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 درس چهاردهم

 طوطی و بقّال

 

 ایطوطی      گویا،   ز نوایی ، سب   خوش             طوطی ای          را   وی    و   الیبّق   بود  -1

 :قلمرو زبانی

ا(  /                                     « + گو» وی را طوطی ای : وی طوطی ای داشت. / نوا : صدا، آهنگ./ گویا : سخن گو ) صفت فاعلی، بن مضارع

 طوطی ای: ردیف            را ، گویا: قافیه

 :قلمرو فکری

 .مرد بقالی  طوطی سبز رنگ و خوش آواز و زیبایی داشت

 سوداگران    همه    با    گفتی   ه نکـت                             دکان      ان نگهب    بودی  دکان    رد -2
 :قلمرو زبانی

 بودی : می بود/    نکته گفتی : شوخی می کرد. /  سوداگران: مشتریان  /   دکان ، سوداگران: قافیه 

 :قلمرو ادبی

 نکته گفتی: کنایه 

 :قلمرو فکری

 شوخی می کرد.طوطی نگهبان دکان بود و با همه ی مشتریان 

 بدی    اذق ح  ان طوطی   نوای  رد                                 بُدی     انطق  ،    آدمی   اب رد خط  -9

 :قلمرو زبانی

 خطاب: سخن   /     ناطق: سخن گو        /        حاذق : ماهر.       

 :قلمرو فکری

 م سخن گفتن با انسان ها بسیار خوش سخن بود ، و در آواز خواندن بسیار مهارت داشت. ) بهتر از همه  می خواند( هنگا

 یخت  رب     را    گل    نروـغ    هشیش اهی                           گریخت    سویی   دکان   در از ـص   جست  -4

 :قلمرو زبانی

 صدر : باال      جَست: پرید.) بُن مضارع : جَه ( 

 :قلمرو فکری

 طوطی از باالی دکان پرواز کرد  و در این هنگام شیشه های روغن گل را شکست و روغن ها را ریخت.

 خواّج وش   ،   ارغبنشست ـف   دکان    رب                                خواّج اش       امدبی  خاهن   سوی   از -5

 :قلمرو زبانی

 یعنی مانند ماه. (  « مهوش » حب طوطی./  خواجه وش: کدخدا منش ) وش : پسوند شباهت است مانند خواجه اش : صا

 :قلمرو فکری

 صاحب طوطی) مرد بقال ( از خانه آمد به دکان آمد و در دکان بزرگانه ، با خیال آسوده)بی خبر( نشست

 ضکب  ز    کل    طوطی   زد ، گشت   رش رب ـس                 چرب         اهمو ـج   دکان     ن روـغ     رپ   دید -6

 :قلمرو زبانی

 جامه : لباس      /       کل: بی مو ، کچل.     /         ضرب: ضربه
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 : قلمرو ادبی

 جناس: چرب، ضرب

 : قلمرو فکری

طوطی تمام مو های سرش ناگهان دید که دکان پر از روغن است و لباسش چرب شده است، از شدت عصبانیت بر سر طوطی زد و 

 ریخت.

 کرد آه    ندامت    از   البّق     مرد                                                     ن کواته کرد  دی سخ چن    روزکی  -7

 قلمرو ادبی: 

 «سکوت کردن،حرف نزدن» سخن کوتاه کرد: کنایه از

 : قلمرو فکری

 سیار پشیمان بود و آه می کشید) که چرا طوطی حرف نمی زند.(طوطی چند روز حرفی نزد  مرد بقال ب

 غمی    زری    شد  م نعمـت   اب کآفـت                                    غ    ـی   رد   ای  »  :   می گفت   و  د می کن  رب  ش رـی  -1

 :قلمرو زبانی

 (       میغ : ابر     ریش برکندن: بسیار ناراحت بودن        دریغ: افسوس) شبه جمله

 :قلمرو ادبی

از طوطی.                                    استعاره آفتاب نعمت: تشبیه ) نعمت مانند آفتاب گرما بخش و زیباست(      آفتاب نعمت : باهم و یکجا 

 ریش : مجاز از موی/ ریش برکندن: کنایه  / ماندن حقیقتی ارزشمند.  آفتاب زیر میغ ماندن: کنایه از پوشیده 

 : قلمرو فکری

 مرد بقال بسیار ناراحت بود و پیوسته می گفت : صد دریغ و افسوس که طوطیَم از دست من رفت

 «زبان   خوش  آن   ر رب ـس   من   زدم   چون                                زمان  آن    بودی    بشکسته   من   دست  -1
 :قلمرو ادبی

 / خوش زبان: مجاز از طوطی در انجام کاری کنایه از ناتوان شدنود: دستم شکسته ب 

 : قلمرو فکری

 ای کاش آن لحظه ای که بر سر طوطی می زدم دستم شکسته  می شد و این کار را نمی کردم.

 ش را خوـی    رغ م   نطق    بد ابی   ات                                    ش را     ردوـی     رـه     داد می      هدهی اه  -11
 :قلمرو زبانی

 مرغ : طوطی  /نطق: سخن    / مفعولی  / مرغ خویش را: را را حرف اضافه  درویش را: / درویش : فقیر و بیچاره

 : قلمرو ادبی

 مرغ مجاز از طوطی مجاز : 

 :قلمرو فکری

 به هر درویش و بیچاره ای صدقه می داد تا شاید طوطی دوباره سخن بگوید.

 دوار،نومی   ،   بد     بنشسته     دکان   رب                            زار  و   ران، حی   هس شب    و   روز   هس  بعد  -11

 : قلمرو فکری

 بعد از سه روز که متعجّب ناالن و ناامیدانه  در دکان نشسته بود ...
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 گفت    هب    او    آید    کاندر    دباـش     هک     ات                               ره گون تفگش ،    را   رغ م آن     می نمود -12

 :قلمرو زبانی

 شگُفت : شکلک در می آورد، کارهای خارق العاده  

 : قلمرو فکری

 برای طوطی کارهای شگفت آمیز نشان می داد تا شاید طوطی سخن بگوید.

 طشت   و    اسـط     پشت    چو    مو  بی    ر با ـس                                      می گذشت          هنه رب   ر ـس   جولقی ای -19
 :قلمرو زبانی

 جولقی: ژنده پوش ، درویش

 : قلمرو ادبی

که در » / ایهام تناسب ) طاس: الف : نوعی ظرف   ب: بی مو  تشبیه: سر بی مو مشبه، چو ادات ، پشت طاس و طشت: مشبه به

 سر م تناسب دارد و مورد نظر شاعر نیست (  » م با کلمۀ معنی دو

 : قلمرو فکری

 درویشی  با لباس های کهنه و خشن از آن جا عبور می کرد در حالی که سرش از اصال  مو نداشت.

 ، فالن!   هی: »    هک   زد  ش ردوـی    رب   بانگ                              د رد زمان     طوطی اندر گفت آم -14
 : قلمرو زبانی

 اندر گفت: به سخن   /  در زمان: فوراً     /   بانگ: فریاد   /    هی: شبه جمله  /      فالن: فالنی

 : قلمرو ادبی

 گفت : مجاز از سخن

 : قلمرو فکری

 طوطی فوراً شروع کرد به سخن گفتن و فریاد زد : ای فالنی با تو هستم ...

 ریختی؟     نروـغ     هشیش     از  ر مگ    تو                               ؟       آمیختی   کالن   با ،   کل  ای  هچ  از  -15
 :قلمرو ادبی

 با کالن آمیختی: کنایه از کچل شدن

 : قلمرو فکری

 ای آدم بی مو تو چرا کچل شده ای؟ مگر تو هم شیشه های روغن را ریخته ای؟

 را    دلق   احب ـص  داشت پن      خود   چو  کاو                            را     خلق  آمد   دهاسش خن از قی  -16
 :قلمرو زبانی

 صاحب دلق: درویش    /   دلق: لباس کهنهقیاس : نتیجه گیری   /    خلق: مردم     /  

 : قلمرو ادبی

 دلق، خلقجناس: 

 : قلمرو فکری

 طی تصوّر می کرد آن مرد درویش هم مثل خودش است.مردم از مقایسۀ طوطی  خندیدند چرا که طو
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 رو شی    ر شی    ن نبشـت    رد   انَدم   هچ  گر                                 ر     مگی    خود   از   اسرا قی    پاکان   کار  -17
 :قلمرو زبانی

 قیاس : مقایسه  /   نبشتن : نوشتن  

 : قلمرو ادبی

 شیر و شیرجناس: 

 : قلمرو فکری

مقایسه نکن ؛ اگر چه این سنجش همانند نوشتن کلمۀ شیر ) درّنده ( و شیر ) شیر نوشیدنی ( کار انسان های پاک را با خودت 

 باشد. ) به ظاهر این دو کلمه شبیه هم هستند امّا معنایشان متفاوت است ( 

 شد           گاه     آ  ،  ِ  حق    ابدال   ز    کم شسی                  راه شد   گم   سبب   زین   م عاـل   جمله  -11
             : قلمرو زبانی

 جمله : همه   /   زین سبب : به این دلیل  

 :قلمرو ادبی

 بدال: مردان کامل )ابدال جمع مکسر سه کامه است :  بَدَل ، بِدل ، بدیل( اَ     /عالم : مجاز از مردم

 : قلمرو فکری 

 روی زمین به همین دلیل گمراه شدند و تعداد کمی از انسانها از احوال مردان خدا آگاهی یافتند.  همۀ مردم 

 دیگر لـسع     زین  و   ش نی    آن   ز د لیک ـش                    ل   مح   از   خوردند   زنبور   گون   دو  ره  -11
 :قلمرو زبانی

 زنبور وحشی : انسان جاهل و ناآگاه زنبور عسل: انسان خوب و آگاه      /   

 : قلمرو فکری

هر دوگونه زنبور ) زنبور عسل ، زنبور وحشی( از یک محل تغذیه کردند ولی نتیجه ای متفاوت در پی داشت ، گونه ای عسل و 

 گونۀ دیگر وسیلۀ زهر به وجود آمد.

 انب و ، زان ، مشک     شد     رگینـس   یکی   زین                    آب        و   خوردند  ا گی    آهو   گون  دو    ره  -21
 :قلمرو زبانی

 خوش بو که از ناف آهو به دست می آید. ۀسرگین: فضله ی چهار پایان       /     مُشک: ماد

 :قلمروفکری 

 صل شد. دو گونه آهو از یک نوع گیاه و آب تغذیه کردند اما از یکی فضله و از دیگری مادۀ بسیار خوشبو حا

 شکر    از    رپ   ، آن     و    الیـخ   یکی   این                         آبخور  یک    از   خوردند  نی   دو    رـه -21
 : قلمرو فکری

 هر دو نی ، از یک جا آب خوردند ولی یکی خالی از شکر و دبگری پر از شکر است
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 نیب    راه   ساهل   ادهفـت    انفرقش                       نیب      اهاشب    ن چنی     این   زارانصد ـه -22
 :رو زبانیقلم

 اشباه: شِبه  مانندها ، ) اشباح : شَبَح، سایه ها( 

 : قلمرو ادبی

 / مصراع دوم: کنایه از تفاوت بسیار داشتن      اغراق

  : قلمرو فکری

 یکی بوده و میان آن ها فرق بسیار وجود دارد.  هزاران گونه مثال این چنینی وجود دارد که در ظاهر

 دست.     داد   ایدنش     دستی   ره   هب    سپ                       هست         روی    ِ  آدم  سابلی     چون بسی -29
 جناس: دست ، هست          :قلمرو ادبی

 : قلمرو فکری

 این نباید با هر  کسی دوستی کرد.؛ بنابربا چهرۀ آدمی وجود دارند به دلیل آن که شیاطینی

 ابلیس آدم روی: کسی که باطن پاکی ندارد اما در ظاهر خود را  آدم خوبی نشان می دهد.

 مثنوی معنوی، دفتک اّول، مولوی
 

 کارگاه متن پژوهی
 قلمروزبانی :

 معادل معنایی واژگان زیر را از متن درس بیابید: -1

 (ابدال (       مردان کامل )  حاذق(      چیره دست )  افرغ (   آسوده ) میغ ابر ) 

 در بیت زیر ، توضیح دهید:« را » در بارۀ کاربرد کلمۀ  -2

 خویش را   مرغ    بیابد نطق  ات                        ردویش را       ره      می داد  هدهی اه 

 (   مفعولنشانۀ  ) (          مصراع دوم  حرف اضاهفمصراع اول: به) 

 توضیح دهید.« سوداگران » در بارۀ تحوّل معنایی کلمۀ  -9

ا امروزه رتشیب جنبۀ منفی هب  خود پیدا کرده است.     سوداگران رد قدیم هب معنی مشتکیان و خریدار و فروشنده  بوده است و رد زمانی اتجران با چهرۀ مثبت ؛ امّ
 معناست ؟ دو واژۀ دیگر که این پسوند را دارا باشند ،  بنویسید.به چه « خواجه وش » در کلمۀ « وش » پسوند  -4

 مهوش ، رپیوش /   م ثل و مانند  
 قلمرو ادبی:
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 بیابید و مفهوم آن ها را بنویسید.     ( ریش ربمی کند...کنایه ها را در بیت هشتم )  -1

 .  تی ارزشمندپوشیده ماندن حقیق /      آفتاب زیر میغ ماندن:  انراحت شدنکندن : ریش 

تمثیل» از آن بهره می گیرد «  مثنوی معنوی» موثّرترین شیوه ای که مولوی در -2
«  ل آوردنث م »و« تشبیه کردن» است. تمثیل به معنای«  

است و در اصطالح ادبی ، آن است که شاعر یا نویسنده برای تأیید و تأکید بر سخن خویش ، حکایت ، داستان یا نمونه و مثالی را 

 یان کند تا مفاهیم ذهنی خود را آسانتر به خواننده انتقال دهد.ب

 اکنون ارتباط محتوای این درس را با تمثیل به کار گرفته شده ، توضیح دهید.

ناقص ( را در بر « ) جناس ناهمسان » در یک حرف اختالف دارند و آرایۀ « ضرب » و « چرب » در بیت ششم درس ، کلمات  -9

» روح ( و روان ) جاری ( که جز معنی، هیچ گونه تفاوتی از دید آوایی و نوشتاری با هم ندارند، « ) روان » نظیر دارند.  کلماتی 

 تام ( را پدید می آورند؛ مثال:« ) جناس همسان 

 یفردوس«                       روانش همی شاد گردد هب بوـی                        روانش گالب است گویی هب جوـی »

 روان/  روان : جناس همسان         جو/ بو : جناس ناهمسان

 .   ، شیک     شیک/      زبان ، زمان/     دست ، هست/    خلق،  دلقاز متن درس ، نمونه ای برای انواع جناس بیابید.   

 قلمرو فکری :

 بیت زیر ، بر چه مفهومی تأکید دارد؟ -1

 ی و آن پُر از شکر راین یکی خال      وردند از یک آبخور  رهر دو نی خ  -

 جاش ز بلرزانی تو یردست وانکه   ارتعاش      از بُوَد رزانرل کان دست -

 قیاس آن با این، کرد نتوان شناس        لیک، حق، آفریدۀ جنبش هردو -

 وت کرد   اـضق  ایدنب   ارهز ـظا  نیست. ری دیگ    و  است    داییرد ـخم  یکی   اما  دارند  انیکس  ری اـهـظ  ان اهانس 
 « :شد  آگاه حق ابدال ز کسی شد   /  کم گمراه سبب زین عالم جمله»   بیت به توجّه با -2

  داردان ـخم است؟ کسانی چه « ابدال » از الف( مقصود

 اسند. ردان حق  را نمی شن مچون   چیست؟ عالم جمله گمراهی علّت شاعر، نظر ب( از
 یت زیر ، آدمی را از چه چیزی بر حذر می دارد؟مولوی در ب -9

 هب ظاره انسان اه نباید فریفته شد            «چون بسی ابلیسِ آدم روی هست          پس به هر دستی نشاید داد دست» 
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 گنج حکمت

 ای رفیق

 

ف  ل رب سبی    د ؛رپسی    سخنی    رت عیسیحـض  از  و   د ـش  دچار  وی     با  . ابلهی  می گذشت   روح اهلل   عیسی رت روزی حـض       باز     جوابش    تلطّ

 می نمود.    ن، عیسی تحسی   می کرد   ریننف    او   هک    دان. چن   ادنه    اهت و سف    و آغاز رعبده   نداشت    م مسّل  شخص   آن  و   داد

            می فرمایی   لطف     تو   د،می کن      رـهق   او  د چن    ره    و    شده ای   س انـک    این    زبون    چرا    ،  اهلل   روح  ای  »  : د ؛ گفت رسی     جا   بدان    زعزیی      

 ؟.«اییمی نم      شیب     اوـف    و   ر می ربد ، تو مه   شیپ    ا جف    و   جور    او    هک    آن    و با

این     من   از    و     صفت می زاید   آن    او   از  ؛   اوست    رد    هک     رتاود     ربون     انهم    کوزه  از   ،   فیه    ا ب م    ّشح  ریـت        اانء     کّل   ،  رفیق  ای  :»  عیسی گفت      

و    لقـخ    از   او  و    نمی گردم    ل او جاـه   ن ن از سخ احب ادب می شود. م نمی شوم و او از من ـص  رد غضب     صورت می آید . من از وی

 «.ل می گرددعاـق    خوی من

 اخالق محسنی،حسین واعظ کاشفی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 :زبانیقلمرو 

 دچار شد: روبه رو شد / سفاهت: بی خردی /بر سبیل تلطّف: با نرمی و مهربانی

 زبون: خوار، ناتوان  / قهر: خشم / جور و جفا: ستم)ترادف(/ 

 : از هر ظرفی، آنچه که در درون اوست،ترشح می کند کُلّ اناءٍ یَتَرشّح بِما فیه

  قلمرو فکری:

 کرد      آن شخص مسلم نداشت: آن شخص باور ن

 آغاز عربده و سفاهت نهاد: بانگ و فریاد و بی خردی آغاز کرد           

چرا زبون این ناکس شده ای و هر چند او قهر می کند، تو لطف می فرمایی: چرا در برابر این مرد ناالیق و پست که درشتی و ستم 

 می کند ، ناتوان گشته ای و مالیمت نشان می دهی ؟       

 همان برون تراود که در اوست: از کوزه 

 آن کس که بدم گفت بدی سیرت اوست        و آن کس که نکو گفت مرا خود نیکوست

 حررال متکلم از کالمرررش پیررداسررت        از کوزه همان بررررون تراود که در اوست

 شیخ بهایی  

 


