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 درس شانزدهم

 خسرو

 

و     یک روز کاغذ  هک    د نش   ال ِ  هس ـس    مّدت    این  ام م کالس بودم. رد تم ـه     روبا خس      داییابـت    ششم    ات  ارماز سال چه         
کلیفی انج    یا   اوردبی   کالس    هب   دادی م ا انش  ربای خواندن      م وقتی معّل  .  بود  بیست      اهیشرهنم    ر، بیشـت  الح  این   با   دهد.    ام ت
  صفحۀ   و   داشتمی  رب  م،نشسته بودـی   نیمکت    روی  او  رف ـط   دو   رد   هک    را     مصطفی  یا    من   رچۀ کرد ، دفـت می   داـص   تخته   پای   را    روخس 
رۀ  نم  یک   و  «کرداجرا می»    اهامروزی   اصطالح   هب   ا دای گرم و رـسـص   با   و  اخت ـسایی میانش     االا ارتج    و   کرد باز می  را   دی سفی 
 ! نشستخودش می  ای ِ  ـج   و رک   آمدمی   ادشمش  اخ گرفت و مثل ـشمی  تحویل    ت ن احس    و   آفرین   یمبلغ    با   بیست 

 :         قلمرو زبانی

 درنگارتجاالً: بدون اندیشه سخن گفتن یا شعر سرودن، بی

 : قلمرو ادبی

 آمیزی  :   مثل شاخ شمشاد     /  صدای گرم : حسّ  تشبیه« .     /  شاد و خوشحال»  کنایه از « مثل شاخ شمشاد:» کنایه   

ا      گارش» سبک    و امّ کودکاهن از    بود  تقلیدی    ااو رد انش   «تقرری»سبک   م بگوـی   باید ؛  نوشتنمی   زی چی    رهگز    رو؛ زریا خس  توان گفتهک نمی« ن
« انالّصبی ابُ ن ص »   و   ادبی   و متون  ارعان  مشهورار  ـشاشع    از   کردیم و منتخبیمی   ربَ    از   را   سعدی    انان  سعدی. رد آن زمان ما گلسـت گلسـت 

هب    اجیاحتی   دیگر  و    کردمی و حفظ   گرفت می   یاد   ر کالسـس  را    اهردس ام تم    رو. خس  دادندمی ردس    ما   هب   داییابـت   ارماز کالس چه  را 
 رور نداشت.م

 :          قلمرو زبانی

             از بر کردن: حفظ کردنبیان    تقریر: بیان کردن، 

خواند. ب   را   ایش انش    هک   کرد   داـص  را  رو کرده بود، خس    معّین  ما  ربای  را  «  رتعب »، هک موضوع  انشا  م  ، معّل  خان  مسیح رزا یک روز می      

اهی چشم و دی از آن را باز کرد و با همان آهنگ گیکا و حرکات رک و دست و اشارتای مرا ربداشت و صفحۀ سفی رانش ابق معمول، دفـت خسکو هم مط
گاری، ردست وحسابی نمیاربو شکوع هب خواندن کرد. میکزا مسیح خان سخت زندیک دید و ملتفت نیب بود و حّتی با کنیع دور بیضی و دسته مفتولی و هشیش اهی کلفت زن

 خواند.شد هک خسکو از روی کاغذ سفید، انشای  خود را مینمی
 :      قلمرو زبانی

 دسته مفتولی: دستۀ سیمی.    /  زنگاری: منسوب به زنگار ، سبز رنگ     /  ملتفت: متوجّه          
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 ن آغاز کرد: چنی    را    خود  ای انش   روباری، خس      
 « ربانگیخته اند...   گرد   و   آمیخته   هم   رد    افراشته    رپَ    و  بال   را دیدم هک   روسـخ  دو  ،   ربَزن    از    خلوتی    کنج     رد   دم،ـشمی  رایهب ـس   ان ـت دی هک از دبس »     

 :      قلمرو زبانی

 له     /    بال و پَر افراشته در هم آمیخته و گَرد شدم: می رفتم      /   برزن: محدی: دیروز    /    سرا: خانه     /  می

 :       قلمرو ادبی

 «کردندجنگ و دعوا می» کنایه از «  برانگیخه اند» کنایه :  

   و    داشت   ر اـطـخ   رد   بسیار   کلمات   نوع     این   از   روخس  و     دبون   داول مـت   امروز   د مانن   «  ربَزن»و  «انبسـت د»   اتکلم رد آن زمان،      

  ال عین ح   رد  و   اوانرـف  و   گوانگون    داداهی این یکی از استع    و  کار می ربد   هب  را   ا آنه    زنی   خود     مّرۀ  روز   و   عادی   اورۀمح    و  صحبت    رد  حّتی 

گارنگ   اهی زگیخوشم   از   ای چشمه  بود.   او   رن
 :      زبانیرو قلم

 متداول: رایج   /محاوره: گفت و گو  

 : قلمرو ادبی     

 های گوناگون.کاریای کوچک از شیریننمونه«  هایِ رنگارنگای از خوشمزگیچشمه»  کنایه : 

شمزگی: آمیزی )خوهای گوناگون. حسّکاریای کوچک از شیریننمونه«  هایِ رنگارنگای از خوشمزگیچشمه»  حس آمیزی: 

 چشیدنی، رنگارنگ: دیدنی(   

 اش این بود: کردم. دنباهلانشای ارتجالی   خسکو را رعض می     

الجرم سپک بینداخت و از میدان بگریخت. لیکن خروس «. جهان تیکه شد شیپ آن انمدار»یکی از خروسان، ضکبتی سخت رب دیدۀ حریف نواخت هب صَدمتی هک »     

پوالد »ناسب  حال ردویشان. رب حریف  مغلوب هک تسلیم اختیار کرده، مخذول و انالن استکحام می کرد، رحم نیاورد و آن چنان او را کوفت هک غالب، حرکتی کرد هن م 

 «.کوبند آهنگران
 :         قلمرو زبانی

 استرحام: طلب رحم                    /غالب: چیره  مخذول: خوار شده    /  الجرم: ناگزیر / 

 :         مرو ادبیقل

 تضمین شعر فردوسی      /    «: که پوالد کوبند آهنگران»و « شد پیش آن نامدارجهان تیره »«  /تسلیم شد» سپر بینداخت: کنایه از 
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گاه ای هک رد جیب داشتم، از رنج و عذا تم. نخست خروس  مغلوب را با دشنهس دیگر طاقت دیدنم نماند. چون ربق هب میان میدان ج       ب رباهنیدم و حاللش کردم. آن

گان گردد. پس ره دوان را هب رکای ربدم و از آانن هب خروس سنگدل رپداختم و هب رزای عمل  انجوانمرداهن اش رکش از تن جدا و او را نیز ب سمل کردم ات عبکت هم

 هلیمی ساختم بس چرب و رنم.
 :       قلمرو زبانی 

 بسمل کردم: سرش را از تن جدا کردم     /    هلیم: نوعی غذا، مُمال هالم.  /جستم: پریدم   /   دشنه: خنجر  

 :         قلمرو ادبی

 «سر بریدن»حاللش کردم: کنایه از  «بی رحم» / سنگدل:کنایه ازتشخیص:خروس سنگدل«/ سریع» تشبیه و کنایه از» چون برق: 

 «رپورش   ،   خورش  زان   بدت  یا       انهک ـج                    خورش      روانیخس   ز ـج  طعمه   مخور »
 :      قلمرو ادبی

 «با آسودگی» کنایه از « به دلِ راحت نشستم» کنایه : 

 :     قلمرو فکری

 فقط غذایی شاهانه بخور تا جانت از آن غذا پرورده شود.

 ان کردم:ر نوش  ـجو شکمی سی   م هب دل  راحت نشسـت 
گالدمی آب خوردن پ »  «الـس    ادهشـت     و    ادهفـت      رـمع از   هب                   س از بدس

 :          قلمرو زبانی 

 بدسگال: بد اندیش    

      :قلمرو ادبی

 « عمر طوالنی» مصراع دوم: کنایه از «   /        لحظه ای راحت بودن »  کنایه از«  دمی آب خوردن» کنایه : 

   :    قلمرو فکری

 ای با آرامش زندگی کردن بعد از دشمن بد اندیش بهتر است از عمری طوالنی همراه با نگرانی.  لحظه

گاری، نوک  قلم را ورانداز کرد و با دو ، قلم آهنین  فرسوده را رد دوات  چرک گرفتۀ هشیشبا چهرۀ گشاده و خشنودمیکزا مسیح خان       ای، فرو ربد و از پشت  کنیع  زن

سکو گذاشت و ابداا هم بلند و استخوانی خود کُرک و پشم  رک  قلم را با واقر و طمأنینۀ تمام پاک کرد. و پس از یک ربع ساعت، نمرۀ بیست با جوره بنفش ربای خ  انگشت  

گالی هب تو کرده بود هک رک از باشد؛ دیگر این هک، خروس غا« مناسب حال ردویشان»اریادی نگرفت هک بچه جان، اّوالا خروس هچ الزامی دارد هک حرکاتش  لب هچ بدس
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اهی مردم را رک ربیدی و هلیم ردست کردی و خوردی؟ خیک، هب قول اه گذشته اصالا هب هچ حّق خروستنش جدا کردی؟ خروس عبکت  هچ شسانی بشود؟ و از همۀ این

 امروزی اه این مسائل اساساا مطرح نبود.
 :          لمرو زبانیق

  رک : پشم.  / وقار: سنگینی / طمأنینه: آرامش /    کُ دواتِ: مرکّب   

ازی بود و از همۀ ردس رعض کردم: حرام از یک کف  دست کاغذ و یک بند انگشت مداد هک خسکو هب مدرهس بیاورد یا الی  کتاب را باز کند؛ با این حال، شاگرد  ممت     

 انمۀ دورۀ ابتدایی را بگیکد.و همین باعث شد هک نتواند تصدیق...« بود  کُم یتَش لنگ»گرفت. مگر رد ریاضی هک اهی حفظی بیست می
 :        زبانیقلمرو 

 / کُمِیت: اسب سرخ مایل به سیاه  نامهنامه : گواهیتصدیق 

 :         قلمرو ادبی

 .   «  مشکل داشت»  کنایه از « کُمِیتَش لنگ بود» کنایه :   

اه اصالا شهرستانی بودند. خسکو رد کوچکی بی مارد شد. پدرش آاق رضا خان توّجهی هب رتبیت او نداشت . فقط مارد زبرگ  او بود هک نوۀ اختم. آنشنمن خانوادۀ خسکو را می     

وان، مقّدس. با قربان و گرمی و تنها پناه خسکو هم رد زندگی همین مارد زبرگ بود؛ زنی با خدا ، نماز خ خوشی و دلداشت. دلپسکی اش را از جان و دل دوست می

 کرد قرآن  ربایش بخواند.نشاند و وادار میصَدهَق خسکو را ره روز می

م  قرآن ما میکزا عباس بود. شعر هم می      آ هب قول نظامی گفت؛ زیاد هم میدیگر از استعداداهی خداداد خسکو، آوازش بود. معلّ زنگ «. خشت می زد»گفت امّ

 خواند.خسکو هم می« بچه ! بخوان.»گفت: رسید ، هب خسکو میهب کالس می قرآن هک می شد ، ات پایش
 :        قلمرو ادبی

پُرحرف »  کنایه از « خشت زدن» «/ امیدواری و خشنودی» دل خوشی و دل گرمی: کنایه از « / کل وجود» جان و دل: مجاز از  

 «. بودن
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شوری هب پا کرده بود، مدری مدرهس هک رد ایوان  « شهناز»ردویش خان آموخته بود. یک روز هک خسکو زنگ قرآن، رد خسکو موسیقی اریانی، یعنی آواز را از مرحوم        

میکزا عّباس ات « . این تالوت  قرآن نیست. آواز خوانی است!»شد، آواز خسکو را دینش. وارد  کالس شد و هب میکزا عّباس ع تاب کرد هک اه رد میرداز از رب  کالس

 ست جوابی بدهد، خسکو این بیت  سعدی را با آواز خوش شش دانگ خواند:خوا 
 :قلمرو زبانی

   ای از دستگاه شور./  عتاب: سرزنش کردن/دانگ: بخش، یک ششم چیزی.های موسیقی، گوشهشهناز: یکی از آهنگ

 شش دانگ: تمام و کمال   

 «انوری ـج   ع طب   ، کژ   را     تو    نیست      ذوق   گر                    رب     ط   و   است   التح  رد  رب ر ـعهب شع    راشـت »
 قلمرو زبانی :

 شادمانی ، خوشدلیطرب :  : شتر  / اُشتر

 :قلمرو فکری

شود(. اگر تو )با شنیدن این شعرها(  نشاط و شادابی نداشته باشی آید) شاداب میشتر با شعر خوانی عرب ، به وجد و شور می

 بی ذوقی هستی. جانور

 داد و لّذت می ربد هک خود مردی ادیب و صاحب دل بود.خواند و مدری از پشت رد گوش میمدری آهسته از کالس بیکون رفت و دَم ربنیاورد. خسکو هم چنان می     
 :        قلمرو زبانی

 ادیب: ادب دان     /  صاحبدل: عارف، آگاه          

 :         قلمرو ادبی

 برنیاورد : کنایه از  حرف نزد    دم 

کردند هک یک روز خسکو رب خالف عادت مألوف یک کیف حلبی هک روی آن با رنگ روغن انشیاهن گُل و بُّته نّقاشی شده بود، هب مدرهس آورد. همه حیکت       

 آفتاب از کدام سمت ربآمده هک خسکو کیف همراه آورده است!
 :        قلمرو زبانی

 آشنا، مأنوس   مألوف:  

 :      قلمرو ادبی    

 « چه اتّفاقی افتاده» کنایه از « آفتاب از کدام سمت برآمده»  کنایه :  



 

 

119 
 

م نّقاشی ما یکی از رکتیپ       اه گفتیم.   خسکو با آن هک کیف همر می« جناب رکتیپ»اهی دوران  انصکالّدین شاه بود و ما هم او را زنگ اّول، نّقاشی داشتیم. معلّ

جناب رکتیپ، »رد نهایت مهارت و استادی ششید و زند او ربد و رپسید:  «    اتایم و تعلیق ضم     »مرا ربداشت و تصوری رکتیپ را با شی و مداد ا، دفتک نّق آورده بود

 «وب ششیدی، دستت خیلی قّوت داره!خ »مرحوم رکتیپ آهسته اندکی خود را جمع و جور کرد و گفت:« ام؛ چطور است ؟ششیده« طبیعت»این را من از روی 
 :قلمرو زبانی

 های ارتشی است.      ها و در این متن مقصود  نشانها و پیوستهجِ تعلیقه(: وابسته : تعلیقات/ جِ ضمیمه :ضمایم و تعلیقات )ضمایم 

 مهارت داری.  ام.   / دستت خیلی قوّت داره:/  از روی طبیعت کشیده ام: از روی ذوق و استعداد طبیعی کشیده 

گارنگ  کوچکی بود رپ از خسکو رد  کیف را باز کرد. من هک پهلوی او نشسته بودم دیدم محتوای  آن کوزه      معلوم شد مارد زبرگش مرّبا پخته «. اتـجامرّب »انواع اهی  رن

هک مرّبای هب  داشت، خدمت  جناب رکتیپ ربد و دو دستی تقدیمش  رتین کوزه را رو زبرگاه را آورده بود.  خس و رد بازگشت از زیارت  قم آن کیف حلبی و کوزه

آمد ، با رویی و رد عین حجب و فروتنی آن را گرفت و باال ششید و ره وقت مرّبا از کوزه بیکون نمیکرد. رکتیپ هم هک راهوردی باب دندان نصیبش شده بود، با خوش

 هک شکر  نعمت نعمتت افزون کند.« الها! صد زهار مرتبه شُکر»گفت : داد و هب صدای بلند میفرو میکرد و با لّذت تمام رکانگشت  تدبیک آن را خارج می
 :         قلمرو زبانی

 رهاورد: هدیه          /  باب دندان: مطابق میل       /  باال کشید : خورد      

ِ  موسیقی. وقتی هک از عهدۀ امتحان  سال ششم ابتدایی ربنیامد ، یکی از   گرفتن  را ف   رد  اضفّی   دادیار خوش داشت و استع م خسکو آوازی بسی گفـت      

ی دو کالس از ما جلورت بود، هب خسکو توصیه کرد هک هب دنبال آموختن  موسیقی  مّلی ربود ... خسکو بی میل نبود هک دنبال موسیقی ربود ول  اوان دوستان موسیقی شناس هک رد آن

همه قبیلۀ من عالمان »اردزبرگش گفت، هب قول خسکو، اکش از دیده روان ساخت هک ای فرزند، حاللت نکنم هک مطربی و مسخرگی پیشه سازی هک وقتی موضوع را هب م

 خسکو هم با آن هک خوردُو و خودرک بود، اندرز  ماردزبرگ  انتوان را هب گوش اطاعت دینش و پی  موسیقی رنفت.«. دین بودند
 :قلمرو زبانی

 مطربی: نوازندگی و خوانندگی   /  خودرو: خود رأی، خود سر /  بخشنده، فیض دهنده        /  اوان: وقت، هنگام، دوران     فیاض:
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گرفت اهی  هشتم و نهم )مدرسۀ ما هنُ کالس رتشیب نداشت( ششتی میدادی شگرف داشت. با آن سّن و سال با شاگردان کالسهم استع  ورزش    رد  رو خس      

اهی  با آن هک نمرهزد؛ هب طوری هک رد مدرهس حریفی رد ربارب  او نماند. گفتم هک خسکو رد ریاضیات ضعیف بود و چون نتوانست رد این ردس نمرۀ هفت بیاورد، و همه را زمین می

 ال  ورزش را گرفت. بود، از امتحان ششم  ابتدایی رد شد. پس رتک تحصیل کرد و دنب11/11دیگرش همه عالی و معّدل نمره اهیش 

ن بود، دیدم. خسکو حریف را با چاالکی من دیگر او را ندیدم ات روزی هک اّولین مسابقة قهرمانی  ششتی ششور ربگزار شد. خسکو را رد میان تُشک با حریفی قوی پنجه هک از خراسا     
شناختند و را همه می« خسکو پهلوان»انید. قهرمان ششور شد و بازوبند طال گرفت. دیگرو رد چشم هب هم زدنی پشت او را هب خاک رس« فرو کوفت»و حسابگری هب قول خودش

وی را هب می و معشوق و لهو و لعب ششیدند )این عین گفتۀ خود اوست، رد روزگار « ان  بدگهرغنودنظر و حسودان تنگ»کردند. ولی هچ سود هک ستودند و تکریمش میمی
مرد »ای خزید و رو نهان کرد و هب کّلی ورزش را کنار گذاشت هک دیگر مسابقات سال بعد با رسوایی شکست خورد و بی رک و صدا هب گوهششکست و خ ّفت( هب طوری هک رد 

ای شد و کارش هب و شیکه رتیاکی« الجمله نماند از معاصی مُنکَری هک نکرد و مُسکری هک نخورد.فی»این شکست او را از میدان قهرمانی هب منجالب فساد ششید. «. میدان نبود
 ولگردی ششید. 
 : قلمرو زبانی

های عنود: ستیزه کار، دشمن و بدخواه   /  مرد میدان نبود: ناتوان بود   /  منجالب: محل جمع شدن آب / فرو کوفت: شکست داد. 

 آورد مثل شراب. آن مستی می ر: چیزی که نوشیدنسکِمُ /  کثیف و بد بو   /   معاصی: جٍ معصیت   /   منکَر: زشت، ناپسند 

 :     قلمرو ادبی

 تشبیه :  منجالب فساد) فساد مانند منجالبی است( 

گاهم کرد. از چهرۀ تکیدهگرم با رکدی و بیروزی رد خیابان او را دیدم؛ شادی کردم و هب سویش دویدم. آن خسکو مهربان و خون      اش بدبختی و مهری بسیار ن

کلتی وانتشحک ساخته اهی خشکاهی  ردشت و رپُ فروغش چون چشمهچشمبارید. روزی میسیه شده ، رکد و بی حالت شده بود. شیکۀ رتیاک، آن شیک بی باک را چون اس

 بود. خدای من! این همان خسکو است؟!
 : قلمرو زبانی

 تکیده : الغر و باریک اندام.         

 :      قلمرو ادبی

 /  شیره، شیر: جناس       سیه روزی: تناقض )پارادوکس( 
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داد زنن؛ من گوش استماع »آمد، با زرهخندی گفت: از حالش رپسیدم؛ جوابی نداد. انچار بلندرت حرف زدم ؛ با صدایی هک هب قول معروف، گویی از هت چاه رد می     

. از پدر و رتاویدمید، هنوز چشمۀ ذوق و قریحه و استعداد ادبی  او خشک نشده بود و است. با آن هک همه چیز خود را از دست داده بوفهمیدم کَر هم شده«. ندارم، ل مَن تَقول

 ماردزبرگش رپسیدم.

 «.دانم کجاستاست . بابام راستش نمیماردزبرگم دو سال است هک مرده»آهی ششید و گفت :      

 «ات کجاست؟خاهن» گفتم :      
 :قلمرو زبانی

من گوش استماع ندارم ، لِمن تَقول: من گوش شنوا ندارم به چه  -/   ه سختی شنیده می شد.  گویی از ته چاه در می آمد: ب -

 می تراوید: می چکید ) مثل چکیدن آب(  –    /کسی می گویی.   

 قلمرو ادبی:

 زهر خند : حسّ آمیزی         

 آه سوزانکی ششید و رد جوابم خواند:      
 «دام    و   داهن    هب سوی   ات  ش  همی ربََد     اـضق           دید         د خواـهن   ان آشی    دگر    هک   کبورتی»

 و بدون خداحافظی، راه خود را گرفت و رفت.
 خاک ربد.رک و صدا، جان سپکد و آن همه استعداد و قریحه را با خود هب زری ای، زری پالسی مندرس، بیاز این مالاقت، چند روزی نگذشت هک خسکو رد گوهش

 :       قلمرو زبانی

 ارزش، گلیم درشت و کلفت.    پالس: جامه ای کم

 عبدالحسین وجدانی

 

 

 کارگاه متن پژوهی
 :قلمرو زبانی

 بنویسید:« هم آوا » و یک « معادل معنایی » برای هر یک از واژه های زیر یک  -1

                                                                     ذا غ ( ، ) جنگ زغاهم آوا:          تقدری قضا : معادل معنایی: 

 مقلوبهم آوا :       تسلیم مغلوب: معادل معنایی: 

 از متن درس ،  هفت واژۀ مهمّ امالیی بیابید و بنویسید. -2
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گال ،  واقر ، طمأنینه ، الزام ، غالب   مخذول ، استکحام ، بدس
 یک از انواع جمله ، نمونه های مناسب بیابید. از متن درس برای هر -9

 .همه حیکت کردند هک آفتاب از کدام سمت ربآمده هک خسکو کیف همراه آورده استمرکب:                           از همۀ ردس اهی حفظی بیست می گرفت.ساده : 
 کنید: مشّخص زیر های جمله در را پیوسته ضمیرهای دستوری نقش -4

  مضاف الیه ) دیگر طاقت  دیدن  من نماند.(        .نماند دیدنم طاقت رالف( دیگ
  مضاف الیه ) هک جان  تو از آن خورش رپورش یابد (   ) که ( جان یابدت زان خورش پرورشب( 

 :قلمرو ادبی

 مفهوم هر یک از کنایه های زیر را بنویسید: -1

       تسلیم شدنب( سپر انداختن :                              مطابق میل بودنالف( باب دندان بودن : 
 انتوان بودنج( لنگ بودن کُمیت :                                       تواانیی کاری داشتنب( مرد میدان بودن: 

وه را در متن درس یکی از شیوه های طنزنویسی ، نقیضه پردازی یا تقلید از آثار ادبی است ؛ نمونه هایی از کاربرد این شی -2

 بیابید.

می گویند. نمونه ای از آرایۀ تضمین « تضمین » آوردن بخشی از آیه ، حدیث ، مصراع یا بیتی از شاعری دیگر را در میان کالم  -9

 را در متن درس بیابید.

 سعدی                         ارلّن ا    عَذاب     ارّبن     اق ن  وَ                      ار زنه   ،  بد    قرین   از   ارزینه 

 .است آورده عینا را)211 آیۀ بقره، سورۀ( کریم قرآن از ای آیه خود، سرودۀ در سعدی بینید می که طور همان

 :  قلمرو فکری

 در بارۀ ارتباط مفهومی سرودۀ زیر با متن درس توضیح دهید: -1

 کند     د پلی        را    تو    پاکی   هـچ گر                                      بد  هک صحبت    ن م نشی ـک  بدان    با
 دکن                             انپدید         ارب             لّکه ای                                               را            زرگی ب            بدین           ابیآفـت 

 سنایی                                                                                                       

 هم نشینی با انسان های بد ، آدمی را به انحراف می کشاند و باعث سقوط و نابودی او می شود. 

 ارتباط معنایی دارند؟ به سروده های زیر از سعدی توجّه کنید. هر یک با کدام قسمت از متن درس ، -2

ام      کند       ریمصلحـتش رهب    رهب غی                 است ربـخ  او ن ره آن هک گردش گیتی هب کی                                  ایّ
 کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید          قضا همی بَرَدش تا به سوی دانه و دام

 اشدنب    ارث    او   رد   و   دسخنی ز عشق گوین                   هچ وجود نقش دیوار و هچ آدمی هک با او                                       
شده ، سرد و بی حالت های خشکهایِ درشت و پُر فروغش چون چشمهبارید. چشمروزی میاش بدبختی و سیهاز چهرۀ تکیده

اک را چون اسکلتی وحشتناک ساخته بود. خدای من! این همان خسرو است؟! از حالش شده بود. شیرۀ تریاک، آن شیر بی ب

داد »آمد، با زهرخندی گفت: پرسیدم؛ جوابی نداد. ناچار بلندتر حرف زدم ؛ با صدایی که به قول معروف، گویی از ته چاه در می

 استفهمیدم کَر هم شده«. نزن؛ من گوش استماع ندارم، لِمَن تَقول

 ر شما به جای نویسنده بودید ، این داستان را چگونه به پایان می رساندید؟اگ -9



 

 

123 
 

 طرّاران                                                                        :روان خوانی

 ردن کرده و جاَلج ل رد گردن او محکم بسته ، از پس وی می دوید.    رد گ   رهتـش  را  و زبی   رداز گوش نشسته بود    رب  و  آمد  دادهب بغ  ردی د هک مچنین گوین      
    «.من ربوم و آن زب را از مرد بدزدم» هس طّرار نشسته بودند . یکی گفت :  
 این سهل است ، من خر او را بیاورم . پس آن یکی رب عقب مرد روان شد.:» دیگری گفت    
پس یکی رب عقب او روان شد. چنان هک موضع خالی یافت ، جالجل از گردن زب باز کرد و رب       «. اهی او را بیاورماین سهل است ، من جاهم:» دیگری گفت      

آن مرد ۀ تنگ ، استاده بود. چون دنبال خر بست. خر دُنب را می جنبانید و آواز جالجل هب گوش مرد می رسید ، و امگن می ربد هک زب ، ربقرار است.     آن دیگر رب رک کوچ
؟     «زب را هک دید» رد هک: طُرهف مردمان اند مردمان این دیار، جالجل رب گردن خر بندند و او رب دنب  خر بسته است.     آن مرد ردنگریست ، زب را ندید ، فریاد ک » سید ، گفت : رب

گاه دار ات من زب بطلبم:» گفت  آن مرد      «.شد من مردی را دیدم هک زبی داشت و رد این کوهچ فرو:» طّرار دیگر گفت  طّرار       «.ای خواّج ، لطف کن و این خر را ن
من :» آن مرد هب طرف کوی فرو رفت ، طّرار خر را ربد . آن طّرار دیگر بیامد هک گفته بود هک       «.رب خود مّنت دارم ، و من مؤّذن این مسجدم و زود باز آی:» گفت 

نمود.     اق ، رب رک راه ، چاهی بود. طّرار رب رک چاه بنشست ، چنان هک آن مرد ربسید و طلب خر و زب می کرد. طّرار فریاد ربآورد و اضطراب می از اّتف«. جامۀ او را بیارم 
ی رپُ زر از دست من رد این چاه افتاد و صندوقچۀ ا:» طّرار گفت       !؟«خر و زب  من ربده اند و تو فریاد می کنی !ای خواّج ، تو را هچ رسیده است؟:» آن مرد او را گفت 

 پس آن مرد ، جاهم و دستار ربششید و بدان چاه فروشد.       من رد این چاه نمی توانم شد. ده دینار تو را دهم ، اگر تو این صندوقچۀ من از این جا ربآوری.
د هک رد این چاه چیه نیست . و چیه شس جواب نداد. آن مرد را مالل گرفت . چون هب باال آمد ، جاهم و پس آن مرد رد چاه فریاد می کر       طّرار جاهم و دستار رب گرفت و ربد.     

 «.م هک مبادا مرا نیز بدزدندمی دار هن ، پاس خود :» گفت        ؟«چرا چنین می کنی ، مگر دیواهن شدی» مردمان دنتفگ:      طّرار باز ندید. چوبی ربگرفت و رب هم می زد.
کایات جوامع                                                                                                          عوفی محّمد الّدین سدید الّروایات، ولوامع الح

 :قلمرو زبانی

دُنب :   /کوچۀ تنگ : کوچۀ کم عرض   / موضع خالی یافت : مکان را خالی از مردم دید    / طرّار : دزد  / جالجل: زنگ ، زنگوله   

 دُم       

بر خود منّت دارم : احسان شما را بر  /در این کوچه فروشد : در این کوچه به سمت پایین می رفت    /طرفه : عجیب ، شگفت آور  

شد: نمی توانم داخل این چاه  در این چاه نمی توانم/ تو را چه رسیده است ؟ : برای تو چه اتفاقی افتاده است؟   / خود می پذیرم   

  /شوم  

 پاس خود می دارم : از خود مراقبت می کنم.     / مالل گرفت: مرد به ستوه آمد /  دستار: عمامه ، سربند 

 :درک و دریافت

 به نظر شما ، چرا شخصیّت اصلی قصّه ، به چنین سرنوشتی دچار شد؟  به علت سادگی  و زود باوری بیش از حد.  -1

 بارۀ لحن و بیان داستان توضیح دهید. در -2
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 گونه شناسی

 ادبیات جهان

ا رد این ف       صل با متن اه و شارعان و از ابتدای کتاب ات این فصل ، ره هچ خواندیم ، مربوط هب فضای فکری و معنوی و جغرافیایی میهن زعزی مان اریان بوده است امّ

 یای فرهنگی اریان را تصوری می کنند ومسایل رکزمین اهی دیگر با موضوع اهی بشکی را رد جهان نشان می دهند.نویسندگانی آشنا می شویم هک بیکون از جغراف 

کار مشاهیک ، اندیشه اهی ملل و آاثر ربجسته و شخصیت اهی مشهور ادبیات جهان آشنا خواهیم شد.       از طریق مطالعۀ این فصل ، با اف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


