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مقّدمه
سخنى با دبىران گرامی

پروردگار مهربان را سپاس مى گوىىم که در ساىه ى لطف و رحمتش به ما توان و زمان داد تا 
ـ تربىتى،  بتوانىم کتاب فارسى سال سوم راهنماىى را در ادامه ی برنامه ى جدىد و بر بنىاد روىکرد فرهنگىـ 

بدىن سان فراپىش نهىم
ـ اسالمى  اصول حاکم بر جهت گىرى ها و خط مشى هاى دفتر برنامه رىزى و تأکىد بر هوّىت اىرانىـ 
و بهره گىرى از توانمندى ها و مشارکت و همراهى دبىران ارجمند استان ها، پشتوانه اى بود تا اىن کار 

نوپدىد با پىکره اى تازه و ساختارى سنجىده به سامان برسد
فارسى دوره ى راهنماىى، با تکىه بر آموزش مهارت هاى اصلى زبان و توّجه به مهارت تفّکر 
و اندىشىدن، نقد و تحلىل از دىد پىوستارى و برنامه رىزى تألىف، دنباله ى همان زنجىره اى است که از 

پاىه ى اّول دبستان با کتاب هاى فارسى »بخوانىم« و »بنوىسىم« آغاز شده است
پژوهش هاى  و  مطالعات  درسى،  برنامه ى  راهنماى  پاىه ى  بر  کتاب  آموزشى  و  علمى  بنىاد 
زبان آموزى، تجربه هاى اندوخته از دوره ى پنج ساله ى ابتداىى و دىدگاه هاى صاحب نظران قلمرو تعلىم 

و تربىت، استوار است
براى آن که آموزِش اىن کتاب به شىوه اى روشمند و دقىق و بر پاىه ى اصول تألىف، روىکردها و 

اهداف آموزشى به اجرا درآىد، باىسته است همکاران ارجمند به نکات زىر، توجه کنند:
1ــ فارسی راهنماىی براساس برنامه ای مدّون و مصّوب تألىف شده است بنابراىن مطالعه ی 
دقىق کتاب »راهنمای معلم«، اطالعات گسترده ای را در اىن زمىنه در اختىار دبىران گرامی قرار می دهد 

و روش ها و الگوهای مناسب آموزشی و ارزش ىابی را نىز مشّخص می سازد
2ــ روىکرد آموزشى کتاب، روىکرد مشارکتى و فّعال است؛ بنابراىن در طّراحى شىوه هاى جدىد 
آموزشى، استفاده از روش هاى همىارى و بحث گروهى توصىه مى شود شرکت فّعاالنه ى دانش آموزان 
در فراىند ىاددهى ــ ىادگىرى، کالس را زنده، فّعال و با نشاط و آموزش را پوىاتر و ىادگىرى را ژرف تر 

و ماناتر مى سازد
3ــ نکته ى مهم در تألىف و تدوىن کتاب هاى فارسى راهنماىى سىر از زبان و ادبىات امروز 
به دىروز است در فارسى اّول راهنماىى، ادبىات امروز، پررنگ تر نماىانده شده است و در اىن کتاب 

تالش ما بر اىن بوده است که به تدرىج به سوى ادبّىات کهن گام بردارىم
٤ــ هر درس اىن کتاب در دو بخش »خواندن« و »نوشتن« به تقوىت مهارت هاى زبانى و ادبى 



مى پردازد و با کتاب هاى بخوانىم و بنوىسىم دوره ى ابتداىى و فارسى اّول و دوم راهنماىى پىوستگى دارد 
به همىن سبب دبىران گرامى مى باىد از مباحث و محتواى آموزشى پاىه های پىشىن کاماًل آگاه باشند

٥ ــ بخش »نوشتن« تمرىنى براى تثبىت و تقوىت آموزه های بخش »خواندن« است آموزش اىن دو 
بخش پا به پاى هم صورت مى گىرد تا »مهارت هاى کتبى« به تناسب »مهارت هاى شفاهى« پىشرفت کند

دانش آموز  روانى  و  ذهنى  خستگى  و  معلومات  انباشت  به  که  اضافى  مطالب  بىان  از  ٦ ــ 
منجر   می شود، باىد پرهىز کرد رعاىت اىن موضوع به وىژه در نکته هاى زبانى و ادبى، بسىار ضروری 
است مباحث دستورى و نگارشى در سال هاى آىنده گسترده تر و دقىق تر مطرح خواهد شد؛ بنابراىن به 

همان اندازه و محدوده ى کتاب باىد بسنده کرد
٧ــ نکته هاى زبانى و ادبى برگرفته از متن درس است و پىوستگى زىادى با محتوا دارد و به درک 

و فهم درس کمک مى کند؛ بنابراىن »متن محورى« در آموزش اىن نکات، از اصول اساسى است
٨ ــ شماره اى که در پاىان پرسش هاى خودارزىابى مى آىد، نشان مى دهد که گروه ها با راهنماىى 

معّلم مى توانند سؤاالت دىگرى نىز طرح کنند و به طور شفاهى به آن پاسخ دهند
9ــ درس »آزاد« فرصتى مناسب براى مشارکت دانش آموزان و دبىران در تألىف کتاب است 
طرح موضوعاتى متناسب با عنوان و محتواى فصل در حوزه ى فرهنگ و زبان و آداب محّلى، نىازهاى 

وىژه ى دانش آموزان و ناگفته هاى کتاب، در اىن قسمت پىشنهاد مى شود
1ــ از فّعالّىت هاى بخش »کار گروهى« که مربوط به قلمرو مهارت هاى گفتارى زبان است، 

تنها دو مورد به دل خواه، باىد از سوى گروه هاى دانش آموزى بررسی و پاسخ داده شود
11ــ فّعالّىت هاى بخش نوشتن باىد در دفتر و ترجىحًا به صورت گروهى در کالس انجام گىرد

12ــ روان خوانى ها، شعرخوانى ها و حکاىات، با هدف پرورش مهارت خواندن، اىجاد انگىزه، 
التذاذ ادبى و تنّوع، در کتاب گنجانده شده است 

13ــ براى هر درس امال و انشا نکاتی بىان شده است پىش از پرداختن به امال و انشا باىد به 
آموزش و تأکىد بر به کارگىرى آن ها توّجه شود هم چنىن، موضوع انشا در هر فصل با عنوان و محتواى 

درس هاى همان فصل باىد هم خوانى داشته باشد
1٤ــ در ارزش ىابى به همه ى مهارت هاى زبانى و ادبى به ىک مىزان توّجه شود

1٥ــ همه ى عناصر محتواىى کتاب، بر پاىه ی اصول علم برنامه رىزى، به صورت ىک پارچه و درهم تنىده 
سازماندهى شده است از اىن رو، آموزش اىن کتاب باىد، تنها به ىک دبىر واگذار شود

اهداف  بنىادی ترىن  از  ىکی  پژوهش  و  کتاب خوانی  مطالعه،  فرهنگ  و گسترش  تقوىت  1٦ــ 



عناصری همچون مطالعه و پژوهش، روان خوانی،  برنامه ی درسی فارسی و سازمان دهی محتواىی است
پرسش های تحلىل و تفکر و فهرست کتاب های مناسب به همىن منظور گنجانده شده است انتظار می رود 

دبىران گرامی برای پرورش اىن مهارت و فرهنگ سازی مناسب، تالش کنند
بررسى کتاب،  نقد و  ــ گروه هاى آموزشى سراسر کشور در گزىنش متون و هماىش هاى  ٭ 
حضور فّعال داشته اند، در همىن جا از دبىران همه ى مناطق کشور که با گروه هاى آموزشى همکارى 

داشته اند، صمىمانه تشّکر و قدردانى مى شود
تغىىر  سبب  به  کتاب،  تألىف  فراىند  و  کشورى  هماىش هاى  برگزارى  و  برنامه رىزى  طول  در 
سرگروه هاى آموزشى از سوى سازمان هاى محترم آموزش و پرورش در برخى از استان ها نماىندگان 

مختلفى همکارى کرده اند که اسامى همه ى اىن عزىزان، درپى مى آىد:
 اسماعىل رحىم زاده آوانسر )استان آذرباىجان غربى(، محّمدحسىن غالمى سراى )استان آذرباىجان 
شرقى(، اکبر حسىن پور )استان اردبىل(، صادق عبدالتاجدىنی )استان اصفهان(، آىت اله رحمتی خومانی 
)استان اىالم(، محّمدرضا احمدى )استان بوشهر(، علىرضا چنگىزى )شهر تهران(، اکرم تعالی خواری 
)شهرستان هاى تهران(، محّمد اسماعىل سعىدى بروجنى )چهارمحال و بختىارى(، جواد فاتحى )استان 
)استان خراسان شمالى(، زهرا راستگو)استان خراسان جنوبى(،  خراسان رضوى(، ىوسف جان پرور 
سىدعىسٰی موسوی )استان خوزستان(، حمىدرضا نورى )استان زنجان(، نادر افشار )استان سمنان(، 
علی اکبر شىخی )استان سىستان و بلوچستان(، زّرىن تاج ارجمند اىنالو )استان فارس(، نسرىن حاج شعبانىان 
)استان قزوىن(، محّمدابراهىم خسروبگی )استان قم(، کمال حسىنى )استان کردستان(، محمود حسىنعلى زاده 
و مسعود علی پور )استان کرمان(، اسداله عبدالمحمدی )استان کرمانشاه(، سىد محسن محناىی موردراز 
)استان کهگىلوىه و بوىراحمد(، اعظم الهی چترودی و نسرىن اسدىان مىالی )استان گلستان(، دکتر آسىه 
فقىه پرشکوهى و موسى انصارى فر )استان گىالن(، على فرج الّلهى )استان لرستان(، علىرضا نّجار زاده 
)استان مازندران(، غالم عّباس عارف )استان مرکزى(، حمىد پوىافر و فرخنده  مقصودى )استان هرمزگان(، 

فرهاد نظرى )استان همدان(، عباسعلی شاهدی علی آباد )استان ىزد( 
نظرات سازنده و ارزنده ی صاحبان فکر و فرهنگ و دبىران دلسوز و فرهىخته، راهگشا و راهنما 

و کمال بخش برنامه ی درسی و کتاب فارسی خواهد بود
گروه زبان و ادبّىات فارسى
دفتر تألىف کتاب هاى درسى ابتداىی و متوسطه نظری
Literature - dept.talif.sch.ir نشانى پاىگاه گروه زبان و ادبّىات فارسى: 
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فصل اوّل

اسالم و انقالب اسالمی
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د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی

١ــ ابیات زیر از سعدی با کدام قسمت درس ارتباط دارد؟١ــ ابیات زیر از سعدی با کدام قسمت درس ارتباط دارد؟

خودارزيابی

٢ــ منظور از این سخن »برادر خویش را نصرت کن اگر ظالم بَود یا مظلوم«، چیست؟
٣ــ به نظر شما جّذاب ترین قسمت متن، کدام است؟ چرا؟

٤ــ ..................................

نکته ی اّول: در سال های گذشته، با »جمله« آشنا شدید و دانستید که جمله از نظر نوع پیام، 
چهار نوع است: خبری، پرسشی، عاطفی و امری. 

هم چنین گفتیم که جمله از نهاد و گزاره تشکیل می شود.
اکنون به جمله های زیر توّجه کنید:

ــ اسالم، دینی جهانی است.
فعل نهاد      

                        گزاره
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ــ خدای، تعالی، گشاده روی را دوست دارد.
فعل نهاد   

گزاره  
همان گونه که خواندیم گزاره از اجزایی تشکیل می شود که فعل جزء اصلی آن است. آیا بقیه ی 

اجزای گزاره را به یاد دارید؟ در جمله های باال چه اجزایی از گزاره آمده است؟
نکته ی دوم: پیش از این با تفاوت »زبان« و »ادبیات« آشنا شدیم و دانستیم که هرگاه بخواهیم 
منظور خود را زیباتر و دل نشین تر بیان کنیم؛ از ادبیات بهره می گیریم. به همین دلیل است که ادبّیات 
را زبان هنری یا زبان برتر می نامند. در متن ادبی از تشبیه، تشخیص، کنایه، تلمیح، مراعات نظیر، 

امثال و حکم، تضمین و … استفاده می کنیم تا سخن را زیبا و آراسته تر کنیم.

كا ر گر و  هی

١ــ از رفتارهای پسندیده که در این درس خوانده اید، کدام رفتارها در مدرسه، کاربرد بیش تری 
دارد؟

٢ــ هر گروه برای یکی از موضوعات رفتاری درس، داستان، خاطره یا حکایتی مناسب به کالس 
عرضه نمایید.

٣ــ درباره ی زیبایی های ادبی متن درس، گفت وگو کنید.

١ــ با هریک از کلمه های زیر، یک جمله ی زیبا بنویسید.
     طنین، مشتاق،کردار،گشاده رو

٢ــ برای هر یک از واژه های زیر، معادل مناسب دیگری بنویسید.
     مظلوم،گنجینه،رسول،خصلت،آبشخور،سعادت

نوشتن
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٣ــ هم خانواده ی واژه های زیر را بنویسید.
      متعال، ظاهر،ظالم، نصرت،مسلمان

٤ــ نام اجزای مشّخص شده ی جمله های زیر را بنویسید.
ـ هم نشین نیک، بهتر از تنهایی است. ـ

ــ انقالب اسالمی، پرتو امیدی را در دل مردم تاباند.
ــ ما باید مظلوم را یاری کنیم.

٥  ــ امال

 هنگام نوشتن امال، به انتخاب قلم و کاغذ مناسب، فاصله ی چشم با کاغذ، 
درست نوشتن و شیوه ی صحیح به دست گرفتن قلم، توّجه شود.
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درس دوم

١

٥
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١ــ چرا شاعر می گوید »فصل غریبی سر آمد«؟
٢ــ در شعر دوم، برای میالد امام زمان )عج( چه توصیف هایی به کار رفته است؟

٣ــ رهبران جامعه ی اسالمی، چه نقشی در هدایت مردم دارند؟
٤ــ .........................

نکته ی اّول: به جمله های زیر توّجه کنید:
ــ چشمه های خروشان تو را می شناسند.

ــ او با صفاتر از باغ گل است.
ــ شجاع ترین مردم کسی است که بر هوا و هوسش غلبه کند. )حضرت علی )ع((

١ــ چرا شاعر می گوید »فصل غریبی سر آمد«؟

خودارزيابی

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی



9

واژه ی »خروشان« کلمه ی »چشمه ها«، »باصفاتر« ضمیر »او« و »شجاع ترین« واژه ی بعد از خود 
یعنی »مردم« را توصیف می کنند به این نوع واژه ها که توضیحی درباره ی کلمه ای دیگر می دهند و یکی 

از ویژگی های آن را بیان می کنند صفت می گویند.
واژه ی »خروشان« بدون هیچ نشانه ای به کار رفته است اّما واژه های »باصفاتر« و »شجاع ترین«، 
به ترتیب، دارای نشانه های »تر« و »ترین« هستند. این نشانه ها برای مقایسه، به صفت  ها افزوده می شوند. 
به صفت هایی که »تر« دارند، صفت برتر یا تفضیلی و به صفت هایی که »ترین« دارند، صفت برترین یا 

عالی می گویند.

صفت برترین )عالی(صفت برتر )تفضیلی(صفت ساده

پاک ترینپاک ترپاک

مهربان ترینمهربان ترمهربان

نیکوکارتریننیکوکارترنیکوکار

مقایسه ای  یا ضمیر،  اسم  یا چند  دو  بین  که  می روند  کار  به  هنگامی  برترین  و  برتر  صفت های 
صورت گیرد.

نکته ی دوم: با دّقت در شعر درس، قافیه و ردیف را مشّخص نمایید.
همان طور که می بینید واژه های »خروشان«، »پریشان«، »بیابان«، »باران« و … کلمات قافیه و 
به شمار می آیند چگونگی قرار گرفتن قافیه ها را در نمودار زیر می توان  »   تو را می شناسند«، ردیف 

مشاهده کرد.
× .........................  × .......................
× .........................   .........................
× .........................   .........................
× .........................   .........................

.......
به این نوع سروده غزل می گویند. غزل بیش تر به بیان احساس و عاطفه، فراق و جدایی و عشق 

و  عرفان و … می پردازد.
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١ــ کلمات زیر را با استفاده از صفت های مناسب گسترش دهید.
رویش پرسش  میالد        فصل 
گلزار بیابان  خراسان        کوچه 

٢ــ یک تشبیه و دو تشخیص از درس بیابید و بنویسید.
٣ــ دو بیت از شعر را به دل خواه برگزیده، به نثر ساده بازگردانید.

٤ــ قافیه و ردیف شعر دوم درس را پیدا کنید و بنویسید.
٥ ــ جدول زیر را کامل کنید.

٢٤

٥

٣

٦٧
٨
٩

١٠١١١٢ ۱

در سال دوم با قالب »قصیده« آشنا شدید. اگر ساختار آن را با »غزل« مقایسه کنید، می بینید که 
طرز قرار گرفتن کلمات قافیه و ردیف مانند هم است.

اّما در دو موضوع زیر با هم تفاوت دارند:
١ــ معموالً تعداد ابیات در غزل کمتر از قصیده است.

٢ــ قصیده بیش تر به مدح و ستایش و توصیف طبیعت می پردازد.

١ــ درباره ی زمان و شناسه ی فعل های شعر نخست، گفت وگو کنید.
٢ــ درباره ی صفت های به کار رفته در درس ، گفت وگو کنید.

٣ــ درباره ی زندگی و فضایل حضرت امام رضا )ع( گفت وگو کنید.

كا ر گر و  هی

نوشتن
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١( دروازه ی آن در درس سوم آمده است.
٢( یکی از پیشوندها

٣( مشق میان تهی
٤( نشانه ی مفعول

٥  ( بخشی از نام فصل اّول کتاب های فارسی دوره ی راهنمایی
٦  ( اگر برعکس بخوانید کتابتان با آن آغاز می شود.

٧( فصلی که سرآمد
٨ ( مترادف اصحاب

٩( جهت
١٠( نام یکی از سوره های قرآن که از آن به نام »قلب قرآن« یاد شده است.

١١( یکی از ضمایر

 … )١٢

٥  ــ انشا

 در نگارش انشا به موارد زیر، توّجه کنید:
١ــ استفاده از آرایه های ادبی )تشبیه، تشخیص، تکرار حروف، تلمیح، جناس، 

سجع و …(
٢ــ دّقت در انتخاب نام و عنوانی زیبا و کوتاه و متناسب
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١ــ به نظر نویسنده با وقوع جنگ تحمیلی چه اتفاقاتی در خرمشهر افتاد؟
٢ــ منظور نویسنده از جمله ی »شهر در پناه شهداست« چیست؟
٣ــ چرا »خّرمشهر« نماد هشت سال مقاومت معّرفی شده است؟

٤ــ ......................

١ــ به نظر نویسنده با وقوع جنگ تحمیلی چه اتّفاقاتی در خّرمشهر افتاد؟

خودارزيابی

'34#$Ea`#_#c:EŒ1"E$`‹ Zk%"<43A #D/¾%"ç ZŽq '$"rX#{w/ñ '¿˜ò):©±RÎ)*]q“4& '('34¨` EajO P̧4%6X#{!€
W Bç #ÒA"“O P4#g ZhAº¨q 'y #́$q '$q Zr66443Ï 'â#Ýq '$%XRp6q '$q Eyh&#T6"#$64q '$q '$"<w

]o#$XRp;"²34X/¦óÃWZ§/ô"/gh46q Ey¹ ZŽWEyhqWj}~q)½‡#�VO"43 P4` Ea 'y Bz%XRp" /$'X#YlE•" Zr/õ]O"£)ö
RÎ

fGo#$XRpWX'YZ[\9:34:/æ/‘h4q#$" Ey'_wlE•" Zr/õO"£q 'y'_" '$ P4A RS/ÅO" Z§#—÷43/… ZÂÃ" /$O P4" #Q4A /è Zh" #y'_/gh4A RS
ØX/{'34:t,µ])En" #QG4X#{Oq '$"<%34q '$wlE•" Zr/õO"£q 'y'_4%6" #Qw

x'y #zX#{"B$q Zr" /$X/{%:tEe`O4%:tf/¾:ùmA‚ 'Å" /ÅG)Eno#$X
Rp/… ZÂÃq 'y'_"j'vwfs±B•4Ee`

)'n4XE{6"“) #ú3"âšA #D’"rû=G: #üýG:ª/þ%& #(6/g Zh4%6X#{'34X'¦]O P4å"<4] /… ZÂÃ

` Ea§m`#e)½‡ÿÞ!]ZØ& 'œ P4;%& ZÂ
,ÎX#{%&#Twå '33O436 P4'34`Ee4˜'" '̂:)'n"jk P4A #Dx'y #z)*X,i '$E•§/Ñq'yA RS2

|f:©#g#z6'34`Ee4Rµ" 'QGq Ey¹ ZŽA #D#ä4:#š'‰3/èA® /gh4"#$& '$6%346qE$& Z†€w`Ee4A‚j #ë43ŠE$
O4& #(l#•EL#–])G%:t'34órASoGO4%:ª'v4& #(X#{G&Ö#$" /$; '346fGWX'YZ[\9:'¢A /è Zh"£%&#T6%& '(': Ec'_"“qâ#Ýf
’"r=>û%A #D/¾%"ç ZŽ3q Eyhw

q Ey¹ ZŽWEyhq:t'& /T))'¤E_6 P4

s



16

نکته ی اّول: همان طور که خواندیم، مهم ترین جزِء گزاره، »فعل« است و دانستیم که فعل دارای 
زمان های ماضی )گذشته(، مضارع )حال( و مستقبل )آینده( است؛ نیز دانستیم که هر فعل دارای بن و 

شناسه است. اکنون به این جمله ها توّجه کنید:
ــ این شهر دروازه ای در زمین داشت و دروازه ای دیگر در آسمان )داشت(.

ــ آنان که یاد آن مقاومت عظیم را در دل محفوظ داشته اند، پیر شده اند و پیرتر )شده اند(.
همان طور که می بینید، در جمله های باال، فعل از آخر جمله حذف شده است. در این جمله ها، فعل 
به این دلیل حذف شده است تا از تکرار بیهوده ی آن جلوگیری شود. آیا می توانید فعل های حذف شده ی 

جمله های زیر را بگویید؟
ــ من با دیدن دوستم خوش حال شدم و خندان.

ــ خداوند دوستدار نیکوکاران است و یاور راست گویان.
نکته ی دوم: به این دو قسمت از متن درس توّجه کنید:

ــ با خود می گفتم: جنگ بر پا شده بود تا محّمد جهان آرا به آن قافله ای ملحق شود که به سوی 
عاشورا می رفت.

ــ جهان آرا گفت: من نمی توانم به شما فرمان بدهم. هر کس می تواند، بایستد و هر کس نمی تواند، 
برود. 

یا  درونی  گفت وگوی  را  نوع  این  می گوید.  سخن  خویش  با  نویسنده  جمله،  نخستین  در 
مونولوگ      گویند. گفتار یک نفره ای که می تواند مخاطب داشته باشد یا نداشته باشد. اغلب نیایش ها، 
مناجات ها و مرثیه ها از این نوع هستند. در جمله ی دوم گفت و گو بین افراد صورت می گیرد؛ یعنی 
فرد با شخص یا اشخاص دیگری سخن می گوید که به آن گفت و گو با دیگران یا دیالوگ می گویند. در 
سال پنجم ابتدایی با »دیالوگ« در داستان آشنا شده اید. از مونولوگ و دیالوگ به ویژه در داستان ها، 

نمایش نامه ها و فیلم نامه ها بسیار استفاده می کنند.

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی
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كا ر گر و  هی

١ــ منظور جوان بسیجی از جمله ی »با وضو وارد شوید« چه بوده است؟ درباره ی آن گفت و گو 
کنید.

٢ــ نمایش نامه ی کوتاهی تهّیه کنید که در آن از انواع گفت و گو استفاده شده باشد.
٣ــ چه شباهتی میان واقعه ی کربال و جبهه های هشت سال دفاع مقّدس بوده است؟

مطا  لعه و پژ و هش (   1   )

افراد از نظر هوش، فهم، استعداد و حافظه با یکدیگر اختالف دارند. انسان های عاقل و رشید 
از حافظه ی خود بهره برداری صحیح می کنند؛ ولی دیگران ممکن است حافظه ی بسیار نیرومندی داشته 
باشند، اّما نتوانند از آن استفاده کنند. آن ها تصّور می کنند، حافظه یک انبار است. انباری که باید دائماً 
آن را پر کنند، هر چه پیدا کردند آن جا پرت کنند؛ عیناً مانند انبار یک خانه که احیاناً وارد می شوی 
می بینی یک تکه حلبی، یک قطعه فلز، یک میز شکسته و یا یک صندلی شکسته در آن جا افتاده است، 
اّما آدمی که عاقل باشد در بهره برداری از حافظه ی خود دّقت می کند و اّولین کاری که انجام می دهد، 
گزینش و انتخاب است؛ یعنی حافظه ی خود را  مقّدس می شمارد؛ حاضر نیست هر چه شد در آن سرازیر 
کند. حساب می کند که دانستن چه چیزهایی برای او مفید است و چه چیزهایی بی فایده است. مفیدها را 
درجه بندی می کند و مفیدترها را انتخاب می کند، سپس آن ها را به حافظه ی خویش می سپارد، آن چنان 
که امانتی را به امینی می سپارد، در خود سپردن دّقت می کند؛ یعنی به طور دقیق و روشن آن را وارد 

ذهن می کند و سپس تحویل حافظه می دهد.
مثالً کتابی را مطالعه می کند؛ انسان کتاب را بار اّول به قصد لّذت می خواند در این صورت نمی تواند 
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در مورد مطالب کتاب، قضاوت کند؛ دور دوم می خواند، حّتی قوی ترین حافظه ها نیازمند است که یک 
کتاب مفید را الاقل دوبار پشت سر هم بخواند؛ پس از آن مطالب را تجزیه و تحلیل و دسته بندی می کند 
و هر مطلبی را با توّجه به این که از چه دسته مطالب است به حافظه می سپارد. بعد کوشش می کند که به 
سراغ کتاب دیگری برود که در موضوع کتاب پیشین است. حّتی االمکان تا از موضوعی فارغ نشده است 

و در حافظه به صورت روشن و منظّم نسپرده است، وارد موضوع دیگر نشود.
اشتباه است اگر انسان یک کتاب را مانند یک سرگرمی مطالعه کند و قبل از آن که مطالب کتاب 
درست جذب ذهن شده باشد و ذهن، فرصت تجزیه و تحلیل پیدا کرده باشد، به کتاب دیگر و موضوع 
دیگر بپردازد. امروز کتب تاریخی، فردا روانشناسی و پس فردا کتب مذهبی مطالعه کند، همه مخلوط 

می شوند و حکم انباری بی نظم را پیدا می کند.
برای خود الزم می داند جمع می کند؛ آن ها را مکّررًا  انسان خردمند کتاب ها و مطالبی را که 
مطالعه و دسته بندی و سپس خالصه می کند؛ خالصه را یادداشت می کند و به حافظه ی خود می سپارد 

بعد به موضوع دیگر می پردازد.
چنین فردی اگر حافظه اش ضعیف هم باشد از آن حداکثر استفاده را می کند و مثل کسی می شود 
که کتاب خانه ی منظّمی با قفسه های مرتّب دارد. کتاب خانه ای که هر قفسه اش به کتاب های معّینی در 
رشته ی خاص مربوط می شود، به طوری که هر کتابی را که بخواهد فورًا آن را می یابد اّما اگر غیر از 
این باشد، همانند آدمی است که کتاب خانه ای با هزارها کتاب داشته باشد اّما کتاب ها را روی یکدیگر 

ریخته است. هر وقت کتابی را بخواهد؛ دو ساعت باید دنبالش بگردد تا پیدا کند.
امدادهای غیبی، شهید مرتضی مطّهری
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١ــ با هریک از کلمه ها و عبارات زیر جمله های زیبا بسازید.
     قافله، محفوظ، حیات حقیقی، منظر، معراج

٢ــ در متن زیر، فعل های قابل حذف را مشّخص و متن را بازنویسی کنید.
جبهه ها سرشار از ایمان بود و عشق بود. رزمندگان نماز می خواندند و قرآن می خواندند. شب های 

جبهه بر گونه ها اشک می نشست و بر لب ها زمزمه ی دعا می نشست.
٣ــ نمونه ای از »گفت و گو با خود« و »گفت و گو با دیگران« را بنویسید.

٤ــ یک خاطره از دوران دفاع مقّدس را از بزرگ ترها بپرسید و آن را بنویسید.
٥  ــ درباره ی نقش شهر یا روستای خودتان در دوران جنگ تحمیلی، یک بند بنویسید.

٦  ــ امال

 باید توّجه داشته باشیم، در نوشتن امال، صدا و حروف پایانی کلمات به ویژه 
افعال را حذف نکنیم مانند نوشتن »آن ها رفتن« به جای »آن ها رفتند«.

نوشتن
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۱ــ شاعر در پاورقی کتابش آورده است: این مصرع را از شهیدی به یاد دارد.

١

٥

ــ شاعر در پاورقی کتابش آورده است: این مصرع را از شهیدی به یاد دارد.

١
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حکایت
سیرت سلمان

سلمان فارسی بر لشکری امیر بود. در میان ُرعایا چنان حقیر می نمود که وقتی 
سلمان  سلمان    بر.  لشکرگاه  به  و  بردار  کاه  توبره ی  این  گفت:  رسید،  وی  به  خادمی 
برداشت. چون به لشکرگاه رسید، مردم گفتند: »امیر است«. آن خادم بترسید و در 
قدِم وی افتاد. سلمان گفت: »به سه َوجه این کار از برای خود کردم، نه از بهر تو، هیچ 
اندیشه مدار. اّول آن که تکبّر از من َدفع شود؛ دوم آن که دل تو خوش شود؛ سّیم آن 

که از عهده ی حفظ رعیت بیرون آمده باشم«.
روضه ی ُخلد، مجد خوافی
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فصل دوم

علم و فرهنگ
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8R HEI5&'_ Gz

UKHc{5@57* =@6 (W|@"W(}(Q|'7&'� G€ * Å "&&7"‚Hc{ 0 "P(h"ƒ„ ] Ê g(l8*Gx&*H<I(…* g b@$)$hg
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8±*@$„O' "W <̧ 7 (Q§$C ") &*6 (ê“ &'s gV %e

H9ÆÇ6R9#/0
cdT 

<JFK- )\FL#…g.O Do0 )1;tP0 )¦%m<(E9 )\#L `<H,0 D±
%ªG(Jc{P `<.Oo<V %eP- )/<0 FQDy ),(;¥<V >œE ),<9 )/<

6#7
`<,-q(.‚†#N&F/-.OV.́ Do<89 )\ Do-F/V %eP `<80 )Q),<D4)3<8(È™.s,-(5É)\ÊJ)XV #W-‡6R8; #ucmi 

P0 )¦%m<-p ),- #\)LHP<,(859#/9 F'E,- >'0FQ6#7H-pE ),- ./H<6R9 F\&Ì(<#…g9 )\v ),- #\)LP `<.Oo<V %e
)·8.uP<;(6)7<;Í>3V %eH<JFK0‹

.+#/š)‚J
c{.hg,0 D±

%ªE8-‡ `<6R59 )/0 Dk6#7- )/<0 .1Î8; FuÊ<,P `<<,Do<8.́V9 )\ Do-F/i
Jc{<É)\ÊJ)XP<0 FQ(;Ï),9#/8(<->/#WV(V #W-‡H<)}Jc{.́V59 D@-F/6R9 )/<0 .1- DScª#36 DÑGP(G(<9#/9>/

8,( `<(FWVª-F/D4(D4#3(,FL#N) F“59‡-G; #u )|g#…<5 .s,0À`<6c› .\ )Ò DÇ6)lÊ )8#+<F“8-6R80 Dki

 

 



26

 

 

 F
P<0 FQV FWF[FÓ@.’0 Dk6)7<0 FQ(6#7-p9 #\v<V %e58,<8)/P<JcfE9 )\#L `<H80 )Q.Oo<i-F/<#…g5V²bG

Ê# >*5E,(8P<0 FQ6)7<J#K<V FWg#…<E ),<9 )/<;tE9 )/ ),5E80 F¦)Lš #\vV FW6c°9 )\ Do0 %d(̀<6Ô-xDo<9 )/.́5V.’- .\ D§¨V FW8-#/
)‚Jc{.h5gV FW5 .Oo- #\oV FWP9 #\o,V FW6Õ0 )1ÎP-‡-@6.79 #\.Ò‘E80 F¦)L.Oo<i

gÖ )8P<0 FQ-F/Fs- .\%mV %eE9a×J.K#…gVØ #\o(HDy ),0_ `<5 .Oo<Dy,(J>K6R9F/-#/i(°6.[.}((
.s8-èFs- .\%m6)7<0 )QG6c°9 )/ ),5P- )/<0 FQ"

)Ù )1(V©- )/JFK,#KH )JF£¸; .u(Fƒ ) o#\E9.KHJ<,6R9 F\&Ìi
*<8 >S<=&?<( W6(N+ &,(@aN<a/ 01Q/™oK2]K<"¢a8 (SKN+ #)&w(èK(,i=(jh6(̂ &@aK]†l6a8 (S<N"3�+ (, D%>c

b-'�+>)*+&)=>£2+oL3—˜2(Z2= 0Œ>¤f*++ (, DE M<aa= 9RK3>)C&B/ (k8 9:2<N<a=#j&w/¥23 #¦ (§Kx &,_ƒ #waa= 9Rn= 9R<
{3&)aC D̈ KN#‰>Š€ (c/ >k>¤f*+KN8 DO 0Pa8 (S/ #̀ DE<3 ()"3 D�+>)df#gN+K

]© (v #wªœ«/ >kN+X2K3o<8 (v (w3l M<n
),<;Ï#1.Ý6#7- )\ Do

`<-F/V .́ Do )9 cÞH,0 D±
%ª.Oo<V %eP<0 FQ6)7<J#K<G6R9F/-#/V %e),<- F“

%ßE9‡ `<(V FW- F“
%ß

6R8(,iFL8<†#\.s-#/6%›),<Èà"J.K#…g;á- )\|É)\ÊJ)XP<J#K<.Oo<i,- ./#+)*(É)\ÊJ)X6 F78<g#…<;t),g#h‡
,- D@;t),<E ),0_ `<H-p56.¡¢ )'<8#L6)l(6½

%³'(̀6c°9 )/ ),.Oo<iP- )/<0 FQ9#/-F/),<g#…<F3 `<H-p,0)‹
Dâ

%ã->/(?Ä ),É)\ÊJ)X56)7<J#K<H<JFK6)7<8-F/
`<#ävåg0 )Q#3D4F£æE;9)/; #ucmi

GV©- )\Ê- D@); #u)LJFKg #habI0 )À0_./~-%m9 #\E9 D@.Oo<

P<0 FQ<#K6)7<J9#/-F/9 )/<9F/V %eH<JFK>œVg #h‡ ),;t(E9 )\#L `<H<,-q6R9 )\%mi5E9 )\#L `<,- #\§F30 .1J>K®†.(
„)ƒ; #uc&.\.Oo<(V FW;:H,<0kFs-q,6½)¾9p8icã, )JFKJ.K#…g.[& )ê )‘V %eF£™H-6)7<Jc{9#/-F/D4#3<JFK

5 .O)·<8J>K.[& )ê )‘),<E9 )\#L `<.Oo<iV²bHg#…<-pV FW0 cŒ >')/6c›F£æE;H; #ucm),<.[.}(),-F/6R88Jc{T

@$)$hg

T

iª



27

١ــ جوانان ایرانی برای پیشرفت در آینده، چه وظیفه ای دارند؟
٢ــ منظور از »آینده به هر سواری رکاب نمی دهد« چیست؟

٣ــ شما چه طرحی برای پیشرفت آینده ی ایران دارید؟
٤ــ .............................

نکته ی اّول: هرگاه شاعر یا نویسنده، مصراع یا چند بیت یا سخن شاعر یا نویسنده ی دیگری 
را در ضمن شعر یا نوشته ی خود بیاورد، به آن تضمین می گویند.

گاهی در تضمین، شاعر و نویسنده به نام شاعر یا نویسنده ای که از او مصرع یا بیت یا سخنی 
آورده، اشاره می کند و گاهی نیز به این دلیل که شعر یا نوشته بسیار مشهور است، به گوینده ی آن اشاره 

نمی شود:

خودارزيابی

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی
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که آخرین مصراع این شعر از حافظ شیرازی است.
نکته ی دوم: به جمله های زیر توّجه کنید:

ــ حکیم و تاریخ نویس یونانی حدود دو هزار و پانصد سال پیش درباره ی نوع تربیت جوانان 
ایران می نویسد: 

»به فرزندان خود ......«.
ــ حضرت علی )ع( می فرماید: »فرصت ها چون گذر ابر می گذرند، آن ها را دریابید«.

دو فعل »می نویسد« و »می فرماید« فعل مضارع هستند. می دانیم فعل مضارع نشان دهنده ی 
انجام کار در زمان حال یا آینده است اّما در جمله های باال به انجام کاری در زمان گذشته اشاره 

می کند.
وقتی برای سخن کسی که در زمان گذشته به سر می برد زمان مضارع به کار می بریم، به معنای 

این است که آن شعر یا سخن و گوینده ی آن هم چنان زنده و اثرگذار است.

در نمونه ی زیر، شهریار در شعر »ای وای مادرم« می گوید:
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١ــ تفریح و شکل آموزش جوانان امروز و جوانان گذشته را مقایسه کنید.
٢ــ درباره ی دو بیت سعدی در متن درس بحث و گفت و گو کنید.

٣ــ شعری را از کتاب سال اّول راهنمایی بیابید که در آن تضمین به کار رفته باشد.

١ــ با کلمه ها و ترکیب های زیر با توّجه به آن چه در کمانک آمده است جمله بسازید.
فرهنگ )جمله ی نهی(              ،       شرارت آمیز ) جمله ی عاطفی  (

انحطاط )جمله ی پرسشی(         ،      مقهور )جمله ی خبری(
٢ــ نقشه ی ایران را بکشید و دو جمله ی زیبای متن درس را که درباره ی ایران و ایرانی است در آن 

بنویسید.
٣ــ سه جمله مثال بزنید که در آن ها فعل مضارع در معنای فعل ماضی به کار رفته باشد.

٤ــ ده کلمه ی دشوار از درس بیابید و آن ها را در یک بند به کار ببرید.
٥  ــ انشا

با  و گوی  گفت  و  )مونولوگ(  درونی  گفت وگوی  از  می توان  متن  در یک  ١ــ 
دیگری )دیالوگ( بهره برد.

٢ــ پس از نوشتن انشا برای اصالح متن الزم است آن را یک بار با صدای بلند 
و یک بار به آرامی اّما دقیق بخوانیم.

كا ر گر و  هی

نوشتن
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درس پنجم

٥

١
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٭ ٭ ٭

١

٥
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١ــ علم در این دو شعر به چه چیزهایی تشبیه شده است؟
٢ــ مفهوم حدیث معروف »َمْن َعَرَف نَْفَسه فََقد َعَرَف َربَّه« با کدام بیت ارتباط دارد؟ چرا؟

٣ــ دانایی چه تأثیری در زندگی فردی و اجتماعی دارد؟
٤ــ .............................

نکته ی اّول: در دوره ی ابتدایی و درس یازدهم سال دوم راهنمایی، با مخّفف و علّت استفاده ی 
آن آشنا شدیم. مثالً دانستیم که »برون« مخّفف »بیرون« و »سیه« مخّفف »سیاه« است.

درزبان فارسی کلمه های دیگری نیز وجود دارد که چند شکل شبیه به هم دارند و از آن ها در 
موقعّیت های مختلف استفاده می شود:

ــ جاودان، جاویدان، جاودانه
ــ هوشیار، هشیار

ــ آینه، آیینه
ــ پرهیزکار، پرهیزگار

یادآوری: همیشه این کلمه ها را به جای یکدیگر نمی توان به کار گرفت. همان گونه که در سال گذشته 
خواندید؛ گاه شاعران برای حفظ وزن و آهنگ شعر خود یکی از این نمونه ها را انتخاب می کنند.
اکنون اّولین و آخرین کلمه ی بیت پنجم را با شکل دیگر بخوانید؛ چه اتّفاقی رخ می دهد؟

شده اید.  آشنا  ترجیع بند  قصیده،  قطعه،  رباعی،  غزل،  با  گذشته  سال های  در  دوم:  نکته ی 
اکنون با یکی دیگر از قالب های شعر فارسی آشنا می شویم. هر دو شعری که در این درس خواندیم، 
چه ویژگی مشترکی در قالب شعری دارند؟ با اندکی دّقت متوّجه می شویم که قافیه های هر بیت با بیت 

دیگر متفاوت است.

١ــ علم در این دو شعر به چه چیزهایی تشبیه شده است؟

خودارزيابی

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی
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 .........................   ........................
 .........................   ........................

× .........................  × ........................
◊ .........................  ◊ ........................

به این قالب »مثنوی« می گویند. مثنوی معموالً بلند و طوالنی است. از مهم ترین مثنوی های فارسی 
می توان »شاهنامه ی فردوسی«، »بوستان سعدی«، »مثنوی مولوی« و »لیلی و مجنون نظامی« را نام برد.

١ــ دست یابی به علم درگذشته و امروز چه شباهت ها و تفاوت هایی دارد؟
٢ــ دو شعر درس را با هم مقایسه کنید. شباهت ها و تفاوت های آن ها را بگویید.

٣ــ یکی از مثنوی های معروف را انتخاب کنید و بخشی از آن را در کالس بخوانید.

١ــ با هر یک از ترکیب های زیر جمله ای بنویسید.
آب حیات، راه نجات، مرغ جان، بْخرِد هوشیار

٢ــ یکی از تشبیهات شعر اوحدی مراغه ای را بنویسید، عناصر تشبیه را  مشّخص کنید و رابطه های 
آن ها را توضیح دهید.

٣ــ چهار بیت اّول شعر بوشکور بلخی را به نثر بازگردانی کنید.
٤ــ شکل دوم کلمات زیر را بیابید و با هریک از آن ها جمله ای بسازید.

     آشیانه، جاروب، میهمان
٥ ــ امال

 در امالی کلمات مرکّب، نوشتن هر دو شکل )جدانویسی و سر هم نویسی( 
درست است. مانند: خوش حال / خوشحال، کتاب خانه / کتابخانه

كا ر گر و  هی

نوشتن
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١ــ چرا موش تصمیم گرفت که با گربه دوست شود؟
٢ــ منظور جمله ی »عاقل در مهّمات توّقف جایز نشمرد« چیست؟

٣ــ پیام نهایی و اصلی داستان چیست؟
٤ــ ......................

نکته ی اّول: به جمله های زیر توّجه کنید:
ــ صّیادان بسیار آن جا آمدندی. )می آمدند(

ــ من همیشه ناکامی تو را عین شادکامی خود شمردمی. )می شمردم(
همان گونه که می بینید در نثر گذشته گاه به جای »می« در آغاز فعل ماضی استمراری، »ی« در 

پایان فعل افزوده می شده است:
می آمدند ← آمدندی

می رفتم ← رفتمی
قرن ها احساس  را در طی  فارسی  زبان  تغییر  کنید،  دّقت  متن های مشابه  و  این درس  در  اگر 

می کنید. اکنون بگویید فعل های جمله های زیر را امروز چگونه به کار می برند؟
ــ روزی صّیاد دام بنهاد.

ــ موش به آهستگی بندها بریدن گرفت.
یکی از تحّوالتی که در زبان فارسی امروز مشاهده می کنید، تغییر شکل یا معنای فعل هاست.

داستان های  و  نماد  و  )تشخیص(  اشیا  به  جان بخشی  با  گذشته،  سال های  در  دوم:  نکته ی 
رمزی و نمادین آشنا شدیم و دانستیم که شاعران و نویسندگان با استفاده از تشخیص و نماد بر زیبایی و 
تأثیرگذاری نوشته های خود می افزایند. در ادبّیات همه ی ملّت ها، داستان هایی وجود دارد که قهرمان 
آن ها، حیوانات هستند. در این داستان ها ،  حیوانات، رفتار ، گفتار  و  شخصّیت هایی همچون انسان دارند   

١ــ چرا موش تصمیم گرفت که با گربه دوست شود؟

خودارزيابی

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی
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و   در حقیقت    نماینده ی شخصّیت های انسانی در داستان ها هستند؛ به این گونه داستان ها، داستان حیوانات 
یا فابل )fable( گفته می شود. کلیله و دمنه، مرزبان نامه و موش و گربه ی عبید زاکانی از مشهورترین 

فابل های ادبّیات فارسی هستند.

١ــ درباره ی حزم و دوراندیشی در دوستی با دوستان و برخورد با دشمنان گفت و گو کنید.
٢ــ نثر این داستان چه تفاوتی با نوشته های امروزی دارد؟

٣ــ یک نمونه ی دیگر از داستان حیوانات را به شکل نمایشی در کالس اجرا کنید.

هیچ کس نیست که با پرسش هایی مواجه نباشد. هر روز با نگاه به پدیده ها و دیدن صحنه ها یا 
هنگام فکر کردن، سؤاالتی برای ما پیش می آید. پاسخ این پرسش ها را چگونه و از کجا دریافت می کنیم؟ 
پژوهش و تحقیق، مسیر درست و علمی برای یافتن پاسخ پرسش هاست و چون دانستن، ارزشمند و 

شیرین و زیباست، پژوهش و تحقیق یکی از زیباترین و بهترین کارهاست.
نخستین گام در پژوهش آن است که سؤال یا مسئله ی خود را درست و روشن مطرح کنیم؛ یعنی 
بدانیم دنبال چه چیزی هستیم و سپس با دانستن و شناخت مسئله به جست وجوی منابع مفید بپردازیم. 

منابع اطاّلعاتی برای پژوهش را به دو دسته تقسیم می کنند:
١ــ منابع مکتوب؛ مانند منابع کتاب خانه ای و منابع رایانه ای؛

٢ــ منابع غیرکتاب خانه ای؛ مانند پرسیدن از دیگران، مشاهده ی فیلم های مستند و سینمایی و 
عکس. 

كا ر گر و  هی

مطا  لعه و پژ و هش (  2   )
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برخی نیز منابع را به سه دسته ی شنیداری، دیداری و رایانه ای تقسیم می کنند.
برای استفاده از هر یک از منابع باید روش استفاده از آن را یاد گرفت. مثالً برای استفاده از 

کتاب و کتاب خانه باید نحوه ی تقسیم بندی کتاب ها و شیوه ی استفاده از آن ها را یاد بگیریم.

١ــ چند کلمه ی هم معنا در درس پیدا کنید و بنویسید.
٢ــ پایان داستان را به سلیقه ی خود تغییر دهید و تمام کنید.

٣ــ یک بند طنزآمیز بنویسید که قهرمانان آن حیوانات باشند.
٤ــ جدول زیر را کامل کنید.

ماضی استمراری
)امروز(

می نوشتندمی گفتم

ماضی استمراری
)قدیم(

بنهادیسپردندی

٥  ــ انشا: نقش تدبیر و دوراندیشی در زندگی

١ــ انشا را می توان به شیوه ی داستان نوشت.
٢ــ پس از اصالح متن انشا، مناسب است یک بار دیگر آن را بازنویسی کنیم، در 

این کار ممکن است چیزی را کم و یا زیاد کنیم.

پژوهشی کوتاه درباره ی کتاب کلیله و دمنه انجام دهید.

نوشتن

پژوهش
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ثَمِر ِعلم

یکی از دانشمندان بزرگ گوید: در ابتدای جوانی که به تعلّم اشتغال می ورزیدم، در بصره بودم و 
به غایت دست تنگ. در سر کوچه ی ما بّقالی بود، چون هر بامداد از کنار او می گذشتم، می پرسید: کجا 
می روی؟ می گفتم به فالن مدرسه و چون شبانگاه باز می آمدم، می گفت: از کجا می آیی؟ می گفتم از نزد 
فالن معلّم؛ و چون من این سخنان را می گفتم، می گفت: نصیحت مرا قبول کن؛ تو جوانی، عمر بر باد مده 
و از برای خود پیشه ای طلب که نفع آن به تو عاید گردد و کاری بیندیش که سودی داشته باشد. هر کتابی 
که داری به من ده تا در ظرفی کنم و سبویی آب بر آن ریزم، بنگر که از آن چندان خمیر آید که نانی توان 
پخت؟ سوگند به خدا که اگر همه ی کتاب های خود را به من دهی و از من یک ِگرده نان خواهی، ندهم.

هر بارکه مرا می دید از این سخنان بر زبان می آورد و همین نصیحت باز می گفت تا من از مالمت 
او دل تنگ شدم و به جان آمدم. بعد از آن هنوز صبح ندمیده به طلب علم از خانه بیرون می رفتم و شب 
هنگام دیرگاه باز می آمدم تا از او سرزنش نشنوم و در آن اوقات حال من از دست تنگی و درویشی 
به مرتبه ای رسیده بود که آُجر از خانه برمی آوردم و وجه معاش می ساختم و با این همه از طلب علم 

فروگذار نبودم.
روزی در خانه، متفکّر نشسته بودم با جامه ی دریده و پاره شده که خادم حاکم بصره بیامد و مرا 
گفت: حاکم، تو را می خواند. گفتم حاکم چه کار دارد با مردی که درویشی و تنگ دستی او به حّدی 
رسیده که می بینی؟! چون در من نگریست و آن هیئت ژولیده و حالت پریشان من مالحظه کرد، بازگشت 
و آن چه دیده بود و شنیده، به حاکم باز گفت و بعد از ساعتی باز آمد و با خود چند تخته جامه و کیسه ای 
که در آن هزار دینار بود، بیاورد و گفت: حاکم فرموده است که تو را به گرمابه برم تا سر و تن بشویی و از 
این جامه ها آن چه تو را خوش آید، بپوشی و بوی خوش به کار بری و با من به نزد وی آیی. من به غایت 
خوش دل شدم و حاکم را دعا گفتم و شکر کردم و آن چه فرموده بود به جای آوردم و با خادم به نزد او 
رفتم، ِاعزاز کرد و مرا به جایی نیکو بنشانید. پس گفت: تو را برای تعلیم پسر امیر برگزیده ام. آماده شو 

تا به پیشگاه او روی. گفتم: فرمانبردارم، کتاب های خود راجمع کنم و روی به پیشگاه آرم.
پس برخاستم و به خانه رفتم و از کتاب ها آن چه بدان ها نیاز داشتم برگرفتم و باقی را در خانه نهادم 

روان خوانی
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و بامداد روز دیگر، رسوِل حاکم بیامد و مرا در آن کشتی که از برای من ترتیب داده بودند، سوار کرد و به 
جانب بغداد روانه گردانید. چون به بغداد رسیدم به خدمت امیر رفتم و بر وی سالم کردم. بعد از جواب 
سالم گفت: »آوازه ی دانش اندوزی و سعی تو را در طلب علم شنیده ام و فرزند خود را به تو خواهم 
سپرد تا بدو علم بیاموزی و زینهار تا چیزی که ُخلق و خوی او را تباه کند یا اعتقاد او را فاسد گرداند، 
نیاموزی؛ شاید که روزی پیشوای مردم گردد«. گفتم: »به سر و چشم فرمانبردارم«. پس فرمود تا او را 
حاضر کردند و به من سپردند و مرا با او به سرایی بردند و هر چه نیاز بود از خادمان و فرش و اسباب، از 

پیش، مرتّب کرده بودند و من به تعلیم مشغول بودم و از برای من تحفه ها و هدیه ها می آوردند.
مّدتی دراز در بغداد ماندم تا آن گاه که امیرزاده قرآن و فقه بیاموخت و در شعر و لغت و تاریخ، 
استاد گشت. پدر هر سخنی که از فرزند می پرسید پاسخ آن را به درستی می شنید. پس روزی مرا بخواند 
و گفت: »ای استاد، خدمتی نیکو کردی و حّقی بزرگ بر ما ثابت گردانیدی؛ اکنون وقت آرزو خواستن 
است، بخواه تا هر خواستی که داری مبذول دارم«. گفتم همه ی مرادهای من حاصل شده است، پس 
فرمود تا خلعتی گرانمایه در من پوشانیدند و مالی فراوان از هرنوع آوردند و به من تسلیم کردند، من او 
را شکر گزاردم و گفتم: اگر امیر صواب داند، اجازه فرماید تا از برای تفّرج به بصره روم و روزی چند 

آن جا باشم. اجازت داد و من به خرسندی تمام به بصره رفتم.
دیدم که سرایی با شکوه جهت من بنا کرده اند و اسباب و آالت بسیار خریده و ناز و نعمت من 
درمیان اهل شهر فاش شده بود. هیچ کس نماند از اهل بصره که به استقبال و دیدن من نیامد. روز سوم، 
آن بّقال را دیدم که با گروهی به دیدن من آمده بودند. بر من سالم کرد و گفت: »چگونه ای، ای استاد؟« 
من از او تعّجب نمودم که او مرا همچنان خطاب کرد که امیر. به خیر و خوبی پاسخ دادم و گفتم نصیحت 
تو را پذیرفتم و کتاب هایی که داشتم، جمع کردم و سبویی آب بر آن ریختم و خمیر کردم، چندان خمیر از 
آن حاصل آمد که این همه نان پخته شد که می بینی. او بخندید و گفت: »من در خطا بودم؛ علم اگرچه 

دیر بار دهد، بار نیکو دهد و صاحب خود را به مقامات رفیع رساند و من از آن غافل بودم.«
ن تنوخی، ترجمه ی اسعد دهستانی، با اندکی تغییر و تصّرف فرج بعد از شّدت، ُمحسَّ

١ــ انسان چگونه می تواند به مرتبه ی دانشمندی یا مهارت و استادی در هر کاری برسد؟
٢ــ علم و دانش در چه شرایطی صاحب خود را به مقامات رفیع می رساند؟

تفّکر و تحلیل
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فصل سوم

زيبايی آفرينش
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درس هفتم    
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١ــ چند نمونه از جلوه های زیبایی آفرینش و نعمت های خدا را در شعر بیان کنید.
٢ــ مفهوم آیه ی ٤٤ سوره ی ِاسراء با کدام بیت درس تناسب دارد؟

٣ــ پیام بیت پایانی شعر را توضیح دهید.
٤ــ …………………………………………………

1۰

ــ چند نمونه از جلوه های زیبایی آفرینش و نعمت های خدا را در شعر بیان کنید.

خودارزيابی
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نکته ی اّول: در درس دوازدهم فارسی اّول راهنمایی خواندیم که در بازگردانی شعر به نثر، 
بخش های مختلف یک بیت جابه جا می شوند؛ یعنی در شعر برای ایجاد زیبایی و تأثیرگذاری و یا حفظ 
وزن و آهنگ شعر جای اجزای سخن تغییر می یابد. دانستن جایگاه درست اجزای سخن، ما را در فهم 

دقیق معنای شعر کمک می کند.
اکنون به ابیات زیر توّجه کنید:

همان گونه که در دو نمونه ی باال می بینید، اجزای جمله در بازگردانی معلوم می شود. آیا می توانید 
مصراع زیر را بازگردانی و جایگاه اجزای آن را معّین کنید؟

نکته ی دوم: در فارسی سال گذشته )درس یازدهم( با ادبّیات اندرزی یا تعلیمی آشنا شدیم و 
دانستیم که هدف از شعر تعلیمی، رسیدن به سعادت و زندگی بهتر است. این گونه شعرها را مواعظ یا 
شعرهای ِحکمی می گویند. مواعظ و اندرزها در شعر، گاه به شیوه ی غیر مستقیم در قالب داستان ها و 

حکایت ها به خصوص در مثنوی ها و گاه به صورت مستقیم در قطعه، قصیده و غزل بیان شده اند.
درس دوازدهم فارسی سال اّول راهنمایی با عنوان علم زندگانی )کبوتر بّچه ای با شوق پرواز …( و 
درس سیزدهم در فارسی سال دوم راهنمایی با عنوان آزادگی )خارکش پیری با دلق درشت …( نمونه های 

مثنوی های اندرزی یا حکمی هستند.

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی
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١ــ در مورد پیام این درس با هم بحث و گفت و گو کنید.
٢ــ جلوه های زیبایی منطقه و محّل زندگی خود را ذکر کنید و درباره ی عبرت آموزی آن ها بحث 

کنید.
٣ــ درباره ی زیباترین بیت شعر )بیت الغزل یا شاه بیت( گفت وگو و دالیل خود را بیان کنید.

١ــ ترکیب های وصفی و اضافی موجود در شعر را بنویسید.
٢ــ مفرِد جمع های مکّسر »مواعظ، الوان، اسرار« چیست؟

٣ــ واژه های متضاّد درس را پیدا کنید و در مقابل هم بنویسید.
٤ــ یکی از سه بیت ششم، هفتم و هشتم درس را نّقاشی کنید.

٥ــ یکی از مناظر زیبای منطقه و محّل زندگی خود را در یک بند توصیف کنید.
٦ــ از زبان بلبلی که بر سر شاخسار با خدای خود راز و نیاز می کند، یک بند بنویسید.
٧ــ مفهوم »مٰ ا َاکثََرالِعبَر َو َاقلَّ ااِلعتبار« با کدام بیت، پیوند معنایی دارد، توضیح دهید.

٨ــ امل

 پس از تصحیح امل، در نوشتن شکل صحیح غلط های املیی، بهتر است 
آن ها را در جمله به کار ببریم.

نوشتن

شعری که خواندیم از بخش مواعظ کلّیات سعدی است. سعدی در این قسمت از سروده هایش 
در قالب غزل و قصیده به ستایش خداوند و موعظه و اخلق پرداخته است.

كا ر گر و  هی
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درس هشتم
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١ــ منظور از واژه ی آیات درجمله ی »پس اندر این آیات تفکر کن«  چیست؟
٢ــ عبارت »هر یکی را آن چه به کار باید، داد.« را توضیح دهید.

با درک شگفتی های هستی  َمثَل تو چون مورچه ای …( چه ارتباطی  پایانی درس )و  بند  ٣ــ 
دارد؟

٤ــ …………………………………………………

نکته ی اّول: با مطالعه ی این نثر که از نمونه های زیبا و کهن نثر فارسی است  چند ویژگی را 
درمی یابید:

١ــ جمله ها بسیار کوتاه است؛
٢ــ فعل ها در متن فراوان است؛

٣ــ تکرار فعل ها و برخی کلمه ها بر زیبایی و خوش آهنگی متن افزوده است.
همین ویژگی ها باعث شده است تا متن دل نشین، قابل فهم و ماندگار باشد و به راحتی با ذهن و روح 

خواننده ارتباط برقرار کند. آثار بزرگ نثر فارسی با همین ویژگی ها خواندنی و جاودانی شده اند.
و  جّذاب  را  خود  نثر  خصوصّیات،  همین  به کارگیری  و  شناخت  با  امروز  موفّق  نویسندگان 

دل انگیزتر می سازند.
نکته ی دوم: در سال اّول )درس دهم( با مراعات نظیر آشنا شدیم و دانستیم که شبکه ها و مجموعه ها 
در سخن بر زیبایی و لُطف و انسجام آن می افزایند. مثلً درخت و گل و شکوفه یک مجموعه هستند و 
شمع و گل و پروانه مجموعه ی دیگر. به این هم نشینی ها و ارتباط واژه ها و مجموعه ها با هم دیگر که چندین 
حلقه را به هم پیوند می دهند زنجیره ی معنایی یا شبکه ی معنایی می گویند. در نتیجه دامنه ی شبکه ی معنایی 
گسترده تر از مراعات نظیر است.هر شبکه ی  معنایی از چندین  مجموعه ی مراعات نظیر تشکیل می شود. مثلً 

١ــ منظور از واژه ی آیات درجمله ی »پس اندر این آیات تفّکر کن«  چیست؟

خودارزيابی

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی
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١ــ درباره ی زیبایی های دیگر آفرینش که در کتاب های دیگر به ویژه قرآن کریم خوانده یا شنیده اید، 
گفت وگو کنید.

٢ــ یک نمونه ی دیگر از نثر کهن را در گروه مطرح و درباره ی آن گفت وگو کنید. این نثر را 
می توانید از بخش های دیگر همین کتاب پیدا کنید.

٣ــ درباره ی شبکه ی معنایی موجود در متن انتخاب شده ی تمرین )٢( کار گروهی، گفت وگو 
کنید.

در بند اّول درس، کوه و بیابان و نهر یک مجموعه ی مراعات نظیر هستند و میغ و باران و برف و تگرگ 
مجموعه ی مراعات نظیر دیگر که با مجموعه های دیگر یک شبکه ی معنایی گسترده درست کرده اند.آیا 

می توانید در بندهای دیگر همین ویژگی  را پیدا کنید؟

مطا  لعه و پژ و هش (    3    )

هر کار پژوهشی و تحقیقی چند مرحله دارد. وقتی تصمیم به نوشتن یک کار تحقیقی داریم باید 
این مراحل را طی کنیم:

١ــ طرح ریزی اّولّیه: در این مرحله باید از خود بپرسیم: قرار است چه بنویسیم؟ به کدام 
منابع مراجعه کنیم؟ در چه مّدتی نوشته ی خود را به پایان ببریم؟ چه مقدار و برای چه کسی یا کسانی 

بنویسیم؟
مثلً می خواهیم درباره ی شخصّیت هایی مانند امام خمینی)ره(، شهید مطّهری یا شاعرانی مانند 
فردوسی، سعدی و موالنا مطلبی بنویسیم. اّول باید بپرسیم به کدام بخش از زندگی این بزرگان می خواهیم 

كا ر گر و  هی
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١ــ با هر یک از واژه های زیر جمله ای زیبا بنویسید.
      صنع،میغ،

      عجایب،سریر،
      معرفت،متحّیر،

٢ــ با توّجه به آن چه در کتاب علوم دوره ی راهنمایی درباره ی زمین، خوانده اید، یک بند درباره ی 
شگفتی های آفرینش در زمین بنویسید.

٣ــ برای هر یک از واژه های زیر، شبکه ی معنایی بسازید.
ستاره، شعله، قوس قزح

٤ــ متن های کهن زیر را به نثر امروزی برگردانید.
ــ باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده.)گلستان سعدی(

ــ بزرگی را پرسیدند که دل، کی خوش بَُود؟ گفت: آن وقت که او در دل ما بَُود. )کشف االسرار 
میبُدی(

٥ ــ جدول صفحه ی بعد را کامل کنید.

اشاره کنیم، چه خصوصّیات و ویژگی هایی را می خواهیم توصیف کنیم و با استفاده از کدام کتاب ها، مجّلت 
یا پایگاه های رایانه ای می توانیم مطلبی چند صفحه ای در طول یک هفته برای خواندن در کلس آماده 

کنیم. یادمان باشد گاه جز منابع مکتوب، ممکن است از مصاحبه یا روش های دیگر استفاده کنیم.
٢ــ نکات مهم در نوشتن: در مرحله ی دوم، مسائل مهم در نوشتن مانند یادداشت برداری از 

منابع و شیوه ی نگارش مطرح می شود. رعایت قواعد نشانه گذاری در این مرحله بسیار مهم است.
٣ــ تنظیم و پاک نویس نوشته: پس از یادداشت برداری یا مصاحبه کردن، مطالب نوشته شده 
را پاک نویس و در صورت امکان تایپ می کنیم. یادمان باشد نوشته مان را چند بار بخوانیم و اصلح 

کنیم و منابعی را که استفاده کرده ایم ذکر کنیم.

نوشتن
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١2

3

4

678
9

11

15 12

13

14

10

٥

١( فطرت
٢( » شستن  « در هم ریخته

٣( اگر از آن طرف بخوانید به معنای »مردم« و نام یکی از سوره هاست.
٤( آرامگاه فردوسی در آن جا قرار دارد.

٥( قرآن مجید ما را دعوت به مطالعه ی آن ها کرده  است.
٦( یکی از نشانه های جمع

٧( مخّفف راه
٨ ( از جدایی ها شکایت می کند.

٩( نام یکی از سوره های قرآن
١٠( دو برادر بلند قد

١١( خوش حال
١٢( ماندگار

١٣( باال آمدن آب دریا
١٤( باور و اعتقاد قلبی

١٥( مصدر فعل »می گوید«
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٦ــ انشا

متن  زیبایی  بر  انشا،  موضوع  با  متناسب  معنایی  شبکه ی  از  بهره گیری  ١ــ 
می افزاید. 

٢ــ متن انشا می تواند گزارشی از شنیده ها، دیده ها، مطالعات یا حاصل گردش 
علمی و دّقت در طبیعت باشد.

درباره ی ویژگی های نثر درس ششم )موش و گربه( تحقیق کنید و خلصه ای از 
آن را به کلس ارائه دهید.

پژوهش
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حکایت
 

برگذِر سیل

روز شنبه نهم ماه رجب، میان دو نماز، بارانکی ُخرد ُخرد می بارید، 
چنان که زمین ترگونه می کرد و گروهی از گله داران در میان رود فرود آمده 
بودند و گوسفندان بدان جا بداشته؛ هرچند گفتند از آن جا برخیزید که، ُمحال 

بَود برگذر سیل بودن، فرمان نمی بردند تا باران قوی شد.
کاهل وار برخاستند و خویشتن را به پای آن دیوار افگندند و نهفتی 

ُجستند و بیارامیدند و هم خطا بود که برگذر سیل بودند …  .
پاسی از شب گذشته، سیلی در رسید که اقرار دادند پیران کهن که بر 
آن جمله یاد ندارند و درخت بسیار از بیخ کنده، می آورد. گلّه داران بَجستند 
و سیل، گوسفندان را درربود. این سیل بزرگ، مردمان را چندان زیان کرد 

که در حساب هیچ شمارگیر در نیاید.
تاریخ بیهقی، ابوالفضل بیهقی  
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فصل چهارم

شكفتن
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١ــ نویسنده به چه نوع ارتباط هایی در دوران نوجوانی اشاره کرده است؟
٢ــ ویژگی های مشترک آینه و دوست را بیان کنید.

٣ــ به نظر شما چه ارتباطی میان متن و شعر درس وجود دارد؟
٤ــ ………………………………………………

1

٥

خودارزيابی
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نکته ی اّول: به جمله های زیر توّجه کنید:
ــ نوجوانی تولّد دوباره ی انسان است.

ــ اگر باران ببارد، آسمان صاف و پاک می شود.
ــ دوستان واقعی، راه نیک بختی را به ما نشان می دهند و همراهان خوبی هستند.

جمله ی اّول، دارای یک فعل است. اّما جمله ی دوم و سوم، بیش از یک فعل دارند. به جمله ی 
اّول، جمله ی ساده و به جمله های دوم و سوم، غیر ساده می گویند. به نظر شما جمله ی دوم و سوم چه 

تفاوتی با هم دارند؟
جمله  های غیر ساده، ترکیبی از دو یا چند جمله اند و بر دو نوع هستند. در نوع اّول، جمله ای 
است که یکی از جمله های آن بدون دیگری ناقص است؛ یعنی این جمله ها از نظر معنایی به یکدیگر 

وابسته هستند. 
اگر درس بخوانی ، موفّق می شوی.

در جمله ی غیر ساده ی باال، قسمت اّول )اگر درس بخوانی( بدون جمله ی دوم )موفّق می شوی( 
ناتمام است و شنونده یا خواننده منتظر جمله ای دیگر برای تکمیل سخن است.

اّما در نوع دوم، هر یک از جمله ها، به تنهایی معنای کاملی دارد.
ما درس می خوانیم و موفق می شویم.

دو جمله ی باال )ما درس می خوانیم( و )موفّق می شویم( به تنهایی کاربرد دارند و به هم وابسته 
نیستند.

نکته ی دوم: در این درس با واژه ی نقد روبه رو شدید. نقد به معنای بررسی میزان درستی یا 
نادرستی چیزی است. نقد باید سنجیده و درست باشد؛ یعنی اگر رفتار کسی را نقد می کنیم، برای آن، 
دلیل قانع کننده داشته باشیم. اگر متن یا اثری را نقد می کنیم، برای زیبایی یا نارسایی آن دالیل منطقی 

داشته باشیم.

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی
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در نقد، فقط عیب ها و کاستی ها نباید دیده شود؛ کار نقد، یافتن قّوت ها و زیبایی ها هم هست. 
هدف از نقد، بهبود و اصلح رفتار، گفتار و نوشتار است. اگر یک اثر ادبی را بررسی، نقد و تحلیل 

کنیم، به این عمل، نقد ادبی می گویند.

گفت وگو  و  بحث  درس  با  آن  ارتباط  و  المؤمن«  ِمْرآُة  »الُمؤِمُن  جمله ی  مفهوم  درباره ی  ١ــ 
کنید.

٢ــ درباره ی جمله ی »رسم دوستی، شکستن آینه نیست، درست آن است که خود را اصلح 
کنیم« با هم بحث کنید.

٣ــ برای نقد رفتار خود و دیگران به چه معیارهایی باید توّجه کرد؟

نوشتن
١ــ سه جمله ی غیر ساده از متن بیابید و بنویسید.

٢ــ مترادف واژه های زیر را از درس بیابید و بنویسید.
غوغا سعادت   غرور 
صبر نصیحت  عیب 

٣ــ بیت های سوم و هفتم درس را به نثر ساده، بازگردانید.
٤ــ پنج واژه ی ساده از متن درس بیابید و با آن ها یک بند درباره ی نوجوانی بنویسید.

٥ــ ویژگی های مشترک دوست و آیینه را که در خودارزیابی این درس مطرح شد، بنویسید.
٦ــ امل

كا ر گر و  هی

هرگاه واژه هایی به کلماتی هم چون عیسیٰ   … افزوده شوند، شکل املیی 
این گونه کلمه ها با الف نوشته می شود؛ مانند: عیساِی مسیح
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١ــ در متن درس چه کسانی به عنوان مشاوران خوب، معرفی شده اند؟
٢ــ در سخن امام جواد )ع(، تشبیهی به کار رفته است. این تشبیه را توضیح دهید.

٣ــ به نظر شما چرا سعدی، پسر نوح )ع( را با سگ اصحاب کهف مقایسه کرده است؟
٤ــ …………………………

نکته ی اّول: به نمونه های زیر توّجه کنید:
ــ سعدی گفت.

ــ سعدی می گفت.

%M 8‹ ,Œ8# $7,45{18”’¹Af V
È TI È›TE8FÖJ ,̈/9 "k 764
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ــ در متن درس چه کسانی به عنوان مشاوران خوب، معّرفی شده اند؟

خودارزيابی

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی
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ــ سعدی گفته است.
ــ سعدی گفته بود.

ــ شاید سعدی گفته باشد.

ــ سعدی داشت می گفت.
زمان افعال جمله های باال، ماضی یا گذشته است. با نوع فعل های جمله های اّول و دوم در سال 

گذشته آشنا شدیم. آیا نام و ساخت آن ها را به خاطر می آورید؟
»ماضی  ساده«،  »ماضی  از  عبارت اند  که  دارد  انواعی  ماضی،  فعل  می بینید،  که  همان طور 

استمراری«، »ماضی نقلی«، »ماضی بعید«، »ماضی التزامی« و »ماضی مستمر«.
١ــ ماضی نقلی: رویدادی که در زمان گذشته اتّفاق افتاده و آثار و نتایج آن پابرجاست:

ما این حکایت را در گلستان خوانده ایم.
بن ماضی ه  )ام، ای، است، ایم،اید، اند(

رفته ایم )رفت  ه  ایم(رفته ام )رفت  ه  ام(

رفته اید )رفت  ه  اید(رفته ای )رفت  ه  ای(

رفته اند )رفت  ه  اند(رفته است )رفت  ه  است(

٢ــ ماضی بعید: رویدادی که در گذشته، پیش از رویدادی دیگر رخ داده است:
کتابی که خریده  بودم، خواندم.

در این جمله، عمل »خریدن و خواندن« هر دو درگذشته اتّفاق افتاده اند اّما »خریدن کتاب« قبل 
از »خواندن« روی داده است.

خریده بودیم )خرید  ه  بود  یم(خریده بودم )خرید  ه  بود  م(

خریده بودید )خرید  ه  بود  ید(خریده بودی )خرید  ه  بود  ی(

خریده بودند )خرید  ه  بود  ند(خریده بود )خرید  ه  بود  بدون شناسه(
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آرزو و … همراه  تردید و  و  با شرط و شک  التزامی: رویدادی که در گذشته  ٣ــ ماضی 
باشد:

شاید دوست شما را در جایی دیده باشم.

دیده باشیم )دید  ه  باش  یم(دیده  باشم )دید  ه  باش  م(

دیده باشید )دید  ه  باش  ید(دیده باشی )دید  ه  باش  ی(

دیده باشند )دید  ه  باش  ند(دیده باشد )دید  ه  باش  د(

آیا می توانید ماضی التزامی و مضارع التزامی را )که در سال دوم راهنمایی خوانده اید( با هم 
مقایسه کنید؟

نکته ی دوم: اگر به متن درس توّجه کنید، از نوشته ها و سروده هایی تشکیل شده است که هر 
یک متعلّق به شاعر، نویسنده یا شخصّیت بزرگی است. هنر نویسنده آن بوده است که این بخش های 
متنّوع را به خوبی به هم پیوند داده است؛ به گونه ای که گویی همه ی این قسمت ها از آِن یک نویسنده 
است. به این پیوستگی و یک پارچگی در متن انسجام متن گویند. نوشته ها و آثار بزرگ، همیشه از این 
ویژگی )وحدت و هماهنگی( برخوردارند. نکته ی مّهم دیگر در متن های برجسته، آغاز و پایان دل انگیز 
و زیباست. پس یک متن جّذاب، باید دارای سه ویژگی باشد: آغاز نیکو، پیوستگی و انسجام محتوا، 

پایان بندی مناسب. آیا می توانید این خصوصّیات را در متن بررسی کنید؟

١ــ درباره ی آیات، روایات و داستان ها و اشعار دیگری که درباره ی دوستی و دوست یابی دوره ی 
نوجوانی شنیده یا خوانده اید، گفت وگو کنید.

٢ــ درباره ی انسجام و شروع و پایان یکی از درس های همین کتاب گفت وگو کنید.
٣ــ هر یک از گروه ها، درباره ی یکی از شعرهای متن، گفت وگو کند و به کلس گزارش دهد.

كا ر گر و  هی
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پژوهشگران برای مطالعه ی دقیق و نوشتن مقاله و کتاب، حتماً نکته های مهّم منابع را در برگه هایی 
یادداشت می کنند. به این یادداشت ها، برگه یا فیش می گویند. این برگه ها که در اندازه های مختلف هستند، 
باید همیشه کنار دست پژوهشگر باشند تا نکته های تازه، جالب و مورد نیاز خود را در آن ها ثبت کند. 

وقتی نکته ای را در برگه ای می نویسیم، یادمان باشد که باید:
١ــ نام منبع را ذکر کنیم. اگر کتاب یا مجله یا مقاله است حتماً عنوان آن را بنویسیم. اگر کتاب 

چند جلد است،شماره ی جلد آن را بنویسیم؛
٢ــ نام نویسنده را ذکر کنیم؛

٣ــ شماره ی صفحات  را یادداشت کنیم؛
٤ــ خوب است به تاریخی که آن برگه را می نویسیم نیز اشاره کنیم.

پژوهشگران پس از نوشتن برگه ها آن ها را تنظیم و دسته بندی می کنند و با استفاده از آن ها، مقاله 
یا کتاب می نویسند.

عّلمه دهخدا برای نوشتن لغت نامه ی خود، چند میلیون برگه را با کمک دوستانش تهیه کرد.

١ــ مترادف کلمات زیر را بنویسید.
معاش،متعالی،معصیت،ُمِصر،طریقت

٢ــ مفرد و جمع واژه های زیر را بنویسید.
اصحاب،لحظات،مصائب،تصویر،خصال

عاقل،تجربه،فایده،ُخلق،َخلق

مطا  لعه و پژ و هش (  4  )

نوشتن
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٣ــ بیت زیر را با رعایت انسجام مطلب، در یک بند، توصیف کنید.
 

٤ــ جدول زیر را کامل کنید.

ماضی سادهمصدر
اّول شخص 

مفرد

ماضی استمراری 
دوم شخص

 مفرد

ماضی نقلی
سوم شخص

مفرد

ماضی بعید
اّول شخص

جمع

ماضی التزامی
دوم شخص 

جمع

مستقبل )آینده(
سوم شخص 

جمع

خواندن

نوشتن

٥ ــ انشا

١ــ متن انشا می تواند نقد رفتار، گفتار، نوشتار و آثار خود یا دیگران باشد.
٢ــ انشای زیبا، آغاز و پایانی دارد و میان بخش های آن هماهنگی و انسجام دیده 

می شود.
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دوستی با ابلهان

روزی و روزگاری در زمان های خیلی قدیم، جوانی زورمند در بیابان می رفت که 
ناگاه، صدای وحشتناکی شنید. پیش تر که رفت، خرسی را دید در چنگ اژدهایی بزرگ 
گرفتار آمده است. دلش بر حاِل خرِس بی چاره سوخت. شمشیر از نیام برکشید و با یک 

ضربِت سخت، اژدها را به هلکت رسانید.

 

القّصه، جوان زورمند، به هرجا می رفت،  خرس نیز در پی اش روان بود. کم کم مهِر 
خرس بر دِل مرد جوان نشست و با خرس پیوند دوستی بست. روزی از روزها، در بیابان 
می رفت و خرس نیز چون همیشه در پی اش بود. مردی آمد و از کنار آن ها گذشت. او از 
دیدن مرد جوان و آن خرس، به حیرت افتاد. بازگشت و پرسید: »ای مرد جوان، حکایت 
چیست؟ من تاکنون انسانی را با خرسی، همراه ندیده بودم!« مرد جوان، لبخندی زد و …

جوان با تعّجب پرسید: »منظورت چیست؟ مگر دوستی با یک خرس، چه عیبی دارد؟ 
به دوستی من با خرس حسادت می ورزی؟«

روان خوانی



73

مرد رهگذر هرچه گفت و گفت، اندرزهایش در گوش مرد جوان فرو نرفت که نرفت. 
او پنداشت که مرد رهگذر بر دوستی اش با خرس، َحَسد می ورزد. پس با خشم بر سِر مرد 
رهگذر فریاد زد که: »برو ای مرد دست از سِر ما بردار. دوستی من و این خرس مهربان و 

وفادار چه ربطی به تو دارد؟ چرا بر دوستی ما َحَسد می ورزی؟ برو و راحتمان بگذار«.
مرد رهگذر به راه افتاد. کمی که رفت، برگشت.

و  پند  که  دید  وقتی  رهگذر  مرد  گرفت.  نشنیده  را  رهگذر  مرِد  حرِف  جوان  مرد 
اندرزهایش در دِل سنِگ آن جواِن زورمند کارگر نیست، راهش را کشید و رفت، در حالی 

که می دانست به زودی آن جوان به بلیی گرفتار خواهد شد.
مرد جوان و خرس وفادار، زمانی دراز با هم زیستند. هر روزی که می گذشت، پیوند 
کارمی کرد. در جنگلی  از روزها، جوان  می شد. روزی  پیش  از  آن ها محکم تر  دوستی 

درخت ها را با تبر می برید و بر زمین می افکند. ساعتی چند که کار کرد، خسته شد وخواب 
بر او چیره شد. روی زمین دراز کشید، پلک هایش را بست و به خوابی شیرین و سنگین 
فرو رفت. خرس که دید دوستش خوابیده است،باالی سِر او رفت و در کنارش نشست. 
ناگاه مگسی از هوا آمد و بر پیشانی جوان نشست. خرس دست پیش برد و مگس را راند. 
مگس دست بردار نبود، دوباره وزوزکنان نزدیک شد و بر پیشانی جوان نشست. خرس 
دوباره مگس را راند. مگس این بار آمد و بر نوِک بینی جوان نشست. خرس از دست مگس 
خشمگین شد. در دل گفت: »ای مگِس بدجنس و سمج، دوسِت مهرباِن مرا می آزاری؟ 

حاال چنان درسی به تو بدهم که پرواز کردن را از یاد ببری«.
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آری، خرس نادان، سنگ بزرگ را بر صورت دوسِت مهربانش فرو کوبید به گمان 
آن که با این کار فقط مگس را خواهد کشت لیکن …

روزگاران سپری شد؛ اّما این حکایت، سینه به سینه در میان نسل ها بر زبان ها روان 
شد و این َمثَل بر خاطره ها نقش بست که:

»مثنوی معنوی« دفتر دوم، بازنویسی جعفر ابراهیمی )شاهد(، با تغییر  

١ــ دوستی با ابلهان چه پیامدهایی برای ما می تواند داشته باشد؟
٢ــ توّجه به پند و اندرز افراد با تجربه و نیک خواه، چه تأثیری در موفّقّیت انسان دارد؟

تفّکر و تحلیل
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فصل پنجم

اخالق و زندگی
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درس دوازدهم

١

٥

١٠



٧٧

نکته ی اّول: به جمله های زير دّقت کنيد:
ــ دوست من آمد.

ــ خورشيد از افق برآمد.
ــ او از در درآمد.

ــ معلّم کتابی داشت.
ــ او کتاب را برداشت.

٣ــ نشانه های دورانديشی چيست؟
٤ــ …………………………

خودارزيابی

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی

١ــ چاره ی کودک عاقبت انديش چه بود؟
٢ــ اين بيت فردوسی با کدام بيت ارتباط معنايی دارد؟ توضيح دهيد.
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ــ دوستم مرا از این کار بازداشت.
ــ دوستم مرا به کار نیک واداشت.

پیش از این آموختیم که یکی از راه های واژه سازی به کارگیری وند هاست.در فارسی دوم با 
وندهایی مانند ور، مند، گر، دان و … آشنا شدیم.

در کلمات »برآمد«، »درآمد«، »برداشت«، »بازداشت«، »واداشت« افزودن پیشوند به فعل های 
»آمد« و »داشت« کلمات جدید با معنایی متفاوت را پدید آورده است.

آیا می توانید معنی هر یک از این فعل ها و تفاوت آن ها با یکدیگر را بیان کنید؟
داشته  فراوان  رواج  نویسی  داستان  و  داستان گویی  جهان،  و  ایران  ادبّیات  در  دوم:  نکته ی 
است. این داستان ها و حکایات گاه به صورت شعر )منظوم( و گاه به نثر )منثور( بوده اند. آثار بزرگی چون 
»شاهنامه« ی فردوسی، »لیلی و مجنون« و »خسرو و شیرین« نظامی، »مثنوی« مولوی، »منطق الطّیر« عطّار، 

در بردارنده ی داستان های منظوم زیبا و  درس آموزی هستند.
آثار بزرگی مانند کلیله و دمنه، مرزبان نامه و َسَمک عّیار از نمونه های منثور داستانی در ادبّیات 
به  نویسنده   یا  که شاعر  بوده است  برآن  داستان های گذشته، رسم  در  معموالً  می آیند.  به شمار  ایران 
نتیجه گیری می پرداخته و در آغاز، میانه یا پایان داستان، منظور خود را از آن داستان، بیان می کرده 
است. گاه نیز نکته ای را مطرح می نموده و برای فهم بهتر، داستانی را در پی آن می آورده است. نظامی 
در شعر »دوراندیشی« از این شیوه استفاده کرده است. در اغلب داستان های امروزی هدف و منظور 
داستان بیان نمی شود وبه عهده ی مخاطب یا خواننده ی داستان گذاشته می شود. برخلف گذشته که 

عمده ی داستان ها به شعر بوده، در روزگار ما بیش تر داستان ها به نثر است.

گفت وگو  آن  شخصّیت های  و  نتیجه  درباره ی  داستانی،  کتاب های  از  یکی  به  مراجعه  با  ١ــ 
کنید.

كا ر گر و  هی
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٢ــ چگونه می توان دوست را از دشمن تشخیص داد؟
٣ــ درباره ی چند فعل که با افزودن پیشوند، معنای دیگری پیدا می کند، گفت وگو کنید.

٣ــ با واژه های زیر یک بند بنویسید.
دانایی،توانایی، سربلندی، چاره اندیشی

٤ــ نمونه ی دیگری از دوراندیشی و دوستی را که خود تجربه کرده اید یا شنیده اید، بنویسید.
٥ــ با افزودن پیشوند مناسب به هر یک از فعل های زیر، یک جمله بنویسید.

     افتاد، خورد
     گذشت، رفت

٦ــ امل

١ــ پنج نمونه از واژه های غیر ساده را از درس بیابید و آن ها را به اجزایشان تقسیم کنید.
عاقبت اندیش ← عاقبت   اندیش

٢ــ بیت زیر را به نثر روان برگردانید.

است  بهتر  و …  اجراء  املء،  انشاء،  مانند  عربی  واژه های  نوشتن  در   
همزه ی پایانی حذف و به شکل انشا، امل و اجرا نوشته شود.

نوشتن
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درس سیزدهم
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١ــ انسان به هنگام سخن گفتن دیگران، به چه نکاتی باید توجه کند؟ 
٢ــ بیت زیر با کدام بخش درس ارتباط معنایی دارد؟

٣ــ یک زندگی موفّق دارای چه ویژگی هایی است؟
٤ــ ………………………………………
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ــ انسان به هنگام سخن گفتن دیگران، به چه نکاتی باید توّجه کند؟ 

خودارزيابی
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نکته ی اّول: به مجموعه  واژه های زیر  توّجه کنید:
عالم، معلوم، تعلیم

طالب، مطلوب، مطلب
واقف، وقوف، توّقف

با اندکی درنگ درمی یابیم که هرمجموعه از این واژه ها ویژگی های مشترک زیر را دارند:
١ــ ریشه یا حروف اصلی آن ها یکی است. مثلً در مجموعه ی اّول »علم« و در مجموعه ی دوم 

»طلب« ریشه ی اصلی است. آیا می توانید حروف مشترک گروه سوم را بگویید؟
٢ــ از نظر معنی، کلمه های هر دسته معنای نزدیک به هم دارند.

٣ــ همه ی این واژه ها عربی هستند.
و عربی هستند، واژه های هم خانواده  دارند  معنایی  ارتباط  با هم  که  واژه های هم ریشه  این  به 
می گویند. شناخت واژه های هم خانواده در عربی، ما را در درست نویسی )املی( آن ها و درک بهتر 
معنای عبارات کمک می کند. از این طریق می توان واژه های فراوانی را تولید کرد و به گنجینه ی واژگانی 

خود افزود. 
نکته ی دوم: در سال اّول راهنمایی خواندیم که یک متن یا نظم است یا نثر. نثر و نظم، انواعی 
دارند. نثر را به نثر  )دیروزی( و نثر معاصر ) امروزی( می توان تقسیم کرد. با نمونه هایی از نثر 
گذشته در این درس )الهی نامه، قابوس نامه، اخلق ناصری( و درس های پیشین )کلیله و دمنه، کیمیای 

سعادت و گلستان سعدی( آشنا شدید.
نثر امروزی نیز انواعی دارد؛ مانند نثر روزنامه ای، داستانی، نمایشنامه و فیلم نامه، سفر نامه، 
آشنا خواهید  بیش تر  نیز  آینده  آشنا شده اید و در سال های  آن ها  از  برخی  با  که  خاطره و گزارش 

شد.

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی
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١ــ درباره ی آداب معاشرت و اخلق نیکو در زندگی اجتماعی بحث و گفت وگو کنید.
٢ــ درباره ی ابیات زیر و ارتباط آن با درس گفت وگو کنید. 

٣ــ درباره ی تفاوت های نثر درس »دروازه ای به آسمان« و »آداب زندگانی« گفت وگو کنید.

١ــ ده واژه ی جدید از درس انتخاب کنید و بنویسید.
٢ــ در جمله های زیر، معنای واژه و عبارات مشخص شده را بنویسید.

الف ــ شر نخواهی، بدی بگذار.
ب ــ رسول خدا (ص) می فرماید: »حالل نیست از برادر مسلمان بیش از سه روز زبان باز 

گرفتن«.
پ ــ از گفتار خیره پرهیز کن.

ت ــ در محاوره ای که به حضور او میان دو کس رود، خوض ننماید.

نوشتن

كا ر گر و  هی
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٤ــ با هر یک از واژه های زیر، جمله ای ادبی بسازید.
عطا، حرمت، نصیحت، بیهوده

٥ــ برای هر یک از واژه های زیر، دو هم خانواده بنویسید.
نصر شغل، قادر، جماعت، 

٦ــ انشا

١ــ برای غنی تر شدن متن انشا می توان از نکته های حکمت آمیز، اندرزها و حکایات 
کوتاه اخالقی و اشعار متناسب بهره برد.

٢ــ ارزش یک انشا به تفصیل و بلندی آن نیست، انشای خوب آن است که گویا، 
رسا و زیبا باشد.

٣ــ پیام بیت زیر و ارتباط آن با درس را در یک بند توضیح دهید.
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درس چهاردهم

١

٥



٨٦

نکته ی اّول: پيش تر آموختيم که جمله از دو بخش نهاد و گزاره تشکيل می شود و معنا و پيام 
کاملی را می رساند؛ مانند:

حافظ، شاعر بزرگ ايران است.
  نهاد                     گزاره

اخالق نيکو، زينت زندگی است.
      نهاد                     گزاره

هم چنين دانستيم مهم ترين جزء جمله، فعل است. اکنون به نمونه های زير توّجه کنيد:
ای خدا (خدايا به تو پناه آورده ام، از تو کمک می خواهم)

هان (آگاه باش، برحذر باش)
حافظا (ای حافظ بدان و آگاه باش)

به به (چه خوب است)
به نمونه های باال که جمله نيستند اّما معنای کاملی دارند، شبه جمله می گويند؛ چون از نظر معنا 
شبيه يک جمله اند؛ همان گونه که در مقابل آن ها معنا ذکر شده است؛ اّما از نظر ساختار مانند جمله 

نيستند و نمی توان برای آن ها نهاد و گزاره تعيين کرد.

خودارزيابی

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی

١ــ چه چيزی پذيرش سختی ها را برای حافظ، آسان کرده است؟
٢ــ چرا انسان نبايد در رويارويی با مشکالت نااميد شود؟

٣ــ انسان عاقل در برابر حوادث و مشکالت زندگی، چگونه بايد رفتار کند؟
٤ــ …………………………………………
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نکته ی دوم: معموالً شاعران در پایان شعر خویش، نام ویژه ای را که نام شعری شاعر است به کار  
می برند. به این نام تخلّص می گویند و به بیتی که دارای تخلّص است، بیت تخلّص می گویند. تخلّص 
به معنای خالص شدن و رهایی یافتن است. گویی شاعر با نوشتن تخلّص، از بند سخن آزاد می شود. 

تخلّص مانند امضا و نشان است که در پایان شعر می آید.
مثالً اسم اصلی حافظ، شمس الّدین محّمد است و نام شهریار، محّمد حسین بهجت تبریزی، 
ولی این دو شاعر در شعر خویش »حافظ« و »شهریار« تخلّص کرده اند. گاه کاربرد فراوان تخلّص در 

شعر باعث می شود که نام اصلی شاعر ناشناخته بماند.

١ــ درباره ی پیام های این غزل، گفت وگو کنید.
٢ــ از دیوان حافظ، غزلی را انتخاب کنید و بخوانید و دالیل انتخاب آن را توضیح دهید.

٣ــ با مشورت و هم فکری اعضای گروه، درباره ی کارهای مفیدی که می تواند برای نسل های 
آینده ماندگار باشد، گفت وگو کنید.

٤ــ ………………………………………………

١ــ چهار بیت تخلّص از چهار شاعر بنویسید.
٢ــ چند نمونه از شبه جمله ها را از درس های قبلی بیابید و بنویسید.

٣ــ دو نمونه ضرب المثل از درس بیابید و آن ها را بنویسید.
٤ــ با هریک از ترکیب های زیر جمله ای  بسازید.

      دور گردون،شوق کعبه،درس قرآن،خلوت شب
٥ ــ دو پیام از شعر حافظ را به انتخاب خود بنویسید.

نوشتن

كا ر گر و  هی
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و  کنید  پیدا  زمینه  همین  در  بیتی  یا  سخنی  و  کنید  تحقیق  امیدواری  و  امید  درباره ی  ٦ــ 
بنویسید.

٧ــ امال

 تلّفظ برخی از کلمات پُرکاربرد با شکل نوشتاری آن ها متفاوت است. 
ناگزیر باید تصویر امالی صحیح این کلمات را به ذهن بسپاریم؛ مانند: باالخره، بالعکس، 

بالفعل و باالجبار.



٥

١٠

٥

١٠

١
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حکایت 

باغبان نیک اندیش

روزی خسروی به تماشای صحرا بیرون رفت. باغبانی را دید، مردی 
پیر و سال خورده. با این حال، سرگرم کاشتن نهال درخت بود.

خسرو گفت: »ای پیر، در موسم کهن سالی و فرتوتی، کار ایّام جوانی، 
پیشه  کرده ای. وقت آن است که دست از این میل و آرزو برداری و درخت 
اعمال نیک در بهشت بنشانی، چه جای این حرص و هوس باطل است؟ 

درختی که تو امروز نشانی، میوه ی آن کجا توانی خورد«؟
باغبان پیر و پاک دل گفت: »دیگران نشاندند، ما خوردیم؛ اکنون ما 

بنشانیم تا دیگران خورند«.
                                                              مرزبان نامه، سعدالّدین َوراوینی 
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فصل ششم

نام ها و يادها
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١ــ چرا هم کالسی خواجه   نصیر به او لقب کوه آهن داد؟
٢ــ چرا ابوریحان بیرونی در آخرین لحظات عمر خود اصرار داشت مطلب جدیدی بیاموزد؟

٣ــ راز موفّقّیت دانشمندان بزرگ در چیست؟
٤ــ ........................

نکته ی اّول:
نصیر الّدین، آرام از کوچه می گذشت.

ــ چرا هم کالسی خواجه   نصیر به او لقب کوه آهن داد؟

خودارزيابی

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی
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نصیرالّدین دیروز آرام از کوچه گذشت.
ابوریحان دوباره پرسید.

دانشمند، بسیار می خواند و مشتاقانه می پرسد.
و  »بسیار«  »دوباره«،  »دیروز«،  »آرام«،  مانند  کلماتی  می بینید  باال  جمله های  در  که  همان گونه 
»مشتاقانه« توضیحاتی درباره ی فعل جمله می دهند. مثاًل در جمله ی اّول، کلمه ی »آرام« چگونگی و 

حالت »گذشتن« را بیان می کند و در جمله ی دوم »دیروز« زمان فعل »گذشت« را مشّخص می کند.
به این نوع واژه ها قید می گویند. قید کلمه یا ترکیب هایی است که مفهوم مکان، حالت، زمان، 
تردید، یقین، تکرار و ... را به فعل جمله اضافه می کند. هر جمله می تواند قیدهای گوناگون داشته 

باشد.
می کنیم،  تماشا  که  نمایشی  و  فیلم  یا  می شنویم  که  داستانی  اوقات،  از  بسیاری  دوم:  نکته ی 
موضوع یا حوادث و رویدادهای آن را قباًل خوانده یا شنیده ایم. آن چه باعث می شود دوباره متن را با 
اشتیاق بخوانیم یا نمایش را نگاه کنیم، فضاسازی و بازسازی رویدادهایی است که نویسنده یا کارگردان 

به کار می گیرد.
هنر نویسندگان خوب و هنرمندان بزرگ درنحوه ی بیان، توصیف و فضاسازی است. در فیلم ها، 
رنگ، موسیقی و نور به فضاسازی و القای بهتر صحنه ها و مفاهیم کمک می کند. مثاًل در تعزیه، رنگ 
لباس اشقیا، ُسرخ و رنگ لباس اولیا سبز است که رنگ، در حقیقت شخصّیت آن ها را بیان می کند.

اکنون به دو نمونه ی زیر توّجه کنید:
ــ من شب ها می اندیشم.

ــ من شب ها، آن گاه که شهر توس در آرامش فرو رفته است و همه بی صدا خوابیده اند، ساعاتی 
کنار باغچه می ایستم و به آسمان، ستاره های نقره  فام و ماه که چون ظرفی سیمگون می درخشد، می نگرم 

و غرق اندیشه و خیال می شوم.
نویسنده در جمله ی دوم با توصیف ها و فضاسازی، صحنه ی جدیدی را خلق می کند که جّذاب، 
زیبا و گیراتر است و ما را با نوشته و احساس نویسنده بیش تر همراه می کند. در نوشتن از فضاسازی 

به خوبی می توان بهره گرفت.
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١ــ استفاده از »فضا  سازی« )توصیف حاالت و رنگ، ویژگی های دقیق و ...( 
بر زیبایی و تأثیرگذاری انشا می افزاید.

٢ــ استفاده از نظرها و تجربه های دیگران برای تقویت نویسندگی، مفید است.

١ــ نویسنده برای بیان عالقه مندی خواجه   نصیر به علم و دانش اندوزی، چه تشبیهی به کار برده 
است؟

٢ــ هم خانواده ی کلمات زیر را بنویسید.
مسائل، موّفقّیت، ضعف، جاهل، حضور، مناظره

٣ــ حدیث دیگری درباره ی اهمّیت علم آموزی بنویسید.
٤ــ چهار جمله از درس بنویسید و »قید«های آن ها را مشّخص کنید.

٥  ــ عبارت زیر را در دو سطر توضیح دهید.
»تو می خواهی بخوانی و من می خواهم بدانم«.

٦  ــ انشا

زیر  موارد  از  یکی   ).... و  صحنه پردازی  موسیقی،  نور،  )رنگ،  فضاسازی  درباره ی  ١ــ 
گفت   و  گو کنید.

الف( یکی از داستان هایی که خوانده اید.
ب( یکی از تعزیه هایی که دیده اید.

پ( نمایش یا فیلمی که دیده اید.
٢ــ داستان ابوریحان بیرونی را به صورت نمایش در کالس اجرا کنید.

٣ــ درباره ی نام مدرسه یا کوچه و خیابان خود، گفت   و  گو کنید.

نوشتن

كا ر گر و  هی
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v'Q 3w %x y 3z:( { 3|'5À : :( # >E;}~�€dÅ #$%&'( (GADi@ 0‚Qƒ 3„… 3(' # )* LQ%f vL5 )† G>]A‡Gˆ'Q 3w 3xd# %E : 0+-; 3N5%9

AT £ >¤¥¦ {§w¨ v=©%f O : G 3DL=ª %« ,XO;P : (GAD "G ,¬ 78( 35%9 #$%&'( .QAR>V.'=Ÿ'Q 3R : G ,¬ 'G
0è›3' {®¯; 3° 0+-L # %E #$%&'( : G 3DG ,¬ 0‚=3ŠL; 0Vd'( :'0+3W:= 3%& KO G 3V AW #%Ed: %‡ 3x( # %E '( :' # %±'Q 3R . /'

{² (;³ " 0+0k ,́ µLQ¶536d"H 3(:(%T>è0·¬L : L; 0V 3k,o%p,}0+¸ )¹d3º )8; 3N 5%9 H:(i0+3k 7l : L;rs»'¼{½
= 3C>T%¤{ %¾ : £0+-L : K= >?-' : (GAD : O;P,¬# 0‹¸ )¹d@ "#¿� y>š' 3(' '=À>]Q 0f H; 3Á( ”Â' " 0+¸>· 3D £ 3Ã A‡
{²Ä#3E ;>D {0Å¸Æ { 3Ç'( # )* £3È'G%D ; 0D G>D;%D€d,¬ H 3(': /'3É# )* G >Vs@; %N 'L536 "(Q 3w… £ 3Ã>Z.; 3V AW LQ%f Gˆ'Q 3R 0+

                     

#3E; 3N O0+3k 7l : GP /' 3(;%D : 0‰3Š( # >E;}~� . /' Hrs#0‹ 3k 3ŒG 3D'€dmL oAp0T3V3ç %x Ž3kAT : 0+>è= %?ê 3‘!'("

(' 3=Ÿ L; 0V 3k !3('"”›'LQ%f G 3V@'Q 3R :' 0+n; 32 ,¡ O y¢ 0+€d3 0

+

"
7 ,‰ŠSb +GC'!(b +>k' D .v"7 2T\,-J 2Y'A 5H¡./ 5E BFØÍä5]J ”,è' 7 Vu " =G) 23U ” ,¶ BÕ€._:\ +,30 "R7 Vu ./0' @'

3

+
+



99

G3D 3(; 3D Q 0f # %E .;žÊ /' .;%D ”= 0Ë # )*€d
: HL5 )† 3(;ž3« %+ ,- #¿� : {0Å ,-'L v 3(:( £ >È'L : 0‰3Š( #3E; 3N # %E #$%&'( oAp0D3(:( ;5%9HLQ%f H;ADd

GP /'O %—'Q 3R 3(' # %±'Q 3R { %Å ,-dG >V3É ,¬ H 3(': /'d3Í{² # )* "vG %„Î O G>DL '( #$%&'( "L5 )† v;Ï0+3k 7lrs»'¼{½Q 0f
{²3Ð'Q¶ O y¢ mL H'QÑ # )* {3¾'L0k{>¾; 3V ,-:( : 0+-Q 0f .;P536 0+,ÒAÓQ 0f v;<O 0+›G 3N O y¢ £d5 7†'

# %E (;³{²LQÔ; >V3T 0+0Z›G 3N 3(' 0+n;¬ Õ>D "{0Å-' y¢ 0+-Ld3( '=À Q 0f ; ”P'>9Qƒ 3„… 0+-L50‚vL5 )†H'd
L . /' 3(' "Q 0f 0+›G 3N # %E>9{² 5/'>È£€d

0+ ,-'L5%9 ,XO; AN : GP /'O HL 3O { %Å ,-d%T ; 0D 0+-'Q 3R%?3D v'( "L=G>DGd3º H; %N 5%9 O; ANiL;dG×%&
0‰3Š;>D 3(;%D v'( ". /' 3('dAW £Ø "G>DG 3D 3(;%D v'( : 0+ ,-'L5%9 O; AN (;%D 5 7†L3V  ; 0D y >œ3kQ 3f 0+%T0‰d3('

# ,eQ 7j( '( LQ 3R "L=À H' # )* GP /'O 3(': /' #$ËQÙ H%Ú 3x0+-' m;¬ G 3V AW :' # )* ('GP #0DvL= A?- mL ;P #%E ;
0+-'dLL5 7† :' L5 7† # )* L('G 3D v=Ÿ F3( "o>·ù%D'd=Ÿ F3( {)Û '( L 3OvLQ 3R Q 0f ÄLL5 7† :' O; AN L5Ü7† # )* LQ%f . /' H

”=Ý H' .; %„ 3x=À '(('½0+-:L Õ>D 5
7†' # )*3k 3Œ5 7Þ>DL 0+-:L 0+-' #0‹%T>V0+-' ('Gd

5%9 3(' oAp506 Õ3V¸Ó "5>9 3(: Õ3V¸Ó = >?›' .L5 )†('L>T  Ü%‰3k# )* .; 3V AW "G 3D;ž %« ('L 5%9 m;¬ 0+
H;AD: G >V ,-'509 :536 #¿� ,o>p;ˆ3Š5 7† :536 H(Q 0S-L # %E ; 0D "G á3D;ž3« H5,9' # )* .; 3V AW "G ,¬ Õ ,}3Ó3V0Zy3âL : G

.; 3V AW "G 3DL5 )†Î LQ%f {3¾ 3( Õ3V¸Ó ÜO;P : 0+-; %„
)ã y0š : 0+-; %„

)ã ,X=ä # )* 0+¸3p'G 3D o )˜ # )*3_0+
(: /'5 7Þ %Nd,¬ .; 3V AW3É3º " ,‰>TGN y>š' :' 3(' v;P #e ’’ :L # )* KG >Vi0É ,¬'L .;3V,}%p .Q AR qG3É>VL5 )Þ 3D {| F35F%̀ "G

"# $%&()*+

0D0̃5 )† 3G; >Vß:Á'"H(Q%f; ,}>· 3D (; ”à¦



100

١ــ چرا پدر رابعه شب تولد او دلتنگ خوابید؟
٢ــ چرا درس با عنوان »زن پارسا« آمده است؟
٣ــ دو متن درس، چه شباهت هایی با هم دارند؟

٤ــ .................................    

نکته ی اّول: 
پیش از این با نمونه هایی از نثر گذشته )دیروزی( و چند ویژگی آن آشنا شدیم. نوشته های این 
درس، متن هایی از آثار گذشته هستند که در حدود هزار سال پیش نوشته شده اند. به جمله هایی از متن 

دّقت کنید:
ــ بیفتاد و دستش بشکست.

ــ دایم، روزه داشتی و همه ی شب نماز کردی و تا روز بر پای بودی.
ــ مادر حسنک، زنی بود سخت جگر آور.

"G >V3É ,}%p y>š' # )* G 3V›L53̀ =Ÿ : 0+ ,-'G%D Q
)ƒ >V3T 0+3_Î "=çAp Ü£

0È;P :A· %DLQ%f . /' H; %N : G>DG 3V¸d
0D3‡ >x(;%T>ìí'Q %f' "{ 0î1 3• 3ïl%T>ìí{ 0î
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١ــ چرا پدر رابعه شب توّلد او دلتنگ خوابید؟

خودارزيابی

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی
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اگر قرار باشد جمالت را به فارسی امروز بنویسیم، در ساخت فعل و ترتیب اجزای جمله، چه 
تغییری ایجاد می شود؟

در جمله ی اّول، »ب« در آغاز افعال حذف می شود:
بیفتاد ← افتاد.

در جمله ی دوم به جای »ی« پایانی افعال، »می« استمراری به اّول  آن ها افزوده می گردد:
داشتی ← می داشت

در جمله ی سوم، جای اجزای جمله تغییر می یابد:
مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور ← مادر حسنک زنی سخت جگرآور بود.

البّته در بازگردانی یک متن کهن به متن امروزی، تنها در ساخت فعل ها و جابه جایی اجزای 
جمله تغییر پدید نمی آید بلکه واژه ها نیز به واژه های امروزی تبدیل می شوند:

جگرآور ← شجاع، روزه داشتی ← روزه می گرفت، نماز کردی ← نماز می خواند
نکته ی دوم: نوشتن شرح حال بزرگان علم و   ادب از گذشته تاکنون مرسوم بوده است. به این 
گونه کتاب ها تذکره می گفتند. تذکره به معنی یادآوری است. دراین کتاب ها زندگی، آثار و احوال و 

سخنان بزرگان مطرح می شود.
متن »زن پارسا« از کتاب »تذکرةاالولیا«ی عّطار نیشابوری است. این کتاب به شرح احوال و 

گفتار تعدادی از عارفان و پارسایان پرداخته است.

١ــ درباره ی نمونه هایی از فداکاری زنان ایرانی در انقالب اسالمی و دفاع مقّدس، گفت و گو کنید.
٢ــ درباره ی ویژگی های مشترک شخصّیت اصلی دو متن درس گفت   و گو کنید.

٣ــ با همکاری گروه، درباره ی یکی از شخصّیت های نیکوکار منطقه ی خود گفت و گو کنید.
٤ــ ……………………………

كا ر گر و  هی
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١ــ هرگاه در انشا، از زبان شخصّیت ها سخن می گوییم الزم است به موقعّیت، 
شخصّیت، زبان، بیان و نوع واژه ها توّجه کنیم.

٢ــ یکی از راه های معّرفی شخصّیت ها و نوشتن درباره ی آن ها، استفاده از قالب 
»نمایش نامه« و »داستان« است.

درباره ی یکی از موضوع های زیر تحقیق کنید و شرح حال یکی از زنان را بنویسید.
الف( زنان بزرگ تاریخ اسالم

ب( زنان شاعر یا دانشمند
پ( مادر یا همسر شهید

ت( زنان فداکار

١ــ با کلمه های زیر، جمله بسازید.
نیکوکاری، آموزنده، پارسا، جگرآور، مشّقت

٢ــ متن »مادر حسنک« را به نثر امروزی، بازنویسی کنید.
٣ــ معادل فارسی واژه ها و ترکیب های زیر را بنویسید.

ااّل، طّرار، علی الّصباح
و  کنید  انتخاب  متن  از  داشته اند،  کاربرد  قدیم  در  که  استمراری  ماضی  فعل  نمونه  ٤ــ چهار 

بنویسید.
٥  ــ انشا

نوشتن

پژوهش
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زمزمه ی محّبت

سال ها آرزویم این بود که دوباره چهره ی زیبای استادم را ببینم. به نشانه ی احترام 
در برابرش زانو بزنم و پاسخ پرسش هایم را از کالمش بشنوم. اکنون مدت ها از آن زمان 
می گذرد. در آن هنگام دختری چهارده ساله بودم. اینک پس از سال ها در پیشگاه استادم 
و چگونگی  آن  نشیب های  و  فراز  و  خود  زندگانی  از  کند،  قبول  اگر  تا  یافته ام  حضور 

دست یابی به مقام واالی علمی بگوید.
خوارزمی(  بنت الحسین  )ریحانه  من  به  بیرونی  محّمد بن احمد  ابوریحان  اکنون 

این گونه روایت می کند:
اّما بعد، پدر و مادرم ــ که رحمت حق بر آنان باد ــ شوق آموختن را در من به وجود 
و  گرفتم  یاد  نوشتن  و  جا خواندن  آن  در  رفتم.  مکتب  به  سالگی،  در شش  بودند.  آورده 
سوره های کوچک قرآن را از برکردم. نخستین روز درس،برایم بسیار شیرین و خاطره انگیز 

بود.
مادرم، مهرانه، پس از آن که بهترین لباس را بر من پوشاند، مرا از زیر قرآن گذراند 
و بدرقه ام کرد. پدرم، استاد احمد اخترشناس، دست مرا گرفت و به سوی مکتب برد. در 
طول راه، آداب رو به  رو شدن با معّلم را به من آموخت. مکتب دار که پدرم را می شناخت، 
با شنیدن صدای پدرم، از جای برخاست، پیش آمد و با او احوال پرسی کرد. من دست 
مکتب دار را بوسیدم و او صورت مرا بوسید و جایی در کنار خود برای تشکچه ی من 
معّین کرد. آن روز و آن نگاه های پر مهر معّلم، هیچ گاه از نظرم دور نمی شود. همیشه هنگام 
نماز، برای چند کس دعا می کنم که یکی از آنان، نخستین آموزگارم در این مکتب است. 
درس او زمزمه ی محّبت بود. گرچه دیری نپایید، اّما اثرش عمیق و ماندگار بود. یک سال 

روان خوانی
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درآن مکتب بودم و در آن جا شوق یادگیری من بیش تر شد.
پس از آن، بر  اثر بدگویی حسودان، پدرم از دربار خوارزم شاه رانده شد و به ناچار 
به روستا رفتیم، مّدتی از مکتب دور شدم، ولی پدرم آموزگار قرآن و حساب و هندسه ی من 
شد، تا آن که به مکتب آن جا رفتم. مهارت نوشتن، خواندن و حساب کردن را یاد گرفتم. 
معّلم مکتب را »جناب آقا« می گفتند. جناب آقا مرا با دانش اخترشناسی، ریاضی و حکمت 
آشنا کرد. او اجازه داد که از کتاب هایش استفاده کنم. پدرم نیز چندین جلد کتاب ریاضی 

و ستاره شناسی در خانه داشت. این کتاب ها مرا به خودآموزی عالقه مند کردند.
پدرم بر  اثر سکته درگذشت و جناب آقا هم در جوار حضرت حق آرمید. از آن پس، 
بخشی از وظایف پدر بر گردن من نهاده شد و ناگزیر، نگهبان و نان   آور و مرد خانه شدم و 
در اوان نوجوانی به جای پدر به کشاورزی پرداختم، نامه و عریضه برای مردم نوشتم و 

چرخ زندگی را گرداندم.
شوق به آموزش و یادگیری که بزرگ ترین میراث پدر بود، خاطره ی نخستین روز 
مدرسه، رفتار پسندیده ی اّولین آموزگار و نوری که از سوی خداوند بر دلم تابید، راهبرم 
شد. طبیعت، کتابم شد. آموزگارم، همه ی مردمان کوچه و بازار شدند، راه و روشم، دّقت 
و تفّکر در آفرینش و تالش برای رسیدن به جایگاه واالی انسانی بود و از خدای مهربان 

می خواستم که مرا به راه راست بدارد.
در این راه، پیش می رفتم که روزگار مرا با استادی فرزانه و امیری فرهنگ پرور و 
صاحب اندیشه به نام »امیر نصر« آشنا کرد و از آن پس من به مدرسه ی سلطانی خوارزم 

وارد شدم. 
من از همه کس، همه چیز و از همه جا آموختم. همیشه چشم هایم برای دیدن و گوش هایم 
برای شنیدن، باز بود. استادان بزرگ من، مردم کوچه و بازار بودند. اّما بزرگان دیگری نیز 

بودند که نزد آنان به انگیزه ی آموختن، شاگردی کردم، احترام گذاشتم و درس ها آموختم.
هیچ گاه روزها نخوابیده ام و جز دو روز در سال ــ نوروز و مهرگان ــ هیچ روزی 
را بدون کار نگذرانده ام. همواره، همان قدر غذا می خوردم که برای نگه داری و سالمتی 
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بدنم کافی بود زیرا دریافته بودم که انسان برای خوردن و خفتن آفریده نشده است.
در سال ٤09 قمری )٣97 خورشیدی(، یک سال پس از آن که من به دربار سلطان 
با او همراه شدم و از فرصت به دست آمده،  محمود رفتم، عزم سفر به هند کرد و من نیز 

استفاده کردم و زبان مردم آن دیار را یاد گرفتم.
در آن جا توانستم بخشی از فرهنگ و تمّدن ایرانی ــ اسالمی را به فرهیختگان آن 

دیار معّرفی کنم. 
مطمئن  موضوعی  درستی  به  تا  و  بودم  عالقه مند  پژوهش، سخت  و  تحقیق  به  من 

نمی شدم، آن را نمی نوشتم.
من هیچ گاه از پرسیدن و پاسخ  دادن روگردان نبوده ام و از آغاز زندگانی خویش، 
همیشه از کسان دانا و ِخَرد   ورز، بهره ها برده ام. پرسش، راه خردمندانه ی رسیدن به دانش 

و بینش است.
»همه چیز را همگان دانند و همگان از مادر زاده نشده اند«. چه بسا نکته هایی که 
شما نمی دانید و دیگران می دانند یا آیندگان درخواهند یافت. جوانان نیز به نکته هایی توّجه 
دارند که ممکن است پاسخ آن ها در هیچ کتاب و نوشته ای نباشد، این است که می گویم 
همیشه پرسشگر باشید و با پرسش های خود، راه های ورود به سرزمین ناشناخته های علم 

و دانش را کشف کنید.
من چند سالی از »ابوعلی سینا« بزرگ تر بودم ولی همیشه زیرکی و هوشمندی او را 

باور داشتم و او را بزرگ می شمردم.
ابوریحان و ریحانه

١ــ به نظر شما چه عواملی در موّفقّیت ابوریحان بیرونی، نقش بسزایی داشته است؟
٢ــ چرا این داستان را »زمزمه ی محّبت« نامیده ایم؟

تفّکر و تحلیل
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سرزمني من

فصل هفتم
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درس هفدهم
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١١٠

١ــ تمدن و فرهنگ ايرانی مديون چه کسانی است؟
٢ــ نظامی عروضی، شعر فردوسی را چگونه توصيف کرده است؟

٣ــ برای ساختن آينده ی ايران چه بايد کرد؟
٤ــ ……………………………

نکته ی اّول: به جمالت زير دّقت کنيد:
ــ   در  اين سرزمين، مردان و زنان بزرگ زيسته اند.

حرف اضافه   متّمم             
ــ فردای اين سرزمين،   به    بزرگانی چون سعدی و حافظ نيازمند است.

                                حرف اضافه                    متّمم                             
ــ فردا را   با     سه چيز می توان ساخت.

        حرف اضافه     متّمم   
«در»، «به»، «با»، «از» و … حرف اضافه نام دارند. هرگاه حرف اضافه بر سر کلمه ها يا گروه 
کلمات پس از خود بيايند، به اين گونه از کلمه ها يا گروه کلمات متّمم می گويند. متّمم مانند نهاد، مفعول، 

مسند، يکی از نقش های دستوری است که توضيحی بيش تر درباره ی جمله می دهد.
نکته ی دوم: برای نوشتن يک متن ادبی چه بايد کرد؟ چه کنيم تا متنی زيبا،جّذاب و اثرگذار 

بنويسيم؟
همان گونه که پيش تر خوانديم، استفاده از تشبيه، شبکه های معنايی، تشخيص، تضمين، تلميح و 

ديگر آرايه های ادبی، متن را خواندنی و دل نشين می سازد.

١ــ تمّدن و فرهنگ ايرانی مديون چه کسانی است؟

خودارزيابی

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی
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١ــ یکی از بندهای درس را بنویسید و حروف اضافه و متّمم های آن را مشّخص کنید.
٢ــ دو نمونه تشبیه در درس بیابید و ارکان آن ها را مشّخص کنید.

٣ــ جدول صفحه ی بعد را کامل کنید.

آثار بزرگ ادبی با بهره گیری از همین زیبایی ها به وجود آمده اند. پرورش و آفرینش زیبایی در 
متن، از راه های زیر امکان پذیر است:

١ــ استفاده از توصیف، تخّیل و فضاسازی
٢ــ بهره گیری از عناصر ادبی؛ مانند تشبیه، تشخیص، شبکه ی معنایی

٣ــ ارتباط و انسجام متن
٤ــ بهره گیری از آیات، روایات، سخنان زیبا، اشعار و امثال و حکم

در درسی که خواندید، همه ی این عناصر دست به دست هم داده اند تا متن را دلکش و جّذاب 
بسازند.

١ــ درباره ی  سه عنصر »تحصیل، تهذیب و ورزش« که مقام معظّم رهبری آن ها را توصیه کرده 
است، گفت و  گو کنید.

آن ها در کالس  بهترین  انتخاب  درباره ی  و  بسازد  ایران  درباره ی  زیبا  هر گروه، جمله ای  ٢ــ 
گفت و گو کند.

٣ــ درباره ی خدمات فردوسی، حافظ یا سعدی به زبان و ادبّیات فارسی گفت و گو کنید.

نوشتن

كا ر گر و  هی
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نهادجمله
گزاره

فعلقیدمسندمتّمممفعول

ایرانیان، مردمی پاک نهاد و سخت کوش هستند

فردوسی بزرگ، شاهنامه را در طول بیست و پنج 
سال سرود

فردای ایران را با توّکل و تالش می سازیم

٤ــ با استفاده از شیوه های پرورش متن، یک بند درباره ی »خلیج فارس« بنویسید.

٥  ــ امال

 برخی از غلط های امالیی و شکل درست آن ها را در نمودار زیر می بینیم:
درستنادرست

ازدحامازدهام

وهلهوحله

ترجیحترجیه

موّجهموّجح

راجع بهراجِب / راِج به

سپاس گزارسپاس گذار

افغانستان

پاکستان

دریای عمان

خلیج فارس

عراق

ترکیه
دریای خزر

ایران

ترکمنستان

ن یج آذر

ن ست
ار

عربستان
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درس هجدهم
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........................................................... اّول:  نکته ی 

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

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

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

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

........................................................... دوم:  نکته ی 

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

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

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

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

  ............... ١ــ
 ............... ٢ــ
 ............... ٣ــ
 ............... ٤ــ

١

خودارزيابی

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی



115

١ــ ……………………………

٢ــ ……………………………

٣ــ ……………………………

٤ــ ……………………………

٥  ــ انشا

نوشتن

  ............... ١ــ

 ............... ٢ــ

 ............... ٣ــ

كا ر گر و  هی



116

درس نوزدهم
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٭ ٭ ٭
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٭ ٭ ٭
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٭ ٭ ٭
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١٢١

١ــ کدام قسمت از درس، اشاره به شهيد «حسين فهميده» دارد؟
٢ــ درباره ی اين سطر شعر «آن طرف نصف جهان، با تانک های آتشين در راه»، توضيح دهيد.

٣ــ به نظر شما امروزه چگونه می توان به ايران عزيز و بزرگ خدمت کرد؟
٤ــ ……………………………

نکته ی اّول: به عبارت ها و جمله های زير توّجه کنيد:
الف: 

ــ کيسه های خاکی و خونی
ــ موشک و خمپاره و ترکش

ــ تيرهای وحشی و سرکش
ــ گيج و سرگردان

ب: 
ــ باز هم خواند و تماشا کرد.

ــ امروز هم به مدرسه آمديم و درسی تازه خوانديم.
به نظر شما، کاربرد حرف «  و» در عبارت ها و جمله های باال چه تفاوتی با يکديگر دارد؟

در جمالت قسمت «ب»، حرف «و» دو جمله را به هم پيوند داده است اّما در عبارت های قسمت 
«الف»، «و» ميان دو يا چند کلمه قرار گرفته و آن ها را به هم پيوسته است.

همان گونه که می بينيد، «و» در عبارت های بخش «الف»، دو يا چند کلمه را به هم پيوند داده 
است. به اين نوع «و»، واو عطف می گويند.

١ــ کدام قسمت از درس، اشاره به شهيد «حسين فهميده» دارد؟

خودارزيابی

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی
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در جمله های بخش »ب«، »و« دو جمله را به هم ربط داده است. به این نوع »واو« که معمواًل 
پس از فعل می آید و دو جمله را به هم می پیوندد، حرف ربط یا پیوند می گویند.

نکته ی دوم: شعری که خواندیم، سرشار از روح قهرمانی و پهلوانی است و ما را به شجاعت، 
رشادت و دالوری فرا می خواند و حّس میهن دوستی را در ما برمی انگیزد. به این گونه سروده ها، که 
دارای آهنگ شکوهمند، استوار و پرصالبت است شعر حماسی می گویند. شاهنامه ی فردوسی یکی از 

بزرگ ترین نمونه های حماسی ادبّیات ایران و جهان است.
ادبّیات پایداری که مقاومت، دالوری و شجاعت مردم را در مقابل هجوم بیگانگان توصیف و 

ترسیم می کند، بخشی از ادبّیات حماسی به شمار می آید. 

١ــ شباهت حسین فهمیده و آرش کمان گیر در چیست؟ گفت و گو کنید.
٢ــ به کمک اعضای گروه، متن درس را به صورت نّقالی، در کالس اجرا کنید.

٣ــ درباره ی ویژگی های حماسی این شعر، گفت و گو کنید.

١ــ با هریک از گروه کلمات زیر، جمله ای زیبا بنویسید.
ــ موج خروشان

ــ خورشید ایمان
ــ دشمن بد عهد بی انصاف

ــ سالح جنگ
ــ قاب عکس

نوشتن

كا ر گر و  هی
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٢ــ دو جمله که واو عطف و دو جمله که، واو ربط دارند از درس »امید ایران زمین« بیابید و 
بنویسید.

٣ــ دو نمونه از زیبایی های ادبی درس را پیدا کنید و بنویسید.
٤ــ برای کلمات جدول زیر، سؤال های مناسب طرح کنید.

……………………………………………………………………………… )١
……………………………………………………………………………… )٢
……………………………………………………………………………… )٣
……………………………………………………………………………… )٤
……………………………………………………………………………… )٥
……………………………………………………………………………… )٦
……………………………………………………………………………… )7
……………………………………………………………………………… )٨
……………………………………………………………………………… )9
………………………………………………………………………………)١0
………………………………………………………………………………)١١

و
ش

ر
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ب

نه
١٠ر ٨

٩

٥٦
٤

٧

٢ ١
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٥  ــ امال

 تشخیص شکل امالیی درست »کلمات هم آوا« به کمک معنا و کاربرد 
آن ها در جمله، امکان پذیر است. به معنا و امالی صحیح واژه های زیر توّجه کنید:

عمل: کارامل: آرزو

امارت: فرمانرواییعمارت: آباد کردن

منسوب: نسبت داده شدهمنصوب: گمارده شده

مستور: پوشیده شدهمسطور: نوشته شده

صفیر: صدا و صوتسفیر: فرستاده
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١

٥

١

٥



126

حکایت
راه ِمهتری

امیر خراسان را پرسیدند که تو فردی فقیر و بی چیز بودی و شغلی پست داشتی، 
به امیری خراسان چون افتادی؟

گفت: روزی دیوان »َحنظله ی بادغیسی« همی خواندم، بدین دو بیت رسیدم:

بودم،  اندر  که  حالت  آن  در  وجه  هیچ  به  که  آمد  پدید  من  باطن  در  داعیه ای 
راضی نتوانستم بود. دارایی ام بفروختم و اسب خریدم و از وطن خویش رحلت کردم. 
افزوده می گشت  بر شکوه و شوکت و لشکر من  پیوستم. هر روز  به دولت صّفاریان 
فرمان خویش  به  را  تا جمله خراسان  کرد  ترّقی  و  باال گرفت  من  کار  اندک  اندک  و 

درآوردم. اصل و سبب، این دو بیت بود.
چهار مقاله، نظامی عروضی
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فصل هشتم

ادبّيات جهان
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در فارسی اّول و دوم راهنمايی با مفهوم «ترجمه» و «جا به جايی اجزای جمله» در ترجمه آشنا 
شديم. معموًال يک متن را به دو شکل می توان ترجمه کرد:

١ــ ترجمه ی تحت الّلفظی:
هرگاه درست زير هر کلمه، ترجمه ی آن را بياوريم به آن ترجمه ی تحت الّلفظی می گويند.

به عبارات زير توّجه کنيد:
  ال تَْقنُطُوا ِمْن َرْحَمة اللّه

نا اميد نشويد      رحمت خدا
                     از

.They visit their relatives and friends: آن ها مالقات می کنند خويشاوندان و دوستانشان را

   دوستان             خويشاوندان          مالقات 
                    و                          شان                آن ها

٢ــ ترجمه ی ساده يا روان: در اين نوع، به جای ترجمه ی کلمه به کلمه، ترجمه ی جمله را روان 
و ساده مطابق زبانی که به آن ترجمه می شود، می آوريم.

مثًال ترجمه ی روان دو جمله باال اين گونه می شود:
ــ از رحمت خدا نااميد نشويد.

ــ آن ها خويشاوندان و دوستانشان را مالقات می کنند.
همان گونه که پيش تر خوانديد در ترجمه ی روان، جای اجزای جمله تغيير می يابد.

١ــ چرا شاعر می گويد: «انسان بايد دشمن هم داشته باشد»؟
٢ــ چرا پول ارباب بدی است ولی خدمتگزار خوبی است؟

٣ــ اگر شما به جای شاعر بوديد برای دوستانتان چه آرزوهای ديگری داشتيد؟
٤ــ ……………………………

می کنند

١ــ چرا شاعر می گويد: «انسان بايد دشمن هم داشته باشد»؟

خودارزيابی

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی



131

١ــ درباره ی مهم ترین و زیباترین نکته ی درس، گفت و گو کنید.
٢ــ درباره ی سه آرزوی مهم خود و راه رسیدن به آن ها، گفت و گو کنید.

٣ــ درباره ی »ویکتور هوگو« و آثار دیگر او، گفت و گو کنید.
٤ــ …………………………………

١ــ چه عنوان های دیگری برای این درس پیش نهاد می کنید؟ آن ها را بنویسید.
٢ــ آرزوهای نویسنده را در یک بند به نثر روان بنویسید.

٣ــ جمله های زیر را یک بار تحت اللفظی و یک بار روان ترجمه کنید.
ماَء َسْقفًا َمْحفوظًا )انبیا، ٣٢(. الف( و َجَعْلنا السَّ

ب( ِصْل َمْن َقَطَعک )پیامبر اسالم )ص((
.I do my homework at home every day )پ

.They say their prayers in the morning )ت

٤ــ برای هرکدام از واژه های زیر، یک مترادف بنویسید.
صبور، آوا، رایگان، غّره، زندگی

٥  ــ متضاّد کلمات زیر را از درس پیدا کنید و بنویسید.
غمناک  فقر          ،  درشت    ،  ناشکیب        ،  نفرت     ، 

٦  ــ انشا

اهمّیت است. پس  با  بسیار  و درنگ،  رعایت مکث  و  انشا  ١ــ خوب   خواندن 
از  اصالح و دوباره نویسی متن، درست   خوانی آن را تمرین کنید.

بسیار  نویسندگی،  تقویت  برای  جهان،  و  ایران  بزرگان  ادبی  آثار  مطالعه ی  ٢ــ 
ضروری است.

نوشتن

كا ر گر و  هی
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١ــ خلبان چگونه با شازده کوچولو آشنا شد؟
٢ــ چرا شازده کوچولو، شمارش ستارگان را برای کارفرما، بی فایده می دانست؟

٣ــ کدام شخصّیت داستان برای شما جّذاب تر است؟ چرا؟
٤ــ ......................…..

نکته: تاکنون نمونه های فراوانی از متون داستانی را در کتاب های فارسی خوانده اید:
در یک تقسیم بندی داستان ها را به سه دسته تقسیم می کنند:

الف: رمان: (داستان بلند( که معمواًل با ویژگی های زیر شناخته می شود:
١ــ شرح مفّصل حوادث و زندگی شخصّیت ها

٢ــ تنّوع و فراوانی شخصّیت ها در داستان
٣ــ طوالنی بودن داستان

٤ــ تنّوع فضا، مکان و زمان
ب: داستان کوتاه: این نوع داستان با ویژگی های زیر مشّخص می شود:

١ــ ُبرش یا بخشی از زندگی و حوادث را بیان می کند.
٢ــ شخصّیت های داستان اندک هستند.

٣ــ داستان کوتاه است.
٤ــ فضا و مکان و زمان محدود است.

ج: داستان کوتاِه کوتاه (داستانک(: شبیه حکایت ها و لطیفه ها بسیار کوتاه هستند و گاه در چند 
کلمه و چند سطر خالصه می شوند.

بلند است. داستان های  یا داستان  از یک رمان  این درس بخشی  داستان شازده کوچولو در 
کژال، مرخصی و جوانه و سنگ که در سال های گذشته خواندید نمونه هایی از داستان کوتاه هستند.

١ــ خلبان چگونه با شازده کوچولو آشنا شد؟

خودارزيابی

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی
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١ــ درباره ی شخصّیت های داستان با هم گفت و گو کنید.
٢ــ گفت و گوی شازده کوچولو و روباه را به صورت نمایش در کالس اجرا کنید.

٣ــ درباره ی پیام داستان شازده کوچولو بحث کنید.

١ــ یکی از توصیف های زیبای درس را بنویسید.
٢ــ دو »موصوف و صفت« و دو »مضاف و مضاف الیه« را از درس بیابید و با هریک جمله ای 

بسازید.
٣ــ دو نمونه، فعل ماضی، مضارع و آینده از درس بیابید و در جدول زیر قرار دهید.

شناسهبن فعلزمان و نوع فعلفعل

٤ــ یک نمونه داستانک بیابید و بنویسید.
٥  ــ جدول صفحه ی بعد را کامل کنید.

١( غزل، مثنوی، رباعی نوعی ………… شعری هستند.
٢( یکی ازاجزای جمله و به معنای »بند« است.

٣( دومصراعی که با هم بیایند.
٤( یکی از عناصر مهّم داستان

٥  ( به ادبّیات دفاع مقدس هم می گویند.
٦ ( از آن طرف بخوانید نوعی جمله است.
٧( صفت »ادب« و یکی از انواع نوشته

٨( اگر از آن طرف بخوانید مترادف هویدا است.

نوشتن

كا ر گر و  هی
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٩( با فعل ِاسنادی می آید.
١٠( ریشه ی فعل

١١( نوعی ماضی است.
١٢( داستان »دوستی با ابلهان« از این کتاب است.

١٣( »دوست« در زبان ترکی
١٤( معمواًل همراه آموزش می آید.

١٥( حرف ربط

١
٢

٣

٤

٥

١٣

٦٧٨٩

١١

١٤ ١٢

١٠

٦  ــ امال

به  قیمت گذاری  و  قانون گذاری  بنیان گذاری،  مانند  کلماتی  در  »گذار«   
معنای قراردادن، وضع کردن و تعیین کردن است.

معنای  به  سپاس گزار  و  خدمت گزار  نمازگزار،  مانند  کلماتی  در  »گزار«  اّما 
به جا   آوردن و ادا  کردن است.

هنگام نوشتن امالی درست این کلمات باید توّجه داشته باشیم.

١٥
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دو نّقاش

سال ها پیش، مسابقه ای در یونان برگزار می شد که در طّی آن بهترین نّقاش را شناسایی 
می کردند. یونانیان، زیبایی را بسیار دوست داشتند و سعی می کردند در هر چیز بهترین را 
پیدا کنند. آنان بازی های المپیک را راه انداختند تا بفهمند در هر ورزش، بهترین کیست؛ 
هم چنین، مسابقاتی در زمینه ی شعر، موسیقی، نّقاشی و مجّسمه سازی برگزار می کردند. این 

داستان درباره ی یکی از آن مسابقه هاست. 
هیچ کس نمی توانست بگوید کدام یک از دو نّقاش، هنرمند بهتری بودند. بعضی، یکی 
را ترجیح می دادند و برخی، دیگری را. پس، تصمیم گرفتند از پیرمردی که خود زمانی، 
بهترین نّقاش روزگار خویش بود، بخواهند در این مورد داوری کند. پیرمرد وظیفه ای بر 
زندگی  از  واقعی  تصویری  می توانست،  که  آن جا  تا  باید  هریک  گذاشت:  نّقاشان  عهده ی 
وقت  آن  می دادند،  نشان  را  خود  نّقاشی های  و  برمی گشتند  باید  ماه  سه  از  بعد  می کشید؛ 

پیرمرد قضاوت می کرد که کدام بهترین است.
برگشتند. جمعّیت در محّل  با یک تصویر  ماه هرکدام  از سه  بعد  و  نّقاش رفتند  دو 
مسابقه گرد آمده، مشتاق بودند ببینند کدام یک برنده خواهد شد. پیرمردی که قرار بود بین 
آن دو داوری کند، در برابر دو نّقاشی که با پرده پوشانده شده بودند، ایستاد. به اّولین نّقاش 
عالمت داد؛ او جلو آمد و پرده را از روی نّقاشی خود کنار زد. جمعّیت برای نّقاشی او که 
زیبا و بسیار به زندگی طبیعی شبیه بود، هورا کشید. نّقاشی او، تصویری از یک کاسه ی 
انگور بود و آن چنان رسیده و آبدار ترسیم شده بود که مردم نمی توانستند باور کنند انگورها 
واقعی نیستند. ناگهان، پرندگانی که آن حوالی پرواز می کردند با شتاب فرود آمدند و شروع 

روان خوانی
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کردند به نوک زدن به تصویر و سعی می کردند انگورها را بخورند! جمعّیت کف می زدند و 
هورا می کشیدند. اگر این نّقاشی، آن قدر خوب بود که توانسته بود پرندگان را فریب دهد، 

تصویرگر آن مطمئنًا باید برنده می شد.
حاال نوبت نّقاشی دیگر بود. پیرمرد به او عالمت داد پرده را کنار بزند تا همه به چشم خود 

تصویری را که این هنرمند کشیده بود، ببینند. نّقاش جوان لبخندی زد اّما حرکتی نکرد.
داور مسابقه گفت: »نوبت توست؟ بگذار نّقاشی ات را ببینیم تا داوری کنیم که کدام 
بهتر است«. اّما نّقاش ثابت ماند و حرکتی نکرد. معنای این کار او چه بود؟ پیرمرد صبرش 
را از دست داد. قدمی برداشت تا پرده را کنار بزند. دستش به طرف پرده رفت؛ ولی مثل 

این بود که نمی تواند آن را در دست بگیرد.
رو به جمعّیت کرد و گفت: این جا پرده ای نیست. پرده، همان نّقاشی است. او یک 

پرده را نّقاشی کرده است. درست شبیه یک پرده ی واقعی است!
جمعّیت، مات و مبهوت مانده بود.

پیرمرد بعد از این که بر خودش مسّلط شد، یادش آمد که باید برنده را انتخاب کند. چه 
کسی را باید انتخاب می کرد؟

او رو به نّقاش اّول کرد و گفت: »نّقاشی تو آن قدر خوب بود که پرندگان را به اشتباه 
انداخت!«؛ سپس رو به نّقاش دوم کرد و گفت: »اّما نّقاشی تو بهتر است چون چشم های 
انسان ها را فریب داده است! بنابراین، برنده تویی«. جمعّیت هورا کشید و نّقاش به جلو 
قدم برداشت تا به عنوان برنده ی مسابقه، جایزه را دریافت کند. آن ها بهترین نّقاش را پیدا 

کرده بودند یا نه؟
داستان هایی برای فکر کردن، رابرت فیشر

١ــ یکی از نّقاشی ها چشم های انسان ها را به اشتباه انداخت. آیا چشم های شما 
هم تاکنون اشتباه کرده است؟

٢ــ اگر شما به جای داوران مسابقه بودید، کدام نّقاشی را انتخاب می کردید، چرا؟ 

تفّکر و تحلیل
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آ ــ ا

آب حيات: آب زندگی، گويند چشمه ای است در ظلمات 
که هرکس از آن بياشامد، جاودانه می شود و خضر پيامبر (ع) 

از آن آب نوشيده است
آبشخور: سرچشمه، آبخور

آذرخش: صاعقه، برق، درخشش برق آسمانی
آرميدن: آرام گرفتن، خوابيدن

آزاده: آزاد و وارسته، اصيل و نجيب، جوانمرد
آزرده: رنجيده، دلتنگ، ملول، به خشم آمده

آستان: درگاه، حضور، جناب
آغازيدن: شروع کردن

آفت: آسيب
آالت: ِج آلت، وسيله ها، ابزار

آموزه: محتوا، درون مايه، آن چه آموزش داده می شود
آَوخ: آه، افسوس 

ابرازکردن: آشکارکردن، ظاهر ساختن
ابله: نادان، جاهل

ابواب:  ِج باب، درها
ابهام: پيچيدگی

احتياط: مراقبت، مواظبت در رفتار
احزان: ِج ُحزن، اندوه ها

اخترشناسی: ستاره شناسی
از برکردن: به خاطر سپردن، در ياد نگاه داشتن

استراق سمع: پنهانی گوش کردن، دزديده گوش کردن
اشقيا: ج شقی، تيره روزان، تبه روزان

اصحاب: ِج صاحب، ياران

واژه نامه

اظهارکردن: بيان کردن
ِاعجاب: به شگفت آوردن، عجيب دانستن

ِاعزاز: عزيز داشتن، گرامی داشتن
افراط: زياده روی کردن، از حد گذشتن

اقرارداشتن: اعتراف کردن، سخن را آشکار بيان کردن
اقتدار: قدرت داشتن، توانمندی

اقليم: سرزمين، ناحيه، قلمرو
التفات: توّجه کردن

َاْلحق: حقيقتًا، به راستی
المپيک: منسوب به الومپيا (کوه معروف يونان) مسابقات 
و ورزش ها و بازی هايی که هر چهار سال يک بار با مراسم 
١٨٩٦م  سال  از  و  می شد  انجام  قديم  يونان  در  ويژه ای 
به  المپيک  مسابقات  اکنون  يافت  بين المللی  جنبه ی 

صورت دوره ای در پايتخت يکی از کشورهای جهان در 
رشته های گوناگون ورزشی برگزار می شود

الوان: ِج لون، رنگ ها
و  ناگهانی  به صورت  که  چيزی  دل افتادن،  در  الهام: 

رازآميز در دل انسان وارد می شود
انحطاط: َپست شدن، فرو افتادن

انصاف: عدل، داد
را  کلمه  اين  تلّفظ  (توّجه،  نعمت دادن  بخشش،  ِانعام: 
اشتباه  است،  چهارپايان  معنی  به  که  «َانعام»  واژه ی  با 

( نکنيد
اوان: هنگام، زمان
اوج: بلندی، نهايت

اوليا: ج   ولی    ، ياران ، دوستان ، مردان حق      ،     عارفان     ،  اوليا ء اللّٰه
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ب

بار: اين کلمه در ترکيب «بار خدايا» به معنای آفريننده و 
نيکوکار است

بارآور: ثمر بخش
باطن: درون، داخل هر چيز، ضمير

بالش: باليدن، رشد کردن
بالين: بستر، آن چه در هنگام خواب زير سر قرار می دهند.

بِْخرد: خردمند، عاقل
پناه،  و  پشت  نگهبان،  پاسبان،  راهبر،  راهنما،  بدرقه: 

مشايعت و همراهی
بديهی: آشکار، روشن

َبرَنَوشتن: در نورديدن،  پيچيدن  ، برچيدن
َبر: خشکی، بيابان

ُبردبار: شکيبا، صبور
فرش  مانند  گستردنی  چيز  هر  گستردگی،  فرش،  بساط: 

و سفره
ُبستان: گلستان، گلزار

ُبغض: گرفتگی و ناراحتی درونی از غّصه
بلند آوازه: مشهور، نامدار

ُبن: ريشه، ته، انتها
َبنات: ِج بنت، دختران

بنياد: اساس، اصل، شالوده، بنيان
بوآ: نوعی مار بزرگ، ماری بزرگ و بی زهر که در آمريکای 
پنج  از  بيش  به  آن  درازی  می شود  پيدا  و جنوبی  شمالی 
و  کشتن  برای  و  می کند  شکار  را  حيوانات  می رسد  متر 
ُخرد کردن شکار خود، دور کمر آن می پيچد و آن قدر فشار 

می دهد تا استخوان های شکار ُخرد شود، اژدرمار
ُبوم: جغد، پرنده ای که به شومی معروف است

به حق: به راستی، حقيقتًا

بی کران: بی انتها، بی پايان
بينش: بينايی، بصيرت

پ

پاس: بخشی از شب يا روز
پاکباز: پاک باخته، وارسته

پويش: به شتاب رفتن، جست و جو  کردن
پويه کردن: دويدن، پوييدن

پيمان: عهد، قرارداد
ت

ُتحفه: پيش کش، هديه، ارمغان
تحّول: دگرگونی

تخت گاه: جايگاه مخصوص که پادشاهان بر آن می نشينند
تداعی: از يک معنی به معنی ديگر پی بردن، به ياد آوردن

ترجيح دادن: برتری دادن
تسبيح: خدا را به پاکی ياد کردن، نيايش کردن

تعالٰی: بلند پايه، بلند مرتبه
تعّرض: دست درازی، تجاوز، حالتی از اعتراض

تفّرج: گشت و گذار، تفريح
تفريط: کوتاهی کردن در کاری

تقدير: قسمت و سرنوشتی که خداوند برای بندگان خود 
معّين فرموده است، فرمان خدا
تقوا: پرهيزکاری، پاک دامنی

َتک: ته، پايين، قعر
تکّبر: غرور و خودبينی

َتل: تّپه، هرچه که روی هم توده و انباشته شده باشد
تلخيص: کوتاه کردن

تمّنا کردن: خواهش کردن، التماس کردن
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تمييز: فرق گذاشتن، هوش و فراست، قّوه ی شناخت
تن آسانی: تنبلی، تن پروری
تنگ داشتن: سخت گرفتن

و  مضطرب  بسيار  افتادن،  سختی  به  نفس:  تنگ شدِن 
پريشان شدن (کنايه)

تنبيه: هوشيارکردن، آگاه ساختن کسی بر کاری
توان فرسا: فرسوده کننده، نابود کننده

توبره: کيسه ی بزرگ
توّقع: انتظارداشتن

تهذيب: پاکيزه کردن، خالص کردن
ُتهمت: گمان بد، افترا

ث

ثَمر: ميوه، بار، بهره، نتيجه 
ثنا: ستايش، آفرين

ج

جامه: لباس، پوشاک
جان فزا: آن چه به انسان روح و نشاط دهد، افزاينده ی جان

جاه: مقام، درجه، ُشکوه
جزع: بی صبری، زاری، بی تابی

َجستن: رهاشدن، گريختن، جهيدن
جفاپيشه: ستمکار

جگرآور: دلير، شجاع
جگردوز: شکافنده ی جگر

جالل: بزرگی، شکوه
: بزرگ است (برای پروردگار به کار می رود) َجلَّ

جمله: همه، همگی

جوانب: ِج جانب، اطراف، کناره ها
و  آگاهی  اساس  و  اصل  دانايی:  جوهر  اصل،  جوهر: 

هوشياری
جوهره: اصل و گوهر هر چيز، جوهره ی وجود: اصل 

هستی
جهالت: نادانی

جهد: کوشش، تالش

چ

چشم روشن کردن: شاد و خوش حال ساختن

ح

حاجت: نياز، خواسته
حّتی االمکان: تا جايی که ممکن باشد

و  پيامبر اسالم (ص)  از  حديث: سخن، خبر و قولی که 
ائّمه عليهم الّسالم نقل شده باشد

حرص: طمع، آز
ُحرمت: ارج و احترام، حرام بودن

حريف: رفيق، همکار، هم حرفه
ُحّقه: ظرفی کوچک که در آن جواهر يا چيزهای ديگر، 

نگه داری شود
حکمت: دانش، علم به حقايق اشيا

حکيم: دانشمند، عاِلم

خ

خاستن: بلند شدن
خاّصه: به ويژه، مخصوصًا
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خردمند: عاقل، دارای عقل و انديشه
ِخرقه: لباس، جامه ی عارفان و درويشان

خسرو: پادشاه، لقب چند تن از پادشاهان ساسانی
خشخاش: نوعی گياه دارای ساقه ی باريک

ِخصال: ِج خصلت، ويژگی ها
خصلت: خوی، ويژگی
خصم: دشمن، بدخواه

خط: راه راست و دراز، خّط دشمن: حالت قرارگرفتن 
دشمنان که در يک راستا ايستاده باشند

خالص: رهايی، رستن
بزرگ  شخصی  طرف  از  که  دوخته  جامه ی  خلعت: 

به عنوان جايزه يا انعام به کسی داده می شود
خلل: فساد و تباهی

خوار: بی  ارزش، َپست
ژرفای  و  عمق  به  انديشيدن،  امری  در  خوض نمودن: 

چيزی فکر کردن
به  اقبال الهوری،  شعر  در ص ١٢٧  کلمه  اين  خيابان: 

معنای «باغ و بوستان» به کار رفته است
خيره: بيهوده، بی پروا

د

داد: انصاف، عدل
داعيه: انگيزه، عّلت

دخل: درآمد
در غلط شدن: دچار اشتباه شدن، تصّور ناسنجيده کردن

ِدَرم: سّکه ی نقره، پول نقد، ِدرَهم
دريغ: افسوس، اندوه

دريغ کردن: خودداری  کردن از کمک به کسی، مضايقه کردن
دست تنگ: تنگ دست، تهی دست

دستور: اجازه، فرمان
دست يازيدن: قصد کردن، دست انداختن به چيزی

و  چوبی  حلقه ای  دارای  موسيقی  آالت  از  يکی  َدف: 
پوست نازک که با سر انگشتان نواخته می شود

دل گزا: گزنده ی دل، آزار دهنده، دل آزار
دون: پايين، فرومايه و َپست

ديار: ِج دار، شهرها، خانه ها
ديبا: پارچه ای ابريشمی رنگين

ديرپاييدن: پايدارماندن، ديرپای: پايدار، با دوام
ديرينه: قديمی، کهن

ذ

ذخاير: ِج ذخيره، اندوخته ها، پس اندازها
ذّلت: خواری، پستی، ذليل گشتن

ر

راسو: جانوری بزرگ تر از موش خانگی
راهُبرد: راهبری، روش و فّنی برای هدايت بهتر

رحلت: سفرکردن، کوچ کردن
ُرخصت: اجازه، دستور

َرستن: رهاشدن، آزاد شدن
ُرعايا: ِج رعيت، عموم مردم، مردم فرمان بردار

رکاب دادن: سواری دادن
رَمق: توان، نيرو

رواکردن: روان  ساختن، سزاوار ساختن
روان: جان، روح

راهبر: راه برنده، راهنمايی کننده
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ز

زار: رنجور، ضعيف
َزفت: درشت

ُزفت: تند و بی  ارزش
زنگار: آلودگی و غبار، زنگ فلزات و آيينه

زمزمه: ترّنم  کردن، نغمه، سرود، هرسخن پنهان که فهميده 
نشود

َزهره: جرئت، شهامت
زی: به سوی، سوی

زينهار: بپرهيز، آگاه باش، برحذر باش

ژ

ژرف: عميق
ژوليده: آشفته، آن که سر و وضعی نابسامان دارد

س
ساالر: سردار، رئيس

سامان: آرام و قرار، نظم و انضباط
با رنگ سبز  سبزينه پوش: سبز پوش، کسی  که جامه ای 

بر تن دارد
سبقت: پيشی گرفتن، جلو افتادن

َسْبک: روش، شيوه، ُاسلوب
سبو: کوزه ی سفالی

بی چاره شدن،  ستوه آمدن:  به  افسرده،  ستوه: خستگی، 
دلتنگ و خسته شدن

سپردن: چيزی را برای نگه داری به کسی دادن، 

در خود سپردن: در خود حفظ و نگه داری کردن
سپهر: آسمان، فلک، چرخ

سرا: خانه
سرزندگی: سرحال بودن، شادابی و چاالکی

سرکش: عاصی، نافرمان
َسرير: تخت، اورنگ

سعادت: خوش بختی، نيک بختی
سکته: سکوت، اختالل ناگهانی و شديد يکی از اندام های 

حياتی که موجب به خطر انداختن زندگی شود
ُسالله: نسل، خالصه ی هر چيز، برگزيده

ِسِمج: بی شرم، زشت، گستاخ
سيرت: ُخلق و خوی

سيم گون: نقره گون، سپيد فام

ش

شرارت آميز: بدکرداری، آميخته به فتنه و بدی
شّط: رود بزرگ که وارد دريا شود

شفاعت: خواهشگری، درخواست بخشش يا کمک از 
کسی برای ديگری

شکيبا: بردبار، صبور
شورستان: شوره زار، نمکزار
شوريده: آشفته، پريشان حال

شهريه: ماهيانه، حقوق ماهيانه 
شيرازه: در لغت به معنی ته بندی و جزوه بندی و آن پارچه 
می رود،  کار  به  کتاب  صحافی  و  چاپ  در  که  چسبی  و 
کلمه  اين  تاجيکی،  شاعر  اثر  «ايران»  شعرخوانی  در  ولی 
به کار  اعتبار  و  ارزش  و  دوام  استواری،  معنای عامل  به 

رفته است
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ص

صادق: راست گو، درست کردار
صالح: نيکی، درستی، مصلحت

صلح افکندن: آشتی دادن
ُصنع: آفرينش، احسان، ساختن و نيکويی  کردن

صواب: درست
صورت نبندد: قابل تصّور نيست، به نظر نمی آيد، ممکن 

نمی شود
صومعه: عبادتگاه، دير، محل عبادت

ض

ِضمان: پذيرفتن، بر عهده گرفتن کار

ط

طبع: خوی، سرشت
طراوت: شادابی، تازگی و نشاط

طّرار: دزد، راهزن
طريقت: راه و روش

طعن: سرزنش، عيب کسی را گفتن
طنين: آواز، صدا
طيب: بوی خوش

ع

عار: عيب و ننگ، باعث سرافکندگی
عامی: بی سواد، ساده لوح، مردم بی دانش

عايد گشتن: به دست آمدن، سود کردن

َعَجم: غيرعرب، در شعر عالمه اقبال الهوری اين کلمه به 
معنای «ايرانی» است

عدل: در درس اّول اين کلمه به معنی «عادل» به کار رفته 
است، مردمی عدل، يعنی مردمی عادل

عدو: دشمن، بدخواه
عريضه: نامه ای که کسی به شخص باالتر از خود بنويسد

ِعّز: ارجمندی 
 « َعّز: عزيز است (برای پروردگار به کار می رود،«َعزَّ و َجلَّ

 ( يعنی عزيز و بزرگوار است
عزيمت: قصد کردن، دل بر کاری نهادن، آهنگ کردن

ِعشوه: ناز، کرشمه
عطا: بخشش

ُعقده: گره، بند
ِعّلّيين: جمع ِعّلّی، بلندی ها، بلندترين درجه ی بهشت

ِعَنب: انگور
عهد: پيمان، سوگند 

عيال: همسر، همسر و فرزند، خانواده
عيان: آشکار، ظاهر 

غ

غريب: بيگانه، نا آشنا
غفلت: نا  آگاهی، بی خبری، جهالت

َغنا: توانگری، بی نيازی
غنی: سرشار، بی نياز

ف

فارغ: آسوده
فاضل: برتر، دانا، اهل فضل
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سبز فام:  رنگ،  برای  است  (پسوندی  رنگ  فام: 
سبز رنگ)

فراخ: گشادگی، وسعت، گسترده
فراخ  دلی: بی باکی، ُپردلی، آسودگی خيال

فراز:  بلندی، اوج
فراست: هوشمندی، زيرکی باطنی 

فراغت: آسودگی، رهايی
فرتوت: پير، سالخورده

در  گشايش يافتن  مشکالت،  از  رها شدن  فرج يافتن: 
کار

فرزانه: دانشمند، فاضل، بسياردان 
فروتراشيد: گوشت آن ريخت، تراشيده شد، فرو ريخت

فروزان: تابان، درخشان
فرو کاستن: پايين آمدن، به زير آمدن

فرهنگ: دانش، ادب، مجموعه ی آداب و آيين، باورها، 
ارزش ها

فرهيخته: ادب آموخته، تربيت شده
فضيلت: افزونی در علم، نيکويی های اخالقی

فطرت: سرشت، صفت طبيعی انسان
ُفالن: اشاره به يک شخص يا يک چيز نامعلوم و مبهم

فنا: نابودی، نيستی

ق

قابلّيت: توانايی
قحطی: خشک سالی، نايابی

قريب: نزديک، در حدود
قريحه: ذوق و استعداد

قضا: حکم الهی که در حّق مخلوق واقع شود
که خود  آتشی  در  گويند  که  افسانه ای  پرنده ی  ُققنوس: 

دوباره  خاکسترش  درون  از  و  می سوزد  برمی افروزد، 
رمز  را  پرنده  اين  سبب  همين  به  می شود،  متوّلد  نوزادی 

جاودانگی و فداکاری می دانند
آويز،  چراغ  کنند،  آويزان  سقف  از  که  مشعلی  قنديل: 

چراغدان
قوِس ُقَزح: رنگين کمان

قيام نمودن: اقدام کردن، برخاستن

ک

کام: آرزو، ميل و خواسته
کاهل وار: از روی تنبلی، با ُسستی، مانند تنبل ها

کبريا: بزرگی و ُشکوه
کران: کنار، کناره، ساحل

َکَرم: جوان مردی، بزرگواری، بخشش
کشمکش: ستيزه، جدال، به هم درآويختن

برای  که  بلند  و  ضخيم  رشته ای  بند،  طناب،  کمند: 
گرفتار ساختن انسان يا حيوان به کار می رود

يا  از پا درآوردن دشمن  برای  پنهان شدن  محّل  کمينگاه: 
شکار، مخفيگاه

ُکنام: جايگاه حيوانات درنده
کين: کينه، دشمنی

کيوان: سّياره ی ُزَحل

گ

گران مايه: عزيز، گران قدر، ارجمند
گردان: چرخنده، گردش کننده

و  به عنوان شرط  که  يا چيزی  مال  پول،  بند،  قيد،  ِگرو: 
ضمانت انجام کاری نزد کسی گذاشته می شود تا پس از 



١٥٢

پايان کار، باز گرفته شود
گزاف: بسيار، بی حساب، بيهوده

گزند: آسيب
گشاده رو: با نشاط و خندان

و  زد  هنگام  نفر  يا چند  دو  آويختن  هم  به  گالويز شدن: 
خورد

بافته  ابريشم  يا  نخ  از  آن  رويه ی  که  کفش  نوعی  ِگيوه: 
می شود و ته آن از چرم يا پارچه است

ل

حد،  از  زياده  اّدعای  کردن،  خودستايی  الف زدن: 
بيهوده گويی

لَُغوی: لغت دان، کسی که علم لغت می داند و واژه ها را 
خوب می شناسد

لوح: وسيله ای شبيه تخته که شاگردان در قديم بر روی 
آن می نوشتند، لوحه

م

ماء: آب، ماء معين: آب پاک و روان
مائده: طعام، خوردنی، سفره

مات: سرگشته، سرگردان
ماتم: سوگ، عزا

مايه گرفتن: زاده شدن، به وجود آمدن، بارور شدن
ُمْبِطل: باطل کننده

مبهوت: شگفت زده، حيران، متحّير
َمتاع: کاالی با ارزش، چيز گران بها

متحّير: سرگردان، حيران
متفّرق: پراکنده

متقّدم: دارای تقّدم، پيشين
به او نسبت داده شود، تهمت  کسی که کار بدی  مّتهم: 

زده شده، مورد تهمت واقع شده
ُمحال: ناشدنی، غيرممکن

ُمحاوره: گفت و گو، گفتار
َمحَضر: جای حضور، درگاه

محفوظ: حفظ شده، نگاه داری شده
مختصر: کم و کوتاه، ناچيز

َمخوف: وحشتناک، ترسناک
َمدهوش: سرگشته، سرگردان

َمديون: وام دار، بدهکار
ُمراد: خواسته شده، مقصود و هدف

َمرهون: گرو داده شده، گرو رفته، مديون، بدهکار
مستلزم: نيازمند
مستمع: شنونده

ُمسّخر: رام و مطيع
َمَشّقت: سختی، دشواری

ُمصاحبت: هم صحبتی، هم نشينی، دوستی
َمصائب: ِج مصيبت، بالها و سختی های بزرگ

ُمِصّر: اصرارکننده، پافشاری کننده
َمصون: حفظ شده، در امان مانده

َمعارج: ِج معراج، نردبان ها، آن چه به وسيله ی آن باال روند.
معصيت: گناه، نافرمانی

معمول: متداول، رايج، مرسوم
معيشت: آن چه به وسيله ی آن امرار معاش می کنند، زندگی

اين  دارد،  باقال  شبيه  ميوه ای  که  خاردار  گياه  ُمغيالن: 
کلمه در اصل «ُاّم غيالن» بوده است، به معنی مادر ديوها و 
غوالن؛ چون در قديم فکر می کردند که ديوها و غول های 
اهل  و  مسافران  و  می شوند  پنهان  بوته ها  اين  زير  بيابانی 

کاروان را گمراه می کنند
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َمفتون: شيفته، فريفته، شيدا و عاشق
مقدور: آن  چه در قدرت شخص باشد، امکان پذير

َمَقر: قرارگاه، جای قرار و آرام
کرده  پيدا  منزلت  و  ُقرب  که  نزديک شده، کسی  ُمَقّرب: 

باشد
َمقرون: نزديک به هم، به هم پيوسته

مقّطع: بريده، قطع  شده
مقهور: شکست خورده، مغلوب شده

ُمالزم: همراه
مالطفت: لطف و مهربانی، نيکويی

ملتمسانه: با التماس، از روی خواهش
و  پيوسته  ديگری  به  که  چيزی  يا  کسی  پيوسته،  ُملَحق: 

مّتصل شده باشد
َمِلک: پادشاه، دارای قدرت و سلطه
ُملک: پادشاهی، مملکت، فرمانروايی

َمّالح: ملوان، کشتيبان
َملول: بيزار، اندوهگين، آزرده و خسته

ُمناظره: بحث وگفت وگو  کردن برای شکست دادن طرف 
مقابل، گفت و گوی رويارو برای غلبه بر ديگری و اثبات 

سخن خود
ُمنجی: نجات بخش

ُمنّظم: آراسته و مرّتب
َمنی: تکّبر، غرور، خودپسندی

مواعظ: ج موعظه، پندها، اندرزها
ِمهتر: بزرگ، رئيس

َمهد: گهواره، زمين هموار
ِمهر: خورشيد

ِمهرگان: جشنی باستانی که پس از عيد نوروز از بزرگ ترين 
جشن های ايرانيان کهن بوده است

َمِهل: مگذار، فرومگذار، هليدن: گذاشتن، ِهشتن

ميان دو نماز: زمان ميان دو نماز ظهر و عصر
ميغ: ابر، سحاب

ِمـی ِکـشـان: بـاده نـوشـان، مـی خـواران کـه در سـروده ی 
حضرت  عاشقان  و  عارفان  آن  از  منظور  امام خمينی (ره) 

ولی عصر (عج) است

ن

ناکامی: به مقصود نرسيدن، بی بهره شدن
نام آور: مشهور، نامدار

ناهيد: ستاره ی زهره
َنبات: گياه

َنحيف: الغر، نزار، رنجور
ُنصرت: ياری، کمک

نقد: بررسی نکته های خوب و بد يک اثر و کار يا رفتار، 
و  عمل  يا  اثر  يک  کاستی های  و  زيبايی ها  آشکار ساختن 

بيان راه های اصالح و تقويت آن
و  مّلی  جشن  که  فروردين  اّول  روز  نو،  روز  نوروز: 

باستانی ايرانيان است
نهار: روز (توّجه: کلمه ی «نهار» واژه ای عربی است به 
با  معنای روز، ولی کلمه ی «ناهار» فارسی است و ربطی 

( آن واژه ندارد
نُهفت: پناهگاه، محّل پنهان شدن، مخفيگاه

نهفتن: پنهان کردن، مخفی کردن
َنهيب: هراس، ترس، بانگ

نّيت َبَدل کردن: تغيير عقيده دادن، نظر خود را عوض 
کردن

نيکو ِخصال: دارای ويژگی های پسنديده
نيام: غالف شمشير
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و

واداشتن: وادار کردن، برانگيختن
وارهيدن: آزاد شدن، رها شدن

واقف: آگاه، با خبر
واال: ارجمند، بلند مرتبه

وجه معاش: پولی که صرف هزينه ی زندگی شود
وحشت: ترس، بيم و هراس

وداع کردن: خداحافظی کردن
ِورد: ذکر و دعای زيرلب، دعايی که آهسته بر لب جاری 

شود
وقوف: آگاهی

َوهله: مرحله، دفعه و بار

هـ

هشدار  و  تأکيد  يا  آگاه ساختن  هنگام  که  کلمه ای  هان: 

به کار می رود، آگاه باش
هراس: ترس و بيم

َهرز  رفتن: هدر رفتن، بيهوده و بی ثمر شدن
هماره: همواره، هميشه، پيوسته

همزاد: هم سّن و سال
همزيستی: با هم زندگی کردن

همِگن: از يک نوع، از يک جنس، همگون، همانند
هورا: صدای بلند و پيوسته برای شادی و تحسين
هياهو: غوغا، جار و جنجال، سر و صدا، آشوب

هيئت: شکل و صورت

ی

يزدان: خدا، ايزد، پروردگار، الّله
يقين: بصيرت، علم، اطمينان قلبی

ُيمن: خير و برکت، خجستگی، مبارکی
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اعالم: اشخاص

آــ ا

آرش: آرش از پهلوانان تاريخ ايران کهن و از سپاه  منوچهر پيشدادی بود وی در کمان داری 
شهرت داشت در آخر دوره ی حکمرانی منوچهر قرار بر آن شد که دالوری ايرانی تيری رها کند و 
هرجا که تير فرود آيد، مرز ايران و توران باشد آرش پهلوان ايرانی از قلّه ی دماوند تيری پرتاب کرد 
که از بامداد تا نيم روز برفت و به کنار رود جيحون فرود آمد و آن جا مرز ايران شناخته شد آرش 
برای آن که به عظمت و وسعت کشور خود بيفزايد با تمام نيرو، کمان  را کشيد و جان خويش را در 

راه ميهن فدا کرد
در  که  داريوش سوم هخامنشی  زمان  در  ايران  دلير  و  بزرگ  از سرداران  يکی  آريوبَرَزن: 

حمله ی اسکندر به ايران با شجاعت در مقابل  سپاه مقدونيان، ايستادگی نمود
آوينی، سّيد مرتضی: شهيد مرتضی آوينی در سال ۱۳۲۶ متولّد شد او نويسنده، فيلم ساز 
و سردبير مجلّه ی «سوره» بود از فيلم های او می توان  به «خان گزيده ها»، «حقيقت»، «روايت فتح» و 

«سراب» اشاره کرد وی در سال ۱۳۷۲ در منطقه ی فّکه به شهادت رسيد
ابليس: شيطان، موجودی که موجب گمراهی، شرک، غرور، ظلم و نگون بختی افراد بشر 
می گردد در قرآن و روايات اسالمی آمده است که وی چون بر آدم (ع) سجده نکرد و از فرمان الهی 

سرپيچيد، از درگاه احديّت رانده شد و به گمراه کردن خلق پرداخت
ق) منسوب به قبيله ی ِغفار، از بزرگان صحابه ی پيامبر (ص) و  ابوذر ِغفاری: (وفات ٣٢ هـ

از مؤمنان صدر اسالم است گويند وی پنجمين نفری است که اسالم آورده است
ق) از دانشمندان بنام قرن چهارم و اوايل قرن پنجم است در  ۳۷-۴۲۸ هـ ابوعلی ، سينا: (
بخارا کسب علم کرده و در ده سالگی قرآن را از حفظ داشت در جوانی پادشاه سامانی، نوح بن منصور، 
را معالجه کرد و از کتاب خانه ی گران بهای او بهره ها برد در سفری به همدان در راه بيمار شد و در آن 

شهر درگذشت از آثار او می توان به کتاب شفا، کتاب قانون و دانش نامه ی عاليی اشاره کرد
۱۳ در شهر مشهد  اخوان ثالث، مهدی: از شاعران بزرگ ادبيات معاصر که در اسفند ماه ۷
١٣٣ به نام «ارغنون» به چاپ رسيد وی هم به شيوه ی کهن  اّولين مجموعه ی شعرش درسال  متولد شد
و هم به شيوه ی نو نيمايی شعر می سرود وفات وی در چهارم شهريور ماه ١٣٦٩ اتفاق افتاد اخوان 

ثالث در جوار آرامگاه حکيم ابوالقاسم فردوسی در باغ شهر توس به خاک سپرده شده است
ش در ندوشن يزد ديده به جهان گشود  ١٣ هـ اسالمی ُندوشن، محّمد علی: وی در سال ٤
اسالمی از نويسندگان خوش قلم معاصر است که نثری شيرين و دل نشين دارد کتاب «روزها»ی وی 

يکی از نمونه های برجسته ی زندگی نامه نويسی در زبان فارسی امروز است
اصحاب کهف (ياران غار): چند تن از اهالی يونان بودند که در زمان دقيانوس بت پرست به 
۳ سال طول کشيد  خداپرستی گراييدند و از بيم دقيانوس به غاری داخل شدند و خفتند خواب ايشان ۹
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و چون از خواب برخاستند يکی از ايشان در طلب غذا به شهر رفت و چون سّکه ی او متعلّق به عهد 
دقيانوس بود او را پيش حاکم شهر بردند دانشمندی در مجلس حاکم واقعه را دريافت مردم خواستند 

ايشان را به شهر آورند اصحاب کهف راضی نشدند و دعا کردند تا خداوند ايشان را بميراند
اعتصامی، پروين: شاعر پرآوازه ی زبان فارسی است که در سال ١٢٨٥ شمسی در شهر 
تبريز ديده به جهان گشود سروده های او در زمينه ی موضوع های اجتماعی، اخالقی و انتقادی است 
١٣٢ خورشيدی درگذشت؛ آرامگاه وی در شهر قم، کنار  و حالتی اندرزگونه دارد پروين در سال 

صحن حضرت معصومه (س) قرار گرفته است
امين پور، قيصر: از شاعران برجسته ی انقالب اسالمی، مجموعه شعرهای «به قول پرستو»، 
«در کوچه ی آفتاب»، «تنّفس صبح» و «آينه های ناگهان» از آثار اوست قيصر امين پور در سال ۱۳۸۶ 

درگذشت
اوحدی مراغه ای: شاعر عارف قرن هشتم که به سبب والدت در مراغه، به مراغه ای و به سبب 
سکونت در اصفهان به اصفهانی مشهور است اوحدی قسمت اخير عمر خود را در آذربايجان به سر برده 

و در آن جا مثنوی «جام جم» را سروده است وی ديوانی شامل قصايد، غزلّيات و رباعيات دارد

ب

سال  در  است  تاجيکستان  زبان،  فارسی  شاعران کشور  از  بابا جان  علی  علی:  جان،  بابا 
۱۹۳۶ ميالدی (۱۳۱۵ شمسی) در تاجيکستان متولّد شد سال های زندگی خود را به روزنامه نگاری 
۱۹۷ (۱۳۴۷) به ايران  و سرودن اشعار برای کودکان و نوجوانان و بزرگساالن سپری کرد در سال 
سفر کرد و اين سروده (شعر «ايران») که از کتاب «  نمک زندگی» او است بيانگر عشق و دلبستگی شاعر 

به فرهنگ و ادب ايران است
بوشکور بلخی: بوشکور بلخی از شاعران نيمه ی اّول قرن چهارم است از اشعار او ابيات 

پراکنده ای در دست است
ش در مشهد به دنيا آمد او تحصيالت مقدماتی را  بهار، محّمد تقی: «بهار» در سال ۱۲۶۶ هـ
نزد پدر فرا گرفت و از مکتب اديب نيشابوری نيز بهره مند شد بهار از کودکی شعر می سرود نخستين 
اشعار سياسی و اجتماعی خود را در روزنامه ی خراسان به چاپ رسانيد او دوران زندگی خود را به 
ش از دنيا  ۱۳۳ هـ مطالعه، تدريس، پژوهش و مبارزه با حکومت ظالم زمان خود گذراند و در سال 

رفت برخی از آثار بهار عبارتند از: سبک شناسی، تاريخ احزاب سياسی، ديوان اشعار و …
ق): وی در عظيم آباد هندوستان متولّد  بيدل دهلوی، ميرزا عبدالقادر (١١٣٣ــ١٠٥٤ هـ
شد و از شاعران بزرگ فارسی زبان به شمار می رود او در آثار خويش انديشه های لطيف عرفانی را با 

مضامين پيچيده درآميخت و شيوه ی بيان و سبک ويژه ای را به کار بست
ق)  ۴۴ هـ بيرونی، ابوريحان: ابوريحان محّمد بن احمد، رياضی دان و فيلسوف ايرانی (۳۶۲ــ
اوايل عمر را در دربار خوارزمشاهيان گذرانيد سپس چند سال در گرگان، در دربار قابوس بن وشمگير 
به سربرد پس از آن محمود غزنوی او را با خود همراه ساخت و در اکثر جنگ های محمود در هندوستان 
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همراه او بود با دانشمندان هند مصاحبت داشت و مواد الزم را برای تأليف کتاب «تحقيق ماللهند» فراهم 
آورد از آثار مهّم او می توان به کتاب «الّتفهيم» اشاره کرد

ق) دبير دانشمند دربار سلطان  ۴۷هـ بيهقی، ابوالفضل: ابوالفضل محّمدبن حسين (۳۸۵ــ
محمود و مسعود غزنوی است وی پس از کسب معلومات در نيشابور به ديوان رسايل محمود غزنوی 

راه يافت و در خدمت ابونصر ُمشکان به کار پرداخت اثر معروف او «تاريخ بيهقی» است

ج

جهان آرا، محّمد: يکی از فرماندهان شجاع و دالور سپاه ايران در اوايل انقالب و دوران 
او در حادثه ی انفجار  جنگ تحميلی که در مقاومت و حفظ و حراست از خّرمشهر نقش        بسزايی داشت

بمب در هواپيما به شهادت رسيد

ح

حاسب (استاد): احمد بن عبداللّٰه مروی از منّجمان و رياضی دانان بود وی به علّت مهارت 
در محاسبات به «حاسب» (حسابگر) معروف گرديد

بزرگ ترين  از  الغيب،  لسان  به  معروف  الّدين محّمد، حافظ شيرازی  خواجه شمس  حافظ: 
شاعران غزل سرای ايران و جهان است که در قرن هشتم می زيست گفته اند چون قرآن را از بر داشت، 
«حافظ» تخلّص گرفت آن چه از محتوای شعر حافظ به دست می آيد، تسلّط وی به زبان عربی و تبّحر 
او در علوم مختلف است ديوان او سرشار از آموزه های عرفانی و حکمت الهی است آرامگاه او در 

باغ زيبايی در شمال شهر شيراز واقع شده که به «حافظّيه» معروف است
محمود  وزير سلطان  به حسنک،  مشهور  ميکال  محّمد  بن  ابوعلی حسن  (وزير):  حسنک 
غزنوی بود وقتی که سلطان مسعود بر جای پدرش نشست، بدخواهان حسنک، سلطان مسعود را 
عليه وی تحريک کردند سپس به دستور سلطان مسعود به دليل بدبينی و حسادت ديگران، اموالش 
مصادره گرديد و به دار آويخته شد بيهقی ماجرای بر دار شدن حسنک را به نثری دل نشين و زيبا در 

کتاب تاريخ خود آورده است 
حنظله بادغيسی: وی از قديمی ترين شاعران فارسی گوی پس از اسالم و معاصر سلسله ی 

۲۲ هجری قمری نوشته اند طاهريان بوده است وفات او را حدود سال 

خ

معروف  انصاری هروی  بن محّمد  ابواسماعيل  شيخ االسالم  خواجه عبداللّٰه انصاری: 
ق) در هرات به دنيا آمد وی زبانی گويا و طبعی  ق ــ ۴۸۱هـ به پير انصار و پير هرات  (۳۶۹ هـ
توانا داشت شعر پارسی و عربی را نيکو می سرود اّما شهرتش بيش تر به سبب کتاب «مناجات نامه» 
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و «الهی نامه» است که نثری آهنگين و موسيقايی دارد خواجه عبداللّٰه از پيش گامان نثر مسّجع 
به شمار می آيد

خواجه نصيرالّدين توسی: ابو جعفر نصير الّدين محّمد بن حسن توسی از علمای بزرگ 
رياضی، نجوم و حکمت ايران در قرن هفتم و نيز از وزيران بزرگ آن دوره است که با تدابير خاّصی از 
خرابی شهرها و کشتار دسته جمعی مردم به دست هالکو جلوگيری کرد اين دانشمند با تدبير يکی از 
فقهای مذهب تشّيع است که هالکو را به ايجاد رصدخانه ی مراغه تشويق کرد کتاب «اخالق ناصری» 

از مشهورترين تأليف های او است
خواجه نظام الملک: نظام الملک از وزيران و دانشمندان مشهور قرن پنجم است که در توس 
متولّد شد مّدت وزارت نظام الملک سی سال بود بسياری از پيشرفت های سلجوقيان در امور داخلی 
کشور، مديون کاردانی و لياقت وی بود مدارس بسياری بنا نهاد که پس از وی به مدارس «نظامّيه» شهرت 

يافت کتاب «سياست نامه» از جمله کتاب های مشهور فارسی است که وی به نگارش درآورده است
ق) از دانشمندان معروف است اصل  خوارزمی: ابوبکر محّمد بن عباس (وفات: ۳۸۳ هـ
وی از خوارزم و مادرش اهل طبرستان و خواهر محّمد بن جرير طبری بود وی در حفظ اشعار، علم 

لغت، نحو و شعر و ادب زبان عربی، کم نظير بود
خّيام: حکيم ابوالفتح عمر بن ابراهيم معروف به خّيام نيشابوری شاعر، فيلسوف، رياضی دان، 

منّجم ايرانی در اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششم است

د

دستان: لقب زال، پدر جهان پهلوان ايرانی، رستم، است زال پس از تولّد به دليل سفيدی مو 
از سوی پدر (سام) رانده شد و به کوه البرز برده شد در آن جا سيمرغ او را پرورش داد، چون جوانی 

برومند شد با «رودابه» دختر شاه کابلستان ازدواج کرد، رستم حاصل اين ازدواج بود

ر

از زنان پارسا و پرهيزکار ايرانی تبار قرن دوم هجری قمری که در عبادت و  رابعه َعَدوّيه: 
نيکوکاری مشهور است وی در سال ۱۳۵ قمری در بيت المقّدس درگذشت و مزار او باالی کوه طور 

در قدس شرقی زيارتگاه مردم است از او سخنان شيرين و آموزنده ای به جای مانده است
قولی  به  و   ۳۱۳ درگذشت   ،۲۵۱ (تولّد  رازی  زکريای  بن  محّمد  ابوبکر  زکريا:  رازی، 
ق) در شهر ری به تحصيل فلسفه، رياضيات، نجوم و ادبّيات پرداخت و در بزرگ سالی به  ۳۲۳ هـ
تعليم طب مشغول شد و پس از شهرت در اين علم به خدمت ابوصالح منصور سامانی حاکم ری درآمد 
و به زودی رياست بيمارستانی را که در آن شهر تأسيس شده بود، برعهده گرفت از اين حکيم و عالم 

بزرگ آثاری نيز برجای مانده است
ريحانه: ريحانه دختر حسين خوارزمی يکی از چهره های دانش دوست قرن پنجم و شاگرد 
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ابوريحان بيرونی بود

س

ش) شاعر و نّقاش مشهور معاصر  ۱۳ هـ سپهری، سهراب: سهراب سپهری (۱۳۵۹- ۷
در کاشان والدت يافت او را می توان از نخستين کسانی دانست که راه نيما را شناخت و به پيروی از 
۱۳۳ منتشر شد  او پرداخت نخستين مجموعه ی شعر نيمايی سپهری به نام «مرگ رنگ» در سال 
آخرين مجموعه ی اشعار او «ما هيچ ما نگاه» همراه با ديگر اشعارش در مجموعه ای به نام «هشت کتاب» 

منتشر شد
ق) شاعر و نويسنده ی بزرگ  ۶ هـ ۶-۶۹ سعدی: مشرف الّدين مصلح بن عبداللّٰه شيرازی (
قرن هفتم است سعدی در شيراز به کسب علم پرداخت و سپس به بغداد رفت و در مدرسه ی نظامّيه 
ق بوستان را به نظم درآورد و در سال بعد (۶۵۶) گلستان را  به تحصيل مشغول شد در سال ۶۵۵ هـ
تأليف کرد عالوه بر اين ها قصايد و غزلّيات، قطعات و ترجيع بند و رباعيات و مقاالت و قصايد عربی 

دارد که همه را در «کلّيات» وی جمع کرده اند
سلمان فارسی: يکی از بزرگان صحابه ی پيامبر اسالم (ص) و از چهره های برجسته ی تاريخ 
اسالم است نام اصلی او «روزبه» و از ناحيه ی اصفهان بود چون از بزرگان مذهبی آن زمان شنيده 
بود که ظهور پيغمبر (ص) نزديک شده است خانه ی پدر را ترک گفت و در پی يافتن آن حضرت به سفر 
پرداخت در يثرب از ظهور پيغمبر (ص) آگاه شد و اسالم آورد سلمان پيوسته مالزم و همراه پيامبر 
بود و نزد ايشان منزلتی خاص داشت؛ طبق روايتی مشهور، رسول اکرم (ص) سلمان را از اهل بيت 
شمرده اند پس از رحلت پيامبر (ص) سلمان در شمار ياران علی (ع) درآمد سلمان پس از عمری 

قبر سلمان در مدائن نزديکی بغداد است ق درگذشت طوالنی در سال ۳۵ يا ۳۶ هـ
پنجم،  قرن  دوم  نيمه  اوايل  يا  اواسط  (والدت:  آدم  بن  مجدود  ابوالمجد  غزنوی:  سنايی 
ق) شاعر و عارف معروف ايرانی در قرن ششم است در آغاز شاعری  وفات: بين ۵۲۵ و ۵۴۵ هـ
مّداح بود ولی تغيير حال داد و به عرفان روی آورد وی دوست دار آل علی (ع) بود از آثار او می توان 

به حديقة الحقيقه اشاره کرد
-۱۹۴۴) است  فرانسوی  معروف  نويسنده ی  اگزوپری،  دوَسنت  آنتوان  اگزوپری:  سنت 
در جنگ دوم جهانی به خدمت ارتش درآمد و در  ۱۹م) وی در جوانی به هوانوردی پرداخت

جنگ مفقوداالثر شد اثر معروف او «شازده کوچولو» است
سياوش: سياوش (دارای اسب سياه) پسر کيکاوس پادشاه کيانی است سودابه، زن کيکاوس، 
عاشق سياوش شد و سياوش از او دوری کرد کيکاوس برای آزمايش سياوش فرمان داد تا او از ميان 
آتش بگذرد و او سربلند از آزمايش بيرون آمد سپس به توران زمين رفت و با دختر افراسياب، فرنگيس، 

ازدواج کرد ولی به تحريک برادر افراسياب کشته شد کيخسرو پسر سياوش و فرنگيس است
سيف َفرغانی: سيف الّدين ابوالمحامد محّمد فرغانی از شاعران قرن هفتم و اوايل هشتم هجری 
است که در شهر «آقسرای» (شهری در ترکيه ی امروز) متولّد شد تنها اثر بازمانده از سيف، ديوان اوست 
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که شامل قصايد، غزلّيات و رباعّيات است اشعار او از جمله آثار خوب فارسی است

ص

ق در شرق ايران سلطنت کردند مؤسس  ۲۹ هـ ق تا  صّفاريان: سلسله ای که از ۲۵۴ هـ
اين سلسله يعقوب بن ليث است چون يعقوب با برادرانش (عمر، علی و طاهر) در سيستان مّدتی به 

رويگری اشتغال داشت، سلسله  ی وی به صّفاريان مشهور گرديده است

ع

عّطار نيشابوری: شاعر و عارف بزرگ ايرانی در قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری است 
از آثار عطّار: «تذکرة االولياء» به نثر و «منطق الطّير» به شعر را می توان نام برد

عنصرالمعالی کيکاووس بن اسکندر: وی از امرای دانشمند آل زيار (در قرن پنجم هجری) 
فرمانروايی وی منحصر به قسمت محدودی از گرگان و طبرستان بود عنصر المعالی مردی آگاه و  است
دانشمند بود و به فارسی و  طبری شعر می سرود کتاب «قابوس نامه» وی که در حقيقت نصايح و اندرز های 

زندگی ساز او خطاب به فرزندش است، از آثار معروف نثر ساده و روان فارسی به شمار می آيد

غ

ق) برادر  ۵۲ هـ غّزالی،احمد: احمد بن محّمد بن محّمد فقيه و عارف ايرانی (ف قزوين 
کرد  تدريس  بغداد  نظامّيه ی  در  برادرش  به جای  مدتّی  وی  است غّزالی  محّمد  ابوحامد  کوچک تر 

سوانح العّشاق از آثار اوست
ق) از دانشمندان معروف  ۵ هـ ۵-۴۵ غّزالی، محّمد: ابوحامد امام محّمد بن محّمد غّزالی (
دوره ی سلجوقی است وی در فقه و حکمت و کالم سرآمد روزگار خويش بود پدرش مردی بافنده 
بود و برخی لقب غّزالی را به مناسبت پيشه ی او می دانند وی به مّدت پنج سال در مدرسه ی نظامّيه 
تدريس کرد و در طابران توس درگذشت و همان جا مدفون شد از آثار او می توان به کيميای سعادت، 

نصيحة الملوک و احياء علوم الّدين اشاره کرد

ف

فارابی: ابو منصور محّمد بن محّمد از فيلسوفان   بزرگ اسالم در نيمه ی دوم قرن سوم و نيمه ی 
فارابی همه ی کتاب های ارسطو را به دقت مورد مطالعه قرار داد و کامالً بر  اّول قرن چهارم هجری است
معانی آن ها آگاهی يافت و در شرح  و تفسير آثار ارسطو مهارتی خاص پيدا کرد و بدين جهت او را «معلّم 
ثانی» ناميدند فارابی مانند همه ی دانشمندانی که در تمّدن اسالمی عنوان فيلسوف داشته اند  از همه ی 
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علوم زمان خود آگاه بود فارابی در حدود صد تأليف دارد که احصاء العلوم از آن جمله است
فردوسی: فردوسی در روستای باژ واقع در منطقه ی توس خراسان به دنيا آمد از نجيب زادگان 
و دهقانان توس بود او مردی شيعه مذهب و دلبسته ی ميراث ملّی و فرهنگی ايران کهن بود و به خاندان 
٣ سال برای سرودن اثر عظيم خود، شاهنامه، رنج کشيد و در  پيامبر (ص) عشق می ورزيد فردوسی ٢٥ يا 

ق درگذشت و در زادگاه خود به خاک سپرده شد ٨ سال داشت  به سال ۴۱۱ هـ حالی که نزديک به 
فهميده، محّمد حسين: نوجوان رشيدی که در دوران دفاع مقّدس با ايستادگی و فداکاری 
خويش، حماسه آفريد محمد حسين فهميده در سال ۱۳۵۹ هـ ش به درجه ی رفيع شهادت نايل آمد 
وی در ارديبهشت سال ۱۳۴۶ هـ ش در خانواده ای مذهبی در محله ی پامنار قم ديده به جهان گشود 
دوران کودکی خود را در همان شهر گذراند و در سال ۱۳۵۲ به مدرسه رفت سال پنجم ابتدايی به دليل 
انتقال خانواده اش به کرج، به اين شهر آمد در بحبوحه ی جنگ تحميلی روح او نيز همچون صدها 
جوان و نوجوان عاشق اين کشور به تالطم درآمد و در نخستين روزهای جنگ تحميلی تصميم گرفت 
که به جبهه برود وی با وجود مشکالت فراوان و سن کم، خود را به جبهه های نبرد حق عليه باطل 
رسانيد در اين زمان بود که رشادت های بسياری از خود نشان داد و به شهادت رسيد هنگامی که 
خبر شهادت دليرانه ی آن نوجوان دوازده ساله پخش شد، حضرت امام خمينی (ره) در پيامی فرمودند: 
«رهبر ما آن طفل دوازده  ساله ای است که با نارنجک، خود را زير تانک دشمن انداخت و آن را منهدم 

کرد و خود نيز شربت شهادت نوشيد»

ک

کاويان: سلسله و تبار معروف پهلوانی در ايران باستان که از خاندان و نسل کاوه ی آهنگر پديد آمده اند. 
داستان کاوه ی آهنگر و ستم ستيزی و قيام او عليه بيدادگری ضّحاک در شاهنامه ی فردوسی آمده است.

از شهر ُخجند در  الدين مسعود عارف و شاعر مشهور قرن هشتم که  کمال  کمال ُخجندی: 
تاجيکستان امروزی مهاجرت کرد و در تبريز اقامت نمود و به زهد و پارسايی رو آورد و سرانجام در 

همين شهر درگذشت

م

مجد خوافی: از علما، عرفا و شعرای قرن هشتم هجری است. کتاب  «روضه ی ُخلد» را در سال 
۷۳۳ هـ.ق به سبک گلستان سعدی به رشته ی تحرير درآورد و در سال ٧٣٧ آن را کامل کرد روضه ی ُخلد، 

دربردارنده ی حکاياتی به نثر آميخته به نظم است.
سبکتکين،  ارشد  فرزند  الّدوله  يمين  به  ملّقب  غزنوی  محمود  سلطان  غزنوی:  محمود 
دادن  شکست  از  پس  ق  هـ  ۳۸۹ سال  در  است  غزنوی  سلسله ی  شاه  مقتدرترين  و  سومين 
عبدالملک بن نوح سامانی، بر خراسان چيره شد دوازده بار به هندوستان لشکر کشيد به علّت کار و 
مسافرت و لشکرکشی فراوان بسيار ضعيف و دچار بيماری سل شد  تا اين که قوايش را به کلّی از بين 
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ق از دنيا رفت برد و در سال ۴۲۱هـ
مسعود غزنوی: مسعود غزنوی فرزند سلطان محمود غزنوی پس از مرگ پدر و جلوس برادر، 
به ادّعای سلطنت برخاست و برادر را زندانی کرد و خود به تخت سلطنت نشست در جنگی که با طغرل 
سلجوقی داشت، شکست خورد و به طرف هندوستان رفت در بين راه جمعی از غالمان شورش کردند 

و مسعود را به زندان انداختند و سپس او را کشتند
ش) استاد شهيد آيت اللّٰه مطّهری، در بهمن ماه ۱۲۹۸  مطّهری، مرتضی: (۱۳۵۸-۱۲۹۸ هـ
شمسی در فريمان خراسان به دنيا آمد وی يکی از شاگردان برجسته ی امام خمينی (ره) بود که به مراتب 
اين روحانی  عالی علمی رسيد آثار او زمينه ساز بسياری از مبانی فرهنگی و دينی انقالب اسالمی است
فرزانه در سال ۱۳۵۸ شمسی به شهادت رسيد برخی از آثار او عبارتند از: خدمات متقابل اسالم و 

ايران، داستان راستان و تماشاگه راز
ق) موالنا جالل الّدين محّمد بلخی از شاعران و عارفان بزرگ ايران  ۶ هـ مولوی: (۶۷۲ــ ۴
۲۶ بيت که گنجينه ای از معارف اسالم است،  در قرن هفتم است کتاب عظيم «مثنوی معنوی» با 

معروف ترين اثر اوست آرامگاه او در «قونّيه» ی ترکيه واقع است
ميبدی: ابوالفضل رشيدالّدين ميبدی از نويسندگانی است که در نيمه ی اّول قرن ششم هجری 
می زيسته است اثر مشهور او که از جمله مشهورترين تفسيرهای فارسی است، در حقيقت شرح کتاب 

و سخنان خواجه عبداللّٰه انصاری در تفسير قرآن کريم است

ن

ناصر خسرو: حکيم ابومعين ناصر بن حارث قباديانی  از شاعران و نويسندگان ايران در قرن 
پنجم بود وی در سال ۳۹۴ در قباديان بلخ به دنيا آمد ناصر خسرو در علوم و فنون متداول زمان خود 
استاد بود، قرآن را از حفظ داشت و در علم کالم، حکمت و اديان مطالعات عميقی داشت که آثار آن 

در اشعارش نمايان است برخی از آثار او عبارت اند از: «ديوان اشعار»، «سفر نامه»
۳ هجری به سلطنت رسيد  نصر سامانی، امير: نصر بن احمد پس از احمد سامانی به سال ۱
وی در حدود سی     و   يک سال حکومت کرد در زمان او سرکشی های حاکمان سرزمين های اطراف 

شروع شده بود و نصر به کمک وزيران دانشمند خود همه ی اين فتنه ها را فرو نشاند
نظامی عروضی: نويسنده و شاعر قرن ششم هجری است در اواخر قرن پنجم در سمرقند 
والدت يافت اثر مشهور او کتاب مجمع الّنوادر يا «چهار مقاله» است که درباره ی: دبيری، شاعری، 

نجوم و طبابت نوشته شده است
نوح: يکی از پيامبران اولوالعزم که سال ها قوم خود را به راه راست دعوت کرد، اّما آنان هم چنان 
بر کج رفتاری اصرار ورزيدند آن گاه خداوند نوح را از طوفانی عظيم باخبر ساخت و نوح با ساختن 

کشتی پيروان و خاندان خود و انبوهی از جانداران را از هالکت نجات بخشيد



١٦٣

و

ششم  قرن  در  که  َاَهر  نزديکی  در  وراوين  اهل  دانشمندان  از  يکی  سعدالّدين:  َوراوينی، 
می زيست و کتاب «مرزبان نامه» اثر مرزبان بن رستم َشروين پَريم را که به زبان طبری (مازندرانی کهن) 

بود، به فارسی برگرداند

ه

ش، در روستای «َمَزردشت»  هراتی، سلمان: سلمان قنبر هراتی (آذرباد) در سال ۱۳۳۸ هـ
تنکابن، در خانواده ای مذهبی پا به عرصه ی وجود نهاد دوران ابتدايی را در روستا گذراند و از همان 
ابتدای جوانی، به دليل فقر مادی، به شاگردی می پرداخت و يا با چوپانان محلّی (گالش ها) به چوپانی 
می رفت و از همين رهگذر با ترانه های محلّی آشنايی پيدا کرد از سال ۱۳۵۲ به نوشتن روی آورد و 
سرودن شعر را آغاز کرد فوق ديپلمش را در سال ۱۳۶۲ در رشته ی هنر گرفت و سپس به کار تدريس 
سلمان با شعر ارزشی انقالب، پيوندی ناگسستنی داشت؛  هنر در يکی از روستاهای تنکابن مشغول شد
صميميت، سادگی و بی پيرايگی در اشعارش موج می زند از سلمان هراتی سه مجموعه با نام های «از 
اين ستاره تا آن ستاره»، «از آسمان سبز» و «دری به خانه ی خورشيد» به چاپ رسيده  است سلمان در 
ش در راه رفتن به مدرسه ی محل کار خود بر اثر تصادف، جان باخت آرامگاه  ششم آبان ماه ۱۳۶۵ هـ

وی در حوالی شهر تنکابن واقع شده و بيت زير بر سنگ مزارش نوشته شده است:

۱۸ م) از مشهورترين شاعران قرن نوزدهم فرانسه و از بزرگ ترين  هوگو، ويکتور: (۲-۱۸۸۵
نويسندگان و ادبای اجتماعی جهان است وی مردی آزادمنش و آزادی خواه و طرفدار جّدی اصالحات 

اجتماعی به نفع طبقات محروم و زحمت کش بود: «بينوايان»، از آثار معروف اوست

ی

يوسف (ع): حضرت يوسف فرزند يعقوب (ع) است در خردسالی چون پدرش به او سخت 
محبّت داشت، ديگر برادران به او حسد بردند و او را با خود به صحرا بردند و به چاهی افکندند گروهی 
از کاروانيان او را از چاه درآورده، در مصر فروختند يوسف پس از مّدتی که دچار سختی های فراوان 
گرديد و به زندان افتاد، به مقام فرمان روايی (عزيزی) کشور مصر نايل آمد يعقوب، به سبب دلبستگی 

به يوسف از شّدت گريه و زاری در فراق وی بينايی خويش را از کف داده بود
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آثار

آ-ا

از آسمان سبز: مجموعه شعری از سلمان هراتی شاعر دوره ی انقالب اسالمی
اخالق ناصری: کتابی است نوشته ی نصير الّدين توسی به فارسی که در نهايت زيبايی سخنان 

افالطون و ارسطو را در حکمت عملی بررسی کرده و نظريات پيشينيان را شرح داده است
اسفار: يا اسفار اربعه (سفرهای چهارگانه) کتابی است فلسفی، تأليف صدرالّدين شيرازی که 

در آن شرح چهار سفر روحانی آمده است
األبنيه عن حقايق األدويه: اين کتاب را ابو منصور موفق هروی در خواص گياهان و داروها 
(و در واقع، درباره ی علم داروشناسی) در عهد منصور بن نوح سامانی تأليف کرده است نثر علمی 

فارسی با کتاب االبنيه آغاز می شود
الّتفّهيم: «التفهيم الوايل صناعة الّتنجيم» از مّهم ترين کتاب هايی است که ابوريحان بيرونی در 

زمينه ی دانش ستاره شناسی و نجوم به نثر دل انگيز فارسی نوشته است
الهی نامه: کتابی مختصر از خواجه عبداللّٰه انصاری در ستايش پروردگار با مضامين عارفانه 

که نثری مسّجع و آهنگين دارد
امدادهای غيبی در زندگی بشر: کتابی از شهيد مرتضی مطهری که در حقيقت مجموعه ی 

چند گفتار ايشان است

ب

بوستان: يکی از آثار سعدی شيرازی و مثنوی حکمی و اخالقی است که در سال ۶۵۵ سروده 
شده  و دارای ده باب است

ت

تاريخ بيهقی: اثر ارجمند ابوالفضل بيهقی، دبير ديوان رسايل پادشاهان غزنوی است که تاريخ 
غزنويان را در سی مجلّد به رشته تحرير درآورده است متأسفانه کتاب بيهقی به طور کامل به دست ما 

نرسيده و در روزگاران گذشته بخش عمده ای از آن از ميان رفته است
بزرگان  حال  شرح  در  نيشابوری  عطّار  الّدين  فريد  شيخ  تأليف  است  کتابی  االوليا:  تذکرة 

عرفان و تصّوف
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چ

بر چهار گفتار درباره ی  نظامی عروضی سمرقندی مشتمل  تأليف  کتابی است  چهار مقاله: 
دبيران و شاعران و منّجمان و طبيبان که در ابتدا «مجمع الّنوادر» خوانده می شد

ش 

شازده کوچولو: نام کتابی از آنتوان دوسنت اگزوپری نويسنده ی فرانسوی «شازده کوچولو» 
اثری خيال انگيز و زيباست که در خالل آن عواطف بشری به ساده ترين شکل، تجزيه و تحليل شده است 
و افرادی که بر اثر غوطه ور شدن در عاليق مادی و پول پرستی از سجايای انسانی به دور افتاده اند تحت 

نام آدم های بزرگ به باد مسخره گرفته شده است
اسالم  فلسفی  کتب  مهمّ ترين  از  و  است  عربی  زبان  به  ابوعلی سينا  کتاب های  از  يکی  شفا: 

به شمار می آيد

ف

فرج بعد از شّدت: ترجمه ای است از کتاب «الفرج بعد الشّدة» اين کتاب چند بار به فارسی 
ترجمه شده  از جمله ی آن ها ترجمه ی محّمد عوفی است که مکّرر به طبع رسيده است

ق

قابوس نامه: کتابی است به فارسی تأليف عنصر المعالی کيکاووس بن اسکندر، نام قابوس نامه 
از نام نويسنده که در تاريخ به قابوس دوم معروف است گرفته شده کتابی اخالقی و تربيتی است و آن 

را برای تربيت فرزندش نوشته است
قانون: کتابی است در طّب اسالمی به زبان عربی و آن مفّصل ترين کتاب طبّی ابن سيناست و 

سال ها در کشورهای اسالمی و اروپايی تدريس می شده است

ک

کشف االسرار: «کشف االسرار و ُعّدة االبرار» تفسيری است به فارسی به قلم ميبدی که آن 
را تحت تأثير تفسير خواجه عبداللّٰه انصاری نوشته است

کليله و دمنه: کتابی است شامل مجموعه داستان هايی که حيوانات قهرمانان آن هستند اصل 
اين کتاب هندی بوده که در روزگار ساسانيان به پهلوی ترجمه شده است بعدها نصراللّٰه منشی آن را 
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از عربی به فارسی ترجمه کرده است
کتابی است اخالقی و دينی به زبان فارسی تأليف محّمد غّزالی نويسنده  کيميای سعادت: 
عمده ی محتويات آن را از کتاب ديگر خود به نام «احياء العلوم» که به عربی نوشته شده بود به طور 

خالصه به فارسی نقل کرده است

م

مثنوی معنوی: کتاب منظوم و گرانقدر مولوی، شامل حکاياتی است که موالنا با بيان آن ها 
مسايل دينی و عرفانی و حقايق معنوی را به زبان ساده و از راه تمثيل بيان می کند مثنوی در ٢٦ هزار 

بيت و در شش دفتر سروده شده است
۲۲۶ بيت در  مخزن  االسرار: مثنوی مخزن االسرار سروده ی نظامی گنجه ای و در حدود 

ق به اتمام رسيد ۵۷ هـ اخالق و مواعظ و حکم است که در حدود سال 
مرزبان نامه: کتابی است به شيوه ی «کليله و دمنه» که مرزبان بن رستم شروين پَريم يکی از 
اسپهبدان مازندران آن را به زبان مازندرانی کهن (طبری) نوشته بود و سعدالدين وراوينی آن را به پارسی 

دری برگرداند اين کتاب مشتمل بر داستان ها و تمثيل از زبان حيوانات است
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مكان

ا

الوند: کوهی است در جنوب همدان به ارتفاع ۳۷۴۶ متر که جنس آن از سنگ های خارا و کوارتز 
است الوند دارای دّره های سرسبز و خّرم و آب های فراوان است و در دامنه معادن متعدد دارد

ب

بصره: شهری است در کشور عراق در کنار شّط العرب در نزديکی خرمشهر
بغداد: پايتخت کشور عراق در ساحل دجله که سابقاً پايتخت خلفای عباسی بوده است واژه ی 

بغداد در زبان فارسی به معنی «خدا آفريده، خدا داده» است
بيت المقّدس: پايتخت و مرکز کشور فلسطين و به معنی خانه ی مقّدس است اين مکان عزيز، 

اکنون در اشغال رژيم صهيونيستی است

ت

تبريز: يکی از شهرهای بزرگ ايران که در تقسيمات امروزی مرکز استان آذربايجان شرقی 
است کمال خجندی از شاعران بزرگ قرن هشتم در همين شهر درگذشت

به ناحيه ای اطالق می شد که شهر نوقان و  توس: يکی از شهرهای قديمی خراسان و سابقاً 
طابران و قريه ی سناباد (مدفن امام رضا (ع) و هارون) در آن بود گروهی از بزرگان بدان منسوبند از 

جمله جابر بن حّيان و فردوسی

ث

ثرّيا: پروين، خوشه ی پروين، نرگسه ی چرخ، شش ستاره که در کوهان ثور قرار دارد

ح

دانشمند  و  به حسنک وزير، مردی فاضل  ابوعلی حسن بن محمد ميکال مشهور  حسنک: 
در روزگار غزنويان بود سلطان محمود غزنوی او را به وزارت برگزيد، پس از آن، هنگامی که سلطان 
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مسعود به پادشاهی رسيد، بر اثر سخن چينی و بدخواهی ديگران، اموال و وزارت حسنک را از او گرفت 
ق او را به دار آويخت و سرانجام درسال ٤٢٥ هـ

خ

خراسان: خورآسان، شرق، هم اکنون سه استان کشور به اين نام مشهورند خراسان رضوی  
که مرکز آن مشهد مقّدس است خراسان شمالی که مرکز آن بجنورد و خراسان جنوبی که مرکز آن 

بيرجند است
خّرمشهر: يکی از بنادر مهّم ايران در استان خوزستان است که در دوران دفاع مقّدس رشادت ها 
و فداکاری های فراوانی از جوانان رزمنده ی ميهن اسالمی را شاهد بوده است اکنون هر ساله، روز 

سوم خرداد را به عنوان روز مقاومت و آزادی خرمشهر گرامی می داريم
خزر: دريا و يا به تعبيری بزرگ ترين درياچه ی جهان که در شمال ايران قرار دارد از اين 

درياچه به نام های ديگری مانند دريای مازندران، دريای آبسکون نيز ياد کرده اند
خليج فارس: خليجی است در جنوب ايران که بيش از ٢٥١٢٢٦ کيلومترمربع مساحت دارد 
اين خليج از نظر موقعّيت خاّص و ممتاز خود همواره مورد توّجه و محل رفت و آمد ملل مختلف جهان 

است عالوه بر ذخاير ماهی در آب های خليج فارس، بزرگ ترين منابع نفتی جهان در آن است
(آمودريا) در قسمت مرکزی آسيا  سرزمينی است در جنوب رودخانه ی جيحون  خوارزم: 
که از قديم مهد تمّدن قوم آريايی بوده است از شهرهای مّهم آن سرزمين می توان به شهر «گرگانج» 

اشاره کرد

د

دماوند: بلندترين قلّه ی سلسله جبال البرز در شمال ايران و بلندترين قلّه ی کشور در افسانه ی 
البرز صحنه ی وقايعی است که فردوسی آن ها را در شاهنامه جاودانه  ايران دماوند و رشته کوه  ملّی 

ساخته است

ر

روم (ّرم): پايتخت کشور باستانی ايتاليا که هزار سال پايتخت امپراطوری روم بود اين کشور 
بناها و کاخ ها و موزه های بسياری دارد

ری: منطقه ای وسيع و بزرگ در جنوب تهران امروزی، مرکز اين ناحيه ی تاريخی «شهرری» 
اين شهر، تاريخی بسيار کهن دارد مزار «حضرت عبدالعظيم حسنی (ع)» و جمعی از بزرگان در  است
اين شهر واقع شده است، به همين سبب در گذشته «حضرت عبدالعظيم» هم ناميده می شد فرهنگستان 

به مناسبت نام قديم، آن را «شهر ری» ناميد
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س

سوسنگرد: شهری است در کنار رود کرخه در ٧٥ کيلومتری شمال غربی اهواز و مانند ديگر 
نقاط جلگه ی خوزستان گرمسير است اين شهر در دوران دفاع مقّدس با دالوری های فرزندان ايران، 

از چنگ رژيم صدام آزاد شد
سهند: کوه آتش فشان قديمی و خاموش که مخروطی شکل است و در جنوب آذربايجان ميان 

تبريز و مراغه واقع است
سيحون: رودی که از ارتفاعات فالت مرکزی ايران سرچشمه می گيرد و در آسيای مرکزی به 

دريای خوارزم (درياچه ی آرال) می ريزد، نام ديگر آن «سيردريا» است

ف

فارس: استانی در جنوب ايران که به نام قومی از اقوام ايرانی است مرکز اين استان شيراز 
استان:  اين  تاريخی  آثار  از  می شود  محسوب  ايران  تمّدن  مراکز  قديمی ترين  از  ناحيه  اين  است 

تخت جمشيد، بازار، مسجد و ارک وکيل را می توان نام برد

ق

قصر شيرين: شهرستانی است که از شمال غربی به کرمانشاه، از جنوب به ايالم، از مشرق 
به بخش گيالن و کرند، از مغرب و شمال به کشور عراق محدود است و آن شامل بخش های سومار و 

سرپل ذهاب و بخش مرکزی است

ک

کارون: رودی  پُر آب در خوزستان که از زرد کوه بختياری سرچشمه می گيرد
کنعان: نام قديم سرزمين فلسطين يا «ارض موعود»، يوسف پيامبر (ع)، اهل کنعان بوده است

م

مريوان: يکی از شهرهای استان کردستان که درياچه زيبای «ِزريوار» در کنار آن جای دارد
اين شهر نيز همچون بسياری از شهرهای ميهن عزيز ما در دوران هشت ساله ی دفاع مقّدس دالوری ها 

از خود نشان داده است و خاطرات بی شماری از رشادت های جوانان رابه ياد دارد
مقدونّيه: ناحيه ای قديمی در اروپا در شمال کشور يونان، اسکندر سردار سپاه يونان از همين 

ناحيه بوده است



١٧٠

سال انتشار ناشر نويسنده يا مترجم نام کتاب رديف
١٣٧٩

ــ
١٣٨٤
۱۳۷۹
۱۳۸۶
۱۳۸۷
۱۳۸۱
۱۳۸۵

۱۳۸۶

۱۳٧٨

۱۳۸٥
۱۳٨٧
۱۳۸۸
۱۳۸۶
۱۳۸۶

۱۳۸۵
۱۳۸۷
۱۳۷۹
۱۳۸۷
۱۳۸۷

قديانی
علمی فرهنگی

ققنوس
انتشارات عابد

معين
سوره ی مهر

قديانی
فکری  پرورش  کانون 

کودکان و نوجوانان
ميترا

نمايشگاه کتاب کودک

قلم
قلم

قديانی
نشر چشمه
آزمون نوين

سوسن
مدرسه

انتشارات مدرسه
سوره ی مهر

کتاب های شکوفه 
وابسته به اميرکبير

حسين فّتاحی
بازنويسی: زهرا خانلری

محمد حسينی
علی فّرخ مهر

هوشنگ مرادی کرمانی
رحيم مخدومی

محمد حسين صفا خواه
 محمد علی شاکری يکتا

ترينا پاالس، برگردان:
طيبه زندی

شل سيلور استاين/علی اکبر  
جعفر زاده

محمود حکيمی
محمود حکيمی

محّمد رضا بايرامی
فريدون اکبری ِشلدره ای

منوچهر فضلی خانی
 

بهرام محّمديان
گردآوری جمعی از نويسندگان

مهدی نويد 
رضا رهگذر

مهدی آذريزدی

امير کوچولوی هشتم (رمان نوجوان)
افسانه ی سيمرغ
به دنبال فردوسی

پرورش فکری و آشنايی با انشانويسی
پلو خورش (مجموعه داستان های کوتاه)

جنگ پابرهنه
حکايت های دهخدا (گزيده ی حکايت های تربيتی)

خداوندگار کوچک

در تکاپوی معنا

درخت بخشنده

در مدرسه ی پير نيشابور
در مدرسه ی حکيم سنايی

دود پشت تپه
راويان آثار

در  اکتشافی  و  فّعال  روش های  عملی  راهنمای 
آموزش

رّد پای انديشه
شاهکارهای موضوعی شعر فارسی (مجموعه)

عطر ياس
غير از خدا هيچ کس نبود

قصه های خوب برای بچه های خوب (مجموعه ی 
هفت جلدی)

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨

٩

١

١١
١٢
١٣
١٤
١٥

١٦
١٧
١٨
١٩
٢

فهر  ست کتاب هاي متناسب با برنامه ي درسي فارسي



١٧١

سال انتشار ناشر نويسنده يا مترجم نام کتاب رديف
۱۳۸١
۱۳۷۶
۱۳۸۷
١٣٨٦
۱۳۸۴
۱۳۸۶

ــ
١٣٨
۱۳۸۵
۱۳۸۷

افق
پيدايش
پيدايش

محراب قلم
منادی تربيت

مدرسه
انتشارات مدرسه

تيرگان
انتشارات مدرسه

سوره ی مهر

آتوسا صالحی
محمدکاظم مزينانی

بازنويسی: جعفرابراهيمی  (شاهد) 
رضا شيرازی

مهدی مرادحاصل
جعفر ابراهيمی (شاهد)

جمعی از مؤلفان
زينب يزدانی

داريوش عابدی
رضا رهگذر

قصه های شاهنامه (به روايت)
قصه های شيرين فيه مافيه مولوی

قصه های شيرين مثنوی مولوی (٤ جلد)
قصه های مثنوی

گذری بر زندگی چهارده معصوم
لبخند شبنم ها

مجموعه کتاب های فرزانگان و چهره  های درخشان
مشاهير ايرانی (مجموعه ی مشاهير)

مولوی
مهاجر کوچک

٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣



١٧٢

 فهرست منابع

ــ ابوريحان و ريحانه، معتمدی، اسفنديار، انتشارات مدرسه، چاپ سوم، س ۱۳۸۶
ــ از ساقه تا صدر (شعر و زندگی شعرای تاجيکستان در قرن بيستم)، موسوی گرمارودی، 

سّيد علی، انتشارات قديانی، تهران، چاپ اّول، س ۱۳۸۴
ــ امدادهای غيبی در زندگی بشر، مطهری، مرتضی، انتشارات صدرا، قم، سال ۱۳۵۴

ــ پيام پيامبر (مجموعه ای از نامه ها، خطبه ها، وصايا و سخنان حضرت محّمد (ص)) ترجمه و 
تدوين: خّرمشاهی، بهاء الدين و انصاری، مسعود، انتشارات جامی، چاپ اّول، تهران، س ۱۳۷۶

چهارم،                چاپ  علم،  نشر  فّياض،  اکبر  علی  کوشش  به  ابوالفضل،  بيهقی،  بيهقی،  تاريخ  ــ 
س ۱۳۷۴

ــ تذکرة االوليا، عطّار نيشابوری، فريد الّدين محّمد، به تصحيح محّمد استعالمی، انتشارات 
زّوار، چاپ هفتم، س ۱۳۷۲

ــ چشمه ی روشن، يوسفی، غالمحسين، انتشارات علمی، چاپ ششم، س ۱۳۷۴
اميرکبير، چاپ  انتشارات  اهتمام محّمد معين،  به  نظامی عروضی سمرقندی،  مقاله،  ــ چهار 

دهم، س ۱۳۶۹
ــ حرفی از جنس زمان، مير جعفری، سّيد اکبر، نشر قو، چاپ اّول، س ۱۳۷۶

ــ خمسه ی نظامی، حکيم نظامی گنجوی، به کوشش وحيد دستگردی، انتشارات علمی، بی تا
ــ داستان هايی برای فکر کردن، رابرت فيشر، ترجمه ی سّيد جليل شاهری لنگرودی، پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اّول، س ۱۳۸۶
ــ در حياط کوچک پاييز در زندان،اخوان ثالث، مهدی، انتشارات بزرگ مهر، تهران چاپ 

پنجم، س ۱۳۶۹
ــ ديداری با اهل قلم، يوسفی، غالمحسين، انتشارات دانشگاه فردوسی، مشهد، س ۱۳۶۱

ــ ديوان امام (مجموعه اشعار امام خمينی (ره)   )  ،  ناشر مؤسسه ی تنظيم و نشر آثار امام خمينی(ره)، 
چاپ پنجم، پاييز س ۱۳۷۴

ــ ديوان حافظ، خواجه شمس الّدين محّمد، به اهتمام محّمد قزوينی ــ قاسم غنی، انتشارات 
زّوار، چاپ اّول، س ۱۳۶۹

ــ ديوان سنايی، ابوالمجد مجدود بن آدم سنايی، به کوشش مظاهر مصّفا، تهران، اميرکبير، 
س ۱۳۳۶

ــ ديوان ملک الّشعرای بهار، انتشارات توس، چاپ دوم، س ۱۳۶۸
دانشگاه  انتشارات  و مهدی محّقق،  مينوی  قباديانی، تصحيح مجتبی  ناصر خسرو  ديوان  ــ 

تهران، تهران، چاپ پنجم، س ۱۳۷۸
ــ زنان نامدار شيعه، عيسی فر، احمد، انتشارات رايحه ی عترت، چاپ سوم، ۱۳۸۷

چاپ  نگاه،  انتشارات  شاملو،  احمد  ترجمه ی  اگزوپری،  دوسنت  آنتوان  کوچولو،  شازده  ــ 
دوم، س ۱۳۷۶ 

ــ شاهنامه (نامه ی باستان)، فردوسی، ابوالقاسم، به کوشش مير جالل الّدين کّزازی، انتشارات 
سمت، تهران، س ۱۳۸۶



١٧٣

ــ شهری در آسمان، آوينی، سيد مرتضی، انتشارات روايت فتح، تهران، چاپ اّول، س۱۳۸۳
ــ فرج بعد از شّدت، ابوعلی محسن تّنوخی، به کوشش اسماعيل حاکمی، انتشارات اطّالعات، 

چاپ دوم، س ۱۳۵۵
ــ فصلنامه ی هستی، اسالمی ندوشن، محّمد علی، دوره ی دوم، سال دوم، شماره ی ٣، پاييز 

۱۳۸ س 
به تصحيح غالمحسين يوسفی، انتشارات علمی و  ــ قابوس نامه، عنصر المعالی کيکاووس، 

فرهنگی، چاپ هفتم، س ۱۳۷۳
چهار  (مجموعه ی  (شاهد)،  ابراهيمی  جعفر  بازنويس:  مولوی،  مثنوی  شيرين  قّصه های  ــ 

جلدی)، نشر پيدايش، چاپ دوم، س ۱۳۸۷
ــ کشف االسرار و عدة االبرار، ميبدی، ابوالفضل رشيد الّدين، به اهتمام علی اصغر حکمت، 

انتشارات اميرکبير، چاپ چهارم، س ۱۳۶۱
تهران،  اميرکبير،  انتشارات  مينوی،  مجتبی  تصحيح  منشی،  نصراللّه  دمنه،  و  کليله  ــ 

۱۳۷ س
ققنوس، چاپ  انتشارات  فروغی،  علی  محّمد  عبداللّٰه، تصحيح  بن  کلّيات سعدی، مصلح  ــ 

ششم، س ۱۳۷۶
ــ کيميای سعادت، غّزالی، امام محّمد، تصحيح حسين خديو جم، انتشارات علمی و فرهنگی، 

١٣٨ چاپ نهم، س 
ــ کودکی از جنس نارنجک، گودرزی دهريزی، محّمد، نشر روزگار، چاپ اّول، س۱۳۸۷

ــ گزينه اشعار قيصر امين پور، انتشارات مرواريد، تهران، چاپ ششم، س ۱۳۸۲
ــ گنجينه ی سخن (منتخب آثار پارسی نويسان بزرگ)، صفا، ذبيح اللّٰه، انتشارات امير کبير، 

چاپ چهارم، س ۱۳۶۳
اللّٰه،انتشارات ققنوس،  پارسی گوی)، صفا، ذبيح  بزرگ  آثار شاعران  ــ گنج سخن (منتخب 

چاپ هشتم، س ۱۳۶۷
ــ مثنوی معنوی، موالنا جالل الدين بلخی، تصحيح نيکلسون، انتشارات مولی، تهران، چاپ 

۱۳۷ هشتم، س 
اّول،  چاپ  تهران،  جوان،  شعر  دفتر  نشر  هراتی،  سلمان  شعرهای  کامل  مجموعه ی  ــ 

۱۳۸ س
ــ مرزبان نامه، سعد الّدين وراوينی، به کوشش خليل خطيب رهبر، انتشارات صفی عليشاه، 

۱۳۷ چاپ چهارم، س 
ــ نيايش نامه (مجموعه ی شش جلدی گزيده ای از نيايش های منظوم و منثور ايران و جهان)، 
تحقيق و تدوين سيد رضا باقريان و جمعی از نويسندگان، ناشر مؤّسسه ی فرهنگی دين پژوهی بشرا، 

تهران، چاپ اّول، س ۱۳۸۷
ــ هشت کتاب، سپهری، سهراب، انتشارات طهوری، تهران، چاپ دوازدهم، س ۱۳۶۲
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