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ه
س�ر
� س ت�اره ،مسر ن�ا ت�وان �خود را �که ت� زا�ه زا� �ب ت
ش�وهر مهر �بان ،دس ت

بی
� و خ�داو ن�د را ب�ه خ�اطر ب�ه ب�ودی او ش��کر
� دا ش� ت
��ماری �بر خ�اس�ته ب�ود ،رد دس ت

ی ح
� الهی� ،با�ید �گوس ف� ن�دی را
�« :ا ی� ن�ک ب�ه ش�� ک ن
می �کرد و م ی� گ ف� ت
را�هي ا�ن ر م ت
�که ن�َ�ذ ر �کردها ی�م ،ق�ر �با�نی � ک ن��ی م و ب�ه ن� ي� زا�م ن�دان �بده�ی م » ...و آ�ن گاه ب�ه تا� قا� د ی��گر
شا�اره �کرد و ا� زف�ود« :حس ی�ن زا� همان س پ� ی�ده َ  دم ،سر رد � ک ت� ب
ا� دارد ...ا� ک ن�ون
�با�ید �بروم و ب�ه پ�رس ش�ها�ی ش� �پاس خ� دهم».
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ی ه
دا�ه ،سر و ک ّله
��« :چ را �با حس ی�ن ا ی�ن ا ن� ز
س ت�اره ب�ه س�مای مس شر� ع ب�داهلل ،خ��یره ش�د و � گ ف� ت

اد�
د� ا ن� ك
می ز�� نی؟ �با�ید ب��گ�ذ ار ی�م ب� ی� ش� ت�ر ب�ه �ب زا�ی �برود .ا ن� ك
د� �که حالم ب� ته�ر ش�ود� ،ن زما� را هم �ی ش
می دهم».

ل ب�
�« :همه میدا ن� ن�د �که ت�و مارد دلس زو� و همسر مهر �با� نی هس ت�یّ ،اما زا�
ع ب�داهلل ،خ� ن�دی ز�د و � گ ف� ت
گار� وا�گ�ذ ار ک�ن .من �نمی�خواهم حس ی�ن
ا ی�ن �پس ،ردس و م ش� ق� حس ی�ن را ب�ه �خود من و آ�م زو� ش
�
��
� را ن�اد�یده ب��گ�یرم ،ب�ل�که می�خواهم ب��گو ی�م �که زا� ا ی�ن �پس ،من
را زا� ت�و دور ک نم� ،یا ر ن �ج های �فراوا ن� ت

� و آ�       گاهی آ�ن را ن�دارم �که ب�ه حس ی�ن چ�� ی ز�ی ب� ی�ام زو�م� ،با�ید �برا�ی ش� آ�م زو�گاری
د ی��گر ت� ن
وا�ا ی�ی� ،فرص ت
ب� ی�اور ی�م».

س
ی
�.
ـــ ا�ن چ�ه خ� ن�ی اس ت
�؟ آ�م زو�گار �برای چ�ه؟ او ت� زا�ه ال ف� ب�ا و چ� ن�د سوره زا� � آقر�ن را آ�مو خ��ته اس ت

ی
� �که ب� ی�مار ب�ودی ،او �خوا ن�دن
کار� زا� ا ی�ن حر�
ف ها �گ ش
ـــ �با ن�وی من! او ،ش
�ذ��ته .رد ا�ن م ّد ت

� .ا� ك ن�ون می�گو�ید «مع ن�ی
� و ب�ه آ�مو خ� ت�ن � آقر�ن پ�ردا خ� ت
و ن�و ش� ت�ن �پارسی را ب�ه �خو ب�ی �فرا �گر�ف ت

چ
�؟ �چ را ن� ب�ا�ید مع ن�ی ا ی�ن آ� ی�هها را �که می�خوا�نم �بدا�نم؟ �با�ید مع ن�ی � آقر�ن را ب�ه من
ا ی�ن ژ
وا�ه ها � ی�س ت
ب� ی�ام زو�ی!»

ی�
�« :ای خ�دای �ب ز� گر�،ا ي�ن �پس كر�
ش
خ� و � گ ف� ت
ا�ک ش� قو� زا� د�یدگان س ت�اره� ،فرو ر � ت
ی
پ� ی�
�؟ من �که �باور �نمی� ک ن�م .ن��ک ن�د،
ن� زا� ن� ی�ن من ،رد ا�ن دو سه ماهه ،راه چ� ن�د ساله را موده اس ت
�برای دل �خو ش�ی من ا ی�ن س خ� ن�ان را می �گو ی�ی؟»
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چ
دا�هي حس ی�ن ب�ه ش�ما،
�؛ ش�ا�ید ،ا ی�ن ب� ی�ماری ن�ا�گها� نی و دل ب�س ت��گی ب�ی ا ن� ز
ـــ هر� زگ� � ،ن� ی�ن ن� ی�س ت
ح
س ب� ب ج�ه
� دارد.
� ح� ی ت
ر� آ�ور او ش�ده �با ش�دّ ،اما ق� ی� ق� ت
� ش� و پ� ی� ش�ر�ف ت
ا�ک زا� د�یدگان �بر چ�هره ي ب�ي نر�گ س ت�اره� ،فرو می چ��ک ی�د� ،با ش�� گ ف� ت�ی
دا�ههای ش
ردحالي �كه ن
� ا ی�ن همه پ� ی� ش�ر�ف ح
پ�رس ی�د « :چ�ه طور ب� ی�ماری من ،س ب� ب
�؟»
� س ی�ن ش�ده اس ت
ت

ار� ط ب�� ی ب
� ،حس ی�ن
� «:ه ن�گامی �که ب�ه س ف� ش
� و ن�گاهی ب�ه ب��یرون ا ف��ک ن�د و � گ ف� ت
ع ب�داهلل �بر خ�اس ت

�
پ� ی�
مارد� دور �با ش�د ،زا� ط ب�� ی ب
�
� �که �با�ید �یک چ� ن�دی زا� ش
را زا� ش� ت�و ب�ه تا� قا� د ی��گر �برد ی م و او دا�نس ت

پ�رس ی�د�« :چ را � گ ف��ت ی�د ب�ه �بال ی�ن ماردم ن�روم ؟»

م
ط ب�� ی ب س
بی
پ� ی�
� ،ت�و هم ب� ی�مار    ش�وي».
� �پا خ� داد�« :چ ون او ��مار اس ت
� و ا�گر ش� او ب�ما� نی ،م�کن اس ت
دو�باره ،حس ی�ن پ�رس ی�د�« :چ را ماردم ب� ی�مار ش�ده؟ و چ�� نگو�ه می ت�وا ن�د مرا هم ب� ی�مار � ک ن�د؟»

س
ط ب�� ی ب
ودکا�ه او را آ�رام � ک ن�دّ ،اما حس ی�ن
ر� ز�ده می �کو ش� ی�د �با �پا �خ های ساده و ک� ن
� ح� ی ت
� �بردار ن� ب�ود.
دس ت

ط ب�� ی ب �
�� «:برای ش� ن�ا خ� ت�ن ب� ی�ماریها و ردمان آ��نها� ،با�ید سالها علم
� ،كمي ا ن�د� شي� ي�د و � گ ف� ت
آ�مو خ� �
خو� د�يدن و � ب
� � .ب
�».
خو� � ش
گو� دادن و ف��كر �كردن ،س آر��غ زا� ن
دا�ا�يي اس ت
� و ت ج �ر ب�ه ا ن�دو خ� ت
ت
�خ� ی�د ،س شر� را ب�ل ن�د �کرد و �با غ�رور پ�رس ی�د:
�با ش� ن� ی�دن ا ی�ن س خ� ن�ان� ،بر�قی رد �چ ش�مان حس ی�ن رد ش
«�پس ا�گر من هم رد همه چ�� ي� � ،ب ّ
دو�م ،ب� ی�ماری ها را می ش� ن�اسم؟»
� � ك ن�م و دا�ن ش� ب� ي� ن� ز
خو� د�ق ت
ز
پ� ز� ش�ک �با روی �گ ش�اده �پاس خ� داد «:آ�ری ج�ا�نم!»

� ا�گر ماردم ب� ی�مار ش�د ،می ت�وا�نم او را ردمان � ک ن�م؟
ـــ آ�ن و�ق ت

چ
و� و � ک ن� ج�کاوی و ا�گر ب��کو ش�ی ،دا�ن ش�م ن�دی �ب ز�ر گ� و
�  .ت�و �بس ی�ار �باه ش
ـــ آ�ري ف� زر� ن�دم  �،ن� ی�ن اس ت
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پ� ز� ش��کی ن�امدار خ�واهی ش�دّ .اما ا� ک ن�ون آ�سوده خ�اطر �ب شا�� ،چ ون مارد ،ب�ه ز�ودی ش� ف�ا می�یا�بد .هر
ی
ب� ی�ماری و رددي دورهای دارد �که �با�ید ب��گ�ذ رد ،ما �کو ش� ش� خ�ود را می� ک ن��ی م و زا� خ�داو ن�د �یاری می ج�و��ی م.
ـــ می ش�ود کاری � ک ن��ی م ت�ا د ي��گر ماردم ب� ی�مار � شن�ود و من زا� او دور �نما�نم؟
ط ب�� ی ب
� �با �كمي ت� أ� ّمل� ،پاس خ� داد « :ا�گر ط ب�� ی ب
� � زفر� ن�دم».
� ماهری ش�دی� ،خواهی دا�نس ت
ه
مچ� ن�ان �كه ع ب�داهلل ،ا ي�ن رو�يداد را �ن ق�ل مي �كرد ،س ت�اره �با ه ي� ج�ان� ،چ ش�م ب�ه دهان او دو خ��ته
ل ب
ی
� .ع ب�داهلل �که م ت�و ج�ّه ا ی�ن د�گر�گو� نی
ب�ود و زا� ش� ن� ی�دن ا�ن ما ج�راهاَ ،دم ب�ه َدم حا ش� �ه ب�ود می�یا�ف ت

�
� و ادامه داد «:آ�ری� ،با ن�وی من.
ش�ادی آ��فر ی�ن ش�ده ب�ود ،دو�باره � ،ک ن�ار �ب ت
س� شر� ن ش�س ت

زا� آ�ن ز�مان� ،گو�يي حس ی�ن راه �خود را �یا�ف�ته ،ش� ب
� زا� �خوا ن�دن،
�و ز
رو� � ش
نمي � ن�اسد و دس ت

ن�و ش� ت�ن و پ�رس و ج�و �بر�نمي دارد .من زا� �کو ش� ش� و �پ ش� ت�کار او ب�ه س ت�وه آ�مدهام .سر و ک ّله ز�دن

و �پاس خ� پ�رس ش�های پ�ی رد پ�ی حس ی�ن را دادن ،ت� ب
ا� و ت�وان می�خواهد� .با�ید هر چ�ه ز�ود ت�ر زا�
ی
اس ت�ادان� ،یاری ب ج��و��ی م».

ه
� « :پ�روردگارا ،زا� مهر �با� نيها
س ت�اره �که زا� ش�ادی و ی� ج�ان ،آ�رام و �قرار زا� � فک� داده ب�ود � ،گ ف� ت
ي��ي
دا�ا ب�ه ما ب�� شخ� ي�دهاي .ای خ�دای
و لط ف� ت�و س�پاس � زگ�ار ي�م و ت�و را ش��كر مي�گو م �كه � زفر� ن�دي ن
مهر �بان ،ا ی�ن � زفر� ن�د � ب
دا�ا را �براي ما ح ف� ظ� �فرما!»
خو� و ن
حجت ،با كاهش ،تغيير و افزايش
از کتاب « مرد هزار ساله» ،رضا ّ
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درست و نادرست
 1حسين با شنيدن پاسخ هاي ساده ،آرام مي شد.
 2طبیب می کوشید با پاسخ های ساده و کودکانه او را آرام کند.
 3تالش حسين ،ح ّتي در زمان بيماري مادر هم ،چشمگير بود.
درك مطلب
 1دو راه دستيابي به شناخت و آگاهي ،كدام است؟
 2شما چه شباهتي بين خود و حسين ( ابن سينا) مي بينيد؟
 3علّت حيرت طبيب در برابر پرسشهاي حسين چه بود؟
 4اين درس ،چه پيامي دارد؟
.

5

دانش زباني
خوب ديدن

در درس هاي پيش درباره ي اه ّميت «خوب گوش دادن» مطالبي آموختيم.
اكنون با يكي ديگر از راه هاي دانش اندوزي و يادگيري آشنا مي شويم.
ديدن ،نگاه كردن و به ويژه «خوب ديدن» ،گام بسيار مه ّمي براي آشنا شدن با پديده ها و
رسيدن به دانايي است .ببينيم و در ديده ها د ّقت كنيم ،شناخت ما دقيق تر و كامل تر مي شود.
در درس ا ّول هم آموختيم كه با د ّقت درآفرينش خداي بزرگ وخوب ديدن ،درك و فهم بهتري
نسبت به آفرينش ،پيدا ميكنيم.
شنيدن ،كي ب َود مانند ديدن؟
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تصويرخواني و صندلي صميميت

توجه كنيد.
 1خوب ديدن :تصوير را با د ّقت ببينيد و به جزئيات آن ّ
  2انديشيدن :براي درك ارتباط ميان اجزاي تصوير ،فكر كنيد و مطالبي را كه از آن برداشت كردهايد ،در ذهن خود مرور
كنيد.
 3يافتن :پس از درك محتوا موضوع صحبت خود را مشخّ ص كنيد.

روي صندلي معلّم بنشينيد و دربارهي موضوع انتخاب شده ،براي دوستانتان صحبت كنيد.
  4گفتن :هر وقت آماده شديدِ ،

 5سنجيدن :نظرتان را در مورد شنيده ها در سه بخش بيان كنيد :
		

الف :بيان بخشهاي خوب

ب :اشاره به كاستي ها

پ :پيشنهادها

127

بخوان و حفظ كن
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ج�دا ش�د ی��کی �چ ش�مه زا� �کوهسار
ِس
چ
خ�:
ب�ه ن�رمی � ،ن� ی�ن � گ ف� ت
� �با س ن�گ � ت
�گران س� ِ
گ ت��یره د ِ س
خ� سر
ل � ت
ن

ن� ج ُ� ن� ب� ی�دم زا� س ی� ِ
ور� ز�مای
ل ز� آ

� شن�د �چ ش�مه زا� �پاس خ� س ن�گ ،سرد
�بسی َ � ک ن�د و کاو�ید و �کو ش� ش� �نمود

�برو کار�گر �ب شا� و ا ّم ی�دوار

� رد کارها
� َگر ت
� �پا�یداری اس ت
خوانش و فهم

� ،ن�ا�گه ب�ه س ن��گی چ
د�ار
ب�ه ره � شگ� ت
ب�
خ�!»
«�کرم�کرده،راهیده،ای ن� ی�ک � ت
�« :دور ای �پسر
ز� ش
د� س ی�لی و � گ ف� ت

ج
�که ای ت�و� ،که پ� ی� ش� ت�و �ُ ن��ب م ز� ج�ای؟»

ب�ه َ � ک ن�دن رد ِاس ت�اد و ِا�برام �کرد.

�ک� �ن س� ِ
گ خ�ارا ،رهی �بر� شگ�ود...
زآ
ن
�که زا� �ی أ�س � ،زج� م گر� ،ن�ا�ید ب�ه �بار
ش�ود سهل ،پ� ی� ش ِ
� ت�و د ش�وارها
مح ّمدتقي بهار (ملك ّ
الشعرا)

 1در متن شعر « ،چشمه » و «سنگ» با چه ويژگي هايي توصيف شدهاند؟
 2خوانش بيت دوم و چهارم چه تفاوتي با هم دارد؟ چرا؟
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م

ب�ه راهی رد ،سل ی�مان د�ید موری

ح
�� ،خو�ی ش� را هر سو � شک� ی�دی
ب�ه ز� م ت
َ
ز� هر �گردی� ،برون ا ف� ت�ادی زا� راه
چ� نُ�ان ب��گر�ف�ته راه سعی رد پ� ی� ش�

�« :کای مس�ک ی�ن ن�ادان
ب�ه ت� ن�دی � گ ف� ت

اد�اهی
ب� ی�ا ز� ی�ن ره ،ب�ه ق�صر �پ ش
�چ را �با�ید

چ� ن� ی�ن � نخو�ا ب�ه �خوردن
ا ی� ن� ج�ا و مردم ره�گ�ذ ار ن�د

�
َره اس ت
ِ
م� ک ش� ب� ی�هوده ا ی�ن �بار �گران را

َ

ب
«ا� سور � ،ک تم�ر �گوی �با مور
� :ز
�� گ ف� ت
ن� ی� ف� ت�د �با
مرا ا ّم ی�د
�
�گ َر ت

�کسی ما را سر و کار
� ز�   ی�ن ر ن ج��
راح ت
�هاس ت
همواره �با�ید کامکاری

� را ب� ب� ن�د ن�د
َمرو راهی �که �پا�ی ت
�گ ِه ت�د ب��یر ،عا ق�ل �ب شا� و ب� ی� ن�ا
ِ
ب�� شکو� ا ن�در ب�هار ز� ن�دگا� نی

�که �با �پای مل خ� می�کرد ز�وری

زو�ان �بار �گران ،هر َدم �خم ی�دی

ز� هر �بادی ،پ�ر �یدی �چ ون پَ� ِر کاه
�که ف�ار غ� � شگ��ته زا� هر �کس � ،زج� زا� �خو�ی ش�
�چ را ي�ی ف�ار غ� زا� ُملک سل ی�مان؟

ب� خ�ور رد س ف�ره ي ما ،هر چ�ه �خواهی

�تمام عمر ِ �خود را �بار �بردن

م ب�ادا �بر
م ی� زا�ار زا�

ر� �پا ي�ی �گ�ذ ار ن�د
س ت
�برای �جسم ،ج�ان را»

خو� ت�ر زا� سور
�� ش
�که موران را ،ق� ن�اع ت

�که �خود ،هم ت� شو�ه دار ی�م و هم ا ن� ب�ار
من ا ی�ن �پای مل خ� ،ن�دهم ب�ه صد �گ جن��»
ز� مور آ�م زو� ،رسم ُ�برد�باری

م�کن کاری �که هُ ش� ی�اران ب� خ� ن�د ن�د
ِ
رو� را مس�پار �فردا
ره ام ز

�که ش�د پ��یرا ی�ه ي پ��یری ،ج�وا� نی
پروين اعتصامي
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درست و نادرست
 1بار سنگین ،پشت مور را خمیده کرده بود.
 2حضرت سلیمان رفتار مورچه را تحسین کرد.
 3مورچه ،بُردبار و قانع بود.
درك مطلب
 1سليمان ،مور را از چه اتّفاقي ترساند؟
 2وقتي كه سليمان مور را ديد  ،او به چه كاري مشغول بود؟
 3چرا مور دعوت سليمان را نپذيرفت؟
 4چه زماني براي تالش و كوشش مناسب است؟
 5مور ،چه كاري را بهتر ميدانست؟
 6شما با نظر مور موافقيد يا سليمان؟ دليل بياوريد.
.

7

واژهآموزي
ترتيب واژه ها در جمله
توجه كنيد :
به ترتيب
ِ
قرارگرفتن واژه ها در جمله هاي زيرّ ،
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سليمان در راهي ،موري ديد.

از هر گردي ،از راه ،بيرون مي افتاد.

آن چنان ،راه سعي در پيش گرفت.

از اين راه ،به قصر پادشاهي بيا.

گرفتن همان واژه ها را در حالت شعر ببينيد.
اكنون ترتيب قرار
ِ

به راهي در ،سليمان ديد موري

ز هر گردي ،برون افتادي از راه

چنان بگرفته راه سعي در پيش

بيا زين ره به قصر پادشاهي

همان گونه كه در اين نمونه ها ديديد ،در شعر ،جاي واژه ها تغيير كرده است .يعني نظم و
ترتيبي كه در نوشتهي عادي داشتند ،در شعر رعايت نشده است.
ترتيب ساده ي قرار گرفتن واژه ها ،در نثر ،مانند نمونه ي زير است.
1

2

3

4

ا ّما در شعر ،ترتيب قرار گرفتن واژه ها ،دگرگون مي شود:
به طور مثال:
4

2

1

3

نمایش
داستان درس «كار و تالش» را به صورت نمايش در كالس اجرا كنيد .براي اجراي
توجه شود:
مناسب و ج ّذابتر ،الزم است به نكات زيرّ ،

طراحي شود.
 1صحنه پردازي :فضاي مناسب براي اجرا و تناسب آن با محتواّ ،
 2انتخاب نقش :پس از بررسي و بازخواني داستان ،يكي از شخصيتها را انتخاب كنيد.
 3اجراي نمايش :پس از تعيين نقش ،هر فردي با رعايت ويژگيهاي شخصيت مورد
نظر ،مسئوليت خود را به نمايش مي گذارد.
 4نقد و بررسي :پس از پايان نمايش ،درباره ي چگونگي اجراي نقش هر فرد ،در گروه
بحث و گفت و گو شود و سرانجام جمع بندي مباحث ،ارائه گردد.
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بخوان و بينديش

ريحانه ،دختر حسين خوارزمي و شاگرد
ابوريحان بيروني ،ميگويد   « :سالها آرزويم
بود كه دوباره چهره ي زيباي معلّمم را ببينم؛ در
برابرش ،با احترام ،بنشينم و پاسخ پرسشهايم
را از زبان او بشنوم .در آن هنگام ،چهارده ساله
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بودم .م ّدتها از آن زمان ميگذرد .اينك پس از سالها در پيشگاه معلّمم حضور يافتهام تا اگر قبول
كند ،از زندگاني و فراز و نشيبهاي آن ،برايم بگويد و مرا آگاه سازد كه چگونه به اين جايگاه با ارزش
رسيده است؟»
ابوريحان در پاسخ شاگردش ،ريحانه ،ميگويد« :پدر و مادرم كه رحمت حق بر آنان باد ،شوق
آموختن را در من به وجود آورده بودند .در شش سالگي به مكتب رفتم .در آنجا خواندن و نوشتن ياد
گرفتم و سورههاي كوچك قرآن را از بركردم .نخستين روز درس ،برايم بسيار شيرين و خاطرهانگيز بود.
مادرم ،مهرانه ،پس از آنکه بهترين لباس را بر من پوشاند ،مرا از زير قرآن گذراند .پدرم ،استاد
احمد ،دستم را گرفت و مرا تا مكتبخانه ،همراهي كرد .در طول راه ،آداب رو به رو شدن با معلّم را
به من آموخت.
مکتبدار که پدرم را ميشناخت ،با شنيدن صداي او از جاي برخاست ،جلوآمد و با او احوالپرسي
کرد .من به نشانهي احترام ،دست مکتبدار را بوسيدم؛ او نيز صورت مرا بوسيد و جايي در کنار خود
معين کرد.
براي من ّ
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آن روز و آن نگاههاي پر مهر معلّم ،هيچگاه از نظرم دور نميشود .هميشه هنگام نماز ،براي
چندکس دعا ميکنم که يکي از آنان ،نخستين آموزگارم در اين مکتب است .درس او براي من
محبت بود .اگرچه خيلي طول نكشيد ،ا ّما بسيار اثرگذار و ماندگار بود .يک سال در آن
زمزمهي ّ
مکتب ماندم و در آنجا ،شوق يادگيري و عالقهي من به مطالعه ،بيشتر شد .
پس از آنکه پدرم بر اثر بدگويي حسودان ،از دربار خوارزم شاه رانده شد؛ ناچار به روستايي بيرون
از خوارزم رفتيم ،م ّدتي از مکتب دور شدم ،ولي پدرم معلّم قرآن و حساب و هندسه ي من شد ،تا
آنکه به مکتب آنجا رفتم؛ مهارت خواندن ،نوشتن و حساب کردن را آموختم .معلّم مکتب خيلي برايم
زحمت كشيد و مرا با دانش اخترشناسي ،رياضي و حکمت آشنا کرد .او اجازه داد که از کتابهايش
استفاده کنم .پدرم نيز چندين جلد کتاب رياضي و ستارهشناسي داشت .اين کتابها مرا به مطالعه،
خودآموزي و يادگيري عالقهمند کردند .ا ّما هميشه زندگي به يك حال نميماند و همواره به دلخواه
ما نخواهد بود ،زندگي مانند آسمان ،گاهي آفتابي وگاهي ابري است .در يكي از همين روزها پدرم
را از دست دادم .از آن پس ،بخشي از وظايف پدر ،به عهدهي من گذاشته شد ؛ ناگزير ،نانآور خانه
و ياو ِر مادر شدم و در نوجواني به جاي پدر به كار کشاورزي روي آوردم و چرخ زندگي را گرداندم.
شوق به آموزش و يادگيري ،خاطره ي نخستين روز مدرسه ،رفتـار پسنديده ي ا ّولين معلّم
و لطف خداوند ،راهنمايم شدند .مردم کوچه و بازار ،آموزگارم و طبيعت ،کتابم شد؛ تمام تالشم،
ُجست وجوي راز آفرينش و رسيدن به جايگاه ارجمند انساني شد.
در اين راه ،پيش ميرفتم و از همهکس ،از همهجا و همه چيز ميآموختم .هميشه چشمهايم
براي ديدن و گوشهايم براي شنيدن ،باز بود .براي كسب علم و معرفت ،نزد بسياري از بزرگان
رفتم؛ شاگردي كردم؛ رنجها كشيدم و چيزها آموختم.
در سراسر عمرم ،هيچگاه در روز نخوابيدهام ،هيچ روزي را جز نوروز و مهرگان ،بدون کار
نگذراندهام .در هر نوبت ،به اندازهي نياز بدن و براي حفظ سالمتم  ،غذا خورده ام و هرگز ُپرخوري
نكردهام ودانستم که ما براي خوردن و خُ فتن آفريده نشدهايم.
در سال  409قمري ،سلطان محمود غزنوي ،عزم سفر به هند کرد و من نيز همراه او شدم و
از اين فرصت به دست آمده ،استفاده کردم و زبان مردم آن سرزمين را فراگرفتم .با عالِمان و مردم
عادي آن ديار ،گفت وگو کردم و در اين گفت و گوها توانستم بخشي از فرهنگ و تم ّدن ايران
را به آنان بشناسانم .من از آن زمان که خود را شناختهام ،هيچ گفته يا نوشتهاي را بدون تحقيق
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نپذيرفتهام و باور نکردهام؛ به تحقيق و پژوهش ،سخت عالقه مند بودم و تا به درستي موضوعي
مطمئن نميشدم ،آن را نمينوشتم .هيچگاه از پرسيدن و جست وجوكردن روگردان نبودهام و هميشه
از دانايان پرسشها کردهام .پرسيدن ،راه خردمندانه ي رسيدن به دانش و معرفت است.
توجه
چه بسا چيزهايي که شما نميدانيد و ديگران ميدانند .نوجوانان و جوانان نيز به نکتههايي ّ
دارند که ممکن است پاسخ آنها در هيچ کتاب و نوشتهاي نباشد ،اين است که پيران و بزرگان ما
گفتهاند :همه چيز را همگان ميدانند و همگان ،هنوز از مادر زاده نشدهاند .هميشه بايد پرسشگر
باشيم و با پرسشهاي خود ،راه ورود به سرزمينهاي ناشناختهي علم و دانش را كشف كنيم.
من اگرچه ،چند سالي از « ابوعلي سينا» بزرگتر بودم  ،ولي زيرکي و هوشمندي او را باور داشتم
و به او احترام ميگذاشتم».
ابوريحان و ريحانه ،اسفنديار معتمدي ،با كاهش و تغيير

درك و دريافت
 1منظور از« همه چيز را همگان دانند» چيست؟
 2مكتب خانهها را با مدرسههاي كنوني مقايسه كنيد.
 3چه چيزهايي راهنماي ابوريحان براي مو ّفقيت بودند ؟
 4راه ورود به سرزمينهاي ناشناخته ،چيست؟
 5جملهي «همه جا ّ
محل يادگيري است» يعني چه ؟
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حکایت
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محبت زيادي كه
جواني ،آرزوي رفتن به خانهي كعبه را در دل داشت؛ ا ّما به سبب عشق و ّ
راهي
به مادرش داشت ،نميتوانست او را ترك كند .پس از درگذشت مادر ،پولي فراهم آورد و ِ
سفر حج شد.
هنوز راه زيادي نرفته بود كه راهزني به او رسيد و گفت« :چهقدر ّ
سكه همرا ِه خود داري؟»
جوان كه بسيار پاك و صادق بود ،گفت  « :درست ،پنجاه دينار با خود دارم كه توشهي سف ِر
من است».
راهزن ّ
سكهها را برداشت و شمرد و همهي آنها را به جوان ،بازگرداند و گفت « :راستگويي
تو باعث شد كه من از كار ناپسند خود شرمنده شوم و از اين پس ،دست به راهزني نزنم .اكنون
حاضرم اسب خود را به تو دهم تا با آن به سفر حج بروي».
دوستان صميمي
مرد جوان پذيرفت كه با او هم سفر شود .پس از آن ،سالهاي سال مانند
ِ
و يك دل ،همراه و هم نشين بودند.
جامي

اين حكايت با كدام يك از َمثَلها ارتباط دارد؟

تنبل نرو به سايه ،سايه خودش مي آيه.
		
تا تنور گرم است نان را بچسبان.
تهي پاي رفتن ،به از كفش تنگ.
		
سنگ ُمفت ،گنجشك ُمفت.
راستي ،راه نجات است.
			
بادآورده را باد مي برد.
داشتم داشتم حساب نيست ،دارم دارم حساب است.
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ه
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فيه ما فيه ،جالل ال ّدين مح ّمد مولوي
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آ،ا

اهالي :ساكنان ،مردم ،گروهي از انسان ها كه در
معين.
جايي ساكن هستند،مردم جايي ّ

ا ِبرام :پافشاري كردن در كاري ،اصرارداشتن.

ا ِهتزاز :جنبیدن و تکان خوردن چیزی در جای

اخترشناس :ستاره شناسُ ،م َن ِّجم

خودش مثل تکان خوردن پرچم و شاخه ی درخت

ازيرا :زيرا كه ،براي اينكه

ايثار :ديگري را بر خود ترجيح دادن ،گذشت كردن

استعمار :تسلط پیداکردن کشوری قوی بر کشوری

حق خود ،از خود گذشتگي.
از ّ

ضعیف

ب

اشارت  :اشاره ،نشان دادن
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اَطِ بّا :جمع طبيب ،پزشكان

با خاك يكسان كرد :همه چيز را نابود كرد ،از

ا ِعتماد :اطمينان و تكيه به كسي يا چيزي داشتن.

بين برد.

افزون :بيش ،بيشتر ،زياد ،بسيار

باختَر :مغرب

اُفق :كناره ،كرانه ي آسمان ،خط ّي كه به نظر مي رسد

با ِد مهرگان :باد پاييزي

در ّ
محل تقاطع زمين و آسمان وجود دارد.

بالين :رختخواب ،بستر،آنچه هنگام خواب زير سر

اقامت :در جایی ماندن بهطور موقت یا به مدت طوالنی

مي گذارند.

امپراتور :پادشاه نيرومندي كه بر سرزمين ها و

بَحر :دریا

قلمروهاي وسيعي سلطنت مي كرد.

درقه كردن :همراهي كردن مهمان يا مسافر.
بَ َ

امكانات :ابزارها ،وسايل و شرايط مناسب براي

بَر :خشکی ،ساحل

دستيابي به چيزي

سان شيد :به مانند خورشيد ،مانند آفتاب ،سان:
بَر
ِ

جم
اَ ُ
نجم :ستارگان ،جمع نَ ْ

مثل و مانند ،شيد :خورشيد،روشنايي،آفتاب.

اندرون :درون ،داخل

بر فراز :بر باالي ،بلندي.

اندوختن :جمع كردن و پس انداز كردن ،ذخيره كردن.

برافراشته :باال برده ،پرچمي كه باال برده شده باشد.

إن شاءاهلل :اگر خدا خواهد ،اگر ايزد بخواهد.

برانگيزد :به پا كند ،به جنبش درآورد.

ا ِنگار :مثل اينكه ،گويي كه ،به نظر مي آيد.

براني :دور كني ،طرد كني

اوضاع :شرايط ،وضعيت

بُردباري :شكيبايي،صبر.

بُرنا  :جوان

بيندوزم :نگه داري كنم ،انبار كنم،ذخيره كنم.

ب ِ ِستَد :گرفت

پ

بفكند خوار :با خفّت و ذلّت دور انداخت.
بلند آوازه  :مشهور ،معروف

پا گرفت :استوار و پابرجا شد ،رشد كرد

بُن :بوته  ،ريشه ،درخت

پارسي :فارسي ،ايراني ،زبان فارسي

بُنيان نهاد :پايه گذاري كرد ،بنا كرد ،تأسيس كرد.

پاره اي :بخشيّ ،
تكه اي ،قسمتي

ب ِ َورزد :ورزش كند ،ورزيده شود.

پايداري :ايستادگي ،پافشاري ،مقاومت

بوم و بر :سرزمين ،آب و خاك

پايندگي :پابرجا بودن،هميشگي ،جاودانگي.

بوم :زادگاه ،سرزمين ،زيستگاه

پاينده :پايدار ،هميشه ،جاويد

به جان خريد :پذيرفت ،با جان و دل قبول كرد.

پَرتو :روشنايي ،درخشش نور

به ستوه آمدهام :خسته شده ام ،آزرده شده ام.

پُرشكوه :چشمگير ،زيبا و باعظمت.

به نرمی :به آرامی ،آهسته

پروراندهام :پرورش داده ام.

به نوميدي گراييد :نااميد شد ،دل سرد شد ،پشيمان شد.

پيرايه :آنچه سبب زيبايي چيزي شود ،ابزار آراستن،

خرمي و سالم بودن،
بهبودي :تندرستي و سالمتّ ،

زينت و زيور.

بهتر شدن حال بيمار.

پيشه :كار ،حرفه ،شغل

خرمي ،خوش بختي.
بهروزي :نيك بختيّ ،

ت

بهره گيرند :به كار بگيرند،سود ببرند ،استفاده كنند.
بهشت بَرين :بهشت آسمان

تابناک :روشن و درخشنده

ب ِ ِهل :رها كن ،بگذار

تازيانه :رشته اي از چرم كه براي راندن چهارپايان

بيآزارت :بي آزار تو ،بدون زحمت دادن به تو.

به كار مي رود.

بيباكانه :شجاعانه ،بدون بيم و هراس كاري كردن.

تأسيسكردن :بنا كردن ،بنياد نهادن ،پايه گذاري

بی حرمتی :بی احترامی

كردن

بیرق :پرچم

تأكيد كرد :پافشاري كرد ،ضروري دانست ،سخن

بيكران :بي پايان ،بي مرز ،بسيار گسترده

را با دليل و اصرار ثابت كرد.
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تاالب :جایی که آب در آن جمع شود و بماند .آبگیر ،بِرکه.

جامه :لباس ،پوشاك ،تن پوشَ ،رخت

تأ ّمل كردن :انديشيدن

جاويدان :هميشگي ،ابدي

تَحسين :آفرين گفتن ،نيكو شمردن،تشويق كردن

َجذب :چيزي را به سوي خود كشيدن ،كشش ،ربايش

تحسينآميز :همراه با ستايش و آفرين ،شايسته ي

َجفا :ستم ،ظلم ،بيداد

تعريف و ستايش.

َجالل :عظمت و شكوه ،بزرگي ،بلندپايگي

تحويل دادن :سپردن ،چيزي را به كسي دادن.
ت جمشيد :نام مكاني باستاني در اطراف شيراز
تخ 
تَدبير :انديشيدن به منظور پيدا كردن راه حلّي براي
مشكلي يا مسئله اي يا انجام دادن درست كارها،
چاره انديشي.
تدوین :نوشتن ،گردآوردن ،فراهم آوردن چیزی
(شعر و نثر و  )...تألیف کردن ،گردآوری
مجسم ساختن ،انديشه،
ت ََص ّور :چيزي را در ذهن
ّ
گمان ،خيال

چ
چابُك :به سرعت حركت كننده ،تيزپا و سريع،
چاالك.
چاره :تدبير ،راه حل
چشمنواز :زيبا و جالب
چون كنم :چه كار كنم ،چگونه عمل كنم.
چيرگي :برتري ،چيره شدن ،تسلّط

تفنگچی :آنکه با تفنگ میجنگد یا نگهبانی میدهد.

ح

تَلفیق :با هم آوردن ،مرتّب کردن ،درهم آمیختن
تَني چند :چند تن.
معيني،
توشه :خوراك اندك يا خوراك براي م ّدت ّ
به ويژه آذوقه ي سفر.
تيرهدل :بدانديش ،سیاه دل ،نامهربان ،سنگ دل.

ج
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َحريق :آتش سوزي
حِ صار :ديوار
حق باوران :كساني كه به حق و حقيقت باور دارند،
دينداران ،خداشناسان.
حق گزار :قدردان ،شكرگزار ،آنكه قدر و ارزش
محبت و نيكي ديگران را مي داند.
ّ

جارچيان :كساني كه در روزگار گذشته خبرهاي

حِ ك َمت :دانش ،علم و معرفت

مهم را با صداي بلند به ّاطالع مردم مي رساندند.

حوادث :رويدادها،حادثه ها ،پيشامدها.

تعجب آور ،چيزي كه باعث
حيرتآور :شگفت انگيزّ ،

تح ّمل كردن ،عذاب كشيدن.

شگفتي شود.

تخيل را برمي انگيزد يا افكار و
خي الانگيز :آنچه ّ
تص ّوراتي به ذهن مي آورد.

خ
خارا  :نوعی سنگ سخت
خاكدان :دنياي خاكي ،اين جهان
خاكيان :اهل خاك ،مردم ،انسان ها
خا ُمش گردانم :در َم َث ِل« قدر عافيت…» به معني
ساكت كنم.

خيره شدن :چشم دوختن به چيزي ،نگاه كردن به
چيزي با د ّقت
خيرهكننده :جالب ،چيزي كه زيبايي آن ،نگاه ها را
به سوي خود جلب مي كند.

د

خا ُمش :مخفّف خاموش

در ميانگرفتن :دور چيزي را گرفتن ،محاصره كردن.

خانمانسوز :ويرانگر ،از بين برنده ي خانه و كاشانه

در نهاد  :شروع كرد ،آغاز كرد.

ّ
محـل درخشش خـورشيـد؛
خاوران :مشـرق،

م فشردن :يكي كردن ،درهم كردن
در ه 

مهر  خاوران :خورشيد درخشان كه از شرق طلوع مي كند.

در ا ِستاد :پافشاري كرد ،اصرار ورزيد؛ درايستادن:

ُخ َجسته :فرخنده ،مبارك.

پايداري و ايستادگي كردن ،اصرار ورزيدن.

ُخ ّرم :شاداب ،سرسبز و باطراوت

درغلتاندن :به پايين غلتاندن؛ بغلتانند :به طرف

خروشيدن :بانگ و فرياد برآوردن ،به پا خاستن

پايين رها كنند.

خِ صلت :خو ،ويژگي ،عادت

درگاه :آستانه ي در ،جاي ورودّ ،
محل داخل شدن.

خطاب :كسي را طرف صحبت قرار دادن

دست و پنجه نرم کردن :درگیر شدن و مبارزه کردن

خِ ّفت آميز :تحقيرآميز؛ خفّت :خواري ،كوچكي ،تحقير

دلانگيز :دل پسند ،دل نشين ،آنچه سبب شادي و

خواستار :خواهان ،درخواست كننده

هيجان مي شود.

خور و خواب :خوردن و خوابيدن

دالور :بي باك ،شجاع ،دلير

خوشنما :زيبا ،آراسته ،چيزي كه ظاهرش خوشايند

محبت ،پيوند عاطفي نسبت به
دلبستگي :عالقهّ ،

باشد.

چيزي يا كسي.

خون دل خوردن :رنج بسيار كشيدن ،سختي ها را
ِ

دل فريب :بسيار زيبا و ج ّذاب ،چيزي كه انسان را
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سرگرم كند و دلش را بفريبد.

زورآزماي :كسي كه با ديگري دست و پنجه نرم

دلگشاي :دلگشا  ،خوشايند

مي كند ،پهلوان ،كسي كه قدرت نمايي ميكند.

دلنشين :خوشايند و پسنديده

زيركانه :از روي هوش و خرد ،هوشمندانه

دلوار :نام شهری بندری در بوشهر است.

زي َورآالت  :دست بند ،گردن بند و گوشواره و  ...كه

َدميد :درخشيد ،طلوع كرد؛ دميدن :طلوع كردن و

از طال مي سازند.

سر زدن خورشيد ،ماه يا ستارگان.
ديار :سرزمين ،ناحيه ،طرف و سمت.

ر
رحمت :لطف و مهرباني

ژ
ژَرف :عميق ،گود
ژنرال :شخصی که دارای درجه ی عالی نظامی
است.

ُرست :روييد
َرست :رها شد ،آزاد شد.
َرشيد :خوش قامت ،دالور ،كسي كه قامت بلند و
كشيده دارد.
َر َصدخانه :مكاني است كه در آن ،ستارهشناسان به

متوجه احوال كسي
توجه كردن،
ّ
سايه افكندنّ :
گرديدن ،كسي را در پناه خود آوردن.

كمك ابزارهايي ،ستارگان را مشاهده و بررسي ميكنند.

ي وحشت :اثر ترس ،نشانه ي بيم و هراس.
سايه 

ي بگرداند :برگردد،پشت كند و پشيمان شود.
رو 

سپيده َدم :زمان برآمدن سپيده،سحرگاه ،بامداد.

روي گشاده :چهره ي خندان و شاداب
ِ

ُستودهاند :ستايش كرده اند ،تحسين كرده اند.

رويش :روييدنُ ،رستن ،رشد كردن

سختسر :مقاوم ،سرسخت ،لج باز

رهنماي :راهنما

ز
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س

سختكوشي :تالش و كوشش بسيار
َسرا :خانه ،كاشانه ،بنا
سرافرازي :سربلندي ،افتخار و شكوه

َزرنگار :طالكاري شده ،با ارزش

سرزنش :نكوهش ،بازخواست كردن ،مالمت

َز ّرين :آنچه از زر ساخته شده ،طاليي ،به رنگ زرد

سِ ِرشتن :مخلوط كردن چيزي با چيز ديگر،

آغشتن؛ سرشته :مخلوط شده با چيزي ،آغشته.

ص

سرنگون شدن :از بين رفتن ،واژگون شدن
س ّکو :سطحی بلند در خانه و بعضی جاهای دیگر
سنگخارا (سنگ خاره) :سنگ سخت؛ نوعي سنگ

َصبور :شكيبا ،بردبار

سوگ وار :غم زده ،عزادار ،اندوهگين ،غمگين

ض

سهمگين :ترس آور ،هراس انگيز ،خوفناك ،مهيب
سيمرغ :مرغي افسانه اي كه آن را پادشاه پرندگان
دانسته اند.

ضامن :كسي كه مسئوليت كار شخص دیگری را
به عهده می گیرد.
ضامن آهو :لقب امام رضا (ع)

ش
شرايط :موقعيت ،اوضاع و احوال ،وضعيت

ضايع :تباه شده ،تلف شده
َضمير :درون ،باطن

شرجی :هوای گرم همراه با رطوبت بسیار
َشرمسار :خجالت زده ،شرمنده
َشرمگين :خجالت زده ،شرمنده
َشفافيت :صاف و روشن بودن ،آشكار بودن
ُشكرانه :كاري كه براي سپاس انجام مي شود ،مباركي

ط
طبيب :پزشك
َط َمع :زياده خواهي ،حرص

ُشكوه :بزرگي ،عظمت ،جالل

ع

شكوهمند :با شُ كوه ،با عظمت
شور و هيجان :شادي آميخته با نشاط
شورانگيز :ايجاد كننده ي هيجان ،هيجان انگيز
ُشهرتطلب :كسي كه در پي شهرت و آوازه است.
شيد :خورشيد ،درخشنده ،درخشان
شيردل :دلير ،شجاع

عاطفه :محبت ،مهربانی
عافيت :آسايش  ،سالمتي و تندرستي
عاقبت :سرانجام ،پايان كار
عالمان( :جمع عال ِم) دانشمندان علوم دینی
اهلل
َع َجل 

  فرجک :خداوند بلندمرتبه ،گشايش
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و ظهور تو را نزديك گرداند (دعايي كه هنگام ذكر

َفنّاوري :بهره گيري از ابزارهاي علمي و صنعتي

نام امام دوازدهم (ع) بر زبان مي آورند).

جديد در كارهاي صنعتي ،كشاورزي ،پزشكي و...

عدالت :دادگري ،مطابق عدل و انصاف رفتار كردن

َف ّواره :لوله ی وصل به منبع که آب از آن به هوا بجهد.

َعنبرنسيم :خوش بو

فوقالعاده :فراتر از برنامه ي معمولي ،غير عادي،

عود :نوعي چوب كه سوختن آن بوي خوشي ميدهد.

غير معمول

غ
غازي :بند باز ،شعبده باز ،ريسمان باز ،معركه گير ،كسي
كه كارهاي عجيب انجام مي دهد.
غايت  :آخرين درجه  ،پايان ،نهايت
غرق اندوه شد :بسيار غمگين شد.
ُغرور :سربلندي
توجه نكردن ،بي اعتنايي كردن
غفلت ورزيدنّ :

قابله :ماما
قادر :توانا ،داراي نيرو و قدرت
قتلِعام :كشتار گروهي ،دستهجمعي به قتل رساندن
حق خود بسنده كردن
َقناعت :قانع بودن ،به ّ

ک

غمخوارگان :غمخواران

کزآن  :که از آن

غوطه :فرو رفتن در آب

كاجستان :جايي كه درخت كاج فراوان روييده باشد.

ف

كارساز :مفيد و اثرگذار،كارگشا
كاروانيان :هم سفران ،كساني كه در يك كاروان

فارغ :آسوده ،راحت

سفر مي كنند.

َفر :شُ كوه و جالل

كامكار :نيك بخت ،خوش بخت ،پيروز

فراخواند :صدا زد ،دعوت كرد.

كاويد :جست وجو كرد ،تالش كرد ،كاوش كرد.

َفربه  :چاق

كاهلي :تنبلي ،سستي

فرسخ :واحد اندازهگیری مسافت تقریب ًا معادل ٦کیلومتر

کدخدا :بزرگ و رئیس محله

ُفروغ :روشنايي ،پرتو نور ،درخشش

َكدوبُن :بوته ي كدو ،گياه كدو

َفضيلت :نيكويي ،برتري
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ق

محبت كن.
َك َرم كرده :لطف كن ،مهرباني و ّ

كزين :كه از اين

ُگ َهر :مخفّف گوهر

كسب و كار :پيشه ،شغل ،حرفه ،كارّ ،
محل درآمد
كشمكش :ستيزه ،جدال ،دعوا
كوشند :بكوشند ،تالش كنند.
كوهسار :كوهپايه ،كوهستان
كهاي تو :تو كه هستي؟
ُك َهن  :قديم ،گذشته

گ

ل
لحظهشماري كردن :بي صبرانه منتظر چيزي بودن،
ناآرامي و بي طاقتي كردن
لَحن :آهنگ
لنج :قایق بزرگ موتوری
لَیل :شب

گذرگاه :راه گذرّ ،
محل عبور

م

گران سنگ :سنگ بزرگ و سنگین
گراييدن :رو آوردن ،پذيرفتن (گراي  :بپذير )

مادامكه :تا زماني كه ،تا هنگامي كه

گرت :اگر تو
َ

ماشاءاهلل :هرچه خدا بخواهد ،هنگام دعا و بيان

َگردن كِشان :در شاهنامه به معناي پهلوانان ،بزرگان

شگفتي به كار مي رود.

و قدرتمندان

ماکیان :مرغ خانگی

گرمابه  :ح ّمام

مانع شدن :جلوگيري كردن ،منع كردن

ُگل دسته :جايي در باالي مناره ي مسجد كه مؤ ّذن

ماهر :كاردان ،كسي كه كاري را به خوبي انجام ميدهد.

بر آن اذان مي گويد.

َمباد :نباشد.

ُگلگون :سرخ رنگ،به رنگ گل سرخ

متانَت :سنجيده رفتار كردن ،با ادب و احترام رفتار كردن

گمرک :اداره ،سازمان یا جایی که مالیات کاالهای

متّقیان( :جمع م ّتقی) پرهیزکاران

وارد شده به کشور یا کاالهای در حال خروج از کشور،

محاصره :دور چيزي را گرفتن ،بر جايي يا كسي

مشخص و گرفته میشود.

هجوم بردن

گويي :انگار ،مثل اينكه

محافظت :نگهداري كردن ،حفظ كردن ،مراقبت كردن

گوهر :مروارید و هر سنگ قیمتی مانند الماس

ُمحال :كا ِر نشدني،غير ممكن
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مِحنَت  :رنج ،سختي

موزون :خوش آهنگ ،آهنگين ،متناسب

َمحو چيزي شدن :فقط به يك موضوع انديشيدن،

مون ِس :همدم ،يار

غرق در كاري شدن ،با تمام حواس به چيزي نگاه كردن

مِهان :بزرگان ،مِهتران

ُمراقبت :نگه داري

محبت ،دوستی
مِهر :خورشيد ،ماه ا ّول پاییزّ ،

ُمردار :جسد حيوان،حيوان مرده ،الشه

مِهرگان :اوايل پاييز ،ماه مهر

َم ِرساد :نرسد ،اميدوارم نرسد ،فعلي است كه براي

َمهيب :ترسناك ،وحشتناك ،هراس انگيز

دعا و نفرين به كار مي رود.
مِسكين :بينوا ،بيچاره ،نيازمند ،تهيدست

ن

ُمشاور :راهنما ،كسي كه با او درباره ي كارها مشورت
كنند.

ناامنی :نبودن امنیت و آسایش

ُمشتاق :بسيار عالقه مند ،آرزومند

ناباوري :باور نداشتن

ُمصيبت :رويداد دردناك و غم انگيز  ،رنج و سختي

ناگوار :ناپسند ،ناشايست

ُمعاصر :هم زمان ،هم دوره

نامآشنا :شناخته شده ،معروف ،مشهور

ُمعالجت :معالجه كردن ،درمان كردن

نامی :محبوب و گرامی

مقدونيه :نام شهري قديمي در يونان كه اسكندر در

نام يافت :ناميده شد ،خوانده شد.

آن به دنيا آمده بود.

ناو جنگی :کشتی دارای تجهیزات جنگی

مکتب خانه :مکانی که در آن کودکان به شیوه ی

ناید به بار :سودي به دست نميآيد  ،فايده اي ندارد.

سنتی آموزش می دیدند.

نايَد :نمي آيد.

محبت  ،مهرباني
ُمالطفتّ :

نجنبیدم :تکان نخوردم ،از جايم حركت نكردم.
ُ

ُملك :سرزمين ،قلمرو
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نَذر :آنچه شخص بر خود واجب کند در راه خدا

منتقل كردن :جابه جا كردن ،انتقال دادن

انجام دهد.

موبَد :روحاني زرتشتي

نُسخهبرداري :رونويسي كردن ،بازنويسي كردن

موذي :آزار دهنده ،اذيت كننده ،آسيب رساننده ،موجود

نشست و برخاست :رفت و آمد کردن

مزاحم

نظاميه :مـدرسـه ها يا دانشـگاه هـايي كه خواجـه

نظام الملك بنا كرده بود.

ه

نقش بر زمين ميكردند :به زمين مي زدند ،از پا
درمي آوردند ،شكست مي دادند.

هُجوم :حمله ی ناگهانی ،تاختن ،يورش

نقش و نگار :شكل هاي رنگارنگ و گوناگون

هخامنشي :نام سلسله اي از پادشاهان ايراني در

ن ِكو :نيكو ،خوب و پسنديده

روزگاران كهن

ن ِكوهيده :زشت ،ناپسند

هراس انگيز :ترسناك ،وحشتناك ،ترس آور

نگاشتن :نوشتن ،می نگارد :می نویسد.

هَريسه :نوعي آشَ ،حليم ،غذايي است از گوشت

محبت نكني.
ننوازي :مهرباني و نوازش نكنيّ ،

و حبوبات.

نواحي :ناحيه ها ،منطقه ها ،بخش ها

هالك :نابود كردن ،از بين بردن

نَهار :روز ،در فارسی به غذای ظهر هم گویند.
نه گوياي تو :گوياي تو نيست ،از تو یاد نمی کند.
ن َ َهراسد :نترسد ،هراس نداشته باشد ،بيم نداشته باشد.

ی

نيازموده  :آنچه كه آزمايش نشده  ،تجربه نشده

يأس :نااميدي ،دل سردي

نيايش :دعا و راز و نياز با پروردگار

يال :موهاي گردن شير و اسب

نيك نامي :خوش نامي ،نام نيكو داشتن
ْ

يزدان :خداوند،پروردگار

نیلوفری :به رنگ نیلوفر ،کبود ،آبی آسمانی ،مقصود

يورش :حمله ،هجوم ،تاخت و تاز

از چرخ نیلوفری ،آسمان است.

و
َوزيدن گرفت :شروع به وزيدن كرد.
َوسواس :شك و ترديد فراوان ،ترديد بيش از حد
در انجام كاري ،د ّقت بيش از حد در جزئيات كاري
ويلون :يكي از سازهاي موسيقي
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