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 ستایش
 

 لطف خدا                                                                  
 فرهاد و شیرین نام اثر:
 مثنوی قالب:

 وحشی بافقی سراینده:
 حمد و ستایش خدا موضوع:

 ههههابهههه نهههام باشهههنی ب هههش  بهههان
 

 هههههاحههههالوج سههههنر مینههههی در بیههههان 
 

 

خش و بچاشنییرینی/ شحالوت:  /شودیاضافه م آن کالم به شتریب یاثربخش یش: آنچه برابخ یچاشن مزه و طعم/چاشنی:  ←قلمرو  بانی 
یاب ترکدو هاا: بااننام چاشنی بخش زبخش و حالوت سنج(/ سنج: صفت فاعلی مرکب مرخّم )صفتِ جانشین موصوف یعنی خدایِ چاشنیحالوت

یات بدر پایان « کنمز میآغا»حذف فعل بخش(/ شنیالیه ) بدل برای چافبخش: بدل مضاحالوت ها(بخش زبانبخش، چاشنیاضافی )نام چاشنی
  به قرینۀ معنوی.

ب، جاذّا،، دل چ ایاه از سانج کناساخن/ حاالوتاز و دلنشین و مؤثّر کننده/ زبان: مجاز  دلپذیراثر بخش، بخش کنایه از چاشنی ←قلمرو ادبی 
م غیار اژگاان و مفااهیشاوند باا وهایی که با یکی از حواس پنجگانه دریافات مایفتآمیختن صآمیزی )حالوت سنج معنی: حس خوشایند کننده/

 ان: مراعات نظیر. زبان، معنی و بی(/ «عقل سرخ»در ترکیب « عقل»به « سرخی»شود؛ مانند ن بت دادن آمیزی شمرده میمح وس نیز حس
   کند.می وشایند و جذّا،دلنشین و مؤثر و مفهوم و معنی آن را خ کنم که ]یاد و ذکر او[ کالم رابا نام خدایی آغاز میسخنم را  ←مینی 
  جذّابیت سخن و کالم است.نشینی، ارزش و موجب دل ،یاد خداو ذکر  ← مفهوم

 بلنهههد سن سهههر خهههه او خواههههد بلنهههد 
 

 نژنههههد سن د  خههههه او خواهههههد نژنههههد  
 

ی/ فعال اساناد ین/ خواهاد:به قرینۀ معنوی/ نژند: خوار و زبون، اندوهگدر هر دو مصراع « دل»و « سر»بعد از « است»حذف فعل  ←قلمرو  بانی 
 م ند.«: نژند»و « بلند»مفعول/ «: شنژند»و « شبلند»ضمیر متّصل اَا ش در 

وار خاراده بکند،  را که هد عزیز و هرکستُعِزُّ مَن تَشاء و تُذِّلُ مَن تَشاء: خداوند هرکس را که بخوا»به آیۀ شریفۀ  تلمیحی است بیت ←قلمرو ادبی 
 د و نژند: تضاد.بلن /خص و فردبلند بودن کنایه از عزیز و ارزشمند بودن/ سر و دل: مراعات نظیر و مجاز از ان ان و شسر «/گرداندو ذلیل می

 خداوند بخواهد.است که   خوار و ذلیل یند اراده کند و آن شخصواان انی عزیز و ارزشمند است که خدآن  ←مینی 
 عزّت و ذلّت بندگان به ارادۀ خداست. ←مفهوم 

 در نابسههههتس احسههههان ت ههههاده اسهههه 
 

 بایسهه  داده اسهه بههه هههر خهه  سن ههه مههی 
 

اب اته: ترکیاب مفعول )درِ ن گروه اسمی وناب تۀ اح ان:  اح ان: نیکی کردن، نیکویی، خوبی، بخشش/ ناب ته و گشاده: ترادف/ درِ ←قلمرو  بانی 
 بای ت: الزم و ضروری است.می /ی(اح ان: ترکیب اضاف وصفی و درِ
 کنایه از بخشندگی و اح ان و نیکی. «خانه گشوده بودن در»اح ان: استعارۀ مکنیّه/  درِ ←قلمرو ادبی 

 خشد.بورت و نیاز، میضرو به هرکس به اندازۀ است های خود گشوده بخشندگی و اح ان خود را به روی همۀ آفریده درگاهِ ،خداوند ←مینی 
 بخشندگی عام و گ تردۀ خدا. ←مفهوم 

 بههههه ترتیهههههی نهههههاده وضهههه   ههههال 
 

 خههه نههی یههب مههوی باشههد بههیش و نههی خهه  
 

ساز که برای نفی به پایهرف ربط همنی....نی: نه...نه )حآفریده، بناکرده، ساخته/ وضع: وضعیّت و حالت/  ماضی نقلی به معنی نهاده: ←قلمرو  بانی 
  به قرینۀ لفظی حذف شده است.« کم»بعد از« باشد»کند(/ فعل رود و فعل جمله را منفی میکار می

 ب و کاستی.نقص و عیبیکنایه از « بیش و کم نبودن»: تضاد/ بیش و کم /ای، کمی، اندکیاز ذرّه کنایه« یک مو» ←قلمرو ادبی 
  .شوده نمیکم و کاستی در آن دید عیب و ای آفریده است که هیچ نقص ودنیا را به گونه ،خداوند ←مینی 
 (یش وجود ندارد.در عالم آفر یاند و هیچ نقص و عیبها بر اساس مصلحت و حکمتی خلق شدههمه آفریدهنظام اح ن آفرینش ) ←مفهوم 

 اتههههر لطفههههش قههههرین حهههها  تههههردد
 

 همههههههه ادبارههههههها اقههههههها  تههههههردد 
 

 سعادت.  ضادّ اقبال/ اقبال: خوشبختی،روزی؛ متقرین: همراه، نزدیک، دوست و همنشین/ ادبار: بدبختی، سیه ←قلمرو  بانی 
 اقبال و ادبار: تضاد/ قرین و همنشین شدن لطف: استعارۀ مکنیّه و تشخیص. ←قلمرو ادبی 

 گردد.های او به خوشبختی بدل مییار و همراه ک ی شود همۀ بدبختی ،اگر لطف خداوند ←مینی 
 لطف و عنایت خدا، مایۀ خوشبختی است. ←مفهوم 

 سهههو نههههد  هههایاو یهههبو تهههر توفیههه  
 

 نههههه ا  تههههدبیر خههههار سیههههد نههههه ا  رای 
 

ه نتیجاه برساد/ ا خاواهش او باتوفیق: ساز گردانیدن؛ تأیید الهی؛ آن است که خداوند، اسبا، را موافق خواهش بنده، مهیّا کناد تا ←قلمرو  بانی 
 باه قریناۀ« رای»عد از ب« کار آید»ف فعلرای: تدبیر و اندیشه/ حذ / تیحزم، درا، هاندیشی، خرد و اندیشساز/ تدبیر: چارهپایهنه....نه: حرف ربط هم

 لفظی.
ی: مراعاات دن/ تادبیر و راکنایه از کناره گیری کردن، اقادام و کااری نکار« پا یک سو نهادن»توفیق: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/  ←قلمرو ادبی 

 نظیر/ پای و رای: جناس ناقص اختالفی.
 اندیشی و اندیشۀ او کاری ساخته نی ت.ای نگردد، از چارهشامل حال بنده ،د الهیو اگر توفیق و تأیی ←مینی 

 اندیشی بنده بدون توفیق و عنایت الهی.تدبیر و چاره ناتوانی و عجز: ←مفهوم 
 خهههههرد را تهههههر نه  هههههد روشهههههنایی

 

 رایههههیتهههها ابههههد در تیههههره  بمانههههد 
 

 .تا: حرف اضافه/ ابد: متممانتها/ مان بیابد: زخرد را: به خرد )را: حرف اضافه(/  ←قلمرو  بانی 
کنایاه از  «:رایایتیاره» /رای بودن خرد: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/ روشنایی: اساتعارۀ مصارّحه از آگااهی، بصایرت و هادایتتیره ←قلمرو ادبی 

 ندیشه.(ای و خرد و اآمیزی )ن بت تیرگی و سیاهی به ررایی: حسرایی: تضاد/ تیرهبدندایشی، گمراهی/ روشنایی و تیره
 هد ماند.اگر خداوند به عقل و خرد، آگاهی، بصیرت و روشنگری عطا نکند تا ابد و برای همیشه در گمراهی باقی خوا ←مینی 
 گمراهی عقل و خرد بدون آگاهی و روشنگری خداوند. ←مفهوم 

 باشههههد در ایههههن راهسن خمهههها    هههه  
 

 خههههه تویههههد نیسههههت  ا  هههههی  ستههههاه 
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 هیچ: ضمیر مبهم و متمم. آخرین حدّ چیزی، نهایت، بزرگی و فرزانگی/کمال:  ←قلمرو  بانی 
  شناسی.صرّحه از خدامسخن گفتن عقل: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/ کمال عقل در ناآگاه بودن: پارادوکس. این راه: استعارۀ  ←قلمرو ادبی 

 ند از هیچ چیزی آگاه نی تم.راه شناخت خدا اقرار کدر آن است که  ،بزرگی و فرزانگی عقل ←مینی 
 عجز و ناتوانی عقل فل فی و استداللی از درک و شناخت خدا. ←مفهوم 

 

 درس یک 

 نیکی                                                                                                    

 بوستان نام اثر:
 (سعدی شیرازی )شاعر قرن هفتم سراینده:
 مثنوی قالب:

 ادبیات تعلیمی موضوع:
 یکهههی روبههههی دیهههد بهههی دسههه  و  هههای

 

 فهههرو مانهههد در لطهههف و  هههن  خهههدای 
 

 ان.نیکویی و اح ن، نیکی کردساختن، نع: آفرینش، دست و پا: صفتِ روباه/ صُ یکی: شخصی، فردی؛ ضمیر مبهم و نهاد/ بی ←قلمرو  بانی 
نایاه از متحیّار ک« فرومانادن»ر/ ف و ناتوان و از کار افتاده، دست و پاچلفتی/ دست و پا: مراعات نظیکنایه از ضعی« دست و پا بی» ←قلمرو ادبی 

 شدن، تعجّب کردن.
  یت بعدی()ادامۀ معنی در بزده شد،....شگفت ادکار و آفرینش خ ازشخصی، روباه ضعیف و عاجز و ناتوانی را دید و  ←مینی 

 بهههرد خهههه بهههون  نهههدتانی بهههه سهههر می
 

 ورد خ هههن دسههه  و  هههای ا  خجههها میبهههدی 
 

  چون: چگونه )قید پرسش(. ←قلمرو  بانی 
  کنایه از تأمین زندگی و امرار معاش.« به سر بردنزندگانی را » ←قلمرو ادبی 

 آورد.کند و با این ضعف و ناتوانی از کجا روزیش را به دست میکه ]این روباه[ چگونه زندگیش را تأمین می... ←مینی 
 های خدا.حیرت و شگفتی در ارتزاق و ک ب روزی آفریده ← مفهوم

 رنههه ش شهههوریدهدر ایهههن بهههود درویههه
 

 سمهههد شههههالی بهههه بنههه خهههه شهههیری بر 

 

پنجاه و  چنا:: /ت، مفعاولشغال: جانوارِ پ تانداری است که جزو رستۀ گوشخواران اساین: ضمیر اشاره یعنی این فکر و پرسش/  ←قلمرو  بانی 
 .جانوران گرین و دمجموعۀ انگشتان ان ا

(/ رنا: و چنا:: جنااس آمیزی )ن بت دادن رن: به شوریدگیرن:: حس حال و پریشان/ شوریدهکنایه از آشفته« رن: شوریده» ←قلمرو ادبی 
 تالفی.ناقص اخ
 درویش آشفته حال و پریشان، در این فکر و خیال بود که ناگهان شیری نمایان شد که شغالی در چن: داشت. ←مینی 

 شههههها  نبههههون ب هههه  را شههههیر خههههورد
 

 بمانهههد سن بهههه روبهههاه ا  سن سهههیر خهههورد 
 

  شیر: نهاد/ بماند: ماضی ساده/ آن چه: نهادِ فعل بماند/سیر: قید. ←قلمرو  بانی 
  ی.س ناقص اختالفص/ شیر و سیر: جناکنایه از بدبخت و بیچاره/ نگون بختی شغال: استعارۀ مکنیّه و تشخی« نگون بخت» ←قلمرو ادبی 

 .آن باقی مانده بود، به سیری تغذیه کرد از را چه آن روباه، و شیر، شغال بدبخت را خورد ←مینی 
 فهههههات اوفتهههههاددتهههههر رو  بههههها  اتّ

 

 خههههه رو ی رسههههان قههههوج رو   بههههداد 

 

رساان: صافت وزیر عال افتااد/ف اوفتاد: کاربرد تااریخی دگر: دیگر )صفت مبهم(/ دگر روز: ترکیب وصفی و قید/ باز: دو باره، قید/ ←قلمرو  بانی 
: باه او «اَ ش»ر متّصل ضمی رزق روزانه، خوراک، غذا/ قوت:  /رسان()خدای روزی مرخّم که جانشین موصوف و اسم خود شده استمرکب فاعلی 

 .بداد: ماضی سادهمتمم/   ←
 روزی و روز: جناس ناقص افزایشی.روزی رسان و قوت: مراعات نظیر/  ←قلمرو ادبی 

 راهم ساخت.رساند و فرا به او  رسان، روزی و رزق روزانهروزیدیگر دوباره همین اتّفاق افتاد رخ داد و خدای روز  ←مینی 
 ی ههههیند مههههرد را دیههههده بیننههههده خههههرد

 

 شههههد و تکیههههه بههههر سفریننههههده خههههرد 
 

ه )چشم و دیدۀ مرد(/ الیه برای دیدفه و مرد مضافاعتقاد و باور قلبی/ را: نشانۀ فکّ اضا حالت آگاهی دقیق یا اطمینان کامل؛یقین:  ←قلمرو  بانی 
 بیننده: م ند/ کرد: گردانید؛ فعل اسنادی/ شد: رفت.

مااد و اطمیناان و اعتکنایاه از « دنبر آفریننده تکیه کر»کنایه از  بصیر و آگاه کردن/ « بیننده کردن»دیده و بیننده: مراعات نظیر/  ←قلمرو ادبی 
  آرایی.واج«: ر»، «د»، «ن»های واجتکرار  /به خدا توکّل کردن

توکّال و ت و به خادا ؛ بنابرین[ رفخدا[ چشم مرد را بینا کرد ]و به او بصیرت و آگاهی بخشید رسانیِباور و ایمان و یقین ]به روزی و رزق ←مینی 
 بعدی[ یتدر ب ]ادامۀ معنی ...اعتماد کرد،

 رسانی خدا.ایمان و اعتماد به روزی ←مفهوم 
 نجههی ن ههین  بههو مههور هه  بههه خُخههنین 

 

 خههههه رو ی ن وردنههههد  ههههیالن بههههه  ور 
 

 نشینم؛ مضارع اخباری.کُنج: گوشه و زاویه/ نشینم: می ←قلمرو  بانی 
گیاری و انازوا و کنایه از گوشاه «به کنجی نش تن»به، به کنجی نشینم: وجه شبه(/ تشبیه )من: مشبّه، چو: ادات تشبیه، مور: مشبّهٌ ←قلمرو ادبی 

 دست از کار کشیدن/ مور و زور: جناس ناقص اختالفی/ مور و پیل: تضاد.
تاالش و زور  ها هم با سعی ویلفکشم؛ چرا که ]حتّی[ نشینم و دست از کار میای میای در گوشهکه من نیز از این پس مانند مورچه....  ←مینی 

 آورند.بازو، روزی به دست نمی
 .نتیجه بودن سعی و تالشزی و رزق و بیمقدّر بودنِ رو باور به ←مفهوم 
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  ن هههدان فهههرو بهههرد بنهههدی بهههه جیهههب
 

 خههههه ب  ههههنده رو ی فرسههههتد    یههههب 
 

... در آن قارار د، فرشاتگان وزنخدان: چانه/ چندی: مدّتی؛ قید/ جیب: یقه، گریبان/ غیب: پنهان، نهان از چشم؛ عاالمی کاه خداونا ←قلمرو  بانی 
 دارند.

غیاب:  جیاب وار داشاتن/ چیازی را انتظا نیز نش تن و کوشش نکردن و و به تفکّر فرورفتن کنایه از «جیب فرو بردن زنخدان به» ←قلمرو ادبی 
 جناس ناقص اختالفی.

 .رساندرزق می مدّتی گوشه گرفت و دست از کار کشید، به این امید و انتظار که خدای بخشنده از عالم غیب به او روزی و ←مینی 
 بر سعی و تالش. ترجیح توکّل ←مفهوم 

 نههه بیبانههه تیمههار خههورد  نههه دوسهه 
 

 بههو بههنبش را و اسههت وان مانههد و  وسهه  
 

«: خاوردش»ا ش در فعال اَضمیر متّصل  /یو پرستار یو نگاهداشت، توجّه، مراقبت، محافظت، غمخوار تیغم، اندوه، حماتیمار:  ←قلمرو  بانی 
 .ندستخوان باقی ماابرایش پوست و  ←متمم «: چنگش»ساز/ ضمیر متّصل اَا ش در الیه ِ تیمار )تیمارش(/ چن:: نوعیجهش ضمیر و مضاف

ا پنجاۀ دسات 2صلی(، اا نوعی ساز )معنای 1دوست: تضاد/ دوست و پوست: جناس ناقص اختالفی/ چن:: ایهام تناسب؛  بیگانه و ←قلمرو ادبی 
ه از ضاعیف کنای« ماندن رگ و استخوان و پوست ک ی باقی»عات نظیر/ : مراکه با رگ و استخوان و پوست تناسب دارد/ رگ و استخوان و پوست

 و الغر شدن.
ی پوساتو   رگ و اساتخوان:، مانند سااز چناک ی از او مراقبت و پرستاری نکرد؛ ]بنابرین[ بیگانه هیچ کس به فکر او نبود و  از آشنا و ←مینی 
  ش باقی ماند و الغر و ضعیف و ناتوان شد.برای

 نهههد ا  ضهههییفی و ههههو بهههو  ههههر  نما
 

   دیهههوار مبهههرابش سمهههد بهههه تهههو  

 

،: محارا /، هوشایاریعورعقل، خرد، فهم، شهوش:  /متمم )برای او(«: صبرش»ضمیر متّصل اَا ش در ساز/ چو: حرف ربط واب ته ←قلمرو  بانی 
رای الیاه باو مضااف و جابه جایی ضامیر جهش«: محرابش»ضمیر متّصل اَا ش در  /طاق م جد که در سمت قبله است نماز،شیپ  تادنیا یجا
 گوشِ او(. « )گوش»

 ن.م جد )دیوار م جد(/ به گوش آمدن: کنایه از شنیداز هوش و گوش: جناس ناقص اختالفی/ محرا،: مجاز  ←قلمرو ادبی 
نی .. ]ادامۀ معسید و شنید..رگوشش  اند، از دیوار م جد ]صدای و ندایی[ بههنگامی که از ضعف و ناتوانی، صبر و هوشی برای او باقی نم ←مینی 

 در بیت بعد[
 بههههرو شههههیر درّنههههده بهههها د ای د   هههه 

 

 م ینههههدا  خههههود را بههههو روبههههاه  شهههه                     
 

ج، فلا، افتااده ت و پای از کااردسشوند(/ شَل: جمله شمرده می ،ها)شبه جملهگر/ ای دغل: منادا و شبه جمله دَغَل: ناراست، حیله ←قلمرو  بانی 
 . متمم لن: و چالق/ چو: مانند؛ حرف اضافه/ روباه شل: ترکیب وصفی و

ه، چاو: تشبیه: )خود: مشبّ /و ناتوانی زدن خود را به ضعف : کنایه ازبه(/ خود را انداختنتشبیه: )تو )ای دغل(: مشبّه، شیر درّنده: مشبّهٌ ←قلمرو ادبی 
 (.بهبه/ مینداز: وجه شادات تشبیه، روباه شل: مشبّهٌ

 نزن.وانی ای فریبکار و حیله گر، برو چون شیر درّنده، تالش و کوشش کن و خود را مانند روباه لن:، به ضعف و نات ←مینی 
 توکّل صِرف. واب تگی و  دعوت به سعی و تالش و پرهیز از ←مفهوم 

 بنههان سههیی خههن خههن تههو مانههد بههو شههیر
 

 بههه باشههی بههو روبههه بههه وامانههده سههیر  
 

و  ده، پس ماننده: ته ماندهواما /م انکاریچه باشی.....؟: استفها /چو: مانند/ شیر و روبه: متمم /چنان: قید/ ماند: بماند؛ مضارع التزامی ←قلمرو  بانی 
 .سیر: م ندباقی ماندۀ غذا/ 

: بیه: )تو: مشبّه، چوقص اختالفی/ تشناس ناشیر و سیر: ج ماند: وجه شبه(/سعی و به، تشبیه: )تو: مشبّه، چو: ادات تشبیه، شیر: مشبّهٌ ←قلمرو ادبی 
 به، به وامانده سیر شدن: وجه شبه.(ادات تشبیه، روبه: مشبّهٌ

غاذای دیگاران  ا از ته ماندۀرچرا چون روباه خود از تو ]چیزی برای روزی دیگران[ باقی بماند،  مانند شیر آن گونه سعی و تالش کن که ←مینی 
  کنی؟سیر می
 واب تگی. از ه تالش و کوشش و پرهیزدعوت ب ←مفهوم 

 ب هههور تههها تهههوانی بهههه بههها وی خهههویش         
 

یی  بُهههو د در تهههرا وی خهههویش   خهههه سههه 
 

 ترکیب اضافی و نهاد/ ترازوی خویش: ترکیب اضافی و متمم.سعیت: توانی؛ مضارع اخباری/ توانی: می ←قلمرو  بانی 
وم ضار، دجۀ سعی/ مصاراع رنج و نتی ت/ خوردن: کنایه از بهره بردن/ سعی: مجاز از دستتوان، قدرت و حاصل دسبازو: مجاز از  ←قلمرو ادبی 

نتیجۀ تالش خود را دیدن و  : کنایه از نجم(/ سعی در ترازوی ک ی بودن /39« )لَیسَ لِألن انِ اِلّا مَا سعی»المثل و نیز تلمیحی است به آیۀ شریفۀ 
 ک ب کردن.

 واهد شد.خو، نصیب خودت رنج و حاصل دست خود روزی بخور و بهره ببر؛ چرا که نتیجۀ تالش تداری از دست تا جایی که توان و قدرت ←مینی 
 دعوت به تالش و استقالل و اتّکا به خود. ←مفهوم 

 ببیهههر ای جهههواند دسههه  درویهههش  یهههر          
 

 نهههه خهههود را بهههیفکن خهههه دسهههت  ببیهههر 
 

صال اَاا ش در ضامیر متّ /فعول )دست درویش: ترکیب اضافی، درویاش پیار: ترکیاب وصافی(دست درویش پیر: گروه اسمی و م ←قلمرو  بانی 
 الیه.مضاف«: دستم»

عف و نااتوانی ضز خود را به اجوان و پیر: تضاد/ دست ک ی را گرفتن: کنایه از کمک و یاری کردن به ک ی/ خود را افکندن: کنایه  ←قلمرو ادبی 
  زدن و وامانده نشان دادن.

وان نشان بادهی ا وامانده و ناتها کمک کن[ نه این که خود رهای ضعیف و ناتوان را بگیر ]و به آنتوانی[ دست ان انای جوان، ]اگر می ←مینی 
  ]و انتظار داشته باشی[ که دیگران به تو کمک کنند.

 دعوت به اح ان و نیکی و پرهیز از واب تگی. ←مفهوم 
       خهههدا را بهههر سن بنهههده ب  هههایش اسههه       

 
 

 خههه خلهه  ا  وجههود  در سسههایش اسهه  
 

ی و نهااد/ : ترکیاب اضاافخدا را....بخشایش: رای فکّ اضافه؛ بخشایشِ خدا )بخشایش: مضاف و خدا: مضاف الیه(/ بخشایشِ خادا ←قلمرو  بانی 
  .گذشت و چشم پوشیدن از گناه یا کار نادرست ک ی؛ عفو؛ از مصدر بخشودنبخشایش: 
 مراعات نظیر. :کردار/ خدا، بنده، بخشایش و خلق جود: مجاز از اعمال وو  ←قلمرو ادبی 

 اشند.بگردد که مردم از اعمال و رفتار او در آرامش و امنیّت ای میبندهحال شامل  ،عفو و گذشت خداوند ←مینی 
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 آزاری )ستم و غیبت و...(دعوت به مردمداری و اح ان و نیکی و  پرهیز از مردم ←مفهوم 
 د سن سههر خههه مهههنی در اوسهه ر  و  مر خ هه

 

 همّتاننهههد بهههی مههههن و  وسههه خهههه دون 
 

ی طبع پ ات و ه همّت، داراهمّت: کوتاکَرَم: بزرگواری، جوانمردی، بخشندگی، لطف و اح ان/ آن سر: ترکیب وصفی و نهاد/  دون ←قلمرو  بانی 
 همّتان: نهاد/ بی مغز و پوست: م ند.دونکوتاه اندیشه، فرومایه/ 

 .و اندیشهقد فکر خرد و فایز باسر: مجاز از ان ان/ مغز: مجاز از فکر و اندیشه/ مغز و پوست: تضاد/ بی مغز و پوست بودن: کنایه  ←مرو ادبی قل
-یکه نما] و فرومایهپ ت ی هاان ان ؛ ]بنابرین،[کنددی و بخشندگی می]به طور طبیعی[ ان انی که دارای فکر و اندیشه است، جوانمر ← مینی

 اندیشند.نمیبهره از فکر و خِرَدند و بیواقع[ دربخشند، 
 حاصل خردمندی است. ،جوانمردی و بخشندگی ←مفهوم 

 خسهههی نیهههب بینهههد بهههه ههههر دو سهههرای

 

 

 خهههه نیکهههی رسهههاند بهههه خلههه  خهههدای 
 

 ای: گروه اسمیهر دو سر /تزامیمضارع ال بیند؛ مضارع اخباری/ رساند: برساند؛بیند: می /گروه اسمی و مفعولهر دو، : و نیکی نیک ←قلمرو  بانی 
 .()دو ترکیب وصفی: هر سرا، دو سرا و متمم

 .و سرا: استعارۀ مصرّحه از این دنیا و جهان آخرتدنیک و نیکی: جناس ناقص افزایشی/ هر  ←قلمرو ادبی 
 ان و نیکی کند.های خدا اح شود که به آفریدهان انی در هر دو دنیا به سعادت و رستگاری نایل می ← مینی
 شرط رستگاری و سعادت و نیکی دیدن، نیکوکاری است. ←مفهوم 

 
 

 درس دوم
 

 س قاضی بُ                                                                  
 تاریخ  بیهقی نام اثر:
 نثر قالب:

 ابوالفضل بیهقی نویسنده:
 عت طبع(ادبیّات تعلیمی )آزادگی، قناعت و منا موضوع:

 
ندیمان  وو رو  دوشنهه ]امیرمسیود[ شهبیرد برن س  و به خران رود  هیرمند رف  با با ان و یو ان و ح      *

 ده بودند.ها  ها و ش راعو مُطربان؛ و تا باشتباه به  ید م هو  بودند.    به خران سب فرود سمدند و خیمه
م اعود  و شاخص برای م عود/ امیار م اعود: در جنو، غربی افغان تان/ امیر: واب تۀ پیشین بُ ت: شهری نزدیک به رود هیرمند ←قلمرو  بانی 
ت بار وصایّ ومت کرد. با مارگ محماود غزناوی بنااحک ۴32سال تا  11هجری به مدت  ۴21بود که از سال  ان محمود غزنویسلطغزنوی، پ ر 

و لشکریان محمد، او را اسیر و  دان ت، با حمایت امیرانپدر می بر حقّ م عود که همواره خود را جانشینِ اجانشین او شد، امّ محمدمحمود، پ رش 
ای پرناده برنش ت: سوار شد/ کاران: سااحل، کناار/ بااز: شبگیر: سحرگاه، پیش از صبح؛ بدل از قید/ /رفتزمام امور را به دست گو خود  کردکور 

، یاوز: یوزپلنا:، جاانوری شاکاری /جانوران تربیت می کردنادقدیم آن را برای شکار  که در ی کوتاه و محکمهای قوی و منقارشکاری با چنگال
خوان، روا/ ندیم: همنشین و همدم/ مُطربان: آوازهروند/ حَشَم: خدمتکاران و زیردستان فرمانتر از پلن: که با آن به شکار آهو و مانند آن میکوچک

-چاشتگاه: هنگام چاشت، نزدیک ظهر؛ متمم/ شراع: سایه /(حرف تا اگر فاصلۀ زمانی و مکانی را برساند، حرف اضافه استنوازنده/ تا: حرف اضافه )

 بان، خیمه.
 از رود هیرمند. مراعات نظیر/ آ،: مجاز: و شِراع( بازان و یوزان و صید(، )حَشَم و ندیمان و مُطربان(، )خیمه) ←قلمرو ادبی 

ه کناار رود ن و نوازنادگان بابازان و یوزان شاکاری و خادمتکاران، همنشاینابا  همرا[ سوار ]بر اسبامیر م عود ، سحرگاه، و روز دوشنبه ←مینی 
 بودند.ا برپا کرده هو سایبان هاو خیمه ل رود هیرمند پیاده شدندهیرمند رفت و تا نزدیک ظهر به شکار مشغول بودند. پس از آن ]شکار[ بر ساح

  او و ترد ا  جه   ن سها ب واس  و ناوی ده بیاوردند. یکی بنراد    ا  نما د امیر خ تیا  قضای سمده *
 ند.های دیبر بودها افبندند و ش را ی بر وی خ یدند و وی سنجا رف  و ا  هر دستی مردم در خ تیجامه

: صافی مقلاو،؛ دهومفعول و ترکیاب  ده ناو؛ناو: کشتی/ ناوی ده:  اتفاقاً؛ قید/از روی اتّفاق، از قضای آمده:  قضا: تقدیر، سرنوشت/ ←قلمرو  بانی 
و هرچیاز  پوشاک؛ فارش وجامه: لباس  /نش ت: نش تن؛ مصدر مرخّم و متمم /از جهتِ: برای، به خاطر؛ حرف اضافه /: ه ته(ناو صفت شمارشی،

 گ تردنی/ هر دستی: هر طبقه و گروهی.
 کشتی و ناو: مراعات نظیر. ←قلمرو ادبی 

سب بود، آماده مناتن او ] ی نشبرا که را تریقایق بزرگیک . درخواست کرد، ده قایق آوردند یهایبرح ب اتّفاق، پس از نماز، امیر قایق ← ینیم
  دند.های دیگر بوقم از هر گروهی در قایدمر بانی بر آن کشیدند و او به آنجا رفت ونمودند[ و فرش و گ تردنی پهن کردند و سایه

ه اهد سن دیدند خه بون سب نیرو خرده و خ تی  ُر شدهد ن ستن و دریدن ترف . سن تاه ستهاه شهدند خهنات *
 ن و  ریو خاس . امیر برخاس .  رقه خواس  شد. بان  و ه ناه 

 شروع باهگرفت:  نو درید نش تن آ، نیرو کرده: آ، باال آمده بود؛ آ، فشار آورده بود؛ طغیان کرده بود/آن: ضمیر اشاره؛ مفعول/  ←قلمرو  بانی 
اضاطرا،/ غریاو:  وغا، آشو، وغآن گاه: ترکیب وصفی؛ قید/ هَزاهِز: سروصدا،  /فرورفتن و شکافتن کرد/ گرفتن: به معنی آغاز و شروع کردن است

 .بان: و غوغا ،فریاد ،شور
بود غرق شاود.  دند که نزدیکتن کرد. زمانی متوجّه شناگهان دیدند که چون آ، باال آمده و قایق پر شده بود، شروع به فرورفتن و شکف ←مینی 
 صدا و آشو، و فریاد برخاست. امیر بلند شد.  و سر
ه   تند و امیر را ببرفتنهد و  . ای ان درج ستند هف های دیبر به او نندیب بودندو هنر سن بود خه خ تی *

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C
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فبار شد؛ بنان خه یهب دوا   وسه  و بربودند و به خ تی  دیبر رسانیدند و نیب خوفته شد و  ای  راس  ا
ای بهه ببسس  و هی  نمانده بود ا   رقه شده. امّا ایند رحم  خرد    ا  نمودن قدرجد و سوری و شادی

 ند و به خرانس رود رسانیدند.ندها براسن بسیارید تیره شد و بون امیر به خ تی رسیدد خ تی
بودند: بیارون بر /ایشانبرای  شت تن: بدلهفت و هدرج تند: به آ، پریدند/  ایشان: نهاد/ /نهبختایار بود؛ خوش هنر آن بود؛ بخت ←قلمرو  بانی 
وست/ یک دوال: پ دوال: چرم و افگار: مجروح، خ ته، زخمی/ /کامالً ضربه خورد ؛قید/ نیک کوفته شد: به شدّت مجروح شد کامالً؛نیک: کشیدند/ 

    دن.شنمودن: نشان دادن/ سور: جشن/ تیره شد: مکدّر، تباه و خرا،  د/یک الیه، یک پاره/ هیچ نمانده بود: نزدیک بو
یدند و به قاایق از آ، بیرون کش وها، هفت هشت نفر، به آ، پریدند و امیر را گرفتند آن. دهای دیگر به او نزدیک بودنقایق ،بختانهخوش ←مینی 

ا خداوند پاس از رق شود. امّه طوری که یک الیه پوستش کنده شد و نزدیک بود غدیگر رسانیدند و کامالً ضربه خورده و پای راستش زخمی شد؛ ب
ت درآوردناد و باه ق را به حرکارحم کرد، و شادی و جشنی به آن بزرگی خرا، و تباه شده بود، و چون امیر به قایق رسید، قای ،نشان دادن قدرتش
 ساحل رود رسانیدند.

ه  ودی بهه بهت ر و تهاه شده بود و برن س  و  و د سمد و جامه ببردانیدا  سن جهان سمدهد به خیمه فرو و امیر  *
خوشب سمد خه خهری س   ناخو  در ل برتاه افتاده بود و اضطرابی و ت وی ی بنرا به  های شهده و 

  ر یّ وا  یان و و یر به خدم   است ها  رفتند. بون  ادشاه را سالم  یافتندد خرو  و د ا بود ا  ل کری 
  دقه دادند خه سن را اندا ه نهود. و بندان
بلند، وسیع  وشک: ساختمانیک /عوض کردبگردانید:  /: ترکیب وصفی و نهاد از آن جهان آمده امیرِ /: صفت فاعلیاز آن جهان آمده ←قلمرو  بانی 

وش: صفت(/ خقید صفت، نا ه ته، سخت: گروه اسمی و نهاد )خبر:و زیبا که اغلب در میان باغ قرار گرفته است؛ قصر، کاخ/ خبری سخت ناخوش: 
رض بزرگداشت، ع ،خدمت: احترام قراری/ تشویش: اضطرا،، دلشوره و دلهره/ اَعیان: جمعِ عین؛ بزرگان و اشراف/تابی و بیاضطرا،: آشفتگی و بی

 .رعیّت: عامۀ مردم زیردست و فرمانبردار /؛ متمملشکری: سپاهیارادت/ 
 ز به وجود آمدنن: کنایه اشد به پای: کنایه از رهایی یافته از مرگ/ تر و تباه شدن: کنایه از ناخوش و بدحال/ هاز آن جهان آمد ←قلمرو ادبی 

عت به قصار ب شد و به سرناخوش و بدحال شده بود و سوار اس خیس، .از مرگ نجات یافته، به خیمه آمد و لباسش را عوض کردو امیر ِ  ←مینی 
 بزرگداشت رای مراسمبراف و وزیر ار ]مرگ امیر[ در لشگرگاه شایع شده و آشو، و دلشورۀ بزرگی ایجاد شده بود و اشآمد؛ چرا که خبری ب یار ناگو
 .نداشت دند که اندازهقدر صدقه دا بلند شد و آنو دعا  کریان و عامۀ مردم فریادسالم دیدند، از لشرا استقبال رفتند. وقتی پادشاه 

سهالم  خهه  ومملک  بر این حادثس بنرا و   یب خه افتاد  سمود به   ننین و جملفر هاو دیبر رو د امیر نامه *
ن و ابه مست ب  ّ دیبر ممالبدبه  رون شد و مثا  داد تا هنار هنار د ر م به   ننین و دو هنار هنار د ر م به سن م 

 تند.د مؤخَّد ت   و مُه ّران برفوقی راد و نه ته سمد و به تدروی ان دهند شُکر  این 
مار ، ادساتور داد ه/ مثاال داد:غَزنین: از شهرهای افغان تان، پایتخت غزنویان/ صَعب: دشوار، سخت/ مقرون: نزدیک، پیوسته، همرا ←قلمرو  بانی 

رای؛ را: باو شای اته/ زاوار چیز؛ سر، بی: محتاج، فقیم تَحِق کرد، فرمان داد/ هزار هزار: یک میلیون/ دِرَم: مخفّف درهم؛ سکۀ نقره، واحد پول نقره/
بزرگان در ذیل یا  ای پادشاهان وتوقیع: مُهر یا امض نبشته آمد: نوشته شد؛ فعل مجهول/  /: متمم؛ برای شکرگزاری اینشُکرِ این را ←حرف اضافه

  رسان.دههنده، مژد دبر پشت فرمان یا نامه/ توقیع کردن: مُهر زدن یا امضا کردن/ مؤکَّد: تأکید شده، استوار و محکم/ مبشّر: نوی
 : مجاز از اهل غزنین و مملکت.غَزنین و  مملکت ←قلمرو ادبی 

اه آن شاده، المتی که همارسداد و  که رخدر مورد این حادثۀ بزرگ و دشوار فرمود به مردم شهر غزنین و همۀ مملکت  و روز دیگر، امیر ←مینی 
نیازمنادان و  یاون درهام باهدو میل ،و در ساایر مملکاته در شهر غزنین یک میلیون داد ک نامه بنوی ند و برای شکرگزاری این ]سالمتی[  دستور

 بشارت دهندگان رفتند.تنگدستان بدهند و نامه نوشته شد و با مهر و امضا تأکید شد و 
ب و رو   نر شنههد امیر را تب ترف ؛ تب  سو ان و س رسامی افتادد بنهان خهه بهار نتوانسه  داد و مبجهو *

ون ها س   متبیّر شهد تها حها  بهبند ا  خدمتکاران مرد و  ن و د  اند مبر ا  اطهّا و تنیت   ا  مردم
 شود.
،: پنهان، م اتور، بزرگان/ محجو اجازۀ ورود به حضور پادشاهان وسرسام: تورّم سر و مغز، هذیان؛ از دست دادن تعادل روانی/ بار:  ←قلمرو  بانی 

، آشافته، ر: سرگشاتهمتحیّا ا: جمع طبیب/ تنی چند: چند تن؛ ترکیاب وصافی مقلاو،؛ معطاوف باه ماتمم/اطبّ /؛ حرف اضافهپوشیده/ مگر: به جز
  .سرگردان

 دل )در اینجا(: مجاز از مردم. ←قلمرو ادبی 
 از انظاارِ ومالقاات بدهاد  وکرد؛ دچار تبی سوزان و هذیان و سرگیجه شد، به طوری که نتوان ت اجازۀ حضور تب و روز پنج شنبه، امیر  ← مینی

  واهد شد.خمیر[ چگونه پنهان شد و مردم ب یار آشفته بودند که عاقبت حال ]ا ،مرد و زن و چند تن از خدمتکارانِ مردم  به جز پزشکان
ک ه د نُا  بسیاری  سورد ورون میخویشد نُک   بی های رسیده راد به خطّتا این  ارضه افتاده بودد بونصر نامه *

دادم و خیر خیر فرستاد فرود  سراید به دس   من و من به س اجی خادم میی تی نهودد میبینی خه در او خ راه
ها ها سمد ا   سران  لی تکین و من نُک ه  سن نامههسوردم و امیر را هی  ندیدمی تا سن تاه خه نامهجواب می

را  ای ابوالفضه د تهو» یش بردم و ب ارتی بود. س اجی بست د و  یش بُرد.    ا  یب سا  د برسمد و تف :
 «امیر می ب وان د.

ابوالفضال اساتاد و  م اعود غزناوی ،و پ رش محمود غزنویت دبیر دیوان رساال؛ بونصر مشکانا بونصر: عارضه: حادثه، بیماری/  ←قلمرو  بانی 
-هاا: مضاافهای رسیده: گروه اسمی و مفعول؛ نکته ه ته و مضاف، نامهنامه....  فکّ اضافه )نُکَت ←را:  /؛ خالصه و چکیدههانُکَت: نکته /بیهقی

فرود سرای: اندرونی، اتاقی در خانه که پشت اتاقی دیگر واقع شده باشاد،  /، ناخوشایندی، ناراحتیالیه(/ کَراهیت: ناپ ندییه، رسیده: صفت مضافال
خیرخیر: سریع، سَرسَری/ هیچ: اصاالً؛  مخصوص زن و فرزند و خدمتگزاران/ آغاجی: پیشخدمت مخصوص سلطان، خادم و حاجب خاص سالطین/

-مای برآمد: بازآمد، بیارون آماد/پیش بردن: به حضور بردن/ دیدم: کاربرد تاریخی ماضی استمراری/ ب تَد: گرفت؛ ماضی ساده/ ندیدمی: نمیقید/ 

 خواند: کاربرد تاریخی مضارع اخباری.بخوانَد: فرامی
را  یهاایا، نکتههانبوه نکتهمیان[ ]از کرد و استخراج می را به قلم خودرسیده های نامه رخ داده بود، بونصر نکات بیماریاز زمانی که این  ←مینی 

-صاالً نمایا را ردم و امیرآودادم و تندتند جوا، میفرستاد و من به پیشخدمت مخصوص میمیبرای من که خبر ناخوشایندی نداشت به اندرونی 

 حضاور ]امیار[به  ت ویشخدمت گرفپبردم و خبر خوشی بود.  را ا[ه]آن نامه هایی رسید و من نکاتنامه ،دیدم تا آن هنگام که از پ ران علی تکین
 «خواند.بیرون آمد و گفت: ای بوالفضل، امیر تو را فرامی برد  و پس از مدّتی

ههای ها نهاده و تهاسهای خ تّان سوی ته و ت ر خرده و بسیار شاخه یش رفت . یافت  خانه تاریب خرده و  رده *

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C
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ه در تهردند    هدی د  یراهن  تو ید م  ن  ت   ن سته  سن و امیر را  یافت  سنجا بر   ب ر بنرا   ُری خ بر بر   ب ر 
 الی الی  طهیب سنجا  یر  ت   ن سته دیدم .همه خافور و بو

امۀ نازک تاب تانی ی: ج، کاسه/ توزلگنکنند/ تاس: کَتّان: نوعی پارچه که از الیاف ساقۀ گیاهی به همین نام تهیّه مییافتم: دیدم/  ←قلمرو  بانی 
عقادی هماه شاد/ ی اساتفاده مایکه در پزشخوشبو و سفیدرن: ک ای گیاهی، بلوری،کافور: مادهبند/ بند/ عِقد: گردناز جنس کتان/ مِخنَقه: گردن
  برای مخنقه.کافور: گروه اسمی و بدل 

بودناد هاده نای ب یاری بر هم هشاخه و آویزانرا مرطو، و خیس  انِکتّ یهاپردهدیدم که ]در آن[  اتاق را تاریک رفتم. حضور ]امیر[به  ←مینی 
از  بندیو گردن د[]پوشیده بو نی نازکپیراه دیدم کهآنجا بر باالی تخت نش ته در امیر را قرارداشت[ و ] هایخ بر روی آن های بزرگ پُر ازکه کاسه

 .ا کنار تخت نش ته دیدمجرا ]نیز[ آن و ابوالعالی طبیب [داشت]جنس کافور در گردن 
 «ی  شد.ید خه  لّ  و تب تمامی  اسبار داده بونصر را ببوی خه امرو  دُرُست  و در این دو سه رو  » تف : *

 یان روز، دو ساهو ترکیب وصفی: اد: گروه اسمی؛  این دو سه روز)را: به؛ حرف اضافه(/ دُرُست: تندرست، سالم/  : به بونصررا بونصر ←قلمرو  بانی 
 طرف شدن.فعل مجهول؛ مضارع التزامی/ علّت: بیماری/ تمامی: قید/ زایل شدن: نابود شدن، برداده بشود؛ داده آید: روز/ 
 ز بین رفته است.او تب کامالً  خوبم و در این دو سه روز اجازۀ مالقات داده شود؛ زیرا بیماری به بونصر بگو که امروز تندرست و»گفت:  ← مینی

 بهر  َّج ه و  . س   شاد شد و سجدۀ شکر خهرد خهدای را  هنَّبونصر ببفت  د باو این به رف من با ت ت   *
ره ندد دیبر بهاسیادج  دیدار  همایون  خداو و نامه نه ته سمد. نندیب  س اجی بُردم و راه یافت  دتادسالم  امیر

و با  سی خه د تخرده شود تُسی ها بون نامه»و دواج خواس  و توقی  خرد و تف :  دیافت  و سن نامه را ب وان
هها ین حا او با  ت ت  با نامس توقییی و « بنین خن .» تفت :« س  سوی  بونصر در بابید تا داده سید. یهامی

 نصر ببفت  . با بو را
: یۀ دعایی(/ نبشته آمادجمند )جملۀ فعلر: عزیز است و بزرگ و الَّجَ وَ عزَّ: آنچه رخ داده بود/ با: به/ سخت: ب یار؛ قید/ این چه رفت ←قلمرو  بانی 

 /گر باره: دوباره؛ قید، پادشاه/ دیخداوند: امیرهمایون: خج ته، مبارک، فرخنده/  دیدار: مالقات، حضور، دیدن/نوشته شد؛ فعل مجهول؛ ماضی ساده/ 
رۀ موضاوعی و ر باابی: درباادبااز آی: برگارد/  گُ یل کرده شود: فرستاده، ارسال و روانه شود: فعال مجهاول/ /، جوهرداندان، مرکبدوات: جوهر

 (توقیعی: امضا و مهر شده؛ صفت ن بی. )نامه: ه ته و ←نامۀ توقیعی: ترکیب وصفی و متمم  موردی/
 گ،بازر و اسات عزیاز[ ]کاه به خاطر سالمتی امیر برای خادابه بونصر گفتم. ب یار خوشحال شد و  ،من برگشتم و آنچه پیش آمده بود ←مینی 
 باار دیگار باه را امیر القات فرخندۀمو نامه نوشته شد. ]نامه را[ نزد پیشخدمت بردم و اجازه ورود یافتم تا افتخار و سعادت شکر به جا آورد  سجدۀ

در ماوردی یرا پیاامی ز، تو برگرد؛ شودی نامه فرستاده وقت»و ]امیر[ آن نامه را خواند و جوهر و قلم خواست و مُهر و امضا کرد و گفت:  دست آوردم
 «به بونصر گفتم. و این ماجراها رابا نامۀ مهر و امضا شده بازگشتم و « دهم.انجام می»گفتم:  «برای بونصر دارم تا داده شود.

ده بهود و شه غاج فارتا نندیب نما    ی ین ا  این مهمّ .خافید به ن اطد قل  در نهادو این مرد  بنرا و دبیر  *
 د .د رُقی تی نه   به امیر و هربه خرده بود با  نمود و مرا داخرده.   لتاشان و سوار را تُسی  خ ی

همّات: کارهای مهم ین: نماز ظهر/ منشاط: با خوشی و شادی؛ قید/ نماز پیش بهدبیر: نوی نده، کاتب/ کافی: باکفایت، الیق، کارآمد/  ←قلمرو  بانی 
ساپاهی تیازرو کاه  ؛روه، همقطارگهمیلتاشان: هریک از سپاهیانی که از یک دسته باشند؛ و خطیر/ فارغ شدن: آسوده شدن از کار، فراغت یافتن/ خَ

ه بامود: شارح داد/ مارا: نز یادداشت/ با رُقعت: رقعه، نامۀ کوتاه، /داده استای حکومتی را انجام میهها و پیغامکارهای فوری، به ویژه رساندن نامه
 .؛ متمممن

 یه از شروع به نوشتن کرد.هاد: کناقلم در ن ← قلمرو ادبی
خطیار ]نوشاتن  از این امور بونصر مشکان[ با سرور و شادمانی شروع به نوشتن کرد. تا نزدیک نماز ظهرو کاتب الیق ] و این مرد بزرگ ← مینی
ه ب [امه ران]شرح داد و  داده بود، جامو سوار نظام را روانه کرده بود. پس نامۀ کوتاهی به امیر نوشت و هرچه انسپاهیان  راغت حاصل نموده ونامه[ ف

 من سپرد.
« ها را بیاور !خیسه»و س اجی  خادم را تف : « نیب سمد» و بهُرم و راه یافت  و برسانیدم و امیر ب واند و تف : *

ا    هنو   بستان؛ در هر خسیهد هنار مث ا    ر   اره اس .بونصر را ببوی خه   رهاس  خه  در مها»و مرا تف : 
ر سفری مها هاس . و در هتر  ما ان سورده اس  و بُتان    رّین شکسته و ببداخته و  اره خرده و حال هندوست

خهه قاضهی   شنوی شُهه   باشدد ا  این فرمایی  ؛ و میای خه خواهی  خرد حال   بیرا ا  این بیارند تا  دقه
یی تیی نستانند و انهد اند و ا  خ  بینبُس د بوالبسن  بوالنی و  سر  بوبکر س   تنبدس   مایهه ضه 

نهد انر بتوتهراخض یی ت کی حال  خرند و ف را تا خوی تن  ده  در باید داد و یب خیسه به  سردارند. یب خیسه ب
 «   یس  و ما ح  ِّ این نیم   تندرستی خه با  یافتی  د ل  تی تنارده باشی .

، زرِ ساکّه دۀ زرقراضه و خُار پاره: زرِواحدی در وزن/ مثقال: آمد: شد؛ فعل اسنادی(/ خو، شد؛ جالب است )نیک: م ند، نیک آمد:  ←قلمرو  بانی 
ود پدر ما: سلطان محم /(پاره: صفت /: ه تهۀ واب ته، زر)هزار: صفت شمارشی، مثقال: ممیّز؛ واب ت ←هزار مثقال زَرِ پاره: گروه اسمی و نهاد  شده/

ای  ت(/ بوبکر: بدل ِ بارنهاد )قاضیِ بُشک/ بوالح ن بوالنی: بدل ِبیتردید، بی شُبهت:بی /؛ متممرای ماغزنوی/ غَزو: جن: کردن با کفّار/ ما را: ب
در « اَاا ک»ی/ ن زراعتا: زمیضَیعَت /بعد از پ ر به قرینۀ لفظی/خویشتن را: برای خویشتن؛ متمم« باید داد»حذف فعل  /معطوف به نهاد )پ رش(

  .ختی: اندکی؛ قیدتر/ لَتر، راحتتر: آسودهها/ فراخترین مالها: حاللمال ترِتی کوچک/ حاللد تصغیر؛ زمین زراعنضیعتک: پ و
هاا را کی اه»ت مخصوص گفات: و به پیشخدم« خو، است.»را[ بردم و اجازۀ ورود یافتم و رسانیدم و امیر ]آن را[ خواند و گفت:  ]نامه ← مینی
با ]از جن:  ود غزنوی[ه پدر ما ]محمهایی است کها[ زرهزار مثقال سکّۀ زر قرار دارد. به بونصر بگو ]اینبگیر؛ در هر کی ه »و به من گفت « بیاور.
ر از ایان ]ساکّۀ ت. و در هر سفهاسترین مالتبدیل به سکّه کرده و حاللو  های طالیی را شک ته و ذو، نمودههندوستان آورده است و بت [کفّار

 ت، بوالح ان ضی بُم که قایاشنیده وکنیم که از این باشد؛ بدهیم، امر می ،قرار است ای کهشک و شُبههحاللِ بی ۀآورند تا صدقزر[ همراه ما می
ک کی ه به پ ر تا یپدر بدهید و  باید به کی هزمین زراعتی کمی دارند. یک و  گیرنداند و از ک ی چیز نمینی و پ رش، بوبکر، ب یار تنگدستبوال

ایام، ه دسات آوردهکاه دوبااره با حقّ این نعمت سالمتی رابتوانند زندگی کنند و ما ]نیز[  رتاعتی کوچک حاللی بخرند و آسودهبرای خود زمین زر
 «اندکی به جا آورده باشیم.

سه   نیکهو  خداوند ایهن»ها بست دم و به نندیب ب ونصر سوردم و حا  با  تفت . د ا خرد و تف : من خیسه *
ها و به خانه با ت   و خیسهه« اند.ماندهم درالبسن و  سر  وق  باشد خه به ده د ر وام خه ابخرد و شنوده
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با وی بُردند و    ا  نما د خ  فرستاد و قاضی بوالبسن و  سر  را ب واند و بیامدند. بونصرد  یهام امیر 
 به قاضی رسانید.

  تۀ پیشین و بوالح ن: ه ته(؛ واب)قاضی: شاخص ←قاضی بوالح ن گروه اسمی و مفعول ←قلمرو  بانی 
 .درمانده: کنایه از محتاج و نیازمند ←قلمرو ادبی 

[ خو، انجام داد و ]من ار را[ ب یاراین ]ک امیر ها را گرفتم و نزد بونصر آوردم و ماجرا را تعریف کردم. ]بونصر[ دعا کرد و گفت:من کی ه ← مینی
و بردند و بعد از اها را همراه  هو به خانه برگشت و کی« [ محتاج ه تند.]همه به مبلغ ناچیزی آید کپیش میی ام که ابوالح ن و پ رش گاهشنیده

 ت.ها[ آمدند. بونصر، پیغام امیر را به قاضی گفو ]آن الح ن و پ رش را فراخواندنماز ک ی را فرستاد و قاضی بو
 ه مرا به خهار نیسه  و قیامه  سه  این   ل   ف ر اس .  ذیرفت  و با  دادم خ» بسیار د ا خرد و تف : *

د  ا بون به سن ه دارم و انهایس  نیس  امّبنندیب اس د حساب  این نتوان  داد و نبوی  خه مرا س   در
 « اس د قانی د و  ر و و با   ایند به به خار سید

« صالت»اد آن، همان ار: م ند و نهکفه و من: متمم/ به مرا: برای من؛ را: حرف اضا /صِلَت: انعام، جایزه، پاداش/ بازدادم: پس دادم ←قلمرو  بانی 
ختی و عاذا،، اه/ وَباال: ساگناوِزر: باار سانگین، در اینجاا  ، احتیااج/دربای ت: نیاز، ضرورتاست که در این جمله به قرینۀ لفظی محذوف است/ 

 استفهام انکاری.: «؟چه به کار آیدگناه/...
 .به کار آمدن: کنایه از مفید بودن، به درد خوردن /وریالزم و ضر کنایه از به کار: ←قلمرو ادبی 

بارایم الزم و اش[ ]ایان پاادیرا ز ؛پس دادم ]امّا[ این پاداش، مایۀ افتخار من است، پذیرفتم و»]قاضی ابوالح ن[ ب یار دعا کرد و گفت:  ←مینی 
ب ایار نیااز هاا[ به آن]گویم امت[ بدهم و نمیاداش[ را ]در روز قیاین ]پ ]گناهِ گرفتنِ[ توانم پاسخنمی ،و قیامت ب یار نزدیک است ضروری نی ت

 ای ]برایم[ دارد؟[ چه فایدهاین ]پاداش گناه و عذا،ِ بارِ ، تحمّلِ[ اندک است، قانع و خرسندمآنچه ]که[ دارم ]هرچند ندارم، امّا چون به
 ناعت، مناعت طبع و خرسندی.قروز قیامت؛ ،( و مؤاخذۀ الف( خودح ابی و ترس از بازخواست  ←مفهوم 

ها به شم یر بیهاورده باشهد و بتهان ای سُهبان  اهلل!  ری خه سلطان مبمود به   نو ا  بت انه»بونصر تف : *
 «منین می روا دارد ستدند سن قاضی همی نستاند !ؤن را امیرالمسشکسته و  اره خرده و 

 یشاین و شااخص/لطان: واب اتۀ پس /رود؛ شبه جمله معادلِ شگفتاای بیان شگفتی به کار میبر: پاک و منزّه است خدا؛ سُبحانَ اهلل ←قلمرو  بانی 
 3۸۷به ساال  نیدرش سَبُکتَگپبعد از مرگ  که ، نیکوسیرت؛ بزرگترین پادشاه غزنویانتیمورد پ ند و رضا ده،یپ ند، شده شیستوده، ستا محمود:

قی و ...حکم پادشاهی را پادشاهان غزنوی، سلجو بغداد؛وقت خلیفۀ ، القادر باهلل: منینؤامیرالم /دیبه امارت رس لی.ق پس از غلبه بر برادرش اسماعه
نشاانۀ  داناد )را:مای آن را روا ستدن امیرالمؤمنین :منین می روا دارد ستدنؤمن را امیرالآ : ستاندن، دریافت کردن/ستدنگرفتند/ می خلفای بغداداز 

شامرد؛ فعال ی، ماداناددارد: مایروا: جایز؛ م ند/ می...آن: گروه اسمی و مفعول/  آن/ ستدن نِستد ← الیهضافآن: ضمیر اشاره و م /(فکّ اضافه
 اسنادی(

  .و شجاعانه جنگیدن جن:از شمشیر: مجاز  ←قلمرو ادبی 
تها را شک ته و آورده باشد و ب عانهشجا یرزمپیکار و از بتخانه ها با  فّارطالیی را که سلطان محمود در جن: با ک شگفتا!»بونصر گفت:  ← مینی
 خواهد قبول کند.داند، قاضی آن را نمیجایز و روا میگرفتن آن را امیرالمؤمنین ]خلیفۀ وقت بغداد[  ه تبدیل کرده وبه سکّ

مبمود به   ندتانی  خداوند درا  باد؛ حا   خلیفه دیبر اس  خه او خداوند  والی  اس  و خواجه با امیر»تف : *
ه. ام و بر من  وشیده اس  خه سن  نوها بر طری   سنّ   مصطفی هسه  یها نها بوده اس  و من نهودهنوه  

 «من این نپذیرم و در  هدۀ این ن وم.
کان اسات/ نظور بونصر مشام خواجه: بزرگ و سرور؛ /، امیر و پادشاه/ والیت: سرزمین، کشور، مملکتصاحبخداوند: سرور، بزرگ،  ←قلمرو  بانی 

   ئولیّت چیزی یا کاری را پذیرفتن.طریق، آیین و رسم/ عهده: مسنّت: 
ست و خواجه امملکت  صاحب و ؛ چرا که او حاکماست ]و با من فرق دارد[ زندگی سلطان طوالنی باشد؛ حال و شرایط خلیفه ]چیزِ[ دیگر ← مینی

[ و بااخبر ه اتید و از اتّفاقاات ایدها شرکت داشتهمود در جن:مح بانیز شما سرورم ] بوده است هادر جن: ]بونصر مشکان نیز[ همراه امیر محمود
را  ه. من این پااداشمبر )ص( بوده یا نیابه شیوۀ سنّت پ ی محمود غزنوی در هند[ها ]و پنهان است که آن جن:وشیده ام و بر من پمن نبوده]امّا[ 
 .کنمم ئولیّت این را قبول نمیپذیرم و نمی

 بیانگر پرهیزگاری قاضی و دقّت او در حالل و حرام()بهناک یرش مال و پاداش شُپذ پرهیز از ←مفهوم 
 «اتر تو نپذیریدبه شاتردان  خویش و به مُست ب  ّان و دروی ان ده.»تف : *

سی دیبر من هی  مُست ب   ن ناس  در بُس  خه   ر به ای ان توان داد و مرا به افتاده اس  خه   ر خ»تف : 
 «ن به قیام  مرا باید داد ! به هی  حا د این  هده قهو  نکن .ب ر د و شمار  س

 قید.به هیچ حال: به هیچ عنوان، ابداً، هرگز؛  ..؟: استفهام انکاری/ مرا چه افتاده است ←قلمرو  بانی 
 ه از ح ا، پس دادن، پاسخگو بودن.شمار ...دادن: کنای ←قلمرو ادبی 

 «به شاگردان خود و به نیازمندان و تنگدستان بده. کنیبول نمیاگر تو ]این پاداش[ را ق»گفت:  ← مینی
در  من جوابش را ی دیگر ببرد وبه من چه ربطی دارد که طال را ک شناسم که بتوانم زر را به ایشان بدهم من هیچ نیازمندی در بُ ت نمی»گفت: 

 پذیرم.، این م ئولیّت را نمیاًروز قیامت بدهم، ابد
 شُبهناک برای بخشش به دیگران.پذیرش مال پرهیز از  ←مفهوم 

 «تو ا  سن  خویش بستان.» بونصر  سر  را تف : *
 له  ا   واین س ن تفه   ا د من نین فر ند  این  درم خهح  ندتانی  خواجه   مید درا  باد؛  لی ا یّ» تف : 

ج   مر اجب خردی خه در مدّام و اتر وی را یب رو  دیده بودمی و احوا  و  اداج  وی بدانستهد ووی سموخته
سه  قیام  بتر ام و من ا  سن حساب و توقّف و  رسش ها دیدهسن خه سا   یروی  او خردمی؛   د به جای 

تمنهد ترسد و سن ه دارم ا  اند  مایه حُطام  دنیا حال  اس  و خفای  اس  و به هی   یادج حاجخه وی می
 «نیست .
دیاده  /باه هار حاال: حال علی اَیِّ /، رئیس قومعمید: سرور و مهترخواجه: واب تۀ پیشین؛ شاخص/ خود/  آنِ خویش: مال و سهم ←قلمرو  بانی 

 عید م تمر یاایی معاروفکه به ماضی ب دان تم(:کاربرد تاریخی ماضی بعیدو نیز  بدان ته ]بودمی[ ):دان ته بودم، می  دیدم():دیده بودم، می بودمی
ح اا،:  ترسام/ترسام: مایب /اساتمرار  برد تاریخی ماضی استمراری باا یاایکار کردمی: نیز شد( ود، الزم میکراست/  واجب کردی ):واجب می

 : فزونی و بیشی.زیادت / /توقّف: ای تادن ]در عرصۀ رستخیز[ح ا، و کتا، روز قیامت/  محاسبه و
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ها، استعارۀ مصرّحه از ماال یاهان، کاه و مانند آنهر چیز چون گهای ها و ریزهحُطام: خرده : مراعات نظیر/ح ا، و توقّف و پرسش ←قلمرو ادبی 
 دنیا.

 «تو سهم خود را بگیر.»بونصر به پ رش گفت:  ← مینی
 م و اگار او را ]حتّای[ایاد گرفته عمر سرورم طوالنی باشد؛ به هر حال من نیز فرزند این پدر ه تم که این سخنان را گفت و معرفت را از او»گفت: 

 ام وو را دیادهبه این که سال ا ؛ پس چه برسدکردممی همۀ زندگی از او پیرویدر شد که شناختم، واجب میدیدم و رفتار و منش او میییک روز م
دنیاوی دارم، نااچیز از ماال  ]که[ چهترسم و آنترسد، میاز ح ا، و کتا، و ای تادن در پیشگاه الهی و پرسش و پاسخ قیامت که او می [هم]من 
 کند و به بیشتر از آن نیازی ندارم.ل است و برایم کفایت میحال

؛ ج( قناعت و روز قیامت ا، و کتا،ح های آزاده، وارسته و پرهیزگار؛ ،( خودح ابی و ترس از الف( الگوبرداری از رفتار و منش ان ان ←مفهوم 
    خواهی.پرهیز از حرص و فزون

منهد هی  رو  اندی هبا  تردانید و باق و ببریس  و ای ان را« ه شما دو تنید!ل لّه  د رُّخُما؛ بنرتا خ» :بونصر تف  *
 خرد.بود و ا  این یاد می

 و دیبر رو د رُقیتی نه   به امیر و حا  با  نمود و   ر با  فرستاد.
 مند بود: در فکرندیشها چقدر بزرگ/ ← ستاو کثرت ه در بزرگا برای مبالغ« ا»: پ وند زرگا: خدا شما را خیر ب یار دهد/ بلِلّهِ دَرُّکُما ←قلمرو  بانی 

 بود.
ر باود و از ایان در فکاروز بقیاۀ  وبازگرداند  را هاو گریه کرد و آن« خدا خیرتان بدهد؛ شما دو تن همانا ب یار بزرگید!بونصر گفت:  ←قلمرو ادبی 

 کرد.]ماجرا[ یاد می
 ح داد و زر را برگرداند.    شررا و روز دیگر، یادداشتی به امیر نوشت و ماجرا 

 

 درس سوم
 

 در امواج سند       
 در امواج سند نام اثر:
 چهار پاره قالب:
 مهدی حمیدی شیرازی :شا ر

 ادبیّات پایداری موضوع:
 

 مههاالن قههرر خورشههید          بههه مهههربد سههینه .1
 

 ت ههه    ههه  خوهسهههاراننههههان مهههی 
 

ترکیاب  پشت کوه اران: /ه، قرص ماآفتا،قرص مانند  ،هر چیز گردم؛ قید حالت/ قرص: فت فاعلی مرخّسینه خیز؛ ص ماالن:سینه ←قلمرو  بانی 
 (گشت: فعل اسنادی.)قرص خورشید: نهاد، نهان: م ند، می ←اضافی؛ قید/ کل بیت یک جملۀ اسنادی سه جزئی 

مراعاات  د و کوه ااران:مغار،، خورشای کنایه از غرو، کردن/ نهان گشتن: ماالن بودن خورشید: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/سینه ←قلمرو ادبی 
 نظیر.
  خیزان در مغر،، پشت کوه اران در حال غرو، کردن بود.خورشید سینه ←مینی 
 غرو، خورشید نمادی از انقراض حکومت خوارزمشاهیان است. ←مفهوم 
 ری هه  تههردی   فههران رنهه فههرو مههی .2

 

 داراننهها و نیههههههبهههههه روی نیههههههنه 
 

 .م لح به نیزهدار: جنگجوی هنیز /رن:: ترکیب وصفی؛ نهادگرَد: غبار/ گردی زعفران ←قلمرو  بانی 
داران: نیازه /مانند زعفاران( رن:: تشبیه )گردیگردی زعفران رن:: استعارۀ مصرّحه از نور و اشعۀ شامگاهی خورشید/گردی زعفران ←قلمرو ادبی 

 کنایه از جنگجویان.
  تابید.ها و جنگجویان میشعۀ شامگاهی خورشید چون غباری زرد و زعفرانی بر نیزهنور و ا ←مینی 
    توصیف جدالی خونین. ایچینی و فضاسازی )براعت استهالل( برمقدمه ←مفهوم 

 
 دخههور  هههر سههو بههر سههواری  لهه  مههی .3

 

 تههههن سههههنبین اسهههههی تیرخههههورده 
 

وه اسامی گر :ی تیرخوردهسنگین اسب الیه/ تنرده: صفت مفعولی؛ واب تۀ واب ته؛ صفت مضافهر سو: ترکیب وصفی و متمم/ تیرخو ←قلمرو  بانی 
 )تن اسب: ترکیب اضافی، تن سنگین و اسبی تیرخورده: ترکیب وصفی. ←ترکیب  و نهاد؛ دارای سه

 .آراییواج«: س»، «ر»های تیرخورده: کنایه از زخمی و مجروح/ سوار و اسب: مراعات نظیر: تکرار واج ←قلمرو ادبی 
 غلتید.می ی جنگجواسبی زخمی و مجروح از هر سمت بر سواربدن سنگین  ←مینی 
 نالیههههد ا  دردبههههه  یههههر بههههاره مههههی .4

 

 دار نهههههی  مهههههردهسهههههوار  خههههه  
 

 م مرده.(دار، سوار نی)سوار زخم ←: گروه اسمی؛ نهاد؛ دو ترکیب وصفی دار نیم مردهسوار زخمباره: اسب/  ←قلمرو  بانی 
 یر.دار(: مراعات نظ)باره و سوار(، )درد، نالیدن و زخم /، در حال مرگمرده: کنایه از نیمه جاننیم ←لمرو ادبی ق

 نالید.جان از شدّت درد در زیر اسب میسوارکار زخمیِ نیمه ←مینی 
  توصیف شدّت جن: و مبارزه.   ←مفهوم 

 
 ت هههه  روی روشههههن رو نهههههان مههههی .5

 

 سهههیاهی بهههه  یهههر دامهههن شهههب در 
 

 تمم؛ماگروه اسامی؛  زیر دامن شب:)روی روشن: ترکیب وصفی، روی روز ترکیب اضافی(/  ←روی روشن روز: گروه اسمی؛ نهاد  ←قلمرو  بانی 
 )زیر دامن، دامن شب.( ←دارای دو ترکیب اضافی 
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ن گشتن روز: انه ی: تضاد/ روشن و سیاه شب: تضاد/ روی روز و دامن شب: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/ روز وروز: مجاز از خورشید/  ←قلمرو ادبی 
 کنایه از غرو، کردن.

 گشت.چهرۀ روشن روز ]خورشید[ در تاریکی و سیاهی شب پنهان می ←مینی 
 در سن تاریههب شههب مههی ت هه   نهههان .6

 

 فههههههروغ خرتههههههه خوار م ههههههاهی 
 

ره/ ابش آفتاا، و غیا(/ فروغ: روشنایی، پرتو و تصفی مقلو،)آن شب، تاریک شب: ترکیب و ←آن تاریک شب: دو ترکیب وصفی  ←قلمرو  بانی 
رکیب اضاافی، فروغ خرگه: ت) ←: گروه اسمی؛ نهاد؛ دارای دو ترکیب فروغ خرگه خوارزمشاهیخرگه: خرگاه، خیمه به ویژۀ خیمۀ بزرگ؛ سراپرده/ 

 خرگه خوارزمشاهی: ترکیب وصفی(
 .: مجاز از سلطنت و تاج و تختفروغ: استعاره از شکوه و شوکت/ خرگه ←قلمرو ادبی 

 ود.بنابود شدن[  شکوه و شوکت سلطنت خوارزمشاهیان در آن شب تاریک ]همچون فروغ و روشنایی خورشید[ در حال پنهان شدن ]و ←مینی 
     سقوط و انقراض سل لۀ خوارزمشاهیان. ←مفهوم 

 
 اتهههر یهههب لببهههه ام هههب دیهههر جُنههههد .7

 

 دسهههپیده دم جههههان در خهههون ن هههین 
 

  سپیده دم: قید.دیر،  ،امشب ،یک لحظهیک لحظه: ترکیب وصفی/  ←قلمرو  بانی 
ن/ در خاون : مجااز از ایاراجهاان /و انجاام کااریاقدام  کوتاهی دردیر جنبیدن: کنایه از تأخیر کردن و امشب و سپیده دم: تضاد/  ←قلمرو ادبی 

 در خون نشیند: اغراق.جهان  /ریزی شدیدی رخ دادننش تن: کنایه از کشتار و خون
ن غارق خاورزمین ایاران تا ساحرگاه سا، [دیر دست به کار شودو ]کند و کوتاهی تأخیر ای ]در مقابله به سپاه دشمن[ اگر امشب لحظه ←مینی 

 [.]و از بین خواهد رفت خواهد شد
 هههای تُههر  و خههون تا یههببههه ستههش .8

 

   رود سنههههد تهههها جیبههههون ن ههههیند 
 

ز فالت تبّات ودی است که ارک: مغول/ تازیک: تاجیک؛غیر عر، و غیر ترک، ن ل ایرانی و فارسی زبان/ تا: حرف اضافه/ سند: تُر ←قلمرو  بانی 
 آرال ۀارد دریاچاو ،چشمه گرفتاهرود بزرگ ترک تان که از فالت پامیر سر پیوندد/ جیحون:گیرد و در بندر کراچی پاک تان به دریا میسرچشمه می

 .شودمی
ز از همۀ ایران/ ت نظیر و مجاجیحون: مراعا و آتش: استعارۀ مصرّحه از جن:/ تُرک: مجاز از سپاه مغول/ ترک و تازیک: تضاد/ سند ←دبی قلمرو ا

 کل بیت: اغراق.
  واهد شد.خغرق خون  [همه جای ایراناز رود سند تا جیحون ]و ریخته شدن خون ایرانیان،  نمغوالو کشتار با آتش جن:  ←مینی 
  ریزی بزرگی خواهد شد.تأخیر و کوتاهی در مبارزه موجب کشتار و خون ←وم مفه

 
 بههه خونههههاب شفهههه  در دامههههن شهههام .7

 

 بهههه خهههون سلهههودهد ایهههران خههههن دیهههد 
 

کل بیت  /فته، باستانی؛ صبه خون آلوده: خونین/ کهن: دیرینشفق: سرخی افق پس ازغرو،/  /خون آمیخته به آ،خونا،: خونابه؛  ←قلمرو  بانی 
در « او»  تترمنادی و ضمیر یافت؛ فعل اس)ایران کهن: مفعول، به خون آلوده: م ند/ دید؛ می ←با مفعول و م ند  چهار جزئی یک جملۀ اسنادی

   فعل نهاد(
)خوناا، و  )شفق و شاام(، /)شفق: مشبّه، خونا،: مشبّهٌ به(/ دامن شام: استعارۀ مکنیّه و تشخیص ←خونا، شفق: اضافۀ تشبیهی  ←قلمرو ادبی 

  آلوده(: مراعات نظیر.خون
  دید.الدین[ در سرخی افق شامگاهی، ]آیندۀ[ ایران باستانی را خونین و غرق به خون می]سلطان جالل ←مینی 
 شک ت و نابودی ایران. ←مفهوم 
 در سن دریههای خههوند در قههرر خورشههید .8

 

  هههههروب سفتهههههاب خوی هههههتن دیههههد 
 

ارو، آفتااا، غا)آن دریاا: ترکیاب وصافی، دریاای خاون: ترکیاب اضاافی(/  ←: گروه اسمی؛ دارای دو ترکیب دریای خون آن ←قلمرو  بانی 
 )غرو، آفتا،، آفتا، خویشتن(. ←مفعول؛ دارای دو ترکیب اضافی  : گروه اسمی وخویشاتن
رو، و آفتا،: خورشید، غ /مرستعارۀ مصرّحه از زندگی و عدریای خون: استعارۀ مصرّحه از شفق و سرخی افق هنگام غرو،/ آفتا،: ا ←قلمرو ادبی 

 مراعات نظیر.
 دید.در سرخی شفق و در غرو، خورشید، پایان و غرو، زندگی خود را می ←مینی 
  بینی مرگ و نابودی عمر و زندگی.پیش ←مفهوم 

 
 سن دمد خههه  ندانسههه  یدبهههه اندی ههه .9

 

 خههه مژتههانش بههه خههون  دیههده تههر شههد 
 

 چه: به چه چیز؛ ضمیر پرسشی و متمم/ آن دم: ترکیب وصفی؛ قید/ دیده: چشم/ تر: م ند. ←انی قلمرو  ب
  مژگان و دیده: مراعات نظیر/ خون: استعارۀ مصرّحه از اشک/ تر شدن مژگان: کنایه از گری تن. ←قلمرو ادبی 

  گری ت[.مژگانش با اشک خیس شد ]و اندیشید که الدین[ در آن لحظه به چه میک ی نفهمید که ]سلطان جالل ←مینی 
 الدین ن بت به سرنوشت خونین ایران.ترس، نگرانی و دغدغۀ سلطان جالل ←مفهوم 

 بهههو ستهههش در سهههپاه دشهههمن افتهههاد .10
 

   ستههش ههه  خمههی سههو نده تههر شههد 
 

 م ند.تر: کمی: قید/ سوزنده /هم: نیز، حتّی؛ قید /چو: حرف اضافه/ آتش: متمم ←قلمرو  بانی 
باه، در ساپاه بیه، آتش: مشابّهٌالدین: مشبّه، چو: ادات تش)جالل ←الدین به آتش و برتری دادن بر آن )تشبیه تفضیل( تشبیه جالل ←مرو ادبی قل

تار ظیار/ ساوزندهنده: مراعات نآتش و سوز /ور شدن و هجوم بردنکنایه از حمله :در سپاه دشمن افتاد /تر شدن: وجه شبه(دشمن افتادن و سوزنده
 .شدن از آتش: اغراق و نیز کنایه از نابودکننده

 تر شد.دکنندهتر و نابوحتی از آتش سوزندهدشمن[  الدین[ مانند آتش به سپاه دشمن هجوم برد و ]در کشتار]سلطان جالل ←مینی 
  الدین در جنگاوری.شجاعت و دالوری سلطان جالل ←مفهوم 

 
 

 ههههوالدو بههههرت  ه در سن بهههاران تیهههر .11
 

 میهههان شهههام رسهههتاخین مهههی ت ههه  
 

 (.کرد؛ ماضی استمراری )فعل غیر اسنادیوجو میچرخید، ج تگشت: میرستاخیز: قیامت/ می ←قلمرو  بانی 
چاون  )نیزه( )پوالد ←برق پوالد: اضافۀ تشبیهی  شمشیر/ به(/ پوالد: مجاز از)تیر: مشبّه، باران: مشبّهٌ ←باران تیر: اضافۀ تشبیهی  ←قلمرو ادبی 
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شام رستاخیز: استعارۀ مصرّحه از میادان جنا: کاه  )باران و برق(، )تیر و پوالد(: مراعات نظیر/(/ کردو روشن می آمدفرود می و صاعقه برق و رعد
 چون شب رستاخیز و قیامت بود.

رده بود؛ در مه جا را روشن کد و چون رعد و برق هباریمی و شمشیر دشمن چون باران فرو آن میدان رزم که تیرالدین[ در ]سلطان جالل ←مینی 
  وجو و تکاپو بود.[گشت و ]در ج تچون آشو، شب رستاخیز بود، ]به هر سو[ می که یمیدانآن 

 الدین در مبارزه.سلطان جالل شهامتباکی و بی ←مفهوم 

 در سن دریهههای خهههوند در دشههه  تاریهههب .12
 

 ت ههه بهههه دنهههها  سهههر بنبیهههن مهههی 
 

-یماگشات: ضافی(/ می)آن دریا: ترکیب وصفی، دریای خون: ترکیب ا ←متمم؛ دارای دو ترکیب  می و: گروه اسآن دریای خون ←ی قلمرو  بان
 کرد؛ ماضی استمراری )فعل غیر اسنادی.(وجو میچرخید، ج ت
  ا داشتن.قصد کشتن او ربه دنبال سر ک ی گشتن: کنایه از  : استعارۀ مصرّحه از میدان خونین جن:/دریای خون ←قلمرو ادبی 

 و در آن میدان خونین رزم و در آن صحرای تاریک در پی کشتن چنگیز بود. ←مینی 
  الدین در قتل چنگیز.عزم و ارادۀ راسخ سلطان جالل ←مفهوم 

 
 سهههو ه فیهبهدان شمهه ههیر  تیهههن  ها .13

 

 خهههردمی ادر سن انههههههوهد خههههههار مهههر 
 

: گروه ااوزساتفیتیااز عاا شمااشایرِآن  /سوز: صفت فاعلی مرکّب مرخّم عافیت /آن/ عافیت: صحّت، سالمتی و تندستی بدان: با ←قلمرو  بانی 
انجام  کرد،رد: عمل میککار مرگ: ترکیب اضافی؛ مفعول/ میسوز(/ )آن شمشیر، شمشیر تیز، شمشیر عافیت ←اسمی و متمم؛ سه ترکیب وصفی 

 داد.می
 کردن: کنایه از کشتن و هالک کردن. از کشنده و نابود کننده/ کار مرگسوز: کنایه فیتعا ←قلمرو ادبی 

 نمود.[  ابود میدشمنان را ن کرد ]والدین[ با آن شمشیر تیز کشنده، در انبوه ]سپاه دشمن[ همچون مرگ و عزرائیل عمل می]سلطان جالل ←مینی 
 قتل و کشتار دشمنان. ←مفهوم 

 ری ه بهرا ا  شهاخه مهی ولی بنهدان خهه .14
 

 خههردشههکف  و بههرا میدو بنههدان مههی 
 

  .برگ کردن: روییدن: ترکیب وصفی؛ قید/ دو چندان ←قلمرو  بانی 
ت نظیر/ برگ و شکفت: مراعایبرگ: استعارۀ مصرّحه از سرباز مغول/ شاخه: استعارۀ مصرّحه از سپاه و لشکر مغول/ برگ، شاخه و م ←قلمرو ادبی 

سپاه مغاول  ر که سربازانِامّا هر قد.... ←مینی  برگ ریختن و برگ کردن: تضاد. /اقص اختالفی/ برگ کردن: کنایه از اضافه شدنمرگ: جناس ن
 کردند.[را پر می هاتری جای کشتهروییدند ] و سربازان بیشزدند و میمی ها[ دو برابر شکوفهکرد ]و می کشت، آنرا مانند برگ از شاخه جدا می

  ازدیاد و کثرت و انبوهی سپاه مغول. ←مفهوم 
 

 رقصههههید درسبمیههههان مههههوج مههههی .15
 

 رقهههر مهههراد اخترههههای انههههوهه بههه 
 

وه: ترکیاب اخترهای انبد/ شورقص مرگ: رقصی آیینی که در سوگ جوانان، یا عزیزان و بزرگان در جنو، غربی ایران برگزار می ←قلمرو  بانی   
 (.فعل مفرد آمده است ،اد جمعوصفی؛ نهاد )در این بیت برای نه

 اخترها: استعارۀ مکنیّه و تشخیص.رقصیدن رقص مرگ: پارادوکس/موج و آ،: مراعات نظیر/  ←قلمرو ادبی 
 رقصیدند.ایرانی[ در امواج آ، می و سوگ سربازان]مرگ  ستارگان انبوه آسمان در آیین رقص ←مینی 
 .آیین رقص مرگ در سوگ سربازان ایرانی تصوّر کرده استرا شاعر انعکاس ستارگان در امواج رود سند  ←مفهوم 
 د بهههر هههه روی سهههند مهههی  لتیهههه بههه .16

 

   امهههواج ت هههراند خهههوه ا   هههی خهههوه 
 

یم؛ صافت/ ان: سانگین، عظاپیوندد/ گرگیرد و در بندر کراچی پاک تان به دریا میسند: رودی است که از فالت تبّت سرچشمه می ←قلمرو  بانی 
 ، عقبِ.م/ پی: دنبالِهم: ضمیر؛ متم
 به.()امواج گران: مشبّه، کوه: مشبّهٌ ←سند و امواج: مراعات نظیر/اغراق در تشبیه امواج به کوه  ←قلمرو ادبی 

 غلتیدند.امواج سنگین و عظیم همچون کوه به دنبال هم در رود سند می ←مینی 
      خروشندگی و تالطم امواج رود سند. ←مفهوم 

 
 د ژرفد بهههی  هنهههادخف سلهههودخروشهههان .17

 

 رفههه دریهههد و  هههیش مید  شهههب مهههی 
 

 : قید حالت.خروشان، ژرف، بی پهنا،کف آلود ←قلمرو  بانی 
 : مراعات نظیر/ دل شب: استعارۀ مکنیّه و تشخیص.خروشان، ژرف، بی پهنا،کف آلود ←قلمرو ادبی 

 گشت.شکافت و جاری میمی ]رودسند[، خروشنده، عمیق، پهناور و کف کرده، سیاهی شب را ←مینی 
 خروشندگی، عمق و بزرگی رود سند. ←مفهوم 

 در دیهههدۀ شهههاه ا  ایهههههن سهههدّ روان .18
 

 رفههه   ههههر مهههوجی ههههناران نهههیش می 
 

 ،، خنجارتیز، ماننادِ ساوزنهرچیز ناوک)این سد، سدّ روان(/ نیش:  ←این سدّ روان: گروه اسمی و متمم؛ دارای دو ترکیب وصفی  ←قلمرو  بانی 
 .شترین

ر دیاده رفاتن: دنایش  /به(شبّهٌ)موج: مشبّه، نیش: م ←سدّ روان: استعارۀ مصرّحه از رود سند و نیز پارادوکس/ تشبیه موج به نیش  ←قلمرو ادبی 
 ک ی بودن. و آزار کنایه از مایۀ رنج و عذا،

ت و ]مایۀ رففرو می چشم اور دبود، هزاران نیش  الدین[جاللسلطان و مانعی در برابر ] که چون سدّهر موج رود روان و جاری ]سند[ از  ←مینی 
  رنج و عذا، او بود.[

  ز آن.االدین و خانواده و همراهانش و  آزاردگی و رنج  او ممانعت رود سند برای نجات سلطان جالل ←مفهوم 
 

 ری ههه  اشهههکی  رخسهههار  فهههرو مهههی .19
 

 بنههههای  نههههدتی بههههرسب مههههی دیههههد 
 

مصراع دوم یاک جملاۀ اسانادی چهاار بنا: بیخ، بنیان، پایه و اساس/ : فعل پیشوندی؛ ماضی استمراری/ اشک: نهاد/ ریختمی فرو ←قلمرو  بانی 
؛ فعل اسنادی و نهااد آن یافت و تصوّر می کرددید: می)بنای زندگی: ترکیب اضافی و مفعول، برآ،: متمم م ندی/ می ←جزئی با مفعول و م ند 
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 «.او»یعنی  ضمیر م تتر
یه و اسااس یان و پاختمانی بن)زندگی مانند سا ←: استعارۀ مکنیّه بنای زندگیرخ ار و اشک: مراعات نظیر/  رخ ار: مجاز از چشم/ ←قلمرو ادبی 

 .ی عمر و زندگیآ، بودن: کنایه از س ت و ناپایداردارد(/ بنای زندگی بر
 یافت.ا س ت و ناپایدار میو بنیان زندگی خود ر اساساز چشمانش اشک جاری بود و  ←مینی 
 باور به نی تی، ناپایداری و گذرا بودن عمر و زندگی. ←مفهوم 

 در سن سههههیماب تهههههون امهههواج لهههر ان .20
 

 ای در خهههواب مهههی دیهههد:خیههها  تههها ه 
 

رکیاب ت م و دارای ساهم: گاروه اسامی و ماتآن سایما، گااون امواج لارزان ای/گون: به رن: جیوه، جیوهسیما،: جیوه/ سیما، ←قلمرو  بانی 
 گون، امواج لرزان(/ خیال تازه: ترکیب وصفی و مفعول.)آن امواج، امواج سیما، ←وصفی 

ر خیاال تاازه  د ،: مراعات نظیار/به، گون: ادات تشبیه(/ خیال و خوا)امواج: مشبّه، سیما، لرزان: مشبّهٌ ←تشبیه امواج به سیما،  ←قلمرو ادبی 
 ای در سر داشتن.تازه ن: کنایه از فکرخوا،  دید

 ای به ذهن او رسید. مانند ]رود سند[ ایده و فکر تازه]با نگاه[ در امواج لرزان و جیوه ←مینی 
            .کشف تدبیر و ایده و راه حلّ تازه ←مفهوم 

 
 بههه یههاری خههواه  ا  سن سههوی دریهها .21

 

 تیهههر هههو  و خمهههانسهههوارانی  ره 
 

کاه  ک ای :پوشزره /(سوی دریا: ترکیب اضافی )آن سو: ترکیب وصفی، ←: گروه اسمی و متمم؛ دارای دو ترکیب ریاآن سوی د ←قلمرو  بانی 
پاوش و ساوارانی زره /علی مرکّب مارخّم؛ صفت فاگیر: ماهر در تیراندازی با کمان، کماندارکمانفاعلی مرکّب مرخّم/؛ صفتدارزره ،زره بر تن کرده

 (گیرکمانپوش، سوارانی )سوارانی زره ←مفعول؛ دارای دو ترکیب وصفی : گروه اسمی و گیرکمان
 .م لّح و آماده گجویکنایه از جن :گیرپوش و کمانزره : مراعات نظیر/گیرپوش و کمانزره ،سوار دریا: استعارۀ مصرّحه از رود سند/ ←قلمرو ادبی 

  ی خواهم خواست.از آن سوی رود سند جنگجویانی آماده و م لّح به یار ←مینی 
 

 دمههار ا  جههان ایههن  ههوالن خ هه  سهه   .22
 

 هاشهههان بهههه شم هههیربسهههو م خانمهههان 
 

-سات/ خانماانآنچاه در آن ا خانمان: خانه با اهل خاناه، خاناه و /های گوشت، تباه، هالک و انتقام/ سخت: قیددمار: رگ و ریشه ←قلمرو  بانی 

 هاشان: ترکیب اضافی؛ مفعول.
یاه از ویاران ساوزندان: کنا خانماان ک ای راز ک ی کشیدن: کنایه از نابود کردن ک ی/ غوالن: استعارۀ مصرّحه از مغوالن/ دمار ا ←قلمرو ادبی 

 سوزاند()شمشیر مانند آتش می ←کردن و از بین بردن دار و ندار ک ی/ به شمشیر...ب وزم: استعارۀ مکنیّه 
 ندارشان را ویران کنم و از بین ببرم. ...به شدّت این مغوالن را نابود کنم و دار و ←مینی 
 .عزم و اراده برای انتقام از دشمن ←مفهوم 

 بایهههد فهههدا خهههردخهههه مهههی سمهههدشههههی  .23
 

 بهههههه راه مملکههههه د فر نهههههد و  ن را 
 

 .شب: گروه اسمی و نهاد/ فرزند: مفعول/ زن: معطوف به مفعول ←قلمرو  بانی 
 ا: جناس ناقص افزایشی.: مراعات نظیر/ راه و رفرزند و زن ←قلمرو ادبی 

  زن و فرزند را قربانی کرد. ،شبی فرارسیده که باید در راه )حفظ و پاسداری( وطن ←مینی 
 خانواده در راه وطن. گذشتن از ←مفهوم 
 بهههه  هههیش دشهههمنان ا سهههتاد و جنبیهههد .24

 

 رهانههههد  ا  بنههههد اهههههریمند وطههههن را 
 

 ن/ وطن: مفعول.اِستاد: مخفّف ای تاد/ اهریمن: شیطا ←قلمرو  بانی 
 ان؛ مغاوالنرّحه از دشامنای تادن در پیش ک ی: کنایه از مقاومت و پایداری کردن/ بند: مجااز از اساارت/ اهاریمن: اساتعارۀ مصا ←قلمرو ادبی 

 ن، وطن: مراعات نظیر.جنگید ،اِستاد ،دشمنان/
 دشمنان رهایی داد.در مقابل دشمنان ای تادگی و مقاومت کرد و جنگید و کشور را از اسارت  ←مینی 
            ای تادگی و مبارزه برای رهایی وطن. ←مفهوم 

 
 شههههی را تههها شههههی بههها ل هههکری خُهههرد .25

 

 هههها سهههرد   سهههرها خُهههود افکنهههد  تهههن 
 

ۀ لفظای/ قرینبه « سر»از  بعد« افکند»حذف فعل شبی را تا شبی: یک شبانه روز: گروه قیدی/ لشکری خُرد: ترکیب وصفی؛ متمم/  ←قلمرو  بانی 
  سر و خود: مفعول. /؛ ترگی که در جن: بر سر می گذارندکاله آهنی، کاله فلز خُود:

 ساندن.)تن و س(، )سر و خُود(: مراعات نظیر/ افکندن سر از تن و خُود از سر: کنایه از کشتن و به قتل ر ←قلمرو ادبی 
 رساند.[ها را به قتل میکرد ]و آنیروز با لشکری اندک سر از تن ]مغوالن[ جدا میک شبانه ←مینی 
 رغم سپاه اندک.کشتار دشمنان علی ←مفهوم 

 بههو ل ههکر ت ههرد بههر ت ههرد  ترفتنههد .26
 

 بههههو خ ههههتید باد هههها در رود افکنههههد! 
 

 ول.: مفعضافه/ بادپاساز/ چو: مانند؛ حرف ااطراف/ چو )مصراع اوّل(: حرف ربط واب ته ۀهم ،دور تا دور گِرد بر گرد: ←قلمرو  بانی 
 دن: وجاه شابه(/در رود افکنا به،کشتی: مشبّهٌ )بادپا: مشبّه، چو: ادات تشبیه، ←تشبیه بادپا )اسب( به کشتی چو و چو: جناس تام/  ←قلمرو ادبی 

 مراعات نظیر. کشتی و رود: پا مانند باد تند و تیز است(/ ←ای واژه)بادپا: تشبیه درون ، تیزرفتار و تیزتکبادپا: کنایه از اسب تندرو
 تیزتک خود را چون کشتی به رود انداخت. اش کردند، اسبوقتی لشکر ]مغول[ محاصره ←مینی 
           گریز شجاعانه از اسارت دشمن. ←مفهوم 

 
 بههو ببذشهه د ا   هه   سن جنهه   دشههوار .27

 

 ا  سن دریههههای بههههی  ایههههابد سسههههان 
 

 .پایا،: عمیق و ژرف/ آسان: قیدبی ←قلمرو  بانی 
 دشوار و آسان: تضاد/ دریا: استعارۀ مصرّحه از رود سند. ←قلمرو ادبی 

 وقتی به دنبال آن جن: سخت به آسانی از آن رود عمیق گذشت ]ادامۀ معنی در بیت بعد[ ←مینی 

 یهههاران تفههه  بنبیهههن بهههه فر نهههدان و .28
 

 خههه تههر فر نههد بایههدد بایههد ایههن سههان! 
 

این ساان: ترکیاب وصافی و نهاادِ فعال «/ گفت»: معطوف به متمم/ چنگیز: نهاد/ مصراع دوم: مفعول فعلِ  یاران: متمم/ فرزندان ←قلمرو  بانی 
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 دوم.« بایدِ»
 : مراعات نظیر.یاران فرزندان و ←قلمرو ادبی 

 ای اسات کاه شای ته کفرزند چنگیز به فرزندان و یارانش گفت که فرزند ]شای ته[ باید و الزم است که  دارای چنان صفاتی باشد ]...  ←مینی 
 الدّین را داشته باشد.[شهامت و شجاعت جالل

 الدین و الگو قرار دادن.تح ین جالل ←مفهوم 
   

 بههه  ههاس هههر وجههب خههاخی ا  ایههن مُلههب .29
 

 بههه بسههیار اسهه د سن سههرها خههه رفتههه! 
 

 /؛ واب اتۀ واب اته)هر: صفت مبهم، وجب: ممیّاز ←وجبهرگروه اسمی و متمم/ : پاس هر وجب خاک پاس: پاسداری و مراقبت/ ←قلمرو  بانی 
 مُلک: سرزمین/ آن سرها: ترکیب وصفی و نهاد/ چه: قید.

  هر و سر: جناس ناقص اختالفی. /هاسر: سربازان و ان ان  ←قلمرو ادبی 
 اند.برای پاسداری از هر وجب خاک از این سرزمین چه ب یار سربازانی که از دنیا رفته ←مینی 
 از خودگذشتی در راه وطن. ←مفهوم 

   مسههتی برسههر هههر قطیههه  یههن خههها  .30
 

 !خهههدا دانهههد بههه افسهههرها خهههه رفهههته 
 

کااله  وتااج  اف ار:  (/)سر قطعه: ترکیب اضافی، هر قطعه: ترکیب وصفی ←: گروه اسمی و متمم؛ دارای دو ترکیب سر هر قطعه ←قلمرو  بانی 
 ها: ترکیب وصفی و نهاد.ه اف ارچاین خاک: ترکیب وصفی؛ متمم/  /پادشاهان

 م تی: کنایه از شور و عشق/ خاک: مجاز از سرزمین/ اف ر: مجاز از پادشاهان و بزرگان. ←قلمرو ادبی 
 اند.داند که به خاطر عشق به این سرزمین چه پادشاهان و بزرگانی که فدا شدهخدا می ←مینی 
 های بزرگ به عشق وطن.ازخودگذشتی ان ان ←مفهوم 

 
  

 

 درس  نج 
 

 س ا تری تنها      
 آغازگری تنها نام اثر:
  زندگی نامه قالب:
 مجید واعظی شا ر:
 ادبیّات پایداری موضوع:

 
 دروا ه ددخو سپاه فراخد  ی ا یشسینه اسهی بر سوار ر ناد و ترا خو  با ویی و بر با باالمیان نوجوانی-

 بهه شهاهد فتبیلهی .تذاشه مهی سهر     م صد تهریند به بسیار شور و هیجان با را تهران  ربی های
 ن هان ا طای با را میر ا  هّاس خودد دوم خویشد فر ند های ش صیدریاف  با و مبمّدخان س ا سفار 

در  فهاعد م هدّم  خهطّ فرماندهی مرخن خهند شهر این تهریند .بود خرده تهرین راهی دارالسّلطنس والیتیهدید
 .بود روسیه یینی ایراند شمالی یسهمسا هایدرا یدس  برابر
رعنا: بلند  بازو/ واش: صفت برای بر ترخوشبر و بازو: سینه و بازو/  /؛ صفت برای نوجواننه بلند و نه کوتاه ،قامت متوسطباال: میان ←قلمرو  بانی 

روناد/ ار مایکاا بعاد از باه هخص؛ بعضی از شاخصشاه، آغا، خان و میرزا: شافراخ: صفتِ اسب/ سینه /؛ معطوف به صفتو کشیده، زیبا و دلفریب
 شهرها از عنوان بعضی قاجار، و صفوی دورۀ در دارال ّلطنه: پایتخت؛نشان: فرمان و حکم/  کردن/ عطا بخشش، واگذاری، عبّاس میرزا: بدل/ اعطا:

 مرکاز /(این شهر، شاهر کهان) ←ای دو ترکیب وصفی تبریز: نهاد/ این شهر کهن: بدل از تبریز؛ دار اقامت داشت/ آن در ولیعهد یا شاهزاده که

 رکیاب اضاافی، خاطّ مقادّم:ت)مرکز فرماندهی، فرماندهی خط، خط دفااع:  ←چهار ترکیب دفاع: گروه اسمی و م ند؛ دارای  مقدّمِ خطّ فرماندهی
 ترکیب وصفی(
نایه از طی کاردن، پیماودن/ کگذاشت: می سر پشتظیم الجثّه/ فراخ: بزرگ، تنومند، عتراش: کنایه از زیبااندام، قشن:/ سینهخوش ←قلمرو ادبی 

 تجاوز، ظلم و ستم و تعدّی.درازی: کنایه از دستدریافت: کنایه از درک و فهم/ 
 انتصا، عبّاس میرزا به ولیعهدی و شای تگی و توانایی و اشتیاق برای این مقام. ←مفهوم 
 هامم قهائ ( م هام قائ   یسی نوجواند میر ا شاهنادۀ .ن س  ت   بر شاه فتبیلی مبمّدخاند س ا شدن خ ته با  

 دسه  او واسه خ و اذنبهی و دانس  می خود مینوی  در و بلکه مرشد خردمندد و یر تنها نه را  )ابوال اس   در اوّ د
 های درشه د ب  در او نهود؛ و یر به ولییهد شوت ا  خمتر او به نین خواهنیب و اندی مند شوت و یر . د نمی خاری به

 مُلهب دبیرت روشن  های اف  نباه متفکّر د امتداد در و دیدخ ش می و مینی جهاند یب میر اد  هّاس تیرای و سیاه
 .خواند می را  روری  ر یّ و

 ←باا مفعاول و م اند سانادی دان ت: دو جملاۀ ا می نوجوان،.... شاهزادۀ بعد از وزیر خردمند به قرینۀ لفظی/« دان تمی»حذف فعل  ←قلمرو  بانی 
 تادبیر اذن: اجاازه، رخصات، باار/ /اسانادی : فعلدان تمی خود: م ند/ معنوی پدر و خردمند، مرشد وزیر مقام: مفعول، قائم عی ی نوجوان: نهاد، میرزا شاهزادۀ)

 .نوازیپروری: مردمرعیّت /گذاری(ای ادارۀ کشور، سیاستاندیشی برمُلک: چاره
: اغاراق در توصایف کشش  و نیمع جهان، یکزدن: کنایه از اقدام کردن/  کاری به دسترسیدن/ ن: کنایه از به سلطنت و قدرت نش ت تخت بر ←قلمرو ادبی 
  : اضافۀ تشبیهی.مُلک تدبیر روشنِ هایافق /معنا و جاذبه
 نوازی.ردمبینی توانایی عبّاس میرزا در ادارۀ کشور و معشق و اشتیاق مرید و مرشد به هم و پیش ←مفهوم 

 ن سهته اسه  ایهن خ هور  هلهوی بهر خاردی مث  داخلی هایجن  و اختالفاج خه اس  بی تر قرن یب .
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 افتهادهد ه  جان به والیاج به حکوم  رسیدن و شاهی تاج خسب برای سپاه فرماندهان و طوایف بنرتان
 ههای بنرتهی بهرایقهدم ارو ها فا هلهد ینا در اندد امّاخرده تهاهی و خ تار و تا  و تاخ  میدان را خ ور

 انداختنهد. راه تفنه  و تهو  هایخارخانه ساختند. متیدّد  نیتی های خارتاه هاسن اس  ی رف  برداشته
 و ههاخ هتی و دادنهد ترتیهب  بیمهی دریهایی نیهروی تهردمه  همه ا  .خردند  ا بر بنرا هایدان باه

بهه  ارو ها  ی هرف  بوی خه م تلف قهای  و ها ملّ .فرستادند جهان ن اط دورترین را به جهانبردهای ان
 تفنه  و تهو  مجهّن به ل کر با م ابله  هدۀ ا  نتوانستند شم یر و خمان و تیر با بودد نرسیده م ام ان

 .درسمد ارو ایی هایقدرج تصرّف به دیارشان ترتیبد این برسیند. به سنها
 که شهرهایی مجموعه الیت؛و جمعِ والیات: /ک اصل و نژاد و یا دارای وَجهی مشترک و مهمگروه و جمعی از ی؛ طایفهج ِ :طوایف ←قلمرو  بانی 

 امروزی. شهرستان معادل شود؛ می اداره نظر والی تحت
و  : مجاز از قادرتتاجبودن/  : کنایه از مایۀ رنج و عذا،ننش تک ی  پهلوی بر کارد /کارد به داخلی هایجن: و اختالفاتتشبیه  ←قلمرو ادبی 
: کنایاه از تااز و تاخات/ و تاز درگیر بودن/ تشبیه کشور به میدان تاخت ن:افتاد هم نجا: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/ به این کشور پهلویسلطنت/ 

از ایجاد کاردن/  : کنایهنکرد بر پاوان/ ن: کنایه از ترقّی و پیشرفت قابل توجّه و فراهای بزرگ برداشتقدممجاز از مردم اروپا/ جن: و جدال/ اروپا: 
 های سنّتی.ز از سالح: مجاشمشیر و کمان و تیرهای مدرن جنگی/ : مجاز از سالحتفن: و توپ آمیزی/بوی پیشرفت: استعارۀ مکنیّه و حس

 و پیشرفت علمی و نظامی کشورهای اروپایی. فات داخلی و ناتوانی کشور ایراناختال ←مفهوم 
 رشهد ه  فن و ل اخالت    هاد ی رف  این  ای به  ا خا د ای امّا برداشتهد  نی  و  ل  راه در بنرتی هایقدم ارو ا 

 . اس تفن  و تو  ا  ضررتر انساند خ  تاریخ برای خ  دس  هایشد  یان همس با خمان و تیر وترنه خرد؛ می
  ای کاش: شبه جمله. ←قلمرو  بانی 
 ا: کنایه از همراه/ رشد کردن علم و فن: استعارۀ مکنیّه.پا به پ های اروپایی/اروپا: مجاز دولت ←قلمرو ادبی 

 زیان و ضرر پیشرفت علم و فن بدون اخالق. ←مفهوم 
  نهورو ی سالم  مراس  شرخ  در برای را خود تهریند در حضور سا  بند ا  بید میر ا  هّاس و بود . . ه 1183 نورو 

-جلوه درد  د  در بی تر خردن جای با  تالش ان برای و هدایا  ت دی در شاهنادتان رقاب  بود. رسانده تهران به شاهد

 و سذربایجهان شهما  در ههاروس تبهرّ  خههر رسیدن با سن سا  مراس  همهد این با .بود نورو ی بساط این ا  هایی
 وارب تهب دروس حملس فکر بود.  التهاب و تاب و تب در درون ا  دربار رو داش . به ت ریفاج ا  لیُابی تنها ترجستاند

ههای ا یانددس  با م ابله برای سپاه تدار  فکر در شاهد فتبیلی رأسش در و خ ور سران . ده بود بنهره دربار روی
 و شارته سا مان تا ه ا  خهرهای داش ؛ ستاهی بیش و خ  روسیهد خودد شمالی همسایس قدرج ا  شاه .بودند هاروس
 رفتن و روسیه با ترجستان حاخ  اتبّاد .بود انداخته وجود  بر وح تی سایس خ ورد سن فراوان و  ی رفته هایسالح

 قوای توا ن خوردن ه  به ا  ن ان نهودد ایران ا  منط ه مبض یب رفتن دس  ا  و شدن بریده سند البمایبیتب  به
 .بود دوخته سذربایجان بر طم  ب    روسیه .بود رقیب بیرتی خ ور و برتری و همسایه خ ور دو

 بختک: /ه کشیدن آتشزبان التها،: برافروختگی، /آ، دهن ؛روکش مخصوصی که روی سفال و کاشی و مانند آن می کشندلُعا،:  ←رو  بانی قلم
ا/ رأس: بازرگ، بااال، قلّاه/ سران: بزرگاان و رسسا /زدن : حلقهزدن کابوس/ چنبره افتد؛می شخص خوابیده روی بر که ایسیاهی یا خیالی موجود
الحمایاه  تحات باودن؛ لحمایها تحت الحمایگی:تحتروسیّه: بدل برای هم ایۀ شمالی/ کم و بیش: قید/  /ب یج ،سازیسازی، فراهمادهآم :تدارک
 و امتیاازات عاوض، رد و آیاددرمای حمایات او تحات نیرومناد، کشور یک با پیمانی موجب معموالً به که است فردی یا سرزمین کشور، ویژگی

 /است م تعمره به کامل تبدیل از قبل ایمرحله و استعمار اشکال از یکی یا سرزمین، کشور یک مورد در الحمایگی تحت .دهدمی به او اختیاراتی
 برابری. تعادل، :توازن

وری و ظااهری و صانایه از کرو داشتن:  به در دل ک ی جا باز کردن: کنایه از تالش برای جلب مهر و محبّت و توجّه ک ی/ لعُابی ←قلمرو ادبی 
التها، بودن: کنایه  و تا، و در تبدن/ شچیره و م لّط از زدن: کنایه  چنبرهتهی از محتوا/ لعا، به رو داشتن مراسم: استعارۀ مکنیّه/ دربار: مجاز/ 

 وار: ادات تشابیه، باه،: مشبّهکمشبّه، بخت روس: حملۀ )فکر ←زده بود: تشبیه  چنبره دربار روی واربختک روس، حملۀ نگران/ فکراز آشفته و دل
ه انداختن: کنایه از چیره و غالب شدن/ وحشت: استعارۀ مکنیّه/ سای سایۀ /یتعدّ و تجاوزکنایه از  اندازی:دستزده بود: وجه شبه(/  چنبره دربار روی

و در تصرّف نداشتن/  اختیار شدنیبه از : کنایرفتن دست ازبهره ماندن/ کنایه از منع شدن و بیشدن:  روسیه )دوم(: مجاز از حاکمان روسیه/ بریده
  کنایه از طمع و قصد حمله و تصرّف داشتن. دوختن:طمع بر جایی چشم 
 بود: وحشت و هراس بر او چیره و غالب شده بود. انداخته وجودش بر وحشتی سایۀ ← مینی
( 3 حملۀ روسیه به ایران؛ یاسی از امکان تجاوز و( آشفتگی و نگرانی حاکمان س2سالم نوروزی؛ عید و ( برگزاری صوری مراسم 1 ←مفهوم 

 حرص و طمع روسیه به تصرّف آذربایجان.
  بهود ترفتهه فهرا را تهرین سسمان سپاهیاند  هار و ترد .خ یدمی تیغ داش  سفتاب د.رسی فرا حرخ   هح. 

 ایههطه  ورها وشیپ سهن  با هاداسب و بارخش قاطرهای  نهور د حام  شترهای ه  در هاینیره و  داها
  مصهمّ و داراند م تاقانهتفن  و سواران     نداشتندد تفن  و اسب خه سربا انی .سمی  می در جنبی
رفته  دره  روس حملس ا  خهر خه هاییبهره .خ یدمی تنوره ها د  در دفاع و جن  شور .داشتندبرمی قدم

 اببدب و  یکرخوه اسهی سوار بر سپاهد ا یش ی  میر ا  هّاس .شدمی شکفته سپاهد شکوه تماشای بودد با
 .بردمی ناظران ا  د  خندد تریجلوه ایتپّه فرا  بر خه میهدی هم ون
کاه  دوچارخ دارای کوچک جنگی توپ نوعی :کشید: ماضی م تمر/ زنبورکداشت... می /شعاع آفتا، ،شمشیر، هر چیز بُرُندهتیغ:  ←قلمرو  بانی 

در حاال  کشایدن:تناوره  /نادکدودکش، لولۀ حلبی که روی سماور گذارند تاا دود را خاارج تنوره: ب تند/  می شتر روی قاجاریه و صفویه زمان در
  : قید.مصمّم و مشتاقانه، شعله کشیدن/ چرخیدن به هوا پریدن

 شور نایه از حرکت سپاه انبوه/کبود:  فتهگر فرا را تبریز آسمان سپاهیان، غبار و گردتیغ کشیدن آفتا،: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/  ←قلمرو ادبی 

از ناراحت و  هم بودن چهره: کنایهدر /تنور کشیدن شوق: استعارۀ مکنیّه /کشید: کنایه از عشق و اشتیاق به جن: و دفاعمی تنوره ها دل ...در جن:
الن و درشات مانناد هر چیز ک رگ و بز کنایه از پیکر: کوهدر هم رفته و شکفته: تضاد/  چهرۀاف رده و گرفته بودن/ شکفتن چهره: استعارۀ مکنیّه/ 

-می ناظران از دل کند، گریجلوه یاتپّه فراز بر که معبدی همچون میرزا... عبّاس /(بهپیکر: مشبّه، کوه: مشبّه) ← ای تشبیه درون واژه ← کوه

شایفته و  باردن: کنایاه از ه/ دلبردن: وجاه شابدل  کردن  و گریهبه، جلومعبد: مشبّه همچون: ادات تشبیه، میرزا: مشبّه، )عبّاس ←برد: تشبیه 
 .عاشق خود کردن

 عشق و اشتیاق سپاه ایران به عبّاس میرزا و  دفاع از کشور. ←مفهوم 
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 بها ارد هه و و ترد ستش و دود هایتوده .شد با  روسد تو  هایتلوله  فیر و نهیب با تنجه فردای سپیدۀ 
 را خهود داشه  شهری خهه .نداش  باور را بنین  هبی شکفتن خسی سمی تند.در شب هایحل ه سخرین
  ی هبامی همههد ایهن با .بود شده دشمن س  و خ   ف و ران بستر  اینب خرددمی سماده بهار ا  است ها  برای
 بهه نفهوذ .نههادمهی ها جان شوری در برادرانشد و فر ندان مرتی یش و دفاع در جوادخاند شهرد حاخ 
 تها بهود شده رفتن و ماندن دو د واماندۀ بر خفّتی بار با دشمن .ن د میسّر دارانتفن   ایداری با حصارد
 ندس دنهها  بهه و شهد بها  تهرانروی مبا ره به برجی راه شهرد ا  تروهی خیان  با هاشب ا  کیی اینکه
 .شدند  راخنده شهر  هنس در ملخ و مور مث  هاروس
 ویاژه باه بلناد، فریاد نهیب:قبل از حملۀ روسیه، بخشی از خاک ایران بود/ که  جمهوری آذربایجاندر شمال غربی  شهری گنجه: ←قلمرو  بانی 

خفّت: خاواری خواهی/ جوادخان: بدل/ آز: حرص و طمع و فزون کرد: ماضی م تمر/داشت ... می تیز/ و بلند صدای :صفیراخطارکردن/  یا ترساندن برای
 و سرافکندگی.
ستعارۀ مکنیّه/ شکفتن صابح: اشب:  هایحلقه /های: استعارۀ مکنیّه و تشخیصگلوله صفیر و نهیب /باز شدن سپیده: استعارۀ مکنیّه ←قلمرو ادبی 

  خفّت: اضاافۀ تشابیهی/ مکنیّه/ بار فوران خشم و آز: استعارۀتشبیه شهر به ب تر/ استعارۀ مکنیّه/ آماده شدن شهر برای استقبال از بهار: تشخیص/ 
  شدند: تشبیه. راکندهپ ... لخم و مور مثل هارفتن: تضاد/ روس و رفتن: کنایه عاجز و درمانده و مردد بودن/ ماندن و ماندن واماندۀ
 خیانت.  سبب ( ت خیرشدن شهر گنجه به2( حمله و هجوم سپاه روسیه و مقاومت و ای تادگی مردم؛ 1 ←مفهوم 
 ههایلولههت سهپر را هاسینه و ایستادند متجاو ان برابر در ده انید ابنار و دستی بوب  ارهد سن  با مردم 

 ستهش  هف بهه حصهار ا  بیرون را خود بارد بندین فر ندانشد و رانبراد همراه جوادخان .ساختند ست ین
 را  مهین  دهدخنان هایبرا مث  تنجهد مردم و هاروس های خمی و اجساد .سفرید هاحماسه و  د دشمن
 باخانههبهی یهارانش و جوادخان .شکس  می دیبری ا     کیی مردمی م اوم  های ف .بود  وشانده
  ا س فی  یر هایشدرم  وا سین با تنجه .سوردمی خاطر به را مب ر رو   ر س شهر .خ یدندمی شم یر

 .رسمدد اهتنا  به تناهانبی خون به س  ته خا   در هاروس  رب  نبذش  دیری .خ یدمی نف   هار و دود
 ههایهلّق فرا  تا تنجه شجاع هناران و جوادخان خون بوی با را واماندتان هایناله  مستاند اواخر بادهای
 .بود شده دوخته اینها ا  فراتر به هاروس بارده   و خواهانهفنون نباه .بردمی قف ا 
: م اند، آتشین ایهسپر گلوله ا: مفعول،ر هاسینهجملۀ چهار جزئی با مفعول و م ند ) ← ساختند آتشین هایسپر گلوله را هاسینه ←قلمرو  بانی 

 رسناک. و ت آور: خوفاربدهشتاهتزاز: جنبیدن، تکان خوردن، برافراشتن/  /(نهاد پیوسته« ند»و شناسۀ )گردانیدند(: فعل اسنادی  ساختند
باه  /: تشابیهپرسینه باه سا ردنکمانند  /سینه سپر کردن: کنایه از مقاومت و پایداری /: کنایه از مقاومت و ای تادگی کردنای تادند ←قلمرو ادبی 

 اج اد) ←بیه رده و پاییزی/ تش: کنایه از زرد و پژمزدهخزانافزار/ برگ آتش: مجاز از جن:له و هجوم بردن/ ن: کنایه از  حمزد دشمن آتش صف
: کنایه کشیدن شمشیر: وجه شبه(/ دبو پوشانده را زمین به،: مشبّهزدههای خزانبرگ : ادات تشبیه،مثل ه: مشبّه،گنج مردم و هاروس هایزخمی و

رۀ مکنیّه دن به گنجه: استعان بت دادن نفس کشی مردم گنجه/از گنجه: مجاز شهر: مجاز از مردم شهر/ به عرصۀ محشر/ تشبیه شهر از  جنگیدن/ 
-فازون نگااه ارۀ مکنیّه و تشاخیص/ناله به وسیلۀ باد: استع بردنن: کنایه از درماندگان و مجروحان/ واماندگا /سقفبه  غبار و دودتشبیه و تشخیص/ 

  ایه از طمع و قصد تصرّف و تجاوز داشتن.خواهانه دوختن: کن
-( حرص و زیاده۴ها؛ لۀ روس( اشغال گنجه به وسی3ها؛ ( مرگ گ تردۀ ایرانیان و روس2( مقاومت شجاعانۀ جوادخان و یارانش؛ 1 ←مفهوم 

 ها.خواهی روس
 و مهانحاخ سفار  و حک  سنکه ا   یش را فرماندهان و سربا ان .بودند شده جم  تهرین در سماده نیروهای 

 اینجا به وطنان ان ه  هستی  و  ندتی حری  ا  دفاع و میهن به     باشدد سورده ت رد مکان این در هاخان
 را نجهوا  هاّس  دشمند با رویارویی برای میهند فر ندان توفندتی و ناب های بنه م اهدۀ د.بو خ انده

-جان و یداری ا وجود با .خردمی امیدوار و استوار ا یملّ هایسرمان تب ّ  برای را دلش و سوردیم وجد به

-ب هش دروا ۀ شد سهب خانبی دشمنان ا  تن بند خودفروختبی  و سرسپردتی مردمد ا  بسیاری ف انی

 ا  تروتاهخ ایفا له در را نیروهایش ایراند سپاه فرمانده  .شود با  دشمن روی به قف ا  ا  تری وسی  های
 ارییه و منتبهر نبهاه دیهدهد ست  و خورده  خ  قف ا   .رساند ارس رود هایخرانه به شدهد بینی یش مو د

 و سهنبین ههایمهوج .بهود دوختهه بودد خرده س ا  حرخ  میر ا  هّاس سپاه خه جایی جنوبد به را جویش
 .خردمی خیره را ناظران ب   و بود ایستاده سپاه برابر در سدوار ارسد افسارتسی تس

متعجّاب و  /قات پیادا کاردنحقیبارآورده شادن،  خوشی/ تحقّق: اجرا، انجاام، و شادمانی سرور، وجد: /نده و غوغاکنندهغرّ توفنده: ←قلمرو  بانی 
  زده کردن.شگفت

قیااد، اطاعات، ت، اناراد ی: کنایه از: کنایه از فداکاری و از خودگذشتگی/ سرسپردگفشانینجا مجاز از سربازان توانمند و آماده/ :نیرو ←قلمرو ادبی 
پاردازد؛ ر، مایکشاودشامنان افع ک ی که در برابر پول به کارهای غیر اخالقی، به ویژه در جهت منا: کنایه از خودفروختگی /برداری، ت لیمفرمان
: استعارۀ منتظر اهنگه و تشخیص/ : استعارۀ مکنیّگی به قفقازدید ستم وگی خورد زخم قفقاز: مجاز از اهل و آنچه در شهر است/ ن بت دادن مزدور/

: اساتعارۀ ارس ختۀاف ارگ ای .. ایهموجکرده و سرکش/ ه: کنایه از رماف ارگ یخت و توقّع داشتن/ص/ نگاه دوختن: کنایه از انتظار مکنیّه و تشخی
اساتادن  /: وجاه شابه(باود  تادهای هسپا برابر در : ادات تشبیه،وار به،: مشبّهسد س: مشبّه،ار اف ارگ یختۀ و سنگین هایموج) ←مکنیّه/  تشبیه 

  موج: استعارۀ مکنیّه.
فقاز به ق( از دست رفتن 3های ملّی؛ ( امیدواری عباس میرزا برای تحقّق آرمان2( آمادگی و ازخودگذشتی سربازان برای دفاع از کشور؛ 1 ←مفهوم 

 سبب خیانت.
 سر ر م رد د بنم ر م؛ دربار و بنم دربار !بود دربار دو رو د سن ایران  در . 

 بینیسهن حضور خه نهود ها  یرو ی و ها شکس  و جن  خینهای و افُ  میمّای تنهاد میر اد  هّاس ذهن در
 نهردههاد ایهن ن هیب و فهرا  در خهویشد خ هور جهان ورای جهانی م اهدۀ و هاشکس  تجربس داش د
 .بود تذاشته جا به او  ویای اندی س در بنرتی تسس 
  رض  نیند یاران و سنبران ه  شجاعد فرماندهان و افسران»: تف  و حاضران به خرد رو السّلطنه نایب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
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 .نیس  جن  و دفاع مسائ  ا  خمتر اهمّیت ان خه اس  هایینکته بیان امرو د تردهمایی ا 
 : ولیعهد؛ عبّاس میرزا.هال ّلطن نایب /ازغیر از، سوای، باالتر  :ورا: رمز، م ئله/  عمّام /، نبردن:جرزم:  /جشن و طر، و مهمانیبزم:  ←قلمرو  بانی 
و...: « ر»، «د»ای هاتکارار واج /دربار، بزم، رزم: تکرار/ بزم و رزم: تضاد و جناس/ پدر و پ ر: مراعات نظیر و جناس ناقص اختالفی ←قلمرو ادبی 

 شه: استعارۀ مکنیه.گ  ت در اندی /آمیزی: کنایه از شک ت و پیروزی/ حضور سنگین: حسنشیب و فرازو نیز  خیزها و افُت آرایی/واج
 اندوزی از شک ت.تجربه( 2گذرانی پدر؛ خوش برعکس ترجیح رزم و جن: بر بزم و (1 ← مفهوم 

 و یدم لصانه جنبید و شجا انه دفاعد هایسا  طو  در سرافرا د جنباوران شما خه اس  مسلّ  همبان بر 
 نافسهرا شهما و سربا ان فهداخار هایف انی جان و هاوریدال .نک یدید دو  بر خوفی و خفّ  بار هرتن
 ایهن اب .واداش  ا جاب و به تبسین ه  را دشمن خه بود سنجا به تا فراوان های مبرومیّ ر   لی  نیند
 و ادیه د دسه  ا  هاسا  این در را خود های تن اره و هموطنان و مادری هایسر مین ا  بسیاری ما حا د
 .شدی  ننبین تلستان  هدنامس در دشوار شرایطی قهو  به مجهور
باه  :اعجاا،: قیاد/ مخلصانه و شجاعانه بدل برای شما/ :عزیز اف رانو نیز  سرافراز جنگاوران /، قطعیحتمی م لّم: پذیرفته شده، ←قلمرو  بانی 
 .متعجب شدن ،شگفت آوردن
: های تنپارهار نرفتن و نپذیرفتن/ بر دوش نکشیدن: زیر ب : دو اضافۀ تشبیهی/خوف و خفّت بار /بلندمرتبه، سربلندکنایه از  سرافراز: ←قلمرو ادبی 

  .وطناناستعارۀ مصرّحه از عزیزان و هم
( پذیرش اضطراری شرایط ۴؛ از دست دادن عزیزان (3( برانگیختن تح ین و شگفتی دشمن؛ 2نن: ؛  ( جن: دالورانه و پرهیز از1 ←مفهوم  

 دشمن.
 ...  نمهاندمر ههای وط ا   مانی ما سربا  و افسر.باشد بیُدی تب  و سویه یب تواندنمی تمدّن و  ی رف 

 تونهه نهما ایم ن باشد؛ ملبد  ادالنس و  المانه ادارۀ و میهن جانب ا  فکرشان خه خنندمی  اسداری خوب
 درجقه و ابهنار ادارتهش سنهه بدانند خه داش  خواهند خود خار به سر سسودتید به  مانی دول د و  ملّ خه

 ا  دانهدخهرده  هادج دری ههبی و تاریب هایخانه به خه مردمی .دارد را مر ها ا   اسداری برای شایسته
 رافکها بها جنه  .خنهدمهی شانخسته و  ندمی را ب م ان سخر ترینان هستند؛ نورتیرد و با  های نجره

 بها .اسه      جهههد دو هر در مهار ه و حضور ال مس .هاس جههه روی  در جن  رو ا  دشوارتر  وسیدهد
 «درای . یبد این در و اس  خارسا تر شجا   جههس بیروند در خه تفاوج این

 وا بی مجید تنهاد س ا تری میر اد  هاّس
 بینش. دانش، آگاهی، درایت: /مصون، محفوظ ،اماندر امن و : ایمِن ←قلمرو  بانی 
جهل و : استعارۀ مصرّحه از ریچهدبی و تاریک هایخانه: کنایه از به کار خود پرداختن و اقدام کردن/ تداش خواهند خود کار به سر ←قلمرو ادبی 

و  دریچاهبای و تاریاک هاایخانهت/ های نو، آزادی و پیشرف: استعارۀ مصرّحه از اندیشهنورگیر و باز هایپنجره /و خفقان و افکار خرافی خبریبی
ساتعارۀ ه/ افکار پوسایده: امانده و عقبپوسیده: کنایه از افکار خرافی و کهن ناپذیر بودن/تحمّل : نزد را ک ی چشم /: تضادنورگیر و باز هایپنجره
  مکنیّه.
های جهل ( گریزان بودن ان ان2گیری تمدن خواهد بود؛ فکری و اطمینان خاطر همۀ اقشار، موجب پیشرفت و شکلامنیّت ( اعتماد، 1 ←مفهوم 

  یاری است.( راه مبارزه با افکار خرافی، آگاهی و هوش3ها؛ افکار نو و مترقّی و دشواری مبارزه با آنو خرافی از 
 

 درس ش   
 

  روردۀ    

 لیلی و مجنون نام اثر:
  مثنویقالب: 
 نظامی گنجوی )شاعر قرن ششم( شا ر:
 ادبیّات غنایی )عاشقانه( موضوع:

 
 بههههون رایهههه    هههه  سن جهههههانبیر .1

 

 ه لیلهههی سسهههمان تیهههرشهههد بهههون مههه 
 

رکّاب مارخم مصافت فااعلی ؛ نیاکنندۀ دگیرندۀ عالم، فتح جهانگیر:ساز/ رایت: بیرق، پرچم، دِرفش/ چون )اوّل(: حرف ربط واب ته ←قلمرو  بانی 
: یرآن جهاانگ، افی: ترکیب اضاعشق جهانگیر )رایت عشق و ←؛ دارای سه ترکیب ینهاد : گروه اسمیرایت عشق آن جهانگیرجانشین موصوف/ 

 گیر: م ند.آسمان /و ترکیب اضافی متممی : گروه اسمیمه لیلی چون )دوم(: مانند؛ حرف اضافه/(/ ترکیب وصفی
)زیبایی  ه ماهِیه رایت عشق بتشب: اضافۀ تشبیهی/ جهانگیر: کنایه از مجنون/ رایت عشقچون )وقتی که( و چون )مانند(: جناس تام/  ←قلمرو ادبی 

( لیلای 1لیلای: ایهاام؛  / /ر شب و لیال( ماه اسمان د2چهرۀ لیلی؛ زیبایی استعارۀ مصرّحه از ( 1ایهام؛ مه )ماه(: نظر شهرت: تشبیه/  چهرۀ( لیلی از
 ت نظیر.ااعگیر، مه و آسمان: مررایت و جهانگیر: کنایه از مشهور و معروف/ آسمان( من و، به لیل )شب(/ 2معشوق مجنون؛ 

  [هان در پیچید....جآوازۀ عشق او در شهرت و گونۀ لیلی جهان را فراگرفت ]و ق مجنون چون زیبایی چهرۀ ماهعَلَمِ عش وقتی ← مینی
 معروف شدن عشق مجنون. ←مفهوم 
 تههههر ت هههه هههههر رو  خ نیههههده نههههام .2

 

 تهههههر ت ههههه در شهههههیفتبی تمهههههام 
 

شایفتگی:  / اندمتار؛ پارآوازه مشاهورتر،تار: نامدار/ خَنیده ناامنیده: مشهور، معروف، هر روز: گروه اسمی و ترکیب وصفی؛ قید/ خَ ←قلمرو  بانی 
  تر؛ م ند.تر: کاملعاشقی/ تمام
  واج آرایی/ هر و در: جناس ناقص اختالفی.«: ر»، «ت»تکرار واج  ←قلمرو ادبی 

 گشت.تر میشد و در عاشقی کاملهر روز مشهورتر می ← مینی

  .مشهور و کامل شدن در عشق ←مفهوم 
 رداشههههههته د    خههههههار او ب هههههه ب .3

 

 درمانههههد  ههههدر بههههه خههههار او سهههه   
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 و اقبال؛ نهاد/ سخت: قید.  بخت: سرنوشت و طالع ←قلمرو  بانی 
طاع ق ،رف نظار نماودنص، قطع عالقه کردن ،دست کشیدندل بر داشتن بخت: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/ دل بر داشتن: کنایه از  ←قلمرو ادبی 
  یه از عاجز و ناتوان شدن/ بخت و سخت: جناس ناقص اختالفی.کنا :درماندن /امید کردن
 و ناتوان شد. مشکل او[ عاجزرفعِ [ کار او قطع امید کرد و پدر ]مجنون[ به سختی در کار ]و بخت و اقبال از ]بهبودی ← مینی

  ناامیدی و عجز در رهایی مجنون از عشق. ←مفهوم 
 خوی هههههان همهههههه در نیههههها  بههههها او .4

 

 بهههاره سههها  بههها او ههههر یهههب شهههده 
 

  .: بدل از نهادو هریک دعا، زاری/ خویشان: خویشاوندان؛ نهاد/ همه ،خواست، تمنّاحاجت، نیاز:  ←قلمرو  بانی 
 آرایی.واج«: ا»تکرار واج  /در و بر: جناس ناقص اختالفی ←قلمرو ادبی 

 ای بودند.مجنون[ در ج تجوی چارهاو ]پدر  با خویشاوندان همه در رفع خواست و نیاز او، هریک همراه ← مینی

 چارجویی خویشان برای رفع مشکل مجنون. ←مفهوم 
 بی هههههههارتی ورا بهههههههو دیدنهههههههد .5

 

 در بههههاره تههههری  بههههان خ ههههیدند 
 

  .جوییچارهیشی، اندتدبیر، مصلحتگری: چاره /: گروه اسمی مفعولی؛ ترکیب اضافیبیچارگی وراورا: وی را، او را/  ←قلمرو  بانی 
 .زبان کشیدن: استعارۀ مکنیّه /: کنایه از سخن گفتن و راه حل ارائه دادنزبان کشیدند ←بی قلمرو اد
 وقتی درماندگی او را دیدن برای چاره جویی سخن گفتند ]و راه حل ارائه دادند.[ ← مینی

 مشورت و رای زنی برای چارجویی. ←مفهوم 
 بههههه اتفههههات یههههب سههههر دتفتنهههه .6

 

 خهههن خیههههه ت هههاده تهههردد ایهههن در 
 

ردد: فعال گاشااده: م اند/ گ /این در: گروه اسمی نهادی؛ ترکیاب وصافی /همگی، تماماًبه اتّفاق: همگی، مجموعاً؛ قید/ یک سر:  ←قلمرو  بانی 
  اسنادی.

  گشاده شدن در: کنایه از رفع شدن مشکل/ در: استعارۀ مصرّحه از مشکل. ←قلمرو ادبی 
   شود.[ کعبه این مشکل بر طرف میتوسّل به و همگی، تماماً گفتند که با ]زیارت ← مینی
   توسّل ج تن به خدا کلید حلّ مشکالت است.  ←مفهوم 
 جههههان اوسههه  سحاجههه  تهههه جملههه .7

 

 مبههههراب  مههههین وسسههههمان اوسهههه  
 

 .ددر م ج نمازجای ای تادن پیش: عبادتگاه، قبله، محرا،نیاز و حاجت/  و برآورده شدن : محلّ اظهارحاجت گه ←قلمرو  بانی 
 ر.: مراعات نظیجهان، زمین و آسمان: هر سه مجاز از اهل جهان، زمین و آسمان/ زمین و آسمان: تضاد/ محرا، و حاجت ←قلمرو ادبی 

  است. کعبه، محل اظهار و برآورده شدن حاجات و نیازهای همۀ اهل جهان است و قبلۀ اهل زمین و فرشتگان آسمان ← مینی
 گاه بودن آن.ر کعبه و قبلهبرآورده شدن حاجات د ←مفهوم 
 بهههون موسههه  حهههر رسهههیدد برخاسههه  .8

 

 اشههههتر طلهیههههد و مبمهههه  سراسهههه  
 

 .؛ مفعولمحمل: کجاوه که بر شتر بندند، مهد /فصل ؛زمان، هنگامموسم:  ←قلمرو  بانی 
 ن: کنایه از آمادۀ سفر شدن/ شتر و محمل: مراعات نظیر.و محمل آراست ناشتر طلبید ←قلمرو ادبی 

 ا آماده نمود.طلب کرد و کجاوۀ آن رمات سفر برخاست و شتری گزاری فرارسید برای آماده کردن مقدّهنگامی که زمان حج ← مینی

 آماده کردن مقدّمات سفر. ←مفهوم 
 فر نههههد  نیههههن را بههههه  ههههد جهههههد .9

 

  ههههاند بههههو مههههاه در یکههههی مهههههدنب 
 

، جااوه، محمالک مهاد: : گروه اسامی و ترکیاب وصافی؛ ماتمم قیادی/جهد صد /: گروه اسمی مفعولی؛ ترکیب وصفیفرزند عزیز ←قلمرو  بانی 
 .گاهواره

 ختالفی.امهد: جناس ناقص  در مهد نشاندن: وجه شبه.(/ جهد وبه، )فرزند عزیز: مشبّه، چو: ادات تشبیه، ماه: مشبّه ←تشبیه  ←قلمرو ادبی 
 ر[ نشاند.فرزند عزیزش را با تالش ب یار همچون ماه در کجاوه ]ی شت ← مینی

 سمهههد سهههوی خیهههههد سهههینه  رجهههو  .10
 

 بهههون خیههههه نههههاد حل هههه در تهههو  
 

 چون: مانند؛ حرف اضافه. /حالت ؛ قید، باحرارت ؛پرشور پرجوش: ←قلمرو  بانی 
ون: مشابّه، مجنا)پدر  ←بیه قرار/ تشپرجوش و خروش و گریان و بی از کعبه: تکرار/ سینه: مجاز از دل/ سینه پرجوش بودن: کنایه ←قلمرو ادبی 

ل نرماانبردار شادفبه، حلقه در گوش نهادن: ادات تشبیه(/ حلقه در گوش نهادن: کنایه از مطیاع و چون: ادات تشبیه، کعبه: مشبّهٌ ، ت الیم و متوساّ
 شدن/ حلقه در گوش نهادن کعبه: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/ جوش و گوش: جناس ناقص اختالفی.

 . رار به سوی کعبه آمد و مانند کعبه حلق در گوش نهاد و مطیع، ت لیم و متوسّل شدقپرجوش و خروش و بی ← مینی
 ت لیم و توسّل جُ تن به خدا. ←مفهوم 
 ای  سرد ایهن نهه جهای بها ی اسه »تف : .11

 

 سهها ی اسهه ب ههتاب خههه جههای بههاره 
 

-چاارهو م ند/   و، ترکیب اضافی: هر دسازیجای چارهو  ای بازیای پ ر: نشانۀ ندا و منادا؛ شبه جمله/ این: ضمیر اشاره، نهاد/ ج ←قلمرو  بانی 

 : چاره اندیشی.سازی
 آرایی.واج«: س»، «آ»های نبودن: کنایه از جدّی و مقدّس بودن/ تکرار واججای بازی  /جا: تکرار ←قلمرو ادبی 

  جویی است.ارهعجله کن که ]کعبه[، جای چ شوخی و تفریح نی ت،بازی و  ]کعبه[، محل جاای پ ر این»]پدر مجنون[ گفت:  ← مینی
  خواهی و برآورده شدن حاجات است.محل حاجت ، مکانی مقدّس وخانۀ خدا ←مفهوم 
 تهههود یههها رب ا  ایهههن تهههناف خهههاری .12

 

 توفیههههه  دهههههه  بهههههه رسهههههتباری 
 

 /یاب وصافیاسامی متممای؛ ترک : گروهن گزاف کاریایکاری/ روی، بیهودهکاری: زیادهنشانۀ ندا و منادا؛ شبه جمله/ گزاف یا ر،: ←قلمرو  بانی 
 /مفعاولی د؛ گروه اسامینتیجه برس هش او به: ساز گردانیدن؛ تأیید الهی؛ آن است که خداوند، اسبا، را موافق خواهش بنده، مهیّا کند تا خواتوفیق

 )به من بده( ←متمم «: دهم»در « اَا م»ده: فعل امر/ ضمیر 
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 آرایی/ توفیق و رستگاری: مراعات نظیر.واج«: ر» هایتکرار واج ←قلمرو ادبی 
 اندازه، توفیق رهایی به من عطا کن. بگو پروردگارا، از این کار ] و عشقِ[ بیهوده و بی ← مینی

 رهایی و نجات از عشق. طلبِ ←مفهوم 
 دریهههههاب خهههههه مههههههتالی   ههههه   .13

 

 «الی   هههه  ا  بهههه س اد خههههن خههههه 
 

در « اَاا م» /؛ ترکیب اضافی: گروه اسمی م ندیمبتالی عشق: گرفتار، دچار، بیمار/ مبتال، به فریادم برس/ : مرا کمک کندریا، ←قلمرو  بانی 
 اند زئی باا مفعاول و مجمفعول/ مصراع دوم، یک جملۀ اسنادی چهار «: عشقم»در مصراع دوم در « اَا م»ضمیر متّصل  /فعل اسنادی«: ه تم»

 نهاد.( « تو»و ضمیر م تتر  کن: گردان؛ فعل اسنادی مفعول، آزاد: م ند،«: اَا م»)ضمیر  ←
باال و  /شق: اضافۀ تشبیهیشوند(/ بالی عای است که به آن مبتال می)عشق مانند بیماری ←مبتالی عشق بودن: استعارۀ مکنیّه  ←قلمرو ادبی 

 مبتال: مراعات نظیر/ مبتال و آزاد: تضاد.
  [ عشق ه تم و مرا از بال و مصیبت عشق رها کن.]بیماریِ...به فریادم برس که گرفتار و دچار  ← مینی
 دعا برای رهایی از عشق. ←مفهوم 
 مجنهههون بهههو حهههدیی   ههه  ب هههنید .14

 

 اوّ  ببریسههههه د  ههههه  ب ندیههههههد 
 

اسامی  وهر: گاحدیث عشاق /حدیث: سخن نو، کالم، داستان و قصّه دار، لقب قیس بن ملوّح، عاشق لیلی/ مجنون: دیوانه و جنون ←قلمرو  بانی 
  اوّل: قید. /مفعولی؛ ترکیب اضافی

  بگری ت و بخندید: تضاد. مجنون و عشق: مراعات نظیر/ ←قلمرو ادبی 
 ندید.خمجنون وقتی سخن عشق را ]از زبان پدر[ شنید، اوّل ]به یاد عشق لیلی[ گری ت و سپس ]به درخواست پدر[  ← مینی

 ا  جهههای بهههو مهههار حل هههه برجسههه  .15
 

 یهههههه  د دسهههه  لههههف خ سدر حل هههه 
 

دارای دو  ؛یمتمما وه اسامی: گرزلف کعبه ۀحلقبرج ت: پرید و جهید/  /زده؛ گروه اسمی متممی؛ ترکیب وصفی: مار حلقهمار حلقه ←قلمرو  بانی 
 (کعبه ، زلفزلف ۀحلق ) ←ترکیب اضافی
حلقاه خیص/ عارۀ مکنیّاه و تشا(/ زلف کعبه: اساتوجه شبهبه، برج ت: )مجنون: مشبّه، چو: ادات تشبیه، مار حلقه: مشبّهٌ ←تشبیه  ←قلمرو ادبی 

 : جناس تام/ دست در حلقۀ کعبه بردن: کنایه از توسّل ج تن.)در( و حلقهزده( )حلقه
 زده از جا پرید و دست در حلقۀ در کعبه برد ]و توسّل ج ت.[]مجنون[ همچون مار حلقه ← مینی

 توسّل ج تن به درگاه الهی. ←مفهوم 
 بههههر در  د ترفتههههه حل ههههه تفههههمی .16

 

 خههههامرو  مههههن  بههههو حل ههههه بههههر در 
 

م چو حلقه منگفت/ ل فعل میدوم: مفعو گفت: فعل گذرا به مفعول/ کل مصراع می : قید حالت/گرفته حلقه در بربر: آغوش و کنار/ ←قلمرو  بانی 
 تم(: فعل اسنادی(: متمم )م ند(، اَ م )ه چو حلقه بر در)من: نهاد،  ←: جملۀ سه جزئی اسنادی بر در

: چاو : مشابّه،من) ←ام/ تشبیه تدر )اوّل(: حرف اضافه، در )دوم(: اسم: جناس تام/ بر )اوّل(: آغوش، بر )دوم(: حرف اضافه: جناس  ←قلمرو ادبی 
 .وبهرگی از ابینایه از دوری و عدم دسترسی به یار و بودن: ک حلقه بر در به(/: مشبّهٌحلقه بر در ادات تشبیه،

ه وصاال او ز یاار[ ه اتم ]و بااگفت که امروز من مانند حلقۀ در ]دور ، میگرفته بودرا در آغوش در حالی که حلقۀ در ]کعبه[ ]مجنون[  ← نیمی
 .[نصیبمو از وصل او بی راهی ندارم
 گله و شکوه از دوری و فراق یار. ←مفهوم 
 توینهههههد    ههههه  خهههههن جهههههدایی .17

 

 ایهههههن نیسههههه  طریههههه  سشهههههنایی 
 

ۀ اسانادی صراع دوم یک جملم: اُنس و الفت و دوستی/ آشناییطریق: راه و روش، شیوه و رسم/ گویند؛ مضارع اخباری/ گویند: می ←انی قلمرو  ب
 ، نی ت: فعل اسنادی.(و نهاد، طریق آشنایی: گروه اسمی م ندی؛ ترکیب اضافی)این: ضمیر اشاره  ←سه جزئی 
 راه و رسم دوستی و عاشقی نی ت. ،دوری کن، این ]درخواست[گویند از عشق ]لیلی[ بپرهیز و می ← مینی

 پایبندی و وفاداری عاشق بر عشق. ←مفهوم 
   ههههه  شهههههد سرشهههههت  ۀ هههههرورد .18

 

 جهههههن   ههههه  مههههههاد سرنوشهههههت  
 

: دمباا /(م اندتمم )ماجز: حارف اضاافه، عشاق: طینت، خمیرمایه و خلقت/  ،طبع نش،یفطرت، آفرسرشت:  /پرورش یافته ه:پرورد ←قلمرو  بانی 
 : ترکیب اضافی و نهاد.سرنوشتم نباشد؛ فعل دعایی اسنادی/

 .: استعارۀ مکنیّهعشق ۀپرورد /آرایی/ عشق: تکرارواج«: ش»تکرار واج  ←قلمرو ادبی 
 نباشد. موجودم از عشق پرورده و خلق شده، ]خدایا[ جز عشق در سرنوشت ← مینی

 ری و پایداری در عشق.( طلب ماندگا2( آفرینش ان ان از عشق؛ 1 ←مفهوم 
 یههههها ربد بهههههه خهههههدایی خهههههدایی  .19

 

  ادشهههههاهیی   وانبههههه بهههههه خمهههها 
 

(/ دایی، خادایی تاو)خادایی خا ←؛ دارای دو ترکیب اضاافی یمتمم : گروه اسمیخدایی خداییت /به: حرف اضافه در مفهوم ق م ←قلمرو  بانی 
 اسامی : گاروهتپادشااهی لکماا حرف اضافه در مفهاوم ق ام/ :بهو آن گاه/  وانگه: /بعد از خداییت به قرینۀ معنوی« دهمسوگند می»حذف فعل 

 پادشاهیت. به قرینۀ معنوی بعد از« دهمسوگند می»کمال پادشاهی، پادشاهی تو( حذف فعل ) ←؛ دارای دو ترکیب اضافی یمتمم
 ر، و خدا: مراعات نظیر. ←قلمرو ادبی 

 ....[دهم.را سوگند می دهم[ و آن گاه به بزرگی پادشاهیت، ]توم میمقام خداوندیت ]تو را ق پروردگارا، به  ← مینی
 خههههن   هههه  بههههه  ههههایتی رسههههان  .20

 

 خهههاو مانهههد اتهههر بهههه مهههن نمهههان  
 

، مرجاع نهااد  ضمیر شخصی و مفعول/ او:«: رسانم»در « اَا م»ضمیر متصل  رسان: برسان؛ فعل امر، /نهایت، پایان، فرجامغایت:  ←قلمرو  بانی 
 . اند: بماند؛ مضارع التزامیم /آن عشق

 برای عشق: استعارۀ مکنیّه و تشخیص.« او»ماند و نمانم: تضاد فعلی/ قایل شدن ضمیر شخصی  ←قلمرو ادبی  
  ای برسان که اگرچه من ]زنده[ نمانم، عشق ]جاودانه[ بماند......مرا در عشق به حدّ و مرحله ← مینی
 ودانگی محبو، بر زندگی خود.از خودگذشتگی عاشق و ترجیح جا ←مفهوم 

 تربههههه   شههههراب   هههه  مسههههت  .21
 

  اشههه  تهههر ا  ایهههن خهههن  خهههه هسهههت  
 

: عاشق تار از ایان کانمفعل اسنادی و نهاد/ ه تم؛  در م تم: « اَا م» م ت: م ند/ /: گروه اسمی متممی؛ ترکیب اضافیشرا، عشق ←قلمرو  بانی 
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نهااد(/ « تاو»تر: م ند، کن: فعل امر و اسنادی و ضمیر م تتر در کُنم: مفعول/ عاشق« اَا م»ر متّصل ضمی)  ← چهار جزئی اسنادی با مفعول و م ندجملۀ 
 به قرینۀ لفظی. «که»بعد از « عاشق»حذف 

 ی. : اضافۀ تشبیهی/ شرا، و م ت، عشق و عاشق: مراعات نظیر/ م تم و ه تم: جناس ناقص اختالفشرا، عشق ←قلمرو ادبی 
  تر کن.چند از شرا، عشق سرم ت ه تم ] و همۀ وجودم سرشار از عشق است[، مرا از این که ه تم عاشق]خدایا[، هر ← مینی
  خواهی آن.سرم تی و سیری ناپذیری عاشق از عشق و فزون ←مفهوم 

 ا   مهههر مهههن سن هههه هسههه  برجهههای .22
 

 بسهههتان و بهههه  مهههر لیلهههی افهههنای 
 

 مر. افزا: فعل ا آنچه: نهاد/ ه ت: فعل غیر اسنادی/ ب تان و /ممی؛ ترکیب اضافی: گروه اسمی متعمر لیلی عمر من و ←قلمرو  بانی 
 عمر: تکرار/ ب تان و افزای: تضاد. ←قلمرو ادبی 

 ]پروردگارا[، آنچه از عمر و زندگیم باقی مانده است، بردار و بر عمر لیلی بیفزا. ← مینی
 فشانی عاشق در راه معشوق.ازخودگذشتگی و جان ←مفهوم 

 مههی داشهه   ههدر بههه سههوی او تههو  .23
 

 خههه ایههن قصههه شههنیدد ت هه  خههامو  
 

 .خاموش: م ند /این قصّه: گروه اسمی مفعولی؛ ترکیب وصفی ←قلمرو  بانی 
  گوش و شنید و قصّه: مراعات نظیر. داشت: کنایه از گوش کردن و توجّه داشتن/گوش می ←قلمرو ادبی 

  وقتی راز و نیاز ]مجنون با خدا[ را شنید، ساکت شد. داد،های او گوش میپدر به حرف  ← مینی
 ت لیم و عجز منکران عشق در برابر عشق. ←مفهوم 

 دانسهههههه  خههههههه د د اسههههههیر دارد .24
 

 دردی نههههههههههه دوا  ههههههههههذیر دارد 
 

  .دل و درد: مفعول ←قلمرو  بانی 
 و دواناپذیر: مراعات نظیر. اسیر بودن دل: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/ اسیر: کنایه از عاشق/ درد ←قلمرو ادبی 

 ست.ناپذیر ا]پدر[ فهمید که دل ]مجنون[ در بند و اسیر ]عشق لیلی[ است و ]گرفتارِ[ دردی ]است[ که درمان ← مینی

 ناپذیری عشق.العالجی و درمان ←مفهوم 

 
 

 درس هفت 

 

 باران مبهّ                                                                                                  

 من المبدأ الی المعاد مرصاد العباد نام اثر:
  نثر قالب:

 نجم الدّین رازی )معروف به دایه(  :نویسنده
 ادبیّات غنایی )آفرینش آدم( موضوع:

 

دد سفریدد وسایط توناتون در هر م امد بر خار خرد. بون خار بهه خل ه  سدم رسهیح  تیالی بون ا ناف موجوداج می 
 «ای اختهو سنه همه ت»ه شد؛ تفتند: ته جمیی را مُ .سا ممی سب و ت  سدمد من سنخا« .من طینٍ ب راً  ٌی خال نّا »تف :
 او تنر میرف  تیهیهه خهواه  واسطهد خه درسا م بیبر هس  خه این را به خودی خود میاینجا اختصا ی دی»تف :
 «خرد.
ا واسطه، آنچه که ط: جمعِ وسیطه یها/ وسایها، گروهاصناف: جمعِ صنف، انواع، گونه /، پروردگار واالمقامخدا که واالست :تعالیحق  ←قلمرو  بانی 

س کاه از خااک ز نظار کتاب مقادّاان ان جایگاه، درجه و رتبه/ آدم: اسم خاص، نخ تین  مقام: منزلت،رسند/ دَد یا ازطریق آن به مقصود میبه مَ
 /افتاادن و شابهه شاک در ،اه افتاادنمُشتبِه: اشتباه کننده، دچار اشتباه/ مشتبِه شدن: باه اشاتب : برای جمعی؛ را: حرف اضافه/جمعی راآفریده شد/ 
  .کار گذاشتنجاسازی کردن، قرار دادن،  کردن: : شخصاً، بنف ه/ تعبیهخودی خود خاص و ویژه/ :اختصاص

 /ل: مجاز از ج امالب آدم/ آ، و گخانۀ آدم: استعارۀ مصرّحه از ج م و قتضمین/ : «من طینٍ بشراً قٌی خالِنّاِ»ذکر عین آیۀ شریفۀ  ←قلمرو ادبی 
  گنج معرفت: اضافۀ تشبیهی.: مراعات نظیر/ آ، و گل ه،خان

 باه گاامی کاهه کاار گرفات.  هنی گوناگونی باهواسطه ایآفرید، در آفرینش هر گونهخداوند بلندمرتبه، وقتی که انواع موجودات را می ← مینی
یجااد شاد، هه ابرای جمعی شب آفرینم.ج م و قالب ان ان را می]شخصاً[ من  «آفرینم.به راستی من بشری را از گل می»آفرینش آدم رسید، گفت: 

 «ای؟همه را نیافریدهتو مگر » :گفتند
 «خواهم داد. مچون گنجی قرارکه در آن معرفت را هآفرینم واسطه میاینجا کار خاص دیگری دارم که این ]ج م آدم[ را خودم، شخصاً بی»گفت: 
   ار گنج معرفت الهی است.دامانت( ان ان 3بر سایر مخلوقات؛  برتری مقام و منزلت خاص آدم( 2( آفرینش ان ان از خاک و گِل؛ 1 ←مفهوم 

ه خهبرفه ؛ خواسه  ه  المالسّ لیه ه  بیاور. جهرئی     جهرئی  را بفرمود خه برو ا  روی  مین یب م   خا  بردار 
 «خنی د به میای جهرئی » یب م   خا  بردارد. خا  تف :

 «سفریند.برم خه ا  تو خلیفتی میرا به حضرج می تو» تف :
 یهدبُارم و تاب سن نیارمد مهن نهایه  ج و ذوالجاللی ح  خه مرا مهر خه من طاق  قرب ندخا  سوتند بر داد به  نّ 

 رب  را خطر بسیار اس  .اختیار خردمد خه قُ
میکائیه  را « دهد.د خا  تن در نمیخداونداد تو داناتری» . تف :جهرئی د بون ذخر سوتند شنیدد به حضرج با ت   

 . برت  .او برف .هم نین سوتند برداد« تو برو.»سوتند برداد. اسرافی  را فرمود:او برف . هم نین « و برو.ت»فرمود:
یاک مشات  /جبرئیل را: باه جبرئیال؛ ماتمم /، که حامل وحی الهی برای انبیاست، نام یکی از چهار فرشته مقرّامرد خد:  جبرئیل ←رو  بانی قلم

: خلیفاه، خلیفاتحضرت: آستانه، پیشگاه، درگااه/  )یک: صفت شمارشی، مشت: واب تۀ واب ته؛ ممیّز، خاک: ه ته( ←: گروه اسمی و مفعول خاک
: نزدیک شدن، همجواری/ تا،: تحمّل و طاقت و توانایی/ بُعاد: دوری، قر، : صاحب بزرگی/ذوالجاللی : عظمت، بزرگی، ارجمندی/تعزّجانشین/ 
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ب ایار اسات: خطارِ قربات، ب ایار اسات(/  را خطار رباتقُ) ←را: رای فکّ اضافه   ، تقرّ،/: نزدیکیربتن: برگزیدن، انتخا، کردن/ قُاختیار کردفاصله/ 
 ز.ستاخیبرانگیختن مردگان در روز رفرشته مأمور دمیدن صور و  :اسرافیل /روزیۀ نام فرشت :میکائیل

  دن.، رضا ندادن، قبول نکرراضی نشدنکنایه از تن در ندادن: سخن گفتن خاک: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/  ←قلمرو ادبی 
ت کاه یاک امی که[ خواسابردار و بیاور. جبرئیل )ع( رفت؛ ]هنگ پس ]خدا[ به جبرئیل دستور داد که برو از روی زمین یک مشت خاک ← مینی

 «ی بیافریناد.[ از تاو جانشاینند قصد دارداوبرم که ]خدتو را به درگاه ]الهی[ می»گفت: « کنی؟ای جبرئیل چه می»مشت خاک بردارد، خاک گفت: 
؛ توانم بیاورمرا نمین آا، و تحمّل طاقت نزدیکی و قر، را ندارم و تخاک به عظمت و بزرگی خداوند سوگند داد که مرا ]به درگاه الهی[ نَبر که من 

-و آگااهخداوندا، ت» ازگشت. گفت:بمن نهایت دوری را انتخا، کردم، چراکه خطر تقرّ، ب یار است. جبرئیل، وقتی ذکر سوگند او را شنید، به درگاه 

 .میکائیل[ بازگشت]خاک به میکائیل[ ق م داد. ]او رفت. همچنان « تو برو.»]خدا[ به میکائیل دستور داد: « .پذیردتری، خاک نمی
 گریز و امتناع خاک از تقرّ، الهی. ←مفهوم 

 
 «برو؛ اتر به طوع و ر ه  نیایدد به اخراه و به اجهارد برتیر و بیاور.»ی  را بفرمود:ح  تیالی  نرائ

و خهرد. ه و طائفد فهر مین برترف  و بیاورد. سن خا  را میان مکّ به قهرد یب قهضه خا  ا  روی جملس  نرائی  بیامد 
 سمد.   د حالی دو اسهه می

 ،ناخواسات: مانبری/ اکاراهفربرداری، اطاعت، : فرمانطوع /،مرگ و یکی از چهار ملک مقرّ ۀرشتملقب به ملک الموت ف :عزرائیل ←قلمرو  بانی 
: گروه ه خاکیک قبض /چیزی یک مشت از هر :قبضه /غضب؛ خشمرغبت: میل و اراده و عالقه/ قهر:  /به ناخواه و ستم بر کاری داشتن ور،ز ،فشار

 ۀ واب ته؛ ممیّز، خاک: ه ته(.)یک: صفت شمارشی، قبضه: واب ت ←اسمی و مفعول 
 : تضاد.راکراه و اجبا اطوع و رغبت  ب ، به تعجیل، به شتا،/ آمدن عشق: تشخیص/ دو اسبه: کنایه از شتابان ←قلمرو ادبی 

 .«ار بردار و بیاورببرو؛ اگر با میل و عالقه نیاید، به زور و اج»خداوند بلندمرتبه، به عزرائیل گفت:  ← مینی
صله شاتابان از بالفا. عشق و با خشم یک مشت خاک از روی همۀ زمین برداشت و آورد. آن خاک را در میان مکّه و طائف، فروریخت عزرائیل آمد
 .راه رسید
 ارادگی آدم درآفرینش و پذیرش عشق. ناگزیری و بی ←مفهوم 

ا ا  اسه  خهه خها  ذلیه  ر رّر بمانده خه سیا این به سه  جملبی مالیکه را در سن حال د انب   تیجّب در دندان تبیّ 
د بنهدین نها  ج و خهریهایی هنّ ل  و خوارید با حضهرج خوانند و خا  در خما  مذّج به بندین ا نا  میحضرج  نّ

 با دیبری در میان ننهاد. را به جای او ن واند و این س رخند و با این همهد حضرج  ناد دیبری می
 رت،حیاتحیّار: الیکاه...(/ مجملگای  تعجّبِ )انگشتِ ← فکّ اضافه «: جملگی مالیکه را»در « را» /ک ؛ فرشتگانلَجِ. مَ: مالیکه ←قلمرو  بانی 

 ،امیداشتبزرگداشت، گر زبون/ اعزاز: وذلیل: خوار  /امر پوشیده و نهفته، راز سِر: : اضافۀ اقترانی/ردندان تحیّ ،ت تعجّبانگش /سرگردانی، سرگشتگی
وناد متعاالی/ به کبریا، خدا من و، ،عظمت و شکوه خداوندی: کبریایی /؛ مقابل عزّت، ذلیلیخواریفرومایگی،  :لتمذّ /ارجمندکردن شمردن، زعزی
 و توانگری. نیازی: بیناغَ

ضااد/ عازّت و زّت و ماذّلت: ته و تشخیص/ عاماندن/ ناز کردن خاک: استعارۀ مکنیّ ب و حیرانمتعجّکنایه از  انگشت در دندان ماندن: ←رو ادبی 
 اعزاز: مراعات نظیر/ در میان نهادن راز: کنایه از آشکار کردن و مطرح نمودن.

داوند[ بزرگ با ا از درگاه ]خرکه خاکِ حقیر  رازی است امر پوشیده و زده بودند که این چهفتمتعجّب و شگ ،همۀ فرشتگان از این حالت ← مینی
، ناد تواناااو، خدبا این وجاود وکند ند، ناز میاوخوانند و خاک در نهایت خواری و حقارت، در مقابل عظمت و شکوه خدداشت فرا میاین همه بزرگ

   راز را با دیگری مطرح نکرد.کس دیگری را به جای او فرانخواند و این 
هان کردن اسرار از بیگانه و غیر ( پن3به خاک ذلیل؛  ( حیرت و تعجّب فرشتگان از عنایت خدای بزرگ2 ( ناز عاشق در مقابل معشوق؛1 ←مفهوم 

 و مطرح کردن آن نزد دوست.

بها ایهن  را دانید خه مها شما به« ون.مُیل ما ال ت   ُ ل ی ا نّا »تف :مالیکه فرو می رّ د به س   و حکم  ربوبیّالطاف الوهیّ 
  هر خی بندنهوده اس . رو ر با     و خا سر را ید خه شمارم تی خا د به خارها ا  ا   تا ابد در  یش اس   میذو

  ههای بوقلمهون بهینیهد. اوّدر این سینههد ن هشتا من بر این یب م   خا د دس  خاری قدرج بنمای د تا شما  خنید
 او باید خرد. ۀن شد سن باشد خه همه را سجد

بوبیّت: الوهیّت و ر /، سبب و علّتفت: دانایی، فرزانگی، معرمتحک: خدایی، خداوندی/ تالوهیّها/ ، مهربانینوازشها ؛جِ  لُطفالطاف:  ←قلمرو  بانی 
زمان : ازلاست/  که محلّ شهود ای در قلب سالکدل، باطن و قلب؛ لطیفهسِرّ:  /، علم الهیپروردگاریت مشیّ :تحکمت ربوبیّ خدایی، پروردگاری/

 سر ار شما، معاف/ و بهانه دارای عذر ر:عذوم...: استفهام انکاری/ شما چه دانید /مانی که آن را نهایت نباشد، همیشه جاویدز :ابد /ابدمقابل ِ  ؛بی ابتدا
ت : موصاوف و صافنادروزکای چ /به معنی تقلیل و کمای پ وند کوچکی و تصغیر ←« ک»: روزکی )سروکارِ شما...(/ ←: رای فکِ اضافه و کار

واب ته برای عادد  یک خاک: ترکیب وصفی، مشت: ممیّز؛ واب تۀ )این خاک: ترکیب وصفی، ←: گروه اسمی متممی این یک مشت خاک مقلو،/
 .نرنگارن:، متلوّ ،ای که نمایش چند رن: بدهددیبای رومی رنگارن: ، پارچهبوقلمون:  «(/یک»

رتبااط اکنایاه از داشاتن:  ر و کا سر د: تضاد/قدر/ ازل و اب: کنایه از ناچیز و بیمشتیتضمین آیۀ شریفه/ : «ون.مُعلَما ال تَ مُعلَی اَنّاِ» ←قلمرو ادبی 
آدم/  و وجاود ینشصرّحه از آفرنمودن: کنایه نشان دادن مهارت و ظرافت و تیزدستی/ آینه: استعارۀ مدست کاری قدرت  داشتن، داد و ستد داشتن/

  های آفرینش آدم.شگفتیاستعارۀ مصرّحه تجلّیات خدا و ها: نقش
« دانیاد.میدانم که شما نیچیزی ممن به درستی »کرد: بر قلب و دل فرشتگان این آیه را الهام می یندی و مشیّت و علم الهولطف خدا ← مینی

 ت چراکه با عشق داد ورتان پذیرفته اسقدر[ چه کارهایی از ازل تا ابد در پیش داریم. عذ]به ظاهر ناچیز و بی دانید که ما با این مشت خاکشما نمی
ا در آینۀ خلقات آدم، ان دهم تا شمهایم را نشها و مهارتد روزی تحمّل داشته باشید تا در این یک مشت خاک تواناییاید. چنستد و سروکار نداشته

  .ببینید. اولین نقش شگفت آن است که شما همه باید او را سجده کنید های رنگارن:و شگفتی هانقش
آدم، تجلّی ( 3ها؛ عاشق نشدن آن واز عالم عشق  فرشتگان خبری( بی2ت الهی؛ علم و اراده و مشیّاز درک ( عجز و ناتوانی فرشتگان 1 ←مفهوم 

 .او عظمت مقام ان ان و اشرف مخلوقات بودن( ۴گاه حق و آینۀ صفات اوست؛ 

 س   د نتیجه  د د  خرد.  ا  ت قدرج در ت    بر خا  سدم بارید و خا  را ت  خرد و به ید مد باران مبهّر   د ا  ابر خ  
   ح  اس .مبهّ
 اند منادی باا مفعاول و س: جملۀ چهار جزئی اخاک را گل کرد /بخشندگی، بذل، جود، سخا، سخاوت، بزرگواری، جوانمردی :مرَکَ ←قلمرو  بانی 

 یده و محصول.ثمره، زای ه:یجنت /ه مرجع آن خداوند است(/ دل: مفعولک« او»)خاک: مفعول، گل: م ند، کرد ]گردانید[ و نهاد آن ضمیر م تتر  ←
«: خااک و گال»، «ابر و باران»ی/ جناس ناقص اختالفسجع و : ها()در پایان جمله : اضافۀ تشبیهی/ گِل و دِلتم، باران محبّرَابر کَ ←قلمرو ادبی 

 مراعات نظیر.
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ست قدرت خاود ردانید و به دگاز ابر بذل و بخشندگی خود، باران عشق بر خاک آدم فروبارید و خاک آدم را تبدیل به گل پس ]خداوند[،  ← مینی
 در گِل ]وجود آدم[ از گِل، دل را آفرید. عشق ثمرۀ، عشق و محبّت خدا ]به آدم[ است. 

 فرینش و سرشت شدن آدم از عشق و محبّت.آ ←مفهوم 
 ا  شهههههن    هههه  خهههها  سدم تهههه  شههههد 

 

  هههد فتنهههه و شهههور در جههههان حا ههه  شهههد 
 

 ،،آشاوفتناه: ی(/ : فعال اسانادشاد : م ند،گل : ترکیب اضافی و نهاد،خاک آدم) ←: جملۀ اسنادی سه جزئی خاک آدم گل شد ←قلمرو  بانی 
 .هآشو،، فتنهیجان، عالقۀ شدید، عشق،  :شور /فریفتگی، عشق؛ در اینجا به معنی شیفتگی، ، خالفستیزه

یۀ شریفۀ گل: تلمیح به آ مراعات نظیر/ آفرینش ان ان از«: عشق و فتنه و شور»، «خاک و گل و آدم»: اضافۀ تشبیهی/ شبنم عشق ←قلمرو ادبی 
 جهان: مجاز از اهل جهان. /«.من طینٍ بشراً قٌی خالِنّاِ

 شد. هیجان در جهان ایجادو نم عشق آمیخته و سرشته و گل شد و ]با آفرینش او[ شیفتگی و شور خاک آدم با شب ← مینی

 آفرینش ان ان از عشق. ←مفهوم 
 سرن ههههتر   هههه  بههههر را روح  دنههههد 

 

 بکیهههد و نهههامش د  شهههدفرویهههب قطهههره  
 

 ول.: ترکیب اضافی و مفععشقسرنشتر  /تیغ جراحی برّان، و تیزنوک تیز، تیغ  دنیشتر، نوعی کار :نشتر ←قلمرو  بانی 
 راعات نظیر.م«: عشق، دل»، «و رگ، قطره سرنشتر»: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/ رگ روح: اضافۀ تشبیهی/ سرنشتر عشق ←قلمرو ادبی 

   ره دل شد.طد و نام آن قعشق را همچون نیشتری در رگ روح آدم فروبردند ]و آن را با روح  درآمیختند[، یک قطره از روح آدم چکی ← مینی
 دل آدمی حاصل آمیختگی عشق و روح است. ←مفهوم 

رو  ی خهویشد در سب و ته  سدم بهه  شههاخداوند  به لّوار می نبریستند خه حضرج ج د متیجّبجملهد در سن حال  
داد و حکمه  بها مالیکهه  د  رور  مهینبر  نایبه خرد و سن را  د دلی تیهیه میه ا  سن ت خرد و در هر ذرّف میتصرّ
 «  منبریدد در د  نبرید.شما در ت »تف :می
الاک شادن/ دگرگون کاردن، م وتغییر  ثیرگذاشتن،أت کردن: فتصرّ روز/: شبانه شباروز: بزرگ است/ تلّجَجمله: اسم مبهم و نهاد/  ←قلمرو  بانی 

  : توجّه، لطف، اح ان.عنایت
  ص اختالفی/ منگرید و نگرید: تضاد.قالب و ج م آدم/ گِل و دل: جناس ناق از : مجازآ، و گل ←قلمرو ادبی 

الب آدم قآفرینش[ ج م و ]با همۀ عظمت و بزرگی خود برای ز نگری تند که خداوند بزرگ چهل شبانه روهمه در آن حالت با تعجّب می ← مینی
: گفتنه[ به فرشتگان میبش را ]این گودلیل و سبو  پروراندمیآن را با نظر لطف و عنایت  داد ومشغول کار بود و در هر ذرّه از گل او، دلی قرار می

  «شما به گل ]ظاهر[ آن توجّه نکنید به دل ]و باطن آن[ دقّت کنید.»
 ظاهربینی و توجّه به باطن و دل.آفرینش دل در قالب ان ان و نفی  ←مفهوم 
 بمهههارمبتهههر مهههن نبهههری بهههه سهههن  بهههر  

 

 لههههی سههههوخته بیههههرون سرمدا  سههههن د  
 

ی مم )یکبرای یک مت« بر» و« به»: کاربرد دو حرف اضافۀ به سن: بر: مفعول/ نظری /ت نگاه کردنبه دقّ ،گری تن نظر گماردن: ←قلمرو  بانی 
  : ترکیب وصفی و مفعول.لی سوختههای زبانی سبک خراسانی(/ داز ویژگی

وردن: آ بیارون /ز عاشاقسن:: نماد سختی و نفوذناپذیری/ قایل شدن دل برای سن:: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/ سوخته: کنایاه ا ←قلمرو ادبی 
 کنایه از پدید آوردن و به وجود آوردن.

   آورم.قرار پدید میسن: بیندازم، از سن: ]سخت و نفوذناپذیر[ دلی عاشق و بی اگر من ]فقط[ نگاهی به ← مینی

 ها.شوق در دگرگون کردن ماهیّت پدیدهتأثیر عنایت مع ←مفهوم 

 
خهه  سن به بهود او به هنار دس  در دامنش سویند. تردد؛ اتر می وت خواهد خه ا  او ببریندداینجاد     میکوس می

 تری تی و این بیس  خه امرو  در می سوینی می اوّ 
 تری ت د امرو  همه د  شدم در می سوینم.  بودمد میسن رو ت  هه 

ند/  ام: ضامیر پرسشای و )این: ضمیر اشاره و نهاد/ چه ←: جملۀ اسنادی سه جزئی این چی تمضارع التزامی/  اهد؛: بخوخواهد ←قلمرو  بانی 
  است: فعل اسنادی(/ همه: قید.

و  : ساجعیزیآودر میو یختی گرمی و از او یاری خواستن/ به او پناه بردن ،ل شدنبدو متوسّکنایه از دست در دامن ک ی آویختن:  ←قلمرو ادبی 
  : سجع.در می آویزمو  گریختممی و شدم، بودم تضاد/ دل و گل: جناس ناقص اختالفی/

بارد. آن، یشود و پناه مایمشود؛ اگر معشوق بخواهد که از عاشق بگریزد، عاشق با همۀ وجود به او متوسّل در اینجا، عشق برعکس می ← مینی
ر، و وصاال قاو در ج اتجوی ]ای بدو پناه آوردهریختی و این چه ]حالت[ است که اکنون گخدا[ می و قر، چه ]حالتی[ بود که در آغاز ]از عشق

  ه تی[؟
-[ شدهاح اس و عشق زمملوّ ا ل ]ود ،قدری[ بودم؛ ]بنابراین از عشق و قر، الهی[ گریزان بودم، ]امّا[ اکنون سراسراح اس و بیآن روز گِل ]بی ا

 ام.آوردهام؛ ]در نتیجه به محبو،[ روی
 اظهار نیاز و توسّل عاشق به معشوق و گریزناپذیری از محبو،. ←مفهوم 

 
خردندد تا هر به ا  نفای  خناین  یب بودد جملهه در تیهیه میهم نیند هر لببه ا  خناین  یبد توهرید در نهاد او 

و بهه  را ا  به   بیاوردند و به سب حیاج ابهدی سرشهتند ردند. بون نوب  به د  رسیدد ت    د سب و ت  سدمد دفین خ
 سفتاب نبر بپروردند.

، زنادگانی؛ آ: آ، حیاتبها/ نجمعِ نفی ه، چیزهای نفیس و گرا: نفایسها/ نهاد: طینت، سرشت، ذات/ : جمعِ خزانه، گنجینهخزاین ←قلمرو  بانی 
وشاید و عمار ن از آن آ،خضار  کند، اسکندر و خضر به دنبال آن رفتند،از آن بنوشد عمر جاودان پیدا می کهای است در ظلمت که هرگویند چشمه
   ن.آفرید ،خمیر کردن ،آغشته کردن، مخلوط کردنت/ سرشتن: جاودان یاف
عشاق، محبّات، )ز اسرار الهای : استعارۀ مصرّحه انفایس /و اسرار الهی : اضافۀ تشبیهی/ گوهر: استعارۀ مصرّحه از عشقخزاین غیب ←دبی قلمرو ا

آ، و »، «س، گاوهر، نفاایینخازا»: اضافۀ تشبیهی/ آفتا، نظر /: استعارۀ مصرّحه از عشقآ، حیات: مجاز از قالب و ج م آدم/ آ، و گلمعرفت(/ 
  عات نظیر.مرا«: گل

]همچاون  ییبهااچیزگران دادند تا این که هرهای غیب الهی، گوهر ارزشمندی در وجود و ذات او قرار میهمچنین، هر لحظه از گنجینه ← مینی
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دل را از  پنهان کردند. وقتی نوبت به ]آفارینش[ دل رساید، گالِهای غیب الهی قرار داشت، در ج م و قالب ان ان [ که در گنجینهاسرار و معرفت
 بهشت آوردند و آن را با آ، حیات جاودانگی ]عشق و محبّت[ آمیختند و با آفتا، لطف و عنایت الهی پرورش دادند. 

  ان.( عنایت و لطف الهی به دل ان3( جاودانگی دل و عشق؛ 2( ان ان گنجینۀ اسرار و صفات الهی است؛ 1 ←مفهوم 

را ههی   ود خهه سنبود. فرم سن را ا  نبر خا نان  نهان داشته یب خه  ین خما  رسیدد توهری بود در خنانسبون خار د  به ا 
 ا حضرج ماد یا د  سدم.د الّخنانه الی  نیس 

 لب و ملکهوج  رضهه داشهتهد ههی  خه تیهیه خرده بودندد و برمُ میرف    بود خه در  دف امان سن به بودد توهر مبهّ 
 ایسته بود.شداری سند جان سدم را د  سدم الی  بودد و به خنانه د خنانبی سنداری سن توهر نیافتهتب ات خنانبی و خنانهاس

آن را: ضمیر ) ←و م ند  دی با مفعول: جملۀ چهار جزئی اسناپنهان داشته بود....آن را : نگهبانان/ نخازناکمال: تمام و پختگی/  ←قلمرو  بانی 
تعبیه کردن:  ت/رجع آن خداسکه م« او»ضمیر م تتر شناسۀ تهی و اشاره و مفعول، پنهان: م ند، داشته بود: گردانیده بود؛ فعل اسناد و نهاد آن 

سزاواری،  :استحقاق /اظهار ،ائهار ،نمایش: رضهعَ جهان باال/، عالم شهادت/ ملکوت: عالم غیب، مح وساتعالم  :لکمُ آماده کردن و آراستن/
دل آدم ) ←کّ اضافه رای ف«: ...یقخزانگی آن را دل آدم ال  ← «را»: نگهبانی/ داریخزانه /گنجینه بودن: خزانگیشای تگی، لیاقت، قابلیّت/ 
اَشفَقَن مِنهَا و حَمَلَهَا االِن َاُن اِنَُّه  بَینَ ان یَحمِلنَهَا ولجِبَالِ فَاَالَرِض وَ اعلی ال ّمَاوَاتِ و ا ۀَاِنَّا عَرَضنَا االَمَانَ » تلمیح به آیۀ شریفۀ: تصدف امان /الیق خزانگی آن بود...(

ن ان، ن هراسناک بودند و اآردند و از کودداری و حمل آن خ ها عرضه کردیم؛ پس، از پذیرفتنها و زمین و کوهما امانت را بر آسمان کَانَ ظَلُوماً جَهُوالً:
 «آن را بر دوش کشید. به درستی که او ب یار ستمگر و نادان بود.

هماۀ از  : تضاد و مجاازوتمُلک و ملکمعرفت: اضافۀ تشبیهی/   امانت ،صدف امانت ،گوهر محبّت: استعارۀ مصرّحه از عشق/ گوهر ←  قلمرو ادبی
  سجع. رده، داشته، نیافته:کداری: مراعات نظیر/ شای تگی جان: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/ گوهر، امانت، خزانگی، خزانه ها/ه تی و آفریده

آن را  ت کاه ]خداوناد[رسید، گوهری ]عشق و محبّت[ در گنجینۀ غیب وجاود داشا به این کمال و پختگیوقتی کار ]آفرینشِ[ دل آدم  ← مینی
 ت.آن نی  هبانی[]نگ الیق ،ای به جز درگاه ما یا دل آدمبود. گفته بود که هیچ گنجینه پنهان کرده ،ان]حتّی[ از نگاه نگهبان

و غیاب ]عالم  الم مح وسات وعآراسته بودند و بر ای ]آن را[ گوهر عشق بود که در قالب معرفت همچون امانت و ودیعه ،چه چیزی بود؟ ]آن[آن 
ر اسازاو ،مد]تنهاا[ دل آ دست نیااورده باود،چ کس شای تگی گنجینگی و نگهبانی گوهر عشق و محبّت را به همۀ ه تی[ عرضه کرده ]بودند[، هی

 گنجینگی آن بود و جان آدم الیق نگهبانی آن بود. 
قت تگی و الیامانت الهی و شای  ها از پذیرش( ابای و امتناع همۀ آفریده2( خدا گوهر و گنج عشق خود را در دل ان ان قرار داد؛ 1 ←مفهوم 
 حفظ امانت خدا.در ان ان 

 
سیا این به ن ش  جیهی »:تفتندتذشتند و میشناختند. یب به یب بر سدم میبد هی  خ  سدم را نمی رّمُ مالیکس

 «نبارند اس  خه می
ین خواب خو  اشناس د باشید تا من سر ا  شناسیدد من شما را میشما مرا نمی»تف : سدم به  یر لب سهسته می 

 «بردارمد اسامی شما را یب به یب برشمارم.
یان: : قیاد/ اک باه یاکیا: بدل/ هیچ کس /، محرم؛ نزدیکاستآن که نزدیک به ک ی شده و در نزد او منزلت پیدا کرده مقرّ،:  ←قلمرو  بانی 

 )چه: صفت پرسشی، نقش: ه ته، عجیب: صفت بیانی ساده( ←: گروه اسمی م ندی چه نقش عجیبیضمیر اشاره و نهاد/ 
یحی است تلم بند دوم /: تضادمشناسمیو  شناسیدینم نقش: استعاره از آدم/ : سجع/می نگارندو گفتند می ،گذشتندمی ،شناختندنمی ←قلمرو ادبی 

 (31)بقره/ « همۀ نام ها را به او آموخت. و علَّمَ آدَمَ االَسماءَ کُلّها :»به آیۀ شریفۀ 

وجاود ایان چاه م»فتناد: گرفتناد و مایبه دیدن آدم میشناختند. هریک جداگانه ، هیچ کس آدم را نمیخدا[ و محرم]نزدیک  فرشتگانِ ← مینی
 آفریند؟که خداوند[ میعجیب و شگفتی است ]

 ،[مآفریاده شاو ]و خوش بیدار شاوم از این خوا، شناسم، منتظر بمانید همین کهشناسید، ]امّا[ من شما را میشما مرا نمی»گفت: آدم به آرامی می
 «اسامی شما را یک به یک خواهم گفت.

 و اسما به آدم. ها( آموختن نام2؛ عجز و ناتوانی فرشتگان در درک ماهیّت آدم( 1 ←مفهوم 

رد او ت ه تلهی  یب باریرلی   ُای اس  تا ابند خه این به مجمو هدانستخردندد نمینبر می هر بند خه مالیکه در او 
ا بون بهه د  رسهیدد د  را د قالب سدم برسمدد هر بین را خه بدیدد دانس  خه بیس د امّخرد. بون ابلی د ترطواف می

 تا به درون د  در رودد هی  راه نیاف . یابدف . هر بند خه خوشید خه راهی بر مثا  خوشکی یا
  موضهاتر ما را سفتی رسد ا  این ش رد ا  ایهن  د سه  بودد خار م ک  اینجاس .هر به دیدم»ابلی  با خود تف :

 ندی هد نومیهدبا  د هنار ا« و خاری خواهد بودد در این موض  تواند بود. با این قالبد سر تواند بود و اتر ح  تیالی را
   ا  در د  با ت  . ابلی  را بون در د  سدم بار ندادندد مردود همه جهان ت  .

ب در میان بااغ و زیبا که اغل ساختمانی بلند، وسیع :کوشکسازی/ را پنهان کردن، حیله و مکر به کار بردن، نیرن: : حقیقتتلبیس ←قلمرو  بانی 
ر مثاالی بال را: مفعاول، دجملۀ چهار جزئی اسنادی باا مفعاول و م اند )ماتمم( )  ←: دل را بر مثال کوشکی یافت قرار گرفته است؛ قصر، کاخ/

 /: وارد شاوددر رود /(است که مرجع آن ابلیس« او»ضمیر م تتر  شناسۀ تهی و (، یافت: فعل اسنادی و نهاد آنکوشک: گروه اسمی متممی )م ند
 رجیم. ،، طرد شدهد شدهر ، ج م/ مردود:و جز آن و تن کالبد: شخص ، کوچک و ناچیز/هت؛ غیرقابل توجّاهمیّکمسهل: 

 ها.ۀ مکنیّه/ جهان: مجاز از همۀ آفریده: استعاردر دلتشبیه دل به کوشک: تشبیه/  ←قلمرو ادبی  
آدم چرخای  یبکار یک باار دورترکیبی است تا این که ابلیس فرنوع که این چه  فهمیدندنمی کردند،هرقدر که فرشتگان در آدم دقّت می ← مینی

ه دل رساید، دل را باا هنگامی کاه چیز است، امّدید، فهمید که چه را که  قالب آدم چرخید، هرچه زد ]و در او به دقّت نگری ت.[ وقتی ابلیس، دور
 پیدا نکرد. هیهمچون کاخی دید. هرقدر که تالش کرد که راهی بیابد تا به درون دل وارد شود، هیچ را

سایبی و ج ام آ ا از ایان قالابکار سخت و دشوار در همین جاست. اگر به مهرچیزی را که دیدم، ناچیز و کم اهمّیّت بود، »نزد خود گفت: ابلیس 
انی زیاد با فکر و نگر« بود. ایگاه خواهدبرسد، از این جایگاه خواهد رسید. اگر خداوند بلند مرتبه با این ج م، کار و ارتباطی داشته باشد، در همین ج

  عالم شد. همۀ اهلو رانده شدۀ مأیوس و ناامید از مقابل دل برگشت. وقتی به ابلیس اجازۀ ورود به دل آدم ندادند، مردود 
 امیدی شیطان و رجیم بودن او.( یأس و نا3چیرگی بر دل و قلب آدم؛ از ( ناتوانی شیطان 2عجز فرشتگان از درک و شناخت آدم؛  (1 ←مفهوم 

 مر اد الیهاد من المهدا الی المیادد نج  الدّین را ی ) میروف به دایه(
 

 «سفتاب حُسن» شیرخوانی
 

 .غزلیّات شمس نام اثر:
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  غزل قالب:
 مولویمحمد لدّین جالل :شا ر

 ادبیّات غنایی تونس ادبی:

 
 بنمهههای رخ خهههه بههههاغ و تلسهههتان  سر وسهههه  .1

 

 بب ههههای لههب خهههه قنههد فراوانههه  سر وسهههه  
 

اف الیاه مضا: جهاش ضامیر و های شعرهو در همۀ قافی «فراوانم»و « گل تانم»در « اَا م»فعل امر/ رخ و لب: مفعول/ ضمیر  نشان بده؛ :بنمای ←قلمرو  بانی 
  ست.()آرزویم ا ←برای آرزو 

بااغ و »یرین/ رّحه سخنان شاتشبیه رخ به باغ و گل تان: تشبیه مضمر )پنهان(/ گشودن لب: کنایه از سخن گفتن/ قند: استعارۀ مص ←قلمرو ادبی 
 استعارۀ مصرّحه.: «رخ و لب»و « گل تان
ات را وناهنان شایرینِ قندگآرزوی شنیدن سخمانندت را دارم، سخن بگو که ل تانکه آرزوی دیدن چهرۀ باغ و گچهرۀ خود را نشان بده  ← مینی
 دارم. 
  شوق و اشتیاق به دیدار یار و شنیدن سخنان شیرین و دلنشین او. ←مفهوم 
 دمههههی   ابههههر ای سفتهههاب حُسهههههند بهههرون س .2

 

 خههههان بهههههرۀ مُ  ی هه    تابههانههه  سر وسههه  
 

ه ساه اسامی نهاادی؛ دارای : گاروشَعِ تاباااانن چهاارۀ مُشَعآ: درخشان و تابان/ مُشَعشَعای/ ی و جمال/ آ: بیا؛ فعل امر/ دمی: لحظه: زیباینحُ  ←قلمرو  بانی 
 )آن چهره، چهرۀ مشعشع، چهرۀ تابان(. ←ترکیب وصفی 
شادن و چهاره نماودن/  داشاتن و  آشاکاردن: کنایاه از  پارده بر: اضافۀ تشبیهی/ از ابر بیرون آمانآفتا، حُ : استعارۀ مصرّحه از معشوق/ آفتا، ←قلمرو ادبی 

ع آفتاا،،»و «  ن و چهرهحُ»)چهره چون خورشید مشعشع و تابان است(/  ← : استعارۀ مکنیّه چهاارۀ مُشَعشَعِ تابااان مراعاات نظیار/ «: اباااانت و مُشَعشاَ
 آفتا، و ابر: تضاد.

نماا[ کاه هر شو و چهاره بای ]چون خورشید[ از ]پشت[ ابرها بیرون بیا ]و ظاه تی، لحظهکه همچون آفتا، مظهر زیبایی  یای محبوب ← مینی
 آرزوی دیدن چهرۀ تابان و درخشان تو را دارم.

 میل و اشتیاق به دیدار یار پنهان و غایب. ←مفهوم 
 «بهههیش مرنجهههان مهههراد بهههرو»تفتهههی  نههها   .3

 

 سر وسههه « بهههیش مرنجهههان » ه  خههههسن تفتنههه 
 

در « اَاا م»اضافی(/ ضمیر  )آن گفتن: ترکیب وصفی، گفتن تو: ترکیب ←: گروه اسمی نهادی؛ دارای دو ترکیب آن گفتناتبیش: قید/  ←قلمرو  بانی 
 )مرا مرنجان.( ←مفعول «: مرنجانم»

 آرایی.واج«: ن»و « ت»های تکرار واجبیش و مرنجان: تکرار/  ←قلمرو ادبی 
ارم ]بشانوم کاه تنات را آرزو دمرا نرنجان ]و مرا به حال خودم، رها کن[، آن ]شایوۀ[ گف بیش از اینه از روی ناز گفتی ک ،[ای محبو،] ← مینی
   مرا نرنجان.این قدر گفتی[ می

  های او.معشوق و ناز و عشوه هایاشتیاق و آرزومندی شنیدن سرزنش و عتا، ←مفهوم 
ر دلههه  ترفههه  .4   یهههن همرههههان  سسههه   نا ههه 

 

   دستههههان  سر وسههه شیههههر خههههدا و رسههههت 
 

  دستان: لقب زال، پدر رستم. /هم فر همراه، :ههمر ←قلمرو  بانی 
 /شاتنگملاول  دل زده شادن و دل گرفتن: النفس/و ضعیف ارادهکاهل ، بی س ت عناصر: کنایه از : مجاز از رفیقان و دوستان/ همرهان ←قلمرو ادبی 
: ااادا و رساااتم دستاااانشیااار خشاجاع/  وهای بااراده و دالور : نماد ان انشیاار خاادا و رسااتم دستااان /)ع( : استعارۀ مصرّحه از حضرت علیشیاار خاادا

 تلمیح به شجاعت و مردانگی و وفاداری حضرت علی )ع( و رستم.
همچون[ شایر خادا  اراده و کاملیبای هاراده و ناتوان، دلزده و ملولم و آرزوی ]همراهی و همنشینی با ان اناز این رفیقان و دوستان بی ← مینی

 ]حضرت علی )ع([ و رستم دستان را دارم.
 های بااراده.ارادۀ روزگار و آروزی و اشتیاق همراهی با ان انهای بیدلزدگی از ان ان ←مفهوم 
 دی شههیخ بهها بههراغ همههی ت هه  ت ههرد  شهههر .5

 

 خهههن دیهههو و دد ملهههول  و انسهههههههان  سر وسهههه  
 

آزرده و زده، : دلاملاول /نادهدرّ حیاوان :ددچرخید؛ غیر اسنادی؛ ماضی اساتمراری/ : میگشتهمی /مراد، مرشد ،پیرشیخ: دیروز؛ قید/  دی: ←قلمرو  بانی 
  .بیزار

کال   افزایشای/نااقص  دی و دیو: جناس /و ان ان: تضاد دیو و ددهای بدذات و شرور/ : استعارۀ مصرّحه از ان اندیو و دددی: مجاز از گذشته/  ←قلمرو ادبی 
وی  ده زی تی معروف باود.که به ساق . م .(  323-۴12)در حدود  فیل وف یونانی ،دیوژنیا  دیوجانس کلبی: تلمیحی است به داستان زندگی بیت

 .گشتمی (ف فضایل بشری باشدان انی که معرّ)« ان ان»روز روشن با چراغ در کوچه ها دنبال 
ده و بیازارم و دلز ،رشت و شرورهای دیوسکشید[ که از ان انگشت ]و فریاد میراغ ]روشن[ در اطراف شهر میدیروز پیر و مراد ]ما[ با چ ← مینی

  های کامل و حقیقی را دارم.آرزوی ]دیدن[ ان ان
  های روزگار و آرزوی دیدار با ان ان کامل و آرمانی.دلزدگی و انتقاد از ان ان ←مفهوم 
 ایههه  مهههاهن هههودد جسههههتتفهههههتند یافههه  مهههی .6

 

 ن ههود سنهه  سر وسهه سن خههه یافهه  مههی»تفهه : 
 

  آن: ضمیر اشاره و نهاد.ایم/ وجو کرده: ج تایمج اتهشود/ : یافت نمینشودیافت می ←قلمرو  بانی 
 شود: پارادوکس.و آن: تکرار/ جُ تن آنچه یافت نمی نشودیافت می ←قلمرو ادبی 

 «شود، بیابم.مینآرزو دارم آن کس را که پیدا »شود، گفت: ایم، پیدا نمیوجو کرده]به شیخ ما[ گفتند ما ]او را[ ج ت ← مینی
 نایابی ان ان آرمانی و آرزوی دیدار او. ←مفهوم 
 ها ا  اوسهه هها و همههه دیههد نهههان   دیههده .7

 

 سن سشهههکار  نههههی    نههههان  سر وسههههه  
 

هاادی، ن: گاروه اسامی  پنااهانآن آشکاااار صناعاتِ: صُنع و هنر/ صناعات یب وصفی/: ترکهاهمه دیدهها، انظار/ ها: چشمدیده ←قلمرو  بانی 
 (.پنهان آشکار صناعاتِ ،آن آشکار صناعات) ←دارای دو ترکیب وصفی 

: عااتِ پناااهانآشکااااار صناهاا(/ پنهاان و دیاده: تکارار/ ها )آفریادها دیدنی2ها، ا چشم1: ایهام؛ هادیدهپنهان و آشکار: تضاد/  ←قلمرو ادبی 
هاا را کنند در حالی که او چشامها( او را درک نمی)ان ان هاالتُدرکُه االبصار و هُوَ یُدرِکُ االبصار: چشم»تلمیح به آیۀ شریفۀ   کل بیت پارادوکس/
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 (103)انعام/« بیند.می
ا دارم کاه ریادن آن ]خاالقی[ د، آرزوی ها، آفریدۀ اوساتها و دیدنیشود، امّا[ همۀ چشمها پنهان است ]و دیده نمی]خدا[ از همۀ چشم ← مینی
 هایش آشکار و خود پنهان است.آفریده
 ناپذیری خود او.رسیتهای خدا و آشکاری آفریده ←مفهوم 
          

 لویمبمد مو  نلیاج شم د جال  الدّین                                                                                     
 
 

 ه ت درس 
 

 در خوی  اش ان         

 الدّین محمّد، مشهور به مولوی.زندگانی جالل نام اثر:
  نثر قالب:

 الزّمان فروزانفر.بدیع :نویسنده
 .نامهزندگی :تونس ادبی

 لّ  شههرج  دنیا سمد.ه د اوای  قرن هفت د در شهر بلخ ب«مولوی»یا « موالنا»ند م هور به الدّیمبمّدد مل ّب به جال  
د را ا  مردم ا جال  الدّین همواره خود اقام  طوالنی وی در شهر قونیه بوده اس د امّ«موالنای روم» یا « رومی»و به ا

 نان دلش سرام نهوده اس .سداشته و ا  یاد اسان شمرده و هم هریانش را دوس  میخر
یاا:  /ب و مشاهور(تمم اسم بارای ملقّامو موالنا:  الدّینجالل) بدل از نهاد: «موالنا»مشهور به  و الدّینملقّب به جاللد/ امحمّد: نه ←قلمرو  بانی 

ترکیاب  فی/ قارن هفاتم:)اوایل قرن: ترکیب اضاا ←: گروه اسمی و قید؛ دارای دو ترکیب ماوایل قرن هفتحرف عطف/ مولوی: معطوف به بدل/ 
خاود را از ماردم  ینجالل الدّوی/ : شهری در ترکیّۀ کنونی، محلّ زندگی و مرگ مولقونیه: شهری در افغان تان کنونی، زادگاه موالنا/ بلخ وصفی(/

ه اسامی متممای : گرودم خراساناز مر : مفعول،خود را: نهاد، جالل الدّین) ← و متمم )م ند(: جملۀ چهار جزئی اسنادی با مفعول خراسان شمرده 
 ]است[: ماضی نقلی استمراری. داشتهدوست می ]است[: فعل اسنادی/ شمرده )م ندی(،

  فکر و خیال و وجود/ آرام نبودن دل: کنایه از نگران و دلتن: بودن.از دل: مجاز  ←قلمرو ادبی 
 شق عالقه به وطن و زادگاه و هموطنان.ع ←مفهوم 

ب ههراس  تار خود بود. به سها  دان مندان رو« بهاءالدّین ولد»د مبمّدبن حسین خطیهید میروف به الدّین در جال  
ایّامد  نر  الدّین در اینها و خ تار ل کر مهو  و رنجش ا  خوار م شاهد نابار ا  بلخ مهاجرج خرد. جال رحمیا  بی

شش ساله بود خه خاندانشد شهر بلخ و خوی ان را بدرود تف  و به قصد حرد رهسپار تردیهد. بهون بهه نی هابور 
دیهه داد و ردسا  هرا به جال  الدّین خُ« اسرار نامه»طارد مالقاج خرد. شیخ  طّارد ختاب رسیدد با شیخ فریدالدّین  
 « ود باشد خه این  سر تود ستش در سوختبان  ال   ند.»به  در  بهاءالدّین تف : 

بادل از «: دبهاءالادّین ولا» عروف بهم: بدل از نهاد/ بن ح ین خطیبی محمّد: گروه اسمی نهادی و ترکیب اضافی/ الدّینپدر جالل ←قلمرو  بانی 
دانشامندان ) ←کیاب اضاافی : گروه اسامی متممای )م اندی(؛ دارای دو تردانشمندان روزگار خود: متمم اسم برای معروف(/ بهاءالدّین ولدبدل )
  شاه/ شیخ: شاخص؛ واب تۀ پیشین.: سلطان محمد خوارزمخوارزم شاه (/ بود: فعل اسنادی/خود ، روزگارروزگار

عشاق در  شورک ی زدن:  سوختگان: استعارۀ مصرّحه از عاشقان و عارفان و سالکان حق/ آتش و سوختگان: مراعات نظیر/ آتش در ←قلمرو ادبی 
 دل ک ی به پا کردن، بی تا، و بی قرار کردن.

  کند.یمالم شعله ور عدر وجود عاشقان  بزودی این پ ر تو، شور و شوق عشق را: زود باشد که این پ ر تو، آتش در سوختگان عالم زند ← مینی
  های عارفانه و عاشقانۀ  موالنا بر عاشقان و عارفان.تأثیر زندگی و اندیشه ←مفهوم 

ی به سهر هنبامی خه بهاء  ولدد مناسب حر را به  ایان بردددر با ت  د به طرف شام روانه تردید و مدّتی درسن نواح 
   م امهاج اواترف  و  ادشاه سلجوقی رومد  الءالدّین خی ههادد ثیر بهاء ولد همه جا را فراأت وا و فض  و ت ۀبرد. سوا 

 ولد به خواهش او به قونیه روانه شد و بدان شهریار  یوس . ستاهی یاف د طالب دیدار وی تردید. بهاء
 بخشاش/ ،، داناشمعرفت فضل: : سوریۀ کنونی/ آوازه: شهرت و اشتهار/شامهای دینی/ مناسک: جمعِ من ک، اعمال عبادی، آیین ←قلمرو  بانی 

 ی علمی و روحانی.هامنزلت و درجاتمقامات: : بدل از نهاد/ عالءالدّین کیقباد
 .به سر بردن: زندگی کردن و اقامت کردن ←مرو ادبی قل

 اشتهار بهاء ولد به تقوا و دانش.محبوبیّت و  ←مفهوم 

   هرور و لا خه دیار روم ا  تاخ  و تا  سپاه مهو  بر خنار بود و  ادشاهی دانا و  احب بصهیرج و  هابهاء ولد ا  سنج 
یهند نفراوانی به او یافتنهد و سهلطان  سمردم سن سر میند  الق مبیطی سرام و س اد داش د بدان نواحی هجرج تنید.

 داش .اندا هد او را ترامی میبی
 .م: صفت فاعلی مرکب مرخّعالم پرورصاحب بصیرت: دانا و خردمند/ بینی/ نایی و روشنبینش، بی بصیرت: ←قلمرو  بانی 
 ه به علم و اهل علم: ان انی کم پرورلعا /دور بودن، در امان بودنکنایه از ن: بر کنار بود: کنایه از تجاوز، حمله و هجوم/ تاخت و تاز ←قلمرو ادبی 

 نهد و لطف و عنایت دارد.ارج و اعتبار می
 نا.توصیف دانایی و آزادگی سلطان کیقباد و احترام او به علما و اهل فکر و اندیشه به ویژه پدر موال ←مفهوم 

  د ینج خرد.  ه  ا  در تذشه  بهاءالهدّسمرقندی ا دوا« توهر خاتون»الدّیند در هجده سالبی به فرمان  در با جال
 الهدّین در سنمجال  درس و و ه  را بهه  ههده ترفه ؛ جهال مبمّد به ا رار مریدان و شاتردان  درد الدّین جال 

 هنبامد بیس  و بهار سا  داش .
 الدّین مدّتی در شهر ح ل ب به تبصی   لوم  رداخ  و سپ   ا م دم   شد و بیش ا  بههار سها    ا ایند جال 

 سموخ .اندوخ  و میرف  میدر سن ناحیهد دانش می
 : مفعول.معرفت نش ودا /امور شرعی ۀسخنرانی دربار، پند، اندرز وعظ: /هاها و مجلسانجمنها، جل هها، مجالس: نش ت ←قلمرو  بانی 
 .: سجعآموختیماندوخت و می: مراعات نظیر/ معرفت ، ره پار شدن/ دانش وقصد کردن ،آهن: کردنشدن: کنایه از  عازم ←قلمرو ادبی 

 تحصیل علم و معرفت. ←مفهوم 
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ا  ونیهه بهد هف  سا  بیش نهودد به قج مجموع سنخه مدّ الدّیند    ا  بندی اقام  در شهرهای ح ل ب و شامجال  
بضر مر مدرسهد به درس  لوم دینی و ارشاد می  رداخ  و طالهان  لوم شریی  در  درد د ۀسمد و همه رو هد به شیو

 شدند.او حاضر می
ور، : محالّ حضامحضار /های دیان: معارف و دانشعلوم شریعتشریعت: شرع، آیین، راه دین، مقابل طریقت/  : جویندگان/طالبان ←قلمرو  بانی 

 بل استفاده گفته شود.مجازاً مجلس درس یا مجل ی که در آن، سخنان قا
 تدریس و علم آموزی. ←مفهوم 

-ری ا  حضور  بههره مهیان و  یروان بسیاتذرانید و شاتردالدّیند رو ها به شه  تدری  میدر این ایّام خه جال  

شهد؛ او  هد او متّف  بودندد ناتهان سفتاب     و شم  ح ی  د در برابر  نمایهان ُو بردند و مردم رو تار بر ت وا 
و خاندان وی ه  اهه  تهریهن بودنهد. او بهرای خسهب  لهوم و  شم  الدّین تهرینی بود. شم  ا  مردم تهرین بود

ر  هال  جهو و  هروا  دو ا  م ایخ فراوانی بهره برد. به دلی  سیر و سفر و الهته جس  و  خرد میارفد بسیار مسافرج
 تفتند.می« شم    رنده»میناد او را

؛ و مشایخه جِ شایخ: مشاایخد/ عقیده، موافاق؛ م ان، هم: هم ومتّفق : پارسایی، پرهیزگاری/هدزُداری، پرهیزگاری/ : خویشتنتقوا ←قلمرو  بانی 
: جملاۀ چهاار جزئای گفتنادیم« شامس  پرناده» او را /عالم حقیقت و معنویت؛ متضاد عالم صورت و ظاهر: عالم معنا /ان، بزرگان، پیراندانشمند

 (وسته.نهاد پی« اَا ند»ناسۀ نامیدند؛ فعل اسنادی و ش: میگفتندمی ،م ند: «شمس  پرنده»: مفعول، او را) ←اسنادی با مفعول و م ند 
ا 2ی، ا شمس تبریز1 شمس: ایهام؛آفتا،: استعارۀ مصرّحه از شمس تبریزی/ : هر دو اضافۀ تشبیهی/ آفتا، عشق و شمس حقیقت ←قلمرو ادبی 

 رفانی.ع: کنایه از سلوک و تالش برای درک و وصول به حقایق معنوی و ج ت و جو و پرواز در عالم معناخورشید و آفتا،/ 
هرت شمس تبریزی به عارف و  ( ش3 شمس تبریزی، پیر و مراد؛با ( دیدار 2میان مردم به پارسایی موالنا در  ( شهرت و محبوبیّت1 ←مفهوم 

   سالک عالم حقیقت و معنا.

هجری قمری به قونیه وارد شد. شم د  هارفی خامه  و مهرد  642الدّیند بیس  و ش   جمادی اآلخر سا  م ش 
در او را  هایی ا  لطف الههیالدّین خه همواره در طلب مردان خدا بودد بون شم  را دیدد ن انو موالنا جال  ح  بود

با  و جویش بوده؛ ا  این رود به شم  رو سورد وها در جس  یاف  و دانس  خه او همان  یر و مرشدی اس  خه سا 
 سن با همالدّیخانه بر سشنا و بیبانه بس  و تدری  و و   را رها خرد. موالنا جال  او به  به  و خلوج ن س  و در 

 ه ؛ ایهن تسی و ه   ساله بود؛ خدم  شم   انهو  د و نوسمهو    ل  و استادی خویشد در این ایّام خه حدوداً
 خلوج  ارفانهد حدود به  رو  طو  خ ید.

 /قابل مریدم ؛ یشوای صوفیانپامام و  ،پیشوای طریقت صوفیه ،آنکه خود راهنماست و مرشد و راهنما ندارد، شیخ ،مرشد ،رادم :پیر ←قلمرو  بانی 
مصاحبت، : حبتص /رید و سالکمقابلِ مُ پیر و مراد،ند/ کآن که مراحل سیر و سلوک را پشت سر گذشته و سالکان را راهنمایی و هدایت می: مرشد

  .دن با معشوقتنها مان ،دوری گزیدن سالک از مردم برای تزکیۀ نفس: خلوت و/گفت وگ ،نش ت وبرخاست، همدمی، همراهی، هم نشینی
آشانا کردن/  ردن و انزوا پیشهاز قطع رابطه کدر بر روی ک ی ب تن: کنایه  /طرف چیزی رفتنه ه کردن و بتوجّن: کنایه از رو آورد ←قلمرو ادبی 
کاه در آغااز  ز مبتادی و  آنا: کنایه نوآموزو تلّمذ و شاگردی کردن/  ت لیم شدنن در پیش ک ی: زانو زد /و بب ت: سجع نش ت: تضاد/ و بیگانه

  .آموختن است و به کمال نرسیده است
 و اطاعت محض از او. در راه سلوک وجوی پیر و مرشد و لزوم پیر و مرادطلب و ج ت ←مفهوم 

ننهد  اههدان هه د ما موالنا سن بنان در میارف شم د  رت شد خه مریدان خود را ا  یاد برد. اهه  قونیهه و  لمها و 
شاتردانش ا  تهییر رفتار موالنا خ مبین شدند و به سر نش او  رداختند. دشمنی سنان نسه  بهه شهم د ههررو  

-دن  هن توجّهی به مالم  و هیاهوی مردمد خود را با سروالدّین در این میاند با بیفنون تر می ت  .موالنا جال 

 خرد.رم میتدا   اش انهد سرتو  های ترم و  ر سو  
: خاود را هااد،ن: الادّینموالنا جاالل) ←: جملۀ چهار جزئی اسنادی با مفعول و م ند کردسرگرم می...خود را ....الدّین موالنا جالل ←قلمرو  بانی 

 گردانید؛ فعل اسنادی.(: میکردمی: م ند، سرگرممفعول، 
و  حاومکنایاه از ری: ن در کااغرق شد/شوند(چون دریای است که در آن غرق میغرق شدن در معارف: استعارۀ مکنیّه )معارف هم ←قلمرو ادبی 

ن: کنایاه از کاردسارگرم شتیاق/ ناشی از فراق و اغم و اندوه شدید : کنایه از گدازو پر سوز آمیزی/ : حسهای گرمغزل /مشغول انجام کاری شدن
 مشغول کردن.

 بی اعتنایی عاشق به سرزنش و مالمت. ←مفهوم 

 ودر  ی فنونی ترفتن خ   و  ضب مردمد شم د ناتنیر قونیه را تر  خرد. موالنا در طلب شم  به تکها و افتهاد  
  او به دم   رفته اس . موالنا بندین نامه و  یهام فرستاد و  ن  سرود و به خدم  شهم سرانجام خهر یاف  خه

 خرد. هروان
ی بهه تنبی او را در  یه  شم  دیده بودندد ا  خردار  خهود   هیمان شهدند و رو ژمردتی و د  خهان موالنا ه  اری

م ه  درا با  ن   یرد به طلب شهم د روانهه  «سلطان ولد»موالنا سوردند. موالنا  ذرشان را  ذیرف  و فر ند خودد 
 خرد.
  ناگزیر: قید. ←قلمرو  بانی 
 جّه کردن.تو از روی آوردن: کنایه /غمگینی و اف ردگیاز : کنایه پژمردگی /ج ت و جوی ب یار: کنایه از تکاپو ←قلمرو ادبی 

  تالش عاشق برای یافتن پیر و محبو،. ←مفهوم 
 یههههار مهههها رابرویههههد ای حریفههههاند بک یههههد 

 

 بههههه مههن سوریههد سخههر د  هههن   تهریههههن  هها را 
 

 .، همدم/ صنم: بتدوست، رفیقحریف:  ←قلمرو  بانی 
  صنم: استعارۀ مصرّحه از معشوق/ ما و را و پا: جناس. ←قلمرو ادبی 

 را نزد من بیاورید. آن معشوق گریزان و فراریای رفیقان، بروید یار من را بیابید و  ← مینی
                  میل به دیدار محبو، گریزان. ←هوم مف

 های  رّیههنبهانههه های شههیریند بهههبههه ترانههه
 

 ل ههها رابک ههید سههوی خانهههد م ههه  خههوب خههو  
 

: لقاااو، خاوشمَاهِ خاسیما/ وش: زیبارو، خلقااخوش /عذر، دست آویزترانه: هر نوع سخن و شعر موزون، سرود، نغمه و نوا/ بهانه:  ←قلمرو  بانی 
 لقا()مه خو،، مه خوش ←گروه اسمی مفعولی، دارای دو ترکیب وصفی 



26  

 تعارۀ مصرّحه از محبو،.آمیزی/ مه: ماه؛ اس: حسهای زرّینهای شیرین، بهانهترانه ←قلمرو ادبی 
 ورید.بیا های خوشایند و جذّا،، معشوق زیبا و خوش منظر را به خانهبا شعر و سرودهای دلپذیر و عذر و بهانه ← مینی
 ب نظر محبو، با سخنان شیرین و دالیل خوشایند.جل ←مفهوم 

 ه تویههد خههه د مههی دتههر بیهههایداتههر او بههه و ههد
 

 همهههه و ههده مکههر باشههدد بفریهههد او شمههها را 
 

  ند.مکر: م /ترکیب وصفی و نهاد :وعدههمه : ترکیب وصفی و قید/ دَمی دگردم: زمان و وقت/ : قول و قرار/ وعده ←قلمرو  بانی 
 آراییو ....: واج« د»وعده: تکرار/  تکرار  ←قلمرو ادبی 

 یفت.را خواهد فر اگر او وعده دهد که وقتی دیگر خواهد آمد، ]بدانید که[ همۀ قول و قرارهایش حیله و فریب است، او شما ← مینی
 وفایی و عهدشکنی محبو،.بی ←مفهوم 

هاد  اقه  در د  شم د تأثیر ب  ید.شم د خواهش موالنا را  هذیرف  و بهار دیبهر بهه قونیهه ها و نامهاین  یب 
ا و  ی در  هی شهد و سههب ان هالب احهوا  موالنها با انها و مالقاج موالبا ت  . با سمدن شم د بار دیبرد ن س 

 ندند.ا را دیوانه و شم  را جادوتر خوانتردید. دتربارد مریدان ا  تیطی  شدن مجال  درسد به خ   سمدند و موال
ر  و ا بون یاران موالنا به س ار شم  برخاستندد شم د ناتنیر د  ا  قونیه برخند و  نم خرد خه دیبر بدان شهر  

 و جایی برود خه ا  او خهری ن نوند و رف . با  نیاید
 جام و  اقه   خار شم  و این خه به بر سر او سمده د به درستی روشن نیس .نا  این به بیدد سرا

ولی دلش بهر درسهتی ایهن خههر  ن تونه خهر دادند خه شم  خ ته شد   ا   یه  شم د شاتردان به موالنا ای
د بی تهابی و  ا  شدّج بی قراریتردید.شب و ربسیارد بی قرار و سشفته حا   داد. موالنا    ا  جستجویتواهی نمی

 خرد و شیر می سرود.می
و اجوی بسیارد موالنا با خهر شد خه ظاهراً شم  در دم   اس . س ار و انکار م الفان سهب شد خهه و   ا  جس 

 قهراری دوسهته بهه افههان و  اری و بهینین در طلب یار همد  و همدم خودد  ا م دم   شود. موالنا در دم ه د  ی
 یاف .خرد و نمیوجو میشم  را ا  هر خوی و بر ند جس 

اسانادی  فعال حذف /سرسپرده پیرو، دنباله رو،؛ ک ی که در آدا، سلوک از پیری پیروی می کند :مریدو دگرگونی/  لتحوّ: انقال، ←قلمرو  بانی 
عاول، دیواناه و الناا و شامس: مفمو)  ←جملۀ پایانی بند اوّل، چهار جزئی اسنادی با مفعول و م اند دو به قرینۀ لفظی پس از دیوانه/ « خواندند»

راه فاراخ و : کویی/ : ره پار، راهعازم /(است« مریدان»پیوسته که مرجع آن  نهاد« اَا ند»جادوگر: م ند، خواندند: نامیدند؛ فعل اسنادی و شناسۀ 
 .فریاد، زاری، ناله: افغان /لهکوچه و مح :برزن /گذر ،معبر ،گشاده

 /رک کاردنتاطاع عالقاه کاردن، قاقدام کردن و دست زدن/ دل کندن از جایی: کنایه از کنایه از به آزار و اذیّت : برخاستنبه آزار  ←قلمرو ادبی 
 .یافتن کاری پیش از وقوع آننکردن و درناح اس کنایه از گواهی ندادن دل: 

-قراری و نارامی در فراق یار و ج تی( ب۴( گریختن یار و آغاز هجران و جدایی؛ 3( اذیّت و آزار مریدان؛ 2یار؛ ( وصال و دیدار با 1 ←مفهوم  

  .وجوی او

ن میرف  ناامید شدد نابار با ا رار همراهان به قونیه با ت   و تربی  و ارشاد م تاقا بون موالنا ا  یافتن شم د 
مّه  ه. ت(د موالنا بهه ه 672ه. ت( تا هنبام درتذش  )سا   647ح  را ا  سر ترف . در ح ی   ا  این دوره )سا  

 الدّین حسن ب ل هید به ن ر میارف الههی م ههو  بهود.الدّین  رخوب و سپ  حسامیاران نندیب خودد شیخ  الح
سه  خهه ابههای مثنهوی الدّیند سرودن ختاب ترانبهترین یادتار ایّام همدمی موالنا با این یاراند به ویژه با حسام

نها   موالالهدّین اخنند خهه حسهامبی ایران و اسالم اس . در این بارهد این تونه روای  میدترین سثار ایکی ا   الی
تار خهود درن  ا  دسه طار به نب   سرد. موالنا بی« منط  الطیر»سنایی یا « الهی نامه»درخواس  نمود ختابی به طر  

 .د بیرون سورد و به دس  حسام الدّین داد  بود بر هجده بی  ا  س ا  مثنویخا ذی خه م تم
الهدّین در  ی هباه وی ا حسهامههبود و شبترف  و به نب  مثنوی م هو  ا  این   د موالنا شب و رو د سرام نمی

اد تفتن و نوشهتن تها بهه هخواند. برخی شبنوش  و بر موالنا میالدّین میسرود و حسامن س  و او مثنوی میمی
 نوشتند.خ ید. ظاهراً تا سخر  مرد موالنا به نب  مثنوی م هو  بود و ب ل هی و دیبران می هبباه می

یاه ال: بدل از مضاافبیالدّین ح ن چَلَالدّین زرکو، و سپس ح امشیخ صالح /شاخصشیخ:  خواست/ ،اراده ،ی، کوششسع: همّت ←قلمرو  بانی 
 .امل شونده، شفراگیرنده، دربرگیرنده: لمِشتَمُ /ای که به دور سر پیچندعمامه، پارچه :دستار /سَبک، روش :طرز)یاران(/ 

 ز: تضاد و مجاز از دائم و همیشه.و رون: آغاز کردن/ شب از سر گرفت ←قلمرو ادبی 
فرینش مثنوی و همراهی و آ( تالش و کوشش برای 3( تربیت و ارشاد مریدان و مشتاقان معرفت؛ 2ناامیدی از وصال یار و مرشد؛  ←مفهوم 

 کمک یاران نزدیک به او در این کار.

 ۀاب داش  و ا  نبر اخهالت و سهیرجد سهتودموالنا مردی  رد بهره و باریب اندام و ال ر بود و ب مانی س   جذّ 
 ی و خمها  خیهر مطله طلههو  لح ه  رو تاران خود بود و خود را به جهان     و یب رنبی  اه  ح ی   و سرسمد 

بمّه  بردباری و ت یبانبی با     و ح ی  د او را وخ انیدهد در  ندتانید اه   لح و سا   بود. همین حال   لح 
د سنان را بهه راه ل خُ سنداد و به نرمی و حُ بی  ب  ید؛ طوری خه طین و ناسنای دشمنان را هرتن جواب تلخ نمی

 سورد .راس  می
مالقهاج  ار وده  رو تار موالناد سیدی و ف رالدّین  راقی بودند خه ظاهراً هر دو نفر با وی دیها شا ران و  ارفان 

 خود ساخ :س اند.  ن   یر ا  موالناد سیدی را شیفتخرده
، نایاه زدکن ،ش کاردنسارزن: طعاناو را: باه او/ : عارفان و ساالکان حاق/ اهل حقیقتسخت: ب یار؛ قید صفت؛ واب تۀ واب ته/  ←قلمرو  بانی 

: ساخت: م ند، ودخ ۀشیفت فعول،م: ، سعدی را: نهادغزل زیر) ←جملۀ پایانی چهار جزئی اسنادی با مفعول و م ند  /بددهانی، دشنام: ناسزا مالمت/
 فعل اسنادی.(
تی بادون دوسا وصاداقت،  ،صافا ،صخلو: کنایه از یک رنگی  ، برج ته، برگزیده/بدهزُ: کنایه از سرآمد /پژمرده: کنایه از زرد چهره ←قلمرو ادبی 

 آمیزی.: حسجوا، تلخ /شائبۀ ریا و نفاق
  جویی.صلحخویی و ( سازگاری و مدارا، نرمی3رنگی و صداقت؛ ( یک2( برتری حُ ن خلق مولوی؛ 1 ←مفهوم 

 رسههد ا  بههر و راسهه هههر نفهه  سوا    هه  می
 

 ما بهه فلهب مهی رویه د  هنم تماشها خهه راسه   
 

 

ماتمم/  وی؛ ضمیر پرسشای که را: برای چه ک  /، نگاه کردندیدن ،ج، سیاحت، سیر، گردشتفرّ :تماشا /آسمان، چرخ، سپهر: فلک ←قلمرو  بانی 
 است: فعل غیر اسنادی.

عناا الم معاز فلک: مجاز  /: تضاد و مجاز از هر سو و جهتچپ و راست: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/ آواز عشق: مجاز از لحظه/ نفس ←قلمرو ادبی 
 )اوّل(: متضاد چپ، راست )دوم(: را + است: نوعی جناس تام )مرکّب(. راستو حقیقت/ 
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 ی قصد کگردیم، چه می رسد ]و شنیده می شود[ که ما به عالم معنا و حقیقت برهر لحظه ]این[ صدای عشق از هر سو ]به گوش[ می ← مینی
  سیر و سیاحت ]در این عالم را[ دارد؟

             ق به بازگشت به اصل و عالم معنا.دعوت عش  ←مفهوم 

 مهها بههه فلههب بههوده ایهه  د یههار ملههب بههوده ایهه 
 

 بهها  همههان جهها رویهه  جملههه خههه سن شهههر ماسهه  
 

هااد/ : ضامیر اشااره؛ نآنمبهم؛ نهااد/  : بار دیگر؛ قید/ جمله: همه؛ اسم یا ضمیرباز ایم )اوّل(: فعل غیر اسنادی/بوده : فرشته/کلَمَ ←قلمرو  بانی 
  شهر ما: ترکیب اضافی و م ند.

رچیز باه اصال  الی اصلِهِ: هکُلُّ شیءٍ یَرجعُ»عالم معنا/ فلک و ملک: جناس ناقص اختالفی/ تلمیح به سخن مشهور از : مجاز فلک ←قلمرو ادبی 
  «گردد.خود برمی
 ،ماست صلیا و سرزمین که دیار ، بار دیگر به همان جاما ]در حقیقت[ در عالم معنا ساکن بودیم و همراه و همنیشن فرشتگان بودیم ← مینی
  گردیم.برمی

 ( بازگشت به اصل و عالم معنا.2( همراهی و همنشینی ان ان با فرشتگان در عالم معنا؛ 1 ←مفهوم 
 

ان لطسه»قرار بودند و وی ان و  یوستباند بسیار نبران و بید خخر خه بیماری موالنا س   شده بودتویند در شب س 
 رف . تات بیرون میاسمد و با  ا  تابانه به بالین  در مید فر ند موالناد هر دم بی«ولد
 تابانه: قید.دل از نهاد/ بی: بفرزند موالنا ←قلمرو  بانی 

 .او بی تابی و بی قراری خویشان و فرزند موالنا در آستانۀ مرگ ←مفهوم 
 بههه بالههههیند تنههها مههههرا رههههها خههن هرود سههربن

 

 مهتههههال خهههههن.... شهههههبرد  خههراب  مههن  تههر   
 

: کان : م ند،اارها : مفعول،ماارا) ←جزئی اسنادی با مفعول و م ند : جملۀ چهار ماارا رهااا کنتنها: قید/  /ابالش، متکّ: بالااین ←قلمرو  بانی 
 .: دچار و گرفتارمبتااال : شبرو/شبااگردم ت/  ویران، :خرا، نهاد/ ،م تتر در فعل« تهیِ»فعل اسنادی و شناسۀ 

دار باه سابب زنادهاز بیدار و شاب شبگرد: کنایها م ت/ 2ا ویران و آشفته، 1خرا،: ایهام؛  /نهادن: کنایه از خوابیدن سر به بالااین ←قلمرو ادبی 
 آرایی. در مصراع دوم: واج« اِا»های تکرار واجعاشقی/ 
   گرفتار را به حال خودم بگذار.دارِزندهشب برو بخوا، و مرا تنها رها کن و منِ عاشق سرم تِ ← مینی
      .داری عاشقزندهسرم تی و بیداری و شب ←مفهوم 

 مههردند خههههان را دوا نهاشههددردی اسهه   یهههر 
 

 د خههاین درد را دوا خههنوی  هه  مههن ببونههه تهه 
 

فعال غیار د: رف اضافه(/ نباشا)را: برای؛ ح ←: که برای آن کااان را: به جز مرگ/ غیار مردن درد: نهاد/ است: فعل غیر اسنادی/ ←قلمرو  بانی 
 اسنادی/ چگونه: قید پرسش.

 و تکرار.  عشق/ درد و دوا: تضاددرد: استعارۀ مصرّحه از  ←قلمرو ادبی 
د ]عشقم[ را هم که این دردردی جز مرگ، وجود دارد که درمانی ندارد )عشق همچون مرگ، درمانی ندارد(؛ پس من چگونه از ]تو[ بخوا ← مینی

 معالجه و درمان کنی؟
 عشق العالج و درمان ناپذیر است. ←مفهوم 

 نامد:می« دوادرد بی»ر بیت زیر به صراحت، عشق را دردی که دوا ندارد، همان عشق است. موالنا د
 ب ااای ای عشاااق پااایش هرک ااای ناااام و لقاااب داری

 

 دواماااان دوش نااااام دیگاااارت کااااردم کااااه درد باااای 
 

 

 د  یههری در خههوی   هه  دیههدمدر خههواب دو 
 

 با دسه  اشهارت  خهرد خهه  هنم سهوی مها خهن... 
 

)به من  ←در اشارت: متمم  «اَا م»ن/ ضمیر دست و چشم و ابرو مطلبی را القا کردبا حرکت : ایما و اشاره، اشارتدوش: دیشب/  ←قلمرو  بانی 
 اشاره کرد.(
   کوی و سوی: جناس ناقص اختالفی. : اضافۀ تشبیهی/کوی عشق ←قلمرو ادبی 

  دیشب در خوا، پیر و مرشدی در کوچۀ عشق دیدم که با دست به من اشاره کرد به سوی ما بیا. ← مینی
 ت و فراخواندن به عالم عشق و بازگشت به سرزمین عشق.دعو ←مفهوم 

 ب سفتابد خورشید  مر موالنها نیهن ا هجری قمرید هنبام  رو 672 اقه د رو  یک نههد  نج  جمادی اآلخر سا   
دند و اه  قونیهد ا  خرد و بنراد در ت یی   یکر موالنا و خا  سپارید حاضر ش. فر خرداین جهان به جهان سخرج س
 ستند و بر موالنا نما  خواندند. همدردی خردند و بسیار تری

 بدل از قید.: گروه اسمی و هجری قمری 6۷2پنجم جمادی اآلخر سال  ←قلمرو  بانی 
 و« ساپاری، نماازتشاییع و خااک»: تضااد و مجااز از هماه/ خرد و بزرگسفرکردن عمر: تشخیص/ فۀ تشبیهی/ : اضاخورشید عمر ←قلمرو ادبی 

 مراعات نظیر.«: غرو، و خورشید و آفتا،»
  بازگشت به اصل. ←مفهوم 

 خود و دلداری یاران سروده:یس ابیاج  یرد ب  ی ا   نلی اس  خه تویی د موالنا در مرث 
 

 بههه رو  مههراد بههو تابهههوج مههن روان باشههد
 

 تمههان مهههرد خههه مههرا درد ایههن جهههان باشههد 
 

ی، ایان هان: ترکیاب اضاافج: گروه اسمی نهادی؛ دارای دو ترکیب )درد درد این جهان)را: برای؛ حرف اضافه(/  ←ای من مرا: بر ←قلمرو  بانی 
 جهان: ترکیب وصفی(

درد چیزی را ه/ از تشییع جناز ان بودن: کنایهرو تابوت پیکر و ج م/ از مراعات نظیر/ تابوت: مجاز: «مرگ و تابوت»، «مرگ و درد» ←قلمرو ادبی 
 اشتن: کنایه از غم و اندوه چیزی را داشتن و ح رت بردند

غم و اندوه من ه کا نداشته باش ر، این تصوّر [کنندپیکرم را تشییع می تابوتم ]بر روی دستان مردم[ روان باشد ]و در روز مرگ وقتی که ← مینی
 دنیا را دارم ]و در ح رت آن ه تم.[

  از ترک آن.عدم دلب تگی به دنیا و خوشحالی  ←مفهوم 
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 ود مبهههو دریهههغ! دریهههغ! بهههریّمبهههرای مهههن 
 

 بهههه دام دیهههو در افتهههههادی؛ دریههههغ سن باشهههد 
 

 خوردن. فسّأح رت و اف وس و ت: دریغفعل نهی از مصدر گری تن/ : گریم ←قلمرو  بانی 
یاو: اساتعارۀ د /ن، فریاب خاوردناز گرفتار شدبه دام افتادن: کنایه دریغ، دریغ گفتن: کنایه از سوگواری و عزاداری و شیون کردن/  ←قلمرو ادبی 

  مصرّحه از شیطان/ دریغ: تکرار.
  است. گرفتار شیطان ح رت خود و شیون کرد کهدر مرگ من سوگواری و شیون مکن، باید به حال ک ی  ← مینی
 برحذر داشتن از فریب شیطان. ←مفهوم 

 سههه رُرفهه  در  مههین خههه ن خههدام دانههه فرو
 

 ان  ایههن تمهههان باشههد انسهههه سبههرا بههه دانهه 
 

 ...چاراادی/ ر اسانباشد: فعل غی ) برای تو(/ ←در ان انت: متمم « اَا ت»: نرویید/ ضمیر ساترُنَکدام دانه: ترکیب وصفی و نهاد/  ←قلمرو  بانی 
 ؟: استفهام انکاری.این گماان باشد

 . ان: اضافۀ تشبیهیو رستن: تضاد/ دانۀ ان نرفتفرودانه و زمین: مراعات نظیر/  ←قلمرو ادبی 
ای مچون دانه]ان ان هداری؟  است، چنین تصوّریای کدام دانه در زمین فرورفته که نروییده باشد؟ چرا در مورد ان ان که همچون دانه ← مینی

 رویید و به حیات خود ادامه خواهد داد.[رود، بار دیگر میکه در زمین فرومی
 .اخرویمعادباوری و اعتقاد به زندگی  ←مفهوم 

                   
 ده مولویبال  الّدین مبمدد م هور  ندتانی ج                                                                                   
 هییرتاند   با تل یر و بدی  النمان فرو انفرد                                                                                    

 

 نه درس 
 

 ذوت لطیف      

 روزها  نام اثر:
  نثر قالب:

 محمدعلی اسالمی ندوشن :نویسنده
 )ادبیّات سفر و زندگی( ح ب حال  :تونه

 
دنهد و خوارتی مهرده بوا  همبی در شیرام بند سالی ا  مادرم بنرتتر بود. ا  شوهر  جدا شده بود. بند ب ّهخاله

بر ناشهاد و رف د ا  جهاج دیشمار میه ن باو مانده بود تنها. با سنکه ا  نبر مالی م کلی نداش  و در نوع خود متمکّ
خهردد ا بود و او تاهی در ق  نند برادر   نهدتی مینر. تنهایی و بی فر ندی برای یب  ند م کلی بسرتردان بود

 دانس  در خجا ری ه بدواند.تاهی در خهوده. نمی
شمار ه ب : م ند،نمتمکّ) ←نادی اس: جملۀ سه جزئی رفتشمار میه ن بمتمکّ /غنی ، ثروتمند،رتوانگهمگی: بدل از نهاد/ متمکّن:  ←قلمرو  بانی 

 .از توابع میبد ایزد : نام قدیمی ندوشن زادگاه اسالمی ندوشنکبودهاو(/  تتر ضمیر متهی )شناسۀ  و نهاد آن: فعل اسنادی رفتمی
ارۀ : اساتعباه ان اان نریشاه دوانادن بت دادن  /جایگیر شدن و م تحکم شدن وضع و قوام یافتنساکن و ریشه دواندن: کنایه از  ←قلمرو ادبی 

 دواند()خاله مانند درختی بود که ریشه می ←مکنیّه 
 ی.، دودل، تردیدو سرگردانی و سردر گمیتنهایی  ←مفهوم 

 
صهید خهه  های ب  ید. ا  ببرانبه او م اوم  و استبکام اراده میلی داش  خه با این حا د او نین مانند مادرم توخّ

-د. هر  صب و فکر به منهه  بهید در سن  مان خهری نهوبرخورد فرهن  شرت با  رب اس  سامرو  رایر اس  و تبف

بس  میاین  ندتی تذرا سن قدرها د  ن . به ذیرف   الهی مییّب و بد را به  نوان م ایمان و   بود خه خو سشائه
د بهه روی دیبری بود خه ب هود شدنبر  اتر یب روی  ندتی  ش  میای بینبارد و در خه  ی امد ناتوار را فاجیه

 سن  ناه برد.
ان انی  ویژگی ،ن و، به عصبم: عصبی /تنش، ناآرامیآشفتگی، آشو،، : بحران /واگذاشتن به خدا را کار خود : اعتماد کردن،لتوکّ ←قلمرو  بانی 
: دای بینگارار را فاجعهپیشامد ناگو /رتقدی اراده، خواست،: تمشیّه: هدیه، رهاورد، ارمغان/ تحفاست/ فشار روحی شدید بر اثر ناراحتی ب یار که دارای

 (نهاد پیوستۀ آن.« ا داَ»و شناسۀ   : فعل اسنادیبینگارد : م ند،ایعهفاج : مفعول،پیشامد ناگوار را) ←جملۀ چهار جزئی اسنادی با مفعول و م ند 
و به مجاز،  بارۀ وجود چیزیه: به شک اندازنده درشائب: مجاز از ان ان/ عصب و فکر و غر،: مجاز از کشورهای شرقی و غربی/ شرق ←قلمرو ادبی 

خو، »و  «غر، و شرق»هی/: اضافۀ تشبیمنبع ایمانصداقت، پاک و خالص/ : بدون آلودگی و با خلوص و هشائببیعیب و بدی یا نقص در چیزی/ 
 : استعارۀ مکنیّه و تشخیص.روی زندگی /تضاد«: و بد

 ( نگااه خوشابینانه و۴ذرا؛ گاهاای ی( پرهیز از دلب تگی به خوشا3به دلیل توکّل؛  ممصمّ ۀ( مقاومت و اراد2( ت لیم و توکّل و رضا؛ 1 ←مفهوم 
  های زندگی.شتیپذیرش زیبایی و ز

 
جه  خه بهه  ن   بلکه ا  سای قنا   خرده بودد نه ا  بُد به  ندتی دروی انهنی خه داش ام با همه تمکّبنابراین خاله

 سخانه  .ندد یب اتات داشخردن  ندتی میسدیبری ه  در  ۀم ترخی خه خانواد سی تر ا  سن احتیاج نداش . در خانب
رده خهد  اری ا  هرتونه امکان سسایش. در همان یب اتات  ندتی خود را متمرخن سالی بود و برسر ه  نکه  بارخهن
 بود.
رضاا و ، ساندیخر، ه اندک چیزراضی شدن ب :قناعتعاری از تجمّل/ : زاهدانه، فقیرانه و ساده و درویشانه تمکّن: توانگری، ثروت/ ←قلمرو  بانی 

ننادۀ کشاوم و ایجااد : نکبت بارنکبت: خواری، فالکت، بدبختی/  /سخاوت، کرم، بخشش و تن: چشمی؛ متضادِ : خ ّتخلبُ /مناعت طبع ت لیم،
 .امبرّ فاقد،: عاری /فالکت آمیزبدبختی و خواری، 

 سال بودن خانه: استعارۀ مکنیّه و تشخیص. کهن ←قلمرو ادبی 
 (.زی تی، خرسندی و مناعت طبعقناعت )ساده ←مفهوم 

 
ه ن ستی  و او برای من قصّرفت  و خنار  نجره میفر ند بودم. تاه به تاه به دیدار  می سرای این خالهد من به مننلب

شهدد وی ا  خهارج نمی« مهذههیاج»ه و مسائ  رو مهرّۀ تف . بر خالف مادرم خه خ ب و خ  س ن بود و ا  دایرمی
هم نین شیر؛ حتی وقتی ا  سخرج و  وارض مرا سه ن ها و حدیید تذشته دمهاحی م تلف حرف می  د؛ ا  تاریخ
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 تف د تفتار  با م داری ظراف  و ن   و داستان همراه بود.می
 و داستان. : قصّهنقل /سنجینکته ،خوش طبعی: شوخی، ظرافت /بیماری، پیامد، ، پیشامدحادثهه؛ عارضج ِ :عوارض ←قلمرو  بانی 
ی و غیار قابال کنایاه از جادّدن: به(/ خشک باو: مشبّهٌفرزنده: ادات تشبیه، به منزل : مشبّه،من) ←شبیه : تفرزند بودم ۀمن به منزل ←قلمرو ادبی 
 : اضافۀ تشبیهی. م ائلۀ دایرانعطاف/ 

 
ادر بهنرا ه یاد داشتند. ا  این مبد هر دود سنها را ا  مادر بنرت ان خه او و مادرم تف های شیرینی میهبرای من قصّ

رد و . «نمهادر جهو»نهد تفتابی تفته بهود. بهه او می دند خه  مر درا  ی خرده و س نان جذّ)مادر  در(  یاد حرف می
 «مادر جون سن طور تف . طور تف د مادر جون این»  بان ان بود:

 وِرد: ذکر و دعا.هر دو: بدل از نهاد )او و مادرم(/  ←قلمرو  بانی 
 ن. ی جاری بودتکیه کالم ک ی بودن؛ همواره بر زبان ک: ورد زبان ک ی بودنآمیزی/ : حسهای شیرینهقصّ ←قلمرو ادبی 

 
 –ها های ا ی  ایرانی را شنیدم و به  هال  افسهانههن ستین بار ا   بان خاله و تاهی ه  مادرم بود خه بیضی ا  قصّ

ام با ذوت لطیفی خهه داشه د ردم.  الوه بر سن خالهخراه  یدا  -ان و نرم اس  رّ همه سن و نبار و  ررن  همه سن خه
ر دهد دمرا ن ستین بار ا  طری  سیدی با شیر شاهکار سشنا نمود. او سواد بندانی نداش ؛ حتی مانند بند  ن دیبر 

-ی  این حد بود. او نین مانند دایی تر ابا  خیلی فه  ادبی سجد ولی دردانس دانس  و نوشتن را نمیخواندن را می
مهدم و یاج سیدی را داش . این سیدی هد ف ط خلّند  الوه بر قرسن و مفاتیح الجنابود؛ یینی« یب ختابی» ام موجود

ه تسار او بود. من و او اتر  مستان بودد  یر خرسی و اتر فصهو  مالیه  بهودد همهان تونهه روی قالی هشوهر و   
-ی  و سهیدی مهیدادتکیهه مهی ک    تی داشه دخوابی خه     سرمان جم  شده بود و ح؛ به رخ ی ن ستمی

-رفطهام نین خه خواندی ؛ تلستاند بوستاند تاهی قصاید. هنو  فه  من برای دریاف  لطایف  ن  خافی نهود و خاله

 داد.دار شیرهای اندر ی و تمثیلی بودد به سن  القه بندانی ن ان نمی
ادی و نهااد آن ردانید؛ فعال اسانگ)مرا: مفعول، آشنا: م ند، نمود:  ←ادی با مفعول و م ند : جملۀ چهار جزئی اسنآشنا نمود...مرا  ←قلمرو  بانی 

ن، تألیف شیخ عبااس ترین کتا، دعا در بین شیعیانام رایج :مفاتیح الجناح: جمع مفتاح، کلید/ مفاتیح شناسۀ تهی )م تتر( که مرجع آن خاله است/
  ستان.با مثل و دا میختهشعر تمثیلی: شعر نمادین و آ ف، دقایق؛ سخنان نرم و دلپذیر/های دقیق و ظریه؛ نکتهلطیفج ِ: لطایف /قمی

-طیف: حسلذوق آمیزی/ ه: حسبودن قصّ ان و نرمپررن: و نگار و پرّها: اضافۀ تشبیهی/ عالم اف انهکالم و سخن/ از زبان: مجاز  ←قلمرو ادبی 

 عدی.آثار ساز : مجاز سعدی: تشبیه/ شوهر  او بود ..سعدی]کلّیات[ این  /و غمخوار فیق و محبو،دای؛ کنایه از رز: غمگ ارغمآمیزی/ 

 
ن برسد. ایهن شهیخ م سفه  نابین خودخان خرد خه به حدّقدر خود را خ  میای داردد سن ترانهسیدی خه انیطاف جادو

ب یه تار را دارد و هه  مههر همی ه شابد  یرترین و جوانترین شا ر  بان فارسید میلّ  اوّ  خه ه  هیه  یب سمو
شهناخته    جانهب اونیسه  خهه اهای  ندتی ایرانهی ای ا  حفره  اب و لطاف  خهوترد خه هی  حفرهد ب    رستار

کهری د مانند هوا در فضای فیرد ا  هف   د سا   یش به این سوتیر  نهاشد... به هر حا د این همدم خود  و دس 
 ها جریان داشته اس . فارسی  بان

: هیبات، جاوان/ بُرنا : پیر/ شا،:کننده و جذّا،/ شیخسحرآمیز، خیره: جادوگرانه /انعطاف: نرمش، آمادگی برای سازگاری با دیگران ←قلمرو  بانی 
  .سوراخ، گودال، چاله: حفره، جالل/ عظمت شکوه،

 داشاتن ،نتارین و جاوانتریشیخ همیشه شا،، پیرخم کردن: کنایه از ساده و روان و قابل فهم کردن/ سعدی: مجاز از آثار سعدی/  ←قلمرو ادبی 
و  ی و آراماش: مهرباانباوترلطافات ک: کنایه از تیزبینی/ چشم عقا، /پارادوکس :و مهر یک پرستار، چشم عقا، و لطافت کبوتر زگارهیبت یک آمو

شابیه/ فضاای : تهاوا ه سعدی به: حامی و کمک کننده/ تشبیگیردستزندگی ایرانی/ و آدا، و رسوم  از رمز و رازهانرمش/ حفره: استعارۀ مصرّحه 
 فکری: اضافۀ تشبیهی.

  یر کالم سعدی در ایران.تأث ( همراهی و3 زندگی ایرانی؛و آدا، و رسوم  ازهارمز و رآشنایی سعدی با  (2( انعطاف کالم سعدی؛ 1 ←مفهوم 

 
سته و شیرهایش یدی در سنها ن سهایی خه خود نا شدم؛ نبیر همان حجرهمن در سن اتات خوبب و تاریب با او سش

ن تنها خصو ی  سهیدی نمود. ایرا ساده می هاهخردد قصّادرا  خود مینی می خواند و در حدّام میرا تفته بود. خاله
ه اس  ماننهد همه شهیه باشد و به هی  خ  شهیه نهاشد. در  بان فارسید احدی نتوانستبه س ن اس  خه س نش 

 او حرف بنند و در  ین حا د نبیر حرف  دن او را هر رو  در هر خوبه با ار می شنوی  .
: مفعول، ها راهقصّ) ←ی اسنادی با مفعول و م ند : جملۀ چهار جزئنمودها را ساده میهقصّخرد/ اتاق ، اق طلبه در مدرسهتا: جرهحُ ←قلمرو  بانی 

 ( که مرجع آن سعدی است(او شناسۀ تهی )م تتر دانید؛ فعل اسنادی و نهاد آنگر: مینمودمی: م ند، ساده
ر هادر  ه شدن کالم او شنیدمانند او در عین و ناتوانی در سخن گفتن  به هیچ کسنبودن شبیه  و بودن سخن سعدی به همهشبیه  ←قلمرو ادبی 
 : پارادوکس.کوچه بازار
 سهل و ممتنع بودن کالم سعدی. ←مفهوم 

 
هد و  ند تویا وام داش د شام  تصویرهایی ه  بود؛ با  سنبی با تصویرهای ناشیانه ولی یاج سیدی خه خالهسن خلّ

خرد. یماس مسذهن   سم. سرابشددیدمد لهرین میها را میخواندم و  ک شنیدم و میها را میی من بون این حکا
خودمهان بها   سانخام به خاله سبر روی دو  ا    ا  خواندن سیدید وقتی ا  خان رفت  تافوران ت ی  راه می بی تر بر

اید خمهی شدیدندد خه توی خوبه مرا این تونه میانی دویدم. خسمی« هکّلُ»م و ا  فرط هیجاندخردد قو  میت ت می
 اشتند. ندمی« خ »

روی یاک  طریق کاه نوشاته را ، بدیناشین چاپ معمول بودهاختراع م و چاپ سربیکه پیش از  چاپترین انواع ساده: چاپ سنگی ←قلمرو  بانی 
 خامناشیانه:  /کردندچاپ می خواستندای که میمخصوص از روی آن سن: هر چند ن خهسپس با وسایل و  گرداندندصاف صیقلی برمی سن:پاره 
مرا  /چهار نَعل یورتمه،؛ نوعی راه رفتن اسب و شتر آماس: ورم/ فرط: ب یاری، زیادی/ لُکّه: /ککوچ ۀخانسراچه:  /تجربگیگری و بیز روی ناشیو 
نهااد « ناد»پنداشتند: فعال اسانادی و شناساۀ مرا: مفعول، خل: م ند، می) ←: جملۀ چهار جزئی اسنادی با مفعول و م ند پنداشتندمی« خل»....

 پیوسته.(
آ،  مانند لیاوان )ان ان ←نیّه ویا و زنده بودن تصویرها: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/ ن بت دادن لبریز شدن به ان ان: استعارۀ مکگ ←قلمرو ادبی 
: وران تخیالف /ذهنی و ادبی های فکری وکنایه از افزایش و گ ترش توانایی: ذهن ۀسراچ: اضافۀ تشبیهی/ ورم کردن ذهن ۀسراچشود(/ لبریز می

 سعدی: مجاز از کالم سعدی.اری/ اضافۀ استع
 باروری فکری و ذهنی و شادی و نشاط. ←مفهوم 

https://abadis.ir/fatofa/چاپ/
https://abadis.ir/fatofa/چاپ/
https://abadis.ir/fatofa/چاپ-سربی/
https://abadis.ir/fatofa/چاپ-سربی/
https://abadis.ir/fatofa/سنگ/
https://abadis.ir/fatofa/سنگ/
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دادم؛ بنهابراین بها حو هله مهرا همراههی سیدی  القه ن ان می ام نین خو  وق  بود خه من نسه  به خالمخاله
  شاخی بهه شهاخی. مینهی ای و اای به بوتهبریدی ؛ ا  بوتهبودی  خه تویی در  الین سیدی می خرد. هر دو بنانمی

. خوشه تانه بپرسی  نه خسی خه بتوانی  ا  او نه ختاب لهتی داشتی  و تذشتی .خه نمی فهمیدی د ا  سنها میرا خلماتی 
بیه   اری ما نبردد. اتر یبخالم و مینی به قدر خافی وسی  داش  خه ندانستن م داری له د مان  ا  برخورد سدامن

 ترین ت   و تذار بود.یافتی ؛ س ادی د ا  بی  دیبر مفهومش را در میفهمیدرا نمی
  باغ، جالیز.پالیز:  /خوشحال، شاد، م روروقت: خوش ←قلمرو  بانی 
: اساتعارۀ م و معنیکال ۀدامن عدی/های سشعر و حکایتپالیز: استعارۀ مصرّحه از آثار و اشعار سعدی/ بوته و شاخ: استعارۀ مصرّحه از  ←قلمرو ادبی 

 پالیز، بوته، شاخ: مراعات نظیر. /مکنیّه
 کالم سعدی.( وسعت و عمق 2های سعدی؛ مندی و برخورداری از اشعار و حکایت( لذّت و بهره1 ←مفهوم 

 
-مهی خه بیدد وقتی در دبستان ان ا   سوت دادا  همان جا بود خه خواندن تلستان مرا به سوی ت لید ا  سهب مسجّ

 م.دبرخار میه د سن را بشت نو
او را  بنهدی ضله و است وان سبود برای طف  خه  ای« س و »شیر سا  لباظ سشنایی با ادبیاجد سیدی برای من به مننل

خهه  اد. ا  سنجادوی بلندی قرار   شد و خود را بر سکّد  ر توقّسشنایی با این سثار نهد. ذوت ادبی من ا  همان س ا  بامی
ادم خهه د ئ ا اتر به خود جرهیدای نداشت د در همین خورما  خورما  ادبی س ا  به راه رفتن خردم. بودهمربی خارس م

 سرخود و ره نوردی تنهاو  بود خه:د ا  همین سموختن بینهایی بنویس 
  است. مقوّی و سرشار از موادّ دهدک: شیوه، طرز و روش/ آغوز: اوّلین شیری که یک ماده به نوزادش میسب ←قلمرو  بانی 
شدن ذوق: استعارۀ  به(/ پرتوقّعهٌ)سعدی: مشبّه، به منزله: ادات تشبیه، شیر آغوز: مشبّ ←: تشبیه بود« آغوز»شیر ۀبه منزل ...سعدی  ←قلمرو ادبی 

قارار  وی بلنادساکّ بر /کردن رکتحبااحتیاط و دست مالیدن به اطراف در تاریکی : کنایه از کورمال کورمالباتجربه/ : کارآزمودهمکنیّه و تشخیص/
 گرفتن: ارتقا و تعالی  یافتن.

 ( ارتقا و تعالی ادبی.  2( تأثیرپذیری از سبک سعدی؛ 1 ←مفهوم 
 به حرر ار شربتی خهوردم مبیهر ا  مهن خهه بهد خهردم» 

 

 « اسههبیابههان بههود و تابسههتان و سب سههرد و است 
 

مرضای کاه  : ناامقا استن/ مگیر: باز خواست نکن، مؤاخذه نک /، جرعهمیدنی، نوشیدنیخواهی/ شربت: آشاحرص: طمع و آز، زیاده ←قلمرو  بانی 
 بیمار آ، ب یار خواهد.

 : مراعات نظیر.قا آ، سرد و استشربت: استعارۀ مصرّحه از خطا و گناه/ شربت،  ←قلمرو ادبی 
دچار  یر بیابان[ در تاب تان دوضعیتم مانند این بود کهکه  چراخواست نکن ]خواهی مرتکب گناهی شدم، مرا بازاگر از روی حرص و زیاده ← مینی

 [.دمبیماری تشنگی باشم و آ، سرد هم نزدم باشد؛ ]بنابرین چون زمینۀ گناه فراهم بود، من ناگزیر از ارتکا، آن بو
 اختیاری در ارتکا، خطا و گناه.ناگزیری و بی ←مفهوم 

 رو هاد دختر مبمد لی اسالمی ندوشن
 
 

 ده درس 

 بان  جرس                                                                                          

 بان: جرس نام اثر:
  مثنوی قالب:
 حمید سبزواری شا ر:
 ادبیات انقال، اسالمی و پایداری  :تونه

 

 اره بنههدی            وقهه  اسهه  تهها بههرا سههفر بههر بهه .1
 

 د  بهههر  ههههور ا  سهههدّ خهههار و خهههاره بنهههدی  
 

 ؛خراشنده اساتهای باریک و نوک تیز و شاخه گیاهی که دارایخار:  باره: اسب/برگ: توشه و هر چیز مورد نیاز؛ مایحتاج و آذوقه/  ←قلمرو  بانی 
   خاره: سن: خارا، سن:. /تیغ

 /و مبارزه های سفریعاره از دشوارخار و خاره: است آمادۀ سفر شدن/ سدّ خار و خاره: اضافۀ تشبیهی/برگ سفر بر باره ب تن: کنایه از ←قلمرو ادبی 
 .جناس ناقص«: خاره خار و»، «خارو بار »، «بر و بار» ،«بر و برگ» کردن/گرفتن، قصدکنایه از تصمیم اینجا دل...ب تن:

می قطعای هاای، تصامیاریدشاو و برای عبور از سادّ مواناع و [آمادۀ سفر شویمزاد و توشۀ سفر بر اسب ببندیم ]و هنگام آن رسیده که  ←مینی 
 بگیریم ]و عزم خود را جزم کنیم.[

 ها.ها و دشواریپیروز شدن بر سختیمبارزه و برای ن؛ ،( عزم خود را جزم کردن آماده و مهیّای سفر شد ←مفهوم 
 توشههه  ا  ههههر خهههران بانههه  رحیههه  سیهههد به .2

 

 بانهه  ا  جههرس برخاسهه  وای  مههن خموشهه  
 

شبه ) ح رتا ،ادرد ،ریغادوای:  جرس: زن:/ کران: طرف، جهت، کنار/ رحیل: از جایی به جایی رفتن، کوچ کردن، سفر کردن/ ←قلمرو  بانی 
 بیماری( و درد و اندوه و اف وس و ألّمای است دال بر تجمله

 اعات نظیر.حرکت و سفر/ بان: و خموش: تضاد/ رحیل و جرس: مر اعالم آمادگی برایبان: جرس برخاستن: کنایه از  ←قلمرو ادبی 
مّا[ وای است، ا لند شده ]و کاروان آمادۀ حرکتب]به نشانۀ حرکت[ آید، صدای زن: کاروان از هر طرف صدای کوچ کاروان به گوشم می ←مینی 

 [و آماده نی تم.]بر من که خاموشم 
 خوداتّهامی )اظهار ح رت و دریغ از کوتاهی در همراهی و آمادگی در راه مبارزه(.  ←مفهوم 
 دریهههادالن راه سهههفر در  هههیش دارنهههد .3

 

  ههها در رخهههاب راههههوار خهههویش دارنهههد 

 

آنچه باا  ت جانشین موصوف،صفگذارد/ راهوار: شود و سوار پا در آن میخته میای فلزی که در دو طرف زین اسب آویرکا،: حلقه ←قلمرو  بانی 
 حرکت و تندرو.کند؛ خوششتا، و نرم و روان حرکت می

 ایاه از اسابراهاوار: کن /ارد(د)آن که دلی همچاون دریاا  ←ایواژهدریادالن: کنایه از رزمندگان دالور، دلیر و شجاع؛ تشبیه درون ←قلمرو ادبی 
      آمادۀ سفر و حرکت شدن.مهیّا و حرکت و تندرو/ پا در رکا، داشتن: کنایه از خوش 
 و سوار بر اسب خود آمادۀ حرکت ه تند. اندرزمندگان دالور راه سفر را در پیش گرفته ← مینی

https://abadis.ir/fatofa/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87/
https://abadis.ir/fatofa/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87/
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 آمادگی و مهیّای سفر بودن. ←مفهوم 
 تههههاه سههههفر سمههههدد بههههرادر ره درا  اسهههه         .4

 

 سهها  اسهه همّهه  باره  ههروا مکههند ب ههتابد 
 

  ه؛ نهاد/زم و ارادعپروا مکن: نترس/ همّت: گاه: هنگام، زمان؛ نهاد/ برادر: منادا/ پروا: بیم و ترس و وحشت/  ←قلمرو  بانی 
 همّت: استعارۀ مکنیّه/ راه و سفر: مراعات نظیر. ←قلمرو ادبی 

 گشاست.عزم و ارادۀ محکم، مشکل چراکهنترس، عجله کن  ست،برادر، هنگام سفر فرا رسیده، راه نیز طوالنی اای  ←مینی 
 باکی و عزم و ارادۀ مصمّم.دعوت به مبارزه و بی ←مفهوم 
 تهههاه سهههفر شهههد بهههاره بهههر دامهههن بهههرانی  .5

 

 تاه وادی ایمهههههن بهههههرانی تههههها بوسهههههه 
 

طور که در آنجا  است کوهررا و بیابانی است در جانب حصوادی اَیمَن:  /وادی: سرزمیندارکوه یا تپّه/ ، بخش شیبدامن: دامنۀ کوه ←قلمرو  بانی 
  .دای حق تعالی به موسی )ع( رسید و به پیامبری مبعوث شدن

ح باه مبعاوث مین فل طین/ تلمیسرزوادی اَیمَن: مجازاً  ؛ کنایه از اماکن مقدّس و زیارتی فل طین/جای بوسه، محل بوسهگاه: بوسه ←قلمرو ادبی 
 پیامبری. شدن حضرت موسی )ع( به

 کنیم. کوه بتازانیم و تا سرزمین مقدّس فل طین حرکت ۀمعنی: هنگام سفر فرارسیده است، اسبان را بر دامن ← مینی
 وادی  ههههر ا  فر ونیههههان و قهطیههههان اسهههه  .6

 

 موسههی جلههودار اسهه  و نیهه  انههدر میههان اسهه  
 

     قِبطیان: جمع قبطی، من و، به قبط، سکنۀ قدیم کشور مصر. ←قلمرو  بانی 

: اساتعارۀ نیال /هنماو رهبر و را پیشروز اجلودار: کنایه  اره از امام خمینی/موسی: استعها/ ان: استعاره از صهیونی تفرعونیان و قبطی ←قلمرو ادبی 
 و موسی: تضاد. گذر او از رود نیل/ فرعونیان و قبطیانو رعون با حضرت موسی )ع( ها/ تلمیح به داستان دشمنی فمصرّحه از موانع و دشواری

های زیادی بر سر دشواری وامام خمینی راهنما و پیشوای ماست و موانع  و مشرکان اشغال شده است، هاصهیونی ت باسرزمین فل طین  ←مینی 
 راه قرار دارد.

 های مبارزه.ها و اشغالگران و گذر از موانع و سختیصهیونی تتشویق به مبارزه علیه  ←مفهوم 
 ا خانههه تنهه  اسهه  ای بههرادرتنهه  اسهه  مهها ر .7

 

 جههای مهها بیبانههه ننهه  اسهه د ای بههرادر بههر 
 

      آبرویی.نن:: رسوایی، بی ←قلمرو  بانی 
« آ»، «،»، «ن» یهاتکرار واج خانه: استعارۀ مصرّحه از سرزمین فل طین/ تن: و نن:: قافیه و جناس ناقص/تن: و ما: تکرار/  ←قلمرو ادبی 

  آرایی.و...: واج
ننا: و  مایاۀ رزمین ماا،ساغال بیگانگان[ تن: شده است، ت لط بیگانگان بار اش] [ بافل طین خانۀ ما ]یعنی سرزمین مقدّسای برادر،  ←مینی 

 رسوایی است.
 و ت لط بیگانگان.نکوهش سکوت در برابر اشغال  ←مفهوم 
 فرمههان رسههید ایههن خانههه ا  دشههمن ببیریههد       .8

 

 ریهههدت ههه  و نبهههین ا  دسههه  اههههریمن ببی 
 

 .ابلیس، دیو، شیطاناهریمن:  /مفعول این خانه: ترکیب وصفی و ←قلمرو  بانی 
تری از لاوازم مت )تخت و انگشروایی و حکوفرماناز  مجازخانه: استعارۀ مصرّحه از فل طین/ نگین: مجاز از انگشتر/ تخت و نگین:  ←قلمرو ادبی 

رد به داساتان زنادگی وم تلمیح دااهریمن: استعاره از اسرائیل/ مصراع د از تصرّف و ت لط/ تخت و نگین: مراعات نظیر/ دست: مجاز /پادشاهی بود(
 حضرت سلیمان )ع( و دیوی که انگشتر آن حضرت را ربود و بر تخت نش ت.

 .را از اسرائیل پس بگیریدآن  حکومتو  فل طین را از اشغال دشمن خارج کنیدسرزمین رمان رسیده که ف ← مینی
 های اشغالی.زمینگیری سروت به مبارزه با اشغالگران و پسدع ←مفهوم 
 یینهههی خلهههی  سهنههه  جهههان سهههامری خهههرد .9

 

 ای یهههاوران بایهههد ولهههی را یهههاوری خهههرد  
 

ۀ ولای: دارناد /ردسامری: مردی از قوم موسی که مردم را به پرستش گوسااله دعاوت کاآهن:: قصد/ کلیم: لقب حضرت موسی/  ←قلمرو  بانی 
 در دین پس از پیغمبر )ص(، دوست. باالترین مقام
کلایم و  ئیل/عاره از اساراآهن: جان ک ی کردن: کنایه از قصد کشتن ک ی را داشتن/ کلیم: استعاره از امام خمینی/ ساامری: اسات ←قلمرو ادبی 

شان )به جاای چهل روزۀ ای توقّفبیت تلمیح دارد به این که پس از رفتن حضرت موسی به کوه طور و یاور و یاوری: جناس ناقص/  سامری: تضاد/
ای از طال ساخت و مردم را به پرستش آن فراخواند. مردم نیز دعوت او را اجابات کردناد. حضارت جا، مردی به نام سامری، گوسالهسی روز( در آن
 تکّه کرد و در نیل افکند.ا تکّهراین گوساله  اهلل( در بازگشت از طور،موسی )کلیم

و  ، پاس ای دوساتانرا کارده اسات ها[سامری ]صهیونی تخمینی( به این معنی است که گویی حضرت موسی قصد قتل )فرمان امام  ← مینی
 باید از رهبر و پیشوا حمایت کرد. همراهان
 ری از مراد و پیشرو برای برچیدن دشمنان.حمایت و هوادا ←مفهوم 
 حکههه  جلهههودار اسههه  بهههر ههههامون بتههها ی  .10

 

 خهههوند بتههها ی ههههامون اتهههر دریههها شهههود ا   
 

     هموار و بدون پ تی و بلندی، دشت. هامون: زمینحُکم: امر، دستور، فرمان/  ←قلمرو  بانی 

اشاغالگران ز ااوّل(: مجااز )تاختن: دواندن اسب؛ کنایاه از حملاه، هجاوم و یاورش باردن/ هاامون  جلودار: کنایه از پیشرو، راهنما/ ←قلمرو ادبی 
 هامون اگر دریا شود: تشبیه. /هامون و دریا: تضادفل طین/ 
ونشاان ریختاه هید شوند و خو افراد زیادی ش] صحرا اگر دریایی از خون شود حمله ببرید و فرمان رهبر است که بر دشت ]پر از دشمن[ ← مینی
  حمله کنید. نهراسید و [باز هم ، شود

 دعوت و تشویق به مبارزه و ستیز با اشغالگران. ←مفهوم 
 رمههان بههردن ا  حکهه  جلههودارفههرض اسهه د ف .11

 

 تههر تیههغ بههاردد تههو بهههاردد نیسهه  دشههوار 
 

         مشیر.شتیغ:  هاد/نن بردن: فرما /؛ م ندواجب گردانیدن، آنچه انجام آن بر عهدۀ ک ی نهاده شده باشد، الزم، ضروریفرض:  ←قلمرو  بانی 
 مت.باکی و شهاگو ببارد: کنایه از بیب /نیهتیغ بارد: استعارۀ مک : کنایه از اطاعت/فرمان بردن ←قلمرو ادبی 

 نی ت.ی[ و ترس و هراس]مهم بگو ببارد ببارد، باران[  ]همچون اطاعت از امر رهبر واجب است، اگر از آسمان شمشیر ← مینی
 ها.باکی از موانع و دشواریاطاعت از رهبر و راهنما؛ ،( بیلزوم الف(  ←مفهوم 
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 ن بهههرانی جانهههان مهههن برخیهههن بهههر جهههوال .12
 

 ط لهنهههان بهههرانی جههها بهههه جهههوالن تههها خههه  ان 
 

ن اردن و ساوریه کاه ای کوه اتانی بایجوالن)مصراع اوّل(: منطقاه /؛ مناداجانان: محبو،، معشوق، یار، من و، به جان )ان، نشانۀ ن بت است( ←قلمرو  بانی 
 ضافه، خط: مرز؛ متمم.تا: حرف اتاختن، تاخت و تاز/ کنند/ جوالن )مصراع دوم(: جا حمله می غالباً نیروهای صهیونی تی به آن

 جوالن و جوالن: جناس تام.           برخیز: کنایه از قیام کردن، عصیان کردن/  ←قلمرو ادبی 
تاا مرزهاای  اشاغالی[ هاایینگیری سارزم]برای پس جا با تاخت و تاز اسبارتفاعات جوالن بتازیم و از آن بر تا ]قیام کن[  خیز پا یار عزیز من به ای ← مینی

 لبنان برویم.
  دعوت به قیام و یورش بر اشغالگران. ←مفهوم 
 سنجههها خهههه هرسهههو  هههد شههههید خفتهههه دارد      .13

 

 سنجههها خهههه ههههر خهههویش  مهههی بنهفتهههه دارد 
 

  د خفته.، شهیصد شهید ←: گروه اسمی نهاد، دارای دو ترکیب وصفی شهید خفتهصد هر سو: ترکیب وصفی و نهاد/  ←قلمرو  بانی 
  کو، سو: جناس/ شهید خفته: کنایه از شهید به خاک سپرده شده/ کوی: مجازاً مردم. ←قلمرو ادبی 

 هایش غمی پنهان دارند.جایی که مردمان کوچهاند، آنش شهیدان زیادی به خاک سپرده شدهآن سرزمینی که در هر سوی ← مینی
 های اشغالی.نشهیدپروری و غم و اندوه مردم سرزمی ←مفهوم 
 جانهههان مهههن انهههدوه لهنهههان خ ههه  مههها را .14

 

 ب کسههه  داغ دیهههر یاسهههین   ههه  مههها را 
 

      ، نشان.ب یار گرم، سوزان داغ: /عام کردندجا را قتل ها، مردم آندیریاسین: روستایی که صهیونی ت ←قلمرو  بانی 
نهایت بی زا: کنایه نک ترا شک ی شت پ /از غم و اندوه استعارهداغ:  /فل طین دیریاسین: مجازاً مردماز مردم لبنان/ لبنان: مجاز  ←قلمرو ادبی 

ای اکنان روستسبه کشتار  و پشت: جناس ناقص/ تلمیح کشت /ضعیف و ناتوان ساختن ،ناامید و دل شک ته کردن ،کردن ر و اندوهگینمتأثّ
 دیریاسین.

و  ین کردو اندوهگ شدّت متأثّر ]و ما را به  شهدای این سرزمین کمر ما را شک تاندوهِو  هالک کرد را لبنان مامردم  من، غم عزیز ←مینی  
 [طاقت و توان را از ما گرفت.

 همدردی با مردم سرزمین لبنان. ←مفهوم 
 بایهههد بهههه مژتهههان رُفههه  تهههرد ا  طهههور سهههینین .15

 

 جهها تهها فلسههطینبایههد بههه سههینه ر فهه   یههن  
 

  رفت.جا مینه آجات بمنارای ب (ع)موسی حضرت طور سینا کوهی است که  کوه سینا؛ سینین: طور : کوه:طوررُفت: رفتن، زدودن/  ←قلمرو  بانی 
ها/  به ساینه هیونی تصتعارۀ مصرّحه از مجازاً سرزمین فل طین/ گرد: اسطورسینین:  /فتن: کنایه از بزرگ داشتن و احترام نهادنبا مژگان رُ ←قلمرو ادبی 

 .اق رفتن/ رَفت و رُفت: جناس ناقصرفتن: کنایه از با اشتی
 فت.داشت[ و باید مشتاقانه تا آن سرزمین رفل طین پاک کرد ]و آن را بزرگ و گرامی ها را از سرزمینهای چشم، گرد و غبار وجود اسرائیلیباید با مژه ← مینی
     بزرگداشت و حافظت از سرزمین مقدّس فل طین. ←مفهوم 
 ب هههنو بانههه  بهههاوو  جانهههان مهههن برخیهههن و .16

 

 سنهههب امهههام مههها  لههه  ببرفتهههه بهههر دو  
 

 .چم، درفشعلم: پرخواند/ ، اشعار مذهبی میآوازکند و با صدای بلند و بهکه پیشاپیش زائران حرکت میچاووش: پیشرو، آن ←قلمرو  بانی 
  حرکت و حمله شد. آمادۀپیشرو و : کنایه از گرفتن بر دوش  علم: کنایه از رهبر و پیشوا/ چاووش ←قلمرو ادبی 

 است. یشرو ما آمادۀ حملهپ، اکنون رهبر و [اطاعت کنیدبشنوید ]و از او و از فرمان رهبر  ]و قیام کنید[ خیزید پا عزیزان من به یار ← مینی
 لزوم اطاعت از رهبر و پیروی از او. ←مفهوم 

 تهههود بن هههین بهههه رههههوارتکهیهههر ند لهّیهههب .17
 

 جلههههودارم صههههد دیههههار قههههدس همپههههای  
 

س/ همپاا: المقدّ قدس: بیت /ی کنمامر تو را اطاعت م :لبّیک / اکبر گفتن، بزرگ شمردن خدا، خدا را به بزرگی یاد کردناهللتکبیر:  ←قلمرو  بانی 
 .همراه، هم قدم، هر یک از دو یا چند نفری که با هم کاری انجام می دهند

گو: به  ( صفت فاعلی: تکبیرزنان/ لبّیک2( فعل امر: تکبیر بزن، 1 انده و معنی شود و ایهام دارد:خو تواندزن: به دو شکل می تکبیر ←قلمرو ادبی 
ت نش تن: کنایه از آمادۀ حرک رهوار رب گویان/( صفت فاعلی: لبّیک2( فعل امر: لبّیک بگو، 1تواند خوانده و معنی شود و ایهام دارد دو شکل می

 .مراهیهمگامی، ه کنایه از همپایی: /شدن
ین است هماراه ین مقدّس فل ط، مقصد ما سرزم[و آمادۀ حرکت باش]گویان( بر اسب سوار شو تکبیر بزن )تکبیرزنان( ، لبّیک بگو )لبّیک ←مینی 
 با رهبر.
 لزوم اطاعت از رهبر و پیروی از او. ←مفهوم 

 

 یا ده س در

 یاران  اش                                                                                                             

 یاران عاشق اثر: نام
  مثنوی قالب:
 ح ن ح ینی شا ر:
 ادبیات انقال، اسالمی موضوع:

 بیهههههها  اشهههههه ی را ر ایهههههه  خنههههههی    .1
 

   یهههههاران  اشههههه  حکایههههه  خنهههههی  

 

 .ترام و بزرگ داشت، احنگاه داشتن حق و حرمت ک ی یاران عاشق: ترکیب وصفی؛ متمم/ رعایت:عاشق بودن؛ مفعول/ عاشقی:  ←قلمرو  بانی 
 شقی و عاشق: جناس و مراعات نظیر.عا ←مرو ادبی قل

اه عشق از خود رعاشق ]که در  های[ یارانو از ]بزرگی قایل شویم[ برای آن حرمتو  ورزی را پاس بداریم ]عشق و راه و رسمِ بیا  آیین ←مینی 
  داریم.[نگهزنده را ها ها و باورهای عاشقانۀ آنفشانی کردند،[ سخن بگویم و ]ارزشگذشتگی و جان

  ها و باورهای عاشقانه.احترام به آیین عشق و احیای ارزش ←مفهوم 
 ا  سنهههها خهههه خهههونین سهههفر خهههرده انهههد .2

 

 سههههفر بههههر مههههدار خطههههر خههههرده انههههد 
 

 .گردش جای ،جای دور چرخد؛ م یر؛ای شکل که در آن چیزی به دور چیز دیگر میمدار: م یری معموالً دایره ←قلمرو  بانی 
هاای خطر: کنایه از ان انمدار سفر کننده بر خطر: استعارۀ مکنیّه/  خونین سفر کردن: کنایه از شهید شدن، به شهادت رسیدن/ مدارِ ←دبی قلمرو ا
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  .باک و دالوربی
ه عشق را پذیرفته ای راهرانه سختیباکانه و دالواند و ]بیهای عاشقانۀ خود[ به شهادت رسیدههایی ]حکایت کنیم که در راهِ آرماناز آن ←مینی 
 اند.های پرمخاطرۀ آن گذر کردهو[ از راه
 باک.شهدای دالور و بیها و باورهای ارزش داشتِپاس ←مفهوم 
 ا  سنهههههها خهههههه خورشهههههید فریادشهههههان .3

 

 دمیهههههههد ا  تلهههههههوی سبر ادشهههههههان 
 

ن در فوت کارد لوع کردن؛طدمیدن:  ریاد، فریاد شان(/)خورشید ف ←ترکیب اضافی دو  یادشان: گروه اسمی نهاد؛ دارایخورشید فر ←قلمرو  بانی 
 ← دارای دو ترکیاب : گاروه اسامی متممای؛گلوی سحرزادشاان /سحرزاد: زایندۀ سحر /خروشیدن ؛سر از خاک درآوردن، روییدن؛ وزیدن؛ چیزی

  رکیب وصفی، گلویشان: ترکیب اضافی(.گلوی سحرزاد: ت)
گلاوی ا گلاو تناساب دارد(/ باا فوت کرد ) کاه 2ا طلوع کرد )معنای اصلی(، 1ی/ دمید: ایهام تناسب؛ خورشید فریاد: اضافۀ تشبیه ←قلمرو ادبی  

   نظیر. ر( و )گلو و فریاد(: مراعاتاندیشۀ روشنگر و امیدبخش/ )خورشید و سحارۀ مکنیّه/ سحر: کنایه از سحرزاد: استع
 ز گلوی روشنگر و امیدبخششان طلوع کرد.از ک انی ]حکایت کنیم[ که فریادشان همچون خورشیدی ا  ←مینی 
 بخش.های روشنگر و الهاماحیای اندیشۀ ان ان ←مفهوم 
 بهههه جانانهههه بهههرخ جنهههون مهههی  ننهههد .4

 

 دف   ههه  بههها دسههه  خهههون مهههی  ننهههد 
 

 /نگی، شوریدگی، شایداییدیواجنون:  /، درست و ح ابی، تمام و کمال؛ قیدطور کامله ب؛ جانانه من و، ب: جانانهچه: قید تعجّب/  ←قلمرو  بانی 
باخته دیگر  گاه که ک ی همه چیز را آن ،بازی آخرین نرد استدست خون:  : ترکیب اضافی و مفعول/دف عشق، دایره/ سازهای ضربی یکی ازدف: 

  .چیزی ندارد و گرو با سر خود یا یکی از اعضای بدن خویش بندد
اا اصاطالح قماار/ 2، ا دست خونین1خون: ایهام؛  دف عشق: اضافۀ تشبیهی/ دست /و سرم ت بودن چرخ زدن: کنایه از رقصیدن ←قلمرو ادبی 

 دست و دف: مراعات نظیر.
د ]در راه هماۀ ه اتی خاو عشق رقصیدند و ساز عشق را با دست خونین نواختند و از روی جنونِ سرم تانه ،چه عاشقانه و تمام و کمال ←مینی 

 قمارعشق[ گذشتند و فدا کردند.
 سرم تی عاشقانه و ازخودگذشتگی تمام و کمال در راه عشق و آرمان. ←مفهوم 
 بههه رقصههی خههه بههی  هها و سههر مههی خننههد   .5

 

 خننهههد: ی  ههه  سهههر مههه سنهمههه نیبنههه 
 

 نغمۀ عشق: ترکیب اضافی و مفعول/ چنین: قید. /آواز خوش، ترانه، نغمه: سرود: قید/ بی پا و سر ←ی قلمرو  بان
ی/ اضافۀ تشبیه ردن/ نغمۀ عشق:بی سر و پا رقصیدن: کنایه از سرم تانه جان سپ /وارو شیفته پا و سر: کنایه از نهایت سرم تیبی  ←قلمرو ادبی 

 نند: کنایه از خواندن و سرودن.کرقص و نغمه: مراعات نظیر/ سر می
....]اداماۀ . خوانناد:شق را میعسرود سپارند[، این گونه و جان میگذرند از وجود خود میو رقصند ]وار میهنگامی که سرم تانه و شیفته ←مینی 

 معنی در بیت بعد.[
 ههههههال منکهههههر جهههههان و جانهههههان مههههها .6

 

 بههههنن  خهههه  انکههههار بههههر جههههان مهههها 
 

زخام:  /عشاوق و محباو،، ممن او، باه جاانبه جملۀ ندا، به معنی آگاه باش، به هوش باش/ منکر: انکار کننده/ جاناان: هال: ش ←قلمرو  بانی 
 زخم انکار: ترکیب اضافی و مفعول. انکار: باور نکردن، نپذیرفتن، نفی کردن/ ، ضربه/ جراحت

 ا ضربه. 2ا جراحت، 1: ایهام؛ زخمزخم انکار: اضافۀ تشبیهی/ منکر و انکار: مراعات نظیر/  ←قلمرو ادبی 
  توانی[، ه تی و جان ما را انکار کن.کنی، ]تا میما را انکار می محبو،ای ک ی که روح و  ←مینی 
 توجّهی عاشق به انکار و مالمت.بی ←مفهوم 
 ایهههن مهههره   اشههه  اسههه  دبهههنن  خههه  .7

 

 خههه بههی  خهه  مههردند  هه   اشهه  اسهه  
 

  بخش.یام؛ م کّن، التگذارندهر دارویی که بر زخم میاین: ضمیر اشاره و نهاد/ مرهم:  زخم )اوّل(: مفعول/ ←قلمرو  بانی 
  زخم و عاشق: تکرار.مرهم بودن زخم: پارادوکس/ به(/ )این زخم: مشبّه، مرهم: مشبّهٌ ←تشبیه  ←قلمرو ادبی 

انادوه  ن، مایاۀ غام وچراکه مرگ بدون ضربه و زخم دشمما[ زخم بزن، این زخم عین مرهم و م کّن برای عاشق است؛  ]ای منکر، بر ←مینی 
 شود.عاشق شمرده می

 غم و دردپ ندی عاشق.همراهی رنج و درد با عشق و  ←مفهوم 
 مبهههو سهههوخ  جهههان مهههن ا  فهههرط   ههه  .8

 

 خموشههی اسهه  هههاند اوّلههین شههرط   هه  
 

ه هاوش بااش/ آگاه باش، ب ند/ هان: شبه جملۀ تنبیه و تحذیر؛خموشی: سکوت؛ م  /کثرت ،یفزون ،یفراوان ،یادیز ،یاری فرط: ب ←قلمرو  بانی 
 )اوّلین شرط: ترکیب وصفی، شرط عشق: ترکیب اضافی(. ←اوّلین شرط عشق: گروه اسمی نهادی؛ دارای دو ترکیب 

«: ش»اج : جناس/ تکرار و)فرط و شرط( و )جان و هان( /دچار سختی و رنج شدید بودن؛ نی ت و نابود شدناز سوختن جان: کنایه  ←قلمرو ادبی 
 آرایی.واج

   است. اگر از کثرت عشق دچار رنج و سختی ه تی، اعتراض نکن ]و خاموش باش[؛ چراکه سکوت، نخ تین شرط آیین عشق ←مینی 
 سکوت در راه عشق.داری و خویشتن ←مفهوم 
 هایی خههههه در بههههاغ ماسهههه بهههههین اللههههه .9

 

 خموشههههند و فریادشههههان تهههها خداسهههه  
 

اسات/ « اللاه»ه مرجاع آن کادر فعال « او»ضمیر م تتر )شناساۀ تهایِ(  آن ها: مفعول/ است )اوّل(: فعل غیر اسنادی و نهادالله ←نی قلمرو  با
  خموش: م ند.
یّاه و ساتعارۀ مکنریااد اللاه: افالله: استعارۀ مصرّحه از شهدا/ باغ: استعارۀ مصرّحه از کشور/ فریاد در عاین خاموشای: پاارادوکس/  ←قلمرو ادبی 

 تشخیص/ الله و باغ: مراعات نظیر.
  رسد. که در عین سکوت و خاموشی، فریادشان به خدا می بنگراند، که همچون الله در سرزمین ما روییده شهدا را ←مینی 
 داری، شرط کامیابی است.خاموشی و خویشتن ←مفهوم 
 بیهههها بهههها تهههه  اللههههه بییهههه  خنههههی  .10

 

 ها را حمایهههههه  خنههههههی   خههههههه ساللههههههه 
 

 ها؛ متمم.ها را: از آاللهرا: از؛ حرف اضافه/ آالله /پیمان ،عهدبیعت:  ←قلمرو  بانی 

https://abadis.ir/fatofa/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%DB%8C/
https://abadis.ir/fatofa/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%DB%8C/
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 الله و آالله: استعارۀ مصرّحه از شهدا. ←قلمرو ادبی 
 ها حمایت و پشتیبانی کنیم.ها و باورهای[ آنشهدا عهد و پیمان ببندیم و از ]آرمانبا بیا تا  ←مینی 
                         های آنان.هدا و حمایت به آرمانپیمان وفاداری با ش ←مفهوم 

 سید حسن حسینی

 
 شیر حفبی

 

  هح بی تو                                                                                                            

 صبح بی تو نام اثر:
 قالب:  ن 

 قیصر امین پور شا ر:
 انتظار منجی موضوع:

 

  هح بی تهو رنه  بیهد ا  ظههر یهب سدینهه دارد .1
 

 حتّهی مهربهانی حهالتی ا  یهب خینهه داردبی تهو  
 

الیاه/ کیناه: فوز هفتاه؛ مضاارصبح و مهربانی: نهاد/ بی: حرف اضافه/ تو: متمم/ رن: و حالت: مفعول / آدینه: روز جمعه، آخرین  ←قلمرو  بانی 
  دشمنی و نفرت.

انگیاز و غاماز  صابح: کنایاه داشتنِ ینهآد س/ رن: بعد از ظهرِمهربانی: پارادوک صبح و حالت کینه داشتنِ رن: بعد از ظهر داشتنِ ←قلمرو ادبی 
 .بی تو و یک: تکرار /بودن محزون
ربانی همانناد ی محبّت و مهانگیز است و بدون تو حتّدلگیر و غم ،صبح ]که مظهر شادی و خوشی است[ بدون تو مانند بعد از ظهر جمعه ←مینی 

 کینه و نفرت، آزاردهنده است.
 انگیز و آزاردهنده ه تند.ای ندارند و غمها و زیبایی ها، جلوهاق یار خوشیدر فر ←مفهوم 
 یاسه  خهار    ه  بها   یه: تیطندیتویتو م بی .2

 

 دارد نهههیخهههر ا  شههنهه و سد ی  هه د امهها خهه 
 

 ل.خبر: مفعو د پرسش/کی: قیعشق: نهاد/ بازی: ترکیب اضافی و نهاد/ م ند/ کار عشقی؛ کاریب ،دنیدست از کار کشتعطیل:  ←قلمرو  بانی 
  د.نبه و آدینه: تضابازی(: مراعات نظیر/ شو عشق بازی: اضافۀ تشبیهی/ عشق: تشخیص/ )تعطیل و جمعه( و )عشقکار عشق ←قلمرو ادبی 

در زماان  ی نادارد ] وه خبارشود، امّا عشق از شنبه و جمعارسد و برچیده و منحل میبه پایان می در غیا، و بدون تو، عشقگویند: می ←مینی 
 گنجد و فراتر از زمان است.[نمی

 عشق فراتر از زمان است و بر زمان چیره است. ←مفهوم 
 بههه انکههار  تههو امهها خوانههدیم رانهههیبههر و جُهههد .3

 

 دارد نهههتنجیا  سن  ییبههو هادرانهههیو نیههخهها  ا 
 

رای دو : گاروه اسامی نهاادی؛ داهاراناهیو نیاخاک ا /کوف بوف، بوم، ؛کند و به نحوست معروف استها زندگی میدر ویرانه جغد: ←قلمرو  بانی 
 مفعول.بوی:  /فینهدخزانه، خزینه،  ؛من و، به گنج گنجینه: (/: ترکیب وصفیهاها: ترکیب اضافی، این ویرانه)خاک ویرانه ←ترکیب 

ساتعارۀ مصارّحه از گنجینه: ااثر/  بو: عطر و رایحه؛ نشان و جهان/خاک: مجاز از عالم خاکی و  جغد: استعارۀ مصرّحه از انکار کننده/ ←قلمرو ادبی 
  محبو،/ جغد و ویرانه و گنجینه: مراعات نظیر.

  مند توست.رانبها و ارزش، عطر و نشانی از وجود گذرّۀ عالم ه تی هکند، امّا ذرّتو را انکار میمنکران همچون جغد در ویرانه،  ←مینی 
 آشکاری حقیقت عشق. ←مفهوم 
 سمههد ادمیهه  دیببههو یخواسههت  ا  رنجههش  دور .4

 

   ههه  بههها س ارد خوی هههاوندی دیرینهههه دارد 
 

 
  ، پیشین.دیرین ،کهن، قدیمو بال/ دیرینه:  رنج ، عذا،دوری: جدایی، فراق/ آزار:  ←قلمرو  بانی 
 دوری و عشق و آزار: مراعات نظیر.عشق و آزار: تشخیص/  ←قلمرو ادبی 

 دارد. ه از رنج فراق گله و شکایت کنم، ]امّا[ به یادم آمد که عشق با رنج و بال پیوندی دیرینتصمیم گرفتم ک ←مینی 
 پیوند و همراهی عشق با رنج و بال. ←مفهوم 
 یقههرار یبها بهخ هد ی هر مه انشه ا  یدر ههوا .5

 

 دارد نهیخههه او در سهه ی خمههی ن خهههوترچ بههاهس 
 

 .است کبوترسانان ۀو خانواد پرندگان ۀیک گونه از ردی: کبوترْ چاه ←قلمرو  بانی 
ر دمحبو، کاه تعارۀ مصرّحه از کبوتر چاهی: اس /نهایت اشتیاق را داشتنا عشق، محبّت، آرزو/ پر کشیدن: 2ا آسمان، 1هوا: ایهام؛  ←قلمرو ادبی 
 سینه: مجاز از دل. /است امام زماناین درس 

داران خویش وستعاشقان و د ارآرزومند دیدو شتاقانه محبو، ]امام زمان[ همچون کبوتری بی قرار و نا آرام با دلی دردمند و اندوهگین م ←مینی 
  است.

 میل و اشتیاق محبو، به عاشق. ←مفهوم 
 دیت هههایرا م یرتهههیناتههههان قفههه   بهههنرا ت .6

 

 دارد نهههییشهههر  ههر س دیههسن خههه در دسههتش خل 
 

 فال تیرگای: ترکیابرگ: ترکیاب وصافی، ق)قفال باز ←ی: گروه اسمی مفعولی؛ دارای دو ترکیاب رگیقفلِ بزرگ تناگهان: قید/  ←قلمرو  بانی 
 یب وصفی(.: ترک)کلید شهر: ترکیب اضافی، شهر پرآیینه ←: گروه اسمی مفعولی؛ دارای دو ترکیب نهییشهر پر آ دیکلاضافی(/ 

   ۀ فاضله.هر، مدینشمانیینه: آرقفل تیرگی: اضافۀ تشبیهی/ تیرگی: استعاره از دوران ظلم و ستم/ تیرگی و پرآیینه: تضاد/ شهر پرآ ←قلمرو ادبی 
-ی پایان میوران ظلم سیاهدبخشد[، به ت لّط کلید درِ جامعۀ آرمانی در دست اوست ]و به جامعۀ آرمانی تحقّق میناگهان آن ک ی که  ←مینی 

 بخشد.
 .ظلم وستم نتحقّق جامعۀ آرمانی و به پایان رسیدن دورا ←مفهوم 

 
 

 درس دوا ده 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
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 خاوۀ دادخواه                                                                                                   
 شاهنامه نام اثر:
  مثنویقالب: 
  ابوال اس  فردوسیشا ر: 
 ادبیاج حماسی تونه:

را فحاد و جنبش را به اتّ کرد ومردم هزیر ناو که ب نیبند چرم شیاست و پ رینظ یآهنگر ب ۀکاو یانقالب ۀباستان، چهر ریو اساط رانیا یحماس یدر داستان ها
 پناه بود. یبو  دهینج کشرمردم  یآن، دل دردمند و بازو بانیکه پشت یپادشاه وقت، ضحّاک، برافراشت. درفش که بر ضدّ یانقالببود  یخواند، درفش

، « شش چشم  ه سرِس ۀسه پوز» است یددر اوستا موجو ؛یو بد یاست و زشت یطانیش یمظهر خو ،یرانیا ی، در داستان ها(دهاک )اژدها ی، اژضحّاک، معرّ 
ا که قت او پدرش، مرداس، ربا مواف سیلکه اب یمعن نیخورد؛ بدیرا م سیابل بیضحّاک بارها فر ،یفردوس تیبه روا .و فتنه و ف اد انیآدم بیآس ۀیو ما دوزاید

 یمبد را در او  یند و خوراخویاو م به یانویح ییک، خورش هاچاال یگریبرسد. سپس در لباس خوال یتا ضحّاک به پادشاه آوردیبود، از پا در م نیپاک د یمرد
 شود. یم یرنج و ۀیو ما دیرو یبر دوش ضحّاک، دو مار از دو کتف او م سیپرورد؛ سپس بر اثر بوسه زدن ابل

رد و د نیرمان اراه د دیگو یمود و به او ر یاک مو به نزد ضحّ آوردیدر م یخود را به صورت پزشک سیابل گریتا بار د ندیآ یعالج بر نم ۀپزشکان فرزانه از عهد
و دکه هر شب  بیترت نیه اپردازد. ب یمکار  نیدرد خود به ا نیت ک یو برا کندیم نیچن زیاست. ضحّاک ن انیداشتن آنها با مغز سر آدم ریآرام کردن ماران، س
 یک اندکخوراند تا درد ضحّا یمو به مارها  آوردیم رونیبو خورشگر، مغز سر آنها را  رندیگیبرند و جانشان را م یاو م وانیمهترزادگان به د ایمرد را از کهتران 

 .ثیو منش خب دادیو ب یمنیاهر یهااز خو است یمکه تج ّ  دیرو یدوش ضحّاک م رب زین نجایو در ا منیاست، از اهر یمار مظهر ران،یا ری. در اساطابدیآرام 
دارای ساه  ؛نهااد : گروه اسامیهنگرآ ۀکاو یانقالب ۀچهر ان و پهلوانان ملل قدیم/های خدایها و داستاناساطیر: جمعِ اسطوره؛ اف انه ←قلمرو  بانی 

دخیال در  ۀواژ: ،معارّ دل/ضاحّاک: با /پرچم، رایت، علم درفش:ترکیب: چهرۀ انقالبی و کاوۀ آهنگر: ترکیب وصفی و چهرۀ کاوه: ترکیب اضافی/ 
 /ا، مقادس زرتشاتیانناام کتا :اوساتا /گاهیتجلّ ،نماد، نشانهمظهر:  /دها: اژدهابدل/ اژی: ترکیب اضافی و دهاکی، اژمعرّ /عربی شده ۀزبان عربی، واژ

، داناا، خردمناد م،یحکا بخارد،فرزانه:  /مرداس: پدر ضحّاک؛ بدل /از نژاد دیودیو،  ۀبچ ،زاده شده از دیو دیوزاد: /چانه ؛گرداگرد دهن جانورانپوزه: 
مایاان شادن، ندر پیش چشم  به صورت ج م ر/ تج ّم:خوالیگخورشگر: آشپز، طبّاخ، ت لّی/  ی، آرامش،آرام کردن، دلدارت کین:  /عاقل، هوشمند
 .ناپاک ،پلید: ثیخب ، سجیّه/سرشت ،نهاد ،خصلت، طبع ،خوی :منش /تصویر ذهنی
ردن/ کهتاران: کاکشتن، نابود  کنایه ازپای در آوردن:  از ل دردمند تشخیص/ بازو: مجاز از قدرت/جنبش: مجاز از قیام و انقال،/ د ←قلمرو ادبی 

 غز: نماد اندیشه و فکر.مهمه/ از ز کهتران و مهترزادگان: تضاد و مجا کوچکتران؛ کنایه از فرودستان/ مهترزادگان: بزرگتران؛ کنایه از فرادستان/
 

 و پیچدمی برخود بیم از وی … آوردیدرم پا از گرز ضر، به را آنان او از یکی و کنندمی او قصد جنگی مرد تن سه بیند می درخوا، شبی ستمگر پادشاه
 خشم بیم از آنان خواهد.می ایشان را از آن بیرتع و کند می حکایت را خود خوا، و خواندمی مشورت به را خردمندان و دانموب ناچار .پردمی خوا، از فریادزنان

 است. همین اشاره نزاده مادر از هنوز که شد خواهد انجام ک ی دست به ضحّاک زبونی که دگویایشان می از یکی سرانجام،گویند. نمی چیزی روز سه تا او

 در و نوشدمی شیر«  بَرمایه»نام   به گاوی از و زایدمی مادر از فریدونایاّم،  این در دهد. امّا فرمان نوزادی چنین وجوی ج ت به بدمنش پادشاه که است کافی

 فریدون، مادر. دهندمی ماران را به رشس مغز و شود می گرفتار روزی است، گریزان و ترسان ضحّاک بیم از ناگزیر که آبتین پدر او، .یابد می پرورش غاری

همۀ  و برمایه گاو رود؛می آنجا به برد،می پی نوزاد پیشین نهانگاه به که ضحّاک .سپرددین می پاک مردی دست به و بردمی البرزکوه به را پ ر ،فَرانک
 و پرسدمی مادر از را خود نشان و نام سرانجام، و گیردمی نیرو بالد ومی بزرگ خداوند خواست به پ ر اما کشد؛می آتش به را آبتین خانۀ و کشدمی را ارپایانچه
 فرصت این است. آینده راه به سب چشممنا تیفرص انتظار در رو این از. گیرد انتقام وی از که کندمی عزم شود،می آگاه او و جفاهای ضحّاک پادشاهی از چون

 شود ومی ستم تیرۀ شب بخش پایان مّاا زحمت؛ و رنج و است آهن با سروکارش که دینپاک فرودست و مردم از یکی یعنی آورد؛می فراهم کاوه را بهاگران

 .بهروزی و پیروزی نویدبخش
از  یریتصو یدوسفر . تیز توان تینم منیا یداشت و ک  یرگیو ظلم بر همه جا چ یکید، تارماردوش به وجود آورده بو شهیپ دادیکه پادشاه ب یطیدر مح      

 :ختیبر انگ امیق و یه نافرمانب شیوخجان  یبه بها ریرا ناگز گریکه کاوه و هزاران تن د یتر نشان داده است؛ روزگار ایرا هر چه گو اهیس یآن روزها
آبتین: پدر فریدون؛ بادل/ ، بدسرشت/ بیثبدنهاد، بدذات، خبدمنش:  /بیچارگی، درماندگی، عجز، ناتوانیزبونی:  ز/ تن: واب تۀ واب ته و ممیّ ←قلمرو  بانی 

  شه: ظالم، ستمگر؛ صفت فاعلی مطلق.بیدادپی فَرانک: مادر فریدون: بدل/
  زهای سیاه: پارادوکس.و خفقان/ رو تمی/ تاریکی: نماد ظلم و سشب تیرۀ ستم: اضافۀ  تشبیه موبدان: روحانی زرتشتی؛ مجازاً دانشمند و دانا/ ←قلمرو ادبی 

 یوسفی نیروشند  المبس سب م
 

 شههههریار شهههد ت ههه  بهههر  بهههو ضهههبّا   .1
 

 بههههر او سههههالیان انجمههههن شههههد هههههنار 
 

 ، انبوه شدن.دور هم جمع شدن ، گردآمدنحاکم/ انجمن شدن: پادشاه، خ رو، سلطان،  :شهریار ←قلمرو  بانی 
 الۀ ضحّاک: ویژگی خرق عادت حماسه.حاکمیّت هزارس ←قلمرو ادبی 

   ، هزار سال حکومت کرد.تخت پادشاهی ایران نش ت وقتی ضحّاک بر ←مینی 
 نههههههان ت ههههه  خهههههردار فر انبهههههان .2

 

 نههههههده شههههههد نههههههام دیوانبههههههانت را 
 

 .قاعده ،روش ،طرز: فعل، عمل، رفتار، کردار ←قلمرو  بانی 
ن رفتن، بی نام و خ شدن، از بینهان شدن: کنایه از من و /نایه از شهره و معروف شدن، به قدرت و اعتبار رسدنک :شدن نام پراگنده ←قلمرو ادبی 

 فرومایه.   وهای دیوسرشت و حقیر نشان شدن/ )نهان و پراگنده(، )فرزانگان و دیوانگان(: تضاد/ دیوانگان: کنایه از ان ان
 یافت. های دیوسرشت و فرومایه رواجمند از بین رفت و نام و آوازۀ ان اندهای فرزانه و خرآیین و روشن ان ان ←مینی 
  ت لط فرومایگان و بدسرشتان. و های خردمندان ان گیریانزوا و گوشه ←مفهوم 
 خههههوار شههههدد جههههادویی ارجمنههههد نههههره .3

 

 نهههههههان راسههههههتید سشههههههکار تننههههههد 
 

باه  «گزناد»و « اساتیر»، «ارجمند»از پس « شد»حذف فعل اسنادی  /ساحری هنر: فضیلت، استعداد، شای تگی، لیاقت/ جادویی: ←قلمرو  بانی 
 .قرینۀ لفظی
 .د(: تضاد(، )راستی و گزن)هنر و جادویی(، )خوار و ارجمند(، )نهان و آشکار ؛ کنایه از فریبکاری/یاف ونگر، ساحریجادویی:  ←قلمرو ادبی 

 ج یافت.ارو [ظلم و ستمو ] د شد، راستی پنهان شد ]و از بین رفت[ و آزار و اذیّتارزش و فریبکاری و نیرن: ارزشمنت و هنر بیفضلی ←مینی 
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 .های فکری و اخالقیرواج فریبکاری و از بین رفتن علم و ارزش ←مفهوم 
 برسمههههههههد بههههههههرین رو تههههههههار درا  .4

 

 خ ههههید اژدهههههافش بههههه تنبههههی فههههرا  
 

 فراز کشیدن: رسیدن، نزدیک شدن.ارد/ : مانند اژدها؛ ک ی که صفات اژدها را داژدهافش ←قلمرو  بانی 
فتاادن، گرفتاار ااز به تنگناا  هبه تنگی فراز کشیدن: کنایاژدهافش: کنایه از ضحّاک/ برآمدن روزگار: کنایه از گذشتن، سپری شدن/  ←قلمرو ادبی 

 شدن.
  رفتار شد.[ک به تنگنا افتاد ]و گگذاشت و ضحّا [ضحّاک روزگار درازی بر این ]دوران ظلم و ستم ←مینی 
 د خهههه ضهههبّا  را رو  و شهههببنهههان بُههه .5

 

 بههههه نههههام فریههههدون ت ههههادی دو لههههب 
 

  دو لب: ترکیب وصفی و نهاد.دو لب ضحّاک به نام فریدون .../  ←را: نشانۀ فکّ اضافه  ←قلمرو  بانی 
  جناس ناقص. : تضاد و مجاز از همۀ اوقات/  دو لب گشودن: کنایه سخن گفتن/ شب و لب:روز و شب ←قلمرو ادبی 

 گفت.[خن میشود ]و ضحّاک در همۀ اوقات از فریدون سضحّاک به نام فریدون باز می طوری شده بود که شب و روز لبانِ ←مینی 
 درگیری ذهنی ضحّاک و ترس و هراس از فریدون. ←مفهوم 
   هههههر خ ههههوری مهتههههران را ب واسهههه  .6

 

 نهههد   ههه  راسههه خهههه در  ادشهههاهی خُ 
 

  .بزرگ، رییس، سرورتر: مه ←قلمرو  بانی 
 بخشیدن و استوار کردن. و قوام نیروپشت راست کردن: کنایه از  ←قلمرو ادبی 

 از هر کشوری بزرگان را فراخواند تا ]با حمایت و تأیید آنها[ حکومت خود را تقویت و استوار کند. ←مینی 
 

 ا  سن  هههه د بنههههین تفهههه  بهههها موبههههدان .7
 

 ب ههههرداند نههههامور خههههه ای  ههههر هنههههر  
 

، شاهره، بناام، سرشاناسر: ناامو /، داناافاضل، خردمند بافضیلت، : صاحب فضیلت،هنرپر /و لیاقتفضیلت  استعداد، شای تگی، :هنر ←قلمرو  بانی 
  .مشهور، معروف، نام آور، نامدار

  ی زرتشتی؛ مجازاً دانشمند و دانا.موبد: روحان ←قلمرو ادبی 
 سرشناس خردمند....]ادامۀ معنی در بیت بعد[ن گفت که ای فاضالن دانایان ]کشور[ چنی بهبعد از آن  ←مینی 
 مههههرا در نهههههانی یکههههی دشههههمن اسهههه  .8

 

 خههه بههر ب ههردان ایههن سهه ند روشههن اسهه  
 

 است )مصراع اوّل(: فعل غیر اسنادی/ روشن: م ند. ←قلمرو  بانی 
 .آمیزیروشن بودن سخن: حس ←قلمرو ادبی 

نی مان  ه از دشمن پنهابر دانایان ]مجلس[ روشن و واضح است ]دانایان جلو نکته  این سخندارم که  دشمن و بدخواهی در پنهانمن  ←مینی 
 باخبرند.[
 یکههههی مبضههههر اخنههههون بهایههههد نوشهههه  .9

 

 د نک ههه خهههه جهههن ت ههه  نیکهههید سهههپهه  
 

فاع اتهاام، ررائت، پااکی، بتبرئه:  : استشهادنامه، متنی که ضحّاک برای تبرئۀ خویش به امضای بزرگان حکومت رسانده بود/محضر ←قلمرو  بانی 
 د: فرمانده و سردار سپاه.سپهبَ /امبرّ

 سپهبَد: کنایه از ضحّاک.تخم نیکی: تشبیه/  ←قلمرو ادبی 
نیکای انجاام  ]و جاز خیار و ای بنوی ید که ] محتوای آن، این باشد که[ ضحّاک جز بذر نیکوکاری نکاشته استاکنون باید استشهادنامه ←مینی 
 ست.[نداده ا
   بههههههی  سههههههپههد همههههههه راسههههههتان .10

 

 بهههههر سن خهههههار ت هههههتند همداسهههههتان 
 

 مقابالِتکار، ان و افراد درسپاکسفیدان، داوران و قاضیان صادق حکومت و جامعه، بزرگان، ریشبیم: ترس، هراس، واهمه/ راستان:  ←قلمرو  بانی 
  ند.ر؛ م هم فک، موافق: همداستانهمه راستان: ترکیب وصفی و نهاد/  /کژان

  همداستان گشتن: کنایه از موافقت کردن. ←قلمرو ادبی 
 از ترس ضحّاک ]حتّی[ افراد درستکار و صادق ]جل ه نیز[ با آن خواسته و درخواست موافقت کردند. ←مینی 
 بههههههر سن مبضههههههر اژدههههههها نههههههاتنیر .11

 

 تههههههواهی نوشههههههتند برنهههههها و  یههههههر 
 

  ناگزیر: به ناچار؛ قید. ←قلمرو  بانی 
 کردن. ، تأییدقت کردن: کنایه از موافگواهی نوشتن /از همه اژدها: استعارۀ مصرّحه از ضحّاک/ برنا و پیر: تضاد و مجاز ← قلمرو ادبی

  جوان، همه، آن استشهادنامۀ ضحّاک را تأیید کردند.و به ناچار پیر  ←مینی 
 ههههه  سن تههههه یکایههههب   درتههههاه شههههاه .12

 

 برسمههههههههد خروشههههههههیدن دادخههههههههواه 
 

خروشایدن  /رخّم جانشاین موصاوف: صفت فاعلی مرکّب مدادخواه  /در ۀآستانآستانه، پیشگاه، ، بارگاه یکایک: ناگهان: قید/ درگاه: ←قلمرو  بانی 
 : ترکیب اضافی و نهاد.دادخواه
 در همان لحظه، ناگهان فریاد و خروش کاوۀ دادخواه از درگاه ضحّاک بلند شد. ←مینی 
 سهههههت  دیهههههده را  هههههیش او خواندنهههههد .13

 

 نامههههههههدارانش ب ههههههههاندندبههههههههر   
 

  در نامداران: مفعول.« ش»حرف اضافه/ نامداران: متمم/ ضمیر متّصل  نزدِ :برِ ←قلمرو  بانی 
 کنار بزرگان نشاندند.را او فراخواندند و او  کاوۀ ستمدیده را به حضور ←مینی 
 بهههههدو تفهههههت  مهتهههههر بهههههه روی دژم .14

 

 خهههه بهههر تهههوی تههها ا  خهههه دیهههدی سهههت   
 

 دُژم: خشمگین. ←انی قلمرو  ب
  مهتر: منظور ضحّاک/ که )اوّل(: حرف ربط و که )دوم(: ضمیر پرسشی: جناس تام. ←قلمرو ادبی 

 ای؟ای خشمگین به او گفت که بگو که از چه ک ی ستم دیدهضحّاک با چهره ←مینی 
 شهههاه  خروشهههید و  د دسههه  بهههر سهههر  .15

 

 خههههه شههههاها مههههن  خههههاوه دادخههههواه! 
 

  بر و سر: جناس ناقص.  /ست بر سر زدن: کنایه از شکوه و شکایت کردن، خواهان عدالت شدند ←قلمرو ادبی 
  ادخواه ه تم.دمن کاوۀ  ،دست بر سر زد ]و از ستم او شکوه و شکایت کرد[ و  فریاد کشید که ای شاه ،از ظلم شاه]کاوه[  ←مینی 
 یکهههههی بهههههی  یهههههان مهههههرد سهنبهههههرم .16

 

   شهههاهد ستهههش سیهههد همهههی بهههر سهههرم 
 

 گر.زیان، مرد آهنیکی مرد، مرد بی ←م ندی؛ دارای سه ترکیب وصفی  : گروه اسمی؛زیان مرد آهنگریکی بی ←قلمرو  بانی 
  تش: استعارۀ مصرّحه از ظلم و ستم.آ ←قلمرو ادبی 

  زیانی ه تم که ظلم و ستم شاه همچون آتشی بر سرم فرو ریخته است.یک مرد آهنگر بی ←مینی 
  و تههههر اژدههههها  یکههههریتههههو شههههاهی  .17

 

 وریسدین داسههههههههتان بهایههههههههد بهههههههه 
 

  ه طور قطع.تردید، بان، بیگمساز/ اژدها پیکر: در شکل و هیئت اژدها، دارای نقش اژدها/ آوری: بیپایهگر: یا؛ حرف ربط هم ←قلمرو  بانی 
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 اکره کردن؛ بحث و گفت و گو کردن.داستان زدن: کنایه از مذ ←قلمرو ادبی 
 شن شود.[گمان باید در این مورد بحث و گفت و گو کرد ]تا موضوع روخوار[؟ بیا شاه ه تی یا اژدهایی ]آدمتو آی ←مینی 
 راسهه  تههر هفهه  خ ههور بههه شههاهی تههوا  .18

 

 بهههرا رنهههر و سههه تی همهههه بههههر ماسههه  
 

  تو را: برای تو/ بهر: حرف اضافه. ←قلمرو  بانی 
  مۀ جهان.هاز : مجاز هفت کشور ←قلمرو ادبی 

 ا شده است؟فقط بهرۀ م ،[ پادشاهی همۀ جهان برای توست، ]پس[ چرا رنج و سختی و گرفتاریشهایِها و خوشیاگر ]نعمت ←نی می
 شههههماری  بهههها مههههن بهایههههد ترفهههه  .19

 

 بهههدان تههها جههههان مانهههد انهههدر شهههبف  
 

 ان.با ک ی/ جهان: مجاز از اهل جهشمار گرفتن: ح ا، پس دادن، ح ا، و کتا، کردن  ←قلمرو ادبی 
 .[ شگفت زده شوندایی که در حقّ من روا داشتهباید به من ح ا، پس بدهی تا اهل جهان ]از ظلم و ستم ←مینی 
 مبههههر خههههن شههههمار تههههو سیههههد  دیههههد .20

 

 خههه نوبهه    تیتههی بههه مههن بههون رسههید 
 

 مگر؛ شاید، به امید آن که؛ قید/ آید: فعل اسنادی، پدید: م ند.  ←قلمرو  بانی 
   ؟ه است[ من رسیدانفرزند پس دادن روشن گردد که از همۀ دنیا چگونه نوبت ]مرگ فقط بهاز ح ا، تا شاید  ←مینی 
 خههههه مارانهههه  را مهههههن فر نههههد مههههن .21

 

 هههههههر انجمههههههن همههههههی داد بایههههههد   
 

  هر انجمن:  از هر گروه و طبقه.طبقه، جمع/ ز گروه،  انجمن: ←قلمرو  بانی 
 نند.طبقه ]همه جا، تنها[ مغز فرزندان من باید غذای ماران تو را فراهم ککه در میان هر گروه و ]به طوری[  ←مینی 
 سههههههپههد بههههههه تفتههههههار او بنبریههههههد .22

 

 شهههبف  سمهههد  خهههان سههه ن هههها شهههنید 
 

 ها: ترکیب وصفی و مفعول.کان: که آن/ آن سخن ←قلمرو  بانی 
  ت و توجّه کردن.آمیزی و کنایه از دقّسپهبد: ضحّاک/ به گفتار ک ی نگری تن: حس ←قلمرو ادبی 

 ها را شنید، تعجّب کرد.آن سخنکه وقتی  ،ضحّاک به سخنان او توجّه کرد ←مینی 
 بهههههههدو بههههههها  دادنهههههههد فر نهههههههد او .23

 

 بههههههه خههههههوبی بجسههههههتند  یونههههههد او 
 

 به خوبی: خو، و خوش، با لطف و مهربانی؛ قید.بدو: به او/  ←قلمرو  بانی 
 هان صلح و دوستی بودن.، خواردنپیوند ک ی را ج تن: دلجویی ک ←قلمرو ادبی 

 از او دلجویی کردند. دش را به او پس دادند و به خوبی و خوشیفرزن ←مینی 
 بفرمهههههود  ههههه  خهههههاوه را  ادشههههههاه .24

 

 ن مبضهههر انهههدر تهههوابهههداخهههه باشهههد  
 

 .ممبه آن محضر اندر: دو حرف اضافه برای یک مترا: به؛ حرف اضافه/ کاوه را: به کاوه؛ متمم/  ←قلمرو  بانی 
 گوا بودن: کنایه از امضا کردن، تأیید کردن. ←قلمرو ادبی 

 پس ضحّاک به کاوه دستور داد که بر آن استشهاد نامه گواه و شاهد باشد ]و آن را امضا کند.[ ←مینی 
 بههههو برخوانههههد خههههاوهد همههههه مبضههههر  .25

 

 سهههههب و سههههوی  یههههران سن خ ههههور  
 

زود، سابک:  )همه محضر: ترکیب وصفی، محضارش: ترکیاب اضاافی(/ ←ارای دو ترکیب : گروه اسمی مفعولی؛ دهمه محضرش ←قلمرو  بانی 
 درن:، بالفاصله؛ قید.فوراً، بی

 پیران: مجازاً سران و بزرگان. ←قلمرو ادبی 
 یت بعد[بدرن: به سوی سران و بزرگان آن حکومت...]ادامۀ معنی در وقتی کاوه تمام استشهادنامۀ ضحّاک را خواند، بی ←مینی 
 خروشهههههید خهههههای  هههههایمردان دیهههههو .26

 

 بریهههههده د  ا  تهههههرس تیههههههان خهههههدیو 
 

ایمردان دیاو: گاری، شافاعت/ پایپایمردی: خواهشگری، میاانج /گر، پشتیبانرسان، یارییاور و یاری دستیار، توجیه کننده، پایمرد: ←قلمرو  بانی 
 یو: خدای جهان.وا/ گیهان خدرتی/ خدیو: خدا، پادشاه، سلطان، فرمانکیهان، جهان، گیکنندگان حکومت بیداد/ گیهان: دستیاران حکومت، توجیه

 اس ناقص.دیو: استعارۀ مصرّحه از ضحّاک/ دل از ترس بریدن: کنایه از نترسیدن و نهراسیدن/ دیو و خدیو: جن ←قلمرو ادبی 
 هراسید.دای جهان نمیفریاد کشید که ای یاوران و دستیاران پادشاه دیوسرشت ]و ای ک انی[ که از خ... ←مینی 
 همهههههههه سهههههههوی دو خ نهادیهههههههد روی .27

 

 سهههههپردید د  هههههها بهههههه تفتهههههار اوی 
 

  همه: نهاد/ دوزخ: جهنم. ←قلمرو  بانی 
  دن: کنایه از ت لیم شدن، پذیرفتن.حرکت کردن و روانه شدن/ دل سپرروی نهادن: کنایه از  ←قلمرو ادبی 

  شوید.کنید[ به دوزخ روانه می]و از او پیروی می ایدهمۀ شما که ت لیم فرمان ضحّاک شده ←مینی 
 نهاشهههه  بههههدین مبضههههر انههههدر تههههوا .28

 

 نهههههه هرتهههههن براندی ههههه  ا   ادشهههههاه 
 

 به....اندر: دو حرف اضافه برای یک متمم/ براندیشدن: ترسیدن، واهمه کردن. بدین: به این/  ←قلمرو  بانی 
  هراسم.کنم و[ هرگز از پادشاه نمیامضا نمی شوم ]و آن رابر این استشهاد نامه گواه نمی ←مینی 
 خروشههههید و برجسهههه  لههههر ان   جههههای .29

 

 یههههد و بسههههپرد مبضههههر بههههه  ههههایبدرّ 
 

  دن و زیر پا گذاشتن/ محضر: مفعول.سپَردن: پایمال کر ←قلمرو  بانی 
  .پای و جای: جناس ناقص ←قلمرو ادبی 

 ستشهادنامه را پاره کرد و لگدمال نمود.]کاوه[ فریاد کشید و خشمگین از جا برخاست، ا ←مینی 
 بهههو خهههاوه بهههرون شهههد   درتهههاه شهههاه .30

 

 بهههههر او انجمهههههن ت ههههه  با ارتهههههاه 
 

  انجمن گشتن: جمع شدن. ←قلمرو  بانی 
  بازارگاه: مجاز از مردم. ←قلمرو ادبی 

 دور او جمع شدند. اروقتی کاوه از درگاه ضحّاک بیرون آمد، اهل باز ←مینی 
 وشههههید و فریههههاد خوانههههدهمههههی بههههر خر .31

 

 جهههههان را سراسههههرد سههههوی داد خوانههههد 
 

 : ماضی استمراری.همی بر خروشید ←قلمرو  بانی 
ا عادل و 1اسب؛ نتداد: ایهام  فریاد خواندن: کنایه از فریاد خواستن، طلب یاری کردن، دادخواهی کردن/ جهان: مجاز از اهل جهان/ ←قلمرو ادبی 

  تناسب دارد.« و خروشیدن فریاد»که ا داد و فریاد 2داد، 
 خواند.خواهی فرامیخواست و همۀ مردم را به عدالتکشید و کمک و یاری می]کاوه[ فریاد می ←مینی 
 اعتراض و طغیان و تشویق و ترغیب به عدالت خواهی. ←مفهوم 
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 ا  سن بههههرمد خههههاهنبران   هههه   ههههای .32

 

 بپوشههههههههند هنبههههههههام  خهههههههه  درای 
 

  زن: کاروان/ زخم درای: ضربۀ پتک. پا، سینۀ پا/ درای:پشت پا: روی  ←قلمرو  بانی 
 زخم و درای: مراعات نظیر. بند چرمین/ آهنگران، چرم،پیشاز چرم: مجاز  ←قلمرو ادبی 

 پوشند.... ]ادامۀ معنی در بیت بعد[بند چرمینی را که آهنگران هنگام ضربۀ پتک بر روی پا میآن پیش ←مینی 
 نیهههنه خهههرد همهههاند خهههاوه سن بهههر سهههر .33

 

 همههههان تههههه   بهههها ار برخاسهههه  تههههرد 
 

 .ن گه: همان گاه؛ ترکیب وصفی؛ قیدهمان: همانا/ آن: ضمیر اشاره؛ مفعول/ هما ←قلمرو  بانی 
 گرد برخاستن: کنایه از حرکت کردن. ←قلمرو ادبی 

 زار برخاست.رد و[ گرد و غبار از بابند چرمین[ را بر سر نیزه قرار داد و در همان زمان ]حرکت کهمانا، کاوه آن ]پیش ←مینی 
 رفههه  نیهههنه بهههه دسهههه خروشهههان همی .34

 

 خهههههه ای نامهههههداران یهههههندان  رسههههه د 
 

  خروشان: قید/ نیزه به دست: قید. ←قلمرو  بانی 
 د[کشید[ که ای بزرگان خداپرست....]ادامۀ معنی در بیت بعرفت ]و فریاد میخروشان و نیزه به دست پیش می ←مینی 
 او هههههوای فریههههدون خنههههدخسههههی خهههه .35

 

 د  ا  بنهههههد ضهههههبّا  بیهههههرون خنهههههد 
 

 کاو: که او/ هوا: آرزو، میل، تمایل، هوس. ←قلمرو  بانی 
انی و گریز فرمکنایه از نا بیرون کردن: ک ی دل از بند /داشتن، خواستار ک ی بودنسر هوای ک ی را کردن: میل و آرزوی ک ی را  ←قلمرو ادبی 

  بیرون کردن: تضاد/ فریدون و ضحّاک: تضاد. ک ی دن و دل از بنداز اسارت/ هوای ک ی را کر
 بشکند.[ ک ی که خواستار و خواهان فریدون است، ]باید[ از اسارت ضحّاک بیرون آید ]و عهد و پیمان خود را با او ←مینی 
 گذر از باطل است.زیرپا گذاشتن و شرط خواستن حق و عدالت،  ←مفهوم 
 من اسهههه هههههربپوییههههد خههههاین مهتههههر س .36

 

 جههههان سفهههرین را بهههه د  د دشهههمن اسههه  
 

 خیزید، حرکت کنید/ آهرمن: اهریمن.: فعل امر؛ بربپویید ←قلمرو  بانی 
آفارین: هاانباه(/ جمن: مشابّهٌ)مهتر: مشبّه، آهر ←آفرین: تضاد/ تشبیه آهرمن و جهانپویدن: کنایه از قیام کردن، طغیان کردن/  ←قلمرو ادبی 

 آفرین()دشمنِ جهان ←الیه/ را: نشانۀ فکّ اضافه مرخّم؛ مضاف فاعلی مرکّبصفت
  به پاخیزید ]و قیام[ کنید؛ چراکه این پادشاه، شیطان است و از ته دل دشمن خداوند است. ←مینی 
 دعوت و تشویق به قیام علیه ظلم و کفر. ←مفهوم 
 ردرفهههه   ههههیش انههههدرون مههههرد تُهههههمی .37

 

 ردجههههانی بهههر او انجمهههن شهههدد نهههه خُههه 
 

 پیش اندرون: پیشاپیش/ نه خرد: زیاد، فراوان. ←قلمرو  بانی 
 گرُد و خُرد: جناس ناقص/ جهان: مجاز. ←قلمرو ادبی 

  ی انبوه پیرامون او جمع شدند.جمعیّت کرد وپیشاپیش حرکت می ،فریدون دالور ←مینی 
 بدانسهههه  خههههود خافریههههدون خجاسهههه  .38

 

 رفههه  راسههه ر خ هههید و همیدانههه سهههر 
 

 راست: م تقیم؛ قید. ←و  بانی قلمر
 ه شدن، به راه افتادن، حرکت کردن.روانکنایه از سر اندر کشیدن:  ←قلمرو ادبی 

 دان ت که فریدون در کجا ]ساکن[ است؛ ]بنابرین[ حرکت کرد و راست ]بدان جا[ رفت.]کاوه[ خود می ←مینی 
 بیامهههههد بهههههه درتهههههاه سهههههاالر نهههههو .39

 

 بدیدنههههد  سن جهههها و برخاسهههه   ههههو 
 

 در بدیدنش: مفعول.« ش»غو: فریاد، بان: و خروش، غریو/ ضمیر  /سردار و مهتر و امیرساالر:  ←قلمرو  بانی 
 نو و غو: جناس ناقص. ←قلمرو ادبی 

 .]وقتی مردم[ او را در آنجا دیدند و فریاد ]شادی و خوشحالی[ بلند شد فریدون به درگاه پادشاه نو آمد، ←مینی 
 بهههر سن تونهههه دیهههد فریهههدون بهههو تیتهههی .40

 

 جهههههان  ههههیش ضههههبّا  وارونههههه دیههههد 
 

 .مقلو، ،معکوس ،باژگونه ،برگشتهسرنگون، وارونه:  ←قلمرو  بانی 
 ک ی: کنایه از سرنگونی و سقوط. وارونه شدن ←قلمرو ادبی 

 .گار را آن گونه ]علیه ضحّاک[ دید، ]حکومت[ ضحّاک را سرنگون شده، دان تقتی شرایط روزفریدون و ←مینی 
 رفهههه  منههههن  بههههه منههههن  بوبههههادهمی .41

 

 سههههری  ههههر   خینهههههد دلههههی  ههههر   داد 
 

 منزلگاه، مرحله/ مصراع دوم: قید.گاه، منزل: م افت میان دو توقّف ←قلمرو  بانی 
 تشبیه فریدون به باد/ چوباد رفتن: کنایه تند و سریع/ مجاز از وجود. ← تشبیه دل ←قلمرو ادبی 

 رفت، در حالی که درونش پر از کینه و وجودش پر از عدل و داد. را به سرعت باد میمراحل و م افت راه  ←مینی 
 بهههه شههههر انهههدرون ههههر خهههه برنههها بدنهههد .42

 

 بهههه  یهههران خهههه در جنههه د دانههها بدنهههد 
 

  به....اندرون: دو حرف اضافه برای یک متمم. ←قلمرو  بانی 
 برنا و پیر: تضاد. ←قلمرو ادبی 

 و چه ب ا پیرانی که در جن: مهارت داشتند....]ادامۀ معنی در بیت بعد[ در شهر همۀ جوانان ←مینی 
 سهههههوی ل هههههکر سفریهههههدون شهههههدند .43

 

   نیرنههههه  ضهههههبّا  بیهههههرون شهههههدند 
 

 شدند: فعل غیر اسنادی. ←قلمرو  بانی 
 د.یافتن [ ضحّاک رهاییو فریب ]اهریمنیِ به سوی لشکر فریدون رفتند ] و به او پیوستند و[ از نیرن: ←قلمرو ادبی 

بند » برد و سربا ضبّا  سمد و دس  به تر  تاو ییارویا  سمده بودندد به رو یاریا  مردم شهر خه به  یبا ل کر دونیرف
و را اس ؛ ا دهیاو را مکُش خه هنو   مان مرتش فرا نرس خه سورد امی  «سرو  خجسته» «.بر سر د ترا ب کس  خُرد

 پ  او راسبس د  یضبّا  را به بند انیدو دس  و م دونیهمان جا در بند خن. فرو  بهر به خوه دماوند یشکستب نیهم با
 .   یسرنبون سو بودد «دیبنُش نا د» خه یدماوند و در  ار به خوه

 میان: کمر.ه/ فرشت آور، پیام فرشتۀ سروش:خود/ ترگ: کاله است/ بوده گاو سرِ شبیه آن سر که گرزیگاوسر:  گُرز ←قلمرو  بانی 
 خود او را خرد کرد و شک ت.: برسرش کوبید و کالهبزد بر سرش، ترگ بشک ت خُرد ←مینی 

 شاهنامه د فردوسی
 

 

 درس بهارده 
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 یرحملس حید                                                                                                   
 حملس حیدرینام اثر:
  مثنویقالب: 
  باذ  م هدیشا ر: 
 ادبیاج حماسی تونه:
 

 میههههههدان ت ههههههوده نبههههههردلیههههههران  .1
 

 خههههه بههههر خینههههه اوّ  خههههه بنههههدد خمههههر 
 

یر پرسشی و که )دوم(: ضم /دنفرت؛ متمم/ اوّل: قیبغض،  ،دشمنی، عداوتکینه: دلیران میدان: گروه اسمی نهادی؛ ترکیب اضافی/  ←قلمرو  بانی 
 نهاد.

ر کااری کمار باناس تاام/ جکه: ضمیر پرسشی:  ط واب ته ساز،که: حرف ربنظر گشودن: کنایه از منتظر بودن/  نظر: مجاز از چشم/ ←قلمرو ادبی 
 .آماده گشتن، ا شدنمهیّب تن: 
 .[دآیشود ]و به میدان میبرای جن: آماده میابتدا چه ک ی  [ببینند]دالوران میدان ]رزم[ منتظر بودند که  ←مینی 
 خههههه ناتههههاه  مههههرو سن سههههپهر نهههههرد .2

 

 انبی ههههه  ابهههههر  براف هههههاند تهههههردبر 
 

 قتل به(  ع) علی دست به ندقخ ۀدر غزو که از سوارکاران و شجاعان مشهور قریش بود؛ عامری بن عبدِوَد وعمر ناگاه: قید/ عمرو: ←بانی قلمرو  
سامی : گروه ابردنآن سپهر  ان و فلک/(/ سپهر: آسماشتباه نشود« عُمَر»تا با  شودبرای این نوشته میزائد است و   «وعمر»در پایان واژۀ  واورسید )

تااختن ه با ،رکات درآوردحباتنادی باه  ،بشتا، راند :برانگیخت /(آن سپهر: ترکیب وصفی، سپهر نبرد: ترکیب اضافی) ←بدلی؛ دارای دو ترکیب 
 .نظور استم اسب مطلق نجایاست. در ا (دیسرخ و سف ژهیبه و) رن: رن: به ایدار پوست خال یکه دارا ی: اسببرَشاَ /واداشت

 اق.تندی تاختن/ اغربه گرد برافشاندن: کنایه از  /(به: مشبّهًآن سپهر نبرد : مشبّه،عمرو) ←یه تشب ←قلمرو ادبی 
  ...که ناگهان عمرو، آن مظهر جن: و دالوری، اسب خود را به تندی تاخت و گرد و غبار برانگیخت. ←مینی 
 بهههو سن سهنهههین خهههوه سمهههد بهههه دشههه  .3

 

 همههههه ر مبههههه خههههوه فههههوالد ت هههه  
 

کاوه  /یو ترکیاب وصاف : گروه اسامی نهاادیهمه رزمگه دشت: زمین پهناور و هموار، جلگه، صحرا، بیابان/ آهنین: صفت ن بی/ ← قلمرو  بانی
    فوالد: گروه اسمی م ندی و ترکیب اضافی.

کوه »اقص/ نشت و گشت: جناس به/ اغراق/ دبّهٌهمه رزمگه: مشبّه، کوه فوالد: مش ←تشبیه  /وآهنین کوه: استعارۀ مصرّحه از عمر ←قلمرو ادبی 
 مراعات نظیر.: «آهنین و فوالد»و  «و دشت
سار میادان را ناین عمارو سراآن کوه آهنین به میدان رزم آمد، همۀ میدان رزم مانند کوه فوالد شد ]و اندام و پوشاش آه ،وقتی ]عمرو[ ←مینی 
 پوشاند.[
 .عظمت و بزرگی پهلوان ←مفهوم 
 اسههه بیامهههد بهههه دشههه  و نفههه  خهههرد ر .4

 

  ههه  سن تهههه باسهههتاد همهههر م خواسههه  
 

 نبرد؛ مفعول.باستاد: ای تاد؛ ماضی ساده/ همرزم: حریف، هماورد، هم ←قلمرو  بانی 
  نفس راست کردن: کنایه از اندک آرام گرفتن، نفس تازه کردن. ←قلمرو ادبی 

 ت.]عمرو[ به میدان جن: آمد و آرام گرفت، پس آن گاه ای تاد و حریف خواس ←مینی 
 حهیههههههب خههههههدای جهههههههان سفههههههرین .5

 

 نبههههه خههههرد بههههر روی مههههردان دیههههن 
 

: خادا بیاحب) ←و ترکیب د: گروه اسمی نهادی؛ دارای نیجهان آفر یخدا بیحب)ص(/  از القا، رسول اکرم ار،ی: دوستدار، بیحب ←قلمرو  بانی 
 (: ترکیب وصفی.نیآفرجهان ترکیب اضافی، خدای

ین: مجااز از جن:/ مردان د داوطلب برای انتظار و توقّع: منظور حضرت پیامبر )ص(/ مصراع دوم کنایه از نیجهان آفر یخدا بیحب ←قلمرو ادبی 
 مؤمنان.
د کاه باه کنام آمادگی مایرسول اکرم )ص([ به چهرۀ مؤمنان نگری ت ]تا ببیند چه ک ی اعالیعنی  آفرین ] جهاندوست و یار خداوندِ ←مینی 
 عمرو برود.[ با جن:
 .طلب برای رفتن به میدان رزماونتظار دا ←مفهوم 
 همههههه بههههرده سههههر در تریهههههان فههههرو .5

 

 خههههه  را ههههههوسد ر م او ن هههههد ههههههی  
 

 افه : رای فاکّ اضاا هوسرکس  هیچ /، آرزولیم، جیب/ هوس: قهی رد،یگ یاز جامه که گردن را در برم یبخش :بانیگرهمه: نهاد/  ←قلمرو  بانی 
 (.کسهوس هیچ ) ←

 کنار کشیدن و خود را پنهان کردن. بردن: کنایه از  شرمنده شدن و در گریبان فروسر  ←قلمرو ادبی 
 .نداشت را وایدن با شرمندگی[ سر در گریبان فرو برده ]و خود را پنهان کرده بودند[ و هیچ کس میل و هوس جنگ همه ]از ترس و ←مینی 
 .ترس و هراس از جن: با عمرو ←مفهوم 
 خههههدا   بهههها وی دیههههن و شههههیر نبههههه جهههه .6

 

 خهههههه شهههههد طالهههههب ر م سن اژدهههههها 
 

ترکیاب ه دارای سا؛  ندیترکیب اضافی/ طالب رزم آن اژدها: گروه اسمی م به جز: حرف اضافه/ بازوی دین: گروه اسمی متممی؛ ←قلمرو  بانی 
 (وصفی.رزم اژدها: ترکیب اضافی، آن اژدها: ترکیب  طالب رزم و) ←

 خیص.ۀ مکنیّه و تشمصرّحه از علی )ع(/ اژدها: استعارۀ مصرّحه از عمرو/ بازوی دین: استعاربازو و شیر خدا استعارۀ  ←قلمرو ادبی 
  که خواهان جن: با عمرو شد. پشت و پناه دین و شیر خدا]علی )ع([، به جز  ←مینی 
 بههههر مصههههطفی بهههههر رخصهههه  دویههههد .7

 

 ا و خواسههههه  دسهههههتوری امههههها ندیهههههد 
 

رخصات،  : اذن، اجاازه،اکرم )ص(/ بهر: حرف اضافه/ رخصت: اجازه، دستوری، اذن؛ متمم/ دساتوریمصطفی: برگزیده؛ لقب رسول  ←قلمرو  بانی 
   پروانه؛ مفعول.
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 آمیزی.بر و بهر: جناس ناقص/ دستوری ندید: حس ←قلمرو ادبی 
 ای[ نیافت.جازها( و علی )ع]اد زه نداجا [از او رخصت خواست، امّا ]پیامبر )ص(]و[ نزد حضرت پیامبر )ص( شتافت،  هبرای اجاز]علی )ع([  ←مینی 

 
 لهی  نبد  لیکن جن مرو بج  رسد خه به خسی حاضر اس  با کر میلطلهد.  یامهر ا   مرو برای بار دوم مهار  می

مهن »دههد: لی )ع( جواب می و اس .ردهد خه او  میخند.  یامهر)ر( به  لی ه دار ممادتی نمیس)ع( خسی ا الم 
تیهرد. در میهدان نههردد  مهرو ا  بن ابی طاله  و    ا  تف  و توهای بسیارد ا   یامهر)ر( اجا ه نهرد می ه   لیّ

-مهی خواه  به دسه  مهن خ هته شهوید امها  لهی )ع( در  اسهخا این بهانه خه نمیخند؛ بجن  با  لی امتناع می

 د و:؛  مرو این بار خ مبینانه ا  اسب  ایین می سی«لب روی  مین بهتر اس .ری تن خون تو برای من ا  مُ»توید:
 .ییفرمانروا ،یپادشاهمُلک:  /کردن یخوددار ،یسخن قبول کردن ای ی: سرباز زدن از انجام کارامتناع ←قلمرو  بانی 
  سپاهیان لشکر/ خون ریختن: کنایه از کشتن و به قتل رساندن. از لشکر: مجاز ←قلمرو ادبی 

 بههههه سهههههوی هژبههههر ژیهههههان خهههههرد رو .8
 

 بهههه  ی هههش برسمهههد شهههه جنههه  جهههو 
 

  جو: صفت فاعلی مرکّب مرخّم.؛ صفت/ جن:نیخشمناک، خشمگهژبر: شیر/ ژیان:  ←قلمرو  بانی 
ز به مقابله ابرآمدن: کنایه  ر شدن/ به پیش ک یوحرکت کردن، حملهاز استعارۀ مصرّحه از حضرت علی )ع(/ رو کردن: کنایه  :هژبر ←قلمرو ادبی 

 .جو: مقصود حضرت علی )ع(و مبارزۀ ک ی رفتن/ شه جن:
 .و رفتران به مقابلۀ اجنگاو و سرورِ سرآمد [،شیر خشمگین حمله ور شد، و ]علی )ع( ،]عمرو[ به سوی ]علی )ع([ ←مینی 
 دویدنهههههد ا  خهههههین د  سهههههوی هههههه  .9

 

 در  ههههههلح بسههههههتند بههههههر روی ههههههه  
 

 هم: هم دیگر؛ ضمیر. ←قلمرو  بانی 
لح: کنایه  تن در صس ناقص/ برو و سو: جنا /(ای است که در داردصلح مانند خانه) ←در صلح: استعارۀ مکنیّه  کین و صلح: تضاد/ ←قلمرو ادبی 

  از قطعیّت جن:.
 شد.[ و راهی برای صلح باقی نگذاشتند ]و جنگشان قطعی و حتمی ور شدندبا نهایت کینه و نفرت به سوی هم حمله ←ینی م

 قطعیّت و حتمیّت جن:. ←مفهوم 
 فلهههب باخههه  ا  سهههه  سن جنههه د رنههه  .11

 

 بههههود سهههههمبین جنهههه  شههههیر و  لنهههه  
 

  ؛ م ند.آورترس ز،یانگهراسگین: فلک: آسمان و سپهر؛ نهاد/ سهم: ترس، تیر/ سهم ←قلمرو  بانی 
باا اا تیار کاه 2ی اصلی(، ا ترس و بیم و هراس )معنا1رن: باختن فلک: استعارۀ مکنیّه و تشخیص و اغراق/ سهم: ایهام تناسب؛  ←قلمرو ادبی 

ت علی )ع( صرّحه از حضرمارۀ : مراعات نظیر و استعشیر و پلن:جن: و رن:: جناس ناقص/  تناسب دارد/ رن: باختن: کنایه از ترسیدن/ «جن:»
 و عمرو.
    دالور ترسناک است. به راستی که[ رزم جنگاورانِ ؛ن جن: رن: باخت ]و به شدّت ترسیدآسمان از ترس آ ←مینی 
 شدّت و ترسناک بودن رزم جنگاوران.  ←مفهوم 
 برت ههههته ب هههه  ن سهههه  سن سههههیه رو  و .12

 

 بهههو شهههاخ درخههه  بهههر افراخههه  بههها و  
 

  رافراخت: بلند کردن/ بازو: مفعول.روز: گروه اسمی نهادی؛ ترکیب وصفی/ ب نخ ت: قید/ آن سیه ←قلمرو  بانی 
: ادات چاو ه، : مشبّبازو)  ←بیه بازو: مجاز از دست/ تش: پارادوکس/ روزسیه بخت و بیچاره/نگون از : کنایهبرگشته بخت سیه روز و ←قلمرو ادبی 

 (: وجه شبه.راختافبربه، : مشبّهٌشاخ درختتشبیه، 
  بخت و بیچاره، دست ]خود[ را چون شاخۀ درخت بلند کرد.ابتدا ]عمرو[، آن نگون ←مینی 
 سهههههپر بهههههر سهههههر سورد شهههههیر الهههههه .13

 

  لهههههه  خههههههرد شم ههههههیر سن اژدههههههها 
 

 .: پرچم، رایت، بیرق، درفششیر اله: گروه اسمی نهادی؛ ترکیب اضافی/ سپر: مفعول/ علم ←قلمرو  بانی 
ردن: کنایاه از کناس ناقص/ علم ج«: بر و سر»، «سپر و سر»شیر اله: استعارۀ مصرّحه از علی )ع(/ اژدها: استعارۀ مصرّحه از عمرو/  ←قلمرو ادبی 

روف مشترکی برای حرف یا ح« ژدهاا»و « اله»های )این بیت داری عیب قافیه است؛ چرا که واژه /، بلند کردن، برافراشتنو مانند آن غیت دنیبرکش
 یه بودن ندارند.(قاف

  ]حضرت علی )ع([، شیر خدا، سپر را بر سر ]خود[ گرفت و عمرو همچون اژدهایی شمشیر را بلند کرد. ←مینی 
 بیف ههههرد بههههون خههههوه  هههها بههههر  مههههین .14

 

 ب اییههههد دنههههدان بههههه دنههههدان خههههین 
 

  اییدن: جویدن، به دندان نرم کردن.پا و دندان: مفعول/ خ ←قلمرو  بانی 
دنادان  /ی و پایادارینایه از ای تادگپا بر زمین فشردن: ک /(به، بیفشرد: وجه شبهپا: مشبّه، چون: ادات تشبیه، کوه: مشبّهٌ) ←شبیه ت ←قلمرو ادبی 

 .دندان کین: اضافۀ اقترانی /به دندان خاییدن: کنایه از نهایت خشم و کینه
 ندان بر هم فشرد.]عمرو[ پایش را همچون کوهی به زمین کوبید و به نشانۀ خشم د ←مینی 
 .ای تادگی و خشم و کینه ←مفهوم 
 بههههههههو ننمههههههههود رخ شههههههههاهد سر و .15

 

 بهههه هههه  حملهههه خهههردن بههها  ا  دو سهههو 
 

: گاروه دو ساو کیب اضاافی/شاهد: شاهد آرزو: گروه اسمی نهادی؛ تر ، زیبارو، محبو،/خوبروی شاهد:رخ: مفعول/ چو: حرف ربط/  ←قلمرو  بانی 
   ؛ ترکیب وصفی.یاسمی متمم
  .ناکامی: کنایه از آرزوشاهد آرزو: اضافۀ تشبیهی/ رخ ننمودن  ←قلمرو ادبی 

  ور شدند.ملهحقتی زیباروی آرزو چهره نشان نداد ]و جنگاوران به اهداف و خواستۀ خود نرسیدند[، باز از دو جانب به هم و ←مینی 
 .ناکامی و تالش و حملۀ مجدّد ←مفهوم 
 نهادنههههههههد سوردتههههههههاهی بنههههههههان .16

 

 خهههه خههه  دیهههده باشهههد  مهههین و  مهههان 
 

 کم: قید/ زمین: نهاد. /جن:، نبردگاه دانیآوردگاه: م ←قلمرو  بانی 
 .اهل زمین و روزگار از جن: و رزم/ زمین و زمان: جناس ناقص و مجازاز مجاز آوردگاه:  ←قلمرو ادبی 

  اند.ر دیدهای جنگیدند که اهل زمین و روزگار کمت[ به گونهو]علی )ع( و عمر ←مینی 
 .نظیر و کم سابقهرزم بی ←مفهوم 
   بههههه  تهههههرد ا  سن ر مبهههههه بردمیهههههد .17

 

 تههههن هههههر دو شههههد ا  نبههههر نا دیههههد 
 

 ؛ ماضی ساده/ ناپدید: م ند.بردمید: برخاست، بلند شد ←قلمرو  بانی 
 .غراقا ←قلمرو ادبی 

   شدند.دو دیده نمی]بر اثر شدّت جن:[ از بس گرد و غبار از رزمگاه برخاست که آن  ←مینی 
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  ره ل هههه  ل هههه  و قههههها بهههها  بهههها  .18
 

 و روی مهههردان  هههر ا  تهههرد و خههها  سهههر 
 

طعه قطعاه؛ : قچاک چاکاد/ د؛ نهشو یم ب ته آن با دکمه یجلو باز که دو طرف جلو ۀجام ی: نوعقبا: پاره پاره؛ م ند/ لخت لخت ←قلمرو  بانی 
 .«خاک»و « چاک چاک»، «لخت لخت»در هر دو مصراع بعد از « د و بودش»م ند/ سر: نهاد/ پر: م ند/ حذف فعل اسنادی 

 مراعات نظیر.از اندام و همۀ بدن/ زره و قبا: سر و روی: مراعات نظیر و مجاز  ←قلمرو ادبی 
 د. گرد و غبار فراگرفته بورا زره و لباس رزم ]آن دو مبارز[ پاره پاره و قطعه قطعه شده و همۀ اندامشان  ←مینی 
 بنههههههین سن دو مههههههاهر در سداب ضههههههرب .19

 

   هههههه  رد نمودنهههههد هفتهههههاد حهههههرب 
 

نادی حاذف فعال اساند/ م ا ، حاذق؛کارآزموده چیره دست، زبردست،ماهر: چنین: قید/ آن دو: گروه اسمی نهادی؛ ترکیب وصفی/  ←قلمرو  بانی 
  ی مفعولی؛ ترکیب وصفی.هفتاد حر،: گره اسم /حر،: جن: و نزاع /: زدن، کوفتنضر،اوّل/  در مصراع« بودند»

 .حر،: جناس ضر،: مجاز از جن: و رزم/ حر،: مجاز از ابزاز و آالت جن:؛ مانند شمشیر، خنجر، نیزه و.../ ضر، و ←قلمرو ادبی 
یگری از خاود د ر مقابل هجومد]و  نمودنددست و کارآزموده بودند که هر نوع سالحی را ]از خود[ دفع میچنان در آدا، رزم چیره ،آن دو ←مینی 

 کردند.[دفاع می
 .دستی در آدا، رزم و دفاعمهارت و چیره ←مفهوم 
 شههههههجاع  ضههههههنفرد و ههههههی نهههههههی .20

 

 نهنههههه  یههههه  قهههههدرج حههههه د  لهههههی 
 

یم : یم، رکیب اضافی نهنت، هژبر/ وصی: جانشین/ یم: دریا/ نهن: یم قدرت حق: گروه اسمی؛ دارای سه اسد، حیدرشیر، : غضنفر ←قلمرو  بانی 
 قدرت حق/ علی: بدل. قدرت، 

رایی/ نهن: و آابع اضافات و واجتت«: اِ»به/ یم قدرت حق: اضافۀ تشبیهی/ تکرار واجِ علی: مشبّه، غضنفر و نهن:: مشبّهٌ ←تشبیه  ←قلمرو ادبی 
 یم: مراعات نظیر. 

 معنی در بیت بعد[....]ادامۀ ، ]حضرت[ علی )ع(شیر شجاع، جانشین پیامبر )ص( و نهن: دریای قدرت الهی ←مینی 
 بنهههان دیههههد بهههر روی دشههههمن   خ هههه  .21

 

 خهههه شهههد سهههاخته خهههار  ا   ههههر ب ههه  
 

 .ری ت؛ ماضی سادهچنان: قید/ دید: نگ ←قلمرو  بانی 
کنیّاه مچشام: اساتعارۀ  خشم و چشم: جناس ناقص/ چشم: مجاز از نگاه/ زهر /دنشنابود  هالک و ه شدن: کنایه ازساخت کار ک ی ←قلمرو ادبی 

  چشم مانند ماری است که زهر دارد.() ←
ت خاود را و توان و قدرخشم و غضب چنان به چهرۀ دشمن نگری ت که با نگاه تند و غضبناک او کار دشمن یک ره شد ]، با []علی )ع( ←مینی 

 از دست داد و هالک شد[ 
 هیبت و ابّهت علی )ع( ←مفهوم 
 برافراخهههه   هههه  دسهههه  خیهههههر ت هههها   .22

 

 ف هههههرد  ههههها هههههی سهههههر بریهههههدن بی 
 

پای:  فی/عاولی؛ ترکیاب وصا؛ گروه اسمی مفگشا دست خیبر: صفت فاعلی مرکّب مرخّم/ خیبرگشا برافراخت: بلند کرد/ پا: مفعول/ ←قلمرو  بانی 
 برای؛ حرف اضافه/ پا: مفعول.

یبر: مجااز از خ /و قدرتمند از توانمند ؛ کنایهخیبر را گشود بزرگ حضرت علی )ع( در در آن جن: خیبرگشا: تلمیح به جن: خیبر که ←قلمرو ادبی 
 اعات نظیر.سر و پا: مر دست، /، اصرار ورزیدنثابت قدم بودن ،استقامت کنایه ازپا افشردن: سر بریدن: کنایه از قتل و کشتن/ در خیبر/ 
 رد.[]و ای تادگی و اصرار ک]علی )ع([ دست توانمند خود را بلند کرد و برای قتل ]عمرو[ پای افشرد  ←مینی 
 .ای تادگی برای قتل دشمن ←مفهوم 
 بهههههه نهههههام خهههههدای جههههههان سفهههههرین .23

 

 بینهههههداخ  شم هههههیر را شهههههاه دیهههههن 
 

 بینداخت: زد/ شمشیر: مفعول/ شاه دین: گروه اسمی نهادی؛ ترکیب اضافی.  ←قلمرو  بانی 
 .علی )ع(منظور حضرت شاه دین:  تتابع اضافات؛ واج آرایی/«: اِ»تکرار واج  ←قلمرو ادبی 

 آفرین ]به دشمن[ شمشیر زد.دین ]اسالم[، با نام خداوند جهان، سرآمد و سرور [علی )ع(] ←مینی 
 بهههو شهههیر خهههدا رانهههد بهههر خصههه د تیهههغ .24

 

 بهههه سهههر خوفههه  شهههیطان دو دسههه  دریهههغ 
 

ندوه/ دو دست  وس، تأسف، ااف ساز/ شیر خدا: گروه اسمی نهادی؛ ترکیب اضافی/ تیغ: شمشیر؛ مفعول/ دریغ:چو: حرف ربط واب ته ←قلمرو  بانی 
 قترانی.کیب وصفی، دست دریغ: ترکیب اضافی/ دست دریغ: اضافۀ ادو دست: تر ←دریغ: گروه اسمی مفعولی؛ دارای دو ترکیب 

ساوگوار  ین وهگوانادکنایاه از  شیر: استعارۀ مصرّحه از علی )ع(/ تیغ راندن: کنایه از کشتن و به قتل رساندن/ دست بر سر کوفتن: ←قلمرو ادبی 
 شدن، دریغ و ح رت خوردن.

انادوهگین و  سار کوبیاد ]و ، شیر خدا بر دشمن شمشیر زد ]و او را به قتل رساند[، شیطان با باتأسف و ح رت، دست بر[علی )ع(]وقتی  ←مینی 
  سوگوار شد.[

 .ح رت و تأسّف شیطان از مرگ عمرو ←مفهوم 
  ریهههههد ا  رخ خفهههههر در هنهههههد رنههههه  .25

 

 ها در فرنههههه خانهههههه تپیدنهههههد بههههه  
 

 رن:: اروپا.ف /لرزیدنو اضطرا، نمودن، قراری بیتپیدن:  /رخ کفر: گروه اسمی متممی؛ ترکیب اضافی/ رن:: مفعول ←قلمرو  بانی 
هناد و  هاا/هخاناو سااکنان بات هاتب از ها: مجازخانهبت رخ کفر: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/ رن: از رخ پریدن: کنایه از ترسیدن/ ←قلمرو ادبی 

   کفر/ فرن: و رن:: جناس ناقص. هایسرزمینهمۀ فرن:: مجاز از 
زیدند و مضاطر، ]از ترس[ لر هاعمرو[ رن: از چهرۀ عالم کفر پرید ]و ساکنان سرزمین کفر ترسیدند و[ بتخانه قتل]با ضربۀ علی )ع( و  ←مینی 
   شدند.
 سالم. قراری کفر از پیروزی اهراس و نگرانی و بی ←مفهوم 
  ضهههههنفر بهههههند تیهههههغ بهههههر تهههههردنش .26

 

 ورد ا   هههههاید بهههههی سهههههر تهههههنشسدر  
 

سار: ترکیاب ن بایتا ←گروه اسمی مفعولی؛ دارای دو ترکیب  ←سرشش: تن بیبی سر تن: نهاد/ تیغ: شمشیر؛ مفعول/ غضنفر ←قلمرو  بانی 
 وصفی، تنش: ترکیب اضافی.

ر/ بار و سار: : مراعات نظیان، پا، سر و تن(/ از پای در آوردن: کشتن، هالک کردن/ گرد: استعارۀ مصرّحه از حضرت علی )عغضنفر ←قلمرو ادبی 
  جناس.
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 بر گردن او شمشیر زد و سر از تنش جدا کرد و او را از پا در آورد.  ]علی )ع( همچون [ شیر ←مینی 
 دم تیههههغ بههههر تههههردنش بههههون رسههههید .27

 

 سهههر  مهههرو  هههد تهههام ا  تهههن  ریهههد 
 

  م: ترکیب وصفی؛ قید.ساز/ صد گاچون: حرف ربط واب ته /چیزی ۀار و لبکندم:  ←قلمرو  بانی 
 اغراق.گردن، سر، گام و تن: مراعات نظیر/ بر و سر: جناس/  ←قلمرو ادبی 

 وقتی لبۀ شمشیر به گردن عمرو رسید، سر او صدگام ]دورتر[ از بدن او پرتاپ شد. ←مینی 
 بههههو  لتیههههد در خهههها  سن ژنههههده فیهههه  .28

 

 ه بههههر دسهههه  اود جهرئیهههه بههههند بوسهههه 
 

  .می: بزرگ، عظژَنده ←قلمرو  بانی 
از  ک ای زدن: کنایاه بوساه بار دسات: استعارۀ مصارّحه از عمارو/ ژنده فیلجان سپردن و کشته شدن/ از در خاک غلتیدن: کنایه  ←قلمرو ادبی 

  جبرئیل: استعارۀ مکنیّه و تشخیص. سپاسگزاری و تشکر/ بوسه زدن
 وسید. ب]برای سپاسگزاری[ دست علی )ع( را ، جبرئیل [کشته شد ، به خاک افتاد ]و]عمرو[ آن فیل بزرگگامی که هن ←مینی 
 تقدیر و تح ین. ←مفهوم 

 حمله حیدرید باذ  م هدی
 

 شیر خوانی

 وطن
 وطننام اثر:
  مثنویقالب: 
  نظام وفاشا ر: 
 مههنههههه   ههههههور ایهههههران و نهههههههام سورم .1

 

   نههیهههههروی شهیهههههران بههههود توههههههرم 
 

؛ س، مشاهور، معاروف، نامادارسرشانا :نام آورپور ایران: گروه اسمی م ندی؛ ترکیب اضافی/ و: حرف ربط/  / ر: فرزند مذکّر، پپور ←قلمرو  بانی 
: گاروه ارانناایااروی شایا ز: گروه نهادی، گوهارم ←مصراع دوم جملۀ سه جزئی اسنادی با متمم )م ند(  /گوهر: اصل، تبار، نژاد، ن بم ند/ 

 .فعل اسنادی :بود اسمی متممی )م ند(،
 .نژاد، ن ب اصل، تبار،از  مجازگوهر:  پور ایران: استعارۀ مکنیّه و تشخیص/ شیران: استعارۀ مصرّحه از مردان دالور و شجاع/  ←قلمرو ادبی 

 است. از مردان شجاع و دالور ماصل و تبارنام ایران[ مشهور و نامدارم و  سرزمین ایران ]و به خاطرمن فرزند  ←مینی 
 .ه ملّیت و اصل و ن ب ایرانیافتخار ب ←مفهوم 
 ای وطههههندخنههههه  جههههان خههههود را فهههه .2

 

 خهههه بهههها او بنیهههههن اسههه   یههههمان مهههن 
 

 د.جان خود: گروه اسمی مفعولی؛ ترکیب اضافی/ پیمان من: گروه اسمی نهادی؛ ترکیب اضافی، چنین: م ن ←قلمرو  بانی 
  خیص.هم پیمان بودن با وطن: استعارۀ مکنیّه و تش ←قلمرو ادبی 

  کنم؛ چرا که عهد و پیمانم با وطن این چنین است.جان خود را در راه وطن فدا می ←مینی 
   وفاداری و جانفشانی و از خودگذشتگی در راه وطن. ←مفهوم 
 دفهههاع ا  وطهههند خهههیش فر انبهههی سههه  .3

 

 تذشهههتن   جهههاند رسههه  مردانبهههی سههه  
 

  .ی؛ ترکیب اضافی: گروه اسمی م ندرسم مردانگی و یفرزانگ شیک /مندی، داناییخرد :فرزانگی /مذهب ن،ید ن،یی: آشیک ←قلمرو  بانی 
 فداکاری/ رسم و کیش: مراعات نظیر.از جان گذشتن: کنایه از  ←قلمرو ادبی 

 راه و رسم مردانگی است. ،خردمندی و از خودگذشتگی از کشور، آیینِ پاسداری ←مینی 
 .دفاع و از خودگذشتگی در راه وطن ←مفهوم 
 خسهههی خهههن بهههدید دشهههمن مهههیهن اسههه  .4

 

 بهههه یهههنداند خهههه بهههدتر   اههههریمن اسههه  
 

 .رینۀ معنویقبه « یزدان»بعد از « خورمق م می»از بدی: بدذاتی/ به: حرف اضافه در مفهوم ق م/ حذف فعل  ←قلمرو  بانی 
  .یزدان و اهریمن: تضاد ←قلمرو ادبی 

  خورم[ که بدتر از شیطان است.به خدا ]ق م میک ی که به سبب بدذاتی دشمن وطن باشد،  ←مینی 
 .نکوهش دشمنی با وطن ←مفهوم 
 ج در افهههههال  توسههههه مهههههرا اوج  ههههنّ .5

 

 خههها  توسههه  دبهههه ب هههمان مهههن خیمیههها 
 

کاه باه  یفرضا یامادّهکیمیا:  /بزرگواری و ارجمندی و ارج و سرافرازی و عظمتاوج عزّت من/ عزّت:  ←را: نشانۀ فکّ اضافه   ←قلمرو  بانی 
 کند.یم لیمس و قلع را به طال و نقره تبد مانندی فلزات ان،ینیشیگمان پ

ه، مشابّ )خااک تاو: ←شبیه ت)عزّت مانند کوهی است که اوج دارد(/ چشمان: مجاز از نظر و عقیده/  ←اوج عزّت: استعارۀ مکنیّه  ←قلمرو ادبی 
 .به(/ کیمیا بودن: کنایه از عزیز و ارزشمند بودن/ افالک و خاک: تضادکیمیا: مشبّهٌ

 .های توست و به عقیدۀ من خاک تو همچون کیمیا ]عزیز و ارزشمند[ است]ای وطن[ نهایت بزرگی من در آسمان ←مینی 
  ارزشمندی وطن و افتخار به وطن آن. ←مفهوم 
   بههههه بهههههاده ای تهههههر   خاخههههههرود ذرّ .6

 

 ه س  ههههته بههههادبهههه خههههون مهههن سن ذرّ 
 

 .آغشته: آمیخته: م ند ←قلمرو  بانی 
 /ن، از دست رفاتابود شدننفتن: کنایه از رباد )اول(: جریان هوا، باد )دوم(: فعل دعایی: جناس تام/ به باد   /ذرّه: کنایه از مقدار ناچیز ←قلمرو ادبی 

 فشانی و از خودگذشتگی در راه آن.آغشته شدن خون ک ی با خاک وطن: جان
  خاک تو از دست برود، وجودم را برای حفظ آن ذرّه فدا خواهم نمود.اگر ذرّه و مقدار ناچیزی از  ←مینی 
 از خودگذشتگی در راه پاسداری از وطن. ←مفهوم 

 
 

  اننده درس 
                                                                                                                               

https://abadis.ir/fatofa/عظمت/
https://abadis.ir/fatofa/عظمت/
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 قدارخهوتر طو                                                                                                     
 

 کبوتر طوقدارنام اثر:
  نثر م جّع و فنّیقالب: 
  نصراهلل منشی: مترج 
 داستانیادبیات  تونه:
 

 طهاوُوس دُم بهون  اغ   هر  اود  ک   ریاحین  ا  خه بود ن ن ه مر ناری و خو  مُت ص یَّدی خ میر ناحی   در خه اندهسورد 
 .مانستی  ر  اغ به طاوُوس دُم  او جما    یش  در و نمودی
: دصایّمُتَکه به آ، و هوای خوش معروف اسات/ ناحیات: ناحیاه، منطقاه، قلمارو/  هند ۀقارشبهای در شمال غربی منطقهکشمیر:  ←قلمرو  بانی 
: ریاحین عکس: تابیدن، تصویر، بازتا،/ /وهوا، خرّم: باصفا، خوش آ، نَزِه /خودرو استی هاسبزه و گل یکه دارا ینیزار، زممرغزار: سبزه /شکارگاه
 خوشبو اهانیگ حان،یجمعِ ر
اه زاغ مانند دم ان آن، پر سیحکایت کرده اند که در سرزمین کشمیر شکارگاهی خوش آ، و هوا و چمنزاری با صفا بود که از بازتا، گیاه ← مینی

 .مانند پر زاغ، سیاه و کم ارزش به چشم می آمدطاووس زیبا می شد و در مقابل زیبایی آن، دم زیبای طاووس 
 درف ههههان اللههههه در وید بههههون برا ههههی   

 

 ولیهههههب ا  دود او بهههههر جهههههانش دا هههههی 
 

 م.سوزان، سوزنده، عالمت، مهر، نشان، اندوه، عزا، غداغ:  ←قلمرو  بانی 
 .شده بودگل الله در آنجا چون چراغی می درخشید؛ امّا از دود آن چراغ، درون الله سیاه  ←مینی 
 ش ههههای  بههههر یههههکی  ههههای ایهسههههتاده 

 

 دد جههههههام بهههادهبهههههو بهههر شهههاخ  مهههرّ 
 

 .: سن: قیمتی به رن: سبززُمرّد ←قلمرو  بانی 
 .ستاقرار گرفته  گل شقایق بر شاخه خود به گونه ای ای تاده بود که گویی جام شرا، سرخ بر شاخه ای زمردین رن: و سبزفام ←مینی 
 ن سته .داش  خانه ت  چنچ بنرا  درختی بر سن حوالی  در  ا ی .متواتر سنجا  یّادانچ اختالف  و بسیار شکاری وی در و 

ناتهان  یّادی بدحا  خ ن جامهد جالی بر تردن و  صایی در دسه د روی بهدان  .یس نبرمی راس  و بر و بود
  سن خه  سید و نتوان دانس  خه قصد من دارد یا ااین مرد را خاری افتاد خه می»درخ  نهاد. بترسید و با خود تف :

 «دیبر. من باری جای نبه دارم و می نبرم تا به خند.
، ، بادبختوزگاربادر ل:بادحا /رگبا: انبوه، پُرشااخ و گَشن ی/ حوالی: اطراف، پیرامون/اپی: پی در پی، پمتواتر /آمداختالف: رفت و  ←قلمرو  بانی 

  .: دام و تورجال /بدمزاج و تندخوی
الناه  بارگ ورگ و پار شااخ در آن چمنزار شکار ب یار بود و شکارچیان پی در پی آمد وشد می کردند. زاغی در آن حوالی بر درختی بز ← مینی

ارد یا روشن نی ت قصد شکار مرا د وزاغ ترسید و با خود گفت: این مرد کاری دارد که به اینجا می آید  .داشت. نش ته بود و اطراف را نگاه می کرد
  .دیگری را. در هر حال من در این جا می مانم و می بینم که چه پیش خواهد آمد

 ای ان ر س  و برسیدند خهوتران قومی سا تی بود؛ بن س . خمین در و بینداخ  ح هّه و خ ید با  جا  و سمد  یش  یّاد 
 وار  افه  ددبدیدنه دانهه خهه بندان تذاشتندی. رو تار او طاو   م و در طا   و تفتندی مُط وَّقه را او خه بود خهوتری
 خههوتران و ردس ضهط را در ای ان تا ایستادد ت  به تُرا ان و ت   شادمان  یّادچ و افتادند دام در جمله سمدند و فرود

 .خوشیدمی را خود یب هر و خردند می اضطرابی
و باه نااز و  دنیا: درحاال گرازانگُراز /بری: فرمانمطاوعت /دارقه: طوقوّمُطَ /: رئیسسرقوم: گروه و دسته/  /: دانهحَبهّ ←قلمرو  بانی 

  تابی.قراری، بیاضطرا،: بی /ف آوردنگرفتن ، در تصرّ: ضبط /: دویدنت: /خرامان تکبّر راه رفتن،

ن کبوتری بود کاه د و رئیس آناهی از کبوتران رسیدنشکارچی جلوتر آمد، و دام را گ تراند، دانه انداخت و پنهان شد، مدّتی گذشت. گرو ← مینی
آمدناد و هماه در دام افتادناد و صایاد  همین که دانه را دیدند بی خبر پایین .او را مُطَّوقه می گفتند و در فرمان بری او روزگار را سپری می کردند

رای رهایی خودش کوشش مای بن بی قراری می کردند و هر یک کبوترا .خوشحال شد و با ناز و شادی شروع به دویدن کرد تا آنها را گرفتار کند
 .کرد

حالی  ر خود شناسند ور یاران را مه  تر ا  ت لّجای مجادله نیس ؛ بنان باید خه همبنان است ال»مُط وَّقه تف : 
ان خههوتر« تی خنید تا دام ا  جای برتیری  خه رهایش مها در سن اسه . واب سن باشد خه جمله به طری  تیاون قوّ

و  ماننهدان ایستادد بر سن امیهد خهه سخهر درفرمان وی بکردند و دام برخندند و سر خویش ترف  و  یّاد در  ی ای 
 ایهن م ثه    ا مهن خهه باشد به خار ای ان فرجام تردان  میلوم و بروم ای ان اثر  بر خه اندی ید خود با  اغ و بیفتند.
 .ساخ  توان ها حوادث سالح دف   برای تجارب ا  و  بود. نتوان  ایم ن واقیه
ون، : اکناحالی /هاییر: تخلّص /دادن ییجُ تن، رها ییاستخالص: رها /: همگان، همههمگنان /: جدال و ستیزهمجادله ←قلمرو  بانی 

دنباال، پای: کار گارفتن/  را بهزور :  قوت کردن /رساندن یاریکردن،  یاریرا  گریکدیتعاون: حاال/ صوا،: صالح و درست، پ ندیده/ 
 سالم ن،محفوظ ، مصو ایمن: فرجام: سرانجام، عاقبت/ /عقب، قفا

دانناد و اکناون بز آزادی خاود ه گونه ای کار کنید که همگان رها کردن یاران را مهم تر امُطَّوقه گفت: جای بحث و جدال نی ت باید ب ← مینی
ران فرمان او را پذیرفتناد و کبوت .ر استدرست آن است که همه از راه همیاری نیرویی به کار ببرید تا دام را از جا برداریم؛ زیرا رهایی ما در این کا

اغ زو  .ته شوند و بیفتندسرانجام خ  تند و رفتند و صیاد به دنبال ایشان می رفت و می نگری ت به امید آنکهدام را برداشتند و راه خود را پیش گرف
ها بارای نی تم و از تجربه دثه در امانبا خود فکر کرد که به دنبال ایشان بروم و روشن کنم که پایان کار آنها چه می شود؛ زیرا من از مانند این حا

 .ها درست کردبد می توان سالح دور کردن پیشامدهای
ما به جهد اسه  و تها ا   این ستینه روی در خار» مُط وَّقه بون بدید خه  یّاد در قفای ای ان اس د یاران را تف :و  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%AF
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ها رویه  تها نبهر او ا  مها ها و درختستانب   او نا یدا ن وی د د  ا  ما بر نبیرد. طری  سن اس  خه سوی سبادانی
« من ط  ترددد نومید و خایب با تردد خه در این نندیکی موشی اس  ا  دوستان من؛ او راببوی  تا این بنهدها بههرد.

 ساختند و راه بتافتند و  یّاد با ت  .خهوتران اشارج او را امام 
: راهنماا، امِام /بهرهیب د،یاام: نبیخا /: بریده، قطع شدهمنقطع /روی: گ تاخ و پُر روستیزهی/ : پشت گردن؛ دنبال و پقفا ←قلمرو  بانی 

 نبرگردانیدن و پیچید: تافتن /دستور، فرماناشارت:  /شوایپ
ا از چشام او تاا جدی اسات و ر به دنبال ایشان است، به دوستان گفت: این فرد گ تاخ در گرفتار کردن مو مُطَّوقه چون دید که شکارگ ← مینی

ها برویم تا چشم او ما را نبیناد و ناامیاد و دل شک اته ها و باغراه کار آن است که به سوی آبادی .پنهان نشویم، دست از سر ما بر نخواهد داشت
د و ا راهنمای خود گرفتنارن دستور او شی است که با من دوستی دارد. به او می گویم تا این بندها را ببرد. کبوترابرگردد؛زیرا که در این نزدیکی مو
 .راه کج کردند و شکارگر برگشت

سن مهو   وفرمان او نباه داشتند و جمله بن ستند « فرود سیید.»مُط وَّقه به مسکن مو  رسید. خهوتران را فرمود خه  
ر سن درا  برا نام بودد با دهای تمام و خرد بسیار؛ ترم و سرد رو تار دیده و خیهر و شهر احهوا  م هاهدج خهرده. و 

و تیمهار سن را فراخهور  دثه  د سوراخ ساخته و ههر یهب را در دیبهری راه ت هادهمواض  ا  جه  ترینتاه رو  حا
ناخ  نام ببف ؛ ب ه« خیس  »  برا  رسید خه « بیرون سی.» حسب مصلب  بداشته. مُط وَّقه سوا  داد خه حکم  و بر

 و به تیجی  بیرون سمد.

، سازاوار، درخاور: راخورفها/ ¬مواضع: جمعِ موضع، جایی/ ، هوشمنددَها: زیرکینگاه داشتن: به جا آوردن، اجرا کردن/  ←قلمرو  بانی 
 شای ته، الیق، متناسب

و آن موش نامش زِبرا باود. باا  .ندفرمان او را پذیرفتند و همه فرود آمد .«.فرود بیایید»به خانه موش رسید. به کبوتران دستور داد که:  ← مینی
ها برای فرار در روز حاوادث، صاد ساوراخ و الناه ها را مشاهده کرده؛ و در آن جایها و زشتینیکی خِرد و هوش ب یار و خو، و بد روزگار را دیده

بیرون »وقه صدا زد: ی کرد،مُطَّساخته بود و هر یک از سوراخ ها را به دیگری راه داده و مناسب دانش و مطابق مصلحت از آن سوراخ ها مواظبت م
  .نامش را گفت: زبرا شناخت و با شتا، بیرون آمدزبرا پرسید که کی ت؟ مُطَّوقه «. بیا

رفیه   ای دوسه   نیهن و» براند و تف : هابون او را در بند بال بسته دیدد  ه سب دیدتان بب اد و بر رخسارد جوی 
 «مرا قضای سسمانی در این ورطه خ ید.» جواب داد خه:« مواف  د تو را در این رنر خه افبند 

مان/ دیادگان: چشا /اشاک آ، در چشمه و مانناد آن؛ مجاازاً دنیتراوی جوشد؛ جایم ینیزم ای یکه از سنگ یزها،: آب ←قلمرو  بانی 
  یورطه: مهلکه، خطر و دشوار /: همراه، هم فکرموافق
تاو را در  مراه، چه ک ایهای دوست عزیز و یار »وقتی او را گرفتار بال دید، اشک از چشمانش روان کرد و بر چهره اش ریخت و گفت: ← مینی

 .جوا، داد که سرنوشت آسمانی مرا در این جای نابودی افکند«این رنج گرفتار کرد؟

مهو  « ن س  ا  سن یاران ت ای.»مو  این ب نود و  ود در بریدن بندها ایستاد خه مُط وَّقه بدان بسته بود. تف : 
-یر مهاین حدیی را مکهرّ» تف :« لی تر.اوبتدا ا  بریدن بند ا باب ای دوس د ا» بدین س ن التفاج ننمود. تف :

مهرا بهدین مالمه  »تفه :«شناسهی ی نمهیباشد و سن را بر خود ح ّهرا به نف  خویش حاج  نمی خنی ؛ مبر تو
 ی واجهب شهده اسه  و بهونمن ح ّه ام و ای ان را ا  سن روی بر  خردهنهایدخرد خه من ریاس  این خهوتران تکفّ

 ن ح وت مرا به طا   و منا ب  ببناردند و به میون  و مباهرج ای ان ا  دس   یّاد بجسهت د مهرا نیهن ا ای ا
های مهن ترس  خه اتر ا  ت هادن   هدهدج را به ا دا رسانید و میا هدۀ لوا م ریاس  بیرون باید سمد و مواجب سی

اشد ه ه اتربه مالل  به خما  رسیده ب ته باش ر بند بمانند و بون من بسس ا  خنید ملو  شوی و بیضی ا  ای ان د
 غدر وقه  فهرا من جاین ن مری و ا  ضمیردبدان رخص  نیابی و نین در هنبام بال شرخ  بهوده اسه د جانب  اهما  

 «ا طا نان مجا  وقیی  یابند.و ا لّ لی ترداومواف   

گزاردن: به  /ادن: اندرز دمناصحت /دندار شتکفّل: عهدهوجود و ذات/  نفس: /سزاوارتر تر، تهیتر: شا یاول /: توجّهالتفات ←قلمرو  بانی 
جب، ب: جمعِ مومواج /اتیر، ضروالزم یزهایچ :لوازمی/ بانیکردن، پشت یاریمظاهرت:  /معونت: یاری، کمکجا آوردن، ادا کردن/ 

: ماللت /دهاتوان، آزرلول: س ت و نم /عقده: گرهی/ سیادت: سروری، بزرگ /شخص واجب است بر که انجام آن یو اعمال فیوظا
ن، کرد یههمراموافقت:  /وجدان ،باطن، دل، نهاد: ضمیر /کردن انگاریسهل ،یاهمال: کوتاه /به ستوه آمدن ،یماندگ ،یآزردگ
 یسودگآ ش،یفراغ: آسا /ییجو بیسرزنش، ع ،ییوقیعت: بدگومجال: فرصت/  /وجبیطاعن: سرزنشگر، ع /یسازگار
ماوش «. ناد دوساتانم را بااز کانباوّل »مُطَّوقه گفت:  .و سریع شروع کرد به بریدن بندهایی که مُطَّوقه به آن ب ته بود موش شنید ← مینی

 طر سارزنش نکان؛ زیاران به این خاگفت: این حرف را پیوسته تکرار می کنی؛ مگر تو به وجود خودت نیاز نداری و وجود تو بر تو حقی ندارد؟ م
با فرماانبرداری و پناد و انادرز  چون آنها حق مرا .را به گردن گرفته ام و ایشان به همین خاطر حقی بر گردن من است من رهبری این کبوتران

وظایف ساروری خاود  وهبری برآیم رپذیری به جا آوردند و با یاری و پشت گرمی آنان از دست صیاد نجات یافتم، من نیز باید از عهده کارهای 
ر چند کاه خ اته ههای مرا باز کنی خ ته شوی و برخی از کبوتران گرفتار بمانند. تا من ب ته باشم ترسم اگر اول گره و می .را به انجام رسانم

هام باوده ایام در وقات  و همچنین در وقت بال و گرفتااری باا .شده باشی س تی در حق مرا درست نمی دانی و دلت به آن خرسند نمی شود
  .ش کنندگان فرصت بدگویی پیدا می کنندآسایش همراهی بهتر است وگرنه سرزن

ستوده در مهواالج  ادج اه  مکرم  این اس  و   یدج ارباب مودّج بدین خصل   سندیده و سیرج »مو  تف : 
د و و ر ه  بنهدهای ای هان تمهام بهریه تاه به جدّ و سن«تو  افی تر تردد و ث   دوستان به خرم  هد تو بیفناید.

 مُط وَّقه و یارانشدمطل  و ایمن با ت تند.     
 خلیله و دمنهدترجمس ابو المیالی نصراهلل من ی 

اشتن، د یوستگیو پ یستدو یمواالت: با ک /  گرفتن یمحبّت، دوست ،یدّت: دوستمومردان/ اهل مکرمت: بزرگان، جوان ←قلمرو  بانی 
  .ده، آزادمطلق: رهاشی/ خاطر جمع نان،ی: اطمتقَثِی/ اربا، مودّت: دوستان/ خاطر جمع نان،یثِقَت: اطمی/ دوستدار
ی شود. ی تو پاک تر مباطن پاک )تو( در دوست روش جوانمردان همین است و نظر دوستان با این خلق و خوی پ ندیده و»موش گفت:  ← مینی

بریاد و مُطَّوقاه و دوساتانش رهاا و  و آن وقت با جدّیت و میل فراوان بند ایشاان را .و اعتماد دوستان به بزرگواری و پیمانداری تو بیشتر می گردد
 .آسوده بازگشتند

 


