی از دامنپاک گلِ  نیا یهابرگ مثل

 «.میدار نگاه را یدوست ،شود یکافور ما یمو ،شکوفه نیا مثل تا و نشود سلب یگرید از

 .گذاشت خود دفتر انیم در را خود برگ کی هر و کندند را شکوفه یهابرگ ،چابک دست پنج آنگاه

/ سزا: شایسته/ تقدیر: سرنوشت / ب یا تحت غلبه و سیطرۀ آن است؛ بازیچهکه در معرض چیزی قرار گرفته خوش: آنچه یا آن*دست قلمرو زبانی:

رسان / / قاصد: پیک، نامه داشتن: نگهفروگذاری: کوتاهی، اهمال / *میثاق: عهد و پیمان / مؤکّد: استوار، استوار شده / نامزد: معیّن شده / ضبط

                       طهارت: پاکی، پاکیزگی / دوشیزه: دختر و زن جوان / احوال: جمع حال، اوضاع، شرایط / انقالب: دگرگونی / حمایت: پشتیبانی / 

 : رابطۀ ترادف.محبّت و عالقه –و چرخ دور  –عهد و میثاق  –/کافوری: به رنگ کافور، سفید/تصادف و اتفاق شدنرفتن، نیستسلب شدن: از بین

                    مو مانند شکوفه: تشبیه / قاصد بهار: اضافۀ تشبیهی /  –پرست: کنایه از شاعرمَسلَک / دوستان مانند برگ گل خیال قلمرو ادبی:

                        اد: استعاره از حوادث روزگار / پاکدامنی گل: تشخیص و استعاره / تندب –طهارت و سفیدرویی شکوفۀ بوستان  –گناهی بهار بی

 رگ و گل: تناسب.بو: کنایه از پیر شدن/ شدن مفوریکاو: کنایه از پاکدامن و سرافراز/سفیدربوستان:استعاره از شکوفۀ درخت/دوشیزۀ سفیدروی 

 درک و دریافت

 خوانی را با ذکر دلیل بنویسید.نوع ادبی متن روان 

 وان آن را تنویسی است؛ زیرا نویسنده به شرح خاطرات خود به زبانی ادبی پرداخته و میخاطره حسب حال یا

 جای داد.« غنایی»در نوع 

 خوانی و عبارت زیر توضیح دهید.دربارۀ مناسبت مفهومی متن روان 

      .اَلعَبدُ یُدبِّر و اهللُ یُقَدِّر 

 و تفکّر در انجام کارها و نیز تقدیر الهی اشاره دارند؛ به عبارت  متن درس و عبارت عربی به تالش انسان، تدبیر

دیگر ارادۀ انسان در طول ارادۀ خداوند قرار دارد و چون کسی از سرنوشت الهی خبر ندارد، باید برای ساختن 

 تالش کرد. هدنیایی بهتر و زندگی زیباتر، هموار

 


