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روان خوانی

چرا زبان فارسی را دوست دار م؟
پاسخ من به کسی  که از من می پرسد چرا زبان فارسی را دوست داری، چه می تواند باشد؟ نخست 
می باید بگویم دوست داشتن، لفظ مناسبی برای بیان این دلبستگی نیست و به جای آن بهتر است از 

عشق ورزیدن استفاده کنم.
اّما چرا به زبان فارسی عشق می ورزم؟ پاسخ من این است که زبان فارسی نه فقط مرا به فارسی زبانان 
جهان و ایرانیان معاصر و هموطنانم پیوند می دهد و موجب همدلی و همزبانی من با آنان می شود که مرا 

با گذشته ها نیز همراه و هم نوا و هم آواز می سازد.
به کمک زبان فارسی می توانم پای سخن دانشمندان و حکیمانی بنشینم که در طول قرن های 

گذشته، سخنان عالمانه و حکمت آمیز خود را به زبان فارسی بیان کرده و به یادگار گذاشته اند.
با زبان فارسی می توانم اندرز استادان اخالق را بشنوم. هم چنین می توانم با فهم معارف و مناجات 
مؤمنان و عارفان بزرگ، دل به آنان بسپارم و به معبود و محبوب آنان ایمان بیاورم و با او راز  و   نیاز کنم.
آری، به زبان فارسی عشق می ورزم؛ چون با دانستن این زبان می توانم احساسات و افکار ایرانیان 
و فارسی زبانان دیروز و امروز را درک کنم و در غم ها و شادی ها و بیم ها و امیدهای آنان شریک شوم 

و هم چون آنان به آن چه دوست داشته اند، مهر بورزم و آن چه را د شمن می شناخته اند، د شمن بدارم.
این زبان فارسی است که به من توانایی و فرصت می دهد تا ترانه هایی را که مادران در نیمه شب ها 
در کنار بستر و بالین کودکان خود می خوانده اند، بشنوم و نسیم مهربان الالیی آنها را، مانند پری لطیف 
که بر گونٔه من کشیده می شود، لمس کنم. با زبان فارسی با زنان شالی کار در شالیزارهای میهنم هم گام 

و همدست باشم، با پهلوانان در ورزش خانه ها شاهنامه بخوانم و پای بکوبم.
زبان فارسی، موسیقی دل نوازی است که یک عمر در گوش من خوانده شده و دلم را به     وجد 
آورده است. این زبان به چشم انداز سرزمین من وسعت می دهد و مرا از مرزهای امروز فراتر می برد و با 
مردمان چین، هند، پاکستان، تاجیکستان و افغانستان یگانه می سازد. احساس می کنم که هرجا فارسی 

زبانی بوده و هست، همان جا وطن من است؛ بلکه خانٔه من است.
زبان فارسی، ریشه ای است که با آن به خاک و طنم بسته شده ام و فرهنگ سرزمین خود را با 
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این ریشه از خاک می مکم و با تغذیه از آن زنده می مانم و می رویم و می بالم و گل می دهم و گل می کنم.
آری، این چنین است که هر وقت نظم و نثری دل   پذیر و شیرین و استوار به این زبان می خوانم 
و می شنوم، شادمان می شوم و زبان به  تحسین می گشایم و هرگاه می بینم زبان یا خّط فارسی، خوار شده 
و خدشه و خطری بر آن وارد آمده است، غمگین و تلخ کام می شوم. حکایت من و زبان فارسی همان 

است که شاعر گفته است:

رم؟« ا �ب �ب
ن دل �ک �نم �آ

�ک ه  ا�ن ر �ک ن مهر �ب �آ و مهر   ردارم ا�ن �ت و و �ب �نم دل ا�ن �ت َر �کَ ر �ب
گ

�«

المعلی حّداد عادل    عغ

1ــ برای حفظ و نگاهبانی زبان فارسی چه باید کرد؟
2ــ به نظر شما چه چیزهایی، زبان فارسی و خّط فارسی را تهدید می کند؟

درک و دریافت
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ــ آدم آهنی و شاپرک
ــ ما می توانیم

ــ روان خوانی: پیر دانا

ی را سرَوری داد ن مّ��ت دا �آ �ن

�ت و�ش �ن به د��ت �نو�ی�ش �ب ر�ش � د�ی �ت ه �ت �ک
ال الهوری �ب ا�ت
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د رس شانزدهم

ادی  �ی  �غ ّ�ت مع�ی ه �ج اده �جود ولی هم�ی�ش س�ت گاه ا�ی سش
غما�ی  سالن � ه ای ا�غ صّٔه ما، رد �گو�ش غی �ت ه� دم �آ ه �آ ا�گر �چ

�جود.  ل  ر�ین وسا�ی  �ت ا�ج دغّ حج و  ه�تر�ین  �ج   ا�غ کی  ل �ی غی  ه� دم �آ �آ د.  می �کرد�غ   �ش
ا�ی �تماسش و  د  د�غ مع می سش

�ج   دور�ش

ک
ر � ا �پ ی و �ش ه�ن دم �آ �آ
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ه  ع�ج سر�ج  ، �غ�ش ه�غ�ی �آ وان  ا�غ �ج   ال�ج حج   حرکا�ت و  د  مد�غ می �آ   طر�غ�ش �جه  ه  �ج مر�ت �غد�ین  �چ رها   �ت ر�گ رغ
�ج و  ّه ها  �چ �ج

  وا�غ�ش ا�غ غی، سر و �ج ه� دم �آ د. �آ  �غگاه می �کرد�غ ّ�ج ع�ج ا �ت  و �ج  را �جه د�تّ�ت �گ�ش ی ر�غ �ج ار�غ م �غ �ش
غها �چ �  و �ت �غد�ش ما�غ

ه �جه هر سٔوالی،  ه �غ �تّ دهد. ال�ج  �ج وا�ج د، �ج  او می سش تی �که ا�غ  �جه سٔواال� وا�غس�ت �ین می �ت �غ م�چ
ه
کان می داد.  را �ت

مارٔه   سٔوال �ش د ا�غ ا�ی �ج ک�غ�غدگان  دل د�ی ا�غ ده �جود. �ج ه سش �ت و�ش  �غ ک�غار�ش ل ل روی د�یوار 
�ت�ج   تی �که ا�غ ط سٔواال� ه �غ�ت ل�ک �ج

د: روع می �کرد�غ �یک سش

؟ �یس�ت ما حچ ــ اسم �ش

 می داد:  وا�ج �غدی �ج ن و حغرحغر ما�غ ا صدای �غ�ش غی �ج ه� دم �آ �آ

. روم … ا��ت اسم من … �ت

د؟ �ی  �غمی �آ �ت و�ش ی اصاًل �غ �یرغ ه �چ  �چ  داری و ا�غ ی را دو��ت �یرغ ه �چ  همه �چ �تر ا�غ سش
�ی ــ �ج

�و …  رد�آ ای �غ ا مر  �جّ غی �ج � ��ت
 �ج  دارم … و ا�غ �تر … رو�غن را … دو��ت �یسش

�ج  … همه  ــ ا�غ

د. �ی دم می �آ �ج

ا سٔوال �جعدی را  د �ت د�غ  سٔوال ها �غ�یره می سش غهر��ت د و �جه � د�غ  می �غ�غد�ی اس�غ  هر  �چ مردم �چ� ا�غ

ر��غد: �چ
غی �ج ه� دم �آ  �آ ا�غ

د؟ ده ا�ی  سش ه کاری رد��ت ام دادن �چ �ج ما �جرای ا�غ ــ �ش

ده ام …  ی … سش رغ
امه ر�ی ر�غ

�ج  … طّراحی و  د … هر کاری را … �که �جرا�ی�ش ا�ی �ج ــ من … 

ام دهم. �ج ا�غ

د:  ده می سش ر��ی حغر  �چ �جعد سٔوال �آ

د؟ ی دار�ی و�ی ر�غ ه �آ گاه �چ سش غما�ی ن �  ا�ی ک�غ�غدگان ا�غ دل د�ی ا�غ رای ما �ج
ــ �ج
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ادی … دارم.  وی سالم�تی و سش ر�غ ما … �آ ــ �جرای �ش

ورد   �جر�غ ّد�ت  سش د و ا�غ �ی م�ین می �کو  �ج  حالی روی �غ و�ش ا �غ  را �ج �چ�ش ای حچ حغر را رد حالی �که �چ م�ٔه �آ ا�ین �ج

. مد، می �گ�غ�ت ه ردمی �آ گاه �جه �ر�غ سش غما�ی �  ن �ک�غ �آ

د.  د�غ می �چر��ی را  همان سٔوال ها  و  د  د�غ می سش مع 
�ج �که  د  می سش �گر 

د�ی عّده ای    و�ج�ت �غ اره  دو�ج حاال 

 را  ا�ی�ش د و �چ د. �جه مو�تع می �غ�غد�ی غمی سش
ه � ن سٔوال ها �غس�ت

 دادن �جه ا�ی وا�ج  �ج  ا�غ صّٔه ما هر�گرغ غی �ت ه� دم �آ �آ

 ، �گ�ش ی ر�غ �ج ار�غ م �غ �ش
ا �چ  هم ��تّی �ج ا�ت ی او�ت ع�غ

کان می داد و �ج  را �ت �ش
و�ی ا�غ ع �ج د و �جه مو�ت �ی م�ین می �کو�ج روی �غ

د. مک می �غ �ش ه �چ ا�غ �ی مو�غ

ّه او  و�ج روم �ت م �ت �ش
ی ر�غگ �چ �ج غ

ار� ور �غ مد. �غ گاه �آ سش
غما�ی ل � ره �جه داحغ �ج �غ

�چ   کی ا�غ رل ا�چ  ها سش �ج  �ش کی ا�غ ل �ی

ه  : »وای �چ دی �گ�غ�ت اام�ی ا �غ د و �ج �ی روم �کسش ه ای �ت �ی�ش م سش �ش
 را �جر �چ ا��ش  �ج ا�چر�ک  �کرد. سش ل�ج ود حج را �جه �غ

ور سردی!« �غ

  وا�غس�ت ط �ت .« ولی �غ�ت م من ا��ت �ش
، �چ �یس�ت ی �غ ا�ی �غ د: »ا�ین رو�ش �گو�ی

 �ج وا��ت غی می �غ ه� دم �آ �آ

د:  �گو�ی مارٔه �یک را �ج  �ش وا�ج �ج

. روم … ا��ت ــ اسم من … �ت

 :  �گ�غ�ت ا�چر�ک سش

. الی ا��ت ال �ج ره هس�تم. اسم من �ج  �چ �ج ا �ش  �ی ا�چر�ک ٔه سش روا�غ
ّدًا؟ من هم �یک �چ ــ حج

اره ادامه داد:  ده �جود، دو�ج  طّراحی سش �ش
�ی  �چ  �که ا�غ ود�ش امٔه �غ ر�غ

ا �ج غی �ج ه� دم �آ �آ

دم  �و… �ج رد�آ ّای �غ ا مر    �ج غی �ج � ��ت
 �ج  دارم… و ا�غ �تر… رو�غن را… دو��ت �یسش

… همه �ج ــ ا�غ

د  . �ی می �آ
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 :  �گ�غ�ت وا�ج  رد �ج ر �ک ا�چ سش

ا �جه حال  �ت  دارم و  �وط را دو��ت �ج ان  واِن رد�غ�ت  های �ج ر�گ
دن �ج  �غ  همه گا�غ �تر ا�غ سش

�ی �ج ــ من 

را  ن  �آ   ا�غ ه ای  �کّ �ت وا�غم  می �ت واهی  �غ
�ج ا�گر  داری؟    �وط دو��ت �ج   �جر�گ و  �ت ا  �ی �آ  … ده ام  �ی سش �چ �غ را  رو�غن 

اورم …. �ی  �ج ی�ت �جرا�

ا�گهان  �غ ولی  د  اسش �ج ی  و�ج �غ �کر  �غ ه  ا�غ �ت های  �یرغ �چ ٔه  مرغ دن  �ی سش �چ د  ا�ی سش �که  د  �گو�ی
�ج   وا��ت می �غ غی  ه� دم �آ �آ

د: روع سش  سش مادٔه سٔوال �جعدی �جه سرع�ت  �آ وا�ج �ج

ام دهم. �ج ده ام، ا�غ ی سش رغ
امه ر�ی ر�غ

 طّراحی و �ج د کاری را �که �جرا�ی�ش ا�ی ــ من �ج

 :  �گ�غ�ت ا�چر�ک سش

»! رغ
�ی روم عرغ ، �ت طغ داحا�غ ده، حغ �تن ر��ی  ر�غ ه و�ت�ت ا�غ ٔاّس�غ ــ »م�ت

 : د، �گ�غ�ت �ی م�ین می �کو  �ج ر �غ
 را �ج �غ�ش ه�غ�ی اهای �آ �گ�ین، رد حالی �که �چ  و ��غ رغ

ا صدای ر�ی غی �ج ه� دم �آ �آ

ادی دارم! وی سالم�تی و سش ر�غ ما �آ رای �ش
ــ �ج

ره �جه  �ج �غ
�چ   د و ا�غ غی �غ ه� دم �آ ٔه �آ  �جو�ه ای �جه �گو�غ اَ��ش ا �ج �ج رام  لی �آ رم و �جعد �غ�ی

�کّ : م�ت�ش  �گ�غ�ت ا�چر�ک سش

 �کرد. روا�غ �یرون �چ �ج

غی ا��اس  تی طوال� ا �کرد و �جرای مّد  � �تماسش  را  ا�چر�ک �تن سش ، ر�غ �گ�ش ی ر�غ �ج ار�غ �غ م  �ش
ا �چ �ج غی  ه� دم �آ �آ

. �ت دی دا�ش �ج

ی   د�ی�گری �جود، سٔوال ها�ی �یرغ . �چ �ت  دا�ش ا�گران �غر�ت ا همٔه �تماسش الی �ج ال �ج �کر می �کرد: »�ج ود �غ ا �غ او �ج

 رد  �ج  �آ  ا�غ و�ج د و �غ اسش �ط �ج  های من عغ وا�ج د �ج  می سش اع�ش �جود و هم�ین �ج �غ امٔه من  ر�غ
می �کرد �که رد �ج

حال�تی  من  �جه  ه ام،  �گو�غ ر 
�ج   ال ها�ی�ش �ج ای  حج   ه�غو�غ  … �کرد  �غ ���ین  ت

�
مرا  هم  ار  �ج �یک  ��تّی  او  د.  ا�ی �ی �غ
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کار  ا�غ ا�ین  �کرد!«  صدا    رغ
 �ی عرغ روم  �ت مرا  او   … �جود  ن  �یر�ی �ش ار  �جس�ی   صدا�ی�ش می دهد،  �غد  �ی  �آ و�ش �غ

ورد. ود �آ ی رد او �جه و�ج و�ج ا��اس �غ

گاه  سش غما�ی دن ردهای �  سش ا�غ ّه �ج �ال �جود �که اصاًل م�تو�ج وسش  �غ ا�چر�ک ا سش  �ج ا�ت  مال�ت در ا�غ ن �ت غی �آ ه� دم �آ �آ

کی  ل د و سٔوال ها را �ی مد�غ  �آ �جوه مردم �جه سرا�غ�ش د. و�ت�تی ا�غ د، �غ�ش مده �جود�غ ل �آ غی �که �جه داحغ ا�گرا� �جوه �تماسش و ا�غ

�طی داد.  عغ وا�ج اه �کرد و �جه سٔوال سوم هم �ج �ج �ت ا هم اسش د، او دو سٔوال اّول را �ج د�غ ر��ی کی �چ ل �ی

 :  �گ�غ�ت ّ�ت �ی ا�غ ا عص�ج غی �جود، �ج ه� دم �آ  �آ د �کردن ا�غ د�ی ا�غ اس و مهم �که رد حال �ج �غ غراد سر�ش  ا� کی ا�غ ل
�ی

غی  ه� دم �آ  �آ ّ�ت ع�ی  و�غ ا او را ا�غ  �ت  ر�غ�ت ن �ت�م�ت  رٔ��ی� �آ  �جه طر�غ ک�غد! و �جه سرع�ت �غره می ل
او ما را مس

ک�غد.  گاه ل �آ

ک�غ�غدگان  دل د�ی ا�غ  و �جه مو�تعی می داد و �ج  های رد��ت وا�ج مده �جود و �ج ا �آ  حج ه حا��ش ا�غ غی �ت ه� دم �آ ولی �آ

د.  می �کرد�غ �ت و�ی �ش  او را �ت �غ�یرغ

د.  �تمام سش امه ا�ش ر�غ
! �ج طغ داحا�غ حغ

در  ه �ت �غهمد �که �چ
�غد. ا�گر �ج �ی �ج

 مردم را �ج وا�غس�ت الی می �ت ال �ج  �ج �کر �کرد: »کا�ش ارا��تی �غ ا �غ غی �ج ه� دم �آ �آ

د  �ی  هم می �آ �ج ا امسش �ی �غمی دا�غم �آ �گرا�غم،  �غ ک�غد!  ���ین می ل
�تر�ت �یسش

�ج مٔ��غّم �که مرا 
مط
ک�غ�غد،   می ل ی�غ عر� �ت  من  ا�غ

ع �جه او  ن مو�ت ا �آ . ا��اسی �که �ت غی �گر�غ�ت ه� دم �آ د«؟ دل �آ اسش  او را �گر�غ�ته �ج ه … وای! ا�گر �غ�غّا�ش ا �غ �ی

داده �جود.  �غ د��ت

ک�غم، �جه ا�ین   ل  ا��تر ا��ت ا�غه ا�ت رای ا�ین �که روی سش
وا �کرد: »�ج �ج ا ساده دلی  �غ مد و �ج  �آ ر �ک ا�چ اّما سش

!»   ا��ت رام و سالک�ت ا �آ ک�غم. ا�ین حج  می ل روا�غ اره �چ مده ام و �جعد هم دو�ج ا �آ حج

.»  روم ا��ت مد: »اسم من �ت �یرون �آ غی �ج ه� دم �آ  �آ �غدی ا�غ  ما�غ صدای عغّر�ش
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ولی  واهر داری؟«  �غ ا  �ی �جرارد  ا  �ی �آ �کرده ام.  �غ   غرامو�ش � را  و  �ت : »اسم  �گ�غ�ت ه  ا�غ مٔوّد�ج   ر �ک
ا�چ سش

دهد: ماره دو را �ج  �ش وا�ج  �ج وا�غس�ت ط �ت غی �غ�ت ه� دم �آ �آ

 دارم … . �تر … رو�غن را … دو��ت �یسش
 … همه �ج ــ ا�غ

را  �جودی. را��تی حچ ه  �گ�غ�ت �جه من  ن را 
: »ا�ی �گ�غ�ت وری می �کرد،  اد�آ �ی �جه او  �که   رد حالی  ا�چر�ک سش

 . �تن ا��ت  ر�غ ، و�ت�ت و�ج لی �غ وی؟ �غ�ی ه �غمی سش �کرار �غس�ت  �ت ا ا�غ �ی غی؟ �آ ک� �کرار می ل ًا �ت �ج ها را مر�تّ �یرغ ی �چ ع�غ
�ج

�وط من    �ج کی رد�غ�ت ل د�ی �غ� رد �غرغ دحج  �ج ن �غ�غّا�ش ورده ام. �آ �غ غ
 هم � ه ای �جر�گ �کّ  �ت لی �گر��غه ام. ه�غو�غ

من �غ�ی

»  ! رغ
 �ی روم عرغ ، �ت طغ داحا�غ دار �جعد حغ ا د�ی ده … �ت ان سش رغ

و�ی �آ

  ا مّد�ت غی �ت ه� دم �آ  �کرد. �آ روا�غ �یرون �چ
ره �جه �ج �ج �غ

 �چ د و ا�غ غی �غ ه� دم �آ ٔه �آ ر �گو�غ
اره �جو�ه ای �ج  دو�ج ا�چر�ک سش

مه می �کرد: »او  مرغ  �غ �غ�ش ه�غ�ی ده �جود. رد دل �آ ل سش
 �ت�ج ر ا�غ �غده �ت  رد�غسش م�ش �ش �کر می �کرد. �چ ادی �جه او �غ �ی �غ

 هم �جه  ا�غ ر می �گردد و �ج
اره �ج . او دو�ج  من ا��ت  دارد. او دو��ت اره �جرمی �گردد! او مرا دو��ت دو�ج

 ، ده ا��ت ی سش رغ
امه ر�ی ر�غ

ل �ج  �ت�ج تی �که ا�غ  کلما� رغ لگ�یرم �جه حج اد �ج وا�غم �ی ا می �ت �ی �غد. �آ �ی ه ام می �غ�ش ا�غ را��تی روی سش

ا او   �که من �ج م �که اّول�ین �کسی ا��ت ک�غم و �جعد �جه او می �گو�ی ر می ل
�کّ �ش  او �ت �توا�غم اّول ا�غ

م؟ ا�گر �ج �گو�ی ی �ج �یرغ �چ

ده �جود. ره �غ�یره ما�غ �ج �غ
ی ص�جری �جه �چ ا �ج  �ج �گ�ش ی ر�غ �ج ار�غ م �غ �ش

ده ام«. �چ  سش دو��ت

  ل �چر�ت ره �جه داحغ �ج �غ
 �چ ود را ا�غ  �غ ا�ج �ت ا �ش  �جود. �ج �ی�ج  ع�ج ار�ش �ت  ولی ر�غ �ت  �جر�گسش ا�چر�ک ا�گهان سش �غ

د:  اد �غ غر�ی ورد �کرد. � ر�غ
غی �ج ه� دم �آ ٔه �آ ا �گو�غ  �ج �کرد و �جه سرع�ت

. ال من ا��ت �ج روم، او د�غ ! �ت ال من ا��ت �ج او د�غ

د. گاه سش سش
غما�ی  وارد سالن � ه �جعد �غ�غّا�ش �غد ل��غ د و �چ ر�تی �غ

ره �جود؛ �ج �ج �غ
د�یک �چ اهی �غرغ سا�یٔه ��ی

 : ا ال�تماس �گ�غ�ت ده �جود، �ج ا�غ س�ج غی �چ ه� دم �آ ٔه �آ ود را �جه �گو�غ الی رد حالی �که �غ ال �ج �ج
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رغ ن.
ورد! او را �ج �غ

ار مرا �ج �گدغ �غ

ن  ر�ی وی �ت د: »�غ�ترس من �ت �گو�ی �ج   وا��ت  و می �غ دا�غ�ت ادی رد گ�و ا�غ  �ج اع�ت �ج ا سش �ج غی،  ه� دم �آ �آ

  : م�ه �گ�غ�ت ای ا�ین �ج د«، ولی �جه حج رسا�غ
 �ج ��ی�ج و �آ ارم �کسی �جه �ت م و �غمی �گدغ س�ت

گاه ه سش غما�ی ن � گاه رد ا�ی د��ت

. روم ا��ت اسم من �ت

ا  �ج   ا�غ �ج   ا�چر�ک د، سش �غ  می �غ ا او حر�غ �ج �که  د  د�ی  را  ا�چر�ک د و سش �غ غی  ه� دم �آ �آ �جه دور  ی  رحغ حچ   �غ�غّا�ش

! رغ
 �ی روم عرغ ، �ت ا�ش  من �ج :  مرا�ت�ج غی �گ�غ�ت ه� دم �آ ال�تماس �جه �آ

اره  �یرون �جرو ولی دو�ج ا �ج  ا�ین حج د �که ا�غ �گو�ی
 �ج ل�غدی �جه �غ�غّا�ش ا صدای �ج  �ج وا��ت غی می �غ ه� دم �آ �آ

ده �جود:  ی سش رغ
امه ر�ی ر�غ

ل �ج  �ت�ج  �که ا�غ م�ه ای را �گ�غ�ت �ج

 دارم . �تر … رو�غن را … دو��ت �یسش
 … همه �ج ــ ا�غ

  ا�چر�ک را سش
�ی لعد، �غ �ج �ج  او را  �توا�غس�ت �غ �جرد، ولی  غرو  �   ا�چر�ک کم سش � �جه سش  را  �ش

دان ها�ی  د�غ �غ�غّا�ش

غی  ه� دم �آ ار دور �آ ن �ج
�غد�ی ، �چ الم«. �غ�غّا�ش : »وای �ج ا�ه �گ�غ�ت ا �غ  �ج ا�چر�ک اد. سش غ�ت غی ا� ه� دم �آ ای �آ روی �چ

ده،  اره سش �چ الم  �ج  :  �گ�غ�ت ا�چر�ک . سش �یرون ر�غ�ت �ج ره  �ج �غ
�چ   ک�غد و ا�غ ل دا  �ی �چ الی را  �ج ال   �ج �توا�غس�ت �غ د ولی  ر�غ�ی حچ

�کردی؟  �غ  من مرا�ت�ج�ت را ا�غ روم حچ وای �ت

 داد:  وا�ج اص�ه �ج ال�غ غی �ج ه� دم �آ �آ

ام  �ج ده ام … ا�غ ی … سش رغ
امه ر�ی ر�غ

 … طّراحی و �ج د … هر کاری را … �که �جرا�ی�ش ا�ی من … �ج

دهم.

�گری   د�ی �یرغ  �چ وا�غس�ت د ولی �غمی �ت �ی  می �ر�غ د�غ�ش د و �ج  سش ارا��ت  �غ ّد�ت ی �که داده �جود �جه سش وا�ج  �ج ا�غ

د. �گو�ی �ج
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غره �جه  غر� ل � ط م�ش ک�غد ولی �غ�ت  ل روا�غ د. سعی می �کرد �چ ال می �غ ال �ج د و �ج �ی م�ین می �ر�غ الی روی �غ ال �ج �ج

 : ا�ه �گ�غ�ت ا �غ د. �ج ر�غ�ی ود می حچ دور �غ

ده! ی �جه من ر��ی �ج س�ی ه �آ دی �چ غهم�ی  می � �کردی؟ کا�ش کمک �غ را �جه من �  من �جودی؛ حچ و دو��ت �ت

 : �غدی �گ�غ�ت  ما�غ عغرش ا صدای عغرش غی �ج ه� دم �آ اره �آ رد هم�ین مو�تع دو�ج

دارم.  �غ �و را دو��ت رد�آ ای �غ ا مر  �جّ غی �ج � ��ت
د، من �ج �ی م می �آ وسش  رو�غن �غ  همه ا�غ �تر ا�غ سش

�ی من �ج

 : د، �گ�غ�ت  �غمی سش اور�ش ده رد حالی �که �ج ده  �جر�ی ان و �جر�ی �غ  �غ�غ� �غ�غ�  �غ ا�چر�ک سش

س�تی؟
�ی  �غ ارا��ت رای من �غ

 من هس�تی و اصاًل �ج و دو��ت ی؟ �ت ه می �گو�ی �چ

ن … هس�تی! ی ا��اس … و �غ�ش در … �ج ه �ت ــ �چ

لی  اال �جرد و �غ�ی  را �ج ا��ش �گر �ج ار د�ی ک�غد، �یک �ج  ل د و حرلک�ت رحغ �چ
 �ج وا�غس�ت �گر �غمی �ت الی �که د�ی ال �ج �ج

    «. و �جعد �غ�غ�  �یرغ روم عرغ  �ت �گهدار�ت دا �غ : »حغ رامی �گ�غ�ت �کرد و �جه �آ ک�تی �غ �گر حرل
ورد و د�ی �ین �آ ا�ی ه �چ هس�ت �آ

د. �ی حغر را �کسش �آ

 : �غدی �گ�غ�ت  ما�غ ا صدای عغّر�ش غی �ج ه� دم �آ �آ

�غان  ن �چ د، �آ �ی م�ین �کو  �ج کم �جه �غ ��
 را م اها�ی�ش ادی دارم! و �چ وی سالم�تی و سش ر�غ ما �آ رای �ش

من �ج

غی،  ه� دم �آ ای �آ  روی �چ ا�چر�ک د. سش کم سش گاه حال سش
غما�ی اری �جر سالن �  �ج  مر �گ د و �جعد س�کو�ت �ی م�ین �ر�غ �که �غ

کاو  �ج ک�غ ک�غ�غدگان ل دل د�ی ا�غ اره �ج د و دو�ج د�غ  سش ا�غ د. ردها �ج ن می سش کم هوا رو�ش کم ل ده �جود. ل �ی  �کسش  ردا�غ دون حرلک�ت �ج

د. د�غ ه �غ  دور او حل�ت ا�غ د و �ج مد�غ �جه سالن �آ

ارا��تی  �غ    ا�غ �ش
ل�ج �ت �کرد و  �کری  �غ غی  ه� دم �آ … �آ �جود  مارٔه �یک  ؟ ا�ین سٔوال �ش �یس�ت و حچ �ت اسم 

 : د؛ �گ�غ�ت رده سش غ�ش �



170

�جه ا�ین  �جه حال مرا …  ا  �ت  �ک� …  �چ
�کرد … ه�ی  … صدا  رغ

 �ی روم … عرغ �ت  … مرا  ا�چر�ک سش

�کرده �جود … . ام  …  صدا �غ �غ

داد. ده، �غ ی سش رغ
امه ر�ی ر�غ

 �ج  سٔواال�ت  �یک ا�غ �چ
 رد��تی �جه ه�ی اس�غ  �چ �چ

او ه�ی

  �گ�ش ی ر�غ �ج ار�غ �غ م  �ش
ا �چ �ج �گر  د، ��تّی د�ی �ی �کو�ج �غ م�ین  ر �غ

�ج  را هم  ا�ی�ش �چ �کرد و  �غ ل�غد  �ج  را  وا�غ�ش ا�غ �ج �گر 
د�ی

د. مک هم �غرغ �ش �چ

�جود:  ده  ه سش �ت و�ش �غ مال�غه  د. روی  د�غ ا�غ �چوسش ن  �آ ا  �ج را  غی  ه� دم �آ �آ و  د  ورد�غ �آ دی  �ی س�غ و    رغ ر�گ
�ج مال�غٔه 

.»   ا��ت »حغرا�ج

  اد ا�غ ، و�ت�تی �ج �ج  �جود ولی �ش غی سالک�ت ه� دم �آ ل �ک�غن �جود، �آ  م�ش د �که رد��ت �ی ن مال�غٔه س�غ �یر �آ �غ

   �غ�ش �وط و صدای �غ�ش  �ج �ٔه گل های رد�غ�ت ود را�ی ا �غ �ج د و  �ی گاه می و�غ سش غما�ی � ل سالن  �یرون �جه داحغ �ج

د �که �کسی  ر می ر��ی �غ مد. �جه �غ د می �آ �ی �یر مال�غٔه س�غ  �غ ه ای ا�غ هس�ت ه و �آ �کس�ت ورد، صدای سش  را می �آ �ش
 ها�ی �جر�گ

د«.  ر��ی ��ی�ج �وط … �جه او �آ الی … �ج ال �ج د: »�ج م می �گو�ی گ�یرد و دا�ی اد می ل ی �ی �یرغ �چ

ادم�غ�ش �غ د �آ اه�ی م: �غ �غسکای، م�تر�ج
ل�ی �ی و  �ش ا�ت �ت و�ی
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1ــ چرا آدم  آهنی از شاپرک خوشش آمد؟
2ــ چرا آدم آهنی پس از مرگ شاپرک به سؤاالت جواب درست نمی داد؟

3ــ آخرین جملٔه درس، چه پیامی دارد؟
4ــ ……………………………………………………

خودارزیابی

دانش های زبانی و ادبی

نکتۀ اّول
به این جمله ها توجه نمایید و دربارٔه آنها گفت وگو کنید.

ــ من فردا نامه را خواهم نوشت.

ــ تو فردا نامه را خواهی نوشت.
ــ او فردا نامه را خواهد نوشت.
ــ ما فردا نامه را خواهیم نوشت.

ــ شما فردا نامه را خواهید نوشت.
ــ آنها فردا نامه را خواهند نوشت.

چنان که می بینید جمالت باال مربوط به زمان آینده یا مستقبل است. به شش ساخت زمان آینده 
توجه کنید.

شش ساخت زمان آینده

جمعمفرد

خواهیم نوشتخواهم نوشت

خواهید نوشتخواهی نوشت

خواهند نوشتخواهد نوشت

آیا می توانید بن فعل و شناسه فعل آینده را بگویید؟
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نکتۀ دوم
در داستانی که خواندیم، شخصّیت های اصلی، آدم آهنی و شاپرک بودند. آیا مقصود نویسندٔه 
داستان از آدم آهنی فقط همان آدم آهنی نمایشگاه بوده و مقصود از شاپرک همان شاپرکی که بر درخت 

بلوط النه داشته است؟
در داستان، دریافتید که آدم آهنی، ابتدا احساس نداشت. تنها همان چیزهایی را می گفت که از 
قبل برای او برنامه ریزی شده بود. مشابه آدم آهنی، آدم هایی را می شناسیم که احساس و عاطفه ندارند 

و مثل آدم آهنی رفتار می کنند.
در همین داستان، شاپرک، مهربان است و با عاطفه، آدم آهنی را »تروم عزیز« خطاب می کند. او 

را دوست دارد و نوازش می کند. مثل شاپرک، انسان های مهربانی در اطراف ما هستند.
داستان نویسان، با استفاده از تخّیل و آوردن شخصّیت های غیر انسان، ذهن ما را وا می دارند تا 

شبیه آنها را در جامعه و اطراف خود پیدا کنیم.
این گونه داستان ها را »داستان های رمزی و نمادین« می گویند.

1ــ دربارٔه شخصّیت هاى داستان این درس گفت وگو کنید.
2ــ یک داستان نمادین دیگر در کالس بخوانید و شخصّیت هاى آن را بررسى کنید.

3ــ آخرین قسمت این داستان را در کالس نمایش دهید.

کارگروهی
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1ــ ترکیب های وصفی و اضافی را مشّخص کنید.
درخت بلوط، احساس خوب، افراد سرشناس، صدای بلند، مربّای زردآلو، اسم من

ـَـ ن خوانده و شنیده می شود اّما در امال، این نشانه به  ــ نشانٔه تنوین به صورت ـ
شکل »ًا« نوشته می شود. مانند: اصالً، جّدًا، مرتّباً و … .

ـ برخی از کلمات، در گفتار دچار تغییرات تلفظّی می شوند اّما در نوشتن، شکل  ـ
مکتوب و نوشتاری آنها، باید مورد توّجه باشد، مانند: اجتماع، مجتبی و …  .

2ــ برای هر کلمه، یک هم خانواده بنویسید.
مطمئن، سؤال، قّصه، توّجه

3ــ در جمله های زیر نهاد، مفعول و متمم را معّین کنید.
ــ شناسنامٔه ما، عمر حقیقی ما را تعیین نمی کند.

ــ فرصت های خوب و عزیز می گذرند.
ــ دانش آموزان شهید رجایی را دوست داشتند.

ــ آفتاب برگل ها و سبزه ها می تابد.
4ــ فعل های »ایستادند، می آید، پرسیدند، گفت« را به فعل آینده تبدیل کنید.

ــ از دیرباز استفاده از نماد در ادبّیات رایج بوده است مثالً کبوتر و آب را به ترتیب 
نماد »صلح و دوستی« و  »نور و روشنایی« می دانسته اند.

ــ استفاده از »نماد« در نوشته باعث قّوت اثر و تأثیر بخشی بیشتر برخواننده می شود.
ـ   شخصیت نمادین آدم آهنی را در یک بند توصیف کنید. 5   ـ

6  ــ یک بند بنویسید و واژه های »رودخانه، دریا، موج، قطره« را در آن به کار ببرید.
7ــ پایان داستان »آدم آهنی و شاپرک« را به سلیقٔه خود تغییر دهید.

8   ــ دربارهٔ ضرب المثل »دوستی با مردم دانا نکوست« یک بند بنویسید.

فعالیت های نوشتاری
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د رس هفدهم

�یم وا�ن ی �ت ما م

. من هم �جه ع�غوان  �ت  دا�ش گی �غرص�ت ل س�ت غ�ش
�
ا�غ ا �ج کی �جود و دو سال �ت ل ا« مع�ّم مدر�ٔه �کوحچ »دو�غ

ورم. غراهم �آ تی را � ال� سه�ی  �ت �ش مو�غ �تم رد امر �آ  می �کردم و سعی دا�ش رلک�ت رس رد کالس ها سش ا�غ �ج

ول  عغ  م�ش غ�ت ا�گردان، س� س�تم.  سش ش
ه کالس �غ�  �ت ملک�ت ا« ر�غ�تم و روی �غ�ی  �جه کالس »دو�غ ن رو�غ �آ

وا�غم«  ا »�غمی �ت تی �که همه �ج مال� ا �ج  را �ج ه ا�ش دم ور�ت گاه �کردم و د�ی م �غ ک�غار د��ت ا�گرد ل د. �جه سش ر�کردن اورا�تی �جود�غ �چ

: ر �کرده ا��ت د، �چ ده ا�غ روع سش سش

�غم. ر�جه �جرغ ال �غ �ج و�ت  �غ  �جه �تو�چ وا�غم رد��ت ــ من �غمی �ت

ک�غم. م ل س�ی �ت
�ت
تم را   �ه ر� �تر ا�غ سش

�ی وا�غم عددهای �ج ــ من �غمی �ت

�غد. ا�ش ه �ج �ت  دا�ش ک�غم �که مرا دو��ت وا�غم کاری ل ــ من �غمی �ت

ی �جه ا�ین کار ادامه می داد. �ج �ی
 ع�ج �ت

ا اراده و �ما�ج  هم �ج ر �کرده �جود و ه�غو�غ ه را �چ  ور�ت او �غص�غ

  ا�غ ر  �چ ها  دغ کاعغ همٔه  دا�غ�تم.  ا�غ �غگاهی  ا�گردان  سش همه  های  دغ کاعغ روی  و  دم  سش ل�غد  �ج ا  حج   ا�غ

وا�غم«ها �جود. »�غمی �ت

  ّد�ت دم �که او هم �جه سش م. د�ی �ی�غدا�غ ٔه مع�ّم �ج م �غگاهی �جه ور�ت م �گر�غ�ت م�ی
�تص
ده �جودم.  کاو سش �ج ک�غ

 ل ّد�ت �جه سش

. وا�غم« ا��ت �تن »�غمی �ت وسش ول �غ عغ م�ش

د. ا�ی �ی ��ٔه مع�ّم ها �ج ک�غم �جه حج ان« را وادار ل وا�غم مارد »حج ــ من �غمی �ت
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ک�غد. اده ل �غ  ا��ت  حر�غ  ا�غ �ت ای مسش ک�غم �جه حج لن را وادار ل وا�غم �آ ــ من �غمی �ت

ی  �غ  م�غ  �جه �جمال�ت �ت
�ج  م�ش  �جمال�ت اده ا�غ �غ ای ا��ت ان �جه حج علّم�ش

ا�گردها و م را ا�ین سش م حچ غس�ت
�غمی دا�

د. ا می �ک�ش �ج  کار �جه �ک �غم عا�ت�ج�ت �ی
�ج �غم و �ج �ی غ�ش

� �ج
رام  د. سعی �کردم �آ ورده �جود�غ روی �آ

  �غد سرا�غ واس�ت د و می �غ ر �کرده �جود�غ �ه را �چ لی ها �یک ��غ �غد. �غ�ی �ت وسش �گر هم �غ
ٔه د�ی �ی�ت ا�گردان ده د�ت سش

: د. مع�ّم �گ�غ�ت رو�غ
دی �ج د�ی �ٔه حج ��غ

د. ک�غ�ی ل روع �غ �گر را سش
�ٔه د�ی . ��غ غی ا��ت �ه کا� ــ همان �یک ��غ

مع�ّم    م�یرغ روی  د.  رو�غ
�ج او  د  �غرغ کی  ل �ی کی  ل �ی و  ک�غ�غد  ل ا  �ت را  ان  ها�ی�ش دغ کاعغ �که    وا��ت �غ ّه ها  �چ �ج   ا�غ �جعد 

د،  د�غ مع سش
ها �ج دغ دا�غ�ت�غد. و�ت�تی همٔه کاعغ ه ا�غ ع�ج

ل �ج ان را داحغ ها�ی�ش دغ ه ها کاعغ ّ�چ  �جود. �ج الی �ک�غ�ش ٔه حغ ع�ج
�یک �ج

. �یرون ر�غ�ت  کالس �ج  ا�غ ا�گردا�غ�ش ا سش د و همراه �ج  �غ ��ش �یر �جعغ ن را �غ ، �آ ه را �جس�ت ع�ج ا« رد �ج »دو�غ

. �جعد راه  �ت ل �جر�گسش �ی
ا �یک �ج  و �ج ا« ر�غ�ت ادم. وسط راه، »دو�غ �غها راه ا�غ�ت  سر �آ �ت سش من �چ

د. �جعد  اد�غ س�ت د، ا�ی د�غ ی �که ر��ی ا�غ م�ین �ج تهای �غ األحغره �جه ا�غ� د. �ج اد�غ  راه ا�غ�ت  سر�ش �ت سش ّه ها هم �چ �چ اد و �ج غ�ت ا�

د. ک�غد�غ م�ین را ل �غ

د؛  �ی �کسش ه ای طول  �ی�ت د�ت ده  م�ین  �غ ک�غدن  ل ک�غ�غد!  ل غن  د� را  ود  �غ وا�غم«های  غمی �ت
�غد »� واس�ت می �غ �غها  �آ

د،  ک�غد�غ م�ین را ل داری �غ ک�غ�غد. و�ت�تی �که م�ت  ل رلک�ت �غد رد ا�ین کار سش �ت  داسش ّه های کالس دو��ت �چ ون همٔه �ج �چ

�غ�ت�غد.
 ر�ی ا�ک ن حغ  روی �آ �غد و �جه سرع�ت �ت اسش ا �گدغ ن حج وا�غم«ها را رد �آ غمی �ت

ٔه »� ع�ج �ج

  ا�غ ر  �چ ٔه  ور�ت �یک  ل  حّدا�ت �غها  �آ   ا�غ �کدام  هر  د.  �جود�غ اده  س�ت ا�ی �گودال  دور  ا�گرد  سش �یک  و  سی 

ان هم هم�ین طور! غن �کرده �جود. معلّم�ش ن �گودال د� وا�غم« رد �آ »�غمی �ت
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: ا« �گ�غ�ت ن مو�تع »دو�غ
رد ا�ی

د. ک�غ�ی م ل ان را �غ د و سر�ت لگ�یر�ی
�گر را �ج  های هم د�ی ّه ها، د��ت �چ �ج

ر  �غ �ت م�غ م  �غ ا سرهای  �ج هم  �جعد  د.  �کرد�غ   اطاع�ت و  د  داد�غ ل 
لک�ی �ش �ت ه ای  حل�ت اص�ه  ال�غ �ج ا�گردها  سش

غی   �کرد: غ�غرا� ا  « س� د و »دو�غ د�غ ما�غ

م. او رد ا�ین  دار�ی �ج �گرامی  وا�غم« را  اطرٔه »�غمی �ت اد و حغ �ی ا  �ت م  ده ا�ی مع سش
�ج   ان، ما امرو�غ دو��ت

ام  �غ م  غ�ت�ی می ر� �که  ا  حج هر  ا�غه  ٔاّس�غ م�ت  . �ت دا�ش ور  ��غ ما  همٔه  گی  دل �غ �غ رد  و  می �کرد  گی  دل �غ �غ ما  ا  �ج کی  ال حغ ای  �ی د�غ

ما  �غک  ا�ی   رگان!  رغ
�ج ان  م�ی رد  ��تّی  و    ادارا�ت رد  هر،  �ش من 

�ج ا�غ رد  مدر�ه،  رد  م؛  د�ی �غ�ی می سش را  او 
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  واهر و �جراردها�ی�ش ود �غ اد او رد و�ج ه �ی �تّ م. ال�ج رده ا�ی  ��چ ا�ک  �جه حغ دی ا�ش گاه ا�ج ا�ی وا�غم« را رد حج »�غمی �ت

د. واهد ما�غ ا�تی �غ واهم �کرد« �ج روع �غ   « و »هم�ین حاال سش وا�غس�ت واهم �ت وا�غم«، »�غ غی »می �ت ع�
�ی

  ی�ت ا�  ع�غ در�ت د، �ت ور دار�غ ی �که ��غ ها�ی �غ ک�غد و �جه همٔه �آ ود ل  �غ ن ر�م�ت
وا�غم« را �تر�ی د »�غمی �ت داو�غ حغ

م�ین! ک�غ�غد. �آ  ل ه�تر حرلک�ت �غدٔه �ج �ی ور او �جه سوی �آ ی ��غ د �که �ج غرما�ی �

ی را  �ین رو�غ �غ �چ   ا�گردان هر�گرغ ن سش
ا�ی �که  دم  غهم�ی �  می �کردم،  �گو�ش غی  غ�غرا� ا�ین س� �جه  �که  ه�غگامی 

د و  �غها می ما�غ اد �آ رای همٔه عمر �جه �ی
ی �جود �که �ج �یرغ ن، �چ

�کوهم�غد �غماد�ی  سش واه�غد �کرد. ا�ین حرلک�ت �غ غ
�  غرامو�ش �

.  می �جس�ت ها �غ�ت�ش �غ هن �آ رد �غ

د.  ر�گردا�غ
�ج کالس  �جه  را    ا�گردا�غ�ش سش مع�ّم  مراسم،  ان  ا�ی �چ �جود. رد  ده  �غ�ش �تمام  کار  مع�ّم    ه�غو�غ

م  ر��ی ّٔه �ت ا« روی اعالم�ی د. »دو�غ ار �کرد�غ ر�گرغ
وا�غم« را �ج م »�غمی �ت ر��ی �� �ت  م�یوه، م�ج �ج غی و �آ � �یر�ی ا �ش ها �ج �غ �آ

ا رد �تمام طول سال  ان �کرد �ت رغ
و�ی اه �آ غ�ته ��ی � االی �ت  را �ج دغ  …« و کاعغ و�ت  �غ �غ ار  �ی وا�غم. �ت : »�غمی �ت �ت و�ش �غ

ا�گرد  اره می �کرد و سش ّه اسش ا �جه اعالم�ی وا�غم«، دو�غ : »�غمی �ت ا�گردی می �گ�غ�ت  سش د. هر و�ت�ت ما�غ ّه ها �ج �چ اد �ج �جه �ی

د. رده ا�غ  ��چ ا�ک  و او را �جه حغ وا�غم« مرده ا��ت ورد �که »�غمی �ت اد می �آ �جه �ی

ن 
ر�ی  مهّم �ت ن رو�غ ا�گرد من �جود، ولی �آ ا« �جودم و او سش ل من مع�ّم »دو�غ

ا ا�ین �که سال ها �ت�ج �ج

 او �گر�غ�تم. گی ام را ا�غ دل �غ ردس �غ

وا�غم«،  م �که »�غمی �ت �گو�ی ود �ج واهم �جه �غ  می �غ  و من هر  و�ت�ت ه ا��ت �ت �ش   �گدغ ن رو�غ  �آ حاال سال ها ا�غ

�ین او می ا�غ�تم. د�غ وا�غم« و مراسم �ت  »�غمی �ت و�ت ّٔه �غ اد اعالم�ی �جه �ی

 » �ت �غمٔه ��ش ان »�غ موعه دا��ت
 م�ج ٔه کل�یک مورمان ، ا�غ �ت و�ش وا�غ�یم«، �غ »ما می �ت
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1ــ دانش آموزان چه جمله هایى روى برگه هاى خود مى نوشتند؟
2ــ چرا دونا از دانش آموزان خواسته بود که »نمى توانم«هاى خود را بنویسند؟

3ــ منظور بازرس از جملٔه »فهمیدم که این شاگردان هرگز چنین روزى را فراموش نخواهند 
کرد.« چیست؟

٤ــ …………………………

خودارزیابی

دانش های زبانی و ادبی

نکتۀ اّول
به کلمه های زیر توجه کنید.

الف( صیاد، کالغ، شتاب، آسیب
ب( بیمناک، کتاب ها، کتابخانه، بزرگ تر، گل فروشی

کلمات بخش الف و ب چه تفاوتی با هم دارند؟ با کمی دقت درمی یابیم که کلمات بخش »ب« از 
دو یا چند قسمت ساخته شده اند؛ مثالً:

بیمناک: بیم + ناک
کتاب ها: کتاب + ها

کتابخانه: کتاب + خانه
بزرگ تر: بزرگ  + تر

گل فروشی: گل + فروش + ی
ولی واژه های بخش الف چنین نیستند و تنها یک قسمت دارند: صیاد، کالغ و … به واژه های 
بخش الف »ساده« و به واژه های بخش ب »غیرساده« می گویند. واژه های ساده فقط یک جزء دارند و 

واژه های غیرساده، بیش از یک جزء دارند.
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نکتۀ د  وم
درس هاىى که در اىن فصل خواندىد، از ادبّىات کشورهاى دىگر هستند که به زبان فارسى ترجمه 
شده اند. شما با ترجمه از سال هاى گذشته آشنا شده اىد؛ مثالً آىات قرآن ىا احادىث را با ترجمٔه فارسى 
خوانده اىد. به کسى که ترجمه مى کند، مترجم مى گوىند. مترجم باىد با دو زبان، ىعنى زبانى که از آن 

ترجمه مى کند و زبانى که به آن ترجمه مى شود، کامالً آشنا و مسلّط باشد.
مترجمان هنگام ترجمه، از منابعى مانند فرهنگ لغت، دائرة المعارف، فرهنگ نامه و … استفاده 

مى کنند. آىا مى توانىد جمله هاى زىر را با استفاده از فرهنگ لغت ترجمه کنىد؟

ة«   امام علی )ع( عربى: »ِاٰضاَعةُ الْـُفْرَصِة ُغصَّ
انگلىسى:

This story is the last lesson. What is your idea about it?

1ــ ىک داستان ترجمه شدٔه دىگر را در کالس بخوانىد.
ـ   دربارٔه شخصّىت هاى داستان »ما مى توانىم« گفت وگو کنىد. 2ـ

3ــ ىکى از داستان هاى قرآنى را بخوانىد و دربارٔه شخصّىت ها و محتواى آن تحقىق کنىد.

کارگروهی

فعالىت های نوشتاری

1ــ واژه های ساده و غىرساده را مشخص کنىد و در جدول بنوىسىد.
روز، دست، ورقه، خاکی، سخنرانی، نمادىن، شاگرد، کاغذ، گوش، تخته

کلمۀ ساده
کلمۀ غىرساده
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کلماتی همچون »بلیت، اتو، توس، اتاق، قورباغه، …« واژه هایی هستند که گاهی 
به صورت »بلیط، اطو، طوس، اطاق، غورباغه و …« نیز نوشته می شوند، اّما شکل اّول 

مناسب تر است.
در شکل نوشتاری کلماتی همچون »خواهر، خوش، خواستن، خواهش و …« 
حرفی وجود دارد که خوانده نمی شود. به خاطر سپردن شکل امالیی آنها از نکات مهّم 

امالیی است.
2ــ ده کلمٔه مهّم امالیی از پنج درس گذشته انتخاب کنید و بنویسید.

3ــ برای هر یک از کلمه های زیر، دو هم خانواده بنویسید.
وسط، اطاعت، رحمت، اعالمّیه

ــ یکی از راه های ایجاد شناخت و ارتباط میان نوجوانان جهان، مطالعٔه ترجمٔه 
آثار ارزشمند و مناسب کشورهای مختلف است.

ــ یکی از اصول ترجمه، درک مفهوم و پیام نویسنده در متن مورد ترجمه است.
4ــ با کلمه ها و ترکیب های زیر، جمله بسازید.

قرین، ابدی، جمالت مثبت، حرکت نمادین
  5   ــ دربارٔه یکی از موضوعات زیر یک بند بنویسید.

ــ نامه ای به نویسندگان کتاب درسی ــ نامه ای به رئیس جمهور 
ــ من می توانم … ــ نامه ای به کودک فلسطینی 

6  ــ یک بند دربارٔه بیت زیر بنویسید.

دا وه ا��ت و �نعل ما �ن
هان �ک ن �ب داها را صداا�ی ن �ن ردد ا�ی

گ
� �با�ن



182

7ــ جدول زیر را حل کنید.

1ــ اصطالحی در رایانه و نام کوچک نویسندٔه آخرین درس کتاب.
2ــ نام یکی از کشورهای امریکایی.

3ــ مادر در عربی.
4ــ ترجمٔه فارسی قصور.

 5  ــ همان »َاَحد«  است.
6  ــ از انواع جمله.

7ــ این نوع جمله، خبری را می رساند.
8 ــ تمّنا، درخواست.

9ــ به معنای نکوهش است.
10ــ منفی فعل امر.

11ــ واژه ای که با نام »نیما« پدر شعر نو فارسی می آید.
12ــ درخت همیشه سبز.

6

57

9 12 10

3 1

48

2

11
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پیِر د ا نا
روزى، روزگارى مردى با پسر کوچکش در روستایى زندگى مى کرد.

سال ها گذشت. پسر به سّن نوجوانى رسید و در هر کارى به پدرش کمک مى کرد. روزى پدر 
به او گفت: »پسرم! مى بینم که خوب از عهدٔه کارها برمى آیى. روزها پشت سرهم مى گذرند، جوان ها 
پیر مى شوند و پیرها هم ضعیف و ناتوان. تو هم به زودى مردى خواهى شد اّما پدرت سه نصیحت به تو 
مى کند؛ همیشه آنها را به یاد داشته باش! اّول این که کارى کن در هر روستا، خانه  اى داشته باشى، دوم 

آن که هر روز کفش نو بپوشى و سوم، طورى زندگى کن که همٔه مردم به تو احترام بگذارند«.
پسر با تعّجب پرسید: »نمى فهمم پدر! چه کار باید بکنم که در هر روستا خانه اى داشته باشم؟! 

مگر مى توانم هر روز کفش نو بپوشم؟! و چه طور باید زندگى کنم که همٔه مردم به من احترام بگذارند؟«
پدر لبخندى زد و گفت: »نگران نباش! چندان هم سخت نیست. اّول این که، اگر خواستى در 
هر روستا خانه اى داشته باشى، باید در آنجا دوستى صمیمى و وفادار براى خودت پیدا کنى. دوم اینکه از 
شب قبل کفش هایت را خوب تمیز کن تا هر روز کفش هاى نو بپوشى و سوم، اگر هر روز قبل از همه، 

از خواب بیدار شوى و به سر کار بروى، مردم به تو احترام خواهند گذاشت«.
هیچ وقت  او  شد.  کاشانه  و  خانه  صاحب  بود،  گفته  پدر  همان طورکه  پسر،  گذشت.  سال ها 

نصیحت هاى پدر را از یاد نمى برد و زندگى اش به خوبى و خوشى مى گذشت.
در آن سرزمین شاه مغرورى حکومت مى کرد. به فرمان او پیرمردهاى ضعیف و از کارافتاده را به 

دست جاّلد مى سپردند تا آنها را از بین ببرد.
روزى رسید که مرد روستایى قّصٔه ما هم پیر شد. پسر او نمى توانست راضى شود که پدرش را 
به دست جاّلد بسپارند. این بود که زیر شیروانى خانه اش اتاق گرم و کوچکى درست کرد و پدرش را 

در آن اتاق مخفى کرد.
مّدتی گذشت. روزى مأموران شاه به خانٔه پسر آمدند. پرسیدند: »پدرت کجاست؟«

پسر جواب داد: »نمى دانم، سه روز است که از خانه رفته و هنوز برنگشته«.
مأموران همه جاى خانه را گشتند. به هر گوشه اى َسرک کشیدند. انبارى و کاهدان را زیر  و  رو 

روان خوانی
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کردند اّما اثرى از پیرمرد نبود. از همسایه ها پرسیدند. آنها گفتند: »پیرمرد هفتٔه پیش خانه بود اّما سه 
روز است کسى او را ندیده «.

مأموران گفتند: »وقتى پیرمرد برگشت، به ما خبر دهید «.
چند روزى گذشت. مأموران دوباره برگشتند اّما پسر و همسایه ها با هم یک صدا گفتند: »پیرمرد 

از آن موقع که رفته تا حاال برنگشته«.
پیرمرد روزها در اتاق کوچک مى ماند. چیزهاى مختلفى مى ساخت و به خانواده اش کمک مى کرد. 

اگر مشکلى پیش مى آمد، او با راهنمایى هاى خود آن را حل مى کرد.
پیرمرد همچنان به پسرش راه و رسم موفقّیت و رویارویى با سختى ها و دشوارى هاى زندگى را 

آموزش مى داد. راهنمایى هاى پیرمرد سبب شد، پسر مورد توّجه همگان قرار بگیرد.
مردم با تعّجب مى گفتند: »نکند این پسر با ارواح و شیطان سروکار دارد!« 

این شایعه به گوش شاه رسید. او فرمان داد: »این پسر باید به نزد من بیاید. اگر این قدر که مى گویند 
باهوش باشد، طورى مى آید که نه لباس بر تن داشته باشد و نه بى لباس باشد«.

پسر از شنیدن این فرمان ناراحت و غمگین شد. پیرمرد پرسید: »چه شده؟ چرا اخم کرده اى و 
ناراحتى؟ چه مشکلى دارى؟«

پسر فرمان شاه را تعریف کرد. 
پدر او را دلدارى داد و گفت: »غصّه نخور پسرم. اینکه مشکل بزرگى نیست. تور بزرگى بردار، 
آن را مثل لباس دور خودت بپیچ و پیش شاه برو. این طورى نه لباس بر تن دارى و نه بى لباس هستى«.

پسر هم همین کار را کرد.
شاه با دیدن او گفت: »آفرین! تو فرمان مرا درست انجام داده اى «. و دستور داد با غذاى خوب و 
خوشمزه اى از پسر پذیرایى کنند. بعد گفت: »ده تخم مرغ پخته به تو مى دهم. سه هفته هم فرصت دارى 

آنها را به صورت جوجه به من برگردانى. حاال برو!«
پسر با ناراحتى به خانه برگشت. پدر پرسید: »شاه چه گفت؟«

پسر جواب داد: »شاه اّول خیلى از من تعریف کرد اّما بعد فرمان عجیبى صادر کرد«.
پدر گفت: »بگو ببینم فرمان او چه بود؟ شاید بتوانم کمکى بکنم. از قدیم گفته اند یک عقل خوب 

است و دو عقل بهتر«.
پسر گفت: »شما نمى توانید کمکى کنید. شاه گفته از تخم مرغ پخته جوجه درآورم. آخر مگر 

مى شود؟«



185

پدر او را دلدارى داد و گفت: »نگران نباش پسرم! اگر درست و عاقالنه عمل کنى، این مشکل هم 
حل مى شود. حاال بیا این تخم مرغ هاى پخته را بخوریم. موقعش که رسید، با کوزه اى پر از ارزِن پخته، 
پیش شاه برو. بگو ارزن هاى پخته را بکارند تا هر وقت جوجه ها، سر از تخم مرغ هاى پخته درآوردند، 

از دانه هایى که از ارزن پخته سبز شده، بخورند«.
پسر و پدر تخم مرغ ها را خوردند. پسر با کوزه اى پر از ارزن پخته پیش شاه رفت.

گفت: »قربان! دستور بدهید این ارزن هاى پخته را بکارند. جوجه ها که از تخم مرغ هاى پخته 
درآمدند، این ارزن ها را که از ارزن پخته سبز شده مى خورند و گرسنه نمى مانند«.

شاه بسیار تعّجب کرد و با خودش گفت: »عجب پسر باهوشى است! اّما من از او زرنگ تر هستم«. 
به پسر گفت: »آفرین بر تو که فرمان هاى مرا خوب و درست انجام مى دهى. سه روز دیگر پیش من برگرد؛ 
نه پیاده و نه سواره، با پیش کشى و بدون پیش کش. اگر فرمان مرا درست انجام دادى، انعام بسیار خوبى 

مى گیرى. اگر نه، خونت به گردن خودت است«.
پسر که خیلى ترسیده بود، با رنگى پریده به خانه برگشت.

پدر با نگرانى پرسید: »چه اتّفاقى افتاده؟ چه بدبختى تازه اى بر سرمان آمده؟«
پسر گفت: »شاه مى خواهد مرا بکشد. این بار دیگر نمى توانم نجات پیدا کنم. او اّول از من تعریف 
کرد اّما بعد فرمان جدید و بسیار مشکلى صادر کرد. شاه امر کرد سه روز دیگر به دیدنش بروم؛ نه پیاده و نه 

سواره، با پیش کشى و بدون پیش کش. و اگر دستورهایش را اجرا نکنم مرا از بین خواهد برد«.
پدر، باز او را دلدارى داد و گفت: »نگران نباش! براى هر مشکلى راه چاره اى هست. حاال 

شامت را بخور و برو بخواب «.
صبح روز بعد پیرمرد، پسرش را از خواب بیدار کرد و گفت: »بیا تا به تو بگویم چه کار کنى «.

پسر نزدیک ظهر به خانه برگشت. همان طورکه پدرش خواسته بود، بلدرچین و خرگوش زنده اى 
با خود آورد.

پدر گفت: »پس فردا که به دیدن شاه مى روى، طنابى به گردن خرگوش بینداز و سرطناب را به 
پایت ببند. طورى راه برو مثل این که سوار خرگوش شده اى. بلدرچین را هم زیر لباست مخفى کن تا 

کسى آن را نبیند…«.
پیرمرد به او یاد داد که چه کار کند.

پسر به وعده گاه رفت. شاه تا چشمش به او افتاد، دستور داد زنجیر سگ ها را باز کنند. فکر کرد 
حاال پسر را تکه تکه خواهند کرد.
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پسر با دیدن سگ ها، طناب خرگوش را باز کرد. خرگوش فرار کرد. سگ ها، به دنبالش دویدند 
و بدون اینکه کارى به پسر داشته باشند، دور شدند.

پسر، شاه را روى بالکن دید. با غرور گفت: »من فرمان شما را انجام دادم. نه پیاده آمدم و نه 
سوار بر اسبى شدم. این هم پیش کش…«

به سوى شاه دراز کرد. شاه  را  آن  و  لباسش درآورد  زیر  از  را  بلدرچین  پسر  این حرف،  با گفتن 
مى خواست بلدرچین را بگیرد اّما پسر دست خود را باز کرد و پرنده به هوا پرید.

پسر گفت: »با پیش کشى و بدون پیش کش. درست همان طورکه فرمان داده بودید«.
شاه گفت: »آفرین! این کار را هم خیلى خوب انجام دادى. حاال بگو پدرت کجاست؟ اگر راستش 

را گفتى ِانعام خوبى به تو مى دهم. اگر نه دستور مى دهم جاّلد تو را از بین ببرد«.
پسر جواب داد: »پدرم مرا بزرگ کرده بود. به من زندگى و عقل  و هوش داده بود. نمى توانستم او را به 
دست جاّلدان شما بسپارم. این بود که در خانه ام اتاق کوچکى ساختم. او را در آنجا مخفى کردم. پدرم زحمت 

و ناراحتى براى من ندارد. حّتى با راهنمایى ها و نصیحت هایش کمک زیادى به من مى کند«.
بعد براى شاه تعریف کرد که چه طور با راهنمایى پدرش، دو سال محصول خوبى برداشت کرده 
بود؛ درحالى که همسایه ها غلّه اى درو نکرده بودند. پسر گفت: »پدرش براى او از همه چیز با ارزش تر 

است. اگر او نباشد، زندگى برایش فایده اى ندارد«. 
شاه پرسید: »آیا پدرت در انجام فرمان هایى که داده بودم، به تو کمک کرده بود؟«

کنم«. عمل  شما  مشکل  دستورهاى  به  پدرم  کمک  بدون  نمى توانستم  »من  داد:  جواب   پسر 
شاه با خود فکر کرد: »این حرف درستى است. پیران، بسیار دانا هستند. باید از وجودشان استفاده کرد «.

به این ترتیب، شاه فرمان قبلى خود را که در بارهٔ کشتن افراد پیر صادر کرده بود، لغو کرد و پدر و 
پسر را گرامى داشت.

»ُقوى سفید« برگردان: فتح الّله دیده بان
 

١ــ به نظر شما، راز پیروزی های پسر جوان، چه بود؟
٢ــ چگونه رفتار کنیم که مورد احترام دیگران باشیم؟

درک و دریافت



نیایش

مـردان نـیـک  بـه حـّق  گـردانخـداوندا،  نیـک  را  َبـَدم  احـوال  کـه 
محروم درگاه،  این  از  را  ما  چو گنجشکان، مران ما را ازین بوممکن 
گـویـد تـو  اسـرار  کــه  ده  جـویـدزبـانـی  تـو  دیـدار  کـه  ده  روانـی 
مـسـوزان آتـش غـفـلـت  در  بـه مـعـنـی شـمـع جـانـم برفروزاندلـم 
که گر دستم نگیری، رفتم از دست کنون گردست گیری، جای آن هست
درگـاه نـزدیـکـان  ز  دورم  از راهمـکـن  بـه راه آور مـرا، کـافـتـادم 
تـو را دانـم بـه هـر چـیزی که دانمتو را خوانم به هر رازی که خوانم

 گل و نوروز، خواجوی کرمانی
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آ ــ ا
آب غوره گرفتن: گریه کردن

آراسته: مزیّن شده، زیبا و مرتّب شده
آرمیدن: آرام گرفتن، آسودگی 
آسایش: آسودگى، زندگى آرام 

َابَد: زمانى که آن را نهایت نباشد، جاودان، همیشگى
َاثنا: میانه ها، »در اثنای«: در میان، در بین

ِاخالص: پاک دلى 
ادیب: سخندان، مفرد اُدبا 

ارواح: جمع روح، روان ها
اساس: پایه، بنیاد

دشمنان  دفع  برای  که  موانعی  و  بناها  استحکامات: 
می سازند. 

استعداد: توانایى، قابلّیت 
استقالل: به آزادى کارى کردن، وابسته نبودن

ُاسوه: نمونه، الگو 
اضطراب: پریشان حالى، بى تابى

اعتدال: تناسب، هماهنگی و زیبایی
اعتراف: بر زبان آوردن حقیقت 

ِاعجاز: کاری شگفت و عجیب انجام دادن، معجزه 
َاَعم: عمومی تر، همگانی

ُافق: کرانٔه آسمان
الحمدلّلٰه: خدا را سپاس، سپاس ویژٔه خداست. 

امام: پیشوا، رهبر 
اندرز: پند، نصیحت 

ِانۡ شٰاءَ الّله: اگر خداوند بخواهد 

انصاف: عدل، دادگرى
ِانعام: پاداش، عطا و بخشش 
ب
بار و َبندیل: اسباب و اثاثّیه 

بالیدن: فخر کردن، رشد کردن 
باَمک: بام کوچک

بانگ: فریاد، آوا
بُخسب: بخواب 

ُبخل: تنگ نظرى 
بدکردار: بدعمل، بدکار 

بَدیع: تازه، نو 
بَّراق: درخشان 

بَرزن: محلّه، کوچه، کوى
برکشیدن: باال بردن، ترّقی دادن 

بَرومند: بارَور، باثمر، پربار 
ُبرهان: دلیل، حّجت 

بشکفاند: شکوفا کند
بصیرت: آگاهی و بینش 

بعید: دور 
ُبغض:  گرفتگى گلو از غّصه و ناراحتی

بو بردن: فهمیدن، پی بردن، خبردار شدن
بوم: زادگاه، سرزمین

به رغِم: برخالف، وارونٔه
بَهمان: شخص یا چیزى که ناشناس و نامعلوم باشد معموالً  

با »فالن« به کار مى رود.
بیتوته: شب را در جایی به سر بردن. 

واژه نامه
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بى راهه: راه کج، راه نادرست 
بیم: ترس، هراس 

پ
پاره دوز: کسی که کفش تعمیر می کند، پینه دوز

پاَورچین پاَورچین: آهسته و بى سر و صدا راه رفتن
ُپز دادن: خودنمایی کردن، تکبّر کردن

پژوهش: تحقیق، جست  و جو
پیشه ور: کاسب، اهل حرفه و صنعت

پیکار: جنگ، ستیز
پویا: فّعال، سرزنده، متحّرک

پیوند: اتّصال
ت

تأّمل: اندیشه کردن، فکر کردن
تَبَّسم: لبخند زدن

تجاوز: از حّد خود گذشتن، ستم و زورگویی 
ُتحفه: هدیه، ارمغان

گران بها  اثاثیٔه  و  مال  خودآرایی،  بستن،  زیور  تََجّمل: 
داشتن 

تََحّمل: بردبارى کردن، شکیبایی 
تحمیل: کارى به زور بر عهدٔه کسى گذاشتن 

تَرحیم: طلب آمرزش و مغفرت براى ُمرده، درود فرستادن 
بر ُمرده 

تسبیح: خدا را به پاکى یاد کردن، ذکر خدا 
تسّلط: چیره شدن، دست یافتن بر کسى یا چیزى 

تسویه: برابر کردن حساب
تفاریق: اندک اندک، کم کم 

تقصیر: سهل انگارى، کوتاهى 
تَقاّل: کوشش، تالش

تَنّفر: بیزار بودن، نفرت داشتن 
توشه: خوراک، طعام، اندوخته 

توصیه: سفارش 
توفیق: سازگاری، موافقت 

تهمت: نسبت دادن گمان و کار بد و  ناروا به کسى 
ث
ثواب: پاداش، اجر آخرتج
ج

جالیز: کشتزار خیار، هندوانه، خربزه و…
چ

چریک: کسی که داوطلبانه می جنگد، سرباز شجاع
چلچراغ: چهل چراغ، نوعى قندیل بزرگ که چراغ ها یا 

شمع هاى فراوان در آن قرار مى دهند. 
َچمیدن: نرم و آهسته و با ناز راه رفتن 

ح
ُحجره: اتاق کوچک 

حّک کردن: تراشیدن، خراشیدن
حیات: زنده بودن، زندگى 

5 حیران: سرگشته، متحّیر 
خ

خالصانه: پاک و بی عیب
َخدشه: خراش، نقص و اشکال 

از گلوى شخص  ُخرناسه: صدایى که در حالت خواب 
خوابیده بیرون آید. 

خروس خوان: هنگام سحر، صبح زود 
خصلت: خوى، ویژگى 

خوار: ذلیل، حقیر
خوف: بیم و هراس 
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خوى: عادت، خصلت 
د

دایه: مادر )درس کژال(
درازدستی: ستمگری، زورگویی

در پوستین خلق افتادن: کنایه از غیبت کردن
دریغ: افسوس، حسرت

دالویز: مطلوب، خوشبو، معطر، خوشایند
َدمساز: موافق، همدم، سازگار

َدّوار: گردنده، چرخندهر
دیده: چشم

ر
رأفت: مهربانى، نرم دلى

رزق: خوراک و روزی، غذا
رعنا: زیبا، خوش اندام

روان: روح، جان
روضه: باغ، روضٔه رضوان = باغ بهشت )در روان خوانِى 
»مرخصى«، به معنِى خطبه اى که در مجلس عزادارى باالى 

منبر خوانده مى شود(
ُرولَه: فرزند )به زبان کُردی(

ریشخند: دست انداختن و مسخره کردن کسى
ز

زائر: دیدارکننده، زیارت کننده
ُزالل: صاف، گوارا 

زمرّدین: منسوب به زمرّد )سنگ قیمتى به رنگ سبز(
زمزمه: نغمه، خواندن آرام و زیر لب 

َزنجره: نوعى حشره که از خود صدا تولید مى کند، سیر  سیرک 
َزهره درشدن: به ترس و وحشت افتادن، بسیار ترسیدن

ژ
ژیان: خشمگین، خروشنده

س
ساربان: شتربان

سپهر: آسمان، فلک
سرپنجه: سرانگشت )قوى سرپنجه: نیرومند(

سماجت: پافشارى، اصرار کردن
سوءظن: بدگمانى

سهمگین: بزرگ، خطرناک، ترسناک
سیم: نقره، فلزی گران بها، پولش

ش
شاعره: شاعر زن )البّته کاربرد این واژه از نظر نگارشى توصیه 

نمی شود چون در زبان فارسى مؤنّث و مذکّر نداریم.(
شایان: سزاوار، شایسته، الیق

َشط: رود بزرگ
شعور: درک و فهم

ُشکوه: بزرگى، جالل
شنیدستم: شنیده ام

شوفر: راننده
شوم: بد، نحس، نامبارک

شیفته: عاشق، دل دادهص
ص

صالح: نیکوکار، درستکار
َصحن: میدان، حیاط

صخره: کوه سنگى، سنگ بزرگ
صداقت: دوستی، محبّت، درستکاری

صدر: آغاز، باال
َصالح: درستى

صواب: درست، راست
ض

ضربت: ضربه، آسیب
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ضریح: خانٔه چوبین یا فلّزى مشبّک که بر سر مزار امام یا 
امامزاده یا بزرگان دین قرار دارد.

ط
طاعت: بندگى، فرمانبرى

طاغوت: سرکش، نافرمان
طاقت: توان، نیرو

طبع: سرشت، هستى، ذات
طبیبان: ج طبیب، پزشکان

طراوت: شادابى، تازگى
طعم: مزه )چاشنى(

طَفره رفتن: کوتاهى در کار، سر دواندن
طفولیت: کودکی، خردسالی ظ

ظ
ظرافت: تازگى، لطافت، نرمى

ِظالل: ج ِظّل، سایه ها، سایه، پناه ع
ع

عارفان: مردان حق، ُعَرفا، خداشناسان
عازم: رهسپار

عبرت نمودم: تعجب کردم، شگفت زده شدم.
َعبوس: گرفته، اخمو، ناراحت

َعجز: ناتوانى
َعجوز: پیرزن

عطا کردن: بخشیدن
َعطَش: تشنگى زیاد

عطوفت: لطف و محبّت، مهربانی
ف: بیکار، سرگردان، بالتکلیف عال ّ

عمارت: ساختمان
عنایت: بخشایش، لطف، توّجه، احسان

عیال: خانواده، همسر
عین: شبیه، مانند غ

غ
غفلت: بى خبرى، نا  آگاهى

ت: ج غلّه، گیاهانى مانند گندم، جو و ذرّت  َغال ّ
ُغلغله: جوشش، شور و فریاد

ُغل و زنجیر کردن: دست کسى را بستن، به بند کشیدن
غنیمت شمردن: فایده و  سود بردن از چیزى، قدر دانستن

غوغا: آشوب و فریاد، همهمه
غیرت: مردانگى، آبروف

ف
فارغ: آسوده، راحت

فراغت: آسایش، آسودگى
فرسودگى: پیرى، از کار افتادگى

فرصت: زمان مناسب
فرمان ُبردار: پیرو، مطیع، تابع

فرمان گذار: فرمان دهنده، فرمانده
فرودست: قسمت پایین، پایین دست

فروتنى: تواضع، خاکسارى
فروغ: روشنایى، نور

فصاحت: روانى و شیوایى
فقیه: دانشمند دینى، آگاه به احکام دین 

فلک: آسمان، چرخ، سپهر
ق

قامت: قد و باال
ُقبور: ج قبر، گورها
قدر: اندازه، مقدار

قرائت: خواندن
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ُقراضه: کهنه، فرسوده
قریب: نزدیک، حدود

َقرین: همراه
قضاوت: داورى

قلم زنى: هنر کندن نقش و نگار روى فلز
ُقنداقه: دور پیچ کودک، ملحفه

مقابل  را  دست ها  دعا  براى  که  نماز  از  قسمتى  قنوت: 
صورت نگه مى داریم.

ُقوا: ج قّوه، نیرو
ُقوت: خوراک

قّوت: نیرو، توان
قیام: برخاستن

ک
کارگشا: حل کنندهٔ مشکالت، آسان کنندٔه کارها

کاروان: گروهى از مردم که با هم به سوى مقصدى حرکت 
مى کنند؛ قافله
کاریز: قنات

کام: آرزو، میل، خواسته
کسالت: بیمار بودن، بیمارى، رنجورى

کفایت: بس بودن، کافى بودن
کُلون: قفل چوبى که پشت در نصب کنند و با آن در را ببندند.

کوپه: هر یک  از  اتاق هاى ویژٔه مسافر در  قطار راه آهن
کوشا: ساعى، تالشگرگ

گ
گالش: نوعى کفش، )کفش الستیکى(

گران بها: گران قیمت، با  ارزش
ُگردان: واحدى نظامى

گستاخ: بى پروا، جسور

گسترده پَرکرد: پرگسترده کرد )مراد از پر در اینجا گلبرگ 
است(

گستره: میدان، عرصه
گلدسته: مناره

گِله: شکایت
گلیم: نوعى فرش

گنجور: ثروت اندوز، صاحب گنج
گو شزد کردن: یاد آورى کردن، تذکّر دادن، به اشاره فهماندن

گیتى: جهان، دنیال
ل

ُلپ: گونه، صورت
لحن: آواز، صدا

لعنت: نفرین، سرزنش
لغو: بیهوده، باطل

لقمه چیدن: کنایه از گدایى کردنم
م

َمأمن: پناهگاه 
مأوا گرفتن: پناه گرفتن

مؤّذن: گویندٔه اذان 
مباحثه: گفت وگو، با یکدیگر سخن گفتن 

مبدأ: آغاز، سرچشمه 
ُمتجّلى: آشکار، هویدا

ُمتََعّبد: شکرگزار، عبادت کننده
متواضع: فروتن، کسی که در رفتار و کردارش تکبّر و 

غرور نباشد. 
محبوب: دوست داشتنى، معشوق 

محزون: اندوهگین، غمناک
َمحِفل: مجلس، انجمن 
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محوّطه: میدان، محدوده، پیرامون 
مخلص: صمیمى، با صداقت 

مرجعّیت: رهبری، پیشوایی، مرجع تقلید بودن 
مرّوت: جوانمردى

مزدور: کسی که تحت فرمان حاکم ستمگر کار می کند، 
سرسپرده 

ُمْستَنَد: چیزى که با دلیل و مدرک همراه باشد، داراى سَند
َمسّرت: شادمانى، خوشحالى 

مسّطح: صاف، هموار
در  شعر  خواندن  بر  از  شعرخوانی،  مسابقٔه  ُمشاعره: 
موضوع هایی مشّخص و یا خواندن بیت هایی که با حرفی 

معّین آغاز شود. 
َمشام:  قؤه بویایى، بینى

ُمصحف: کتاب، کتاب آسمانی، قرآن کریم 
مصاحبت: هم نشینى، گفت  و گو 

مضمون: پیام، نکتٔه لطیف و ظریف 
مطبوعات: روزنامه ها و مجاّلت

َمظاهر: ج مظهر، جلوه گاه ها، نشانه ها 
معارف: دانش ها، علوم 

معاصر: هم دوره، هم عصر 
معاوضه: چیزى را با چیز دیگر عوض کردن 

معبود: خداوند )آن چه مورد پرستش واقع مى شود.(
معصوم: پاک و بی گناه

معّطر: خوشبو
مفتخر: سرافراز

مقتدر: قدرتمند، توانا 
مکالمه: گفت  و گو 

مکث: سکون و آرامش، درنگ

ُملک: بزرگی، پادشاهی، عظمت 
مناجات: نیایش، دعا 

مناره: گلدسته 
مناظره: بحث و جدل، گفت وگو براى آشکار کردن حق 

و اثبات درستى چیزى 
ُمنّجم: ستاره شناس 
منتها: پایان، انجام 

َمندیش: نیندیش، اندیشه مکن
منسوب: نسبت داده شده

مواعظ: ج موعظه، پندها و اندرزها 
موذى: آزاردهنده، نیرنگ کار

مونس: همدم، یار 
38 مویه: شیون و زارى، ناله، گریهن 

ن
نادره: مؤنث نادر، بى مانند، چیز نایاب

ناشتایى: آن چه که پس از مّدتى غذا نخوردن مى خورند. 
ناگزیر: ناچار

نانموده: آشکار نشده، پنهان
نایل آمدن: رسیدن، دست یافتن

نجوا: آوا، صداى آرام
نجوم: ستاره شناسى، علم شناخت افالک

نشرّیه: روزنامه، مجلّه
نصیب: بهره، قسمت

نعره: فریاد، بانگ
نَغز: خوش، دلکش، جالب

ُنقره گون: به رنگ نقره، رنگ روشن
نََمط: شیوه، روش، طریقه

نمک نشناس: ناسپاس
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نوابغ: جمع نابغه، تیزهوشان
نوکار: تازه کار، بى تجربه

نهضت: قیام، خیزش
نََیرزد: ارزش ندارد

و
وارونه: واژگون، سرنگون

واال: برتر، عالى
َوجد: خوشى فراوان، شور و هیجان
َورطه: میدان هالکت، جاى نابودى

)در  است  )ع(  ابیطالب  علی بن  حضرت  لقب  َوصی: 
معنی  به  لغت  در  واژه  این  معنای  فردوسی(،  حکیم  شعر 

سفارش  شده و اندرزدهنده است.
هـ

هان: آگاه باش

هاى و هو: آشوب، سر و صدا
هدایا: ج هدیه، تحفه، ارمغان، پیش کش
هزینه کردن: خرج کردن، مصرف کردن

هّمت: تالش، اراده، سعى و کوشش
هم کیش: هم دین، هم آیین

هم نشین: یار، همراه، همسفر
همهمه: آشوب، غوغا و سر و صدا

هنگامه: آشوب و غوغا
هول بودن: ترسیدن، شتاب داشتن

هیئت: گروه، دسته، جمعى
ی

یله: رها
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ابراهیمى، نادر )1387ــ1315 هـ.ش(
داستان هاى  با  که  است  سینماگرى  و  نویسنده 
کودک و نوجوان فّعالیت هاى فرهنگى اش را شروع کرد. 
کالغ ها، سنجاب ها، دور از خانه، قّصه هاى ریحانه خانم، 
قّصٔه سار و سیب، نوسازى حکایت هاى خوب قدیم براى 
کودکان و… بعضى از کتاب هاى کودک و نوجوان اوست.
شب«  براى  »خانه اى  اسم  با  را  کتابش  نخستین 
درسال 1341 نوشت. پس از انقالب، زندگى امام خمینى 
)ره( را با نام »سه دیدار با مردى که از فراسوى باور ما آمد« 

نوشت. وی در خرداد ماه سال 1387 درگذشت.

اسفندیارى، على )نیما یوشیج( )1338ــ1276 هـ.ش   (
به  پا  مازندران(  روستاهاى  )از  یوش  دهکدٔه  در 
عرصٔه وجود گذاشت. کودکى او در دامان طبیعت و در 
میان شبانان گذشت. پس از گذراندن دوران دبستان، براى 
آموختن زبان فرانسه و ادامٔه تحصیل وارد مدرسه سن لویى 
در تهران شد. معلّمى مهربان به نام »نظام وفا« او را در خط 
»اى  »افسانه«،  به  مى توان  او  آثار  از  انداخت.  شاعرى 
شب«، »قّصٔه رنگ پریده« و… اشاره کرد. نیما با بهره گیرى 
از عناصر طبیعت با بیانى رمزگونه به ترسیم سیماى جامعٔه 
خود پرداخته است. از او به عنوان پدر شعر نو یاد مى شود.

ـ     1285 هـ.ش   ( اعتصامى، پروین )1320ـ
در  آشتیانى  اعتصام الملک  یوسف  فرزند  پروین 
خانواده  دامن  در  را  عربى  و  فارسى  شد.  متولّد  تبریز 
کرد.  آغاز  سالگى  هشت  از  را  شعر  سرودن  آموخت. 
نخستین شعرهایش را در مجلّٔه بهار به چاپ رسانید و مورد 
تشویق اهل ادب قرار گرفت. از عوامل دیگرى که موجب 

تقویت ذوق و پرورش استعداد شعرى پروین شد، رفت و 
آمد او به محافل ادبى آن روزگار بود.

تنها اثر او، دیوان شعرى است که بارها چاپ شده 
دل نشین  بسیار  قطعات  و  قصاید  شامل  او  دیوان  است. 
است. بیشتر قطعات خود را به صورت گفت  و گو سرود که 

در اصطالح ادبى به آن مناظره گویند.
بیمارى  اثر  بر   1320 درسال  پروین  سرانجام 
حصبه درگذشت. آرامگاه او در شهر قم کنار صحن حضرت 

معصومه )س( قرار دارد.

ـ  ١٢٧٥ هـ.ش( اقبال آشتیانی، عباس )١٣٢٨ـ
معاصر،  مورخان  و  محققان  نویسندگان،  از  وی 
فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  عضو  و  دانشگاه  استاد 
بود. از آثار او می توان به »تاریخ مغول« و »وزراء سالجقه« 

اشاره کرد.

امام خمینى )ره( )1368 ــ 1281 هـ.ش(
امام خمینى درسال 1281 در خمین در خانه اى 
ساده به دنیا آمد. پنج ماهه بود که پدرش حاج آقا مصطفى 
شهادت  به  خمین  زورگوى  خان هاى  از  یکى  به دست 
رسید. پس از آن مادر مهربان و عّمٔه گرامى اش سرپرستى 
او را بر عهده گرفتند. در شش سالگى به مکتب رفت و 
در هفت سالگى قرآن را ختم کرد. مقّدمات علوم را در 
علمّیٔه  حوزٔه  در  را  اسالمى  علوم  آموخت.  خود  زادگاه 
حائرى  عبدالکریم  شیخ  حاج  چون  استادانى  نزد  اراک 

یزدى فراگرفت.
و  آشکار  مبارزٔه   1341 درسال  خمینى  آیت اللّه 
سخت خود را در مقابل شاه و بیگانگان آغاز کرد. شاه در 

اعالم: اشخاص
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15 خرداد 1342 آیت اللّه خمینى را دست گیر و زندانى 
کرد. پس از آزاد شدن ابتدا از ایران به ترکیه و بعد به شهر 
به  تا سال 1357 در حوزٔه علمّیه نجف  تبعید شد.  نجف 
و  شاه  با  مبارزه  پرچم  و  پرداخت  کتاب  تألیف  و  تدریس 
کشورهاى استعمارگر را برافراشته نگاه داشت. رژیم شاه به 
وحشت افتاد و حکومت عراق به درخواست شاه اقامت او 
را در آن کشور ممنوع کرد و ایشان به ناچار به پاریس رفت 
و از آنجا نهضت مردم ایران را که به یک انقالب بزرگ مبّدل 
شده بود، رهبرى کرد تا این که 22 بهمن 1357 با فداکارى 

مردم، انقالب اسالمى به پیروزى رسید.
با واژگونى نظام سلطنتى، جمهورى اسالمى ایران 
تأسیس شد. امام خمینى پس از پیروزى انقالب بیش از 10 
سال رهبرى کشور را برعهده داشت. او محبوب همٔه مسلمانان 
جهان و مایٔه افتخار مردم ایران بود. در این دوران در خانه اى که 
به اندازهٔ خانٔه محّل تولّدش ساده بود، زندگى مى کرد و سرانجام 

در شب چهاردهم خرداد ماه سال 1368 درگذشت.

امیرکبیر، میرزاتقی خان )مقتول به سال ١٢٦٨ هـ.ق( 
از بزرگ ترین چهره های سیاسی دورهٔ قاجار و وزیر 
ناصرالّدین شاه. وی دارالفنون را تأسیس کرد و در زمینه های 
به  به اصالحاتی زد و سرانجام  اجتماعی دست  و  سیاسی 

تحریک دشمنان به قتل رسید.

امین پور، قیصر )1386 ــ 1338 هـ.ش(
استاد دانشگاه و شاعر معاصر، درسال 1338 در 
گُتوند خوزستان متولّد شد. دیپلم خود را در شهر دزفول 
گرفت و ابتدا در رشتٔه پزشکى و جامعه شناسى پذیرفته شد 
این  و در  آورد  ادبّیات روى  به  و  را رها کرد  دو  هر  ولى 
رشته به درجٔه دکترا نایل شد. وى از شاعران موفّق پس از 
انقالب اسالمى به شمار مى آید. از آثار او مى توان »در کوچٔه 
آفتاب، تنّفس صبح، مثل چشمه مثل رود، به قول پرستو و 
آینه هاى ناگهان« را نام برد. این استاد و شاعر خوش نام، 
دریغا که به ناگهان و زود چشم از جهان فروبست. وى در 

پاییز 1386 وفات یافت. 

انصارى، خواجه عبدالّله )481ــ396 هـ.ق(
معروف به پیر هرات، در قرن پنجم در هرات به دنیا 
آمد. در جوانى علوم دینى و ادبى را فراگرفت. به عربى و 
فارسى شعر مى سرود. شهرت وى به جهت کتب مشهورى 
است که نوشته است. از جمله تفسیرى بر قرآن دارد که اساس 
کار رشیدالّدین میبدى در تألیف تفسیر »کشف االسرار« قرار 
گرفته است. نثر خواجه عبداللّه آهنگین »مسّجع« است از آثار 

او مى توان به مناجات نامه و الهى نامه اشاره کرد.

ایُبد، طاهره )متولد ١٣٤٢ هـ.ش( 
وی در شیراز دیده به جهان گشود. از نویسندگان 
دارای  نوجوان  و  ادبیات کودک  زمینٔه  در  است.  معاصر 
آثار است. »باغچٔه توی گلدان« و »به هوای گل سرخ« از 

آثار اوست.

تقویان سادات، علی اکبر )متولد ١٣٤٥( 
شاعر معاصر از استان فارس، آثار زیر از اوست: 
سیمای پیامبر اکرم )ص( در شعر فارسی، لحظه های دلتنگی.

جعفرى، استاد محّمدتقى )1377ــ1304 هـ.ش(
 1304 سال  مرداد  در  جعفرى  محّمدتقى  استاد 
هـ.ش در خانواده اى فقیر در شهر تبریز به دنیا آمد. هنگامى 
که مى خواست به کالس ششم برود، مجبور به ترک تحصیل 
شد و یک سال و نیم در یک مغازٔه کفاشى شاگردى کرد. 
بعدها به کمک یکى از استادان خود راهى نجف شد. در 
به  از 11 سال  و پس  اجتهاد رسید  به درجٔه  23 سالگى 
علمى  آثار  و  کتاب ها  جعفرى  استاد  از  بازگشت.  ایران 
نهج البالغه، مثنوى مولوى و موضوعات  فراوانى دربارٔه 

دیگر برجاى مانده است. وى درسال 1377 درگذشت.

چمران، مصطفى )1360ــ1311 هـ.ش(
در  شد.  متولد  تهران  در  ش   1311 سال  در 
درسال  گذراند.  را  متوّسطه  دوران  البرز  و  دارالفنون 
1336 از دانشکدهٔ فّنى دانشگاه تهران در رشتٔه الکترونیک 
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بورس  از  استفاده  با  فارغ الّتحصیل شد. درسال 1337 
از  پس  و  شد  اعزام  آمریکا  به  ممتاز  شاگردان  تحصیلى 
جهان  دانشمندان  معروف ترین  جمع  در  علمى  تحقیقات 
در کالیفرنیا با ممتازترین درجٔه علمى موفّق به اخذ مدرک 

دکتراى الکترونیک و فیزیک پالسما گردید.
با پیروزى انقالب اسالمى بعد از 21 سال هجرت، 
به وطن بازگشت و با شروع جنگ تحمیلى عراق علیه ایران، 
به خدمت امام رسید و با اجازٔه ایشان به اهواز رفت و ستاد 
سوسنگرد  به  سپس  داد؛  تشکیل  را  نامنظم  جنگ هاى 
شتافت. او دلیرانه با دشمن مقابله کرد و خود نیز در تاریخ 

٣١ خرداد ١٣٦٠ به درجٔه رفیع شهادت رسید.
و  بوستان  شهرهاى  بین  در  او  مزار  هم اکنون 

سوسنگرد خوزستان، زیارتگاه عموم مى باشد.

حائرى یزدى، عبدالکریم )١٣٥٥ــ١٢٧٦ هـ.ق(
حاج شیخ عبدالکریم حائرى یزدى درسال 1276 
دینى  تدریس علوم  با  آمد. وى  دنیا  به  یزد  میبد  قمرى در 
در کربال و نجف، عالمان بسیارى را پرورش داد. سپس 
ایران آمد و در اراک و بعد از آن در قم اقامت گزید.  به 
تأسیس کرد که  در سال 1340 قمرى حوزٔه علمیٔه قم را 
امروزه یکى از مراکز مهّم تحصیالت علوم دینى در جهان 
به شمار مى رود. این عالم گران قدر در سال 1355 قمرى 

وفات یافت. 

حافظ شیرازی، شمس الّدین محّمد )درگذشت ٧٩٢ هـ.ق(
حافظ  به  معروف  محّمد  شمس الّدین  خواجه 
شیرازى، شاعر غزل سراى ایران و از بزرگ ترین شاعران 
جهان، در اوایل قرن هشتم در شیراز دیده به جهان گشود. 
او نزد دانشمندان عصر به تحصیل پرداخت و در تفسیر و 
حکمت و ادبیات عرب سرآمد شد و قرآن را با 14 روایت 
)14 نوع تالوت( حفظ نمود. او در سال 792 هـ.ق در 
قرار  باغ حافظّیٔه شیراز  در  او  آرامگاه  شیراز درگذشت. 

دارد.

حّدادعادل، غالمعلى )1324 هـ.ش(
در تهران متولّد شد. دوران تحصیالت خود را در 
تهران و شیراز گذراند و موفّق به اخذ فوق لیسانس فیزیک 
و دکتراى فلسفه گردید و به تدریس تاریخ فلسفٔه اسالمى 

و… در دانشگاه صنعتى شریف پرداخت.
پس از انقالب اسالمى به معاونت وزارت آموزش 
و پرورش و ریاست سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى 
نایل آمد. در طول 11 سال خدمت، در جهت اصالح و 
تألیف کتاب هاى درسى و انتشار مجاّلت کمک آموزشى 
رشد سعى وافر به کار برد. همچنین به ریاست فرهنگستان 
زبان و ادب فارسى )درسال 1373( انتخاب شد. از جمله 
آثار او مى توان به کتاب  ترجمٔه »کتاب تمهیدات« اثر ایمانوئل 

کانت، »فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى« اشاره کرد. 

خامنه اى، آیت الّله سّیدعلى )1318 هـ.ش(
رهبر عالى قدر انقالب اسالمى، حضرت آیت اللّه 
سّیدعلى خامنه اى در 24 تیر ماه 1318 برابر با 28 صفر 
1358 قمرى در مشهد مقّدس دیده به جهان گشود. پدرش 
روحانى اى تنگدست و پارسا و مادرش خانه دار بود. وى 

دومین پسر خانواده محسوب مى شد.
ایشان از دورهٔ دبیرستان، دروس حوزه را شروع 
کرد و دوران مقّدمات و سطح حوزه را به طور کم سابقه و 
پدرش  اتمام رساند.  به  نیم  و  پنج سال  در  شگفت انگیزى 
به عهده داشت. در سال 1336  در این میانه نقش مهّمى 
به حوزهٔ نجف قدم گذاشت و به دلیل عدم موافقت پدر با 
به مشهد بازگشت و از سال 1337  ادامٔه درس در نجف 
تـا 1343 در حـوزهٔ علـمّیه قم بـه تحصیل پـرداخت و از 
محضر بزرگـانى چـون آیت اللّه بروجردى، امام خمینى ) ره(، 
شیخ مرتضى حائرى یزدى و عاّلمه طباطبایى بهره گرفت. 
در سال 1343 به دلیل بیمارى پدر به مشهد بازگشت و از 
محضر استادان به ویژه آیت اللّه میالنى استفاده کرد و در همان 
حال به تدریس فقه و اصول و معارف دینى به طلبه هاى جوان 

و دانشجویان پرداخت.
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با شروع نهضت امام خمینى ) ره( در سال 1342، 
و شوق  با شور  و  پیوست  نهضت وى  به  سّیدعلى جوان 
و رشادت و بصیرت به ترویج و دفاع از اندیشه هاى امام 
پرداخت که شش بار دست گیرى، زندان و تبعید محصول 

این مبارزات گسترده بود.
مسئولّیت هایى  اسالمى  انقالب  پیروزى  از  پس 
بزرگ چون معاونت وزارت دفاع، سرپرستى سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى، امام جمعٔه تهران، نمایندگى مجلس شوراى 
ریاست  و  مقّدس  دفاع  جبهه هاى  در  حضور  اسالمى، 
جمهورى گواه توانایى و خستگى ناپذیرى اوست. در ششم 
تیرماه 1360 در مسجد ابوذر تهران از سوى منافقین مورد 

سوِء قصد قرار گرفت که به جانبازى ایشان منجر شد.
در سال 1360 تا 1368 دو دوره ریاست جمهورى 
و در روز چهاردهم خرداد  بود  را عهده دار  ایران  اسالمى 
1368 پس از رحلت رهبر کبیر انقالب اسالمى، حضرت 
امام خمینى ) ره( توّسط مجلس خبرگان به مقام واال و عظیم 

رهبرى انتخاب شد.
 

خواجوی کرمانی )753ــ689 هـ.ق( 
کمال الدین محمود معروف به خواجوی کرمانی، از 
شاعران معروف قرن هفتم و هشتم هجری است. از آثار او 

می توان به کمال نامه، گوهرنامه و گل و نوروز اشاره کرد.

ـ٥٩٧ هـ.ق(  خواجه نصیرالّدین توسی، محمدحسن )٦٧٢ـ 
از دانشمندان و عالمان بزرگ شیعی ایران در قرن 
هفتم است. کاردانی و لیاقت او در وزارت هالکوخان مغول 
و تالش برای ساخت رصدخانٔه مراغه معروف است. »اخالق 

ناصری« از کتاب های اوست.

رجایى، محّمدعلى )1360ــ1312 هـ.ش(
در قزوین در خانواده اى مذهبى متولّد شد. در چهار 
سالگى پدرش را از دست داد. در 14 سالگى به تهران نزد 
برادرش آمد و با دست فروشى، زندگى سختى را گذراند. با 
وجود مشکالت اقتصادى فراوان، موفّق به اخذ دیپلم ریاضى 

شد و به کار معلّمى پرداخت. وى پا به پاى تالش براى ادارٔه 
زندگى از روحانیان مبارزى مانند آیت اللّه طالقانى درس ها 
آموخت. این مبارزه ها باعث شد طعم تلخ زندان و شکنجه 

را نیز بچشد.
با تمام گرفتارى ها موفق به اخذ لیسانس در رشتٔه 
ریاضى و فوق لیسانس در رشتٔه آمار گردید. او پیش از رسیدن 
شوراى  مجلس  در  ایران  ملت  نمایندٔه  نخست وزیرى،  به 
اسالمى بود. وى درسال 1360 رئیس جمهور کشور گردید 

و در شهریور همان سال به شهادت رسید.

ـ  ٦٤٥ هـ.ق( رشیدالّدین، فضل الّله )٧١٨ـ
خواجه رشیدالّدین فضل اللّه همدانی، وزیر باتدبیر 
و دانشمند روزگار غازان خان و اولجایتو در قرن هفتم و 
اوایل قرن هشتم بود. وی برای گسترش فرهنگ و علوم 
اسالمی تالش فراوانی کرد و در طبابت هم آوازه ای داشته 
است. کتاب معتبر و معروف »جامع التواریخ« از آثار اوست.

ـ 606 هـ.ق( سعدى شیرازى )690  ـ
مشرف الّدین سعدی، آموزش هاى مقّدماتى را در 
زادگاه خود شیراز فرا گرفت. براى اتمام تحصیالت به بغداد 
رفت. از بغداد به انگیزهٔ دانش اندوزى، رفتن به سرزمین هاى 
عربى را در پیش گرفت. پس از 35 سال به شیراز برگشت. 
بوستان )به شعر(، گلستان )نثر آمیخته به شعر( و دیوان اشعار 
از او برجاى مانده است. مجموعٔه این آثار »کلّیات سعدى« 

نامیده مى شود.

شبسترى، شیخ محمود )وفات ٧٢٠ هـ.ق( 
از عارفان مشهور قرن هشتم و از علما و فضالی 
تبریز است که نوشته ها و سروده هایی در زمینٔه عرفان اسالمى 
دارد. معروف ترین اثر شعرى او مثنوى »گلشن راز« است.

شریعتى، على )1356ــ1312 هـ.ش( 
نویسنده و اندیشمند معاصر، فرزند استاد محّمد تقى 
شریعتى بود. وى درسال 1312 شمسى در مزینان خراسان 
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به دنیا آمد. در رشتٔه جامعه شناسى و تاریخ ادیان به درجٔه 
دکترا دست یافت. کتاب هاى: فاطمه فاطمه است، کویر، 

اسالم شناسى از اوست.

شهریار، محّمدحسین )1367 ــ 1285 هـ.ش(
به  متخلّص  تبریزى  بهجت  حسین  سیدمحّمد 
تبریز  در  شمسى   1285 درسال  معاصر  شاعر  شهریار، 
به دنیا آمد. شهریار تحصیالت خود را در تبریز و سپس در 
دارالفنون تهران گذراند و آن گاه وارد دانشکدهٔ پزشکى شد 
اّما پس از چندى، پزشکى را رها کرد و به شعر و شاعرى 
روى آورد. ابتدا بهجت تخلّص )نام شعرى شاعر( مى کرد 

ولى بعدها تخلّص شهریار را برگزید.
شعر  )آذرى(  ترکى  و  فارسى  زبان  دو  به  شهریار 
مى سرود. منظومٔه ترکى او به نام حیدربابا یه سالم از زیباترین 
منظومه هاى ترکى است. شهریار درسال 1367 در تهران 
درگذشت و در »مقبرة الّشعراى« تبریز به خاک سپرده شد.

شهیدى، سّیدجعفر )1386ــ1306 هـ.ش( 
سّجادى  سّیدمحّمد  فرزند  شهیدى  سّیدجعفر 
درسال 1306 هجرى شمسى در شهر بروجرد به دنیا آمد. 
ادبى  بزرگ  مفاخر  و  دانشمندان  از  شهیدى  سّیدجعفر 
ایران به شمار مى رود. دوران تحصیل ابتدایى و اندکى از 
به  تهران  آن را در  ادامٔه  بروجرد و سپس  متوّسطه را در 
سامان رسانید. دکتر شهیدى، محضر آیت اللّه بروجردى و 
بسیارى از مراجع و بزرگان دینى را درک کرده بود و موفّق 

به اخذ درجٔه دکترا گردید.
استاد  معین،  محّمد  دکتر  مرحوم  مرگ  از  بعد 
شهیدى مسئولیت ادارهٔ سازمان لغت نامٔه دهخدا را به عهده 
گرفت. از تألیفات و مقاالت علمى و ادبى این استاد مى توان 
به زندگى نامٔه ابوذر غّفارى، انقالب بزرگ، زندگى حضرت 
)س(  زینب  )س(،  فاطمه  حضرت  زندگانى  )ع(،  سّجاد 
چه  »جنایتکاران  و  اسالم  در  محدودیت  کربال،  شیرزن 
مى اندیشند« اشاره کرد. آخرین و بارزترین کار او ترجمٔه 
)ع(  على  نهج البالغه  کتاب  از  آگاهانه اى  و  ادیبانه  بسیار 

مى باشد. استاد شهیدى در دى ماه 1386 دنیاى خاکى را 
رها کرد و به دیدار پروردگارش شتافت. 

صابرى فومنى، کیومرث )1383 ــ 1320 هـ.ش(
معروف به گل آقا، نویسنده و طنزنویس. از دانشگاه 
تهران فوق لیسانس ادبیات گرفت و به معلّمى مشغول بود. 
با تشکیل دولت محّمدعلى رجایى به عنوان مشاور فرهنگى 
نخست وزیر برگزیده شد. شهرت و محبوبّیت وى ابتدا با 
کلمه حرف حساب« در صفحٔه سوم روزنامٔه  عنوان »دو 
اطالعات آغاز شد. پس از گذشتن شش سال از نوشتن 
یادداشت هاى دو کلمه حرف حساب، اوّلین هفته نامٔه طنز 

پس از انقالب را منتشر کرد.

عّطار نیشابوری، فریدالّدین )٦١٨ ــ٥٤٠ هـ.ق( 
شاعر و عارف بزرگ ایرانی در قرن ششم و آغاز 

قرن هفتم است. تذکرة االولیا، منطق الطیر از آثار اوست.

فردوسى، ابوالقاسم )411ــ329 هـ.ق(
توس  منطقٔه  در  واقع  باژ  روستاى  در  فردوسى 
خراسان به دنیا آمد. از نجیب زادگان و دهقانان توس بود. 
او مردى شیعه مذهب بود و دلبستگى اش به میراث قومى 
و فرهنگى ایران کهن مانع از ارادت خالصانٔه او به خاندان 
پیامبر )ص( نشد. فردوسى 25 یا 30 سال براى سرودن 
شاهنامه رنج کشید و درحالى که نزدیک به 80 سال داشت، 
به سال 411 هـ.ق درگذشت و در زادگاه خود به خاک 

سپرده شد.

قبادیانى، ناصرخسرو )٤٨١ــ٣٩٤ هـ.ق(
پنجم است وی  قرن  ایران در  بزرگ  از شاعران 
قدرت شعری را یک سره در خدمت اندیشه های دینی و نشر 
و گسترش تعالیم مذهبی خود درآورد و از مدح و ستایش 
شاهان خودداری کرد. از آثار او مى توان به سفرنامه، وجه 

دین، زادالمسافرین، دیوان اشعار و… اشاره کرد.
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کاتب، محمدرضا )١٣٤٥ هـ.ش( 
وی در سال ١٣٤٥ در تهران به دنیا آمد و از سنین 
آبگینه«،  در  »پری  آورد.  روی  داستان نویسی  به  نوجوانی 

»دوشنبه های آبی ماه« از آثار او به شمار می آیند.

کاظمى آشتیانى، سعید )138٤ــ1340 هـ.ش(
از  پس  و  گشود  جهان  به  چشم  تهران  در 
تحصیالت ابتدایى و متوّسطه درسال 1359 وارد دانشگاه 
علوم پزشکى ایران شد، سپس در دانشگاه تربیت مدّرس 
موفّق به اخذ دکتراى رشتٔه علوم تشریحى گردید. با تدبیر و 
دوراندیشى و مدیریت عالى این سرباز گمنام در عرصه هاى 
علم در سطح بین المللى، کشور جمهورى اسالمى ایران 
طب،  زمینه هاى  در  عالى  موفقّیت هاى  اخذ  به  موفّق 

علوم زیستى و ... گردید. 

کیانوش، محمود )1313 هـ.ش(
بنیان گذار شعر کودک در ایران، در سال ١٣١٣ 
با  نوجوانی  سّن  در  و  آمد  به دنیا  مشهد  مقّدس  شهر  در 
خانواده به تهران مهاجرت کرد و به تحصیل مشغول شد. 
وی فارغ التحصیل رشتٔه زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه 
تهران است. برخی از آثار او که ویژٔه کودک و نوجوان 
است عبارت اند از: زبان چیزها، نوک طالیی، باغ ستاره ها، 

آفتاب خانٔه ما و…   .

گلشن آزادی )13٩٤ــ1٣١٩ هـ.ق(
علی اکبر آزادی متخلص به گلشن در سال ١٣١٩ 
قمری در تربت حیدریه دیده به جهان گشود. پس از کسب 
علوم رایج زمان، به روزنامه نگاری و سیاست روی آورد و 
در آزادی خواهی تالش هایی کرد. وی دارای آثار فراوانی 
تذکرٔه شعرای خراسان  و  از جمله دیوان اشعار  است که 

»گلشن ادب« را می توان نام برد.

محّبت، محّمد جواد )1322 هـ.ش(
متولّد 1322 کرمانشاه، از معلّمان شاعر و اهل قلم 

است. »رگبار کلمات«، »کوچه باغ آسمان«، »با بال این پرنده 
سفر کن«، از آثار اوست.

مرادى کرمانى، هوشنگ )1323 هـ.ش(
به  دیده  درسال 1323 در روستاى سیرج کرمان 
جهان گشود. تحصیالت خود را در روستا آغاز کرد و در 
کرمان و تهران ادامه داد. درسال 1347 اّولین داستان هاى 
او در مطبوعات منتشر شد  و تاکنون کتاب هاى زیادى از او 
منتشر گردیده است که معروف ترین آنها مجموعٔه پنج جلدى 
»قّصه هاى مجید« است. وى هم اکنون عضو فرهنگستان 

زبان و ادب فارسى مى باشد.

مردانى، نصرالّله )1382ــ1326 هـ.ش(
شهرت  حماسى  غزل سرایى  به  بیشتر  که  مردانى 
داشت، در طول زندگى 56 سالٔه خود، شعرهایش را در 
نام هاى: »خون نامٔه خاک، ستیغ سخن،  با  کتاب  چندین 
آتش نى، قیام نور و…« به چاپ رساند. نصراللّه مردانى 
از آغاز انقالب اسالمى طبع موزون و قریحٔه سرشار خود 
دفاع  نیز  و  انقالب  و  اسالمى  ارزش هاى  خدمت  در  را 
مقّدس و منبرهاى اهل بیت )ع( به کار گرفت. مردانى روز 
ملکوتى  بارگاه  زیارت  از  پس  اسفند 1382  سه شنبه 19 
اباعبداللّٰه الحسین در شهر مقّدس کربال جان به جان آفرین 

تسلیم کرد.

مطّهرى، مرتضى )1358 ــ 1298 هـ.ش(
استاد شهید آیت اللّه مطّهرى، در بهمن ماه 1298 
شمسى در فریمان خراسان به دنیا آمد. وى یکى از شاگردان 
برجستٔه امام خمینى )ره( بود که به مراتب عالى علمى رسید. 
آثار او زمینه ساز بسیارى از مبانى فرهنگى و دینى انقالب 
اسالمى است. این روحانى فرزانه در سال 1358 شمسى 
به شهادت رسید. برخى از آثار وى عبارت اند از: خدمات 
متقابل اسالم و ایران، داستان راستان، تماشاگه راز، سیرى 

در نهج البالغه، جاذبه و دافعٔه على )ع(.
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ملک الّشعرا بهار )1330ــ1266 هـ.ش(
بهار در مشهد به دنیا آمد و نزد پدرش، شعر و فنون 
ادب را آموخت. یکی از آثار مهّم او »سبک شناسی« است.

ـ 604 هـ.ق( مولوى )672 ـ
موالنا جالل الّدین محّمد بلخى از شاعران و عارفان 
»مثنوى  عظیم  کتاب  است.  هفتم  قرن  در  ایران  بزرگ 
معنوى« با 26000 بیت که گنجینه اى از معارف اسالمى 
است، معروف ترین اثر اوست. آرامگاه او در »قونیه«  ترکیه 

واقع است.

نظام الملک توسی، خواجه قوام الّدین )٤٨٥ حدود 
٤٠٨ هـ.ق(

از وزیران و دانشمندان ایران در قرن پنجم روزگار 
سلجوقیان است. وی وزیری کاردان و الیق بود و مدارس 
فراوانی بنا نهاد که به »مدارس نظامیه« شهرت یافت. کتاب 

»سیاست نامه« اثر اوست.

نظام ِوفا )١٣٤٣ــ١٢٦٦ هـ.ش( 
و  شد  متولّد  کاشان  بیدگل  و  آران  شهرستان  در 
تحصیالتش را در آنجا به پایان برد. علوم ادبی را تا مرحلٔه 
استادی فراگرفت و به تحصیل فلسفه و طب نیز پرداخت. 
را  فارسی  ادبّیات  و  زبان  تهران،  مدارس  در  وی سال ها 
تدریس کرد و بر جوانان و عالقه مندان به فرهنگ و ادب 
تأثیر به سزایی نهاد. وفا که خود شاعر بود در راهنمایی و 

تشویق نیما نقش مهّمی داشت.

نظامى، حکیم ابومحمد یوسف )614 ــ٥٣٠ هـ.ق(
شاعر نامدار ایرانى معروف به نظامى در شهر گنجه 
»از شهرهاى امروزى جمهورى آذربایجان« به دنیا آمد. در 
جوانى به تحصیل ادب، قصص و تاریخ هّمت مى گماشت. 
داستان پردازى در منظومه هاى او به اوج رسید. آثار نظامى 
و  لیلى  شیرین،  و  خسرو  مخزن االسرار،  از:  عبارت اند 

مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه.

ویتاتو، ژیلینسکاى )1932 م.(
زندگى  لیتوانى  پایتخت  ویلینوس  در  ویتاتو  خانم 
نه تنها  که  کرده  منتشر  زیادى  کتاب هاى  وى  است،  کرده 
دیگر  و کشورهاى  بلکه در روسّیه  لیتوانى  مردم  میان  در 
کوچک،  حشرات  است.  کرده  پیدا  زیادى  عالقه مندان 
کرم ها و پروانه ها قهرمانان بسیارى از قّصه هاى وى هستند. 
فکاهى،  داستان هاى  و  ژیلینسکاى شعر هم سروده است 
بر گرفته  نیز دارد. آدم آهنى و شاپرک  رمان و نمایش نامه 
داستان  چهار  مجموعٔه  که  است  شجاع«  »ملخ  کتاب  از 
به نام هاى ملخ شجاع، دانٔه برفى که آب نشد، کرم کنجکاو 

و آدم آهنى و شاپرک است.

یوسفى، غالمحسین )1369ــ1306 هـ.ش(
محّقق، نویسنده و استاد دانشگاه بود. او با تسلّط 
بر زبان عربى، انگلیسى و فرانسه آثار ارجمند و گران بهایى 
از خود به یادگار گذاشت. برخى از کتاب هاى او عبارت اند 
از: دیدارى با اهل قلم، برگ هایى در آغوش باد، چشمٔه 
روشن و…  . نوشته هاى یوسفى روان، زیبا و جّذاب است.
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چهره هاى درخشان
عنوان مجموعه کتاب هایى است که براى نوجوانان از 
انتشارات مدرسه )آموزش و پرورش( منتشر مى شود و  سوى 
هدف آن، آشنا کردن نوجوانان با زندگى چهره هاى درخشان و 

ماندگار عصر حاضر است.

کّلیات شهریار
شامل غزلّیات، قصاید، مثنویّات، رباعى ها، دوبیتى ها 
و اشعار ترکى است. این اثر از سّید محّمد حسین بهجت تبریزى 

متخلّص به شهریار است.

گلستان سعدى
شیخ، گلستان را به سال 656 هـ.ق آفرید. گلستان به 
یقین یکى از درخشان ترین و استادانه ترین نمونه هاى نثر پارسى 
است که پس از گذشت قرون متمادى هنوز اثرى که از حیث 
فّن  نگارش و محتوا یاراى برابرى با آن را داشته باشد، خلق نشده 
است. نثر گلستان، مسّجع است؛ یعنى نثرى که گوشه چشمى 
نیز به شعر دارد. زیبایى سبک نگارش گلستان آن چنان در پهنٔه 
ادب سرزمین ما به جلوه گرى پرداخته که بسیارى را به دام تقلید 
از آن کشانده است. در میان تقلید کنندگان معتبر سعدى مى توان 
و  پریشان(  )پدید آورندٔه  قاآنى،  بهارستان(  )صاحب  جامى،  از 
دیباچه،  بر  عالوه  سعدى  گلستان  برد.  نام  قائم مقام  همچنین 
داراى هشت باب است که آمیخته به نظم و نثر است. باب هاى 

گلستان عبارت اند از:
در  درویشان 3ــ  اخالق  در  پادشاهان 2ــ  1ــ سیرت 
فضیلت و قناعت 4ــ در فواید خاموشى 5 ــ در عشق و جوانى 
ـ   در ضعف و پیرى 7ــ در تأثیر تربیت 8 ــ در آداب صحبت 6 ـ

نورالّدین پسر ایران
این کتاب در حقیقت یادمان نگاشت و خاطره نویسی 
است؛ خاطراتی که آقای نورالّدین عافی از هشتاد ماه حضور 
خویش در جبهه های جنگ تحمیلی به شکل شفاهی بیان کرده 

است و خانم معصومه سپهری آن را به نگارش درآورده اند.

گل و نوروز
یکی از آثار خواجوی کرمانی است که در قالب مثنوی 

و به پیروی از خسرو و شیرین نظامی سروده شده است.

نهج البالغه
گزیده اى از نامه ها و خطبه ها و سخنان و کلمات قصار 
شیعى،  بزرگوار  عالم  که  است  )ع(  على  حضرت  امیرمؤمنان 
»سّیدرضى« گرد آورده و در سال 400 هجرى قمرى نگارش 
آن را به پایان رسانده است و نام آن را »نهج البالغه« نهاد. »نهج« 
یعنى راه و روش و »البالغه« یعنى سخن رسا و سنجیده؛ بنابراین 

نهج البالغه سرمشق سنجیده گویى و رسایى سخن است. 

اعالم: آثار
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اردکان
یکى از شهرهاى استان یزد است. معدن هاى سرب و 

روى و نمک طعام در اطراف اردکان به وفور یافت مى شود.

ازبکستان
است.  میانه  آسیاى  پرجمعّیت ترین جمهورى هاى  از 
بعضى از شهرهاى قدیمى اسالمى مانند سمرقند، بخارا و… در 

این کشور واقع است. پایتخت آن تاشکند است.

اصفهان
سپاهان، صفاهان، اصبهان و اصفهان که در قدیم آن را 

اسپادانا مى گفتند. در عصر صفویان، پایتخت ایران بود.

افغانستان
از کشورهاى اسالمی و فارسی زبان آسیاى مرکزى و 
سرزمینى کوهستانی است. مردم آن عمدتاً روستایى هستند و به 

دامپرورى مى پردازند.

بَسطام
در  سمنان.  استان  در  شاهرود  نزدیک  است  شهرى 
ویران  مغوالن  حملٔه  در  اّما  بود  مهم  بسیار  شهرى  گذشته، 
شد. از آثار با  اهمّیت آن، بناى مدفن بایزید بسطامى عارف را 

مى توان نام برد.

پاکستان
کشورى است در همسایگى و در جنوب شرقى ایران. 
پاکستان در گذشته قسمتى از کشور هندوستان به شمار مى آمد.

پل خواجو
در قسمت شرق زاینده رود، پل خواجو از آثار دورٔه 
صفویّه قرار گرفته است. این پل در سال 1060 هجرى، مصادف 

با زندگى شاه عبّاس دوم در اصفهان احداث شده است.

پل صراط
انسان ها  است.  جهّنم  و  بهشت  میان  که  است  پلى 
برحسب اعمال بد و نیک خویش از آن مى گذرند و گناه کاران 

بر آن مى لغزند.

تاجیکستان
و  ازبکستان  بین  که  زبان  فارسی  و  مسلمان  کشوری 
افغانستان واقع است و پایتخت آن، شهر دوشنبه است. شغل عمدٔه 
آنان، کشاورزى است. پرورش پنبه و تاک )انگور( در تاجیکستان 

مقام مهّمى دارد.

تبریز
آذربایجان  استان  مرکز  و  ایران  مهّم  شهرهاى  از 
شرقى، شهرى است با سابقه که همواره مورد توّجه بازرگانان 
و جهانگردان بوده و امروز نیز یکى از شهرهاى صنعتى کشور 
به شمار مى رود. در دورٔه مشروطّیت، تبریز بعد از تهران، مرکز 
اصلى مبارزان و آزادى خواهان بود. تبریز داراى آثار باستانى 
متعّددى است؛ از جمله: ارک تبریز، َربع رشیدى، مسجد کبود، 

مسجد جامع، برج ساعت، مقبرة الّشعرا و موزٔه مشروطیت.

ُجندی شاپور
نام شهری در خوزستان که در روزگار ساسانیان مرکز 
به آن  بود و طبیبان و دانشمندان از سراسر عالم  علم و دانش 

روی می آوردند.

چهارباغ
باغ هاى چهارگانه اى در اصفهان که در دورٔه صفویّه 
بناهایى در آن ایجاد شده بود و به عنوان مسجد و مدرسه استفاده 
مى شد. امروزه خیابان وسیعى که از کنار این مکان مى گذرد، به 

این نام مشهور است.

اعالم: مکان ها
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چهل ستون
کاخ چهل ستون در قرن 11 هجرى.ق در میان باغ و 
مجموعه بناها و کاخ هاى دولت خانٔه صفوى ساخته شده است. 
و سفراى خارجى،  میهمانان  از  پذیرایى  منظور  به  چهل ستون 
طى سه مرحله و طبق یک طرح واحد ساخته شده است. مرحلٔه 
اّول: تاالر بزرگ. مرحلٔه دوم: ایوان آیینه و اتاق هاى طرفین 
آن. مرحلٔه سوم: ایوان ستون دار که از هجده عدد ستون و سقف 

چوبى تشکیل شده است.

خّرمشهر
یکى از بنادر مهّم ایران در استان خوزستان است که در 
دوران دفاع مقّدس رشادت ها و فداکارى هاى فراوانى از جوانان 
رزمندٔه میهن اسالمى را شاهد بوده است. هر ساله، روز سوم 
خرداد را که روز آزادسازی این شهر از چنگ دشمنان بعثی 
است، به عنوان روز مقاومت و آزادى خّرمشهر گرامى مى داریم.

رفسنجان
شهرى است در شمال غربى کرمان، در اراضى نمکزار 
پنبه کارى  پرآب،  اراضى  در  و  مى آید  عمل  خوب  پسته  آن، 
قسمت  در  و  سردسیر  کوهستانى  آن  هواى  و  آب  مى شود. 

جلگه اى، گرم و معتدل است.

سى و سه پل
سى و سه پل، یکى از نمونه هاى برجستٔه هنر معمارى 
به شمار مى آید که از دورٔه صفویه در اصفهان باقى مانده است.

عمارت عالى قاپو
بنایی است در سمت غربی نقش جهان شهر اصفهان، 
این کاخ در قرن 11 هجرى در زمان شاه عبّاس صفوی در شش 
طبقه احداث شد. هر طبقه، تزیینات هنرى خاصى را داراست.

قم
از شهرهاى مذهبی معروف ایران است. در  اواخر قرن دوم 
هجرى، حضرت فاطمٔه معصومه )س( به قصد دیدار برادرش امام 

رضا )ع( به خراسان مى رفت که در شهر قم بیمار شد و وفات 
یافت و در همان جا به خاک سپرده شد.

کرمان
مرکز استان کرمان. شهرى است قدیمى واقع در جنوب 
بناهایى  است.  بنا شده  زمان شاهان ساسانى  در  که  لوت  کویر 
از آن دوره باقى مانده است؛ از جمله، بازار، حّمام، مدرسه و 
حمام گنجعلى خان که اکنون به صورت یک موزٔه مردم شناسى 

درآمده است.

مرداب گاوخونى
باتالقى در جنوب شرق اصفهان.

مسجد شیخ لطف الّله
در ضلع شرقى میدان امام )نقش جهان(، مسجدى قرار 
به منظور عبادت و  دارد که در زمان شاه عبّاس اّول صفوى، 
تدریس مرحوم شیخ لطف اللّه ساخته شده است. سطوح داخلى 
بى نظیر هنر کاشى کارى  به ویژه محراب مسجد از شاهکارهاى 

است.

َمنارُجنبان
منارجنبان یکى از آثار تاریخى مشهور ایران است که در 
پنج کیلومترى غرب اصفهان در جادٔه اصفهان ــ نجف آباد قرار 

دارد. ساختمان، داراى یک ایوان و دو مناره است.
شهرت این بنا به سبب تکان خوردن مناره های آن است؛ 
به طوری که با تکان دادن یکی از آنها، منارٔه دیگر و همچنین کل 
برای  هم  هنوز  مناره ها،  جنبیدن  درمی آید.  لرزه  به  ساختمان، 

بسیاری از دانشمندان، ابهام انگیز است.

یزد
کرمان  و  شیراز  و  اصفهان  میان  در  واقع  شهرى  نام 
است. از آثار تاریخى این شهر مى توان  مسجد چخماق، مسجد 
جمعه، بازار چهارسوق و بقعٔه دوازده امام )ع( و آثار زرتشتیان 

را نام برد.
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»فهرست کتاب های  متناسب با برنامۀ درسی فارسی«

سال انتشارناشرنویسنده و مترجمنام کتابردیف

1383مهاجرمحمدرضا محمدی نىکوآرش کمانگىر1

1380مدرسهجعفر ربّانیاز انشا تا نوىسندگی2

1387پىداىشمحمد رضا ىوسفیافسانٔه شىرىن داراب نامه3

1389پىداىشنرگس آبىارالف لىله و لىله )هزار و ىک شب(4

1389پىک بهارمحمدرضا ىوسفیپروانه ها )داستان های کوتاه(5

1379عابدعلی فّرخ مهرپرورش فکر و آشناىی با انشانوىسی6

پروىن اعتصامی )مشاهىر اىرانی ٩(، ٧
وىژٔه نوجوانان

1386تىرگانزىنب ىزدانی

تازه هاىی از ادبىات کهن برای ٨
نوجوانان )قصه های هزار و ىک شب(

1379پىداىششکوه قاسم نىا

تازه هاىی از ادبىات کهن برای ٩
نوجوانان )قصه های سىاست نامه(

1379پىداىشمرجان کشاورزی آزاد

جاىزه/ هستم اگر می روم/ سفر به ١٠
جنوب

محمدرضا سرشار 
)رهگذر(

1387سورٔه مهر

حکاىت های شىرىن چهارمقالٔه نظامی ١١
عروضی

1387پىداىشعبّاس جهانگىرىان

کانون پرورش فکری کودکان افشىن عالخاطرات مه گرفته١٢
و نوجوانان

1379

1385نشر واجسعىد وزىریخاتون معارف اىران١٣

کانون پرورش فکری کودکان محمدعلی شاکری ىکتاخداوندگار کوچک١٤
و نوجوانان

1385

١٣٩٠قدىانیبه رواىت حسىن فتاحیده قّصٔه تصوىری از هزار و ىک شب١٥

1387مدرسهمحمد حسىن بحرالعلومیسفر و آموزش سفرنامه نوىسی١٦

1386مدرسهامىرمهدی مراد حاصلشکوفه بر شمشىر١٧
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سال انتشارناشرنویسنده و مترجمنام کتابردیف

1379ندای اندیشهامرالله ذوالفقاریضرب المثل ها و سخنان حکمت آمیز18

1379قدیانیجعفر ابراهیمیقّصه های دلنشین ادب فارسی19

1386افقآتوسا صالحیقّصه های شاهنامه20

1386پیام محرابرضا شیرازیقّصه های مثنوی21

لبخندهای کشمشی یک خانواده ٢٢
خوشبخت )مجموعه داستان طنز(

١٣٩٠کتاب چرخ فلکفرهاد حسن زاده

ماه در گهواره )خاطره هایی از زندگی ٢٣
امام خمینی »ره«(

1379مدرسهمّحمد کاظم مزینانی

1382آرونمحمود حکیمیمبانی ادبیات دینی کودک و نوجوان٢٤

مجموعٔه قّصه های خوب برای ٢٥
بّچه های خوب

1387کتاب های شکوفهمهدی آذریزدی

دفتر انتشارات کمک آموزشی نویسندگان مختلفمجموعٔه چهره های درخشان26
)انتشارات مدرسه(

1379ــ1386

دفتر انتشارات کمک آموزشی نویسندگان مختلفمجموعه کتاب های چلچراغ27
)انتشارات مدرسه(

1379ــ1386

1385قطرهحسن دولت آبادیمجموعه نمایش نامه های آسان28

نوجوانی 2 )روانشناسی نوجوانی برای 29
نوجوانان(

١٣٨٨مدرسهابراهیم اصالنی

1383محراب حکمافسانه شعبان نژادیک آسمان سالم30
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