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ــ قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟ 
ــ علم زندگانی

ــ دعای مادر )حکایت(
ــ زندگی همین لحظه هاست 
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د رس پنجم

ولو.  لی لکو�چ لی �خ�ی ولو؛ �خ�ی لی لکو�چ ی دارم؛ �خ�ی ولو�ی ل�بِ لکو�چ من �ق

الی،  ِل �یک ُگلداِن �خ د، م�ث ما�خ �ب الی  د. ا�گر �خ ما�خ �ب الی  د �خ ا�ی �ب �خ دم  ل�بِ �آ د: »�ق گم می لگو�ی ر� رخ
مارد �ب

ک�خد«.  �یّ�ق می � دم را ا�خ �ق اس�ق و �آ سث �خ

خی  ع� د هم؛ �ی د �ب ا�ی ه  �کسی �ب ولو را �به �چ ل�ب لکو�چ ک�خم ا�ین �ق �کر می � قی اس�ق دارم �خ �برای هم�ین هم،  ُمّد�

واهد  م؟ د�م می �خ �گو�ی طور �ب خی، راس�ق�ث ، �چ ع� د؟ �ی اسث ه�قر �ب دهم �که ا�خ همه �ب ا �ب م �ب ل�ب وی �ق د �ق ا�ی ه �کسی را �ب �چ

لی  لی �خ�ی د هم �که �خ�ی ولو، �به �کسی �ب ِگ لکو�چ �خ �ث ٔه �ق ا�خ ِل �یک �خ ولو را، م�ث ولوی لکو�چ ل�بِ لکو�چ ماِم ا�ین �ق ماِم �ق �ق

وی  عًا ح�قّ�ث اس�ق �ق ؛ �کسی �که وا�ق و�ب اس�ق لی �خ ا … �خمی دا�خم … �کسی �که �خ�ی دو س�ق�ث دارم … �ی

د.  اسث ه �ب �ق ه داسث ا�خ م�یرخ من �خ لی �ق ولو و �خ�ی لی لکو�چ ل�بِ �خ�ی �ق

�گر، �خه؟  م د�ی ، راس�ق می لگو�ی و�ب �خ

ا دو سه رو�خ  �ی �خد، دو سه ساع�ق  ا�ی �ی �ب دم ها  �که �آ �ی��ق  �خ ه  ا�خ ، مهمان �خ ل�ب د: »�ق درم می لگو�ی �چ

ا  ن را �ب اد �آ ،  �ب �یرخ ا�ی ود و رد �چ ه �ث هار سا�خ�ق �ی��ق �که �ب ک �خ �ث �ب گ�خ ٔه � ل�ب ، ال�خ د. �ق �خد و �بعد �برو�خ ما�خ ن �ب وی �آ �ق

�برد…«.  ود�ث �ب �خ

و�ب  لی �خ لی �خ�ی دم های �خ�ی ای �آ ط �ب ا ا�ین را می دا�خم �که �خ�ق �ی��ق امّ ، �خمی دا�خم �چ ، راس�ق�ث ل�ب �ق

ه ــ …  اس�ق ــ �برای هم�ی�ث

دهم؟ ی �ب س
ه �ک به �چ م را �

�ک وحچ
ل�ب �ک �ت



م را،  ل�ب �قماِم �ق دهم �به ماردم؛  م را �ب ل�ب م �گر�خ�قم �ق �قصم�ی
�کر �کردم، … �بعد ا�خ مّد�ق ها �که �خ و�ب �خ

دهم �به ماردم؛ و ا�ین کار را هم �کردم… �قماِم �قمام�ث را �ب

اّما … 

 ، لی هم را��ق  اس�ق ه، �خ�ی ا �گر�خ�ق م �ب ل�ب وی �ق م �ق و�ب ه مارِد �خ �ک �خ ا ا�ی دم �ب م �خگاه �کردم، د�ی ل�ب اّما و�ق�قی �به �ق

ده …  الی ما�خ م �خ ل�ب ِ �ق ا�خ هم �خص�خ �ب
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ان می دادم؛  اسث م را �به هر دو�ق ل�ب د و �ق لم می رس�ی د ع�ق ا�ی . من ا�خ اّول هم �ب و�ب مع�وم اس�ق �خ

درم و �به ماردم. �چ�، هم�ین کار را �کردم. �به �چ

م  ل�ب وی �ق ا�خ هم، �ق دم �که �ب . �خگاه �کردم و د�ی �ه، ردس�ق اس�ق د؟ �ب طور سث د �چ �ی ، می دا�خ �بعد�ث

ده …  الی ما�خ ای �خ داری �ب م�ق

م و ا�ین کار  �ق ان داسث لی دوس�ق�ث �خر �که �خ�ی �خد �خ دهم �به �چ م را �ب ل�ب الی �ق ٔه �خ ن لگوسث م �گر�خ�قم �آ �قصم�ی
ورًا  �خ

قم  ال� و�ث ا�خ ان و �یک عموی �خ ی مهر�ب گم، �یک دا�ی ر� رخ
در �ب کم، �چ ل واهر لکو�چ گم، �خ ر� رخ

را هم �کردم:  �برارد �ب

ا دادم … . م �ب ل�ب وی �ق را هم �ق

کی،  ل ل�ب �به ا�ین لکو�چ وی �ق دم، �ق ده … ا�ین همه �آ �و�خ سث ی سث م ح�ا�ب ل�ب وی �ق �گر �ق �کر �کردم �اال د�ی �خ

ود؟  م�گر می �ث

دم؟  ی د�ی د �چ �ی ان! می دا�خ دا�ب ان، �خ دا �ب اّما و�ق�قی �خگاه �کردم �خ

. د؛ ردس�ق �خص�خ ه ا�خ ا �گر�خ�ق م �ب ل�ب وی �خص�خ �ق دم ها، ردس�ق �ق دم �که همٔه ا�ین �آ د�ی

ا  گی �ب ل �خ �چ گ�ه ای هم ا�خ �ق د، و ه�ی د�خ �خد و می �خ�خد�ی �ق د و می �گ�خ ده �بود�خ لی را��ق هم ولو سث ه �خ�ی �ک �خ ا ا�ی ــ �ب

�خد …  �ق داسث �خ

کی ها �بود؟  ِ ل و�ب�ق … �بعد�ث �خ و�ب �خ

، دادم �به همٔه  ا�ی�ق حالی و ر�خ و�ث ا  �خ الی را، �ب ن  �خص�خٔه �خ خی �آ ع� ل�بم،  �ی ا�قی �ق . �ب �ه، ردس�ق اس�ق �ب

ا�خم،  ی �که  دارم و همٔه دوس�ق و�ب و�ی�ث های  �خ وم  و �خ ک�خ�خد، و همٔه �ق گی  می � دل �خ وی محّ�ٔه ما  �خ ی �که �ق و�ب دم های �خ �آ

د …  ّه ها را دوس�ق دار�خ �چ ی �که �ب و همٔه مُعلّم ها�ی
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د …  ی سث د �چ �ی ان می دا�خ ود�ق و �خ

د؟(  اسث ر�گ �ب رخ
در �ب د ا�ین �ق وا�خ طور می �ق کی، �چ ل �یرخ �به ا�ین لکو�چ ا، �چ دا�ی )�خ

لی �چول دار  لی �خ�ی لی �خ�ی درم �خ�ی درم �یک عمو دارد، ا�ین عموی �چ د، �چ اسث ودمان �ب �ین �خ ، �ب راس�ق�ث

 . اس�ق

ا می دهم، سعی �کردم ا�ین عموی  م �ب ل�ب �ق وی  و�ب را دارم �ق دم های �خ دم همٔه �آ من و�ق�قی د�ی

�کردم  ی  … هر �چ �گر�خ�ق  �خ ا  … �ب اّما   … د هم  �ب ا  ه�ث �ب �بِ ه  لگوسث م و �یک  ل�ب �ق وی  �ق �برم  �ب درم را هم  �چ

ص�یر  �ق ، ��قمًا �ق �ی��ق ص�یر من �که �خ �ق �گر. �ق �گر�خ�ق د�ی ا �خ ک�خم؟ �ب ه کار � �گر�خ�ق … د�م هم �و�خ�ق … اّما �چ ا �خ �ب

، ص�خدو�ق  ا می �گر�خ�ق ار �ب خ�ث حم�ق و � ا �خ ود�ث هم، �ب ، هر و�ق�ق �که �خ خی، راس�ق�ث ع� . �ی ود�ث اس�ق �خ

ا ص�خدو�ق�ث را �بردارد …  �یرون �ق مد �ب م می �آ ل�ب د و او، دوان دوان ا�خ �ق �یرون می ما�خ ر�گ �چول ها�ی�ث �ب رخ
�ب

د  وا�خ در می �ق �ق حچ ک،  لکو�چ ک  لکو�چ ل�ب  �ق �یک  �که  دم  خهم�ی م می � �ق �یوا�ث داسث �یوا�ث  ه  ا�خ �ق  … �ه  �ب

ادم،  �خگ ا�خ�ق ن �ب خ�ق �آ لی �� �ب های �خ�ی ها و سث ن رو�خ اد �آ �ب �که �به �ی ا�برا�ین، �یک سث �خ د. �ب اسث ر�گ �ب رخ
�ب

ا�ک ما، ا�خ  من را ا�خ �خ د و د �ث د�خ لگ�ی �خ �ب �که  ی  ها�ی �خ �آ �به همٔه  م   �خ�ث �ب
م را می  ل�ب �ق ا�قی  دم: »�ب اد �خ خر�ی � �یک د�خعه 

�یرون …«. �ق�خد �ب دا�خ ٔه ما ا�خ ا�خ م�ین  ما، و ا�خ �خ سر�خ

 ، �ق ان داسث �یمارس�ق ، �ب �ق ده �بود. مدرسه داسث ر�گ سث رخ
هر �ب ل �یک �ث م م�ث ل�ب �گر �ق و�ب … �اال د�ی �خ

. �ق الی داسث ای �خ ا�خ هم، �یک عا�م �ب �ق و �ب د داسث ان و مسحب ا�ب ه و محّ�ه و �خ�ی ، لکو�چ �ق ه داسث ا�خ سر�با�خ �خ

 . ا�ب �کردن �ب� اس�ق حخ �ق �گر ا�خ ودم �گ�خ�قم: د�ی د �که �به �خ ا�ین طور سث

ن سر  ا �آ ا �ق �ی ؛ ا�خ ا�ین سر د�خ اس�ق �ی و�ب سراسر د�خ دم های �خ ل�ب من، مال همه و همٔه �آ �ق

ا …  �ی د�خ
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ده.  ما�خ ا�قی  �ب م  ل�ب �ق ٔه  لگوسث �یک  ک رد  لکو�چ لی  �خ�ی لی  �خ�ی ای  �یک �ب ط  �خ�ق د. �اال،  �خ�ی �که می �ب�ی ان  ود�ق �خ

رطی  د، �به سث دم های �ب ، �برای همٔه �آ �ه، ردس�ق اس�ق �قم؟ �ب اسث ا�قی �گدخ خی �ب ه �ک�ا� ا را  �برای �چ حب �خ د �آ �ی می دا�خ

ک�خ�خد،  ل �خ �یّ�ق  ّه ها را ا�خ �چ د؛ �ب �بردار�خ �کردن  دی  �ب �بودن و  د  �ب ک�خ�خد و دس�ق ا�خ  � ان را ردس�ق  ودسث �که �خ

�خد …  �گو�ی ور �خ �خد، و �به �کسی �خ �ک�ث ورها را �خ ا�خ ک�خ�خد، �ب ل ک�ث�ی�خ �خ اها را � رد�ی

ه  �ق ل�ب من داسث وی �ق ک �ق ٔه لکو�چ ا�خ د �یک �خ و�ب ��ق دار�خ د، �خ و�خ و�ب �ب�ث د هم ا�گر �خ دم های �ب �آ

�خد  … �خه؟  اسث �ب

ا  کمی �ب ا�خ هم � ک�خم �ب �کر می � ل�ب من، من �خ وی �ق �خد �ق ا�ی �ی د و �ب و�خ و�ب �ب�ث د هم �خ دم های �ب ه ا�گر �آ ا�خ �ق

های  �یرخ لی �چ خ�یل ها… و �خ�ی هوها، � ده ها، لکوه ها، ماهی ها، �آ ر�خ �خگل ها، �چ
د �برای �ب ا�ی د… سث ما�خ ا�قی �ب �ب

�گر…  د�ی

طور  �خر �چ کی �آ ل ل�ب �به ا�ین لکو�چ ا! �ق ا رد�ی ل�ب اس�ق �ی �ی��ق ا�ین �ق عًا مع�وم �خ �ی�ب اس�ق وا�ق ع�ب

ود؟ ها؟  ُر �خمی �ث �چ و�ق�ق �چ ه�ی

 . �ی��ق و�ب ا�ین �به من مر�بوط �خ �خ

 ، ا ه��ق م �ب ل�ب وی �ق ا و�ق�قی �ق را ا�ین طور اس�ق اّما �اال، �ق �خهمم �که �چ
�ب
وم،  ر�گ �ب�ث رخ

د و�ق�قی �ب ا�ی سث

ان … .  و�ب و مهر�ب دم های �خ م �به �آ �خ�ث �ب
�ب
ا را  حب �خ د �آ ا�ی �ب

�گر؛ م�گر �خه؟  ل�ب �برای هم�ین اس�ق د�ی �ق

می   ارد ا�براه�ی �خ
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دانش های زبانی و ادبی

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

الف( ــ علی آمد. 
          ــ مریم رفت. 

ب( ــ حسن میوه را خورد. 
          ــ مینا نامه را خواند. 

همان طور که پیش تر گفتیم »فعل«، اصلی ترین بخش یک جمله است. فعل های بخش »الف« 
کلمه های »آمد« و »رفت« است. در جملٔه اّول و دوم، تنها با اضافه شدن نهاد به فعل، معنی جمله کامل 
می شود. اّما معنی جمله های بخش »ب« با نهاد، تمام نمی شود. در این جمله ها وقتی شما بگویید »خورد« 
شنونده می پرسد »چه چیزی را خورد؟«، درواقع چیزی خورده شده است؛ بنابراین برای تمام شدن معنی 
جمله، الزم است بخشی به فعل اضافه شود. این بخش که معموالً با کلمٔه »را« به کار می رود، مفعول 

است. در زبان فارسی معیار امروز»را« نشانٔه مفعول است. 
نکتۀ دوم 

به این جمله توّجه کنید: 
دلم می خواهد تمام تمام این قلب کوچولوی کوچولو را، مثل یک خانٔه قشنگ کوچولو، به کسی 

بدهم که خیلی خیلی دوستش دارم. 
می بینید که نویسنده بعضی کلمه ها را تکرار کرده است. چه وقت تکرار زیباست؟ آیا همٔه تکرارها 

زیبا هستند؟ 

خودارزیابی

1 ــ چه کسانى مى توانند در قلب ما جا بگیرند؟ 
2 ــ چرا قلب آدم نباید خالى بماند؟ 

3 ــ چرا قلب به دریا تشبیه شده است؟ شما قلب را به چه چیزهایى تشبیه مى کنید؟ 
4 ــ ....................................................... 
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فّعالیت های نوشتاری

کارگروهی

تأثیر سخن  بر  آگاهانه  تکرار  این  تکرار می کند.  آن را  تأکید کند،  بر چیزی  نویسنده بخواهد  هرگاه 
می افزاید. شاعران، از »تکرار« برای زیباسازی و تأثیرگذاری شعر استفاده می کنند. حّتی گاه به تکرار یک 

بیت در شعر می پردازند. 

١ــ چه ویژگی هایی باعث می شود تا ما کسی را در قلبمان جای دهیم؟ 
٢ــ نمونه هایی از تکرارهای زیبا را در »آفرینش« خدا بیان کنید. 

٣ــ داستانی را از یک کتاب در کالس بخوانید و زاویٔه دید آن را با راهنمایی معلّم، مشّخص کنید. 

1ــ نمونه هاى تکرار را از درس پیدا کنید و بنویسید. 
2ــ نهاد و مفعول هر جمله را مشّخص کنید. 

ــ رزمندگان، دشمن را از خاک ما بیرون انداختند. 
ــ من، عموی خوش اخالقم را توی قلبم جا دادم. 

ــ همٔه معلّم ها، بّچه ها را دوست دارند. 
ــ در نوشتن امال دّقت و سرعت موجب می شود تا متن آن به دور از هرگونه خطا 

باشد. 
ــ واژه های هم آوا از مباحث دشوار امالیی است. شناخت شکل درست آنها به 

معنا و کاربرد آنها در جمله، وابسته است. 
٣ــ با توجه به معنی جمله ها، واژه های مناسب را در جای خالی قرار دهید. 

الف( مادر بزرگ دربارٔه …… گل های باغچه با نوه اش در ……… خانه گفت وگو می کرد. 
)حیاط، حیات( 
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کنیم.  پرهیز  بیهوده  و خوراک های  از ………  و  باشیم  پول های ……… خود  مراقب  ب( 
)خورد، ُخرد( 

4ــ جدول زیر را حل کنید. 

1ــ جمله اى که براى بیان احساسات، عواطف، آرزو و … بیان مى شود. 
2ــ براى اشاره به دور به کار مى رود. 

3ــ »مکان  « 
4ــ ضمیر اّول شخص مفرد

5 ــ »اگر« دم بریده
6 ــ از آن طرف بخوانید، یکى از دو جنس بشر است. 

7ــ مخّفف »اگر«
٨ ــ مخّفف »ماه  «

9ــ یکى از سوره هاى قرآن
10ــ همان گزارش است. 

11ــ جمع »یار« است. 
12ــ بخشی از جمله است. 
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د رس ششم

روا�ن �چ و�ت  سش �با  ّه ای  �چ �ب ر  و�ت �ب �با�ن�ک ر  �چ و  �بال  ی  رو�ن رد 
ک

� �ت  ر�ئ �ب به  �

ا�نساری �ش ر  �ب ی 
ک

� احن �ش ا�ن  د  ر�ی اری�چ �ن
�ک و  �ب ر  �ب ی 

ک
� امَ �ب ا�ن  �ت  �ش دن �گ

د�ی�ک رن ن راِه �ن ه دور �آ مود�ش �بس �ک ار�ی�ک�ن �ت  ، م  �ش �چ  ِ سش �ی �چ به  � ی  �ت �ی �گ د�ش  �ش

ی دگا�ن �ن ع�م �ن

١
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٥

اگاه ای  ، �ن رحب د �ب �ت ، ُسس�ت �ش راه�ن و�سش رد  د  ردما�ن ی 
گ

� س�ت �ن �ب  ر �ن �ن 

اد ر�ی �ن رن  ع�ب ا�ن  رد 
ک

�  ، �چای  ا�ن  اد  �ت داد:�ن رد  وا�ن  �آ مارد�ش  ی  ا�ن �ش �ن 

وار ود ا��ت و دسش روا�ن �بس �ن و را �چ ار؟»�ت �بس�ی کار  �نواهد  ه  �ک وکاران  �ن �ن 

�بام و  ن  ر�ن �ب �چای  �یس�ت  �ن �ت  و�ن رامه�ن و�ب�ت �نوا�ب    ا��ت    و �آ �ت �ن و�ن ه�ن

�ت دو�ن ا�ن د  ا�ی ی �ب م ر  ه�ن  ِ �تو�ش را  و  �ت�ت مو�ن �آ د  ا�ی ی �ب م  ، ی 
گ

د� �ن �ن  ِ حد�ی�ش

هادن �ن م 
مح�ک ا  �چ دو  هر  د  ا�ی �ب ادن�ب ا�یس�ت �چای  ر  �ب ِر 

ک
� �ن �چس  ن  �آ ا�ن 



59

10

15

�ب �ن �گ ون  �چ و  �ت ا�نم  ه�ب �گ �ن ون  �چ ا  حب �ن ا�ی ن  �بم ر�ن مرا  د  ا�ی �ب ی 
گ

سود� �آ را  و  �ت

د �ن �بس�ت ار  �بس�ی دام اه  رد  دمرا  �ن س�ت
لک �ش راه  �چ ودکان 

�ک �بالم  �ن 

رد  ا�ن  ه  �گ  ، د  م �آ �گ  س�ن وار  د�ی ا�ن  ه  سر�گ ی  ه
�گ  ، د  �ش ن  �ی �نو�ن ه  �ب �ن �چ سر  هَم  �گَ

دمسا�ن ه  �ن لح �ی�ک  م  �ا�ی�ش �آ �ت  سش لگ �با�ن�ن ا�ن  ه  �گ دم  رس�ی �ت به  ر�
گ

� ا�ن  ی  ه
�گ

ی سما�ن �آ �نه اهی  �ت �ن وِم  یه�ب دگا�ن �ن �ن ع�م  �ت  مو�ن �آ مرا 

د روم�ن �ب ن،  ُ ی �ب �ب �ک  احن �ش ردد 
گ

� د«�ن �ن �چ ن  م �ن   ، د  ا�ی �ب عمل  و  ی  سع و  �ت �ن 

ی ن اع�تصام رو�ی �چ
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نکتۀ اّول 
به این جمله ها توّجه نمایید و دربارٔه آنها گفت وگو کنید. 

ــ زهرا آمد. 
ــ دوستم سیب را خورد. 

ــ رامین کیف را از بازار خرید. 
ــ برادرم توپ را به احسان داد. 

همان طور که پیش تر گفتیم »فعل«، اصلی ترین بخش یک جمله است. برخی از فعل ها مانند فعل 
»آمد« فقط با نهاد، جمله ای می سازند که معنی کاملی دارد. بعضی دیگر مانند فعل »خورد« با گرفتن 
مفعول، جملٔه کاملی می سازند. گروهی نیز مانند فعل »خرید و داد« عالوه بر نهاد و مفعول، بخش دیگری 
می گیرند. به این بخش که برای کامل شدن معنای جمله آمده است، »متّمم« می گویند. متّمم در جملٔه سوم 
»بازار« و متّمم در جملٔه چهارم »احسان« است. کلمه هایی مانند »از، به ، در و…« قبل از متّمم به کار 

می روند و نشانٔه متّمم هستند. 

خودارزیابی
1ــ چرا گیتی به چشم کبوتر بّچه تاریک شد؟ 

٢ــ به نظر شما کبوتر بّچه ممکن است چه پاسخی به پند مادر داده باشد؟ 
٣ــ پیام اصلی درس چیست؟ 

٤ ــ ……………………………………………………………………

دانش های زبانی و ادبی
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فعلمتّمممفعولنهاد
آمدــ ــ زهرا 

خوردــ را سیب دوستم 
خریدبازار از را کیف رامین 
داداحسانبه را توپ برادرم 

نکتۀ دوم 
به این بیت توّجه کنید: 

شدش گیتی به پیش چشم تاریک  نمودش بس که دور آن راه نزدیک  
اگر شعر را به نثر برگردانید، احتماالً این گونه خواهید نوشت: 

آن راه نزدیک، آنقدر دور به نظرش رسید که گیتی )دنیا( پیش چشم او تاریک شد. 
در برگرداندن شعر به نثر چه اتفاقی می افتد؟ 

می بینید که قسمت های مختلف شعر وقتی به نثر تبدیل می گردند، جابه جا می شوند. در جملٔه »گیتی 
)دنیا( پیش چشم او تاریک شد.« فعل در پایان جمله قرار می گیرد اّما در شعر به اّول بیت منتقل شده 

است. این جابه جایی در شعر و نثر ادبی بر زیبایی سخن می افزاید. 
آیا همٔه اجزای جمله را می توان به دلخواه )در شعر و نثر( جابه جا کرد؟ 

١ــ درس را به صورت نمایش در کالس اجرا کنید. 
٢ــ دربارهٔ دوبیت پایانی درس، گفت وگو کنید. 

٣ــ بیت دوم درس را با نثر ساده، بازگو کنید.کدام واژه ها در اجزای جمله، جابه جا شده اند؟ 

کارگروهی
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1ــ در بیت های زیر متّمم ها را مشّخص کنید و بنویسید. 
گذشت از بامکی بر جوکناری  پـریـد از شـاخکی بر شـاخساری  
ز رنج خـستگی درماند در راه  ز وحشت، سست شد بر جای ناگاه 

2ــ دو واژهٔ کوتاه شده از متن درس پیدا کنید و شکل کامل آن را در جدول زیر، مانند  نمونه 
بنویسید. 

کامل کوتاه شده 

افتاد فتاد 
ــ ــ 
ــ ــ 

ــ کلمه های مخّفف )کوتاه شده( معموالً به همان صورتی که تلّفظ و شنیده می شوند، 
باید نوشته شوند. 

مانند:  می شوند،  نوشته  دو شکـل  به  یعنی  امـالیی اند؛  دو  کلمه ها  از  بـعضی  ــ 
جرئت، جرأت ــ هیئت، هیأت 

3ــ با توّجه به معنی، امالی صحیح کلمه را انتخاب کنید. 
ب( اجز   عجز  = ناتوانی  الف( هجوم  حجوم  = حمله  

4ــ یک مفعول و یک متّمم از صفحٔه نخست درس پنجم، پیدا کنید و جمله های آن را بنویسید. 

فّعالیت های نوشتاری
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حکایت

دعای مادر

که  پرسیدند  علیه،  اللّه  رحمة  بسطامى،  بایزید  از 
ابتداى کار تو چگونه بود؟ گفت: من ده ساله بودم، شب 

از عبادت خوابم نمى بُرد.
شبى مادرم از من درخواست کرد که امشب سرد 

است، نزد من بُخسب.
مخالفت با خواهش مادر برایم دشوار بود؛ پذیرفتم.
آن شب هیچ خوابم نبرد و از نماز شب بازماندم. 
یک دست بر دست مادر نهاده بودم و یک دست زیر سر 

مادر داشتم. 
آن شب، هزار »ُقل هَُو اللُّه َاَحد« خوانده بودم. 

آن دست که زیر سر مادرم بود، خون اندر آن خشک 
شده بود. گفتم: »اى تن، رنج از بهِر خداى بکش«. 

چون مادرم چنان دید، دعا کرد و گفت: »یا رب، 
تو از وى خشنود باش و درجتش، درجٔه اولیا گردان«. 

دعاى مادرم در حّق من مستجاب شد و مرا بدین 
جاى رسانید.  

ُبستان العارفین



د رس هفتم

ه اه��ت �ن ن لح �ی ی  هم
گ

د� �ن �ن

د و هر�گرخ  ر�خ ا�ب می �گدخ �ق ی �که �به سث ها�ی ؛ رو�خ ها و ماه ها و سال هاس�ق موعه ای ا�خ رو�خ گی م�ب دل �خ �خ

د. �خمی �گرد�خ ا�خ �ب

ا صر�خ  �ب یرا  � �خ ؛  ر اس�ق ها�ق �گران �ب ا�خ طال  د و�ق�ق  رد�ی �ق دون  �ب ولی  می لگو�ی�خد و�ق�ق طالس�ق 

د. وان �خر�ی ا طال �خمی �ق ده را �ب ل�خ سث �ق �ق ا�ی ورد ولی د�ق وان طال �به دس�ق �آ و�ق�ق می �ق

هان  �ب ا�ین  خی رد  �قرن های طوال� ی  لگو�ی ک�خ�خد.  ل�خ می � �ق هوده  �ی �ب ود را  �که و�ق�ق �خ خی  ا� �خ �آ د  ار�خ �ب��ی ه  �چ

�یر و رو  ا را �خ �ی ن، د�خ وی �آ ��ق  و �ب د و رد حب و�خ رده می �ث �خ ود، دل �آ گم �ث ان � واه�خد �کرد .ا�گر �چو��ث گی �خ دل �خ �خ

د. و�خ ارا��ق �خمی �ث �گران و �خ و�ی�ث �خ دن و�ق�ق �خ ل�خ سث ک�خ�خد اّما هر�گرخ ا�خ �ق می �

ی اس�ق  خها همان �خرص�ق ها�ی � ا، �ق �ب �ی گی �خ دل �خ �ی��قن و �خ ک�خد. �خ �ین �خمی � ع�ی �خاس�خامٔه ما �ق ی را، سث �ی�ق عمرح�ق

رد. ر �گ می �گدخ رخ
ا و کارهای �ب �ب �ی ارهای �خ �ق ا ر�خ �که �ب

64
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ارها را  ان ع�بور �کرد. س�خگ مرخ د و ا�خ لگورس�ق هری رس�ی �خد، اسلک�خدر رد ا�ث�خای س�خر �به �ث می لگو�ی

ده �بود،  ان �ق�بور �که �بر روی س�خگ ها �ک سث ا�ق �ا��ب �یرا مّد�ق ��ی ؛ �خ خرو ر�خ�ق د و �به ��یر�ق � وا�خ �خ

هری �به ا�ین  : »�ث د .�به او �گ�خ�ق وا�خ �ی�ث �خ هر را �چ رگان �ث رخ
کی ا�خ �ب ل او�خ �خمی �کرد. �ی حب �چ �کدام ا�خ ده سال �ق ه�ی

ا��خ  ر�گ �چ رخ
ن مرد �ب ؟« �آ اه اس�ق �ین لکو�ق �خ گی مردم�ث �چ دل �خ را �خ �ب لگوارا، �چ و�ب و �آ ا هوای �خ ا، �ب ص�خ

�ین  �خ �ی��ق .ا�گر �چ �قن �خ �قن و راه ر�خ وردن و حخ�خ گی �به �خ دل �خ م، �خ �گر�ی �گر می �خ ری د�ی �خ ا �خ گی را �ب دل �خ داد: »ما �خ

د و  �ی ا کار م�خ وی دا�خ�ث و �ی ��ق  و �ب ن اس�ق �که رد حب ی �آ �ی�ق گی ح�ق دل �خ م. �خ دار�ی قی �خ او� �خ ا�ق �ق ا ��یوا�خ د، ما �ب اسث �ب

�یرا �قسم�ق  ک�خد؛ �خ گی �خمی � دل �خ ک�ثر ده سال �خ �ث و �ّدا� �ب و �ث �خ �ی�ث ا�خ �چ �چ �ک� �ب ا ا�ین �قرار، ه�ی رد. �ب �گدخ ده �ب �خ سا�خ

ود«. ری می �ث م عمر �به عخ�خل�ق س�چ اع�خ

ه�قر�ین  �ب �که  ک�خد  � �کر  �خ ه  د و هم�ی�ث ا�ب ک�خون و �خرص�ق �ال را رد�ی �که ا� گی مو�خّ�ق اس�ق  دل �خ �کسی رد �خ

 . �ی��ق ��قن، کار رد س�قی �خ �خده �خ�ث �ی د �آ لک�خدن و �به ام�ی خردا ا�خ . امرو�خ را �به � �خرص�ق من امرو�خ اس�ق

ه  ��ق ا�ی وردن �خ�یرخ سث دن و ا�خ�وس �خ را�خ ه، �گدخ ه های ا�خ دس�ق ر�خ�ق �ق سث وری �گدخ اد�آ �خان �که امرو�خ را �به �ی هم�چ

: ه اس�ق خی �گ�خ�ق ر �گ ا�یرا� رخ
اعر �ب ّام سث . �خ�ی �ی��ق �خ

ن
ک

اد م� ر�ی ده ا��ت  �ن ام �ی ه  �ن ردا  �ک ن      �ن
ک

اد م� �چ ا�ن او �ی �ت ه�ی �ش دن ه �گ ا�ن دی �ک

ن
ک

ر �باد م� ی �نو�ش  �با�ش و عمر �ب ن      حا�
ک

اد      م� �ی �ن �ته       �ب سش دن ده     و     �گ ام ر �ن �ب
ی،  �بع�خ ول  �ق �به  خی و  را� و�ث �گدخ �یهوده و �خ �ب �خ�خده های  عر،  ا�ین سث �بودن رد  و�ث  ور ا�خ �خ طخ م�خ ا  �ی �آ

�گران  اد �کردن، �گره ا�خ کار د�ی �گران را سث ی وا�قعی، دل های د�ی و�ث ؟ »�خه«؛ �خ و�ث �بودن اس�ق کی �خ الل

�گران  ا د�ی ود را �ب ادی های �خ خی اس�ق �که سث دار �ک�ا� دا دوس�ق دن اس�ق �که �خ �گران �خ�خد�ی ا د�ی ودن و �ب �گ�ث

ک�خ�خد.  خها می � �گران م� م و �خم را ا�خ دل د�ی ��ی �ق �ق
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ا�ین  صود  م�ق د.  مده�ی ا�خ دس�ق  �یهوده  �ب را  ها  �گران �ب �ق  ا�ی د�ق و  د  �ی دا�خ �ب را  و�ق�ق  در  �ق �خد:  می لگو�ی

�که رد  قی  د. ساعا  � ک�خ�ی � ود �رام  �خ �بر  رام  �آ و  د و را��ق  �ی اسث �ب �را�ب  �ث و ا�خ لکو�ث دا�ٔمًا رد  �که  �ی��ق  �خ

ود، رد  حی مصر�خ می �ث �خر�ی �ق ی های  ا�خ �ب و  �ث  �گرد�ث و ور�خ �برای  ا  �ی رد  ان می �گدخ مصا��ب�ق دوس�ق

. �ی��ق ده، �خ ل�خ سث ا�ق �ق ی�خ او�ق رد�

اره  ر س�ق ا �چ ی �ی �ب �مان �آ ان، �آ ه ها، گل ها، رد�خ�ق م، و�ق�قی س�برخ �خ�ی �ی �خ�ث را می �ب خر�ی � ی های �آ ا�ی �ب �ی و�ق�قی �خ

ل�خ  ود را �ق م، و�ق�ق �خ �خ�ی �ی �خ�ث
ه می  ا�خ ا رود�خ ا، �ی ا �بر سا�ل رد�ی م و �ی ک�خ�ی ا�ب مرور می � �قی و اعحب گ�خ ل ا سث را �ب

د. اسث �کر و ع�بر�ق همراه �ب ٔاّمل و �خ ا �ق �خصوص ا�گر �ب �ب
گی اس�ق  دل �خ ِء �خ رخ خها �ب � م. ا�ی �کرده ا�ی �خ

د ارد. ی همر اه �خ �یرخ دوه �چ ّصه و ا�خ رخ عخ ه هاس�ق و ا�خ دس�ق دادن �خرص�ق ها �ب گی، هم�ین ل��خ دل �خ �خ

د،  می �گدخ ر�خ ا�برها  �قن  سث �گدخ ل  م�ث »�خرص�ق ها  د:  اسث �ب ادمان  �ی ه،  العخ ه�ب ا��ب �خ ای  �ب �ی �خ ا�ین ��خن 

د   «. �ی ا�ب رخ را رد�ی
و�ب و عرخ �ی �خرص�ق های �خ

ص خ�ی ل� �ق
ا   خی، �ب ا� �ی �ق سث ال �آ اس ا�ق�ب ّ ع�ب

١ــ چرا می گویند: »وقت از طال گران بهاتر است«؟
٢ــ منظور از »عمر حقیقی را شناسنامٔه ما تعیین نمی کند«، چیست؟ 

٣ــ پیام اصلی درس چیست؟ 
٤ــ ………………………………………………………………

خودارزیابی
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دانش های زبانی و ادبی

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

ــ علی کفش های جدیدش را پوشید. 
ــ کشاورزان گندم را کاشتند. 
ــ شاگردان خوشحال شدند. 

ــ هوا سرد است. 
ــ مریم معلم مدرسه بود. 

چنان که مالحظه می کنید فعل جملٔه اّول و دوم انجام کاری را نشان می دهند )کار پوشیدن و 
برای  تنها  بلکه  نمی دهند  نشان  را  پنجم وقوع کاری  و  فعل های جمله های سوم، چهارم  اّما  کاشتن(، 
نسبت دادن چیزی به چیز دیگر به کار می روند. مثالً در جملٔه سوم »خوشحالی« به شاگردان و در جمله 

چهارم »سردی« به هوا نسبت داده شده است. 
به فعل هایی مانند »شد«، »است« و »بود« که برای نسبت دادن چیزی به چیزی به کار می روند، 

فعل »ِاسنادی« می گویند.
نکتۀ دوم

به این دو بیت توّجه کنید: 
�ی�نه اه��ت  �ی ی ا�ن �آ ن �با�ن ارد م ا��ت      حچ ی ا�ن ص�ن را�ن ل�چ ن حچ ارد م حچ

ی  ای   دوس�ت ی ا�ن مهر و  ص�ن ی       �با�ن �ی�نه اهی      دوس�ت �ی ی      ا�ن      �آ �با�ن
سّیدعلی اکبر تقویان

شاعر در عالم خیال، چادر عشایر را همچون چلچراغی روشن و درخشان و باصفا دیده است و 
در سه مصراع بعدی نیز آن را چون باغی از آیینه که پر از دوستی و مهر و صفاست، معّرفی کرده است. 
در دنیای واقعی ما هیچ چادری مانند باغی از آیینه نیست، اّما شاعر با بهره گیری از »تخّیل« خویش چنین 
چادری را ساخته است این تصویرها و توصیف ها به شعر و نوشته زیبایی می بخشند و بر تأثیر و گیرایی 
آن می افزایند. آیا شما می توانید چادر عشایر را با استفاده از تخّیل خود به گونه ای دیگر توصیف کنید؟
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١ــ دربارٔه اهّمیت تخّیل با یکدیگر گفت وگو کنید. 
٢ــ چه کنیم تا از ساعات عمر بهتر استفاده کنیم؟ گفت وگو کنید. 

٣ــ دربارٔه تصویر زیر توضیح دهید. 

کارگروهی

١ــ سه جمله از متن درس بنویسید که در آنها فعل »اسنادی« به کار رفته باشد. 
٢ــ نمونه ای از به کارگیری »تخّیل« را در درس »قلب کوچکم  یا زنگ آفرینش« بیابید و بنویسید.

ــ هنگام نوشتن فعل های ماضی سوم شخص جمع، مراقب باشیم که آنها را به شکل 
صحیح نوشتاری بنویسیم، مانند: »خوردند« به جای »خوردن«. 

به همین شکل نوشته شوند؛  باید  مانند عیسی، موسی، مصطفی و …  ــ کلماتی 
هرچند تلّفظ آنها متفاوت از شکل نوشتاری آنهاست. 

فّعالیت های نوشتاری
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٣ــ ده واژه از متن درس بنویسید که ارزش امالیی داشته باشند. 
٤ــ در هر جمله یک غلط امالیی وجود دارد؛ آنها را پیدا کنید و به شکل درست بنویسید. 

ــ اسکندر سنگ مزارها را خواند و به هیرت فرورفت. 
ــ مّدت حیاط صاحبان قبور از ده سال تجاوز نمی کرد.

ــ مجتبا در درس هایش بسیار پیشرفت کرده است. 
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سفرنامۀ اصفهان 

درست یادم هست، شبى که قرار بود روز بعدش بروم اصفهان، از دل شوره و خوشحالى خواب 
به چشمم نیامد. هى الى کتاب جغرافى ام را باز مى کردم و آنجایى که از اصفهان و آثار تاریخى، رودها، 
کوه ها، جمعیت، آب و هوا، محصوالت کشاورزى، کارخانه ها، صنایع دستى، مرداب گاوخونى و قالى بافى 
و قلم زنى روى نقره، نوشته شده بود، قشنگ مى خواندم و از بر مى کردم. عین وقتى که مى خواستم امتحان 

روان خوانی
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بدهم، نقشٔه ایران را زدم به دیوار اتاق. اصفهان را رویش پیدا کردم و با انگشت و نگاهم، از روى راه 
نقشه، از کرمان حرکت کردم و به رفسنجان و یزد و اردکان رسیدم و گذشتم و اصفهان پیاده شدم. موقع 
حرکت از روى نقشه و گذشتن از پیچ و خم هاى جاده و سرباالیى ها یواشکى براى خود گاز مى دادم و 
با لب و لوچه و زبانم صداى کامیون درمى آوردم که یک هو، بى بى از کوره در رفت و دادش بلند شد: 

ــ »بسه دیگه، بیا بگیر بخواب، صبح هزار جور کار دارى«.
و من عین خیالم نبود. همان جور تو حال و هواى اصفهان بودم و از عمارت عالى قاپو و منارجنبان 
و چهل ستون تعریف ها مى کردم و عکس هاى توى کتاب را نشانش مى دادم، تا اینکه از زبان افتادم و دیدم 
بى بى خوابش برده و دارد هفت پادشاه را خواب مى بیند. من هم نرم    نرمک روى کتاب جغرافى خوابم برد.

بى بى وقت نماز صبح، بیدارم کرد. برایم بار و بندیل بست. من هم بیکار ننشستم، ناشتایى خورده 
و نخورده، پریدم رو چرخ و هرچه قوم و خویش و دوست و همسایه داشتیم، خبر کردم که مى خواهم 
بروم اصفهان. هرکس هم خانه نبود، برایش روى کاغذ مى نوشتم که: »اینجانب مجید، چون به طور 
ناگهانى عازم اصفهان مى باشم، از شما و خانوادٔه محترمتان خداحافظى مى کنم. اگر بدى، خوبى از ما 

دیدید حاللمان کنید«. و از زیِر دِر خانه مى انداختم تو.
تا اللّه اکبر ظهر، یک َدم آرام نگرفتم، در تک و دو بودم و شهر را پر کردم که: »دارم مى روم 

اصفهان«.
از کتاب فروشى دم بازار یک دفترچه صدبرگ کاهى خریدم و با قلم نى، خیلى خوش خط و درشت، 
روى جلدش نوشتم »سفرنامٔه اصفهان« و پایینش، ریزتر، نوشتم: »به قلم مجید« و گنبد و گلدسته اى 
زیرش کشیدم. بعد، باالى صفحٔه اوّ  ل نوشتم: »تقدیم به مادربزرگ عزیز و اکبرآقا شوفر که براى رفتن 

اینجانب به اصفهان زحمت بسیار کشیدند«.
بعد از ظهر بى بى از زیر آینه و قرآن ردم کرد. کامیون حاضر بود و من سفرنامه و کتاب جغرافیا 

را زدم زیر بغلم و رفتم باال، بغل دست اکبرآقا و شاگردش نشستم. کامیون راه افتاد.
همین که از دروازٔه شهر بیرون رفتیم، قلمم را از جیبم درآوردم و سفرنامه را باز کردم و نوشتم: 
»حدود سه ساعت از کرمان به سوى اصفهان حرکت کردیم. هم اکنون بنده در اتاق جلوى ماشین آقاى 
اکبرآقا نشسته ام. سرتاسر بیابان را نگاه مى کنم که یک دانه علف و یک درخت در آن یافت نمى شود. تا 
چشم کار مى کند، شن است. از دور کوه ها و تپّه ها را مشاهده مى کنم که قهوه اى و خاکسترى مى باشند. 
اکبرآقا آدم خوبى است. ماشین را خوب مى راند. هم اکنون دارد آواز مى خواند. صدایش خوب نیست 
اّما به دل مى نشیند و بهتر از صداى ماشین و هوهوى باد است. این شعر را مرتّب مى خواند و به نظرم 
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شعر دیگرى بلد نیست.
�ی�خم

�ب و  �ق ا  رد�ی �گرم  �خ �ب ا  رد�ی �ی�خم�به 
�ب و  �ق صحرا  �گرم  �خ �ب صحرا  �به 

�ق �گرم لکوه و رد و دسث �خ ا �ب �ی�خم�به هر �ب
�ب و  �ق ا  رع�خ ام�ق  �ق ا�خ  ان  �خ�ث

شاگردش که هم اکنون دارد چرت مى زند، چنین به نظر مى آید که آدم بداخالقى است.
من از حاال دارم بوى اصفهان را مى شنوم«.

تند و تند مى نوشتم. اکبرآقا هى روى دستم کلّه مى کشید که ببیند چه مى نویسم. نتوانست طاقت 
بیاورد، باألخره پرسید: »ببینم دایى، چى دارى مى نویسى، نکنه دارى براى بى بى ات کاغذ مى نویسى، 

غّصه نخور، خودت زودتر از کاغذت برمى گردى!«
گفتم: »دارم هرچى مى بینم، مى نویسم، مى خوام وقتى برگشتم کتابش کنم، کتاب را هم تقدیم 

کردم به شما و بى بى«.
پوزخندى زد و گفت: »اى بابا، دلت خوشه، کتاب بنویسى که چى بشه؟ برو دنبال یه تّکه نون، 

دایى!«.
زد تو ذوقم اّما از رو نرفتم. نوشتم و نوشتم تا هوا تاریک شد و چشم هام خط ها را ندید.

شب توى قهوه خانه اى بیتوته کردیم. زیر نور چراغ دستى قهوه چى سفرنامه ام را بازکردم و نوشتم:
»شب به قهوه خانه اى وارد شدیم که باالى شهر رفسنجان است و …«. از اکبرآقا پرسیدم: »کى 

به اصفهان مى رسیم؟« گفت: »هر وقت خدا خواست«.
دو روز و دو شب تو راه بودیم. شب دوم، َدم َدماى سحر به اصفهان رسیدیم. وارد اصفهان که 
شدیم، دلم بنا کرد به پرپر زدن. مى خواستم راه بیفتم و همان وقت همه جاى اصفهان را ببینم و بگردم 
و سفرنامه ام را تمام کنم اّما، از بخت بد، هوا حسابى تاریک بود و از آن بدتر تعمیرگاهى که قرار بود 
کامیون ما را تعمیر کند، بیرون شهر بود. از خیابان هاى خلوت رد شدیم. تعمیرگاه بسته بود و ما همان پشت 
در ایستادیم تا صبح بشود. اکبرآقا و شاگردش گرفتند و تخت خوابیدند اّما مگر من خوابم مى برد؟ …
آفتاب که درآمد، رفتم سراغ اکبرآقا که تو اتاقک جلوى کامیون خوابیده بود. با ترس و لرز و 
خجالت بیدارش کردم تا بلند شود و با هم برویم اصفهان را بگردیم. اکبرآقا، همان جور که چشم هایش 

را مى مالید، با اوقات تلخى گفت: »مگر تو خواب ندارى؟«
گفتم: »اکبرآقا، اینجا اصفهانه … چطور آدم مى تونه بخوابه؟ … اینجا پر از چیزهاى دیدنیه، 

مسجد شیخ  لطف اللّه، چهارباغ، چهل ستون و …«
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پرید میان حرفم که: »چه غلطى کردیم تو را آوردیم. اگر از جات تکون خوردى نخوردى، ها. 
مى رى گم مى شى، اون وقت من باید جواب بى بى ات رو بدم«.

اکبر آقا کامیونش را برد تو تعمیرگاه و با اهالى تعمیرگاه سالم و علیک کرد و بعد، ناشتایى خوردیم. 
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اکبرآقا لباس کار پوشید و با چند تا کارگر افتاد به جان کامیون و پایین آوردن موتورش. من هم سفرنامه 
به دست، دور و برشان مى پلکیدم. 

اهل کار نبودم. رفتم سر نوشتن سفرنامه. از کارگرى که پیچ،  شل مى کرد؛ پرسیدم: »چهارباغ 
چه جور جاییه؟«.

گفت: »چهارباغ جایى است که اسمش چهارباغه.« و پشت بندش ِهرِهر بنا کرد به خندیدن و 
رفت تو نِخ ُشل کردن پیچ.

داشتم کالفه مى شدم. سفرنامه ام را باز کردم و گوشٔه تعمیرگاه بغل کامیون قراضه و به درد نخورى 
نشستم و نوشتم:

از  و  مى آورند  رو  شهر  این  به  اصفهان  تاریخى  آثار  دیدن  براى  دنیا  جاى  همه  از  »مردم 
نیست. دم صبح هوا سرد  بد  و هواى اصفهان  فراوان مى برند. آب  لّذت  آن  زیباى  کاشى کارى هاى 
مى شود اّما همین که خورشید باال مى آید، هوا گرم مى گردد. در اصفهان تعمیرگاه هاى فراوانى است که 

من خود یکى از آنها را دیده ام«.
داشتم مى نوشتم که کارگرى آچار به دست از جلویم رد شد. پرسیدم: »آقا، چهل ستون چه 

جور جاییه؟«
بهش مى گن چهل ستون، خدا  نداره، حاال چرا  بیشتر  تا ستون  بیست  گفت: »چهل ستون، 

عالمه« و راهش را کشید و رفت.
ظهر شد. صداى اذان مى آمد. کار اکبرآقا تمامى نداشت. حوصله ام سر رفته بود. هرچه گوشه 
و کنار تعمیرگاه دیده بودم، توى سفرنامه ام نوشتم. حدود دو ساعت از ظهر رفته، فرستادند از قهوه خانٔه 

بغل تعمیرگاه دیزى آوردند. ناهار که خوردیم، توى سفرنامه ام نوشتم:
»دیزى هاى اصفهان خوشمزه است. گوشت فراوان دارد و چون در این شهر غاّلت، فراوان 
است، نخود و لپه و سیب زمینى زیادى در آن مى ریزند. یک دانه سیب زمینى پخته برداشتم و گذاشتم 
توى جیبم که عصر پوست بکنم و نمک بزنم و بخورم. سیب زمینى بسیار درشتى است و این نشان 

مى دهد که محصوالت کشاورزى در اصفهان، رونق بسیار دارد«.
بعدازظهر، یک دفعه به فکرم رسید که بروم روى کامیون و از آنجا شهر را تماشا کنم. فکر خوبى 
بود. سفرنامه و کتاب جغرافى ام را برداشتم و آهسته رفتم روى کامیون اکبرآقا. تو باربند اتاقک جلوى 

کامیون نشستم و شهر را نگاه کردم و بنا کردم به نوشتن:
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»من در باالى کامیون نشسته ام. آفتاب داغ تابستان به پس گردنم مى تابد و سخت مى سوزاند. 
اصفهان درختان عظیمى دارد که جلوى مناره ها و گنبدهاى خوش نقش و نگار را مى گیرند. اکنون از 
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میان درختان مى شود چند تا گلدسته و یک گنبد دید. گنبد، فیروزه اى است. یک کالغ بزرگ و سیاه، نوک 
درختى نشسته بود و تاب مى خورد. هیکل کالغ جلوى گنبد را گرفته است. اگر کالغ بپرد، گنبد را بهتر 
مى توان دید. نمى دانم کلّٔه این گنبد را که مى بینم، گنبد کدام مسجد است. عمارت عالى قاپو را نمى بینم. از 

اینجا سى وسه پل را نمى توان دید. آهان، کالغ پرید. حاال گنبد را بهتر مى بینم«.
صداى خندٔه اکبرآقا و چند تا از کارگرها، از پایین آمد. قاه قاه مى خندیدند. اکبرآقا صدایش 

را بلند کرد:
ــ »مجید خان، به نظرم ُمخت عیب کرده. آخه دایى جون، هیچ کى تو 
این گرما میره اون باال که کتاب بنویسه؟! بیا پایین دایى جون، آفتاب 

مى خوره به ُمخت کار دستمون مى دى«.
چاره اى نبود، سفرنامه را نیمه تمام گذاشتم و آمدم 
پایین و کتاب جغرافیا را باز کردم و از رویش توى سفرنامه ام 
نوشتم. جورى نوشتم که انگار خودم آن چیزها را دیده ام.
تا غروب همین جور عاّلف بودم و نگاهم به دست 
اکبرآقا بود که کارش کى تمام مى شود. باألخره کارش تمام 
شد. دست و صورتش را شست و لباس هایش را عوض 

کرد وگفت: »بریم مجید، تموم شد«.
خوشحال شدم. گفتم: »کجا بریم؟ … اّول بریم 
پل خواجو، بعد چهارباغ، بعد …« خندید و سرفه  کرد 
و گفت: »ان شاءاللّه دفعٔه دیگه. خودت که دیدى عیالم 
مریضه، نمى تونم اینجا بمونم. دفعٔه دیگه که اومدیم اصفهان، همه جا رو با هم 

مى گردیم، تو هم تو کتابت همه چیز رو مى نویسى«.
انگار یک سطل آب سرد ریختند سرم. جا خوردم و لب و لوچه ام رفت توهم. اکبرآقا 
رفت پشت کامیون نشست و من هم، ناچار، رفتم بغل دستش نشستم. از میان خیابان هاى اصفهان و از 
سى وسه پل رد شدیم و من مى خواستم با چشم هام، در و دیوار شهر، سى وسه پل و دکان ها و درخت ها 
و هرچه را که مى دیدم، بخورم. فرصت نوشتن نبود. جلوى دکان گزفروشى ایستادیم. هر کدام دوتا 

جعبٔه گز خریدیم و باز راه افتادیم. شب تا صبح رفتیم.
روز بعد توى صفحٔه آخر سفرنامه ام نوشتم:
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»عیب آثار تاریخى اصفهان این است که آنها را روى زمین ساخته اند و درختان بزرگ و سر   به فلک 
کشیده و ساختمان هاى چند طبقه نمى گذارند آنها را از باالى کامیون دید. اگر چهارباغ و سى وسه پل را 
روى ستون هاى بلندى مى ساختند، انسان بهتر مى توانست آنها را ببیند. کسى که مى خواهد به اصفهان 
بیاید، شایسته است یک دوربین قوى و بسیار بزرگ همراه بیاورد تا از دور بتواند کاشى هاى زیباى آثار 
تاریخى را ببیند. اگر کاله پهن یا چتر با خود داشته باشد، آفتاب، پس گردن و کلّٔه او را نمى سوزاند. دیگر 
آنکه بهتر است تعمیرگاه هاى اصفهان را نزدیک آثار تاریخى بنا کنند تا اگر کسى در تعمیرگاه باشد، بتواند 
آنجا را خوب مشاهده نماید. دیگر آنکه، مردم اصفهان نگذارند درختان شهر تاریخیشان آن همه بلند شوند 
که جلوى آثار تاریخى را بگیرند و مانع دید جهان گردان شوند و از همه مهم تر اینکه به کارگرها و مسئوالن 
بتوانند جواب  تا  آثار تاریخى آن شهر زیبا دیدن کنند  از  نمایند که حتماً  تعمیرگاه هاى اصفهان گوشزد 

جهان گردان را بدهند و …«.
به خانه که رسیدم گز و چاى گذاشتم جلوم و جماعتى را دور خودم جمع کردم و افتادم به تعریف 

از اصفهان. سفرنامه ام را هم یواشکى براى بى بى خواندم و کلّى کیف کرد.
بعدها، تو مدرسه، سر کالس، از رفتن به اصفهان و دیدن آثار تاریخى و کوچه و پس کوچه ها و گوشه 
و کنار شهر تعریف ها کردم. تا اینکه بّچه ها اسمم را گذاشتند »مجید اصفهانى« و هر وقت معلّم جغرافیمان 

مى گفت: »بّچه ها کى اصفهان رفته؟« مى گفتم: »من« و بّچه ها هم تصدیق مى کردند.
خیلى تالش کردم تا سفرنامه ام را چاپ کنم اّما هیچ چاپخانه اى زیربار نرفت. هنوز هم آن سفرنامه 

را دارم.
قصّه هاى مجید، هوشنگ مرادى کرمانى

 
١ــ انگیزهٔ مجید از نوشتن سفرنامه چه بود؟ 

٢ــ چه درس ها و عبرت هایی از سفر می توان گرفت؟

درک و دریافت
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ــ نصیحت امام )ره( 
ــ کالس ادبیات و...

ــ گِل و ُگل)شعر خوانی(
ــ عهد و پیمان و…  

د �ن
دان �ک �ن دان ، �با�ن را �ن �ن اِر �ن �ن

د �ن
�ت ا�ن مردان �ک ِ مردا�ن �ت صح�ب

مو�وی

79

ام اه و �یاداه �ن

صل چهارم�ن � 
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د رس هشتم

ح�ت امام ) ره ( ص�ی �ن
د رس هشتم

ان  امه سث �خ �خها رد  ��خد. �آ
و�ی امه می �خ �خ خی )ره(  � �برای امام حخم�ی ه  ان �یک مدرسٔه د�خ�قرا�خ مو�خ دا�خ�ث �آ

ا�ّ�الم،  ه  عل�ی ی،  �ق م�ّمد�ق امام   ، اس�ق ده  سث ه  �ق وسث �خ ن  رد  �آ �که  ک�خ�خد  می � اره  اسث ود  �خ رد �ی  ا�ب  ک�ق � �به 

ما  ی��خد: »ولی اماما، ما �ث و� ان می �خ مو�خ . دا�خ�ث �آ ه اس�ق �ق وسث ود �خ اران �خ کی ا�خ �ی ل م�یرخ �به �ی ��ق �آ امه ای �خص�ی �خ

خی  لک� ن امام �ب�ق سث ما �آ د. �ث گ�خاهان �به دور�ی � د و ا�خ همٔه  رلگوار�ی رخ
�ب ما  �یرا �ث م، �خ ک�خ�ی � ��ق  م  �خص�ی وا�خ�ی �خمی �ق را 

ده«. ر�ک �خ�ث ان �ق �ب�ق های سث هل سال اس�ق �خما�خ د �که مّد�ق �چ �ی ه��ق

�خد:  �ق وسث ک�خ�خد، �خ ��ق � �خها را  �خص�ی د �آ ه �بود�خ واس�ق ان �که �خ مو�خ امٔه دا�خ�ث �آ ا��خ �خ خی رد �چ � امام حخم�ی
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عالٰی ا�مه �ق �ب

��ق  ان مرا �خص�ی رخ
ما عرخ   �ی ما را �قرا�ٔ�ق �کردم. کا�ث �ث م�یرخ �ث ّ�ق �آ امٔه م��ب م، �خ �یرخ دان عرخ �خ خر�خ �«

همان  و رد  د  �ی وا�خ �خ �ب و�ب  �خ را  ان  �ق �خّرمی ردس ها�ی و  اط  �خ�ث ا  �ب اس�ق  د  ام�ی �خم.  �آ ا�ب  م��ق �که  د  می �کرد�ی

د و اطاع�ق و  ک�خ�ی �کو � �ی ود را �خ ال�ق �خ د و ا�خ ک�خ�ی د، عمل � ی�خ اسالمی �که ا�خ�ان ها را می سا�خ ا� �ال، �به وطخ

ان ا��قرام  �ق د و �به معلّم ها�ی ک�خ�ی ی � ود را�خ �خها را ا�خ �خ د و �آ مار�ی م�ق �ث �خ�ی ان را عخ �ق دران و ماردا�خ دم�ق �چ �خ

عالی،  د، �ق داو�خ د. ا�خ �خ �ی اسث د �ب �ی ان م�خ ور�ق مهوری اسالمی و �ک�ث د �برای اسالم و حب ک�خ�ی د. سعی � ار�ی �گدخ اد �ب �ی �خ

ماها «.  ک�خم. سالم �بر همٔه �ث و می � ر�خ مان،  �آ سث ور حچ ما �خ ر �قّی رد علم و عمل �برای �ث سالم�ق و سعاد�ق و  �ق

�خی  خم�ی هر ص�خر 1403 ــ رو ح اهلل ا�مو�وی ا ل�   29 �ث
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ی و �برارد�ث �به دامن  �ق �بود. همراه دا�ی کاو و د�ق�ی �ب ک�خ � کی  ع�خری، ا�خ همان لکودل ی حب �ق عاّلمه م�ّمد�ق

گاه  �برد. او،  �ب �ق  ن لدخّ ی های �آ ا�ی �ب �ی �خ د ا�خ  �ی �ق و می لکوسث �یع�ق را دوس�ق داسث ط�ب  . �یع�ق می ر�خ�ق ط�ب

دن  �خ�ی �برای سث ی اح�اس می �کرد. گاهی و�ق�ق ها  �ب �ی اط ع�ب �خ�ث د و  �به �یک گل �خ�یره می سث خی  ی طوال� �ق ا�ی د�ق

ا �دای  ها �که �ب �خ وا�خ �آ م ها�ی�ث را می �ب��ق و �به �آ �ث د و حچ �ی گی ردا�خ می �ک�ث ل ه س�خ خ�ق � دگان، روی �ق ر�خ �دای �چ

خی �بود  دن �ک�ا� کی او، د�ی های لکودل اطرا�ق رو�خ ر �ین �خ ل�خ �ق رد. ا�خ �ق ، لگو�ث می س�چ خ�ق � م�ی ا�خه ردهم می �آ رود�خ

اری  �یرخ کمان، اح�اس �ب �یر� ا �ق ک �ب کی لکو�چ ل �ث
�ب گ�خ د  � �ق�خد. او ا�خ ص�ی ردا�خ �چ ده ها می  ر�خ د �چ کمان �به ص�ی �یر � ا �ق �که �ب

ده ای �ر�خ  ر�خ �چ کار  ان ا�خ سث حب ا ه�ی �ب �که هم کال�ی ها�ی�ث  د  �خ�ی اط مدرسه می سث ��ی و�ق�قی رد  �خ�خّر می �کرد.  �ق و 

د  و�خ�ق سعی می �کرد�خ ا حخ�ث خی �ب ه �ک�ا� �ک �خ �یع�ق �بود و ا�خ ا�ی ٔه ط�ب �ی�خ�ق د. او سث �خها دور می سث ارا��قی ا�خ �آ ا �خ �خد، �ب �خ می �خ

دن و�ت �نوا�ن سش
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�ب می �برد. �خ�خد، ر�خ رخ
رام را �برهم �ب ا و �آ �ب �ی �یع�ق �خ ط�ب

ار رد  صحراها و  �گدخ �ق و  �گ�ث ل  �خ�یرخ م�ث �بود، کالس ردس را  ده  �که وارد مدرسه سث ی  ا�خ رو�خ

ی،  ا�خ ر�ی م�أ�ل  �ّل  ا�خ  می �برد،  �ق  لدخّ ی �کردن  ا�خ �ب ا�خ  �که  در  .همان �ق �ق  می داسث دوس�ق  ا �خ ها  �ب

ٔه  دا�خ ّه ها ردس را �به ا�خ �چ ی ا�خ �ب را �بع�خ ّ�ب می �کرد �که �چ ع�ب مد. او �ق د می �آ ا و ع�وم �به و�ب خ�ی را� عخ دن حب وا�خ �خ

ک�خ�خد.  ادی �خمی � عر، اح�اس سث دن سث وا�خ دن و �خ �خ�ی ع سث د و مو�ق دار�خ ی �کردن دوس�ق �خ ا�خ �ب

 � ر�ی اه �برد. سر �بر صخ �خ �چ ر�ق معصومه )س  (  قم �به �رم �صخ � ور�ث رد  رد اّول�ین ساعا�ق �صخ

حخا�ب �کرده  �ق واس�ق �به او رد راهی �که ا�خ د �خ داو�خ خ�ق .ا�خ �خ � ک ر�ی رام اسث �ق و �آ اسث ر�ق �گدخ ن �صخ �آ

ماری  �ی د و �ب �خ�ث اط �ب رام�ث و �خ�ث �گران مارد �خ�یرخ �آ ل�ب �خ ک�خد و �به �ق ل�خد، عطا � ؛  ا�خالص و همّ�ق �ب اس�ق

ا دهد.  �خ و �ک�ا��ق او را سث

دن و عط�ث مطا�عه  وا�خ و�ق �خ ا�خ هم �ث د. �ب �ی �خ�ث رام�ث �ب ر�ق معصومه )س  ( �به او �آ ار�ق �صخ �ی �خ

ا مدرسه راهی  اد. ا�خ �رم �ق قم �به راه ا�خ�ق ای« � �خ ّ ه  �به �وی »مدرسٔه دارا��ث ا�خ ا�ق �ق د. م�ث ده سث �خ ود�ث �خ رد و�ب

دم . �خد �ق خها �چ � �بود، �ق �خ

ه ا�ث را.  د�ی�ث رام می �کرد و مدرسه، ا�خ �رم، دل او را �آ

�بود و  ّع �خ
�ث م�قر مر  �ب �ی�ث ا�خ �ث ن �ب ای �آ ره ای �که �خصخ د. ححب ک �خص�ی�ب او سث ره ای ساده و لکو�چ ححب

ر �بود. �اال  ر�گ �ق رخ
ا �ب �ی ی ا�خ همٔه د�خ �ق ره ای �که �برای م�ّمد�ق ده �بود .ححب ا�خ ن را �چوسث م �که�خه و ساده ای �ک�خ �آ گل�ی

�ب �به مطا�عه و  مه های سث ا �خ�ی ک�خد و هر رو�خ �ق ر�ک�ق � ، سث ل�خ ادان م�خ�ق وا�خ��ق رد کالس ردس اس�ق می �ق

د.  ردا�خ �چ دن �ب �ی �ث د�ی ا�خ

�یر �ی عخ د�ک �ق ا کاه�ث و ا�خ اصری، �ب ع�خری، م�ّمد �خ عاّلمه حب
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دانش های زبانی و ادبی
نکتۀ اّول 

ــ هوا روشن است. 
ــ زهرا شاد بود. 

ــ چای سرد شد. 
چنان که مالحظه می کنید فعل جمله های باال ِاسنادی است. در جمله اّول روشن به هوا، در جمله 
دوم شاد به زهرا و در جمله سوم سرد به چای نسبت داده شده است. به کلمه های »روشن«، »شاد« و 

»سرد« که به نهاد نسبت داده می شود، »ُمسَند« می گویند. 
نکتۀ دوم 

یکی از راه های ارتباط با دیگران »نامه نوشتن« است. نامه ممکن است دوستانه یا خانوادگی باشد 
و یا ممکن است رسمی و اداری باشد. امروزه با استفاده از رایانه یا وسایل ارتباطی دیگر هم می توان 

نامه نگاری کرد. اگر نامه را از طریق پست برای دیگران می فرستیم، باید به چند نکته توّجه کنیم: 
١ــ کاغذ نامه تمیز و مناسب باشد. 

٢ــ با خّط زیبا و خوانا بنویسیم. 
٣ــ از کلمه ها و عبارت های مناسب و زیبا استفاده کنیم. 

٤ــ بر روی پاکت نامه، نشانی دقیق خود و گیرندٔه نامه را بنویسیم. 
٥ــ تمبر نامه فراموش نشود. 

٦ــ عنوان و عباراتی که در نامٔه دوستانه یا خانوادگی به کار می رود، با عبارات نامه های رسمی و 
اداری فرق می کند. 

خودارزیابی
١ــ چرا دانش آموزان از نصیحت کردن امام خودداری کردند؟ 

٢ــ چگونه می توان برای اسالم و جمهوری اسالمی و کشور مفید بود؟ 
٣ــ دربارٔه عبارت »حرم، دل او را آرام می کرد و مدرسه، اندیشه اش را« توضیح دهید. 
٤ــ …………………………………………………………………………
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١ــ در جمله های زیر مسند را مشّخّّّص کرده، ُمسند مناسب دیگری جایگزین آن کنید. 
ــ عاّلمه جعفری کنجکاو بود. 

ــ او شیفتٔه طبیعت است. 
ــ در نوشتن امالی دو کلمٔه گزاردن و گذاردن نباید باهم اشتباه کرد. گزاردن به 

معنای ادا کردن و به جا آوردن و گذاردن به معنای نهادن و قرار دادن است. 
ــ بهتر است هنگام شنیدن نشانه های اختصاری در امال، شکل نوشتاری کامل آنها 

نوشته شود؛ مانند »ص«: صلوات اللّه علیه. 
٢ــ برای هریک از واژه های زیر دو کلمٔه هم خانواده بنویسید. 

ــ سعادت:  ــ درس:  
ــ طبیعت:  ــ راضی:  

٣ــ با حروف درهم ریختٔه زیر واژه هایی بنویسید که ارزش امالیی داشته باشند و در متن درس 
به کار رفته باشند. 

ج  ح  م  ر  ه  ض  ی  ت
٤ــ با توّجه به معنی، امالی صحیح واژه را انتخاب کنید. 

: گردش ب( گشت و گزار  گشت و گذار  : قسمت   الف( نصیب  نسیب 

کارگروهی

فّعالیت های نوشتاری

١ــ دربارهٔ یکی از بزرگان محلّٔه زندگی خودتان گفت وگو کنید. 
یا شهیدان است، در کالس  از دانشمندان  زندگی یکی  از کتابی را که دربارهٔ  ٢ــ قسمت هایی 

بخوانید و دربارٔه آن گفت وگو کنید. 
٣ــ گفت وگو کنید که بر روی پاکت نامه چه چیزهایی و در چه قسمت هایی باید نوشته شود. 
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د رس نهم

ا�ت �ی کال س ا د�ب

ا�ق  �ی . معلّم اد�ب کالس سا�ک�ق سا�ک�ق اس�ق

خرا�خ�وی  � عر  سث �یک  دن  وا�خ �خ ول  عخ م�ث ــ  ا  و�خ ام  طخ �خ ــ 

ا  ه و �ب م دو�خ�ق �ث کاوی �به دهان معلّم حچ �ب ک�خ ا � ما �ب . �خ�ی اس�ق

.معلّم،  ده اس�ق عر عخر�ق سث �به های سث ا�خ ود رد �ب �قمام و�ب

ث�یر  ٔا� �ق �خد. دوس�ق دارد  �ی �ث می رود و می �خ�ث �ق م�یرخ �ث مرده �چ دم های �ث ا �ق ک�خد و �ب دن را �قمام می � وا�خ �خ

ما  هرٔه �خ�ی ا�گهان �خگاه�ث روی �چ د و �خ را�خ ر می �گدخ �خ ا د�قّ�ق همٔه کالس را ا�خ �خ �خد. �ب �ی �ب ا�گردان �ب عر را �بر سث سث

ک�خد  �ب می � دخ ود �ب ه او را �به �خ ود دارد �که هم�ی�ث خی و �ب ا� هرس�ق وان �ث و�ب م های ا�ین �خ �ث د. �بر�قی رد عم�ق حچ می ما�خ

د.  �ی م می �آ �ث �قر �به حچ �ی�ث ن �بر�ق �ب ار �آ ن �ب اّما ا�ی

�قن داری؟  خی �برای �گ�خ ه �ر� �ک �خ ل ا�ی ان! م�ث و�ب علی �ب ــ �خ

�ه!  د:  »ها؟ �ب گی می لگو�ی ل ا�چ �چ ا دس�ق . �ب عر اس�ق ی سث ا�ی �ب �ی �ب و عخر�ق �خ گ�ی د. ه�خو�خ � �ی ود می �آ ا�گهان �به �خ ما �خ �خ�ی

د!«  اسث لک�قورهولگو �ب ن و�ی اعر �آ ک�خم سث گمان � ا �بود؛ � �ب �ی �خ

دی؟  خهم�ی ا � حب ! ا�خ �ک اهو�ث سر �ب و �چ ن �بر �ق خر�ی � ــ �آ

مه �کرده ام«. رحب ودم �ق ن را �خ اًل  �آ ا عخرور ادامه می دهد: »�ق�ب ما �ب �خ�ی

م.  �خو�ی �ث و را �ب مٔه �ق رحب م �ق �ی ا�ق �ق ، �که ا�ین طور! �به هر �ال ما همه م�ث و�ب ــ �خ

دن  وا�خ روع �به �خ د و سث ا�ی �ی�ث رو�ی�ث می �گ�ث ی را �چ دخ ان کاعخ ی �ر�خ ا دس�ق ها�ی د و �ب ما �بر می �خ�یرخ �خ�ی
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اط می دهد.  ور و �خ�ث ود را �به �رار�ق و �ث ای �خ کم �ب کم � ود ولی � ی رد �دای او اح�اس می �ث �ث ک�خد.�ر�خ می �

�خد.  �ی د و می �خ�ث وا�خ ه ا�ث را می �خ �ق وسث ما �خ �خ�ی

اری!  �خد�ی ای علی اس�خ �ق و�ب �بود، �آ لی �خ خر�ین، �خ�ی � خر�ین، �آ � ــ �آ

ود،معلّم �دا�ی�ث  �یر دارد. کالس �که �قمام می �ث ده اس�ق و سر �به �خ ا��ق سر �خ سث حب ما ا�خ حخ �خ�ی

د.  �خ می �خ

مان.  و �ب ان �ق ــ علی �ب

وان. راس�قی،  �خ ا د�قّ�ق �ب ا�ب را �ب ک�ق ن �
لگ�یر؛ ا�ی د: »�ب ورد و می لگو�ی ک�ی�خ�ث رد می �آ ی را ا�خ � ا�ب ک�ق معلّم �

ک�خی؟«  �چ مطا�عه می � طور؟ ه�ی ار�ی �چ عر �خ سث

وا�خم«.  اد می �خ �ی امی �خ طخ �ه، ا�خ �خ وا�ب می دهد: »�ب ما �ب �خ�ی

را�ی�ث ص��خه های  امی رد �آ طخ ، �خ لی عالی اس�ق ا همان ل�ن �گر م�ث ادامه می دهد: »�خ�ی �ب معلّم 

ی�ق ��قمًا  عرها� د ا�خ سث اسث اد�ق �ب ی. �ی عر می لگو  �ی ود�ق هم سث ده ام �خ �خ�ی . سث �یری اس�ق �خ ی �خ اد �ب عر�ث اس�ق سث

خی «. وا� �خ عر �ب م سث ل�خد، �برا�ی ا �دای �ب لگ�یری و �ب اال �ب واهد سر�ق را �ب اوری. د�م می �خ �ی م �ب �برا�ی

د: وا�خ �ین �خ �خ کی رد�خگ، �چ دل ما �چ� ا�خ ا�خ �خ�ی

�خرا�ق ی �خ اِم �بع�خ �خ

. ده اس�ق ِ روحم سث �ق ر�خ

گی ل �خ و�ق�ق هر د��ق

ان دارم دس�ق �و�ی�ث

د �خ�ث رٔ��قم می �ب �ب

�خم می دارد. روسث
ا�ی�ث خرخ �یر و ا� �ی عخ ا �ق خی، �ب � ما، م�ّمدحسن ح��ی �خ�ی
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د ی رد صد�ن مروار�ی

امی، مولوی و  طخ خردو�ی، �خ عار � ا اسث گی �ب ده سالل ا�خ ر �بود. رد �ی
�کّ �خ �ق ا و اهل  کی لکوسث رو�ین ا�خ لکودل �چ

عر را  ، سرودن سث در�ث کمک �چ ی و � خما�ی ا راه� ا اس�قعداد، �ب رام و �ب د. ا�ین لکود�ک �آ �خا سث سث اصرحخسرو �آ �خ

ا د�قّ�ق مرا�ق�ب�ق می �کرد.  ، �ب دی رد �د�خ ون مروار�ی هم�چ
رو�ین،  در ا�خ �چ ا�خ �کرد. �چ عخ �آ

رو�ین  مه می �کرد و �چ رحب خرا�خ�وی و ا�خگ��یسی را �ق کی، � ر  ل ی،  �ق عرهای عر�ب ا ا�خ سث �ب �ی ی �خ طعه ها�ی در، گاهی �ق �چ
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م ا�یران �به او می داد  د�ی اعران �ق عری ا�خ سث ورد. گاهی سث عر رد�آ �خها را �به �ور�ق سث ا �آ �ق می �کرد �ق و�ی �ث را �ق

د.  �ی�خدو�خ ر�به �ب حب عر�ق دهد و رد سرودن سث �یر �ب �ی عخ ه ها�ی�ث را �ق ا�خ�ی ا �ق �ق

ی ا�خ  . �بع�خ گی  سروده اس�ق �ق سالل ا ه�ث عرها�ی�ث را رد ه�خ�ق �ی رو�ین اع�قصامی اّول�ین سث �چ

ا�خ  ی  �بر�خ د.  �قی وامی دار�خ گ�خ ل �به سث �خده را  وا�خ �خ �که  �خد  ا ه��ق رمع�خ �چ ا��ب و  ا، �ب �ب �ی �خ ه ای  دا�خ ا�خ �به  عرها  ا�ین سث

ک«  عر »ای مرعخ گی سروده اس�ق .سث هارده  سالل ا �چ ده �ق ا�خ خی و رد �ی وا� و�ب عرها�ی�ث را رد �خ ر�ین سث ا �ق �ب �ی �خ

  . ده اس�ق گی سروده سث ده  سالل او رد دوا�خ

را  او  گار،  رو�خ اعران  سث ر�ین  ر�گ �ق رخ
�ب �که  د  �بود�خ لگ�یرخ  لگ�خ�ق ا�خ سث در  �ق �آ   �خ سروده ها�ی�ث  و  رو�ین  �چ

گار ما، ه�خگامی �که سروده های دورٔه  ر �گ رو�خ رخ
اعر �ب هر�یار، سث د. م�ّمدح��ین �ث �ق می �کرد�خ و�ی �ث ���ین و �ق �ق

 : د، می �گ�خ�ق وا�خ رو�ین را می �خ خی �چ وا� و�ب �خ

�یس�ت ر�ش �ن �ی �ن ون �ن �ن ا �ک اعره اه �ت ان �ش م�ی �ن اد�ب ا��ت  وا�ب ی ا�ن �ن
ک

� ه �ی ی �ک به راس�ت �

�یر �ی عخ ا کاه�ث و �ق همن، �ب �ب
ا�خ  رو�ین اع�قصامی، مه�خ �چ
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ی ی �سا�ب
گ

د� �ن �ن

اطرا�ق  وری �خ اد�آ ده  �بود، �به طوری �که �ی را�خ ر  �گدخ خ�قی و �خ�ق ا �� کی را  �ب ی دوران لکودل ک�قر م�مود ح�ا�ب د�

د.  م �خ�ث �ل�ی خ�قی ها �ق ا�بل �� : »مهم  ا�ین اس�ق �که رد م�ق ارا��ق�ث می �کرد ولی همواره می �گ�خ�ق ها �خ ن رو�خ �آ

د ص�بر و طا�ق�ق را ا�خ دس�ق  ا�ی ه  �ب �قّ ود، ا��ب �یره  می �ث �خها  �چ ر �آ
د، �ب ا�ی��ق واری ها  �ب ا�گر ا�خ�ان رد �برا�بر د�ث

�کرد  «.  ا�ی �خ اس�چ �چ گاه �خ داد و ه�ی �خ

ردا�خ�ق  خی می   �چ ا� �ب اعخ ، �به �ب ا�خ�ق خراعخ�ق می �ی وه�ث � رث دن و �چ وا�خ ی، هر و�ق�ق ا�خ �خ خ�ور ح�ا�ب رو� �چ
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 . �ق داسث ی �خ روا�ی ا�خه ا�ث هم �چ �ب �و�خ �خ الی �کردن �آ ا �خ ه و �ی �چ اعخ دن �ب ل �خ �ی مان م�خاس�ب ا�خ �ب و رد �خ

خی  ا�ق د�ی� �ب ام وا�ب حب گ�یری و ا�خ کی �به �یاد� دا�خ�ث را ا�خ لکودل �خ خر�خ ن �بود و � طخ �قر�آ ود �ا�خ ی، �خ اد ح�ا�ب اس�ق

�ق و  �خها وا می داسث خی �آ � و رد�ک کامل معا� �یؤه ص��ی ا�ق �به سث �ی الو�ق �آ ان را �به �ق �خ �ق می �کرد. ��قّی �آ و�ی �ث �ق

ود  د و �خ وا�خ خرا می �خ اری � حبّ و�ث کاری و �خ ی، �ب ا�ی �خّ �خد �ب خّی ما�خ خ� گ�یری امور � اد� ی، �به �ی دو�خ عالوه �بر دا�خ�ث ا�خ

�ق ماه هر رو�خ  �ب کار می �کرد. او �دود ه�ث ا�ی ا�خ سث ا �چ طعا�ق  ص�خع�قی، �ق ی ا�خ �ق �خ�یرخ �برای سا�خ�ق �بر�خ

ر  �خ طعا�ق مورد �خ د �ق �قوا�خ ا �ب د �ق ی می سث �ی��کو�ی�ق را�خ اهار �به �یک �ب را�ث کاری می ر�خ�ق و �برای �خ �به �یک �ق

�ث  ال�ث و لکو�ث ور را رد �ق الل �ک�ث �ق ی و اس�ق ا�ی �کو�خ ک�خد. او راه سث ا�خ � �ی ی �خ ور را ا�خ واردا�ق �ب د و �ک�ث را �ب�ا�خ

دون عمل، محخا��خ �بود.  ا علم �ب امعه می دا�خ��ق و �ب خراد �ب ا�

عر و  رگان سث رخ
�قر �ب �ی�ث ار �ب �ث د و �آ �ی �ق می ور�خ ار�ی �خ�یرخ ع�ث خره�خگ و اد�ب �خ ان و � �ب ی �به �خ ک�قر ح�ا�ب د�

د �بود  �ق �ق می �برد و مع�ق ن لدخّ د و ا�خ �آ وا�خ ی می �خ و�ب طخ را �به �خ ا د�قّ�ق مطا�عه می �کرد. د�یوان �ا�خ اد�ب را �ب

�خهمد. 
اردس�ق �ب ا �خ د و �ی وا�خ �خ �ط �ب طخ را عخ ل �ا�خ د عخرخ ا�ی �ب خی �خ �که �یک ا�یرا�

�ی�ق سعد ی  ن �ب ا�خه ا�ث را �به ا�ی ه ای �بود �که سر رِد �خ دا�خ ا ا�خ عر و اد�ب �ق اد �به سث گی اس�ق ل ��ق
دل �ب

 : اد اس�ق ن اس�ق ان �آ ا�ق �ق ران و م�ث دگان ره�گدخ �گر د�ی سث وا�خ ه �بود �که امرو�خ �خ راس�ق �آ

اری « ا�ن �ی ی را �ن �نود �ب ه د� �ک �ن د �آ ر�ن �ی �ن ود  ه مل�ک و�ب ا، �ک ده دالن ، سعد�ی �ن ان �ن به حب � «
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ال�ب �ت د ا�ن �ن ر�ن �ن
ا�ب های  ک�ق ه، مطا�عٔه � ور و عال�ق ا �ث ه �بود �که �ب �ق اسث �گدخ �ق سر �خ �ث ان را �چ ��ق

د، ه�خو�خ سال های د�ب سع�ی

د، رها �خمی �کرد.  ان �خمی رسا�خ ا�ی ی را �به �چ ا�ب ک�ق ا � ��ق و �ق رو ع �کرد. ساع�ق ها می �خ�ث ل�خ را سث م�خ�ق

�یام�بر)ص  ( و  را �کرد. او �به �چ ا�خ�ث ا�ب ا دوس�ق ر  « را همراه �ب �خامٔه »ا�بو�خ �ث خما�ی ان، � �یرس�ق رد دورٔه د�ب

د.  �خاسا�خ �ث ص�ی�ق ها را �به هم سّن و سال ها�ی�ث �ب �خ �ث
د؛ ا�ین  �ی د و می لکوسث �ی �ق می ور�خ ارا�خ�ث ع�ث �ی

د، ردس  ده سا�ه �بود�خ ا ه�خ ده �ی ا�خرخ ا�خ�ث �که سث مو�خ د و �به دا�خ�ث �آ ان سث ده سا�ه �بود �که معلّم ه�خرس�ق هحب

د! ًا هم سّن و سال �بود�خ �ب ر�ی �ق ا�گردا�خ�ث �ق د. او و سث د�خ وا�خ وان می �خ اد �ب می داد. همه او را اس�ق

و  می �کرد  مه  مرخ �خ ن  �قر�آ  ، �و�ق �خ �بود. رد  ا  �خ سث �آ ن،  �قر�آ وا�خ  ا �دای دل �خ �ب د  سع�ی و  دل  ان  �ب

ن  ای �قر�آ �ب �ی الو�ق �خ دی رد طول راه، �ق ا او هم��خر می سث رده �بود. ا�گر �ب ه س�چ �خ ا�ق را �به �ا�خ �ی اری ا�خ �آ �ب��ی

�ق ا�یران را رد همٔه  ه دوس�ق داسث ه م�خد  �بود .هم�ی�ث ال عال�ق و�ق�ب �ث می �کرد و �به �خ دی. ور�خ �خ�ی او را می سث

�خد.  �ی �ب ل�خد �ب
�یرو�خ و سر�ب ا�ق �چ �ق م�ا�ب

�گران رد  اعره . و�ق�قی د�ی ن و م�ث ه م�خد �بود، �قرأ��ق �قر�آ �یرخ عال�ق �خد: »�به دو �چ ا�گردا�خ�ث می لگو�ی سث

ا �بود «.  �ب �ی رخ سروده های �خ
هن او ��بر�ی د ادامه می داد. �خ د، سع�ی د�خ اعره می ما�خ م�ث
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وان ا�خ اسالم و  ا همٔه �ق ه  داد و  �ب م�خدگان رو��ی ر�ک�ق �کرد. �به ر�خ هه ها، د��یرا�خه سث �ب سال ها رد �ب

د.  خر�ین سث � حخار�آ خ�ق ور و علمی، ا� و�آ �گری �خ و  ه�ث رث ن �چ� �به ع�خوان �چ اع �کرد و ا�خ �آ ا�یران د�خ

 . خرو �ب��ق هان � م ا�خ �ب �ث گار ما، رد دی ماه 1384 حچ ر �گ رو�خ رخ
م�خد �ب خی، دا�خسث ا� �ی �ق سث می  �آ د کا�خ ک�قر سع�ی د�

ال�ب و  دان �ال� ا�خ�ق �خ خر�خ کی ا�خ � ل �خد: »وی �ی �ق وسث داکار �خ �گر �خ و  ه�ث رث ن �چ م ره�بری رد وص�خ ا�ی
ام مع�خّ م�ق

د می ده�خد«.  و�ی ود، �خ ور �خ ان علمی را رد �ک�ث �خدٔه ردحخ�ث �ی کی �بود �که �آ ار ل ا�خ رو�ی�ث های م�ب

دانش های زبانی و ادبی

خودارزیابی

١ــ معلّم، برای تشویق نیما چه کرد؟ 
٢ــ دکتر حسابی و دکتر کاظمی آشتیانی چه خصوصیات مشترکی داشتند؟ 

٣ــ به نظر شما چرا دکتر حسابی، با »علم بدون عمل« مخالف بود؟ 
٤ــ ………………………………………………………………

نکتۀ اّول 
به این جمله ها توّجه نمایید و دربارٔه آنها گفت وگو کنید. 
ــ دانش آموز، برای قدردانی از معلّم خود، نامه نوشت. 

ــ دانش آموز، برای قدردانی از معلّم خود، نامه می نویسد. 
ــ دانش آموز، برای قدردانی از معلّم خود، نامه خواهد نوشت. 
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می دانیم که فعل مهم ترین جزِء جمله است. فعل ویژگی هایی دارد که یکی از آنها زمان است. در 
جملٔه اّول فعل »نوشت« بر زمان گذشته، در جملٔه دوم فعل »می نویسد« بر زمان حال و در جملٔه سوم فعل 

»خواهد نوشت« بر زمان آینده، داللت دارد. اکنون دربارٔه نمودار زیر، گفت و گو کنید. 

آینده  حال   گذشته  

فردا  امروز   دیروز 

خواهد نوشت می نویسد  نوشت  

نکتۀ دوم 
شعر زیر را، یک بار بخوانید و طرز قرار گرفتن قافیه را در آن مشّخص کنید.

ن ل �ت �ی �چ و  ن 
ک

� ا�ن �گ   ل�ن �چ د�ش  د�ی و  �چ د �نو�یسش  �ن ر�ن به �ن ی � ا� �ت �ن �ن ه �نو�ش �گ �چ

ن و�ش  م �ن ودی  رد �آ اره  �ب حچ �ی ه   �ب مدی    �ک اد    �آ رد�ی�ت    �ی ُ ر  ا�ن عهد   �ن
گ

�

ن ر�ن �ی ن �چ ر مردی و م �ی و �ش ه �ت ا    �ک �ن ن �ب ر م ن رو�ن �ب ردی رد ا�ی
ک

� �ن
 

به این نوع شعر »قطعه« می گویند. اکنون به جایگاه قافیه در شعر توّجه کنید: 
…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

قطعه، شعری است که در آن به پند و اندرز و مسائل اخالقی و اجتماعی می پردازند و مصراع های 
دوم همٔه بیت های آن هم قافیه هستند. 
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١ــ با راهنمایی معلّم خود در مورد ویژگی های شعر نیمایی، گفت وگو کنید. 
٢ــ دیوان پروین را به کالس بیاورید و در مورد یکی از شعرهای او صحبت کنید. 

٣ــ بخش هایی از کتابی در مورد زندگی دکتر حسابی یا کاظمی آشتیانی را در کالس بخوانید.

کارگروهی

1ــ زمان فعل های زیر را مشّخص کنید. 
گرفته بودی  می نویسند   خواهم رفت  

آمدند نشسته بودید   شنیدیم  
٢ــ پیام، قافیه و ردیف را در »قطعٔه زیر« بنویسید. 

کای پسر این پیشه پس از من توراست بـرزگـری پـنـد بـه فـرزنــد داد  
کار بد و نیک چو کوه و صداست هر چه کُنی کشت، همان ِبْدَروی 

ــ یکی از راه های تشخیص شکل درست امالی کلمه ها عالوه بر توّجه به معنا، 
دّقت در رسم الخّط رایج زبان است؛ مانند: خواهش، باالخره و …

ــ کلمٔه فراغ به معنی آسودگی و کلمٔه فراق به معنی جدایی است. تشخیص درست 
این دو کلمه در هنگام امال از راه مهارت شنیدن و معنی جمله میّسر است. 

٣ــ با توّجه به متن درس، جای خالی را با کلمٔه مناسب، پرکنید. 
ــ معلّم با همان ……… گرمش ادامه داد: »خیلی عالی است.«

ــ اگر با او همسفر می شدی در طول راه ……… زیبای قرآن او را می شنیدی. 
٤ــ در متن زیر غلط های امالیی را پیدا کنید و شکل درست آنها را بنویسید. 

مهم این است که در مقابل سختی ها تصلیم نشد. اگر انسان در برابر دشواری ها بایستد، بر آن 
چیره می شود، البّته باید سبر و تاقت را از دست نداد و هیچ گاه ناسپاسی نکرد. 

فّعالیت های نوشتاری


