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سخني با دبيـران گرامی
بخـش زبانهـا
به نام چاشني
ِ

بخش معني در بيانها
حالوت ِ

بخت بلن ِد خدمت به آموزش عمومي کشور را
سپاس بيكران ،خداي رحمان را که ِ
بهرة ما ساخت.
پس از ستايش پروردگار مهربان ،يادآورميشويم کتاب فارسي پايۀ نهم ،بر بنياد
رويکرد عام «برنامۀ درسي ملّي جمهوري اسالمي ايران» ،يعني شکوفايي فطرت الهي،
توجه به عناصر پنجگانه (علم ،تفکر ،ايمان ،اخالق و عمل) و جلوههاي
استوار است و با ّ
آن در چهار پهنۀ (خود ،خلق ،خلقت و خالق) ،بر پايۀ اهداف «برنامۀ درسي فارسي»،
سازماندهي و تأليف شده است.
پرورش
اميدواريم آموزش اين کتاب ،به رشد و شکوفايي زبان و ادب فارسي و
ِ
شايستگيها در نسل نوجوان و جوانان ،ياري رساند و به گشايش کرانههاي اميد و
روشنايي فراروي آينده سازان ايران عزيز بينجامد.
توجـه همکاران ارجمنـد
براي اجراي نيکوتر اين برنامه و اثربخشي فراينـد آموزشّ ،
را به نکات زير ،جلب ميکنيم:
 رويکرد خاص برنامۀ فارسي آموزي ،رويکرد مهارتي است؛ يعني بر آموزش و تقويت
مهارتهاي زباني و فرا  زباني ،تأکيد دارد و ادامۀ منطقي کتابهاي فارسي دورۀ
ابتدايي و پايههاي هفتم و هشتم است به همين روي ،الزم است همکاران گرامي از
ساختار و محتواي کتاب هاي پيشين ،آگاهي داشته باشند.
طراحي و
 رويکرد آموزشي کتاب ،رويکرد فعاليتبنياد و مشارکتي است؛ بنابراينّ ،
به کارگيري شيوههاي آموزشي متن ّوع و روشهاي همياري و گفتوگو توصيه ميشود.
حضور ف ّعال دانشآموزان در فرايند ياددهي ـ يادگيري ،کالس را سرزنده ،بانشاط و
آموزش را پوياتر ميسازد و به يادگيري ،ژرفاي بيشتري ميبخشد.
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 در بخش مهارتهاي خوانداري ،بايسته است ويژگيهاي گفتاري و آوايي زبان
توجه
فارسي همچون لحن ،تکيه ،آهنگ و ديگر خُ رده مهارتها به طور مناسب ،مورد ّ
قرار گيرد.
انباشت دانش و فرسايش ذهني دانش آموزان،
 در آموزش ،از بيان مطالب اضافي که به
ِ
منجر ميشود ،پرهيز گردد .اين موضوع ،به ويژه ،در دانش زباني و ادبي ،به طور ج ّدي
رعايت گردد .مباحث دستوري ،ادبي و زباني در سالهاي آينده ،با گستردگي بيشتري،
بيان خواهد شد؛ بنابراين ،به همين اندازه و محدودۀ کتاب ،بايد بسنده کرد.
 دانش زباني و ادبي ،برگرفته از متن درس است و پيوستگي زيادي با محتواي
درس دارد .آموزش اين نکات به درک و فهم بهتر متن ،کمک ميکند ،بنابراين
« متن محوري» در اين بخش ،از اصول مورد تأکيد است.
 روان خوانيها ،شعرخوانيها و حکايات با هدف پرورش مهارتهاي خوانداري،
ايجاد نشاط و طراوت ذهني ،آشنايي با متون مختلف و مهمتر از همه ،پرورش
فرهنگ مطالعه و کتابخواني ،در ساختار فارسي گنجانده شدهاند .در پايان همۀ
«روانخوانيها» بخش « فرصتي براي انديشيدن» با دو پرسش ،تدوين شده است.
اين پرسشها براي تقويت سواد خواندن ،توانايي درک و فهم ،پرورش روحيۀ نقد و
تحليل متون ،تنظيم گرديد.
 در بخش « خود ارزیابی» سه پرسش آمده است؛ نقطه چین به معنای باز بودن دامنۀ
پرسشگری است .تقويت توانايي فهم و درك متن ،يكي از برجستهترين اهداف
آموزشي اين بخش است .ايجاد فرصت براي تأ ّمل در اليههاي محتوا و همفكري
ذهن زبان آموزان كمك ميكند.
گروههاي دانشآموزي ،به پرورش قدرت معناسازي ِ
 فعاليتهاي بخش «گفتوگو» مربوط به قلمرو مهارتهاي گفتاري زبان است ،از نوشتن
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فنبيان،
پاسخ در اين بخش ،خودداري گردد تا فرصت پرورش سخنگفتن و تقويت ّ
فراهم آيد و فرهنگ همانديشي و گفتمان سازنده و روحيۀ نقدپذيري ،نهادينه شود.
توجه به اصل
 فصل «ادبيات بومي» با درسهاي آزاد ،فرصت بسيار مناسب براي ّ
پانزدهم قانون اساسي و تحقق آن است تا با مشارکت دانشآموزان عزيز و راهنمايي
ِ
ادبيات زبان مادري در غني سازي
دبيران گرامي از گنجينههاي فرهنگ سرزميني و
کتاب درسي ،بهرهبرداري شود .براي توليد محتواي اين درسها پيشنهاد ميگردد به
موضوع هاي متناسب با عنوان فصل در قلمرو فرهنگ ،ادبيات بومي ،آداب و ُسنن
محلي ،نيازهاي ويژۀ نوجوانان و جوانان و ديگر ناگفتههاي کتاب ،پرداخته شود.
طراحي و سازماندهي شدهاند تا يادگيري
 فرصتها و فعاليتهاي نوشتاري ،به گونهاي ّ
و تثبيت آموختهها و کاربرد صحيح آنها به درستي محقّق شود .فعاليتهاي نوشتاري،
تمريني براي درست نويسي و تقويت سوا ِد ادراکي محتواي کتاب فارسي است.
 فعاليتهاي نوشتاري بايد در دفتر پاسخ داده شوند .نوشتن پاسخ برخي از فعاليتهاي
نوشتاري در کالس به صورت گروهي ،به پرورش ّ
تفکر جمعي دانشآموزان کمک
ميکند و روحيۀ مشورتپذيري و همانديشي را شکوفا ميسازد.
 درس نگارش و انشا که در پرورش ذهن ،خالقيت و تقويت توان نويسندگي بسيار
طراحي شده است؛ به همين
مؤثّر است؛ از مهرماه سال  ،1393در قالب کتابي جداگانهّ ،
سبب ،فعاليتهايي که ماهيت نگارشي دارند؛ در اين كتاب ،ديده نميشوند.
 همۀ عناصر ساختاري و محتوايي کتاب فارسي ،بر بنيان اصول علم برنامهريزي
درسي ،به صورت يکپارچه و درهم تنيده ،سازماندهي شده است ،از اينرو ،آموزش
اين کتاب ،ميبايد به يک دبير واگذار گردد و برنامهريزان محترم آموزشي مدارس،
الزم است به اين اصل ،پايبند باشند و از تفکيک ساعات آموزشي و موا ّد درسي
(فارسي)( ،امال) ،و تقسيم آن ميان چند دبير ،ج ّداً خودداري کنند.
گروه زبان و ادب فارسی
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 1چند نمونه از جلوههاي زيبايي آفرينش و نعمتهاي خدا را در درس ،بيابيد و بيان كنيد.
 2مفهوم آية  44سورة ا ِسراء «آسمان های هفتگانه و زمین و هر موجودی که در آنهاست،
او را می ستایند» ،با كدام بيت درس ،تناسب دارد؟
 3پیام بیت پایانی شعر را توضیح دهید.
. ............................................................................................................................... 4

پيش از اين با تفاوت « زبان» و « ادبيات» آشنا شديم و دانستيم كه هرگاه بخواهيم
منظور خود را زيباتر و دلنشين تر بيان كنيم ،از ادبيات بهره مي گيريم .به همين دليل است
كه ادبیات را زبان هنري يا زبان برتر مينامند .شعر ،جلوه اي از زبان ادبي است .در درسي
كه خوانديم ،شاعر از برخي آرايهها براي ايجاد زيبايي و ج ّذابيت در زبان هنري ،استفاده
كرده است .مانند:
تشبیه:

عقل ،حیران شود از خوشۀ ز ّرین ِع َنب

فهم عاجز شـود از ُحقّۀ یاقوت انار

جان بخشی و مراعات نظیر:
کوه و دریا و درختان ،همه درتسبیحاند

نه همه مستمعی ،فهم کنند این اَسرار

 1دربارة پيام اين درس با هم گفتوگو كنيد.
 2جلوههایي از زيبايي منطقه و ّ
محل زندگي خود را ذكر كنيد و دربارة عبرت آموزي آنها
بحث كنيد.
14

گاهي تغيير در يك واج ،موجب تغيير معناي يك واژه ميشود .به عنوان نمونه ،واژة «ا ِنعام»
به معني بخشش و واژة « اَنعام» به معني چارپايان است و یا واژه «آخَ ر» به معنی دیگر و واژۀ
«آخِر» به معنی پایان است.

 1مترادف واژههاي زير را از متن درس بيابيد و بنويسيد.
شگفت ،آگاهي ،ستايش خداوند ،شنونده ،ناداني ،انگور ،رام ،روز ،مقصد ،خوشبختي
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

 2در بيت هاي زير از كدام عناصر زيبايي سخن ،استفاده شده است ؟
ـ خبرت هست كه مرغان سحر ميگويند:

آخر اي خفته ،سر از خواب جهالت بردار؟

ـ تا كي آخر چو بنفشه سر غفلت در پيش؟

حيف باشد كه تو در خوابي و نرگس ،بيدار

 3بيت دوم درس را در يك بند ،توضيح دهيد.
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روزی پیر ما ،با جمعی از همراهان به
د ِر آسیابی رسید .افسا ِر اسب کشید و ساعتی
درنگ کرد؛ پس به همراهان گفت « :میدانید
که این آسیاب چه میگوید؟ ،میگوید :معرفت
این است که من در آنم .گِردِ خویش میگردم
و پیوسته در خود سفر میکنم ،تا هر چه نباید،
از خود دور گردانم!»
اسرار التّوحید ،مح ّمد بن من ّور
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اين درس به توصيف زيبايي هاي طبيعت ميپردازد .توصيف يعني وصف نمودن و
توجه به عنصر تخيل
جزئيات و ويژگيهاي يك پديده را بازگو  كردن .در وصف پديده هاّ ،
مانند تشبيه و تشخيص و ...اه ّميت بسزايي دارد.
در خواندن اين گونه متنها ،از لحن توصيفي و آهنگي آرام و لطيف ،بهره ميگيريم.
همچنين د ّقت در مفهوم جملهها در نوع بيان آهنگ كالم ،مؤثّر است .لحن توصيفي با
هدف شرح و توصيف خصوصيات و ويژگيهاي پدیده ها به كار گرفته ميشود.
ب�دان �که هر چ�ه رد و ج�ود اس� ،همه صُ �نعِ خ�داي ت�عالي اس� .آ�سمان و آ�� ف� ب
ا� و
ت
ت
ت

� ب�
ي
� ،چ�ون ک�وهها و ب� ي� با�انها و ن�هرها و آ� ن چ��ه رد
ماه وس ت�ارگان و ز�م�ن و آ� ن چ �ه ر وي اس ت

ج
� ب�
ي
ب
ا� و آ� ن چ��ه
ک�وه هاس ت
� ،زا� ا ن�واع ن�� تا� ت
� ،زا� �واهر و معادن و آ� ن چ �ه ر روي ز�م�ن اس ت
ب� ب َ�
حي
س
�
ي
� ،چ�ون م�ي�غ
ا� و آ� ن چ �ه م ي�ان آ� مان و ز�م�ن اس ت
� ،زا� ا ن�واع �وا ن� ت
رد ّر و حر اس ت

ب
ب
ر� و َ ت � َ�گ گ
وس قُ��زَ ح و عالما�تي �که رد هوا پ� ي
ر� و �قُ ِ
ر� و رعد و � ق
و ب�اران و � ف
د�د آ� ي�د ،همه

� صُ�نعِ ح ق� ت�عالي اس� و ا ي�ن همه ،آ� ي� ح
�
ع ج�ا� ي ِب
ل
�
ت
ت
� �که ت�و را فرموده اس ت
ا� ِ ق� ت�عا ي اس ت
ت� ّ
�ن ظ �� پ�
ي�
ا� ،ف��کر �کن.
ت�ا رد آ�ن �ر ک ني .س َا ن�در ا ن آ� ي� ت
17

ي
رد ز�م ي�ن ،ن�گاه �کن �که چ� گ�و�ه ب�ساط ت�و سا�خ ت�ه اس� و ج�وا ن� ب
� وي �فرا�خ �گس ت�ر نا� ي�ده و زا� ز��ر
ن
ت
ب
يج ب
س�گ هاي س�خ� ،آ� ب
� هاي لط�ي ف� روان �کرده ،ت�ا �ر روي ز�م ي�ن ميرود و ب�ه ت�در�� � ي�رون ميآ� ي�د.
ن
ت
ب
چ
ي چ�
رد و� ب ب� ن�� ت� ف�ّ� �
يب ه
� ر ن�گ �گردد� ،ل�كه
ت
ق� �هار گر و کر    کن �که ز�م�ن گ� نو�ه ز� ن�ده ش�ود و �ون د��اي � ف ت

ه�ز ار ر ن�گ ش�ود.
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ي
ي
ب
ي ب  �
ح
�
را� ز�م ي�ن را هر ��كي �ر ش كلي د��گر و �ر صور�تي د��گر و همه
ن�گاه كن مر�غ ان هوا و   ش� ت

ي
�ي
ي
ي
زا� ي��كد�گر ن � ك�وت�ر؛ هر ��كي را آ� ن چ��ه ب�ه كار ب� يا�د ،داد و هر ��كي را ب� ي�امو�خ ت�ه �كه �غ�ذ اي خ�و� ش� چ�ون
ي
ب
� آ�ورد و ب چ��ّه را چ�ون ن��گه دارد ت�ا ب��ز گ
ر� ش�ود و آ� ش� ي�ان خ�و� ش� چ�ون � ك ن�د .رد مور چ�ه ن�گاه
�ه دس ت
ي
ج�
�
ب
ق� خ�و� ش� �غ�ذ ا چ�ون مع � ك ن�د.
كن �كه �ه و� ت
ن�
� َ
رو�گاري ز ص
� آ�ن
ا�گر رد خ� نا�ه اي ش�وي �که ب�ه � شق� و گچ � � ،ک ن�ده �کرده ب�ا ش� ن�د ،ز
ردا� � ،ف ت
ي�
لَ
گ� يو�ي و ت� جعّ� ب
� �ک� ني و هم� ي ش�ه رد خ� نا�ه خ� ي � يه چ� ت� جع ب ن�� ک�
� و �ف ش
ر�
دا ي ��ّ � ،ني! و ا ن عا م ،خ� نا� ٔه خ�داس ت
ٔ
وي ،ز�م ي�ن اس� ول�کن  س ق� ف�ي ب    �يس ت�ون و ا ي�ن ،جعَ� ب �
� و چ� غ
�و
را�ِ وي ماه اس ت
�ت ر اس ت
ت

ش�عله وي آ��ف� ب
ا� و �ق ن�د ي�ل هاي وي س ت�ارگان و ت�و زا� ع ج�ا� ي ب
� ا ي�ن� ،غ ا ف�ل �که خ� نا�ه ب�س ب��ز گ
ر�
ت
ٔ
ب م
�
چ�
� و ش�م ت�و �س �خ�تصر و رد وي نمي� گ ن� ج�د.
اس ت
ِ
ي
چ
مَ َ�
� �که رد �ق صر َمل�کي سورا خ�ي دارد؛ �ج�ز �غ�ذ اي خ�و� ش� و
و ث ل ت�و� ،ون مور چ�هاي اس ت
ور� �ق صر و ب�س ي�اري �غ المان و سر ي� ِر ُم ِ
ي�اران خ�و ي� ش� چ� ي��ز ي �نمي ب     � ي� ن�د  و زا� ج� ِ
لک وي،
مال ص ت ِ
يه
چ�� �خ ب�ر ن�دارد.
ِ
�
�
ه ب ج
� دادها ن�د ت�ا رد ب ُ�س ت� ِ
� �ک� ني ،مي ب  � ش
ان
ا� و ا گر ن�ه ،راه ت
ا گر خ�وا ي �ه رد� ٔه مور چ�ه ق� ن�اع ت
عج � ي ب ب ي
ب
م�
چ�
معر� ت ِ
� ��� ني �که مده ش
و� و ت ح ي ّ�ر
ما�ا �ک� ني و � ي�رون آ ي��ي؛ ش�م ب� زا� �کن ت�ا �ا
ف� ح ق� ت�عالي ،ت� ش

ش�وي.

کیمیای سعادت ،امام مح ّمد غزّالی
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 1كدام بخش درس ،به روز رستاخيز ،اشاره دارد؟
 2عبارت «هر يكي را آنچه به كار بايد ،داد» را توضيح دهيد.
 3بند «  ...و َم َثل تو چون مورچهاي » ...چه ارتباطي با درك شگفتيهاي آفرينش دارد؟
4

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

وابستههای گروه اسمی1
در پاية هشتم خوانديم که اسم به عنوان هستۀ گروه ،وابستههايي دارد .اين نوع از
تعجب و ...را
وابستهها اگر پيش از اسم آوردهشوند و مفاهيمي چون اشاره  ،شمارش ،پرسشّ ،
بيان کنند به آنها وابستههاي «پيشين» ميگويند و اگر پس از اسم به کار روند و ويژگيهاي
اسم را بازگو کنند ،آنها را وابسته هاي  «پسين»  مينامند .مانند:

اين آيات
چهار دانشآموز

کتاب گلستان

كدام ورزش؟

هر دانش آموز
چه سخنی!
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مانند:
وابسته های پیشین

هسته

وابسته های پسین

-

دیوار

باغ

-

مقالۀ

خوب

همان

گروه

مو ّفق

هر

درس

کتاب

 1دربارة زيباييهاي آفرينش كه در كتابهاي ديگر به ويژه قرآن كريم خوانده يا شنيده ايد،
گفتوگوكنيد.
تعجب نکني!» گفتوگو كنيد.
 2دربارة جملة «هميشه در خانة خدايي ،هيچ ّ

 1مترادف واژههاي زير را از متن درس بيابيد و بنويسيد.
سرگشته ،رنگين كمان ،آفرينش ،تخت ،ابر ،فرش ،شناخت

 2درعبارت هاي زير ،هسته و نوع وابسته ها را مشخّ ص كنيد.
الف) سنگ سخت و آب لطيف		

ب) اين همه آيات

ج) چه خلقت شگفت انگيزي! 		

د) كدام مستمع آگاه است؟

 3پيام متن زير را بنويسيد.

«  این عالَم ،خانۀ خداست؛ چراغ وی ماه است و شعلۀ وی آفتاب و تو از عجایب این غافل؛ که
خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر».
21

1
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نیما یوشیج (علی اسفندیاری)

5

ک
خ �ش ت ت ن
رد پ� ی�له ت�ا �به �ی  ،ب�ر �و ی� �ن ��ی؟
ک
غ �ز ف ت ن
پ�رس ی�د �رم را ،مر� ا �رو��ی
ک ُ� ن� خ ت
ُن
ت�ا چ� ن�د م��ز وی  ،رد �ج �لو�ی؟
ک
َم بحَ� ت� ن
رد�بس�ته ت�ا �به �ی  ،رد س �ی؟
ک
ف ک َ ست ن
رد ��ر ر ��م ـ  -پ�ا �خس ب�داد �رم -ـ
خ�ل ت ن ش
ُم ن� ن
�ز
و� ��س�ته ام �ی ن روی  ،ح�ی
همسال های من  ،پ� ن
روا�گان ش� ند�د
ق�� گ� ش ت ن ن
َ ت �ز
ج�س� ن�د ا ا�ی ن فس ��� ،د ید�د�ی
گ
ح� خ ت� ت َ َ
وارهم �به مر�
رد ب س و �لو م� ،ا
ن
َ آ
�
هر پ� یر�د�ی
ی�ا پ�ر ب�ر�ورم  ،ب ِ
غ خ نگ
ک ت
ای� ن�� �و را چ�ه ش�د ،کای مر� �ا��ی
ک ش ش ن ک ن َ ن �ز ن
�و�� �می ��ی  ،پ�ّری �می �ی؟
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متن هاي تعليمي ،با هدف آموزش و اندرز ،نوشته شده اند ،از اين رو  ،خواننده بايد آهنگ
و لحن متناسب با فضاي تعليمي را رعايت كند .در لحن تعليمي ،خواننده با حفظ روحية
نيك انديشي و خيرخواهي   ،نرمي و ماليمت در گفتار را به كار ميگيرد .حفظ آرامش و نرم گفتاري،
بر تأثير كالم اندرزي ميافزايد ،البته گاهي اندرز و تعليم با زنهار و پرهيز ،همراه است و
نبايد آن را با لحن دستوري و فرمان ،يكي دانست.
ب
ج
� و ت� ب
اره ا ن�سان اس� .رد ا ي�ن مرحله پ�ر ت� ب
ن�و ج�وا�ني ت� ّولد ب
ا� ،ن�و�وان ،ا� زف�ون �ر
دو� ٔ
ت
ٔ

ي
ب
چ�
ج
ي�� � ي ه
ب
ب ب
�؛ ن� ي� زا�م ن�د دو ش�م د��گر �كه ن�و�وان را � ب� ي� ن�د و ب�ه
را�طه �ا خ�ود ،ن� ي� زا�م ن�د را�طهاي د گر ن� ز� س ت

ي
ك�� ي
پ
�چ
ب�
ه ي �ج
� �كه دوس�تي و � ي�و ن�د ب�ا د��گران آ� غ� زا� مي ش�ود.
� و گ� نو�ه اس ت
�؛ زا� م�ن اس ت
او گ� يو�د :س ت

ب
ج
ي�
ب� ب
�
ب
� �كه ب�ه ن�و�وان � كمك مي� ك ن�د ت�ا ب�ه خ�ود ش� ن�اسي �رسد.
ا ن ا تر��اط ،وا س ت�ه �ه ن� ي� زا� ردو ني اس ت
پ
ي
ب ب
پس
ان ن� ق� ِد او و � جن��ره ي
د��گران ،ز� ب� ِ
ها�ي هس ت� ن�د�كه رد �را�ر يد� ِ
دگان �ر ش��گ ِر وي� ،گ ش�وده ش�دها ن�د.
ب�
ب
دوس ت�ان وا�قعي ،راه ن� ي�ك � خ�تي را ب�ه ما � شن�ان ميده ن�د و همراهان خ� بو�ي �راي ش� ك�و ف� يا�ي
ب�ه ت�ر هس ت� ن�د .آ��نها م ث�ل آ�ی��ی�نه ،همان ق�در �كه خ� بو�يها را پ�� ي ش� چ� ش�م ميآ�ور ن�د ،ع ي� ب
�ها را هم
ي
ب�ه ما مي� ن ي
ما� نا� ن�د و مهمت�ر آ�   �ن�كه ا�ن همه را ب�يصدا و ب�يه ي�اهو ،ب� زا� مي گ�وي� ن�د .رسم دوس�تي،
ی ی ن�� ي
ش��ك
�
� ب� زا�ا ن�د ي� ش�ي و خ�ود ش� ك�و ف� يا�ي را پ� ي
د�د
� آ�ن اس ت
�؛ ردس ت
س ت�ن آ����نه س ت
� �كه فرص ت
آ� �ي
ور م و گامي ب�ه سوي �فرات�ر ر ف� ت�ن ب� �ي
ردار م.
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ن
آ��ی�نه ،چ�ون � ق� ش� ت�و ب� ن�مود راس ت
�

ک
ک
خ�ود ش��ن   ،آ ی���ی�نه ش��س ت�ن خ�طاس�ت
(�ن ظ�امی � گ جن��ه ای)

25

ن
 1ج�وا�ی ،گ�هِ کار و ش�ا�یست گ��ی اس ت
�
ف خ ت �ز ک خ
خ
چ�و ب��رو��ی ،ا �ه �واهی �ر ی�د؟
غن
� ِ ش� ُمر� ،ج�ز ح ق� ی� ق� ت
�� ی�م ت
� جم�وی
َ
�    ،ب�ر راه ک ج ��
پم ی� چ�� ا�ز ِره راس ت
�ز آ �ز
 � ِ 5ادگان   ،ب�رد ب�اری و سعی
ش
خ َ نگ
�به چ��م �بص ی� ت
ر� �به �ود د ��ر
خ
خ
همی دا ن�ه و � شو�ه� ،روار ش�د
همه کار ّا ی�ام    ،ردس اس ت
� و پ� ن�د

گ�هِ خ�ود�پس ن�دی و پ� ن�دار ن ی�س ت
�
ن
م ت�اع ج�وا�ی �به ب�ا�ز ار ن ی�س ت
�
ِ
گ
ن
ف
�  ،د�ر ب�ار ی�س ت
��رص ت
ک�ه ب�اریاس ت
�
� �به د ی�وار ن� یس ت
�  ،حا ج� ت
چ�و رد هس ت
�
ب� ی�امو�ز  ،آ�مو خ� ت�ن عار ن� یس ت
�
ت�و را ت�ا رد آ�ی��ی�نه� ،ز ن �گار ن ی�س ت
�
آ
�ز      ��غ ا�ز  ،هر خ� شو�ه خ�روار ن ی�س ت
�
گ
رد ی� غ�ا ک�ه ش�ا�رد ه ش� ی�ار ن ی�س ت
�
پروين اعتصامي
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 1نويسنده به چه نوع ارتباطهايي در دوران نوجواني اشاره كرده است؟
 2ويژگيهاي مشترك آيينه و دوست را بيان كنيد.
 3به نظر شما چه ارتباطي ميان دو بخش نثر و شعر درس وجود دارد؟
. ................................................................................................... 4

توجه كنيد:
به بيت زيرّ ،
«چو بفروختی ،از که خواهی خرید؟

متـاع جـوانی بـه بازار نیست»

گاهي براي تأكيد بر سخن و گاهي براي رد يا نفي آن ،پرسشي را مطرح ميكنيم.
همانگونه كه ميبينيد در مصراع ا ّول بيت باال ،پرسشي مطرح شده است .مقصود گوينده آن
نيست كه جواني را از چه كسي خواهي خريد؟! شاعر ،خود از اين موضوع آگاه است .قصد
او تأكيد بر ا ِنكار اين موضوع است كه دورة جواني ،قابل خريد و فروش نيست؛ چنانچه از
اين دوره به خوبي بهره نگيري ،به  هيچ   روي نميتواني آن را جبران كني؛ يا اگر شخصي به
ديگري بگويد« :من كي اين حرف را زدم؟» ،منظور او اين است كه من اين حرف را نزدهام.
به اين گونه پرسشها« ،پرسش ا ِنكاري» ميگويند.

ِرآة المؤمن» و ارتباط آن با درس بحث و گفت وگو کنید.
 1دربارة مفهوم جملة «
ُ
المؤمن م ُ
الم َثل را به ياد مي آورد؟ دربارة ارتباط آنها توضيح دهيد.
 2بيت زير ،كدام ضرب َ
همــي دانـه و خـوشه ،خـروار شد

ز آغـاز ،هـر خـــوشه خــروار نيست
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در نوشتن واژگاني مانند پائيز ،آئينه ،كجائيد و ....به جاي همزه ،بهتر است از حرف «ي»
بهره گيريم .مانند  :پاييز ،آيينه و...
به چشم بصيرت به خود در نگر

تو را تا در آيينه ،زنگار نيست

 1در ميان كلمه هاي زير ،هم خانوادة كدام واژه ها در متن درس به كار رفته است؟ آنها را
بيابيد و بنويسيد.
حجت ،يوم ،مغتنم ،مبصر ،احتياج ،صبور ،دوام ،مساعي ،سعيد
غنيّ ،

 2در بیت زیر کنایهها را مشخّ ص کنید و معنی آنها را بنویسید.
مپیـچ از ره راسـت بر راه کـج

چو در هست ،حاجت به دیوار نیست

 3با ذكر دليل ،گونههاي پرسش را در بیت های زير مشخّ ص كنيد.
كه تواندكه دهد ميوة الوان از چوب؟

خـار بر پشت زني زين سـان گـام

عـ ّزتت چيسـت؟ عـزيزيت كـدام؟

كـان روز ،به علـم تو چه افـزود؟

وز كـردة خـود ،چه بـرده اي سـود؟

هـر شـب كه روي به جامـة خـواب
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يا كه داند كه بر آرد گل صد برگ از خار؟

كن نيـك تأمـل انـدر اين باب

روزي خسروي به تماشاي صحرا بيرون رفت .باغباني پير
و سالخورده را ديد كه سرگرم کاشتن نهال درخت بود.
خسروگفت   «:اي پيرمرد ،در موسم کهنسالي و فرتوتي،
کار ا ّيام جواني پيشه کرده اي .وقت آن است که دست از
اعمال نيک در بهشت
اين ميل و آرزو برداري و درخت
ِ
هوس باطل است؟ درختي
بنشاني ،چه جاي اين حرص و ِ
که تو امروز نشاني ،ميوة آن کجا تواني خورد؟  »
باغبان پير و پاکدل گفت «:ديگران نشاندند ،ما خورديم،
اکنون ما بنشانيم تا ديگران خورند».
بازنويسي از مرزبان نامه ،سعدال ّدین َوراوینی
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ت عق
ت�ا �و را �ل و د�ی ن ب� ی��ف�ز ا ی�د

معرفي شده اند؟
 1در متن درس ،چه كساني به عنوان مشاوران خوبّ ،

 2به نظر شما چرا سعدي ،پسر نوح (ع) را با سگ اصحاب كهف ،مقايسه كرده است؟
 3چرا بايد از معاشرت با همنشين بد ،پرهيز كرد؟
. ................................................................................................... 4

صفت برتر و برترین (صفت های سنجشی)

توجه کنید.
به جملههای زیرّ ،

حسن ،خانه ای بزرگ تر از خانة علی خرید.
زهرا رفتاری دوستانه تر از فرنگيس دارد.

در جملة نخست ،خانة حسن با خانة علي مقايسه شدهاست ،در جملة دوم برتري زهرا
در مقايسه با فرنگيس بيان شده است.

هرگاه بخواهيم دو چيز را با هم بسنجيم و يكي را بر ديگري برتري بدهيم ،از «صفت برتر» يا
«  تفضيلي » بهره ميگيريم ،در اين نمونه ها ،خانة حسن از نظر اندازه ،بزرگ تر از خانة علي
و دوستی زهرا بيشتر از فرنگيس ،بيان شده است.
نشانة صفت برتر يا تفضيلي ،پسوند« تر» است كه به آخ ِر صفت ساده ،افزوده ميشود؛
مانند :خنکتر ،قويتر ،زيباتر ،آسودهتر.
پسین اسم است مانند :هوای تبریز خُ نک تر از هوای یزد است.
صفت برتر ،وابستة
ِ
توجه کنيد:
اکنون به جملههاي زيرّ ،

آقای حسینی ،مهربانترین معلم مدرسه است.
نثر گلستان سعدی ،بهترین نثر ادب فارسی است.
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در جملة نخست ،آقاي حسيني با ديگر معلّمان مدرسه مقايسه شده و مهربانترين
آنها توصيف شدهاست و در جملة دوم ،نثر گلستان سعدي با ديگر نثرهاي ادب فارسي
مقايسه شده و بر همه برتری داده شده است.
نشانة صفت «برترین» يا «عالي» ،پسوند «ترین» است .این نشانه ،همواره به آخر
صفت ساده ،افزوده میشود.

در صفت برتر ،مقايسه ميان دو چيز صورت ميگيرد ،ا ّما در صفت برترين ،يك چيز
پیشین
با چيزهاي ديگر (يك نمونه با انواع خود) سنجيده مي شود .صفت برترین ،وابستة
ِ
اسم است مانند :مهربان ترین معلّم
صفت ساده

صفت برتر

صفت برترین

پاک

پاک  تر

پاک ترین

آرام

آرام تر

آرام ترین

 1دربارة آيات ،روايات و داستانها و اشعار ديگري كه دربارة دوستي و دوست يابي دورة
نوجواني شنيده يا خوانده ايد ،گفتوگو كنيد.
 2دربارة بيت زير ،گفتوگو كنيد و نتيجه را به كالس گزارش دهيد.
ديدار يار غايب ،داني چه ذوق دارد؟
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اَبري كه در بيابان بر تشنهاي ببارد

 1حرف های جدول را به گونه ای به هم بپیوندید که واژه هایی از متن درس به دست آید.
1

2

3

4

5

6

١

م

ص

ا

ء

ب

ط

٢

ع

خ

خ

ا

س

ر

٣

م

س

ء

ل

ه

ی

٤

ی

ا

ل

ذ

و

ق

٥

ق

خ

ص

ا

ل

ت

توجه به جمله ،انتخاب کنید.
 2کلمۀ مناسب را با ّ

الف) تنهایی ،یکی از ………… مصائب است( .سنگين ،سنگينتر ،سنگينترين)

ب) يار بد ………… ،ب َود از مار بد( .بد ،بدترین ،بدتر)

ج) ميهن ما ………… از هر كشور ديگر جهان است ( .زيبا ،زيباتر ،زيباترين)

 3دو نمونه پرسش ا ِنکاری از درس های پيشين بيابيد و بنويسيد.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

 4مفهوم کلّي حکايت زير را در يك بند بنويسيد.
درحق وي
درحق فالن عابد که ديگران
يکي از بزرگان ،پارسايي را گفت«:چه گويي
ِّ
ِّ
به طعنه ،سخنها گفته اند».
گفت« :بر ظاهرش ،عيب نميبينم و در باطنش ،غيب نميدانم».

گلستان سعدي
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هلن کلر ،زني نابينا و نويسنده است که براي درک بهتر معجزة آفرينش ،ما را به
بهرهگيري از قابليتهاي وجودمان دعوت ميکند .اینک خالصهای از زندگی او را از زبان
خود او میخوانیم:

من در تابستان سال  1880میالدی در ایالت « آالباما» متولّد شدم .تا  هنگام
ناخوشی که مرا از بینایی و شنوایی محروم کرد ،در خانۀ کوچکی زندگی می کردم
که دیوار های آن از شاخه های َعشَ قه و گل سرخ و پیچک پوشیده بود .ابتدای
زندگی من مانند دیگران بسیار ساده بوده است .در شش ماهگی می توانستم با
لکنت زبان بگویم  « :حال شما » .یک ساله بودم که به راه افتادم ا ّما آن روز های
خوش دیری نپایید .بهاری زودگذر ،تابستانی پر از گل و میوه و خزانی ز ّرین به
سرعت سپری شدند .سپس در زمستانی مالل انگیز همان ناخوشی که چشمان
خبری طفل نوزادی قرار داد.
و گوش های مرا بست ،فرا  رسید و مرا در عالم بی ِ
پس از بهبود ،هیچ کس ــ ح ّتی پزشک ــ نمی دانست که من دیگر نه میتوانم
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ببینم و نه میتوانم بشنوم .تدریج ًا به سکوت و ظلمتی که مرا فرا گرفته بود ،عادت کردم و
فراموش کردم که دنیای دیگری هم هست.
یادم نیست که در ماه های ا ّول بعد از ناخوشی چه وقایعی رخ داد؛ فقط می دانم که
دست هایم همه چیز را حس می کرد و هر حرکتی را می دید .احساس می کردم که برای
گفت و گو با دیگران محتاج وسیله ای هستم و به این منظور ،اشاره هایی به کار می بردم ولی
فهمیده بودم که دیگران مانند من با اشاره حرف نمی زنند ،بلکه با دهانشان تکلّم می کنند.
گاهی لب های ایشان را هنگام حرف زدن لمس می کردم ا ّما چیزی نمی فهمیدم .لب هایم را
بیهوده میجنباندم و دیوانه وار با سر و دست اشاره می کردم .این کار گاهی مرا بسیارخشمگین
می کرد و آن قدر فریاد می کشیدم و لگد می زدم که از حال می رفتم .والدینم سخت مغموم
بودند؛ زیرا تردید داشتند که من قابل تعلیم و تربیت باشم .از طرف دیگر ،خانۀ ما هم از
مدارس نابینایان یا الل ها بسیار دور بود .سرانجام معلّ ِم شایسته ای برای من پیدا کردند.
زندگی من که همیشه آن را به یاد دارم ،روزی است که معلّم نزد من آمد .این
مهم ترین روز
ِ
روز سه ماه پیش از جشن هفت سالگی ام بود.
بامدا ِد روز بعد معلّمم مرا به اتاقش برد و عروسکی به من داد .پس از آنکه م ّدتی با این
عروسک بازی کردم ،او کلمۀ «عروسک» را در دستم ه ِّجی کرد و من که از این بازی خوشم
هجی
آمده بود ،کوشش کردم از وی تقلید کنم .وقتی مو ّفق شدم حروف را درست با انگشتان ّ
کنم ،از شادی و غروری کودکانه به هیجان آمدم .روزی معلّمم مرا به گردش برد و دستم را
زیر شیر آب قرار داد .همان طور که مای ِع خنک روی دستم می ریخت ،کلمۀ «آب» را روی
هجی کرد .از آن هنگام حس کردم که از تار یکی و بی خبری بیرون آمده ام و
دست دیگرم ّ
خاصی می بینم.
رفته رفته همه چیز را در روشنایی ّ
چون بهار فرا می رسید ،معلّمم دستم را میگرفت و به سوی مزارع می برد و روی
علف های گرم ،درس خود را دربارۀ طبیعت آغاز می کرد .من می آموختم که چگونه پرندگان
از مواهب طبیعت برخوردار می شوند و خورشید و باران چگونه درختان را می رویانند .به  این
ترتیب ،کم کم کلید زبان را در دست گرفتم و آن را با اشتیاق به کار انداختم .هر چه بر
معلوماتم افزوده می شد ،و هر چه بیشتر لغت می آموختم ،دامنۀ کنجکاوی و تحقیقاتم
هجی می کرد و در شناختن اشیا کمکم می کرد.
وسیع تر میگشت .معلّم جمله ها را در دستم ّ
طفل کر و الل یا نابینا به سختی می تواند مفاهیم
این جریان چندین سال ادامه داشت ،زیرا ِ
مختلف را از سخن دیگران دریابد .حال حدس بزنید که برای طفلی که هم کر     و الل و هم
37

نابیناست ،این اشکال تاچه ح ّد است .چنین کودکی نه می تواند آهنگ صدا را تشخیص بدهد و
نه می تواند حاالت چهرۀ گوینده را ببیند.
ِ
هجی کنم ،معلّمم
قدم دو ِم
تحصیالت من خواندن بود .همین که توانستم چند لغت را ّ
کارت هایی به من داد که با حروف برجسته کلمه هایی بر آنها نوشته شده بود .لوحی داشتم
که بر آن می توانستم به کمک حروف ،جمالت کوتاهی را کنار هم بچینم .هیچ چیز به اندازۀ
این بازی مرا شاد نمی کرد .پس از آن ،کتاب قرائت ابتدایی را گرفتم و به دنبال لغت های
خاصی در آموزش نابینایان داشت .هرگز
آشنا گشتم .از این کار ل ّذت می بردم .معلّمم استعداد ّ
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خشک خود مرا خسته نمی کرد .بلکه مطالب علمی را نیز آهسته آهسته در
با پرسشهای
ِ
نظرم زنده و حقیقی می ساخت .کالس درس ما بیشتر در هوای آزاد بود و درختان ،گل ها،
میوه ،شبنم ،باد ،باران ،آفتاب ،پرندگان همه موضوعات جالبی برای درس من بودند .واقعۀ
مه ّمی که در هشت سالگی برایم پیش آمد ،مسافرتم به «بوستون» بود .دیگر من آن طفل
بدخو    و بی قراری نبودم که از همه متو ّقع باشم که سرم را گرم کنند .در قطار کنار معلّمم
آرام می نشستم و منتظر می ماندم تا آنچه را از پنجرۀ قطار می بیند ،برایم شرح دهد .در شهر
بوستون به مدرسۀ نابینایان رفتم و بسیار زود با اطفال آنجا آشنا شدم و چقدر ل ّذت بردم وقتی
دریافتم که الفبای آنها عین ًا مانند الفبای من است .کودکان نابینا آن قدر شاد و راضی بودند،
که من درد خود را در ل ّذت مصاحبت آنان از یاد بردم.
در ده سالگی حرف زدن را آموختم .قبال ً صداهایی از خود در می آوردم .ا ّما مص ّمم شدم
که سخن گفتن را بیاموزم؛ معلّم تازه ای برایم آوردند .روش این معلّم آن بود که دستم را
به نرمی روی صورت خود می کشید و میگذاشت که حرکات و وضع زبان و لب هایش را
هنگام سخن گفتن احساس کنم .هرگز شادی و ل ّذتی را که از گفتن ا ّولین جمله به من دست
داد ،فراموش نمی کنم .این جمله این بود« :هوا گرم است ».بدین طریق د ِر زندان خاموشی
تصور شود که در م ّدت کم توانستم مکالمه کنم .سال ها شب و روز
من شکسته شد ا ّما نباید ّ
کوشیدم و همیشه به کمک معلّم نیازمند بودم.
گاهی در میان تحصیالتم به سفر می پرداختم .این سفر ها و بازدید ها دامنۀ معلومات مرا
درک دنیای واقعی واداشت.
وسیع کرد و مرا به ِ
دو سال در مدرسۀ کر و الل ها درس خواندم .عالوه بر خواندن لبی و تربیت صدا به
خواندن حساب ،جغرافیا ،علوم طبیعی و زبان آلمانی و فرانسه پرداختم .معلّمان این مدرسه
می کوشیدند که همۀ مزایایی را که مردم شنوا از آن برخوردارند ،برای من فراهم کنند.
در شانزده سالگی وارد مدرسۀ دخترانه ای شدم تا خود را برای ورود به دانشگاه آماده
کنم .با شور بسیار شروع به کار کردم.
پس از سه سال تحصیل در این مدرسه ،امتحانات نهایی فرا رسید .اشکال کار فراوان
بود ا ّما با سختی و کوشش بسیار همۀ موانع را از سر راه برداشتم تا سرانجام آرزویم
برای رفتن به دانشگاه تحقّق یافت .الب ّته در دانشگاه هم با اشکاالت سابق مواجه بودم.
روز هایی می رسید که سختی و زیادی کار روح مرا افسرده می کرد ا ّما به زودی امید
خود را بازمی یافتم و دردم را فراموش می کردم؛ زیرا کسی که میخواهد به دانش
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حقیقی برسد ،باید از بلندی های دشوار به تنهایی باال برود .من در این راه بار ها به
عقب می لغزیدم ،می افتادم ،کمی به جلو می رفتم ،سپس امیدوار می شدم و باالتر
می رفتم ،تا کم کم افقی نا محدود در برابرم نمایان می شد .یکی از فنو  نی که در
فن بردباری بود .تحصیل باید با فراغ بال و تأنّی انجام گیرد.
حین تحصیل آموختمّ ،
امتحانات بزرگ ترین دیو های وحشتناک زندگی دانشگاهی من بودند ا ّما من پیوسته
پشت این دیو ها را به خاک می رساندم.
تا حال نگفتهام که تا چه حد به خواندن کتاب عالقهمند بودهام .کتاب در تحصیل   و
ادبیات بهشت
تربیت من بسیار مؤثّر بوده است .کتاب برای من مانند نور خورشید بود و ّ
نشینی دل پذیر دوستانم ـ یعنی کتاب هایم ـ
موعود .هرگز نقایص جسمی ،مرا از هم
ِ
باز نداشته است .آنچه خود آموخته ام و آنچه دیگران به من آموخته اند ،در مقابل
جذبه ای  که کتاب به من داده هیچ است؛ ا ّما سرگرمی من تنها کتاب نیست .موزه ها
مجسمه سازی برای من منبع سرور است .از گردش در
و نمایشگاه های نقّاشی و
ّ
طبیعت و قایق رانی بسیار ل ّذت می برم .به نظر من در هر یک از ما به نحوی استعداد
ادراک زیبایی ها نهفته است .هر یک از ما خاطراتی ناپیدا از زمین ،سبزه و زمزمۀ آب
حس روانی
داریم که نابینایی و ناشنوایی نمیتواند این حس را از ما برباید .این یک ّ
آن   واحد هم می بیند ،هم می شنود و هم احساس می کند.
است که در ِ
داستان زندگی من ،ترجمۀ ثمینه   پیرنظر (باغچه بان)

گانه خود با جهان خارج ارتباط داشت؟
 1هلن کلر پس از بىمارى به
وسىله کدام ىک از حواس پنج ٔ
ٔ
 2منظور کلر از اىن جمله ها «در اىن راه بارها به عقب مى لغزىدم ،کمى جلو مى رفتم سپس امىدوار
مى شدم» چىست؟
 3نوىسنده چه چىزهاىى را براى خود نور خورشىد و بهشت دانسته است؟
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ا�د ،چ�ون مُ غ� ي�الن �كه ت�ن دارد و ي
سا�ه
ب�دان �كه مرد ِم ب�ي ه�نر ،مادام ب�يسود ب� ش

ي
ن�دارد؛ ن�ه خ�ود را سود � ك ن�د و ن�ه � يغ�ر خ�ود را؛ ج�هد �كن �كه ا�گر چ�ه اص�ل و گ�وهري ب�ا ش�ي،

ب
ب ب
گ�وه ِر ت�ن ن� ي��ز داري �كه گ�وه ِر ت�ن زا� گ�وهر اصل �ه ت�ر ُ� َود؛ چ� ن�ا ن �كه �گ� ف ت�ها ن�د�� « :ز ر� گي� ،خرد

ن�
ا�د ،صح ب� ِ
�
� ن�ه گ�وهر را ،ا�گر مردم را ب�ا گ�وه ِر اصل ،گ�وه ِر ه�نر ن� ب� ش
ت
و دا ش� راس ت
ي�
ب
ب� چ
ه ي چ� �ك
�
� س را �ه كار ن� ي� يا�د و رد هر �كه ا ن دو گ�وهر ي�ا ي � ،ن�گ رد وي ز�ن و زا� دس ت

م گ��ذ ار �كه وي همه را ب�ه كار آ� ي�د»...
م
�
� � ي پ� ه ي � چ ب پ�
پ�
س� خ
�
ن ،ن�ا رس ي�ده گ�وي و زا� گ� تف�ار خ�ره     ر ��ز کن� .ون � زا� رس ن�د ،ج�ز راس ت
ن�
�
ن�ص ي�
�
م
� م گ�وي و پ� ن�د مده؛ خ�اصّ ه �کسي را �که پ� ن�د ن ش� ن�ود �که او
گ�وي .ت�ا خ�واه ن�د ،کس را ح ت
پ
ج ت�ه
ج�م يه چ� �
پ
� ز�ده �ره ي��ز �کن و زا� ي�ار
خ�ود او� ف ت�د .رد م ي�ان ع � کس را � ن�د مده .زا� �اي م ت
ي
ب ي
ب�دا ن�د� ش� و ب�دآ�م زو� ��گر��ز  .ب�ه �غم مردمان ش�ادي م�کن ت�ا مردمان ن� ي��ز ب�ه �غم ت�و ش�ادي

پ
و� گ�وي ت�ا خ� ب
و� ش� ن�وي .ا�گر طال ب
ن��ک�ن ن�د .داد ده   ت�ا داد ي� با�ي .خ� ب 
� علم ب�ا ش�ي� ،ره ي��ز گار
س
ي
ا� و علمدوس� و بُ� ب
و ق�ا ن�ع ب� ش
رد�ار و �کم �خن و دورا ن�د� ش�.
ت
قابوس نامه ،عنصر المعالی کیکاووس
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س ي
س
ب
آ�دمي ب� يا�د �که �س ي�ار ن� گ� يو�د و   �خن د��گري ب�ه �خن خ�ود �ق طع ن�� ک ن�د .ا�گر س ؤ�ال زا� ج�ماع�تي �ک�ن ن�د

س�ب
�گ �کس ب ج� ب م
ب ب� ي
�
ج�
� ن�� ن ي
وا� ش� غ�ول ش�ود،
ما�د و ا ر ي �ه
�که او دا خ ل آ�ن ماع ت
� �ود ،ر ا� ش�ان ق� ت

ب
وا�ي زا� آ�ن ،ق�ارد �ب َود ،ص ب�ر �ک�د ت�ا آ�ن س�خن ،ت�مام ش�ود� ،پس ج� ب
او ب�ر ب�ه ت�ر ج� ب
وا� خ�ود � گ� يو�د
ن
ب ج
�ر و�هي �که رد م� قت� ّدم طعن ن�� ک ن�د و رد محاورا�تي �که ب�ه ح ض�ور او م ي�ان دو �کس رود ،خ� ضو�

ما�د و ا�گر زا� او �پو ش� ي�ده دار ن�دِ ،اس ت� ق سَم
ب
ن�� ن ي
ک�
را� ع ن�� ک ن�د و ت�ا او را �ا خ�ود رد آ�ن م ش�ار� ت
� ن�� ک ن�د.
ن�ده ن�د ،مدا�خل ت

اخالق ناصری  ،خواجه نصیرال ّدین توسی
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توجه کرد؟
 1هنگام سخن ِ
گفتن ديگران به چه نکاتي بايد ّ
 2بیت زیر با کدام بخش درس ،ارتباط معنایی دارد؟

که در آفرینش ز یک گوهرند

بنی آدم اعضای یک پیکرند

(گلستان ،سعدي)

 3یک زندگی مو ّفقیت آمیز دارای چه ویژگی هایی است؟
................................................................................................... 4

گروه فعلی ( )1زمان حال (مضارع)

توجه كنيد:
به فعل های جمله های زيرّ ،

پروانه اكنون به كتابخانه مي رود.
شايد به ديدار شما بيايم.
اكنون داريم درس جديد را ميخوانيم.

اين فعل ها بر انجام كاري در زمان حال داللت ميكنند؛ از اين رو ،به آنها «مضارع» گفته
مي شود .فعل مضارع بر سه نوع است :اِخباري ،اِلتزامي و مستمر (جاري).
مضارع اخباري ،بر انجام گرفتن كاري و بيان خبري در زمان حال داللت دارد.
مانند :می خوانم.
ساخت مضارع اخباري:
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نشانه

بن مضارع

شناسه

می

رو

َـ  د

مضارع التزامی ،وقوع كاري را در زمان حال با ترديد ،شك ،شرط يا آرزو بيان ميكند.
مانند :شايد امروز نامهاي برايت بنويسم.
ساخت مضارع التزامي:
نشانه

بن مضارع

شناسه

ب

خوان

َـ    م

نكته  : 1گاهي مضارع اخباري را به جاي فعل آينده نيز به كار ميبرند.
مانند :سال آينده ،چيزهاي تازه تري ميخوانيم.
نكته  : 2فعل مضارع اخباري و التزامي ،گاهي بدون نشانة آغازين (مي ،ب) به كار ميروند.
مانند  :اگر در خانهاي شوي ،روزگاري دراز ،صفت آن گويي( .بشوي -ميگويي)
 در پيله تا به كي ،بر خويشتن تني؟ ( ميتني)مضارع مستمر ،جریان انجام كاري را در زمان حال بيان ميكند.
مانند :دارم ميبينم.
ساخت مضارع مستمر:
فعل کمکی

شناسه

نشانه

بن مضارع

شناسه

دار

َـ    م

می

بین

َـ    م
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 1دربارة آداب معاشرت و تأثير اخالق نيکو در زندگي اجتماعي ،بحث و گفتوگو کنيد.
 2دربارة ابیات زیر و ارتباط آن با درس گفت و گو کنید.
کم گوی و به جز مصلحت خویش مگوی

چیزی که نپرسند تو از پیش مگوی

دادند دو گوش و یک زبانت ز آغاز

یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگوی
اخالق ناصری ،خواجه نصیرال ّدین توسی

 1هم خانوادة واژههاي زير را از متن درس بيابيد و بنويسيد.
اتّهام ،اقناع ،طعنه ،مق ّدم ،استماع ،مقطوع ،مطلب ،مقتدر ،مجتهد ،اصيل

 2فعل هاي مضارع را مشخّ ص كنيد و نوع آنها را بنويسيد.
« اينك دارم براي شما مينويسم ،شايد بخوانيد و به كار بنديد؛ هرگاه ذهنتان را از
كژانديشي بپيراييد ،دلتان را از احساس ناروا بشوييد و از بيرسميها بپرهيزيد ،خداوند
با شما همراه ميشود؛ پست و بلند آواي درونتان را ميشنود و رفتار شما را به سامان
ميآورد».
 3عبارت زير را در يك بند ،توضيح دهيد.
«  گوه ِر تن ،از گوه ِر اصل ،بهتر ب َود» .
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امير خراسان را پرسيدند که تو فردي فقير و بي چيز بودي و شغلي پست
داشتي ،به اميري خراسان چون افتادي؟
«حنظلة بادغيسي» هميخواندم ،بدين دو بيت رسيدم:
گفت :روزي ديوان َ
شو ،خطر کن ز کام شیر بجوی
مهتری گر به کام شیر در است
یا چو مردانْت ،مرگ رویاروی
یا بزرگی و ع ّز و نعمت و جاه

داعيه اي در باطن من پديد آمد که به هيچ وجه در آن حالت که اندر
بودم ،راضي نتوانستم بود .دارايي ام بفروختم و اسب خريدم و از وطن خويش
رحلت کردم .به دولت صفّاريان پيوستم .هر روز برشکوه و شوکت و لشکر
من افزوده ميگشت و اندک اندک کا ِر من باال گرفت و تر ّقي کرد تا جملة
خراسان را به فرمان خويش درآوردم .اصل و سبب ،اين دو بيت بود.
چهار مقاله ،نظامی َعروضی
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ديوان حافظ ،نامة زندگي و زندگي نامة ماست .حافظ به ما خوب زيستن و
شاد زيستن ميآموزد .حافظ حكيمي ّ
متفكر و ّ
تفكر برانگيز است .فرزانهاي است
با انديشههاي عميق عرفاني و احساسها و عواطف ژرف انساني.
در نگاه و نگرش حافظ ،چند مشخّ صة برجسته ديده ميشود:
انتقادي بودن؛ حافظ از همة تباهيهايي كه در روزگار او پديدار شده بود،
جسورانه انتقاد ميكند.
طنز ظريف و كارساز؛ براي آنكه انتقادش به طعن و لعن و هجو ،شباهت
نيابد ،انتقادها را با طنز ميآميزد و آن را دلپذير مي كند.
مهم ترين آموزش غيرمستقيم حافظ اين است كه به ما شيوة درست نگاه
كردن به زندگي را ميآموزد؛ نه اينكه به ما چند رهنمود و پند تحويل دهد.

خرمشاهي
حافظّ ،
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اكنون يكي از غزلهاي حافظ را ميخوانيم:

ف گ گ
�ز آ
غ خ
کن
 1ی�وس� �م� ش��ته   ب�ا � ی�د �به ��عان   �م م�ور
ک
ل ت ش
غ
� �بِه �ود ،دل ب�د م�ن
ای دل � یمد�ده ،حا
گ
گ
دور �ردون   �ر دو رو�ز ی ب�ر مراد ما �نر ف� ت
�
ش ن
ا�ز ّ غ
قف
�
هان م�و �وم ی�د! چ�ون وا�� ن�ِه ای سر� ی� ب
َک
ت
س ف ن
 5ای دل ار ی�ل � ن�ا ب�� ی�اد هس�ی ب�ر � ن�د
گ
ش ق ک خ
�ز
ردب� ی�ا ب�ان �ر �به �و� �ع ب�ه �واهی د ق�دم
گ م ن ز ب� خ� ن ک س ت ق
� و م�صد    ب�س  �بع ی�د
ا� ا
� چر�ه ��ل س طر� 
ک ُ� ن� ف
فظ
خ�ل ت ش
ت
�
�
�  های �ار
حا��ا! رد ج � �قر و و� ب

غ خ
ش
�ز
کل ب� ٔه اح�زان   �ود رو ی گلس ت�ان � ،م م�ور
�ز آ
غ خ
ش
و�ی ن سر �ور ی�ده ب�ا � ی�د �به سامان  � ،م م�ور
ک
غ خ
ی��سان ن� ب� شا�د حال دوران  � ،م م�ور
ن
غ خ
�ز
ب� شا�د نا�در �پرده ،ب�ا ی های �پ�هان  � ،م م�ور
  �ز ت
ت ن
ت کش
غ خ
چ�ون �و را �وح اس
� �� ت�� بی�ان   � ،فو�ان  � ،م م�ور
گ کُ خ ُ �غ
غ خ
ر�ز ن ش
س ��ها �ر � ن�د �ار م ی�الن  � ،م م�ور
غ خ
�   کان را ن ی�س ت
یه چ�� راهی ن ی�س ت
� پ�ا ی�ان  � ،م م�ور
آ غ خ
ت َ
ت
س �قر�ن  � ،م م�ور
�ا ب�ود ِورد� دعا و رد ِ
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 1چه چیزی پذیرش سختیها را برای حافظ ،آسان کرده است؟
 2انسان عاقل در برابر حوادث و مشکالت زندگی ،چگونه باید رفتار کند؟
 3بيت زير با كدام يك از بيت هاي درس ارتباط بيشتري دارد ؟
غ ّواص اگر اندیشه کند کام نهنگ

هرگز نکند ُد ّر گرانمایه به چنگ (سعدی)

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

معموالً شاعران در پايان شعر ،نام شعري خود را ميآورند .به اين نام«،تخلّص» ميگويند.
تخلّص به معناي رهايي يافتن و خالص شدن است .گويي شاعر با سرودن بيت تخلّص،
از بند سخن آزاد ميشود .تخلّص مانند امضا و نشان است كه در پايان شعر ميآيد .مث ً
ال
اسم اصلي حافظ« ،شمس الدين مح ّمد» و نام اصلي شهريار« ،مح ّمدحسين بهجتتبريزي»
است؛ ولي اين دو شاعر در شعر خويش «حافظ» و «شهريار» تخلّص كرده اند؛ الب ّته امروزه،
شاعران كمتر از تخلّص ،استفاده ميكنند.
نمونههاي زير ،بيت تخلّص را نشان ميدهد:
ز نواي مرغ يا حق ،بشنو كه در دل شب
ایـن سخن پروین نـه از روی هـواسـت

سعدیا ،راست روان گوی سعادت بردند

غمدلبهدوستگفتن،چهخوشاستشهريارا!

هـر کـجا نـور اسـت ز انـوار خداست
راستی کـن کـه بـه منزل نـرسد کج رفتار

 1غزلي ديگر از ديوان حافظ انتخاب كنيد و دربارة پيام هاي آن در كالس ،گفت وگو كنيد.

 2چهار نمونه تخلّص از شاعران ديگر انتخاب كنيد و بيت كامل آنها را در كالس بخوانيد.
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گاهي يك واژه ممكن است ،دو شكل نوشتاري كوتاه شده ،داشته باشد؛ مانند كلمة « اگر»
كه به دو شكل « گر» و « ار» معمو ًال در شعر به كار مي رود.
در بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد َق َدم

اي دل ار سيل فنا بنياد هستي بر َك َند

 1واژگاني را كه نشانة جمع دارند ،مشخّ ص كنيد و مفرد هر يك را بنويسيد.
كنعان ،گلستان ،دودمان ،احزان ،پيروان ،كشتيبان ،پايان ،آزادگان

 2در بيت زير ،قافيه ها را مشخّ ص كنيد و سه واژة هم قافيه با آنها بنويسيد.
همــای اوج سعادت به دام ما افتد

اگـر تو را گذری بر مقـام ما افتد
(حافظ)

 3بيت زير ،با كدام يك از بيتهاي درس ،ارتباط معنايي دارد؟ دليل ارتباط آن را بنويسيد.
برادران غيـور
رغم
ِ
عزيز مصـر به ِ

اوج ماه رسيد
ز قعـ ِر چاه ،برآمـد به ِ
(حافظ)
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لحن ميهني ،گونهاي از لحن خوانش متن است که در آن،
حس
خواننده ميکوشد با شور و حرارتي برانگيزاننده ،غيرت ملّي و ّ
حس   و    حال   مناسب،
همدلي را بيدار سازد و با بهرهگيري از عاطفه و ّ
شنونده را به احترام و دوستي ميهن ،فراخواند.
پ
ماردان ،دل ب�ه مهر � ف زر� ن�دان� ،گرم و ت � پ� ن�ده مي دار ن�د و � ف زر� ن�دان رد �ر ت�و �گرم و گ�واراي

چ
مارد ،ج�ان مي � گ ي�ر ن�د و مي پ�رور ن�د و مي ب�ال ن�د .ا ي�ن دو را پ� ي�و ن�دها و آ�و ن� ي
دها�ي ب�ه سر� ش�مه هاي

ي
ي
پ
ي�� تك� يا�ي مي رسا ن�د و خ�و ش�ي و ن�ا خ�و ش�ي ��كي را ب�ه د��گري � ي�و ن�د مي ز� ن�د.

ي
مارد� ،گرامي گ�وهري اس� �كه رد كارگاه آ��فر ي� ن� ش� خ�داي مه ب
ر�ان ،هم ت� يا�ي ن�دارد .زا� ا�ن
ت
ب� گ ب
ي
ب�
روس� �كه هر چ� ي��ز ِ �گرا� ن ي
ر� � ش�مار ن�د و ع�ز ��ز ب�دار ن�د،
ما�ه را ا�گر خ�واه ن�د زا� راه هم نا� ن�دي� ،ز
ت

ب�ه مام ي�ا مارد م نا� ن�د مي �ك�ن ن�د.

مي
� «مام م ي�هن» را ش�� ين�ده يا�د؛ زا� همان دس � � ي ب
ت�ر� ك ي� ب
ب�
� �كه �هن
� ت ر ك�� هاي ز��ا ني اس ت
ت
مي
ي
� ه ي�س� ب
ه ن� ي �
پ�
ه
� .زا� ا�ن يد�د� ،هن،
را رد رور ن�د گي و م�ز تي �ه مام ي�ا مارد م نا� ن�د و م ش��ن كردهاس ت
چ� م ي
ي
پ
ماردا�ه ر� تف�ار مي � ك ن�د .رد ش�م �هن ،ه ٔمه � ف زر� ن�دان ا�ن
ب�ا ه ٔمه هم � ي�و ن�دان و ب�ا ش� ن�دگا ن� ش�،
ن
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هي
ي
ج
ب
ي
آ� ب
ود�ان رد خ� ك ي��ن�ج
� و خ� ك
���،كسان ا ن�د و چ�� ر ن�گ و
ود�ان و ر� ش� ٔه و� ش
ا�� ،كه ز�اد و � ش
ا� ا اس ت

ب �ن ب ي ي
ي
ب
ب
ي
ده ا�ن مارد� ،ر آ�ن د��گري �رت�ري ن�دارد.
�ن�ژ اد و ل جه�ه و گ�و� ش� و ز��ا ي �ه د� ٔ

ي
ب
�
چ�
ع
رد�ي� ي�د  ،نم نو� ٔه ا�ن گ� نو�ه گ�و�ني و ي�گا ن��گي را ب�ه ش�م مي � ي�� ين�د و ب�ه ق�ل ردمي ي�اب� ي�د �كه
ا�گر ب�ه گلس ت�ا�ني آ

ب
� و ر ن�گ و ر�خسار ،ا�گر چ�ه ب�س ي�ار ن�د؛ اما گ
ر� و ر ي� ش�ه همه رد ي�ك خ� ك
ا� �نهاده ش�ده
�ه ق�د  و ق�ام ت
ٔ
ب
م ي�
ما�ه ور و س ي� ب
اس� و زا� ي�ك آ�  � ش�خ�ور ،ي
واره گل هاي
را� مي ش �و ن�د .گلس ت�ان ،مام هن و گاه ٔ
ت
ي
�ي
� و خ�ارها و گل ها � ،ف زر� ن�دان ا�ن مارد ن�د.
ر ن گ��ن اس ت
ج
ي
ي
ا�ران ما ب�ا ه ٔمه �فرا خ� ن�اي �فره ن��گي و �گس ت�رد� گي � غ�را� يف� يا�ي و گ�و ن�ا گ�و�ني گ�و� ش� ها و ر ن�گار ن��گي ل جه�ه ها ،ب�ه
پ
گلس ت�ا�ني مي ما ن�د �كه رد دل و دامان خ�ود ،ع�ز ي��ز كا�ني را ب�ي ت� ج
و� ّه ب�ه ر ن�گ و چ�هره ،ن�وا و ن�اله مي �رورا ن�د
ي
ي
ره ج�ان خ�و� ش� رد كام ش�ان مي دارد.
و ش�� ٔ
ِ
ي�
� ي�� ب�
�
ي��
ج
ي
� .ا�گر � ف زر� ن�د را
ا ن س ت�د و داد مارد -ف زر� ن�دي و �ان � ف ش�ا ني كي راي د گري ،دوسو�ه اس ت

ي
ن�ا خ�و ش�ي و �گ�ز ن�دي روي � ن ي
ما�د ،مارد ب�ي خ�و� ش� و ن�ا خ� ش
� و هرگاه مارد را ا ن�دوه و
و� و ن� آا�رام اس ت

آ�   س ي� ب�ي �فرا� گ ي�رد � ،ف زر� ن�دان ن� ي��ز آ�رام و ق�رار ن�دار ن�د و ب�ي ش �� ك ي� ب
� و ب�ه ج�ان مي ك�و ش� ن�د ت�ا آ�رام ج�ای
خ� نا�ه را ب�ه آ�رام ش� ب� زا�آ�ور ن�د و �خ ف� ش
ا� خ� يو�ان را زا� مهر ر�خ مارد ،دور ب�دار ن�د.

ي
�
�ي
ب
ي� ب
� س ت�م ب�ه سوي ا�ن
رد طول ت�ار �خ � ،ارها يد�ده ا م �كه هرگاه د ش م ن�ان و �د خ�واهان ،دس ت

ي
مه آر� ش� ي� ِ
ردا� �كرده ا ن�د،ه ٔمه � ف زر� ن�دان ،زا� همه سوي ا�ران ب�ه هر ر ن�گ و ن� ش�ان ،هم صدا
انوطن ز

� ف ير�اد ب� آر�ورده ا�د و م ش�� ها را �گره �كرده ا�د و پ� ش�� ب�ه پ� ش� ه ب� ب ي
گا�ه ت�ا خ� ت�ه ا ن�د! رد دوران
ن
ن
� م ر �� ن
ت
ت
ت

ب
ي
ه
ساله د ف�اع م ق� ّدس ،ا�ر نا� ي�ان همه �راي وطن ،ت�ن را س پ�ر�كردها ن�د.
ش� ت
� ٔ
مسلمان ،مس ي�حي ،ز�رد ش ��تي و د ي��گران زا� چ�هار سوي ا ي�ران چ�ون آ� ذ�ري ،ب�ل چ
ر� ،ع ب
و� ،ت� ك
ر�،
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ب
ُ
ي
ف�ارس� ،كرد � ،گ ي�لك ،لر ،زما� ن�درا�ني و ...ا�س ت�ادها ن�د و � ف ير�اد � آر�ورده ا ن�د:

ه خ ه ا�ز ک
�ردگار ج�هان
می     �وا م
ک�ه ب� شا�د �ز َهر ب�د ،ن گ�� ت
هدار�ان

ن
آش
ش
� ن�اس ن� ٔده �  �کار و �هان
ک
َ
همه ن� ی�� ن�امی ب�ود ی� تار�ان

(�اه ن�امه� ،فردوسی)
ش

ی
ر�ا�ني و همدلي را رد ر� تف�ار ش�و� �� ي ح
ي��كي زا� �جلوههاي مه ب
� اهلل خ�ام�نه ای ،ره ب�ر
ر� آ�� ت
قا ن گ��ز ض� ت
ب
ب� ي�
�قل ي
�  هاي م�ذ ه ب�ي مي �ن ي�م؛ ا ي� ش�ان رد يد�دار ب�ا وا�س ت�گان
�ن ظ�ام اسالمي ،ب�ا خ�ا ن� ٔ
واده ش�هداي ا � ت
مس ي�
ش�هداي حي مي�فرماي� ن�د:
�ي ُ
ي
ي
« ما رد ا ي�ران ،ع ب
ر� ا ي�را�ني �ي
ر� ا ي�را�ني �ي
دار م ،ت� ك
دار م ،ف�ارس ا�را�ني
دار م� ،كرد ا�را�ني
ي
ي
هس
�ي
دار م ،آ� ش�وري ا ي�را�ني �ي
دار م ،ارم� ني ا ي�را�ني �ي
دار م و ...همه ا�را�ني ت� ي�م ....ا�را�ني �بودن،
ي
ي پ
ج�م
ص
ه
م
�� ...ع� ني ش�هرو ن�دان ،آ�ن �كسا�ني �كه رد ز��ر �ر چ�م
� .هوري اسال ي ،مال مه اس ت
ا ل اس ت
ج�
�
ي
*
مهوري اسالمي هس ت� ن�د ،ا�� نها ب�ا هم �فر�قي نمي �ك�ن ن�د»...

ا ي�ن هم�ز ي�س�تي و همدلي ا�ق وام ا ي�را�ني ،پ� ش� ت�وا�هاي ب�س ي�ار ش� ك�وهم�د ب�راي وط
س
�و ّ
سدي
ا
ن
ن
ن
ت
* نقل از کتاب «مسیح در شب قدر» بخشی از روایت حضور مقام مع ّظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای،
در منازل شهدای ارمنی و آشوری از سال  1363تا  ،1389صص  ٣٥٧و .٣٥٨
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مي
اراده �پوالد ي�ن ا ي�ر نا� ي�ان   پ� ي
اس ت�وار ب�ه ب�ل ن�داي
د�د    ميآ�ورد و �هن را رد آ�وردگاهها ،زا� �گ�ز ن�د
ٔ

د ش�م ن�ان و اهر  من خ� يو�ان ميرها ن�د.

ب
ي�
ه ي�
�؛ همه اي� ن�ان �كه رد خ�ا�ك ش� ب��ز گ
ر� ش�دها ن�د و
�ه هر روي ،ا ران زا� آ� ِن ٔمه ا ر نا� ي�ان اس ت
ٔ

ب
ب
ي پ
زا� آ�� ش� ن�و ش� ي�دها ن�د و رد هوا� ش� �روردها ن�د؛ ب�ا آ�رام ش� آ�ن آ�رم ي�دها ن�د و رد آ� ش�و� ش� ب�ي ق�راري
مي
ي
ج�
ف  هاي �ل ي�و  �ني
دالورا�ه ،پ��يكار  �كردها ن�د و رد ش�نها� ش� ،ص�
�كردها ن�د؛ رد  صح�نههاي زر�م ش�،
ن

�
ب�
ن��گ
� ب�ه دهان گ��ذ ا ش� ت�ها ن�د.
س ت�ها ن�د و د ش م ن�ان را ا ش� ت
ب
ّ م ش�� ك ه جم
ي�
ه
رو� هم ي�ن حس ت
ر�� ،و ش�ي و هم ك�و ش�ي ،هم�ز س�تي ما را مع ن�ا مي� خ� ش�د .ب�ه م ي�ن
ام ز

ي
سب ب
ّ
� ا�ران ،ي�كصدا چ�و ن�ان ش� ي�ر مي غ
�ُر ن�د و م نا� ن�د �فردوسی ن�داي واحدي
�� اس ت
� �كه مل ت
ب
�رميآ�ور ن�د �كه:

ن
ن ک
� ش�
� من اس ت
�؟
ن�دا�ی �ه ا ی�ران   س ت ِ
ک
ش
همه ی��د نال� ن�د ،ی� ز�دان � ن�اس
ک
ش
رد ی� غ� اس ت
� ا ی�ران �ه و ی�ران �ود
ت
چ�و ا ی�ران ن� ب� شا�دِ � ،ن من م ب�اد
ک� ش ت
ت
همه سر     �به سر� ،ن �به � �ن ده ی�م

� من اس ت
ج�هانسر   �بهسر� ،ز ی�ردس ت
�؟
ن� ی ک� ن ن ا�ز
ب�د ،هراس
�به �ی �دار�د
ن
کُ
ش
ش
� ن�ام پ�ل�گان و � ی�ران �ود
�ز ک ت
رد ا�ی ن ب�وم و ب�ر ،ن�ده ی�� �ن م ب�اد
ش
ا�ز آ
ک کش
�ن �ِبه �ه ��ور� ،به د�من ده ی�م

فریدون اکبری ِشلدره
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 1چرا ميهن را به مادر تشبيه ميكنند؟
 2به نظر شما منظور از دو سويه بودن رابطة مادر و فرزند چيست؟
 3يك جامعة همدل چه ويژگي هايي دارد؟
................................................................................................... 4

به بيتها و جملههاي زير ،د ّقت كنيد:
هميخواهم از کردگار جهان
که باشد ز َهـر بد ،نگهدارتان

شناسنـدة آشکـار و نهـان
همـه نيک  نامي بود يارتان
(فردوسي)

خوشي و ناخوشي يكي را به ديگري پيوند مي زند.
ستد و داد مادر -فرزندي و جان فشاني يكي براي ديگري ،دوسويه است.

در بيتها و عبارتهاي باال به ترتيب واژه های «آشكار و نهان»« ،نيك و بد»« ،خوشي و
ناخوشي» و «ستد و داد» به كار رفته است .شما با نوع رابطة بين اين واژه ها آشنا هستيد.
اين واژه ها با هم «متضاد» هستند .هرگاه دو يا چند واژه از نظر معنايي در تضاد باشند
به آنها واژه های «  متضاد» ميگويند .تضاد يك عنصر معنايي است و نوع رابطة دو واژه
از اين ديد ،رابطة معنوي خوانده ميشود .بهره گيري از اين ويژگي ،سبب گسترش دامنة
معنا و جذابيت فضاي معنايي سخن ميشود.
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 1شعري با محتواي همدلي و اتّحاد ،انتخاب كنيد و دربارة آن ،گفتوگو کنيد.
 2نمونه هايي از همزيستي و همدلي اقوام ايراني را در كالس مطرح كنيد.

مهم اماليي از متن درس بيابيد و بنويسيد.
 1ده واژة ّ

 2در گروههاي اسمي مشخّ ص شده ،هسته ،وابسته و نوع آنها را بنويسيد.
الف) فرزندان در پرت ِو گرم و گوارای مادر ،جان می  گیرند.

ب) در همین دوران دفاع مق ّدس ،ایرانیان همه برای وطن ،تن را سپر کرده اند.
 3پيام عبارت زير را بنويسيد.
«ایران ما به گلستانی می ماند که در دل و دامان خود ،عزیزکانی را می پروراند و
شیرۀ    جان خویش در کامشان می دارد».
 4جمله و بيت هاي زير را از نظر رابطة تضاد معنايي واژه ها بررسي كنيد و نتيجه را بنويسيد.
تا كي آخِر چو بنفشهَ ،س ِر غفلت در پيش

تكبرميكني   ،باخواجگانسِ فلهكن
گر ّ
به نزد مِهان و به نزد كِهان

حيف باشد كه تو درخوابي و نرگس بيدار

(سعدي)

َور تواضع ميكني   ،با مردم درويش كن
به آزار موري ،نيرزد جهان

(شمس ال ّدين مح ّمد جويني)
(فردوسي)

 ...با آرامش آن آرميدهاند و در آشوبش بيقراري كردهاند.
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1

5

10

ک ک
ا�ز
ج�م ٔله
�ود�ی
ن آ
پ�ای چ�و رد راه �هاد �ن پ�سر
پ�ا ی� ش� ا�ز آ�ن پ�و�یه رد آ�مد �ز ِ دس ت
�
ش ن�� آ
فس �ن دو سه همسال او
�د ِ
گ
آ�ن ک�ه ورا دوس ت
� ت�ر�ی ن ب�ود � ف� ت
�:
آ
��زادگان

�ز آ ش
نش
ا�ز
ت�ا ��ود ر چ�و رو ��کار
ق
ک ک
ش ت
عا� ب� ت
� نا�د ی���ر�ی ن �ود�ی
گ
ک
� ف� ت
�«:ه نما�ا �ه رد ا�ی ن همرهان
ش ن
ک
�ز
چ�ون �ه مرا �ی ن همه د�من �ه ن�د
ک
ش ف� ت خ
�ز
� و � ب�ردار �رد
ی پ�در� ر
ک
هر�ه رد او ج�وهر ن
دا� یا�ی اس ت
�
ک غ
د ش�من ن
دا�ا �ه �م �ج ان ب�ود
ِ

ف� ت ُ
� ب�رون ب�ا دو سه هم�زادگان
ر
ک
آ
پ�و�یه همی   �رد و رد�مد �به سر
ُم ٔ ُ ش
ک
هره پ��ت� ش� ش��س ت
�
ِمهر دل و
ت� ن گ ت ا�ز
حاد ث� ٔه حال او
���ر
ن
« رد ُ�ب ن چ�ا یه� ش� ب� ب�ا ی�د �ه ف� ت
�
ش ش
ت ن� ش� ی� ا�ز
�ا و م
پ�در� �رمسار»
ش
ک
ب� ا�ز
ا ی� ش�ان ی��ی
د�من او ود
ن
ص ت
ور� ا�ی ن حال ن� نما�د �هان
تُ
ن
�
ق
ن
ه
�
م ت
� ا�ی ن وا�عه ب�ر من ه�د»
ک
ٔ آ
ش
ت�ا پ�در� چ�
اره �ن کار �رد
ب�ر همه چ� ی� ز� ی� ش� ت� ن
وا� یا�ی اس ت
�
� ا�ز آ
س ت ک
� �ه ن�ادان ب�ود
ب ه ت�ر �ن دو

مخزن االسرار ،نظامی گنجه ای
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رو� ج�اي�گاه ک�ودکا�ني �بود �که �گرد هم مي آ�مد ن�د
ک�و چ�ه ها و م ي�دان هاي خ�ا� کي ش�هر ت�وس ،هر ز

ع ب
ودکا�ه س پ�ري مي �کرد ن�د.
و چ� ن�د سا �تي �ه ب� زا�ي و ش�ادي و خ� ن�دههاي ک� ن
ي ب
ي
ن�ص ي� ي
رو� لوح و �ک� ب
ّ
رد ا�ن م ي�ان،
ا� رد ز��ر � غ�ل مي�نهاد .آ�رام زا�
رالد�ن ،هر ز
ت
م
ت�ح� ي
ک�و چ�هها مي گ� ش
� و خ�ود را ب�ه ح ض� ِر ردس اس ت�اد مي رسا ن�د .ب� زا�ي او ،مطالعه و ق � ق�،
�ذ� ت
�
ودکا�ه شا� ،ب�ح� و م ن�اظ�ره ب�ا د ي��گر ش�ا�گردان و ش� ب
ادا�ي ش
ا� ه�نگامي �بود �که
ف ير�ادهاي ک� ن
ث
مس�ئله اي را حل مي�کرد و پ�اس�خ دل�خ واه ش� را مي ي�ا�ف� .پ� ي�وس ت�ه ب
اره ج�هان و آ� ن چ��ه رد
رد� ٔ
ت
پ� س
��
ت� ف�ّ� م �
م
� و ب��ز گ
اطرا� ف ش� مي گ� ش
ر� �نه� ف ت�ه
�ذ� ت
� ،كر ي كرد .رد �غ�ز ک� چو�ک او ،ر ش�هاي ش گ� ف ت
پ
�بود .چ�هار د�يواري مح ض�ر اس ت�اد «حاس ب
�» ،ج�اي�گاهي �بود �که ط ن� ي�ن �رس ش� هاي او هر
پ
��
ه
� ن� م
رو� رد آ�ن مي   � ي چ�� ي�د و ب�ه گ� ش
� ز�ده مي �کرد.
ز
و� اس ت�اد و ش�ا گردا ش� ي رس ي�د و مه را ش گ� ف ت
�
ب�
يه چ� چ� ي
� ب�ه روح ن� آا�رام او آ�رام ش� نميداد.
�    ��ز م نا� ن�د ردس و ح ث
ج� ن�ص ي� ّ ي پ
رو�ها مي گ� ش
خ� و ود
رالد�ن � بر�ارت�ر مي ش�د؛ ّاما هر چ�ه
� و هر ز
ز
رو� ،رد� ت
�ذ� ت
ب
ب� ي
ع
��ي� م
دو�ي ن� ي��ز � ش� ت�ر مي ش�د .ب�ه ت� ش��نه اي
خ� ،ش� ق� و عال ق�ه شا� ب�ه دا ن� ش� ا ن� ز
ش ت�ر ي آ�مو� ت
ي
م �
�و
� ها رد ب� ي� با�ا�ني �خ ش�ک و ز��ر ن�ور خ�ور ش� ي�د � ف ز
رو�ان ما ن�ده اس ت
� �که ساع ت
ي ما نس ت

س�پس ب�ه آ� ب
و�د ،گ� يو�ي ت� ش��نه ت�ر مي ش�ود.
� ميرسد؛ ولي هر چ�ه زا� آ�ن مي ن� ش
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ه � ن ن�ص ي� ي
ّ
رالد�ن را مي ش� ن�ا خ� ت� ن�د و ب�ا او
ٔمه آ� ن�ا ي �که

س
هم ردس �بود ن�د ،رد هر ج�ا �که �خن زا� ه ش
و� و
ي
�
� و ز��ر� کي ب�ه م ي�ان مي آ�مد ،ي�ک صدا ن�ام
فراس ت

ه ب ي
ب
او را �ر ز� ب�ان مي را ن�د ن�د .م�گي �ر ا�ن ب�اور �بود ن�د
ردسي را �که آ� ن�ان ي�ک ساله ب�ه پ� يا�ان ميرس نا� ن�د،

ن�ص ي� ي
ّ
رالد�ن رد ي�ک ماه �فرا مي � گ ي�رد .آ�ن ه�نگام
رالد ي�ن رد مح ض�ر اس ت�اد «حاس ب
�كه ن�ص ي� ّ
�» و اس ت�اد
س
«حم�ز ه» ،حا ض�ر مي ش�د ،روي   �خن اس ت�ادان
ي� � ن�ص ي� ي
ّ
ب�ا او �بود؛ ز� را ت � نها
رالد�ن �بود �که پ�اس�خ ه ٔمه
پ� س
م �
رو�ي رد
� .ز
ر ش� هاي آ� ن�ان را ي دا نس ت
م
ي
ح ض�ر اس ت�اد حم�ز ه�� ،کي زا� ش�ا�گردا�ني �که رد � ک ن�ار
ن�ص ي� ّ ي� �ن� ب �
�« :من ن�ام ت�و را ک�وه
رالد ن ش س ت�ه �ود ،گ� ف ت

آ�هن �نهاده ام».

چ
ن�ص ي� ّ ي پ
رالد�ن �رس ي�د « :چ�را � ن� ي�ن مي گ� يو�ي؟»

ي
�
�خ
� �
«��را ت�و س ت��گي نمي ش � ن�اسي .ب�ا
� :ز
ش�ا گرد گ� ف ت
ب�� ي
� ي�
ي
رو� را
ا� ن��که ز
دوا�ده سال ش� ت�ر ن�داري و ن مي زا� ز
م
س ب � ي� ي
رد ح ض�ر اس ت�اد حا
� و ن مي د��گر را ،چ�ون من،
م
هي
رد   ح ض�ر اس ت�اد حم�ز ه مي گ��ذ را�ني ،چ�� گاه رد ر�خسار
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�خس � ب��ي
� ي�
رو� را
ت�و آ� ث�ار ت��گي نمي �نم؛ ّاما من �که ه ج�ده سال دارم و زا� ت�و �ق وي ت�رم و ت�� نها ن مي زا� ز

م
رو� �خس ت�ه مي ش�وم».
رد   ح ض�ر اس ت�اد حم�ز ه مي   گ��ذ را ن�م ،رد پ� يا�ان ز
ي
رالد ي�ن �پس زا� ش�� ين�دن ا ي�ن س�خن خ� ن� ي �
ن�ص ي� ّ
��« :پس ا�ن ن� ي��ز ب�دان �که من رد
د�د و گ� ف ت
ب ب�
�
ها�ي �که رد ز � �
� ک ن�ار پ�درم مي ن� ش� ي��نم و ب
اره ردس ي
� و گ�و مي �ک�نم.
رد� ٔ
� و گ� ف ت
رو� فرا گر�ف ت�هام� ،ا او ح ث

م �
ب
� و همه ب�ي صدا خ�واب� ي�ده ا ن�د ،ساعا�تي
ش�� ها ،آ�ن گاه �که ش�هر ت�وس رد آ�را ش� فرو ر�ف ت�ه اس ت
س ي�
ي�
� ك ن�ار ب�ا چغ��ه مي ا س ت�م و ب�ه آ�سمان ،س ت�اره هاي ن� ق�ره   ف�ام و ماه �که چ�ون ظ�ر�في   م گ�ون مي رد�خ ش�د

مي ن��گرم و غ� ق
ر� ا ن�د ي� ش�ه و � يخ�ال مي ش�وم».

ي
ب
ج
پ
�وان �رس ي�د�« :راي چ�ه ب�ه ماه و س ت�ارگان مي ا ن�د� ش�ي؟»

ي
ن�ص ي� ي
ب
چ
ّ
رالد�ن پ�اس�خ داد�« :راي اي� ن��که ب�دا ن�م آ��نها چ�ه هس ت� ن�د و رد ا�ن ف� ض�اي ب�ي �کران � گ� نو�ه

ش� ن�اور ن�د و ا ي�ن ،ت�� نها ي��کي زا� ا ن�د ي� ش�ههاي من ب
� .من زا� يد�دن ماه و س ت�ارگان
رد� ٔ
اره آ� �نهاس ت
ت� ّ
و آ�سمان ب�ي �کران و ف��كر رد آ��نها ردس خ�دا ش� ن�اسي ميآ�م زو�م».
ي
ي
رو�ها ه ش� ي�ارت�ر و ب� ي�دارت�ر زا� من و د��گران ،ردس را
 -ش��گ� تف�ا! ب�ا ا�ن همه ،ت�و ب� زا� هم ز

�
چ�� ي
�فرا مي � گ ي�ري .ب� گ�و ب�دا ن�م ز �فّ� ي
� و چ�را هر�گ�ز �خس ت�ه و آ� ز�رده نمي ش�وي؟
� ت�و س ت
را� مو ق � ت
ب�
چ� ي
� ي ي�
� �که ت�و مي خ�واهي �خ وا�ني و من مي خ�واهم ب�دا ن�م.
 -ت�� نها ي�ک ��ز و آ�ن ن��ز ا ن اس ت

ب
� ب ه ي سب ب
� �که �س ي�ار مي خ�وا�ني و آ� ن چ��ه اس ت�ادان رد س ي��نه دار ن�د ،زا� آ� ن�ان
 -پس �ه م�ن �� اس ت

�� ج
م ش� ت� قا� نا�ه مي آ�م زو�ي و رد گ ن�ج ي� ن� ٔه و�ود خ�ود ج�اي ميدهي.
***
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ب ب
ه
پ � ي�رمردي �كه سال هاي عم ش ب ه
� رس ي�ده �بود ،رد �س ت�ر � ي�ماري ،وا�پس ي�ن
ر� �ه � تف�اد و � ف ت

�
ل
ا� ز� ن�د� گي را مي گ��ذ ر نا� ي�د .رد ت�ن ر ن �ج ش
ور� رم ق�ي ب�ا�قي �نما ن�ده �بود و �كم �كم ش�مع و ج� ش
ود� ب�ه
ح�ظ ت
ب
چ
ن�
خ�امو ش�ي مي �گراي� ي�د� .س ت�گا ن� ش� ب�ا � ش�ما�ني ا ش�� بك�ار ن��گران حال وي �بود ن�د .آ�ن گاه �كه �فس او ب�ه
ب
ه ب�
�
� شن� ب� ب ي
س� �
ب
�
ش ماره ا� تف�اده �ود ،دو تي ف� يق�ه و دا م ن�د ر �ال�ن وي حا ض�ر آ�مد و �ا ا ن�دو ي س ي�ار ،دس ت
ب
ي
وا� ش� �ر سر و رو� ش� � شك� ي�د.
ن� ز
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�
عل
ي
ب� ي� ب كل � م ق� ّط
� دا شن�م ن�د ش� ت�م نّ�ا �كرد �كه ��كي زا� مسائ�ل مي را �كه ز�ما�ني
مرد مار �ا ما تي ع زا� دوس ت

ي
� �
ب ب
ب
� �گرامي ،ا� ك ن�ون چ�ه ج�اي ا�ن
�« :اي دوس ت
�ا وي رد م ي�ان گ��ذ ا ش� ت�ه �ود � ،زا� گ� يو�د .ف� يق�ه گ� ف ت
ب
ي
ب
پ� س
�؟» � ،ي�مار ب�ا ت�ع ّر ض� پ�اس�خ داد« :اي مرد� ،كدام ي   �ك زا� ا�ن دو امر �ه ت�ر
ر ش� اس ت
ب�
� :اي��ن�كه مس�ئله را ب�دا ن�م و م ي�رم ي�ا ن�ادا ن�س ت�ه و ج�اهل رد گ��ذ رم؟»
اس ت
س�
ب ز�
ج ب�
� مس
� ب� ي�مار را ت� ك
ر� �كرد.
مرد ف� يق�ه ئ�له را �ا� گ� ف ت
� و دوس ت
� و پس زا� �اي ر خ�اس ت
ش� ي
س ي�
ب
ب� ي� ب�
ب� ي�
ه چ
م
ف�
ن� زو� � ن�د ق�د ي دور ن� ش�ده �ود �كه �ون زا� خ� نا� ٔه مار ر خ�اس ت
� .مار پ�ا �خ خ�و ش� را ي�ا� ت
ي
ي
ب
�
ب
ج
� ب�
وا� ٔه ا�را�ني ،ا�بور�حان � ي�رو�ني
� .او دا شن�م ن�د �ل ن�د آ� ز
و آ�رام و خ� ن�دان يد�ده زا� �هان فرو س ت
ي
ب
� پ� ج ن�� جه
� .ا�ن ش� ي� ٔوه علم ج� يو�ي و ي�اد� گ ي�ري ،همان س ف� ش
ار� پ� ي�ام ب�ر ��ز ر گ�وار
رد قرن م �ري اس ت
ِ ِِ
َ
� �كه �فرمودُ :
«اط ُل ب�وا العلْ َم م َن المَ ْه ِد ِالَي ا ّللحَ ِد» ز(� �گهواره ت�ا گ�ور دا ن� ش�
اسالم  (ص) اس ت
ب�
�ج وي).

70

 1چرا هم کالسي خواجه نصير به او لقب« کوه آهن» داد؟
 2ويژگي هاي اخالقي ابوريحان و خواجه نصير را مقايسه كنيد.
 3به نظر شما راز مو ّفقيت ،در زندگي امروز چيست؟

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

گروه فعلی( )2فعل گذشته (ماضی)

توجه کنید:
به جملههای زیرّ ،

بيمار پاسخ خويش را يافت.
همه بيصدا خوابيدهاند.

			
نصيرال ّدين گفت.
		
من نام تو را كوه آهن نهادهام.

در اين جملهها ،كلمات«گفت ،يافت ،نهادهام و خوابيدهاند» فعل هستند .زمان انجام
اين فعلها مربوط به گذشته است .به فعلهايي كه در زمان گذشته انجام شده اند ،فعل
« گذشته يا ماضي» گفته ميشود .فعل گذشته اقسامي دارد:
1

گذشتۀ ساده (مطلق)

4

گذشتۀ جاری (مستمر)

2

گذشتۀ نقلی

5

گذشتۀ بعید (دور)

3

گذشتۀ استمراری

6

گذشتۀ التزامی

در این درس با دو نو ِع نخست آشنا میشویم.
فعل گذشتۀ ساده (مطلق):
توجه كنيد:
به جمله هاي زيرّ ،

نصیرال ّدین خندید و گفت…
تندیس خواجه نصیر را در خیابان دیدم.
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ساخت فعل گذشتۀ ساده

بن گذشته  +شناسه

بن گذشته

شناسه

شنيد

م ،ي / ∅ ،يم ،يد ،ند

فعل گذشتۀ ساده آن است که در گذشته انجام شدهاست و از بن گذشته و شناسة فعل
ساخته ميشود.
فعل گذشتۀ نقلی:
توجه کنید:
به جملههای زیرّ ،

دوستانم در مدرسه ماندهاند.

پرنده ها از س ِر شاخه ها ،پريدهاند.

فعلهاي «ماندهاند و پريدهاند» گذشتۀ نقلياند .به فعلي که در گذشته انجام گرفته و اثر
آن تاكنون باقي است« ،گذشتۀ نقلي»ميگويند .فعل گذشتۀ نقلي اين گونه ساخته ميشود:
فعل گذشتۀ نقلی
بن گذشته  +ه  ( +اَم ،اي ،است،ايم ،ايد ،اند)
مفرد

جمع

ساخت  +ه  +اَم

ساخت  +ه  +ايم

ساخت  +ه  +اي

ساخت  +ه  +ايد

ساخت  +ه  +است

ساخت  +ه  +اند

 1خود را به جاي خواجه نصيرال ّدين توسي بگذاريد و از زبان او علّت هاي مو ّفقيتش را
بيان کنيد.
 2داستان ابوريحان بيروني را به صورت نمايش در کالس اجرا کنيد.
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 1نوع رابطة معنايي ( ترادف ،تضاد ) كلمههاي زير را مشخّ ص كنيد.
جاهل  ،دانا

…………………

فراست ،زیرکی

…………………

فروزان ،بی فروغ

…………………

بلند آوازه  ،گمنام

…………………

نقره فام ،سيمگون …………………

بحث ،گفت و گو

…………………

 2مانند نمونه ،جدول زير را كامل كنيد.
فعل

شنيدم

مي سازيم

زمان

گذشته

نوع

ساده

شمار

مفرد

شخص

اول شخص

بن

شنيد

گفتهاند
بپرسيد

دارد مينويسد

 3جملة زير با كدام قسمت درس ،ارتباط معنايي بيشتري دارد؟ دليل آن را بنويسيد.
   انسان بلند همت تا پایه ای بلند به دست نیاورد ،از پای طلب ننشیند»( .کلیله و دمنه)
«
ِ

 4آرایه های هر عبارت را مشخّ ص کنید.
الف) هر روز درخت وجود نصیرال ّدین ،پر بارتر میشد.
ب) همه يك صدا نام او را بر زبان ميراندند.
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لحن چيره بر فضاي اين شعر
اين درس لحنهاي متن ّوعي دارد؛ ا ّما ِ
که به بيان قهرمانيهاي يک نوجوان ميپردازد ،لحن حِماسي -روايي
است .اين لحن تركيبي ،کوبنده و استوار است و شعر بايد به گونهاي خوانده شود که روح دالوريها و
شجاعت شخصيتهاي آن به شنونده انتقال يابد.
بخشهايي از اين درس را ميتوان با لحنهاي ديگري مانند لحن توصيفي ،لحن روايي و همچنين
لحن گزارشي خواند.
تجسم بهتر صحنهها ،ميتوان از حرکات دست و
به منظور تأثيرگذاري بيشتر لحن حماسي و ّ
حالتهاي چهره نيز بهره گرفت.
ج
ب ب
ج� ن�گ � ،ن��گي ن�ا�را�ر�بود
ج
ج� ن�گ � ،ن��گي ف� قو� ب�اور �بود
ک��يسه هاي خ�ا� کي و خ�و�ني

� ّخط م زر�ي را ج�دا مي �کرد

 �
ن ب�دع ِ
دش م ِ
هد ب�ي ا ن� ف
صا�
ه
ب�ا �ج وم ب�ي امان خ�ود

م زر�ها را ج� با�ه ج�ا مي �کرد

ارو�
زا�م ي�ان آ�   ت� ش� و ب�
ت

ر� ،ه ج
مي زو� ي�د زا�هر ط ف
ر�ا

ت� ي�رهاي وح ش�ي و سر�ک ش�
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و�ک و �خم پ�اره و ت�ر�ک ش�
م ش

آ�ن ط ف
ر� ،ن�ص ف� ج�هان ب�ا ت�ا ن�ک هاي آ�    ت� ش� ي�ن ردراه

ي
ي
ا�ن ط ف
ر� ،ا�ر نا� ي�ان ت�� نها

ي
ا�ن ط ف
ر� ت�� نها سالح ج� ن�گ ،يا�مان �بود

خ� نا�ه هاي خ� ک
ا� و خ�ون خ�ورده
مهد ش� ي�ران و دل ي�ران �بود
ش�هر خ�و ن� ي�ن ،ش�هر�خرم ش�هر

� ب � ب ي
ا� خ�و� ش�
رد غرو� آ� تف�

چ�� چ�� ف� م
خ�
ش م رد ش م ا ق� ي دو� ت

م
خ�
رد دهان ت�ا ن�ک ها ي سو� ت
ي
رد چ� ن�ان حالي هراس ا ن��گ��ز
س
ش�هر زا� آ�نسوي ن��گرها

ش� ي�رمردان را صدا مي ز�د:

« آ�ي! اي مردان ن�ام آ�ور
ه
پي
رو�
اي م� ي ش�ه ن�ام ت�ان �� ز
رو�
ب�ي � گمان ام ز

ي�
�فصل ت��
�
ي زا� کرار ت�ار �خ اس ت
�
�گر ب�ما ن�د د ش من ،زا� هر سو

خ� نا�ه هامان ت � ن�گ خ�
واهد�د
ش
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ي
ن�اممان رد د�ف�تر ت�ار��خ

ک� چو�ک و �کم ر ن�گ خ�واهد ش�د».
***
س
ج
خ�ون م ي�ان ن��گر آ� ز�ادگان �و ش� ي�د
ج
م
رو�ان ش�د
ث�ل ي�ک مو� �خ ش

ج ب� ي
ج�
م ي�
�
�
ک�ود کي زا�دا ن ا ن مو� �رون س ت
�
�
زا� کم ن�د آ� زر�وها َرس ت
چ�  �
چ�
ش�م او رد ش�م د ش من �بود

� ن�ار ن� ج�ک
� او رد دس ت
دس ت
***

ج
ب ب
ج� ن�گ � ،ن��گي ن�ا�را�ر �بود
ج
ج� ن�گ � ،ن��گي ف� قو� ب�اور �بود
ي
ک� ک ِ
ود� ت�� نها ،ب�ه روي خ�ا�کر��ز آ�مد
صده�ز اران چ� ش�م ،ق� ب
ا� ع�کس ک� ک
ود� ش�د
�
�ي ج
� ّخط د ش من ،گ�� و سر�گردان

ي
چ�
پ
ش�م ها زا�ا�ن و آ�ن �رسان:
ک�� ي
� ا ي�ن ک� ک
ود�؟
«س ت

ي
او چ�ه مي خ�واهد زا� ا�ن م ي�دان؟!
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ي
ص ج ب
� ا� ن� ج�ا؟!
ح ن� ٔه � نا�� زا�ي اس ت

ي
ي ب
� ا  � ن� ج�ا؟! »
ي�ا ز�م�ن � زا�ي اس ت

د ش�م ن�ان ک�وردلّ ،اما

�
رد   دل ش� خ�ور ش� ي� ي
دا�مان را نمي يد�د ن�د

�
ت��ي�غ آ�   ت� ش� خ� ي��ز « دس ت�ان» را نمي يد�د ن�د
�
�
رد�گاه ش� خ ش�م و آ�    ت� ش� را نمي يد�د ن�د
ن

ب
�
ي
«� شر�» را نمي يد�د ن�د
�ر �كما ن� ش� ،ت�� ِر آ

�
رد ر�گ ش� ،خ� ِ
ون «س ي� ش
او�» را نمي يد�د ن�د
ک� ک ب�
ود� ما غ� ض� خ�ود را خ�ورد
 �
چ
چ�
ش�م رد� ش�مان د ش من �کرد

� �
ي
صدا�ي ف
ب�ا
�:
صا� و رو ش ن گ� ف ت
�
«�ي ،اي د ش من!
آ

ه
ي
من حس ي�ن ک� چو�ک ا�ران ز�م ي�ن س ت�م؛
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ج�
ي�ک ت  ��نه ب�ا   ت�ا ن�ک می  ن��گم
ه
م ث�ل ک�وهي آ�  ه ن� ي�ن س ت�م

ه ه
من م ی�ن س ت�م».

***
ب پ
ن�ا�گهان ت��ک� ي�ر�َ ،ر وا�کرد

ارو�� ،غ و�غ ا �کرد
ردم ي�ان آ�   ت� ش� و ب�
ت
ج
ک�ود� کي زا� � ن�س ن�ار ن� ج�ک

رد دهان ت�ا ن�ک ها ا� تف�اد
ي
لح ظ�ه اي د��گر

زا� ت�مام ت�ا ن�ک ها ،ت�� نها

تَ� ّلي زا� خ�ا�کس ت� ِر خ�ام ش
و�

�
� هاي د ش� ت
ما ن�د روي دس ت
آ�سمان زا� ش� قو� ،دَ ف� مي ز�د

ش� ّط �خ ّرم ش�هر � ،فک� مي ز�د

ش�هر ،ي�� بک�اره ب�ه ه ش
و� آ�مد

چ�
ش� ِم شا�ک آ�  لوده را وا�کرد
ب
را� �گ�ن ب�دي ز�ي� ب�ا
�ر� ف ز

پ
ما�ا�کرد.
�ر چ� ِم خ�ود را ت� ش
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کودکی از جنس نارنجک ،مح ّمد دهریزی ،با کاهش و اندکی تغییر

 1کدام قسمت از درس ،اشاره به شهيد «حسين فهميده» دارد؟
 2دربارة اين مصراع شعر « آن طرف نصف جهان ،با تانک هاي آتشين در راه» توضيح دهيد.
 3چه شباهت هايي بين اين درس و درس هشتم (همزيستي با ما ِم ميهن) وجود دارد؟
توضيح دهيد.
 ................................................................................................... 4؟

توجه کنید:
به مصراع های زیرّ ،
بركمانش تير آرش را نمي ديدند.
در رگش خون سياوش را نميديدند.
اين شعر ما را به ياد داستانهاي آرش كمانگير و سياوش مياندازد .گاهي شاعر يا نويسنده
براي زيباتر ساختن سخن و تأثيرگذاري بيشتر آن ،از آيات ،روايات ،احاديث ،داستان ها و
مهم تاريخي و ...استفاده ميكند .به اين شيوة بهره گيري از كالم« ،تلميح»
رويدادهاي ّ
ميگويند .تلميح به معني «با گوشة چشم اشاره كردن» است.
توجه كنيد.
به نمونههاي ديگر از تلميحّ ،
یوسف گم گشته باز آید به کنعان ،غم مخور

کلبۀ احزان شود روزی گلستان ،غم مخور
حافظ

عشـق با دشـوار ورزيدن خوش است

چون خليل از شعله ،گل چيدن خوش است
اقبال الهوري
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 1دربارة شباهت هاي آرش كمانگير و حسين فهميده گفت و گو كنيد.
 2به کمک اعضاي گروه ،متن درس را به صورت نقّالي ،در کالس اجرا کنيد.

 1در مصراع هاي زير ،واژه هاي نادرست اماليي را بيابيد و شكل صحيح آنها را بنويسيد.
الف) ناگهان تكبير پر واكرد  /در ميان آتش و باروت ،غوقا كرد.
ب) اين طرف تنها صالح جنگ ،ايمان بود /خانه هاي خاك و خون خورده /مهد شيران و
دليران بود.
پ) دشمن بد عهد بي انصاف /با حجوم بي امان خود /مرزها را جا به جا مي كرد.
 2هر يك از بيتهاي زير به كدام داستان اشاره دارد؟ چكيدة آنها را در دو بند بنويسيد.
خرس زار
الف) چون سگ اصحاب کهف ،آن ِ
ب) بزد تيـر بر چشـم اسفنديـار

شــد مـالزم در پی آن بُردبـار
سيه شد جهان پيش آن نامدار

مولوي
فردوسی

 3درك و دريافت خود را از سرودة زير ،بنويسيد.
خرمشهر ،كف ميزد  /شهر يكباره به هوش آمد  /چشم
«آسمان از شوق ،دف ميزد  /ش ّط ّ
اشك آلوده را واكرد /بر فراز گنبدي زيبا  /پرچم خود را تماشا كرد».
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اسكندر ،يكي از كاردانان را از عملي شريفَ ،عزل كرد و عملي
خسيس به وي داد .روزي آن مرد بر اسكندر درآمد؛ اسكندر
گفت :چگونه ميبيني عمل خويش را؟
گفت :زندگانيات دراز باد! نه مرد به عمل ،بزرگ و شريف گردد،
بلكه عمل ،به مرد ،بزرگ و شريف گردد .پس در هر عمل كه
هست ،نيكوسيرتي ميبايد و داد.
بهارستان ،جامی
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رابعة َع َدو ّيه از زنان عارف ،پرهيزگار و بزرگ قرن دوم هجري
است كه در عبادت و نيكوكاري مشهور است .از او سخنان
شيرين و آموزنده اي به جاي مانده است .گوشهاي از زندگي او
را از زبان عطّار نيشابوري در «تذكرة االولياء» ميخوانيم:
ن� ق�ل اس� آ�ن ش� ب
� �كه را ب�عه رد و ج�ود آ�مد ،رد خ� نا� ٔه پ� ش
در� چ� ن�دان ج�امه ن� ب�ود �كه او را
ت
ب � پ� ي
رد آ�ن چ�� ن�د و چ� غ
را� ن� ب�ود .پ�در او را سه د خ� ت�ر �بود .را ب�عه ،چ�هارم �بود .زا� آ�ن ،را ب�عه گ�وي� ن�د.
ب�
�پس ع ي�ال ب�ا او �گ�ف� :ب
«�ه ف�الن هم ي
سا�ه رو و چ�را غ�ي رو غ�ن �خ واه».
ت
پ�در را ب�عه عهد �كرده �بود �كه زا� م�خل قو� يه چ�� ن��خ واهد .ب�ر�اس� و ب�ه ِ
رد خ� نا�ه آ�ن هم ي
سا�ه
خ ت
ٔ

�
ب
��« :خ� ف ت�ه ا ن�د».
ف� و � زا� آ�مد و گ� ف ت
ر� ت
ب
پي
لصالة وا ّلسالم -ب�ه خ� ب
وا� يد�د� .
�پس دل ت� ن�گ ��خ�ف� و �� غ�م ب�ر [را]  -عل ي�ه ا ّ
�
گ
ف
�:
ت
ت
ا� �كه ا ي�ن د خ� ت�ر ،س ي�ّده اي اس� �كه ه�ف�اد ه�ز ار ز[ا�] امّ م
«�غم گ� ي�ن م ب� ش
�
ت
� ن رد ش� ف�اع ت
ت
ت
او خ�واه ن�د �بود».

ب
ق� ع
ب
چ�ون را ب�عه ب��ز گ
ش
مارد� �مرد ن�د و رد �صره حطي ظ� ي�م پ� ي�دا ش�د و
ر� ش�د ،پ�در و
ب�
م�
ب ب
ب چ
لم
خ� .آ�ن
� �ظ ا ي ا� تف�اد .او را �ه � ن�د ردم ف�رو� ت
خ�واهران ت ف� ّر ق� ش�د ن�د و را�عه �ه دس ت
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ب
ب
ب��ي
ب ن ج� م� ّ
ج
 س ت� � ش��ك
� .روي �ر خ�ا ك�
� ،كار مي�فرمود .ز
خ�وا�ه او را �ه ر � و ش ق� ت
رو�ي � ،تف�اد و د ش� س ت

ي
يه
سي
�
له
ي� ب� ب�
� ش��كس ت�ه .مرا زا� ا�ن همه ،چ��
�نهاد و گ� ف ت
�« :ا ي! غ�ر م و ي  مارد و پ�در ،ا �رم و دس ت

م
ه
� ن�� ي
وا�ي ش�� ين�د�كه «�غم �خ ور،
�ّ ،ال ر�ض اي ت�و؛ مي ب  � يا�د ت�ا ب�دا ن�م �كه را ض�ي س�تي ي�ا ن�ه؟» آ� ز
غم س ت
� ج هي
� خ�واهد �بود ،چ� ن�ان�كه م ق� ّر ب�ان آ�سمان ب�ه ت�و ن� زا� ن�د».
فردا �ا � ت

ب
�
ب ب
رو�ه دا ش��تي و همه ش� ب
رو� �ر پ�اي
ما� �كردي و ت�ا ز
� �ن ز
ف� و دا�ي م ز
پس را�عه �ه خ� نا�ه ر� ت

�بودي.

ب
وا�ه زا� خ� ب
م  �
�
ش� ب�ي خ� ج
سج
�:
رد�مد .آ� ز
وا� آ
وا�ي ش�� ين�د .ن�گاه كرد ،را�عه را يد�د رد �ده� ،كه ي گ� ف ت

چ�
«الهي! ت�و مي دا�ني �كه هواي دل من رد موا�ف ق� �
� و رو ش� ن� يا�ي ش�م من رد
ت
� فرمان ت�وس ت
خ�دم� ردگاه ت�و .ا�گر كار ب�ه دس م س�
م
� ن� ي�اسودمي؛ ّاما ت�و مرا
ت
ت
� زا� خ�د ت� ت
� ن ا تي ،ي�ك ساع ت
ي
ب
ز� ي�ر دس م� �
� ت�و زا� آ�ن ،د�ر مي آ��ي م».
� خل قو� كرده اي؛ �ه خ�دم ت
ت

ب
رد�مد و چ� ش ب�
� ت�ا ب� ب�رد ،راه ن� ي
د�د .چ�ارد �ر ج�اي �نهاد.
ش� ب�ي زد�دي آ
ارد� ردا ش� ت
� .خ�واس ت
ه
ب
ب
ه
ب�
چم� ي
ب
� ب
� و راه ب� زا� ن� ي
�.
� ن�و� ت
�عد زا� آ�ن ،راه � زا� ي�ا� ت
د�د؛ ن��ن ت�ا � ف ت
ف� .د گر �ار چ�ارد ردا ش� ت

چ
ج�
� ت �ا
و� ٔه صومعه آ� ز
وا� آ
زا� گ� ش
رد�مد �كه« :اي مرد! خ�ود را ر ن �ه مدار �كه او � ن�د سال اس ت
ب
ِ� ِ َ
سپ
ب
� .ا�ل�يس زَ�هره ن�دارد �كه گ
ره آ�ن �ب َود �كه ِ�گرد
رد او �گردد؛ زد�د را � كي زَ�ه ٔ
�ه ما دل �رده اس ت
ي
چ�ارد او �گردد؟ ت�و خ�ود را مر ن� ج�ان اي ط ّرار! �كه ا�گر ي�ك دوس �
� د��گر
ت
� ،دوس ت
� خ� ف ت�ه اس ت
ب
�».
� ي�دار اس ت

تذکر االولیاء ،عطّار نیشابوری
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 1چرا پدر رابعه ،شب تولّد او دلتنگ خوابيد؟
 2چه عنوان هاي ديگري مي توان براي اين درس انتخاب کرد؟
 3مهم ترين ويژگيهاي اخالقي رابعه چه بود؟
 ................................................................................................... 4؟

گروه فعلی ()3
فعل گذشته (ماضی) استمراری:
توجه كنيد.
به جمله هاي زيرّ ،

روزها ميگذشت و او هرچه بيشتر ميآموخت ،عالقهاش به دانشاندوزي بيشتر ميشد.
پدرم بيشتر به مسافرت ميرفت و هديههاي فراواني ميآورد.

به فعلي که در گذشته به تكرار و استمرار انجام ميشده است ،گذشته«  استمراري»
گويند .اين فعل با افزودن پيشوند «مي» به ا ّول فعل گذشتۀ ساده ساخته ميشود.
فعل گذشتۀ استمراري
مي  +بن گذشته  +شناسه
مفرد

جمع

مي  +رفتَ +ـ    م

مي  +رفت  +يم

مي  +رفت  +ي

مي  +رفت  +يد

مي  +رفت +

مي  +رفت  +ند
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گذشتۀ مستمر (جاری):
توجه کنيد:
به جملههاي زيرّ ،
داشتم مي رفتم که حسن آمد.
داشت باران مي باريد که بازي شروع شد.
در جملههاي باال «داشتم مي رفتم» و «داشت ميباريد» فعل گذشتۀ مستمرهستند .فعلي
که به جریان انجام عملي در گذشته به همراه کاري ديگر داللت دارد ،فعل«گذشتۀ مستمر»
نامیده می شود .هرگاه فعلهاي کمکي «داشتم ،داشتي ،داشت ،داشتيم ،داشتيد ،داشتند» را
به ا ّول گذشتۀ استمراري بيفزاييم ،فعل گذشتۀ مستمر به دست ميآيد.
فعل گذشتۀ مستمر
گذشتۀ ساده از مصدر داشتن +گذشتۀ استمراري فعل مورد نظر= گذشتۀ مستمر
مفرد

جمع

داشتم مي نوشتم

داشتيم مي نوشتيم

داشتي مي نوشتي

داشتيد مي نوشتيد

داشت مي نوشت

داشتند مي نوشتند

 1دربارة نمونههایی از فداکاری زنان ایرانی در انقالب اسالمی و دفاع مق ّدس ،گفت و گو کنید.
 2دربارة يكي از زنان بزرگ در شاهنامة فردوسي ،تحقيق کنيد.
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 1هر يك از واژگان زير با كدام نشانة جمع به كار نمي روند؟
ن

شان ٔه
وا جمع
ژه

ها

ات

ان

مخلوق
ط ّرار

ظالم
نظر
غریب

توجه به متن درس ،واژة «دوست» در هر جمله ،به چه اشاره دارد؟
 2با ّ

«اگر یک دوست خفته است ،دوست دیگر بیدار است».
 3در جاهای خالی ،جمله های مناسب بنویسید.
 -1او شعری سرود.

گذشتۀ استمراری

(دوم شخص مفرد)

مفرد از مصدر سرودن)

گذشتۀ ساده (سوم شخص

گذشتۀ مستمر

............................... -4

............................... -2

فعل از مصدر خواندن

............................... -3
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با خود ميگفتم :از دوازدهم مهرماه  1359چه به ياد داري؟ هيچ! آنجا که تو به آن پاي
خرمشهرنبود ،خونينشهر نيز نبود ...اين شهر ،دروازهاي در زمين داشت و دروازهاي
مينهادي ّ
ديگر در آسمان و تو در جستوجوي دروازة آسماني شهر بودي که به کربال باز ميشد و جز مردان
مرد را به آن راه نميدادند.
با خود ميگفتم :جنگ ،برپا شده بود تا«مح ّمد جهانآرا» به آن قافلهاي ملحق شود که به
سوي عاشورا ميرفت.
يک روز ،شهر در دست دشمن افتاد و روزي ديگر آزاد شد .پندار ما اين است که ما ماندهايم و
شهدا رفتهاند؛ ا ّما حقيقت آن است که زمان ،ما را با خود برده است و شهدا ماندهاند.
سالها از آن روزها ميگذرد و آن جوان بسيجي ،ديگر جوان نيست .جواني او نيز در شهر
خرمشهر مانده است.
آسماني ّ
ا ّما آنان که ياد آن مقاومت عظيم را در دل محفوظ داشتهاند ،پير شدهاند و پيرتر .کودکان
ميانگارند که فرصتي پايانناپذير براي زيستن دارند؛ ا ّما چنين نيست و بر همين شيوه ،دهها هزار
سال است که از عمر عالم گذشته است .فرصت زيستن چه در صلح و چه در جنگ ،کوتاه است؛
به کوتاهي آنچه اکنون از گذشتههاي خويش به ياد ميآوريم.
يک روز آتش جنگ ،ناگاه جسم شهر را در خود گرفت .آن روزها گذشت؛ ا ّما اين آتش
که چنگ بر جسم ما افکنده ،هرگز با مرگ ،خاموشي نميگيرد .آن نوجوانان رشيد و دالوران
شهيد چهارده ـ پانزده ساله اکنون به سرچشمة جاودانگي رسيدهاند .آنان خوب دريافتند که براي
جاودان  ماندن چه بايد کرد .سخن عشق ،پير و جوان نميشناسد.
خرمشهر
آيا نوجوانان و چهارده ـ پانزده سالههاي امروز ميدانند که در زير سقف مدرسههاي ّ
در آن روزهاي آتش و جنگ چه گذشته است؟
خرمشهر آن روزها هم بيوقفه گذشته است و امروز نيز از گذشتن ،باز نايستاده است.
رودخانة ّ
يک روز ناگهان از آسمان آتش باريد و حيات معمول شهر ،متو ّقف شد .کشتيها به گل نشستند؛
اتومبيلها گريختند و شهر خالي شد .رودخانه ماند و نظاره کرد که چگونه حيات حقيقي مردان
خدا ،ققنوسوار از ميان خاکستر نخلهاي نيم سوخته ،خانههاي ويران ،اتومبيلهاي آتشگرفته
و کشتيهاي به گِل نشسته سر برآورد .عجب از اين عقل باژگونه که ما را در جستوجوي شهدا
به قبرستان ميکشاند!
خرمشهر کشانده است .شايد آنان درنيابند؛ ا ّما شهر در پناه
شور زندگي يکبار ديگر مردان را به ّ
خرمشهر شقايقي خونرنگ است که داغ جنگ بر سينه دارد...
شهداستّ .
خرمشهر ،قلب شهر بود که ميتپيد و تا بود ،مظهر ماندن و استقامت بود .مسجد
مسجد جامع ّ
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خرمشهر ،مادري بود که فرزندان خويش را زير بال و پر گرفته بود و در بيپناهي ،پناه داده بود.
جامع ّ
خرمشهر به اشغال متجاوزان درآمد و مدافعان ناگزير شدند که به آن سوي ش ّ
خرمشهر
ط ّ
آنگاه که ّ
کوچ کنند ،باز هم مسجد جامع ،مظهر همة آن آرزويي بود که جز در باز پسگيري شهر برآورده
خرمشهر بود .قامت استوار ايمان ايرانشهر بود.
نميشد .مسجد جامع ،همة ّ
شب آخر ،شهيد«جهانآرا» يک حرکت امام حسيني انجام داد؛ زماني که مقرها را در
بچهها را
مقري نداشتند و به آن طرف شهر رفتند ،او همة ّ
خرمشهر زدند و ّ
خرمشهر ّ
بچهها در ّ
ّ
جمع کرد و گفت که اينجا کربالست و ما هم با يزيديها ميجنگيم .ما هم اصحاب امامحسينيم.
تا اين را گفت ،براي همه ،صحنة کربال تداعي شد .گفت« :من نميتوانم به شما فـرمان
بدهم .هر کس ميتواند ،بايستد و هر کس نميتواند ،برود؛ ا ّما ما ميايستيم تا موقعي که يا ما
دشمن را از بين ببريم يا دشمن ما را به شهادت برساند .منتهي هر کس ميخواهد ،از همين
اآلن برود»...
بچهها همه بلند شدند و او را بغل کردند و بوسيدند و با او ماندند.
ّ
سيد مح ّمدعلي جهانآرا چنين کرد تا جز شايستگان،
کربال قرارگاه عشّ اق است و شهيد ّ
خرمشهر استقرار نيابد .شايستگان آنانند که قلبشان را عشق تا آنجا انباشته
کسي در کربالي ّ
است که ترس از مرگ ،جايي براي ماندن ندارد .شايستگان جاودانند.
جنگ برپا شد تا مردترين مردان در حسرت قافلة کربالي عشق نمانند .در پس اين ويرانيها
معارجي به سال  61هجري قمري وجود داشت و بر فراز آن ،امام عشق ،حسينبن علي (ع)،
آغوش برگشوده بود .رزمآوران از اين منظر آسماني به جنگ مينگريستند که« :در هر وجب از
اين خاک ،شهيدي به معراج رفته است؛ با وضو وارد شويد ».اين جمله را يک جوان بسيجي،
خرمشهر نگاشته بود و خود نيز در سال  1367به
مردي از ساللة جوانمردان بر تابلوي دروازة ّ
شهادت رسيد.
شهيد سيّدمرتضي آويني

معرفي شده است؟
خرمشهر نماد هشت سال مقاومتّ ،
 1چرا ّ
 2دريافت شما از جملة زير چيست؟

«حيات حقيقي مردان خدا ،ققنوسوار از ميان خاکستر نخلهاي نيم سوخته ،سر برآورد».
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اسالم ،ديني جهاني است و پيامآور آن ،حضرت مح ّمد(ص) ،رحمت و سعادت براي جهانيان
است .سخنان سرشار از حكمت پيامبر بزرگوار اسالم ،مرز مكاني و رنگ روزگار ويژهاي ندارد.
طنين دلنشين كالم ايشان ،فراتر از جغرافياي فرهنگي تاريخ بشري است و جانهاي پاك،
پيوسته مشتاق شنيدن آن هستند.
پيام پيامبر (ص) ،گنجينه و آبشخوري است كه انسانيت ،همواره براي تازگي و شكوفايي و
شكوهمندي خود بدان ،نيازمند است.
در اين درس ،بخشي از سفارش پيغامبر اعظم (ص) به «ابوذر» را ميخوانيم:
�
ب
ب
و�ر ،خ�داو ن�د م ت�عال ب�ه س ي�ماي ظ�اهر و ي
دارا�يها و �گ� ف ت�ههاي� ت�ان نمي ن��گرد؛ �ل�كه ب�ه
اي ا� ذ

ردار�ان مي ن��گرد.
دل ها و�ك ت

پ�� ي
پ� ج� چ� ي �غ�ن ي�
پ� ج� چ� ي
ب
� ش�مار:
اي ا� ذ
و�ر ،ن � ��ز را ش� زا� ن � ��ز  ،م ت

ب
پي
پ�� ي
پ� ي
�
س�
ج �
ا� را �� ش� زا� � ي�ماري،
ا� را ش� زا� فرا رس ي�دن �ري ،ت � ن�در تي ت
�وا ني ت
پ�� ي
پي
پ�� ي
ي�
�
�
ب�
ا� را �� ش�
ا� را ش� زا� ن� ي� زا�م ن�دي ،آ�سا ش� ت
� را ش� زا� گر� تف�اري و ز� ن�د گي ت
ني� ي� زا�ي ت
زا� م گ
ر�.

ب �
پ
ب
و�ر ،ا�گر ب
اره چ� ي��ز ي �كه ب�ه آ�ن علم ن�داري ،زا� ت�و �رس ي�ده ش�ود � ،گ�و نميدا ن�م ت�ا
رد� ٔ
اي ا� ذ

زا� پ� ي�امدهاي ن�ا گ�وار آ�ن رد امان ب�ما�ني.

س ب
ب
دا� ٔه ن� ي� زا�� ،خن � گ�وي� .گ ش�اده روي و خ� ن�دان ب� ش
ا� �كه خ�داي ت�عالي،
و�ر ،ب�ه ا ن� ز
اي ا� ذ

�ي
� دارد.
�گ ش�اده روي و آ�سان گ�ر را دوس ت
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ب
نها�ي اس� و ت�� ي � ب�ه
ه ن� ي ب
و�ر ،هم ن� ش� ي�ن ن� ي�ك ب�ه ت�ر زا� ت�� ي
�.
اي ا� ذ
نها ي ،ت�ر زا� م  ش��ن �د اس ت
ت

َ
�
ج� چ
�
َم ث� ِ
�؛ چ�ون ي�ك ا ن�دام را ر نج �ي رسد ،ه ٔمه ا ن�دامها
ل م�ؤ م ن�ان ،مله �ون ي�ك تن اس ت

ج�
آ�      گاهي ي�اب� ن�د و ر ن �ور ش�و ن�د.

ي
ي
ب
ب ب ب�
مسل
� ق�هر�ك� ني؛ ز��را �كردار ش�ا�س ت�ه رد ه�نگام ق�هر ،ب�ه ردگاه
اي ا� ذ
و�ر ،م�ادا �ا رارد ما ن� ت

ي �
پ
�روردگار �پ�ذ �ر�ف ت�ه نمي ش�ود.
رها�ي زا� �گ�اه و ن�ا�فرما�ني ،ب�� ي ش� زا� � گ ج ن�� ش� ِ
م�ؤ من ب�راي ي
ك رد ق��فس ،ت� ش
ال� مي� ك ن�د.
ن

پیام پیامبر( ،مجموعۀ نامه ها ،خطبه ها ،وصایا و سخنان حضرت مح ّمد (ص)) ،ترجمۀ خ ّرمشاهی و انصاری
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 1منظور از جملة « خداوند به دلها و كردارتان مي نگرد» چيست؟
 2اين درس را با درس ششم (آداب زندگاني) مقايسه كنيد و شباهتهاي آن را توضيح دهيد.
 3بيت زير با كدام بخش درس ،ارتباط دارد؟

كمال است در نفس انسانَ ،سخُ ن

تو خود را به گفتار ،ناقص مكن

( بوستان ،سعدي)

 ................................................................................................... 4؟

گروه فعلي 4
فعل گذشتۀ بعيد (دور):

جمله هاي زير را بخوانيد و به ساخت فعل آنها د ّقت كنيد.
احمد اين داستان را قب ً
ال خوانده بود.
آنها با خانوادة خود به مسافرت رفته بودند.

در اين جملهها« ،خوانده بود و رفته بودند» فعل گذشتۀ بعيد هستند.

به فعلي که در گذشتة دور انجام گرفته است ،فعل «   گذشتۀ بعيد (دور)» ميگويند.
فعل گذشتۀ بعيد (دور) ،اين گونه ساخته ميشود:
فعل گذشتۀ بعيد (دور)
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بن گذشتۀ فعل مورد نظر

ه

فعل كمكي «بود»

شناسه

خواند

ه

بود

َ -م  ،ي  ، ،يم  ،يد  ،ند

خوانده بودم

خوانده بوديم

خوانده بودي

خوانده بوديد

خوانده بود

خوانده بودند

فعل گذشتۀ التزامي:
توجه کنيد:
اكنون به جملههاي زيرّ ،

شايد احمد از مسافرت برگشته باشد.
شايد آواي پرنده اي را در سكوت جنگل شنيده باشي.
اي كاش بارش برف را در زير نور خورشيد ديده باشيد.

در جملههاي باال « برگشته باشد ،شنيده باشي و ديده باشيد» فعل گذشتۀ التزامي هستند.
به فعلي که در زمان گذشته با ترديد ،شرط و آرزو انجام شده باشد ،فعل«   گذشتۀ التزامي»
گفته ميشود .فعل گذشتۀ التزامي اين گونه ساخته ميشود:
فعل گذشتۀ التزامی
بن گذشتۀ فعل مورد نظر +ه  +فعل كمكي «باش»  +شناسه

گفته باشم

گفته باشيم

گفته باشی

گفته باشيد

گفته باشد

گفته باشند

 1از رفتارهاي پسنديده اي که در اين درس خوانده ايد ،کدام رفتارها در مدرسه ،کاربرد
بيشتري دارد؟
 2هر گروه براي يکي از موضوع هاي رفتاري درس ،داستان ،خاطره يا حکايتي مناسب
به کالس عرضه كند.

پيشوند «بي» در بيشتر موارد ،جدا از کلمۀ پس از خود نوشته مي شود؛ مگر در امالي واژه هاي:
بيهوده ،بيچاره و بينوا.
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 1مترادف واژه های زیر را در متن درس بیابید و بنویسید.
خوشبختی

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

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

آواز

بهره بردن

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

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

بلند مرتبه

آرزومند

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

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

دانش

 2مانند نمونه ،جدول زیر را کامل کنید.
گذشتۀ ساده

گذشتۀ
استمراری

ا ّول شخص
مفرد

دوم شخص
مفرد

سوم شخص
مفرد

خواندم

می خواندی

داشت میخواند

مصدر

خواندن

گذشتۀ مستمر

گذشتۀ بعید

گذشتۀ
التزامی

ا ّول شخص
جمع

دوم شخص
جمع

سوم شخص
جمع

خوانده بودیم

خوانده باشید

خوانده اند

گذشتۀ نقلی

گفتن
شنیدن
دیدن
گرفتن
آوردن

 3با توجه به متن ،گاهي اوقات تنهايي پسنديده است ،در اين باره ،دو بند بنويسيد.
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سلمان فارسي بر لشکري امير بود .در ميان ُرعايا چنان حقير مي نمود که
وقتي خادمي به وي رسيد ،گفت « :اين توبرة کاه ،بردار و به لشکرگاه
سلمان بَر».
چون به لشکرگاه رسيد ،مردم گفتند « :امير است».
آن خادم بترسيد و در قد ِم وي افتاد.
سلمان گفت « :به سه َوجه ،اين کار را از براي خودم کردم ،نه از به ِر تو،
هيچ انديشه مدار.
تکبر از من دفع شود؛ دوم آنکه دل تو ،خوش شود؛ سوم آنکه
ا ّول آنکه ّ
از ُعهدة حفظ رعيت ،بيرون آمده باشم».
روضۀ ُخلْدَ ،مجد خوافی
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لحن عاطفی :لحن عاطفي با احساسات ،عواطف و
خواستهاي انسان پيوند دارد و در پهنههاي گوناگون نظم
و نثر ،خود را آشکار ميسازد .اين لحن ،کاربرد گستردهاي
در شعر دارد .خوانش متن با اين لحن ،با کشش آوايي و
نرمي آهنگ كالم و تکيه و درنگهاي مناسب همراه است
و با عواطف و احساسات لطيف بازگو ميشود.

ت
 � 1شچ�مه های خ� ش
رو�ان �و
س ش ت � ش� ن گ
ت
� ��ی را �و
پ�ر ِ
�     رو ی� ش�   اس ت
ن�ام ت  �و ُ        ر خ�ص ت
ت
�    و
طراو�
ت
غ
ش
هم �و گلهای ا�ی ن ب�ا� را می � ن�اسی
ف
آ
خ
نک
�ص غ
�
ی
و�! ل �ر ب�ی سر�مد
 5ای��� ای � ب
ت
ش
کا� من هم ع�بور �و را ید�ده ب�ودم
ش
را می � ن�اس ن�د
آ
وا�ی
ب��ی  ،ج� ب

ت
ش
م ج
و�های پ�ر ی� ش�ان �و را می � ن�اس ن�د
ت
گ
ش
� های ب� ی�ا ب�ان �و را می � ن�اس ن�د
ر ی� 
گ
ت
ش
�ز
�ی ن س ب��ب  ب�ر �  و   ب�اران  � ،و را می � ن�اس ن�د
ت
ش
ش
هم ت�مام �ه ی�دان �و را می � ن�اس ن�د
ت
غ
ش
چ�ون ت�مام �ری� ب�ان �و را می � ن�اس ن�د
ک
ت
خ
ش
� چو�ه های �راسان �و را می � ن�اس ن�د
قیصرامینپور
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لحن شاد :در لحن شاد و شوقانگيز ،شنونده به شادي و نشاط،
گ خوانش ،بايد به گونهاي باشد كه شنونده،
فراخوانده ميشود .پس آهن ِ
حس و حال خواننده و
شادابي و خوشخبري و بشارت را احساس كند و با ّ
متن ،همراه شود.

ُ
آ
�
گ
الد ل و ب هار ج�ان �مد
م ی� ِ
خ ش
خ ق
ش �ز
�امو� م ب�ا� ی� ِر ا�ی ن �ر�ه
�ز ش
گل�ز ار ،یع�� الله ب�اران ش�د
ن� ف
ش
آ� ٔ
ماده امر و هی و �رمان ب�ا�

ک
آ
خ ک
ب�ر� ی��ز �ه ع ی� ِد می� ش�ان �مد
آ
ر�ان ج�هان   ،دو ب�اره ج�ان �مد
ب� ج
آ
آ
�ز
سلطان م ی�ن و �سمان �مد
آ
ک ُم ن�
�
ج
ه ش�دار �ه ج �ی هان �مد

سسِ ُّر ُه
امام خمینی ُق ِّد َ
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 1چرا شاعر ميگويد« :فصل غريبي سرآمد؟»
 2در شعر دوم ،براي ميالد امام زمان(عج) چه توصيف هايي به کار رفته است؟
 3رهبران جامعۀ اسالمي ،چه نقشي در هدايت مردم دارند؟
 ................................................................................................... 4؟

توجه کنید:
به نمونههای زیرّ ،
«شد چنان از تَ ِف دل ،کام سخنور ،تشنه

		

«میالد گل و بهار جان آمد

که ردیف سخنش آمده یک سر ،تشنه»
(فدایی مازندرانی)

برخیز که عید میکشان آمد»

«چشمههای خروشان تو را میشناسند

س سِ ُّر ُه)
(امام خمینی ُق ِّد َ

موجهای پریشان تو را میشناسند»

(قیصر امین پور)

در سالهاي گذشته با «رديف» آشنا شديم و ميدانيم كلمه يا كلمههايي كه پس از
قافيه بيايند و با معنی یکسان ،تكرار شوند ،رديف نام دارند .رديف ،افزون بر اينكه آهنگ
و موسيقي شعر را ميافزايد ،پيوندهاي جديدي با واژگان بيتها پديد ميآورد و ظرفيت
معنايي شعر را افزايش ميدهد .رديف گاهي اسم ،فعل ،صفت و ...است؛ گاهي نيز بیش از
یک واژه است؛ مانند:
«احوال گل ،ز خار بپرس و ز من مپرس

نالیدن از َهزار بپرس و ز من مپرس»
(فدایی مازندرانی)

«الله ديدم ،روي زيباي توام آمد به ياد

شعله ديدم ،سركشيهاي توام  آمد به ياد»
(رهي معيري)
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 1دربارۀ زندگي و فضايل امام رضا(ع) گفتوگو کنيد.
 2با مراجعه به ديوان «حافظ» ،غزلي بيابيد و دربارة نوع رديف آن بحث كنيد.

 1هم خانوادۀ واژه هاي« ترخيص ،غربت ،معابر ،والدت ،اعياد ،معيشت ،تسلّط و نجات» را از
متن درس بيابيد و بنويسيد.
 2در بيت هاي زير ،قافيهها را مشخّ ص کنيد و نوع رديف آنها را بنويسيد.
هی بیا با من ،بران این خرس را

خرس را مگزینَ ،م ِهل همجنس را

َس آن دو سه همسال او
شد نف ِ

تـنـگ تـر از حـادثـۀ حـال او

 3ارتباط معنايي بيت زير را با درس پيدا كنيد و بنويسيد.
آب زنيد راه را هين كه نگار مي رسد

مژده دهيد باغ را بوي بهار مي رسد

 4جدول را کامل کنيد.
1ـ دروازۀ آن در روان خوانی فصل چهارم آمده است.
2ـ یکی از پیشوندها
3ـ مشق میان تهی
4ـ نشانۀ مفعول
  5ـ بخشی از نام فصل پنجم کتاب های فارسی
  6ـ اگر برعکس بخوانید ،کتابتان با آن آغاز می شود.
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 7ـ مخالف آشنایی
 8ـ دوستان
9ـ جهت
10ـ نام یکی از سوره های قرآن که از آن به نام« قلب قرآن» یاد شده است.
11ـ يكي از ضماير
12ـ .......گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند

جوانان سعادتمند ،پند پیر دانا را

(حافظ)

1

6
2
5
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3

4

7

8
9

11 10

12

ف
ج�هان  ،ج�مله � ،رو�غ  روی ح�ق  دان

س ت ن
ح� ن
دا�ی ا
� �   ،پ�هان
ق ا�در وی �ز  پ� ي� ي

مح � ب
( مود ش �س ت�ری)

ش �
م ف� ّ
رو�ي رد ن��ز يد�ک م�ز ِار ش�ر� ي ف� پ� ي�ام ب�ر ا�کرم (ص) � شن�س ت�ه �بود �که يد�د خ�صي
ض�ل ،ز

ي
ج
ض�م صح ب
ن� ب � ج
ب ي��
�  ها� ش� و�ود خ�دا و ن� ب� ّو ت� را رد
� و رد نِ � ت
�ا کي زا� دوس ت�ا ش� �ه آ� ن �ا آ�مده اس ت

�
ج ب �
مي� ك ن�د.م ف� ضّ�ل ب�ه ش� ّد� ب�ه س�خ ن�ان او اع ت� ض �
� �که ا�گر زا�
را� کرد و آ�ن گمراه  � ،وا� گ� ف ت
ت
ج
ي
ه
ب م
ش�ا�گردان �ع ف�ر �ن حمد(ع) س�تي  ،ب� يا�د ب�دا�ني �که او ز� ي�اده زا� ا�ن ،س�خ ن�ان ما را ش�� ين�ده و
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س ب
ي
ج ب �
ب
�؛ ل�ذ ا ت�و هم ش�ا�س ت�ه ب�ا ما �خن � گ�و.
�ا م ت�ا ن� ت
� �وا� گ� ف ت�ه اس ت
ي
�
ج�
ب�
م ف� ضّ�ل ،ا ن�دوه ن� ک
ق
ا� ،ن��ز د امام
� .امام
صاد� (ع) ر� ت
ف� و ما را را راي ا� ش�ان گ� ف ت
ي
ي
س
� هاي آ��فر� ن� ش� را ا�ن گ� نو�ه ب� ي�ان �فرمود ن�د:
رد پ�ا �خ  ،ح�کم ت
�ّ
عب
�
م ف� ضّ�
ب م �ك�
�ل
ب �
ر� � گ ي�ر زا� آ�ن .ت ف��كر
� ا ن�سان .پس � ،ت
« ا� ت�دا ى نم اى ل � ،ه ي�اد كردن خ ق� ت
ج
م� ّ
ب
ب
�كن اى ف ض�ل ،رد ه ٔمه اع ض�اى ب�دن و ت�د� ي�ر آ��نها �كه هر ي�ك �راى هد�في و حا��تى آ�� ف ير�ده
ب
ب
ب
هم
چ�
� ها �راى كار�كردن ،پ�اها �راى راه ر ف� ت�ن ،ش�مها �راى يد�دن .چ � ن� ي�ن ا�گر
ش�دها ن�د؛ دس ت
ب
بي
ج�
رد م�يع اع ض�ا ت��أ ّمل �ك� نى ،مي ��� ني هر ي�ك �راى كارى �خل ق� ش�دها ن�د».
ي
ط ب� ي
م � ه م ي
م ف� ضّ� �
�».
� اس ت
� « :اى موالى ن! گرو ى ى گ�و� ن�د �كه ا�� نها كار �ع ت
ل گ� ف ت

ب
ي� ط ب� ي
ي
ب� پ
ح
� م ي عل
�
در� دارد �ر
ض� ت
ر� فرمود� « :رس زا� ا� ش�ان �كه آ� ي�ا ا ن �ع ت
� �كه ش ما ى گ�و� ي�د ،م و ق� ت

ط ب� ي
ي�
� ي
ئ�
عل
� ب
�»
در� دارد ،پس �ه خ�دا ق�ا ل ش�دها ن�د و او را « �ع ت
ا ن كارها ي�ا ن�ه؟ ا گر گ�و� ن�د �كه م و ق� ت
ن�� ي
ط ب� ي
ط ب� ي
ي� مع
�
� ي
�
� را علم
ن�ام كردها ن�د؛ ز� را لوم اس ت
�؛ و ا گر گ�و� ن�د �كه �ع ت
� �كه �ع ت
� را ش عور و اراده س ت
�
ن�� ي
ط ب� ي
� مع
ي�
� ب�ى ش�عور ،صارد نمى ش�ود.
� ،پس لوم اس ت
و اراده س ت
� �كه ا ن كارها زا� �ع ت

م ف� ّ
پ
�
پي
رده دل
اى ض�ل! چ�ه كسى دل را رد م ي�ان س ي��نه ق�رار داده و پ �� نهان �كرده و ��راه� نى �كه � ٔ

ب
�
ب
ب� ب
� و �پوس�تى �كه
�� ،ر روى آ�ن �پ ش
اس ت
و� نا� ي�ده و د ن�دهها را ر �االى آ�ن حا ف� ظ� گرد نا� ي�ده� ،ا گ�و ش� ت

ن�
ب�
ب�
�
ج چ� ي ب�
ج ب ج�
�
ر روى د ن�ده ها قرار داده ،راى آ� ن��كه زا� خ�ار��� ،زى ر آ�ن وارد ش�ود �كه مو�� راح ت
� ي
پ� ي
�كس ش ُ�
ح
�
�
ب
� و ب� زا� نمىا�س ت�د؟
ك� اس ت
آ�ن گردد؟ چ�ه ى ش� را �ادْ ز� ِن دل قرار داده �كه �وس ت�ه رد ر� ت

ج�
ب�راى آ� ن��كه ح
رار� رد دل مع ن� ش�ود �كه آ�دمى را ت�ل ف� � ك ن�د.
ت

ج
اى م ف� ضّ�ل! ا� ك ن�ون ت��أ ّمل �كن رد �ق ّوه ها و ف� ي
وا�د آ��نها �كه ح ق� ت�عالى رد و�ود ا ن�سان ق�رار داده
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چ
�
ب
ي�
�
�نم
ى�د
� � ،گ� نو�ه �ود حال او و چ�ه خللها دا خ�ل م ش
� .ا گر زا� ا ن �ق ّوهها حا ف� ظ�ه را ىدا ش� ت
اس ت
�
رد امور و ز� ن�دگا�نى و كارهاي او! ز� ي�را رد خ�اط ش �نم
�و
ر� ى   ما ن�د �كه زا� او چ�ه رد ن�ز د مردم اس ت

�
�
� و رد خ�اط ش
ر� ن� ب�ود آ� ن چ��ه را يد�ده و
� و چ�ه گر�ف ت�ه اس ت
�؛ چ�ه داده اس ت
زا� مردم چ�ه رد ن�ز د اوس ت

ي
ب
�
� ب �
� �
� �كه چ�ه �كسي ب�ه او ن���كى �كرده و چ�ه �كسي
آ� ن چ �ه را ش�� ين�ده و آ� ن چ �ه گ� ف ت�ه و آ� ن چ �ه �ه او گ� ف ت�ها ن�د و �ه ي�اد ن�دا ش� ت
ب ب �
� و چ�ه چ� ي��ز ن� ف�ع دارد او را و چ�ه چ� ي��ز ض�رر دارد.
�ه او �دى كرده اس ت

�نع
م � م �� ع ظ� ي� �
و �نعم � �
اد�ورى .ا�گر
� ي� آ
� زا� م ت
� فرامو ش ى رد آ�د ى ،ا گر ت��أ ّ ل ك نى ،مت ر اس ت
ت
ي
�فرامو ش�ى رد آ�دمى ن� ب�ود ،ه ي چ�� �كس ا�ز مص ي� ب��
م �نم
ف� و � ك ي��ن ٔه ه چ�� �كس زا� س ي��نه ش
ا�
تى آ�را ش� ي ي �ا� ت

ب
�
�نع
ب� ي
يه چ�
ب
ى�د؛ ب�راى آ � ن��كه آ�س ي� ب
�نم
� ي
ها�ي �كه �ر
�هاى ند� ي�ا �هره م ن�د نم ش
�رون ى ش�د و زا� � ي�ك زا� م ت
�
ب
هم ي
ش�م
ب� ب�
ش خ�ص
� ،زا� احوال
� �كه ي �كه د ن اوس ت
او وارد ش�ده � ،ش�ه رد را ر او �ود و ام ي�د ن�دا ش� ت
� بي
ب
ل
ردا�د� .پس نمى  ��� نى �كه خ�داو ن�د ح� ك ي�م حا ف� ظ�ه و
او �غ ا ف�ل �گردد؛ ي�ا حسودى ،ح ظ�هاي زا� ف��كر او � پ� ز
�فرامو ش�ي را رد آ�دمى ق�رارداده و هر دو �ض د ي��كد ي��گر�د؟ رد هر ي�ك  مصلح� ه
� �كه وص ف�
ن
تى س ت
�
نمى ت�وان �كرد.

ي� ح ي
م ف� ضّ�
ي�
ص ف��
ب
�،
اى  ل ،رد�ار ٔه آ�ن تي �كه زا� م ي�ان سا ر �وا ن� ت
ا� ،و �ژ ٔه ا ن�سان اس ت
�
�
يه
ت� ّ�� �
� .ا�گر ح ي�ا نمى�بود ،چ�� �كس مهما ن�دارى نمى�كرد و و ف�ا ب�ه وعدهها
ف كر كن �كه آ�ن «ح ي�ا» اس ت
�
ي �
ب �
� �
نمى نمود و ن� ي� زا�هاي مردم را �ر نم آى�ورد؛ ب�ه �كسي ن���كى نمي�كرد و زا� ب�دىها دوري نمى�كرد؛ ح ت�ّى
ب
ي
ي ب
ع
ب
�س ي�ارى زا� امور را مردم �راى ح ي�ا ب�ه مل م آى�ور ن�د؛ ز��را �ر خ�ي زا� مردم ا�گر زا� ي��كد��گر ش�رم

�
�
�
� پ�در و مارد را ن� ي��ز ب�ه ج�اي نميآ�ورد ن�د و ص ٔله رحم و احسان ب�ه خ�و ي� ش�ان نمى�كرد ن�د
نمي�كرد ن�د ،ح قّ ِ

�
�  هاي مردم را �پس �نميداد ن�د و ت� ك
ر� معاصي نمي�كرد ن�د.
و اما ن� ت
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�
ي�
عل ي� ب م �
� و م�نع
پس ،داده اس ت
� خ�داو ن�د م �ه آ�د ى آ� ن چ �ه صالح د ن و ند� ي�اى او رد آ��نهاس ت

ن�� ي
ن�
�
چ
م
� دا ن�س ت�ن آ��نها؛
� زا� آ�د ى ،دا س ت�ن امرى � ن�د را �كه رد ش��أ ن و طا� ت
كرده اس ت
ق� او س ت

ي
ي
�
� و م نا� ن�د ا�� نها.
م نا� ن�د امور آ�� ن�ده و آ� ن چ �ه رد دلهاى مردم اس ت

ي
مصل
م �
م ف� ضّ�
� پ �� نهان �كردن عمر هر �كس زا� او ،ز��را �كه ا�گر م ق�دار عمر
ت��أ ّ ل كن اى  ل ،رد ح ت
ب
ا�د ،ز� ن�د� گى �ر او ن�ا گ�وار خ�واهد �بود و ا�گر ب�دا ن�د �كه عم ش
خ�ود را ب�دا ن�د ،ا�گر عم ش
ردا�
ر� ز
ر� ك� تو�اه ب� ش
ب
ب
�.
خ�واهد �ود ،ام ي�د � ق�ا خ�واهد دا ش� ت

ب
م ف� ضّ�
صل م ب
�
ب
�� .پس �ن ظ�ر �كن �كه
و �دان اى ل! �كه ن� ي� زا� ا ي آ�د ى �ه ز� ن�دگا نى ،ن�ان و آ�� اس ت

چ� گ�و�ه �دب� ي�ر �كرده اس� رد ا ي�ن دو چ� ي� ؛ � ي�را �كه چ�ون �دمى را اح� يت� ج
ا� ب�ه آ� ب
� ،ش� ي �
�
�ز ز
آ
ن ت
د�دت ر اس ت
ت
ج
ب ت�
صب
ج ب
ب ب�
ب� � س��
� زا� ص ب�ر �ر ش� ن��گى ،و اح ت� ي�ا� ش� ب�ه
زا� اح ت� ي�ا� �ه ن�ان � ،ن�ا ر آ� ن��كه �ر او ر گر ن گى ز� ي�اده اس ت
ب
ج ب
ب �
�
ب ��ي�
�.
� زا� اح ت� ي�ا� �ه ن�ان؛ ل�ذ ا آ�� را فراوان گرد نا� ي�ده اس ت
آ�� ش ت�ر اس ت
و ا�گر آ�دمى را هر�گ�ز رددى �نمىرس ي�د ،ب�ه چ�ه چ� ي��ز ت� ك
ر� مى�كرد � گ ن�اهان را و ب�ه چ�ه چ� ي��ز ت�وا�ض ع
مى�كرد ب�راى خ�دا و ت� ض� ّرع مى�كرد ن��ز د او؟ و ب�ه چ�ه چ� ي��ز مه ب
ا�
ر�ا�نى مى�كرد ب�ه مردم و ق
صد� ت
� بي
�
مى نمود ب�ه مسا ك� ي�ن؟ نمى ��� نى �كسى را �كه ب�ه رددى چد�ار ش�د ،خ� ض�وع مى� ك ن�د و ب�ه ردگاه خ�دا روي
� بي
ميآ�ورد و طل ب
� عا� ف ي� م
� مى�گ ش� يا�د ب�ه دادن صد ق�ه؟ �پس نمى   ��� نى �كه ح� ك ي�م عل ي�م
� ى� ك ن�د و دس ت
ت
ن�� ي
ف� ح�
� ب عم
ه
�؟»
� و راه خ�طا رد آ�ن س ت
� اس ت
رد هر امرى ،آ� ن چ �ه �ه ل آ�ورده ،مه موا ق� كم ت
ب
س ي
� خ� ب � ن ي
م ف� ضّ� �
ما� ا�س ت�اد».
� :چ�ون �خن ب�د� ن� ج�ا رس ي�د ،موالى من �فرمود�« :رو .و آ� نگاه ود �ه ز
ل گ� ف ت
� م
� ب� � شگ�� ب � م
ف� مرا حاصل ش�د و خ�دا را حمد �كردم.
پس ن ش�اد و خ�و ش حال ر ت م �ه آ� ن چ �ه زا� عر� ت
مفضل ،ترجمۀ ّ
توحید ّ
تصرف
علمه مجلسی؛ با اندکی ّ
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مفضل چه بود؟
 1پاسخ شخص گمراه به ّ
 2اين درس را با درس ا ّول ( آفرينش همه  )...مقايسه كنيد و شباهتهاي آنها را
بيان كنيد.
 3چرا خداوند بزرگ ،نعمت ّ
تفکر و انديشيدن را به انسانها بخشيد؟
 ................................................................................................... 4؟

قید

به جملههای زیر ،د ّقت کنید:

مفضل ،اندوهناك ،نزد امام صادق (ع) رفت.
ّ
مريم ،امروز مشتاقانه كتاب ميخواند.
علی ،خوب سخن می گوید.

همان گونه كه در جمله هاي باال مي بينيد كلماتي مانند« :اندوهناك  ،امروز ،مشتاقانه و خوب»
توضيحاتي دربارة نهاد یا فعل جمله ميدهند .به عنوان نمونه در جملة ا ّول « اندوهناك»
مفضل» را بيان ميكند و در جملة دوم،كلمة « امروز» زمان فعل « خواندن»
چگونگي و حالت « ّ
را مشخص مي كند.
به اين نوع واژهها « ،قيد» ميگويند .قيدها واژه هایی هستند كه مفهو ِم حالت ،زمان،
مكان ،ترديد ،يقين ،تكرار و  ...را به جمله ميافزايند .قيد از اركان اصلي جمله نيست و
حذف آن هيچ آسيبي از ديد معنایی در جمله پديد نميآورد .هر جمله ميتواند قيدهاي
گوناگون داشته باشد .قيدها جاي ثابتي در جملهها ندارند.
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 1دربارۀ تأثير صلۀ رحم و احسان به خويشاوندان  ،با يكديگر گفتوگو کنيد.
الرحمان» (خداوند انسان را آفريد [و] به او نطق و بيان
 2دربارۀ آيات  3و  4سورة « ّ
آموخت) ،بحث کنيد و نتيجه را به کالس گزارش دهيد.

يكي از راه هاي کسب مهارت در كاربرد درست واژگان ،شناخت ريشة واژه ها و معاني
مفضل ،تفضيل ،افضل ،فضال و ...از ريشة «فضل»
آنهاست؛ براي نمونه :فضل ،فاضلّ ،
به دست مي آيند و امالي آنها به يکديگر شبيه است؛ بنابراين با شناخت ريشة واژه ها و
معني آنها مي توانيم دامنۀ واژگاني خود را افزايش دهيم و از آن در مهارت درست نويسي
هم بهره بگيريم.

 1ده واژه را كه ارزش اماليي دارند ،از متن درس بيابيد و بنويسيد.
 2جمله هاي زير را بخوانيد و قيد هاي آن را مشخّ ص کنيد.
		
الف) تو هم ،شايسته سخن بگو.

		
پ) محمد چرا ديروز غايب بود؟

ب) من فع ً
ال کاري ندارم.

ت) همايون دوباره برنده شد.

 3بيت زير را بخوانيد و ارتباط آن را با متن درس ،در يك بند بنويسيد.
جهان چون زلف و خال و ّ
خط و ابروست

كه هر چيزي به جاي خويش نيكوست
(محمود شبستري)
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دلی د ی�ُرم خ� یر�دار محّب� ت
�
خ
ل ب�اسی دو� ت�م ب�ر ق�ام ت
� دل

ک گ
� ب�ا�ز ار محّب� ت
��ز او �رم اس ت
�
�ز  پ�و ِد مح ن� ت
� و ت�ار محّب� ت
�

گ ک
ق
ک ش
�به � ب�رس ت�ان ��ذ ر �ردم �م وب �ی�
کف
ش
خ ک ف
ن�ه ردو ی�� ب�ی ��ن رد �ا� ر��ته

ق
ت
ش
ب�د ی�دم � ب�ر دول�م ن�د و ردو ی��
ت ُ ک کف ش
ن�ه دول�م ن�د ب�رده ی�� ��ن ب �ی�

ب� َود ردد مو و ردما ن�م ا�ز دوس ت
�
گ ق � ت ک
ا�ز �ن وا�ره پ�وس ت
ا�ر �صا بم
�

ف
ن
دال ،غ�ا�ل �ز  س ب�حا�ی چ�ه حاصل
ت
ک
َ
ب�ود ق�در �و ا�ف�ز ون ا�ز  م یال��

ک
س ن گ�� ت آ
ک
� � ی�و
م�ن کاری �ه ب�ر پ�ا،
خ
چ�و ف�ردا ن�امه خ� ن
وا�ان ن�امه �و نا� ن�د

ب� َود وصل مو و �جه را ن�م ا�ز دوس ت
�
گ
�دا هر� ن�ز  گ��ردد ج�ا ن�م ا�ز دوس ت
�
ج

مط� ن�� ش ن
فس � ی�طا�ی چ�ه حاصل
یع ِ
خ ن ن
ت
�و ق�در �ود �میدا�ی چ�ه حاصل

ف خ ت� ن گ�� ت آ
� � ی�و
ج�هان ب�ا ا�ی ن �را�ی ،
ت ی� ن ن ٔ خ ن� ن گ�� ت آ
� � ی�و
�و و �ی �امه �ود،

دوبیتیهای بابا طاهر همدانی
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پ�� ي
ع
چ� ي ب� ي
ور�ي
� آ� زر�وم ن�دم �که ب�ه خ� بو�يها ش� ق� �ب ز
ش� زا� هر � ز� را� ت

�ي
و ن� ي�کان و ن � ک� يو�يها ن� ي� ز� ب�ه ت�و روي ب� ي�اور ن�د.

آ� زر�و دارم دوس ت�ا�ني دا ش� ت�ه ب�ا ش�ي،

ب
ب� �
ت دار
� و �ر خ�ي دوس�
ر خ ي ن�ادوس ت
ي
ج�
� �کم�� ،کي رد مع ش�ان
�که دس ت
ع�
ا�د.
ماد� ب� ش
مورد ا ت ت

چ
� ب ي�
�،
�ون ز� ن�د گي �د ن گ� نو�ه اس ت

�
ب� ي
� آ� زر�وم ن�دم �که د ش من ن� ي� ز� دا ش� ت�ه ب�ا ش�ي،
را� ت
�
دا�ه،
� ب�ه ا ن� ز
ن�ه کم و ن�ه ز� ي�اد ،ردس ت

پ
ي
ه ب
� را مورد �رس ش� ق�رار ده ن�د،
ت�ا گا ي �اورها� ت

ي
ض�
ا�د،
� �کم ��کي زا� آ��نها اع�ترا ش� ،ب�ه ح ق� ب� ش
�که دس ت

ب
ود� � ّغره ن� ش�وي.
ت�ا ز� ي�اده �ه خ� ت
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ه چ� ي ب� ي
� آ� زر�وم ن�دم ص ب�ور ب�ا ش�ي
م ن��ن ،را� ت

�
ب
ب
اها� ک� چو�ک مي �ک�ن ن�د
ن�ه �ا �کسا ني �که ا ش��ت� ت

ي�
�
�که ا ن کار ساده اي اس ت
�
ب ب
ب
اها� ب� ز� گ
ر� مي �ک�ن ن�د.
�ل ک�ه �ا �کسا ني �که ا ش��ت� ت
ب پ�
ر� سحري گ� ش
وا� م غ
و� �ک� ني
دا�ه ب�دهي و ب�ه آ� ز
ام ي�دوارم �ه ر ن�ده اي ن
وا� سحرگاهي ش
ا� را سر مي دهد.
و�ق�تي �که آ� ز
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ي
چ�را �که زا� ا�ن راه

ه
س يب
ف� ،ب�ه راي�گان.
احسا ي ز���ا خ�وا ي ي�ا� ت
ب
ک بي
دا�ه اي هم �ر خ�
ا� �� ف� ش�ا�ني،
ام ي�دوارم �که ن
ُ ب
ا�د
هر   چ� ن�د �خرد �وده ب� ش

و ب�ا روي� ي� ن�د ش� همراه ش�وي

� ج
�ا ي ب � چ
�
خ� � ير�ان دارد.
ت
رد�ا ي � ق�در ز� ن�د گي رد ي�ک رد ت
آ� زر�وم ن�دم ا�گر ب�ه �پول و ث�رو�تي رس ي�دي،

ب
پ�� ي
ي
� ب� گ��ذ اري و � گ� يو�ي:
آ�ن را ش� رو� ت
ا ي�ن ي � م
�.
دارا ي ن اس ت
ار� ِب ي��
�ف ق�ط ب�راي اي� ن��که آ� ش�کار ش�ود �کدام ت�ان ب
�!
ا� د گري اس ت

م ت��
ب�
پ
ب ب ب
�.
آ�ري� ،ول ،ار�ا� �دي اس ت
�؛ ّاما خ�د   گ ز�ار خ�و ي اس ت
و رد پ� يا�ان ب�را�ي� اي مه ب
ر�ان ،آ� زر�وم ن�دم
ت

همواره دوس�تي خ� ب
و� و ي��کدل دا ش� ت�ه ب�ا ش�ي

�
ت�ا ا�گر �فردا آ� ز�رده ش�دي ي�ا �پس �فردا ش�ادمان شگ��تي،
ب�ا هم زا� ع ش� ق� س�خن ب� گ�وي� ي�د و ب
دو�اره ش� ک�و ف�ا ش� يو�د.
ویکتور هوگو ،با اندکی تغییر
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 1چرا شاعر ميگويد :انسان بايد دشمن هم داشته باشد؟
 2چرا پول ،ارباب بدي است ولي خدمتگزار خوبي است؟

 3اگر شما به جاي شاعر بوديد ،براي دوستانتان چه آرزوهاي ديگري داشتيد؟
 ................................................................................................... 4؟

واژهسازی
توجه کنید:
به ساخت کلمههای زیر ،در هر ردیف ّ
الف

گل -آب  -دبیر  -سواد

ب

گلدان -آبی  -دبیرستان  -بی سواد

پ

گلبرگ -آب انبار  -دبیرخانه  -سواد آموز

همان گونه که میبینید ،واژههای ردیف «الف» ،کلمههایی هستندکه از یک بخش،
ساخته شده اند و معنی مستقل و روشنی دارند و نمی توان آنها را به اجزایی ،بخش کرد؛
این کلمهها را از نظرساخت « ساده» می نامند.
کلمههای ردیف «ب» ،واژههایی هستند که از یک بخش معنادار و یک جزء
وندی  (پیشوند و پسوند) تشکیل شدهاند ،به این دسته از واژهها از نظر ساخت «وندی»
می گویند.
واژههای ردیف «پ» ،کلمههایی هستند که از دو یا چند بخش مستقل و معنا دار
ساخته شده اند .این گونه واژه ها را « مر ّکب» مینامند		 .
ساده

وندی

مر ّکب

گل

گلزار

گلخانه
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 1دربارۀ مهم ترين و زيباترين نکتۀ درس گفتوگو کنيد.
 2دربارۀ سه آرزوي خود و راه رسيدن به آنها ،گفتوگو کنيد.

 1براي هر واژه ،دو هم خانواده بنويسيد و در جدول قرار دهيد.
غره
ّ
اعتماد
احساس
اعتراض
 2يكي از بندهاي درس را كه بيشتر ميپسنديد انتخاب كنيد و دليل انتخاب خود را
توضيح دهيد.
 3ساخت هر واژه را مشخّ ص کنيد.
پرنده ،دشمن ،خدمتگزار ،هواپيما ،سردبير ،راه آهن ،تعميرگاه ،نيزار ،آبراه ،فکر ،ساده،
آرزومند
ساده
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وندی

مر ّکب

نويسنده در اين درس ،داستان را با لحن روايي و با آهنگي
نرم و ماليم آغاز ميكند و در ادامه به تناسب تغيير فضاي
داستان و شخصيتها از لحن هاي ديگر بهره ميجويد .به
عنوان نمونه ،آنجا که شازده کوچولو با روباه و کارفرما صحبت
ميکند ،الزم است از لحن گفت وگو استفاده شود؛ به گونه اي
که داستان ،شنونده را تحت تأثير قرار دهد و در او کشش و
انتظار ايجاد کند .همچنين با درنگ هاي مناسب در خوانش
متن ،تحت تأثير فضاي داستان قرار گيرد.
رو�ي رد � ک ت� با�ي ت�صو ي�ر ز�ي� ب� يا�ي يد�دم .ا ي�ن ت�صو ي�ر مار �ب آ ي
و��ي
و�ق�تي ش� ش�ساله �بودم ،ز

را ن� ش�ان ميداد �که ج�ا ن�ور رد ن�دهاي را مي  ب�لع ي�د.

ب ج�
رد آ�ن �ک� ب
ا� ن�و ش� ت�ه �بود ن�د �که مارهاي «�ب آو�» ش�کار خ�ود را ب�يآ� ن��که �و ن�د ،رد س ي��نه
ت
ب
ب�
ي �
ه
د؛� ن�گاه د��گر نمي ت�و نا� ن�د ت�کان خ�ور ن�د و رد ّمد ت� ش� ش� ماه �كه ب�ه ض�م آ�ن
�فرو مي�ر ن� آ

ي
ي
ج
ج
م ش� غ�ول ا ن�د ،مي خ�واب� ن�د .رد آ�ن س ّن ك�ود� كي ،من ب
اره ا�ن ما�را و ما�راهاي د��گر
رد� ٔ
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ي
�
ي
ج�� ب
ن��
ب��
ي
نگل �س ي�ار ا ن�د� ش� ي�دم ت�ا ت�وا نس ت�م خس ت� ي�ن كار ن� قّ�ا ش�يام؛ �ع� ني ت�صو�ر ش�ماره ي�ك را ب�ا مداد ر ن��گي ك ش�م.

ي چ
ت�صو�ر � ن� ي�ن �بود:

پ
من ش�اهکار خ�ود را ب�ه آ�دمهاي ب� ز� گ
ر� ن� ش�ان دادم و زا� آ� ن�ان �رس ي�دم �که آ� ي�ا ن� قّ�ا ش�ي من آ� ن�ان

را ميت�رسا ن�د ي�ا ن�ه؟

رد پ�اس�خ �گ ف� ت� ن�د «:چ�را؟ م�گر کاله هم ت�رس دارد؟»

ي
ي
�
ه
ب
ن� قّ�ا ش�ي من ش کل کاله ن� ب�ود� ،ل�كه ت�صو�ر مار �ب آو� �بود �که � ف�لي را ب�لع ي�ده �بود و ض�م مي�كرد .آ� ن�گاه من
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ب� گ ب
ب�
ب� گ ه
ر� � ت�و نا� ن�د چ� ي� ز�ي زا� آ�ن �فهم ن�د .آ�دمهاي ز�
ر� م� ي ش�ه
ردون ش��کم مار �ب آو� را � شک� ي�دم ت�ا آ�دمهاي ز�
ي
�ض ي
چ
ج
ماره دو من � ن� ي�ن �بود:
اح ت� ي�ا� ب�ه ت�و �ح دار ن�د .ب�اري ت�صو�ر ش� ٔ

ج
�ب س ب
ت� ي�
ر� مرا ن�ص ي�ح �
�
آ�دم هاي ب� ز� گ
� �ردارم و ب�ه ��غرا� يف�ا و
ت
� کرد ن�د �که زا� شک� ي�دن صو ر مار آو� د ت

ي
ب
ت�ار ي��خ و ح ب
پردا�م .ا�ن �بود �که رد ش� ش� سال�گي � ف ّن �ظر� ي ف� ن� قّ�ا ش�ي را رها �كردم
سا� و دس ت�ور ز� ب�ان �� ز
و ن� چا�ار ش�دم ش� غ�ل د ي��گري نا� ت� خ� ب
ا� �ك�نم و � ف ّن خ�ل ب�ا�ني را ي�اد �گر�ف ت�م.
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پي
ص
پ
ب� ي پ
روا� �کردهام .ش� ش� سال �� ش� هوا� ي�ما�ي م رد حراي
من رد همه ج�اي ج�هان � کما � ش� � ز
ت�
ي
ت�ع
پ
آ��فر ي� ق�ا زا� كار ا� ف ت�اد� .كسي همراه من ن� ب�ود و من صم ي�م �گر�ف ت�م ب�ه ت�� ن ي
ها�ي هوا� ي�ما را م ي�ر �ك�نم .ا�ن
� ب
ه
ي� م
رو� آ� ب
ب�
مو ض�وع ب�راي من مس�ئله م گ
� آ� ش�ام ي�د�ني
� ز
ر� و ز� ن�د گي �ود؛ ز� را ن �ف ق�ط راي ش� ت
ٔ

دا ش� ت�م.

ن� چا�ار ش� ب
� ن��خس� ،روي ش�نها رد ف�اصله ه ز�ار � ك ي�لوم�تري آ� ب�اديها خ�واب� ي�دم .ب
ال�د
ت
ٔ
�� ي�د و�ق�تي �كه رد ه�نگام طلوع خ�ور ش� ي�د صداي ن� زا� ك� و ع�ج ي� ب�ي مرا زا� خ� ب
وا� ب� ي�دار �كرد،
حدس ميز ن
عي
چ��
ب
��
حي
ر� و ش گ ف��تي ش�دم! ش مم ب�ه آ�دمك �س ي�ار �ج� ب�ي ا� تف�اد �كه ب�ا قو�ار ت�مام مرا
ت�ا چ�ه حد ،چد�ار � ت
م ن�� ي�
�!
ي گر س ت

ي
�
ا�د .ب�ه هر
ب�ه �ن �ظر نميآ�مد �كه ا�ن آ�دمك� ،گم ش�ده ي�ا �خس ت�ه ي�ا �گرس�نه و ت� ش��نه و ي�ا وح ش�� ز
ت �ده ب� ش
ن��
چ�
اده ك� چو�ك ،م ّعر�في �كرد .و�ق�تي �كه خس ت� ي�ن ب�ار ش�م
حال من ب�ا او آ� ش� ن�ا ش�دم .او خ�ود را ش�اه ز� ٔ
چ� ي
ب پ � ي� م
ي�
پ�
�؟
ش�اه ز�اده �ه هوا ماي ن ا� تف�اد ،رس ي�د :ا ن چ�ه � ز� اس ت

ي� ه پ
پ � ي� م
ما�ي اس� �كه پ� ز م
وا� ي� ي
ــ ا ن
�.
ت
روا� ي� ك ن�د .هوا ماي ن اس ت

ه
ــ خ� ب
و�� ،پس ت�و هم زا� آ�سمان آ�مده اي! ت�و اهل �كدام س ّي�اره س�تي؟
ه
�خ�ي �كه رد دل ش� ب
� ت� ي
ــ ب�ال ف�اصله ن�ور ا ن�د ي� ش�هاي ذ�ه�نم را رو ش�ن �كرد ،چم�ون آ� ذ�ر ش
ار�ك

ي
پ
اره د��گري ب�ه ز�م ي�ن آ�مدهاي؟»
ب�در�خ ش�د ،ن�ا�گهان �رس ي�دم� « :پس ت�و زا� س يّ� ٔ

م ن�� ي�
س� ب م
ب پ � ي�
ل
ل
� ،س ش
ر� را آ�رام آ�رام
و ي او پ�ا خي �ه ن ن�داد .رد حا ي �كه �ه هوا ماي ن گر س ت

�تكان داد.

ي�
چ� ي
م
� � ب ه
�و
� ش�د�ي م .من هر ز
رو� � ز�ي زا� س ّي�اره و زا� ع ز� م ت
ن و ش�اه ز�اده كم كم �ا م دوس ت
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�
ر� او مي� فهم ي�دم.
زا� مسا ف ت
ور�د.
او مهر مي ز

ب
بي
اره خ�ود ،گلي دارد �كه �� ش� زا� حد ب�ه
پ �ي �ردم �كه ش�اه ز�اده رد س ّي� ٔ

ي
ب
ا� ش�د .من زا� ب
را�ي د��گر زا� ز� ن�د� گي ش�اه ز�اده ك� چو�ك �ر من ف� ش
ال�ه الي س�خ ن�ان
رو� ،ز
ي�ك ز

ب
او ي �
بي
پ�
�
ه
�
رد�ا ف ت�م �كه ش�اه ز�اده �راي ��رون آ�مدن زا� س ّي� ٔ
اره خ�ود زا� ر ن�دگان ك�و ي اس ت� ف�اده كرده اس ت
ب
ج
دو�ي،
و ه�نگامي �كه خ�ود را م ي�ان س ّي�ارگان مي ي  � با�د� ،راي �جس�
ت و�و و سر�گرمي و دا ن� ش� ا ن� ز

ب
چ
سر � شك�ي ب�هس ّي�ارهها را آ� غ� زا� مي� ك ن�د .او م ش�
اهدا� خ�ود را �را�ي م � ن� ي�ن ب� ي�ان مي� ك ن�د:
ت
رما�ي �بود .ا ي�ن مرد چ��ان سر�گرم ح ب
ي��كي زا� س ّي�ارهها زا� آ�ن كار� ف ي
سا�  هاي خ�ود �بود �كه ب�ا
ن
�
ب�
م ح� ّ
� .من ب�ه او گ� ف ت�م :سالم آ� ق�ا!
ورود ن تي سر ر ن�دا ش� ت
بي
بي
ت ودو و ش� ش� ،ب��يس� ه
ه
�
ق�
ت ودو؛ ��س�
��� ،س�
� .و� ت
ت و ش� ت
ــ سالم! پ�ا زن�ده و � ف ت
مي
بي
پ� ج
ن�دارم�� .س�
ت  و ش� ش� و ن�� ،سي و ي�ك و� ...پس مي ش�ود پ�ا ن�صد و ي�ك �ل ي�ون و ش� ش�صد و
بي
��س�
ت  و دو ه ز�ار  و ه ف� ت�صد و سي و ي�ك.
مي
ــ پ�ا ن�صد �ل ي�ون چ�ه؟

چ
م
�
پ� ج� ه
ب ب� ي� � �نم
�...
ــ � ق�در كار دارم! ن و� ت
ق� خ�ود را �ه هود گي ي گ��ذ را ن م .دو و ن � � ،ف ت
مي
ب �
دو�اره گ� ف ت�م :آ��خر پ�ا ن�صد �ل ي�ون چ�ه؟
مي
ي
ــ �ل ي�ون ها زا� ا�ن چ� ي� ز�هاي ك� چو�ك �كه گاهي رد آ�سمان يد�ده مي ش�ود.

ــ آ�ها،س ت�اره ها را مي گ� يو�ي؟

ب
ــ �لي خ� ش
� ،س ت�اره ها.
ود� اس ت

مي
ــ خ� ب
و� ت�و ب�ا پ�ا ن�صد �ل ي�ون س ت�اره چ�ه مي�ك� ني؟
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ه
يه
ــ چ�� .من مالك آ��نها س ت�م.

ب
ــ خ� ب
و� ،مالك س ت�ارگان �بودن �راي ت�و چ�ه ف� يا�دهاي دارد؟

ي�
� �كه ث�رو ت�م ن�د مي ش�وم.
ــ ف� يا�ده شا� ا ن اس ت
� �
� چ�ه ف� يا�دهاي دارد؟
ــ ثرو ت م ن�د ش�د ن� ت

ي
ي�
� �كه ا�گر س ت�ارگان د��گري � شك� ف� �ك�ن ن�د ،من مي�خرم.
ــ ف� يا�ده شا� ا ن اس ت
ــ ت�و ب�ا آ��نها چ�ه مي�ك� ني؟

ــ مي ت�وا ن�م آ��نها را رد ب�ا�نك ب� گ��ذ ارم!
ي
ــ �ع� ني چ�ه؟

ي
ي�
ماره س ت�ارههاي خ�ود را روي ي�ك ور ق�ه كا�غ�ذ مي ن�و سم و ب�عد رد �ك ش� يو�ي مي گ��ذ ارم
ــ �ع� ني من ش� ٔ

�
و ش
رد� را ق ف�ل مي�ك�نم.

�
ي�
ت�ع ب
ي�
ب
� .ب� زا� گ� ف ت�م:
�ا خ�ود ا ن�د ش� ي�دم �كه كار ا ن مرد �جّ� آ�ور اس ت

رو� ص ب�ح آ� ب� ش� ميدهم ،سه آ�� شت� ف� ش�ان دارم �كه هر ه� ف ت�ه آ��نها را پ� ك
ا�
من گلي دارم �كه هر ز

ب
م �ك� �
ب
آ��ت�
م ه ب�
�ي م
� و هم �راي گلم ،ولي ت�و
ي نم؛ پس مالك �ودن ن ،م راي ش ف� ش�ان ها م � يف�د اس ت
ب
ب
�راي س ت�ارگان ف� يا�ده ن�داري و آ��نها ن� ي� ز� �راي ت�و ف� يا�دهاي ن�دار ن�د.

چ� ي ب�
ب �
�
ل س�
ف� و من زا� آ� ن� ج�ا ر�ف ت�م.
كار فرما دهان � زا� كرد �كه � ز�ي گ� يو�د ،و ي پ�ا خي ن� ي�ا� ت
پ� ج�
ه
اده ك� چو�ك ب�دان مسا�
ن �م ي
ف
ه
ي
�
س
ر� �كرد ،ز�م ي�ن �بود .ش�اه ز�اده م ي�ن �كه ب�ه
�
ا
�
كه
�
اي
ه
ّار
�
ن
ٔ
ش
ز
ت
ي ب ب ب
ز�م ي�ن رس�د� ،ه
رو�اهي �ر خ�ورد.
ه
�
� :سالم ،ت�و ك�ه   س�تي؟
ش�اه ز�اده گ� ف ت

128

من ب
رو�اهم.

ب �
� :ب� ي�ا ب�ا من ب� زا�ي �كن.
ش�اه ز�اده �ه او گ� ف ت

�
ب �
� :من نمي ت�وا ن�م ب�ا ت�و ب� زا�ي �ك�نم .من �كه اهلي ن� ش�ده ام.
رو�اه گ� ف ت

ي
�
�م م �
�« :اهلي ش�دن �ع� ني چ�ه؟»
ش�اه ز�اده پس زا� ك ي �ت�أ ّ ل گ� ف ت
ي
ب �
�« :اهلي ش�دن» �ع� ني «عال ق�ه م ن�د ش�دن».
رو�اه گ� ف ت

�
� :عال ق�ه م ن�د ش�دن؟
ش�اه ز�اده گ� ف ت

پ ب ي
ب
ب
ه
پ ب
ب �
�� :لي ،ت�و �راي من ه ن� زو� �سر چ�� ّٔه ك�و چ��كي س�تي ،م نا� ن�د ه ز�ار �سر چ�� ّٔه د��گر و من
رو�اه گ� ف ت
م ج ن�� ي
ب
ا� ت�و س ت�م؛ ولي ت�و ا�گر مرا اهلي �ك� ني ،هر دو ب�ه هم ن� ي� زا�م ن�د خ�واه ي�م ش�د .من �راي ت�و رد ند� ي�ا
ح ت�
ي
ه ب
م
ب�
ل ه ن� ه
�.
� ن
� خ�وا م �ود و ت�و راي ن رد عا م ،م ت�ا خ�وا ي دا ش� ت
گا�ه دوس ت
� فه
�
ت�
�
ا�د.
�� :كم�كم مي مم؛ من گلي دارم ...ص ّور مي ك�نم �كه او مرا اهلي �كرده ب� ش
ش�اه ز�اده گ� ف ت
� م ي�
�
ب ه �
�؛ ولي ت�و ا�گر مرا اهلي �ك� ني ،ز� ن�د� گي من
رو�اه آ� ي شك� ي�د و گ� ف ت
خ� اس ت
� :ز� ن�د گي ن �ك ن�وا� ت
ي
چ�ون خ�ور ش� ي�د خ�واهد رد�خ ش� ي�د .آ�   ن�گاه ب�ا صداي پ� يا�ي آ� ش� ن�ا خ�واهم ش�د �كه ب�ا صداي پ�اي د��گران
ب
ي��
ال�ه �فرو خ�واهد � زخ�ا ن�د؛ ولي صداي پ�اي ت�و
�؛ صداي پ�اي د گران مرا �ه ن
او� خ�واهد دا ش� ت
ت� ف� ت
ه چم� � م س�ي
ب
�
م
ق
ا�
را
ال�ه � ي�رون خ�واهد � شك� ي�د .ا�گر مي خ�واهي ...مرا اهلي �كن!
ي
ون ن�غ ٔمه و
ز
ن
ب
�
� :چ�ه ب� يا�د ��ك�نم؟
ش�اه ز�اده گ� ف ت
ن� ي
رو�اه ج� ب
ب
ف ها مي ش��� ني؛
وا� داد :ب� يا�د ص ب�ور �بود؛ ت�و اوّ ل ق�دري دور زا� من رد م ي�ان عل�
ل ي�
چ� ي
ن� ه �
من زا� گ� ش چ�� ب
ه �
رو� مي ت�وا�ني ا ن�د� كي
�� .كن هر ز
و� ٔه ش م �ه ت�و ن�گاه خ�وا م كرد و ت�و � ز�ي خ�وا ي گ� ف ت
ب
�جلوت�ر �� شن� ي�� ني و ...ب�د ي�ن ت� تر� ي� ب
رو�اه را اهلي �كرد؛ هم ي
� ش�اه ز�اده ب
�
ع
� وداع �فرارس ي�د؛
سا
كه
�
ن
ت
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ب �
�:
رو�اه گ� ف ت

ي� ح�ق�ي
ه � ي�
م
� را �فرام ش
و� �كردها ن�د ،ولي ت�و ن� ب� يا�د هر�گ ز�
�! آ�دمها ا ن ق� ت
آ�و�خ �كه ن خ�وا م گر س ت

ب
خ� ه �ب ت� مس ئ� ُگل ه
ه م
زا� ي�اد � ب�ري �كه هر چ�ه را اهلي �ك� ني ،م� ي ش�ه س ئ�ول آ�ن وا ي ود .و ول �
ت  س�تي. ...
ب
ب ب �
ب
� �كه ب�ا او وداع � ك ن�د .وداع �س ي�ار ا ن�دوه ب�ار �بود.
ش�اه ز�اده �ه سوي رو�اه � زا� شگ� ت
***

ص ه
پ � ي� م
� ب�
رو� مي گ��ذ ش�� و من داس ت�ان ب
رو�اه را ب�ا ن�و ش� ي�دن
� ز
ت
زا� خرا ي هوا ماي ن رد حرا ش� ت

�
��خر ي�ن �ق طره � ب ي
ره خ�ود گ� ش
اده ك� چو�ك گ� ف ت�م:
و� �كرده �بودم .آ�هي � شك� ي�دم و ب�ه ش�اه ز� ٔ
� ذ� خ�� ٔ
ٔآ
آ

م ه ن� ه پ
وا� ي�ماي خ�ود را ت�عم ي�ر ن��كرده ام و آ� ب
يب
�! ولي ح�ي ف� �كه ن زو�
خ�
�
اطرا� ت�و ز���اس ت
ت

ب
�
چ
آ� ش�ام ي�د�ني هم ن�دارم و چ�ه سعاد�تي �بود ا�گر مي ت�وا نس ت�م ب�ه � ش�مهاي �روم.

ج ي
�
چ
� � ب
ب م
ف� ،ب�ه راه ا� تف�ادم .ب�ا خ�ود گ� ف ت�م « :چ� ي� ز�ي �كه زا� و�ود ا�ن
�ون ش�اه ز�اده كم كم �ه خ�وا� ير� ت

ي
ي
ي
ج م
يسا�د ،و ف�اي او �نس ب� ب گ
� و ا�ن ت�صو�ر آ�ن
ش�اه ز�اده ،مرا ت�ا ا�ن
رد�ه ف� ت�ون خ�ود م ز
� �ه ل اس ت
ت
ه
گل سر�خ اس� �كه رد و ج�ود او ،ح ت�ّي ب�ه ه�نگام خ� ب
وا� ن� ي� ز� چم�ون ش�
عله چ� غ
را� ميرد�خ ش�د»...
ت
ٔ
ه
و چم� ن�ان �كه راه مير�ف ت�م ،ه�نگام طلوع خ�ور ش� ي�د ،چ�اه را ي�ا�ف ت�م.
***

ت�عم ي
�ف�
چ� ي �
پ � ي� �
�فرداي آ�ن ز �ق�
�:
� ي�ا ت م ،ش�اه ز�اده ن��ن گ� ف ت
رو� و تي �كه زا� كار �ر هوا ما فرا�غ ت
ب
� ل
ي�� ب
ت�عم ي �
ي� � ي�
ا� �رمي�گردي...
خ�و ش حا م زا� ا ن��كه ما ش �ن ت
� را �ر كرده اي؛ حاال د گر �ه خ� نا�ه ت

� ،س � ٔ م
رو� ب�ه خ�ا�ه خ�ود ب�رمي�گردم .ام ش� ب
� ب�االي همان ن� ق�طهاي
من هم ام ز
ت
اره ن رد س ت
نٔ

پ�� ي
�
�
چ
�ج ب ي
� گل
� دا ش� ت�ه ب�ا ش�ي �كه
ف� �كه � ن�دي ش� رد آ� ن �ا �ه ز�م�ن ا� تف�ادم ...ا گر ت�و ي را دوس ت
قرار خ�واهد گر� ت
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ا�د ،لط ف�ي دارد �كه ا�گر ش� ب
� ه ن�گام ب�ه آ�سمان ن�گاه �ك� ني ،ه ٔمه س ت�ارگان ش��ك� ف ت�ه خ�واه ن�د �بود.
رد س ت�ارهاي ب� ش
***

ي
ب
ج
ا� ك ن�ون ش� ش� سال زا� آ�ن ما�را مي گ��ذ رد ...من هر�گ ز� ا�ن داس ت�ان را �راي �كسي �تعر� ي ف� ن��كرده

�بودم .دوس ت�ا�ني �كه ب
يد�د ن�د ،خ�و ش�حال �بود ن�د زا� اي� ن��كه مرا ز� ن�ده   ب� زا� م ي
دو�اره مرا م ي
ي �ا ف��ت�ند.

پ
ا� ك ن�ون من دوس� دارم �كه ش� ب
�  ها ب�ه س ت�ارگان گ� ش
و� �فرادهم .گاه زا� خ�ود مي    �رسم« :او
ت

ي
م
ق� ج�ا ن�م زا� سرور و ش�ادما�ني ل ب�ر� ز� مي ش�ود و ه ٔمه س ت�ارگان
ا� ك ن�ون رد س يّ� ٔ
اره خ�ود چ�ه ي� ك ن�د؟» و آ�ن و� ت

ل ب�
�� ن�د.
آ�هس ت�ه ب�ه من �خ ن�د مي ز ن

شازده کوچولو ،آنتوان دو سنت اگزوپری (با تلخیص)
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 1خلبان چگونه با شازده کوچولو آشنا شد؟
 2چرا شازده کوچولو ،شمارش ستارگان را برای کارفرما ،بی فایده می دانست؟
 3چرا روباه ،دوست داشت اهلي شود؟
 ................................................................................................... 4؟

 1دربارۀ شخصیت های داستان با هم گفت وگو کنید.
 2دربارۀ پيام داستان «شازده کوچولو» بحث کنيد.

واژه هايي که به «هاي بيان حرکت» (ه ـ ـه) تمام مي شوند ،هنگام اضافه شدن «ياي»
نکره به آخر آنها ،بدين گونه نوشته مي شوند.
خانه  +ی
بنده  +ی

خانه ای
بنده ای

( اين «ي» نشانة ناشناختگي اسم است) .
اما واژه  هايي که با « واو» تمام مي شوند ،هنگام اضافه شدن «ياي» نکره به آخر آنها،
اين گونه نوشته مي شوند:
دانشجویی
دانشجو  +ی
رادیویی
رادیو  +ی
آهویی
آهو  +ی
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 1از میان گروه کلمه های زیر واژه های نادرست را بیابید و شکل درستشان را بنویسید.
تصوير مار بوآ ،حضم غذا ،حدث و گمان ،با وقار تمام ،ودا و خداحافظي،
عظيمت به سيّارۀ زمين ،مالک ستاره گان ،انسان عالقمند.

 2در بند ا ّول درس ،قيدها را مشخّ ص کنيد.

توجه به کلمه هاي داخل کمانک ،زمان فعل هاي هر جمله را تغيير دهيد و جمله را
 3با ّ
بازنويسي کنيد.
من شاهکار خود را به آدم هاي بزرگ نشان دادم( .گذشتۀ بعيد)
اين هواپيما  ،با سرعت فوق العاده پرواز مي کند( .گذشتۀ مستمر)
راز ديگري از زندگي شاهزادۀ کوچک بر من فاش شد .حال  (مضارع)   التزامي
 4جدول صفحۀ بعد را کامل کنید.
 -1غزل ،مثنوي ،قصيده نوعي  .............شعري هستند.
 -2يکي از اجزاي جمله و به معني بند است.
 -3دو مصراعي که با هم بيايند.
مهم داستان
 -4يکي از عناصر ّ
 -5به ادبيات دفاع مق ّدس مي گويند.
 -6از آن طرف بخوانيد نوعي جمله است.
 -7صفت «ادب» و يکي از انواع نوشته
 -8اگر از آن طرف بخوانيد مترادف هويدا است.
 -9با فعل اسنادي مي آيد.
 -10ريشۀ فعل
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 -11نوعي فعل گذشته است.
 -12كتاب مشهور مولوي
 « -13دوست» به زبان ترکي
 -14معموالً همراه آموزش مي آيد.
 -15حرف ربط
14

12
15

6

11

10

13
7

8

9

5

2

3
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1

4

سالها پيش ،مسابقه اي در يونان برگزار ميشد كه در آن ،بهترين نقّاش را معلوم
ميكردند .يونانيان ،زيبايي را از هر نوع آن بسيار دوست داشتند و سعي ميكردند در هر
چيز بهترين را پيدا كنند .آنان بازي هاي المپيك را راه انداختند تا بفهمند در هر ورزش،
بهترين كيست؛ همچنين ،مسابقاتي در زمينة شعر ،موسيقي ،نقّاشي و مجسمه سازي
برگزار ميكردند .اين داستان دربارة يكي از آن مسابقه هاست.
هيچ كس نمي توانست بگويد كدام يك از دو نقّاش ،هنرمند بهتري بودند .بعضي،
يكي را ترجيح ميدادند و برخي ،ديگري را .پس تصميم گرفتند از پيرمردي كه
خود زماني ،بهترين نقّاش روزگار خود بود ،بخواهند در اين مورد داوري كند .پيرمرد
وظيفهاي بر عهدة نقّاشان گذاشت هر يك بايد تا آنجا كه ميتوانست ،تصويري واقعي
از زندگي ميكشيد؛ بعد از سه ماه بايد برميگشتند و نقّاشي هاي خود را نشان ميدادند.
آن وقت پيرمرد قضاوت ميكرد كه كدام بهترين است.
جمعيت در محل
دو نقّاش رفتند و بعد از سه ماه ،هر كدام با يك تصوير برگشتندّ .
بازار گرد آمدند و مشتاق بودند ببينند كدام يك برنده خواهد شد .پيرمردي كه قرار بود
بين آن دو داوري كند ،در برابر دو نقّاشيای كه با پرده پوشانده شده بودند ،ايستاده بود.
جمعيت
به ا ّولين نقّاش عالمت داد؛ او جلو آمد و پردهها را از روي نقّاشي خود كنار زدّ .
براي نقّاشي او كه زيبا و بسيار به زندگي شبيه بود ،هورا كشيد .نقّاشي او ،تصويري از
يك كاسة انگور بود و آنچنان رسيده و آبدار ترسيم شده بود كه مردم نميتوانستند
باور كنند انگورها واقعي نيستند .ناگهان ،پرندگاني كه آن حوالي پرواز ميكردند با
شتاب فرود آمدند و شروع كردند به نوك زدن به تصوير و سعي ميكردند انگورها را
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جمعيت كف ميزدند و هورا مي كشيدند .اگر اين نقّاشي آن قدر خوب بود كه توانسته
بخورند! ّ
بود پرندگان را فريب دهد ،نقّاش آن مطمئ ّن ًا بايد برنده ميشد.
حاال نوبت نقّاشي ديگري بود .پيرمرد به او عالمت داد پرده را كنار بزند تا همه به چشم
خود تصويري را كه اين هنرمند كشيده بود ،ببينند .نقّاش جوان لبخندي زد؛ ا ّما حركتي نكرد.
داور مسابقه گفت« :نوبت توست .بگذار نقّاشيات را ببينيم تا داوري كنيم كه كدام بهتر
است» .ا ّما نقّاش ثابت ماند و حركتي نكرد .معناي اين كار او چه بود؟ پيرمرد صبرش را از
دست داد .قدمي برداشت تا پرده را كنار بزند .دستش به طرف پرده رفت؛ ولي مثل اين بود
كه نمي تواند آن را در دست بگيرد.
رو به جمعيت كرد و گفت « :اينجا پردهاي نيست .پرده ،همان نقّاشي است .او يك پرده
را نقّاشي كرده است .درست شبيه يك پردة واقعي است!»
جمعيت مات و مبهوت مانده بود.
پيرمرد بعد از اينكه بر خودش مسلّط شد ،يادش آمد كه بايد برنده را انتخاب كند .چه
كسي را باید انتخاب ميكرد؟ او رو به نقّاش ا ّول كرد و گفت« :نقّاشي تو آنقدر خوب بود كه
پرندگان را به اشتباه انداخت؛» سپس رو به نقّاش دوم كرد و گفت« :ا ّما نقّاشي تو بهتر است؛
جمعيت هورا كشيد و
چون چشم هاي انسانها را فريب داده است! بنابراين ،برنده تويي».
ّ
نقّاش به جلو قدم برداشت تا به عنوان برندة مسابقه ،جايزه را دريافت كند .آنها بهترين نقّاش
را پيدا كرده بودند يا نه؟
داستان هایی برای فکرکردن ،رابرت فیشر

 1يكي از نقّاشيها پرندگان را به اشتباه انداخت؛ آنها چگونه فريب خورده بودند؟
 2نقّاشي ديگر ،چشمهاي انسانها را به اشتباه انداخت .معناي اين جمله چيست؟ آيا
چشمهاي شما هم تا به حال اشتباه كرده است؟
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بوستان ،سعدی

خدایا ،به من توفیق تالش در شکست ،صبر در نومیدی ،ایمان
بی ریا ،مناجات بی غرور ،عشق بی هوس ،دوست داشتن بی آنکه
دوست بداند ،روزی کن.
خداوندا! به من زیستنی عطا کن که در لحظۀمرگ ،بر بی ثمری
لحظه ای که برای زیستن گذشته است ،حسرت نخورم و مردنی عطا
کن که بر بیهودگی اش سوگوار نباشم.
خداوندا! به مؤمنان ما روشنایی و به روشنفکران ما ایمان و به
خفتگان ما بیداری و به بیداران ما اراده و به مسلمانان ما قرآن ،به
فرقه های ما وحدت ،به مردم ماخودآگاهی و ع ّزت ببخش.
دکترعلی شریعتی

138

آ.ا

140

آبشخور :سرچشمه ،جايي كه از آن ميتوان
آبي گوارا نوشيد.
آذرخش :درخشش برق آسماني ،صاعقه
آرام جای :جاي آسایش ،محل آرامش
آزادگان :جِ آزاده :افراد وارسته ،انسانهاي اصيل
و نجيب ،جوانمردان
آستان :درگاه ،حضور ،جناب
آ َوخ :آه و افسوس
آ َوردگاه :پهنة پيكار ،ميدان جنگ
آوند :لولههاي باريكي در ساختمان گياهان كه
در آنها مايعات غذايي براي تغذية یاخته (سلول)
جريان دارد.
آياتِ :ج آيه ،نشانهها ،عالمتها ،هر عبارت
قرآن كه بدان وقف كنند.
احزانِ :ج ُحزن ،اندوهها ،غم ها
استراق سمع :پنهاني گوش كردن ،دزديده
گوش كردن
استماع :گوش دادن ،شنيدن
استقرار :قرار يافتن ،آرام گرفتن
اشغال :جايي را به زورگرفتن ،مكاني را تحت
تصرف درآوردن
ّ
اصحاب :يارانِ ،ج صاحب
اصل  :نژاد ،تبار
اظهار كردن :بيان كردن
اعظم :بزرگ تر ،بزرگوارتر

ا ِقناع :خشنود ساختن ،قانع كردن
الوان ِ :ج لون ،رنگ ها
ا ِنعام :بخشش ،نعمت دادن
انگاشتن :تصور كردن ،پنداشتن
ب
باشندگان :ساكنان ،حاضرانِ ،ج باشنده
بساط :فرش ،گستردني ،هرچيزگستردني مانند
فرش و سفره
بصيرت :زيركي ،روشن بيني
بعيد :دور (مخالف نزديك و قريب)
بُن :ريشه ،ته ،انتها
بنياد :پايه ،اصل ،ريشه
بوم و بَر :سرزمين
بيننده  :چشم ،كسي كه ميبيند .در شعر فردوسي
مقصود از «بينندگان» ،دو چشم يا چشمان است.
پ
پندار :گمان ،خودپسندي ،فكر
پويه كردن :دويدن ،تالش و جست و جو
پيامد :نتيجه ،سرانجام
پیر ُ :مرشد ،راهنما
ت
تار :تاريك ،مخالف روشن
تأنّی  :آهستگی
تب و تاب :شور و هيجان
تپنده :بي قرار ،لرزان و جنبان
تداعي :از يك معني به معني ديگر پي بردن،
به ياد آوردن
تدبير :چاره انديشي ،پايان كارها را پيش بيني
كردن

تدريج :آهسته آهسته ،درجه به درجه پيش رفتن
ترجيح دادن :برتري دادن ،چيزي را بر چيزي
ديگر برگزيدن
تسبيح :خدا را به پاكي ياد كردن ،نيايش كردن
تض ّرع :زاري كردن ،حالت دعا و التماس
تعالي :بلند پايه ،بلند مرتبه
تَ َع ّرض :حالتي از اعتراض به خود گرفتن
تقدير :فرمان خدا ،قسمت و سرنوشتي كه
معين فرموده است.
خداوند براي بندگان خود ّ
تَلّ :تپه ،بلندي ،هر چيزي كه بر روي هم
انباشته شود.
تنآساني :تنبلي ،تنپروري
تنبيه :هوشيار كردن ،آگاه ساختن كسي بركاري
مجسمه
تَندیس :پیکرهّ ،
تنيدن :تار بافتن كرم ابريشم يا عنكبوت،
تابيدن ،بافتن
تواضع :فروتني كردن
توبره :كيسة بزرگ
توفيق :تأييد الهي ،سازگار گرداندن كارها از
سوي خدا براساس خواهش بنده
ُتهمت :گمان بد ،نسبت ناروا دادن به كسي
ج

جاه :مقام ،درجه ،شكوه
جذبه  :کشش ،جاذبه
جواهرِ :ج جوهر ،گوهرها
جوهر :اصل؛ جوهر دانايي :اصل و اساس آگاهي
و هوشياري

چون  :چگونه

چ
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ح
ُح ّقه :جعبه ،ظرفي كوچك كه در آن جواهر يا
چيزهاي ديگر نگهداري ميشود.
حكمت :دانش ،علم به حقايق اشيا
حيا :خجالت ،شرمساري
خ
ُخرسند :خشنود ،آنكه قناعت ورزد ،قانع
خِ رقه :لباس ،جامة عارفان و درويشان
خروار :خربار ،مقدار بار يك خر ،معادل300
كيلوگرم
َخسته :دردمند ،آزرده ،مجروح
خِ صالِ :ج خصلت ،ويژگي ها
خصلت :خوي ،ويژگي
خضوع :فروتني كردن ،تواضع
ُخمپاره :نوعي گلولة جنگي كه بعد از پرتاب،
منفجر مي شود.
خوض نمودن :در امري انديشيدن ،به عمق و
ژرفاي چيزي فكر كردن
خيره :بيهوده ،بي پروا
د
داد :انصاف ،عدل
داعيه :انگيزه ،علّت
د َِرم :سكة نقره ،پول نقد ،درهم
دستان :لقب زال پدر رستم ،جهان پهلوان
ايراني است.
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َدف :يكي از آالت موسيقي داراي حلقهاي چوبي
و پوست نازك كه با سر انگشتان نواخته ميشود.
دفع كردن :دوركردن ،راندن
دولت :نيك بختي ،اقبال
ديبا :پارچة ابريشمي رنگين
ديرينگي :كهنگي ،پيشينه ،قِدمت
ر
راست رو :مخالف كج رو ،درستكار ،كسي كه
از راه راست ،خارج نميشود.
رحلت :سفر كردن ،كوچ كردن
ُرخصت :اجازه ،دستور و فرمان
ِرزق :غذاي روزانه ،روزي
َرستن :نجات يافتن ،رها شدن
ُرعاياِ :ج رعيت ،عموم مردم ،مردم فرمانبردار
َر َمق :توان ،نيرو
رنجه :آزرده ،غمگين
ز
زار :رنجور ،ضعيف
زنگار :آلودگي و غبار ،زنگ فل ّزات و آيينه
َزهره :جرئت ،شهامت
زي :به سوي ،سوي
س
ستودن :ستايش كردن
سرشته  :درآميخته ،مخلوط شده

َسرير :تخت ،اورنگ
سفله :پست
ُسالله :نسل ،خالصة هرچيز ،برگزيده
سيرت :خلق وخوي
سيم :نقره ،پولي كه ازجنس نقره باشد.
سيمگون :نقره گون ،سپيد فام

طريقت :راه و روش
طعن :سرزنش ،عيب كسي را گفتن
طنز :نوعي نوشته است كه به ظاهر خواننده را
تبسم به برخي از مسائل
ميخنداند اما در ِ
پس ّ
توجه ميدهد.
فرهنگي و اجتماعي ـ سياسي ّ
طنين :آواز ،صدا

ش

ع

نسب
شريف :بزرگوار ،شرافتمند ،با اصل و َ
َشط :رود بزرگ كه وارد دريا شود.
شفاعت :خواهشگري ،درخواست بخشش يا
كمك از كسي براي ديگري
شكيب :آرام ،صبر و تح ّمل
شكيبا :بردبار ،صبور
شوريده :آشفته ،پريشان حال
شوكت :شكوه ،عظمت
شوم :نامبارك ،نحس

عار :عيب و ننگ ،باعث سرافكندگي
عارف :دانا ،شناسنده
عجب  :شگفت آور ،عجيب
ِعزّ :ارجمندي
َعزل کردن :از شغل برکنار کردن
عزيز :ارجمند ،گرامي ،يكي از صفات خداوند
عزيمت :سفركردن ،رفتن ،كوچيدن
عِشوه :ناز ،كرشمه
عطّار :عطرفروش ،داروفروش
جهان پَسين
ُعقبي :جهان آخرت،
ِ
توجه قرار دادن
عنايت :بخشايش الهي ،مورد ّ
ِعنَب :انگور
عيال :همسر ،همسر و فرزند ،خانواده
خرمي ،زندگي
عيش :خوشيّ ،

ص
َصدر :آغاز ،ابتدا
صرفاً :تنها ،فقط
َصالح :نيكي ،درستي ،مصلحت
صلة رحم  :پيوند با خويشان ،محبت به نزديكان
ُصنع :آفرينش ،احسان ،ساختن و نيكويي كردن
صورت نبستن :قابل تص ّور نبودن ،به نظر نيامدن
صومعه :عبادتگاه ،دير ،محل عبادت
ط
طبيعت :خلق و خو ،سرشت
ط ّرار :دزد ،راهزن

غ
غ ّره :مغرور ،فريفته شدن
غريب :ناآشنا ،بيگانه و دور از وطن
غنيمت شمردن :سود بردن از چيزي ،استفاده
كردن از چيزي
َغيور :با غيرت ،غيرتمند
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ف
فام :رنگ ،پسوندي است براي رنگ ،سبز فام:
سبزرنگ
فراخنا :پهنا وگستردگي
فراست :هوشمندي ،زيركي باطني
َ
فراغ بال  :آسایش خیال
فراغت :آسودگي
فرتوت :پير ،سالخورده
فرزانه  :بسيار دانا ،دانشمند
فروتن :افتاده ،متواضع
فروزان :تابان ،درخشان ،درخشنده
فروغ :پرتو ،روشنايي
فقيه :دانا ،عالم مذهبي ،دانشمند ديني
ُفالن :اشاره به يك شخص و چيز نامعلوم و مبهم
ق
قائل :سخن گو ،گوينده ،كسي كه به خطاي
خود اقرار ميكند.
قافله :گروه مسافر ،كاروان ،همراهان ،همسفران
قانع :خُ رسند ،كسي كه از قسمت و بهرة خود
راضي است.
قحطي :خشك سالي ،نايابي
َقعر :گودي و ت ِه چاه ،عمق چيزي
ققنوس :پرند هاي افسانهاي كه گويند در
آتشي كه خود برميافروزد ،ميسوزد و از درون
خاكسترش دوباره نوزادي متولد ميشود .به
همين سبب اين پرنده را رمز جاودانگي و
فداكاري ميدانند.
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قناعت :خرسند بودن به مقداركم ،خشنود بودن
از آنچه كه روزي انسان است.
قنديل :مشعلي كه از سقف آويزان كنند؛
چراغآويز ،چراغدان
قوس ُقزَح :رنگينكمان
ِ
ک
كج رفتار :كسي كه رفتاري نادرست دارد.
كمند :طناب ،بند ،رشتهاي ضخيم و بلند كه براي
به دام انداختن انسان يا حيوان به كار ميرود.
ُكنام :محل زندگي جانوران وحشي
كنعان :نام قديم سرزمين فلسطين كه حضرت
يوسف (ع) اهل آنجا بود.
کِهانِ :ج کِه ،کوچک و خرد
گ
گذاشتن :نهادن ،رها كردن
گرانمايه :باارزش ،گرامي
گردون :آسمان ،فلك
گويش :سخن گفتن ،گفتار
ل
الف زدن :خودستاييكردن ،ا ّدعاي زياده از
حد ،بيهودهگويي
لطيف :نيكو ،پاكيزه
لوح :وسيلهاي شبيه تخته كه شاگردان در قديم
روي آن مينوشتند؛ لوحه

م
مايه ورُ :پرمايه ،سرشار ،ارجمند
ُم ِ
بصر :با بصیرت ،فهماننده
مبهوت :شگفت زده ،حيران ،متحير
َمتاع :كاالي باارزش ،چيزگرانبها
مِتانت :سنگيني در رفتار ،وقار و استواري
متقاعد شدن :پذيرفتن  ،قبول كردن
متق ّدم :داراي تقّدم ،پيشين
متو ّقع  :دارای روحیۀ زیاده خواهی ،پرتوقع
متّهم :كسي كه كار بدي به او نسبت داده شود،
تهمت زده شده
محاوراتِ :ج محاوره ،گفت وگوها ،گفتارها
َمحبَس :زندان
َم َ
حضر :جاي حضور ،درگاه
محفوظ :حفظ شده ،نگاهداري شده
مداخلت :داخل شدن در كاري ،دخالت كردن
َمدهوش :سرگشته ،سرگردان
ُمراد :مقصود ،هدف ،خواسته شده
مساعیِ :ج مسعی ،کوشش ها ،سعی ها
ُم َس ّخر :رام و مطيع
مش ّقت :سختي ،دشواري
مصائبِ :ج مصيبت ،بالها و سختيهاي بزرگ
مصاحبت :هم صحبتي ،همنشيني ،دوستي
ُم ِص ّر :اصراركننده ،پافشاريكننده
َمصلَحت :خيرانديشي ،نيك خواهي
َمظهر :نشانه ،جلوهگاه
َمعارجِ :ج معراج ،نردبانها ،آنچه به وسيلة آن
باال ميروند.

معاصي :گناهانِ ،ج معصيت
معرفت :شناخت ،علم
َمعيشت :زندگاني ،آنچه به وسيلة آن ،زندگي
را پيش مي برند.
مغموم  :غمگین ،اندوهگین
ُمغيالن :گياه خاردار كه ميوهاي شبيه باقال دارد.
اين كلمه در اصل «ام غيالن» بوده است ،به
معني مادر غوالن و ديوها؛ چون در قديم فكر
ميكردند كه غولها و ديوهاي بياباني زير
بوتهها پنهان ميشوند و مسافران و اهل كاروان
را گمراه ميكنند.
َمفتون :شيفته و فريفته
َم َق ّر :قرارگاه ،جاي قرار و آرام
ُمق ّرب :نزديك شده ،كسي كه قرب و منزلت
پيدا كرده باشد.
مالل انگیز  :خسته کننده ،موجب رنجش
لحق :پيوسته شده ،كسي يا چيزي كه به
ُم َ
ديگري پيوسته و م ّتصل شده باشد.
ُملك :پادشاهي ،مملكت ،فرمانروايي ،سرزمين
ُمناظره :بحث و گفت وگو براي شكست دادن
طرف مقابل ،گفت وگوي رويارو براي غلبه بر
ديگري و اثبات سخن خود
ُمنتهي :آخر ،پايان
ُمنجي :نجات بخش
ُمنزوي :گوشه نشين ،آنكه از مردم كناره ميگيرد.
َمنظر :جاي نگريستن ،چشم انداز
مِهانِ :ج مه ،بزرگ تر
مِهتر :بزرگ ،رئيس
مِهر :خورشيد
مواجه شدن :روبه رو شدن
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موسم :هنگام ،زمان
موهبت  :بخشش ،دهشِ ،ج مواهب
ميان  :كمر ،ميان بستن  :آماده شدن براي كاري
ميكشان :باده نوشان ،ميخواران؛ در سرودة
س سِ ُّر ُه) منظور از آن ،عارفان و
امام خميني ( ُق ِّد َ
عاشقان حضرت وليعصر (عج) است.
ميغ :ابر ،سحاب
ن
ناهيد :ستارة زهره
نباتاتِ :ج نبات ،گياهان
نُصرت :ياري ،كمك
نَفس :حقيقت هر چيز
نقد  :بررسي كردن و آشكار ساختن خوبيها و
زشتيهاي چيزي
نيام :پوشش تيغ ،غالف شمشير
و
واپسين :آخرين
وارهيدن :آزاد شدن ،رها شدن
واقف :آگاه ،باخبر
واگفتن :بازگفتن ،بازگو كردن
َوجه :راه ،قصد ،صورت
ِورد :ذكر و دعاي زير لب ،دعايي كه آهسته بر
لب جاري شود.
َوصاياِ :ج وصيت ،اندرزها ،پندها
َوقفه :توقف ،ايست
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ه
هان :كلمهاي كه هنگام آگاه ساختن يا تأكيد و
هشدار به كار ميرود؛ آگاه باش
هَجو  :سرزنش كردن به وسيلة شعر ،نكوهش
هجی کردن  :جداگانه تلفظ کردن و مشخص
کردن حروف و صداهای یک واژه
هَزار :بلبل
همانا :بي گمان ،يقين ًا
هوا :ميل ،آرزو
هورا :صداي بلند و پيوسته براي شادي و تحسين
هياهو :غوغا ،جار و جنجال ،سر و صدا ،آشوب

آا
آرش :آرش از پهلوانان تاريخ ايران كهن از سپاه
منوچهر پيشدادي بود .وي در كمان داري شهرت
داشت .در آخر دورة حكمراني منوچهر قرار بر آن
شد كه دالوري ايراني تيري رها كند و هر جا كه
تير فرود آيد ،مرز ايران و توران باشد .آرش ،پهلوان
ايراني ،از قلّة دماوند تيري پرتاب كرد كه از بامداد
تا نيمروز برفت و به كنار رود جيحون فرود آمد و
آنجا مرز ايران شناخته شد.

آويني ،سيّد مرتضي :شهيد مرتضي آويني در سال
 1326متولّد شد و در سال  1372در منطقة ّ
فكه به
شهادت رسيد .او فيلمساز و سردبير مجلّة «سوره»
بود .از فيلمهاي او ميتوان به «خان گزيده ها»،
«حقيقت»« ،روايت فتح» و «سراب» اشاره كرد.

ابليس :شيطان؛ موجودي كه موجب گمراهي،
شرك ،غرور ،ظلم و بدبختي افراد بشر مي گردد.
در قرآن و روايات اسالمي آمده است كه وي
چون به امر الهي بر آدم (ع) سجده نكرد ،از درگاه
احد ّيت رانده شد و به گمراه كردن خلق پرداخت.
ابوذر ِغفاري (وفات  32هـ  .ق) :منسوب
به قبيلة ِغفار ،از بزرگان صحابة پيامبر (ص) و
از مؤمنان صدر اسالم است .گويند وي پنجمين
نفري است كه اسالم آورده است.
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ا ِسفندياري ،علي (نيما يوشيج)

(1338ـ  1276هـ  .ش) :در دهكدة يوش
(   از روستاهاي مازندران) پا به عرصة وجود گذاشت.
كودكي او در دامان طبيعت و در ميان شبانان
گذشت .پس از گذراندن دوران دبستان ،براي
آموختن زبان فرانسه و ادامة تحصيل وارد مدرسة
سنلويي در تهران شد .معلمي مهربان به نام «نظام
وفا» او را در ّ
خط شاعري انداخت .از آثار او ميتوان
به «افسانه»« ،اي شب»« ،قصة رنگ پريده» و...
اشاره كرد .نيما با بهرهگيري از عناصر طبيعت ،با
بياني رمزگونه به ترسيم سيماي جامعة خود پرداخته
است .از او به عنوان پدر شعر نو ياد ميشود.

اصحاب كهف (ياران غار) :چند تن از اهالي
يونان بودند كه در زمان دقيانوس بتپرست ،به
خداپرستي گراييدند و از بيم دقيانوس به غاري
داخل شدند و خفتند .خواب ايشان  309سال طول
كشيد و چون از خواب برخاستند يكي از ايشان در
طلب غذا به شهر رفت و چون ّ
سكة او متعلّق به
عهد دقيانوس بود ،او را پيش حاكم شهر بردند.
دانشمندي در مجلس حاكم ،واقعه را دريافت.
مردم خواستند ايشان را به شهر آورند .اصحاب
كهف راضي نشدند و دعا كردند تا خداوند ايشان
را بميراند.
ا ِعتصامي ،پروين :شاعر پرآوازة زبان فارسي
است كه در سال  1285هـ  .ش در شهر تبريز
ديده به جهان گشود .سرودههاي او در زمينه هاي
اجتماعي ،اخالقي و انتقادي است و حالتي
اندرزگونه دارد .پروين در سال  1320خورشيدي
درگذشت؛ آرامگاه وي در شهر قم كنار صحن
حضرت معصومه (س) قرار گرفته است.
س سِ ُّر ُه) :امام خمینی در سال
امام خمینی( ُق ِّد َ
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 1281هجری شمسی در خمین به دنیا آمد .مقدمات
علوم را در زادگاه خود آموخت و علوم اسالمی را نزد
استادانی چون حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی فرا
گرفت .امام در سال  1341مبارزۀ خود را در مقابل
شاه و بیگانگان آغاز کرد و در  15خرداد 1342
دستگیر و زندانی شد و سپس به ترکیه و نجف تبعید
گردید .ایشان تا سال  1357در حوزۀ علمیۀ نجف به
تدریس ،تألیف کتاب و مبارزه با شاه و کشورهای
استعمارگر پرداخت .در همین سال انقالب اسالمی
را به پیروزی رسانید .امام سرانجام در شب چهاردهم
خرداد ماه  1368درگذشت.
امين پور ،قيصر :از شاعران برجستة انقالب
اسالمي ،مجموعه شعرهاي «به قول پرستو»،
«در كوچة آفتاب»« ،تنفّس صبح» و «آينههاي
ناگهان» از آثار اوست .قيصر امين پور در سال
 1386درگذشت.

ب
باباطاهر :باباطاهر عريان همداني ،شاعر و عارف
اواخر قرن چهارم و نيمة ا ّول قرن پنجم ،معاصر
دورة سلجوقي است.اشعار باباطاهر با نام «ترانه»
و «   دوبيتي» به گويش خاص محلّي ،معروف است.
دوبيتيهاي او ،سرشار از مضامين لطيف عرفاني و
عواطف ساده و صميمي برخاسته از فرهنگ ايراني
است .آرامگاه باباطاهر در شهر همدان جاي دارد.
بهار ،مح ّمد تقي« :ميرزا تقي خان» متخلّص
به «  بهار» در سال  1266هـ  .ش در مشهد
به دنيا آمد .او تحصيالت مق ّدماتي را نزد پدر
فرا گرفت و از مكتب اديب نيشابوري نيز بهرهمند
شد .بهار از كودكي شعر ميسرود .نخستين اشعار
سياسي و اجتماعي خود را در روزنامة خراسان به

چاپ رسانيد .او دوران زندگي خود را به مطالعه،
تدريس ،پژوهش و مبارزه با حكومت ظالم زمان
خود گذراند و در سال( 1330هـ  .ش) از دنيا رفت.
برخي از آثار بهار عبارتاند از :سبك شناسي ،تاريخ
احزاب سياسي و...
بيروني ،ابوريحان :ابوريحان مح ّمد بن احمد،
رياضي دان و فيلسوف ايراني(  362-440هـ  .ق)
اوايل عمر را در دربار خوارزمشاهيان گذرانيد.
سپس چند سال در گرگان ،در دربار «قابوس بن
وشمگير» به سر برد و كتاب «آثارالباقيه» را به نام
آن پادشاه تأليف كرد .پس از آن ،محمود غزنوي
او را با خود همراه ساخت و در اكثر جنگهاي
محمود در هندوستان همراه او بود .با دانشمندان
هند مصاحبت داشت و موا ّد الزم را براي تأليف
مهم
كتاب «   تحقيق ماللهند» فراهم آورد .از آثار ّ
او ميتوان به كتاب «ال ّتفهيم» اشاره كرد.

ج
جامی ،نورال ّدین عبدال ّرحمن :شاعر و نویسندۀ
معروف ایرانی قرن نهم هجری است.وی به
ّ
محل تولّد خویش« ،جام» ،و به سبب
مناسبت
ارادت به شیخ االسالم «احمد جام» ،جامی تخلص
کرد .از آثار او می توان به «بهارستان» و «هفت
اورنگ»(شامل هفت مثنوی به پیروی از خمسۀ
نظامی) اشاره کرد.

جهان آرا ،مح ّمد :يكي از فرماندهان شجاع و
دالور سپاه ايران كه در مقاومت و حفظ و حراست
خرمشهر نقش بسزايي داشت .او در انفجار بمب
از ّ
در هواپيما به شهادت رسيد.

ح
حاسب(استاد):کمال ال ّد ین مح ّمد حاسب از
دانشوران و ریاضی دانان مشهور و هم روزگار
خواجه نصیر که م ّدتی استاد وی بوده است.
حافظ :خواجه شمس ال ّدين مح ّمد ،حافظ شيرازي
معروف به لسان الغيب ،بزرگترين غزل سراي
ايران است كه در قرن هشتم مي زيست .چون
قرآن را از بر داشت« ،حافظ» تخلّص گرفت .آنچه
از محتواي شعر حافظ به دست مي آيد ،تسلّط وي
تبحر او در علوم كالم ،فقه ،اصول،
به زبان عربي و ّ
تفسير ،تاريخ ،ادب ،موسيقي و ...است .آرامگاه او
در باغ زيبايي در شمال شهر شيراز واقع شده كه
«حافظيه» معروف است.
به
ّ
حنظلة بادغيسي :وي از قديمي ترين شاعران
فارسي گوي پس از اسالم و معاصر سلسلة
طاهريان بوده است .وفات او را حدود سال 220
هجري قمري نوشتهاند.

خ
خ ّرمشاهي ،بهاءال ّدين :زادة  ۱۳۲۴در شهر
قزوین .وي نویسنده ،مترجم ،محقّق ،طنزپرداز،
خرمشاهي
فرهنگنویس و شاعر است .استاد ّ
تألیفاتی در قرآن پژوهی و حافظشناسی و تفسیر
..
دایرهالمعارف
اشعار او دارد؛ او همچنین در تدوين
تشیع ،همكاري می کند.
ّ
خوافی،مجد :ادیب و شاعر قرن هشتم است .وی
از بزرگان زمان خود بود .روضۀ خلد را به پیروی
از گلستان سعدی نوشت .از آثار او می توان به
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کنزالحکمه و ترجمۀ منظوم جواهر اللغۀ زمخشری
اشاره کرد.

خواجه نصيرال ّدين توسي :ابوجعفر نصيرال ّدين
مح ّمد بن حسن توسي از علماي بزرگ رياضي،
نجوم و حكمت ايران در قرن هفتم و نيز از وزيران
خاصي از خرابي
بزرگ آن دوره است كه با تدابير ّ
شهرها و كشتار دسته جمعي مردم به دست هالكو
جلوگيري كرد .اين دانشمند يكي از فقهاي مذهب
تشيع است كه هالكو را به ايجاد رصدخانة مراغه
ّ
تشويق كرد .از مشهورترين تأليفهاي او كتاب
«اخالق ناصري» است.

د
دستان :لقب زال پدر رستم ،جهان پهلوان ايراني
است.

ر
رابعة عدويّه :وی در سال 135هـ  .ق در بصره
متولّد شد؛ در نیکوکاری و پارسایی و پاکدامنی
و عبادت ،مشهور است .رابعه در بیت المق ّدس
درگذشت.

رازي ،زكريا :ابوبكر مح ّمد بن زكرياي رازي
(متولد  ،251وفات  313و به قولي  323هـ  .ق)
رياضيات ،نجوم
در شهر ري به تحصيل فلسفه،
ّ
ادبيات پرداخت و در بزرگسالي به تعليم طب
و ّ
مشغول شد و پس از شهرت در اين علم ،به
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خدمت ابوصالح منصور ساماني حاكم ري درآمد
و به زودي رياست بيمارستاني را كه در آن شهر
تأسيس شده بود ،بر عهده گرفت .از آثار او ميتوان
به كتابهاي «حاوي» و « القوانين الطبيعيه في
الطب الروحاني» اشاره كرد.
الفلسفيه» و « ّ

س
سعدي :مشرف ال ّدين مصلح بن عبداهلل شيرازي
( 606 - 690هـ  .ق) شاعر و نويسندة بزرگ
قرن هفتم است .سعدي در شيراز به كسب علم
نظاميه
پرداخت و سپس به بغداد رفت و در مدرسة
ّ
به تحصيل مشغول شد .در سال  655بوستان را به
نظم درآورد و در سال بعد ( )656گلستان را تأليف
غزليات ،قطعات،
كرد .عالوه بر اينها قصايد و ّ
ترجيع بند ،رباعيات ،مقاالت و قصايد عربي دارد
«كليات» وي جمع كردهاند.
كه همه را در ّ

سنايي غزنوي :ابوالمجد مجدود بن آدم (والدت:
اواسط يا اوايل نيمة دوم قرن پنجم ،ف بين 525
و  545هـ  .ق) شاعر و عارف معروف ايراني در
قرن ششم است .در آغاز ،شاعري م ّداح بود؛
ولي تغيير حال داد و به عرفان روي آورد .وي
دوستدار آل علي (ع) بود .از آثار او ميتوان به
»  « ،سير العباد الي المعاد» و
«
«كارنامة بلخ» اشاره كرد.

سنت اگزوپري :آنتوان د و   سنت اگزوپري،
نويسندة معروف فرانسوي است (.)1900 - 1944
وي در جواني به هوانوردي پرداخت .در جنگ
جهاني دوم به خدمت ارتش درآمد و در جنگ،
مفقوداالثر شد .اثر معروف او «شازده كوچولو»

سيارة خيالي
شرح ديدار شگفت با مسافري از يك ّ
است .دو كتاب ديگرش «زمين انسانها» و «پرواز
شبانه» نام دارد.

سياوش :سياوش (داراي اسب سياه) پسر
كيكاووس پادشاه كياني است .سودابه زن
كيكاووس ،عاشق سياوش شد و سياوش از او
دوري كرد .كيكاووس براي آزمايش سياوش
فرمان داد تا او از ميان آتش بگذرد و او سربلند از
آزمايش بيرون آمد .او سپس به توران زمين رفت
و با فرنگيس ،دختر افراسياب ،ازدواج كرد؛ ولي
به تحريك گرسيوز ،برادر افراسياب ،كشته شد.
كيخسرو پسر سياوش و فرنگيس است.

ش
شبستری ،سعدال ّدین محمود بن عبدالکریم
(ف720 .هـ .ق) :از عرفای مشهوری است که در
شبستر متولّد شد .مثنوی «گلشن راز» را در پاسخ
به پرسش های امیر سید حسینی هروی ،به نظم
درآورد .از تألیفات او می توان به «حق الیقین» و
« شاهد نامه» اشاره کرد.

شریعتی،علی :دکتر علی شریعتی(1312-1359
هـ .ش) در مزینان خراسان به دنیا آمد.وی فرزند
استاد مح ّمد تقی شریعتی بود .کتابهای  « :فاطمه،
فاطمه است»« ،کویر» و «اسالم شناسی» از آثار
اوست.

شهریار ،مح ّمد حسین :سید مح ّمد حسین
بهجت تبریزی متخلص به شهریار در سال 1285
در تبریز به دنیا آمد .تحصیالت خود را در تبریز
و دارالفنون تهران گذراند و وارد دانشکدۀ پزشکی
شد .پس از چندی پزشکی را رها کرد و به شعر

و شاعری روی آورد .ابتدا بهجت تخلص می کرد
ولی بعدها تخلص شهریار را برگزید .شهریار به
دو زبان فارسی و ترکی شعر می سرود .منظومۀ
ترکی او به نام«حیدر بابایه سالم» از زیبا ترین
منظومه های ترکی اوست .وی در سال  1367در
تهران درگذشت و در«  مقبره    الشعرا»ي تبریز به
خاک سپرده شد.

ص
ص ّفاريان :سلسله اي كه از  254هـ  .ق تا 290
هـ  .ق در شرق ايران سلطنت كردند .مؤسس اين
سلسله« ،يعقوب بن ليث» است .چون يعقوب با
برادرانش (عمر ،علي ،طاهر) در سيستان م ّدتي به
رويگري اشتغال داشت ،سلسلة وي به صفّاريان
مشهور شده است.

ع
عطّار :شاعر و عارف ايراني در قرن ششم و آغاز
قرن هفتم هجري .عط ّار به دارو فروشي و طبابت
اشتغال داشته است .از آثار عطّار« ،تذكر االوليا» به
نثر و «منطقالط ّير»  «،الهينامه» و «مصيبت  نامه»
را به نظم ميتوان نام برد.
عنصرالمعالي كيكاووس بن اسكندر:

عنصرالمعالي كيكاووس بن اسكندر از امراي
دانشمند آ لزيار (قرن پنجم هجري) است.
فرمانروايي وي منحصر به قسمت محدودي از
گرگان و طبرستان بود .عنصرالمعالي مردي آگاه
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و دانشمند بود و به فارسي و طبري شعر ميسرود.

غ
غزّالي ،مح ّمد :ابوحامد مح ّمد بن مح ّمد غ ّزالي
( 450-505هـ  .ق) از دانشمندان معروف دورة
سلجوقي است .وي در فقه و حكمت و كالم سرآمد
روزگار خويش بود .پدرش مردي بافنده بود و برخي
لقب غ ّزالي را به مناسبت پيشة او ميدانند .وي
نظاميه تدريس كرد.
به م ّدت پنج سال در مدرسة
ّ
در طابران توس درگذشت و همانجا مدفون
شد .از آثار او ميتوان به «كيمياي سعادت»،
  » و «  احياء العلومال ّدين» اشاره كرد.
«  

ف
فدایی مازندرانی ،میرزا محمود :وی در سال
 1200هجری قمری در منطقۀ دودانگۀ شهر
ساری مركز مازندران به دنیا آمد .او از عالمان
و مرثیه سرایان بزرگ عاشورایی در عصر قاجار
کلیات سوگ نامة او بيش از هفت هزار بيت
استّ .
دارد و شامل سه بخش است :بهرۀ نخست(مقتل
چهارنظام) دربارۀ واقعة كربال و رویداد جاویدان
شهادت امام حسین(ع) و یاران وفادارش سروده
شده؛ بهرۀ دوم شامل اشعاری در قالب هاي
گوناگون شعري و نوحه هاي عاشورايي است.
بخش سوم ،قصايد تاريخي را دربر ميگيرد .فدایی
درحدود سال  1280در گذشته است.
فردوسي ،ابوالقاسم :فردوسي در روستاي
باژ ،واقع در منطقة توس خراسان به دنيا آمد.
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از نجيبزادگان و دهقانان توس بود .او مردي
شيعه مذهب بود و دلبستگياش به ميراث قومي
و فرهنگي ايران كهن مانع از ارادت خالصانة او به
خاندان پيامبر  (ص) نشد .فردوسي  25يا  30سال
براي سرودن شاهنامه رنج كشيد و در حالي كه
نزديك به  80سال داشت ،به سال  411هـ    .ق
درگذشت و در توس به خاك سپرده شد .فردوسي
در پاسداشت زبان فارسي ،نقش بسيار برجستهاي
دارد.

فهميده ،مح ّمدحسین :نوجوان رشيدي كه در
دوران دفاع مق ّدس با ايستادگي و فداكاري خويش،
حماسه آفريد .وي در سال(1359هـ  .ش) به
درجة رفيع شهادت رسيد .وي در ارديبهشت سال
( 1346هـ  .ش) در خانواده اي مذهبي در محلة
پامنار قم ديده به جهان گشود .دوران کودکي
خود را در همان شهر گذراند و در سال  1352به
مدرسه رفت .سال پنجم ابتدايي به دليل انتقال
خانواده اش به کرج ،به اين شهر آمد .در بحبوحة
جنگ تحميلي روح او نيز همچون صدها جوان
و نوجوان عاشق اين کشور به تالطم درآمد و در
نخستين روزهاي جنگ تحميلي تصميم گرفت
که به جبهه برود .وي با وجود مشکالت فراوان
و سن كم ،خود را به جبهه هاي نبرد حق عليه
باطل رسانيد و در اين زمان بود که رشادت هاي
بسياري از خود نشان داد .هنگامي که خبر شهادت
دليرانة آن نوجوان دوازده ساله ،پخش شد ،حضرت
س سِ ُّر ُه) در پياميفرمودند :رهبر
امام خميني ( ُق ِّد َ
ما آن طفل دوازده ساله اي است که با نارنجک،
خود را زير تانک دشمن انداخت و آن را منهدم
کرد و خود نيز شربت شهادت نوشيد.
فیشر ،رابرت :استاد رشتۀ تعلیم و تربیت در

دانشگاه برونل است که بر استفاده از داستان برای
ارتقای فکر و یادگیری تأکید دارد.

ک
كلر ،هلن :هلن كلر دانشمندي آمريكايي (1880م)
بود .وي در نوزده ماهگي در اثر بيماري ،شنوايي
و بينايي خود را از دست داد و در هفت سالگي
تحصيل را آغاز كرد .در ده سالگي با الفباي
ويژة كودكان نابينا آشنا شد و چندي بعد توانست
سخن گفتن را بياموزد .از آن زمان كه نامش بر
سر زبانها افتاده بود ،كوششهاي اجتماعي خود
را آغاز كرد .وي پس از پايان تحصيالت دانشگاه،
دست به يك رشته سخنراني ،گفتارنويسي و پخش
كتاب زد و از درآمد آنها آموزشگاههاي فراوان در
آمريكا و ديگر كشورها براي نابينايان تأسيس كرد.
بهترين نوشتة وي «داستان زندگي من» نام دارد
كه شهرت جهاني يافت.

م
مجلسی ،مح ّمد باقر :از بزرگترین و معروفترین
دانشمندان دورۀ صفوی است .وی به سال 1037
هجری قمری در اصفهان متولّد شد و در سال
 1111در همان شهر وفات یافت .تعداد تألیفات
او بیش از شصت مجلد است که معروف ترین آنها
«  بحاراالنوار» است.
معیری،رهی :مح ّمد حسن«بیوک» معیری
( ،1288 - 1347تهران) با تخلص رهی ،از
غزل سرایان معاصر و از ترانه سرایان بنام ایران

است .آثار او در مجموعه ای به نام «سایه» به
چاپ رسیده است.

مولوي 604 - 672( :هـ  .ق) .موالنا جالل ال ّدين
مح ّمد بلخي از شاعران و عارفان بزرگ ايران در
قرن هفتم است .كتاب عظيم «مثنوي معنوي»
با  26000بيت كه گنجينهاي از معارف اسالمي
«قونيه»
است ،معروفترين اثر اوست .آرامگاه او در
ّ
در كشور تركيه واقع است.

ن
نظامي عروضي :نويسنده و شاعر قرن ششم
هجري است .وي در اواخر قرن پنجم ،در سمرقند
والدت يافت .اثر مشهور او كتاب «مجمعال ّنوادر» يا
«چهار مقاله» است كه دربارة چهار گروه از مردم
منجم و طبيب نوشته شده است.
يعني :دبير ،شاعرّ ،

نوح :يكي از پيامبران اولوالعزم كه سالها قوم
خود را به راه راست دعوت كرد؛ ا ّما آنان همچنان
بر كج رفتاري اصرار ورزيدند .آنگاه خداوند نوح را
از طوفاني عظيم با خبر ساخت و نوح با ساختن
كشتي ،پيروان و خاندان خود و انبوهي از جانداران
را از مرگ نجات بخشيد.

و
وراويني ،سعدال ّد ين :يكي از دانشمندان
اهل وراوين در نزديكي اهر كه در قرن هفتم
هجری قمری ميزيست و كتاب «مرزبان نامه»
اثر مرزبان بن رستم شَ روينپَريم را كه به زبان طبري
(مازندراني كهن) بود ،به فارسي برگرداند.
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ه
هارون الرشید :بزرگ ترین خلیفۀعباسی که
پس از هادی به خالفت رسید .هارون مردی
متعصب و در عین حال خوشگذران بود .تج ّمل و
ّ
شکوه دربار او مشهور است و نسبت به علویان،
کینۀ شدید داشت .هارون هنگامی که به قصد
رسیدگی به امورخراسان در حرکت بود ،درگذشت.
هوگو ،ویکتور1885( :ــ1802م) مشهورترین
شاعر رمانتیک قرن نوزدهم فرانسه است و در
ردیف بزرگ ترین گویندگان و ادبای اجتماعی
جهان است .وی مردی آزاد منش و آزادی خواه و
طرفدار ج ّدی اصالحات اجتماعی به نفع طبقات
محروم و رنجبر بود .مهم ترین آثار او عبارت اند
از«:بینوایان»« ،گوژپشت نتردام»« ،مردی که
می خندد» و...

ی
يوسف (ع) :يوسف فرزند يعقوب (ع) است .در
محبت داشت،
خردسالي چون پدرش به او سخت ّ
ديگر برادران به او حسد بردند .آنها او را با خود
به صحرا بردند و به چاهي افكندند .گروهي
از كاروانيان او را از چاه درآوردند و در مصر
فروختند .يوسف پس از م ّدتي كه دچار سختيهاي
فراوان گرديد و به زندان افتاد ،بعد از آن به مقام
فرمانروايي (عزيزي) مصر رسيد.
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آا
اخالق ناصري :كتابي است نوشتة نصيرال ّدين
توسي به فارسي كه در نهايت زيبايي سخنان
افالطون و ارسطو را در حكمت عملي بررسي كرده
و نظريات پيشينيان را مورد شرح قرار داده است.
اسرارالتّوحيد في مقامات الشيخ ابوسعيد:
كتابي است در احوال شيخ ابوسعيد ابيالخير
كه مح ّمدبن م ّنور (يكي از نوادگان وي) آن را
نگاشته است.

ب
بوستان :يكي از آثار سعدي شيرازي و مثنوي
حكمي و اخالقي است كه در سال  655سروده
شده و داراي ده باب است.
عبدالرحمن جامی آن
بهارستان  :کتابی است که
ّ
را به پیروی از گلستان سعدی به نظم ونثر نوشته
است .این کتاب دارای هشت روضه (باب ) ،یک
مق ّدمه و یک خاتمه است.

پ
پیام پیامبر  :کتاب پیام پیامبر ،مجموعه هایي
از سخنان پیامبر بزرگوار اسالم (ص) و برگرفته از
منابع معتبر حدیث است که به کوشش بهاءال ّدین
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خرمشاهی و مسعود انصاری در ده فصل تدوین
ّ
و ترجمه شده است.

ت
تذكرة االولياء :كتابي است تأليف شيخ فريدال ّدين
عطّار نيشابوري در شرح حال بزرگان عرفان و
تص ّوف.

توحید مفضل  :این کتاب نوشتة یکی از شاگردان
امام   صادق (ع) به نام مفضل بن عمر الکوفی
است .مفضل این کتاب را پس از چهار جلسه ای
که از محضر آن امام بزرگ بهره گرفت ،نوشت.
عالمه محمد باقر مجلسی این کتاب را به فارسی
ترجمه کرده است.

ر
روضةخلد :این کتاب همانند کتاب گلستان
سعدی ،نثری آمیخته به نظم دارد و به تناسب از
آیات ،احادیث ،اخبار ،حکمت و ...بهره برده است.
روضة خلد در هجده باب نگاشته شده است.

ش
شازده کوچولو :آنتوان دوسنت اگزوپري نويسندة
اين اثر در سال  1900در شهر ليون ،زاده شد .در
چهارده سالگي يتيم شد و مسئوليت تأمين هزينة
خانواده به دوش او افتاد .خدمت نظام را در نيروي
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هوايي گذراند و فن خلباني و مکانيک آن را ياد
گرفت و به خدمت ارتش درآمد .سنت اگزوپري
بعد از تسليم فرانسه به قواي آلمان ،از آن کشور
تبعيد شد و به امريکا رفت و در آن کشور سه
کتاب نوشت که شازده کوچولو يکي از آن سه
است .سنت اگزوپري در يکي از پروازهايش گم
شد و هرگز بازنگشت.
شازده کوچولو پسرکي است اهل يک سياره ،که
يک روز با گل سرخش قهر ميکند و با پرواز
پرنده هاي مهاجر به زمين مي آيد و دنبال دوست
ميگردد .در زمين با موجودات مختلف برخورد
ميکند و ماجراهايي برايش اتفاق می افتد.

ق
قابوس نامه :كتابي است به فارسي تأليف
عنصرالمعالي كيكاووس بن اسكندر .نام قابوس نامه
از نام نويسنده كه در تاريخ به قابوس دوم معروف
است ،گرفته شده .نويسنده ،اين كتاب را با موضوع
اخالقي و تربيتي براي تربيت فرزندش نوشته است.

ک
کلیّات سعدی :به مجموعة آثار سعدی میگویند
غزلیات ،قطعات،
که شامل :گلستان ،بوستانّ ،
قصاید و ...است که در یک جلد کتاب گرد آمده
است.

كيمياي سعادت :كتابي است اخالقي و ديني
به زبان فارسي تأليف مح ّمد غ ّزالي .نويسنده
عمدة محتويات آن را از كتاب ديگر خود به نام

«  احياء العلوم» كه به عربي نوشته شده بود ،به
طور خالصه به فارسي نقل كرده است.

گ

اتمام رسيد.
مرزبان نامه :كتابي است به شيوة كليله و دمنه
تأليف مرزبان بن رستم يكي از اسپهبدان مازندران.
ن و تمثيل است.
اين كتاب مشتمل بر داستا 

گلستان سعدي :شيخ ،گلستان را به سال
 656هـ  .ق آفريد .گلستان به يقين يكي از
درخشانترين و استادانهترين نمونههاي نثر پارسي
است كه پس از گذشت قرون متمادي هنوز اثري
فن نگارش و محتوا ياراي برابري با
كه از حيث ّ
آن را داشته باشد ،خلق نشده است .نثر گلستان
مسجع است؛ يعني نثري كه گوشه چشمي نيز به
شعر دارد .زيبايي سبك نگارش گلستان آن چنان
در پهنة ادب سرزمين ما به جلوه گري پرداخته
كه بسياري را به دام تقليد از آن كشانده است.
در ميان تقليدكنندگان معتبر سعدي ميتوان از
جامي( ،صاحب بهارستان) قاآني( ،پديد آورنده
پريشان) و همچنين قائم مقام ،نام برد .گلستان
سعدي عالوه  بر ديباچه ،داراي هشت باب است
كه آميخته به نظم و نثر است.
بابهاي گلستان عبارت اند از .1 :در سيرت
پادشاهان  .2در اخالق درويشان  .3در فضيلت و
قناعت  .4در فوايد خاموشي  .  5در عشق و جواني
 .   6در ضعف و پيري  .7در تأثير تربيت  .   8در
آداب صحبت
م
مخزن االسرار :مثنوي مخزناالسرار سرودة
نظامي و در حدود  2260بيت در اخالق و مواعظ
و حكم است كه در حدود سال  570هـ  .ق به
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پيام پيامبر (مجموعهاي از نامه ها ،خطبه ها ،وصايا و سخنان

خرمشاهي ،بهاءالدين و انصاري،
حضرت مح ّمد (ص)) ،ترجمه وتدوينّ :
مسعود ،انتشارات جامي ،چاپ ا ّول ،تهران.1376 ،
تذكرة االولياء ،عطار نيشابوري ،فريدال ّدين مح ّمد ،به تصحيح مح ّمد
استعالمي ،انتشارات ز ّوار ،چاپ هفتم.1372 ،
توحيد ّ
مفضل ،ترجمةعالمه مجلسي ،چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،
چاپ ا ّول.1379 ،
چشمة روشن ،يوسفي ،غالمحسين ،انتشارات علمي ،چاپ ششم.1374 ،
چهارمقاله ،نظامي عروضي سمرقندي ،به اهتمام مح ّمد معين ،انتشارات
اميركبير ،چاپ دهم.1369 ،
خرمشاهي ،بهاء ال ّدين ،انتشارات ناهيد ،تهران ،چاپ چهارم.1387 ،
حافظّ ،
سيد اكبر ،نشر قو ،چاپ ا ّول.1376 ،
حرفي از جنس زمان ،مير جعفريّ ،
خمسة نظامي ،حكيم نظامي گنجوي ،به كوشش وحيد دستگردي،
انتشارات علمي ،بيتا.
داستان زندگی من ،هلن کلر ،ترجمۀ ثمینه پیرنظر (باغچه بان) ،انتشارات
کتاب زمان.١٣٨٧ ،
سيد جليل شاهري
داستانهايي براي فكر كردن ،رابرت فيشر ،ترجمة ّ
لنگرودي ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،چاپ ا ّول.1386 ،
دستور زبان فارسی ،وفایی ،عباسعلی ،انتشارات سمت ،تهران ،چاپ
سوم.1391،
دو قدم تا لبخند ،آدينه زاده ،حسن ،انتشارات ترانه ،چاپ نهم.1393 ،
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ديداري با اهل قلم ،يوسفي ،غالمحسين ،انتشارات دانشگاه فردوسي ،مشهد.1361 ،
ديوان امام (مجموعه اشعار امام خميني (ره)) ،ناشر مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)،
چاپ پنجم ،پاييز .1374
ديوان حافظ ،خواجه شمس ال ّدين مح ّمد ،به اهتمام مح ّمد قزويني -قاسم غني ،انتشارات
ز ّوار ،چاپ ا ّول.1369 ،
ديوان سنايي ،ابوالمجد مجدود بن آدم سنايي ،به كوشش مظاهر مصفّا ،تهران اميركبير.1336 ،
ديوان ملك ّ
الشعراي بهار ،محمدتقي بهار ،انتشارات توس ،چاپ دوم.1368 ،
ديوان ناصرخسرو قبادياني ،تصحيح مجتبي مينوي و مهدي محقق ،انتشارات دانشگاه
تهران ،چاپ پنجم.1378 ،
زنان نامدار شيعه ،عيسي فر ،احمد ،انتشارات رايحة عترت ،چاپ سوم.1387 ،
سه روز براي ديدن ،کلر ،هلن ،ترجمة مرضيه خوبان فرد ،انتشارات روان شناسي هنر،
تهران ،چاپ سوم.1392 ،
شازده كوچولو ،سنت اگزوپری ،آنتوان دو ،ترجمة محمد قاضی ،انتشارات کتابهای شکوفه،
تهران ،چاپ یازدهم.۱۳۶۴ ،
شاهنامه (نامة باستان) ،فردوسي ،ابوالقاسم ،به کوشش میرجالل ال ّدین ک ّزازی ،انتشارات
سمت ،تهران.1386 ،
سيد مرتضي ،انتشارات روايت فتح ،تهران ،چاپ ا ّول.1383 ،
شهري در آسمان ،آوينيّ ،
قابوس نامه ،عنصرالمعالي كيكاووس ،به تصحيح غالمحسين يوسفي ،انتشارات علمي و
فرهنگي ،چاپ هفتم.1373 ،
كليّات سعدي ،مصلح بن عبداهلل ،تصحيح مح ّمدعلي فروغي ،انتشارات ققنوس ،چاپ
ششم.1376 ،
كيمياي سعادت ،غزالي ،امام مح ّمد ،تصحيح حسين خديوجم ،انتشارات علمي وفرهنگي،
چاپ نهم.1380 ،
كودكي از جنس نارنجك ،گودرزي دهريزي ،مح ّمد ،نشر روزگار ،چاپ ا ّول.1387 ،
گزيدة اشعار قيصر امين پور ،انتشارات مرواريد ،تهران ،چاپ ششم.1382 ،
گنجينة سخن( ،منتخب آثار فارسي نويسان بزرگ) ،صفا ،ذبيح اهلل ،انتشارات اميركبير،
چاپ چهارم.1363 ،
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گنج سخن (منتخب آثار شاعران بزرگ پارسي گوي) ،صفا ،ذبيح اهلل ،انتشارات
ققنوس ،چاپ هشتم.1367 ،
مباني خواندن در زبان فارسي ،اكبري شِ لدره ،فريدون ،حجت كجاني حصاري و
رضا خاتمي ،انتشارات لوح زرين ،چاپ دوم.1391 ،
مسيح در شب قدر ،روايت حضور مقام معظم رهبري در منازل شهداي ارمني و
آشوري ،مؤسسة جهادي ،چاپ ا ّول.1393 ،
مثنوي معنوي ،موالنا جالل ال ّدين بلخي ،تصحيح نيكلسون ،انتشارات مولي ،تهران،
چاپ هشتم.1370 ،
مرزبان نامه ،سعدال ّدين وراويني ،به كوشش خليل خطيب رهبر ،انتشارات صفي
عليشاه ،چاپ چهارم.1370 ،
نيايش نامه (مجموعة شش جلدي ،گزيدهاي از نيايشهاي منظوم و منثور ايران و
سيدرضا باقريان و جمعي از نويسندگان ،ناشر مؤسسة فرهنگي
جهان) ،تحقيق و تدوين ّ
دينپژوهي بشري ،تهران ،چاپ ا ّول.1387 ،
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