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 درس نهم : کویر

 
 خرداد 29تهدرگذش  کاهک، سبزوار روستای در 1312 آذر 2)زاده  یعتیشر یمشهور به دکتر عل ،ینانیم ز یعتیشر یعل

و  یاسیو س یو فعاالن مذهب از مبارزان ران،یاهل ا ینیو جامعه شناس، پژوهشگر د سندهینو( سانگلی همپتون،ساوت در 1356

 عیتش هاو بازگشت ب اسالم عرضه کرد. یشناسو جامعه خیبه تار نینو ینگرش یعتیبود. شر رانیا یاسالم قالبان پردازانهیاز نظر

ر هم داشتن دس یبرا ادشیعالوه بر شهرت ز ،یعتی. شرکردیقلمداد م یتحقق عدالت اجتماع یبرا ییرویرا ن یو انقالب یقیحق

شهرت  زنی وقت سلطنتره دربا یدارگریمذهب و سنت در جامعه و ب یایاح یبرا شیهاتفعالیکارنامه  لیدلبه ران،یانقالب ا

 یادیز یهالیاند؛ و از آن زمان نقدها و تجلو اجرا کرده او برگزار ادیبه  یادیز یادبودهایاست. از زمان انقالب تاکنون داشته

 یفارس اتیادب یشناسشته کاردر ر یو التیوجود دارد. تحص شتهگذا رانای معاصرکه او بر چند دهه  یراتیآثار، آراء و تأث رامونیپ

 باشد  یدانشگاه سوربن م خیتار یدانشگاه مشهد و دکترا

ه مانت سپردبه ا هیدمشق سور در یکبر نبیمقبره ز کینزد یدر مکان یو کریاکنون پدر انگلستان درگذشت و هم یسالگ44در  او

 .استشده

  

 درنگی در کویر دکتر شریعتی
ه سی برود. در این نزدیک یاجتماعی و فکری ایران در نیم قرن اخیر به شمار م هایدکتر علی شریعتی یکی از تاثیرگذارترین شخصیت

های تندروی هر دو گروه بنا به یک اند و طیفگذرد، موافقان و مخالفان در مدح و ذم او سخنان بسیار گفتهسالی که از درگذشت او می

های او به منظور اکاوی نوشتهون میان کمتر مورد توجه قرار گرفته، چه در ایآن«. ه زدندچون ندیدند حقیقت ره افسان»ی تجربی، قاعده

ها و عقاید صریح و هویدای او در ترازوی نقد قرار گرفته هاست. به بیان دیگر بیشتر اندیشهالی آنکشف زوایای پنهان شخصیت او از البه

بررسی شده است. در این « من ِ او»ت وجود او یا واحل دوردسو به ندرت س -چه در تشیع علوی و صفوی گفته استظیر آنن-است 

روحیات  رخی ازبنوشتار قطعاتی از کتاب کویر را که محصول لحظات تنهایی شریعتی است با نگاهی ادبی و با هدف آشکارسازی 

 کنیم.نگارشی او مرور می

فتن همان یک حرف، اما بر وجودم تنها یک حرف است و زیستنم تنها گ»نویسد: ی کویر میدکتر شریعتی در مقدمه

چه هم من و هم مردم: معلمی کردن و پسندند: سخن گفتن، آنچه تنها مردم می. آنگفتن، معلمی کردن و نوشتن گونه: سخنسه

شود که از این جمالت به خوبی آشکار می«. کنم نوشتنکنم که با آن نه کار که زندگی میکند و احساس میچه خودم را راضی میآن

شود که ای برای انتقال عقاید و نظریات نیست. حال این سوال مطرح میشتن برای شریعتی مفهوم دیگری دارد و از نظر او صرفا رسانهنو
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کند همدم و همراه که از آن یاد می« زندگی»اند و در این هایی که از او برجای مانده کدامشان بیشتر مورد توجه او بودهدر میان انبوه نوشته

 اند؟تری بودهیصمیم

چه تنها مردم . آناند: اجتماعیات، اسالمیات و کویریاتهایم بر سه گونهنوشتن»دهد: شریعتی خود به این سوال پاسخ می

کنم که با آن نه کار ... که کند و احساس میچه خودم را راضی میچه هم من و هم مردم: اسالمیات و آنپسندند: اجتماعیات، آنمی

که آن  ای دارد به کالم معروف شمس تبریزیکند اشارهالبته در بیان این جمالت و تثلیثی که از آن یاد می«. کنم: کویریاتزندگی می

که جایی شود و با توجه به اینهای شریعتی بهتر آشکار میگونه خط نوشتی ... به این ترتیب جایگاه کویریات در میان نوشتهخطاط سه

یابیم که ر میدبهتر ...« ام هایم انتخاب کردهین سیصد صفحه را با تردید از میان نزدیک به ده هزار صفحه از نوشتهمن ا»کند که اشاره می

 خصوص کویریات چیست.هایش و بهمنظور او از زندگی کردن با نوشته

  است که در ذهن یانبوه اطالعات کندیزده مکه خواننده را در مواجهه با کویر شگفت یاز نکات ییک 

ی کاغذ جاری شده است. گویی هنگام زده و هنگام نگارش بر روی صفحهنویسنده موج می

که دو ویژگی شاخص  -ها و نمادها ی کویر حجمی از اسامی و اصطالحات ادبی، تاریخی، جغرافیایی و مذهبی در قالب ناممطالعه

دهد از بودا تا مانی، تا محمد ها را به هم پیوند میای از اسطورهد، گاهی نیز رشتهآوربه سوی خواننده هجوم می -های او هستند نوشته

های قبل آمده و باز کند و هر کدام برای تکمیل مثالها او را راضی نمیکدام از آنهای یونان و ... گویی هیچ)ص(، تا ویرژیل، تا الهه

هایی که بر اندامم ی افعیتر است و همجون الاوکون در شکنجهار سیزیف سختکه روزگارم از روزگ»خود به تکمیل دیگری نیاز دارد: 

ی ی آتن است و مردمش بندگان و پرستندگان پالس )الههاند که کاهن معبد آپولونم، در این ترازوی مجعولی که خود مستعمرهپیچیده

 «انداران تروا بر گردنم پیچیدهدها را نه سربازان یونانی، بل مدافعان و دروازهیونانی اغنام( و افعی

 شیعه علوی ،شیعه صفوی -5ن مسولیت شیعه بود-4بوط ه-3اطمه فاطمه است ف-2ویر ک -1 آثار :

 می باشد این درس جزو توصیفت تخیلی و نمادینادبیات توصیف و توصیف گری ،  نوع ادبی :نثر           قالب :

 دور شدن از مرحله خیال پردازی و گرایش به حقیقت  موضوع محوری درس :

 تغییر زاویه دید از بینش معنوی به مادی – 1 نکات مهم درس :

 .....(خورشید و... –شب  –مهتاب  –ماه  –ستارگان  –زمین  –وصیفات زیبای کویر و طبیعت مانند توصیف ) آسمان ت -2 

 ی در توصیفات و بر عکس ه داشتن عنصر خیال بر تعقل و اندیشه علمغلب -3

 ریزی به اعتقاد قدمامثل ) سبز بودن رنگ آسمان (گ -4

 شاره به شعر حافظ ) پرده داران حرم ستر و عفاف ملکوت /   .......................   ( ا -5

تنها و  وبی نیاز   قاوم وبیگانگی انسان با خود انسانی خویش می باشد و درختان کویر نماد انسانهاد م پیام این درس : الف :

 غریب است . این درس توصیفی نمادین از زندگی خود نویسنده است . 

د علمی تر با دییشنسان بدکتر شریعتی کویر و جلوه های کویر را جایگاه حضور خدا و پدیده های رو حانی می داند که هر ا ب :

ی تبدیل می ادی و زمینفکار مبه این پدیده ها بنگرد این حس زیبایی رو حانی را از دست می دهد و افکار معنوی و آسمانی او به ا

 شود  انهمه تخیل زیبا جای خود را به منطق و اتدیشه علمی می دهد .

 درس نهم: کویر

یخچالی بزرگ بیرون می آید، از دامنۀ کوه های  چشمۀ آبی سرد که در تموز سوزان کویر، گویی از دل

شمالی ایران به سینۀ کویر سرازیر می شود و از دل ارگ مزینان سر بر می دارد. از این جا درختان کهنی که 

عشق آباد  ییدرست گو سالیانی دراز سر بر شانۀ هم داده اند، آب را تا باغستان و مزرعه مشایعت می کنند.
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 ش،یاز هزار و صد سال پ نانیعشق آبادش ساخته اند. مز ةهم بر انگار ند،یگو یاست و چنان که م یکوچک

 هنوز بر همان مُهر و نشان است که بود....

حذف /مالیی استاابقهای وندی ، هسته ،/ یا در چشمه ، واج میانجی ، فرایند واجی افزایش و جزو نامطقلمرو زبانی : چشمه : 

یی / ل مرکب کناارد : فعوندی ) صفت فاعلی ، سوز + آن (/  سرازیر : وندی مرکب / سر بر می دسوزان :     /وجود داردفعل : 

 نام ماه اول - 2در برج سرطان .  دیدن خورشسخت ، زمان بو یگرما - 1 تموز :  سالیان ) سال +ی+ آن ، فرایند واجی افزایش ( 

 نان،یالته مزک تردید / وید شک بر شانه هم داده اند : فعل مرکی کنایی / / گویی : ق سر /. انیروم یتابستان و ماه دهم از ماه ها

 هچند قدم همرا : مشایعت دل : وسط/  /.رانیا یشهرستان داورزن در استان خراسان رضو یاست از توابع بخش مرکز ییروستا

 یخچالیدل  /ره .کا  مهین یقاشن ایطرح ، . اسیاندازه ، مقوندی ،   انگاره :،بدرقه کردن / درست : قید / گویی : قید / کسی رفتن 

ب ناطق خوش آه نام مباصطالحی که  عشق آباد :: دل : هسته ، یخچال مضاف الیه ،وابسته ، بزرگ : صفت مضاف الیه  /  بزرگ

ور ، بمشهد و نیشا فهان ،اصو هوا اطالق شده است که در چندین منطقه ایران وجود دارد از جمله عشق اباد ماکو، محمود آباد ، 

 منظور عشق آباد که نزدیک جلگه نیشابور و سبزوار است /

ستعاره ، انه کویر : ه و سی: تتابع اضافات / دامنه کو شود یم ریسراز ریکو ةنیبه س رانیا یشمال یکوه ها ةدامن قلمرو ادبی :

زرعه : مستان ، ة: تشخیص /درخت ، باغدراز سر بر شان یانیکه سال یدرختان کهنتشخیص /دل ارگ: تشخیص /ارگ: قلعه / 

ضمین شعر ایی : ت، عبارت کنهنوز بر همان مُهر و نشان است که بود: تشبیه / است یعشق آباد کوچک ییدرست گومراعات / 

  حافظ : 

 حقه مهر بدان مهر و نشان است که بود        گوهر مخزن اسرار همان است که بود

 ضاد / چشمه ، اب ، سرد : تناسب / ایران ، شهرک ، روستا : تضمن سرد و سوزان : ت

د چشمه م نظیر وجوه ای کقلمرو فکری : نویسنده فضای متن را به توصیف روستای مزینان ) زادگاه خویش ( می پردازد و به پدید

 آب سرد در دل کویر اشاره می کند که باعث  آبادانی آن ناحیه شده است . 

  ی کند.مشاعران و دانشمندان و مردان فقه و حکمت و شعر و ادب و عرفان و تقوای مزینان یاد  تاریخ بیهق از

ه و در آن روزگاری که باب علم بر روی فقیر و غنی، روستایی و شهری باز بود و استادان بزرگ حکمت و فق

گرد بود که همچون که در غرفه های مساجد یا م درس های مدارس می نشستند و شا« ادارات»ادب، نه در 

ل به ، ب«حاضر و غایب»جویندة تشنه ای می گشت و می سنجید و باالخره می یافت و سر می سپرد؛ نه به زور 

 نیروی ارادت و کشش ایمان .

لقاسم ا یبن اب یلالحسن عابو نیرالدینوشته ظه ،یبه فارس یخیتار یکتاب هقیب خیتار،  : اسم  خاصقلمرو زبانی :  تاریخ بیهق 

و کامل  اصلیخه است. نس هقیب هیمشهور ناح یو اَحوال عالمان و خاندانها ایو جغراف خینامدار به ابن فُندُق،مشتمل بر تار یهقیدبیز

: سدرمّ /ستین اکنون در دستها همآن شتریکه ب استیاز منابع یهقبیکتاب استفاده  نیمهم ا یها. از جنبهستیکتاب در دست ن

 بر روی : حرف اضافه مرکب /  کالس درس

 اعات  /تقوای: مر و،عرفان تاریخ بیهق : مجاز از نویسنده / شاعران  ،دانشمندان،  مردان فقه، حکمت، شعر، ادب قلمرو ادبی : 

و  ییروستا /  تناسب وی: تضاد و غن ریفق/  : کلمه اوستایی مرکب از دو کلمه )روچ+ گار( ، این کلمه دو تلفظی است روزگار

بل به  /ه استعاری : اضاف باب علم/ ی : تشبیهتشنه ا ةندیهمچون جو: کنایه از تسلیم شدن / سپرد  یسر م / ی: تضاد و تناسبهرش

 م(1612. ق/ه1021)درگذشته  یشابورین یرینظ نیمحمدحس: تلمیح به این بیت  مانیارادت و کشش ا یروین

 را یزپایطفل گرجمعه به مکتب آورد   محبتیدرس معلم ار بود زمزمه 

 بعیض پرهیز از ت وآموزش همگانی  :جواب    باز بود یو شهر ییروستا ،یو غن ریفق یکه باب علم بر رو یروزگار مفهوم :
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و  حاضر»زور  د؛ نه بهسپر یو سر م افتی یو باالخره م دیسنج یگشت و م یم یتشنه ا ةندیو شاگرد بود که همچون جو مفهوم : 

 طلب علم و جاذبه و کشش دانش  جواب :      مانیارادت و کشش ا یرویبل به ن ،«بیغا

صحبت مزینان بود. نزدیک هشتاد سال پیش، مردی فیلسوف و فقیه که در حوزة درس مرحوم حاجی مال 

ین هادی اسرار ـ آخرین فیلسوف از سلسلۀ حکمای بزرگ اسالم ـ مقامی بلند و شخصیتی نمایان داشت، به ا

چون به تنهایی بگذارد. به گفتۀ مرحوم حکیم سبزواری بزرگ، وی در محضر اسرار، نه هم ده آمد تا عمر را

زة شاگرد که به مانند رفیقی، هم زانوی وی می نشست. بعد از حکیم اسرار، همۀ چشم ها به او بود که حو

انۀ ر آستدارد؛ اما حکمت را او گرم و چراغ علم و فلسفه و کالم را او که جانشین شایسته وی بود، روشن نگاه د

را فمیوه دادن درختی که جوانی را به پایش ریخته بود و در آن هنگام که بهار حیات علمی و اجتماعی اش 

 هی آمدرسیده بود، ناگهان منقلب شد ، شهر را و گیرودار شهر را رها کرد و چشم ها را منتظر گذاشت و به د

 که هرگز در انتظار آمدن چون او کسی نبود.

امل و شاعر و معروف و عارف ک لسوفیو ف ی( دانشمند علوم اسالمیقمر هجری 1289–1212) یسبزوار یهادو زبانی : قلمر

ه ، در اینجا ة: ناحیحوز /.کردیتخلص م« اسرار»است و در شعر سروده یو عرفان یحکم یهاغزل یاست. مال هاد یرانیا هیفق

: وابسته  آخرین ): بدل  بزرگ اسالم یحکما ةاز سلسل لسوفیف نیآخرمنظور حوزه علمیه / مرحوم ، حاجی ، مال : شاخص / 

صفت /  ی ،دنمایان : ون پیشین ، صفت شمارشی ترتیبی / فیلسوف ، هسته ، سلسله : متمم اسم /اسالم ، مضاف الیه مضاف الیه /

ن بینی بر مبنای قادی و جهاول اعتی واج میانجی افزایش / به تنهایی : قید وندی / کالم : دانشی که به بحث پیرامون اصتنهایی:  دارا

 استدالل عقلی و نقلی می پردازد 

 از رونق تم : کنایهاه داشچشم : مجاز از نگاه / همه چشمها به سوی او بود : کنایه از متوجه او بودن / گرم نگ قلمرو ادبی :

ان / جوانی را ش به شاگردز آموزابخشیدن / چراغ علم و فلسفه و کالم : اضافه تشبیهی / درخت : استعاره از دانش /  میوه : استعاره 

 ستعاره یص و ابه پای چیزی گذاشتن : کنایه از جوانی را صرف چیزی کردن / بهار حیات : اضافه استعاری / ده : تشخ

ا مام عمرش ری که تظار داشتندکه پس از حکیم اسرار او تدریس علوم را ادامه دهد اما کسهمه شاگردان انت قلمرو فکری :

ار گز در انتظنان هرصرف آموختن کرده بود اکنون هنگام تدریس و تعلیم او بود ناگهان دگرگون شد لذا به دهی رفت که ساک

 آمدن چنین عالمی نبودند

 یسن چون او کتظار آمدآمد که هرگز در ان یچشم ها را منتظر گذاشت و به ده شهر را رها کرد و روداریشهر را و گ  مفهوم :

 نبود.

 رها کردن دلبسنگی ها و تعلقات و توجه به ضرورت تهذیب نفس   جواب :

ی وی جد پدر من بود من هشتاد سال پیش ، نیم قرن پیش از آمدنم به این جهان ، خود را در او احساس م

موش باز ای فرامن بوده است ....و اّما جدّ من، او نیز بر شیوة پدر رفت. به همین روست کنم در نگاه او نشانی از

ه کآمد و از زندگی و مردمش کناره گرفت و به پاکی و علم و تنهایی و بی نیازی و اندیشیدن با خویش ـ 

سان این فلسفۀ انمیراث اسالفش بود و از هر چه در دنیا هست، جز این به اخالفش نداد ـ وفادار ماند که 

ماندن در روزگاری است که زندگی سخت آلوده است و انسان ماندن سخت دشوار. پس از او عموی بزرگم 

ز راه که برجسته ترین شاگرد حوزة ادبی بزرگ بود، پس از پایان تحصیل فقه و فلسفه و به ویژه ادبیات، با

 اجداد خویش را به سوی کویر پیش گرفت و به مزنیان بازگشت.

 ، تضاد /  نانیاحفاد، اعقاب، اوالد، بازماندگان، جانشاخالف :   /، درگذشتگان انینیشیجِ سلف ؛ پ:  اسالفش قلمرو زبانی :

 : بدل /جهان نیاز آمدنم به ا شیقرن پ مین : گروه اسمی/ اجداد : جمع جد  / بزرگ یادب ةشاگرد حوز نیبرجسته تر : قید /سخت 

 روستا هسته )حذف فعل شده ( / فراموش : در معنای صفت مفعولی / که : حرف بیان علت ) تعلیلیه ( /: فراموش یروستا نیهم
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: صفت پیشین ، عالی / حوزه : وابسته ، مضاف الیه / ادبی و بزرگ : هر دو   نیبرجسته تر:   بزرگ یادب ةشاگرد حوز نیبرجسته تر

 صفت نسبی ، صفت مضاف الیه / باز : قید 

 تناسب / سال ، قرن : /کناره گرفتن از زندگی : کنایه از تنهای گزیدن و عدم توجه به دلبستکی های دنیایی  قلمرو ادبی : 

راه  /مفکر بودن ا کسی هبخود را در کسی احساس کردن : کنایه از اینکه /  : تتابع اضافاتبزرگ یادب ةشاگرد حوز نیبرجسته تر

  کنایه : از پیروی کردن از کسیاجدادش را در پیش گرفت : 

 ،نیا آمدنم داز به  دکتر شریعتی می گوید که آخوند حکیم جد پدری من بود که به آن ده آمده بود و من قبلقلمرو فکری : 

فکر ه شدم که تد متوجوجودم را در او می دیدم و در طرز نگاه و دریافت او طرز نگاه من وجود داشته است و شریعتی می گوی

است و  زینان آمدهمش شده دری من و نگاه او به جهان نیز همچون من بوده است . و جد من نیز مانند پدرش به روستای فراموجد پ

 کرد  به یگانه میراث پیشینیان که کناره گیری از دنیا و مردمش بود وفادار ماند و عموی بزرگم نیز چنین

به  نیجز ا هست، ایدن ر چه دراسالفش بود و از ه راثیـ که م شیبا خو دنیشیدو ان یازین یو ب ییو علم و تنها یو به پاکمفهوم : 

 شواراندن سخت دنسان ماسخت آلوده است و  یاست که زندگ یانسان ماندن در روزگار ةفلسف نیاخالفش نداد ـ وفادار ماند که ا

 نفس   بیها و تعلقات و توجه به ضرورت تهذ یجواب : رها کردن دلبسنگجواب :   

از ه ده ببآن اوایل سال های کودکی، هنوز پیوند ما با زادگاه روستایی مان برقرار بود و برخالف حال، پامان 

ینان ود، مزبود و در شهر، دستگیر، نه پاگیر، بلکه دست و پاگیر نشده بودیم و هر سال تابستان ها را به اصل خ

 «.می رفتیم»بر می گشتیم و به تعبیر امروزمان 

ای  ستان، پایان مدارس! چه آغاز خوبی و چه پایان خوب تری! لحظۀ عزیز و شورانگیزی بود؛ لحظهآغاز تاب

 ی گرفتکه هر سال از نخستین دم بهار، بی صبرانه چشم به راهش بودیم و آن سال ها، هر سال انتظار پایان م

 را از نوازشگر می آمد و ما و تابستان وصال، درست به هنگام، همچون همه ساله، امیدبخش و گرم و مهربان و

 غربت زندان شهر به میهن آزاد و دامن گسترمان، کویر می بُرد؛ نه، باز می گرداند.

ودکی : کاف الیه / لها : مضی : قید زمان / آن : وابسته پیشین صفت / اوایل : هسته /ساکودک یسال ها لیآن اوا قلمرو زبانی : 

 ریاگپه ساز /  بط همپای: صفت فاعلی مرکب ، جانشین اسم  / بلکه : حرف رریدستگتص / : قید مخهنوزمضاف الیه مضاف الیه /، 

ی کاهش / ایند واجحذف فعل } شده بودیم { : در شهر دستگیر شده بودیم / دستگیر : فر  ، جانشین اسم /مرکب یصفت فاعل

ی فعلهای : نهاد برامدارس انیآغاز تابستان، پای / : بدل برای اصل خود / چه : صفت تعجبی / حذف فعل بود به قرینه لفظ نانیمز

 مله /جاجزای  : صفت فاعلی مرکب مرخم ، فرایند کاهش در تلفظ مصوت / نه : شبه جمله با حذفزیشورانگمحذوف بود / 

و  : تشخیصهر شداشتن/  : عبارت کنایی به معنی جایی رفت و آمدپامان به ده باز/  زادگاه : تشخیص و استعارهقلمرو ادبی : 

بلکه ب / ضاد ، تناستپا :  وی: لف و نشر مرتب  / دست خوب تر انیو چه پا یمدارس! چه آغاز خوب انیآغاز تابستان، پا استعاره /

: گران و نوازشن مهربتابستای : تشخیص / زیو شورانگ زیعز ةلحظ نشدن :عبارت کنایی / آغاز و پایان : تضاد / ریدست و پاگ

استعاری /  ان : اضافهربت زندغتابستان وصال : اضافه اقترانی / تابستان گرم : ایهام تناسب ، گرم : صمیمی و مهربان /   تشخیص /

 : تلمیح بهمیشتگ یبر م نانیمز هر سال تابستان ها را به اصل خود،: صنعت رجوع / گرداند ینه، باز م: اضافه تشبیهی /   زندان شهر

 و  این بیت مولوی :  ((اصله یال رجعی ءیکل ش)) 

 هر کسی کو دور ماند از اصل خویش                    باز جوید روزگار وصل خویش

ندگی در ه نظر او زبیدهد و منویسنده مقایسه بین شهر و روستا را از دیدگاه روستازاده ای )آگاه( شهر نشین رایه قلمرو فکری : 

 ترجیح می دهد روستای خشک مزینان بر شهر پر زرق و برق را

      

                        @Adabiate12 

https://t.me/Adabiate12
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سال  که هر یه اود؛ لحظب یزیو شورانگ زیعز ة! لحظیخوب تر انیو چه پا یمدارس! چه آغاز خوب انیآغاز تابستان، پامفهوم :  

  شوق به پایان رسیدن انتظار جواب :             میصبرانه چشم به راهش بود یدم بهار، ب نیاز نخست

ا از غربت رمد و ما آ یو گرم و مهربان و نوازشگر م دبخشیهنگام، همچون همه ساله، امو تابستان وصال، درست به  مفهوم : 

 ت به وطن لذت بازگشجواب :      گرداند. یبُرد؛ نه، باز م یم ریآزاد و دامن گسترمان، کو هنیزندان شهر به م

ن ز آن سخکه همواره فلسفه ادر کویر، گویی به مرز عالم دیگر نزدیکیم و از آن است که ماوراء الطبیعه را ـ 

می گوید و مذهب بدان می خواند ـ در کویر به چشم می توان دید، می توان احساس کرد و از آن است 

« ارد!ددر کویر خدا حضور »که پیامبران همه از اینجا برخاسته اند و به سوی شهرها و آبادی ها آمده اند. 

ل برای شناختن محمّد و دیدن صحرایی که آواز پر جبرئیاین شهادت را یک نویسندة رومانی داده است که 

همواره در زیر غرفه بلند آسمانش به گوش می رسد و حتی درختش، غارش، کوهش، هر صخرة سنگش و 

سنگریزه اش آیات وحی را بر لب دارد و زبان گویای خدا می شود، به صحرای عربستان آمده است و عطر 

 استشمام کرده است.الهام را در فضای اسرارآمیز آن 

عالم  /دید قید شک و تر :مرز عالم دیگر : ترکیب وصفی /دیگر : صفت مبهم ، صفت مضاف الیه / گویی   :قلمرو زبانی          

:   خواند ـ یذهب بدان مو م دیگو ین سخن مآکه همواره فلسفه از -/ جمله : اتی، اله کیزی: متاف عهیماوراء الطب: عالم معنا / گرید

 ی سندهیون نزیه پکنت  دوک رپلیاز و یخدا حضور دارد : جمله ا ریعلت است / در کو نیاز آن است: به امله معترضه /  ج

مواره در ه لیر جبرئه آواز پک ییصحرا دنیو د /نسبت  یای:  یدر رومان ایاز نو شناخت /  دیکه با یامبریکتاب محمد پ  ییایرومان

ی : کب / به سومله مرج..... بر خاسته اند : از آن است که : منظور صحرای عربستان /رسد یغرفه بلند آسمانش به گوش م ریز

که : ...اده استد یومانر ةسندینو کیشهادت را  نیاحرف اطافه مرکب /شهر ها و آبادیها: متمم قیدی / حظوردارد : فعل مرکب / 

 را به مفعول /اسرار آمیز : مرکب /نویسنده : نهاد /  شهادت داده است : فعل مرکب ماضی نقلی ، گذ

ح به نزول ی: تلم لیئر جبرپآواز  : فلسفه : مجاز از فیلسوفان، تشخیص ، استعاره / مذهب : مجاز از : علمای مذهب / قلمرو ادبی

 وحی 

ه ایه لمیح ب: تشخیص  ،تناسب ، ت را بر لب دارد یوح اتیاش آ زهیسنگش و سنگر ةدرختش، غارش، کوهش، هر صخر یحت

 جمعه ﴾1﴿کِیمِ  الْحَیُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ الْمَلِکِ الْقُدُّوسِ الْعَزِیزِ

رفه اشراق /غ خیلقب به شم یسهرورد نیشهاب الد خیاز ش ینام کتاب نزول وحی در عربستان و همچنین  به  حی: تلملیآواز پر جبر 

یزی / آم سح:  عطر الهام گرفته اند / یآن را استعار یو عده ا یهیتشب ی/عطر الهام : اضافه  یهیتشب یبلند آسمان : اضافه  ی

سد و بر رش می وتضاد / به گ :کویر ، ابادانی وشهر /، حس آمیزی شهر ها و آبادانیها : مراعات : پارادوکس  عهیماوراء الطب دنید

ان مجاز از ابزار بی : تشبیه و دا شدند: کنایه از زمزمه کردن / زبان خدا اضافه استعاری ، / درخت و ............ زبان گویای خلب دارد 

 کالم خداوند 

 ی کنیم م: یعنی معنوییت بیشتری را درک  میکینزد گریبه مرز عالم د ییگو ر،یدر کو : مفهومقلمرو فکری ،   

تفاده از یعتی با اسکتر شر: اگر چه همه عالم محضر خداست )) العالم محضر اهلل (( ، با این وجود د * در کویر خدا حضور دارد

 .رک می شود یشتر دبکالم نویسنده رومانیایی تاکید دارد که در کویر ) بدون تجمالت مادی و چشم نواز وجود و حضور خدا 

ه رد و هر زرکان حس است که : حضور جبرییل را هنوز هم می تو *نویسنده رومانیایی به صحرای عربستان آمده و شهادت داده

 خاک و پدیده های صحرای عربستان ) کویر ( تجلی بخش حضور خداست .

 *درختش ، غارش ، کوهش ........ : بیانگر در حال تسبیه بودن پدیده هادر کویر عربستان 

رخاسته بین مکانها اگی از شریعتی با توصیف پدیده های کویر در واقع ذهن خواننده را به قداست کویر که پیامبران بزر مفهوم :

 اند معطوف می کند و اینکه همه پدیده ها در حال ستایش خداوند هستند 
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ران در زیر با ... آسمان کویر، این نخلستان خاموش و پر مهتابی که هر گاه مشت خونین و بی تاب قلبم را

های غیبی سکوتش می گیرم و نگاه های اسیرم را همچون پروانه های شوق در این مزرع، سبز آن دوست 

امام  شاعرم رها می کنم، ناله های گریه آلود آن روح دردمند و تنها را می شنوم. ناله های گریه آلود آن

ی ار آن مدینۀ پلید و در قلب آن کویر براستین و بزرگم را که همچون این شیعۀ گمنام و غریبش، در کن

ه فریاد، سر در حلقوم چاه می برد و می گریست. چه فاجعه ای ست در آن لحظه که یک مرد می گرید!... چ

 فاجعه ای!...

ش و خلستان خامون نیاش / : وندی / پر مهتابی : وندی مرکب /معطوف بر خامو نخلستان / : واژه دو تلفظی آسمانقلمرو زبانی : 

دردمند: ی / تاب : وند دی / بی: : نقش  تبعی و بدلی / هر گاه : هر صفت مبهم / گاه : هسته / خونین : صفت نسبی  ، ون یپر مهتاب

هسته و  گروه اسمی ، : دیپل ةنیمد: قید تشبیه /  همچون/  : صقت نسبی  نیراست : صفت فاعلی مرکب مرخم / آلود هیگر ی/وند

  رارکتنقش تبعی :  ی،: چه ، صفت تعجب یچه فاجعه ا /، هسته و وابسته یگروه اسمی فریاد : ب ریکو ، شهر کوفه  /وابسته

 پارادوکس /  :ی ر مهتابپنخلستان خاموش و  /شده است  هیبه نخلستان تشب در شب  ری... : آسمان کو ریآسمان کوقلمرو ادبی : 

استعاره  :روح  / صیتشخ : ریاس ینگاه ها / یهیتشب یسکوت : اضافه  یبیغ یباران ها است / یهیتشب یقلبم : اضافه  نیمشت خون

 هیناکست شاعرم : دو سمان /آمزرع سبز : استعاره از  / یهیتشب یشوق:  اضافه  یپروانه هااز علی /قلب کویر : تشخیص استعاره / 

 از حافظ دارد: یتیبه ب حی؛ تلم یرازیاز حافظ ش

 آمد و هنگام درو شیخو یاز کشته  ادمیو داس مه نو                    دمیفلک دمزرع سبز 

 ·از کوفه  هی: کنا دیپل ی نهی/مد یعتیشر یاز عل هیگم نام : کنا ی عهیش نیا/« ع» یاز حضرت عل هیآن روح دردمند : کنا 

 ریآن کو قلب کرار /ی : تا چه فاجعه: تلمیح / چه فاجعه ای ،  برد یسر در حلقوم چاه م: اضافه استعاری ،  تشخیص /  حلقوم چاه

 ی فریاد : تشخیص ب

 چشمی بدور ق آن باهر گاه شریعتی هنگام شب با دلی دردمند در زیر آسمان کویر قرار می گیرد و سکوت مطلقلمرو فکری : 

مچون ا او نیز هند  زیرکحضرت علی ع  را حس می از دلبستگی مادی می نگرد ناله های درد آلود امام راستین و آن مرد بزرگ ) 

 من از سکوت کویر در چاه می گریست .

تناع می ورزد بر زمان امجخاطر  شریعتی در این نوشته هوشمندانه با به کار بردن صفتهای این و آن از به کار بردن نام کشور خود به

عتقد است می اید و مری بر نمی داند که فریادی از فضای خشک و کویو اینکه او خود را همچون علی در لین مدینه پلید ) ایران ( 

  که مردان مرد باید در خلوت خود از درد ظلم و خفقام بگریند

 معنویت کویر ، خیال انگیز بودن کویر ، غربیت و مظلومیت امام علی)  ع(مفهوم : 

ز مثل هر شب در سایه روشن نیمه شب آرام تابستان بود و من هنوز کودکی هفت هشت ساله. آن شب نی

 وردند،خغروب، دهقانان با چهارپایانشان از صحرا باز می گشتند و هیاهوی گله خوابید و مردم شامشان را که 

کویر  ه مردمبه پشت بامها رفتند؛ نه که بخوابند، که تماشا کنند و از ستاره ها حرف بزنند، که آسمان، تفرّجگا

 د کویر.است و تنها گردشگاه آزاد و آبا

 مهین / ابستان بودشب آرام ت مهین( : محذوف یعنی ، وقت یا زمان  ، قید شب آرام تابستان بود مهین)  نهاد در جملهقلمرو زبانی :  

ز من هنو ص /ید مختق:  هنوز: مسند / آرام : صفت / تابستان : مضاف الیه صفت /  شب مهین: گروه اسمی / شب آرام تابستان

مانی : به معنی زردم شامشان را که خوردندم -واژه که به کار رفنه است : ا  4} حذف فعل {/ در این بند  الههفت هشت س یکودک

 : معنی زیرا که / چها رپایان : مرکب ، واج میانجیمان، که آس- 4/: معنی بلکه  که تماشا کنند -3: نه اینکه / نه که بخوابند -2که /

  ج میانجی /ز : وار : اضافه اختصاصی / خود : نقش تبعی ، بدل ، مفعول / دریای سبدارد و فرایند افزایشی / مردم کوی
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شبیه : تریاد کوگاه آزاد و آباست و تنها گردش ریآسمان، تفرّجگاه مردم کوبار وازه که / و واج آرایی ک/  4: تکرار قلمرو ادبی 

 ه /غرق ، دریا ، مرغان : تناسب : کنایدیگله خواب یاهویه/

فی قی و ن؛} مفهوم : بی تعلنیز من خود را بر روی بام خانه گذاشته بودم و به نظارة آسمان رفته بودم آن شب

، گرم تماشا و غرق در این دریای سبز معلّقی که بر آن مرغان الماس پر  درک معنویت { خودخواهی برای

گل  ؤ پرشکوهش از راه رسید وستارگان زیبا و خاموش، تک تک از غیب سر می زنند. آن شب نیز ماه با تألل

 های الماس شکفتند و قندیل زیبای پروین سر زد و آن جادّة روشن و خیال انگیزی که گویی یک راست به

ا رشگفتا که نگاه های لوکس مردم آسفالت نشین شهر، آن «! راه مکه»، «شاهراه علی»ابدیّت می پیوندد: 

ود. اه علی، راه کعبه، راهی که علی از آن به کعبه می رکهکشان می بیند و دهاتی های کاهکش کویر، شاهر

 کلمات را کناز زنید و در زیر آن، روحی را که در این تلقی و تعبیر پنهان است، تماشا کنید.

] ق ِ [  . لیقند /.  دنیدرخش، برق و جز آن دن، درخشی لوتال /. نگاه کردن . تماشا کردن   یزیبه چ ستنینگرة نظار قلمرو زبانی :

ور صتارگان در جموعه سم/ پروین : ثریا ،  است لیافروزند و آن معرب کند یاست که در آن چراغ م یزچی ۞)معرب ، اِ( چراغ . 

له / مجشگفتا : شبه جاده / ی : بدل برایشاهراه علفلکی ثور که به هفت خواهران مشهور است / راه مکه : اضافه توضیحی بیانی / 

 (رکیب وصفی : دو ت : )) نگاههای لوکس / مردم آسفالت نشین شهر نیلوکس مردم آسفالت نش ینگاه هایبا / لوکس : شیک ، ز

، صفت  ب وصفی: ترکی کاهکش یها یدهات)نگاههای مردم ، مردم شهر : دو ترکیب اضافی (/ آسفالت نشین : صفت مرکب / 

 فاعلی مرکب مرخم / کنار زنید : فعل مرکب 

ده روشن یان شد /جاه از نماسر زد : کنای و استعاره / صی، تشخ هی: تشب نیپرو لیقند اه : تشخیص و استعاره / : م قلمرو ادبی 

ن ؛ مأخوذ ره از آسما: استعا سبز معلق یایدر : تشبیه /  ونددیپ یم تیّ راست به ابد کی ییگواستعاره از کهکشان راه شیری / جاده 

 واژه معلق اشاره دارد به : حافظ : تیدو ب نیاز  ا

 قوام ما یهالل                             هستند غرق نعمت حاج یاخضر فلک و کشت یایدر

 میبحر معلق نکن نیآن به که بر ا هیشکند                            تک یارباب هنر م یآسمان کشت

 و واژه سبز اشاره دارد به بیت زیر از حافظ : 

 آمد و هنگام درو شیاز کشته خو ادمی             و داس مه نو دمیفلک دمزرع سبز 

ستارگان  قندیل زیبای پروین :استعاره از ستارگان /          گل های الماس :: استعاره از ستارگان /       مرغان الماس پر

نگاه های لوکس مردم استعاره از کهکشان /      جاده ی روشن ... :خوشه ی پروین به قندیل تشبیه شده است /      

مقایسه نگاه علمی و خشک شهرنشینان و نگاه بینند و دهاتی های کاه کش کویر...:  آسفالت نشین  ان را کهکشان می

تیر فرشتگان نگهبان ملکوت خداوند که هرگاه استعاره از شهاب ها /       نورانی : تیرهای      /مذهبی روستاییان 

  قسمت داخل کمانک  فقط برای مطالعهاشاره به آیه ای از قرآن :       ....:  ان و دیوان  هم دستش می کوشندشیط

ما آسمان  نیقیو به (  معنی : 5) ملک  عَذابَ السَّعیرِ نا لَهُمْعْتَدْوَ لَقَدْ زَیَّنَّا السَّماءَ الدُّنْیا بِمَصابیحَ وَ جَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّیاطینِ وَ أَ

 یآنها ) برا یا، و بر میدار داقر نیاطیرجم ش لیو آنها را وسا میدیبخش نتی) از ستارگان ( ز یی) به شما ( را با چراغ ها کترینزد

  .میدر آخرت ( عذاب آتش فروزان آماده نموده ا نیاطیش

  ۱0تا  ۶ایات  الصافاتو سوره 

 ﴾8﴿لَا یَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَیُقْذَفُونَ مِنْ کُلِّ جَانِبٍ  ﴾7﴿وَحِفْظًا مِنْ کُلِّ شَیْطَانٍ مَارِدٍ  ﴾6﴿إِنَّا زَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِزِینَةٍ الْکَوَاکِبِ 

ستارگان  وریرا به ز ایهمانا ما آسمان دنمعنی :  ﴾10﴿ةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَ ﴾9﴿دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ 

گوش فرا  فیمکرم و شر اریتوانند به سخنان فرشتگان بس یآنان نم( 7)میحفظ کرد یسرکش طانیو آن را از هر ش (6)م،یآراست

 یرانده شوند، وبرا یتا با خفت وخوار( 8)شود یپرتاب م شانی[ از هر سو ]شهاب[ به سوزندیدهند، و ]هرگاه به گوش دادن برخ
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 یصورت گلوله ا نی]و فرار کند[ که در ا دیرا ]دزدانه و[ با سرعت بربا یخبر یطانیمگر آنکه ش (9)است یشگیهم یآنان عذاب

 (10)کند. یو شکافنده او را دنبال م نیآتش

 فظ :پاکی خدایی /نامحرم را در خلوت انس راه نیست ...: اشاره به این بیت ها از  حا قداست اهورایی : 

 مدعی خواست که آید به تماشاگه راز                      دست غیب آمد و بر سینه ی نامحرم زد

 پرده داران حرم ستر و عفاف ملکوت : استعاره از فرشتگان ؛مأخوذ از این بیت حافظ

 ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت                        بامن راه نشین باده ی مستانه زدند 

 :ل بی درد سموم سرد این عقچهره های نورانی ؛کنایه از ستارگان /    چهره های پر از ماوراء محروم می شدم : 

مان فریبی آسد . /   سته انعده ای متناقض نما دان سموم به باد گرم مهلک می گویند باد زهرآلود مقابل باد صبا ؛ سموم سرد را

نی م به دو معتشریح ایها انگشت های تشریح :تشبیه آسمان به فریب ؛ حس آمیزی فریب و رنگ آبی/      آبی رنگ شد :

 وصیفت -2کالبد شکافی  -1دارد : 

اشد ر شد (می بان پدیداای است که در ) ناگهمرغان الماس پر از غیب سر می زدند : واژه غیب یک واژه محاوره قلمرو فکری : 

ه الح استفادین اصطاکه در جمالت کاربرد زیادی دارد مخصوصا وقتی که برخالف انتظار کسی یا چیزی پدیدار شود عموما از 

از غیب  کهیبای آن های ز میکنند به عنوان مثال )) داشتم میرفتم که پدرم از غیب سر رسید (( . شریعتی با توصیف شب و پدیده

 می آیند فضایی معنوی و روحانی برای شب کویر به خواننده القا می کند . 

ین  . او نگاه ردم شهر نشعبیر مدر این عبارات شریعتی مقایسه ای دارد بین نگاه و تلقی مردم کویر از آسمان و کهکشان با نگاه و ت

ی داند .  معنویتی م ز چنینوکس مردم آسفالت نشین شهر را خالی امردم کویر را سر شار از معنویت و ایمان می داند و نگاههای ل

ور هند محل عبه می دشریعتی با لحنی طنز آمیز می گوید او می گوید کهکشان برای شهر نشینهایی که نگاه لوکس و شیک ارای

لی )ع(  از ی است که عا راهیه مکه دادن کاه است و ستارگاه کاههای ریخته بر سر راه اما از نگاه مردم بی االیش کویر کهکشان را

 آنجا به مکه می رود.  

 وت ها چنین بود که هر سال که یک کالس باالتر می رفتم و به کویر بر می گشتم، از آن همه زیبایی ها و لذّ

وم تر محر« ماوراء»نشئه های سرشار از شعر و خیال و عظمت و شکوه و ابدیت  پر از قدس و چهره های پر از 

 ند حلقهشدم تا امسال که رفتم، دیگر سر به آسمان بر نکردم و همه چشم در زمین که اینجا ... می توان چمی 

ه کچاه عمیق زد و .. آنجا می شود چغندر کاری کرد ...! و دیدارها همه بر خاک و سخن ها همه از خاک! 

معطر  باغ پر از گل های رنگین و آن عالم پرشگفتی و راز، سرایی سرد و بی روح شد، ساختۀ چند عنصر! و آن

شعر و خیال و الهام و احساس در سموم سرد این عقل بی درد و بی دل پژمرد و صفای اهورایی آن همه 

ز ازیبایی ها که درونم را پر از خدا می کرد، به این علم عدد بین مصلحت اندیش آلود و من آن شب، پس 

سته خبا و شگفت مردم کویر، فرود آمدم و بر روی بام خانه، گشت و گذار در گردشگاه آسمان، تماشاخانۀ زی

 در بستر خویش به خواب رفتم« اسرا»از نشئۀ خوب و پاک آن 

ی بایی : وندمبهم /زی یی : صفت اشاره وبایآن همه زچنین : ضمیر اشاره /هر صفت مبهم / یک صفت شمارشی / قلمرو زبانی :  

، باالتر / سر  ا : ما بعد/ ما ور به معنی ریختم  مثل آبشار ( : صفت مرکبشار ز ) سر + شار : ، واج میانجی  ) ی ( / سرشار : لب ری

یی : رااهو شنده /کگرم و  : باد سموم : حالت سر خوشی و مستی /نشئه  شار از شعر و خیال : متمم اسم / حلقه : ساده ، ممیز / 

،  از : معطوفکب / ری : وندی  مرچغندر کار نیایی و مادی اندیش /منظور علم د شیمصلحت اند نیعلم عدد ب نیبه ا خدایی /

 نقش تبعی /سرایی: اتاق ، دارای واج میانجی / بی روح : بی جذبه ، وندی 

: تشبیه / بین گرمی کویر و روح شد یسرد ب ییو راز، سرا یعالم پرشگفتعالم پر از شگفتی :  استعاره از کویر  /  : مرو ادبی قل

: مجاز از نگاه ،کنایه از به زمین توجه داشتن  /  دارهاید و سردی سرا : نوعی پارادوکس / سرای بی روح : تشخیص و استعاره / 
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السما ء  نای: و لقد ز ی هیآسمان ؛ استعاره از ستارگان ؛ اشاره به آ یآسمان : چراغ ها حیستاره به باران /مصاب هیباران ستاره : تشب

گل -4گل الهام  3گل خیال  -2گل شعر  1: چهار اضافه تشبیهی :و الهام  الیو معطر شعر و خ نیرنگ یگل ها /حیبمصاب ایالدن

 نِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَ:پارادوکس/ عقل بی درد : تشخیص / آن اسرا : تلمیح به شب معراج پیامبر و سوره اسرا )سموم سرداحساس /

 السَّمِیعُ  هُوَ إِنَّهُ  آیَاتِنَا مِنْ لِنُرِیَهُ  حَوْلَهُ بَارَکْنَا الَّذِی الْأَقْصَى الْمَسْجِدِ إِلَى الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ مِنَ لَیْلًا بِعَبْدِهِ أَسْرَى الَّذِی سُبْحَانَ الرَّحِیمِ

 ییبنده خود )محمّد( را از مسجد حرام )مکّه معظّمه( به مسجد اقصا یکه در )مبارک( شب ییاک و منزه است خدا( معنی : پالْبَصِیرُ

شنوا و  قتیکه او )خدا( به حق مییخود را به او بنما بیو اسرار غ اتیداد تا آ ریس میرا مبارک و پر نعمت ساخت رامونشیکه پ

 خدا : مجاز از یاد خدا / آسمان تماشاخانه مردم کویر است : تشبیه  /.ناستیب

 ارد در این بند شریعتی به دگرگونی ارزشها و تبدیل نگاههای معنوی به نگاههای مادی اشاره د ت :توضیحا

گوید  قلمرو فکری : دکتر شریعتی در این بخش به گذر زمان و تاثیر زندگی مادی بر انسان اشاره دارد و می

وقتی کسی از زندگی معنوی دور می گردد و در محیط مادی نفس می کشد به ناچار رنگ می بازد و تمام 

 دنیای پیرامون خود را مادی می بیند . 

ارزشهای معنوی و چهره های پاک  انسانهای کویری را گرد طمع و شریعتی از زمانی حکایت می مند که 

ز خاک خود بینی و افزون طلبی آلوده و وقتی به روستایش بر می گردد همه نگاههارا بر خاک میبیند و همه ا

 شتفادهمی گوید در این تعبیر نویسنده به قداست و معصومیت چهره های معنوی روستاییان اشاره میکند و با ا

 که یی. نگاههاواژه خاک به نوعی چشم و صورت  ایشان را که با خاک که مظهر افول است گره میزند از 

اس زمانی بر اسمان بود اینک فقط برخاک است و با طنزی تلخ می گوید دیگر در کویر به جای ستارگان الم

مش ی کویر به نگاه مردپر چغندر پر کرده است . او چنین دردی را به رخ خواننده می کشد و اینکه زیبای

 بستگی دارد .

نده شریعتی در ادامه اشاره دارد که ان زیبایی اسمان پر از رمز و شگفتی که خیال و احساسمان همچون پر

ارا ای پر می کشد و مانند گلی می شکفد ،امروز از بین رفته است و علت دوری از درک صفای الهی پدیده ه

ر د . با این حال او همچون گذشته شب هنگام بر بام میرود و از سی، آلودگی عقل به مادیات صرف میدان

 روحانی در شب با لذت بر می گردد  و با خواب در بستر خود آرام می گیرد . .

 به کار گیری واژه اسرا در پایان متن نیز ذهن خواننده را به معراج پیامبر معطوف می دارد 
 کویر، علی شریعتی

 کارگاه متن پژوهی

 زبانی قلمرو

 ـ از متن زیر برای هر یک از معانی زیر واژه های معادل بنویسید .۱

 ( :  )جواب : تلقیگرشن   :   )جواب : معلق(      آویزان : )جواب : نظاره(      تماشا: )جواب : سموم(     باد گرم و مهلک

 ـ چهار گروه اسمی که اهمیت امالیی داشته باشند، از متن درس بیابید و بنویسید. ۲

 )) حوزه    هیایو        تاللو        صخره(( جواب : 

 ه انواع دیگر وابسته های وابسته توجه کنید : ب -۳

  + صفت  ِ-+ صفت +  ِ-اسم +  الف : صفت   صفت  :

فت ن صفت با صند ،ایبرخی از صفتها ، صفتهای همراه خود را بیشتر معرفی می کنند و در باره ویژگیهای آنها توضیح می ده

 همراه خود یکجا وابسته هسته هستند . مانند : 
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 یراهن ِ  آبیِ ِ   روشن پ

 هسته    صفت  صفت     

 رنگ  ِ  سبز ِ   چمنی 

 

 هستند .  <<صفت ِ صفت  >>وابسته وابسته از نوع  <<چمنی  >>و  <<روشن  >>در نمونه های باال واژه ها 

 ید   صفت : کلمه ای است که در باره اندازه و درجه صفت پس از خود توضیح می دهد . ق -ب

 مانند : 

 ِ مهربان    بسیار   دوست 

 پایدار      تقریبا   ِشرایط  

 واژه های بسیار و تقریبا وابسته وابسته از نوع قید صفت هستند 

 در کدام گروههای اسمی زیر وابسته وابسته به کار رفته است ؟ نوع هر یک را مشخص نمایید 

 کویر : مضاف الیه تموز  (  )ندارد . تموز هسته ، سوزان :صفت،   تموز سوزان کویر

 یز ( جواب  : دست )مم   سه دست لباس ایرانی

 اقد وابسته وابسته (          ف)   جواب :     این معمار خوش ذوق    ن = صفت مضاف الیه (    ) آ جواب :            قلب آن کویر

 ادبی صفت مضاف الیه  واب :ج            شاگرد حوزه ادبی          قید صفت             نسبتا = جواب :       هوای نسبتا پاک

 .بررسی کنید« پ»و « ب»،«الف»جمله های زیر را با توجه به موارد  

 رفته بودم. نظارة آسمانمن خود را بر روی بام خانه گذاشته بودم و به نیز آن شب 

 تمم   : مآسمان ةنظار: من  : نهاد /  خود  : مفعول  /  روی بام خانه : متمم /     الف( گروه های  اسمی

  سمان مضاف الیه: گروه متممی    ، آ آسمان ةنظارنیز قید   /    جواب :     های مشخص شده  :ب( نقش دستوری واژه 

 قلمرو ادبی : 

  ( یح : تشیبیه) تشخیص ، استعاره ، مجاز ، تلمدرس مشخص کنید. جواب کلی:  « هفتم»های ادبی را در بند ـ آرایه۱

  ل وحی /وتلمیح به نز : لیرئآواز پر جب ستعاره/ مذهب : مجاز از : علمای مذهب/: فلسفه : مجاز از فیلسوفان، تشخیص ، ا قلمرو ادبی

ه ایه لمیح ب: تشخیص  ،تناسب ، ت را بر لب دارد یوح اتیاش آ زهیسنگش و سنگر ةدرختش، غارش، کوهش، هر صخر یحت

 جمعه ﴾1﴿کِیمِ  الْحَوسِ الْعَزِیزِیُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ الْمَلِکِ الْقُدُّ

 دنیدس آمیزی / : ح لهامگرفته اند / عطر ا یآن را استعار یو عده ا یهیتشب ی/عطر الهام : اضافه  یهیتشب یآسمان : اضافه 

بر لب  ووش می رسد د / به گکویر ، ابادانی وشهر : تضا/، حس آمیزی شهر ها و آبادانیها : مراعات : پارادوکس  عهیماوراء الطب

ز از ابزار بیان شبیه و مجاتدند : شدارد : کنایه از زمزمه کردن / زبان خدا اضافه استعاری ، / درخت و ............ زبان گویای خدا 

 کالم خداوند 

 در متن درس بیابید و توضیح دهید.« تلمیح»ـ دو نمونه ۲

 الف :  سر در حلقوم چاه کردن حضرت علی)  ع (و گریستن حضرتش             جواب : 

 واز پر جبرییل : تلمیح به نزول وحی بر پیامبر نوسط جبرییل آ -ب                           

 ؟ دلیل خود را بنویسید.«حسب حال»محسوب می شود یا « سفرنامه»ـ متن درس، بخشی از ۳
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اثر گذار  طالعاتیانویسنده با ثبت خاطزات و گزارشی از احوال خویش و دیگران رخدادهای روزگار  حسب حال  زیراجواب : 

د همواره دارد و مقصنل سفر ارایه می دهد اگر چه اشاره ای به سفرهای خود به کویر دارد اما چون هیج اشاره ای به رخدادهای طو

 روستای مزینان است سفرنامه محسوب نمی شود .

 ری : قلمرو فک

 تشبیه کرده است؟ چرا؟« جوینده ای تشنه»ـ نویسنده، چه کسی را به ۱

و د خانه استاد ت آزادمنظور شاگردانی هستند که شدیدا به تحصیل علوم احساس نیاز می کردند ودر زلب دانش و معرف جواب : 

لبی بود و وی ارادت قو نیر کشاند کشش ایمان را یافته و خود را تسلیم او می کنند زیرا چیزی که او را به سوی درس و استاد می

 نه چیز دیگر . 

 ـ نویسنده با مقایسه زندگی روستایی و زندگی شهری، به چه تفاوت هایی اشاره دارد؟۲

ه و تایی ، سادردم روسمنگرش مردم شهر نشین نسبت به پدیده های هستی ، لوکس و مادی و خالی از معنویت . اما نگاه جواب : 

 و آمیخته با معنویت است .  بی آالیش

 ـ مفهوم کلی هر سروده را بنویسید؛ سپس مشخص کنید هر یک با کدام بخش از متن درس، ارتباط مفهومی۳

 دارند؟

)     الف( در کف ها کاسۀ زیبایی،/ بر لب ها تلخی دانایی/ شهر  تو در جای دیگر/ ره می بر با پای دگر.

 ی (سهراب سپهر

ر کویر ارد با ) دفهومی دحضور قلب داشتم و با بصیرت و معنویت و پدیده های عالم نگریستن . و ارتباط متوجه قلبی و  جواب :

 ساس اد عقل و اح: تضهوم مفگویی به عالم دیگر نزریکیم  ...... در کویر خدا حضور دارد و آسمان تفرجگاه مردم کویر است .   

رام ه االحد گفته باشد سر گلدستۀ سرو/ من نمازم را پی تکبیرب( من نمازم را وقتی می خوانم/ که اذانش را با

 . علف می خوانم / پی قد قامت موج

 مضمون :  همه پدیده های عالم خدا را تسبیح می کنند .        جواب :

سنگش و   ر صخره:  در کویر خدا حضور دارد ) در صحرای عربستان (  درختش، کوهش ، غارش ، ه ارتباط مفهومی دارد با

 شنگریزه اش آیات وحی را بر لب دارند و زبان گویای خدا هستند . 
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 ادامه درس نهم : روان خوانی

 
 بوی جوی مولیان

است. او  ـ فارس( نویسنده ی معاصر از عشایر فارس و شیفته ی ایل قشقایی ۱۲۹۹ متولد)  بیگی بهمن محمد     

ایی دوره های کودکی و نوجوانی خود، فراز و فرود تاریخ معاصر ایل قشق« بخارای من، ایل من » در کتاب 

 به نگارش درآورده است. نثر این کتاب، روان و طنز آمیز است. ۱۳۶8را در قالب داستان در سال 
 محمد بهمن بیگی    ثر:ا

 یوطن دوست  محتوا  :                   نثر معاصر     قالب:

 حسب حال نویسنده ودلبستگی به دوران کودکی و نوجوانی و صفا و سادگی آن    نوع داستان :

 بوی جوی مولیان
 اسب آغاز کردم.  من زندگانی را در چادر با تیر تفنگ و شیهۀ

سالگی حتی یک زین نشستم. چیزی نگذشت که تفنگ خفیف به دستم دادند. تا ده در چهارسالگی پشت قاش

 شهری به سر نبردم. شب هم در شهر و خانۀ
گردان شهر، بساط شیرینی و حلوا فروشان و دورهگذشت. دستایل ما در سال، دو مرتبه از نزدیکی شیراز می

خورده و گرد و غبار گرفته را هنوز های باد و بارانینیآن شیر گستردند. پول نقد کم بود. مزةدر راه ایل می

 زیر دندان دارم.
 ازند/سفلز  ایاخ شاسب که از چوب  نیجلو ز یقاش: قاچ،برجستگ   /زدن . بانگ برآوردن اسب ادیفر شیهه: قلمرو زبانی :

ساط : ب/   تفنگ سبک، .کندیم کشلی را 0٫22 تا 0٫17 بریاست که فشنگ کال یسالح گرم فیتفنگ خفتفنگ خفیف : 

 یگستردن

زه ست از خوشمای : کنایه ت کنای: بین: باد باد ، باران ، گرد و غبار : مراعات نظیر / مزه چیزی زیر دندان بودن عبار قلمرو ادبی

 بودن  و بیاد ماندن مزه چیزی 

 تبعید کردند تنها فرد درم و سپس مادرم را به تهرانشد و زمانی که پاز شنیدن اسم شهر قند در دلم آب می

گیرند و پشت میز و نیمکت دانستم که اسب و زینم را میخانواده که خوشحال و شادمان بود من بودم. نمی

 دهند.گیرند و قلم به دستم میدانستم که تفنگ مشقی قشنگم را مینشانند. نمیام میمدرسه
هم  دار ماندار و می نبود او هم اشتباها تبعید شد .مادرم هم زن مه پدرم مرد مهمی نبود. اشتباهًا تبعید شد. 

 اشتباهاً به دست حضرات دولتی و ملتی به یغما رفت.
 یتفنگ باد :ینگ مشقتف : رابطه معنایی ترادف /  خوشحال و شادمان /کردن: از محل سکونت خارج کردن دیتبع قلمرو زبانی :

  /متیغارت، غن ، چپاول،: تاراج، تاالنغمای /ی: مقامات دولتیحضرات دولت رود/ یبه کار م یانداز ریو مشق ت نیتمر یکه برا
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 روتثاز تمام مال و  هیداروندار: کنا /یزیبه چ دیشد لیم از  هی: کناشدن قند در دلم آب   قلمرو ادبی:

برای روزی تهران مصیبت بود. انبار آنافراشتند، آبها چادر میبرای کسانی که در کنار گواراترین چشمه

کسانی که به آتش سرخ بُن و بلوط خو گرفته بودند زغال منقل و نفت بخاری آفت بود. برای مادرم که 

فرسا سراسر عمرش را در چادر باز و پرهوای عشایری به سر برده بود، تنفس در اتاقکی محصور، دشوار و جان

ری که توانست او را به چهاردیوابود. برایش در حیاط چادر زدیم و فقط سرمای کشنده و برف زمستان بود 

لباس ماندم و گریستم. هایمان را برد. بیخوابیدم. یک شب دزد لباساتاق بکشاند. من در چادر مادرم می

های  ریزنقش، لباسش را به من بخشید. باز هم بلند و گشاد بود ولی بهتر از برهنگی بود. یکی از تبعیدی

 چه و مدرسه خندیدند.های کوپوشیدم و به راه افتادم. بچه
اعلی صفت ف د کنندهجان فرسا: نابو محصور: حصار شده،محدود/ /  بال آفت: است/ یبن و بلوط: نام درختان : قلمرو زبانی

 مپایه ه: الغر / ولی : حرف ربط  ریزنقش / یزرق:ظاهر ساز/  : برهنه بودن،نداشتن لباسیبرهنگمرکب مرخم / 

 عات تان : مراسرما ، برف ، زمس انبار :مراعات / آتش ،منقل زغال نفت بخاری :مراعات /چشمه و اب   قلمرو ادبی :

حیاط دربست نداشتیم. کارمان از آن زندگی پرزرق و برق کدخدایی و کالنتری به یک اتاق  ما قدرت اجارة

رفتگر شهرداری، مه جور همسایه در حیاطمان داشتیم: شیرفروش، هچند اتاقی کشید.  ای در یک خانۀکرایه

روزی پدرم را به شهربانی  پیشخدمت بانک و یک زن مجرد. اسم زن همدم بود. از همه دلسوزتر بود.

های دیگر هم نیامد. غصه آید. شب هم نیامد. شبخواستند. ظهر نیامد.مأمور امیدوارمان کرد که شب می

اش پیدا شد. ظار یک روز سر و کلهها انتها حد و حصر نداشت. پس از ماهمادر و سرگردانی من و بچه

هایش شناختنی نبود. شکنجه دیده بود. فقط از صدایش تشخیص دادیم که پدر است. همان پدری که اسب

های نشست. همان پدری که گلهرنگینش می اسم و رسم داشتند. همان پدری که ایلخانی قشقایی بر سفرة

 زد ایل و قبیله بود.ای چادرش زبانبههای گرانرنگارنگ و ریز و درشت داشت و فرش

نه خا ید بمعنکباشد چه  . صاحب خانه ی] ک َخ ُ [)اِ مرکب ( کدخدای/ کد خدا : ظاهر یها ییبایزرق و برق:ز : قلمرو زبانی 

 /ف، مشهوراز معرو هیزبانزد: کنا /لیا سیل،رئی: خان ایلخانیا /حدوحصر: حدواندازه /صاحب ومالک آمده است  یو خدا بمعن

 فیو طوا هارهیمتشکل از ت یاسیس یاهیعبارت است از اتحاد رانیا ریدر جامعه عشا لیامرکب از دو کلمه ایل + خان  ایلخان :

 یهاضرورت مصالح و خاص، بنا به یدر برهه زمان ای( یو آرمان یسبب ،ی)نسب یشاوندیخو یهایوابستگ یکه به اتکا یریعشا

و  ص خود بودهخا یلیا و قلمرو نیسرزم یدارا التیا. معموالً دهندیرا م لیا کی لیبا هم متحد شده و تشک یو اجتماع یاسیس

 .شدندیاداره م گیب لیا ای لخانیا با سمت یشخص تیریو مد یتحت رهبر

همان پدری  /عروف بود ماز  هیکنااسم و رسم داشتن:  ی /کس ایو  یزیاز آشکار شدن چ هیشدن سرو کله: کنا دایپقلمرو ادبی : 

 : تکرار / ایل . قبیله : مراعات 

گشت. همه چیزش را از دست تر میتر و ناتوانشد. هر روز ضعیفگیر میخورد. پیر و زمینپدرم غصه می

خواند. من درس داده بود. فقط یک دلخوشی برایش مانده بود. پسرش با کوشش و تالش درس می

کردم. شاگرد خواندم. به کتاب و مدرسه دلبستگی داشتم. دو کالس یکی میوز درس میخواندم. شب و رمی

 گفتند و از آیندةها، مأموران شهربانی و آشنایان کوچه و خیابان به پدرم تبریک میشدم. تبعیدیاول می

 بافتند. ها میدرخشانم برایش خیال

  : واج میانجی آشنایان: یا در  آشنایان،صفت فاعلی مرکب /  : ناتوانریگ نیزمقلمرو زبانی : 

بافتن : کنایه لخیات / : رابطه معنایی تناسب /درس ، کتاب ، مدرسه ، شاگرد اول ، کالس : مراعاکوشش و تالش قلمرو ادبی :

 شب و روز: تضاد /است از فکر اینده کردن /
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 رونق روز. های پر رنگ واز آن تصدیقسرانجام تصدیق گرفتم. تصدیق لیسانس گرفتم. یکی 
گی اتاقمان آویخت و همه را به تماشا آورد. تصدیق قشن پدرم لیسانسم را قاب گرفت و بر دیوار گچ فرو ریختۀ

ایی . آشن به شکل مربع مستطیل بود. مزایای قانونی تصدیق و نام و نشان مرا با خطی زیبا بر آن نگاشته بودند

های کوچه، ها، مأموران شهربانی، کاسبکه تصدیق مرا نبیند و آفرین نگوید. تبعیدی در کوچه و محله نماند

 خرها همه به دیدار تصدیقم آمدند.ها و کهنهها، ذرت باللیگردها، پیازفروشدوره
ای نبود. پیرمرد، دلخوشی دیگری نداشت. روز و شب، با کشیدم ولی چارهکردم و خجالت میمن شرم می

گفت: جان و مالم و همه چیزم را از دست دادم نگریست و میمباهات، با شادی و غرور به تصدیقم میفخر و 

 ارزد.ها میآن ولی تصدیق پسرم به همۀ
گذشت و دنبال آدرسی زبان نفهمی از کوچه میدلخوشی پدرم منحصر به تصدیق نماند. روزی فرنگی

دست و پا شکسته  رسید. من به زبان آمدم و با مقداری فرانسۀنمی پرسید و به پاسخگشت. با ایما و اشاره میمی

 اش کردم. غوغا شد. پدرم عرش را سیر کرد.راهنمایی

 دود شدهدود ، محمنحصر: مح /مباهات: فخر کردن /ها یبرتر ت،ی:جمع مزایمزا /نامه،مدرک ی: گواهقیتصد  قلمرو زبانی :

 شدالل می فروه ذرت و بکذرتْ باللی: کسی  /مودنی: پریس /ه،رمزیاشاره کردن،اشاره،کنا: مایایی/ و اروپا ی: فرانسویفرنگ /

  کهنه خر: کسی که اشیاءِ دست دوم خریداری می کند

از  هیکنا :ا شکسته دست و پ /شادمان شدن اریاز بس هیکردن:کنا ریعرش را س /عرش:مجازازآسمان،فلک االفالک قلمرو ادبی :

 ناتمام

ها رها شدند و به ایل و تبعیدی رضاشاه که قبالً رضاخان بود و بعداً هم رضاخان شد، همۀ پس از عزیمت

تصدیق بودند به جز من. خود دست یافتند. همه بی عشیره بازگشتند و به ثروت از دست رفته و شوکت گذشتۀ

های مرتفع و . کوهودهای زالل در انتظارشان بدیرین را از سر گرفتند. چشمه وشان زندگی شیرین همه

 های بیکران در آغوششان کشید.دشت
  /1320 در شهریور در اینجا منظور تبعید رضا شاهسفر کردن ، حرکت کردن . یبه معنا یدر فارس:   عزیمت قلمرو زبانی :

کران:   یب یهاشت د /بلند یمرتفع: کوه ها یکوهها: صغت نسبی /  شیرین و دیرین، خانواده /شوکت : عظمت / فهیطا :رهیعش

 انتها یب یدشت ها

 «ش»: تشخیص / واج ارایی      ششان کشیدهای بیکران در آغوهای مرتفع و دشتکوه چشمه ، کوه ، دشت ، : مراعات / قلمرو ادبی :

 باز زین و برگ را بر گُردة ک هُر و کرندها نهادند و سرگرم تاخت و تاز شدند.
 صحرا به تیر دوختند. ها را در هوا و آهوها را درباز کبک

های پر سخاوت ایل را گستردند و در کنارش ها سفرهچادرها و در دامن معطر چمندل آویز   باز در سایۀ

 نشستند.
پردند مسیر سباز با رسیدن مهر، بار سفر را بستند و سرما را پشت سر گذاشتند و با آمدن فروردین، گرما رابه گر

 و راه رفته را باز آمدند.
م از میان آنان فقط من بودم که دو دل و سرگردان و سر در گریبان بودم. بیش از یکسال و نیم نتوانستدر 

 مانم.گذاشت که در ایل بمند شوم. لیسانس داشتم. لیسانس نمیهای طبیعت بهرهمواهب خداداد و نعمت
گذرانی؟! باید یرا به بطالت مای و چرا عمر ق گرانقدر، چرا در ایل ماندهکردند که با این تصدیمالمتم می

یار، به همان هوای غبارآلود، به مهر، به همان دیار بیعزیزان و کسانت را ترک گویی و به همان شهر بی

ای تنگ زندگی کنی و در دفتری یا ای کوچک و کوچههمان آسمان دود گرفته بازگردی و در خانه

 ای محبوس و مدفون شوی تا ترقی کنی.اداره

      

                        @Adabiate12 

https://t.me/Adabiate12


 89 مهدی حسین پور                                                                                                                            درس نهم: کویر

 

 
 

نگ سرخ رکهر:  /دنگرده:پشت گر ی/سوارکار یو برگ: ابزار مربوط به چهار پا برا نیز /برگ: آذوقه،توشه  زبانی :قلمرو 

ند ر باشد )سمرد و بوز انیکه رنگ او م یکرند: اسب  /جا مطلق به اسب مراد است نی)مخصوص اسب و استر(،در ا،یرگیبه ت لیما

واهب: جمع م /خشندهبپر سخاوت: سخاوتمند،  ، صفت /ری،دل پذ نی: دل نشزیدالو /از اسب است ( یینام گونه ها زیو ابرش ن

 /تجو: تالش،جستکاپو /در آن نباشد یشاوندیکه دوست و خو ینی: سرزماری یب اریدی/ هودگیبطالت: ب /موهبت ، بخشش ها

 محبوس :  زندانی / مدفون : دفن شده 

 شهر /گردانتفکر و سراز م هی: کنابانیسر در گر /از مردد هیدو دل: کنا / یاستعار یدامن معطر چمن: اضافه  قلمرو ادبی :

 : تشخیص یارمهر، به همان دیار بیبی

 

ام را ای نبود. حتی پدرم که به رفاقت و همنشینی من سخت خو گرفته بود و یک لحظه تاب جداییچاره

 اید به شهر بازگردی و ترقی کنی!کرد که تصدیق داری، بداد و گاه التماس مینداشت، گاه فرمان می
که  گرفتارم را، درست در موقعی بازگشتم. از دیدار عزیزانم محروم ماندم. پدر پیر، برادر نوجوان و خانوادة

دور  نیاز داشتند، از حضور و حمایت خود محروم کردم. درد تنهایی کشیدم. از لطف و صفای یاران و دوستان

 فید، درسبدنم به تهران آمدم ولی روحم در ایل ماند. در میان آن دو کوه سبز و افتادم. به تهران آمدم. با 

در پایتخت به تکاپو افتادم و با . آغوش آن مادر مهربان نازنین، توی آن چادر سیاه، در کنار آن چشمۀ

 ن براندازم.رشتۀ قضایی حقوق، به سراغ دادگستری رفتم تا قاضی شوم و درخت بیداد را از بیخ و ب دانشنامۀ

 دادیاری در دو شهر ساوه و دزفول پیشنهادم شد. 
دزفول پرس و جو کردم. هر دو ویرانه بودند. یکی آب و هوایی داشت. دیگری آن  سری به ساوه زدم و دربارة

 هم نداشت.
قدر حلقه آنهای دیگر به راه افتادم. تالش کردم، و دلم گرفت و از ترقی عدلیه چشم پوشیدم و به دنبال ترقی

و در گوشه یک اتاق پر کارمند صندلی و میزی به دست  به درها کوفتم تا عاقبت از بانک ملی سر درآوردم

 و به جمع و تفریق محاسبات مردم پرداختم! آوردم 
 -54ی/لیحصت امه: مدرکدانش ن: مرکب /  دانشنامة: وندی مرکب /  تکاپو با خانواده : رابطه تضمن /پدر، برادر  قلمرو زبانی :

/ بزهکار:  جه : گناه/  جُن بطالت: بیهودگی  //قاتل تکار،ی: جنایجنحه: گناه، بزه / بزهکار: گناهکار، مجرم جان /ی:دادگسترهیعدل

 عدلیه: عدالت خانه /، دادیار: معاون دادستان یدر دادگستر ی: مقام و پستاریداد /گناهکار

به دنبال  ودلیه چشم پوشیدم عدلم گرفت و از ترقی /  دادیاری : مراعات    قاضی  دادگستری   حقوق  قضایی   : اریداد قلمرو ادبی :

 جعه به هر کس و هر جااز مرا هیحلقه به در کوفتن: کنا /  : طنز دارد  های دیگر به راه افتادمترقی

 

 دم..پناه بر ی ها بودم. زنبوری طفیلی شدم و به کنجشاهین تیزبال افق
 ر.تر از همه دالک جوانی بود به نام ذوالفقاانتصابم، قوم و قبیله را تکان داد. همه شادمان شدند. شادمانخبر 

های دالک جوان ایل از  که همبازی و همسال سابقش بودم، خرسند شده و پیام فرستاده بود که دیگر اسکناس

ای از هفته از آن همه اسکناس فقط هزینۀ نکنیازم کنی! بیچاره خبر نداشت که باایران در دست توست، باید بی

چریدند. بیش از دو کردم که در دو قدمی او میداد و بقیه مخارج را از همان گوسفندانی فراهم میماهم را می

 سال در بانک ماندم و مشغول ترقی شدم.
که به همراه  یناخوانده ا ،همان ناخوانده. معنی م ، یا ان یای نسبت :  به  نداشتن باشد یمستقل یکه زندگ ی: کسیلیطف:  قلمرو زبانی

که  یزالل کوف بن لیطفبه منسوب و رود ی. آنکه ناخوانده به مهماندیدرآ همانانیدعوت همراه م ی. آنکه بدیبه مهمان خوانده درآ
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که در حمام مردم را  یکس ،یرفت.:  / انتصاب: نصب کردن، قرار دادن، گماردن/ دالک: مو تراش، سلمان یناخوانده م هایبه مهمان

 خرسند :خوشحال  /شاوندانیکشد/ بهار خواب: بالکن ،تراس/ تبار: خاندان، خو سهیک

 : طنز ی شدممشغول ترق / هیزنبوری طفیلی شدم : تشب /هیها بودم: تشبشاهین تیزبال افق:  قلمرو ادبی 

 

برد. حیاط و بهار خواب نداشتم. اتاقم در وسط ها از گرما خوابم نمیتابستان سوم فرا رسید. هوا داغ بود. شب

ل و شدم. پیوسته به یاد ایشهر بود. بساط تهویه به تهران نرسیده بود. شاید هنوز اختراع نشده بود. خیس عرق می

ر ایل دبود که آن آب و هوای بهشتی را در خواب نبینم. تبار بودم. روزی نبود که به فکر ییالق نباشم و شبی ن

سواری داشتم. در شهر ماشین نداشتم. در ایل حرمت و آسایش و ایل اسبدر چادر داشتم. در شهر خانه نداشتم. 

 گسار نداشتم.کس و کار داشتم. در شهر آرام و قرار و غمخوار و اندوه
دان جا به تابستان هوا ک وخوش آب  یی: جاالق، ایجا اسم است در نقش نهادی /  یی : قید مشترک با اسمتابستانقلمرو : زبانی : 

که به  ییکوسو دکان و  وانی. ا خوابگاه تابستان یبلند برا یهر جا ای وانیاداغ : مسند / بهار خواب : شب بند ، پشه بند ،  /روند

،  دنی: نوشگساردن /رمت: آبرو،احترام،ارزشح - /جا روند گرم که زمستان بدان ییقشالق: جابخوابند / بهاران در آنجا بشب 

 ر ، صفت فاعلی اندوه گسار: غمخوا/  خوردن

ر شهر خانه ر داشتم. دل چاددر ایتکرار : در ایل ، در شهر / یک نوع تضاد معنایی بین جمالت به کار رفته است  )  قلمرو ادبی :

قرار  ور شهر آرام ر ایل حرمت و آسایش و کس و کار داشتم. دد ()سواری داشتم. در شهر ماشین نداشتم.در ایل اسب () نداشتم.

 گسار نداشتم.و غمخوار و اندوه

 

 دیدم:رسید. لبریز از مهر، و سرشار از خبرهایی که خوابشان را می ای از برادرمنامه

بریم. پشم توان برد. ماست را با چاقو میچشمه دست دست نمی برف کوه هنوز آب نشده است. به آب»....... 

ها هنوز گوسفندان را گل و گیاه رنگین کرده است. بوی شبدر  دوچین، هوا را عطرآگین ساخته است. گندم

دری، اند. کبکها، خط و خال انداختهشود. جوجه کبکاند. صدای بلدرچین یک دم قطع نمیخوشه نبسته

ب آه راه توست. بانه، فراوان شده است. بیا، تا هوا تر و تازه است، خودت را برسان. مادر چشم های کمدر قله

 «رود.خوش از گلویش پایین نمی
برادر با من همان کرد که شعر و چنگ رودکی با امیر سامانی! آب جیحون فرو نشست. ریگ آموی  نامۀ

به  روز، ترقی را رها کردم، پا به رکاب گذاشتم وپرنیان شد. بوی جوی مولیان مدهوشم کرد. فردای همان 
 د.وسوی زندگی روان شدم. تهران را پشت سر نهادم و به سوی بخارا بال و پر گشودم. بخارای من ایل من ب

 /خود شدن یمدهوش:از خود ب /ساز است یچنگ: نوع ی /محلو کوهی  کمانه: نام /کبک ی: نوعیکبک درقلمرو زبانی : 
م انجوی مولیان:  /، اموی دریا آموی: رودخانه ی جیحون /بزی و خوراک حیوانات که برای بار دوم چیده شودشبدر دوچین: س

 پرنیان: آبی رنگ، حریر آبی رنگ /رودی در نزدیک بخارا
 

ه رکاب بپا  / اشتنرامش ندآاز  هیرود: کنا ینم نییپا شیآب خوش از گلو / از منتظر بودن هیچشم به راه بودن: کنا:  قلمرو ادبی
من  خارای من ایلب /  دم{شخوشحال  اری}بس نکهیاز ا هیکال کنا_ هی:استعاره مکنمیبال و پر بگشا / از حرکت کردن هیگذاشتن:کنا

 : طنز / تلمیح : به داستان ترقی را رها کردم : تشبیه /بود.
)در خراسان آن زمان( اقامت کند، اما خوش آب امیر نصر سامانی تصمیم می گیرد به همراه سپاهیانش به طور موقت در باد غیس 

در آنجا بمانند جرات  شتریب خواستندیکه دلتنگ شده بودند و نم انیکند. لشکر یم یرا طوالن ریو هوا بودن این منطقه اقامت ام
 شناختیرا خوب م ریکه ام یکند. رودک بیرا به بازگشت ترغ ریام خواهندیم ینداشتند و از رودک ریخود را با ام یخواسته انیب
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چنگ  ریدر حضور ام یرودک .دیازمایبازگشت به بخارا ب به ریکردن ام یراض یبخت خود را برا یبا سرودن شعر ردیگیم میتصم
و  کفش یکه ب شودیچنان دلتنگ م یرودک یدهیقص دنیبا شن ریکند. ام یآغاز م را «یآمد هم انیمول یجو یبو» یدهیزنان قص

  !تازدیسوار بر اسب تا بخارا مرخت سفر 
 یهم دیمهربان آ اری ادی ی                       هم دیآ انیمول یجو یبو                                              

 یهم دیآ انیپرن میپا ریز                         راه او یو درشت یآمو گیر 
 یهم دیآ انیخنگ ما را تا م                  دوست یاز نشاط رو حونیج آب       
 یهم دیتو شادمان آ یز ریمی                      ز ریبخارا! شاد باش و د یا     

 یهم دیآسمان آ یماه سو                        ماه است و بخارا آسمان ریم     
 یهم دیبوستان آ یسرو سو                     سرو است و بخارا بوستان ریم    
 یهم دیآ انیگر به گنج اندر زی                       هم دیو مدح سود آ نیآفر         

 
 درک و دریافت : 

 
 ویسنده در این متن از زبان طنز بهره گرفته است دو نمونه آن را بیابید :ن -۱

م اشتباهاً به هندار ما  شد .دار و دیم اشتباها تبعهنبود او  یمهمپدرم مرد مهمی نبود. اشتباهاً تبعید شد.  مادرم هم زن   -1   جواب :
 که قبال رضا خان بود و بعدا هم رضا خان شد .  –ر عزیمت رضاشاه پس ا -  2  دست حضرات دولتی و ملتی به یغما رفت.

 
 با توجه به جمله زیر :  -۲

 انی ( ) نامه برادرم با من همان کرد که شعر و چنگ رودکی با امیر سام
 الف : چرا نویسنده با خواندن نامه برادر خود، داستان تاریخی امیر سامانی را به خاطر  می آورد ؟

امانی سمچون امیر هشده و  زیرا او نیز  همچون امیر سامانی خاطرات ایل  خود را را به یاد می اورد و دلتنگ ایل خود جواب : 
 تصمیم به بازگشت می گیرد . 

اشاره به شعر و چنگ رودکی بیانگر کدام ویژگی شعر است ؟ شادی و فرح انگیز بون شعر و اینکه شعر می تواند محرک مناسبی برای  -ب
ایجاد انگیزه باشد . 


