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سخنی با فارسی آموزان
فارسي آموزان عزيز ،خوشحالیم که کتاب فارسی آموز 1و  2و  3را با مو ّفقیت خواندید و با زبان و ادبيات فارسی
آشنا شدید .اکنون که توانايي خواندن و نوشتن فارسي را کسب کرده ايد ،می توانید با کتاب فارسی آموز 4
خواندن و نوشتن خود را تقویت کرده و با ساختمان جمالت و متون نظم و نثر فارسی بیشتر از قبل آشنا شوید و
با مهارت زیاد متون زبانی و ادبی را بخوانید و بنویسید .مجموعۀ کتاب هاي فارسي آموز براي شما فرصت هاي
مناسبي را ايجاد مي کند تا با تمرين بيشتر ،فارسي را به خوبي بیاموزید .هر یک از کتاب هاي چهارگانۀ اين
مجموعه ،در برگيرندة موضوعات فرهنگي ،نکته ها ،واژگان ،گفت و گو ،تل ّفظ ،خوانش متن ،متون زباني و ادبي و
ف ّعاليت هاي متنّوع خواندني و نوشتني است.
کتابهاي فارسیآموز در چهار سطح تدوین شده است :سطح مق ّدماتی :فارسیآموز1؛ سطح ابتدایی :فارسیآموز2؛
سطح میانی :فارسیآموز  3؛ سطح پیشرفته  :فارسیآموز  .4در هر سطح براي تقويت مهارت خواندن و نوشتن دو
توجه به مهارتهاي زباني،
کتاب اصلي و در مجموع هشت کتاب وجود دارد .محتواي برنامة درسي فارسيآموز با ّ
در دو جلد سازماندهي شده است :الف) کتاب فارسيآموز خواندن ب) کتاب فارسيآموز نوشتن.
هر کتاب متناسب با يک دوره و سه پايۀ تحصيلي است .فارسي آموزان مي توانند هر بخش را در يک پايه و هر
کتاب را در يک دوره بگذرانند .کتاب هاي خواندن و نوشتن هر سطح شامل سه بخش ،هر بخش شامل هفت
درس و هر کتاب بیست و یک درس است.
رويکرد حاکم بر برنامۀ درسي فارسي آموزي ،رویکرد انتقال فرهنگي است .براي تحقق اين رويکرد در تمامي
محتوا تا حد امکان سعي شده ،جلوه ها و آموزه هاي فرهنگي به کار گرفته شود تا از اين رهگذر خواننده با زبان
و ادب فارسي آشنا شود .کتاب فارسي آموز (خواندن) برپاية مهارت هاي گفتاري (گوش دادن ،سخن گفتن،
خواندن ،تف ّکر و استدالل) سازمان دهي شده است .درآموزش زبان فارسي ،کتاب خواندن بر رويکرد کلّي و کتاب
توجه
توجه به نگاه ترکيبي ،در مراحلي از آموزش به هر دو رويکرد نيز ّ
نوشتن ،بر رويکرد جزئي تأکيد دارد؛ ا ّما با ّ
شده است.
در بخش ا ّول ،دوم و سوم فارسي آموز ( 4خواندن) ،هر درس از يک فعالیت نگاه کن و بگو با چهار تصویر دربارۀ
موضوع درس ،واژگان ،یک متن کوتاه با عنوان «بخوان» ،درک و دريافت ،گنجینه های ادبی ،نکته های زبانی
و ادبی ،گفت و گو (مکالمه) ،روان خوانی ،شعر ،حکایت و ضرب المثل تشکيل شده است .در پایان کتاب برای
تسهیل در خواندن واژگان متن درس ها ،بخش واژه نامه قرار دارد .

براي تقويت و توانايي خوانانويسي و ّ
خط خوش فارسي آموزان ،در سازماندهي محتوای کتاب های چهار سطحی ،
خط نسخ که سرمشق خواندن بوده و ّ
سه نوع خط به کار گرفته شده است :الف) ّ
خطي است که متن درس هاي
خط تحریری که سرمشق نوشتن بوده و ّ
فارسي آموز به آن خط چاپ شده است .ب) ّ
خطي است که متن بخش
«زيبا بنويسيم» کتاب نوشتن با آن نوشته شده است .مبناي بهره گيري از ّ
خط نوشتاري يا تحريري ،مشق نظري،
دست ورزي و تمرين عملي است .پ) ّ
خط نستعليق ساده يا شبه نستعليق ،فقط در شعرخواني های کتاب خواندن
حس زيبايي شناسي به کار گرفته
با هدف آشنايي فارسي آموزان با جلوه هاي خوش نويسي فارسي و پرورش ّ
توجه شده است .هدف
شده است .در تهيه و گزينش شعرها و روان خواني ها به سطح پيشرفت فارسي آموزان ّ
اصلی این متون آشنایی با متون زیبای نظم و نثر فارسی است .از اين رو ،تکرار و تمرين در خواندن اين متن ها،
به رشد مهارت خواندن و پرورش توانايي درک آنان کمک خواهد کرد.
اميدواريم از کتاب های فارسی آموز ل ّذت برده و با این کتاب ها بتوانید با زبان و ادبيات فارسي انس بگیرید .براي
شما فارسي آموزان آرزوی سالمت ،مو ّفقيت و شادکامي داریم.

دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری
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درس 1

سر ِو اَبَرکوه

همیشه سبز ،درخت سرو ،کهنسال ،معرفی ،صبور ،طبقات
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درخت سرو درختي هميشه سبز است و همواره
خاصي داشته است .در طرحهای
اهميت ّ
در ايران ّ
پارچهبافي ،درخت سرو خميده که در فرهنگ
ايراني «  ترمه» نام دارد ،دیده میشود .سرو
در ديگر هنرهاي ايراني نيز به چشم میخورد.
مينياتور ،بهترين هنر براي شناسايي اين درخت
کهنسال است .درخت سرو در تمامي جهان
نمادي از زيبايي زندگی ایرانی معرفي شده است.
قدیمی ترین درخت سرو که در قلب ايران ،آرام
و صبور ،زندگي می کند « ،سرو ابرکوه» در استان یزد است .شاید
بتوان گفت ،این درخت یکی از مسن ترین موجودات زندۀ جهان
اهميت بسياری بین همۀ
است .از گذشته ،در ايران کاشتن درخت ّ
طبقات جامعه داشته است.
این روزها سرو کهن سال کشورمان به
توجه بيشتر
مراقبت بيشتري نياز داردّ .
به اين جاذبۀ گردشگري در دل کوير
ايران ،می تواند روزي آن را به عنوان
قلب گردشگري تفريحي و يا ح ّتي
گردشگري علمي در ژرفاي کوير
تبديل کند.
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 1چند نمونه از زیبایی های طبیعت را معرفی کنید.
 2برگ چنار نماد کدام کشور است؟ به چند نمونه از نماد کشورهای دیگر اشاره کنید.
 3به نظر شما گردشگری و طبیعت هر کشور چه ارتباطی با هم دارند؟

بهار
مح ّمد تقی بهار ملقّب به ملک الشعرای بهار ،شاعر ،ادیب ،سیاستمدار و
روزنامه نگار ایرانی است .وی در سال  ۱۲۶۳هجری شمسی در مشهد
به دنیا آمد .مق ّدمات ادبیات فارسی را نزد پدر خود ملک الشعرای صبوری
آموخت و برای تکمیل معلومات عربی و فارسی به محضر «ادیب
نیشابوری» رفت .بعد از فوت پدر ،ملک الشعرای دربار مظفرال ّدین شاه
شد .وی شش دوره نمایندۀ مجلس و سال ها استاد دورۀ دکتری ادبیات
در دانش سرای عالی و دانشکدۀ ادبیات بود .به علّت پیوستن به مشروطه طلبان و آزادی خواهان چند بار
تبعید و زندانی شد که سال های زندان و تبعید از پربهره ترین سال های زندگی ادبی وی بوده است .بهار
در روز دوم اردیبهشت  ۱۳۳۰هجری شمسی ،در خانۀ مسکونی خود در تهران زندگی را بدرود گفت و
در شمیران در آرامگاه ظهیرالدوله به خاک سپرده شد .ازمعروف ترین آثار وی دیوان اشعار ،سبک شناسی
در سه جلد ،تاریخ احزاب سیاسی ،تصحیح برخی از متون کهن مانند تاریخ سیستان را می توان
نام برد.
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به جمله های زیر د ّقت کنید:
مریم کتاب می خواند.
دانش آموزان کالس به خانه برگشتند.
هر جمله ،از دو بخش نهاد و گزاره تشکیل می شود .نهاد ،بخشی از جمله است که به شکل اسم یا گروه اسمی،
معمو ًال در ابتدای جمله می آید و دربارۀ آن خبر داده می شود .گزاره ،بخش دیگر جمله است که دربارۀ نهاد خبر
می دهد .مهم ترین ِ
جزء گزاره ،فعل است.

یکی از روش های بسیار ساده برای تقویت نوشتن ،یادداشت روزانه است.
«شنبه ا ّول مرداد؛
متوجه شدم بلیتی که سفارش داده بودم ،آماده نیست .پیک شرکت
امروز عصر ،وقتی از اتاق جلسه بیرون آمدمّ ،
دنبال فوتبال .حسابی عصبانی شدم .منشی ها رفته بودند .ح ّتی
با خیال راحت همه چیز را رها کرده و رفته بود ِ
آبدارچی شرکت هم رفته بود تا به فوتبال برسد»...

دو سؤال زیر برای نوشتن یادداشت های روزانه به شما کمک می کند:
 1امروز چه اتّفاق مه ّمی برای من افتاد؟
 2چرا این اتّفاق در ذهن من ماندگار شد؟
مهم اتّفاقات را در ذهن خود پررنگ تر کنید.
در نوشتن یادداشت روزانه ،باید نکات ّ
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پستی و بلندی زمین
بگو ببینم اسم بلندترین نقطۀ کرۀ زمنی چیه؟
بلندترین نقطۀ روی خشکی های زمنی کوه اورسته.
عمیق ترین قسمت آب های کرۀ زمنی کجاست؟
در نزدیکی جزایر فیلیپنی در اقیانوس آرام.
آفرین .ولی بگو ببینم ،عمق این ناحیه چقدره؟
حدود  11کیلومتر پاینی تر از سطح دریاست و اسمش هم گودال «ماریانا» است.

ّ
اطالعات جغرافیایی تو خیلی خوبه!

آخه تصمیم گرفتم که یه جغرافی دان بشم.
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آورده اند که انوشیروان عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود .غالمی به روستا رفت تا
نمک آرد .انوشیروان گفت« :نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد ».گفتند« :چه خللی
پیش آید؟»
گفت:
« اگر زباغ رعیت َملِک خورد سیبی

برآورند غالمان او درخت از بیخ»

(گلستان سعدی)

جهان دیدن به از جهان خوردن است.
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درس 2

دوستی

متوجه ،شاهد ،ماجرا،
جویبار ،ل ّذت ،هم صحبت ،اظهار ،پیمان ،صمیمی ،لحظه ای ،دل تنگّ ،
حیرتزده
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در روزگاران قدیم ،موشی برلب جویباری النه داشت
و زندگی خوشی را سپری می کرد .هر روز در اطراف
جویبار قدم می زد و از آفتاب گرم ل ّذت می برد و
استراحت می کرد .تنها غم او تنهایی بود و نداشتن
دوست و هم صحبت .تا اینکه روزی از دل جویبار
قورباغه ای بیرون آمد .موش از اینکه هم صحبتی پیدا
کرده بود ،خشنود گشت و قورباغه هم اظهار شادی کرد.
از آن روز ،قورباغه و موش پیمان دوستی بستند .هر
روز آفتاب که می زد ،دو دوست صمیمی لب جوی آب
می نشستند و برای هم حکایت و شعر می خواندند و ل ّذت می بردند.
م ّدتی گذشت و دوستی آنان چنان محکم شد که اگر لحظه ای یکدیگر را نمی دیدند ،دل تنگ می شدند.
روزی موش به قورباغه گفت «:درست است که ما هر روز یکدیگر را می بینیم ،ا ّما زمانی که تو زیر
آبی ،هرچه صدایت می کنم نمی شنوی!» قورباغه گفت« :حق با توست ،ولی چه می توان کرد که من
نمی توانم همیشه بیرون از آب زندگی کنم و تو هم نمی توانی زیر آب بیایی!» موش گفت« :ما باید
وسیلهای پیدا کنیم که هروقت با هم کاری داشتیم ،بتوانیم یکدیگر را خبر کنیم ».پس از گفت و گوی
بسیار ،قرار براین شد که رشته ای دراز بیابند و با کشیدن آن همدیگر را به لب آب بکشانند .یک سر
رشته را موش به پایش بست و س ِر دیگر را قورباغه .چند روزی موش و قورباغه با کشیدن رشته همدیگر
را خبر می کردند.
روزی موش جلوی النه اش نشسته بود و قورباغه هم در زیر آب مشغول شنا بود .ناگهان زاغی موش را
متوجه کشیده شدن رشته شد .به گمان آنکه دوستش
به منقار گرفت و به هوا برخاست .قورباغه در آبّ ،
متوجه شد که رشته او را با خود از آب بلند کرد و به آسمان
او را صدا می کند ،روی آب آمد .ا ّما ناگهان ّ
برد .مردمی که شاهد این ماجرا بودند ،حیرت زده آنها را تماشا می کردند.
(قصه های مثنوی)
ّ
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 1موش ،قبل از آنکه با قورباغه دوست شود ،چه مشکلی داشت؟
2
عاقبت دوستی موش و قورباغه به کجا رسید؟
ِ

 3دوستی موش و قورباغه چه اشکالی داشت؟

کلیله و دمنه
َکلیله و دِمنه :کتابی است از اصل هندی که در دوران
ساسانی به فارسی میانه ترجمه شد .کلیله و دمنه کتابی
پندآمیز است که در آن حکایت های گوناگون (بیشتر از
زبان حیوانات) نقل شده است .نام آن از نام دو شغال با
نام های کلیله و دمنه گرفته شده است .بخش بزرگی از
کتاب اختصاص به داستان این دو شغال دارد و اصل
داستان های آن در هند به وقوع می پیوندد .کتاب کلیله
و دمنه از جملۀ آن مجموعۀ دانش و حکمت هاست که
مردمان خردمند قدیم گرد آوردند و به هرگونه زبان
نوشتند و از برای فرزندان خویش به میراث گذاشتند و در
اعصار و قرون متمادی گرامی می داشتند ،می خواندند و از آن حکمت عملی و آداب زندگی و زبان می آموختند.
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جنگ از طرف دوست ،دل آزار نباشد
گربانگ برآید که سری در قدمی رفت

یـاری کـه تح ّمـل نکنـد یـار نباشـد

بسـیار مگوییـد کـه بسـیار نباشـد

تــا رنــج تح ّمــل نکنــی گنــج نبینــی
ِ
رنجـوری مشـتاق
شـب
آهنـگ درا ِز ِ
ِ

تـا شـب نـرود صبـح پدیـدار نباشـد
بـا آن نتـوان گفـت کـه بیـدار نباشـد

مرغـان قفس را اَلمی باشـد و شـوقی

کان مـرغ ندانـد کـه گرفتـار نباشـد

آن را که بِصارت نبود ،یوسـف صدیق

جایـی بفروشـد کـه خریـدار نباشـد
(سعدی)

شعری که با هم خواندیم ،در پنج سطر سروده شده است .هر یک از این سطرها یک «بیت» نام دارد .همان طور
که می بینید ،هر بیت شامل دو قسمت است .هریک ازاین بخش ها «مصراع» نام دارد.
بیت کمترین مقدارشعر است.
مصراع کمترین مقدار سخن آهنگین و موزون است.
توجه کنید :واژۀ «نباشد» به صورت یک کلمۀ مستقل و به یک معنی ،در پایان
حال به پایان هر یک از بیت ها ّ
همۀ آنها تکرار شده است .این واژه «ردیف» نامیده می شود.
کلمه های آزار ،یار ،بسیار ،پدیدار ،بیدار و گرفتار را که صداهای پایانی آنها مشترک است« ،قافیه» می گویند.

نوشتۀ زیر را بخوانید.
درۀ وسیع رسیده بودیم .روی دامنۀ کوه ،یک دهکدۀ سفید بود .شیروانی خانه ها در آفتاب برق
«...به یک ّ
می زدند .باالتر از دهکده ،چندین مزرعه دیده می شد .چند تا از مزرعه ها زرد بودند ،چند تا کبود ،چند تا هم سبز.
کوه های دور دست کبود و درخشان و نرم بودند ،مثل این بود که از میان نوری رؤیایی بیرون آمده باشند»...
توجه به جزئیات ،به نویسنده کمک کرده است تا بتواند توصیف زیبایی
در نوشته ای که خواندید ،نگاه دقیق و ّ
داشته باشد.
برای توصیف ،باید چشم ها را خوب باز کرد و خوب دید و به همۀ آنچه در اطراف می گذرد ،با د ّقت بیشتری
نگاه کرد .هیچ چیز را نباید نادیده گرفت.
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یاران هم دل
خرم ،موش و کالغ و سنگ پشت و آهویی در جوار هم می زیستند .زندگی
در مرغزاری خوش و ّ

آنها قرین دوستی و صفا بود .در سختی و بالی روزگار یکدیگر را آزموده بودند و به دوستی
هم اعتماد داشتند .هر روز در گوشه ای از مرغزار کنار هم می نشستند و از دوستی یکدیگر
بهره مند می شدند.
روزی از روزها زاغ و موش و سنگ پشت در همان گوشه جمع شدند و ساعتی به انتظار آهو
نشستند .آهو نیامد ،دل نگران شدند و به زاغ گفتند بر هوا پرواز گیر و در حوالی بنگر تا از
آهو اثری هست یا نه؟ زاغ بر هوا رفت .آهو را در دامی گرفتار دید .بازآمد و به یاران گفت.
زاغ و سنگ پشت به موش گفتند «:در این پیشامد از ما کاری ساخته نیست و جز به تو امید
نتوان داشت ».موش به شتاب متام پیش آهو رفت و گفت « :ای برادر ،چگونه بدین دام گرفتار
آمدی؟» هنوز جواب نشنیده بود که سنگ پشت رسید .آهو به او گفت « :ای برادر آمدن تو به
اینجا بر من دشوارتر از این بالست ،چه اگر صیاد به ما برسد و موش بندها را بریده باشد ،من
به چاالکی از نظر او پنهان خواهم شد .زاغ هم می پرد و موش هم به سوراخ می گریزد ،ا ّما تو
نه تاب مقاومت داری و نه پای گریز .چرا خود را به رجن افکندی؟» سنگ پشت گفت  « :چگونه

می توانستم نیامی و دوست خود را هنگام بال تنها گذارم ،زندگانی که در فراق دوستان بگذرد
چه ّ
لذتی دارد؟»

هنوز سنگ پشت در این سخن بود که ص ّیاد از راه رسید .موش از بریدن بندها فارغ شده

بود .آهو بجست و زاغ پرید و موش در سوراخ گریخت .ص ّیاد برسید .چون دام آهو بریده دید،
متح ّیر به چپ و راست می نگریست .ناگاه نظرش بر سنگ پشت افتاد ،او را گرفت و محکم

بست و در توبره انداخت و روی به راه نهاد.

یاران جمع شدند و از حال سنگ پشت جویا گشتند .معلومشان شد که به دست ص ّیاد گرفتار
شده است .زاری ها کردند و تلخی ها چشیدند و بر بخت بد خویش نفرین فرستادند .زاغ و
آهو گفتند  « :زاری و نالۀ ما به حال سنگ پشت سودی ندارد .باید چاره ای بیندیشیم و او را
خالصی دهیم».
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موش به آهو گفت  « :چاره آن است که تو بر سر راه ص ّیاد قرار بگیری و چنان بنمایی که مجروح

شده ای و زاغ بر تو بنشیند .چنان که گویی قصد جان تو را دارد .وقتی چشم ص ّیاد بر تو بیفتد.

بی شک در تو طمع می کند و سنگ پشت را با توبره رها می کند و روی به تو می آورد .چون

نزدیک تو برسد ،لنگان لنگان از او دور شو ا ّما شتاب مکن تا از تو نومید نشود .من به دنبال او

می آمی و در مدّ تی که او در تعقیب توست ،بندهای سنگ پشت را می برم و او را رها می کنم».

چننی کردند .ص ّیاد از تعقیب آهو خسته شد .وقتی بازگشت ،بندهای توبره را بریده یافت و

سنگ پشت را در توبره ندید .شگفت زده شد و به فکر فرو رفت .به رها شدن آهو از بند و اینکه
چگونه خود را به بیماری زده بود و نشسنت زاغ بر آهو و رها شدن سنگ پشت اندیشید ،بیمناک
شد .با خود گفت  « :اینجا سرزمنی جادوگران است .بهتر است هرچه زودتر بازگردم».
آهو و زاغ و موش و سنگ پشت بار دیگر دور هم جمع شدند و با آسودگی خاطر به زندگی در
آن مرغزار ادامه دادند و از فتنۀ روزگار و آسیب و بال در امان بودند.
تصرف و تلخیص)
(از کلیله و دمنه با ّ
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پادشاهی در یک شب سرد زمستانی از قصر خارج شد .هنگام بازگشت سرباز پیری را دید که با لباسی اندک
در سرما نگهبانی می داد .پادشاه از او پرسید  « :سردت نیست؟ من االن داخل قصر می روم و می گویم یکی
از لباس های گرم مرا برایت بیاورند ».نگهبان ذوق زده شد و از پادشاه ّ
تشکر کرد.
ا ّما پادشاه به محض ورود به قصر ،وعده اش را فراموش کرد .صبح روز بعد ،جسد سرمازدۀ پیرمرد را در
حوالی قصر پیدا کردند؛ در حالی که در کنارش با خطی ناخوانا نوشته شده بود  « :ای پادشاه ،من هر شب با
لباس گر ِم تو مرا از پای درآورد»...
لباس کم سرما را تح ّمل می کردم ،ا ّما وعدۀ ِ
همین ِ

(مصطفی رحمان دوست)

همسایۀ نزدیک ،بهتر از برادر دور است.
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درس 3

فروغ دانایی

امانت ،دسته جمعی ،خانواده ،حلوا ،پس انداز ،حیاط ،بساط ،اعتماد ،ارث ،رایگان ،دسترسی ،زجر
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عشق به کتاب داشتن و کتاب
خواندن از کوچکی در من به
وجود آمد .وقتی کوچک بودم،
پدرم کتاب امانت می گرفت و یا
کرایه می کرد و به خانه می آورد.
ما دور هم می نشستیم و به
نوبت کتاب می خواندیم .این نوع
کتاب خواندن ،یعنی کتاب خوانی
دسته جمعی ،پنج شش سال در
خانوادۀ ما رسم بود.
بعدها به دارالفنون رفتم .مادرم
هر روز برایم نان را در دستمال می پیچید و دو عباسی پول در جیبم می گذاشت .ا ّما من فقط سه
شاهی از این پول را پنیر و حلوا می خریدم و پنج شاهی پس انداز می کردم و می رفتم به مسجد شاه.
در حیاط مسجد بساط کتاب فروشی می چیدند.
من با یکی از کتاب فروشی های مسجد قرار گذاشته بودم که روزی پنج شاهی به او بدهم تا وقتی
پس اندازم به ح ّد کافی رسید ،به من کتاب بدهد .کم کم او به من اعتماد پیدا کرد و کتاب هایی را
که می خواستم ،می داد و روزانه پنج شاهی از من می گرفت.
من از دوازده سیزده سالگی به بعد به تدریج کتاب می خریدم و به دویست جلد کتابی که به من
ارث رسیده بود ،اضافه می کردم .حاال آن کتاب ها به بیست و پنج هزار جلد رسیده اند .دلم می خواهد
آنها را به  200هزار جلد برسانم و تمام این کتابخانه را به رایگان به ملّت ایران تقدیم کنم .من از
دسترسی نداشتن به کتاب خیلی زجر کشیده ام.
(مجتبی مینوی)
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 1چرا نویسنده دوست داشت کتابخانه اش را به رایگان به ملّتش تقدیم کند؟
 2کتاب خوانی دسته جمعی را شرح دهید.
صرف خرید کتاب می کرد؟
 3چرا نویسنده در کودکی بخش زیادی از پول هایش را
ِ

جامی
نورال ّدین عبدالرحمن جامی در سال  ۸۱۷هجری قمری در خرجرد جام
از توابع خراسان متولّد شد .جامی بعدها همراه پدرش به سمرقند و هرات
رفت ،در آن دیار به کسب علم و ادب پرداخت و سپس به سیر و سلوک
مشغول شد  .وی در محرم  ۸۹۸هجری قمری وفات کرد و در هرات
با احترام فراوان به خاک سپرده شد .از جامی بیش از چهل اثر و تألیف
سودمند و گرانبها به جای مانده است .معروفترین اثر او هفت مثنوی
به نام «هفت اورنگ» است.
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توجه کنید:
به جمله های زیر ّ
من پیاده به مدرسه می روم.
دوستان خوب به همدیگر کمک می کنند و مراقب یکدیگر هستند.
امیر دوچرخه ای دارد که به آن خیلی عالقه مند است و همیشه آن را تمیز نگه می دارد.
جملۀ ا ّول دارای یک فعل است ،ا ّما جمله های دوم و سوم بیش از یک فعل دارند .به جملۀ ا ّول که یک فعل
دارد ،جملۀ ساده و به جمله های دوم و سوم که بیش از یک فعل دارند ،جمله های غیرساده یا مرکب می گویند.

حس شنوایی به شما کمک میکند تا بتوانید نوشته  ای زیبا خلق کنید .به نمونۀ زیر
استفادۀ صحیح و به جا از ّ
توجه کنید.
ّ
«   ...اگر توفان آن قدر قوی نبود ،قایق ها لنگر می انداختند .باد همچنان می وزید و دریا بر دیوارۀ سد می کوبید.
سروصدای ماهی گیرها و تق تق کفش های چوبی شان در خیابان شنیده می شد»...
(لک لک ها بر بام ،میندرت دویونگ)

حس شنوایی به خوبی بهره بگیرید .در شنیدن باید به
برای اینکه تأثیر نوشتۀ خود را بیشتر کنید ،باید از ّ
توجه کنید.
جزئی ترین صداها هم ّ
برای شروع بهتر است ،ابتدا چشمان خود را ببندید و به د ّقت به صداهای اطراف خود گوش دهید و آنچه را
که می شنوید ،بنویسید.
«   ...فقط صدای کفشهایش روی شنها شنیده میشد .صدای زوزۀ باد هم در البهالی درختان میپیچید »...
(صعود)
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ا ّولین کتاب
چه کسانی ا ّولنی کتاب رو نوشنت؟

سومری ها ،با اختراع ّ
خط میخی ،ا ّولنی کتاب رو به وجود آوردن.
روی چه چیزایی می نوشنت؟

روی موا ّدی مثل گل نرم ،چوب یا عاج.

چه جوری روی ِگل می نوشنت که نوشته ها خراب نشن؟
پس از نوشنت روی گل نرم ،گل ها را می پخنت تا سفت بشه .این گل های پخته ا ّولنی
کتابایی هسنت که تا حاال کشف شدن.
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روزى انورى از بازار بلخ می گذشت .هنگامه اى دید .پیش رفت و سرى در میان کرد .مردى دید که قصاید
انورى به نام خود می خواند و مردم او را تحسین می کردند.
انورى پیش رفت و گفت« :اى مرد ،این اشعار از کیست که می خوانی؟»
گفت« :اشعار انورى».
انورى گفت« :انورى را می شناسی؟»
گفت« :انورى منم».
انورى بخندید و گفت« :شعر دزد دیده بودم ،ا ّما شاعر دزد ندیده بودم».

نویسنده داند که در نامه چیست؟
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درس 4

تماشاگه راز

جاذبه ،خاطرات ،اوقاتِ فراغت ،فضا ،شهرنشینی ،جلوه های طبیعت ،متن ّوع ،همهمه ،شبانگاهان،
عظمت ،عطر ،مناجات
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گردشگاه ها و جاذبه های طبیعی
و تاریخی ،نماد هویت شهرها
هستند و در زنده کردن خاطرات
افراد نقش مؤثّری دارند.
همچنین ،مکانی مناسب برای
گذراندن اوقات فراغت و گردهم
آمدن خانواده ها در فضایی شاد و
به دور از غوغای شهرنشینی به
شمار می روند.
در ایران باغ های معروفی وجود
دارد که از آن میان می توان به
«باغ ارم شیراز»« ،باغ شازدۀ
ماهان»« ،باغ فین کاشان» و
«باغ دولت آباد یزد» اشاره کرد.
مردم از جلوه های طبیعت در باغ های ساده بهره می برند .باغ ایرانی ساده است و
خاصی ندارد ،ا ّما مفهوم آن ،نگاه هنرمندانه ای را می طلبد.
پیچیدگی ّ
درختان متن ّوع درون باغ ،همچون واژگان در شعری با قافیه ،کنار یکدیگر قرار گرفته اند.
باغ ایرانی از دیرباز غرق در سایۀ انبوه درختان میوه و آکنده از رنگ ها و عطر گل ها و
گیاهان خوش بو و آواز مرغان و همهمۀ حشرات بوده است .جویبارهایش هر تماشاگری
را به شوق می آورند و شبانگاهان در سکوت و عظمت باغ ،گویی عطرها ،رنگ ها و
صداها سر فرا گوش هم آورده ،مناجات می کنند.
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 1وجود گردشگاه ها در کنار شهرها چه فایده ای برای مردم دارد؟
درون باغ به چه چیزی مانند شده اند؟
 2درختان متن ّوع ِ
 3چند نمونه از زیبایی های باغ ایرانی را بیان کنید.

سیمین دانشور
سیمین دانشور (متولّد  ۸اردیبهشت ۱۳۰۰شیراز) نویسنده و مترجم
ایرانی و همسر جالل آل احمد بود و در اکثر فعّالیت های فرهنگی و
اجتماعی همسرش حضور و همکاری داشت .در سال  ۱۳۲۸با مدرک
دکترای ادبیات فارسی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد .عنوان
رسالۀ وی «  علم الجمال و جمال در ادبیات فارسی تا قرن هفتم» بود.
وی نخستین زن ایرانی است که به صورتی حرفه ای به زبان فارسی
داستان نوشت .مهم ترین اثر او رمان « سووشون» است که نثری ساده دارد و به  ۱۷زبان ترجمه شده
است .سووشون از جمله پرفروش ترین آثار ادبیات داستانی در ایران به شمار می رود .وی در  ۱۸اسفند
سال  ۱۳۹۰خورشیدی در تهران درگذشت.
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شعر زیر را بخوانید و به ّ
توجه کنید:
محل قرار گرفتن قافیه های آن ّ
گفت می شاید که من در اشتیاق
این روا باشد که من در بند سخت
این چنین باشد وفای دوستان
یاد آرید ای مِهان زین مرغ زار

جان دهم اینجا بمیرم در فراق
گه شما بر سبزه گاهی بر درخت
من در این حبس و شما در گلستان
یک صبوحی در میان مرغزار
(مثنوی ،مولوی)

٭٭٭
قافیه های این شعر چگونه است؟ قافیه در دو بیت ا ّول شعر به ترتیب چنین است:
بیت ا ّول« :اشتیاق» و «فراق» بیت دوم« :سخت» و «درخت».
آیا می توانید قافیه را در بیت سوم و چهارم حدس بزنید؟
چنین شعری را «مثنوی» یا «دوگانی» می نامند ،زیرا در هر بیت ،دو مصراع هم قافیه هستند .اگر بخواهیم
شکل قرارگرفتن قافیه را در مثنوی نشان دهیم ،چنین می شود:
ــــــــــــــــــــــــــــــ Δ
ــــــــــــــــــــــــــــــ Δ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای خوب نوشتن باید تمام حواستان را به کار بگیرید و عالوه بر نگاه دقیق و خوب شنیدن ،به حس هایی مانند
توجه کنید و بتوانید اشیا را به خوبی لمس کنید.
بویایی و چشایی هم ّ
در نوشتۀ زیر ،نویسنده از بیشتر حواس در توصیف فضا استفاده کرده است ...« :دست هایش را روی برف ها
گذاشت و زانوهایش را میان برف ها فرو برد .هر چهار طرفش را بو کرد .حاال نوک بینی اش را توی برف ها
فرو  برد .احساس کرد بوی آشنایی را حس می کند .شاید بوی یکی از شکارچیان یا بوی سورتمه بود ...ا ّما این
هوا جز بوی باد و یخ و برف ،بوی دیگری نداشت .احساس می کرد سرما بینی اش را کرخت کرده»...
(آن سوی صنوبرها ،فریدون عموزاده خلیلی)
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گردشگاه
منی دونستم یکی از بزرگ ترین تفریحای انسان ها سیر و سیاحت در گردشگاه هاس.

درسته ،عالوه بر اینکه گردشگاه ها مکانی برای تفریحن ،از سرمایه های ملّی هر کشور به
حساب میان.
چرا گردشگاه ها برای مردم اه ّمیت دارن؟

این مکان ها یا اه ّمیت تاریخی و علمی دارن و یا مناظر زیبایی دارن که می شه از آنها ّ
لذت
برد.

بنابراین باید به د ّقت از اونا مراقبت کرد.
همنی طوره .درغیر این صورت زیان بزرگی به کشور وارد می شه.
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گل هایی که در نسیم آزادی می شکفد
ساعت هشت شب؛ صف دو ردیفی طویل برای اهدای خون از راهروهای بیمارستان تا
کمرکش خیابان باقرخان ادامه دارد .ازدحام است و مهربانی می گوید  « :جلوی دانشگاه
تهران ،سی  چهل نفر کشته شده اند و زخمی زیاد است ».آمبوالنسی آژیرکشان می آید و وارد
روی دوشش است؛ خودش رنگ به رو ندارد و ا ّما
بیمارستان می شود .پیرمردی ،جوانی،
ِ

روی صورت جوان خون َد َله بسته ،می روند تو .همه با هم حرف می زنند ،درد دل می کنند،

سیاست می بافند و از انتظار برای امام می گویند .هیچ کدامشان فکلی و کراواتی نیستند.
زن ها بعضی روسری دارند و بعضی چادر و بعضی هیچ ،خامنی می گوید  « :چارچار است ،به
قول اخوان «هوا بس ناجوامنردانه سرد است» .یادم به راه پیمایی چند روز پیش می افتد که
زبان هم وطنم پاها را به زمنی می کوفتند و با مشت های گره کرده ،ترکی سرود
جوان های ترک ِ

می خواندند و موجب می شدند که قلب ها تندتر بزند و سرما رانده شود .جوانی که جلوتر از من
ایستاده ،تازه پشت لبش سبز شده؛ رفیقش کمی از خودش بزرگ تر است ،می گوید  « :صبح
روی شکم با ماژیک نام و نام فامیل و شمارۀ تلفنم را نوشتم» .رفیقش می گوید« :من دو رکعت
مناز شهادت خواندم و شناسنامه ام را تو جیبم گذاشتم؛ اگر شهید شدم  »...جوان بلند باالیی
که سبیل بور دارد و کاپشن خاکستری تنش است ،از بیمارستان درمی آید .رفیقش کاپشن
قرمز پوشیده ،دست همدیگر را می گیرند .رفیقش توضیح می دهد .این بار سوم است که خون
داده؛ خونش ( )-Oاست :صورت جوانی که خونش ( )-Oاست ،گل انداخته ،انگار تب دارد.
می گوید« :پنبه و شیر ،والیو ِم ده و آنتی بیوتیک می خواهند .خون به اندازۀ کافی دارند .فکر

ِ
سفید مزیّن به ل ّکه های خون
می کنم .به زودی اعالم کنند که .»...مرد میان سالی با روپوش

از د ِر بیمارستان بیرون می آید و داد می زند« :خون به اندازۀ کافی دارمی  ...شیر و  »...یک نفر
با شتاب می آید و یک بلندگوی دستی به دستش می دهد.
زن و مرد و پیر و جوان دوان دوان به راه می افتند .ماشنی ها بوق می زنند؛ موتورسیکلت ها
تاپ تاپ صدا می کنند .طولی منی کشد که با پاکت های شیر ،با بسته های پنبه در دست ،با
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بسته های دوای جمع آوری شده از خانه ها ،داروخانه ها و فروشگاه ها برمی گردند .والیوم ده
و آنتی بیوتیک پیدا نکرده اند .دختر جوانی نفس نفس زنان از راه می رسد؛ یک شیشه دستش
است :والیو ِم پنج مادربزرگ است .دو تا برایش کنار گذاشته؛ آخر فردا ،شنبه روز قتل است.

ممکن است دواخانه ها بسته باشد.

آن جمعۀ خوننی دیگر ( 17شهریور) برای زخمی ها یخ الزم بود .نزدیکی های بیمارستان
د ِر خانۀ هموطنی را زدم ،خامن ارمنی بود؛ هر چه یخ در یخچالش داشت ،داد و یخچال را
خالی کرد و از ظرف های آب پُر کرد .گفت« :یخ که بست برایتان می آورم» .پرسیدم« :آب
هندوانه دارید؟» طولی نکشید که همسایه هایش بالگن های پر از یخ و چند پارچ آب هندوانه

به بیمارستان آمدند و چندتاشان هم سوپ جوجه و کمپوت آورده بودند.
این مهربانی ها را کی و کجا دیده؟ آن هم از مردمی که متام عمر در الک خودشان بوده اند.
دختری را می شناسم که پسر جوانی ُهل داده بودش به طرف جوی آب تا در تیر رس نباشد

و خودش تیر خورده بود .جوان های بسیاری را می شناسم که سرشان را از بیخ تراشیده اند تا
سربازانی که به مردم پناهنده شده بودند ،لو نروند . ...
آنچه در دوران ما روی می دهد ،شعر عظیمی است و قالب شعر برایش برازنده تر است .دنبال
قافیه و ردیف نگردید؛ شعر ناب است بعدها معلّم ها موضوع انشا خواهند داد که «امیان مهم تر

است یا تفنگ؟»
در تاریخ کشورمان چه بسیار به مبارزانی سیاسی برمیخورمی که هرچند کوشش شده در تاریخ
گمشان کنند ا ّما سخت حضور دارند و پیدا هستند .در هنر و ادب ایران ،در ادبیات فارسی پیش
از مشروطیت به تعداد معدودی برمیخورمی که سعی کردهاند «ن ُه کرسی فلک را از زیر پای
قزل ارسالن بکشند» و در دوران مشروطیت چه بسیار روزنامهنگار و شاعر و نویسنده که تا پای
جان مبارزه کردند و این به آن نشان که وقتی نسیم آزادی میوزد ،بسیار گلها خواهند شکفت.
السیر مردم هماهنگی یافت و بَز ِم نفس مردم گرمشان کرد.
خوشبختانه قطار سریع ّ

این روزها در روزنامه ها به نام های تازه برمی خورمی و ّ
طراح با معرفت ،دو
لذت می برمی .یک ّ

ِ
دست دو تا شی ِر پشت به هم کردۀ آرم تلویزیون داده بود و من حظ کردم و وقتی امام
تفنگ به

آمد ،دو تا گل به دست شیرها داده بودند که دیدمی حکومت چطور به گل ها کج دهنی کرد.

هزار دعا بر لب و هزار امید در دل دارم .امیدوارم حماسه ها و شهادت ها و مبارزات و
جان فشانی های مردم نتیجه ای در خو ِر کام بیابد .رهبر مستدام و دل های همگی خوش باد!
این مردم چه آریایی چه غیرآریایی از نژاد شریف انسانی اند .امیدوارم و دعا می کنم که گل های

اندیشه و تف ّکر بر حق ،خرمن خرمن بشکفد و قانون ،اساسی بیابد برای اشاعۀ آزادی و عدالت
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و امنیت و تقوا و دانش .امیدوارم و دعا می کنم که هنرمندان ما که راه خودشان را یافته اند،
آن را ادامه بدهند و قلبشان همچنان با قلب مردم بتپد و صدای آنها آوای مرد ِم رجن کشیده

باشد و قلم و قلم مو و آهنگ و تیشۀ مصاحلشان جز به راه حق نرود .امیدوارم و دعا می کنم
که خسته و دل سرد نشومی و رجن مشترکی که یادگا ِر قرون است و دل هامیان را به هم نزدیک
کرده و شعارهامیان را واحد کرده و جهت مبارزه را متشکل کرده و قوام و وحدت بخشیده،
به پایان برسد ،ا ّما مهربانی دل ها و هم بستگی ها و گذشت ها هیچ گاه به ختام نرسد .همۀ ما
و بیش از همه ،روشن فکران و هنرمندان بایستی با دل سوزی و مر ّوت و عاری از غرب زدگی

به این بذر آسیب پذیر که مردم ایران پاشیده اند و با خون خودشان آن را آبیاری کرده اند ،آب
پاک و نور و هوای سالم برسانند تا درختی سایه گستر گردد.

(سیمین دانشور ،به نقل از روزنامۀ کیهان ،بهمن )1357

***
با دیو سیاه شب در آویخته امی

در کام فلق بادۀ خون ریخته امی

از با ِد سحر نشان ما را جویید

َس صبح در آمیخته امی
ما با نَف ِ
(حسن حسینی)
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روزی خسروی به تماشای صحرا بیرون رفت .باغبانی را دید ،مردی پیر و سال خورده .با این حال ،سرگرم
کاشتن نهال درخت بود.
خسرو گفت   « :ای پیر ،در موسم کهن سالی و فرتوتی ،کار ا ّیام جوانی پیشه کرده ای .وقت آن است که
دست از این میل و آرزو برداری و درخت اعمال نیک در بهشت بنشانی .چه جای این حرص و هوس باطل
است؟ درختی که تو امروز نشانی ،میوۀ آن کجا توانی خورد؟»
باغبان پیر و پاکدل گفت  « :دیگران نشاندند و ما خوردیم .اکنون ما بنشانیم تا دیگران بخورند».

(مرزبان نامه ،سعد الدین وراوینی)

سبزه بر سنگ نروید ،چه گنه باران را؟
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درس 5

کاشان

تفرج ،محصوالت ،مو ّقت ،کوهپایه ،مهرگان،
ِ
تبرک ،تفریحّ ،
رقص چوبی ،تشریفات ،قالی شورانّ ،
یقین
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اردهال دهی است بزرگ در حوالی
کاشان؛ سر راه کاشان به دلیجان
و درکوهپایه .اوایل پاییز ،هفت َده
روزی ،درآن بازاری دایر است با
چند تایی دکه های مو ّقت.
تمام محصوالت خوراکی ،پوشاکی
و ...در آن خرید و فروش می شوند.
در این روزها ،بیش از پنجاه هزار
زن و مرد از اطراف به این بازار
می آیند؛ برای داد و ستد و تفریح و
تفرج .رو ِز قالی شوران نیز دو هزار
ّ
تبرک و با تشریفاتی و آداب و دسته ای و نوعی
نفری از اهالی فین کاشان می آیند؛ برای شستن قالی ّ
رقص چوبی.
دسته ای از مردان ،چوب به دست ،از کنار جوی آب تا بقعه می دوند و بعد دنبال قالی تا کنار جوی
برمی گردند و با چوب های خود ،آب از جوی به قالی می پاشند .این کار تا ظهر طول می کشد .روز
قالی شوران هفدهمین روز پاییز هر سال است؛ یعنی روز هفدهم از ماه هفتم سال شمسی.
در نگهداشتن چنین حسابی ،باید به سراغ مهرگان برویم و مهرگان یعنی روز شانزدهم از ماه مهر.
درگذشته ،در ا ّیام مهرگان ،هفتۀ بازارها دایر می کرده اند و میوه و صیفی می خورده اند و دیگر آداب...
به این طریق ،گمان نزدیک به یقین دارم که در مشهد اردهال ،با ظاهر و رنگ و رویی مذهبی ،جشن
مهرگان را نگه داشته اند.
(مهرگان در مشهد اردهال ،جالل آل احمد)
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 1مراسم قالی شوران چگونه اجرا می شود؟
 2قالی شوران در کجا اجرا می شده است؟
 3قالی شوران در چه زمانی از سال انجام می شده است؟

سهراب سپهری
سهراب سپهری ( متولّد  ۱۵مهر  ۱۳۰۷کاشان) شاعر ،نویسنده و نقّاش
اهل ایران بود .او از مهم ترین شاعران معاصر ایران است و شعرهایش
به زبان های بسیاری از جمله انگلیسی ،فرانسوی ،اسپانیایی و ایتالیایی
خاصی داشت
ترجمه شده است .سهراب به فرهنگ مشرق زمین عالقۀ ّ
و سفرهایی به هندوستان ،پاکستان ،افغانستان ،ژاپن و چین داشت.
سهراب هنرمندی جستجوگر ،تنها ،کمال طلب ،فروتن و خجول بود.
وی در غروب یکم اردیبهشت سال  ۱۳۵۹در بیمارستان پارس تهران به علت ابتال به بیماری سرطان
خون درگذشت .صدای پای آب ،حجم سبز و مسافر برخی از آثار اوست.
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به جمله های زیر د ّقت کنید:
من دیروز به مدرسه رفتم.
من اآلن به مدرسه می روم.
من فردا به مدرسه خواهم رفت.

می دانیم که فعل مهم ترین ِ
جزء جمله است .فعل ویژگی هایی دارد که یکی از آنها «  زمان» است .در جملۀ ا ّول،
فعل «  رفتم» بر زمان گذشته ،در جملۀ دوم فعل «  می روم» بر زمان حال و در جملۀ سوم فعل «  خواهم رفت»،
بر زمان آینده داللت دارد .به فعل هایی که در زمان گذشته انجام شده باشد «  ماضی» ،به فعل هایی که در زمان
حال انجام می شوند  « ،مضارع» و به فعل هایی که در زمان آینده انجام خواهند گرفت  « ،مستقبل» می گویند.

توصیف فضا و مکان
تاکنون آموختیم که برای نوشتن باید با د ّقت بیشتری ببینیم ،بشنویم و از حواسمان بهره بگیریم.
تجسم
برای توصیف هر فضا و مکانی باید م ّدتی در آن مکان قرار بگیریم و یا در خیال ،خود را در آن فضا ّ
کرده و سپس آن را توصیف کنیم.
نوشتة زیر نمونه ای از توصیف یک « خانه باغ» است.
« ...پنجره ها رو به باغی گشوده شده بود که پر از درختان سرو و صنوبر و سیب و گالبی بود .نورخورشید اتاق
را روشن کرده بود .آینه ای بلند با قابی طالیی روی طاقچه بود و دو شمعدان با شمع های رویشان در دو طرف
آن بودند .دو ماهی در تُنگ آب می رقصیدند و خود را در آینه تماشا می کردند .روی طاقچه دو اللة کمر باریک
فیروزه ای قرار داشت .اتاق پر از شادی بود »...
(محمد رضا یوسفی)
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غار عجیب
توی سفر به روستای ابیانه ،نزدیک کاشان ،غار قدمیی و عجیبی دیدم.
می شه درباره ش بیشتر توضیح بدی؟
این غار ،حدود دو هزار سال قبل ،تو دل کوه کرکس ،به شکل یه تونل پرپیچ و خم و با
ابزارهای ابتدایی ،کنده شده.
یعنی می خوای بگی این غار طبیعی نیست؟
بله .این غار ساختۀ دست انسان های زمان خودشه.
واسه چی اونو ساخنت؟
گفته می شه ،این غار رو با راهروهای تنگ و اتاق های متعدّ د برای مراسم مذهبی ساخنت
و امروزه بدون وسایل پیشرفته منی شه به ته آن رفت.
پس واقع ًا غار عجیبیه!

43

آب را گل نکنیم
در فرودست انگار ،کفتری می خورد آب
یا که در بیشۀ دور ،سیره ای پر می شوید
یا در آبادی ،کوزه ای پر می گردد
آب را گل نکنیم،
شاید این آب روان ،می رود پای سپیداری ،تا فرو شوید اندوه دلی
دست درویشی شاید ،نان خشکیده فرو برده در آب
چه گوارا این آب! چه زالل این رود!
مردم باالدست ،چه صفایی دارند!
چشمه هاشان جوشان ،گاوهاشان شیرافشان باد!
من ندیدم دهشان،
بی گمان در ده باالدست ،چینه ها کوتاه است
بی گمان آن جا آبی ،آبی است
غنچه  ای می شکفد ،اهل ده باخبرند
چه دهی باید باشد!
کوچه باغش پر موسیقی باد!
مردمان سر رود ،آب را می فهمند
گل نکردندش ،ما نیزآب را گل نکنیم
(سهراب سپهری)
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شبی چند تن از درویشان و جوانمردان بر گرد سفره ای جمع شدند .در سفره دو سه نان بود ،چندان که
پنج مرد را دشوار بس باشد .نان ها همه پاره کردند و چراغ خاموش کردند و بر سفره نشستند تا نان خورند
و هر یکی دهان می جنباند تا دیگران پندارند که همی خورد .چون سفره برداشتند ،نان بر حال خود بود و
هیچ یک نخورده بودند . ...

عبدالرزاق کاشانی)
(تحفه االخوان،
ّ

فرشش زمین است ،لحافش آسمان!
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درس 6

قالی بافی

خوش بافت ،خوش نقشه ،فرهنگ ،شاهکار ،قطعة موسیقی ،هم آهنگی ،تن ّوع ،توصیف
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فرش خوش بافت و خوش نقشة ایرانی
عمری به درازای تاریخ هنر و فرهنگ ایران
دارد و شاهکار صنعت و هنر ایرانی به حساب
می آید .ع ّده ای فرش ایرانی را مانند یک
قطعة موسیقی ،دارای هم آهنگی ،زیبایی و
تن ّوع توصیف کرده اند.
اُستاد شفیعی کدکنی چه زیبا گفته است:
گره می زنم تار ابریشم سرخ گون را /به آوای
تندر /به آوای باران /می آویزم این شبنم
پرتپش را /به دریای باران /اگر چند کوتاه ا ّما/
گره می زنم این صدا را /در این کوچه آخر /به
هیهای بالندۀ باالی یاران
هنرهایی مانند گلیم بافی و نمد بافی مق ّدمه ای بر پیدایش هنر قالی بافی بوده اند .فرش های نخستین
طرح هایی ساده و ابتدایی داشتند و بیشتر آنها به صورت ذهنی بافته می شدند ،ولی کم کم نقش های
دهد و طوطی در کنار گلزار و بوستان ظاهر
به کار رفته تغییر کردند .پرندگانی چون طاووس ،سیمرغُ ،ه ُ
شدند و نمادی از باغ بهشت را فراهم آوردند.
زرین و سیمین هم استفاده
ایرانیان در گذشته برای بافت قالی ،گاهی غیر از پشم ،از ابریشم و گالبتون ّ
می کردند .قالی های ابریشمین ایرانی شهرت جهانی داشتند.
خاصی
برای رنگ آمیزی پشم از رنگ های طبیعی و گیاهی استفاده می شد که دوام و درخشندگی ّ
داشتند .این رنگ ها از پوست گردو ،پوست انار ،برگ مو و ...به دست می آمدند.
قدیمی ترین قالی شناخته شده در جهان ،قالی ایرانی با نام « پازیریک» است که به سه هزار سال
قبل از میالد مربوط است .این قالی را باستان شناسان در د ّره ای ،در کنار اشیای باستانی دیگر ،کشف
کردند.
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 1چرا ع ّده ای فرش ایرانی را مانند یک قطعۀ موسیقی توصیف کرده اند؟
 2دربارۀ اه ّمیت فرش پازیریک توضیح دهید.
 3ایرانیان در گذشته برای بافت قالی ابریشمین از چه موا ّدی استفاده می کردند؟

مجید مجیدی
مجید مجیدی در  ۲۵فروردین  ۱۳۳۸در شهر تهران به دنیا آمده است.
  بچه های آسمان» او به عنوان یکی از پنج نامزد بهترین فیلم
فیلم« ّ
خارجی زبان جایزۀ اسکار  ۱۹۹۸انتخاب شده بود .همچنین او دو بار
برندۀ جایزۀ بهترین فیلم در جشنوارۀ بین المللی فیلم مونترال شده که
در تاریخ این جشنواره بی سابقه بوده است .مجیدی برای فیلم «پدر»
تقدیر نامۀ فیلم برتر را از چهاردهمین جشنوارۀ فیلم لندن کسب کرده
است .همچنین مجیدی جایزۀ ویژۀ هیئت ملّی بازبینی فیلم را برای فیلم « آواز گنجشک ها» در سال
 ۲۰۰۹به دست آورد و نامزد جایزۀ خرس طالیی جشنوارۀ بین المللی فیلم برلین برای همین فیلم در
سال  ۲۰۰۸شد .مجیدی حدود  ۸سال از عمر خود را مشغول ساخت فیلم مح ّمد رسول اهلل بوده که این
فیلم بزرگ ترین پروژۀ سینمای ایران است.
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شعر زیر را بخوانید و به ّ
محل قرارگرفتن قافیه ها تو ّجه کنید:
باد بهاری وزید از طرف مرغزار

باز به گردون رسید نالۀ هر مـرغ زار

هرگلو برگیکههستیادخدامی کند

بلبل و قمری چه خواند؟ یاد خداوندگار

برگ درختان سبز پیش خداوند هوش

هر ورقش دفتری است معرفت کردگار
(سعدی)

همان طور که می بینید ،مصراع ا ّول بیت ا ّول با تمامی مصراع های دوم بیت های دیگر هم قافیه است .به این
نوع از شعر «قصیده» می گویند؛ چون شاعر قصد می کند به توصیف طبیعت یا مدح و ستایش کسی یا چیزی
بپردازد.

برای توصیف شخصیت باید به خصوصات ظاهری و خصوصیات اخالقی افراد اشاره کنید.
توجه به جزئیات شخصیت ،نوشته را دقیق تر و زیباتر می کند.
ّ
«چشمش به پیرمردی خورد که شب پیش او را دیده بود .پیرمرد مو و ریش بلندی داشت .دم در ایستاد و
کت پوستش را در آورد .او موهای قرمزی داشت و ابروهایش آن قدر پرپشت بودند که انسان فکر می کرد او
(مادر ،لیوباورونکوا)
نمی تواند از پشت آنها چیزی را ببیند.
برای توصیف خصوصیات اخالقی می توانید از صفت هایی مانند «  با ادب ،صبور ،بد اخالق ،پرحوصله و»...
استفاده کنید.
برای توصیف خصوصیات ظاهری نیز می توانید به رنگ پوست و مو ،رنگ چشم ،قد ،حالت های چهره و...
اشاره کنید.
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قالی کرمان
امروز مادرم می خواد یه تخته قالی کرمان بخره.
چه خوب! قالی کرمان یکی از مهم ترین صنایع دستی این منطقه اس.
همنی طوره .شهرتش باعث شده که وارد ضرب املثل های فارسی هم بشه.
پس این رو هم می دونی که قالی کرمان یکی از زیباترین و خوش بافت ترین قالی های
جهانه؟
البتّه! هنر قالی بافی ایرانی شهرت جهانی داره.
همنی طوره .قالی جدیدی که می خرین ،مبارکتون باشه.
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بچه های آسمان
ّ
راهروى مدرسۀ على

بچه هاىى که از پلّه ها پاىنى
بچه ها از پلّه ها پاىنى مى آىند (مدرسه تعطىل شده) .على در جمع ّ
ّ
مى آىند ،دىده مى شود .معلّم ورزش در راهرو در حال نصب اطّالعىۀ دىوارى است .در آن
بچه ها در مقابل
اطّالعىه اسامى برگزىده  ها براى شرکت در مسابقۀ دو به چشم مى خوردّ .
اطّالعىه جت ّمع کرده اند.

بچه ها به معلّم ورزش
على نىز کنجکاو مى اىستد و به اطّالعىه نگاه مى کند .صداى اعتراض ّ
شنىده مى شود.

ــ آقا ،اسم ما نىست .آقا اسم ما هم نىست .آقا ما که خوب دوىدمى و … .

معلّم ورزش (با اعتراض) ــ چه خبره؟ قرار نبود که همه تون انتخاب بشنى ،از هر مدرسه اى

پنج شش نفر .ان شاءاهلل مسابقه هاى بعدى.
نشان ا ّو ِل مسابقه ،به همراه جام پىروزى و ىک دست گرم کن ورزشى و دو هفته
 1ــ نفر ا ّول؛
ِ
اردوى رامسر.

نشان دوم مسابقه ،به همراه جام پىروزى و دو هـفته اردوى رامسر و ىک سرى
 2ــ نفر دوم؛
ِ
لوازم حترىر.

 3ــ نفر سوم؛
نشان سوم مسابقه ،به همراه جام پىروزى و ىک هفته اردوى رامسر و ىک جفت
ِ
کفش ورزشى.

نگاه على روى کلمۀ کفش ورزشى خشک مى شود .او به فکر عمىقى فرو مى رود و انگار که
بچه ها جدا مى شود و به سمت دفتر مى رود.
تصمىمى گرفته باشد ،با عجله از جمع ّ
دفتر مدرسه

على وارد دفتر مى شود .در داخل دفتر به غىر از معلّم ورزش کسى دىده منى شود .معلّم
ورزش مشغول نوشنت است.
على ــ آقا اجازه؟
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معلّم ورزش (در حنى نوشنت) ــ بىا تو!

على مقابل معلّم ورزش مى اىستد.

معلّم ورزش (در حنى نوشنت) ــ چى مى خواى؟

على ــ آقا اجازه … ما مى خوامى تو مسابقه شرکت کنىم!
معلّم ورزش ــ تا اآلن کجا بودى؟ خواب بودى؟

معلّم ورزش اوراق نوشته شده را داخل پرونده قرار مى دهد و بى اعتنا به على آن را در
قفسه مى گذارد.
على ــ آقا ما خىلى دملون مى خواد تو مسابقه باشىم.

معلّم ورزش ــ دل بخواهى که نىست پسر جون .ا ّول اىنکه باىد امتحان بدى ،دوم اىنکه

مهلتش گذشته .حواست رو جمع کن که مسابقهٔ بعدى رو فراموش نکنى.

معلّم ورزش به آن سوى دفتر حرکت مى کند .دو سه توپ ورزشى را از روى مىز برمى دارد

و در قفسه ها جاى مى دهد .على با اصرار به دنبال معلّم ورزش است.

على (با التماس) ــ آقا تورو خدا کارى کنىد ما تو مسابقه شرکت کنىم!
معلّم ورزش ــ منى شه آقاجون!

على (مجدّ د ًا با سماجت و با التماس) ــ آقا ىه کارى کنىد بشه!

بچۀ سمجى ىه ها! وقتى مى گم منى شه ،منى شه
معلّم ورزش (به شدّ ت عصبانى) ــ عجب ّ

دىگه .برو پى کارت …

معلّم ورزش برمى گردد و مشغول چىدن وساىل ورزشى در قفسه مى شود .على آشکارا به
گرىه مى افتد.
على (گرىان) ــ آقا ،خىلى دملون مى خواد تو مسابقه شرکت کنىم .آقا توروخدا ….
آقا به خدا من قول مى دم برنده بشم … از همه جلو مى زمن .آقا توروخدا …

گرىهٔ بى امان و همراه با اصرار و التماس على ،معلّم ورزش را متأثّر مى کند و به فکر فرو
مى برد .على همچنان مص ّمم ،اصرار مى ورزد.

سراجنام معلّم ورزش مى پذىرد که على هم در مسابقۀ دو شرکت کند.

حىاط مدرسۀ على

على در حىاط مدرسه به سرعت در حال دوىدن است .معلّم ورزش هاج و واج به دوىدن

على نگاه مى کند .على حىاط را دو سه بار دور مى زند .شادى در چهرۀ معلّم ورزش دىده
مى شود .او در دفتر خود اسم على را ىادداشت مى کند.
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حىاط خانۀ على
على خوشحال و خندان سراسىمه وارد حىاط خانه مى شود و به سمت حوض مى رود .زهرا
در کنار حوض سرگرم شسنت قابلمه اى است .على نزدىک زهرا مى نشىند.
على ( نفس  نفس زنان) ــ زهرا ،ىه خبر خوب!

زهرا (مشتاق براى شنىدن) ــ چه خبرى؟
على (نفس نفس زنان) ــ من براى مسابقه انتخاب شدم.
تعجب) ــ مسابقۀ چى؟
زهرا (با ّ

على ــ مسابقۀ دو ،پس فرداست .به نفر سوم ىه کفش ورزشى مى دن.
تعجب) ــ چرا به نفر سوم مى دن؟
زهرا (با ّ

على ــ جاىزۀ نفر ا ّول و دوم چىزهاى دىگه ست.

على با مهربانى به زهرا مى نگرد.

على ــ اگه سوم بشم ،کفش هارو مى دم به تو!
زهرا (مأىوسانه) ــ آخه کفش ها پسرونه است.
على (با امىدوارى) ــ خب کارى نداره ،چون کفش ها نوه ،مى برم عوض مى کنم ،ىه کفش
دخترونه برات مى گىرم.
زهرا (نگران) ــ اگه سوم نشدى ،چى؟

على (مص ّمم و شاد) ــ من حتم ًا سوم مى شم.

لبخندى بر لبان زهرا مى نشىند .على از خوشحالى خواهر ،شادمان تر مى شود .شىر آب را
باز مى کند ،کمى آب مى خورد و شلنگ آب را به سمت ماهى هاى حوض مى گىرد .انگار
مى خواهد ماهى ها را هم در شادى خود سهىم کند.
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پارک جنگلى
عدّ هٔ زىادى از دانش آموزان به همراه والدىن خود و مسئوالن برگزارى مسابقه در مح ّوطۀ

بچه ها در حال گرم کردن خود براى مسابقه
بزرگ و سرسبز پارک جنگلى دىده مى شوندّ .

هستند .حلظه اى بعد وانت آبى رنگ قراضه اى وارد کادر مى شود و به سمت دوربنى

مى آىد .در داخل وانت ،ناظم که رانندۀ وانت است و همچننى معلّم ورزش دىده مى شوند.
على و پنج دانش آموز دىگر در پشت وانت نشسته اند .وانت در کنار ماشنى هاى دىگر پارک
مى کند .ناظم به سرعت پىاده مى شود.

بچه ها را حاضر کن؛ دىر شده.
ناظم (خطاب به معلّم ورزش) ــ زود باش ّ

ّ
بچه ها را از پشت
ناظم به سرعت به سمت
محل برگزارى مسابقه مى رود و معلّم ورزش ّ

وانت فرامى خواند.

معلّم ورزش ــ زود باشنى ،بىاىىد پاىنى ببىنم.

بچه ها به سرعت از پشت وانت پاىنى مى آىد .معلّم ورزش از ساک دستى
على به همراه ّ

بچه ها مشغول درآوردن پىراهن هاى
بچه ها مى دهدّ .
چند پىراهن ورزشى آبى کم رنگ به ّ
خود و پوشىدن پىراهن ورزشى مى شوند .على محو متاشاى اطراف است .عدّ ه اى از
خانواده ها در کنار فرزندان خود در حال گرفنت عکس دىده مى شوند .عدّ ه اى دىگر در
بچه هاى خود کمک مى کنند .عدّ ه اى با شىرىنى و آب مىوه
پوشىدن کفش هاى ورزشى به ّ

بچه اش فىلم مى گىرد.
بچه هاىشان پذىراىى مى کنند .مادرى با دوربنى دستى از ّ
از ّ

على کام ًال مات و مبهوت فضا شده است .معلّم ورزش با دست به پشت او مى زند.
معلّم ورزش ــ زود باش دىگهّ ،
معطل چى هستى؟ پىرهنتو بپوش.

على به سرعت پىراهن خود را درمى آورد و پىراهن ورزشى را به تن مى کند .بند کفشش
بچه هاى دىگر به
را محکم گره مى زند (کفش او ىک جفت کتانى کهنه است) و به همراه ّ

ّ
ّ
محل برگزارى مسابقه به
بچه ها در
سمت
محل برگزارى مسابقه حرکت مى کند .انبوهى از ّ

چشم مى خورند .تعدادى ع ّکاس و فىلم بردار در حال ته ّىۀ گزارش هستند .مسئول مسابقه

بچه ها صحبت مى کند:
در باالى چهارپاىه اى مى اىستد و با بلندگوى دستى براى ّ

توجه کنند طول مسىر مسابقه پنج کىلومتره .دور
مسئول مسابقه ــ دانش آموزان عزىز ّ

توجه داشته باشند که از هم فاصله بگىرند .در
درىاچه انتهاى مسابقه است .دانش آموزهاّ ،

طول مسىر به هم برخورد نکنند .همدىگر را هل ندهند .مواظب باشند برنده شدن مالک

نىست مهم اخالق ورزشىه .براى همه تون آرزوى مو ّفقىت مى کنم .حاال همگى آماده :ىک،
دو.
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مسئول مسابقه با باال بردن تپانچه ،شمارۀ سه را با شلىک تىر اعالم مى کند .على که در
بچه ها
بچه ها دىده مى شود با شلىک تپانچه ،شروع به دوىدن مى کند .سىل جمعىت ّ
مىان ّ

به راه مى افتد .با دىدن اىن جمعىت عظىم و آماده به نظر مى رسد امکان مو ّفقىت على
حتّى در رده هاى بسىار پاىنى هم غىرممکن است.

ا ّما در عمق چهرۀ على در پس نگرانى و ترس ،تصمىمى قاطع دىده مى شود.

بچه ها در بنى مسىر ،در حال سبقت گرفنت
بچه ها بى امان مى دوند .عدّ ه اى از ّ
جمعىت ّ

به زمنى مى خورند .عدّ ه اى در همان اواىل مسابقه به شدّ ت خسته مى شوند و از نفس
مى افتند ا ّما در چهره شان هىچ نشانى از بازنده شدن دىده منى شود .گوىى بىشتر براى

بچه ها کاسته
تفرىح و بازى به اىنجا آمده اند .در طول مسىر مسابقه ،به تدرىج از جمعىت ّ

مى شود .تنها جمعى در حدود صد نفر پىشتازند که على به سختى در البه الى آنها قابل

بچه ها به دور درىاچۀ بزرگى مى رسند.
تشخىص است .مح ّوطۀ پارک جنگلى طى مى شودّ .

از آجناىى که دور درىاچه نزدىک به ّ
بچه ها به شدّ ت تالش مى کنند تا از
خط پاىان استّ ،

بچه ها که على نىز در مىان آنهاست ،باعث مى شود
هم سبقت بگىرند .سرعت عدّ ه اى از ّ

از اىن جمع صد نفرى ،حدود هفتاد نفر عقب مبانند و سى نفرى پىشتاز شوند .در چهرۀ
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بچه هاى گروه پىشتاز است ،به دلىل
على خستگى موج مى زند .على که در ردىف وسط ّ

بچه ها عقب مى افتد؛ به طورى که به نفرات آخر گروه
خستگى شدىد ،از چندىن نفر از ّ
نزدىک مى شود .گوىى دىگر امىدى براىش منانده است.

صداى نفس نفس زدن زهرا (خواهر على) بر چهرۀ بى رمق على مى نشىند.
پىاده روى خىابان ــ ذهنىت على
زهرا به سرعت در حالى که نفس نفس مى زند ،با لباس مدرسه مى دود.
پارک جنگلى  /دور درىاچه ــ ادامه
با ىادآورى تصوىر زهرا و صداى نفس نفس زدن او پاهاى بى رمق على دوباره جان مى گىرد.
على از چند نفر جلو مى زند ا ّما باز خستگى اش شدّ ت مى گىرد و…
پىاده روى خىابان ــ ذهنىت على
زهرا به سرعت در حالى که نفس نفس مى زند ،مى دود.
پارک جنگلى  /دور درىاچه ــ ادامه
وضعىت جسمى ،على را به عقب سوق مى دهد ،ا ّما شراىط روحى و ىادآورى زهرا ،انگىزۀ او

را بىش از پىش تقوىت مى کند و گام هاى لرزان او را استوار مى سازد .على از چند نفرى که
عقب مانده ،جلو مى زند .رفته رفته تعداد مسابقه دهندگان کم و کمتر مى شود و به حدود

ده نفر مى رسد .ظاهر ًا اىن عدّ ه جدّ ى ترىن و مص ّمم ترىن رقباى على هستند؛ بـه گونه اى

که هر چه تالش مى کند آنها را پشت سر بگذارد ،مو ّفق منى شود .تنها به سختى مى تواند
کنار چند تن از آنها باقى مباند .دىگر بار انگار نداىى درونى به او ىارى مى دهد .اىن ندا،
زمزمه هاى مظلومانۀ خواهرش زهراست.
نداى درونى على (صداى زهرا) ــ اگر برنده نشدى چى؟…
پاهاى على دىگر بار جان مى گىرند.
صداى زهرا ــ آخه اون کفشا ،پسرونه است!…
على دو سه نفرى را به سختى پشت سر مى گذارد.
صداى زهرا ــ من دىگه اىن کفشارو منى پوشم…
على به نفرات جلو نزدىک مى شود .چهره اش خىس عرق شده و خستگى شدىد او مناىان
است.
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صداى زهرا ــ آخه اىن کفشا ،گشاده ،از پام درمىاد…
على با تالش فوق العاده از همه جلو مى زند .هىچ کس در جلو او دىده منى شود .على فاصلۀ
خود را با نفرات بعدى زىاد مى کند.
صداى زهرا ــ اگه سوم نشدى ،چى؟…
صداى على ــ من حتم ًا سوم مى شم!

على در حال دو ،آرام برمى گردد و به پشت سرش نگاه مى کند .از سرعت خود کمى
مى کاهد و امکان سبقت گرفنت را براى پشت سرى ها فراهم مى کند .نفر ا ّول پشت سر
على از او سبقت مى گىرد .على دوباره از سرعت خود کمى مى کاهد .ىک نفر دىگر هم از او

جلو مى زند .على اآلن کام ًال در ردۀ سوم قرار دارد .نفر بعدى به على نزدىک مى شود .على
حضور او را در کنار خود احساس مى کند و متامى توانش را به کار مى گىرد تا از او عقب
نىفتد .مسافت بسىار کمى تا ّ
خط پاىان باقى مانده است.

زمان براى على به کندى مى گذرد .على
همچنان در ردىف سوم قرار دارد .نفر
بعدى که تالش مى کند از على سبقت
بگىرد ،وقتى ناکام مى ماند ،ناجوامنردانه
با دست از پشت سر على را به زمنى
مى اندازد و از او جلو مى زند .در اىن حال
که على نقش زمنى است ،ىکى دو نفر
دىگر از او سبقت مى گىرند .نگاه خسته
و به شدّ ت نگران على به جلو ،اىن تص ّور را اىجاد مى کند که دىگر امىدى نىست ا ّما در

ِ
نهاىت ناباورى على برمى خىزد و آخرىن توان خود را به پاهاى نىمه جانش منتقل و شروع

به دوىدن مى کند .به سرعت مى دود و از دو نفرى که از او سبقت گرفته بودند ،جلو مى زند
و به گروه سه نفرى پىشتاز نزدىک مى شود.

دىگر چىزى به ّ
خط پاىان منانده است ،به طورى که جمعىت استقبال کننده و پرچم هاى

ّ
خط پاىان به خوبى دىده مى شود .على به سختى به گروه سه نفرى مى رسد و کام ًال در کنار
آنها قرار مى گىرد .رقابت به قدرى تنگاتنگ است که تفکىک نفر ا ّول و دوم براى على (و

براى ما) غىرممکن است .آنها به پنجاه متر پاىان مسابقه نزدىک مى شوند ا ّما همچنان على

شانه به شانۀ سه نفر دىگر مى دود .جمعىت مشتاق با هىاهو دوندگان را تشوىق مى کنند.

در مىان آنها ،ناظم و معلّم ورزش على با هىجان و فرىاد ،على را تشوىق مى کنند که سرىع تر
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بدود و از بق ّىه جلو بزند .تنها پنج شش متر به ّ
خط پاىان باقى مانده است .هر چهار نفر در

خط پاىان مى رسند .نوار ّ
کنار هم مى دوند و به ّ
خط پاىان را پاره مى کنند و هر چهار تن
روى زمنى پخش مى شوند .هنوز معلوم نىست نفر ا ّول و دوم کىست.

جمعىت به سمت آنها هجوم مى برند .ناظم و معلّم ورزش على هىجان زده در جمع دىده
مى شوند و باالى سر على مى رسند .ناظم با خوش حالى على را در آغوش مى گىرد .على
خسته و بى رمق و نگران در حالى که به شدّ ت نفس نفس مى زند ،به ناظم مى نگرد.
على (برىده برىده) ــ آقا… آقا… ما… سوم شدمى؟
ناظم (به شدّ ت شادمان) ــ سوم چىه على جون… تو ا ّول شدى! ا ّول…!

على مات و مبهوت مى ماند .معلّم ورزش با شادى بسىار او را از جا بلند مى کند بر  روى

شانه هاى خود مى نشاند .خبرنگاران و ع ّکاسان همگى به سمت على هجوم مى برند و از
توجهش به تنها چىزى
او عکس و فىلم مى گىرند .از نگاه على همه چىز رنگ باخته استّ .

که جلب مى شود ،مىز جواىز است که کفش هاى نو روى آن خودمناىى مى کنند .حسرت

داشنت آن کفش ها در نگاه على موج مى زند .نفرات دوم و سوم از اىنکه نتوانسته اند مقام
ا ّول را کسب کنند ،به شدّ ت مى گرىند .مسئوالن مسابقه آمادۀ اهداى جواىز مى شوند.

ناظم که در کنار مىز جواىز اىستاده است ،خطاب به معلّم ورزش على را فرا مى خواند.
ناظم (با خوش حالى) ــ على را بىارش!

معلّم ورزش ،على را از دوش خود پاىنى مى آورد و به سمت مىز جواىز مى روند .با رسىدن

على به کنار مسئوالن برگزارى مسابقه ،همگى براى او کف مى زنند .على در کنار رئىس
برگزارى مسابقه قرار مى گىرد .رئىس دست على را مى فشارد و او را مى بوسد و نشان ا ّول
مسابقه را به گردن او مى اندازد .همگى هىجان زده براى على کف مى زنند ا ّما على هىچ

توجهش ــ زىر چشمى ــ به کفش هاى روى مىز جواىز
واکنشى نشان منى دهد .چرا که متام ّ

است که آنها را از دست داده .رئىس جام مسابقه را به على مى دهد .ا ّما قبل از اىنکه جام

حتّى به دست هاى على برسد ،ناظم مدرسۀ على آن را بلند مى کند و با شوق به سمت

خبرنگاران و ع ّکاسان تکان مى دهد .ع ّکاسى مدام از صحنه عکس مى گىرد .مسئوالن

برگزارى مسابقه هر ىک به نوبت با على عکس مى گىرند .ناظم و معلّم ورزش هر کدام به

تنهاىى با على عکس ىادگارى مى اندازند.

ع ّکاس ــ از برادران خواهش مى کنم کنار بروند مى خوام ىک عکس تکى ازش بگىرم…

على ،تنها مى شود .ع ّکاس آمادۀ عکس گرفنت از او مى شود .على سر به زىر دارد.
ع ّکاس ــ قهرمان … سرت را بىار باال!

58

على به آرامى سرش را باال مى آورد و به دوربنى مى نگرد .چهرۀ على به شدّ ت غمگنى و
رجنور است و اشک در چشمانش حلقه زده است.
بازارچه ــ مقابل مغازه
پدر على از داخل مغازۀ کوچکى در حالى که ىک بستۀ چاى در دست دارد ،بىرون مى آىد
و به سمت دوچرخۀ خود که کنار مغازه قرار دارد ،مى رود .بستۀ چاى را در خورجنى پشت
دوچرخه جاى مى دهد .مقدارى اجناس در ترک بند دوچرخه دىده مى شود .پارچۀ گلدارى
که نىمى از آن از روزنامه اى که به دورش پىچىده شده ،دىده مى شود ،ىک جعبه شىرىنى،
چند عدد نان تافتون ،مقدارى سبزى خوردن و در البه الى اجناس دو جعبۀ مق ّواىى کوچک

که دو جفت کفش دخترانه و پسرانه از گوشه هاى آنها خودمناىى مى کند .پدر سوار
دوچرخه مى شود و از بازارچه عبور مى کند.
حىاط خانۀ على

توجه او را جلب
زهرا در کنار شىر حوض در حال شسنت شىشۀ شىر نوزاد است .صداى در ّ

مى کند و به سمت در مى نگرد .حلظه اى بعد على از داالن کوچک حىاط مناىان مى شود.
على نگاهش به زهرا مى افتد و حلظه اى درجا خشک مى شود .چهرۀ على از شرم به زىر
مى افتد .زهرا که ابتدا از دىدن على خوشحال شده ،از حالت گرفتۀ على ،غمگنى مى شود.
على به آرامى به سمت حوض مى آىد و مقابل زهرا مى اىستد .و به او خىره مى شود زهرا نىز
به على زل مى زند .على که حت ّمل نگاه معصومانه و اندوهگنى زهرا را ندارد ،نفس عمىق

حسرت بارى مى کشد و سر به زىر مى اندازد و با انگشتان دستش بازى مى کند .در اىن

حنى ،صداى گرىۀ نوزاد از داخل اتاق به گوش مى رسد .زهرا با کمى مکث برمى گردد و
به سمت اتاق مى دود.
على حلظه اى با نگاه حسرت بار و غمزده اش رفنت زهرا را تعقىب مى کند و سپس به کنار
شىر آب مى رود .کمى آب مى نوشد و روى لبۀ حوض مى نشىند .کفش ها را از پا درمى آورد

و به نزدىکى خود پرت مى کند .از کفش هاى کهنۀ على جز الشه اى ت ّکه پاره چىزى منانده.
على به آرامى جوراب هاىش را درمى آورد .درد شدىدى در چهره اش مناىان مى شود .با

بىرون آوردن جوراب ها ،پاهاى تاول زده و آش و الش او ظاهر مى شود .على پاهاى بى جان
خود را به داخل آب حوض فرو مى برد .خنکى آب ،انگار آرامشى در وجود او اىجاد مى کند.
على به آرامى سر در گرىبان فرو مى برد.
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مناىى از زاوىۀ باال دىده مى شود که تنها بخشى از حىاط و حوض آب در مرکز آن قرار
دارد .على در کنار حوض آب به گونه اى نشسته که انگار در مرکز ثقل زمنى جاى دارد .نور
خورشىد در تأللؤ آب به گونه اى است که انگار حوض ،به خصوص محدودۀ على نور باران
شده.
مناى بسته اى از جمع ماهى هاى قرمز که به سمت دوربنى مى آىند و از کادر خارج
مى شوند.
مناى بسته اى از داخل آب که تنها دو پاى على در کادر دىده مى شود.
سفىدى بىش از حدّ پاها ،اىن تص ّور را به وجود مى آورد که انگار نورى از آن ساطع مى شود.

جمع ماهى هاى قرمز وارد کادر شده و به سمت پاهاى على مى لغزند.

مناى پاىانى (کادر بسته) :ماهى هاى قرمز به دور پاهاى على طواف مى کنند .ماهى ها،
پاهاى على را بوسه باران مى کنند.
(مجید مجیدی)
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هرگز از روزگار نناليده بودم ،مگر وقتي كه پايم برهنه مانده بود و نمی توانستم پاي پوشي تهیه کنم .در
همان حالت دلتنگی ،يكي را ديدم كه پاي نداشت ،سپاس نعمت حق به جاي آوردم و بر بي كفشي صبر
كردم.

(گلستان سعدی)

گلیم خود را از آب بیرون آوردن.
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درس 7

روز طبیعت

تقویم ،رسمی ،روز طبیعت ،تعطیالت ،برگزاری ،مراسم نوروزی ،بدرقه ،آشتی ،طراوت ،رویاندن،
نیت ،خشک سالی ،اسب دوانی
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سیزدهمین روز فروردین را « سیزده بدر» می گویند که از جشن های نوروزی به شمار می رود .در
تقویم های رسمی ،این روز « ،روز طبیعت» نام گذاری شده و از تعطیالت رسمی ایران است.
در گذشته ،پس از برگزاری مراسم نوروزی و هنگامی که سبزه از زمین می رویید و گندم و حبوبات
سبز می شد ،در روز سیزدهم فروردین به دشت و صحرا و کنار جوی ها می رفتند و آرزوی بارش باران
و شادی و برکت می کردند.
این روز ،جشن بدرقۀ نوروز و از مهمترین رسوم ایرانیان است که در سالهای اخیر ،روز آشتی با طبیعت
نامیده میشود و در واقع جشن واقعی بهار است؛ زیرا طراوت و سرسبزی به طبیعت بازمیگردد .از
همین روی ،طبیعت نیز مردم را به سوی خود فرا میخواند.
در این روز ،مردم گندم هایی را که برای سفرۀ هفت سین رویانده اند ،با خود به صحرا می برند و سبزه ها
را گره می زنند .گره زدن سبزه به نیت باز شدن گره دشواری ها و برآورده شدن آروزهاست و شادی و
خنده به نیت فرو ریختن اندیشه های تیره و پلیدی هاست .به آب افکندن سبزه های تازه رسته نشانة
بخشش و هدیه است و اجرای مسابقات ،به   ویژه اسب دوانی ،در برخی از نواحی ایران یادآور کشمکش
خشکسالی و باران است.
در گذشته ،برخی این روز را
نحس می دانستند ،ا ّما در همان
دوران نیز بسیاری از افراد از
جمله ابوریحان بیرونی نظرات
متفاوتی داشتند .او نه تنها
روز سیزدهم نوروز را نحس
نمی دانست ،بلکه آن را نیک و
فرخنده دانسته است.
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 1روز طبیعت چه روزی است؟
 2چرا به روز سیزده فروردین ،روز بدرقۀ طبیعت می  گفتند؟
معرفی کنید.
 3چند نمونه از آیین های روز طبیعت را ّ

گلشن راز
مثنوی گلشن راز مهم ترین اثر منظوم محمود شبستری است که
دربردارندۀ اندیشه های عرفانی وی می باشد .در این کتاب ،شاعر
مانند سبک عطار و موالنا از حکایت و تمثیل برای بیان معانی
عرفانی و اعتقادی استفاده کرده است .شبستری این مثنوی را در
پاسخ به پرسش های امیر حسین هروی سروده است.
تحیر
نخست از فکر خویشم در ّ

چه چیز است آنکه گویندش ّ
تفکر؟

کدامین فکر ما را شرط راه است

چرا گه طاعت و گاهی گناه است؟

که باشم من؟ مرا از من خبر کن

چه معنی دارد اندر خود سفر کن؟

مسافر چون ب َود؟ رهرو کدام است؟

که را گویم که او مرد تمام است؟
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توجه کنید.
به فعل های زیر ّ
آمدم ،آمدی ،آمد ،آمدیم ،آمدید ،آمدند.
می خوانم ،می خوانی ،می خواند ،می خوانیم ،می خوانید ،می خوانند.

در زبان فارسی ،هر فعل برای شخصی به کار می رود .مث ً
ال فعل «رفتم» برای من (گوینده) و رفتی برای تو
(شنونده) به کار می رود .در جدول زیر ،فعل ها را همراه با اشخاص آنها می توان دید.
گوینده

شنونده

دیگری

گویندگان

شنوندگان

دیگران

من دیدم

تو دیدی

او دید

ما دیدیم

شما دیدید

آنها دیدند

من می شنوم

تو می شنوی

او می شنود

ما می شنویم

شما می شنوید

آنها می شنوند

اگر فعل ها را از گوینده تا دیگران به شکل مرتّب و دنبال هم بر زبان آوریم یا بنویسیم ،به این عمل
«صرف فعل» می گوییم.

خاطره یکی از انواع نوشته های ادبی است که نویسنده در آن خاطرات خود را که در زندگی اش روی داده و
خود در آنها نقش داشته است ،شرح می دهد.
«  ...بیشتر روزها زود از خواب بلند می شدم و به شتاب لباس می پوشیدم .کتاب رمان فرانسوی را زیر بغل
می گرفتم و برای آب تنی به کنار رود می رفتم .آنجا روی علف ها دراز می کشیدم و سرگرم خواندن می شدم و
گاه گاهی به سایة درختان در رود نگاه می کردم »...
یکی از فایده های خاطره نویسی ،افزایش قدرت دیدن و شنیدن است .کسی که تالش می کند و خاطره
می نویسد ،باید این توانایی را داشته باشد که بیشتر و دقیق تر از بقیه ببیند و بشنود.
با نوشتن خاطره ای از زندگی ،می توان شادترین یا سخت ترین لحظات زندگی را ثبت کرد.
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گردش
فردا روز طبیعته .میای با ما برمی بیرون؟
نه  ،قراره من و خونواده ام برمی به یکی از پارکای اطراف.
ولی بابام قراره ما رو ببره کنار رودخونۀ بیرون شهر.
خیلی خوبه ،فقط یادتون باشه وقتی سفرۀ هفت سنی رو جمع کردید ،دعا کنید برکت در
سال نو زیاد بشه.

حتم ًا .شما هم دعا کنید امسال بارون زیاد بیاد تا خیرش به همه برسه.
ان شاء اهلل .بهتره زودتر برمی خونه تا برای جشن فردا آماده شیم .روز طبیعت خوش

بگذره.
ممنون .امیدوارم به شما هم خوش بگذره.
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(گلشن راز ،محمود شبستری)
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حکیمی را پرسیدند « :چندین درخت نامور که خدای ع ّزوجل آفریده است و برومند ،هیچ یک را آزاد
معین است
نخوانده اند ،مگر سرو را که ثمره ای ندارد .دراین چه حکمت است؟» گفت «:هر درختی را ثمرة ّ
که به وقتی معلوم ،به وجود آن تازه آید و گاهی به عدم آن پژمرده شود و سرو را هیچ از این نیست و همه
وقتی خوش است و این است صفت آزادگان».
پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد
بر آنچه می گذرد دل منه که دجله بسی
گرت زدست برآید چو نخل باش کریم

ورت زدست نیاید چو سرو باش آزاد

(گلستان ،سعدی)

کوه به کوه نمی رسد ا ّما آدم به آدم می رسد.
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درس 1

خورشید

ابزار ،ا ّدعا ،تصمیم ،قدرتمندتر ،سرسختی ،مطمئن ،تغییر ،امنیت ،محکم
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روزی خورشید و باد با هم در حال گفت و گو
بودند و هر کدام نسبت به دیگری ابراز برتری
می کرد .باد به خورشید می گفت که من از تو
قوی تر هستم و خورشید هم ا ّدعا می کرد که
او قدرتمندتر است .آنها تصمیم گرفتند با هم
زورآزمایی کنند.
در این فکر بودند که مردی را دیدند در حال
عبور که کتی بر تن داشت .باد گفت« :من
می توانم کت آن مرد را از تنش در بیاورم».
خورشید گفت« :پس شروع کن ».باد با شدت
تمام وزید و با همۀ قدرتی که داشت ،زیر کت
مرد می کوبید .در این هنگام ،مرد که دید نزدیک
است کتش را از دست بدهد ،دکمه های آن را
بست و با دو دستش هم آن را محکم گرفت.
باد هر چه کرد ،نتوانست کت مرد را از تنش
بیرون بیاورد .با خستگی تمام رو به خورشید
کرد و گفت  « :او آدم سرسختی بود ،هر چه
تالش کردم مو ّفق نشدم .ولی مطمئنم که تو
هم نمی توانی!» خورشید گفت  « :تالشم را می کنم ».و شروع کرد به تابیدن .پرتو خورشید بر سر مرد
بارید و او را گرم کرد .مرد که تا چند لحظۀ قبل با تمام قدرت سعی می کرد مراقب کتش باشد ،ناگهان
تعجب به اطراف خود نگاه کرد و وقتی دید از باد خبری نیست ،احساس
دید هوا تغییر کرده است .با ّ
آرامش و امنیت کرد و چون با تابش مدام خورشید گرمش شد ،به آرامی کت را از تن به در آورد و روی
دستانش قرار داد .باد سرش را پایین انداخت.
(مجموعه داستان های کوتاه و پندآموز)
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 1چرا باد و خورشید تصمیم گرفتند زورآزمایی کنند؟
 2چرا باد مو ّفق نشد در زورآزمایی پیروز شود؟
 3راز مو ّفقیت خورشید چه بود؟

پروین اعتصامی
رخشندۀ اعتصامی معروف به پروین اعتصامی در  ۲۵اسفند ۱۲۸۵
خورشیدی در شهر تبریز به دنیا آمد .پدرش یوسف اعتصامی آشتیانی
(اعتصام الملک) از نویسندگان و مترجمان مشهور اواخر دورۀ قاجار
بود .در کودکی با خانواده به تهران آمد .پایان نامۀ تحصیلی خود را از
مدرسۀ آمریکایی تهران گرفت و در همان جا شروع به تدریس کرد.
پیوند زناشویی وی با پسر عمویش بیش از دو و نیم ماه دوام نداشت.
وی پس از جدایی از همسر ،مدتی کتابدار کتابخانۀ دانشسرای عالی بود .دیوان اشعار وی بالغ بر ۲۵۰۰
بیت است .وی در فروردین  ۱۳۲۰شمسی به علّت ابتال به حصبه درگذشت و در قم به خاک سپرده شد.
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قطعه ،شعری است که مصراع دوم تمام بیت های آن هم قافیه اند و برای بیان مطالب اخالقی و مناظره و
نامه نگاری به کار می رود .شکل قطعه به صورت زیر است:
............................................................
× ............................................................
............................................................

× ............................................................

............................................................

× ............................................................

خلید خار درشتی به پای طفلی خرد

به هم برآمد و از پویه بازماند و گریست

بگفت مادرش این رنج ا ّولین قدم است

ز خار حادثه ،تیه وجود خالی نیست

هنوز نیک و بد زندگی به دفتر عمر

نخوانده ای و به چشم تو راه و چاه یکی است
(پروین اعتصامی)

هر نوشته یا متنی ،از کلمه ها ،جمله ها و بندهایی درست شده است .با قرار دادن کلمه ها در کنار هم ،جمله و
از کنار هم قرار دادن جمله ها ،بند به وجود می آید.
در هر بند ،معمو ًال ا ّولین جمله ،پیام اصلی بند را بیان می کند .جمله های دیگر هم برای توضیح جملۀ ا ّول
میآیند.
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خورشید
امروز مقاله ای را که دربارۀ ارتعاشات خورشیدی نوشته ام ،در کالس ارائه می دم.
ارتعاشات خورشیدی دیگه چیه؟
ارتعاشات خورشیدی مانند زنگیه که همیشه در حال نواخته شدنه.
چه جالب! یعنی خورشید صدا تولید می کنه؟
بله .خورشید در یک حلظه بیش از  10میلیون درجه صوت تولید می کنه.
چه خوب! بهتره هر چه زودتر به کالس برمی تا مقالۀ جالبت را برامون بخونی.
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آدم آهنی
اگرچه آدم آهنی قصۀ ما ،در گوشه ای از سالن منایشگاه ایستاده بود ولی همیشه عدۀ زیادی

دورش جمع می شدند و متاشایش می کردند .آدم آهنی یکی از بهترین و ّ
جذاب ترین وسایل
بود.
بچه ها و بزرگ ترها چندین مرتبه به طرفش می آمدند و حرکات جالب بازوان آهنینش ،سر
ّ
تعجب نگاه می کردند .آدم آهنی،
جعبه مانندش و تنها چشم نارجنی رنگش را به د ّقت و با ّ

سر و بازوانش را تکان می داد .همچننی می توانست به سؤاالتی که از او می شد ،جواب بدهد.
البتّه نه به هر سؤالی ،بلکه فقط سؤاالتی که از قبل روی دیوار کنارش نوشته شده بود.
بازدیدکنندگان باید از سؤال شمارۀ یک شروع می کردند:
ـ اسم شما چیست؟
آدم آهنی با صدای خشن و خرخر مانندی جواب می داد:
اسم من  ...تروم  ...است.

ـ بیشتر از همه چه چیزی را دوست داری و از چه چیزی اص ًال خوشت منی آید؟
ـ از  ...همه بیشتر  ...روغن را  ...دوست دارم  ...و از بستنی با مربّای زردآلو  ...بدم می آید.

مردم پس از هر پاسخ می خندیدند و به فهرست سؤال ها خیره می شدند تا سؤال بعدی را از
آدم آهنی بپرسند:
ـ شما برای اجنام دادن چه کاری درست شده اید؟
طراحی و برنامه ریزی  ...شده ام  ...اجنام دهم.
ـ من  ...باید  ...هر کاری را  ...که برایش ّ ...

بعد سؤال آخر پرسیده می شد:

ـ برای ما بازدیدکنندگان از این منایشگاه چه آرزویی دارید؟
ـ برای شما  ...آرزوی سالمتی و شادی  ...دارم.
این جملۀ آخر را در حالی که پای چپش را با خوشحالی روی زمنی می کوبید و از شدّ ت
برخورد آن کف منایشگاه به لرزه درمی آمد ،می گفت.
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حاال دوباره نوبت عدّ ه ای دیگر می شد که جمع می شدند و همان سؤال ها را می پرسیدند.
آدم آهنی ما هرگز از جواب دادن به این سؤال ها خسته منی شد .به موقع می خندید و پایش
را روی زمنی می کوبید و به موقع بازویش را تکان می داد و بعضی اوقات هم حتّی با چشم
نارجنی رنگش ،موذیانه چشمک می زد.
توجه او
یکی از شب ها شاپرکی از پنجره به داخل منایشگاه آمد .نور نارجنی رنگ چشم تروم ّ

را به خود جلب کرد .شاپرک بالش را بر چشم شیشه ای تروم کشید و با ناامیدی گفت« :ای
چه نور سردی!»
آدم آهنی می خواست بگوید« :این روشنایی نیست ،چشم من است ».ولی فقط توانست جواب
شمارۀ یک را بگوید:
ـ «  اسم من  ...تروم  ...است».
شاپرک گفت:

ـ «  جدّ ًا؟ من هم یک پروانۀ شاپرک یا شب پره هستم .اسم من بال بالی است».
طراحی شده بود ،دوباره ادامه داد:
آدم آهنی با برنامۀ خودش که از پیش ّ

ـ «  از  ...همه بیشتر  ...روغن را  ...دوست دارم  ...و از بستنی با مربای زردآلو  ...بدم می آید».

شاپرک در جواب گفت:
ـ «  من بیشتر از همه گاز زدن برگ های جوان درختان بلوط را دوست دارم و تا به حال روغن

را نچشیده ام  ...آیا تو برگ بلوط دوست داری؟ اگر بخواهی می توامن ت ّکه ای از آن را برایت
بیاورم». ...
آدم آهنی می خواست بگوید که شاید چشیدن مزۀ چیزهای تازه فکر خوبی باشد ولی ناگهان
جواب آمادۀ سؤال بعدی به سرعت شروع شد:
طراحی و برنامه ریزی شده ام ،اجنام دهم».
ـ «  من باید کاری را که برایش ّ
شاپرک گفت:

ـ «متأسفانه وقت رفنت رسیده ،خداحافظ ،تروم عزیز!»
آدم آهنی با صدای ریز و سنگنی ،در حالی که پاهای آهنینش را بر زمنی می کوبید ،گفت:
ـ «  برای شما آرزوی سالمتی و شادی دارم!»
شاپرک گفت  « :متشکرم و بعد خیلی آرام با بالش بوسه ای به گونۀ آدم آهنی زد و از پنجره به
بیرون پرواز کرد».
آدم آهنی با چشم نارجنی رنگش ،رفنت شاپرک را متاشا کرد و برای مدّ تی طوالنی احساس
بدی داشت.
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او با خود فکر می کرد« :بال بالی با همۀ متاشاگران فرق داشت .چیز دیگری بود ،سؤال هایی
می کرد که در برنامۀ من نبود و همنی باعث می شد جواب های من غلط باشد و خوب از
آب درنیاید .او حتّی یک بار هم مرا حتسنی نکرد  ...هنوز جای بال هایش بر گونه ام ،به من
حالتی خوشایند می دهد ،صدایش بسیار شیرین بود  ...او مرا تروم عزیز صدا کرد!» این افکار
احساس خوبی در او به وجود آورد.

متوجه باز شدن درهای منایشگاه و
آدم آهنی آن قدر از مالقات با شاپرک خوشحال بود که اص ًال
ّ

انبوه متاشاگرانی که به داخل آمده بودند ،نشد .وقتی انبوه مردم به سراغش آمدند و سؤال ها
را یکی یکی پرسیدند ،او دو سؤال ا ّول را با هم اشتباه کرد و به سؤال سوم هم جواب غلطی
داد.

یکی از افراد سرشناس و مهم که در حال بازدید از آدم آهنی بود ،با عصبانیت گفت  « :او ما
را مسخره می کند!» و به سرعت به طرف رئیس آن قسمت رفت تا او را از وضعیت آدم آهنی
آگاه کند.
ولی آدم آهنی ،تازه حالش جا
آمده بود و جواب های درست و به
موقعی می داد و بازدیدکنندگان
نیز او را تشویق می کردند.
خداحافظ! برنامه اش متام شد.
آدم آهنی با ناراحتی فکر کرد:
«کاش

بال بالی

می توانست

مردم را ببیند .اگر بفهمد که
چقدر از من تعریف می کنند ،مطمئنّم که مرا بیشتر حتسنی می کند! نگرامن ،منی دامن آیا

امشب هم می آید یا نه  ...وای! اگر خ ّفاش او را گرفته باشد؟» دل آدم آهنی گرفت .احساسی

که تا آن موقع به او دست نداده بود.
ا ّما شاپرک آمد و با ساده دلی جنوا کرد« :برای اینکه روی شانه ات استراحت کنم ،به اینجا
آمده ام و بعد هم دوباره پرواز می کنم .اینجا آرام و ساکت است!»

غرش مانندی از آدم آهنی بیرون آمد« :اسم من تروم است».
صدای ّ

شاپرک مؤ ّدبانه گفت« :اسم تو را فراموش نکرده ام .آیا برادر یا خواهر داری؟» ولی آدم آهنی
فقط توانست جواب شماره دو را بدهد:
ـ «  از  ...همه بیشتر  ...روغن را  ...دوست دارم ». ...
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شاپرک در حالی که به او یادآوری می کرد ،گفت« :این را به من گفته بودی .راستی چرا بعضی

چیزها را مرتب ًا تکرار می کنی؟ آیا از تکرار خسته منی شوی؟ خیلی خوب ،وقت رفنت است .من

خیلی گرسنه ام .هنوز ت ّکه ای برگ هم نخورده ام .آن خ ّفاش بدجنس در نزدیکی درخت بلوط
من آویزان شده  ...تا دیدار بعد خداحافظ ،تروم عزیز!»
شاپرک دوباره بوسه ای بر گونۀ آدم آهنی زد و از پنجره به بیرون پرواز کرد .آدم آهنی تا
مدّ ت زیادی به او فکر می کرد .چشمش درخشنده تر از قبل شده بود .در دل آهنینش زمزمه
می کرد« :او دوباره برمی گردد! او مرا دوست دارد .او دوست من است .او دوباره برمی گردد
و باز هم به راحتی روی شانه ام می نشیند .آیا می توامن یاد بگیرم به جز کلماتی که از قبل
برنامه ریزی شده است ،چیزی بگومی؟ اگر بتوامن ا ّول از او تش ّکر می کنم و بعد به او می گومی

که ا ّولنی کسی است که من با او دوست شده ام» .چشم نارجنی رنگش با بی صبری به پنجره

خیره مانده بود.

ناگهان شاپرک برگشت ولی رفتارش عجیب بود .با شتاب خود را از پنجره به داخل ،پرت کردو
به سرعت با گونۀ آدم آهنی برخورد کرد .فریاد زد:
«  او دنبال من است! تروم ،او دنبال من است».

سایۀ سیاهی نزدیک پنجره بود؛ برقی زد و چند حلظه بعد خ ّفاش وارد سالن منایشگاه شد.
بال بالی در حالی که خود را به گونۀ آدم آهنی چسبانده بود ،با التماس گفت:
«  نگذار مرا بخورد! او را بزن».
آدم آهنی ،با شجاعت ،بادی در گلو انداخت و می خواست بگوید« :نترس من قوی ترین دستگاه
در این منایشگاه هستم و منی گذارم کسی به تو آسیب برساند» ،ولی به جای این جمله گفت:
«  اسم من تروم است».
خفاش چرخی به دور آدم آهنی زد و شاپرک را دید که با او حرف می زند ،شاپرک باز با التماس
به آدم آهنی گفت  « :مراقب من باش ،تروم عزیز!»

آدم آهنی می خواست با صدای بلندی به خ ّفاش بگوید که از اینجا بیرون برو ولی دوباره
جمله ای را گفت که از قبل برنامه ریزی شده بود:
ـ «  از  ...همه بیشتر  ...روغن را  ...دوست دارم».

خ ّفاش دندان هایش را به شکم شاپرک فرو برد ،ولی نتوانست او را ببلعد ،زیرا شاپرک روی پای

آدم آهنی افتاد .شاپرک با ناله گفت« :وای بالم» .خ ّفاش ،چندین بار دور آدم آهنی چرخید

ولی نتوانست بال بالی را پیدا کند و از پنجره بیرون رفت ،شاپرک گفت  « :بالم پاره شده ،وای
تروم چرا از من مراقبت نکردی؟»
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آدم آهنی بالفاصله جواب داد:
طراحی و برنامه ریزی  ...شده ام  ...اجنام دهم».
«  من  ...باید  ...هر کاری را  ...که برایش ّ ...

از جوابی که داده بود به شدّ ت ناراحت شد و بدنش می لرزید ولی منی توانست چیز دیگری

بگوید.
بال بالی روی زمنی می لرزید و بال بال می زد .سعی می کرد؛ پرواز کند ولی فقط مثل فرفره به
دور خود می چرخید .با ناله گفت:
«  تو دوست من بودی؛ چرا به من کمک
نکردی؟ کاش می فهمیدی چه آسیبی به من
رسیده! »
در همنی موقع دوباره آدم آهنی با صدای
غژغژ مانندی گفت:
«  من بیشتر از همه از روغن خوشم می آید،
من بستنی با مربّای زردآلو را دوست ندارم».

شاپرک نفس نفس زنان و بریده بریده در
حالی که باورش منی شد ،گفت:
«  چه می گویی؟ تو دوست من هستی و
اص ًال برای من ناراحت نیستی؟ چقدر ...
بی احساس  ...و خشن  ...هستی!»
بال بالی که دیگر منی توانست بچرخد و
حرکت کند ،یک بار دیگر بالش را باال برد و
خیلی آهسته پاینی آورد و دیگر حرکتی نکرد
و به آرامی گفت« :خدا نگهدارت تروم عزیز».
و بعد نفس آخر را کشید.
غرش مانندی گفت:
آدم آهنی با صدای ّ

«  من برای شما آرزوی سالمتی و شادی دارم!»

و پاهایش را محکم به زمنی کوبید ،آن چنان که زمنی لرزید و بعد سکوت مرگ باری بر سالن
منایشگاه حاکم شد ،شاپرک روی پای آدم آهنی ،بدون حرکت دراز کشیده بود .کم کم هوا
روشن می شد .درها باز شدند و دوباره بازدیدکنندگان کنجکاو به سالن آمدند و باز دور او
حلقه زدند.
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اسم تو چیست؟ این سؤال شمارۀ یک بود  ...آدم آهنی فکری کرد و قلبش از ناراحتی فشرده
شد؛ گفت:
«  شاپرک  ...مرا تروم  ...عزیز  ...صدا کرد  ...هیچ کس  ...تا به حال مرا  ...به این نام  ...صدا
نکرده بود ». ...
او هیچ پاسخ درستی به هیچ یک از سؤاالت برنامه ریزی شده ،نداد.
دیگر بازوانش را بلند نکرد و پایش را هم بر زمنی نکوبید ،حتّی دیگر با چشم نارجنی رنگش
چشمک هم نزد.
مالفۀ بزرگ و سفیدی آوردند و آدم آهنی را با آن پوشاندند .روی مالفه نوشته شده بود« :خراب
است».
زیر آن مالفۀ سفید که درست مثل کفن بود ،آدم آهنی ساکت بود ولی شب ،وقتی باد از بیرون
به داخل سالن منایشگاه می وزید و با خود رایحۀ گل های درخت بلوط و صدای خش خش
برگ هایش را می آورد ،صدای شکسته و آهسته ای از زیر مالفۀ سفید می آمد .به نظر می رسید
که کسی چیزی یاد می گیرد و دائم می گوید« :بال بالی  ...بلوط  ...به او آسیب رسید».
(ویتاتو ژیلینسکای ،مترجم :ناهید آزادمنش )
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پادشاهی بود که فقط یک چشم و یک پا داشت .پادشاه به تمام نقّاشان قلمرو خود دستور داد یک تصویر
زیبا از او نقّاشی کنند .ا ّما هیچ کدام نتوانستند .آنان چگونه می توانستند با وجود نقص در یک چشم و یک
پای پادشاه ،نقّاشی زیبایی از او بکشند؟
سرانجام یکی از نقّاشان گفت که می تواند این کار را انجام دهد .او تصویری از پادشاه نقّاشی کرد .نقّاشی
فوق العاده بود و همه را غافلگیر کرد .او شاه را در حالتی نقّاشی کرد که یک شکار را مورد هدف قرار داده
بود؛ نشانه گیری با یک چشم بسته و یک پای خم شده.

(مجموعۀ داستان های کوتاه و پندآموز)

خورشید از کدام طرف درآمده؟!
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درس 2

مهمانی

برکت ،مهمان نوازی ،مهمان خانه ،مهمان سرا ،فرهنگ ،مرغوب ،میزان ،استقبال ،بدرقه،
آداب    و    رسوم
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همۀ فامیل در باغ پدربزرگ مهمان بودند .باغ پدر بزرگ در لواسان
است .وسط باغ ساختمان قدیمی و بزرگی وجود دارد و جلوی آن
استخری با فواره های بلند قرار گرفته است .مهمان ها یکی پس
از دیگری وارد باغ شدند .هر کدام دسته ای گل ،بسته ای شیرینی
یا هدیه ای در دست داشتند.
دور تا دور استخر فرش های
دست بافت پهن شده بود .گوشه
و کنار باغ پر از مهمان بود.
همه منتظر بودند و چشم ها
به ساعت ها دوخته شده بود.
باالخره زنگ خانه به صدا در
آمد .عموی کوچکم که برای
ادامۀ تحصیل به خارج از کشور
رفته بود ،بعد از سال ها به خانه
بازگشت.
عمو همراه ع ّده ای از فامیل که برای استقبال از او به فرودگاه
رفته بودند ،وارد شد.
بوی اسفند در خانه موج می زد و عمو با خاطرات شیرین سفر همه
را سرگرم کرده بود .بعد از ساعتی ،سفره های قلم کار پشت سرهم
پهن شدند .عطر زعفران ،پلوی دم کشیده ،شربت بهارنارنج و
چهرۀ مهربان مادربزرگ ،همه را دور سفره جمع کرد.
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 1چرا مهمانان به باغ دعوت شده بودند؟
 2چرا ع ّده ای از مهمانان به فرودگاه رفته بودند؟
 3چه چیزی همۀ مهمانان را دور هم جمع کرده بود؟

حافظ
خواجه شمس ال ّدین مح ّمد شیرازی متخلّص به «حافظ» ،غزل سرای
بزرگ و از بزرگان شعر و ادب پارسی است .وی حدود سال  ۷۲۶هجری
قمری در شیراز متولّد شد .علوم و فنون زمان را در مجلس درس
استادان فراگرفت و در علوم ادبی از بلند مرتبگان شد .وی در علوم الهی
بسیار اندیشید و قرآن را با چهارده روایت مختلف از بر داشت  « .گوته»
دانشمند بزرگ و شاعر و سخنور مشهور آلمانی «  دیوان شرقی »خود را
به نام او و با کسب الهام از افکار وی نگاشت .دیوان اشعار او شامل غزلیات ،چند قصیده ،چند مثنوی،
قطعات و رباعیات است .او به سال  ۷۹۲هجری قمری در شیراز درگذشت .آرامگاه او در حافظیۀ شیراز
زیارتگاه صاحب نظران و عاشقان شعر و ادب پارسی است.
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به فعل های زیر د ّقت کنید.
خواندم ،خواندی ،خواند ،خواندیم ،خواندید ،خواندند.
می خوانم ،می خوانی ،می خواند ،می خوانیم ،می خوانید ،می خوانند.
بخوانم ،بخوانی ،بخواند ،بخوانیم ،بخوانید ،بخوانند.
متوجه می شوید که بخش ثابت و مشترک (خواند) در همۀ آنها وجود
توجه کنیدّ ،
اگر به فعل های گروه ا ّول ّ
دارد .به این بخش «  بن فعل» می گویند و چون فعل ماضی است  « ،بن ماضی» نامیده می شود.
فعل های گروه های دوم و سوم ،مضارع هستند و جزء ثابت و مشترک (خوان) «  بن مضارع» نامیده می شود.

آیا می توانید ،ماجرای یک فیلم دو ساعته یا یک داستان دویست صفحه ای را در م ّدتی کوتاه نقل کنید؟
یکی از راه های کسب مهارت در نوشتن ،خالصه نویسی است .مهارت خالصه نویسی را می توان با تمرین به
توجه کرد و جزئیاتی را که
دست آورد .در تهیۀ خالصۀ یک مطلب ،باید به نکات مهم و بخش های اصلی آن ّ
به اصل مطلب صدمه نمی زنند ،حذف کرد.
میزان خالصه شدن هر نوشته ،بستگی به شیوۀ خالصه کردن آن دارد .مث ً
ال خالصۀ یک متن ده صفحه ای
در دو صفحه ،با خالصۀ آن در یک صفحه تفاوت دارد .هرچه خالصه کوتاه تر باشد ،میزان مطالب حذفی
بیشتر است.
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مهمانی
مامان! بیا امروز برمی خونۀ خاله و یه سر بهش بزنیم.
منی شه .امروز بابا بزرگ می خواد بیاد خونۀ ما.
چه خوب! ولی فردا که می شه رفت و خاله رو دید؟
بله ،ولی اآلن برو و یه زنگ بهش بزن و بگو اگه فردا وقت داره ،ما یه سر بهش می زنیم.
باشه ،ا ّما چه هدیه ای براش ببرمی؟

یه دسته گل و یه جعبه شیرینی می خرمی و می برمی.
خیلی خوبه!
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درویشی به در دِهی رسید جمعی کدخدایان را دید آنجا نشسته .گفت  « :مرا چیزی بدهید وگرنه به خدا با
این دِه همان کنم که با آن دِه دیگر کردم».
ایشان بترسیدند .گفتند  « :مبادا که ساحری باشد که از او خرابی به دِه ما رسد ».آنچه خواست بدادند .بعد
از آن پرسیدند که  « :با آن دِه چه کردی؟» گفت  « :آنجا چیزی خواستم ندادند ،به اینجا آمدم؛ اگر شما نیز
چیزی نمی دادید این دِه را نیز رها می کردم و به دِهی دیگر می رفتم».

(عبید زاکانی)

روزی خود را می آورد.
مهمان
ِ
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درس 3

کار گروهی

خوشه ،کوچه باغ ،ریسمان ،مشام ،گهگاه ،وسیع ،آویزان ،عجیب
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اواخر شهریور ماه بود و کم کم هوا رو به خنکی می رفت که به سفر رفتیم .ا ّولین بار بود
که به روستا دعوت شده بودیم؛ روستایی سرسبز و زیبا در نزدیکی همدان.
خانه ای که به آن دعوت شده بودیم ،ته یک کوچه باغ بود .قبل از همه ،میوه ها که از لبۀ
دیوار خانه آویزان شده بودند ،به ما سالم کردند .وارد خانه شدیم .همه گرم گفت و گو و
احوال پرسی بودند .تصمیم گرفتم سری به اطراف خانه بزنم.
خانه وسیع بود و پر از اتاق های بزرگ و کوچک که هر کدام پنجره ای رو به حیاط داشتند.
پشت پنجره های آن کام ً
ال پوشانده شده بود.
در آن میان اتاقی بود که ِ
کنجکاو شدم .از الی پنجره نگاه کردم .درون اتاق کام ً
ال تاریک بود .دل توی دلم نبود
که سری از این اتاق درآورم .کودکی از اهالی خانه با لبخند به سویم آمد .کلید بزرگی را
لب پنجره برداشت و در را باز کرد .وارد شدیم .اتاق تاریک و خنک بود .کف
از زی ِر گلدان ِ
اتاق با خاک نرمی پوشانده شده بود و بوی رطوبت مالیمی به مشام می رسید.
ا ّول نمی توانستم جایی را ببینم ،بعد از چند دقیقه که چشم هایم به تاریکی عادت کرد،
صحنۀ عجیبی را دیدم .شاخه های بزرگ انگور با ریسمان هایی از سقف اتاق آویخته شده
بودند و نوری که از پشت سرمان به انگورها می تابید ،آنها را درخشان تر می کرد.
دخترک دست مرا گرفت و جلوتر برد.
هر چه جلوتر می رفتیم ،ریسمان ها
بلند تر می شدند.
پرسیدم  « :این انگورها را چطور
آویزان کرده اید؟» گفت  « :انگورها را
که از باغ می آوریم ،با سبد کنار اتاق
می گذاریم .برگ و بار آن را می کنیم
و شاخه هایش را به هم می پیچیم.
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خوشه های انگور را البه الی آن می تابانیم و گره می زنیم .بعد شاخه ها را از تیرک
سقف آویزان می کنیم تا کم کم به کشمش تبدیل شوند .این اتاق خنک و تاریک،
ِ
اتاق کشمش هاست».
محو تماشای ریسمان ها بودم که نگاهم به دختر افتاد .او کنار دیوار نشسته بود و با
دست های کوچکش به آرامی و احتیاط خاک ها را کنار می زد .به طرف او رفتم .چیزی
نمی گفت ،فقط گهگاهی با لبخند مهربان و چشمان روشنش که همرنگ همان
انگورها بودند ،به من که هاج و واج شده بودم ،لبخند می زد .بعد از اینکه چند سانتی از
خاک را کنار زد،کم کم خوشه های بزرگ انگور از زیر خاک سردرآوردند .خوشه هایی
که مرتّب در کنار هم و در دل زمین چیده شده بودند .دخترک گفت  « :این انگورها را
برای شب چلّه گذاشته ایم ،ولی یک خوشه برایت در می آورم».
سبد چوبی بزرگی آورد .یک خوشه از انگورها را در آن گذاشت .خوشۀ انگور تمام سبد
و لبخند تمام صورت مرا پر کرد.
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 1برای درست کردن کشمش ها ،چه کسانی کمک کرده بودند؟
 2چرا انگورها را زیر خاک گذاشته بودند؟
 3دیدن صحنۀ یک اتاق پر از خوشه های آویزان انگور ،چه احساسی به شما می دهد؟

طاهره ایبد
طاهره ایبد ،نویسندۀ کودک و نوجوان ،متولد سال  ۱۳۴۲در شیراز
است .او تاکنون در حدود  ۶۵عنوان کتاب دارد که چهار جلد از آنها
مجموعۀ داستان و رمان برای بزرگساالن و باقی آثارش ،رمان و
مجموعۀ داستان هایی برای کودک و نوجوان است .خانم ایبد تاکنون
برندۀ  ۲۱عنوان جایزه از مراکز مختلف شده است که می توان به
مجموعة طنز «آقای چرخشی» برگزیدة کتابخانة مونیخ در سال ۲۰۰۵
اشاره کرد .وی در زمینۀ بازنویسی ،ویراستاری ،داوری جشنواره های مختلف چون کتاب سال ،کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،دفاع مق ّدس ،جشنوارة ادبی دانش آموزان ،مجلة سروش نوجوان و...
ف ّعالیت می کند .از آثار او می توان به «دور گردون»« ،کاش آدم بزرگ ها نی نی شوند»« ،شیشه های
شکسته»« ،خروس جنگی»« ،باغچه توی گلدان»« ،آخرین نامه» و «به هوای گل سرخ» اشاره
داشت.
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غزل قالبی است که در آن مصراع ا ّول بیت ا ّول با همۀ مصراع های زوج هم قافیه است و موضوع آن بیان
احساسات ،عشق و گاهی هم موضوعات اجتماعی است.
معمو ًال شاعردر آخر شعر نام خود را می آورد .شکل قالب غزل:
×..............................................

×..............................................

..............................................

×..............................................

..............................................

×..............................................

نمونه ای از غزل حافظ:
ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی

دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی

دائم گل این بستان شاداب نمی ماند

دریاب ضعیفان را در وقت توانایی

دیشب گلۀ زلفش با باد همی کردم

گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودایی

حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد

شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی

معمو ًال همۀ ما گاهی نیاز پیدا می کنیم که پیامی را از طریق نامه ،رایانه یا وسایل ارتباطی دیگر برای یکی از
دوستان ،خویشان یا مؤسسات رسمی و اداری بفرستیم .نامه نگاری یکی از این راه های ارتباطی است .نامه
ممکن است دوستانه و خانوادگی و یا رسمی و اداری باشد .اگر نامه را از طریق پست برای دیگران می فرستیم،
توجه کنیم:
باید به چند نکته ّ
1ـ کاغذ مناسب نامه 2ـ ّ
خط خوانا و زیبا 3ـ استفاده از کلمات مناسب 4ـ نوشتن نشانی دقیق خود و گیرندۀ نامه
  5ـ نوشتن شناسۀ پستی   6ـ استفاده از تمبر.

93

کار گروهی
می دونستی که غازهای وحشی کار گروهی اجنام می دن؟
چه جوری؟
موقع پرواز به شکل  vحرکت می کنن .غازی که در رأس گروه حرکت می کنه ،هوا رو
می شکافه تا دیگران راحت تر پرواز کنن.

حتم ًا به نوبت جای خودشون رو عوض می کنن تا خسته نشن؟

درسته .از این روش در مسابقات دوچرخه سواری تیمی هم استفاده می شه.
همنی طوره .درمسابقاتی که از تلویزیون پخش می شه ،دیدم که اعضای تیم به نوبت جای
خودشون رو عوض می کردن .یعنی از روش کارگروهی غازها استفاده می کردن.

کام ًال درسته .برای اینکه گروه مو ّفق بشه ،باید همۀ اعضای گروه به هم کمک کنن.
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کژال
کژال ،روناک را بغل کرد و راه افتاد .روناک انگشتش را به دهان گذاشته بود و می مکید.
دهکده تازه از خواب بیدار شده بود .کژال می رفت تا سری به « ع ّمه کابوک» بزند .خنکی

هوای صبح ،سرحال ت ََرش می کرد .کژال ،لُپ قرمز روناک را بوسید و آرام گاز گرفت .روناک
لبخند زد .کژال زیر گلویش را قلقلک داد .روناک باز خندید .کژال قنداقۀ او را محکم به سینه
رولَۀ شیرینم».
فشرد و گفت« :فدای توُ ،

کژال از کنار هر که می گذشت ،سالم می داد و با احوال پرسی کوتاهی می گذشت .چشمه را

دور زد و سنگ ها و ریگ های اطراف چشمه ،زیر گالش های الستیکی کژال تکان می خوردند
و بیدار می شدند.
کژال از بلندی ت ّپه باال رفت و بعد ،سرازیر
شد .نیمۀ راه بود که خشکش زد .برجا

ماند .چیزی از پشت صخره بیرون آمد.
کژال ا ّول خیال کرد که سگ است؛
سگی از سگ های آبادی که پی گلّه

بیرون آمده؛ ا ّما سگ نبود .صدای
زوزه اش ،پوست بر تن کژال خراشید.
روناک را تنگ به خود فشرد .گرگ آمادۀ
خیز بود .تن کژال مثل علفی در باد
می لرزید:

ـ «  رونا ِکم ،رونا ِکم».
نگاهی به پشت سر انداخت .نباید
می ماند .به سمت نوک تپه خیز کرد.
تپه قد کشیده بود؛ کژال خیال می کرد.
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دوید و دوید و فریاد کشید .شوهرش را به کمک خواست:
ـ هه ژار ...هه ژار!

هه ژار آن سمت « ُقر ِوه» بود؛ س ِر زمنی .دشت صدای کژال را به خودش برگرداند .گرگ
دست هایش را مثل تیغۀ داس در هوا می چرخاند و به سمت کژال می جهید .کژال هرچه در

توان داشت در پاها ریخت ...دیگر حتّی صدای گریۀ روناک را هم منی شنید .سنگ های ریز
و درشت ،راه را بر کژال سخت می کردند .او می دوید ا ّما تپه انگار تیرکی شده بود؛ مستقیم

به سوی آسمان.
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دمی بعد ،کژال صدای نفس های تلخ گرگ را شنید و گرمی نفسش را پشت سرش حس کرد.
گرگ دامن کژال را به دندان گرفت .کژال جیغ کشید ،زمنی خورد و روناک از دستش افتاد.
همان طور که افتاده بود ،لگدی به گرگ زد .گرگ دندان های تیزش را به کژال نشان داد و
حمله ور شد .کژال خودش را به طرف روناک کشید.
ـ رونا ِکم ،رونا ِکم!

گرگ چنگال به بازوی کژال کشید ،خیزی برداشت و قنداقۀ روناک را که از درد و ترس جیغ
می کشید ،به دندان گرفت.
ـ کژال بر پشت گرگ چنگ کشید و فریاد زد« :هه ژار ...هه ژار! خاکم بر سر!» گرگ ،قنداقه به
دهان گرفت و دوید .کژال به دنبال او زمنی را خیش می کشید ،مویه می کرد و روناک را صدا
می زد .خم شد و سنگ برداشت.
ـ اگر به روناک بخورد!
سنگ را زمنی انداخت؛ زار زد و دوید .صورت خراشید و دوید .گرگ پارۀ تنش را می برد.
بره ای ،دست هایش را در هوا تکان می داد .گردنش به عقب خم شده بود و صدای
روناک مثل ّ

نازک گریه اش ،سنگ های بیابان را می خراشید.

کژال به موهایش چنگ زد ،لنگۀ گالشش از پایش افتاد .سنگ ها پایش را کوبیدند.
رولَه!
ـ روناک! ...روناک! دایه ات مبیرهُ ،

دشت یکپارچه صدا شده بود و ناله و مویه .باد صدای کژال را غلتاند و با خود برد« .آزاد» س ِر
زمنی بود که فریاد کژال را شنید .هراسان ماند« :صدا از کدام طرف می آید؟»

باز هم جیغ ،آزاد دوید .صدا از سمت تپه بود .کسی کمک می خواست .گام انداخت و دوید.
چشم آزاد از دور جسمی را که تند و تند به طرف او می آمد ،دید
صدا او را به خود می خواند.
ِ

و حلظه ای بعد ،گرگ نزدیک آزاد رسیده بود و آن دورتر ،کژال پا برهنه و بر سر زنان می دوید.
وقت فکر کردن نبود .آزاد نباید می ماند .دندان بر دندان می سایید .گرگ مقابل آزاد بود.
قنداقۀ روناک به دهانش بود .روناک ،خفه گریه می کرد و گرگ خرناسه می کشید .آزاد ّ
معطل
مناند .خاک را ،سنگ را و تیغ را ...دوید .از زمنی جهید و به گرگ رسید .خیز برداشت و

حمله ور شد .آزاد باید گرگ می شد .حمله کرد .قنداقۀ روناک را کشید .ت ّکه ای از آن در
دهان گرگ ماند .آزاد ،روناک را به سرعت زمنی گذاشت و با گرگ درهم پیچید .کژال رسید.
برسر زنان دوید و روناک را بغل زد .به صورت روناک خیره شد.
روناک قرمز شده بود ا ّما هنوز گریه می کرد .امیدی به دل کژال دمید .روناک را بر سینه
فشرد.
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گرگ ،خرناسه می کشید و دهان باز می کرد تا آزاد را ب َِد َرد .آزاد با سنگ بر سر گرگ کوبید.

گرگ چنگ انداخت و سینۀ او را خراشی عمیق داد .آزاد فریاد کشید .کژال جیغ می زد و

کمک می خواست؛ ُقر ِوه ا ّما از آنها فاصله داشت.

کژال ،قدمی پیش گذاشت تا به آزاد کمک کند ،ا ّما روناک دوباره ترس در دلش انداخت؛

دخترکش سخت ترسیده بود .کژال کاری منی توانست بکند .گلویش را با فریاد بلندتر

خراشید .کسی آن طرف ها نبود .دندان های تیز گرگ صورت و بازوی آزاد را نشانه کرده بود.
آزاد ،مجال منی داد.
دست گرگ را به دندان می گرفت و مشت بر چشم های او می کوبید .آزاد و گرگ روی سنگ های
سخت دشت غلتیدند.
نفس داغ و تلخ گرگ ،راه نفس را بر آزاد بسته بود .کژال باز شوهرش را فریاد زد:
«هه ژار ..هه ژار!»
کاری از دستش منی آمد .خواست سنگی بردارد و به گرگ حمله کند ا ّما روناک آرام منی گرفت.

دست گرگ ،حلظه ای در دهان آزاد ماند .آزاد دندان ها را به هم فشرد .گرگ زوزه کشید.
دست از دهان او درآورد و با چشم های خون گرفته اش به او زل زد .کژال بیشتر ترسید .قدمی
عقب رفت .روناک را سخت در بغل گرفت .متام تنش ترس شده بود.
آزاد غلتید و فریاد کشید .کژال فکر کرد نباید مباند .باید کمک بیاورد .دوید .پابرهنه به سمت
آبادی دوید و فریاد کشید و کمک خواست .گرگ ،آزاد را به خاک غلتاند و آزاد سر گرگ را
عقب کشید و او را برگرداند .بازویش را دور گردنش حلقه کرد .نباید رها می کرد .خسته نشد
و نترسید.هرچه ق ّوه داشت ،به ساق و بازویش ریخت.

سر بر آسمان ،بلند کرد و فریاد کشید« :اهلل ...اهلل!»

و گردن گرگ را فشرد .نفس داغ گرگ دست آزاد را می سوزاند.
کژال گریه کنان می دوید و گاه گاه سر برمی گرداند و پشت سرش را نگاه می کرد تا ببیند چه
بر سر جوان مردم آمده.
صدای گرگ که حلظه ای خفه شد ،آزاد همۀ توانش رفت ،بی حال بر زمنی افتاد .کژال که
صدایی نشنید ،ایستاد .اندوهی به وسعت دشت بر دلش گسترده شد .روی برگرداند .آزاد و
گرگ را افتاده ،دید:
ـ «  گرگ ،جوان مردم را درید! ...آه! خاکت بر سر کژال! خاکت بر سر!»
جیغ زنان و مویه کنان ،راه رفته را برگشت .دشت را یکپارچه صدای نفس نفس زدن های گرگ
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و آزاد پر کرده بود .بازوی آزاد ،حلقه ای تنگ ،دور گردن گرگ بسته بود .گرگ خواست چنگ
بیندازد و گردنش را آزاد کند و ا ّما متام وجود آزاد انگار دست هایش شده بود .گرگ نتوانست

گردن برهاند .آزاد فریاد می کشید و حلقه را کوچک تر می کرد .گرگ به خرناسه افتاده بود و
خرناسه اش ت ّکه ت ّکه می شد .کمی بعد ،دست و پایش از ّ
تقل افتاد .آزاد ،رهایش نکرد .نفس

داغ گرگ ،یک باره سرد شد ،دست و پایش از حرکت ماند .آزاد بر زمنی افتاد.
کژال ،صورت می خراشید و زار می زد و می دوید .آزاد که صدایش را شنید ،زمنی را کمک
گرفت ،دست ها را ستون کرد و نفس زنان برخاست .پیراهنش ،پاره پاره شده بود و از صورت
و سینه اش خون می آمد .کژال به سویش دوید .سرپا که دیدش ،به هق هق افتاد ،آزاد خسته و
زخمی ،بریده ،بریده گفت  « :آرام گیر .خواهرکم! طفلت خوب است؟»
روناک ،گریه می کرد .کژال ،آرام منی گرفت .آزاد ،قدم برداشت .کژال ،قنداقۀ سفید روناک
را باز کرد و به آزاد داد تا خون هایش را پاک کند.
(طاهره ا ُِیبد)

99

دوستان صاحب را ِز خود نامه می نوشت .شخصی پهلوی او نشسته بود و به گوشۀ چشم
فاضلی به یکی از
ِ
پهلوی من دزدی ننشسته بودی و نوشتۀ مرا
نوشتۀ او را می خواند .بر وی دشوار آمد ،بنوشت :اگر در
ِ
نمی خواندی ،همۀ اسرار خود بنوشتمی.
آن شخص گفت  « :واهلل موالنا ،من نامۀ تو را نمی خواندم ».گفت  « :ای نادان پس از کجا دانستی که یاد
تو در نامه است؟»

بهارستان
الرحمان جامی (قرن نهم هجری)
از عبد ّ

کار نیکو کردن از پر کردن است.
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درس 4

مـوزه

گنجینه ،بی نظیر ،خزانه ،جواهرات ،گران بهاترین ،پرفراز و نشیب ،شاهکار ،شکوه ،پشتوانه ،گوهر
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موزه مکانی است که در آنجا اشیا و مواد مربوط به آن جمع آوری ،مطالعه و نگهداری
می شود و در براب ِر دید افراد قرار می گیرد .موزه نشان دهندۀ ف ّعالیت های انسان و
محیط طبیعی ،فرهنگی و اجتماعی اوست.
در داخل موزه می توانیم اشیای موزه را ببینیم .آثاری که از گذشتگان به دست ما
رسیده و نشان دهندۀ اندیشه ،فرهنگ و تم ّدن انسان می باشد.
گنجینۀ بی نظیر «خزانۀ جواهرات ملّی» مجموعه ای از گران بهاترین جواهرات جهان
است و یکی از جاذبه های گردشگری کشور محسوب می شود که طی زمان های
طوالنی گردآوری شده است.
هر قطعه از این جواهرات گویای
بخشی از تاریخ پرفراز و نشیب
ملّت بزرگ ایران و نشان دهندۀ
ذوق و ّ
خلقیت هنرمندان ایران
است که جادوی دستانشان شاهکار
می آفریند .در این مکان به انسان
احساس قدرت و شکوه و افتخار
دست می دهد .خزانۀ جواهرات
ملّی سی گنجینه دارد .در چینش
گنجینه ها جواهرات هم رده در یک
گنجینه قرارگرفته است .جواهرات
این گنجینه عالوه بر ارزش هنری
و تاریخی از نظر اقتصادی نیز پشتوانۀ قدرت و ذخیرۀ مملکتی به حساب می آیند.
ارزش این گنجینه به درستی معلوم نیست؛ چرا که در این مجموعه گوهرهایی وجود
دارد که در جهان بی نظیرند.
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 1خزانۀ جواهرات ملّی چگونه تقسیم بندی شده است؟
 2جواهرات این مجموعه نشان دهندۀ چیست؟
 3چرا ارزش واقعی «خزانۀ جواهرات ملّی» به درستی معلوم نیست؟

موزۀ سینما
این موزۀ جدید در سال  ۱۳۸۱شروع به ف ّعالیت کرد و
دل عمارت باغ فردوس
در خیابان ولیعصر تهران در ِ
قرار گرفته است .موزۀ سینما در  حقیقت گنجینه ای از
عکس ها ،اسناد ،وسایل و تجهیزات قدیمی سینما است
که دو سالن سینما به ظرفیت  ۲۰۵و  ۱۲۱نفر نیز دارد.
نمایشگاه های موزۀ سینما شامل تاالر آبی ،تاالر معاصران
و تاالر بین الملل و نیز نمایشگاه کودک ،نمایشگاه علی
حاتمی ،نمایشگاه نام آوران ،نمایشگاه دوبله و صدا،
نمایشگاه ارامنه ،نمایشگاه دفاع مق ّدس و همچنین خانۀ فرهاد ،زیر گذر تاریخ و تماشاخانه می شود.
برای مثال در خانۀ فرهاد یادگارهایی از جمله وسایل شخصی ،کتاب ها و سازهای فرهاد مهراد ،خوانندۀ
ایرانی به نمایش در آمده است .در بخش زیر گذر تاریخ نیز آثاری از نخستین تالش های بشر برای
ثبت حرکت ،مانند ا ّولین تصویر سازی ایرانیان برای روایت شاهنامۀ فردوسی دیده می شود .دیدن جوایز
جهانی سینمای ایران مثل نخل طالی َکن ،خرس برلین و شیر و نیز در این مجموعۀ زیبا در باغ
فردوس ،شادی تماشاگران را رقم می زند.
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به جمله های زیر د ّقت کنید:
امیر هر روز صبح ورزش می کند.
امیر و پدرش هر روز صبح ورزش می کنند.
در جملۀ ا ّول نهاد جمله (امیر) مفرد است و فعل جمله از نهاد پیروی می کند و مفرد به کار می رود.
در جملۀ دوم نهاد جمله (امیر و پدرش) بیش از یک نفر هستند و فعل جمله نیز از نهاد پیروی می کند و به
شکل جمع به کار می رود.
توجه :در زبان فارسی گاهی از روی احترام برای نهاد مفرد ،فعل جمع می آورند:
ّ

خانم مدیر آمدند.
مادرم در جلسۀ دیروز دربارۀ حفاظت از محیط زیست صحبت کردند.

یکی از اصول نامه نگاری د ّقت در انتخاب کلمات و عبارت های مناسب است .این نکته را نه تنها در متن اصلی
پایان نامه نیز باید رعایت کرد .همچنین نامه چه دوستانه و چه اداری باید در بردارندۀ
نامه ،بلکه در عنوان و ِ
نام نویسندۀ نامه ،امضاء و تاریخ باشد.
عنوان و عبارت هایی که در یک نامۀ دوستانه یا خانوادگی به کار می رود ،با عباراتی که در یک نامۀ رسمی
اداری نوشته می شود ،متفاوت هستند .نکته ای که در نامه های اداری باید رعایت کرد ،اختصار و صراحت است.
پایان نامه نیز غالب ًا عباراتی می نویسند که نشان دهندۀ میزان صمیمیت و احترام است؛ جای این عبارات
در ِ
کمی پایین تر از متن نامه و سمت چپ آخرین سطر است.
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موزۀ ملّی ایران
امروز کالس ما می خواد از موزۀ ملّی ایران بازدید کنه.
موزۀ ملّی ایران کجاست؟

این موزه در مرکز شهر تهران قرار داره.
چرا این موزه رو برای بازدید انتخاب کردین؟

به خاطر اینکه موزۀ ملّی بزرگ ترین موزۀ باستان شناسی و تاریخ ایرانه.

بنابراین؛ باید اشیای خیلی قدمیی در اون وجود داشته باشه!
مهم
همنی طوره .حدود سیصد هزار شیء مهم داره .به همنی دلیل هم یکی از موزه های ّ
دنیا به حساب میاد.

105

ب�ل
ب
�
م
ل و ور

�خ ز
ب ی��ود ا� ا�ی ن سوی ب�دان سو پ� یر�د

ف
ک
گ� ش
�
ن
�
ت
ص
�
�
ب
� طرب �ا� �به ل هار
ق ک
ف
ر�ص � ن�ان ب�ال و پ�ری ب�ر� ش� نا�د
�خ آ
ک
�خ
ت�ا �ه �به ش�ا گل سر �رم ی�د

ز ت ک
ز
رو� �و ی�� رو� �به پ�ا ی�ان رسد

شق
�غ �
ا�
ا فلی ای عا�� ب�ی ص ب�ر و ت� ب
ق
�ه ق� ٌهۀ ک� ب ک�� ردی ه ف��ته ای اس�ت
ز
ن�وب� ت
� سرمای �مس ت�ان رسد

ق
ز
�ل
ب ب�لی ا� �جل ٌوۀ گل ب�ی �رار
رد چ�من آ�مد �غ�ز لی ن��غ�ز خ� ن
وا�د

پ�هلوی ج� نا�ان چ�و ب� ی� ف ک�� ن�د ر خ� ت
�
�غ ک
غ
ُع
� و �رور
مر � دلداده �به ج � ب
خ
خ ن ک ن گ� ف� ت ک
� �ه ای ب�ی � ب�ر
��ده ��ان
ز
�  ،گ� ِه کار ن ی�س ت
رو� ن� ش�اط اس ت
�
ک
زح ت م ش ک ک
هان! م� ش� ا�ی ن � م
� و ��ن �مر
گ
مور ب�دو � ف� ت
وا�
� ب�د ی�ن سان ج� ب
غ
نغ
مر� سحری ه ف��ته ای اس ت
�
��م ٌه

ز
ه چم�و من ای دوس ت
سرا�ی ب�سا�
� ،ی

ور�ه ای ید�د �به پ�ای رد خ� ت
�
م چ
ک
ک
�ظ
�رد ی��ی لح ه ت� شما�ای مور
ت ک ن
مور ن� ید�دم چ�و �و �و ت�ه � �ظ ر
غ
و ق� ت
� �م و ت� شو� ٌه نا� ب�ار ن ی�س ت
�
نگ
ن� ش
شن
ه ی�ن! ب � ی�ن ،می ��و و می ��ر

ن
گ ت ش
ز
وا�ی ب�سا�
ج�ا�ی�ه �و� و � ی

(پروین اعتصامی)

106

شغالی مرغی از خانۀ پیرزنی دزدید .پیرزن در عقب او نفرین کنان فریاد می کرد  « :ای وای! مرغ دومنی
تعجب و غضب به پیرزن دشنام داد .در آن
شغال برد ».شغال از این مبالغه سخت در غضب شد و از غایت ّ
میان روباهی به شغال رسید و گفت« :چرا این قدر برافروخته ای؟» گفت  « :ببین این پیرزن چقدر دروغ گو
و بی انصاف است .مرغی را که یک چارک هم نمی شود دو من می خواند ».روباه گفت  « :بده ببینم چقدر
سنگین است!» وقتی مرغ را گرفت روی به گریز نهاد و گفت  « :به پیرزن بگو مرغ را به پای من چهارمن
حساب کند».

(از یادداشت های ّ
علمه قزوینی)

گنج در ویرانه است.
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درس 5

شهر سوخته

متحرک ،سفال ،درختچه ،باستان شناس ،اعجاب انگیز
زادگاه ،تم ّدن ،مصنوعی ،تصویرّ ،

108

شهر سوخته در ساحل رودخانۀ هیرمند و
در نزدیکی شهر باستانی زابل قرار دارد؛
شهری که نقش بسیار مه ّمی در ایران
باستان داشته است و همچنین زادگاه
رستم و پهلوانان نامی ایران زمین بوده
است.
سراسر شهر سوخته سیستم پیشرفته ای
برای انتقال آب به منازل و سطح شهر
داشت که در تم ّدنهای بسیار پیشرفته
دیده می شد.
راستی می دانی چرا به آن «  شهر سوخته» می گویند؟
این شهر دو بار به طور کامل سوخته و دوباره ساخته شده است .این منطقه و تم ّدن اعجاب انگیز
آن حدود چهار هزار و پانصد سال پیش بر اثر یک آتش سوزی عظیم از بین رفت.
شهر سوخته به کشورهای دیگر وسایل صنعتی و جواهرات و وسایل تزئینی صادر می کرد.
جراحی مغز و کار گذاشتن چشم مصنوعی انجام گرفته
پنج هزار سال قبل از میالد ،در این شهر ّ
است .از این منطقه ،اسکلت زنی جوان با چشم مصنوعی پیدا شده است .روی کرۀ چشم او،
تارهای بسیار باریکی از طال به عصب های چشم م ّتصل شده است.
متحرک روی یک
متحیر کرد ،کشف قدیمی ترین تصویر
نکته ای که باستان شناسان را بسیار
ّ
ّ
سفال بود .در این تصویر ،یک بز کوهی برای خوردن یک درختچه ،در حال پریدن به سمت آن
است.
قدیمی ترین تخته نرد جهان نیز به همراه مهره های آن در شهر سوخته کشف شد .این تخته نرد
از چوب آبنوس و به شکل مستطیل است .روی آن ،تصویر ماری نقش بسته است که  ۲۰بار به
دور خود حلقه زده و دمش را در دهان گرفته است .به دلیل وجود راز و رمزهای بسیار ،این منطقه
را اصطالح ًا بهشت باستان شناسان می گویند.
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 1شهر سوخته چگونه از بین رفت؟
 2چرا به این منطقه بهشت باستان شناسان می گویند؟
 3به نظر شما عجیب ترین نکته در مورد شهر سوخته چیست؟

باباطاهر
باباطاهر همدانی ،معروف به «باباطاهر عریان»؛
عارف ،شاعر و دوبیتی سرای اواخر سدۀ چهارم و
اواسط سدۀ پنجم هجری است .بابا لقبی بوده که
در گذشته به پیران وارسته می داده اند و عریان به
دلیل بریدن وی از وابستگی های دنیوی بوده است.
باباطاهر عاشق خداوند ،طبیعت و انسان بودن است .در
کالمش بارها از کوهستانها ،دشت ها و رودخانه های
زیبای ایران زمین ،رفتار و اخالق خوب و ستایش
خداوند سخن می گوید .باباطاهر انسان ها را به ارزش
نهادن به زندگی سفارش می کند؛ زندگی ای که در آن کمال و طی کردن درجات انسان بودن ،حرف
نخست را می زند .باباطاهر پس از  ۸۵سال زندگی وفات یافته است .آرامگاه وی در شمال شهر همدان
در میدان بزرگی به نام وی قرار دارد.
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دوبیتی از قالب های قدیمی شعر فارسی است .قافیه در آخر مصراع های دوم و چهارم قرار می گیرد و آوردن
آن در مصراع سوم اختیاری است.
موضوع دوبیتی بیشتر «ترانه» است .مشهورترین دوبیتی سرای ایرانی باباطاهر است.
به صحرا بنگرم صحرا ته وینم

بـه دریا بنگرم دریا ته وینم

به هرجا بنگرم کوه و در و دشت

نشان از قامت رعنا ته وینم

شما تاکنون دربارۀ زندگی برخی از دانشمندان یا هنرمندان مطالبی خوانده اید و با سرگذشت بعضی آشنا هستید.
گونه ای از نوشته ها وجود دارند که در آنها به شرح احوال و زندگی انسان ها پرداخته می شود تا آنها را به ما
بشناسانند .این نوع نوشته ها ،نه تنها ما را با زندگی انسان های دیگر آشنا می کنند ،بلکه بسیاری از مسائل
تاریخی ،اجتماعی ،جغرافیایی و فرهنگی آنها را نیز روشن می سازند .این نوع نوشته ها  « ،شرح حال» نامیده
میشوند.
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چشم مصنوعی
شنیدی که یه چشم مصنوعی متعلّق به  4800سال پیش کشف شده؟
خیلی عجیبه! یعنی  48قرن پیش چشم مصنوعی وجود داشته؟

بله ،این چشم مصنوعی به یه زن  30ساله تعلّق داشته که در شهر سوخته زندگی می کرده.
معلوم شده که جنسش از چی بوده؟

ّ
مشخص نشده ،ا ّما می گن از قیر با نوعی چربی جانوری در ساخت اون
هنوز به طور کامل

استفاده کردن.

حاال این چشم چقدر شبیه چشم واقعی انسانه؟
تعجب می کنی وقتی بفهمی ،حتّی مویرگ هایی طالیی رنگ به قطر کمتر از نیم میلی متر،
ّ

داخل کرۀ این چشم وجود داره.

راست می گی؟ خیلی عجیبه!
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دروازه ای به آسمان
با خود می گفتم :از دوازدهم مهر ماه 1359
چه به یاد داری؟ هیچ! آجنا که تو به آن
خرمشهر نبود ،خوننی شهر
پای می نهادی ّ
نیز نبود  ...این شهر ،دروازه ای در زمنی
داشت و دروازه ای دیگر در آسمان و تو در
جست وجوی دروازۀ آسمانی شهر بودی که
به کربال باز می شد و جز مردان مرد را به آن
راه منی دادند.
با خود می گفتم :جنگ برپا شده بود تا
«مح ّمد جهان آرا» به آن قافله ای ملحق شود

که به سوی عاشورا می رفت.

یک روز ،شهر در دست دشمن افتاد و
روزی دیگر آزاد شد .پندار ما این است که
ما مانده امی و شهدا رفته اند؛ ا ّما حقیقت آن است که زمان ،ما را با خود برده است و شهدا
مانده اند.

سال ها از آن روزها می گذرد و آن جوان بسیجی ،دیگر جوان نیست .جوانی او نیز در شهر
خرمشهر مانده است.
آسمانی ّ

ا ّما آنان که یاد آن مقاومت عظیم را در دل محفوظ داشته اند ،پیر شده اند و پیرتر.

کودکان می انگارند که فرصتی پایان ناپذیر برای زیسنت دارند؛ ا ّما چننی نیست و بر همنی

شیوه ،ده ها هزار سال است که از عمر عالم گذشته است .فرصت زیسنت چه در صلح و چه در
جنگ ،کوتاه است؛ به کوتاهی آنچه اکنون از گذشته های خویش به یاد می آورمی.
یک روز آتش جنگ ،ناگاه جسم شهر را در خود گرفت .آن روزها گذشت؛ ا ّما این آتش که
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چنگ بر جسم ما افکنده ،هرگز با مرگ ،خاموشی منی گیرد .آن نوجوانان رشید و دالوران
شهید چهارده ـ پانزده ساله اکنون به سرچشمۀ جاودانگی رسیده اند .آنان خوب دریافتند که
برای جاودان ماندن چه باید کرد .سخن عشق ،پیر و جوان منی شناسد.
خرمشهر
آیا نوجوانان و چهارده ـ پانزده ساله های امروز می دانند که در زیر سقف مدرسه های ّ

در آن روزهای آتش و جنگ چه گذشته است؟

خرمشهر آن روزها هم بی وقفه گذشته است و امروز نیز از گذشنت ،باز نایستاده
رودخانۀ ّ
است .که یک روز ناگهان از آسمان آتش بارید و حیات معمول شهر متو ّقف شد .کشتی ها به

گل نشستند؛ حقیقی مردان خدا ،ققنوس وار از میان خاکستر نخل های نیم سوخته ،خانه های
ویران ،اتومبیل های آتش گرفته و کشتی های به ِگل نشسته سربرآوردند .عجب از این عقل
باژگونه که ما را در جست وجوی شهدا به قبرستان می کشاند!
خرمشهر کشانده است .شاید آنان درنیابند؛ ا ّما شهر در
شور زندگی یکبار دیگر مردان را به ّ

خرمشهر شقایقی خون رنگ است که داغ جنگ بر سینه دارد. ...
پناه شهداستّ .

خرمشهر ،قلب شهر بود که می تپید و تا بود ،مظهر ماندن و استقامت بود.
مسجد جامع ّ
خرمشهر ،مادری بود
مسجد جامع ّ

که فرزندان خویش را زیر بال و پر
گرفته بود و در بی پناهی ،پناه داده
خرمشهر به اشغال
بود .آنگاه که ّ
متجاوزان درآمد و مدافعان ناگزیر
شدند که به آن سوی ّ
خرمشهر
شط ّ

کوچ کنند ،باز هم مسجد جامع،
مظهر همۀ آن آرزویی بود که جز در
باز پس گیری شهر برآورده منی شد.
خرمشهر بود.
مسجد جامع ،همۀ ّ
قامت استوار امیان ایران شهر بود.
شب آخر ،شهید «جهان آرا» یک
حرکت امام حسینی اجنام داد.
خرمشهر
زمانی که مقرها را در ّ

مقری
خرمشهر
زدند و ّ
ّ
بچه ها در ّ
نداشتند و به آن طرف شهر رفتند،
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بچه ها را جمع کرد و گفت که اینجا کربالست و ما هم با یزیدی ها می جنگیم .ما هم
او همۀ ّ

اصحاب امام حسینیم.

تا این را گفت؛ برای همه ،صحنۀ کربال تداعی شد .گفت« :من منی توامن به شما فرمان بدهم.
هرکس می تواند ،برود؛ ا ّما ما می ایستیم تا موقعی که یا ما دشمن را از بنی ببرمی یا دشمن ما

را به شهادت برساند .منتهی هر کس می خواهد ،از همنی اآلن برود». ...
بچه ها همه بلند شدند و او را بغل کردند و بوسیدند و با او ماندند.
ّ

کربال قرارگاه ّ
عشاق است و شهید س ّید مح ّمدعلی جهان آرا چننی کرد تا جز شایستگان ،کسی
خرمشهر استقرار نیابد .شایستگان آنان اند که قلبشان را عشق تا آجنا انباشته است
در کربالی ّ

که ترس از مرگ ،جایی برای ماندن ندارد .شایستگان جاودان اند .جنگ برپا شد تا مردترین
مردان در حسرت قافلۀ کربالی عشق منانند .در پس این ویرانی ها معارجی به سال  61هجری
قمری وجود داشت و بر فراز آن ،امام عشق ،حسنی بن علی ،آغوش برگشوده بود .رزم آوران
از این منظر آسمانی به جنگ می نگریستند که« :در هر وجب از این خاک ،شهیدی به معراج
رفته است؛ با وضو وارد شوید ».این جمله را یک جوان بسیجی ،مردی از ساللۀ جوامنردان بر
خرمشهر نگاشته بود و خود نیز در سال  1367به شهادت رسید.
تابلوی دروازۀ ّ
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مردی با سپری بزرگ به جنگ می رفت .از قلعه سنگی بر سرش زدند و بشکستند .برنجید و گفت« :ای
مردک ،کوری؟ سپری بدین بزرگی نمی بینی و سنگ بر سر من می زنی؟»

(عبید زاکانی ـ رسالۀ دلگشا)

آتش که گرفت ،خشک و تر می سوزد.
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درس 6

آیینه کاری

تاالر ،عمارت ،شهرت ،تابلو ،خالق ،معروف ،مبلمان ،طالکاری
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جوانی ثروتمند نزد عارفی رفت و از او اندرزی برای زندگی نیک
خواست .عارف او را به کنار پنجره برد و پرسید  « :چه می بینی؟»
گفت« :آدم هایی که می آیند و می روند و گدای کوری که در خیابان
صدقه می گیرد ».بعد عارف آینۀ بزرگی به جوان داد و باز پرسید  «:در
آینه نگاه کن و بعد بگو چه می بینی؟» گفت  « :خودم را می بینم!»
عارف گفت  «:ولی دیگران را نمی بینی! آینه و پنجره هر دو از یک
چیز ساخته می شوند و آن چیزی جز شیشه نیست ،ا ّما در آینه الیة
نازکی از جیوه قرار گرفته و به
این ترتیب در آن چیزی جز
خودت نمی بینی .این دو شیء
شیشه ای را با هم مقایسه کن.
وقتی شیشه فقیر باشد ،دیگران
محبت
را می بیند و به آنان ّ
می کند .ا ّما وقتی ثروتمند
می شود و الیة جیوه ای پشت
آن را می پوشاند ،تنها خودش را
میبیند!
انسان وقتی ارزشمند است که بتواند غبارها و جیوه ها را از جلوی
چشم هایش بردارد تا بتواند دیگران را ببیند و آنان را دوست بدارد.
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 1مرد جوان از پشت پنجره چه دید؟
 2مرد جوان در آینه چه دید؟
 3چرا گاهی افراد به یکدیگر کمک نمی کنند؟

شفیعی کدکنی
مح ّمدرضا شفیعی کدکنی (م .سرشک) در سال  ۱۳۱۸در کدکن از
روستاهای قدیمی بین نیشابور و تربت حیدریه به دنیا آمد .تحصیالت
ابتدایی و دورۀ متوسطه را در مشهد گذراند و از آن پس وارد دانشکدۀ
ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد شد و به تحصیل پرداخت و لیسانس
خود را در این رشته دریافت کرد .شفیعی پس از عزیمت به تهران در
دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران دورۀ فوق لیسانس خود را گذراند و
سپس دورۀ دکترای زبان را نیز پشت سر گذاشت .دکتر شفیعی م ّدتی را بنا به دعوت دانشگاه های
آکسفورد انگلستان و پرینستون آمریکا و ژاپن به عنوان استاد به تدریس و تحقیق اشتغال داشت.
کتاب های«  زمزمه ها» و «  در کوچه باغ های نیشابور» توانایی های شاعری او را جلوه گر می سازد .وی
در عرصۀ تألیف و تصحیح و ترجمه و نقد و تحقیق ،بی هیچ تردیدی ،چهره ای ممتاز در ادبیات ایران
«ص َور خیال در شعر فارسی»« ،موسیقی شعر» ،تصحیح «اسرار التوحید» و ده ها کتاب
است .کتاب های ُ
و مقالۀ دیگر وی امروزه ،در زمرۀ آثار مرجع به شمار می روند.
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توجه کنید:
به جمله های زیر ّ
الف) امیر آمد .ـ مریم رفت.
ب) امیر آورد .ـ مریم خرید.
همان طور که می بینیم ،جمله های گروه « الف» معنی کاملی دارند ،ا ّما در جمله های گروه « ب» فعل های
جمله به گونه ای هستند که الزم است کلمه ای دیگر درجمله قرار گیرد تا معنی جمله کامل شود .در این
جمله ها ،وقتی شما بگویید :امیر آورد ،شنونده می پرسد :امیر چه چیزی یا چه کسی را آورد؟ بنابراین ،برای
کامل شدن معنی جمله ،الزم است بخش دیگری به آن اضافه شود تا معنی کامل گردد .این بخش که معمو ًال
با نشانۀ «را» به کار می رود« ،مفعول» نام دارد .مثال :امیر کتاب را آورد.

شرح حال بزرگان علم و هنر نمونه های آموزنده و شیرینی هستند که از طریق آنها به رمز پیروزی ها و
دشواری های آنان پی می بریم .شرح حال به دو گونه نوشته می شود:
 1اگر نویسنده شرح حال فرد دیگری را بنویسد ،به این نوع نوشته «  زندگی نامه» یا « بیوگرافی» می گویند.
 2اگر نویسنده شرح حال خود را بنویسد ،به این نوع شرح حال نویسی« ،زندگی نامة خود نوشته» یا
«  اتو  بیوگرافی» می گویند.
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آینه خانه
به اصفهان که رفته بودم ،آینه خونه رو از نزدیک دیدم.
منم دلم می خواد ،اوجنا رو ببینم .تعریف کن چه جور جاییه؟
یه کاخه که پر از آینه کاریه و کنار زاینده رود ساخته شده.

حتم ًا سقف و دیوارش پر از آینه های کوچیک و بزرگه.

همنی طوره ،تاالر و ایوان و دیوارهای این کاخ با آینه هایی به درازای یک و نیم متر و پهنای
کمتر از یک متر آرایش شده.
چرا تو اون قسمت ها از آینه های بزرگ استفاده کردن؟
واسه اینکه تصویر زاینده رود و درختای اطراف در آینه ها دیده بشن.
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محمدرضا شفیعی کدکنی (م .سرشک)
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روزی حضرت روح اهلل می گذشت .ابلهی با وی دچار شد و از حضرت عیسی سخنی پرسید؛ بر سبیل ّ
تلطف
جوابش باز داد و آن شخص مسلّم نداشت و آغاز عربده و سفاهت نهاد .چندان که او نفرین می کرد ،عیسی
تحسین می نمود  ...عزیزی بدان جا رسید؛ گفت  « :ای روح اهلل ،چرا زبون این ناکس شده ای و هرچند او
کل ٍ
قهر می کند ،تو لطف می نمایی ».عیسی گفت  « :ای رفیق ،موافِق ُّ
اناء َی َترشّ ُح بمافیه ،از کوزه همان
برون تراود که در اوست؛ از او آن صفت می زاید و از من این صورت می آید .من از وی در غضب نمی شوم
و او از من صاحب ادب می شود .من از سخن او جاهل نمیگردم و او از خلقوخوی من عاقل می گردد.

اخالق محسنی

آینه هر چه دید ،فراموش می کند.
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درس 7

نغمه های محلّی

بی گمان ،مهرورزی ،پیوند ،زالل ،صبحگاهی ،آبشار ،دلپذیر ،نهفته ،ناب ،عواطف ،مخملی،
جادویی ،نغمه
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ناب ترین عواطف مادری در الالیی ها نهفته است که زبانی ساده دارند .به سادگی عشق
و آهنگی دلپذیر مانند ریزش آبشار و نالۀ بلبل و وزش نسیم صبحگاهی.
الالیی ها یکی از انواع ادبیات کودکانه اند که از سرچشمه های عاطفه و احساس و مهر
جوشیده اند .آنچه در الالیی ها مطرح می شود ،آرزوها و آرمان های مادرانه است که
نخستین گام آشنایی کودک با شعر و موسیقی به حساب می آیند.
این آوازهای شیرین ،ناب ترین و زالل ترین پیوندهای مهرورزی مادر و کودک را باز
می تابانند .این مهرورزی ها بی گمان از نخستین کودک و نخستین مادر آغاز شده و تا
امروز پیش آمده است.
بخواب ای گل! بخواب ای گل! بخواب ای خرمن سنبل ...
این نغمه ها همچون رنگین کمانی جادویی در آسمان رؤیا و خیال بال گسترده اند؛ گویی
خود مادران به این زمزمه های مخملین بیش از کودکان نیاز داشته اند.
برخی از این آوازها دربردارندۀ آرزوهای مادران اند؛ مانند آرزوی سالمتی و تندرستی
فرزند ،قدکشیدن و سواد آموختن و همسر گزیدن او.
نواختن این نواها در گوش کودکان ،نه تنها زبان مادری را در گوش جانشان می ریزد،
بلکه فرهنگ مرز و بومشان را سینه به سینه به آنان منتقل می کند.
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 1در الالیی ها چه نکاتی مطرح می شود؟
 2زبان الالیی ها چگونه است؟
 3چند نمونه از آرزوهای مادرانه را که در الالیی ها به چشم می خورد ،نام ببرید.

قابوسنامه
قابوس نامه یکی از آثار ارجمند زبان فارسی در قرن پنجم هجری قمری
(یازدهم میالدی) است که عنصر المعالی کیکاوس بن قابوس برای
فرزندش گیالن شاه در چهل و چهار باب نوشته است .او بدین وسیله
خواسته است تجربیات خویش را در اختیار فرزندش بگذارد و او را
راهنمایی کند و مسائل مختلف زندگانی و هنرها و پیشه های گوناگون
آن زمان را به او بیاموزد تا اگر به فرمانروایی نرسد راه های مختلف
معیشت را بداند .آغاز نگارش کتاب در  ۴۷۵قمری ( )۱۰۶۴میالدی یعنی در  ۶۳سالگی نویسنده بوده
است.
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خانۀ دوست کجاست؟
در فلق بود که پرسید سوار
آسمان مکثی کرد
رهگذر شاخۀ نوری که به لب داشت ،به تاریکی شن ها بخشید
و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت:
  نرسیده به درخت
کوچه باغی است که از خواب خدا سبز تر است...
می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در می آرد
پس به سمت گل تنهایی می پیچی
دو قدم مانده به گل...
کودکی می بینی
رفته از کاج بلندی باال ،جوجه بردارد از النۀ نور
و از او می پرسی:
				
خانۀ دوست کجاست؟

(سهراب سپهری)

شعری که خواندید« ،آزاد» یا «  نیمایی» نام دارد .این گونه شعرها وزن دارند ،ولی جای قافیه در آنها مشخّ ص
نیست و مصراع ها گاه بلند و گاه کوتاه اند .شعر نو نگاهی تازه به طبیعت و جهان دارد.

یکی دیگر از انواع نوشته «  گزارش» است .در نوشتن گزارش ،نویسنده ّاطالعاتی را دربارۀ موضوعی خاص در
اختیار کسانی قرار می دهد که از آن آگاه نیستند .گزارش انواعی دارد ،مانند گزارش رسمی و اداری ،گزارش
سفر یا بازدید علمی ،گزارش دوره ای و مرتّب و گزارش موردی و اتّفاقی.
در تهیۀ گزارش ،باید به د ّقت به مشاهده و جمع آوری ّاطالعات پرداخت و واقعیت ها را در آن ثبت کرد.
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الالیی
بچه داره؟
می دونی الالیی چه تأثیری روی مادر و ّ

بچه ها ایجاد می کنه.
بله ،الالیی آرامش به وجود میاره و خواب بهتری رو برای ّ
دیگه چه تأثیری داره؟

بچه ها تقویت می شه.
با تکرار الالیی ها ،زبان در ّ
تو از کدوم نوع الالیی خوشت میاد؟

بچه هاشون آرزوی سالمتی و کسب علم و ثروت
من از الالیی هایی که در اونها مادرا برای ّ

می کنن ،خوشم میاد.
منم همنی طور!
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فوت کوزه گری
کوزه گری بود که کوزه و کاسۀ
لعابی می ساخت .خیلی هم
مشتری داشت .این کوزه گر
یک شاگرد زرنگ داشت .چون
کوزه گر شاگردش را خیلی
دوست داشت ،از یاد دادن به
او کوتاهی منی کرد .چند سال
گذشت و شاگرد متام کارهای
کوزه گری و کاسه گری را یاد
گرفت و پیش خودش فکر کرد
که حاال می تواند یک کارگاه جدا
درست کند .به همنی جهت
بهانه گرفت و به استادش گفت:
«مزد من کم است ».کوزه گر
قدری مزدش را زیاد کرد ولی
شاگرد باز هم راضی نشد و پس
از چند روز گفت« :من با این مزد منی توامن کار کنم ».کوزه گر گفت« :آیا در این شهر کسی
را می شناسی که از این بیشتر به تو مزد بدهد؟» شاگرد گفت« :نه! منی شناسم ولی خودم
می توامن یک کوزه گری باز کنم ».کوزه گر گفت« :بسیار خوب ولی بدان من خیلی زحمت
کشیدم تا کارهای کوزه گری را به تو یاد دادم؛ انصاف نیست که مرا تنها بگذاری ».شاگرد
گفت« :درست است ولی دیگر حاضر نیستم اینجا کار کنم ».کوزه گر گفت« :بسیار خوب حاال
بیش از شش ماه هم با ما بساز تا یک شاگرد پیدا کنم ».شاگرد گفت« :نه! حرف مرد یکی
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است ».و بعد از آن رفت و یک کارگاه کوزه گری باز کرد و مقداری کوزه و کاسه های لعابی
ساخت تا با استادش رقابت کند و بازار کارهای استادش را بگیرد .ولی هر چه ساخت دید
بی رنگ و کدر است و مثل کاسه های ساخت استادش نیست .هرچه فکر کرد ،دید اشتباهی
در درست کردن آنها نکرده است ولی کاسه ها خوب نشده اند .بعد از فکر کردن زیاد فهمید
که یک چیز از کارها را یاد نگرفته .پیش استادش رفت و در حالی که یکی از کاسه هایش
دستش بود ،به استادش گفت« :ای استاد عزیز! حقیقت این بود که من می خواستم با تو
رقابت کنم ولی هرچه سعی کردم ،کاسه هامی بهتر از این نشد .آیا ممکن است به من بگویی
که چرا اینطور شده؟» کوزه گر پرسید« :خاک را از کدام معدن آوردی؟» گفت« :از فالن معدن»
استاد گفت« :درست است .گل را چطور خمیر کردی؟» گفت« :اینطور »...استاد گفت« :این
هم درست ،لعاب شیشه را چطور ساختی؟» گفت« :اینطور  »...استاد گفت« :درست است.
آتش کوره را چه جور روشن کردی؟» شاگرد گفت« :همان طور که تو روشن می کردی» استاد
گفت« :بسیار خوب ،تو مرا در این موقع تنها گذاشتی و دل مرا شکستی .من از تو شکایت
ندارم چون هر شاگردی یک روز باید استاد شود ،ولی اگر بیایی و یک سال دیگر برای من کار
کنی یاد می گیری ».شاگرد قبول کرد و به کارگاه برگشت ولی دید متام کارها همانطور مثل
همیشه است .یک سال متام شد .شاگرد پیش استاد رفت .استاد گفت« :حاال که پسرخوبی
شدی بیا تا یادت بدهم ».استاد رفت کنار کوره و به شاگردش گفت« :کاسه ها را بده تا در
کوره بچینم و خوب هم چشمانت را باز کن تا فوت و فن کار را یاد بگیری ».استاد کاسه ها را
از دست شاگرد گرفت و وقتی خواست توی کوره بگذارد چند تا فوت محکم به کاسه ها کرد
و گرد و خاکی را که از آنها بلند شد ،به شاگردش نشان داد و گفت« :همۀ حرف ها در همنی
فوتش هست .تو این فوت را منی کردی ».شاگرد گفت« :نه من فوت منی کردم ،ولی این کار
چه ربطی به رنگ لعاب دارد؟» استاد گفت« :ربطش این است ،وقتی که این کاسه ها ساخته
می شود ،چند روز در کارگاه می ماند و گرد و خاک رویشان می نشیند .وقتی چند تا فوت کنیم
گرد و غبار پاک می شود و رنگ لعاب روی آن روشن و شفاف می شود و جال پیدا می کند .حاال
برو و کارگاهت را روبه راه کن».
قصه هایشان)
(مصطفی رحمان دوست ـ ضرب المثل ها و ّ
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پیش بزرجمهر آمد و از وی مسئله ای پرسید و در آن حال بزرجمهر س ِر آن سخن
به روزگار خسرو ،زنی ِ
نداشت ،گفت  « :ای زن ،اینکه تو همی پرسی ،من ندانم».
خدایگان ما به چه چیز میخوری؟» بزرجمهر گفت« :بدان
نعمت
این زن گفت« :پس تو که این ندانی ،این ِ
ِ
چیز که دانم ،و بدان که ندانمَ ،ملِک مرا چیزی نمی دهد ،ور باور نداری ،بیا و از ملک بپرس تا خود بدانچه
ندانم مرا چیزی همی دهد یا نه؟»

(قابوس نامه)

تو که الالیی بلدی ،چرا خوابت نمی برد؟

131

132

4/3
درس  :1باران
درس  :2گره چینی
درس  :3سرافراز باشی میهن من
درس  :4سالم خدا
درس  : 5اصفهان
درس  : 6مینیاتور
درس  : 7عروسی

133

درس 1

بـاران

اقوام ،ملل ،شست وشوی ،مق ّدس ،سحرُ ،د ّر ،یادآور ،نعمت
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باران و بارش ،آباداني و سرسبزي به دنبال دارد و نزد
همة اقوام و ملل ستايش شده است .برخي از اقوام
شست وشوي تن در زير قطرات باران را امري مق ّدس
میدانند.
باران از هزار سال پیش در شعر و ادب فارسي جای خود را باز کرده است ،آنجا كه رودكي ،پدر شعر
فارسی ،با تشبيه قطرات باران به ستاره های سحري می گوید:
ستارۀ سحري قطره های باران بود
در و مرجان بود
سپيده سيم زده بود و در او ّ
و يا منوچهري می گوید:
ابر بهاري ز دور ،اسب برانگيخته

وز سم اسب سياه ،لؤلؤ تر ريخته

در نثر هم ردپايي از باران به چشم می خورد .آنجايي كه سعدي می خواهد از فراوانی نعمت خداوندي
سخن بگويد ،رحمت الهي را به باران تشبيه می کند:
«باران رحمت بي حسابش همه را رسيده  »...و يا
ِ
خواجه عبداهلل انصاري در مناجات نامة خود ،رحمت خداوندي را چون باراني فرض می کند  « :الهي ،بر
باران رحمت خود مبار!»
کِشته های ما جز ِ
باران نمادي از «بزرگي يافتن» است .قطرة باران در عين كوچك بودن می تواند به مرواريدی گران بها
تبدیل شود.
گرچه آب است قطرة باران
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چون به دريا رسد گهر گردد

الب ّته باران در عين زيبايي و لطف می تواند يادآور لحظات سخت و ناگوار باشد
و شاعري چون سعدی اوج غم و اندوه خودش را اين طور به تصوير می کشد:
بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران

كز سنگ ناله خيزد روز وداع ياران

ا ّما با اين اوصاف ،ريزش باران نمادي از عشق آسمان به زمين است و نگاهی
هنرمندانه می خواهد تا اين عشق را بهتر تماشا كند.
چه خوب است باراني باشیم و تن و روح را زير قطرات باران شستشو دهیم؛
آن چنان که سهراب سپهري می گوید:
چترها را بايد بست /زير باران بايد رفت /دوست را زير باران بايد ديد /عشق
را زير باران بايد جست /زير باران بايد بازي كرد /زير باران بايد چيز نوشت،
حرف زد ،نيلوفر كاشت. ...
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 1چرا باران نزد همة اقوام و ملل ستايش شده است؟
 2چگونه باران می تواند يادآور لحظات سخت و ناگوار باشد؟
 3چرا سهراب سپهری می گوید چترها را باید بست؟

نیما یوشیج
علی اسفندیاری مشهور به نیما یوشیج ( ۲۱آبان
۱۲۷۶ـ ۱۳دی  )۱۳۳۸شاعر معاصر ایرانی است .وی
بنیان گذار شعر نوین و ملقب به پدر شعر نوی فارسی
است .نیما یوشیج با مجموعۀ تأثیرگذار «  افسانه»که
بیانیۀ شعر نوی فارسی بود ،در فضای راکد شعر
ایران دگرگونی ایجاد کرد .نیما آگاهانه تمام بنیادها
و ساختارهای شعر کهن فارسی را به نقد و بررسی
کشید .شعر نو عنوانی بود که خو ِد نیما بر هنر خویش
نهاده بود .تمام جریان های اصلی شعر معاصر فارسی
وام دار این دگرگونی و تح ّولی هستند که نیما نوآور آن بود .بسیاری از شاعران و منتقدان معاصر ،اشعار
نیما را نمادین می دانند و او را هم پایۀ شاعران سمبولیست بنام جهان می شمارند .نیما همچنین اشعاری
به زبان مازندرانی دارد که با نام «روجا» چاپ شده است.
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توجه کنید:
به جمله های زیر ّ
مریم به مسافرت می رود.
امیر از اصفهان برای دوستش هدیه ای خرید.
کلمه های« :به ،از ،با ،برای »... ،حرف اضافه نام دارند .هرگاه بر سر کلمه یا گروهی از کلمات ،حرف اضافه
بیاید ،به این گونه کلمه یا گروه کلمات «مت ّمم» می گویند .مت ّمم مانند نهاد و مفهول یکی از نقش های دستوری
زبان است که دربارة جمله توضیح بیشتری می دهد.

انواع داستان
تاکنون نمونه های فراوانی از متون داستانی را خوانده اید .در یک تقسیم بندی ،داستان ها را به سه دسته تقسیم
می کنند:
الف) رمان( :داستان بلند) که معمو ًال با ویژگی های زیر شناخته می شود:

مفصل حوادث و زندگی شخصیت ها
 1شرح ّ
 2تن ّوع و فراوانی شخصیت ها در داستان
 3طوالنی بودن داستان
 4تن ّوع فضا ،مکان و زمان

ب) داستان کوتاه :این نوع داستان با ویژگی های زیر مشخّ ص می شود.

 1برش یا بخشی از زندگی و حوادث را بیان می کند.
 2شخصیت های آن اندک هستند.
 3کوتاه است.
 4فضا ،مکان و زمان در آن محدود است.

ج) داستان کوتاه کوتاه (داستانک) :مثل حکایت و لطیفه بسیار کوتاه است و گاه در چند کلمه و چند
سطر خالصه می شود.
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بارون اسیدی
ِ
گوشت خورده؟
اصطالح «بارون اسیدی» به
نه ،بارون اسیدی چیه؟
وقتی در آب بارون ناخالصی هایی مثل دی اکسیدکربن یا اسید سولفوریک وجود داشته
باشه ،بارون اسیدی می شه.
چه چیزهایی بارون رو اسیدی می کنن؟
گازها ،دود ناشی از ماشنی ها و کارخونه ها ،آتش سوزی جنگل ها و ...باعث می شن که
بارون اسیدی به وجود بیاد.

این بارون حتم ًا مشکالت زیادی برای محیط زیست به وجود میاره.
همنی طوره .الزمه که همه مراقب محیط   زیستمون باشیم و از تولید دود و گازهای
خطرناک جلوگیری کنیم.
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ژالۀ صبحگاهی
ِشکوه ها را بنه ،خیز و بنگر،
که چگونه زمستان سرآمد،
جنگل و کوه در رستخیز است
عالَم از تیره رویی درآمد،

		

چهره بگشاد و چون برق خندید

تودۀ برف بشکافت از هم
قلّۀ کوه شد یکسر ابلق

مر ِد چوپان درآمد ز دخمه

خنده زد شادمان و مو ّفق،
		

که دگر ِ
وقت سبزه چرانی است

عاشقا خیز کامد بهاران
چشمۀ کوچک از کوه جوشید
گل به صحرا در آمد چو آتش

رود ِ تیره چو طوفان خروشید

		

دشت از گل شده هفت رنگه

پی النه سازی،
آن پرنده ِ

برس ِر شاخه ها می سراید
خار و خاشاک دارد به منقار
شاخۀ سبز هر حلظه زاید
		

بچگانی همه خُ رد و زیبا
ّ

ِ
آفتاب طالیی بتابید،

بر سر ژالۀ صبحگاهی
ژاله ها دانه دانه درخشید،
همچو املاس و در آب ماهی،
بر سر موج ها زد معلّق

(نیما یوشیج)
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شب کریسمس بود و هوا سرد و برفی .پسرک در حالی که پاهای برهنهاش را روی برف جابهجا می کرد تا
شاید سرمای برفهای کف پیادهرو کمتر آزارش بدهد ،صورتش را چسبانده بود به شیشة سرد فروشگاه و به
داخل نگاه می کرد .در نگاهش چیزی موج میزد؛ انگار که با نگاهش نداشتههایش را از خدا طلب می کرد؛
انگارکه با چشمهایش آرزو می کرد .خانمی که قصد ورود به فروشگاه را داشت ،کمی مکث کرد و نگاهی به
پسرک که محو تماشا بود ،انداخت و بعد رفت داخل فروشگاه .چند دقیقه بعد ،در حالی که یک جفت کفش در
دستانش بود ،بیرون آمد.
خانم گفت« :آهای ،آقا پسر!» پسرک برگشت و به سمت او رفت .چشمانش برق میزد .وقتی زن کفشها
را به او داد ،پسرک با چشمهایی خوشحال و با صدایی لرزان پرسید  « :شما خدا هستید؟» خانم گفت« :نه
پسرم ،من تنها یکی از بندگان خدا هستم!»

(داستان های کوتاه از سراسر جهان)

ِ
گرگ باران دیده بودن
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درس 2

گره چینی

هنرمندانه ،صنایع چوبی ،نقوش هندسی ،گره چینی ،کاربرد ،یکنواخت
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وقتی به خانه های قدیمی شهر سرمی زنیم ،آنچه بیش از بافت قدیمی حیاط های زیبا
و بزرگ آن درنظر خودنمایی می کند ،درهای زیبایی هستند که کنده کارهایی ظریف و
هنرمندانه از ّ
تکه های چوب و شیشه بر آنها نقش بسته اند .شیشه هایی که هم زیبایی
فضا را دو چندان می کنند و هم حشرات و آلودگی را دور می کنند.
هنر گره چینی یکی از زیباترین
هنرهای قرن های گذشتۀ اسالم
و ایران بوده است که اصفهان
یکی از خاستگاه های آن به شمار
می رود .این هنر ازجمله هنرهای
دیرینه در صنایع چوبی است.
هنرمند از کنار هم قرار دادن
تکه های کوچک چوب و شیشه،
بدون استفاده از هر گونه میخ و
چسب ،اثری هنری می آفریند.
از این هنر در ساخت درهای
اماکن مق ّدس ،مقبره ها و منبرها استفاده شده است .گره چینی ایرانی که از رشته ها و
حرفه های س ّنتی است و به نقوش هندسی تکیه دارد و بیننده را در ا ّولین نگاه سخت
تحت تأثیر نظم خود قرار می دهد ،ا ّولین ویژگی اش نظم و تعادل است .وقتی دستان
خورشید به این آثار گره می خورد ،چنان منظم پرتو افشانی می کند که گویی توانسته
متوجه نظم
است ،نور را یکنواخت در فضا پراکنده کند .نظم موجود در آن انسان را ّ
خلقت می کند و از آن پس روح انسان با مفاهیم آن همسو می شود.
صنایع دستی در معماری ایران تنها نقش تزیینی ندارند ،بلکه هر رشته از آن در جایگاه
خود کاربردهای گوناگونی دارد .از جملة این رشته ها گره چینی است .مهم ترین وظیفة
این هنر ،سوق دادن روح آدمی به سوی حقیقت است.
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 1مهم ترین ویژگی گره چینی چیست؟
 2اصلی ترین وظیفۀ این هنر چیست؟
 3از هنر گره چینی در چه قسمت هایی استفاده می شود؟

اگزوپری
آنتوان دو سنت ـ اگزوپری ( ۲۹ژوئن ۱۹۰۰ـ ۲۱ژوئیۀ )۱۹۴۴
نویسنده و خلبان اهل فرانسه بود .اگزوپری برای دفعات متوالی
برندۀ جوایز ادبی معتبر فرانسه و همچنین برندۀ جایزۀ کتاب
ملّی آمریکا گردید .بیشترین شهرت وی به واسطۀ کتاب مشهور
«  شازده کوچولو» و همین طور نوشته های تغ ّزلی او با عنوان
«  زمین انسان ها» و «پرواز شبانه» است .اگزوپری تا قبل از جنگ جهانی دوم ،خلبان تجاری مو ّفقی
بود که در خطوط پست هوایی میان اروپا ،آفریقا و آمریکای جنوبی به ف ّعالیت می پرداخت ،ا ّما با آغاز
جنگ ،هر چند از لحاظ سن و وضعیت سالمتی در شرایط مناسبی نبود ،ا ّما به نیروی هوایی فرانسۀ آزاد
در شمال آفریقا پیوست .در ماه ژوئیه  ۱۹۴۴هواپیمای او در یک پرواز شناسایی بر فراز دریای مدیترانه
ناپدید شد و اعتقاد بر این بود که در همان زمان کشته شده است .قبل از آغاز جنگ ،اگزوپری در کشور
فرانسه به عنوان یک هوانورد حرفه ای کام ً
ال شناخته شده بود .آثار ادبی او ،از جمله کتاب شازده کوچولو
تاکنون به  ۳۰۰زبان و گویش ترجمه شده است .اگزوپری پس از مرگ ،تبدیل به قهرمان ملّی فرانسه
گردید.
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تشبیه

به دو جملة زیر ت ّوجه کنید:
الف) دانش ارزشمند است.
ب) دانش ،مانند گنج ،ارزشمند است.

به نظر شما کدام جمله زیباتر است؟
میان « دانش» و « گنج» چه رابطه ای وجود دارد؟
جملة «ب» به شیوة ادبی بیان شده است « .دانش» از نظر ارزشمندی به « گنج» مانند شده است .این همانندی
را به کمک کلمة « مانند» نشان داده ایم .به همانندی میان دو یا چند چیز « تشبیه» می گویند .شاعران و
نویسندگان از « تشبیه» برای توصیف بهره می گیرند و بر زیبایی بیان خود می افزایند.

هر داستان در اثر یک هدف یا یک فکر اصلی به وجود می آید .موضوع هر داستان در واقع بذر ا ّولیه ای است
که در ذهن نویسنده کاشته می شود و داستان بر پایۀ آن رشد می کند و شکل می گیرد.
هدف و منظوری که نویسنده از نوشتن داستان دنبال می کند ،همان پیام داستان است .به عبارت دیگر ،پیام
داستان نتیجه ای است که داستان آن را بیان می کند یا ما آن را درک می کنیم.
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هنر گره چینی
می خوام دربارۀ هنر « گره چینی» مطالبی جمع آوری کنم .تو در این باره اطّالعاتی داری؟
گره چینی یکی از شاخه های هنر معماریه که از کنار هم چیدن کاشی ها و آجرها،
نقش های هندسی تزیینی درست می کنن.
شنیده ام این هنر فقط مخصوص معماری نیست.
درسته .از هنر گره چینی در بیشتر هنرهای دستی مثل سفالگری ،خامت سازی ،قالی بافی
و ...استفاده می شه.
ا ّما چرا امروزه از این هنر کمتر استفاده می کنن؟

آخه زحمت این کار زیاده و هزینۀ زیادی هم داره.

ممنون که کمکم کردی .باید کتابای مخصوص این هنر رو تهیه کنم.
مو ّفق باشی .خداحافظ.
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شازده کوچولو
وقتی شش ساله بودم ،روزی در کتابی تصویر زیبایی دیدم .این تصویر مار بوآیی را نشان
می داد که جانور درنده ای را می بلعید.
در آن کتاب نوشته بودند که مارهای «بوآ» شکار خود را بی آنکه بجوند ،در سینه فرو می برند؛
آنگاه دیگر منی توانند تکان بخورند و در مدّ ت شش ماه که به هضم آن مشغول اند ،می خوابند.
سن کودکی ،من دربارۀ این ماجرا و ماجراهای دیگر جنگل بسیار اندیشیدم تا توانستم
در آن ّ

نخستنی کار ن ّقاشی ام؛ یعنی
تصویر شماره یک را با مداد رنگی
بکشم .تصویر چننی بود:
من شاهکار خود را به آدم های
بزرگ نشان دادم و از آنان

پرسیدم که آیا ن ّقاشی من آنان را
می ترساند یا نه؟
در پاسخ گفتند« :چرا؟ مگر کاله
هم ترس دارد؟»

ن ّقاشی من شکل کاله نبود،

بلکه تصویر مار بوآ بود که فیلی
را بلعیده بود و هضم می کرد.
آنگاه من درون شکم مار بوآ را
کشیدم تا آدم های بزرگ بتوانند
چیزی از آن بفهمند .آدم های
بزرگ همیشه احتیاج به توضیح
دارند .باری تصویر شمارۀ دو من
چننی بود:
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آدم های بزرگ مرا نصحیت کردند که از کشیدن تصویر مار بوآ دست بردارم و به جغرافیا و

فن ظریف ن ّقاشی را رها
تاریخ و حساب و دستورزبان بپردازم .این بود که در شش سالگی ّ

فن خلبانی را یاد گرفتم.
کردم و ناچار شدم شغل دیگری انتخاب کنم و ّ

من در همه جای جهان کما بیش پرواز کرده ام .شش سال پیش هواپیمامی در صحرای آفریقا
از کار افتاد .کسی همراه من نبود و من تصمیم گرفتم به تنهایی هواپیما را تعمیر کنم .این

موضوع برای من مسئلۀ مرگ و زندگی بود؛ زیرا من فقط برای هشت روز آب آشامیدنی داشتم.
ناچار شب نخست ،روی شن ها در فاصلۀ هزار کیلومتری آبادی ها خوابیدم .البد حدس
می زنید وقتی که در هنگام طلوع خورشید صدای نازک و عجیبی مرا از خواب بیدار کرد،
تا چه حد ،دچار حیرت و شگفتی شدم! چشمم به آدمک بسیار عجیبی افتاد که با وقار متام
مرا می نگریست!
به نظر منی آمد که این آدمک ،گم شده یا خسته یا گرسنه و تشنه و یا وحشت زده باشد .به هر
معرفی کرد .وقتی که نخستنی بار چشم
حال من با او آشنا شدم .او خود را شاهزادۀ کوچکّ ،

شاهزاده به هواپیمای من افتاد ،پرسید :این چه چیز است؟

ـ این هواپیمایی است که پرواز می کند .هواپیمای من است.
ـ خوب ،پس تو هم از آسمان آمده ای! تو اهل کدام س ّیاره هستی؟

ـ بالفاصله نور اندیشه ای ذهنم را روشن کرد ،همچون آذرخشی که در دل شب تاریک بدرخشد

و ناگهان پرسیدم:
ـ پس تو از س ّیارۀ دیگری به زمنی آمده ای؟

ولی او پاسخی به من نداد .در حالی که به هواپیمای من نگریست ،سرش را آرام آرام تکان
داد.
من و شاهزاده کم کم با هم دوست شدمی .من هر روز چیزی از س ّیاره و از عزمیت و از مسافرت

او می فهمیدم .مث ًال پی بردم که شاهزاده در س ّیارۀ خود ،گلی دارد که بیش از حد به او مهر

می ورزد.

یک روز ،رازی دیگر از زندگی شاهزادۀ کوچک بر من فاش شد .من از البه الی سخنان او
دریافتم که شاهزاده برای بیرون آمدن از س ّیارۀ خود از پرندگان کوهی استفاده کرده است

و هنگامی که خود را میان س ّیارگان می یابد ،برای جست وجو و سرگرمی و دانش اندوزی،
سرکشی به س ّیاره ها را آغاز می کند .او مشاهدات خود را برامی چننی بیان می کند:

آن کار فرمایی بود .این مرد چنان سرگرم حساب های خود بود که با ورود
«  یکی از س ّیاره ها از ِ
من حتّی سر برنداشت ».من به او گفتم« :سالم آقا!»
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ـ «سالم! پانزده و هفت ،بیست و دو؛ بیست و دو و شش ،بیست و هشت .وقتی ندارم بیست و
شش و پنج ،سی و یک و ...پس می شود پانصد و یک میلیون و ششصد و بیست و دو هزار و
هفتصد و سی و یک».
«پانصد میلیون چه؟»
«چقدر کار دارم! من وقت خود را به بیهودگی منی گذرامن .دو و پنج ،هفت»...
دوباره گفتم« :آخر پانصد میلیون چه؟»
ـ «میلیون ها از این چیزهای کوچک که گاهی در آسمان دیده می شود».
ـ «آها ،ستاره ها را می گویی؟»
ـ «بلی خودش است ،ستاره ها».
ـ «خوب تو با پانصد میلیون ستاره چه می کنی؟»
ـ «هیچ ،من مالک آنها هستم».
ـ «خوب ،مالک ستارگان بودن برای تو چه فایده ای دارد؟»
ـ «فایده اش این است که ثرومتند می شوم».
ـ «ثرومتند شدنت چه فایده ای دارد؟»
ـ «فایده اش این است که اگر ستارگان دیگری کشف کنند ،من می خرم».
ـ «تو با آنها چه می کنی؟»
ـ «می توامن آنها را در بانک بگذارم!»
ـ «یعنی چه؟»
ـ «یعنی من شمارۀ ستاره های خود را روی یک ورقۀ کاغذ می نویسم و بعد در کشویی می گذارم
و درش را قفل می کنم».
تعجب آور است .باز گفتم:
با خود اندیشیدم که کار این مرد ّ

«من گلی دارم که هر روز صبح آبش می دهم ،سه آتشفشان دارم که هر هفته آنها را پاک

می کنم؛ پس مالک بودن من ،هم برای آتشفشان هامی مفید است و هم برای گلم ،ولی تو برای
ستارگان فایده نداری و آنها نیز برای تو فایده ای ندارند».
کار فرما دهان باز کرد که چیزی بگوید ،ولی پاسخی نیافت و من از آجنا رفتم.
پنجمنی س ّیاره ای که شاهزادۀ کوچک بدان مسافرت کرد ،زمنی بود .شاهزاده همنی که به
زمنی رسید ،به روباهی برخورد.

روباه گفت« :سالم ،تو که هستی؟ من روباهم».
شاهزاده به او گفت« :بیا با من بازی کن».
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روباه گفت« :من منی توامن با تو بازی کنم .من که اهلی نشده ام».
شاهزاده پس از کمی تأ ّمل گفت« :اهلی شدن یعنی چه؟»
روباه گفت« :اهلی شدن» یعنی «عالقه مند شدن».
شاهزاده گفت« :عالقه مند شدن؟»
روباه گفت« :بلی ،تو برای من
هنوز پسر بچۀ کوچکی هستی،
مانند هزار پسر بچۀ دیگر و من
محتاج تو نیستم؛ ولی تو اگر مرا
اهلی کنی ،هر دو به هم نیازمند
خواهیم شد .من برای تو در دنیا
یگانه دوست خواهم بود و تو
برای من در عالم ،همتا نخواهی
داشت».
شاهزاده گفت« :کمکم میفهمم،
من گلی دارم ...تص ّور میکنم که

او مرا اهلی کرده باشد».

روباه آهی کشید و گفت« :زندگی من یکنواخت است؛ ولی تو اگر مرا اهلی کنی ،زندگی من
چون خورشید خواهد درخشید .آنگاه با صدای پایی آشنا خواهم شد که با صدای پای دیگران
تفاوت خواهد داشت؛ صدای پای دیگران مرا به النه فرو خواهد خزاند؛ ولی صدای پای تو
همچون نغمۀ موسیقی مرا از النه بیرون خواهد کشید .اگر می خواهی  ...مرا اهلی کن!»
شاهزاده گفت« :چه باید بکنم؟»
روباه جواب داد« :باید صبور بود؛ تو ا ّول قدری دور از من در میان علف ها می نشینی؛ من از

گوشۀ چشم به تو نگاه خواهم کرد و تو چیزی نخواهی گفت .لیکن هر روز می توانی اندکی
جلوتر بنشینی و  »..بدین ترتیب شاهزاده روباه را اهلی کرد؛ همنی که ساعت وداع فرا رسید؛
روباه گفت:
« آوخ که من خواهم گریست! آدم ها این حقیقت را فراموش کرده اند ،.ولی تو نباید هرگز از یاد
ببری که هر چه را اهلی کنی ،همیشه مسئول آن خواهی بود .تو مسئول گلت هستی ». ...
شاهزاده به سوی روباه بازگشت که با او وداع کند .وداع بسیار اندوه بار بود.
٭٭٭
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از خرابی هواپیمای من در صحرا هشت روز می گذشت و من داستان روباه را با نوشیدن
آخرین قطرۀ آب ذخیرۀ خود گوش کرده بودم .آهی کشیدم و به شاهزادۀ کوچک گفتم:
«خاطرات تو زیباست! ولی حیف که من هنوز هواپیمای خود را تعمیر نکرده ام و آب آشامیدنی
هم ندارم و چه سعادتی بود اگر می توانستم به چشمه ای بروم».
چون شاهزاده کم کم به خواب می رفت ،به راه افتادم .با خود گفتم« :چیزی که از وجود این
شاهزاده ،مرا تا این درجه مفتون خود می سازد ،وفای او نسبت به گل است و این تصویر آن
حتی به هنگام خواب نیز همچون شعلۀ چراغ می درخشد»...
گل سرخ است که در وجود او،
ّ

و همچنان که راه می رفتم ،هنگام طلوع خورشید ،چاه را یافتم.
٭٭٭
فردای آن روز وقتی که از کار
تعمیر هواپیما فراغت یافتم،
شاهزاده چننی گفت:
خوشحالم از اینکه ماشینت را
تعمیر کرده ای؛ حاال دیگر به
خانه ات برمی گردی...
من هم امروز به خانۀ خود
بر می گردم .امشب ،ستارۀ من
درست باالی همان نقطه ای قرار
خواهد گرفت که چندی پیش

در آجنا به زمنی افتادم ...اگرتو گلی را دوست داشته باشی که در ستاره ای باشد ،لطفی دارد
که اگر شب هنگام به آسمان نگاه کنی ،همۀ ستارگان شکفته خواهند بود.
اکنون شش سال از آن ماجرا می گذرد ...من هرگز این داستان را برای کسی تعریف نکرده
بودم .دوستانی که دوباره مرا می دیدند ،خوشحال بودند از اینکه مرا زنده باز می یافتند.
اکنون من دوست دارم که شب ها به ستارگان گوش فرا دهم .گاه از خود می پرسم« :او اکنون
در س ّیارۀ خود چه می کند؟» و آن وقت جامن از سرور و شادمانی لبریز می شود و همۀ ستارگان

آهسته به من لبخند می زنند.

(شازده کوچولو ،آنتوان دوسنت اگزوپری ،با تلخیص )
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اشتری و گرگی و روباهی از روی مصاحبت مسافرت کردند و با ایشان از وج ِه زاد و توشه ،گِرده ای بیش
نبود .چون زمانی برفتند و رنج راه در ایشان اثر کرد ،بر لب آب نشستند و میان ایشان برای گرده مخاصمت
رفت .تا آخر األمر بر آن قرار گرفت که هر کدام از ایشان به زاد بیشتر ،بدین گِرده خوردن اولی تر.
گرگ گفت« :پیش از آنکه خدای ـ تعالی ـ این جهان بیافریند ،مرا به هفت روز پیش تر مادرم بزاد!» روباه
گفت « :راست می گویی؛ من آن شب در آن موضع حاضر بودم و شما را چراغ فرا می داشتم و مادرت در
اعانت می کردم!» اشتر چون مقاالت گرگ و روباه بر آن گونه شنید ،گردن دراز کرد و گِرده برگرفت و
بخورد و گفت« :هر که مرا بیند ،به حقیقت داند که از شما بسیار کالن ترم و جهان از شما زیادت دیده ام
و بار بیشتر کشیده ام!»

(سندبادنامه)

نور کی ز آفتاب دور بود.
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درس 3

سرافراز باشی میهن من

ضحاک،
نماد هویت ،باور ،اعتقاد ،صبحگاه ،مو ّفقیت ،پیروزی ،مملکت ،ملّت ،بیرق ،درفشّ ،
گرداگرد ،دیبا ،خونخوار
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پرچم نماد هویت مردم یک سرزمین و نشان دهندۀ باورها و اعتقادات آنان است .در مراسم
صبحگاه آن را برمی افرازند و به آن احترام می گذارند و بعد از هر پیروزی و مو ّفقیتی برآن
بوسه می زنند و آن را باال می برند و در جنگ ها ،پس از هر پیروزی ،آن را بر بلندترین نقطه
نصب می کنند.
روی پرچم نقش ها و رنگ هایی قرار دارد که برای نشان دادن یک مملکت و یا ملّت
ترسیم می شود .در گذشته
به آن بیرق و درفش نیز
گفته می شد.
در اساطیر ،اشاره به بیرق و
درفش ،به قیام کاوۀ آهنگر
ضحاک برمی گردد.
علیه
ّ
در آن هنگام ،کاوه برای
ضحاک
آنکه مردم را علیه ّ
بشوراند ،پیش بندی چرمی
را بر سرچوبی نهاد و آن را
باال برد تا مردم گرداگرد او جمع شوند .سپس کاخ فرمانروای خونخوار را در هم کوبید و
فریدون را برتخت نشاند .پس از آن ،فریدون فرمان داد تا پیش بند کاوه را با دیبای زرد و
سرخ و بنفش آراستند و د ّر و گوهر بر آن افزودند و بدین سان درفش کاویانی پدید آمد .بعدها
نیز هر حکومتی گوهری بدان افزود؛ به گونه ای که درفش کاویانی شب ها نیز درخشش
خاصی داشت.
ّ
مفاهیم نهفته در پرچم هر ملّتی ریشه در فرهنگ آن کشور دارد .پرچم سه رنگ
جمهوری اسالمی ایران نشان دهندۀ استقالل و آزادی ایران است و مردم ایران برخود
می بالند که در سایۀ این پرچم در صلح و آرامش در کنار یکدیگر زندگی می کنند.
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 1پرچم سه رنگ جمهوری اسالمی ایران نشان دهندۀ چیست؟
 2در گذشته به پرچم چه می گفتند؟
 3درفش کاویانی چیست؟

اخوان ثالث
مهدی اخوان ثالث ( )۱۳۶۹-۱۳۰۷شاعر پرآوازه و
موسیقی پژوه ایرانی است که تخلّص «م .امید» را
در اشعارش برگزید .شعرهای او بیشتر زمینۀ اجتماعی
دارند که گاه حوادث زندگی مردم را روایت می کند
و به تصویر می کشد .همچنین اشعارش دارای لحن
و آهنگ حماسی آمیخته با سنگینی و استواری شعر
خراسانی و دربردارندۀ ترکیبات تازه است .اخوان در
شعر کالسیک و س ّنتی فارسی توانا بود ولی در ادامه
به شعر نو گرایید .از وی اشعاری در هر دو سبک
باقی مانده است .وی در باغ شهر توس در کنار مقبرۀ حکیم ابوالقاسم فردوسی به خاک سپرده شده
است.
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مثال های زیر را بخوانید و دربارۀ آنها گفت وگو کنید.
1

2

مریم خوشحال

مریم خوشحال است.

اتاق روشن

اتاق روشن بود.

هوا سرد

هوا سرد شد.

همان طور که می بینید ،در مثال های گروه ا ّول ،ارتباطی بین کلمه ها به وجود نیامده است ،ولی در مثال های
گروه د ّوم ،با آوردن فعل های « است ،بود و شد» بین کلمه های«مریم و خوشحال» « ،اتاق و روشن»« ،هوا و
سرد» رابطه برقرار شده است .از این رو ،به فعل های «است ،بود و شد» فعل ربطی (اسنادی) می گویند ،زیرا
کلمه های خوشحال ،روشن و سرد را به نهاد جمله نسبت داده اند .به کلمه هایی مانند خوشحال ،روشن و سرد
که به وسیلۀ فعل های ربطی به نهاد جمله ارتباط پیدا می کنند و نسبت داده می شوند« ،مسند» می گویند.

شما تاکنون داستان های گوناگونی را خوانده یا شنیده اید .نخستین چیزی که معمو ًال پس از خواندن داستان
در ذهن باقی می ماند و بر زبان جاری می شود ،طرح داستان است .موقعی که سؤال می شود « داستان دربارۀ
چه بود؟» خواهید گفت « :دربارۀ کسی است که چنین و چنان حوادثی برای او اتّفاق افتاد ».این همان طرح
داستان است .طرح داستان را این گونه نیز تعریف کرده اند« :به زنجیره ای منظّم از حوادثی که یک اثر داستانی
را پیش می برد و از آن اثری هنری می سازد« ،طرح داستان» می گویند».
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پرچم
می دونستی که یکی از پرچم های قدمیی ایران «درفش کاویان» بوده؟
آره .تو شاهنامۀ فردوسی در این باره صحبت شده.
خوب ،دلیل اینکه پرچم به وجود اومد ،چی بوده؟
مردی آهنگر به نام «کاوه» برضد پادشاه ستمگر زمان خودش شورش می کنه و پیش بند
چرمی آهنگریش را بر سر یک چوب می بنده و مردم را بر علیه پادشاه ظالم زیر این پرچم متّحد
می کنه.
آفرین.ا ّما بعدش چی می شه؟

این پرچم بعد از پیروزی مردم با پارچه های رنگی و جواهرات تزینی می شه و به عنوان
پرچم ایرانیان شناخته می شه.
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دزدی در خانۀ فقیری می گشت تا چیزی به دست آورد ،در همان حال فقیر از خواب بیدار شد و گفت:
«آنچه تو در شب تاریک می جویی ،ما در روز روشن می جوییم و نمی یابیم!»

(عبید زاکانی)

باد به پرچم وزیدن
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درس 4

سالم خدا

محراب ،اذان ،طنین انداز ،دلنواز ،مناجات ،گلدسته ها ،آهوانه
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مناره ها یکی یکی سر ازخاک بلند
می کنند .محراب ها آغوش می گشایند
و صدای اذان طنین انداز می شود و
جان ها را از آرامش لبریز می کند.
مسجد سالم خداوند است و صدای
اذان دلنوازترین آهنگ بیداری است
که جان ها را لبریز عشق و شور
می کند .مسجد خانۀ خداوند است.
کاشی های آبی محرابش ،بوی زالل
آب می دهد و گل بوته های آن بهشت
مجسم است.
ّ
در مسجد می توان بی آنکه پرنده
شد ،آسمان را بوسید .هوای زاللش
همیشه از عطر نماز سرشار است و
ا ّولین نقطۀ پرواز و نزدیک ترین جا ّده
به خداوند است.
« ...چه ساده مرا خواندی به خانۀ خود و من آهوانه رها می شوم در دامنه های مناجاتت! اینجا
مسجد است! نوازش مالیم اذان و دعا بر شانه ها دست می کشد!»
یا که بود نقشی از گلشن باغ جنان
کاسۀ چینی است این گنبد مینوفشان
(شفق)

تأثیری که مسجد برجسم و جان انسان می گذارد ،روحی و معنوی است .چون مسجد روح دارد؛
روحی بزرگ چون گنبد و گلدسته های آن.
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 1منظور از جملۀ «مسجد ا ّولین نقطۀ پرواز و نزدیک ترین جا ّده به خداوند است» ،چیست؟
 2چرا صدای اذان جان ها را از آرامش لبریز می کند؟
 3خداوند چگونه ما را به خانۀ خود فرا می خواند؟

دارالفنون
دا ُرالفُنون نام مؤسسه ای بود که در سال  ۱۲۳۰شمسی
و  ۱۸۵۱میالدی به ابتکار میرزا تقی خان امیرکبیر در
زمان ناصرال ّدین شاه قاجار برای آموزش علوم و فنون
جدید در تهران تأسیس شد .میرزا تقی خان امیرکبیر
متوجه نیاز فوری کشور به
پس از سفر به روسیهّ ،
مرکز آموزش عالی گردید؛ بنابراین از ابتدای صدارت
خود ،برای ایجاد این مرکز تالش کرد .دارالفنون
را می توان نخستین دانشگاه در تاریخ جدید ایران
دانست .پیاده نظام ،سواره نظام ،توپ خانه ،مهندسی،
پزشکی و جراحی ،داروسازی و کانی شناسی رشته هایی بود که در این مدرسه تدریس می شد .زبان
فرانسه ،علوم طبیعی ،ریاضی ،تاریخ و جغرافیا دروس مشترک همۀ رشته ها بود .بعدها زبان انگلیسی،
روسی ،نقّاشی و موسیقی به این درس ها افزوده شد .ساختمان دارالفنون در خیابان ناصرخسرو در مرکز
شهر تهران جای گرفته است.
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به این جمله ها ت ّوجه کنید:
آفتاب رفت( .آفتاب غروب کرد).
باد آمد( .باد وزید).
گل خندید( .گل بازشد یا شکفت).
ابر گریست( .باران از ابر فرو بارید).
می دانیم که رفتن ،آمدن ،خندیدن و گریه کردن از ویژگی ها و رفتارهای انسان است .بنابراین ،هرگاه نویسنده
یا شاعر برای تأثیر گذاری بیشتر بر مخاطب ،ویژگی ها و رفتارهای یک انسان را به غیر انسان نسبت دهد ،از
روش یا آرایۀ تشخیص (جان بخشی) استفاده کرده است.

شیوه ای که نویسنده برای بیان داستان انتخاب می کند و از آن زبان و منظر داستان را ارائه می دهد ،زاویۀ دید
( )point of veiewنام دارد.
نویسندگان بزرگ دنیا برای روایت کردن و بیان داستان ،شیوه های متع ّددی را ذکر کرده اند که مهم ترین آنها
عبارت اند از:

 1روایت داستان از زبان ا ّول شخص (من)
 2روایت داستان از زبان سوم شخص (او :دانای کل)
در روایت ا ّول شخص ،نویسنده یکی از افراد داستان است.او می تواند قهرمان اصلی باشد یا نباشد .در این شیوه،
نویسنده حوادثی را که برای خودش و یا دیگران اتّفاق افتاده است ،برای خواننده تعریف می کند .در روایت سوم
شخص ،نویسنده بیرون از داستان قرار دارد و اعمال قهرمانان و شخصیت های داستان را گزارش می دهد.
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مسجد
مطهری را از نزدیک ببینم.
می خوام برم مسجد و مدرسۀ عالی شهید
ّ

چه خوب ،می شه منم باهات بیام.

چرا که نه! فرصت خیلی خوبیه که یکی از مساجد قدمیی تهرون رو از نزدیک ببینیم.
می دونی این مسجد رو کی ساخته؟
حاج میرزا حسنی خان سپهساالر ،در حدود  150سال پیش.
این مسجد چه ویژگی هایی داره؟
این مسجد یکی از مساجد سنّتی ایرانیه .اآلن هم که برمی اوجنا ،می بینیم که تعدادی
دانشجوی دینی در اوجنا مشغول حتصیل هسنت.
درسته .یعنی همون شیوۀ سنّتی ایرونی؟
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خاتم پیامبران
هنگامی چشم به جهان گشود که پدرش عبداهلل ،در جوانی ،دور از زاد بوم و خویشاوندان خود،

چشم از این جهان فرو بسته بود .جدّ ش ،عبداملطلّب ،نام او را مح ّمد نهاد و گفت آروزمندمی

این فرزند من ،هم در پیشگاه خالق آسمان ها و هم در نظر خلق روی زمنی پسندیده و ستوده
گردد .رسم و عادت قریش چننی بود که فرزندان خود را به زنان اصیل بادیه نشنی می سپردند
تا به آنان شیر دهند ،و معتقد بودند که هوای سالم و فضای آزاد در پرورش نیروی جسمانی

و فصاحت گفتار و دلیری کودکان اثر بسزایی دارد .چننی بود که عبداملطلّب پرستاری او را
قریب شش سال در میان قبیله
ِ
به حلیمه ،که از خاندان اصیل قبیلۀ سعد بود ،واگذار کرد .او
به سر برد تا حلیمه او را نزد مادرش آمنه ،باز آورد.

آمنه همچنان در حسرت و اندو ِه ِ
مرگ همسرش می سوخت و فکر یتیمی این یگانه فرزند نیز
دل نازک او را در هم می فشرد .سراجنام غم و رجن کار خود را کرد و مرگ زود رس به سراغ

ِ
شفقت عبداملطلّب را بیش
س
آمنه آمد و مح ّمد از مادر نیز یتیم شد .بی مادر شدن کودک ِح ّ
از پیش برانگیخت و عشق و عالقه اش نسبت به نوه فزونی یافت .بدین سان ،در زندگی مح ّمد

آرامشی پدید آمد ،ولی افسوس که دیری نپایید .هشت ساله بود که آفتاب عمر عبداملطلّب

غروب کرد و غمی تازه بر غم های کهن مح ّمد افزوده گشت .آری کسی که خدا خواسته بود

غم خوار همۀ دردمندان و محرومان جهان باشد ،می بایست از همان آغاز کودکی با غم و درد
سرپرستی او را به
آشنا شود و به شکیبایی و بردباری عادت کند .از آن پس عمویش ،ابوطالب،
ِ

عهده گرفت .رفتار و کردار او در خانۀ ابوطالب نظر همگان را جلب کرد و دیری نگذشت که

ِمهرش در دل ها نشست.
رسول اکرم

«فرزندان ما پارۀ
 ،با فرزندان خود به مهر و عطوفت رفتار می کرد و می فرمود:
ِ

جگر ما هستند ».گاه ،وقتی به سجده می رفت ،حسن و حسنی برگردن و پشتش می نشستند
و او چندان در سجده می ماند تا آنان پاینی بیایند و گاهی به آرامی آنان را پاینی می آورد و از
رسول اکرم
سجده بر می خاست و هر دو را در بر می گرفت و برصورتشان بوسه می زد.
ِ
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با خدمتکارانش نیز رأفت و عطوفت داشت .انس بن مالک می گفت« :در مدّ ت ده سال ،که
شبانه روز در خدمت و در خانه اش بودم ،یک بار تندخویی و سخن درشت از او ندیدم و نشنیدم».

میان جمع گشاده رو بود و در تنهایی سیمایی محزون و متف ّکر داشت .هرگز به روی کسی
در
ِ
خیره نگاه منی کرد و بیشتر اوقات چشم هایش را به زمنی می دوخت .در سالم کردن به همه

حتّی به کودکان ،پیش دستی می کرد .هرگاه به مجلسی وارد می شد ،نزدیک ترین جای خالی

حد
را اختیار می منود .از بیماران عیادت می کرد .سخن هم نشنی خود را منی بُرید بیش از ِّ
لزوم سخن منی گفت و اجازه منی داد کسی جز در مقام دادخواهی در حضور او از دیگری بد

بگوید و یا به کسی دشنام دهد.
هیچ گاه زبانش را به دشنام منی آلود .بدرفتاری با شخص خود را می بخشید ،ولی دربارۀ
می قانون جتاوز می کردند
کسانی که به حر ِ

گذشت و مدارا نداشت.

در زندگی از جت ّمل دوری می جست .بر روی
زمنی می نشست ،و زیراندازش قطعه حصیری

بود ،و بالشی چرمنی انباشته از ِ
لیف خرما زیر
سر می نهاد .قوت غالبش نان جوین و خرما بود و
هیچ گاه سه روز متوالی از نان گندم سیر نخورد،
روزه را با چند دانه خرما و اگر خرما نبود با آب
افطار می کرد .جامه و کفش خود را وصله می زد
و با دست خود شیر می دوشید و گندم آسیا
می کرد .در کارهای منزل به خانواده اش کمک
می منود و چون بانگ اذان را می شنید به مناز
می رفت .همت و بزرگواری این راهبر مهربان به او اجازه منی داد که تا فقر و بدبختی را از
میان برنداشته و همۀ مردمان را از نعمت های زندگی بهره مند نساخته ،خود در ناز و راحت
به سر برد.
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روزی یکی نزدیک شیخ آمد و گفت « :ای شیخ آمده ام تا از اسرار حق چیزی با من نمایی».
شیخ گفت« :باز گرد تا فردا».
آن مرد بازگشت.
شیخ بفرمود تا آن روز ،موشی بگرفتند و در ُحقّه کردند و سر حقّه محکم کردند.
دیگر روز آن مرد باز آمد و گفت « :ای شیخ ،آنچ وعده کرده ای ،بگوی».
شیخ بفرمود تا آن حقّه را به وی دادند و گفت « :زینهار ،تا سر این حقّه باز نکنی».
سر است؟ هر چند صبر
مرد حقّه را برگرفت و به خانه رفت و سودای آنش بگرفت که آیا در این حقّه ،چه ّ
کرد نتوانست .سر حقّه باز کرد و موش بیرون جست و برفت.
سر خدای تعالی طلب کردم ،تو موشی به من دادی؟!»
مرد پیش شیخ آمد و گفت « :ای شیخ ،من از تو ّ
سر خدای را با تو بگوییم،
شیخ گفت « :ای درویش ،ما موشی در حقّه به تو دادیم ،تو پنهان نتوانستی داشت؛ ّ
چگونه نگاه خواهی داشت؟!».

(اسرارال ّتوحید ،مح ّمدبن من ّور)

مناره از چاه نشناختن
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درس 5

اصفهان

موزه ،مملکت ،معماران ،پایتخت ،گردهمایی ،شهرت ،فضای داخلی ،متغیر ،رایگان
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در اوج ت ّمدن و هنر و در سه دورۀ تاریخی ،اصفهان پایتخت ایران بوده است .گردهمایی
بزرگ ترین هنرمندان و معماران از مملکت های تحت نفوذ ایران ،اصفهان را به موزه ای زنده
بدل کرده است.
وجود کاخ ها و عمارت ها ،پل های
تاریخی و مدرسه های قدیمی ،موجب
شده که اصفهان نمایندۀ بزرگ ترین
استان باستانی ایران در زمینۀ تاریخ و
هنر اسالمی شود.
میدان نقش جهان یکی از با شکوه ترین
و پرجاذبه ترین میدان های اصفهان است
که شهرتی جهانی دارد .این شهرت به
خاطر وجود مسجد های معروف ،عمارت
عالی قاپو و بازار قیصریه است .در گذشته،
از این میدان به عنوان زمین بازی چوگان استفاده می شده است.
فضای داخلی بازار قیصریه به دلیل وجود روزنه هایی در سقف ،در هر ساعت چهره ای متغیر
می یابد؛ به گونه ای که هیچ ساعتی از آن مانند ساعت دیگری نیست .زیبایی های این بازار آن
را به موزه ای رایگان و کهن برای گردشگران بدل کرده است .اوج شکوفایی اصفهان به زمان
صفویان مربوط می شود؛ هنگامی که پایتخت صفویه به این شهر منتقل شد.
ناصر خسرو در گذر از اصفهان این شهر را نیکوترین و آبادترین شهر سرزمین پارسی گویان
معرفی کرده است .وی می گوید « :اصفهان شهری است برهامون نهاده ،با حصاری محکم و
بلند محصور شده و دوازده دروازه دارد .جوی های آب روان در تمام شهر حفر شده و خانه های آن
زیبا و مرتفع اند .هر چه داخل شهر می بینیم ،از رفاه و آبادی حکایت می کند».
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روح بخشی ای نسیم صبحدم

خود مگر می آیی از ملک عجم

مردۀ صد ساله یابد از تو جان

تو مگر کردی گذر از اصفهان
(شیخ بهایی)

معماری و هنرهای تزئینی این شهر براساس مبانی دقیق ریاضی صورت گرفته است.
از این رو تصاویر این آثار در کتاب های دبیرستانی مدارس هلند وارد شده است و از
آنها به عنوان نمونه های یادگیری استفاده می شود .در سال  2006میالدی ،اصفهان
به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم انتخاب شد.
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 1ناصر خسرو در گذر از اصفهان این شهر را چگونه دیده است؟
 2چند نمونه از جاذبه های میدان نقش جهان اصفهان را نام ببرید؟
 3اوج شکوفایی اصفهان به چه دوره ای مربوط بوده است؟

سروش اصفهانی
میرزا مح ّمدعلی اصفهانی با تخلّص سروش و لقب شمس الشعراء
(  1192ـ  1228هـ  .ق) ملک الشعرای دربار قاجاری بود که از
شاعران دورة بازگشت ادبی ایران شمرده می شود .بیش از همه
در قصیده سرایی به سبک حافظ و سعدی و دیگر شاعران سبک
عراقی توانا بوده است .از آثار و تألیفات و منظومات سروش می توان
به شمس المناقب در مدح پیامبر اسالم

و ائمه اطهار ؛ و نیز

روضهاالنوار که دربارۀ حماسۀ کربال است ،اشاره داشت .سروش در
تهران درگذشت و در شهر قم او را به خاک سپردند.
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به ساختمان و اجزای فعل های زیر د ّقت کنید:
 1خریدم ،گفتی ،شنید.
 2درگذشت ،برمی داریم ،واداشتید.
 3دراز کشیدید ،زمین خوردی ،ناله می کنند.
همان طور که می بینید ،فعل های گروه ا ّول از یک کلمه ساخته شده اند .به این گروه از فعل ها که از یک جزء
ساخته می شوند و نمی توان آنها را به کلمه های دیگر تقسیم کرد « ،فعل ساده» می گویند .فعل های گروه دوم
از دو جزء ساخته شده اند که جزء ا ّول آنها پیشوند است .به این گروه فعل های پیشوندی می گویند .فعل های
گروه سوم از دو جزء و دو کلمه ساخته شده اند که هر کلمه معنی دارد ،ولی در مجموع و با یکدیگر یک معنی
دارند و یا بیانگر یک فعل هستند .به این گونه فعل ها «  فعل مر ّکب» می گویند.

شخصیت ها یا قهرمانان داستان کسانی هستند که با گفتار و کردار خود سلسله حوادث داستانی را پدید می آورند.
ّ
هر داستان نویسی ،برای اینکه شخصیت های داستانش را به خواننده بشناساند ،باید او را از خصوصیات ظاهری
و اخالقی شخصیت های داستانش آگاه سازد .به این عمل « شخصیت پردازی» می گویند.رایج ترین شیوۀ
شخصیت پردازی در داستان به دو طریق زیر انجام می شود:

 1توصیف مستقیم :در این نوع توصیف ،نویسنده به طور صریح و مستقیم ،مشخّ صات
ظاهری شخصیت های داستان را توصیف می کند؛ به گونه ای که تصویر آن شخصیت در ذهن
مجسم شود.
خواننده ّ
 2توصیف غیرمستقیم :در این شیوه ،نویسنده نه به طور مستقیم وصریح ،بلکه از طریق
معرفی می کند.
گفتار و یا کردار شخصیت ها ،آنها را به خواننده ّ
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دیدنی های اصفهان
می خوام یه حتقیق دربارۀ شهر اصفهان بنویسم .می تونی کمکم کنی؟
البتّه .در چه موردی می خوای حتقیق کنی؟
هنوز انتخاب نکردم ،چون این شهر پُر از زمینه های حتقیقاتیه.

درسته .ا ّما من پیشنهاد می کنم دربارۀ معماری یا آثار تاریخی این شهر مطالعه کنی.

معرفی کن.
خب ،حاال که پیشنهاد کردی ،لطف ًا چند مورد رو به من ّ

کارسختیه! از مسجدها می تونی دربارۀ مسجد شیخ لطف اهلل ،مسجد امام ،مسجد مصری
و مسجد لبنان حتقیق کنی؛ همچننی از کاخ ها دربارۀ چهلستون و عالی قاپو و از پل ها دربارۀ
سی و سه پل ،پل خواجو و ...
کافیه! یه مورد از این ها رو انتخاب می کنم و حتقیقم رو می نویسم.
مو ّفق باشی.
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یکی از معاریف ،گوسپندان داشت و هر روز شیر آن گوسپندان بدوشیدی و آب بسیار بر آن ریختی[ .شبان]
عقابت آن وخیم است ».خواجه بدان التفات نکردی .روزی گوسپندان
گفتی  « :ای خواجه خیانت مکن که
ِ
در دامن کوهی بودند .ناگاه در آن کوه بارانی عظیم آمد و سیلی روان شد و جملۀ گوسپندان را ببرد .شبان
به نزدیک خواجه آمد ،خواجه گفت« :چرا گوسپندان را نیاوردی؟» شبان گفت  « :آن آب ها که با شیر
می آمیختی ،جمله گشت و سیل شد ،بیامد و گوسپندان را برد تا عاقالن را معلوم شود در خیانت برکت
نیست».

(مح ّمد عوفی)

هر کسی را بهر کاری ساختند

میل آن را در دلش انداختند
(مولوی)

175

درس 6

مینیاتور

استعداد ،آفرینش ،مینیاتور ،موجودات ،چهره های برجسته ،آثار
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استاد محمود فرشچیان در اصفهان ،پایتخت هنر ایران ،به دنیا آمد .از کودکی
خاصی به نقّاشی داشت .از چهار سالگی روی زمین می نشست
استعداد و عالقۀ ّ
و نقش های قالی را روی کاغذ می کشید .پدرش با دیدن استعداد او در زمینۀ
نقّاشی ،وی را نزد استاد نقّاشی فرستاد.
در ا ّولین جلسه ،استاد نقش آهویی را به او داد و گفت از روی آن نقّاشی کن.
محمود تا صبح روز بعد دویست طرح در اندازه ها و جهت های مختلف از آهو
رسم کرد.
در حال حاضر ،استاد فرشچیان یکی از چهره های درخشان هنر نقّاشی و
برجسته ترین استاد مینیاتور ایران است .از تابلوهای معروف او می توان به
«پنجمین روز آفرینش» اشاره کرد .در این اثر همۀ موجودات به ستایش
پروردگار مشغول اند.
استاد با روح انسان سرو کار دارد .شور زندگی را رسم می کند و آواز پرندگان و ریزش
باران را به تصویر می کشد .در آثار او زشتی ها و زیبایی ها در کنار هم به چشم
میخورند.
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 1چرا پدر استاد فرشچیان او را از کودکی به کالس نقّاشی فرستاد؟
 2نمونه ای از تابلوهای استاد را نام ببرید.
 3چرا محمود بعد از ا ّولین جلسه دویست طرح مختلف از آهو رسم کرد؟

محمود فرشچیان
محمود فرشچیان (بهمن  )۱۳۰۸نقّاش معاصر
توجهی در روند نقّاشی
ایرانی است که تأثیر درخور ّ
س ّنتی ایرانی و دیگر هنرهای س ّنتی داشته است.
نقّاشی های او در بسیاری از شهرهای جهان مانند:
پاریس ،نیویورک ،شیکاگو و ...به نمایش گذاشته
شده است .تأثیر قرآن ،کتاب های مق ّدس مسیحیان
و یهودیان ،شعر کالسیک ،ادبیات فارسی و همچنین
تخیل عمیقش در نقّاشی های او جلوه گری می کند.
ّ
معرفی هنر ایران به صحنۀ
فرشچیان نقش مه ّمی در ّ
بین المللی هنر ایفا کرده است .تاکنون شش کتاب و مقاالت متع ّدد در مورد آثار وی منتشر شده است.
وی در سال  ۱۳۹۳نشان افتخار جهادگر عرصه فرهنگ و هنر را دریافت کرده است.
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الف) گل بی خار کجاست؟
ب) سخن دهان به دهان می گشت.
پ) از مکافات عمل غافل مشو

گندم از گندم بروید جو ز جو
«مولوی»

می دانید مقصود از جمله ی «الف» چیست؟ و این جمله چه هنگام به کار می رود؟
این جمله بدین معناست که «هر گلی خار دارد» .گوینده به این نکته اشاره می کند که هر پدیدۀ زیبایی ممکن
است نقص و زشتی هم داشته باشد؛ همان طور که خوشی های دنیا با ناخوشی همراه است و رنج و ل ّذت به هم
آمیخته است .بدین دلیل می گوییم «دستیابی به گنج با رنج کشیدن همراه است».

جملۀ دوم را هنگامی به کار می بریم که سخنی شایع و رایج شده باشد.
در نمونۀ سوم نیز قصد شاعر بیان این مفهوم است که کار خوب ،پایان خوب و کار بد ،پایان
بد دارد.
در این سه نمونه ،مقصود اصلی ،پوشیده بیان شده است تا شنونده و خواننده با تالش ذهنی مفهوم نهایی سخن
را دریابد؛ به این گونه «پوشیده سخن گفتن»« ،کنایه» می گویند .کنایه یکی از آرایه های ادبی و سبب درنگ
خواننده است و حاالت و مفاهیم را برای او محسوس می کند.

توجه به شرایط موجود و فضای حاکم بر جمله ها و متن داستان است .در
لحن ،نحوۀ بیان کردن جمله ها با ّ
معرفی می کنند .از این راه می توان به شخصیت آنها پی برد.
داستان ،شخصیت ها خود را با لحنشان ّ
گاهی در یک داستان یک شخصیت می تواند لحن های متفاوتی داشته باشد .از جمله لحن هایی که در داستان
به کار می روند ،می توان به لحن عاطفی ،ج ّدی و طنز آلود اشاره کرد.
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هنر مینیاتور
معنی کلمۀ «مینیاتور» را می دانی؟
بله .مینیاتور از « ،»Minimum Naturalبه معنی طبیعت کوچک گرفته شده.
می گن در مینیاتور ایرانی نوعی دوری و نزدیکی (پرسپکتیو) رو می توان مشاهده کرد.

بله ،پاینی صفحۀ ن ّقاشی ،اشیا نزدیک ترند و هر چی به باالی صفحه می رمی ،نقش ها دورتر

می شوند.
از این هنر در چه کارهایی استفاده می شود؟
عالوه بر تزئنی کاخ ها و ساختمان ها ،می توان از این هنر در تصاویر کتاب ها ،جلوه های
آلبوم و قاب های آینه هم استفاده کرد.
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کالس ن ّقاشی
زنگ ن ّقاشی ،دخلواه و روان بود .خشکی نداشت .به جِ د گرفته منی شد .خنده در آن روا

بود .معلّم دور نبود .صورتک به رو نداشت« .صاد» معلّم ما بود؛ آدمی افتاده و صاف .سالش

به چهل منی رسید .کارش نگار نقشۀ قالی بود و در آن دستی نازک داشت .نقش بندی اش
دلگشا بود و رنگ را نگارین می ریخت .آدم در نقشه اش نبود و بهتر که نبود .در پیچ و تاب
عرفانی اسلیمی ،آدم چه کاره بود؟!
ِ

معلّم ،مرغان را گویا می کشید؛ گوزن را رعنا رقم می زد؛ خرگوش را چابک می بست؛ سگ را

روانَ ،گرته می ریخت؛ ا ّما در بیرنگ اسب حرفی به کارش بود و مرا حدیثی از اسب پردازی
معلّم در یاد است.

سال دوم دبیرستان بودمی .ا ّول وقت بود و زنگ ن ّقاشی ما بود .در کالس نشسته بودمی و چشم
به  راه معلّم« .صاد» آمد .بر   پا شدمی و نشستیم .لوله ای کاغذ زیر بغل داشت .لوله را روی میز

نهاد .نقشۀ قالی بود و البد نامتام بود .معلّم را عادت بود که نقشۀ نیم کاری با خود به کالس
آو َرد و کارش پیوسته همان بود :به تختۀ سیاه با گچ طرح جانوری می ریخت؛ ما را به رونگاری
َ
آن می نشاند و خود به نقطه چینی نقشۀ خود می نشست.
معلّم پای تخته رسید؛ گچ
را گرفت؛ برگشت و گفت:
«خرگوشی می کشم تا بکشید».
شاگردی از د ِر مخالفت صدا
برداشت« :خرگوش نه!» و
شیطنت دیگران را برانگیخت.
صدای

یکیشان

برخاست:

«خسته شدمی از خرگوش ،دنیا
پ ُ ِر حیوان است» .از ته کالس
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شاگردی بانگ زد« :اسب!» و تنی چند با او هم صدا شدند« :اسب ،اسب! » و معلّم مش ّوش

بود .از د ِر ناسازی صدا برداشت« :چرا اسب؟ به    درد    شما منی خورد؛ حیوان مشکلی است».

پی بردمی راه دست خودش هم نیست و این بار ،اتاق از جا کنده شد .همه با هم َدم گرفتیم:

«اسب ،اسب!» که معلّم فریاد کشید« :ساکت!» و ما ساکت شدمی و معلّم آهسته گفت« :باشد،
طراحی آغاز کرد« .صاد» هرگز جانوری جز از پهلو نکشید .خَ لَ ِ
صدق
ف
ِ
اسب می کشم ».و ّ

نیاکان هنرو ِر خود بود و منایش نیم  رخ زندگان رازی در بر داشت و از سر نیازی بود .اسب از
ِ

پهلو،
اسبی خود را به کمال نشان می داد.
ِ
دست معلّم از َو َقب حیوان روان

شد؛ فرود آمد .لب را به اشاره
صورت دادّ .
فک زیرین را پیمود

و در آخُ ره ماند؛ پس باال رفت،
چشم را نشاند؛ دو گوش را باال
برد؛ از یال و غارِب به زیر آمد؛
از پستی پشت گذشت؛ ُگرده

را برآورد؛ ُدم را آویخت؛ پس به
جای گردن باز آمد .به پاینی

خم کتف و سینه
رو نهاد؛ از ِ
فرا  رفت و دو دست را تا فراز ُکلّه
منایان ساخت .سپس شکم را کشید و دو پا را تا زیر زانو گرته زد« .صاد» از کار باز ماند.
دستش را پاینی برد و مر ّدد مانده بود .صورت از او چیزی می طلبید؛ متامت خود می خواست.

مشکل «صاد» .سراپاش از
ُکلّۀ پاها مانده بود ،با ُسم ها ،و ما چشم به راه آخ ِر کار و با خبر از
ِ

درماندگی اش خبر می داد ،ا ّما معلّم درمناند .گریزی رندانه زد که به سود اسب اجنامید؛

شتابان خط هایی درهم کشید و علفزاری ساخت و حیوان را تا ساق پا به علف نشاند .شیطنت
شاگردی ُگل کرد؛ صدا زد« :حیوان مچ پا ندارد ،سم ندارد ».و معلّم که از َمخمصه َرسته بود،
به خون سردی گفت« :در علف است؛ حیوان باید بچرد».

معلّم ن ّقاشی مرا خبر سازید که شاگرد وفادار حقیرت ،هر جا به کار صورتگری درمی ماند،

چارۀ درماندگی به شیوۀ معلّم خود می کند.

(اتاق آبی ،سهراب سپهری)
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فتحعلی شاه قاجار گه گاه شعر می سرود و روزی شاع ِر دربار را به داوری گرفت .شاعر هم که شعر را
نپسندیده بود ،بی پروا نظر خود را باز گفت .فتحعلی شاه فرمان داد او را به طویله برند و در ردیف چهارپایان
به آخور بندند .شاعر ساعتی چند آن جا بود تا آنکه شاه دوباره او را خواست و از نو شعر را برایش خواند.
سپس پرسید« :حاال چطور است؟» .شاعر هم بی آنکه پاسخی بدهد .راه خروج پیش گرفت .شاه پرسید:
کجا می روی؟ گفت :به طویله!

(از سعدی تا آرگون ،جواد حدیدی)

نقش بر آب زدن
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آداب و رسوم س ّنتی ایرانیان یادمانی از هزاره های دور است که بخشی از فرهنگ این سرزمین
را تشکیل می دهد و نام ایران و ایرانی را در تاریخ و تم ّدن جهان پرآوازه می سازد .تاریخ کنونی
ایران تداوم فرهنگ پربار و دیرینۀ این سرزمین و مجموعه ای از هنر ،آداب و س ّنت های
نیاکان ماست و برگزاری جشن ها و آداب و رسوم س ّنتی ریشه در فرهنگ ایرانی دارد.
گستردن سفرۀ عقد یا خنچۀ عقد
از آداب زیبای ایرانیان برای جشن
ازدواج است که در مراسم عقد اجرا
می شود .معمو ًال جنس این سفره از
ترمه است .آینه ای در پیشانی سفره
در مقابل عروس و داماد قرار می گیرد
تا به دل آنان صفا و شفّافیت بیشتری
ببخشد .یک جفت شمعدان هم که
نمایانگر روشنایی و گرمی پیوند است ،در کنار آنان قرار می گیرد.
شاخ نبات به نیت شیرینی دوران زندگی ،نان به نشانۀ وسعت روزی و سبزی به منظور سالمت
و سرسبزی ،سفره را مز ّین می سازند .ا ّما مراسم عسل خوری وعده و قولی است که عروس
و داماد یه یکدیگر می دهند تا مایۀ شیرینی کام یکدیگر باشند .درخت گردو عمری طوالنی
دارد .پس گردو به نیت افزایش عمر و بادام به نیت نوه دار شدن در سفره قرار می گیرد.
ّ
سکه های طالیی رنگ به نیت افزایش رزق و روزی اند و دود کردن اسفند به منظور دور شدن
حسادت ها از این وصلت فرخنده صورت می گیرد.
ساییدن قند به نیت باریدن شادی بر عروس و داماد است و قرار گرفتن دو قوی سفید بر سر
سفرۀ عقد از آن روی است که قو تنها حیوانی است که پس از مرگ جفتش با جفت دیگری
هم نشین نمی شود.
در پایان مراسم عقد ،به رسم یادبود ،هدیه ای به میهمانان داده می شود.
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 1ساییدن قند به چه نیتی صورت می گیرد؟
 2قرار دادن شمعدان بر این سفره نمایانگر چیست؟
 3چرا بر سر سفرۀ عقد گردو قرار می دهند؟

مولوی
موالنا جالل ال ّدین مح ّمد بلخی مشهور به مولوی
شاعر بزرگ قرن هفتم هجری قمری است .وی در
سال  ۶۰۴هجری قمری در بلخ زاده شد .پدر وی
بهاءال ّدین که از علما و صوفیان بزرگ زمان خود
بود به سبب رنجشی که بین او و سلطان مح ّمد
خوارزمشاه پدید آمده بود ،از بلخ بیرون آمد و بعد از
م ّدتی سیر و سیاحت به قونیه رفت .موالنا بعد از فوت
پدر تحت تعلیمات برهان ال ّدین محقّق ترمذی قرار
گرفت .مالقات وی با شمس تبریزی در سال ۶۴۲
هجری قمری انقالبی در وی پدید آورد که موجب ترک مسند تدریس و فتوای وی شد و به مراقبت
نفس و پاک و اصالح کردن درون خود پرداخت .وی در سال  ۶۷۲هجری قمری در قونیه وفات یافت.
از آثار او می توان به مثنوی ،دیوان غزلیات یا کلیات شمس ،رباعیات ،مکتوبات ،فیه مافیه و مجالس
سبعه اشاره کرد.
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به جمله های زیر د ّقت کنید:
 1آرش حتم ًا معلّم ادبیات را می شناسد.
 2فریبا به سختی می دود.
 3ما فردا به دیدن مادربزرگ می رویم.
 4دوستم هرگز از سختی ها نمی ترسد.
همان طور که می دانید « ،قید» کلمه یا گروهی از کلمه هاست که توضیحی دربارۀ فعل جمله می دهد .در جملۀ
(ـــ) است .در جملۀ دوم ،کلمۀ «به سختی»
ا ّول ،کلمۀ «حتم ًا» قید است؛ نشانۀ قید بودن این کلمه ،تنوین ً
قید است و نشانۀ قیدی آن«به» است .ا ّما در جمله های شمارۀ  3و  4کلمه های «فردا و هرگز» قیدهایی هستند
که بدون نشانۀ قیدی به کار می روند .در این مواقع ،از ارتباط معنایی این نوع کلمات با فعل جمله ،می توان به
نقش قیدی آنها پی برد.

یکی از نوشته ها که از گذشته های دور برای ما به یادگار مانده است ،سفرنامه است .هرکسی می تواند دیده ها،
شنیده ها ،تجربیات و رویدادهایی را که در طول سفر با آن برخورد می کند ،یادداشت کند .سفرنامه ها پس
از گذشت زمان به سندهایی ارزشمند و تاریخی تبدیل می شوند که نسل های بعدی براساس آنها ّاطالعاتی
از وضعیت مردم ،شهرها و حوادث تاریخی به دست آورند .سفرنامه هایی مانند سفرنامۀ ناصرخسرو ،سفرنامۀ
پیرلوتی و سفرنامۀ شاردن از این گونه هستند.
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خواستگاری
هفتۀ آینده ــ روز تولّد حضرت مح ّمد

ــ برای خواهرم خواستگار می آید.

مبارک است! مرا هم دعوت می کنی؟
نه! ولی پدر و مادر شما به این مراسم دعوت می شوند.
چه خوب! پس همۀ ماجراهای خواستگاری را از زبان آنها خواهم شنید.
بله .آنچه را که الزم است ،برای تو خواهند گفت.
امیدوارم همۀ کارها به خوبی و خوشی اجنام شود.

188

نن
�ی �امه

ک
 � 1شب� ن�و ا�ز ن�ی چ�ون حکای� ت
� می � ن�د
ن
�ک�ز ی�س ت�ان ت�ا مرا ب� ب� یر�ده نا�د
خ
ش
ش
�ز ف ق
س ی��نه �واهم �رحه �رحه ا �را�
ک
ن �ز ص خ� ی� ش
�
هر سی کاو دور ما�د ا ا ل و �
ج�م ت
 5من �به هر عی��ی ن�االن ش�دم
ک� �ز ظ ّ �خ
ش
هر سی ا �ن ود �د ی�ار من
ّ
سر من ا�ز ن� ٌالۀ من دور ن ی�س ت
�

ت�ن �ز ج�ان و ج�ان �ز ت�ن مس ت�ور ن ی�س ت
�
� ا�ی ن ب� ن گا�� ن�ای و ن ی�س ت
آ�ت� ش� اس ت
� ب�اد
آ ت� ش ع ش� ق س ت ن ن ف
ت
�
 � � � 10ا � کا�در �ی �اد
ن
ف
ک �ز
�ی  ،حر ی�� هر �ه ا ی�اری ب� یر�د
ت ق ک
ه ن �ز
چم�و �ی هری و �ر ی�ا�ی �ه ید�د؟
ک
خ
ن�ی حدی� ث
� راه پ�ر�ون می � ن�د
محرم ا�ی ن ه شو� �ج�ز ب�ی ه شو� ن ی�س ت
�
غ
�ز
 15رد �م ما رو ها ب�ی گاه ش�د
ک
�ز گ ف گ
رو ها �ر ر� ت
� �و رو ،ب�ا� ن� یس ت
�
ک
�ز آ ش
هر �ه �ج�ز ماهی  ،ا � ب�� س ی�ر ش�د
خ ه خ
رد ن� ی� با�د حال پ���ته ی چ�� �ام

�ز
ا
�ز
ا

ک
می � ن�د

دا�ی ها ش �کای� ت
�
ج� ی
ن
� ف� ی�رم مرد و �ز ن ن�ال ی�ده ا�دن
گ
ش
شت ق
ب��و ی�م �رح ردد ا�� ی�ا�
خ ش
�ز
ج� یو�د رو گار وصل �و ی��

ت �ا
�ز
ب�ا
خ ش
ج� ف� ت
� ب�دحاالن و �و�حاالن ش�دم
ن ��
�ز
ت
جس
ا ردون من � اسرار من
ش گ
ل ی ک�� چ��م و � شو� را آ�ن ن�ور ن ی�س ت
�
ل ی ک�� �کس را ید�د ج�ان دس ت�ور ن ی�س ت
�
هر ک�ه ا�ی ن آ�ت� ش� ن�دارد ،ن ی�س ت
� ب�اد
ف
ج�و ش� ش� ع ش� ق� اس ت
� نکا�در می � ت�اد

�ش
رد�د
پ�رده ها ی � پ�رده های ما ی
ه ن
ش ق ک
�ز
چم�و �ی دمسا و م� ت�ا�ی �ه ید�د؟
ک
ق
ش ق من
� ّصه های ع�� ج��ون می � ن�د
گ
مر �ز ب�ان را م ش� ت�ری �ج�ز � شو� ن ی�س ت
�
�ز
�ز
رو ها ب�ا سو ها همراه ش�د
ک
ت�و �بمان  ،ای آ ن� ک��ه �ج�ز ت�و پ�ا� ن� یس ت
�
ک
س ت �ز ش
�  ،رو � د ی�ر ش�د
هر �ه ب�ی رو�زی ا
سخ ک
ّ
�پس �ن � تو�اه ب� یا�د ،والسالم

(مثنوی معنوی ،مولوی)
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استر تلخک را بدزدیدند ،یکی می گفت  « :گناه تست که از پاسداری آن سستی نمودی ،  ».دیگری می گفت:
«  گناه مهتر است که در طویله را باز گذاشته ».تلخک با عصبانیت گفت  « :در این صورت دزد از همه
بی گناه تر است».

عروسی به چشم تماشاگر آسان است.
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4/1

اول :سرو َا َبرکوه
درس ّ

نماد :نشان یا عالمتی با معنایی خاص
مراقبت :مواظبت ،نگهداری
توجه و عالقۀ دیگران را به خود جلب کردن
جاذبهّ :
گردشگری :توریسم
ژرفای :گودی ،عمق
عمیق :ژرف ،دارای عمق
فسرده :غمگین ،اندوهگین
ُکلَهخود :کالهخود :نوعی کاله فل ّزی که سپاهیان هنگام جنگ بر سر میگذارند.
گنبد :سقف بزرگ مساجد و بعضی اماکن به شکل نیمکره ،گاهی به معنای آسمان
گیتی :پهنۀ کرۀ زمین ،جهان
جور :ستم کردن
چهر :روی ،صورت
آوند :لولۀ باریکی در ساقۀ گیاهان که آب و موا ّد غذایی را از ریشه به برگ و
اندام های دیگر گیاه می رساند.
پس افکند :پس انداز ،اندوخته
خرسند :شادمان ،خوشحال
ورم :برآمدگی ،آماس
کافور :ما ّده ای گیاهی به صورت جامد ،بلوری و بی رنگ یا سفید ،با بویی
خوش و نسبت ًا س ّمی
ضماد :مخلوطی از داروهای مختلف که به صورت خمیر روی زخم یا موضع
دردناک می گذارند.
خلل :سوراخ ها ،منفذها
رعیت :مردم یک سرزمین که تابع یک حکومت بودهاند ،به کشاورز و روستایی
هم گفته میشود.
نفرین :دعای بد برای مرگ
رحم :دلسوزی ،مهربانی
محل تقاطع زمین و آسمان باشد
افق :خطّی که به نظر می رسد ّ
توفان :جریان هوای بسیار شدید و همراه با باران یا برف یا تگرگ
دشنام :فحش ،ناسزا

درس دوم :دوستی

اظهار :بیان کردن ،بر زبان آوردن
پیمان :قراری بین دو یا چند نفر تا کاری انجام دهند.
شاهد :گواه ،فردی که موقع روی دادن اتفّاق حضور دارد.
متعجب
حیرت زده :سرگشتهّ ،
دل تنگ :اندوهگین ،آزرده
خاصی
اختصاصی :مخصوص کردن ،در نظر گرفتن کاری یا چیزی برای منظور ّ
وقوع :اتفّاق افتادن
خردمند :عاقل ،دارای قدرت اندیشه
اعصار :دوران ها ،روزگاران

قرون :قرن ها (قرن :صد سال)
متمادی :طوالنی
آداب :روش ها ،رسم ها
رنجور :بیمار ،مریض
مشتاق :دارای شوق بسیار ،آرزومند
المی :غمی ،رنجی
عبارت :مجموعه ای از واژه های مرتبط به هم و بدون فعل
صدیق :یک دل ،صمیمی
آزار :اذیت
پدیدار :آشکارکننده
جوار :همسایگی
قرین :نزدیک ،شبیه
اعتماد :اطمینان به کسی یا به چیزی داشتن
حوالی :اطراف
صیّاد :شکارچی
تاب :طاقت ،تح ّمل
مقاومت :ایستادگی
فارغ :آسوده و راحت از وضعیتی سخت
متحیّر :گرفتار حیرت و سرگردانی
توبره :کیسۀ بزرگ و گشاد
خالص :نجات ،رهایی
طمع :حرص ،زیاده خواهی
لنگان لنگان :در حال لنگیدن راه رفتن
بیمناک :وحشت زده ،نگران
فتنه :تباهی ،فساد
امان :ایمنی ،آرامش ،اطمینان
قصر :کاخ
وعده :قولی که به کسی دربارۀ انجام عملی داده می شود.
تح ّمل :قبول کردن چیزی با رنج و سختی
آبگیر :برکه
فرجام :عاقبت ،سرانجام
سستی :بی دوامی ،بی حالی ،تنبلی
سرافکندگی :خجالت ،شرمندگی
صخره :تخته سنگ ،سنگ بزرگ و سخت

درس سوم :فروغ دانایی

بساط :وسایل مورد نیاز برای کاری
اعتماد :اطمینان ،پشت گرمی
ارث :مالی که از شخصی مرده باقی می ماند
زجر :رنج ،آزار
سیر و سلوک :حرکت کردن و طی مسافت کردن ،طی کردن مراحل تص ّوف
تقرب به خداوند
برای ّ
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سودمند :مفید
گرانبها :دارای قیمت زیاد ،گران قیمت
ُسفت :سوراخ کرد ،سخت
انیس :همدم ،هم نشین
گنج :مجموعه ای گران بها از چیزهایی قیمتی مثل طال و جواهر
فروغ :روشنی که از آتش یا خورشید می تابد.
ُمراد :خواست ،آرزو
دُر :مروارید
تقریر :شرح کردن ،بیان کردن
لطایف :نکته های دقیق و ظریف
زمرد و یاقوت
گوهر :سنگ قیمتی مثل الماسّ ،
اسرار :رازها
مقاصد :خواسته ها ،مقصدها
تحسین :ستودن ،تمجید کردن
تحقیق :بررسی کردن
مؤثر :اثرگذار
بی نظیر :بی مانند ،بی همتا
کفایت :کافی بودن ،شایسته بودن
درایت :آگاهی ،دانش ،بینش
عیادت :به دیدار بیمار رفتن و از او احوالپرسی کردن
عذاب :شکنجه
صحبت :گفت وگو

درس چهارم :تماشاگه راز

بزم :مجلس شادی
حظ :ل ّذت ،خوشی
حماسه :کاری افتخارآفرین از سر شجاعت یا مهارت
شهادت ها :گواهی ها ،کشته شدن در راه آرمان دینی یا میهنی
مستدام :همیشگی ،دایمی
ختام :پایان ،آخر
مر ّوت :جوانمردی ،مردانگی
عاری :بی بهره ،به دور از چیزی
بذر :اندام کوچک گیاه که گیاه جدید از آن می روید.
نهال :درختچۀ نورس
فرتوت :پیر ،سالخورده
حرص :میل شدید
هوس :میل ،آرزو
باطل :بی فایده ،بی اثر
پهناور :دارای وسعت و مساحت زیاد
دادگر :عادل
پیل :فیل
نیل :دستیابی به چیزی

درس پنجم :کاشان

جاذبه :گیرایی ،توجه و عالقۀ دیگران را به خود جلب کردن
فراغت :آسودگی ،آسایش
متن ّوع :گوناگون
همهمه :قیل و قال ،صدای گفت وگوی افراد زیاد که در یک جا جمع شده
باشند.
عظمت :بزرگی
مناجات :خواستن برآورده شدن حاجت از خداوند ،راز و نیاز کردن با خداوند
اشتیاق :رغبت بسیار ،شوق ،آرزومندی
فراق :جدایی
بند :ریسمان ،تسمه
حبس :زندان
مِهان :مورد اهانت قرار گرفته ،خوار شده ،ذلیل
صبوح :شرابی که در هنگام صبح می خوردند ،صبحگاه
مناظر :منظره ها ،چشم انداز
طویل :طوالنی ،درازم ّدت
َدلَمه :ویژگی مایعی که لخته و منعقد شده است.
شتاب :شتافتن ،عجله
الک :پوشش محکم بعضی از جانوران مانند الک پشت

تب ّرک :مبارک بودن
تف ّرج :گردش و تفریح
معین
مو ّقت :دارای زمان محدود و ّ
یقین :آگاهی دقیق ،اطمینان کامل
فروتن :خود را از دیگران برتر ندانستن ،متواضع ،مؤ ّدب
خجول :خجالتی ،با شرم و خجالت
طاقچه :برآمدگی یا فرورفتگی در دیوار برای گذاشتن اشیا
تُنگ آب :پارچ ،اللۀ کمر باریک فیروزه ای
متعدّد :بسیار ،فراوان
فرودست :زیردست
چینه :نوعی دیوار گلی
تعجب
و
شگفتی
متعجب :دارای حالت
ّ
ّ
سرنگون :واژگون

درس ششم :قالیبافی

شاهکار :کار بزرگ و برجستۀ ادبی و هنری
تن ّوع :گوناگون
توصیف :بیان کردن ویژگی ها و نشانه های چیزی یا کسی
نامزد :بر عهده گرفتن کاری
معرفت :شناخت کسی یا چیزی
صنایع :صنعت ها
ضرب المثل :مثل آوردن در میان کالم
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شهرت :تندی و تیزی
اصرار :پافشاری کردن ،خواستن چیزی به طور مداوم
سمج :پیگیر کارها با اصرار زیاد و به صورت زننده و ناپسند
متأثّر :اثرپذیر
سراسیمه :آشفته ،سرگردان
مح ّوطه :جایی نسبت ًا بزرگ که دور تا دور آن را با دیوار ببندند
مبهوت :دچار بهت و حیرت ،حیران
ّ
معطل :بیکار ،بالتکلیف
مو ّفقیت :پیروزی
سبقت :پیشی جستن ،تق ّدم
البه الی :وسط ،میان چیزی
بی رمق :ضعیف ،بی حال
مص ّمم :تصمیم به انجام کاری گرفتن
ناکام :کسی که به آرزویش نرسیده است ،محروم ،ناامید
نهایت :پایان ،انتها
پیشتاز :جلوتر از دیگران
هیاهو :سر و صدا
اهدا :دادن ،فرستادن چیزی به کسی به عنوان هدیه
جوایز :جایزه ها
خطاب :رویاروی با کسی سخن گفتن
هیجان زده :دچار حاالت عاطفی تند
خورجین :دو کیسه از جنس گلیم و م ّتصل به هم که روی چهارپایان یا
ترک دوچرخه می گذارند.
معصومانه :همراه با معصومیت و پاکی
مکث :تو ّقف ،درنگ
تاول :برآمدگی روی پوست
لبه :کنار
ثقل :سنگین
تأللؤ :درخشش ،بازتاب نور
ساطع :تابان ،درخشان
ً
طواف :گشتن به دور چیزی مثال خانۀ کعبه
برهنه :بدون پوشش
پای پوش :کفش
سپاس :قدردانی ،شکرگذاری
نعمت :هر چیزی که باعث آسایش زندگی و شادکامی شود
صبر :بردباری ،شکیبایی
تزئین :زینت دادن ،آرایش دادن
بی برگ :محتاج ،بینوا
بی قراری :بی تاب ،ناآرام
محافظت :مواظبت کردن از چیزی یا کسی
عالمت :نماد ،نشانه
شکارگاه :مکانی که در آن شکار می کنند.

درس هفتم :روز طبیعت

بدرقه :همراهی مهمان یا مسافر
آشتی :دوستی ،پیوند دوباره بعد از رنجش
طراوت :تر و تازگی
نیت :قصد انجام دادن کاری
ثبت :نوشتن
فرخنده :مبارک
برکت :فراوانی
بحر :دریا
هویدا :آشکار ،روشن
حبّه :تکه و قطعه ای کوچک از هر چیزی
خرمن :محصول درو شده ،مقدار زیادی از هر چیز
ارزن :دانۀ خوراکی که غذای بعضی از پرندگان است.
ابلیس :شیطان ،اهریمن
خلل :سوراخ ها ،منفذها
جمال :زیبایی
جان فزای :آسایش بخشیدن به روح ،نشاط آور بودن
نامور :معروف ،مشهور
عزّوجل :خداوند بزرگ و بلندمرتبه
برومند :قوی ،رشید
ثمره :میوه ،نتیجه
پژمرده :خشک ،بی طراوت ،پالسیده
نخل :درخت خرما
اختالف :تفاوت
اعتدال :میانه روی ،حد وسط
رسوم :رسم ها
نواحی :ناحیه ها
مختلف :گوناگون
چاالک :دارای سرعت و مهارت در عمل
بهت :حالتی همراه با حیرت و بی حرکتی در اثر اتفّاقی
حیرت :سرگردانی
پیله ور :کاسب یا دوره گرد که اجناسی ریز می فروشد.
طیره :مایۀ سبکی و خفّت
دماغ :مغز ،ذهن
حیثیت :ارزش و اعتبار
طریق :شیوه ،روش
سرافراز :سربلند
حکایت :داستان ،سرگذشت
تمثیل :آوردن داستان یا حدیث یا شعر در البه الی سخن
مثنوی :شعری دارای دو مصراع که هریک از ابیات آن هم قافیه ا ّما متفاوت
با بقیۀ ابیات باشد.
تحیّر :حالتی که شخصی نمی داند چه کند ،سرگشتگی
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رهرو :راه رونده

4/2

اول :خورشید
درس ّ

ارتعاشات :جمع ارتعاش
ارتعاش :لرزش
پویه :حرکت
تیه :بیابان خشک و بی آب و علف
ج ّذاب :زیبا ،دلپذیر ،دوست داشتنی
خشن :ج ّدی و سخت گیر
رایحه :بوی خوش
سرسختی :مقاومت ،پایداری
غافلگیر :ناگهانی ،بی خبر
غ ّرش :صدای ترسناک
محاسبه :حساب کردن
مخلص :صادق ،دارای اخالص و راستی
مرتّب :دارای نظم و ترتیب
مدهوش :حیران ،سرگردان ،بی خبر از خود ،بیهوش
معمول :متداول
مالفه :پارچۀ نسبت ًا پهن و نرم که روی تشک و پتو می کشند.
مناظره :مباحثه ،بحث کردن با یکدیگر همراه با دلیل برای اثبات درستی نظرخود
نجوا :سخن آهسته

درس دوم :مهمانی

احزان :غم ها
استقبال :پیشواز
برکت :فراوانی و بسیاری
بدرقه :همراهی مهمان یا مسافر برای روانه کردن او به مقصد
بنیاد :اساس ،پایه
پشیمان :ناراحت از انجام دادن کاری یا انجام ندادن آن
درمّ :
سکۀ نقره
ساحر :جادوگر
ساحری :جادوگری
سامان :رسیدن به آرامش ،از بین رفتن پشیمانی
س ّر :راز
سوگندَ :ق َسم
شوریده :آشفته ،پریشان حال
غیب :پنهان ،مخفی ،آنچه بر بشر پوشیده است.
کنج :گوشه
کلبه :خانه ای کوچک و فقیرانه
فنا :نیستی ،نابودی
ّ
قلده :زنجیر یا نوار چرمی یا فل ّزی که به گردن سگ و جانوران درنده

می بندند
مراد :آرزو ،خواست
مرغوب :خوب ،پسندیده ،زیبا
ُمغیالن :درختچه ای خاردار که از آن صمغ عربی به دست می آید.
ورد :ذکر ،دعا ،حرف یا جمله ای که مداوم تکرار می شود.

درس سوم :کار گروهی

آویزان :آنچه از باال به جایی محکم بسته شده است.
اسرار :رازها
بخیل :خسیس
بو :رایحه
تو ّقع :چشمداشت ،انتظار
خراشی :اثری که از کشیده شدن یک جسم نوک تیز بر روی چوب یا پوست
باقی می ماند.
خرناسه :خرخر کردن ،صدای بعضی حیوانات به هنگام حمله
خوشه :تعدادی دانه ،میوه یا گل که به محوری وصل باشند( .خوشۀ انگور)
خیره :نگاه کردن با د ّقت بدون برداشتن چشم از چیزی
رأس :گوشه ،سرگروه
زوزه :صدایی شبیه صدای جانورانی مانند گرگ و شغال
دائم :مداوم ،همیشگی
سودایی :مالیخولیایی ،دیوانه مانند
شاداب :تازه ،باطراوت
شیدایی :عاشقی ،دلدادگی ،پریشانی
تعجب می شود ،شگفت انگیز
عجیب :آنچه موجب ّ
عوض :تغییر دادن ،جابه جا کردن
غلطی :اشتباه می کنی
فاضل :دارای فضیلت و برتری در علم
مشام :بینی
مو ّفق :به مقصود رسیده ،پیروز
مویه :گریه و ناله
وسیع :پهناور ،دارای فضای زیاد
هجران :جدایی و دوری
همی کردم :می کردم

درس چهارم :موزه

آرمید :استراحت کرد
انتخاب :گزینش ،چیزی از بین چیزهای دیگر جدا کردن و برگزیدن
بازدید :دیدار کردن از جایی
بی نظیر :بی مانند ،بی همتا
پشتوانه :پشتیبان
پیشامد :اتفّاق ،حادثه
توش :تاب و توان ،نیرو ،طاقت
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جلوه :خودنمایی ،زیبایی
چارک :یک چهارم هر چیز ،ربع یک من ،معادل  750گرم
حاکم :فرمانروا ،رئیس حکومت
خزانه :جایی که در آن پول و اشیای گران بها یا کمیاب نگهداری می شود.
دشنام :فحش ،ناسزا
رخت افکندن :ساکن شدن ،اقامت کردن
سرا :خانه ،منزل
شاهکار :کار بزرگ و برجستۀ ادبی و هنری
شکوه :بزرگی ،جالل
شیء :جسم ما ّدی و بی جان
طبیبان :پزشکان
طربناک :نشاط آور ،شادی آفرین
ُعجب :خودپسندی ،مغرور شدن
توجه
غافل :بی ّ
غایت :هدف ،مقصد ،ح ّد نهایی
غضب :عصبانیت ،خشم
قهقهه :خندۀ بلند
کوته نظر :کوتاه بین ،تنبل
گنجینه :جای گذاشتن گنج ،خزانه
گران بها :دارای قیمت زیاد
گریز :فرار
گنج :مجموعه ای گران بها از چیزهای قیمتی مانند طال ،نقره و جواهر
مبالغه :زیاده روی ،اغراق
محترم :قابل احترام
مداوا :درمان کردن ،معالجه
من :واحد اندازه گیری وزن معادل  12کیلوگرم ،دو من :معادل  24کیلوگرم
نشاط :شادی ،خوشحالی
نغز :دل نشین ،خوشایند
نوا :لوازم مورد نیاز زندگی
ویرانه :ویران شده ،جای بدون امکانات زندگی

درس پنجم :شهر سوخته

استقرار :برقرار کردن و ثابت کردن چیزی یا کسی در جایی مشخّ ص
اصحاب :یاران و پیروان
تعجب
اعجاب انگیز :مایۀ ّ
انباشتهُ :پر شده
باژگونه :واژگون ،وارونه
بی طاقت :بی صبر ،بی تح ّمل ،بی تاب
تداعی :به خاطر آوردن چیزی به سبب شباهت یا تضا ّدی که با چیز دیگر دارد.
تمدّن :مجموعۀ دستاوردهای ما ّدی و معنوی بشر در یک کشور یا منطقه،
پیشرفت در علم و هنر
حسرت :افسوس ،احساس ناراحتی و پشیمانی برای از دست دادن چیزی

خشت :نوعی مصالح ساختمانی که از خاک رس یا کاهگل به دست می آید و
به شکل مکعب مستطیل است.
رزم آوران :جنگجویان
رعنا :زیبا ،دلفریب
زادگاهّ :
محل تولّد
ستایش :سپاس خداوند ،شکرگزاری به درگاه خدا
سپر :ابزاری صفحه مانند از چرم و فلز که در جنگ ها برای دفع ضربۀ شمشیر
به کار می رفت.
سفال :آنچه از خاک رس زرد یا سرخ می سازند و آن را می پزند.
سالله :نسل
عجیبه :تعجب آور است.
ّ
عشاق :عاشقان
عریان :برهنه ،بدون پوشش
عظیم :بزرگ
عالج :معالجه ،درمان کردن
غایت :ش ّدت
طبیب :پزشک
قافله :کاروان
قامت :قد و باال
قلعه :ساختمانی محکم و بلند با برج های دیده بانی
کالمش :گفتار او ،کالم :گفتار ،سخن
گِلی :ساخته شده با گِل
متح ّرک :دارای حرکت
مدافعان :جمع مدافع ،کسی یا چیزی که از دیگران در برابر حمله های
احتمالی دفاع می کند.
مسیر :گذرگاه ،راه ،جا ّده
مشهور :معروف ،دارای شهرت
مظهر :نماد ،نشانه
مصنوعی :غیرواقعی ،ساختگی
مقاومت :ایستادگی ،پایداری
ملحق :م ّتصل ،پیوسته
معراج :به سوی آسمان رفتن (در مورد پیامبران)
مقرها :مکان ها ،جایگاه ها
معلوم :واضح ،آشکار
ّ
مشخص :معلوم ،آشکار
مویرگ :ریزترین رگ خونی که خون از سرخرگ به آن می رسد.
ناگزیر :ناچار ،حتمی

درس ششم :آیینه کاری

آغاز :شروع هر چیز
اشتغال :مشغول شدن ،به کاری پرداختن
اندرز :پند ،نصیحت
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بُن :بخش پایانی
تألیف :نوشتن کتاب یا رساله
تحسین :ستودن ،تمجید کردن
تدبیر :چاره اندیشی
ّ
تلطف :مهربانی ،خوشرفتاری
تحقیق :بررسی کردن ،مطالعۀ دقیق
تحصیل :آموختن ،یاد گرفتن
تاالر :اتاق بزرگی که در مهمانی ها و جشن ها از آن استفاده می کنند.
جاهل :ناآگاه ،بی ّاطالع
جنون :دیوانگی
جهل :نادانی
حکما :فیلسوفان
خالق :آفریننده ،به وجود آورنده
خلق و خوی :اخالق و رفتار
دشواری :سختی
سر
راز،
است،
پوشیده
رمز :آنچه
ّ
زبون :ضعیف ،درمانده
زمره :گروه ،دسته
َسبیل :طریق ،راه ،جا ّده
سفاهت :بی خردی ،ابلهی
شهرت :معروف بودن ،مشهور شدن
عارف :دانا ،آگاه ،دانشمند
عربده :داد و فریاد ،پرخاشگری
عرصه :میدان ،فضا
عزیمت :رفتن به جایی ،مسافرت کردن
عمارت :ساختمان
غضب :عصبانیت ،خشم
صدقه :پول یا هر چیزی که به عنوان احسان و عمل خیر به فقرا بدهند
طریق :شیوه ،روش ،راه و رسم
قهر :دلخوری ،رنجش
قاب :وسیله ای از جنس چوب ،فلز یا پالستیک که عکس ،نقّاشی یا آیینه را
در آن قرار می دهند.
مسلّم :پذیرفته شده
مرجع :آن کس یا آنچه که برای دسترسی به ّاطالعات به او یا آن مراجعه
می کنند.
معروف :کسی یا چیزی که نزد همه شناخته شده است.
ناتمام :کامل نشده
نماد :نشان یا عالمتی با معنای خاص
نغمه :آهنگ یا ملودی

درس هفتم :نغمههای محلی

اختالف :تفاوت
ارجمند :بزرگوار ،عزیز ،گرامی
ّاطالعات :خبرها ،آگاهی ها
باب :هر بخشی از کتاب
بی گمان :بدون شک و تردید
بی رمق :ضعیف ،بی حال
بری :بی گناه ،بر کنار ،دور
بی بر :بی ثمر ،بدون میوه
پیشه ها :حرفه ها ،کارها
پیوند :ارتباط ،پیوستن
خرسند :شادمان ،خوشحال
خشنود :راضی ،خوشحال
خیره سری :گستاخی ،بی شرمی و لجاجت
داده :بخشیده شده ،عطا شده
دلپذیر :پسندیده ،مطبوع
دیبا :نوعی پارچۀ ابریشمی
رهگذر :عابر ،آنکه از جایی عبور کند.
زالل :صاف و شفاف
سزا :سزاوار ،الیق ،شایستۀ پاداش عمل
صحن :داخل فضای یک بنا مخصوص ًا بناهای مذهبی
عواطف :عاطفه ها ،احساسات
فراز :جای بلند ،بلندی
فلق :سپیدۀ صبح
کسب :به دست آوردن
گیتی پناه :جهان پناه
الالیی :ترانه و آوازی که مادران برای خواباندن کودک خود می خوانند.
الیق :سزاوار ،برازنده
مجادله :گفت وگوی تند به منظور مغلوب کردن دیگری
معیشت :معاش ،آنچه با آن گذران زندگی می کنند.
مکثی :درنگی ،تو ّقفی
محبت کردن
مهرورزی :مهر و ّ
نشیب :سرازیری
نیک اختری :خوشبختی
نعمت :هر چیزی که باعث شادکامی و آسودگی زندگی می شود.
نگارین :زیبا
نغمه :آهنگ یا ملودی ،آواز ،سرود
ناب :خالص
نیکی فزا :افزایش دهندۀ خوبی
واقعیت :آنچه که درست مطابق با واقع و صحیح است.
یاقوت :سنگ قیمتی به رنگ های سرخ ،زرد و کبود
یزدان :خداوند

آثار :نشانه ها ،عالمت ها
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اول   :باران
درس ّ

ابلق :دو رنگ ،رنگ سفید همراه رنگی دیگر
تح ّول :تغییر یافتن ،دگرگون شدن
تعلّق خاطر :عالقه و دلبستگی فکری
جلوگیری :مانع شدن ،منع کردن
خاشاک :ساقۀ علف و ریزههای باریک خار و چوب که با خاک آمیخته باشد.
خطرناک :پرخطر ،هولناک
دخمه :اتاق زیرزمینی ،خانه ای که مردگان را در آن قرار می دهند.
دگرگونی :تغییر
ژاله :شبنم ،رطوبتی که در صبح مانند قطرۀ باران بر برگ ها و ...می نشیند.
طراوت :شادابی
فرض :تص ّور ،پندار
لؤلؤ :مروارید ،لؤلؤ تر :مروارید درخشان
مرید :شاگرد
ّ
معلّق :چرخ زده ،معلق زن :کسی که سر را به جای پا قرار می دهد.
مقام :جایگاه ،درجه
منتقد :کسی که آثار ادبی و هنری را مورد بررسی قرار می دهد و عیب ها و
نیکویی آنها را آشکار می سازد ،نکته گیر
ناخالص :آلوده
ناگوار :ناخوشایند ،دشوار
نوین :جدید ،منسوب به نو
وداع :خداحافظی

درس دوم     :گرهچینی

آذرخش :برق ،صاعقه
استوار :پایدار ،پابرجا
اشتر :شتر
اعانت :کمک ،یاری
اندوه بار :غمبار ،ناراحت کننده
اولی :سزاوارتر ،بهتر
بذر :دانه ،هر دانه ای که در زمین کاشته شود.
بلعیدن :قورت دادن ،فرو بردن در حلق بدون جویدن
بیهودگی :بی فایده بودن
پاداش :جزای نیکی
پرتوافشانی :درخشیدن ،منعکس کردن نور
تزیین :آراستن ،آرایش
تعادل :برابری ،با هم برابر شدن
تعجب آور :شگفت انگیز ،حیرت آور
ّ
توشه :غذا و خوراکی اندک که مسافران با خود همراه دارند.
توضیح :روشن کردن مطلب ،آشکار کردن
دادخواهی :عدالت خواهی

دادرسی :محاکمه ،اجرای عدالت
ذخیره :انبار کردن ،اندوختن
سرور :شادی ،شاد شدن
ظریف :زیبا ،نیکو
عجیب :کار شگفت ،شگفت آور
کاربرد :به کار بستن ،استفاده کردن در کار
کالن تر :بزرگ تر
گِرده :نان کم حجم و نازک
البه ال :در میان
لبریز :پر ،سرشار
مالک :دارنده ،صاحب
توجه کننده ،روی آورنده
ّ
متوجهّ :
محکم :استوار ،ثابت
مخاصمت :دشمنی ،خصومت
مسئول :کسی که کاری بر عهده دارد و اگر به آن عمل نکند ،از او بازخواست
میشود.
مصاحبت :هم صحبتی ،دوستی
مفتون :شیفته ،عاشق
مفید :سودمند ،بافایده
ّ
منظم :آراسته و مرتّب ،بانظم
ناپدید شدن :پنهان گشتن ،نهان شدن
نقش :تصویر ،رسم
نغمه :آواز ،سرود ،آهنگ
وقار :بزرگواری
هزینه :خرج ،صاف کردن مال و پول
یکنواخت :یکسان

درس سوم    :سرافراز باشی میهن من

آمیخته :مخلوط ،در هم شده
باور :اعتقاد ،ایمان
بریان :برشته ،کباب شده و پخته شده
بی توشه :بدون غذا ،بی قدرت
بیرق :پرچمَ ،علَم
ترسیم :نقش کردن ،نشان گذاشتن
ثمر :میوۀ درخت ،بر و بار
حوادث :جمع حادثه ،رویدادها ،پیشامدها
خزف :سفال ،هر چیز گلی که در آتش پخته شده باشد.
خونخوار :خون ریز ،ستمکار
درفش :پرچم ،رایت
دیبا :پارچه ای از جنس حریر رنگارنگ
زاد :توشه ،طعام اندک
زادبوم :وطن ،سرزمینی که در آن تولّد انجام پذیرد.
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درس پنجم     :اصفهان

سمر :افسانه
شرب :نوشیدن
طراز :نقش ،نقش و نگار جامه
علیه :به زیان ،ضرر
کالسیک :شیوه ای که تابع سبک یا نوع آثار هنرمندان قدیمی است.
کهن :قدیم ،دیرینه
گرانمایه :هر چیز قیمتی ،با ارزش
ملّت :مردمانی که بر یک دین و آیین باشند.
مملکت :سرزمین ،میهن
مهد :هر جایگاهی که برای کودکان آماده کنند؛ گاهواره

درس چهارم      :سالم خدا

اصیل :صاحب اصل و نسب ،کسی که اجداد او شریف و نجیب باشند.
اندوه :غم و ناراحتی
بردباری :تح ّمل ،صبر
تندخویی :خشمگین شدن ،غضب کردن
جنان :جمع ج ّنت ،بهشت ها
چیره زبانی :سخندانی ،زبان آوری
حسرت :اندوه ،پشیمانی و افسوس
ح ّقه :ظرف کوچک
خیره :گستاخ ،بی شرم
دلنواز :دلنشین ،آنچه دل را نوازش می دهد.
زینهار :آگاه باش ،بر حذر باش
سراغُ :جستن
سیما :چهره ،صورت
شکیبایی :صبر و تح ّمل
طنین انداز :منعکس کننده صدا ،پیچیدن صدا
غم خوار :دلسوز ،آنکه در غم دیگران شریک باشد.
قادر :توانا
گرانبها :قیمتی ،باارزش
گلدسته :جای بلندی که در مساجد برای دور رفتن صدای اذان گویان
می سازند و آن نزدیک گنبد مسجد قرار دارد.
گنبد :نوعی ساختمان دایره ای شکل که معمو ًال با آجر ساخته می شود.
لبریز :پر ،سرشار
محراب :محل ایستادن امام در مسجد ،طاق درون مسجد که به طرف قبله
باشد.
مدارا :مالیمت ،نرمی
معتقد :باورکننده ،ایمان آورنده
محبت ،دوستی
مهرّ :
یتیم :کودکی که پدر خود را از دست داده باشد.

متوجه بودن
توجه داشتنّ ،
التفاتّ :
پرنیان :پارچۀ حریر ،حریر چینی که نقش های بسیار دارد.
ترنّم :سرود ،خواندن نیکو
حصار :پناهگاه ،دیوار
ّ
خطه :سرزمین
خیانت :مکر ،حیله ،ض ّد امانت
دلپذیر :دلنشین ،دلخواه
دلکش :ج ّذاب ،خوشایند
سهم :بهره ،نصیب
شهرت :معروفیت ،آوازه
عقابت :جزای گناه و عمل بد کسی را دادن
فرهمند :خردمند
کائنات :موجودات ،مخلوقات
مبانی :جمع مبنی ،عمارت ها ،بناها
متغیّر :دگرگون شده
محصور :محاصره شده ،احاطه شده به وسیلۀ دیوار
معاریف :جمع َمعرف ،معرفت ها ،دانش ها
مملکت :کشور ،حکومت
نظیر :مثل و مانند
وخیم :دشوار ،بد و زشت

درس ششم    :مینیاتور

آثار :جمع اثر ،نشانه ها ،عالمت ها
آخور :اصطبل ،طویله
آفرینش :خلق ،انشا
استعداد :آمادگی ،ذوق و قریحه
اسلیمی :نوعی نقّاشی ،از طرح های اساسی هنرهای تزیینی ایرانی
برجسته :ممتاز ،عالی
بهانه :عذر بی جا ،دستاویز
بی پروا :شجاع ،دلیر
حدیث :مطلب ،سخن نو ،ماجرا
خلف :نسل ،گروهی که پس از گروهی دیگر می آیند.
ستایش :دعا ،ستودن و آفرین گفتن
صورتگری :نقّاشی
عرصه :میدان ،پهنه
غارب :میان دو کتف
قرض :وام
ُکلّه :برآمدگی پشت پای اسب
البد :ناچار ،ناگزیر
مخالفت :موافق نبودن ،ض ّدیت
مخمصه :گرفتاری ،تنگنا
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مش ّوش :پریشان ،آشفته
ملودی :نوا ،آهنگ خوشایند
ناسازی :مخالفت کردن ،عدم موافقت
وقب :فرورفتگی اندام مانند گودی چشم

درس هفتم      :عروسی

استر :اسب ،چهارپا
اسرار :جمع سر ،رازها
بطالت :بیکاریّ ،
معطل بودن
پر آوازه :مشهور ،معروف
پربار :پر ثمره ،پر میوه
پیمان :عهد
تحفه :هدیه ،چیز نفیس
تداوم :ادامه داشتن
حدیث :سخن نو ،ماجرا ،مطلب
خضاب :رنگ کردن ،رنگ حنا که بر سر و ریش می گذارند.
دستور :اجازه ،فرمان
دعوی :ا ّدعا
دمساز :سازگار ،موافق
شباب :جمع شاب ،جوانی
شرحه شرحه :پاره پاره ،قطعه قطعه
طعام :غذا ،خوراک
ظن :گمان ،حدس
قابل اعتماد :قابل اطمینان ،کسی که شایستۀ اعتماد است.
کنونی :زمان حال ،متعلّق به زمان حاضر
کهن :قدیم
محبوب :دوست داشته شده ،پسندیده
مراسم :جمع مرسوم ،رسم ها ،آیین ها
مستور :پوشیده ،پنهان
مهتر :خدمتکار ،کسی که از چهارپایان در طویله مراقبت می کند.
ناصواب :نادرست ،غلط
ناالن :ناله کننده
نفیر :فریاد ،ناله
نمایانگر :نشان دهنده ،آشکارکننده
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