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 درس هشتم

 

 
 ی نامهزندگ

ا ت یمان متولد شد. ودر استان کر رجانیاز توابع شهرستان س ز،یدر پار 1304 ماهیدر سوم د یزیپار یباستان میابراه محمد

 .بردیه مم بهره یزیحال از محضر پدر خود حاج آخوند پار نیکرد و در ع لیتحص زیدر پار ییششم ابتدا التیتحص انیپا

کرمان  یمقدمات یاخود را در دانشسر التیتحص 1320در سال  ،یاجبار لیو دو سال ترک تحص ییابتدا التیتحص انیاز پا پس

 ختاری ۗ  گاه تهران در رشتهدر دانش 1326به تهران آمد و در سال  لتحصی ۗ  ادامه یبرا 1325در سال  پلمیادامه داد و پس از اخذ د

( یشمال رآبادیر امواقع ددانشگاه تهران ) یساکنان کو نیبه گواه خاطراتش از نخست یزیپار یگرفت. باستان یخود را پ التیتحص

 است: نیآن ا تیب کیدارد که  نبارهیدر ا زین یاست. شعر

 آبادم ریام یدل کوساکن ساده                  و از گفته خود دلشادم  میگویفاش م                          

 یریحا هبیسرش، حببا هم امیا نیمبه کرمان بازگشت. در ه یریانجام تعهد دب یشد و برا لیالتحصاز دانشگاه تهران فارغ 1330 در

 شد، در کرمان ماند. رفتهیپذ خیتار یه در آزمون دکترک یدیخورش 1337ازدواج کرد و تا سال 

خود را  کترایددانشنامه  رثیا ابندرباره  یانامهانپایرا هم در دانشگاه تهران گذراند و با ارائه  خیتار دکترایدوره  یزیپار یباستان

 کرد. افتیدر

وقت ماستاد تما 1387ا سال شروع کرد و ت اتیدانشکده ادب یمجله داخل تیریبا مد 1338کار خود را در دانشگاه تهران از سال  یو

ها را بستاندارد. تا هدیختر به نام حمد کیو  دیپسر به نام حم کی یاست. ودانشگاه داشته نیبا ا تنگاتنگیآن دانشگاه بوده و رابطه 

 1393 نینجم فروردصبح روز سه شنبه پ یزیپار ی. باستانکردیم یها را نزد پسرش در تهران سپرنزد دخترش در تورنتو و زمستان

بهشت زهرا در کنار  250خود در قطعه  تیاز جهان فروبست و طبق وص دهیمهر تهران د مارستانیکبد در ب یماریماه ب کیپس از 

 همسرش به خاک سپرده شد.

 توضیحات مقدمه: 

لف را شورهای مختر به کدر این درس بخشی از نوشته ابراهیم باستانی را می خوانیم . در این بخش نویسنده خاطرات خود از سف

ت و گزارش خاطرا بیان می کند سفرنامه یا خاطره نویسی در حقیقت بخشی از زتدگی نامه است به آثاری که اشخاص با ثبت

ه خود کی نامه ای ه زندگبدیگران را برجای می گذارد ، زندگی نامه خوانده می شود .  احوال یا شرح رخدادها  روزگار و افکار

 افراد در باره خود می نویسند حسب حال گفته می شود . 

نار جایی در ک وگذرد  این درس از کوچه پس کوچه های پاریز آغاز می شود و از خیابانهای آتن ، روم ، پاریس و بروکسل ،می

 عارف قرن دوم هجری آرام می گیرد . ابراهیم ادهم ،
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 از پاریس تا پاریسدرس هشتم : 

ا اریز بپاریز کالس ششم ابتدایی نداشت. ناچار می بایست ده فرسخ راه را پیموده به سیرجان بروم. عصر از پ

تمام  گبه بعد هفت فرسن« کرّان»راه می افتادیم؛ سه فرسخ کوهستانی آب و آبادی داشت امّا از « االغ تور»

هر شدر « قنات حسنی»کنار « جریغ آفتاب»بیابان ریگزار بود. آب از این ده بر می داشتیم و صبح، هنگام 

شمسی برای کالس ششم دبستان چنین انجام  ۱۳۱۶سیرجان اتراق می کردیم. نخستین سفر من، شهریورماه 

 گرفت. ده فرسنگ راه را دوازده ساعته می رفتیم.

 6سافت معدل گیری م واحد اندازهکرمان / ده فرسخ : ممیز / فرسخ : یا فرسنگ خشی از ناحیه سیرجان پاریز بقلمرو زبانی :

ای مسافر بری ی از شرکتهام بعضکیلومتر / االغ نور : عبارتی طنز آمیز : منظور مسافرت با االغ است ، در روزگاری نه چندان دور ن

آباد تان سعادتدر دهس ییان روستکرایهن تور، لوان تور ، سیالن تور ، کرمان تور / با اتوبوس یا مینی بوس با عبارت هایی مانند : م

جایی  ه درزتوقف چند رو :جریغ آفتاب : طلوع آفتاب ، صبح زود / اتراق /است.  رانیاستان کرمان ا رجانیشهرستان س زیبخش پار

 + ستانجریغ : تلفظ محلی چراغ نزد اهالی سیرجان /دبستان : مرکب از ادب  /

   پاریز و پاریس : جناس / ده و دوازده : تناسبقلمرو ادبی :  

وباره داز کالس سوم دبیرستان ناچار می بایست به کرمان برویم، بنابراین بعد از دو سه سال ترک تحصیل که 

ی افرسنگ راه بین سیرجان و کرمان را دو شبه با کامیون طی کردیم. دو سال دانشسر ۳۵وسایل فراهم شد، 

مقدماتی طی شد. ادامه تحصیل در تهران یش آمد. این همان سفری است که هنگام مراجعه به بانک 

ران اعتبارات ایران برای من تداعی شد؛ زیرا آن روز سیصد تومان پول مجموعاً تهیه کرده بودم که به ته

 بیایم و این، مخارج قریب شش ماه من بود.

ن / دو شبه : خاطر آورد عی : بهت بروم : می بایست ، فعل کمکی : بروم : مضارع التزامی / تداناچار : قید / می باسقلمرو زبانی : 

 قید /این همان سفری بود : این ، ضنیر اشاره / قریب : نزدیک  

 قلمرو ادبی : 

، وقتی از پاریز به رفسنجان آمدم، به من سفارش شد که بردن سیصد تومان پول تا تهران همراه یک محصل

تخانۀ ناک است! ناچار باید از یک تجارتخانه معتبر به تهران حواله گرفت. به سفارش این و آن به تجارخطر

 مراجعه کردم. اتاقی بود با یک میز و دو صندلی، پیرمرد الغر ـ که بعداً فهمیدم امین صاحب« امین»

 صد تومانحواله سی»باشد. گفتم: تجارتخانه است ـ پشت میز نشسته بود. هیچ باور نداشتم اینجا یک تجارتخانه 

اختیار  خجالت دهاتی مانع شد بگویم شما که هستید؟ بی« او گفت: بده؛ پول را بده.«. برای تهران الزم دارم

، سیصد تومان را دادم. پیرمرد از داخل کازیۀ روی میز یک پاکت کهنه را که از جایی برایش رسیده بود

 رای چسباندن در پاکت به کار می رود، پاره کرد. روی آن حوالۀبرداشت. کاغذ مثلث روی پاکت را که ب

ه اشت، ندسیصد تومان به تهران نوشت  و امضایی کرد و به من داد. امضای امین داشت اما نه نشانۀ تجارتخانه 

 کاغذ بزرگ بود، نه ماشین تحریر و نه ماشین نویس و نه ثبت و نمره؛ هیچ و هیچ.

زینه: جا کا ی شود /مدیگری  شته ای  است که بر اساس آن دریافت کننده ملزم به پرداخت پول یا مال بهحواله : نوقلمرو زبانی : 

  کاغذی

ه ب( که ۱۳۴۹( سیرجان را آخر دنیا حساب می کردم، و امسال )۱۳۱۶نخستبن روزی که از پاریز خارج شدم )

ز راتی ادارد که عمری باشد  و روزی خاط اروپا رفتم، گمانم این است که عالمی را دیده ام اما چه استبعادی

صود سفر ماه هم بنویسم! آرزوها پایان ندارد. آدمی به هر جا می رود، گمان می کند به غایت القصوای مق

 خود رسیده است؛ در صورتی که دنیا بی پایان است.

  یحد نهایت چیزی ، کمال مطلوبالقصوا یتغااستبعاد : دور دانستن / قلمرو زبانی : 
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 قلمرو ادبی : 
مان و عبور هواپیما از روی دریای مدیترانه همیشه آدمی را غرق دریای تصورات تاریخی می کند؛ البته توقف ما در ا

 عد تغییرزدیم. از امان به ب« سرپری»آتن بیش از نیم ساعت طول نکشید و به قول بیرجندی ها، در این دو شهر تنها یک 

 ره هایترانه از زیباترین نواحی عالم است. بیشتر راه را از روی دریا گذشتیم. جزیزمین آشکار شد. سواحل شرقی مدی

 کوچک و بزرگ، مثل وصله های رنگارنک بر طیلسان آبی مدیترانه دوخته شده است.

فرودگاه آتن، نوساز و مربوط به دوران حکومت سرهنگ هاست و مثل اینکه مردم هم از این حکومت چیزهای 

ند. شوخی روزگار است که مهد دموکراسی عالم، یعنی آتن، که دو هزار و هشتصد سال قبل حتی چشمگیری دیده ا

برای آب خوردن در شهر هم، مردم رأی می گرفتند و ردی می دادند، از بیم عقرب جراره دموکراسی قرن بیستم، 

 ناچار شده به مار غاشیه حکومت سرهنگ ها پناه ببرد. 

خیزد به  دوباره بر ین نشیندوتوقف کوتاه ، هر گاه مرغی از اوج یک لحظه بر زم \نوعی ردا / سر پر زدن طیلسان : قلمرو زبانی : 

مار بسیار  مار غاشیه : مهم : وآن لب پر زدن / غاشیه : سوره ای از قرآن یکی از نامهای قیامت / چشمگیر : شایان توجه ، با ارزش 

 نگها : مجاز از : نظامیان /خطرناک / عقرب جراره : عقرب خطرناک / سره

 یترانهمد یآب یلسانرنگارنک بر ط یکوچک و بزرگ، مثل وصله ها یها یرهجزدریای تصورات تاریخی : تشبیه / قلمرو ادبی : 

 یهاشه به مار غرب جرارعق یماز بنگ : تشبیه/ حکومت سره یهمار غاش ی: تشبیه /عقرب جراره دموکراس: تشبیه / دوخته شده است

 از ترس بد به بدتر پناه بردم یببرد. :ضرب المثل شده است ، معادل امروزپناه 

ی مرم، پایتخت ایتالیا، شهری است قدیمی، دیوارهای قطور و باروهای دود خوردة آن به زبان حال بازگو 

ز کند که روزگاری از فراز همین برج ها، فرمان به سواحل دریای داده می شده و کرانه های فرات، خط ا

یش زوی خورانۀ رود تیبر می خواندند و در سواحل نیل، کلئوپاترا به یاد امپراتوران روم، مار زهردار بر باک

می نهاد و آتش عشق بی امان خود را با چراغ حیات خویش خاموش می کرد و کشتی های رومی از 

ن چراغ امپراتوری دیوارهای هرکول )جبل الطارق( می گذشت اما دنیا همیشه به یک رو نمی ماند. آخری

 روم را موسولینی روشن کرد که چند صباحی تا حبشه و قلب آفریقا نیز پیش راند اما همه می دانیم که

از  امپراتوری های بزرگ هم مانند آدم های ثروتمند، معموالً»بود. چه خوش گفته اند که « دولت مستعجل»

 «.سوء هاضمه می میرند

دی بزرگ در تیبر : رو ر / رودر / پایتخت ابتالیا : نقش بدلی دارد برای روم / مستعجل : زودگذبارو : قلعه ، حصاقلمرو زبانی : 

 ی ایتالیا هبر انقالبینی : رموسول: بد گوارشی معده ، دیر هضمی / قیمت نسبتا ارزان : نسبتا : قید صفت /  سوء هاضمهایتالیا / 

 یم یبرترود  ةانخط از کر... تشخیص / قطور یوارهاید / ونق دادنچراغ چیزی را روشن کردن : کنایه از رقلمرو ادبی : 

  یهی: اضافه تشبیاتچراغ ح: اضافه تشبیهی / آتش عشق : خط : مجاز از فرمان یا نامه / خواندند

 : تلمیح به این شعر حافظ: دولت مستعجل

 رخشید ولی دولت مستاجل بود خوش د                            فیروزه بو اسحاقی      راستی خاتم                           

دیوارهای کهن روم که هنوز طاق ضربی دروازه های آن بقی است، حکایت از روزگاران گذشته دارد. یک 

روز دنیایی به روم چشم داشت و از آن چشم می زد اما امروز به جای همه آن حرف ها وقتی اعتصاب 

از  )گویا ر و کشتی ساز ایتالیا را می بینیم، باید این شعر معروف خودمان را تکرار کنیمکاگران فقیر ماهیگی

 حاج میرزا حبیب خراسانی است(:
  کهن : قدیمی / طاق : سقف خمیده و محدبقلمرو زبانی : 

 به جایی چشم داشتن : کنایه از توقع داشتن / چشم زدن از کسی : کنایه از ترسیدن قلمرو ادبی : 
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 درتمندیق: در روزگار باستان روم کشور بزرگ و د : مفهوم ز یبه روم چشم داشت و از آن چشم م ییایروز دن کی

 .بود و بسیاری از ملتهای جهان به روم توجه داشتند و از آن می ترسیدند

 نهادند ؟ نام شیبود و کجا بود و ک یک                               نام نهادند شیکه ک یانیکاووس ک      

ب به انی : منصوول / کیی : دومین پادشاه کیانی ، پدر سیاووش / کی : پادشاه / ش در کی اش: مفعانیکاووس کقلمرو زبانی : 

دند : پرش ااش نام نه یک هادند /نکی اش نام نهادند : پرش ضمیر : نام اورا کی /  کیان لقب عمومی پادشاهان ایرانی از قباد تا دارا

  نام او را کی ) چه زمانی ( نهادند، ریضم

 "ک  "  یی:  جناس تام / واج آرا یو ک ی/ ک یانیکاووس ک  ی: به پادشاه حیتلمقلمرو ادبی : 

را  ه زمانی اورد و چکمعلوم نیست که کاووس  کیانی را که پادشاه نامیده اند چه زمانی و در کجا زندگی می  قلمرو فکری :

 پادشاه نامیدند

 اپایداری دنیا ن مفهوم :

 دنام نهادن شیملک که بغداد و ر نیا                     فانیشده از خون ضع نیکه رنگ ستیخاک      

 : پرش ضمیر ) نام او را بغداد و ری نام نهادند ( نام نهادند شیبغداد و ر قلمرو زبانی :

راوان/  لم و ستم فظاز  هیا: کن فانیشده از خون ضع نیکه رنگ ستیخاک /ی : مجاز از همه عالم و جهان / بغداد و رقلمرو ادبی : 

  : مراعات یملک ، بغداد ، ر

             ج دارد .تمی رواسعالم که هر جای آن به اسمی و نامی خوانده می شود در حقیقت خاکی است که هر جای آن قلمرو فکری : 

                         دیظلم و ستم رایج در دنیا و ناپایداری دنیای مامفهوم : 

 نام نهادند شیخون دل شاهان که م                          شد انیآمدو از تاک ع نیخاک عج با                

ام نهش ضمیر : ج: هادندنام ن شیکه م: سرشته شدن ، مخلوط شدن / تاک : درخت انگور / عیان : آشکارا /  نیعجقلمرو زبانی : 

  نهادندآن را می 

ور می رخت انگدحسن تعلیل : شاعر علت سرخ بودن شراب را عجین شدن و اختالط با خون شاهان با جاک و قلمرو ادبی : 

 / تاک و می : تناسب   /"ن  "داند / عجبن و عیان : جناس / واج آرایی 

 ده است .میخنه شآو درخت انگور  آن چیزی را که می نام نهاده اند در حقیقت خون شاهانی است که با خاکقلمرو فکری : 

 ناپایداری دنیا  مفهوم :

 ام نهادندناش  یو ن شیاز خو یتا شد ته                        چوب یکی دیجفا بر سر و تن د غیت صد         

  : پرش ضمیر ) نام او را نی نهادند ( /اش نام نهادند ینصد : نماد کثرت / قلمرو زبانی : 

 : کنایه از ترک غرور / یکی و صد : تضاد / س و تن : مراعات شیاز خو یشد تهقلمرو ادبی : 

 ود .    یل به نی شتا تبد یک تکه پوب باید سختیهای زیادی را تحمل کند تا از اضافه ها و بی ثمری ها خالی شودقلمرو فکری : 

  : تحمل زحمت و سختی برای رسیدن به بزرگی مفهوم 

 اش نام نهادند یخرداد مه گاه دی                           ما بود که گاه یو دمسرد یگرم دل

 لماه سا نیسوم نستان:جوزا(،افغا یخُرداد )در فارس جمله دارد / که : حرف ربط وابسته ساز / مه : مخفف ماه2بیت  قلمرو زبانی :

 نی( است که سومکریدوپ)خردادماه برج جوزا  یبرج فلک .روز دارد 31ماه  نیماه فصل بهار است. ا نیآخر و  نیو سوم یدیخورش

 یشمارهست و در گاا یدیرشماه سال خو نیدهم دی :  /.شودیم دهینام کرهیاست. نماد برج خرداد، دو پ رةالبروجیاز دا یبرج فلک

که  )بزغاله( است یبرج جد ماهید یماه فصل زمستان است. برج فلک نینخست یروز دارد. د 30و افغانستان همواره  رانیا یرسم

 است . بزغاله  ،یاست. نماد برج د رةالبروجیاز دا یبرج فلک نیدهم
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:  لف و نشر /رایی دآگرمی و سردی : تضاد / مرداد ودی : تضاد محتوایی از جهت سرمی و گرما ، تناسب / واج قلمرو ادبی :

 مید دل گرمی ئ دل سردی  با مرداد و دی/ دل گرمی : کنایه از امیدوار دلخوش / دم سرد : کنایه از نا ا

  ه ما استا وابسته باعمال ممفهوم :    امیدواری و ناخوشی  انسان است که روزگار و ایام را شکل می دهد  قلمرو فکری : 

 هادندنام ن شیآن خضر که فرخنده پ                                  افتی رمغانیاز نفس پ قیطر نییآ   

م / ک و خوش قدی : مبارپعارف کامل ، پیر ، مرشد / فرخنده : مغان : روحانی دین زرتشت ، در ادبیات عرقانی ، قلمرو زبانی 

 آیین طریقت : راه و روش: عرفان 

  داز مرش تلمیح به داستان خضر پیامبر / فرخنده پی : کنایه از خوش قدم / پیر مغان : استعارهقلمرو ادبی : 

  ه بودست آوردر و مرشد و راهنما به دخضر پیامبر که نیک بخت و خوش قدم بود ، این سعادت را از پیقلمرو فکری : 

  : توصیه به پیروی از پیر و راهنما در عرفانمفهوم 

ه کبا راه آهن به بروکسل پایتخت بلژیک می رفتیم. در بین راه در کشور فرانسه یک ایستگاه وجود داشت 

: ده بودشار روشن نوشته دسته گلی تازه در کنار بنایی یادبود نهاده بودند و بر باالی آن با خط درشت و بسی

مله به جو در آخر آن این «. در اینجا چهل و هشت هزار نفر در برابر سپاه نازی ایستادند و همه کشته شدند»

 «.این مطلب را هیچ وقت فراموش نکنید!»زبان فرانسه نوشته شده بود: 

ی سال پیش چه کارها من بعد از خواندن این مطلب متوجه شدم که دنیا عجیب فراموشکار است! بیست س

 په هایکرده که امروز اصالً به خاطر نمی آورد! اما نه، تاریخ فراموشکار نیست. در کنار بروکسل، کوه و ت

 وخوانده می شوند. این همان جایی است که جنگ عظیم ناپلئون روی داد « واترلو»بسیاری وجود دارد که 

ه حدود پنجاه متر ارتفاع دارد، در آنجا برپاست ک سرنوشت او را تعیین کرد. یک تپه یادگاری بزرگ که

پیدا  این تپه چگونه»اطراف آن را چمن کاشته اند و بر باالی آن مجسمه شیری را نهاده اند. خواهید گفت: 

ر از زنانی که در جنگ های ناپلئونی شوهر و اقوام خود را از دست داده بودند، هر کدام، یک طبق پ« شده؟

ا به ر اینجا ریخته اند. مجموع این طبق های خاک، این تپه را به وجود آورده است تا مخاک کرده اند و د

 باالی آن برویم و محوطه میدان را تماشا کنیم.

 وابسته (  بستهاقید صفت ، و :) بسیار بق : سینی / خط درشت بسیار روشن نازی حزبی که هیتلر بنیانگذار آن بود / طقلمرو زبانی : 

  دنیا  مجاز از مردم دنیاقلمرو ادبی : 

ن آدر اینجا ساخته شده که از شاهکارهای هنری است، یک چادر بزرگ که قطر « پانورما»عالوه بر آن؛ یک 

م شی مجساز پنجاه متر بیشتر است، در وسط زده اند. بر دیواره از اطراف، منظره جنگ واترلو را به صورت نقا

 وبی نقاشی شده؛ یک طرف سرداران ناپلئون با سپاهیان منظم، در آن گوشه،کرده اند. تمام میدان به خ

رنمای توپخانه، در جای دیگر سپاهیان دشمن و باالخره ناپلئون در آن دور دست بر اسب سفید، متفکر، به دو

 تجنگ می نکرد. چند شعاع کم نور خورشید از پس ابرها این نکته را بازگو می کند که روزی آفتابی نیس

 وحشت ناپلئون از بارندگی است که توپخانۀ او را از تحرک باز خواهد داشت.

س در نانچه هر کبانند چ: پرده نفاشی که در ساختمانی که سقف گرد و مدور دارد به دیوار سقف می چس پانورماقلمرو زبانی : 

، (Battle of Waterloo: یسیترلو )به انگلبرد وا/ جنگ واترلو :  آنجا بایستد گمان کند که افق را در اطراف خود می بیند

برد به نت. علت خوانده شدن ائتالف هفتم انجام گرف یفرانسه و قوا یقوا نیب ،یالدیم 1815ژوئن سال  18 خیبود که در تار ینبرد

 ود.ببناپارت  نپلئواننبرد  نینبرد، آخر نیانجام گرفت. ا یامروز کیبود که جنگ در دشت واترلو در کشور بلژ نینام، ا نیا

      

                        @Adabiate12 

https://t.me/Adabiate12


 69 مهدی حسین پور                                                                                                                           درس هشتم: از پاریز تا پاریس

 

 
 

 تمام این مناظر براساس تعریف ویکتور هوگو از میدان جنگ ـ در جلد»جالب آنکه راهنمای ما می گفت: 

ن م« ساخته شده؛ یعنی نقاش و طراح همان توصیفات ویکتورهوگو را نقاشی کرده اند» دوم کتاب بینوایان 

 ال دوباره در ذهنم مجسم می شد.سال پیش این شرح را در پاریز خوانده بودم. حا ۳۵شاید حدود 

م ه، معلوقتی در پاریس بودم؛ یک روز نامه ای از پاریز به پاریس به نام من رسید. نامه را آقای هدایت زاد

یان کالس سوم و چهارم ابتدایی من، برایم نوشته بود؛ به یاد گذشته ها و خاطرات پاریز و خواندن بینوا

 ویکتورهوگو.

این  سفارش کرده بود که اگر سر قبر ویکتورهوگو رفتم، از جانب او فاتحه ای برای این معلم شریف باسواد

د نویسنده بزرگ طلب کنم. این نامه مرا به فکر انداخت. متوجه شدم که قدرت قلم این نویسنده تا چه ح

ت. ده اسبوده است که فرهنگ و تمدن فرانسوی را حتی در دل دهات دورافتاده ایران مثل پاریز، هم فرا بر

 کاری که نه سپاه ناپلئون می توانست بکند و نه نیروی شارلمانی و نه سخنرانی های دوگل.

 وفرانسه  یاپدر کشوره ها،ییو از نظر اروپا شودیمقدس روم شناخته م یبه عنوان مؤسس امپراتور یشارلمانقلمرو زبانی : 

 .باشدیآلمان م

 بود. نگ جهانی دوم بعد از ج فرانسه جمهورسیرئ: شارل دو گل 

  پاریز و پاریس : جناسقلمرو ادبی : 

  این عبارت برتری فرهنگ بر جنگ و تاثیر هنر و ادبیاتمفهوم :  

 از پاریز تا پاریس، باستانی پاریزی

 کارگاه متن پژوهی
 قلمرو زبانی

 در هر بیت ، به چه معنا ست ؟« اقط»واژه  - ۱

 عشق اگر پای نهی طاق نه  )خاقانی(برنمط الف( طاق پذیر است عشق،جفت نخواهد حریف              

 ) روش ، طریق (         طاق  فرد : متضاد جفت                                         جواب : 

 در گهر )فردوسی(ب(  نهاد به طاق اندرون تخت زر                        نشانده به هر پایه ای 

 : طاق خانه بزرگ ، قصر جواب 

 پ( چون ابروی معشوقان با طاق و رواق است      چون روی پری رویان با رنگ ونگار است )منوچهری(

  طاق : سقف خمیده و محدبجواب : 

 نج گروه کلمه ی مهم امالیی از متن درس بیابید و بنویسید .پ -۲

 جریغ آفتاب ، قریب و نزدیک ، مار غاشیه ، طاق ضربی ، نقاش و طراح  جواب : 

تشکیل می شود . بعضی از وابسته ها نیز می « وابسته»و « هسته »میدانید گروه اسمی از  همان طور که -۳

 توانند وابسته ای داشته باشند.

 *اکنون به معرفی سه نوع از وابسته های وابسته می پردازیم:

 می : معموال برای شمارش تعداد یا اندازه و وزن موصوف ، میان صفت شمارشی و موصوف آن ، اسالف( ممیز 

 نام دارد .«ممیّز»می آید که وابسته ی عدد است و 

 توجه : ممیز با عدد همراه خود ، یک جا وابسته ی هسته می شود ؛ نمونه :

 فرش  تخته   دو 
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 ممیز ها عبارت اند از : 

 برای وزن؛...«رم ، من، سیر، تُن، کیلو گ»

 برای طول ؛«فرسخ )فرسنگ( ، متر، سانتی متر، میلی متر،و...»

 برای تعداد معینی از لباس، میز و صندلی ، ظرف؛«دست»

 برای پارچه«توپ و طاقه»

 برای فروش ؛«تخته»

 برای وسایل ولوازم الکتریکی و همانن آنها ؛«دستگاه»

 و... . برای بسیاری از اشیا؛«تا»

 نمونه : هفت   فرسخ   راه

 است .«ممیز»،وابسته ی وابسته از نوع «فرسخ»کلمه ی 

 اسم +ِ+ اسم +    ب(مضاف الیه مضاف الیه : اسم + 

ه ای  از ود ، وابستخاف الیه ، هسته قرار میگیرد ؛ آنگاه این مض« وابسته»، در جایگاه « مضاف الیه»در برخی از گروه های اسمی ، 

 ، در نقش مضاف الیه می پذ یرد؛ نمونه:« اسم »نوع  

  شهر           میدان         حوطهم  

  مضاف الیههسته        مضاف الیه         

  کرمان         استان          وسعت 

  مضاف الیههسته          مضاف الیه      
 می باشند .  <مضاف الیع مضاف الیه  >وابسته وابسته از جنس  "کرمان "و  "شهر "واژه های 

 مثال : .ارمی گیرد لیه قراتوجه : اسم یا هر کلمه ای که در حکم اسم ) ضمیر ، صفت ،جانشین اسم ( در جایگاه مضاف الیه مضاف 

   او       سخن   گیرایی  

 یه هسته      مضاف الیه    مضاف ال

  نویسنده      قلم    قدرت 

 هسته          مضاف الیه      مضاف الیه 

 وابسته وابسته از نوع مضاف الیه مضاف الیه هستند . "نویسنده  "و  "او "

 ب: صفت مضاف الیه : اسم + ـــ + اسم + ــــ  +  صفت / اسم +ــــــ  + صفت پیشین + اسم 

اده می ین ( توضیح د) پسین یا پیش "صقت  "است و به کمک  "هسته  "که وابسته  "مضاف الیه  "در این نوع گروه اسمی 

 شود . نمونه :

 دوازدهم     پایه     دانش آموز

 هسته    مضاف الیه      وابسته  

 جهان        این       اسیر  

 هسته     صفت    مضاف الیه 

 سفر      کدام      برنامه                                        دلپذیر   خاطره    یاد آوری

 
 

 . هستند ضاف الیهمصفت  وابسته وابسته از نوع   "کدام  "و  "دلپذیر  "این  " "دوازدهم  "در مثالهای باال واژه های 

 

      

                        @Adabiate12 

https://t.me/Adabiate12


 71 مهدی حسین پور                                                                                                                           درس هشتم: از پاریز تا پاریس

 

 
 

 نمونه ای مناسب بیابید .  "وابسته وابسته  "از متن درس برای هر یک از انواع 

 اترلو و           نظره       جنگ م               بانک   اعتبارات   ایران                           قلم        این         نویسنده           
 سته           مضاف الیه           مضاف الیه مضاف الیه ه                                صفت مضاف الیه         مضاف الیه     هسته                هسته      مضاف الیه    مضاف الیه                           

 

 قلمرو ادبی:

 

 ـ عبارت و بیت های زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید.۱

 الف( یک روز دنیایی به روم چشم داشت و از آن چشم می زد.

 چشم داشتن : کنایه              چشم زدن: تکرار  

 ب( کاووس کیانی که کی اش نام نهادند             کی بود؟ کجا بود؟ کی اش نام نهادند

 جناس تام  -3اج آرایی              و  -2تلمیح                        – 1

 گاه دی اش نام نهادندپ( دل گرمی و دم سردی ما بود که گاهی        مرداد مه و 

 تضاد  – 3نایه                    ک -2واج آرایی                  – 1

 ـ عبارت زیر، یادآور کدام م ث ل است؟۲

 از بیم عقرب جراره دموکراسی قرن بیستم، ناچار شده به مار غاشیه حکومت سرهنگ ها پناه ببرد.

 ز چاله تو چاه افتادن  ا -2      س بد به بد تر پناه بردن            از تر -1

 

 قلمرو فکری

 ـ مقصود نویسنده از عبارت زیر چیست؟۱

امپراتوری های بزرگ هم مانند آدم های ثروتمند، معموالً از سوء هاضمه می »چه خوش گفته اند که 

کومت خود لمرو حوت و فجواب : مقصود این است که آدمهای ثروتمند و امپراطورهای بزرگ تنها به فکر گسترش ثر«. میرند

 .  هستند و از خود و اطرافیان خود غافلند

 ـ مفهوم کلی هر بیت را مقابل آن در جدول بنویسید.۲

 

 مفهوم کلّی بیت

 با خاک عجین آمد و از تاک عیان شد

 خون دل شاهان که می اش نام نهادند

 ناپایداری دنیا

 آیین طریق از ن ف س پیر مغان یافت

 فرخنده پی اش نام نهادندآن خضر که 

 لزوم پیروی از پیر و مرشد

 

 د.یادآور کدام بیت از حافظ است؟ دریافت خود را از آن بنویسی« دولت مستعجل»ـ با توجه به متن درس ۳

 راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی                      خوش درخشید ولی دولت مستاجل بود

 

 دتیا و حکومتها و پادشاهان اشاره دارد .این بیت به ناپایداری  مفهوم :

 

 



 72 مهدی حسین پور                                                                                                                           درس هشتم: از پاریز تا پاریس

 

 
 

 گنج حکمت سه مرکب

 

           شابوریعطار ن

 

 
 

 یقمر یهجر 618 :درگذشت                    شابورینی  هجر 540سال :  ادروزز

 شابوری: نیمحل زندگ:  نیشابور                                                      آرامگاه

 رفعا سنده،یشاعر، نو: شهیپ ی                                                        رانیا: تیمل

 یقمر یقرن هفتم هجر نینخست یهاقرن ششم و سال : تیفعال یهاسال

  نثر عارفانه : قالب نثر                    غزل  ،یمثنو  قالب شعری  :: سبک عراقی                       سبک

 شاهلطان محمد خوارزمسسلطان سنجر  یهاحکومت دوره :                                               عطار خیش : لقب

 تصوف : مکتب        تصوف:  مذهب

 راشعا وانید             اءیذکرةاالولت         مختارنامه        نامهبتیمص        ریالطمنطق     نامهیاله      اسرارنامه  :آثار

سط تو هیصوف خیو مشا اءی، که در شرح احوال بزرگان اولمسجع ییهااست به نثر ساده و در قسمت یعرفان یکتاب ایذکرةاالولت

حاالت،  ،یگبه زند کیباب که هر 72است بر مقدمه و کتاب مشتمل نای نوشت شده است. یبه فارس یشابوریعطار ن نیدالدیفر

 نیدر ا زشانیآمکمتحو ذکر مکارم اخالق، مواعظ و سخنان  پردازد،یتصوف م خیاز عارفان و مشا یکیو سخنان  هاشهیاند

 است.کتاب آورده شده
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 عطار اءیتذکر االول

 

 گنج حکمت: سه م رکب زندگی

 
 (: مضاف الیه وابسته  پیشین ، مرکب : هسته ، زندگی گروه اسمی  ، سه وابسته:)  یسه مَرکب زندگ -(  )گنج حکمت ترکیب اضافی اضافه تشبیهی 

 

ه؛ سه مرکب دارم؛ بازبست»نقل است که ازو ]ابراهیم ادهم[ پرسیدند که روزگار چگونه می گذرانی؟ گفت: 

 شینم وچون نعمتی پدید آید، بر مرکب شُکر نشینم و پیش او باز شوم و چون بالیی پدید آید، بر مرکب صبر ن

 «.چون طاعتی پیدا گردد، بر مرکب  اخالص نشینم و پیش روم پیش باز روم و

؛ ر نشده استذک یعیشمتقدم  یاست. نام او در کتب رجال یاز عارفان بزرگ قرن دوم هجر : بن ادهم میبراهقلمرو زبانی : ا 

امام  ا از اصحاباو ر یست. برخاهم دوره بوده  عهیبا سه تن از امامان ش یاند. ودانسته یصوف یعیاو را از رجال ش یاما برخ

 :او نقل است  در احوال  اند.او را از اصحاب امام صادق)ع( دانسته گرید یاز اصحاب امام باقر)ع( و برخ یسجاد)ع( و برخ

شب بر  کی. بردندیمر پس او د نیو چهل گرزِ زرّ شیدر پ نیفرمان داشت، و چهل سپرِ زرّ ریزبه یاو پادشاه بلخ بود و عالم»که 

 بر بام بُوَد.  یچنان که کس د،یتخت خفته بود، سقف خانه بجنب

  ست؟یک -: گفت

 ام. . شتر گم کردهمیآشنا -: گفت

 شتر بر بام چه گونه باشد؟  ؟یجوئینادان! شتر بر بام م یا -: گفت

 است؟  تربیز آن عجشتر بر بام جستن ا ؛یجوئیو در جامه اطلس م نیرا بر تخت زرّ یغافل! تو خدا یا -: گفت

 .«شد .  رانیا یعرفا نیگذاشت و در زمره بزرگتر ابانیبرهنه سر به ب یگشت پا دایپ یدر دل و یآتش

 اخالص : دوستی  /، یا هر چیز  سوار شدنی مرکب : اسب 

 

 مرکب شکر : اضافه تشبیهی / مرکب صبر : اضافه تشبیهی / نرکب اخالص : اضافه تشبیهی  قلمرو ادبی :

 مرکب باز بسنه : کنایه از اسب تیز رو و آماده حرکت  

 

 مفهوم  توصیه به شکر برنعمات خداوند و صبر بر بال و اخالص در عبادت  قلمرو فکری :

 

 عطار اءیتذکر االول                                                                                                                                                                                            


