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 روندآزاد، زیست رکده و آزاد می  این زندگی، حالل کسانی هک همچو رسو  
 اکبر آزادیعلی

 .همیشه سبزرو: درخت / سَاند، زیستهانداند: زندگی کردهزیست کرده های مهم:واژه

 آزاد و آزاد: تکرار/ تشبیه انسان به سرو/ سرو: نماد آزادگی و آزاد زیستن.: نکتۀ ادبی
بیت سه جمله دارد؛ این زندگی، حالل کسانی )باشد(: فعل حذف شده است، که هم چو سرو آزاد، زیست دانش زبانی: 

 روند.کرده )اند( و آزاد می
نی )درخت سرو میوه ندارد( و به دنیای فا باشد که مثل درخت سرو آزاده هستند این زندگی حالل کسانی معنا و مفهوم:

 کنند.طور آزاد و رها هم دنیا را ترک میبندند و هماندل نمی
در تربت حیدریّه دیده به جهان  3131در سال « گلشن»خلّص به تم اکبر آزادی:علی

نگاری و نامهزگشود. پس از کسب علوم رایج زمان، به رو
وی هایی کرد. خواهی تالشسیاست روی آورد و در آزادی

 ۀدارای آثار فراوانی است که از آن جمله دیوان اشعار و تذکر
 .نام بردتوان میرا « گلشن ادب»شعرای خراسان 

 

 

 
                

 ششمردس 
 قلب کوچکم را هب هچ کسی بدهم؟

و  ، درستکاریمهرورزیتأکید بر ، ویژه به پدر و مادربه و احساسات به دیگرانابراز عواطف اهمّیّت : موضوع و محتوا

 ر خلّاق.همراه با تفکّ دیگرانادب نسبت به 

 داستان قالب:

  .کوچولو خیلی خیلی. کوچولو خیلی. دارم کوچولویی قلب من-1

فصل سوم 

 )سَبکِ زندگی(
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  .اندسه بار آمده هرکدام« خیلی»و « کوچولو»تکرار: واژۀ نکتۀ ادبی: 

 من: نهاد/ قلبِ کوچولو: ترکیب وصفی )=مفعول(/ دارم: فعل حال )مضارع(.دانش زبانی: 

 و است شتز خالی گلدان مثلاگر خالی بماند،  بماند، خالی نباید آدم قلب: گویدمی بزرگم مادر-2

 . کندمی تاذیّ را آدم

 .اذیّت: آزار واژۀ مهم:

ماند، / تکرار: خالی، ب.کندمی تاذیّ را آدمزشت است و « گلدانِ خالی»مانند « قلب خالیِ آدم»تشبیه: ادبی:  هایهنکت

 آدم.

کلِ عبارتِ  .3گوید: فعل حال )مضارع(/ قلبِ آدم: نهاد./ مفعول: پنج جمله است./ مادربزرگ: نهاد/ می دانش زبانی:

 جمله(.آدم )در واپسین  .2درونِ گیومه که نقلِ قول است؛ 

 راستش، عنی،ی. بدهم باید کسی چه به را کوچولو قلبِ این کنممی فکر است مدتی ،هم همین برای-3

 کسی هب کوچولو قشنگِ ۀخان یک مثل را کوچولو قلبِ این تمامِ  تمامِ  خواهدمی دلم م؟بگوی چطور

 شحقّ  واقعاً هک کسی. است خوب خیلی که کسی ...دانمنمی ...یا ...دارم دوستش خیلی خیلی که بدهم

 . باشد داشته خانه من تمیزِ و کوچولو قلبِ توی است

 نه؟. دیگر گویممی راست خب

/ است: سزاوار، شایسته:  حق/ : به درستیواقعاًکامل، همه/  چطور: چگونه، چه جوری/ تمامِ تمام: مهم: هایواژه

 است. اشسزاوارش است، شایسته

 ی.تشبیه شده است./ تکرار: قلب، کوچولو، خیل« کوچولو قشنگِ خانۀ یك»به « قلب کوچولو»تشبیه:  نکتۀ ادبی:

 ترکیب وصفی. «: قلبِ کوچولو»، «خانۀ قشنگ» دانش زبانی:

 آن یتو روزی دوسه یا ساعت دوسه بیایند، هاآدم که نیست خانهمهمان قلب،»: گویدمی پدرم-4

 خودش با را آن ادب پاییز در و بشود ساخته بهار در که نیست گنجشک النۀ قلب،. بروند بعد و بمانند

  «.ببرد

 درونِ، داخلِ./ تویِ: ، مهمانکدهمسافرخانههمان، یمهمان، سرای مخانه: خانۀ همانمِ مهم: هایواژه

: «دو، سه» ،«روز، ساعت»، «پاییزبهار، »، «خانه، آدممهمان»بیایند، بروند: تضاد/ بمانند، بروند: تضاد/  ادبی: هاینکته

 مراعات نظیر.

 «.گویدمی»مفعول است برای فعلِ  های درونِ گیومه،تمام جمله ها، باد: نهاد./پدرم، قلب، آدم :دانش زبانی

 ستا خوب خیلی خیلی هایآدم جای فقط که دانممی را این اامّ چیست، دانمنمی راستش قلب،-5

 .همیشه برای

 تکرار: خیلی.دانم: تضاد/ دانم، مینمی ادبی: هاینکته

 های خوب: ترکیب وصفی.این: مفعول/ آدم :دانش زبانی

 را تمامش مامِت ،را قلبم تمامِ  ؛مادرم به بدهم را قلبم گرفتم تصمیم کردم، فکر هاتمدّ از بعد. بوخ -6

 ...کردم هم را کار این و مادرم؛ به بدهم

 / تمام: همه..ی کردنانجام کار قصدِتصمیم: اراده کردن، مدّت: زمان، وقت/  مهم: هایواژه

  .، کردم، بدهم، را، مادرمتکرار: تمام ادبی: نکتۀ
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  ...اامّ -7

 باز است، راحت مه خیلی گرفته، جا قلبم توی خوبم مادر که این با دیدم ،کردم نگاه قلبم به وقتی اامّ

 ...مانده خالی قلبم نصف هم

 دوم.ه، آرام/ نصف: نیم، نیمه، یكراحت: آسودامّا: ولی/ وقتی: زمانی که/  مهم: هایواژه

 تکرار: امّا، هم، قلبم. ادبی: نکتۀ

 درمپ به ؛دادممی دوتاشون هر به را قلبم و رسیدمی عقلم باید هم لاوّ از من. است معلوم بوخ -8 

  .کردم را کار همین ،پس. مادرم و

هر دوتاشون: عقلم: عقلِ من/ قلبم: قلبِ من/ عقل: خِرد، درک/ / اوّل: ابتدا، آغاز/ آشکار، معلوم: مشخّص های مهم:واژه

  .، هردو نفرشانهاهر دویِ آن

 کردم.می رسید: کنایه از اینکه درست فکرعقلم می ادبی: نکتۀ

 هر دو مفعول هستند. «: همین کار»، «قلبم»عقلم، قلبم:  هر دو ترکیب اضافی هستند./  :دانش زبانی

 قداریم قلبم، توی هم، باز که دیدم و کردم نگاه. است درست بله، شد؟ چطور دانیدمی بعدش -9

 ...مانده خالی یجا

 مقدار: اندازه.از آن/  پسبعد: سپس/ بعدش:  های مهم:واژه

. داشتم وستشاند خیلی که نفر چند. نفر چند به بدهم را قلبم خالی گوشه آن گرفتم تصمیم فوراً -11

 یک و مهربان دایی یک مادربزرگم، پدربزرگم، کم،کوچ خواهر بزرگم، برادر. کردم را کار این و

 ...دادم جا قلبم توی هم را اخالقم خوش عموی

خوش خُلق، اخالق: خوشگوشه: کُنج/ اخالق: جمعِ خُلق، خوی و عادت/ سریع/ تند، فوراً: خیلی زود،  های مهم:واژه

 .، مهربانرفتارخوش

 .نظیر مراعات :عمو و دایی بزرگ، پدر خواهر، رادر،ب ادبی: نکتۀ

همگی ترکیب : «گوشۀ خالی»، «كخواهر کوچ»، «برادر بزرگ»، «اخالقخوش عمویِ » ،«مهربان داییِ » دانش زبانی:

 هستند. وصفی

 کوچکی، نای به قلبی توی ،آدم همه این ...شده شلوغ حسابی قلبم توی دیگر حاال کردم فکر -11 

 شود؟می مگر

 «.خلوت»پر ازدحام، متضادِ شلوغ: پُر سر و شدا، پُر جمعیّت، / فراوان، کامل: حسابی های مهم:واژه

 درست ها،آدم این ۀهم که دیدم دیدم؟ چی دانیدمی! جان خداخدا جان،  کردم، نگاه وقتی اامّ -12 

 .نصف درست ؛اندگرفته جا قلبم نصفِ توی

 دوم.وقتی: هنگامی که/ چی: چه چیزی/ درست: دقیق، دقیقاً/ نصف: نیم، نیمه، یك های مهم:واژه

 .، خدا جانتکرار: دیدم، درست، نصف ادبی: نکتۀ

 جان: منادا. خدا دانش زبانی:

 تنگی از هم ایهلِگِ هیچ و خندیدندمی و گفتندمی و بودند شده لووِ هم راحت خیلی که این با-13 

 ...نداشتند جا
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یِ / گِلِه: شکایت، گالیه/ تنگپراکنده و پخش: لووِبا اینکه: با وجودِ اینکه/ راحت: آرام، آسوده/  های مهم:واژه

 جا: تنگ بودن مکان، کم بودنِ جا.

خندیدند، نداشتند./ نهاد هر چهار جمله، ضمیر گفتند، میبودند، میها: شدهچهار جمله است./  فعل دانش زبانی:

 است که حذف شده است. « ایشان»یا « آنان»

 ها بود؟کِی بعدش نوبتخوب...  -14

های بله درست است. باقی قلبم، یعنی آن نصفۀ خالی را، با خوشحالی و رضایت، دادم به همۀ آدم

های خوبی که دارم و همۀ دوستانم، و همۀ کنند؛ همۀ قوم و خویشکه تویِ محلّۀ ما زندگی می خوبی

 ها را دوست دارند...هایی که بچّهمعلّم

شنودی/ محلّه: کوی، بَرزَن، چند کوچه در کنار رضایت: راضی بودن، خُمانده/ باقی: بقیه، باقی های مهم:واژه

 جمعِ مکسّرِ آن: اقوام/ خویش و قوم: مترادفند.هم/ قوم: فامیل، خویشاوند، 

 تکرار: همه، خوب، که. نکتۀ ادبی:

 دانید چی شد...وخودتان می-15

 قدر بزرگ باشد؟(تواند این)خدایا چیز به این کوچکی چطور می

 ر است.دااین عموی پدرم خیلی خیلی خیلی پول راستش بین خودمان باشد، پدرم یک عمو دارد،

 تکرار: خیلی، عمو، پدرم. ادبی:نکتۀ 

 را خوب هایآدم همه دیدم وقتی من -16

 این کردم سعی دهم،می جا قلبم توی دارم

 وشهگ یک و قلبم توی ببرم هم را پدرم عموی

 هرچی. ..جانگرفت ...اامّ.. .بدهم جا شهِبِ

ه چ اامّ ...سوخت هم دلم.. .نگرفت جا کردم

 ،نیست هک من تقصیر. دیگر نگرفت جا کارکنم؟

 ره راستش یعنی،. است خودش تقصیر حتماً

 جا ،فشار و زحمت با هم، خودش که وقت

 بیرون هایشپول بزرگ صندوق گرفت،می

 بیرون آمدمی قلبم از دوان دوان او، و ماندمی

 ...بردارد را صندوق تا

: به او/ تقصیر: کوتاهی، بِهش های مهم:واژه

 .دوان دوان: به سرعت، در حالِ دویدنزحمت: رنج و سختی/ فشار: نیرو وارد کردن، زور دادن/ انگاری/ سهل

نگرفت، تقصیر، خودش، دوان،  ،قلبم، جا ،تکرار: توی «/ناراحت شدم»دلم سوخت: کنایه از اینکه  ادبی: هاینکته

، بیرون: تضاد/ ویِ ت/ «و فاش نکردن نگفتن به کسیپنهان کردن مطلبی یا اتّفاقی، »کنایه از بین خودمان باشد: صندوق/ 
  است، نیست: تضاد.
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 باشد. زرگب تواندمی چقدر کوچک کوچک قلب یک که فهمیدممی داشتم یواش یواش تازه بله -17

زدم:  ریادف دفعهیک افتادم، جنگ آن سخت خیلی هایشب و روزها آن یاد به که شب یک بنابراین

 ما خانۀ زا و ما سرزمین از ما خاک از را دشمن و جنگیدند که هاییآن همۀ به بخشممی را قلبم باقی»

  «.بیرون... انداختند

 باره، ناگهان/ خاک و سرزمین: مترادف.دفعه: یكندازه/ یكیواش یواش: آرام آرام/ چقدر: چه ا های مهم:واژه

 یر.نظجنگ، دشمن، خاک، سرزمین: مراعات/ ماتضاد: کوچك، بزرگ؛ روز، شب/ تکرار: یواش، کوچك،  ادبی: هاینکته

: «ما خانۀ»، «ما سرزمین» ،«ما خاک«./ »فریاد زدم»تمام عبارت درونِ گیومه، مفعول است برای فعلِ  دانش زبانی:

 هر دو ترکیب وصفی هستند.«: قلبِ کوچك»، «شبِ سخت»ترکیب اضافی هستند./ 

 سربازخانه .داشت بیمارستان .داشت مدرسه .بود شده بزرگ شهر یک مثل قلبم دیگر حاال ...خوب -18

 که شد طور این .داشت خالی جای عالم یک هم باز و داشت مسجد و خیابان و همحلّ و کوچه .داشت

 «.است بس کردن انتخاب دیگر» :گفتم دمخو به

 انتخاب: برگزیدن، گُلچین کردن. /دنیا یك وسعت اندازه به ،زیاد مقدار: معالَ یكعالَم: جهان، دنیا/  های مهم:واژه

: تشبیه/ داشت، دیگر، یك: تکرار/ کوچه، محلّه، خیابان: مراعات بود شده بزرگ شهر یك مثل قلبم ادبی: هاینکته

 نظیر/ شهر، مدرسه، بیمارستان، سربازخانه، مسجد: مراعات نظیر.

است که « قلبم» واژۀ نهاد -ها آمدهآندر « داشت»که فعل -در جملۀ نخست و شش جملۀ پس از آن  دانش زبانی:

مدرسه: مفعول )چه چیز را داشت؟ مدرسه(/ جملۀ درونِ است./  ها حذف شدهو در دیگر جمله اول آمدهۀ فقط در جمل
  «.گفتم»گیومه هم مفعول است برای فعلِ 

 ...دنیا سر آن تا دنیا سر این از ؛دنیاست سراسر خوب هایآدم ۀهم و همه مال من قلب-19 

 .مانده قیبا قلبم ۀگوش یک در کوچک خیلی خیلی جای یک فقط ،حاال .بینیدمی که خودتان 

 که شرطی هب ،بد هایمآد ۀهم برای ،است درست ،بله ؟گذاشتم باقی کسانی چه برای را آنجا دانیدمی

 را اهادری ،نکنند تاذیّ را هابچّه ؛بردارند کردن بدی و بودن بد از دست و کنند درست را خودشان

 ...نگویند زور کسی به و نکشند را جانورها ،نکنند کثیف

 .، موجود زندهجانور: حیوان : همه جا/دنیا سر آن تا دنیا سر ایناز آلوده/ : کثیف های مهم:واژه
/ کردن تمس: کنایه از گفتن زور/ ، انجام ندادنرداشتن: کنایه از ترک کردن چیزیدست از چیزی ب ادبی: هاینکته

 .تضاد/ همه، خیلی، سر: تکرار«: دنیا سر آن» ،«دنیا سر این»

های آدم»، «جایِ کوچك»ها، دریاها، جانورها: همگی مفعول هستند./ قلبِ من: نهاد/ آنجا، خودشان، بچّه  دانش زبانی:

 ترکیب وصفی/ گوشۀ قلب: ترکیب اضافی. «: بد

 ...ندباش نداشته قلبم توی کوچک ۀخان یک دارند حق خوب ،بشوند خوب اگر هم بد هایآدم -21 

 ؟نه

 باقی اج کمی هم باز کنممی فکر من ،من قلب توی بیایند و بشوند خوب هم بد هایآدم اگر هتاز

 ...دیگر چیزهای خیلیو  ...هافیل ،آهوها ،هاماهی ،هاکوه ،هاپرنده ،هاجنگل برای شاید ...بماند

 : تکرار. خوب، بد: تضاد/ من، خوب، بد ادبی: هاینکته



 *درسنامۀ فارسی هفتم )درس ششم( *دبیران ادبیات افرسی شهرستان دلفان
 *دکتر احمد کنجوری، ابوالقاسم رستمی، بهزاد شاکرمی، علی منتی و زهرا کوشکی

 

 

 وقت هیچ رچطو آخر کوچکی این به قلب !دریا یا است قلب این نیست معلوم واقعاً ،است بعجی -21

 .نیست مربوط من به این خوب ؟ها ؟شودنمی رپُ

 آنجا باید ،هست جا قلبم توی وقتی تا ،حاال اامّ است طور این چرا که بفهمم بشوم بزرگ وقتی شاید 

 ...مهربان و خوب هایآدم به ببخشم را

 ؟نه مگر ؛دیگر است همین برای قلب 
 ابراهیمی نادر 

واقعاً: درواقع، در حقیقت، به راستی/ / ، مایۀ تعجّب و حیرتآورشگفت ،انگیزشگفت: عجیب های مهم:واژه

 طور است.، البته ایننیست؟طور مربوط: مرتبط، وابسته، دارای ربط و پیوند/ مگر نه: آیا این

 .تشبیه«: دریا یا است قلب این» ادبی: نکتۀ

آخِر  کوچکیقلب به این »،«[؟است]یا دریا » «این قلب است» ،«ستیواقعا معلوم ن» ،«استعجیب » دانش زبانی:

  آید.است و یك جمله به شمار می شبه جمله« ها»هستند. شش جمله  «: ها؟»، «؟شودچطور هیچ وقت پُر نمی
 

اش گیهای فرهنکودک و نوجوان فعالیت هایداستان با که است سینماگری و نویسنده ابراهیمی نادر نادر ابراهیمی:

های ریحانه خانم، قصّۀ سار و سیب، ها، دور از خانه، قصّهرا شروع کرد. کالغ
های کودک و های خوب قدیم برای کودکان و... بعضی از کتابنوسازی حکایت
 نوجوان اوست.

نوشت. پس از  3133در سال « ای برای شبخانه»نخستین کتابش را با اسم 
سه دیدار »نقالب، زندگی امام خمینی )ره( را با نام ا

نوشت. وی در « با مردی که از فراسوی باور ما آمد
 درگذشت. 3131خردادماه سالِ 
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حق: حقوق، حقیقت، حقایق/ نصف: انصاف، منصف/ زحمت: مزاحم، ازدحام/ باقی:  :خانوادههمهای واژه

  رضا، راضی/ تصمیم: مصمم، صمیمی.مابقی، بقیه/ رضایت: 

 
 

رسانند؛ ها تنها با اضافه شدن نهاد معنای کاملی را میترین بخش یك جمله است. برخی فعلفعل، اصلی :دانش زبانی

ها عالوه بر نهاد به جزء دیگری برای کامل شدن معنی جمله نیاز دارند؛ ؛ اما برخی فعل«آمد»و « رفت»های مانند فعل
نشانه مفعول است و معموالً همراه با « را»عول نام دارد. آید مفمی« کس راچه»و « چیز راچه»این بخش که در پاسخ 

 )فعل(. خورد)مفعول( را  سیب)نهاد(  علیآید مانند مفعول می
ول مفع« غذا»شود؛ مثال: کودک غذا خورد. )چه چیز را خورد؟ =غذا را( بنابراین می حذف« را»گاه نشانه  :نکته

 است.

 

 نکتۀ ادبی

کنند، شاعران و نویسندگان برای زیباسازی و تأثیرگذاری شعر یا نوشتۀ خود، آگاهانه کلمات یا عباراتی را تکرار می تکرار: 

خیلی خیلی به  من»مانند  ؛بیفزاید کالم تأثیر برو این تکرار زمانی زیبا است که برای تأکید بر مطلب یا موضوعی باشد 
  .پردازندمی شعر در بیت مصراع یا یك یك تکرار به حتّی گاهشاعران  «.ادبیات فارسی عالقه دارم

 

 

 

 

 
 

  

 

 زبانی و ادبی دانش
 

 نکتۀ امالیی
 در شانبه معنا و کاربرد ،ها. شناخت شکل درست آنهستندامالیی های مهم واژهاز  «آواهم»های واژه

نوشتار نظر ما از شوند؛ اگویند که به یک شکل تلفظ میبه کلماتی می «آواهم»های جمله وابسته است. واژه

 و معنا با هم تفاوت دارند؛ مانند حیات، حیاط/ سفر، صفر.)امال( 
 




