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 1فارسی  چهاردهم درس  ((  بقال و طوطی))    داستان

 

 ،طوطیی گـــویا سبز نوایی، خوش                           طوطـــــــیی را وی و بقالی بود   -  1

 .داشت سخنگويي و رنگ سبز آواز، خوش طوطي كه بود بقّالي

در طوطیي و « ی » حرف  .مالکیت و دارندگي نشانه: را/  گو سخن: گويا/  سخن خوش: نوا خوش/  او: وی

 بقالي نشانه ناشناس ) نکره (است  

 سوداگـــــران همه با گـــــفتی نکته                  دکان نگـــــــهبان بودی دکان در    -  2

 .كردمي شوخي و شدمي همسخن خريداران با و كردمي مراقبت دكّان از طوطي

 .فروشنده و خريدار مشتری،: سوداگر/  كردن شوخي: گفتن نکته /، مي گفت   بود مي،گفتي :   بودی

 « د » دكان ، نگهبان و سوداگر با هم مراعات نظیر دارند . واج آرايي حرف 

 بدی حــــاذق طوطـــــیان، نوای در               بدی ناطــــق آدمــــــی خطابِ در  -  3

 .دست و ماهر بود  چیره طوطیان میان آوازخواني در و اين طوطي با آدم ها سخن مي گفت ،

: بدی/  دست چیره ورزيده، ماهر،: حاذق/  آواز و نغمه: نوا/  گويا سخنگو،: ناطق/  گفتن سخن: خطاب

 میان آدمي ، ناطق ، نوا و طوطي مراعات نظیر وجود دارد .  .بود ميمخفف 

 بریخــــت را گُل روغنِ های شیشه                   گریخت سویی دکان، صدر از جست   -  4

) روغن گل سرخ در طب سنتي كاربرد دارد (  گل روغن هایشیشه و پريد سويي به دكّان باالی از طوطي

 .ريخت را

 ناهمسان جناس: بريخت گريخت،/  سینه باال،: صدر/  پريدن: جستن

 وش خواجه فارغ، بنشست دکان بر                           اش خواجه بیامد خانه سوی از   -  5
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 .نشست مغازه در كدخدامنشانه و آسوده خیال با و آمد مغازه به خانه از طوطي صاحب

 پسوند شباهت  .مانند: وش( / تشبیه) كدخدامنش: وش خواجه/  آسوده: فارغ/  آقا سرور،: خواجه

 زضرب کل طوطی گشت زد، برسرش                      چرب جامه و دکان روغن پر دید   -   6

 سر بر ایضربه چنان و شد عصباني است، شده چرب( وسايل)  ها پارچه و روغن پر مغازه كه ديد بقّال

 .شد كچل طوطي كه زد طوطي

 ناهمسان جناس: ضرب چرب،/  زدن: ضرب/  ، بي مو  كچل: كل/  پارچهلباس ،  : جامه

 ـردکـ آه ــتندام از ـالبقــ مرد          کـــــرد کوتاه سخن چندی روزک  -   7

 .كردمي ناله و آه پشیماني از بقال مرد و گفتنمي سخن و شد ساكت روزی چند طوطي

سخن كوتاه كردن ، كنايه از حرف نزدن / از ندامت آه كردن / پشیماني: ندامت/  چندروزی: چندی روزک

 ، كنايه از پشیماني . 

 ــیغم زیر شد تمنعمــ کآفتاب              دریغ ای: گفتمی و کندبرمی ریش    - 8

 .رفت دست از نعمتم كه افسوس گفتمي و كندمي را) ريشش (  اش چهره موهای بقال مرد

ريش بر مي كندن ، كنايه  /  تناسب: میغ آفتاب،/  ابر: میغ/  تشبیهي اضافه: نعمت آفتاب/  افسوس: دريغ

 «  نعمت دادن دست از» از كنايه: میغ زير شد نعمتم آفتاباز پشیماني فراوان / 

 زبان خوش آن سر بر من زدم چون                       زمان آن بودی بشکسته من دست    - 9

 .شکستمي دستم زدم،مي آوازم خوش طوطي سر بر كه زماني آن كاش ای

 /  سخن از مجاز: زبان/  ناهمسان جناس: زمان زبان،/  تناسب: سرزبان ،  دست،

 را ویشخـ مرغِ قنطـ بیابد تا                         را درویش هـــر داد می ها هدیه  -10

 .بگويد سخن دوباره طوطي شايد تا كردمي كمك نیازمندی هر به بقّال مرد

 پرنده: مرغ/  گفتن سخن: نطق/  گدا تهیدست،: درويش
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 یدوارنومـ بد بنشسته دکان بر                       وزار حیران شب، سه و روز سه بعدِ -11

 .بود نشسته دكّانش در ناامیدی با بیچاره و امید نا و سرگردان روز شبانه سه از بعد

 با بیت بعد موقوف المعاني است . .ناامیدی با: نومیدوار/  بود: بد/  بیچاره: زار/  تضاد: شب روز،/  تکرار: سه

 ـفتگُ به او آید کاندر باشد که تا                       تشگُف هرگون را مرغ آن نمود می- 12

 به شروع اش پرنده شايد تا(  آوردمي در شکلك و ادا)  دادمي نشان انگیز شگفت كارهای طوطي برای

 .كند گفتن سخن

 .سخن: گفت/  در: اندر/  عجیب: شگفت/  نوع گونه،: گون

 طشت و طاس پشت چو مو، بی سر با                         گذشت می برهـنه سر ایجولقیی  -13

 .بود صاف تشت و طاس پشت مانند سرش كه گذشتمي جا آن از سربرهنه گدايي روزی

  .تناسب: مو سر،/  تکرار: سر/  مسي كاسۀ: طاس/  كاله بي: سربرهنه/  درويش و گدا و پوش ژنده: جولقي

 النفـ هی که  زد درویش بر بانگ                           زمان در آمد گــفت اندر طوطی -14

 :فالني ای:  كه زد صدا را گدا و كرد گفتن سخن به شروع درنگ بي طوطي

 .، آهای  هان: هي /تهیدست گدا،: درويش/  فرياد: بانگ/  درنگ بي: درزمان/  گفتن سخن: گفت/  در: اندر

 . منادا نقش در مبهم اسم فالن

 تی؟ریخـ روغن شیشه از مگر تو                         آمیختی؟ ـالنک با کــل ای چه از -15

 ای؟ريخته را روغن هایشیشه ) مانند من ( مگر هم تو آمدی؟ در هاكچل جمع در و شدی كچل چرا تو

 مگر ، آيا ، قید پرسش. .روغن شیشۀ: روغن شیشه از/  شايد: مگر/  كردی معاشرت: آمیختي/  كچل: كل

 را دلق صاحب پنداشت خود چو کو                          را لقخـ آمد خنده قیاسش از -16

 .بود پنداشته خودش مانند را مو بي گدای مرد آن طوطي چون خنديدند، طوطي نادرست مقايسۀ از مردم
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 كه: كو/  پوش ژنده: دلق صاحب/  پاره پاره جامه: دلق/   او كه: كو/ مردم: خلق/  مقايسه سنجش،: قیاس

 .ناهمسان جناس: خلق دلق،/  پوش ژنده: دلق صاحب/  كرد تصور: پنداشت/  او

 شیر و یرش نبشتن در باشد گرچه                         مگیر خود از قیاس را پاکان کار -17

 در خوردني شیر و درنده شیر كلمه دو چند هر. و مقايسه نکن  نسنج خود كار با را پاک های انسان رفتار

 .(است دور هم از بسیار آنها معنای اما) هستند يکسان نوشتن

: نخست شیر همسان، جناس: شیر شیر، /، ويژگي سبکي   نوشتن: نبشتن/  پاک هایانسان: پاكان

 بیشه شیر: شیردوم شیرخوردني،

 شد ـاهآگ حق ابدال ز سیکـ کم                           شد گمراه سبب زین عالم جمله -18

انسان  كه است كسي كمتر. افتادند گمراهي به ناروايي هایو مقايسه  سنجش چنین دلیل به جهان مردم

 .ببرد پي هاآن جايگاه به و بشناسد را برگزيده و صالح خدا 

و پاک  كامل و زنان  مردان: ابدال/  خاطر اين به: سبب زين/  جهان مردم از مجاز جهان،: عالم/  همه: جمله

 ، جمع بدل 

 عسل دیگر زین و نیش زان شد لیک                        محل از خوردند زنبور گون هردو -19

 و كندمي عسل تولید يکي اما كنند،مي تغذيه محل يك از( قرمز زنبور و عسل زنبور)  زنبور نوع دو هر

 .زهرآلود نیش ديگری

 تضاد: عسل نیش،/  ولي: لیك/  گونه: گون

 ناب مشک آن ز و شد سرگین یکی زین                        آب و خوردند گیا آهو گون دو هر -20

 آهوی)  ديگری و(  معمولي آهوی)  كندمي تولید فضله نوع يك امّا خورند؛مي گیاه و آب آهو، نوع دو هر

 .خالص ، نوعي عطر خوشبو و گران بها  مُشك( ختن

 .ناهمسان جناس: ناب آب،/  تناسب: آب گیاه،/  تضاد: مشك سرگین،/  خالص: ناب/  نهِپِ فضله،: سرگین
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 شکر دیگر آن و خالی یکی این                          آبخور یک از خوردند نی دو هر -21

 .استو تو خالي  پوک ديگری و سازد مي نیشکر يکي امّا شوند؛مي آبیاری آب، يك از ني نوع دو هر

 .پوک: خالي/  بردارند آب آنجا از كه محلي آبشخور،: آبخور

 بین راه ساله هفتاد انشـ فرق                         بین اشباه چنین ینا هزاران صد -22

 بسیار آنها میان تفاوت و است ظاهری هاشباهت اين امّا دارد؛ وجود ظاهری هایشباهت اين از گونه هزاران

 .است زياد

/  زياد فراوان، از كنايه: ساله هفتاد/  فراوان بسیار از كنايه: هزار صد/  همانندان مانندها، شبه، ج: اشباه

 تناسب: هفتاد هزاران،

 دست داد نشاید دستی هر به پس                         هست روی آدم ابلیس بسی چون -23

 برقرار دوستي رابطۀ هركسي با كه نیست شايسته پس بسیارند؛ جهان در نما آدم هایشیطان كه جا آن از

 .كني

 دست( / آدم چهرۀ مانند ای چهره) تشبیه نما، آدم: روی آدم/  ، شیطان اهريمن: ابلیس/  بسیاری: بسي

 .         تکرار: دست/  ناهمسان جناس: دست هست،/  است شايسته: شايد/  «كردن همنشیني»از كنايه: دادن


