
 

ان ها �ب �ز و  دل  ر 
�ب و  �ت اِد  �ی �بر روان هاای  و روح  اده �چ �ت ا�ز

مُر�زی �چ  ه�ی �یس�ت  �ز و  �ت اِد  �ی ی  ان ها �ب ا�ز و �بوس�ت ه و �ب رد س�برز

اه�ین ا�ز و �ش ا�ب و �ب مر �ز و ع�ت ان هاس�ی �ی سش �آ رد  �زد  کُ � و  �ت �کِر  �ز

�ت ع�ش ل  م�زرز �به   �زر�د  کاروان هاهر�گرز  و،  �ت ه ی  در�ت ی �ب �ب

ّر�ب مُ�ت ِک  مال�ئ و  ل  �بر�ی سمان ها�ب �آ رد  �زَد  کُ � و  �ت �کِر  �ز
                                                                                      

              ا�ی�ش س�ت

ام « »  احمد �ب
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فصل اّول
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ان اس�ت  �فر�یدگار ا�ی�ش ی اس�ت �که �آ ال�ت د�ین �بس�یاری، ا�ین همه را �ف �ف �ف�ید �بد�ین �چ �ی ما �ب ل�ت را  �که �ش ا�ین همه �ف

ا�ید �چر س�ت�یدن و �بر �فعم�ت او س�چاس داری �با�ید �کردن. �ب �فر�یدگار را �ب . �آ ان ا�ف وی اس�ت و �فعم�ت �بر ا�ی�ش

کی  � ار�ی �یدن، �ت ل�ت ا�ف ا�ین و �فاا�فد�یسش ا�یی ا�فرفا�ید ا�فدر دل، و �ف�ف �ف ، روسش ال�ت و م�فلو�ت ه �کردن ا�فدر کاِر �ف ا�فد�ی�ش

 . گمراهی اس�ت ا�فرفا�ید ا�فدر دل، و �فادا�فی، �

لعمی « �ف �ب ار�ی َلعمی، �ت »ا�بوع�ی �ب

٭

ار مَر�زرز  ِ طر�ز ا�ز  د  �ی َو�ز هاری  �ب اِد  ار�ب ِ �ز اله ی هر مُر�ز د، �ز  �به �گردون رس�ی ا�ز �ب

�یع اِد َر�ب  �ب ِ �ب�ش ُ�ز مار،�ب م�ت سش �ز�ی رز و �ز ار�ز�ی ِ الله �ز و�ش ، �بوی �ز وِن مر�ز اله ی مو�ز �ز

ک�زد دا می � اد �ز ، �ی گی    لکه هس�ت دگارهر گل و �بر� داو�ز اِد �ز د؟ �ی وا�ز ه �ز ل و �تُمری �چ
ل�ب �ب

ار �ی هوسش ِر  �ز �ز رد  س�برز  اِن  رد�ز�ت  ِ  �کردگار�بر�گ ِ ،معر�ز�ت  د�ز�تری س�ت هر ور�ت�ش

»سعدی« 

ردس اّول      
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1. در مورد زیبایی های طبیعت که در درس آمده است، در گروه گفت وگو کنید.
2. با توّجه به آنچه در یادآوری خوانده اید )بخش ب(، بیت های درس را بررسی و درباره ی ترتیب اجزای 

آن ها گفت وگو کنید، مانند
بی بدرقه ی تو،کاروان هاهرگز نرسد به منزِل عشق

نخست، این بیت را بازنویسی می کنیم: 
کاروان ها )مسافراِن راِه حق(، بدون بدرقه ی لطف تو، هرگز به مقصد نمی رسند.

سپس با کمی دّقت و بررسی درمی یابیم که بیت باال یک جمله است.
کاروان ها )مسافران راه حق( )نهاد(، بدون بدرقه ی تو، هرگز به مقصد نمی رسند )گزاره(.

در بخش نخست، کلمه ی »کاروان ها«، نهاد است و در قسمت دوم، کلمه ی »نمی رسند«، فعل و مهم ترین بخِش 
گزاره است.

1. چه چیزی سبب افزایش روشنایی دل می شود؟
2. منظور از بیت »برگ درختان سبز در نظر هوشیار  هر ورقش دفتری ست معرفِت کردگار«، چیست؟

3. به نظر شما، بلعمی بر چه چیزی تأکید می کند؟
. ................................  .4

الف( ما مقصود خود را به صورت جمله بیان می کنیم. »جمله« یک یا مجموع چند کلمه است که پیام 
کاملی را از گوینده به شنونده برساند.

   انواع جمله )از نظر محتوا(:
   • جمله ی خبری: جمله ای است که خبری را بیان می کند؛ مانند »باد بهاری وزید«.

   • جمله ی پرسشی: جمله ای است که در آن پرسشی وجود دارد؛ مانند »بلبل و قمری چه خواند«؟
   • جمله ی امری: جمله ای است که در آن خواهشی یا فرمانی، بیان می شود؛ مانند »خیز و غنیمت شمار«.
   • جمله ی عاطفی: جمله ای است که  بیانگر احساس شگفتی و عاطفه باشد؛ مانند »چه گل زیبایی«!

   ب( برای زیبا و آهنگین شدن شعر، معمواًل جای اجزای جمله تغییر می کند؛ برای نمونه،گاهی »فعل« 
به جای اینکه در آخر جمله قرار گیرد، در وسط یا در آغاز جمله می آید.

مانند »باز به گردون رسید، ناله ی هر ُمرِغ زار«
ربیع باد  جنبش  شمار  غنیمت  و    ناله ی موزون مرغ، بوی خوش الله زارخیز

کارگاه درس پژوهی

خودارزیابی

یادآوری
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حکایت 

٭ منظور از اینکه »محّبت ها را باید روی سنگ و بدی ها را روی شن نوشت« چیست؟

 محّبت

دو دوست با پای پیاده از جاّده ای در بیابان عبور می کردند. بین راه بر سر موضوعی اختالف پیدا کردند و 
به مشاجره پرداختند. یکی از آن ها از سِر خشم، بر چهره ی دیگری سیلی زد. دوستی که سیلی خورده بود، سخت 
آزرده شد ولی بدون آنکه چیزی بگوید، روی شن های بیابان، نوشت: »امروز بهترین دوست من، بر چهره ام سیلی 

زد«.
آن دو کنار یک دیگر به راه خود ادامه دادند تا به یک آبادی رسیدند. تصمیم گرفتند قدری آنجا بمانند و کنار 
ِبرکه ی آب استراحت کنند. ناگهان شخصی که سیلی خورده بود، لغزید و در ِبرکه افتاد. دوستش به کمکش شتافت 
و او را نجات داد. بعد از آنکه از غرق شدن نجات یافت، بر روی صخره ای سنگی این جمله را حک کرد: »امروز 

بهترین دوستم جاِن مرا نجات داد«.
دوستش با تعّجب از او پرسید: »بعد از آنکه من با سیلی تو را آزردم، تو آن جمله را روی شن های صحرا 

نوشتی، ولی حاال این جمله را روی صخره حک می کنی؟«. 
دیگری لبخندی زد و گفت: »وقتی کسی ما را آزار می دهد، باید روی شن های صحرا بنویسیم تا بادها، آن 
را پاک کنند ولی وقتی کسی محّبتی در حّق ما می کند، باید آن را روی سنگ حک کنیم تا هیچ بادی نتواند آن را 

از یادها ببرد«. 
»داستان های کوتاه از نویسندگان ناشناس«
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ردس دوم 

ّه ها،هر  �چ : �ب گ�ف�ت �ت و ل �ته �فوسش �ف د کلمه را روی �ت �ف معلّم، �چ

و  �ف�یده ا�ید  سش �بارها  �که  را  ه  وا�ش د  �ف �چ ا�ین  �ک�ف�ید.  د�تّ�ت  �گروه  �ب  �ف �چ

کر �ک�ف�ید: � ان �ف �ید و رد�باره سش وا�ف �ف �گر �ب وا�فده ا�ید، �یک �بار د�ی �ف

ال�ت . ، �ف ل�ت�ت ، �ف ل�ت ود، �ف �ف

اس�ت  م  ال�ف �کردن،  کر  � �ف و�ب  �ف �برای  لک�ف�ید.  �ف له  ع�ب �چ  ه�ی

ا�ین  فهم  � سر  �بر  �گروه،  ان  دوس�ت �با  و  �ید  یر لگ� �ب رام  �آ �ک�ف�ید،  رد�فگ 

گ�ف�ت ولگو �ک�ف�ید و رد�یا�ف�ت  �گر، ل ن ها �با �یک د�ی �باط �آ گان و ار�ت وا�ش

�ید. لگو �فما�ی ود را �با�ف �ف

ر«  کّ � »�ت�ف �گروِه  ای  اع�ف ا�ف  کی  � �ی ا�فه   �فر�ف د،  سش س�چری  ی  ا�ی�ت د�ت

م،  کر می �ک�ف�ی � �ک�ا�فی دار�فد، ما �ف دای �ی �ت هار کلمه، ا�ب ون هر �چ : �چ گ�ف�ت ل

د �که ما ا�ف�ان ها همه  ن �باسش ای �آ وا�فد �به مع�ف �باه�ت می �ت ا�ین سش

طه  ن �ف�ت م و هر �چه ا�ف �آ د هم ه��ت�ی �ف �ف�ش ما�ف �فر�ی ِ �آ ا�ف عف طه ی �آ رد �ف�ت

ود. �تر می �ش �یسش او�ت ها �ب و�یم، �ت�ف دور می �ش

: �به راس�تی �که  گ�ف�ت اس�ت و ل مان«، �بر�ف �چروا�فه ا�ف �گروِه »ا�ی

اِن کالس،  مو�ف د ما دا�ف�ش �آ �ف هر کلمه، ر�فگ و �بو�یی دارد و   ما�ف

ای �گروه، �بر ا�ین  ه ای را �بر دو�ش دار�فد. اع�ف �ف �ی کلما�ت هم و�ف
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 ، ل�ت�ت ل�ت و �ف ا�ف�ت �ف �ف ود و سش ا�ف�ت �ف �ف �یرا ما �با سش مده ا�فد، �ف �بال هم �آ �ی�ب ردس�تی �به د�ف هارکلمه �به �تر�ت �باور�فد �که ا�ین �چ

ور�یم. مان می �آ ال�ت همه ی ا�ین ها ا�ی �بام �به �ف سرا�ف

ه ی  : �گروه ما ر�ی�ش گ�ف�ت واس�ت و ل ه �ف ا�ف ّه ی �گروه ها ا�ب �ی د و ا�ف معلّم و �ب�ت د سش ل�ف «، �ب ال�ت �ا�فه ا�ف �گروِه »ا�ف ر�ی

ود و ا�ین  ال�ت �ف م �ف وا�ف�ی ما�فی می �ت ون ما �ف د�یده می دا�فد، �چ ار �چس�ف لکو و ر�ف�ت �ی ال�ت �ف ا را رد ا�ف �ی همه ی �چد�یده ها و اسش

ل�ت و  ود، �ف ِد �ف و�ف �ی �ته ی �چ م. �چ� رسش �ی د �باسش �ف �یک، �چای �ب دا�ب �ف ال�ت و �آ م �که �به رعا�ی�ت ا�ف اس�ی �ف و�ب �بسش عالم را �ف

. ّ�ت و اح�ان اس�ت لکوکاری و م��ب �ی ، �ف ل�ت�ت �ف

و�ب لگو�ش  و�بّه �ک�ف�ید، ما �به �تمام د�یدگاه های سه �گروه، �ف ان، �ت : دوس�ت گ�ف�ت اس�ت و ل مر�یم ا�ف �گروِه »علم« �بر�ف

ر �گروه ما ا�ین اس�ت �که  �ف اهده �کرد. �ف یرف را �با�ید �به صور�ت علمی، م�ش � داد�یم اّما د�یدگاِه �گروِه ما ا�ین اس�ت �که همه �چ

�تر�ک  ون سه حر�ف مسش واده ا�فد؛ �چ ا�ف ه و ا�ف �یک �ف ه ی کلمه، هم ر�ی�ش ر ر�ی�ش �ف ال�ت ا�ف �ف ل�ت�ت و �ف ل�ت و �ف سه کلمه ی �ف
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ی هم �کرده  ا��ب ه �گ�یری �ب �ب ت�ی � ب�تّه �گروه، �ف ه �ف�یس�ت و ا�� ّه، هم ر�ی�ش �ی ود« �با �ب�ت ود ولی کلمه ی »�ف ن ها د�یده می �ش رد همه ی �آ

، دس�ت  ال�ت ِ �ف ا�ف�ت �ف د، �به سش ه سا�ف �ی�ش �ی�فی را �چ ود�ب د و �ف لک�یه �ک�ف ود �ت فها �به �ف ن، ا�ین اس�ت �که هر �ک� �ت� اس�ت و �آ

�باطی �فدارد! ال�ت ار�ت ود �با �ف ، �ف �فمی �یا�بد. �به هم�ین س�ب�ب

�یان  �ب را  ود  �ف ��ش های  �ب و  گ�ف�ت ولگوها  ل ه ی  �ب ت�ی � �ف �گروه،  هار  �چ ًا  �ب �ی ر �ت�ت �بود،  »عمل«  �گروِه  و�ب�ت  �ف �گر  د�ی ا�ک�فون 

ّه ها  �چ گاه �ب ِی �ف ا�ی �ب �ی او�ت و �ف کر �فرو ر�ف�ته �بود. ال�بد ا�ف ا�ین همه �ت�ف � س�ته �بود و �به �ف تهای کالس �ف�ش �کرده �بود�فد.معلّم هم ا�ف�

�ید.   ی می ا�فد�یسش �یرف ن ه�فگام، او �به �چه �چ ده �بود. �به هر�ال �کسی �فمی دا�فس�ت رد �آ ده سش گ�ف�ت �ف ل سش

ر  کّ � �ت�ف �با  ما  �ش ون  �چ �بود  ا��ب  �ب ار  �بس�ی ا  �ب ا�ی�ف ا  �ت �بود،  عالی  �ف�ی�ی   : گ�ف�ت ل و  اس�ت  �بر�ف ای  �ب ا�ف  گهان، معلّم  �فا�

ان را  ودسش را�ت �ف �ف ار�ید �گروِه »عمل« هم �ف ه ای دس�ت �یا�ف�ته ا�ید اّما �ب�گدف ا�ف ه های �ت ه �به ا�فد�ی�ش هار وا�ش رد�باره ی �چ

د. �ف �یان �ک�ف �ب

کرد  ه ی �ف�ت�ش و عمل� یرف �به ا�فدا�ف � �ش هر �چ م ار�ف کر می �ک�ف�ی � : ما �ف گ�ف�ت اس�ت و ل ود �بر�ف گی ا�ف �گروِه �ف دل �ف اطمه �به �فما�ی �ف

مان، دا�ف�ش و  ، ا�ی ال�ت د. ا�ف و�ی�ش �فما�یان می �ک�ف ار و عمل �ف �ت ود را رد ر�ف ّ�ت �ف �فص�ی . �یع�فی هر�کسی �ش �فس�ت �ید �آ م�ف

ود. کار می �ش سش ار ما �آ �ت گ�ف ار و ل �ت ه ی ما رد ر�ف ا�فد�ی�ش

ن  �آ �یر  �ف �گر،  د�ی کلمه ی  �ب  �ف �چ و  مد  �آ کالس  لوی  �ب �بود،  �گروه  حفر�ین  �آ �که  »عمل  «  �گروه  را�ت  �ف �ف ا�ف  �چ�  معلّم 

ما هم  �ب �گروِه کالِس �ش �ف �ب کلمه �که �فام �چ �ف : ا�ین �چ گ�ف�ت . س�چ� ل ال�ت مان، علم، عمل، ا�ف ر، ا�ی کّ � : �ت�ف �ت هار کلمه �فوسش �چ

�یان  ا�برا�ین، هر�گروه �با �ب �ف ، �ب �ف�ش ا�هی اس�ت �فر�ی ای �آ ا�ف�ت و �تماسش �ف ره �برای سش �ب �ف �ب �چ �ف د �چ �ف �ی�ت�ت ما�ف هس�ت رد ح�ت

ال�ش �کرد�فد  د �ت �ف �ت گ�ف د�یک �تر �کرد�فد. هر �کدام ا�ف �گروه ها �که ��فن ل ا�ف�ت �فرف �ف دم �به �آ گاهی و سش ود ما را �یک �ت را�ت �ف �ف �ف

ر  کّ � ، �با�ید �به �ت�ف �ف�ش �فر�ی ا�یی های �آ �ب �ی ه�تر �ف ِ �ب ا�ف�ت �ف �ف و سش د. ما هم �برای �ک�ش اس�ف �ف وع را �بسش ان، موصف ودسش ر�ف �ف ا ا�ف �ف �ت

م و رد�باره ی  وا�ف�ی �ف ار �ب م، �بس�ی م، لگو�ش �بده�ی گاه �ک�ف�ی �ت �ف �ی و�ب و د�ت �یم. �ف �چردا�ف ال�ت �ب ل�ت�ت و �ف ،�ف ل�ت ود،�ف رد�باره ی �ف

م. م و ا�ف �چرس�یدن �فهراس�ی �چر س�ی وا�فده ها �ب �ف�یده ها و �ف د�یده ها، سش

لدره « ِ
»ا�ک�بری سش
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1. شما نظر کدام گروه را می پسندید؟ دلیل آن را به کالس بازگو کنید.
2. درباره ی »پنج پنجره ی شناخت« گفت وگو کنید.

3. پیام درس  را در گروه، بررسی کنید و دریافت های خود را به کالس گزارش دهید.

 1.  با توّجه به متن درس، نظر گروِه »ایمان«، چه بود؟
2. گروه »اخالق« بر چه چیزی تأکید کرده است؟
3. نظر شما درباره ی آن چهار واژه، چیست؟

 ................................................ .4

به دو گروه از کلمات زیر، نگاه کنید:
 علم ← عالم، معلوم، معّلم، تعلیم، علوم 
 شهد ← شاهد، مشهد، شهید، شهادت 

همان گونه که می بینید تمام واژه های ردیف اّول در سه حرف )ع، ل، م ( و همه ی کلمات ردیف دوم 
در سه حرف )ش، ه، د ( مشترک هستند. به این دسته از کلمه ها که از یک ریشه و خانواده هستند، هم خانواده 

می گوییم. شناخِت این ویژگی، به تشخیِص شکِل کلمات در امال به ما کمک می کند.

کارگاه درس پژوهی

خودارزیابی

یادآوری
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و ا�زم �زدای �ت �یرز  لکه �ب �رز ای مارد ِ

و زی و لط�ز و ص�زای �ت ا� اِن مهر�ب �تر�ب

ان اران و دوس�ت ِ �ی ّ�ت
د مح�ب هر�گرز �ز�ش

و ّ�ت و مهر و و�زای �ت
ا�یه ی مح�ب هم �چ

�زه ام لکه هس�ت  ُرون �زمی رود ا�ز ��ی
،  �ب مِهر�ت

و  و و ا�ین دل، سرای �ت ه ی �ت ا�ز ا�زه، �ز ن �ز
ا�ی

ان داده ای مرا  رز  لکه �ب
�ی ای مارِد �رز

و ک�زون �برای �ت ان دهم ا� سهل اس�ت ا�گر لکه �ب

�زودی من اس�ت  و ما�یه ی �زسش �زودی �ت �زسش

و  ای �ت دا، رد ر�ز ای �ز َود ر�ز را �بُ
�ی �ز

زی �به دس�ت من  ها� �ب ار ِ �گر �بود ا�ز�ت�ی

و  ای �ت هان را �به �چ ز�تم �تمام �ب ح
�ی
می ر

» اسم �ا��ت »ا�بوال�ت

بخوان و حفظ کن
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ُهدُهد

روزی بود و روزگاری. در نزدیکی شهر،ُهدُهدی بود که بسیار باهوش و زیرک بود و در باغی، بر درختی 
النه داشت و در آن باغ، پیرزنی زندگی می کرد و چون پیرزن هر روز ریزه های نان، روی بام خانه اش می ریخت و 

هدهد می خورد با هم آشنا شده بودند و گاهی با هم احوالپرسی می کردند.
یک روز پیرزن از خانه بیرون آمد تا دنبال کاری برود، دید هدهد هم از آشیانه بیرون آمده، روی شاخه ی 

درخت، نشسته است و آواز می خواند.
پیرزن گفت: »می دانی چه خبر است؟«.

هدهد گفت: »چندان بی خبر هم نیستم، مگر خبر تازه ای است؟«.
پیرزن گفت: »زیر درخت را نگاه کن، بّچه ها را می بینی؟«.

هدهدگفت: »می بینم، دارند بازی می کنند«.
پیرزن گفت: »معلوم می شود با همه ی زیرکی خیلی ساده ای. آن ها بازی نمی کنند بلکه دام و تله می گذارند تا تو 

و امثال تو را در دام بیندازند«.
هدهد گفت: »اگر برای من است، زحمت بیهوده می کشند، من خیلی باهوش تر و زیرک تر از آن هستم که در دام 
بیفتم. تو هنوز مرا نشناخته ای. چهل تا از این بّچه ها باید پیش من درس بخوانند تا بفهمند که یک مرغ را چگونه باید 

بگیرند، این ها که بّچه اند، بزرگ تر هایشان هم نمی توانند مرا فریب بدهند«.
پیرزن گفت: »در هر حال مواظب خودت باش و زیاد به عقل و هوش خودت مغرور نباش، همه ی مرغ هایی که 
در تله می افتند، پیش از گرفتاری همین حرف ها را می زنند ولی ناگهان به هوای دانه و به طمع خوراک به دام می افتند«.

هدهد گفت: خاطر شما آسوده باشد، من حواسم جمِع جمع است.
پیرزن گفت: »امیدوارم این طور باشد« و بعد از باغ بیرون رفت و تا ظهر نیامد.کودکان هم تا نزدیک ظهر 
آنجا بودند و خسته شدند و دام ها و تله ها را جمع کردند و رفتند. هدهد وقتی باغ را خلوت دید، کم کم آمد پایین 
و به هوای اینکه از دانه هایی که کودکان پاشیده اند استفاده کند، آمد روی زمین نشست و به دنبال دانه می گشت. 
اّتفاقًا یکی از بّچه ها یادش رفته بود، توری را که با نخ نازک درست کرده بود، جمع کند و هدهد همچنان که دانه 
می خورد، به آن تله رسید و ناگهان نخ ها بر دست و پای او محکم شد، هرچه کوشش کرد خود را نجات بدهد، 

بخوان و بیندیش
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نشد   که نشد. 
د ا�ز دام �یر�ک لکه می رم�ی ادمر�ز �ز ز�ت ا� دام  �به  کی،  �یر� �ز همه  ا  �ب

و از ترس و ناراحتی بی هوش شد. 
در این موقع پیرزن به خانه برگشت و از هر طرف، باالی درخت ها 
و بام ها را نگاه کرد، هدهد را ندید تا نزدیک درخت آمد و دید هدهد در 
دام افتاده است. پیرزن نخ های تور را پاره کرد و هدهد را تکان داد تا 
به   هوش آمد و به او گفت: »دیدی که آخر به َطَمِع دانه، خودت را گرفتار 

کردی!«.
هدهد گفت: »بله گرفتار شدم اّما این گرفتاری از 
طمع نبود، قسمت و سرنوشت بود و با سرنوشت هم 
نمی توان جنگید. دام را که برای من تنها نگذاشته 
و  بود  من  به جای  هم  دیگر  هر کِس  اگر  بودند. 
قسمتش این بود که در دام بیفتد، می افتاد حّتی 

اگر یک کالغ بود«. 
پیرزن گفت: »این طور نیست؛ اّول 
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اینکه کالغ کمتر به دام می افتد؛ دوم اینکه کالغ نه زیبا و خوش آواز است که او را در قفس نگاه دارند و نه گوشتش 
خوراکی است که او را بکشند و بخورند و اگر هم در دام بیفتد او را رها می کنند که برود. دام و تور و تله را همیشه 
برای مرغ های زیبا و خوش آواز یا حیواناتی که گوشتشان خوراکی است، می گذارند. اّما اینکه می گویی، قسمت 
و سرنوشت بوده، این هم درست نیست. قسمت و سرنوشت، بهانه ی آدم های تنبل یا خطاکار است که می خواهند 
اگر درست فکر کرده باشیم،  نتیجه ی کارهاِی خوِد ماست؛  بیاورند. قسمت، فقط  بهانه ای  برای خطای خود 
موّفق می شویم و اگر اشتباه کرده باشیم، شکست می خوریم یا گرفتار می شویم. اگر قسمت بود که تو در دام بیفتی، 
من نمی رسیدم و تو را نجات نمی دادم، اّما می بینی که حاال نجات یافته ای، پس قسمتی در کار نبود. گرفتار شدن 
تو در اثر غفلت بود و سر رسیدن من هم نشاِن این است که عمِر تو هنوز به پایان نرسیده است، اگر نه، کودکان زودتر 

از من برمی گشتند و تو را گرفتار می کردند«.
هدهد گفت: »درست است، من با همه ی زیرکی و هوشیاری، باز هم اشتباه کردم...«.

»محّمد بن علی َظهیری َسمرقندی، سندباد نامه، بازنویسی مهدی آذریزدی« 

 ایستگاه اندیشه
1. چرا برخی به دام می افتند؟

2. از این داستان چه فهمیدید؟ در گروه گفت وگو 
کنید.
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فصل دوم
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ل  ا�فی طوال�فی دارد، ردس�ت م�ش گی من، �فرا�ف و �فرودها و داس�ت �فدل �فده هس�تم و �ف ودی �ف ما، مو�ب د �ش �ف من هم ما�ف

گی من ا�ف  �فدل ان �ف ماس�ت و داس�ت گی �ش �فدل ار طوال�فی �تر ا�ف �ف لگو�یم �که عمر من �بس�ی ب�تّه ا�ین را هم �ب ما. ا�� ود �ش گی �ف �فدل �ف

ادا�بی ادامه دارد. من �با همه ی مردِم  ور و سش ان �با �ش �ف ده، هم�چ روع سش مان،ا�یران، سش �یرف هن عرف �ف م�ی ار�ی ا�ف �ت عف همان �آ

اری �بوده ام. �فان �ب �بان همه ی �آ �باِن ا�یران، همراهی �کرده ام و �بر �ف مهر

ود. من ا�گر�چه  ر�گ می �ش �با�فی من، �چرور�ش می �یا�بد و �برف ن و �فعفمه های مهر �ی واهای دل �ف�ش هر ا�یرا�فی، �با �آ

ود  �ف �ش  لکو�ش و  ال�ش  �ت �با  �بان،  مهر �فدان  �فر�ف ما  �ش �که  ارها�یی  �ف ا�ف�ت اّما  هس�تم  ر�گ �تر  �برف ما  �ش ا�ف  سال  سّن و  ر  �ف �ف ا�ف 

ار هم  ما �به ا�ین اس�ت �که �با هم، �ک�ف م�ت من و �ش گی و ع�ف رل ود. �برف ار من می �ش دی و اع�ت�ب ل�ف �ب د، �باع�ش سر �ف�ی �فر�ی می �آ

ار  �ف ده ا�فد و �به �یاری �چروردگار دا�فا، ا�ف�ت ر�گ سش ماری �با من �برف �فدان �بی �ش ، �فر�ف �ف ار�ی م. ردطول �ت �ی گاه�بان هم �باسش و �ف

د! ، �چه �ک�ا�فی ه��ت�ف �یرف �فدان عرف صودم ا�ف ا�ین �فر�ف مًا رد�یا�ف�ت�ید �که م�ت �فر�یده ا�فد. ��ت �آ

ِ وطن و من 
و�ک�ت لکوه و �ش �فدا�فی �که �بر سشُ د؛ �فر�ف �فدان من ه��ت�ف ، �فر�ف رگاِن علم و اد�ب ن �برف ری، همه ی �آ �آ

؛  ارسی اس�ت ام من �ف ؛ �ف ما ردس�ت اس�ت گمان �ش ری، � ا، �چی �برده ا�ید �که  �ک�یس�تم؟ �آ �ب �ف ا �به ا�ی گمان �ت وده ا�فد. �بی � ا�فرف

. ان اس�ت �ت �با�ف ا�ب و �بر سر �ف �ه ی �ک�ت ما روی ص�ف م �ش لوی حچ�ش �فک �ب ارسی. همان �که ا�ی �بان �ف �ف

اهر  ار �ف �ت گ�ف وا و صدا �که رد ل کی �آ � هره دارم: �ی د �چ �ف ما معّر�فی �ک�فم؛ من،�چ �تر �به �ش �یسش کمی �ب ودم را � ار�ید �ف ا�ک�فون �ب�گدف

ما �به  ود و �ش کار می �ش سش ار �آ �ت وسش ط« اس�ت �که رد �ف هره ی دوم، »�ف د. �چ فهم�ی ن را می � ما �با لگو�ش دادن، �آ ود و �ش می �ش

�تن، �به  �تن و �فوسش گ�ف ای ل یرف �به �ب ن را رد�ک می �ک�ف�ید، گاهی �ف� و�ید و �آ ا می �ش �ف سش ن �آ م و ا�ف راه د�یدن، �با �آ کمک حچ�ش �

وم. اره، �به کار �گر�ف�ته می �ش کِل اسش سش

ردس سوم
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و  د�یده ام  را  ماری  �بی �ش رو�یدادهای   ، �ف ار�ی �ت طول  رد  و  دارم  را�یی  �چُرماحب گی  �فدل �ف و  عمر  �تم،  گ�ف ل �که  همان لگو�فه 

ود  �فدان �ف هلوا�فی های �فر�ف اهِد دالوری ها و �چ �ته ام. من سش گاه داسش ان �ف �ت �ته، �برا�ی وسش کل �ف ن ها را �به سش �بس�یاری ا�ف �آ

ا�ف�ته ا�فد، اّما  ما و من( �ت ان �به هر سه ی ما )وطن، �ش م�ف ی ها را د�یده ام. گاهی د�ش یرو�ف � �کس�ت ها و �چ �بوده ام و سش

ّ�ت  مان م��ب �ی �گر،دوس�تی �کرده ا�یم و �چ وار�یم. گاهی �با �ک�ان د�ی ا و اس�ت ان �چا�بر�ب �ف ، همه �با هم، هم�چ ر�گ دای �برف �به �یاری �ف

وده ا�یم. ود ا�فرف در�ت و �توان �ف وس�ته ا�یم و �با ا�ین کار �بر �ت �ی �بس�ته ا�یم و �به هم �چ

ار  ، �گر�ف�ت �ف کل رد طول �تار�ی ون ا�ین سش لگو�یم، �چ ان �ب ودم �برا�ی�ت هره ی دوم �ف کمی رد�باره ی �چ واهد � ا�ک�فون دلم می �ف

. ورده اس�ت گی ها�یی را �چد�ید �آ دگا�ف� �ف �یرا�ت و �چ �ی ده و �تعف ه ها سش �ت سل�ی

ی  �تن دارد. �بر�ف کِل �فوسش ، مع�فی و معمواًل �یک سش طف ّ ل�ف ه، �ت . هر وا�ش کر من اس�ت � �ی ه، �چاره ای ا�ف �چ هرکلمه �یا وا�ش

اری  �ت وسش کل �ف طف و مع�فی را �فعاًل رها می �ک�فم و ا�ف سش ّ ل�ف د مع�فی دار�فد. �ت �ف کل و دو �یا �چ طف �یا دو سش ّ ل�ف ه ها �یا کلمه ها، دو �ت وا�ش

اًل ال�فه ی �چر�فده �یا ال�فٔه �چر�فده،  ؛ م�ش �ته، ردس�ت اس�ت وسش کل �ف �یان می �ک�فم �که هر دو سش ان �فمو�فه ها�یی �ب �ت ودم �برا�ی �ف

تر، گلدان ها �یا گلدا�فها و... . �با�ف� �بان �تر �یا مهر مهر

کمی �با هم  ه ها � �تن ا�ین وا�ش وه ی �فوسش �ی ، همان طور �که د�یده ا�ید و د�تّ�ت �کرده ا�ید، ا�گر �چه سش و�ب ان �ف دوس�ت

او�تی �با هم �فدار�فد. �چ �ت�ف �ک�ان اس�ت و ه�ی ن ها �ی ای �آ طف و مع�ف ّ ل�ف �فر�ت دارد، اّما �ت

�ید �که  لکوسش یرف �ب ما �ف� ان همراهم. �ش �ت ا�ف للکه �با �ب م، �فهن و �ب ، حچ�ش اری هس�تم  و �با لگو�ش ما �ب �بان �ش وس�ته �بر �ف �ی  من �چ

م.  �ی هن �باسش گاه�بان م�ی همواره �با هم و �ف

امه  اس�ف �ف ا�برا�ین، سش �ف ا�فه ام؛ �ب اِی ا�ین �ف �اِد همه ی اع�ف ّ گی و ا�ت � وس�ت �ی ماس�ت و من عامل �چ ا�فه ی �ش وطن،�ف

. ارسی اس�ت �باِن �ف �یان، �یع�فی �ف �باِن مّ�ِی ا�یرا�ف هان، �ف ه ی �ب ای ا�یران و رد هر لگوسش ما رد هر �ب ِ �ش
ا�ف�ت �ف ِد سش و س�ف

لدره  « ِ
»ا�ک�بری سش
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1. درباره ی دالیل تغییر و تحّول در زبان فارسی، گفت وگو نموده، نظرتان را برای کالس، بیان کنید.
 2. هر یک از اعضای گروه، خود را به جای یکی از شکل های زبان  )آوا و صوت(، )خط( و )اشاره( بگذارد 

و احساس خود را از تغییراِت حاصل شده، بیان کند.
3. به نظر شما، زبان فارسی چه نقشی در وحدت و یکپارچگی مّلت ایران دارد؟

1. مقصود از»آواهای دل نشین« و »نغمه های مهربانی« چیست؟
2. چرا زبان، موجودی زنده، معّرفی شده است؟

3. شما چه راه هایی را برای نگاهبانی از زبان فارسی پیشنهاد می کنید؟
………………………………………………………… .4

 آموختیم که زبان، چند شکل یا چهره دارد که عبارت اند از: آوا و صدا، خط  و اشاره. یادگیری 
خط، دشواری بیشتری دارد زیرا نوشتن، در اصل به کارگرفتن قواعد و قرارداد های تعیین شده، در هر 

جامعه است.
 در زبان فارسی برخی کلمات ممکن است به دو شکل، نوشته شوند که هر دو صورت آن، صحیح 

است، مانند مهربان تر ــ مهربانتر.   

کارگاه درس پژوهی

خودارزیابی

یادآوری
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�زَن ِسُ

اس�ت   �ب �آ   لط�ز �به  س�زن  ه  �ک �ز ا�ی ا  اس�ت�ب   َصوا�ب س�زن،  هر  �تنِ  لگ�ز کم  �

د �ز�یرز الل  �زُ همه  ه  ار  �چ   �ب د�آ �ز�یرز َمالل  ُر،  �چ وردِن  �ز   ا�ز

رُدّ ون  �چ لگوی،  ده  �ی �گرز و  لگوی  کم  ُر� �چ ود  سش هان  �ب و،  �ت   ِ د�ک ا�ز   �ز ا  �ت

د �ز وان  �ت رُد  و  �چ س�زِن    ا�ز   دال�ز �ز وان  �ت ُر  �چ ه  لک َود  �بُ   �ت �زسش ن  �آ

رور �چ   دما�ز گِل  ه  دس�ت ه�تر�یک  �ب اه،  گ�ی � �د  �زرمِن    ا�ز

امی« �ز »�ز

بخوان و حفظ کن
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هارم ردس �چ

 

»ا�ف  د  می لگو�ی�ف �برسا�فد،  �چا�یان  �به  ی  یرو�ف � �چ �با  را  واری  د�ش ار  �بس�ی کار  �کسی  هرگاه،  �که  �ید  �باسش �ف�یده  سش ا�ید  سش

و  م�فی  اهر�ی �ف�یروهای  �با  رس�تم   �ف�بردهای  ا�ف  مر�له  ه�ف�ت  �فام  ان،  ه�ف�ت �ف  . اس�ت �ته  سش �گدف رس�تم«،  اِن  ه�ف�ت �ف

�که  .ه�فگامی  اس�ت رس�تم«  اِن  »ه�ف�ت �ف امه  اه�ف سش �ف�ش های  �ب ا�تر�ین  �ب �ی �ف ا�ف  کی  � �ی  . اس�ت واری ها  د�ش ا�ف  �تن  سش �گدف

ود، رس�تم رد  ار می �ش �فدران �گر�ف�ت �فگ د�یوان ما�ف ود، رد �چ اه �ف رگان س�چ ماری ا�ف �برف اه ا�یران �با �ش کاووس �چادسش �ک�ی
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د رها�یی دهد. �ف �فان را ا�ف �ب ا �آ د �ت �فدران  حر�ک�ت می �ک�ف مان، �به �وی ما�ف ا�ین �ف

ورد  د؛ د�یوها را ا�ف �چای ردمی �آ کار می �ک�ف �ی دها �چ �یر و ا�ش ، �با سش ود، رحف�ش کمک اس�ب �ف رد ا�ین �ف�بردها، رس�تم �به �

ود.  یرو�ف می �ش � ادو�گران، �چ و �بر �ب

�یری  اِن اّول، سش ود. رد �ف �فدران می �ش ان راهِی ما�ف ُ�س�ت ا�ب من، �وار �بر رحف�ش ا�ف �ف برد �با د�ش هلوان، �برای �ف� �چ

�یر را ا�ف هم می رَدد.  ، سش ورد. َرحف�ش ه �به او و اس�ب�ش حمله می �آ �ب �ف �توی �چ

وی  ، �با حبس�ت و�ب �فه اس�ت ِ سر �فهاده، حفس�ته و �تسش
�ت ا�با�فی ��ف�ت و راهی ردا�ف را �چسش �ی اِن دوم، �ب رس�تم، رد �ف

وا�ب  �یر �به �ف ف�ب � د و �چ� ا�ف �ف مار می �ک�ف و�ید و رحف�ش را �ت�ی د و سر و �تن می �ش �بی می �فوسش مه ای می �یا�بد، �آ �فراوان، حچ�ش

دها�یی ا�ف راه می رسد و ا�ف  ام می �برد. رد ا�ین ه�فگام، ا�ش ّ�ت �به �فَر�ب �ی ّ�ت یرف �با مو�ف اِن دوم را �ف� می رود و �بد�ین سان، �ف

د  دها �آ گاه �ک�ف ود ا�ش م�ین، رس�تم را ا�ف و�ب �تن سم �بر �ف ا �با لکو�ف د �ت ، می لکوسش �ید. رحف�ش م می �آ د�یدن رس�تم و اس�ب�ش �به حف�ش

ود،  م می �ش ود. رس�تم رد حف�ش فهان می �ش � م او �چ کی �فرو می رود و ا�ف حچ�ش � ار�ی دها رد �ت ا�ید، ا�ش اّما هر �بار �که رس�تم د�یده می �گ�ش

ود را �به رحف�ش می �فما�یا�فد.  دها دو�باره �ف وا�ب می رود، ا�ش ون �به �ف د. �چ ا�ش می �ک�ف �به رحف�ش �چر�ف

دار �کردن رس�تم �فدارد: �ی رف �ب اره ای حب �ید و �چ �فگ می �آ �بار �وم، رحف�ش �به �ت

ا�ک �ز �زد  کَ َر�
�ب و  د  �ی وسش �ب و  د  �ی ا�ک�زروسش ا�ک �چ د همه، �چ م�ین �ش �ز سُمّ�ش �ز

د.  د و او را می �ک�ش دها �ف�بردی سهم�گ�ین می �ک�ف کمک رحف�ش �با ا�ش د؛ �به � �ف �ی دها را می �ب ود و ا�ش دار می �ش �ی رس�تم �ب
سر�ش �بَر،  ا�ز  �زدا�ز�ت  �ب و  �یعز  �ت د  رز

�بَر�ش �ب ا�ز  ون  �ز رود،  ون  �چ ز�ت  ح زرو ر�ی �

د و او را س�چاس  ا�ف می �چردا�ف �ی ود �به را�ف و �ف دای �ف ن گاه �با �ف د، �آ و می �ک�ف س�ت و�ش مه، �ش �گر رد حچ�ش رس�تم �بار د�ی

اِن �وم �به �چا�یان می رسد.  می �گرفارد و �بد�ین سان، �ف

رس�تم  د  �فرف �فگ  �ف�یر و  �فر�ی�ب  �ت�د  �با  �فس�ت  ادو�گر، �ف �ب ود.  می �ش رو�به رو  ادو�گری  �ب �با  هارم، رس�تم  �چ اِن  �ف رد 

واهد و  دا �یاری می �ف گی �بر او، ا�ف �ف یرل � له �گری او �چی می �برد و �برای �چ گ�ف�ت ولگو، رس�تم �به ��ی کمی ل �ید. �چ� ا�ف � می �آ

ورد.  �بام او را ا�ف �چا ردمی �آ سرا�ف
کم�زد �   ّمِ

َ �ز اد،  �ب ون  �چ �ی�زدا�ز�ت  �زد   �ب �ب �به   الگه   �ز ورد   �آ ادو   �ب  سِر    
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�کرد دو  �ز�یم  �به  ر  �ب �ز�ز �به  ا�ز�ش  �کرد م�ی �یم 
�ب ا�ز  ُر  �چ و   �ز ادوان  �ب دل  

م،  �ش اِن �ش د. س�چ� رد �ف د می �ک�ش �ف ود و او را �به �ب هلوا�فی �به �فام »اوالد  « رو�یاروی می �ش م،رس�تم �با �چ �ب �ف اِن �چ رد �ف

ورد.  ود و او را ا�ف �چا رد می �آ �یره می �ش �فگ د�یو  �چ کمک اوالد �بر ار�ش رس�تم �به �
اس�ب ز�ت  ح لگ�ی �برا�ز د�ش  د�ی �ب رس�تم  و  س�ب �چ ر �گ�ش �ز �آ ِد  �ز ما�ز ا�ز�ت  �ت دو  �ب

د��یر  ا��ش  �ی و  �گر�ز�ت  �ب لگو�ش  و  �یرسر  سش �کرداِر  �به  لک�زد�ش  �بِ �تن  ا�ز  سر 

می �برد.  �ب�ین  ا�ف  یرف  �ف� را  او  و  د  می �چردا�ف �فگ  �ب �به  �ید«  س�چ »د�یو  �یع�فی  د�یوان   ِ ر�گ �برف �با  �تم، رس�تم  ه�ف اِن  �ف رد 
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د  �ف �ب ا�ف  را  ود  �ف �یاران   ، �فا�ک �ر �ف و  وار  د�ش ار  �بس�ی مر�له ی  ه�ف�ت  �تِن  اسش �گدف �ت سر  �چسش �با  رس�تم  �بد�ین لگو�فه، 

د: دان می �چردا�ف ا�ی�ش �یرف �با�ت می دهد و �به س�ت د�یوان،�ف

ُس�ت �ش �ب �تن  و  سر   ، ا�ی�ش �ی �ز هِر  �ب ُس�ت�ز  �ب
�ب ر��ت�ش  �چ ای  �ب ا�ک  �چ کی  � �ی

سر  ، ا�ک �ز ِر 
�ب ا�ز  �زهاد  �چ�  ن  �آ داد�گر!ا�ز  داوِر  کای   : لگ�ز�ت �ز�ین  �چ

اه �ز �چ را  �زدگان  �ب ی  و   �ی �ت د،  �ب هَر   ِ گاه�ز دس�ت و  ردی 
�گُ مرا،  دادی  و  �ت

و�یسی  « �ز ا�ز ص و �ب
ز�ی لح ا �ت زردوسی، �ب اه�زامه ی �    »   �ش
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1. منظور از عبارِت زیر، چیست؟ 
                                         »از هفت خان گذشتن« 

2. رستم در هفت خان، چه مراحلی را پشت سر می گذارد؟ 
3. به نظر شما چه نیرویی باعث شد رستم بتواند هفت خان را با موّفقّیت، پشت سر بگذارد؟ 

................................................. .4

١. مبالغه: 
گاه شاعران و نویسندگان برای افزودن بر تأثیر و قدرت سخن خود، رویدادها را بسیار بیشتر و بزرگ تر 

از آنچه هست، توصیف می کنند. به این گونه بزرگ نمایی در بیان حوادث، »مبالغه« می گویند.
در درسی که خوانده اید، نمونه هایی از این را می توان یافت:

ز ُسّمش   زمـین  شـد   همه   چاک چاکخروشید  و  جـوشید   و    بـرکند   خاک
در این بیت، شاعر در جوش و خروش اسب مبالغه کرده است. 

سرش بر،  از  بنداخت  و  تیغ  فرو ریخت  چـون  رود  خون  از برش بزد 
در این بیت، شاعر در چگونگی جاری شدِن خوِن اژدها مبالغه کرده است.

٢. کنایه: 
به این عبارت که در درس آمده، توّجه کنید: 

 »از هفت خاِن رستم گذشته است« منظور از این سخن آن است که فرد، توانسته مراحل دشواری را 
پشت سر بگذارد و به موّفقّیت برسد. 

 وقتی درباره ی مطلبی به طور غیرمستقیم صحبت می کنیم، به آن کنایه می گوییم. کنایه سخنی است که 
دو مفهوم دور و نزدیک دارد و مقصود گوینده، معنای دور آن است.

خودارزیابی

یادآوری
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1. با مراجعه به کتابخانه، داستان دیگری از شاهنامه ی فردوسی انتخاب کنید و در گروه بخوانید. 
2. در داستان »هفت خان«، شخصّیِت دوست داشتنی از دیدگاه شما کیست؟ درباره اش درگروه با دوستان 

خود صحبت کنید. 
3. بازی با کلمات درس هفت خان:

 نماینده ی هر گروه، یک کلمه از درس انتخاب کند، بقّیه ی اعضای گروه، به ترتیب با نشانه ی آخر هر کلمه، 
 واژه ای مناسب با متِن درس بگوید. 

زمانی که درباره ی شخصی می گوییم »دِر خانه ی او همیشه باز است« معنای نزدیک و آشکار 
این جمله آن است که »دِر خانه ی او همواره گشوده است و قفل و بندی ندارد«. اّما مقصود گوینده 

بیان صفت بخشش و مهمان نوازی آن شخص است؛ بنابراین، معنای دوم یا دور این جمله آن است که او 
شخص مهمان نوازی است. به همین سبب می گوییم باز بودِن درِ خانه ی فالنی کنایه از بخشندگی اوست.
 به عنوان نمونه، در عبارت »....... بار سوم، رخش به تنگ می آید .....« به تنگ آمدن، کنایه 

از خسته شدن و به ُستوه آمدن است. 

کارگاه درس پژوهی
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ادِب لقمان

لقمان را گفتند: ادب از که آموختی؟

گفت: از بی ادبان؛ هر چه از ایشان در نظرم ناپسند می آمد، من از آن عمل، دوری می کردم.

                                                        »گلستان سعدی، باِب دوم، با اندک تغییر«

حکایت 

٭ به نظر شما، چگونه می توان از بی ادبان، ادب آموخت؟
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دوستاِن همدل 

 وارد حیاط مدرسه که  شدم، احساس غریبی کردم. شیراز کجا و آنجا کجا؟ صدای همهمه ی بّچه ها  مدرسه 
را ُپر کرده بود. زبانشان را  نمی فهمیدم. حّتٰی یک کلمه هم ُترکی بلد نبودم. 

زنگ کالس را زدند. زنگ دوم بود. من  و بابا، رفته  بودیم اداره ی آموزش و پرورش، یک نامه گرفته بودیم 
که  اسم  مرا بنویسند. بعد از زنگ  اّول به مدرسه رسیده بودیم. 

وارد  کالس که شدم، همه با تعّجب  نگاهم کردند. پسری که  معلوم  بود  مبصر کالس است، به  ترکی گفت: 
»َتَزه گلیپَسن«؟ ) تازه آمده ای؟( 

وقتی دید که جواب نمی دهم، با تندی گفت: » نیه جاواب ِورمیَسن؟« )چرا جواب نمی دهی(. 
نگاهم را به  کف کالس دوختم و گفتم: »ترکی بلد نیستم«.

 صداهایی از گوشه و کنار کالس بلند شد: فارۡسده، فارۡسِده.)فارس است، فارس است(. 
 یکی از بّچه های ته کالس، خطاب به من گفت: »من هم فارسم.اسمت چیست؟«: 

ذوق زده شدم و لبخندی زدم و گفتم: »یونس… اسمم یونس است«. 
  زنِگ تعطیل را که زدند، به کوچه دویدم. تازه، کوچه ی مدرسه را پشت سر گذاشته بودم و داشتم وارد 

خیابان  می شدم که دستی به شانه ام خورد: 
ــ هی یونس!  صبر کن با هم برویم. 

 سرم  را  برگرداندم: همان هم کالسی ام  بود. گفت: »خانه تان کجاست؟«. 
ــ همین پایین. کوچه ی حیدری. 

ــ  پس راهمان یکی است!  خانه ی ما، یک کوچه باالتر از خانه ی شماست. خوش حال شدم. 
ــ  اسم تو چیست؟ 

ــ مهدی. 
ــ کجایی هستی؟ 

ــ  شیرازی.
همان وقت  که حرف زدی، فهمیدم. آخه من هم شیرازی ام. 
هر دو، خندیدیم. بعد مهدی پرسید: »تازه آمده اید تبریز، نه؟«. 

بخوان و بیندیش
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ــ یک هفته ای می شود ....  شما  چطور؟ 
ــ ما  اآلن سه چهار سال است اینجا هستیم. 

 با آنکه دو هفته دیرتر از بقیه به  مدرسه رفته بودم، هرطورکه بود، خودم را به آن ها رساندم. 
یک ماه بعد، یکی از بهترین شاگردهای کالس شده بودم. 

یکی از همین روزها بود که  فهمیدم مهدی درسش زیاد خوب نیست.  یک روز هم،  وقتی که  زنگ را  زدند، 
آقا معّلم، من و مهدی را توی کالس نگه داشت. 

  آقا معّلم، ابتدا مهدی را نصیحت کرد و بعد از من خواست که به مهدی کمک کنم تا درس هایش را بهتر یاد 
بگیرد. 

 از آن به بعد، عصرها یا من  به  خانه ی  مهدی می رفتم یا او به  خانه ی  ما می آمد. هم درس می خواندیم  و هم  
بازی می کردیم. اّما  مهدی عالقه ی زیادی به درس خواندن نداشت. 

به این ترتیب، دو ماه گذشت. 
 یک روز صبح که مثِل همیشه با مهدی در حال رفتن به مدرسه بودم، یک وقت  به خودم آمدم و دیدم با مهدی  

توی اتوبوس نشسته ام و دارم از مدرسه دور می شوم. 
 کم کم، نگران شدم. اتوبوس به آخِر خط رسید، راننده رو به ما کرد و به ترکی چیزهایی گفت که من نفهمیدم و 
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مهدی  در جواب او، با  دستپاچگی چیزهایی به  ترکی گفت. 
همان طور سر جایمان نشستیم. اتوبوس دوباره ُپر از مسافر شد و راه افتاد. بین راه، مهدی پشت سر هم به  

خیابان اشاره می کرد و مغازه ها را نشانم  می داد.
 مهدی طوری خوش حال بود که انگار هیچ اّتفاقی نیفتاده است. اتوبوس به آخر خط رسید و همه پیاده  شدند. 

  به  مهدی گفتم: »بیا  برگردیم مدرسه«. 
گفت: حاال دیگر زنگ را زده اند. اگر اآلن به  مدرسه برویم، سِر کالس راهمان نمی دهند. 

ــ پس چه کار کنیم؟ 
ــ هیچ! باز سوار اتوبوس می شویم، می رویم تا آن سر خط، همین طور ماشین سواری می کنیم تا ظهر. ظهر که 

شد برمی گردیم خانه...
فردای آن روز هم مدرسه نرفتیم  و راه افتادیم توی خیابان ها. با آنکه هنوز چند روزی به زمستان مانده بود، 

هوا خیلی سرد بود. من از سرما می لرزیدم. 
حاال خیابان ها خلوت شده  بود. دیگر از بّچه مدرسه ای ها خبری نبود.  آن روز، حالت عجیبی داشتم؛ حس 

می کردم دارم گناه بزرگی می کنم. خداخدا می کردم که  پدرم ما را نبیند. 
به تماشای مغازه ها و عکس های جلوی سینماها  روز سوم و چهارم هم همین طور گذشت. روز پنجم هم 

گذشت. 
 روز ششم، اّول سوار اتوبوس شدیم و رفتیم آخر خط، پیاده شدیم. بعد مهدی گفت: » بیا سوار یک خّط 
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دیگر بشویم و برویم تا آخر آن خط، آن وقت دوباره برمی گردیم«. قبول کردم. 
 نزدیکی های ظهر، سوار اتوبوس شدیم و برگشتیم . حاال دیگر مدرسه ها تعطیل شده بود. وقتی رسیدیم خانه، 

دیر شده بود اّما مادر نفهمید که مدرسه نرفته بودم. 
اتوبوس می شدیم، کمی  آنجا سوار  از  ایستگاهی که هر روز  بود.  فرار، هوا حسابی سرد شده  روز هشتِم 
پایین تر از کوچه ی مدرسه مان بود. ما بیشتر وقت ها تا نزدیک مدرسه می رفتیم و بعد راهمان را به  طرف ایستگاه،کج 
می کردیم. آن روز صبح، وقتی داشتیم  به طرف ایستگاه می رفتیم، چند تا از بّچه های کالس، ما را دیدند. یکی از آن ها 

به فارسی پرسید: »دارید کجا می روید؟ چرا نمی آیید مدرسه؟«. 
بیا  من، هم ترسیدم و هم خجالت کشیدم. مهدی دستم را کشید و گفت: »ولشان کن. جوابشان را نده. 
برویم.« و دو تایی دویدیم طرف ایستگاه، صدای بّچه ها  از پشِت سرمان بلند شد که  فریاد می زدند: »قاچاقالر...

قاچاقالر...)فراری ها ...فراری ها...( 
آن روز اصاًل سِر حال نبودیم. اتوبوس که به آخر خّطش رسید، سوار خّط بعدی شدیم و رفتیم. 

فردای آن روز، توی ایستگاِه هر روزی  نایستادیم. رفتیم یک ایستگاه پایین تر. منتظِر آمدِن اتوبوس بودیم که  
یک دفعه دیدم چند نفر از هم کالسی هایم دورم را گرفته اند اّما مهدی پا به فرار گذاشته بود. 

هر کاری کردم نتوانستم  از دست بّچه ها فرار کنم. مرا کشان کشان  به طرف مدرسه  بردند.کیفم را دادند دستم 
و مرا به دفتر مدرسه بردند، وقتی وارد دفتر شدم، بی اختیار زدم زیر گریه. 

معّلم به طرفم آمد، آرام دستم را گرفت و مرا روی یک صندلی  نشاند. عّده ی زیادی از بّچه ها جلوی دفتر 
جمع  شده بودند. 

آقا معّلم گفت: »فرار از مدرسه، کار غلطی  بود. اگر راستش را به من بگویی، من هم  قول می دهم کمکت 
کنم… بگو بدانم: چرا از مدرسه فرار کردی؟«. 

همه چیز  را  برای او گفتم . وقتی  حرف هایم تمام شد، گفت: »از این فرار، چیزی هم گیرت آمد، فکر نکردی  
عاقبت یک روز  پدر و مادرت می فهمند؟!«. 

می دانی حاال فرق تو با بّچه های دیگر چیست؟ آن ها چیزهای زیادی یاد گرفته اند که تو بلد نیستی«. 
وقتی زنگ را زدند، با  آقا معّلم رفتم سِر کالس، بّچه ها همه ساکت بودند و آقا معّلم به من اشاره کرد و گفت: 

»بّچه ها! این هم آقا یونس شما!«. 
بّچه ها خندیدند و هورا کشیدند و نمی دانم چرا یک دفعه حس کردم توی خانه ی خودمان هستم. دیگر احساس 

غریبی نمی کردم. حس می کردم همه ی بّچه  ها را دوست  دارم ... 
آقا معّلم  رو به  من  کرد  و گفت: » ببین پسرم! همه ی این ها دوست تو هستند«.

گفتم: »آخه آقا، من زبان  آن ها را بلد نیستم و نمی فهمم اّما...« 
آقا معّلم گفت: »مگر فقط کسی که هم زبان آدم است، دوست اوست؟ تو اگر کمی سعی کنی،خیلی زود می توانی 
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با این ها دوست بشوی. مهم این است که همه ی شما یک دین و فرهنگ دارید و همه تان اهل یک کشورید و با کمی 
تالش، خیلی راحت می توانید زبان همدیگر را  یاد بگیرید«. سپس، سکوت کرد.

آقا معّلم آن زنگ، اصاًل درس نداد و همه اش از دوستی و اّتحاد گفت. از نقشه های دشمنان برای اختالف 
انداختن بین استان ها و مردم کشورمان گفت و از خیلی چیزهای دیگر حرف زد. 

زنگ آخر را که زدند، به طرف خانه به راه افتادم. اّما  تنها نبودم. هم کالسی هایم با من بودند. به کوچه مان 
که  رسیدیم، هم احساس سبکی می کردم و هم می ترسیدم. ولی نامه ای که آقا معّلم برای بابا نوشته بود، به من جرئت 
می داد. وقتی می خواستم از دوستانم جدا شوم، یکی از آن ها گفت: » ما امروز عصر فوتبال داریم. شما هم بیا«. 

من هم برای آنکه نشان بدهم، ترکی بلدم، گفتم: »ساعات ِنَچه َگلیَرم؟« )ساعت چند می آیم؟( 
یکی از بّچه ها لبخندی زد و گفت: »شما می گویی: ساعات نچده َگلیم؟« ) ساعت چند بیام؟(

... َچـ...َده َگلیم؟«، کلمه ی »نَچَده« را خیلی سخت و بریده بریده گفتم.  ـِ خندیدم وگفتم: »خب،ساعات ن
گفت: »می آیم دنبالت«. 

وقتی در می زدم، با خودم گفتم: »امشب می روم دِم خانه ی مهدی. هرطور شده، باید کاری کنم که  او هم فردا 
به  مدرسه برگردد«. بعد نفسی تازه کردم و با  اطمینانی بیشتر، دوباره در زدم. 

»محّمدرضا سرشار )رهگذر(، از مجموعه داستان »جایزه«، با کاهش«

 ایستگاه اندیشه
1. اگر شما به جای یونس بودید، در برابر پیشنهاد مهدی چه می کردید؟

2. به نظر شما چه عاملی باعث برگشت یونس به مدرسه شد؟
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فصل سوم
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ا �بود  �ا��ت ا�ز�ش

ا ما:   �ز�ین لگ�ز�ت معلّم �ب و �چ

د ک�ز�ی ّه ها لگو�ش � �چ            »�ب

ر ما ا�ین اس�ت  �ز                          �ز

د« د�ز �ی ورسش هدا �ز                             سش

د  ه�ی : »سش ی  لگ�ز�ت �ز                        مر�ت

، سر�ز اس�ت  «. �ت ا�ی �ت ون سش                          �چ

 : ی لگ�ز�ت مو�ز                         دا�ز�ش �آ

د  «. ه ی ما می سو�ز ا�ز را�زی اس�ت لکه رد �ز ون �چ                             »�چ

 : �گر لگ�ز�ت                                  و �کسی د�ی

د  ه�ی          »سش

ی  «. ا�ی �ب �ی ه و �ز زی اس�ت �چر ا�ز �اد�ش ا�                                    داس�ت

د  ه�ی : »سش صط�زی لگ�ز�ت
م
                                      

�یس�ت  ل �یک �زمره ی �ب                                         م�ش

د«. و می ما�ز ل�ب من و�ت تر �ت                                            دا�زل د�ز�

تی«  »�لمان هرا�

م �ب �ز
�چ
ردس  

�

�
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 1. با همکاری افراد گروه، یک شعر با مضمون »شهید« انتخاب کنید و در کالس بخوانید. 
2. بازی گروهی: افراد گروه چند واژه را روی تخته ی کالس می نویسند. افراد گروه بعدی این کلمات را 

به کلمات دیگری مانند می کنند.
3. شعر »زنگ انشا« را برای دوستان گروه خود بخوانید و از آن ها بخواهید، درباره ی شیوه ی شعرخوانی 

شما  گفت وگو کنند.
4. »چند وقت پیش داستانی درباره ی خیر و شر خواندم و ماجرا این بود که سال ها پیش، خیر و شر برای 
شنا کردن به دریا رفتند؛ اّما شر زودتر از آب بیرون آمد و لباس های خیر را پوشید و خیر برای اینکه برهنه نماند 

مجبور شد، لباس های شر را بپوشد و حاال سال هاست که آدم ها خیر و شر را با هم اشتباه می گیرند«.
الف( در قسمتی که خواندید، شخصّیت های داستان را مشّخص کنید.

ب( سپس تصّور کنید اگر جای این دو با هم عوض شود، چه اّتفاقی می افتد؟ 

1. در این درس نظر معّلم نسبت به شهدا چیست؟
2. چرا شهید مانند چراغ خانه است؟ 

3. شما هم مانند شاعر، شهید را با یک جمله ی زیبا توصیف کنید.
............................................. .4

  »شهید چون شقایق، سرخ است«.
  »شهید، داستانی است پر از حادثه و زیبایی«.

شاعر در جمله ی نخستین، شهید را به گل شقایق و در جمله ی دوم به داستان زیبا و ُپرماجرا، مانند 
کرده است.

مانند کردن کسی یا چیزی به کسی یا چیز دیگر را »تشبیه« می گویند. 
پویایی و  به  اثرگذارتر می کند و ذهن را  نوشته را زیبا و گیرا و  ابزارهایی است که  از  تشبیه، یکی 

آفرینش نزدیک می سازد.

کارگاه درس پژوهی

خودارزیابی

یادآوری
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حکایت 

٭ به نظر شما چه کسانی وجودشان مانند غذا برای ما ضروری است؟

 

انواِع مردم

بدان که مردم  از سه جنس اند: 
بعضی چون غذا هستند که وجودشان برای ما الزم است.
بعضی چون دارو هستند که فقط گاهی به آن ها نیاز داریم.

برخی دیگر مانند بیماری هستندکه ما هرگز به آن ها نیاز نداریم، و لیکن گاهی گرفتارشان می شویم که در چنین هنگامی 
باید صبر و تحّمل داشته باشیم تا به سالمت از دست آن ها، رها شویم.          

                                 »ابوحامد امام محّمد غزالی، کیمیای سعادت، با اندکی تغییر و بازنویسی«
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وردن  دا�بِ طعام �ف �آ
د، دهن، �فرا�ف  �ف �ی �ف�ش وان �ب ون �بر �ف �ید و �چ ر �آ وان �ا�ف ار �ف ن گاه �به �ک�ف د، �آ اّول دس�ت و دهن �چا�ک �ک�ف

�گران  ن را �بر د�ی د و ا�گر طعام ا�فد�ک �بَود،  �آ �ی�ف گرف � و�ید و �ف �ب گاه  دارد و طعام �ف دال �ف للکه اع�ت یرد، �ب لگ� ر�گ �ف د و ل�تمه �برف لک�ف �با�ف �ف

ا  رد �ت د،�تعّل�ی می �آ ده �باسش یرد، �بل ا�گر س�یر سش لگ� �گران دس�ت �با�ف �ف �ی�ش ا�ف د�ی د و �چ لک�ف ر �ف �ف �گران �ف د و رد ل�تمه ی د�ی ار �ک�ف �ش ا�ی

ارد  �ی �یرون �ف وا�ف ا�ف دهن �ب ورد و �آ �ف ا�ب �ف �ت د، �به سش �ت ا�ف�ت �ب �ا�ب و�فد و ا�گر رد م�یان طعام، �به �آ ار�ف �ش یرف �ف �گران �ف� د�ی

د.               و�تّ�ف �ک�ف الل �کردن �ت معی �بَود، رد �فَ اِن حب د، ا�گر رد م�ی الل �ک�ف ون �فَ و �چ

                              

م �ش ردس �ش
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�تن گ�ف دا�بِ ��فن ل �آ
وا�ب  د، �ب �یرِ او �چرس�ف ی را �که ا�ف عف �یرف د و �چ لک�ف ود، �تطع �ف �گری �به ��فِن �ف لگو�ید و ��فن د�ی ار �ف دمی، �با�ید �که �بس�ی �آ

ود. ��ف�فی  ن ��فن �تمام �ش ا �آ د �ت د، ص�بر �ک�ف ارد �باسش ن �ت وا�بی ا�ف �آ ه�تر �ب ود و او �بر �ب ول �ش �ف وا�ب م�ش لگو�ید. ا�گر �کسی �به �ب �ف

دِن  �ف�ی د. �با�ید �که سش ودداری �ک�ف �تن �ف گ�ف �ب�ت و ردو�ف ل �ی �گردد. ا�ف عف ول �ف �ف وا�ب م�ش ود �به �ب ا �تمام �ف�ش د، �ت �که �با او می لگو�ی�ف

؟  �یاد�ت اس�ت و �ف ِن �ت �ت گ�ف و ا�ف ل �ف�یدِن �ت را سش د�فد �که حچ می �چرس�ی �تر �بَود، ا�ف �لک�ی �یسش ِن او �ب �ت گ�ف او ا�ف ل

و. �ف دان �که می لگو�یی، می سش �ف �بان؛ �یع�فی دو �چ �یرا �که مرا دو لگو�ش داده ا�فد و �یک �ف : �ف گ�ف�ت ل

ا�ز �ز �آ ، �ز ا�ز�ت �ب د دو لگو�ش    و   �یک �ز م�گوی داد�ز �ی�ش  �ب کی  � �ی و  �زو  سش
�ب دو  لکه  ع�زی 

�ی

�یر« �ی ال�ت �فا�ری، �با ا�فد�ک �تعف یرالّد�ین �توسی، ا�ف وا�به �فص� »�ف

�بان  �یان های �ف �ف
وا�ید  ی و �ف اموسش وا�بِ �ف مار؛ ا�ف ا�ین اس�ت �که �ش ن �بی �ش �یان های �آ ار اس�ت و �ف �بان،�بس�ی ا�ت �ف �ف �بدان �که �آ

د�فد �که �کدام  �ه ــ �چرس�ی ود و ا�ف ر�ول ــ ص�ی اهلل عل�یه و �آ گار �ش د، رس�ت ار �ک�ف ی ا�ف�ت�ی اموسش َُود و  هر �که �ف ن، �بی �فها�ی�ت �ب �آ

طاهای  �تر �ف �یسش ی! و �فرمود �که �ب اموسش ن �فهاد؛ �یع�فی �ف �ت �بر �آ �گسش ورد و ا�ف �یرون �آ �بان ا�ف دهان �ب ل �تر؟ �ف اصف عمل �ف

رف ا�ف ��فِن �ف�یر،  مان دارد، �با�ید �که حب �یام�ت ا�ی دای �تعالی و �به �ت گ�ف�ت هر �که �به �ف �بان وی اس�ت و ل دم رد �ف ِد �آ �ف �فر�ف

د.  �ف �ی امو�ش �ف�ش لگو�ید �یا �ف �ف

 » الی، لطأ��ف ا�موا�ت�ف ل�ف ��تی �ف                                                                              »ماّل ادهم عُرف
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1.  درباره ی »آداب سخن گفتن« در خانه، مدرسه و در جمِع دوستان، گفت وگو کنید. 
2. چند مورد از آداِب طعام خوردن را که در درس به آن ها اشاره شده است، بیان کنید. 

3. عبارِت »هر که خاموشی اختیار کند، رستگار شود« در مورد چه کسانی به کار برده می شود؟ 

1. چند مورد از آداِب طعام خوردن را بیان کنید. 
2. چرا کسی که جواب بهتری می داند، باید صبر کند تا پاسِخ دیگران تمام شود؟ 

3. چرا بیشتر خطاهای فرزند آدم در زبان او است؟ 
....................................... .4

 
به این کلمه ها توّجه کنید: بی شمار، بی نهایت، بی غایت

می بینیم که با افزودن »بی«، به آغاز کلمه، واژه ی جدیدی ساخته شده است . 
اضافه شدن »نا« به کلمه هایی مانند شناس، سازگار و شنوا، نیز کلمه های جدیدی پدید آورده است که 

معنای مخالف با اصل کلمه دارند: ناشناس، ناسازگار، ناشنوا.

کارگاه درس پژوهی

خودارزیابی

یادآوری
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اِه �ر�ب دا، �ش ِر �ز �ی ن سش �ب��ی �آ سش دِل  ا�ین  ا  �ب ه  �ت داسش �تی  ُال�ز

�ب �ز اسراِر ��ی �آ    گاه اس�ت ،مَ�َرِم سّر اهلل اس�تسش �ب دِل سش

ِ ��ی ا�ت ه اس�ت م�زا�ب �ز�ت �ز �ب سش �یسش ا�ز  ِ �ت ع�ش مه ی  �ش �چ   ِ �ش و�ش �ب

لگو�ش ه ی  رز
و�ی �آ رُد  و  �چ تی  َمدهو�شکلما� �ش  ه�زو�ز لکو�زه  ِد  مس�ب

کا�ز�ت سش  ، ا�ت �ز �آ �زه ی  ��ی ا  �ت ر  �ب ا�ز�ت�ز �ی �ز ه  ��ی،�ز�ز�ت داِر  �ی �ب ِم  �ش
�چ

�ب سش کی  � ار�ی �ت �به  لکه  �زاسی  اسش �ر�ب�ز مان  �ی �ت �ی ام  �ش می �بََرد 

�ر �ز  ِ و�ش �ز �آ هم  لکه  ى  ا�ز �ت �ب �زم�برع�ش
�ی �چ ه  �گ وا�ب �ز رد  �زُ�ز�ت 

ش�یر � ائ �ت ام�ت  �ت�ی  �ِ ص�ب َدِم  ن  گ�یر�آ د ا�ز او دامن � ه ی رد، �ش �ل�ت

د، رد ردس�ت رد  دامِن  موال �ز    ما   م�گدز ر    و    ا�ز �گدز لکه  ��ی   �ب

و ��ی ِ والى �ت �بروان، مس�ت و     ��یسش داى     �ت اِن   �ا�م     �به     �ز �ب

ار(« هر�ی ی )سش �بر�یرز هحب�ت �ت                                                                        »محّمد���ین �ب

بخوان و حفظ کن
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رفتاِر نیکان

از راه دوری آمده بود، از آن سوی بیابان ها. می خواست پیامبر )ص( را ببیند و مشکلش را با او در میان 
بگذارد. شنیده بود: پیامبر )ص( خواهش کسی را رد نمی کند. 

سِر راه مسجد، منتظِر پیامبر )ص( ایستاد. به او گفته بودند که پیامبر )ص( برای نماز به مسجد می آید. 
 مرد، نگران بود و با خودش فکر می کرد که چگونه با پیامبر )ص( روبه رو شود. 

 با خود می گفت: »پیامبر، مرِد بزرگی است؛ بسیاربزرگ، باید مواظب رفتارم باشم. باید در حرف زدنم دّقت 
کنم«.

بعد حرف هایی را که می خواست نزد پیامبر )ص( بر زبان بیاورد، چند بار زیِر لب، تکرار و تمرین کرد. 
نوجوانی  از  به مسجد می آمدند،  جلو رفت و  پیچید و مردم  اذان در شهر  الّله اکبر ... صدای  الّله اکبر، 

پرسید:
»تو پیامبر را می شناسی؟«. 

نوجوان، پیامبر )ص( را به او نشان داد که همراه با مردی دیگر پیش می آمد. قلب مرد، تند تند شروع به تپیدن 
کرد. در حالی که لباسش را مرّتب می کرد، به پیامبر )ص( و همراهش خیره شد که گفت وگوکنان نزدیک و نزدیک تر 

می شدند.
جلو رفت، خواست حرفی بزند، اّما نتوانست. به سیمای درخشان و پرُابّهت پیامبر )ص( خیره شده بود. 
لبانش می جنبید اّما صدایش درنمی آمد. از خجالت چهره اش خیس عرق شده بود. پیامبر )ص( با تعّجب نگاهش 
کرد و گفت: »آیا از دیدن من زبانت بند آمده؟« بعد، با مهربانی مرد صحرانشین را در آغوش گرفت و گفت: »آرام 

باش! از چه می ترسی؟ من که از ستمگران نیستم. من مثل برادِر تو هستم«.
داد.  ادامه  راهش  به  و  گرفت  را  او  دست  پیامبر )ص(  گرفت.  آرام  پیامبر )ص(  شنیدن حرف های  با  مرد 
مرد صحرانشین در حالی که از اخالق خوش پیامبر )ص( تعّجب کرده بود، دست در دست او وارد مسجد شد و 

بخوان و بیندیش
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مشکلش را برای او بازگو کرد. پیامبر )ص( با خوش رویی به حرف هایش گوش کرد و قول داد، مشکلش را حل 
کند. پس از آن، درباره ی رفتار با پدر و مادر، بسیار سفارش کرد و فرمود:

»بر همه واجب است که احترام پدر و مادر خود را نگه دارند و با آنان با مهربانی و فروتنی رفتار کنند«. 
خداوند در این مورد می فرمایند: »و پروردگار تو مقّرر داشته که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. اگر 
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یکی از آن دو، یا هر دو در کنار تو به پیری رسند، به آن ها ُاف مگو و بر آن ها بانگ مزن و 
با آن ها کریمانه سخن بگوی و از سِر مهربانی، بال فروتنی بر آنان بگستر و بگو: پروردگارا، 

آن ها را به پاس آنکه مرا در کودکی پروردند، ببخشای«. 
قرآن با ارائه ی تشبیهات زیبا و لطیف می خواهد اوج تواضع و مهربانی را برساند. 
همان طور که پرندگان بال و پر خود را با کماِل فروتنی و از روی عالقه بر جوجه های خود 
می گسترند و از آن ها محافظت می کنند، انسان نیز باید با پدر و مادر خود همان گونه رفتار 
کند. نکته ی  بسیار  ظریف  و جالبی  که  در کالم خدا  وجود  دارد، نشان دهنده ی بزرگِی 
شأن و مرتبه ی پدر و مادر است. تا جایی که سفارش می کند در مقابل پدر و مادر حّتٰی 
کوچک ترین حرف آزاردهنده یعنی »ُاف« نباید بر زبان آورد و باعث ناراحتی و رنجش 

آنان شد. 
»سعدی« می گوید »وقتی  به  جهل  جوانی،  بانگ  بر  مادر  زدم، دل آزرده  به  ُکنجی 

نشست وگریان همی گفت: مگر ُخردی فراموش کردی که درشتی می کنی؟«.

مدی اد   �آ     �ی ی�ت     عهد    �زُرد� و�ش  من �گر   ا�ز �ز اره   �بودی   رد  �آ �چ �ی لکه   �ب

ا �ز
،  �بر   من   �ب �کردی   رد   ا�ین   رو�ز ن �ز �یر�ز �یرمردی   و   من    �چ و   سش لکه   �ت

»محمود  پوروّهاب، مراِم خوبان«

 ایستگاه اندیشه
1. به نظر شما چرا زیبایی درونی بر زیبایی بیرونی )ظاهری(، برتری دارد؟

2. درباره ی حکایت  سعدی، در گروه خود، گفت وگو کرده، جمع بندی نظرات را 
برای کالس بازگو کنید.
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فصل چهارم
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�یر�فد �که مرد ا�گر �بی �برارد  ان �فا�گرف �فده ا�فد ا�ف دوس�ت ا �ف �بدان، ای �چسر �که مردمان �ت

ه�تر �یا �برارد؟ د�فد �که دوس�ت �ب می را �چرس�ی لکه �لک�ی ، ا�ف �آ �ف ه �که �بی دوس�ت د �بِ �باسش
ه. ، دوس�ت �بِ یرف : �برارد �ف� گ�ف�ت ل

ه دار  ا�ف ان �به مردمی و اح�ان، �ت ه �کن و دوس�تی ا�ی�ش ان ا�فد�ی�ش �چ� �به کاِر دوس�ت

، همی �ل�ب و  کهن، م�کن. دوس�ت اِن � �ت �بر دوس�ت و �گ�یری، �چسش ِ �ف ون دوس�ت و �چ
�گر �با مردما�فی  ی و د�ی �ته �باسش ار دوس�ت داسش ه �بس�ی ا هم�ی�ش ای همی دار �ت کهن را �بر�ب اِن � دوس�ت
گاری �کن و رد هر �ف�یک  لکو�یی و سا�ف �ی د، �ف �ف « �باسش م دوس�ت و �به راه دوس�تی رو�فد و »�ف�ی �که �با �ت

و�فد.  ِ �ی�کدل �ش د، دوس�ت �ف�ف �ی و مردمی �ب ون ا�ف �ت ا �چ �ت �با�ش �ت �ف ان مُ�ش و �بد، �به ا�ی�ش
ا�بوس �فامه« کاووس، �ت          »ع�فصرا�معالی �ک�ی

م �ت ردس ه�ز
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د و  ی �باسش �ی�فی؛ �چه هر �ک� را دا�فسش �ی�ش �ب �ی و �چ د وا�ف �تمام ��ت اور�ت �کردن رد کارها ا�ف �توی رٔ��یی مردم �باسش م�ش

کی همان دا�ف�ش  � موده و �ی ا�ف �ی ی دارد و هر�گرف کار �ف�بس�ته اس�ت و �ف کی دا�فسش � کم�تر و �ی کی � � �تر و �ی �یسش کی �ب � ی دا�فد؛ �ی �یرف کی �چ � هر �ی

ار  هان �بس�ی د و �ب رها �کرده �باسش ار س�ف د �که �بس�ی کی �باسش � د �که: �ی ان �باسش �ف موده. َم�شَل ا�ین، �چ �ف دا�فد و کار�بس�ته اس�ت و �آ

د و وال�ی�ت ها  کرده �باسش � ر �ف �توان �کرد �که هر�گرف س�ف ن �ک� �برا�بر�ف �یده و رد م�یان کارها �بوده، �با �آ د�یده و سرد و �گرم حچسش

هان د�یدگان �با�ید �کرد«. �یران و �ب �یر �با دا�فا�یان و �چ �ته ا�فد: »�تد�ب گ�ف �فد�یده، و ا�ف ا�ین رو، ل

د.  ور َده َمرده �باسش ون �ف یرِ َده �تَ�فه �چ � د و �تد�ب فهم �باسش د � �ف کی �کُ � وا�فد د�ید و �ی ود�تر �ت د و رد کارها �ف �تر �باسش یرف اطر �ت� کی را �ف � یرف �ی و �ف�

رفا�ت �که  �یل�ت و مع�ب وده اس�ت و �با ا�ین همه �فصف �ب ام�بر )ص( �ف عف �ی ا�تر ا�ف �چ �فر�یده، دا�ف �چ �آ �ت ا�فد �که ه�ی �یان ُم�تَّ�ف ها�ف همه ی �ب

�ید، �با  �ی�ش �آ و را �چ ون کاری �ک�فی و �یا مُهمّی �ت اِورهُم �فی ااَلمر « �یا محّمد �چ دای)�تعالی( او را می �فرما�ید: »َو سش ُود، �ف او را �ب

�یر �کن. و�ی�ش �تد�ب �یاران �ف

ا�ید. �ی لکو �ف �ی ، �ف ور�ت �ی �بی م�ش عف �چ سش د و ه�ی �ف رٔ��یی �باسش ع�ی ا�کردن رد کارها،صف ور�ت �ف  م�ش

ام ا�ملک �توسی، س�یاس�ت �فامه« طف وا�به �ف                                                                                          »�ف
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1. در مورد شرایط انتخاب دوست، در گروه گفت وگو کنید و نتیجه را به کالس گزارش دهید.
2. به تصاویر نگاه کنید و آن ها را نمایش دهید.

1. در دوست یابی چگونه رفتار می کنید؟    
2. منظور از »مرد اگر بی برادر باشد ِبْه که بی دوست« چیست؟    

3. پیاِم کّلِی »درس مشاورت« چیست؟    
................................... .4    

در این درس خوانده ایم که:
ــ همی طلب، یعنی ← بطلب
ــ همی دار، یعنی ← بدار

اکنون به کاربرد امروزی فعل های زیر توّجه کنید. 
الف( دوست همی طلب ← برای خود دوست انتخاب کن.

ب( دوستان کهن را برجای همی دار ← دوستان قدیمی را نگه دار. 

کارگاه درس پژوهی

خودارزیابی

یادآوری
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اس�ت گی  د� �ز َور�ز �به  واال  ده  �ز �ز اس�ت �تِن  گی  د� �ز �ز ما�یه ی  گی،  د� �ز ور�ز لکه 

�تَن اده،  �ز �آ مرِد  دهد  ز�تی  سح گی اس�ت �به  �زد� �ب اِن �تن �چروری،  ا�ی لکه �چ

�زدرس�ت �ت و  د  �ش ا  وا�ز �ت لکو  گی اس�ت �کسی  د� �ز زرو�ز �ش � رز َرد را �به معز
�زِ

ا�ش �زده �ب ا�ای و لکوسش ، م�ی �ش ِ ور�ز اس�ت �ز گی  �زد� لکوسش �به  �تی  گ�ی � اِد  �ز�ی �ب لکه 

داد ما�یه  ن  �آ �ش  ور�ز را  اکا�زْ�ت  �ی گی اس�ت�ز �زد� ا�ب ان �به �ت ا�ی�ش ه�زامه �ز لکه سش

کار امو�ز  �ی �ب اکان،  �ی �ز ا�ز  رز  �ز�ی و  �ت

گی اس�ت  د� �ز وِرسر�ز ا�گر رد سر�ت سش

هار « عرا �ب ّ ی ملک ا��ش �ت                                                                » محّمد�ت

بخوان و حفظ کن
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م �ت ردس هسش

اد �ف ردِس �آ
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کارگاه درس پژوهی

خودارزیابی

یادآوری

56



: ا دِل �گر�ز�ته،لگ�ز�ت ه �ب �چ �ز �ز

گی د� �ز »�ز

 ��ب �ز �ز�زده �ب��تن اس�ت

.» ��تن اس�ت ود، �ز�ش ه ای ردوِن �ز لگو�ش

 : گل �به �ز�زده، لگ�ز�ت

�تن اس�ت ک�ز ل گی، �ش د� �ز » �ز

�تن اس�ت « ، را�ز لگ�ز اِن س�برز �ب ا �ز �ب

ه �چ ا�ز ه و گل ا�ز ردون �ب �چ �ز لگ�ز�ت ولگوی �ز

ا�ز هم �به لگو�ش می ر�د  �ب

زی؟ ک� �کر می � ه �ز و �چ �ت

د؟ ه ا�ز راس�تی �کدام �یک ردس�ت لگ�ز�ت

ک�زم  �کر می � من لکه �ز

اره �کرده اس�ت  گی ا�ش د� �ز ِ �ز گل �به را�ز

د او گل اس�ت  ا�ش ه �ب هر �چ

�یرهن  کی دو �چ � گل، �ی

اره �کرده اس�ت ه �چ �چ �ز �تر �ز �ز سش
�ی �ب

 

هم ردس �ز

                     »�ت�یصر ام�ین �چور«
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1. در گروه های چند نفره قرار بگیرید و درس را به صورت نمایشنامه، اجرا کنید.
یک نفر نقش راوی، یک نفر نقِش گل و یک نفر نقش غنچه و بقّیه ی اعضای گروه صدای پرندگان را اجرا 

می کنند. در پایان، هر گروه درباره ی نحوه ی اجرای گروه های دیگر نظر می دهد.
2. دانش آموزان به دو گروه موافق و مخالف تقسیم می شوند، گروه اّول نظرات مخالف خود را در مورد 
سخنان شخصّیت های شعر، بیان می کنند. سپس گروه دوم، نظرات گروه اّول را با دلیل نقد می کنند و سرانجام، یک 

گروه سه نفره از دانش آموزان به عنوان داور درباره ی چگونگی کار گروهی، داوری می کنند. 
3. در هرگروه، شیئی انتخاب کنید و اعمال انسانی را به آن نسبت دهید و جمله بسازید، سپس بهترین جمله 

را در کالس بخوانید )سعی کنید جمله ها حالت طنز داشته باشد(.

1. گل، زندگی را چگونه تعریف کرده است؟
2. تعریف شاعر از زندگی چیست؟
3. به نظر شما راز زندگی چیست؟

....................................... .4

1. گاهی، شاعر یا نویسنده برای اثربخشی بیشتر، زیباتر ساختن و ساده تر کردن مفاهیِم شعر و نوشته ی 
خود از زبان موجودات و اشیا سخن می گوید و اعمال انسانی را به آن ها نسبت می دهد.

 مانند »غنچه با دل گرفته، گفت / گل، به خنده گفت«.
در این نمونه، شاعر غنچه و گل را مانند انسان پنداشته و  ویژگی انسانی را به آن ها نسبت داده است. 

به این کار »شخصّیت بخشی« می گویند.
2. ُمناظره:گاهی در یک نوشته یا شعر، شخصّیت های انسانی و یا غیرانسانی به صورت پرسش و 
پاسخ و یا بحث و مجادله به گفت وگو می پردازند، به این کار مناظره می گویند. در شعری که خوانده اید، 

شاعر با رو به رو  قرار دادن غنچه و گل و هم سخنی آن دو، از این شیوه )ُمناظره( بهره گرفته است.

کارگاه درس پژوهی

خودارزیابی

یادآوری
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عمِر گران مایه

دو برادر، یکی خدمت سلطان کردی و دیگری به زوِر بازو، نان خوردی.

باری، توانگر گفت درویش را که: چرا خدمت نکنی تا از َمَشّقِت کار کردن ِبَرهی؟

 گفت: تو چرا کار نکنی تا از َمذّلِت خدمت، رهایی یابی که خردمندان گفته اند: ناِن خود خوردن و نشستن 

ِبه، که کمر زّرین بستن و به خدمت ایستادن.

حزم�یر �کردن  ِه  �ز�ت
�تَ هِن  �آ دس�ت   ام�یر�به  ِ �ی�ش �زه، �چ ر��ی

�بِه ا�ز دس�ت �ب

٭ ٭ ٭

د اعمِر �گران ما�یه رد ا�ین صر�ز �ش �ت م سشِ ه �چوسش ورم ص�ی�ز و �چ ه �ز ا �چ �ت

�ب�ا�ز زی  ا� �ز �به  �ز�یره،  کِم  ل �ش اای  ، دو �ت دم�ت �ت �به �ز سش لک�زی �چ ا �ز �ت

                                              »ُمصلح الّدین سعدی شیرازی، گلستان«

حکایت 

٭ چگونه می توانیم زندگی خود را با ارزش تر کنیم؟
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پیاده و سوار

و  پارچه  شهر  از  هر چند وقت یک بار  که  بود  بّزاز  مرد  یک  بود.  روزگاری  و  بود  روزی 
لباس های گوناگون می خرید و به ده های اطراف می برد و می فروخت و به شهر  برمی گشت. 

یک روز این بّزاِز دوره گرد، داشت از یک ده به ده دیگر می رفت، وقتی از آبادی خارج 
شد و به راه بیابانی رسید، مردی اسب سوار را دید که آهسته آهسته می رفت، مرد بّزاز که بسته ی 
پارچه ها را به دوش داشت، بسیار خسته شده بود. به سوار گفت: »آقا،حاال که ما هر دو از یک 
راه می رویم، اگر این بسته را روی اسب خودت بگیری، از جوانمردی تو سپاسگزار و دعاگو 

خواهم شد«.
سوار جواب داد: »حق با تو است که کمک کردن به همنوع،کار پسندیده ای است و ثواب 
هم دارد اّما از این متأّسفم که اسب من دیشب، کاه و جو نخورده و چون تاب و توان راه رفتن 

ندارد، سر بار گذاشتن روی او از بی انصافی است و خدا را خوش نمی آید«.
مرد بّزاز گفت: »بله، حق با شماست«. و دیگر حرفی نزد. همین که چند قدم دیگر پیش 
رفتند، ناگهان از کنار جاده، خرگوشی بیرون دوید و پا به فرار گذاشت و رفت صد قدم دورتر 
نشست. اسب سوار وقتی خرگوش را دید، شروع کرد به دنبال خرگوش تاختن؛ خرگوش دوباره 

شروع کرد به دویدن، او از جلو و اسب سوار از دنبال او رفتند. 
با خود گفت: »چه خوب شد که  و  به فکر فرو رفت  بّزاز وقتی دویدن اسب را دید،  مرد 
سوار، کوله بار مرا نگرفت وگرنه ممکن بود به فکر بدی بیفتد و پارچه های مرا ِببَرد و دیگر دستم 

به او نرسد«.
اّتفاقًا اسب سوار هم پس از اینکه مقداری رفته بود، به همین فکر افتاد و با خود گفت: 
»اسبی به این خوبی دارم که هیچ سواری هم نمی تواند به او برسد، خوب بود بسته ی بار بّزاز را 

می گرفتم و می زدم به بیابان و می رفتم…«.
سپس سوار، اسب را برگردانید و آرام آرام برگشت تا به پارچه فروش رسید و به او گفت: 
»خیلی معذرت می خواهم، تو را تنها گذاشتم و رفتم خرگوش بگیرم، نشد، راستی چون هنوز تا 
آبادی خیلی راه داریم، دلم راضی نشد تنها بروم و دیدم خدا را خوش نمی آید که تو پیاده و خسته 

بخوان و بیندیش
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باشی و من هم اسب داشته باشم و به تو کمک نکنم، حاال بسته ی پارچه را بده تا برایت بیاورم. اسب هم برای این 
مقدار بار، نمی میرد، به منزل می رسد و خستگی از تنش در می رود«.

مرد بّزاز گفت: »از لطف شما متشّکرم، راضی به زحمت نیستم، بعد از پیدا شدن خرگوش و دویدن اسب، 
من هم فهمیدم که باید بار خودم را خودم به دوش بکشم«.

                                           »قّصه های برگزیده از مرزبان نامه، بازنویسی مهدی آذریزدی«
 ایستگاه اندیشه

1. پیام این داستان چیست؟
2. به نظر شما، محتوای این داستان چه ارتباطی با عنوان و درس های این فصل دارد؟
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فصل پنجم
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د: »�چدر  ود را ا�ین لگو�فه معر�فی می �ک�ف مد. او �ف ا �آ �ی مسی رد �تهران �به د�ف ری �ش فدا رد سال 1257 ه�ب ع�ی ا�ک�بر ده�

�فی رد  �یا�ت �تر�آ یراه�فی �که �آ � ر و �چ �ب ه و �ف�ف یرف د عدد �ف� �ف �یرها و �چ مسش اهی �بوده و ا�ف او �ش ان اس�ت �که س�چ ان �با�با�ف من �ف

و�ین �فرو�ف�ت و �به �تهران  ود را رد �ترف . �چدر من دار و �فدار �ف ای ما�فده اس�ت ده، �بر �ب �ته سش وسش ن �ف �ت و روی �آ �چسش

د�یم را  ،علوم �ت ل�ف �ت ره های م�ف . رد ُح�ب ود �گر�ف�ت �ی�ت �ف �ت و ماردم مرا رد �تر�ب سش گِی من، �چدرم رد�گدف مد. رد �فُه سال� �آ

م  �بادی �بود�فد و من هر �چه دارم، �بر ا�شر �تعل�ی م �آ �ب �ف هادی �ف �ی ردی و سش الم���ین �بروحب �ف عف �ی �فرا �گر�ف�تم. معلّم�ین من سش

 .» ر�گ مرد اس�ت ا�ین دو �برف

�کرد.  کم�یل  ل �ت را  و�ی�ش  �ف معلوما�ت  و  �چردا�ف�ت  �فرا�ف�وی  �بان  �ف �تِن  �گر�ف �فرا  �به  مان  �ف همان  رد   ده�فدا 

هل  �ی�ش ا�ف �چ ، �ب ا�ب �ف ا�ین �ک�ت ٔا��ی . ده�فدا �برای �ت ارسی اس�ت �بان �ف ا�بِ لعف�ت رد �ف ّ�ل �تر�ین �ک�ت لعف�ت �فامه، م�ف

�ته ا�فد.  ر �با وی همکاری داسش ، �دود صد �ف�ف �ش �کرد و رد ا�ین مّد�ت سال لکو�ش

 . اطر هم�ین ا�شر اوس�ت ِ ده�فدا �به �ف
هر�ت �تر سش �یسش لعف�ت �فامه، مهم �تر�ین و اساسی �تر�ین ا�شر ده�فدا اس�ت و �ب

�بام داده  فها �فردوسی ا�ف �یر ا�ف ده�فدا، �ت� ارسی �به عف �بان �ف می را �برای �ف �ی ر�گ و ع�ف �ین کار �برف �ف اری، �چ ا �به �باور �بس�ی �ف �ب

امه ی ده�فدا  وی لعف�ت �ف دگا�فی �که رد حبس�ت و �ب �ف عه �ک�ف ا�فه ای �که �برو�یم، ا�ف �تعداد مراحب �ف ا�ب �بود. امرو�ف رد ا�یران �به هر �ک�ت

م.  ا�ب را رد�ک �ک�ف�ی ّ�ت ا�ین �ک�ت �ش و اهم�ی م ار�ف وا�ف�ی د، می �ت ه��ت�ف

ردس دهم 
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ا�ت عر�بی را  ر�گ و ��تّی لعف �فاص �برف اها و کلما�ت علمی و ا�ش هرها و روس�ت ارسی و �فام سش ا�ت �ف ًا همه ی لعف �ب �ی ر �ت�ت

عار  �، همراه �با اسش ِ ص��ی طف ّ ل�ف ا، موارد کار�برد، طر�ف �ت لوی هر کلمه ای، مع�ف . رد �ب می �توان رد لعف�ت �فامه ی ده�فدا �یا�ف�ت

 . �ی�ت�ت �یک دا�یره ا�معار�ف اس�ت . لعف�ت �فامه ی ده�فدا رد ح�ت مده اس�ت �گر �آ و اّ�العا�ت د�ی

ن طور  ول �بود. �آ �ف وری اّ�العا�ت م�ش مع �آ �ب و رو�ف �به مطالعه و حب �تن ا�ین لعف�ت �فامه،سش ده�فدا �برای �فوسش

ارسی و عر�بی، لعف�ت �فامه های  عر و �ف�شر �ف ادان سش �بر اس�ت �ت ا�ف روی م�تون مع�ت ل�یون �یادداسش د م�ی �ف �ته ا�فد، وی �چ وسش �که �ف

 ، د�یکا�ف�ش ود او و �فرف �ته ی �ف گ�ف ورده �بود. �به ل �گر �فراهم �آ ی، و علوم د�ی ، ر�یا�ف ا، ��ب عفرا�ف�ی �ف و حب ار�ی طّی، �ک�ت�ب �ت ا�چی و �ف �چ

�ت مارد�ش  سش اطرِ رد�گدف کرد م�گر دو رو�ف �به �ف � ل�ت �ف �ت �برداری �برای لعف�ت �فامه، �ف�ف �ت و �یادداسش �ی ح�ت ی ا�ف کاِر �ت �چ رو�ف ه�ی

د. ار سش ماری ��ف�تی �که د�چ �ی اطر �ب و دو رو�ف �به �ف

�با�فان  ارسی �ف ا�ت �ف و�ی�د: »همه ی لعف ده ا�ش �برای لعف�ت �فامه، می �ف �ت های �چرا�ک�ف کی ا�ف �یادداسش � عاّلمه ده�فدا رد �ی

ن ها را  ا �ک�فون �کسی �آ ارسی �به کار می رود �که �ت یر�ف � ارسی و عف ده، هرفاران لعف�ت �ف وری �ف�ش مع �آ ا�یی حب ا �ک�فون رد �ب �ت

ه،�ف�تل  طف �ب ا�ف �ا�ف ا�ت را �به �تدر�ی . ما �بس�یاری ا�ف ا�ین لعف �یده اس�ت ا�چ �فرسا�ف ورده، �به �چ اورده و ا�گر �گرد �آ �ی �گرد �ف

رو�ف  دو  و  ه  رو�ف د  �ف �چ ماری  �ی �ب ا�ف  �یرون  �ب گی،  رد�ف� و  ٔا�ف�یر  �ت �چ  �بی ه�ی کار  ا�ین  و  �کرده ا�یم...  ا�یی  �ب ال�ف را  ها  ن  �آ س�چ�  و 

، رد  یرف �ب ها �ف� ار سش گ�ف�ت �که �بس�ی وا�فم ل د، ادامه �یا�ف�ت و می �ت ل �ت���یل سش عف ها �که ا�ین سش ر�ل�ت ماردم رحمه اهلل عل�ی

یرف   � ن می �کردم و �چ را�ف روسش اس�تم و حچ �ب ا�ف �بس�تر �بر می �ف �یداری رد ا�ین کار �بودم. �چه �بارها �که رد سش وا�ب و رد �ب �ف

مکار معفر�بی  ا�م�یِن س�ت ا�بل �ف ر�ت رد م�ت ّ�ت مسش لوم�ی رف مطف �گ�ین حب �ب س�ف حّمل ا�ین ر�ف یرف ا�ف �فام و �فان �به �ت � �چ �چ �تم. مرا ه�ی وسش می �ف

ن  ِد �آ �ف اودا�فی �فمی د�یدم، �چای �ب ون �ب یرف �چ . �چه �برای �فان، همه ی راه ها �به روی من �با�ف �بود، و �فام را �ف� �ت وا�فداسش

لکه ا�ین �تمّدن را  �ف د�ید،م�ّل� �گردد، �فه ا�ی ده اس�ت �با اسل�ه ی �تمّدن �ب �و سش ، �با�ید �به هر �ف ر�ت ودم و می د�یدم �که مسش �ب �ف

ود«. �ب ا را هرفاران سال اداره �کرد، ماّدی �ف �ی مردم، �چه �تمّد�فی �که د�ف و�ب می �ش �ف

ار  . او سرسش ر�گ مرد  �فره�فگ  ا�یران  دا�فس�ت دان معا�ر  ا�یران، �با�ید  عاّلمه  ده�فدا  را �برف م�ف رد م�یان دا�ف�ش

ود �به �یادگار  ی ا�ف �ف سش ار �با ار�ف �ش �ت و �آ دان ا�یرا�فی داسش م�ف ان دا�ف�ش د رد م�ی ل�ف �ت �به �فره�فگ وطن �بود و �فامی �ب ا�ف ع�ش

. �ته اس�ت اسش �گدف

00

00
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و،  �ت و حبس�ت و�ب �ی ح�ت حم�ت سال ها مطالعه، �ت �ب و �ف مسی �بود، ر�ف د ماه 1334 �ش �ف �ف�به 7 اس�ف عفرو�ب رو�ف دوسش

�ت سال �با او  هل وهسش ، �که رد مّد�ت �چ ا�ب لد �ک�ت ورده �بود. هرفاران �ب ماری، ده�فدا را ا�ف �چای رد�آ �ی ام،�ب �ب و سرا�ف

ا می �کرد�فد.  �یر را �تماسش اد �چ س�ته و اس�ت امو�ش �ف�ش �فک همه �ف �ته �بود�فد، ا�ی گ�ف ��فن ها ل

وی   د�یدار  �به  ه�یدی،  سش ر  ع�ف حب د  س�یّ و  مع�ین  محّمد   ، �با�ف�ش مهر و  می  صم�ی همکار  ا�گرد،  سش دو  ه�فگام،  ا�ین  رد 

مد و  ع�ف ردمی �آ ه �یک �بار، �به �ا��ت �س�تی و صف د ل�طف �ف یر، هر �چ � اد �چ د.اس�ت ، س�چری سش د �با سلکو�ت �ف ا�تی �چ مد�فد، ل�طف �آ

�کس�ت  ، ده�فدا سلکو�ت را سش ا�ت کی ا�ف ا�ین ل�طف � . رد �ی �ت ما�ف�ش را �فرو می �بس�ت و �با�ف �به �ال عادی �برمی �گسش حچ�ش

: »�که م�چرس«. گ�ف�ت و ل

: »�که م�چرس«. گ�ف�ت �گر ل د�فد و ده�فدا �بار د�ی ه،همه سا�ک�ت سش د ل�طف �ف ، �برای �چ �با�ف

؟« طف اس�ت عر �ا�ف ان سش ور�ت �ف رد ا�ین ه�فگام، محّمد مع�ین �چرس�ید: »م�ف

وا�ب داد: »�بله«. ده�فدا �ب

وا�فم؟« �ف ان �ب �ت واه�ید �برا�ی اد،می �ف : »اس�ت گ�ف�ت  مع�ین ل

: »�بله«. گ�ف�ت ده�فدا ل

وا�فد:  �ین �ف �ف �ت و �چ طف را �برداسش ن گاه، مع�ین، د�یوان �ا�ف �آ

م�چرس لکه  ده ام  �ی �کسش ی  �ت ع�ش ده ام لکه م�چرس ردِد  �ی سش ری �چ هِر ه�ب �زَ

کار �زِر  �آ و  هان  �ب رد  ه ام  �ت م�چرس �گسش لکه  ده ام   �ی ر�گرز
�ب د��بری 

و�ی�ش �ز ی  �گدا�ی ه ی  ردکل�ب و  �ت ی  م�چرس �ب لکه  ده ام  �ی �کسش ی  �ب ها�ی ر�ز

�ت ی�ب رد رِه ع�ش ، �زر� �ز و �ا�ز م�چ
ه

م�چرس لکه  ده ام  رس�ی امی  م�ت �به  

هر ری  رامگاه او رد سش . �آ د و رو�ف �بعد، �به د�یدار �چروردگار�ش ر�ف�ت ن، ده�فدا �بی هو�ش سش کی �چ� ا�ف �آ ا�فدل

)ا�بن �با�بو�یه( �ترار دارد. 
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1. درباره ی شیوه ی کار با لغت نامه، در گروه، گفت وگو کنید و سپس با استفاده از یک فرهنگ لغت، معنی 
واژه های دشوار درس را بیابید.

2. در گروه خود درباره ی شخصّیت دهخدا، گفت وگو کنید و نظر خود را درباره ی کاری که وی انجام 
داده است، بیان کنید.

3. درباره ی ویژگی های شخصّیت های ماندگار، گفت وگو کنید و نتیجه را به کالس گزارش دهید. 

1. گردآوری لغت نامه ی دهخدا چند سال طول کشید و چند نفر با دهخدا همکاری می کردند؟
2. ارزش و عظمت لغت نامه ی دهخدا را با چه کتابی برابر نهاده اند؟
3. چرا دهخدا آخرین دقایق عمر خود را با غزل حافظ به پایان برد؟

.......................................... .4

برای پیدا کردن کتاب در یک کتابخانه، می توانید از سه طریق آن را جست وجو کنید: 
ــ روش اّول: این است که با توّجه به اسم کتاب به جست و جوی آن بپردازید.

در »فهرست عناوین« نام کتاب را پیدا کنید.
ــ روش دوم: اگر اسم کتاب به طور دقیق برای شما مشّخص نبود، می توانید با استفاده از »فهرست 

پدیدآورندگان« کتاب مورد نظر را پیدا کنید.
ــ روش سوم: اگر نام کتاب و نام نویسنده برای شما مشّخص نبود و تنها به دنبال مطلبی با موضوعی 

خاص بودید، می توانید از »فهرسِت موضوعی« استفاده کنید.

کارگاه درس پژوهی

خودارزیابی

یادآوری
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ی �ب ان  ار�ش الّ�ه  �ی لکه  ان  �ز �آ ا  و�ش ی�ز ان �ب ْل ُهَواّل�ه کار�ش �به حمد و �تُ

د �ز �زما�ز رد  م  دا�ی لکه  ان  �ز �آ ا  و�ش ی�ز �ب ان  ار�ش ا�ز �ب اودان  �ب �ت  هسش �ب

ا طاهر« ا�ب                                  »�ب

رس  د�م  اد  زر�ی � �به  دا  داو�ز ی �ک� �ز ده  �ب ی،من ما�ز و �ی ی �ک� �ت �کِ�  �ب

داره �ز �ک�  طاهر  �زد  لگو�ی �ک�همه  �ت 
�ا�ب ه  �چ م�زه  ار  �ی دا  �ز

ا طاهر« ا�ب                             »�ب

�یده �به گلدان ��بم و رو�ی ام �ت �بمای �ز وطه ور، رو�ز و سش و �ز ِ �ت رد مرحم�ت

ه ام �ت ِر  د�ا  کاسش دز ، �ب  طل�ب ِ ا�ک می طل�بم رد �ز را  و  �ت ا�ب�ت  ا�ب اراِن  �ب

�زی« ّد �سن ���ی                           »س�ی

د ، رو �زما�ی ام�ت ن س�برز �ت دا�گر �آ ا�ی می �گ�ش را  دا  �ز  ِ ا�ز �ب رِد 

د ا�ز �ت �ب ا  �ت �کردم  �زر�ش  را  �زم  د�ت ا�ی �ی �ب ا  �ت �کردم  ر  دز �ز را  د�م 

صط�زی ��ی �چور«
م
«                                                                                                                 

بخوان و حفظ کن
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دهم ا�ز ردس �ی

�بود  �ته  گ�ف ل �چدر�ش  �بود.  ده  سش حفس�ته  محّمد، ح�ا�بی 

م. رد طول راه،  د رو�ف می ما�ف�ی �ف م، �چ ا�بور �که �برس�ی �ی�ش �به �ف

�یر�ش ��فن  �ب و هوای دل �چدف ا�بور و �آ �ی�ش ا�یی �ف �ب �ی همه ا�ف �ف

د. �ف �ت گ�ف می ل

ا �به �ال  �ت �بود.  او  طوال�فی  ر  س�ف �ین  �فس�ت ا�ین   �ف

ّه ها �یی �به سّن  �چ ر �برای �ب امده �بود. س�ف �ی ا�ین همه راه �ف

ر، �فر�ت می �کرد.  ؛ اّما ا�ین س�ف یرف اس�ت لگ� �بان ا�ف او ه�ی

دا می رو�یم؛ و  ا�فه ی �ف ِ �ف �یار�ت �ته �بود: »�به �ف گ�ف �چدر�ش ل

�گرد�یم«.     ا�فه �بر�ف �گر �به �ف ا�ید د�ی سش

�فگ  �ت د  �ف �مر�ت لکو�چه های  �برای  د��ش  محّمد 

 ، ا�ف�ش دوس�ت �برای   ، مدرسه ا�ش �برای  د؛  می سش

ادگاه�ش  �ف �که  هم  ل�ف  �ب �برای   . مس�بدها�ی�ش و  لکو�چه ها 

ا�بور  �ی�ش ه های �ف ردوا�ف ه ا�ف  د. �تا�ف �فگ می سش �بود، دل �ت

د. د سش ل�ف ده �بود�فد �که صدای ا�فان �ب وارد سش

�فما�ف  د،  سش دار  �ی �ب و�ت�تی  �بود.  وا�ب  �ف عصر،  ا  �ت

مهمان  �چدر�ش   . ر�ف�ت �چدر  د  �فرف و  وا�فد  �ف را  عصر�ش 

ًا  �ب �ی ر �ت هرهای سرِ راه، �چدر�ش را �ت . رد �تمام سش �ت داسش
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دی �که  م�ف �گر �برا�ی�ش عادی �بود. هر دا�ف�ش ّ�ب می �کرد؛ اّما �اال د�ی وع �ف�ی�ی �تع�ب های اّول ا�ف ا�ین موصف د. رو�ف �ف �ت ا�ف �ف همه می سش

ود�ش را �به کاروان سرا، می رسا�فد.  �ف�ید، �ف مد�ف�ش را می سش �ف�بر �آ

 . ن ها �یاد می �گر�ف�ت �یادی ا�ف �آ یرف های �ف � د و �چ ا می سش �ف سش �یادی �آ دان �ف م�ف ا��ب �بود. �با دا�ف�ش ا�ین د�یدارها �برای محّمد �ب
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و�بی  ود �بود�فد. �فرص�ت �ف�ی�ی �ف هر �ف اس و �یک معلّم رد سش �ف دان سرسش م�ف مد�فد، همه ا�ف دا�ف�ش ن ها�یی �که �به د�یدار �چدر�ش می �آ �آ

�تن �بود.  مو�ف �برای �آ

�ف عّطار!  �ی : »سش گ�ف�ت هاءالّد�ین رو �به مهمان �کرد و ل .  �ب س�ت و �ف�ش ا�ف ه ای، دو �ف د، سالم �کرد و رد لگوسش ا�ت سش محّمد وارد ا�ت

، محّمد«.  �چسرم اس�ت

�ف�یده �بود.  اًل سش �ب ام عّطار را �ت محّمد، �ف

طف �کرده �بود.  �ف�یده و ح�ف عرها�ی�ش را هم ا�ف �چدر سش �ی�ت ا�ف سش د �ب �ف ا�بوری. �چ �ی�ش ، عّطار �ف ر�گ د �برف م�ف ود�ش �بود: دا�ف�ش مًا �ف ��ت

�ید. مد، دس�تی �بر سر�ش �کسش ا«. محّمد �که �آ �ی د�یک �تر �ب یرف و �فرف � وان، �بر�ف : »�ب گ�ف�ت د و ل ود صدا �ف د �ف مهمان، محّمد را �به �فرف

دا �ف�گه�ش دارد. اءالّله. �ف ــ ماسش

ود �چه داری؟«  وا�فدی و �با�ف �بعد، رو  �به محّمد �کرد و �چرس�ید: »ا�ف دا�ف�ش �چه �ف

لگو�یم«.  کی �فمی دا�فم و حر�فی �فدارم �که �ب رف ا�فدل : »حب گ�ف�ت محّمد ل

م«. کی �فمی دا�ف�ی رف ا�فدل : »همه ی ما حب گ�ف�ت د و ل دی �ف �ف�ف �ف ��ب �ی سش

٭

و�ش �ال �بود.  واس�ت �برود. ا�ف د�یدن ا�ین �چدر و �چسر، �ف�ی�ی �ف ا�ب رد �ال عفرو�ب �بود. عّطار می �ف �ف�ت �آ

ن را �به محّمد داد.  �ت و �آ ی �فوسش �یرف �ه ی اّول �چ . �باالِی ص�ف �ت کی را �برداسش � ، �ی �ت ا�ب ها�یی �که �به همراه داسش ا�ف �ک�ت

ا�ب  ر �کرد؛ �فس�فه ای ا�ف �ک�ت کّ � د و �ت�ش و�ش �ال سش ار �ف ، �بس�ی �ف �ی گاهی �کرد و ا�ف ا�ین هد�یه ی سش ، �ف ا�ب را �گر�ف�ت محّمد،�ک�ت

»اسرار�فامه« �بود.

ده �بود. او  ا�ب سش ن �ک�ت وا�فدن �آ ول �ف �ف س�ته و م�ش ا �ف�ش . محّمد همان �ب    �چدر �برای �بدر�ته ی مهمان ر�ف�ت

واس�ت  . �به �ف : »مرا�ت�ب محّمد �با�ش گ�ف�ت �تن �به �چدر�ش ل �ف ه�فگام ر�ف �ی �ف�ید سش وا�فدن �بود �که �ف�ش ول �ف �ف ان م�ش �ف ن �چ �آ

واهد رس�ید«. گی �ف رل ام �برف . او �به م�ت �ت واهد داسش ا�فی �ف ده ی ردحف�ش �ف �ی دا، �آ �ف

�یرف     « کهر ی � ا�ی هرو�ف رصف »   �ب
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1. با توّجه به متن درس، مسیر سفر موالنا را بیان کنید.
2. اگر می توانستید به زمان موالنا برگردید، چه چیزهایی از او می پرسیدید؟

3. در گروه خود، شعری از موالنا بخوانید و نظر گروه را در مورد معنی و مفهوم آن، بیان کنید.
4. بخش هایی از درس را که به نظرتان جالب بود، به صورت نمایش با هم گروهی خود اجرا کنید.

٥ . درگروه خود یک مصاحبه ی خیالی با موالنا انجام دهید و پرسش های خود را از او بپرسید )یک نفر 
نقش گزارشگر و یک نفر نقش موالنا(.

1. عّطار نیشابوری،کدام کتاب خود را به جالل الّدین محّمد، معروف به مولوی، هدیه داد؟
2. چرا دیدار پدر محّمد، با افراد مختلف، برای او جالب بود؟

3. به نظر شما، چرا سفر برای انسان، جالب و هیجان انگیز است؟
........................................ .4

1. شعر از نظر قالب، انواع گوناگونی دارد مانند: غزل، قصیده، مثنوی و… .
   2. موالنا جالل الّدین،کتاِب با ارزش خود مثنوی معنوی را در قالب مثنوی سروده است.

   3. مثنوی به شعری گفته می شود که همه ی ابیات آن یک وزن و دومصراع هر بیت، قافیه ای جداگانه 
دارند.

کارگاه درس پژوهی

خودارزیابی

یادآوری
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درخِت علم

حاکمی را خبر  می دهند که درختی عجیب در هندوستان است که اگر کسی میوه ی آن را بخورد، هرگز پیر 
نمی شود. حاکم یکی از نزدیکان خود را برای یافتن چنین درخت، به سوی هندوستان، روانه کرد. آن شخص، 
پس از جست وجوی بسیار، به نتیجه ای نمی رسد و با هر کس در این باره گفت وگو می کند، با تمسخر و تعّجب، 
روبه رو می شود. سرانجام، ناامید می شود و قصد بازگشت می کند. اّما پیش از اینکه بار سفر ببندد، با دانشمندی 
روبه رو  می شود و با شگفتی از او پاسخ می شنود: این درختی که تو می گویی و به دنبال آن هستی، همان »درخت 

علم« است.
َسلیم ای  بگفتش  و  خندید  علیمشیخ  ای    باشد    علم    درخت    این 
به صورت رفته ای، ای بی خبر   برتو  و  بار  بی  ای،  معنی    ز شاخ  زان 
آفتاب    گاه    شد، نام  درختش  سحاب                                                                                                                  گه  گاهی    شد، نام  بحرش  گاه 
بقاستآن یکی  ِکش صد هزار آثار خاست   عمر    ، او   آثار    کمترین 

٭ در این شعر، علم به چه چیزهایی مانند شده است؟

حکایت 

                     »جالل الّدین محّمد، مثنوی معنوی، بازنویسی وکاهش«
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