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 کویر                                                        درس نهم
رک رب می « مزینان » ود و از دل ارگ ش چشمۀ آبی رکد هک رد تموز سوزان کوری، گویی از دل یخچالی زبرگ بیکون می آید. از دامنۀ کوه اهی شمالی اریان هب سینۀ کوری رکازری می      

ان هک می گویند، هم رب  سالیانی رداز رک رب شاهن هم داده اند، آب را ات باسستان و مزر ه مشایعت می کنند. ردست گویی عشق آباد کوچکی است و چندارد. از این جا ردختان کهنی هک
گارۀ عشق آبادش ساخته اند  مزینان از زهار و صد سال شیپ ، هنوز رب همان مُهر و نشان است هک بود... .  .ان

 : قلمرو زبانی
تموز:  ماه  دهم از سال رومیان ، تقریبا مطابق با تیر ماه سال شمسی ؛ ماهِ گرم /  ارگ : قلعه ای کوچکی که در میان قلعه ای بزدگ      

استان خراسان  در شهرستان داورزن بخش مرکزی روستایی است از توابعمزینان:  سر برداشتن : سر یلند کردن / سازند، قلعه ، حصار / 
 آبادش عشق انگارة بر هممشایعت : هم قدم شدن با کسی ، از پی مسافر رفتن ، همراهی با مهمان برای خداحافظی / /   ایران رضوی

 / ضرب المثلی برگرفته از این بیت حافظ:: اندازة یا نقشة ساختارش مانند عشق آباد است .  اند ساخته

 حّهۀ    م هر   بدان     مُهر    و    نشان    است    هک    بود                                                  گوره      مخزن    ارکار     همان    است    هک    بود  
 :  قلمرو ادبی

درختان کهن سر بر  - سینة کویرتشخیص :  تضاد : سرد ، سوزان ، کویر  /  «  /  جوشیدن »  کنایه : ازدل چیزی بیرون آمدن کنایه از 
 شده است. تشبیه: کویر به عشق آباد تشبیه  شانة هم بگذارند /  

 «  حقه مهر بدان مهر و نشان است که بود/  گوهر مخزن اسرار همان است که بود» تلمیح :  به بیت حافظ 

روی فقیک و غنی، روستایی و  اترخی بیهق از شارعان و دانشمندان و مردان فهه و حکمت و شعر و ادب و رعافن و تقوای مزینان یاد می کند، رد آن روزگاری هک باب علم رب      
ون جویندۀ تشنه ای می گشت و می مدارس می نشستند  و شاگرد بود هک همچ هک رد رغهف اهی مساجد یا مَدرس اهی « ادارات » شهری باز بود و استادان زبرگ حکمت و فهه و ادب، هن رد 

 بل هب نیکوی ارادت و ششش ایمان.« حاضک و غایب»سنجید و باالخره می یافت و رک می سپکد؛ هن هب زور 
 : قلمرو زبانی

اطاق، باالخانه، هر یک از اناق های کوچکی / بیهق : نام قدیم سبزوار / غرفه :  که در قرن پنجم نوشته شد تاریخ بیهق: نام کتابی است
 که باالی اطراف یالن یا یک محوّطه می سازند که مشرف بر محوّطه است /  مَدرس : جای تدریس  /  

 : قلمرو ادبی
ن ) ایمان نیروی اراده ) ارده مانند موجودی است که نیرو دارد( کشش ایما –استعاره : باب علم) علم مانند قلعه ای است که در دارد( 

 حاضر و –روستایی و شهری  -تضاد : غنی و فقیر/     تشبیه: شاگرد هم چون تشنه ای می گشت. /  مانند چیزی است که کشش دارد(  
 غایب 

مقامی  -سلسلۀ حامکی زبرگ اسالم یلسوف از آخرین ف  -صحبت مزینان بود. زندیک هشتاد سال شیپ، مردی فیلسوف و فقیه هک رد حوزۀ ردس مرحوم حاجی ماّل اهدی ارکار      
و گرم و چراغ علم و فلسفه و کالم را او هک جانشین ا بلند و شخصّیتی نمایان داشت، هب این ده آمد ات عمر را هب تنهایی بگذارد. بعد از حکیم ارکار، همۀ چشم اه هب او بود هک حوزۀ حکمت را 

ا رد آستانۀ میوه گاه دارد؛ امّ گام هک بهار حیات علمی و اجتماعی اش ف  شایستۀ وی بود، روشن ن را رسیده بود، انگهان منقلب شد. دادن ردختی هک جوانی را هب پایش ریخته بود و رد آن هن
 .شهر را و گیکودار شهر را راه کرد و چشم اه را منتظر گذاشت و هب دهی آمد هک رهگز رد ااظتنر آمدن چون او شسی نبود

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 : قلمرو ادبی
 «  رونق بخشیدن » کنایه از  : گرم و روشن نگاه داشتنحوزه : ناحیه ، طرف / « / منتظر بودن » به او بود ، کنایه از کنایه : چشم ها 

 تشخیص: ده منتظر کسی باشد./   استعاره : درخت ) استعاره از علم و فلسفه و کالم ( /  تشبیه : چراغ علم / بهار حیات علمی

ا جّد من، او نیز رب شیوۀ پد وی جّد پدر من بود. من  نیم      گاه اونشانی از من بوده است... و امّ رفت. هب  رقرن شیپ از آمدنم هب این جهان ، خود را رد او احساس می کنم ؛ رد ن
ث اسالفش بود، و از ره هچ رد دنیا هست، جز هک میکا-همین روستای فراموش باز آمد و از زندگی و مردمش کناره گرفت و هب پاکی و علم و تنهایی و بی نیازی و اندیشیدن با خویش 

د  هک ربجسته رتین  وافدار ماند هک این فلسفۀ انسان ماندن رد روزگاری است هک زندگی سخت آلوده است و انسان ماندن، سخت دشوار. پس از او عموی زبرگم -این هب اخالفش ندا
د خویش را هب سوی کوری شیپ گرفت و هب م شاگرد حوزۀ ادیب زبرگ بود، پس از پایان تحصیل فهه و فلسفه و    .زینان بازگشتهب وژیه ادبیات ، باز راه اجدا

 :قلمرو زبانی
 اسالف : گذشتگان ، جمعِ سَلَف  /   اخالف: جانشینان جمعِ خَلَف ، فرزند صالح که بعد از مرگ پدر خود به صالحیت مانده باشد. 

 :قلمرو ادبی
 « مثل او می اندیشم »  کنایه : خود را در او احساس می کردم ، کنایه از 

 : قلمرو فکری
 ترک کند، می پایبند سخت دنیایی زندگی که دورانی در:  در روزگاری است که زندگی سخت آلوده است و انسان ماندن، سخت دشوار

 .است دشوار بسیار آن به نبستن دل و آن

ال اتبستان اه را هب اصل س کودکی، هنوز ویپند ما با زادگاه روستایی مان ربقرار بود و ربخالف حال، پامان هب ده باز بود و رد شهر، دست و پاگیک نشده بودیم و رهآن اوایل سال اهی      
 «.می رفتیم » خود، مزینان رب می گشتیم و هب تعبیک امروزمان 

رس! هچ آغاز خوبی و       کاهن چشم هب راهش بودیم و آن هچ پایان خوب رتی! لحظۀ زعزی و شورانگیزی بود؛ لحظه ای هک ره سال از نخستین دم بهار، بی صب آغاز اتبستان، پایان مدا
گام، همچون همه ساهل، امیدبخش و گرم و مهربان و نوازشگر می آمد و  ن شهر هب میهن آزاد ا را از رغبت زنمسال اه، ره سال ااظتنر پایان می گرفت و اتبستان وصال، ردست هب هن دا

 و دامن گستکمان، کوری می ربُد؛ هن، باز می گرداند. 
 : قلمرو زبانی

/ تابستان : یک واژه ساده است /  غربت  کردن دردسر ایجاد  :شدن گیر پا وت دس :کنایهپامان به ده باز بود : به دِه رفت و آمد داشتیم/  
 : دور از وطن ، تنهایی / 

 : قلمرو ادبی
 / کویر مانند میهن آزاد است   « شهر را به زندانی تشبیه کرده است » تشبیه : تابستان وصال / غربت زندان شهر 

 تشخیص : تابستان گرم و مهربان و نوازشگر بیاید 

بیعه را       ن م هک همواره فلسفه از آن سخن  -رد کوری، گویی هب مرز عالم دیگر زندیکیم و از آن است هک ماوراء الطّ رد کوری هب چشم می توان دید، می توان  -ی خواند می گوید و مذهب بدا
را یک نویسندۀ ] اهل[ رومانی داده است  این شهادت« رد کوری خدا حضور دارد » احساس کرد و از آن است هک ایپمبکان همه از اینجا ربخاسته اند و هب سوی شهراه و آبادی اه آمده اند. 
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نگرزیه اش آیات وحی را و دیدن صحرایی هک آواز رپ  جبکئیل همواره رد زری رغفۀ بلند آسمانش هب گوش می رسد و حّتی ردختش، غارش، کوهش، ره صخرۀ سنگش و س هک ربای شناختن محّمد 
 .رب لب دارد و زبان گویای خدا می شود، هب صحرای رعبستان آمده است و عطر الهام را رد فضای ارکارآمیز آن استشمام کرده است

 :قلمرو زبانی
 / در کویر ماورا : فراسو ، آن سو ، ماسوا ، برتر / ماوراء الطبیعه : آن چه فراتر از عالم طبیعت و ماده باشد مانند خداوند ، روح و مانند آنها

الهام : در دل انداختن ، افکندن خدا در دل کسی امری را که وی را به فعل یا ترک چیزی     دارد : در کویر معنویت وجود دارد/ حضور خدا
 وادارد   / استشمام : بوییدن  / 

 :قلمرو ادبی
تشخیص:  فلسفه از چیزی سخن بگوید / مذهب به چیزی بخواند / در کویر خدا حضور دارد:    /   درخت و غار و .. : چیزی را برلب داشته 

 تشبیه : عطر الهام ) الهام مانند عطری است (        حس آمیزی : اینکه بتوانیم ماوراالطبیعه را ببینیم     باشد/

مند و تنها ی گرهی آلود آن روح ردد... آسمان کوری، این نخلستان خاموش و رپمهتابی هک رهگاه مشت خونین و بی اتب قلبم را رد زری باران اهی غیبی سکوتش می گیکم و انهل اه     
ری بی فریاد، رک رد حلقوم چاه می ربد و می ورا می شنوم. انهل اهی گرهی آلود آن امام راستین و زبرگم را هک همچون این شیعۀ گمنام و رغیبش، رد کنار آن مدینۀ پلید و رد قلب آن ک 

  گریست. هچ افجعه ای است رد آن لحظه هک یک مرد می گرید! ... هچ افجعه ای! ...
 : قلمرو زبانی

 آن روح دردمند: حضرت علی ) ع ( / این شیعة گمنام : دکتر شریعتی / آن مدینة پلید : شهر کوفه / 
 : قلمرو ادبی

تشبیه : آسمان کویر را به نخلستان تشبیه کرده است /  قلب را به مشت تشبیه کرده است /باران های  غیبی سکوت/  ناله های گریه 
 ون این شیعه دانسته است/ آلود آن امام را  همچ

 استعاره : قلب کویر / حلقوم چاه ) چاه مانند موجودی است که حلقوم دارد( 
 /  تناقض : نخلستان خاموش و پرمهتابی / : نگاه اسیر ،  تشخیص

چهارپایانشان از صحرا باز می گشتند و هیاهوی  اانن بانیمه شب آرام اتبستان بود و من هنوز کودکی هفت هشت ساهل. آن شب نیز مثل ره شب رد ساهی روشن رغوب، دهق     
گاه مردم کوری است و تنها گرداگشه آزاد و آباد کوریف گّله خوابید و مردم شامشان را هک خوردند، هب پشت بامها ردنتف؛ هن هک بخوابند، هک تماشا کنند و از ستاره اه حرف زبنند، هک آسمان، ت   .رّج

 : قلمرو زبانی
 معنای قدیم ) با هم راه رفتن (خود را از دست داد و معنای جدید گرفت) نظاره کردن (  :تماشا گله : اسم جمع / 

 : قلمرو ادبی
 تشبیه : آسمان مانند تفرّجگاه  و گردشگاهِ مردم است

 آن مرغان الماس رپَ، ستارگان زیبا و ا و رغق رد این ردیای سبز معلقّی هک ربآن شب نیز من خود را رب روی بام خاهن گذاشته بودم و هب نظارۀ آسمان رفته بودم؛ گرم تماش     
 خیال و روشن جاّدۀ آن و زد رک رپوین خاموش، تک تک از سیب رک می زنند. آن شب نیز ماه با تأللؤ رپشکوهش از راه رسید و گل اهی الماس شکفتند و قندیل زیبای



ان زاده د رمض احم                                                                                                                                                                                                                                         د...                                     / الی این شب بو اه پای آن کاج بلن دایی هک رد این زندیکی است و ـخ       

68 

 

گاه هک شگفتا «! راه مّکه » ، « شارهاه علی »  :ویپندد می ابدیّت  هب راست یک گویی هک انگیزی   کاهکش اهی و داهتی بیند می کهکشان را  آن شهر، نشین آسفالت مردم لوشس اهی ن

 .کنید تماشا است، پنهان تعبیک و تلقّی این رد هک را  روحی آن، زری رد و زنید را کنار کلمات .رود می کعبه هب آن از علی هک راهی کعبه، راه علی، شارهاه کوری،
 : قلمرو زبانی

آن شب من نیز از وجود مادی خود چشم پوشیدم و غرق در عالم معنویت شدم و بودم :  گذاشته خانه بام روی بر را خود من نیز شب آن
/  نظاره : تماشا کردن، نگاه ، نگریستن / گرم تماشا و غرق بودن : سخت مشغول به تماشای آسمانی نشستم که معنویت الهام می کرد

ل : قندیالماس پر : نور ستارگان / ویخته  / دریای سبز معلّق : آسمان / مرغان الماس پَر : ستارگان / آنگاه کردن بودن / معلّق : آویزان ، 
تأللؤ : درخشندگی / گل  آن جاده روشن و خیال انگیز : کهکشان/ / بیدند، می تامی زدند : آشکار می شدند سرمشعل ، چراغدان/    

ی : دریافت ، نگرش های الماس : ستارگان /  قندیل: چراغ ، چراغدان /  کهکشان : وندی مرکب ) کاه + کش + ان ( / شگفتا : وندی /  تلقّ
 ، تعبیر

 : قلمرو ادبی
 بودم /  گذاشته خانه بام روی بر را خود کنایه : من

     گل های الماس پر   / مرغان الماس پر: ستارگان مانند مرغان الماس پر هستند/ (استعاره : دریای سبز معلّق ) آسمان مانند دریایی بود
)  رهنگاه های لوکس مردم : استعا«  / کهکشان » آن جاده روشن و خیال انگیز : استعاره از /  ( ) ستارگان مانند گل های الماس پرهستند

انی است تشخیص : تلقّی و تعبیر مانند انس تشبیه : پروین به قندیل تشبیه شده است/    نگاه مردم به کاالیی لوکس تشبیه شده است( / 
 تلمیح : قدما معتقد بودند که آسمان سبز رنگ است/ که روح دارد /  
 قلمرو فکری : 

 نگاه و شهری مردم تجملی های نگاه بین : نویسنده کنید تماشا است، پنهان تعبیر و تلقّی این در که را روحی آن، زیر در و زنید را کنار کلمات

 می ناتوان را آنها معنویات به رسیدن برای داند و نمی کافی معنا رساندن برای را ها واژه و شود می قائل تفاوت روستایی مردم ةساد

 .گیرد می صورت معانی عالم در معنوی امور نمودن باز است معتقد و داند

مت و شکوه و ابدیت رپ از قدس می رفتم و هب کوری رب می گشتم، از آن همه زیبایی اه و لّذت اه و نشئه اهی رکشار از شعر و خیال و عظ     باالرت  کالس    یک   هک   سال   ره   هک بود   چنین     
آنجا می شود چغندر … چند حلهه چاه عمیق زد و می توان… دیگر رک هب آسمان رب نکردم و همه چشم رد زمین هک اینجا  محروم رت می شدم ات امسال هک رفتم،« ماورا » و چهره اهی رپ از 

ر شعر و اهی رنگین  لو دیداراه همه رب خاک و سخن اه همه از خاک ! هک آن عالم رپُشگفتی و راز، رکایی رکد و بی روح شد، ساختۀ چند عنصک! و آن باغ رپ از گ … ! کاری کرد  و معطّ
اندیش آلود و  وم رکد این عقل بی ردد و بی دل ژپمرد و صفای اهورایی آن همه زیبایی اه هک ردونم را رپ از خدا می کرد، هب این علم عددنیب مصلِتم خیال و الهام و احساس رد س 

رد بستک خویش هب « ارکا » و پاک آن  ود آمدم و رب روی بام خاهن، خسته از نشئۀ خوبمن آن شب، پس از گشت و گذار رد گرداگشه  آسمان، تماشاخانۀ زیبا و تفگش مردم کوری، فر
 خواب رفتم.

 علی شریعتی، کویر ) با تلخیص (
 : قلمرو زبانی

:  راز و پُرشگفتی عالم آنهمه چشم در زمین : نگاه مادی شد / نشئه : حالت سرخوشی و مستی /  قدس : پاکی ، صفا ، قداست. /      
عقل بی درد و بی دل : عقل بی احساس و بی عاطفه  آن باغ : آسمان /سرد و بی روح بودن: کنایه از دلپذیر نبودن/  استعاره از آسمان /
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سرا : خانه / سَموم : باد بسیار گرم و زیان رساننده / اهورایی : ایزدی ، خدایی ، منسوب به اهورا ،/   اسرا : در شب راه رفتن / .   / 
 ین سورة قرآن کریم. هفدهم

 :قلمرو ادبی
تشخیص : سرا بی روح باشد / عقل بی درد ) عقل مانند انسانی است که درد داشته باشد و بی دل باشد/  علم عدد بین باشد و مصلحت 

 اندیش / 
 ةاضاف :عقل این سرد سَموم/ تشبیه : شعر مانند باغی پر از گل بود /  گردشگاه آسمان /  کویر به تماشاخانه تشبیه شده است 

 /تشبیهی
 تناقض: سموم سرد 

 
 کارگاه متن پژوهی

 : قلمرو زبانی
 ار متن درس ، برای هر یک از معانی زیر ، واژه های معادل بیابید. -9

 (   تلقّی(         د( نگرش )   معلّق(     ج( آویزان )   نظاره(               ب( تماشا )    سَمومالف( باد گرم مهلک ) 
 چهار گروه اسمی که اهمیّت امالیی داشته باشند، از متن درس بیابید و بنویسید.  -۲
 توجّه کنید:« وابسته های وابسته » به انواع دیگر از  -9

 ِ + صفت -ِ + صفت + -اسم +  : صفتِ صفتالف( 
این صفت با صفت همراه ؛ دهند می توضیح آنها های دربارة ویژگی و کنند می معرّفی بیشتر را خود همراه های صفت، ها صفت برخی

 :خود ، یک جا وابستة هسته می شود. مانند
 روشن   آبی   پیراهن

  صفت هسته  صفت  صفت
 رنگ    سبز    چمنی 

 
 هستند.« صفتِ صفت » وابستة وابسته از نوع « چمنی » و « روشن » درنمونه های باال ، واژه های 

 :مانند؛ دهد می توضیح پس ازخود صفت درجة و اندازه دربارة که است ای ب( قیدِ صفت: کلمه
 مهربان   بسیار   دوست

 هسته     قید     صفت
 شرایطِ  تقریبا   پایدار

 
 هستند. « قیدِ صفت » وابستة وابسته ، از نوع « تقریبا » و « بسیار » واژه های 

 رفته است ؟ نوع هر یک را بنویسید.به کار « وابستة وابسته»در کدام گروه های اسمی زیر، 

 (ممیّز ( سه دست لباس ایرانی)۲( تموز سوزان کویر                                         9

 ( این معمار خوش ذوق4(                 صفت مضاف الیه( قلب آن کویر) 9

 ( صفت مضاف الیه( شاگرد حوزة ادبی) 6(                      قید صفت( هوای نسبتاً پاک) 5
 بررسی کنید:« ب » و « الف » عبارت زیر را با توجّه به موارد  -4



ان زاده د رمض احم                                                                                                                                                                                                                                         د...                                     / الی این شب بو اه پای آن کاج بلن دایی هک رد این زندیکی است و ـخ       

71 

 

 رفته بودم. نظارة آسمانمن خود را بر روی بام خانه گذاشته بودم و به نیز آن شب 
 الف( گروه های اسمی

شته بودم ) گروه فعلی( نظارۀ آسمان ) گروه متممی ( رفته بودم ) گروه ف آن شب ) گروه قیدی ( نیز ) قید ( خود را )   علی( گروه مفعولی ( رب روی بام خاهن ) گروه متممی ( گذا
 ب( نقش دستوری واژه های مشخص شده

 ) متمم (    سمان آ      هب نظارۀ             ) قید (      نیز
 : قلمرو ادبی

 درس مشخص کنید.« نهم» آرایه های ادبی را در بند  -9

 چاه .   میان   رد    او   گرهی کردن  و   ) ع (    علی حضکت   کردن    چاه   رد  رک در متن درس بیابید و توضیح دهید.   « تلمیح»دو نمونه  -۲
همواره جبکئیل رپ آواز

تلمیح :رسد می گوش هب آسمانش بلند رغهف زری 
 وحی را هب حضکت ایپمبک ) ص (  می رساند  ایپم هک جبکئیل ، هب دارد 

 ؟ دلیل خود را بنویسید.«حسب حال»محسوب می شود یا « سفرنامه»متن درس، بخشی از  -9

 جالل آل احمد« خسی رد میقات » مانند  گیکد؛ ربمی رد نیز را  نویسنده خاطرات هک است سیاحت و سفر گزارش نوعی سفرانهم: 
داهی و حوادث حال، شکح  هب نویسنده زندگیناهم: کان و زمان حوادث، وقوع آن چگونگی رد و رپدازد می دیگری یا و خویش زندگی رویدا  .دهد می شکح  را  حوادث علت حّتی و م

حسب
داهی دیگران و خویش احوال از گزارشی و خاطرات ثبت با نویسنده زریا .است انهم زندگی یا حال   ای اشاره گرهچ .است داده اراهئ ارثگذار اطالعاتی روزگار، و رخدا

داهی هب ای اشاره چون چیه اما دارد کوری هب خود سفراهی هب رد سفر طول رخدا همواره مقصد و ندا
محسوب سفرانهم است، مزینان روستای 

نمی شود 
. 

 : قلمرو فکری
 مانند شده است ؟ چرا؟« جوینده ای تشنه»در متن درس ،  چه کسی  به  -9

منظور
هستند شاگردان 

تحصیل هب شدیدا  هک 
تسلیم را  خود یافته، را  خود استاد معرفت، آزاداهن و دانش طلب رد و کردند می نیاز احساس ، علوم 

 هب را  آن اه هک چیزی  زریا .کردند می او 
قلبی ارادت نیکوی و ایمان ششاند، ششش می استاد و ردس سوی

 .دیگر چیز هن و بود 
 ؟دارد اشاره هایی تفاوت چه به، شهری زندگی و روستایی زندگی مقایسة با نویسنده -۲

نسبت ، شهرنشین مردم نگرش
هستی اهی پدیده هب 

معنویت از خالی و مادی و لوشس ، 
گاه اما .است حسابگراهن و  معنویت با آمیخته و آالیش بی و ساده ، روستایی مردم ن

 .است 
 دارد؟ درس، ارتباط متن از بخش کدام با سرودة زیر، از سهراب  سپهری ، هر کلیّ مضمون -9

 .پای دگر با برَ می ره / دیگر جای در تو شهرِ / دانایی تلخیِ ها لب بر / زیبایی، کاسة ها کف در  )الف
 پی  /خوانم می االحرام تکبیره علف را پی نمازم من  /سرو سرگلدستة باشد گفته باد را اذانش که / خوانم می وقتی را نمازم من  )ب

 سپهری سهراب                                      موج قدقامت

مضمون الف(  
قلبی توهج : 

بصیکت با و داشتن قلب حضور و 
معنویت و 

  نگریستن عالم اهی پدیده هب 
وند عالم اهی پدیده همهء : ب( مضمون تسبیح را  خدا

 گویند. می 
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 مولیان جوی بوی                                         روان خوانی
 جناس: بو ، جو      بو : ایهام: الف( عطر و رایحه ب(  امید و آرزو

پشت سالگی چهار رد .کردم آغاز اسب شیهۀ و تفنگ تیک با چارد رد را  زندگانی من     
 یک حّتی سالگی ده ات .دادند دستم هب خفیف تفنگ هک چیزی نگذشت  .زین نشستم اقش 

 .نبکدم رک هب شهری خانۀ شهر و رد هم شب
 و باد اهی شیکینی آن مزۀ  .بود کم نقد پول  .گستکدند می ایل راه رد حلوا  و بساط شیکینی شهر،  گردان دوره و فروشان دست .گذشت می شیکاز زندیکی از مرتبه دو سال رد ما ایل     

 .دارم دندان زری هنوز را  گرفته وغبار و گرد خورده باران
سپس و پدرم هک زمانی و شد می آب دلم رد قند شهر، اسم دینشن از     

 زینم و اسب هک دانستم نمی بودم؛ من بود، شادمان و خوشحال هک خانواده فرد تنها تبعید کردند، تهران هب را  ماردم 

پشت و گیکند را می
 .دهند می دستم هب قلم و گیکند را می قشنگم مشقی تفنگ هک دانستم نمی  .نشانند می ام مدرهس نیمکت و میز 

 .رفت یغما هب ملّتی و دولتی حضکات دست هب اشتبااه   هم ما ندار و دار .شد تبعید اشتبااه   هم او  .نبود مهّمی زن هم ماردم  .شد تبعید اشتبااه    .نبود مهّمی مرد پدرم     
 : قلمرو زبانی

باد و باران خورده : کثیف / شیهه : صدا و آواز اسب / قاش: قاچ ، قسمت برآمدة جلوی زین ؛ کوهة زین   / تفنگ خفیف :  تفنگ سبک / 
مزه زیر دندان داشتن: مزه را به یاد داشتن، مزه را احساس کردن / قند در دلم آب می شد : بسیار خوشحال بودم   / تفنگ مشقی : 

) به ظنز(/   یغما : غارت ، تاراج ، به یغما رفتن  دواتی ، بزرگان مقامات دولتی : دولتی دار و ندار : همة هستی / حضراتتفنگ تمرینی   / 
 : غارت شدن / 

 :قلمرو ادبی
 ن داشتن / قند در دل آب شدن / نداکنایه : زیر د

منقل زغال بودند، گرفته خو بلوط و بَن رکخ  آتش هب هک شسانی ربای  .مصیبت بود تهران روزی آن انبار آب افرادنتش، می چارد اه چشمه گوارارتین کنار رد هک شسانی ربای     
 و 

تنّفس بود، ربده رک هب عشاریی هوای رپُ  و باز چارد رد را  عمرش رکارک هک ماردم ربای .بود آفت بخاری  نفت
 و زدیم چارد حیاط رد ربایش  .بود جان فرسا و دشوار ااتقکی محصور، رد 

 .بکشاند ااتق دیواری  چهار هب را  او توانست هک زمستان بود ربف و ششنده رکمای فقط
 حیاطمان رد همساهی جور ششید. همه چند ااتقی خانۀ یک رد ای کراهی ااتق یک هب کالنتکی  و کدخدایی ربق و زرق رپُ  زندگی آن از کارمان .نداشتیم ردبست حیاط اجارۀ قدرت ما     

 امیدوارمان مأمور .ظهر نیامد  .خواستند شهربانی هب را  پدرم روزی  .بود دلسوزرت همه از .بود همدم زن اسم .مجّرد زن یک بانک و شهرداری،پیشخدمت رفتگر شیکفروش، داشتیم؛

 .نیامد هم دیگر اهی شب .نیامد هم شب  .آید می شب هک کرد
 :  قلمرو زبانی

بَن : درختی خودرو و وحشی که در برخی نقاط کوهستانی ایران می روید ، پستة وحشی. / خو : عادت /  محصور : حصار شده /   امیدوارمان 
 نقش مفعولی دارد ) ما را( امیدوار می کرد / « مان : » 
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 :قلمرو ادبی
 کنایه از زیبایی های ظاهری . « کالنتری  و کدخدایی برق و زرق رپُ زندگی» تشبیه : زغال منقل و نفت بخاری مثل آفت بودند. / کنایه :  

 : قلمرو فکری
 چوب سوختن حاصل که گرما آن یعنی:  بود آفت بخاری نفت و منقل زغال بودند، گرفته خو بلوط و بَن سرخ آتش به که کسانی برای

 در و دارد مصنوعی گرمای نفت، و زغال منقل از حاصل گرمای آنکه حال نشیند؛ می جان به و دارد طبیعی گرمای است، بلوط و بن

 .)افتد نمی خوش( چسبد نمی عوام اصطالح

پس .نداشت حصک و حّد  اه بّچه و من رکگردانی و مارد غّصۀ     
تشخیص صدایش از فقط  .بود دیده هجنکش  .نبود شناختنی  .شد اش پیدا  کلهّ  و رک روز یک ااظتنر اه ماه از 

 پدر هک دادیم 

نشست می رنگینش سفرۀ رب قشقایی ایلخانی هک پدری  همان  .دادنتش رسم و اسم اهیش اسب پدری هک همان  .است
گارنگ اهی گلهّ  هک پدری  همان .  و داشت ردشت و رزی و رن

 .بود قبیله و زبازند ایل چاردش بهای گران اهی فرش
گشت می رت انتوان و ضعیف روز ره  .شد می گیک زمین و پیک .خورد می غّصه پدرم     

 و کوشش با پسکش بود؛ مانده ربایش خوشی دل یک فقط .بود داده دست را از چیزش همه  .
 اه، تبعیدی  .شدم می اّول شاگرد  .کردم می کالس یکی دو  .داشتم بستگی دل مدرهس و کتاب هب  .خواندم می ردس روز و شب  .خواندم می ردس من .خواند می ردس تالش

 آن از یکی  .گرفتم تصدیق لیسانس .گرفتم تصدیق رکانجام  .بادنتف می اه خیال ربایش ردخشانم آیندۀ از و دنتفگ می پدرم تبکیک هب خیابان و کوهچ آشنایان و شهربانی مأموران

شکل هب قشنگی تصدیق  .آورد تماشا هب را  همه و آویخت ااتقمان ریختۀ فرو دیوار گچ رب و گرفت اقب را  لیسانسم پدرم .روز رونق و رنگ رپ اهی تصدیق
مستطیل مربع 

 مزایای .بود 

ی با مرا  نشان و انم و تصدیق اقنونی گاشته آن رب زیبا خیّ  .نگوید آفرین و دنیبن مرا  تصدیق هک محلّه نماند و کوهچ رد آشنایی.بودند ن
 :  قلمرو زبانی

  حد و حصر نداشت : بسیار زیاد بود / سر و کلّه اش پیدا شد : خودش آمد / اسم و رسم داشتند: مشهور بودند / بر سفرة رنگینش       
می نشست : بخشنده بود /  زبانزد ایل و قبیله بود : معروف بود /  پیر و زمین گیر شده بود : ضعیف و ناتوان شده بود /  یک دل خوشی 

بافتند : مطالبی می گفتند. / تصدیق  می ها کردم : جهشی می خواندم  / خیال می کالس یکی :  شادی کمی داشت /  دوبرایش مانده بود 
 گرفتم : گواهی فارغ التخصیلی گرفتم / 

 :قلمرو ادبی
 داشت /  زبانزد بودن /  درشت و ریز و رنگارنگ های نشستن / گلهّ رنگین سفرۀ کنایه : اسم و رسم داشتن / بر

 ولی دادم دست از را  چیزم همه و مالم و جان» نگریست و می گفت:  می تصدیقم هب رغور و شادی با مبااهت، و فخر با شب و روز  .نداشت دیگری خوشی دل پیکمرد      

 «ارزد. می آنها همۀ هب پسکم تصدیق
پس     

 دست خود گذشتۀ شوکت و رفته دست از رثوت هب و بازگشتند عشیکه و ایل هب و راه شدند اه تبعیدی همۀ -شد  رضاخان هم بعدا   و بود رضاخان قبال   هک -شاه  رضا زعیمت از 

 رکگردنتف. از را  دریین و شیکین زندگی شان همه  .من جز هب بودند؛ تصدیق همه بی  .یادنتف
 شد : ابتدا یک سرباز ساده بود و به قدرت رسید و بعدا دوباره از حکومت برکنار شد.    رضاخان هم بعداً و بود رضاخان قبالً
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 رد باز  .شدند اتز و اتخت رکگرم و نهادند کُرَنداه و کَهَراه گردۀ رب را  ربگ و زین ششید. باز آغوششان رد کران بی اهی دشت و مرتفع اهی کوه .بود ااظتنرشان رد زالل اهی چشمه     
معطّر  دامن رد و چارداه دالوزی سایۀ

چمن 
گستکدند را  ایل اهی رپسخاوت سفره اه 

نشستند کنارش رد و 
بستند را  سفر بار مهر، رسیدن با باز  .

پشت رک را  رکما و 
 فروردین، آمدن با و گذادنتش 

 .آمدند باز را  رفته راه و سپکدند گرمسیک هب را  گرما
نیم نتوانستم و سال یک از شیب  .بودم گریبان رکرد و رکگردان و دو دل هک بودم من فقط آانن میان رد     

داد مواهب از  نعمت و خدا
طبیعت اهی 

 لیسانس  .شوم مند بهره 

نمی لیسانس  .داشتم
شت هک   گویی رتک را  شسانت و زعزیان باید  !گذرانی؟ بطالت می هب را  عمر و ای مانده ایل رد چرا  گرانقدر، تصدیق این با هک کردند می مالمتم  .بمانم ایل رد گذا

محبوس ای اداره یا دفتکی  رد و کنی تنگ زندگی ای کوهچ و کوچک ای خاهن رد و بازگردی گرفته دود آسمان همان هب غبارآلود، هوای هب همان یار، بی دیار همان هب مهر، بی شهر همان هب و
 

 .کنی رتّقی ات شوی مدفون و
 : قلمرو زبانی

ب سزین و برگ : زین و یراق اسب   / گُرده : میان دو کتف که سنگینی کوله بر روی آن افتد، میان دو شانه ، پایین گردن از پشت / کَهر : ا
یا استری که به رنگ سرخ تیره است  / کُرند: اسبی که رنگ آن میان زرد و بور باشد / سردر گریبان بودن: در اندیشه بودن / مواهب: جِ 

 ت ، بخشش ها /  بطالت : بیکاری ، بیهودگی ، کاهلی /  موهب
 : قلمرو ادبی
کشید / دامن معطّر چمن / سفره  آغوششان در کران بی های دشت و مرتفع های کوهچشمه های زالل در انتظار کسی باشند/ تشخیص :

   .بمانم ایل در گذاشت که نمی سپردند /  دو دل ک در شک و تردید ، مردّد / لیسانس گرمسیر به را پر سخاوت / گرما
 ایهام : بی مهر الف( بی محبت    ب( بدون خورشید از شدّت آلودگی . /

نشینی هم و رافقت هب هک پدرم حّتی .نبود ای چاره     
سخت من 

یی لحظه یک و بود گرفته خو  شت، را  ام اتب جدا  داری، تصدیق هک کرد می التماس گاه و داد می فرمان گاه ندا

 !کنی رتّقی بازگردی و شهر هب باید
ر از بازگشتم؛      محروم زعزیانم دیدا

محروم خود حمایت و حضور از  -دادنتش  نیاز هک رد موقعی ردست  -را  گرفتارم خانوادۀ و نوجوان ربارد پیک، پدر .ماندم 
 از  .ششیدم تنهایی ردد .کردم 

 آن توی انزنین، چشمۀ آن کنار رد سفید ، و سبز کوه دو میان آن رد  .ماند ایل رد روحم ولی  .آمدم تهران هب بدنم با  .آمدم تهران هب  .افتادم دور دوستان و صفای یاران و لطف

 .مهربان مارد آن آغوش رد سیاه، چارد

کاپو هب پایتخت رد      بیخ از را  بیداد ردخت و اقضی شوم ات رفتم دادگستکی  رکاغ هب قضایی، حقوق رشتۀ دانشنامۀ با و افتادم ت
زم بن و   من هب زدفول و ساوه شهر دو رد دادیاری  .رباندا

پیشنهاد
  .شد 

 :قلمرو ادبی
 ماند ایل در روحم ولی  .آمدم تهران به بدنم کنایه : با

 تشبیه : درخت بیداد 
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شت هم را  آن دیگری داشت و هوایی و آب یکی  .بودند وریاهن دو ره  .کردم وجو رپس زدفول ردبارۀ و زدم ساوه هب رکی       چشم عدلّیه رتّقی از و گرفت دلم  .ندا
 هب و پوشیدم 

 آوردم دست هب میزی  و صندلی رپکارمند، ااتق گوشۀ یک رد و آوردم رد رک ملّی  بانک از عاقبت ات کوفتم رداه هب حلهه قدر آن و کردم تالش .افتادم هب راه دیگر اهی رتّقی دنبال

جمع هب و
طفیلی زنبوری   .بودم اه افق بال تیز شاهین .رپداختم مردم محاسبات تفریق و 

کنجی هب و شدم 
 .ربدم پناه 

 : قلمرو زبانی
عدلیّه : دادگستری / طفیلی : منسوب به طفیل ، وابسته ، آن که وجودش یا حضورش در جایی ، وابسته به وجود کس یا چیز دیگری است 

 ؛ میهان ناخوانده. 
 : قلمرو ادبی

 به و شدم طفیلی ) من االن (زنبوری  .بودم ها افق بال تیز ساوه و دزفول را به ویرانه ای تشبیه کرده است./ من مانند شاهینتشبیه : 

 .بردم پناه کنجی
 کنایه : دلم گرفت ) اندوهگین شدم (/ چشم پوشیدم : صرف نظر کردم / آن قدر حلقه به در کوفتم )تالش کردم (/ 

مشغول و ماندم بانک رد سال دو از شیب     
نمی خوابم گرما اه از شب  .بود داغ هوا   .رسید فرا  سوم اتبستان .شدم رتّقی 

شتم خواب بهار و حیاط  .ربد    .بود شهر وسط رد ااتقم  .ندا
خیس  .بود نشده اختکاع هنوز شاید  .بود تهران رنسیده هب تهوهی بساط

 هوای و آب آن هک نبود شبی و نباشم ییالق فکر هب هک روزی نبود  .بودم تبار و ایل یاد هب ویپسته  .شدم می رعق 

بهشتی
شتم خاهن شهر رد چارد داشتم؛ ایل رد  .منیبن خواب رد را   شتم ماشین شهر رد داشتم؛ سواری  اسب ایل رد .ندا شس و و آسایش حرمت ایل رد .ندا

 آرام شهر رد داشتم؛ کار و 

غمخوار و قرار و
شتم اندوهگسار و   .ندا

 : قلمرو زبانی
 بهار خواب : جایی که در فصل بهار می خوابند /بساط تهویه : وسایلی برای ایجاد هوای مطبوع در اتاق ها و سالن ها /   

 اندوهگسار : غم گسار / 
 : قلمرو ادبی

 تشبیه : هوای ییالق را به آب و هوای بهشتی تشبیه کرده است / 

نمی دست چشمه آب هب  .است  نشده آب کوه هنوز ربف» ... دیدم: می را  خوابشان هک خبکاهیی از رکشار و مهر از لبکزی رسید، رباردم از ای انهم     
 با را  ماست  .ربد توان 

پشم   .ربیم می چاقو
ن را   گل گوسفندا

ی  .اند نبسته هنوز خوهش اه گندم .است ساخته آگین عطر را  هوا  دوچین شبدر بوی  .است کرده رنگین وگیاه  نمی قطع دم یک بلدرچین صدا
 

خته خال و خط کبک اه، جوهج  .شود  خوش آب .توست راه هب ربسان. مارد چشم را  خودت است، اتزه و رت هوا  ات بیا،  .است شده فراوان امکهن، اهی قلهّ  رد ردی کبک .اند اندا

نمی پانیی گلویش از
 «رود. 

 !سامانی امیک با رودکی چنگ و شعر هک کرد همان من با ربارد انمۀ
جیحون آب     

نشست؛ فرو 
شتم رکاب هب پا  .کردم راه را  رتّقی همان روز، کرد. فردای مدهوشم مولیان جوی بوی شد؛ رپنیان آموی ریگ   .شدم روان زندگی سوی هب و گذا

پشت را  تهران
 .بود من ایل من بخارای  .گشودم رپ و بال بخارا  سوی هب نهادم و رک 



ان زاده د رمض احم                                                                                                                                                                                                                                         د...                                     / الی این شب بو اه پای آن کاج بلن دایی هک رد این زندیکی است و ـخ       

75 

 

 : قلمرو زبانی
خوابش را می دیدم : آرزوی شان را می کردم / به آب چشمه نمی توان دست برد : بسیار سرد است / ماست را با چاقو می بریم : بسیار 

است : گیاهان رشد کرده اند / شبدر دوچین : شبدری که دوبار پس از روییدن  کرده رنگین وگیاه گل گوسفندان را غلیظ است /   پشم
اند : جوجه کبک ها بزرگ شده اند / کبک دری: کبک های درّه ای ، کبک خوش  انداخته خال و خط کبک ها، جوجهچیده شده باشد / 

 گلویش از خوش آواز / کمانه : نام کوهی در منطقه ونک از توابع شهرستان سمیرم استان اصفهان /  چشم به راه بودن : منتظر بودن / آب

 ا به رکاب گذاشتن : آماده حرکت شدن / رود : بسیار ناراحت است/ پ نمی پایین
 : قلمرو ادبی

اند / چشم  انداخته خال و خط کبک ها، کنایه : خوابش را می دیدم / به آب چشمه نمی توان دست برد / است را با چاقو می بریم / جوجه
 رود /  نمی پایین گلویش از خوش به راه بودن / آب

 تلمیح :  شعر رودکی 
 د همیـربان آیـهـار مـیاد ی          ان آید همیـیـولـوی مـبوی ج

 ان آید همیـم پرنیـزیر پای         ی راه اوــوی و درشتـگ آمـری
 ان آید همیـخنگ ما را تا می        آب جیحون از نشاط روی دوست

 د همیـمیر زی تو شادمان آی        ر زیـاد باش و دیـارا! شـای بخ
 د همیـوی آسمان آیـماه س         انـآسمارا ـت و بخـمیر ماه اس

 وستان آید همیـسرو سوی ب         وستانـرو است و بخارا بـمیر س
 گر به گنج اندر زیان آید همی        یـد همـود آیـآفرین و مدح س

 سامانی امیر با رودکی چنگ و شعر که کرد همان من با برادر تشبیه : نامة
 گشودم ) من مانند پرنده ای بال و پر گشودم (  پر و بال بخارا استعاره : سوی

 
 بیگی بهمن محمّد من، ایل من، بخارای                                                  

 : درک و دریافت
 .بیابید در متن را آن از نمونه دو است؛ گرفته بهره طنز زبان از متن، این در نویسنده -9

کاپو هب پایتخت رد بیخ از را  بیداد ردخت و اقضی شوم ات رفتم دادگستکی  رکاغ هب قضایی، حقوق رشتۀ دانشنامۀ با و افتادم ت
زم بن و   رباندا

چشم عدلّیه رتّقی از
 .افتادم هب راه دیگر اهی رتّقی دنبال هب و پوشیدم 

 با توجّه به جملة زیر: -۲
 «سامانی امیر با رودکی چنگ و شعر که کرد همان من با برادر نامة »   

 الف( چرا نویسنده با خواندن نامة برادر ، داستان تاریخی امیر سامانی را به یاد آورد؟

 مشتااقهن می خواست دوباره هب ایل رب گردد. مثل امیک سامانی ، چون 
تلمیح  است ؟« شعر » ب( اشاره به شعر و چنگ رودکی ، بیانگر کدام ویژگی 

 

 

 
 


