ادبیات سفر و زندگی

درس هشتم:

سفر به بصره
هن
چون هب بصره رسیدیم  ،از رب گی و ـعاجزی هب دیوان گان ماننده بودیم و هس ماه بود هک موی ـسر  ،باز نکرده بودیم و

لن
میخواسـتم هک رد گر ما هب رَوم؛ باـشد هک گرم شوم هک هوا ـسرد بود و جا هم نبود و من و رباردم ره یک گی کهنه پوشیده بودیم و پالس

پارهای رد پشت بسته از رک ما.
قلمرو زبانی:

برهنگی :برهنه بودن  ،بد لباسی  /عاجزی :ناتوانی /باز کردن موی  :تراشیدن موی  /باشد که :به امید آن که  /لُنگ  :پارچهای
که در حمّام به کمر میبندند / .پالس :جامهای کم ارزش ،گلیم درشت و کلفت
قلمرو ادبی:
تشبیه :از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم :ما  :مشبّه ماننده :ادات دیوانگان :مشبه به وجه شبه  :برهنگی و عاجزی
قلمرو فکری:
سه ماه بود که موی سر باز نکرده بودیم :سه ماه بود که موی سر خود را نتراشیده بودیم

ّ
حم
جی
گفـتم اکنون ما را هک رد ام گذا رد ؟ خور نکی بود هک کـتاب رد آن می نهادم  ،بفروخـتم و از بهای آن ردَمَکی چند،

سیاه ،رد کاـغذی کردم هک هب گرماهببان دـهم ات باـشد هک ما را دَمکی زیادت رت رد گرماهب بگذا رد هک شوخ از خود باز کنیم .چون آن

ردمک اه شیپ او نهادم  ،رد ما نگریست ؛ پنداشت هک ما دیواهنایم .گفت  « :ربوید هک هم اکنون مردم از گرماهب بیرون میآیند» .و

خج
الت بیکون آمدیم و هب شـتاب ربفتیم .کودکان رب رد گرماهب بازی میکردند ؛
نگذا شت هک ما هب گرماهب ردروـیم  .از آن جا با
پندادنتش هک ما دیوان گانیم .رد پی ما افـتادند و سنگ میانداختند و بانگ میکردند.

قلمرو زبانی:
خورجینکی :خورجین کوچک ،جامه دان ،کیسهای که معموال از پشم درست میکنند و شامل دو جیب است / .درمک :درهم کم.
پول اندک  /دررویم  :وارد شویم
قلمرو فکری:
شوخ :چرک  /شوخ از خود باز کنیم :چرک و آلودگی بدن خود را بزداییم و پاک کنیم.

تع ّ
نس
یس
ما هب گوهشای باز ـشدیم و هب جب رد کار دنیا مینگر تیم و م کاری از ما سی دینار مغربی میخواست ،و چیه ـچاره ندا تیم ؛

لفت
ـه ب فـض
گف
ل داشت از شعر و ادب ـهم
جز آن هک وزری ملک اهواز  ،هک او را ابوا ح علی بن احمد می تند  ،مردی ا ل ود و

ـه فـض
تم
ل بود آشنایی افـتاده بود و
کرمی ام  ،هب بصره آمده بود ؛ پس مرا رد آن حال با مردی پارسی هک ـهم از ا ل
ّ
صح
ت
م
او را با وزری  ،بتی بودی و این مرد پارسی ـهم دست تنگ بود و وسعتی ندا شت هک حال مرا مر ی کند.
قلمرو زبانی:
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ما به گوشه ای باز شدیم  :به گوشه ای پنهان بردیم /مُکاری  :کرایه دهندۀ اسب و شتر  /دینار مغربی :سکّۀ طالی رایج و معیار که
در مراکش ضرب شده باشد / .اهل :شایسته  /فضل :دانش  /وسعت  :سرمایه
قلمرو ادبی:
دست تنگ بود :کنایه از « فقیر بودن»
قلمرو فکری:
صحبّتی بودی  :هم نش ینی داشت / .این مرد پارسی هم دست تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی کند :این مرد
ایرانی فقیر بود و ضع مالی خوبی نداشت تا به حال من رسیدگی کند

بش
هس نش
احوال مرا زند وزری باز گفت  .چون وزری نید ،مردی را با اسبی زندیک من فرسـتاد هک « چنان هک تی رب ین و زندیک من

آی » .من از بدحالی و ربهنگی شکم داشـتم و رفتن مناسب ندیدم ؛ رقعهای نوشـتم و ـعذری خواسـتم و گفـتم هک « بعد
ّ
م ا فـض
هم
ل مرتبهای است
از این هب ـخدمت رسم » .و رغض من دو چیز بود  :یکی بی نوایی ؛ دویم گفـتم اان او را تصور شود هک ر رد
ّ
ّ
خج
زیادت  ،ات چون رب رقعۀ من اـطالع یابد  ،قیاس کند هک مرا اهلیت چیست  ،ات چون هب خدمت او حاضک شوم الت نبکم  .رد
مج
نی
ل
حال  ،سی دینار فرسـتاد هک این را هب بهای تن ـجاهم بدهید .از آن دو دست ـجامۀ کو ساختیم و روز سیوم هب س
ّ
سخ
وزری شدـیم .مردی اهل و ادیب و افـضل و نیکو منظر و متواضع دیدم و مـتدین و خوش ن .ما را هب زندیک خویش بازگرفت  ،و از
ّ
اول شعبان ات نیمۀ رمـضان آن ـجا بودیم  ،و آن هچ آن ارعابی کرای شـتر رب ما داشت  ،هب سی دینار ،ـهم این وزری بفرمود ات بدو

ن
دادند و مرا از آن ر ج آزاد کردند.
قلمرو زبانی:

برنشین :سوار شو  /بدحالی  :فقیری  ،بیچارگی /رقعه :نامه  /اهلیت :شایستگی ،لیاقت که مرا اهلیت  « :را » فک اضافه ،
« اهلیت ِ من »  /تن جامه :لباس  /ساختیم :تهیّه کردیم  /متواضع :فروتن  /بازگرفت :پذیرفت  /کرای شتر :کرایۀ شتر
قلمرو فکری:
مرا در فضل مرتبه ای است زیادت :من(ناصر خسرو) در فضل و کمال ،دارای درجۀ واالیی هستم (.من شخص فاضل و کاملی
هستم)
چون بر رقعۀ من اطّالع یابد ،قیاس کند که مرا اهلیّت چیست :وقتی نامۀ مرا بخواند متوجه شود که من چه اندازه لیاقت و
شایستگی دارم.
ما را به نزدیک خویش بازگرفت  :ما را به نزد خویش نگاه داشت

ّ لح ّ
خ
ب
ست
ی
ف
چ
ـخدای ،تبارک و تعالی ،همۀ بندگان خود را از ـعذاب قرض و دین فرج داهد  ،هب حق ا ق و اَهله ،ون وا م ر ت ،ما

ا گسی
ل کرد  ،چنان هک رد کرامت و فراغ هب پارس رسیدیم  ،از ربکات آن آزاد مرد  ،هک ـخدای ،
را هب انعام و اکرام هب ر ه ردیا

ّ جّ
زع و َل  ،از آزاد مردان خشنود باد.
قلمرو زبانی:
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فرج :گشایش ،رهایی /دهاد :فعل دعایی ،بدهد /به حقّ الحقّ و اَهلِه :سوگند می دهم ( تو را ) به حقیقت و اهل حق  /انعام:
بخشش

 /اکرام :بزرگداشت

 /گسیل کرد :فرستاد

 /فراغ :آسایش ،آسودگی

بعد از آن هک حال دنیاوی ما نیک ـشده بود و ره یک لباسی پوشیدیم  ،روزی هب رد آن گرماهب شدـیم هک ما را رد آن جا
ّ
یس
حم
نگذاشتند .چون از رد ردرفتیم ،گرماهب بان و ره هک رد آن جا بودند  ،همه رب پای خاستند و با ـتادند چندان هک ما رد ام شدیم
ّ
ّ
نم نشس
مسل
 ،و دالک و قیم رد آمدند و ـخدمت کردند و هب وقتی هک بیرون آمدیم ره هک رد خ گرماهب بود  ،همه رب پای خاسته بودند و ی تند ،ات
ّ
حم
امی هب یاری از آن خود میگوید  « :این جواانن آانن اند هک فالن روز
ما جاهم پوشیدیم و بیرون آمدیم  .و رد آن میاهن (دینشم)
ّ
گم
حم
ما ایشان را رد ام نگذاشتیم  » .و ان ربدند هک ما زبان ایشان ندا نیم ؛ من هب زبان اتزی گفـتم هک  « :راست می گویی ،
خج
ّ
ما آاننیم هک پالس پاره اه رب پشت بسته بودـیم » .آن مرد ل ـشد و ـعذراه خواست و این ره دو حال رد مدت بیست روز بود
ّ
فـض
ی فص
ل و رحمت کردگار ،
ل بدا ن آوردم ات مردم بدا نند هک هب ـشدتی هک از روزگار شیپ آید  ،نباید انلید و از
و ان
جّ
ّ
ل جالهل و عم نواهل  ،ان امید نباید ـشد هک او  ،تعالی  ،رحیم است.
قلمرو زبانی:
دنیاوی :مادّی ،دنیایی  /نیک شده بود  :خوب شده بود /ما را در آن جا نگذاشته بودند  :اجازه ورود نداده بودند /چون از در در
رفتیم  :وارد شدیم  /دلّاک :کیسه کش حمام  ،مشت و مال دهنده  /قیّم  :سرپرست  ،کیسه کش حمام  /مسلخ :رخت کن
حمام /تازی  :عرب  /خجل :شرمنده  /فضل :بخشش  /جلَّ جالله و عَمّ نَواله  :بزرگ است شکوه او و فراگیر است لطف او.
سفر نامه ،ناصرخسرو
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کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی :
 -1معانی مختلف واژۀ «فضل» را با توجّه به متن درس بنویسید.

فض

فض

ر دانش« :مردی اهل بود و ل داشت».

حم

ر بخشش« :از ل و ر ت کردگار  ،انامید نباید شد».

 -2جدول زیر را کامل کنید:
مترادف

واژه

بخش
ش،جوانمردی

کَرَم

بخش
نع بخ
مت شیدن ،ش

اِنعام

آسودگی /آسایش

فراغ

 -9در زبان فارسی ،کلمهای اهمّیّت امالیی بیشتری دارد که یک یا چند حرف از حروف ششگانۀ زیر در آن باشد:
اکنون از متن درس ،واژههایی که این نشانهها در آن به کار رفتهاند را بیابید و بنویسید.
ء،ع

ت،ط

ح،ه

ذ،ز،ض،ظ

ث،س،ص

غ،ق

عاجز

اطالع

رحمت

فضل /نیکو منظر

صحبت

فراغ

اکرام

تازی

اهلیّت

کاغذ /تازی

پالس

قیّم

 -4واژهها در گذر زمان دچار تحوّل معنایی میشوند ،برای پی بردن به این موضوع ،معنای واژههای مشخّص شده را ،با کاربرد
امروزی آنها مقایسه کنید:
 -ما را به نزدیک خویش باز گرفت .مهمان کرد (امروزه  :پس گرفت)

فع

فت

 -به مجلس وزیر شدیم .ر یم (امروزه :ل اسنادی است)

کن
کن
 -شوخ از خود باز کنیم :بشومیی ،پاک یم (امروزه :جدا یم)

 -5کاربرد معنایی پسوند «  َ -ک » را در هر یک از واژه های زیر بنویسید.
خورجینک  :تصغیر ( خورجین کوچک )

دَمَک  :کم ( زمان اندک )

دِرمک  :کم ارزش ( ردهم کم ارزش )

قلمرو ادبی:
 -1در متن درس ،نمونهای از تشبیه بیابید و ارکان آن را مشخص کنید.
«از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم».

ّ
ارکان تشبیه :یم (=ما)  مشبه

ّ
دیوانگان :مشبهٌهب ماننده :ادات تشبیه

برهنگی و عاجزی :وّج شبه

 -2دو ویژگی نثر ناصرخسرو را بنویسید و برای هر یک از متن درس نمونهای بیاورید.

کواتهی جملهاه  /توصیفاهی دقیق  /سادگی عبارتاه.
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قلمرو فکری:
 -1چرا ناصرخسرو دعوت وزیر را نپذیرفت؟
 -1بینوایی  -2نشان دادن مقام خود هب وزری.

 -2معنا و مفهوم عبارتهای زیر را به نثر روان بنویسید.
 -دست تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی کند.

ّ
خ
ب
به
ب
ی
نیازمند بود و توان مالی ندا شت ات وضع ت مرا ود شد.

 -چون بر رقعۀ من اطّالع یابد ،قیاس کند که مرا اهلیّت چیست.

یس
با خواندن انمۀ کواته من ،شا تگی مرا بسنجد و ارزش مرا ردیابد.

 -9بیت زیر ،با کدام قسمت درس ،ارتباط دارد؟

بس
« دوران روزگار هب ما بگذرد ی

گاهی شود به

ار دگر هگ ـخزان شود».

سعدی

این هر دو حال در مدّت بیست روز بود.
 -4چگونه از پیام نهایی درس میتوانیم برای زندگی بهتر ،بهره بگیریم؟

سخ
بخش
زندگی خوشیاه و تیاهی زیادی دار د .نباید انامید شد باید همیشه هب رحمت و ش ـخداوند امیدوار بود و توکل کرد.
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گنج حکمت

شبی در کاروان
سح
آ سف هم
راه ما بود
ر
ر رد کنار بیشه ای  ،خفته  ،شوریده ای هک رد ن
یاد دارم هک شبی رد کاروانی همه شب رفته بودم و
گفتم
نف
ش  « :آن هچ حالت بود ؟ » گفت  « :بلبالن
نعره ای ربآورد و راه بیابان گرفت و یک س  ،آرام نیافت ؛ چون روز شد
ّ
کب
تسبی
کان از کوه و غوکان رد آب و بهایم از بیشه ؛ اندیشه کردم هک مروت نباشد همه رد ح و
را دیدم هک هب انـلش رد آمده بودند از رد خت و
من هب غفلت  ،خفته.
قلمرو زبانی:
کاروان  :وندی ( کاروان  +ی ) /

بیشه  :جنگل کوچک

 /شوریده  :انسان عارف  /یک نفس  :یک لحظه

گفتمش  :گفتم به او ( ش  :متمم )  /نالش :نالیدن  /غوک  :قورباغه  /بهایم  :چهار پایان  /مروّت  :جوانمردی
تسبیح  :خدا را به پاکی یاد کردن  ،سبحان اهلل گفتن

صب
دوش مرغی هب ح می انلید لـقع و صبرم ببرد و طاقت و هوش

قلمرو زبانی:
دوش  :دیشب  /می نالید  :ماضی استمراری
قلمرو ادبی:
قالب شعر :قطعه  /مرغ می نالید :تشخیص

مخ
یکی از دوسـتان لص را

مگر آواز من رسید هب گوش

قلمرو زبانی :
مخلص :بی ریا  ،صمیمی  /مگر :در این بیت از قضا ،اتفاقا

گفت باور ندا شـتم هک تو را

م غ چنی
ن کند مدهوش
بانگ ر ی

قلمرو زبانی:
بانگ  :ناله  ،فریاد

 /مدهوش  :بیهوش  ،سرگشته

تسبی
گفـتم  «:این شکط آدمیت نیست مرغ ح گوی و من ـخاموش».

قلمرو زبانی:
گفتم  :جواب دادم  /آدمیّت  :انسان بودن  /خاموش :ساکت ،بی صدا
گلستان سعدی
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