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اهداف

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند: 

1  منت درس را درست قرائت و ترجمه کند.

2  پیام منت را درک کند.

3  معنای کلامت جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند. 

4  به هنگام رضورت، به آیات و حکم درس استشهاد کند.

5  جملۀ بعد از نکره را درست ترجمه کند.

فرایند آموزش

منت درس چهارم دربارۀ آداب سخنوری است. سخن گفنت هرن است. با استفاده از آیات و 

احادیث فّن بیان در این درس آموزش داده شده است. اهمیت فّن بیان آن اندازه است که در 

برخی کشورها ساعت درسی به آن اختصاص داده اند.

هماهنگی در ترجمۀ متن درس

آداُب الَْکالِم

ُقـوا اللَّٰه َو قولوا قَـْوالً َسدیداً﴾ )اَْلَحزاب: 70( َها الَّذیَن آَمـُنـوا اتَـّ ﴿یا أَیُـّ

ای کسانی که ایامن آورده اید، از خدا پروا کنید و سخنی استوار بگویید.

لِلَْکالِم آداٌب یَِجُب َعلَی الُْمتََکلِِّم أَن یَْعَمَل ِبـها َو یَْدُعَو الُْمخاطَبیَن ِبَکالٍم َجمیٍل إلَی الَْعَمِل 

الّصالِِح، َو أَن ال یُجاِدلَُهم ِبتََعنٍُّت. 

سخن گفنت، آدابی دارد که سخن گوینده باید به آنها عمل کند و به سخنی زیبا مخاطبان 

را به کار درست دعوت کند و به قصد مچ گیری با آنها ستیز نکند.

﴿اُدُْع إلَی َسبیِل َربَِّك ِبالِْحکَمِة َو الَْموِعظَِة الَْحَسَنِة َو جاِدلُْهم ِبالَّتی ِهَی أَحَسُن﴾ )اَلنَّحل: 125( 

رُس الّراِبُع الدَّ
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با دانش و اندرز نیکو به سوی راه پروردگارت فرابخوان و با آنان با شیوه ای که نیکوتر 

است ستیز کن.

تَْفَعلوَن﴾  ال  ما  تَقولوَن  ﴿لَِم  ُسلوکَـُهم،  یَُغیِّـَر  َحتَّی  یَقوُل،  ِبـام  عاِمالً  یَکوَن  أَْن  یَِجُب  َو 

ّف: 2(  )اَلصَّ

و باید که به آنچه می گوید عمل کننده باشد، تا رفتارشان را تغییر دهد، )چرا چیزی را 

می گویید که به آن عمل نـمی کنید؟(

اِدُق  الُم قَبَْل الَْکالِم.« اَْلماُم الصَّ َو یَِجُب أَْن یَُسلَِّم قَبَْل التََّکلُِّم »اَلسَّ

و باید که پیش از سخن گفنت سالم کند »سالم کردن پیش از سخن گفنت«

کَام یَِجُب أَن یَکوَن کَالُمـُه لَیِّناً َعلَی قَدِر ُعقوِل الُْمستَِمعیَن، لَِکی یُْقِنَعـُهم َو یَْکِسَب َمَودَّتَـُهم.

و  کند  قانع  را  آنان  تا  باشد  ِخرد شنوندگان  اندازۀ  به  و  نرم  او  باید سخِن  که  هامن طور 

دوستِی آنان را به دست بیاورد. 

ْد لِسانَـَك لیـَن الَْکالِم.« اْلماُم َعلیٌّ  ، َو »َعوِّ »کَلِِّم الّناَس َعلَی قَْدِر ُعقولِِهم.« رَسوُل اللِّٰه 

با مردم به اندازۀ خردشان سخن بگو. پیامرب خدا  و زبانت را به نرمِی سخن عادت 

بده. امام علی 

َو َعلَیِه أَن ال یتََکلََّم فی ما لَیَس لَه ِبِه ِعلٌْم، ﴿َو ال تَْقُف ما لَیَس لََك ِبِه ِعلٌْم﴾ )اَْلرساء: 36( 

و باید )بر اوست( که در چیزی که در آن دانشی )آگاهی( ندارد سخن نگوید. )از چیزی 

که بدان آگاهی نداری پیروی مکن(

َل فی َموضوٍع یَُعرُِّض نَْفَسُه لِلتَُّهِم؛ »اِتَّقوا َمواِضَع التَُّهِم.« رَسوُل اللِّٰه  َو َعلَیِه أَْن ال یَتََدخَّ

و باید )بر اوست( که در موضوعی دخالت نکند که خویشنت را در معرض تهمت قرار دهد. 

»از جایگاه های تهمت بپرهیزید«.

اَلُْمتََکلُِّم یُْعرَُف ِبـَکالِمـِه. »تََکلَّموا تُْعرَفوا، فَإنَّ الَْمرَْء َمْخبوٌء تَْحَت لِسانِـِه.« اْلماُم َعلّی  

سخنگو با سخنش شناخته می شود. »سخن بگویید تا شناخته شوید؛ زیرا انسان زیر زبانش 

نهان است«.
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الِح. »رُبَّ کَالٍم کَالُْحساِم.« اْلماُم َعلیٌّ   فی بَعِض اْلَوقاِت قُدرَُة الَْکالِم أَقَوی ِمَن السِّ

در برخی اوقات، قدرت سخن از سالح قوی تر است. »چه بسا سخنی مانند شمشیر باشد«.

َو رُبَّ کَالٍم یَجلُِب لََك الَْمشاکَِل. »فَکِّْر ثُمَّ تََکلَّْم تَسلَْم ِمَن الزَّلَِل.« اْلماُم َعلیٌّ  

و چه بسا سخنی که برایت مشکالت بیاورد. »فکر کن، سپس سخن بگو تا از لغزش در 

امان مبانی«.

ْث مِبا تَخاُف  یَِجُب َعلَی اْلنساِن ااِلْجِتناُب َعْن ِذکِْر اْلَقواِل الَّتی فیَها اْحِتامُل الِْکْذِب. »ال تَُحدِّ

تَکذیبَُه.« اْلماُم َعلیٌّ  

انسان باید از ذکر سخنانی که در آن احتامل دروغ هست دوری کند. »چیزی را نگو که از 

تکذیِب آن می ترسی«.

طوبَی لِـَمْن ال یَخاُف الّناُس ِمْن لِسانِِه. »َمْن خاَف الّناُس ِمْن لِسانِـِه فَـُهَو ِمْن أَْهِل الّناِر.« 

.« اَْلماُم َعلیٌّ  تُـُه، »َخیُر الَْکالِم ما قَلَّ َو َدلَّ رَسوُل اللِّٰه  َو ِمْن آداِب الَْکالِم ِقلَـّ

خوشا به حال کسی که مردم از زبانش نـمی ترسند. »هرکس مردم از زبانش برتسند، از اهل 

آتش )دوزخیان( است« پیامرب خدا  و از آداب سخن کمِی آن است. »بهرتین سخن، آن 

است که کم باشد و داللت کند«.

َوقََف رَُجٌل َجمیَل الَْمظَهِر أَماَم ُسقراط یَفتَِخُر ِبـَمالِبِسِه َو ِبـَمظَهرِِه، فَقاَل لَُه ُسقراط: تََکلَّْم 

َحتَّی أَراَك.

مردی دارای ظاهری زیبا روبه روی سقراط ایستاد و به لباس ها و ظاهرش افتخار می کرد، 

سقراط به او گفت: سخن بگو تا تو را ببینم.

درک مطلب

هدف این است که دانش آموز خودش را بیازماید. خوب است که دانش آموزان به صورت 

گروهی این پنج جمله را حل کنند، آنگاه از هر گروه یکی داوطلب شود و پاسخ را با دلیل 

ذکر کند. بهرتین دلیل ترجمۀ عبارت است.

پاسخ ها: صحیح، غلط، صحیح، صحیح، صحیح
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اِعلَموا

قواعد درس چهارم دربارۀ معنای جمالت بعد از اسمی نکره است. 

تاکنون دانش آموز چندین بار با چنین جمالتی آشنا شده است. 

در قواعد این درس، دانش آموزان با شکل های گوناگونی از معادل ماضی استمراری، ماضی 

بعید و مضارع التزامـی آشنـا می شونـد. چنین مبحثی در رصف و نحو عربی به ایـن گونـه 

وجود ندارد؛ این مبحـث بـرای دانش آموزی است که می خواهد زبان عربی را بیاموزد.

تـمرین ها

تـمرین اّول: 

هدف، تقویت توانایی دانش آموز در درک مطلب است. این تـمرین در کتاب درسی به 

صورت های گوناگونی طرّاحی شده است. در اینجا دانش آموز عبارت ها را می خواند و ترجمه 

می کند و پاسخ هر یک را در میان واژگان جدید درس جست وجو می کند. این کار می تواند 

مثال  شاهد  عنوان  به  احادیث  و  آیات  حفظ  دهد.  تشکیل  را  او  شفاهی  نـمرۀ  از  بخشی 

کار پسندیده ای است؛ اّما اجرای نادرست می تواند نتیجه ای ویرانگر به بار آورد. این کار را 

می توان به صورت داوطلبانه در کالس انجام داد به طوری که افرادی که داوطلب نشده اند 

از نظر منره مترّضر نشوند.

پاسخ ها: الحسنِة، أحسُن، ِعلٌم، تفعلون، ُعقولِِهم، لِسانِِه، الّناِر

تـمرین دوم: 

هدف اصلی، تقویت مهارت ترجمه است. هدف دوم، تثبیت آموخته های پیشین دانش آموز 

است. آنچه را دانش آموز در سال های گذشته آموخته است باید آن قدر ببیند تا کم کم ملکۀ 

ذهنش شود.

تـمرین سوم: 

هدف، تقویت مهارت واژه شناسی است. دانش آموز از حّل جدول لّذت می برد. به ویژه 
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کنجکاوِی  حّس  تحریک  موجب  مترین  طرّاحی  شیوۀ  این  است.  رمزدار  جدول  این  اینکه 

دانش آموز می شود.

رمز جدول: »َجامُل الَْمرِء فَصاحُة لِسانِِه«.

مترین چهارم: 

هدف این مترین، مانند مترین سوم تقویت مهارت شناخت واژه شناسی است. 

از آنجا که در بارم بندی امتحان چنین سؤالی گنجانده شده است؛ لذا چند مترین در کتاب 

به آن اختصاص داده شده است. طرح این سؤال به نظر آسان است؛ ولی حقیقت این است 

که دشوار است. امکان دارد دانش آموز گزینه ای را درست بداند که اصالً به فکر طرّاح نرسیده 

باشد؛ مثالً گزینۀ ناهامهنگ در چهار گزینۀ »أَعناب، اَلرُّّمان، تُّفاَحة، لَْحم« أعناب است؛ چون 

جمع مکّس است. تُّفاحة است؛ چون مؤنّث است و بقیّه مذکّرند. لَْحم است؛ زیرا لحم میوه 

نیست. الرُّّمان است؛ چون ال دارد و بقیّـۀ گزینه ها بدون ال هستند.

مترین پنجم: 

هدف این مترین، هامنند مترین دوم است. 

البحث العلمي

تحقیق مطابق با توانایی دانش آموز و واقعیات موجود تنظیم شده است. در آداب سخن 

احادیث بسیاری وجود دارد که دانش آموز می تواند جست و جو کند.

: حدیث )1( امام علی 

ُر َعنَك الِْکراَم.  إیّاَك َو ما یَستَهَجُن ِمَن الَکالِم فَإنَُّه یَحِبُس َعلَیَك اللِّئاَم َو یَُنفِّ

و  می کند  تو جمع  گرد  را  فرومایگان  زیرا  باش؛  برحذر  زشت  سخنان  آوردن  زبان  به  از 

بزرگواران را از تو فراری می دهد. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ح 4174، ص 214 

: حدیث )2( امام صادق 

إِنَّ لِلُْمْؤِمِن َعلَی الُْمْؤِمِن َسبَْعَة ُحُقوٍق فَأَْوَجبَُها أَْن یَُقوَل الرَُّجُل َحّقاً َو إِْن كَاَن َعلَی نَْفِسِه أَْو 

. َعلَی َوالَِدیِْه فاََل یَِمیُل لَُهْم َعِن الَْحقِّ



88

بی گامن مؤمن بر مؤمن، هفت حق دارد. واجب ترین آنها این است كه آدمی تنها حق را 

بگوید، هرچند ضد خود یا پدر و مادرش باشد و به خاطر آنها از حق منحرف نشود. 

مستدرک الوسائل و مستنبط املسائل، ج 9 ، ص 45

: حدیث )3( امام علی 

اَلثََّناُء ِبأَكَْثَ ِمَن ااِلْسِتْحَقاِق َملٌَق َو التَّْقِصیُر َعِن ااِلْسِتْحَقاِق ِعیٌّ أَْو َحَسٌد.

ستایش بیش از شایستگی، چاپلوسی و كمرت از شایستگی، از ناتوانی در سخن و یا رشک 

ورزیدن است.

نهج البالغه )صبحی صالح(، ص 535 ، حكمت 347

: حدیث )4( امام باقر 

ِفی قَْوِل اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ َو قُولُوا لِلنَّاِس ُحْسناً قَاَل قُولُوا لِلنَّاِس أَْحَسَن َما تُِحبُّوَن أَْن یَُقاَل لَُكْم 

ائَِل  السَّ َش  الُْمتََفحِّ الَْفاِحَش  الُْمْؤِمِنیَن  َعلَی  اَن  الطَّعَّ بَّاَب  السَّ اَن  اللِّعَّ یُبِْغُض  َو َجلَّ  َعزَّ  اللََّه  فَِإنَّ 

َف. الُْملِْحَف َو یُِحبُّ الَْحیَّ الَْحلِیَم الَْعِفیَف الُْمتََعفِّ

دربارۀ این گفتۀ خداوند كه »با مردم به زبان خوش سخن بگویید« فرمود: بهرتین سخنی 

كه دوست دارید مردم به شام بگویند، به آنها بگویید، چرا كه خداوند، نفرین كننده، دشنام 

دهنده، زخم زبان زننده بر مؤمنان، زشت گفتار، بدزبان و گدای سمج را دشمن می دارد و با 

رشم و بردبار و پاکدامن پارسا را دوست می دارد.

أمالی )صدوق(، ص 254

: حدیث )5( امام صادق 

الَْكاَلُم ثثاََلثٌَة ِصْدٌق َو كَِذٌب َو إِْصاَلٌح بَیَْن النَّاِس. قَاَل: ِقیَل لَُه: ُجِعلُْت ِفَداَك َما اْلِْصاَلُح بَیَْن 

النَّاِس؟ قَاَل: تَْسَمُع ِمَن الرَُّجِل كَاَلماً یَبْلُُغُه فَتَْخبُُث نَْفُسُه فَتَلَْقاُه؛ فَتَُقوُل: َسِمْعُت ِمْن فاَُلٍن قَاَل 

ِفیَك ِمَن الَْخیِْر كََذا َو كََذا ِخاَلَف َما َسِمْعَت ِمْنُه.

سخن سه گونه است: راست و دروغ و اصالح میان مردم. به او گفته شد: فدایت شوم! 

اصالح میان مردم چیست؟ فرمودند: از كسی سخنی دربارۀ دیگری می شنوی كه اگر سخن به 
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گوش او برسد، ناراحت می شود. پس تو آن دیگری را می بینی و برخالف آنچه شنیده ای، به او 

می گویی: از فالنی شنیدم كه در خوبی تو چنین و چنان می گفت.

كافی )ط-االسالمیه(، ج 2 ، ص 341، ح 16

: حدیث )6( امام صادق 

كَالٌم فی َحقٍّ َخیٌر ِمن ُسكوٍت َعلی باِطٍل.

سخن گفنت دربارۀ حق، از سكوت بر باطل بهرت است. َمن ال یحرضه الفقیه، ج 4، ص 396

: حدیث )7( حرضت مسیح 

اَد الَْكاَلم . ُخُذوا الَْحقَّ ِمْن أَْهِل الْبَاِطِل َو اَل تَأُْخُذوا الْبَاِطَل ِمْن أَْهِل الَْحقِّ  كُونُوا نُقَّ

حق را از اهل باطل فراگیرید و باطل را از اهل حق فرا نگیرید. سخن سنج باشید.

 محاسن، ص 230، ح 169

: حدیث )8( رسول اكرم 

َمْن كاَن یُؤِمن ِباللِّٰه َو الْیَوِم اآلَخِر، فَلْیَُقْل َخیراً، أَْو یَْسُكت.

هركس به خدا و روز قیامت ایامن دارد، باید سخن خیر بگوید یا سكوت مناید. 

کافی )ط-االسالمیه(، مقدمه، ص 6

: حدیث )9( امام باقر 

ْن قَالََها َو إِْن لَْم یَْعَمْل ِبَها. ُخُذوا الَْكلَِمَة الطَّیِّبََة ِممَّ

سخن خوب را از هر که گفت بگیرید،  گرچه او،  بدان عمل نکند. تَُحُف الُعقول، ص 291

: حدیث )10( امام علی 

اَدَّبُْت نَْفسی فاَم َوَجْدُت لَها                      ِبَغیِر تَْقَوی االْلِه ِمْن أََدِب

فی كُلِّ حاالتِها َو إْن قَُصَْت                      أَفَْضَل ِمْن َصْمِتها َعِن الَْكِذِب

َو غیبَِة الّناِس إنَّ غیبَتَُهم                         َحرََّمها ُذو الَْجالِل ِفی الُْكتُِب

كوَت ِمن َذَهِب ٍة كَالُمِك یا                        نَْفُس فَإنَّ السُّ إْن كاَن ِمن ِفضَّ

به تربیت نفس خود پرداختم و برایش        ادبی بهرت از پروا از خدا در همۀ  حاالتش نیافتم
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... و اگر از پس این امر بر نیامد                       برای آن چیزی بهرت از دم فروبسنت از دروغ نیافتم

و از غیبت مردمان، هامنا غیبت آنان را          خداوند با شکوه در كتاب ها حرام كرده است

ای نفس، اگر سخن تو از نقره است             در این صورت خاموشی از طالست

، ص 69 دیوان امیراملؤمنین 

: حدیث )11( پیامرب 

إِیَّاَك أَْن تَْضَحَك ِمْن َغیِْر َعَجٍب أَْو َتِْشَی َو تَتََكلََّم ِفی َغیِْر أََدٍب. از خندیدِن بدون شگفتی ]و 

بیجا[ یا راه رفنت و سخن گفنِت بی ادبانه بپرهیز.

 أعالم الدین فی صفات املؤمنین، ص 273

: حدیث )12( پیامرب 

إِنَّ لَِساَن الُْمْؤِمِن َوَراَء قَلِْبِه فَِإَذا أََراَد أَْن یَتََكلََّم ِبَشیْ ٍء یَُدبِّرُُه ِبَقلِْبِه ثُمَّ أَْمَضاُه ِبلَِسانِِه َو إِنَّ 

یْ ِء أَْمَضاُه ِبلَِسانِِه َو لَْم یَتََدبَّرُْه ِبَقلِْبه. لَِساَن الُْمَناِفِق أََماَم قَلِْبِه فَِإَذا َهمَّ ِبالشَّ

زبان مؤمن در پِس دل اوست، هرگاه بخواهد سخن بگوید، دربارۀ آن می اندیشد و سپس 

آن را می گوید؛ اّما زبان منافق، جلوی دل اوست، هرگاه قصد سخن كند، آن را به زبان می آورد 

و دربارۀ آن نـمی اندیشد.

تنبیه الخواطر،ج 1 ، ص 106

: حدیث )13( امام سجاد 

اَلُْمْؤِمُن یَصُمُت لِیَسلََم و یَنِطُق لِیَغَنَم.

مؤمن سكوت می كند تا سامل مباند و سخن می گوید تا سود بربد. 

الكافی )ط-االسالمیه(، ج 2، ص 231
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: حدیث )14( امام علی 

ال تَُقل ما ال تُِحبُّ أن یُقاَل لََك.

آنچه دوست نداری درباره ات گفته شود، دربارۀ دیگران نگو. تَُحَف الُعقول، ص 74

: حدیث )15( امام علی 

َواِء قَلِیلُُه یَْنَفُع َو كَِثیرُُه قَاتِل.  الَْكاَلُم كَالدَّ

 سخن چون دواست، اندکش سودمند و زیادش کشنده است.

 تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص 211 ، ح 4081 

: حدیث )16( پیامرب 

ٍد، َو رَشَّ اْلُُموِر ُمْحَدثَاتَُها. إِنَّ أَْحَسَن الَْحِدیِث  كِتَاُب اللَِّه، َو َخیَْر الَْهْدِی َهْدُی ُمَحمَّ

امور  بدترین  و  پیامرب   روش  روش،  بهرتین  و  خدا  كتاب  سخن،  بهرتین  بی گامن 

بدعت هاست. )نوآوری های مخالف دین(. أمالی )شیخ طوسی(، ص 337

: حدیث )17( پیامرب 

، فَأَعلَی الَقلِب الَّذی یَِعی الَْخیَر َمملُوٌّ  ِّ َخیُر الُقلوِب أَوعاها لِلَْخیِر َو رَشُّ الُقلوِب أَوعاها لِلشَّ

ِمَن الَخیِر إن نَطََق نَطََق َمأجوراً و إن أَنَصَت أَنَصَت َمأجوراً.

بهرتین قلب ها، قلبی است كه گنجایش بیشرتی برای خوبی ها دارد و بدترین قلب ها، قلبی 

است كه گنجایش بیشرتی برای بدی ها دارد، پس عالی ترین قلب ها، قلبی است كه خوبی 

را در خود دارد و لربیز از خوبی است. اگر سخن بگوید، سخنش درخور پاداش است و اگر 

خاموش شود، خاموشی اش درخور پاداش است.

جعفریات)اشعثیات(، ص 168

: حدیث )18( امام حسین 

ال تَقولَنَّ فی أَخیَك املُؤِمِن إذا تَواری َعنَك إاّل ما تُِحبُّ أَن یَقوَل فیَك إذا تَواَریَت َعنُه.

وقتی برادر دینی ات از تو جدا شد، سخنی پشت رسش نگو، مگر آنچه دوست داری او 

پشت رست آن را بگوید. بحارالنوار )ط- بیروت(، ج 75 ، ص 127
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: حدیث )19( امام علی 

إذا َحُسَن الُخلُق لَطَُف النُّطُق.

با اخالق نیكو، گفتار نرم می شود. تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص 255 ، ح 5385

حدیث )20( زید بن ثابت:

كُنَّا إَِذا َجلَْسَنا إِلَیِْه  إِْن أََخْذنَا ِفی َحِدیٍث ِفی ِذكِْر اآْلِخرَِة أََخَذ َمَعَنا َو إِْن أََخْذنَا ِفی ِذكِْر 

َاِب أََخَذ َمَعَنا. نْیَا أََخَذ َمَعَنا َو إِْن أََخْذنَا ِفی ِذكِْر الطََّعاِم َو الشَّ الدُّ

هرگاه با رسول اكرم  می نشستیم، اگر در مورد آخرت صحبت می كردیم، ایشان هم با 

ما هامن سخن را می گفتند و اگر در مورد دنیا صحبت می كردیم، ایشان نیز  چنین می كردند 

و اگر در مورد خوردنی و نوشیدنی صحبت می كردیم، ایشان هم با ما هم سخن می شدند. 

مكارم الخالق، ص 21

: حدیث )21( امام محمدباقر 

قولوا لِلّناِس أَحسَن ما تُِحبُّوَن أن یُقاَل لَکم.

بهرتین چیزی را که دوست دارید دربارۀ شام بگویند، دربارۀ مردم بگویید.

تحف العقول ص 300 – أمالی )صدوق( ص 254 - تفسیر العیاشی ج 1 ، ص 48

: حدیث )22( امام موسی کاظم 

نوِب. ٌة ِمَن الذُّ مِت فَإنَُّه َدَعٌة َحَسَنٌة َو ِقلَُّة ِوْزٍر َو ِخفَّ ِقلَُّة املَنِطِق ُحکٌم َعظیٌم، فََعلَیُکم ِبالصَّ

کم گویی، حکمت بزرگی است، بر شام باد به خاموشی؛ زیرا که آسایش نیکو و سبک باری 

و تخفیف گناه است.

تحف العقول، ص 394

: حدیث )23( امام صادق 

أَْصَدُق الَْقْوِل َو أَبْلَُغ الَْمْوِعظَِة َو أَْحَسُن الَْقَصِص كِتَاُب اللَِّه. 

راست ترین سخن و رساترین اندرز و بهرتین رسگذشت، كتاب خداست.

َمن ال یحرضه الفقیه، ج 4 ، ص 402 ، ح 5868
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است.  کتاب  بخش های  زیباترین  از  وقت  داشنت  صورت  در  کالس  در  بخش  این  انجام 

این زمینه ها کار کنند. چنین کارهایی کالس  مدارسی که ساعت اضافه دارند، می توانند در 

درس را فّعال و شاداب می کند.

ارزشیابی

در مورد ارزشیابی از این درس هرچه در دروس قبلی نوشته شد را در این درس نیز می توان 

اجرا کرد. بهرتین کار، مترین شفاهی است. 

وسایل کمک آموزشی

آنچه در دروس پیشین دربارۀ وسایل کمک آموزشی گفته شد در اینجا نیز مصداق دارد.

دانش افزایی برای دبیر )نه برای دانش آموز(

1  زَلل: مصدر است. جای لغزنده. كاربرد مذكر و مؤنث دارد، گناه كردن؛ »أَْستَْغِفُر اللَّه 

من زَلَلِی«: از لغزشم از خدا آمرزش می جویم.

2  َشِبَع: َشبْعاً و ِشبَعاً ِمن الطَّعام: از خوردن غذا سیر شد. این واژه ضّد َجاَع است؛ »َشِبْعُت 

ِمْن هذا اْلَْمِر َو َرِویُْت«: از این كار، سیر و بیزار شدم.

3  طُْوبَی: مؤنّث أَطیَب است، غبطه و سعادت؛ »طُوبَی لََك«: خوش باشی و نیكبختی بر 

تو گوارا باد. خوشا به حالت

4  قََفا : قَْفواً و قُُفّواً الرَُّجَل : بر پشت گردن او زد، به او ناسزا گفت و به او اتّهام تباهکاری 

زد. 

قََفا أَثَرَُه : از او پیروی كرد. 

قََفا اللُّه أَثَرَُه : خدا او را نیست و نابود كرد.

5  »بَرناَمج« معرَّب »بَرناَمگ« است و ریشۀ فارسی دارد؛ مانند بََنفَشگ: بََنْفَسج
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اهداف

دانش آموز در پایان این بخش باید بتواند: 

1  منت درس را درست بخواند و ترجمه کند.

2  پیام منت را درک کند.1

3  معنای واژگان جدید این درس را از عربی به فارسی ذکر کند.

4  به هنگام رضورت، به آیات و احادیث درس استشهاد کند.

5  حروف »أَْن، لَْن، کَی، لَِکْی و َحتَّی« را بشناسد و آنها را به همراه فعل مضارع در جمله، 

درست ترجمه کند. 

6  معادل مستقبل منفی )لَْن یَْفَعَل( را در عربی بشناسد و درست ترجمه کند.

فرایند آموزش

داستان  از  دانش آموزان  است.  دروغ گویی  نکوهش  و  راستگویی  ارزش  دربارۀ  درس  منت 

لّذت می برند. در منت درس، داستانی جالب گنجانده شده تا پیام درس به درستی منتقل شود.

هماهنگی در ترجمۀ متن درس

. رَسوُل اللّٰه   اَلِْکْذُب ِمفتاٌح لِـُکلِّ َشـرٍّ

 : نیا َواآْلِخرَِة. فَقاَل  جاَء رَُجٌل إلَی رَسوِل اللِّٰه فَقاَل: َعلِّْمـنی ُخلُقاً یَْجَمُع لی َخیْـَر الدُّ

التَْكِذْب.

مردی نزد پیامرب خدا  آمد و گفت: خویی )اخالقی( را به من یاد بده که خیر دنیا و 

آخرت را برایم جمع کند. حرضت فرمودند: دروغ نگو.

1ـ پیام منت درس دربارۀ ارزش و جایگاه راستگویی و نکوهش دروغ گویی است.

رُس الْخاِمُس الدَّ
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: َخیُر إخوانِـَك َمْن َدعـاَك إلَی ِصْدِق الَْمقاِل ِبـِصْدِق َمقالِـِه، َو نََدبَـَك  َو قاَل اْلماُم َعلیٌّ 

إلَی أَفَضِل اْلَعامِل ِبـُحسِن أَعاملِـِه.

و امام علی  فرموده اند: بهرتین برادران )یاران( تو کسی است که با راستگویی اش تو 

را به راستگویی فرا بخواند )دعوت کند( و با کارهای خوبش )نیکِی کردارش( تو را به بهرتین 

کارها فرابخواند.

إَذْن فَُکْن صاِدقاً َمَع نَْفِسَك َوَمَع اآْلَخریَن فی الَْحیاِة، َو ال تَْهرُْب ِمَن الْواِقعِ أَبَداً، فَإْن َهَربَْت 

َة َمرّاٍت، َو بَعَد ٰذلَِك  ِمَن الْواِقعِ فََسْوَف تُواِجُه َمشاکَِل َو ُصعوباٍت کَثیرًَة، َو تُْضطَرُّ إلَی الِْکْذِب ِعدَّ

یَتَبَیَُّن کِْذبَُك لِْلَخریَن، فَتَْفَشُل فی َحیاتَِك.

در این صورت با خودت و با دیگران در زندگی راستگو )صادق( باش و هرگز از واقعیت 

نگریز؛ زیرا اگر گریختی )بگریزی( با مشکالت و سختی های بسیاری روبه رو خواهی شد و 

چندین بار ناگزیر به دروغ گفنت می شوی و پس از آن دروغت برای دیگران آشکار می شود و 

در زندگی ات شکست می خوری.

ٌة قَصیرٌَة تُبَیِّـُن لََك نَتیَجَة الِْکْذِب: َو ٰهِذِه ِقصَّ

و این داستانی کوتاه است که نتیجۀ دروغ گویی را برایت آشکار می کند:

َر أَربََعُة طاُّلٍب أَن یَغیبوا َعِن ااِلْمِتحاِن فَـاتََّصلوا ِباْلُستاِذ هاتِفیّاً َو قالوا لَُه:  قَرَّ

تلفنی  استاد متاس  با  امتحان غیبت کنند. پس  از جلسۀ  چهار دانشجو قرار گذاشتند که 

گرفتند و به او گفتند:

، َوال توَجُد َسیارٌَة تَنُقلُـنا إلَی الْجاِمَعِة.  أََحُد إطاراِت َسیّارَتِـَنا انَْفَجَر، َولَیَس لَنا إطاٌر اْحتیاطیٌّ

یکی از چرخ های خودرِو ما ترکیده است و چرخ یدکی نداریم و خودرویی نیست که ما 

را به دانشگاه بربد.

َو نَحُن اآْلَن فی الطَّریِق بَعیدوَن َعِن الْجاِمَعِة، َو لَْن نَستَطیَع الُْحضوَر فی ااِلْمِتحاِن فی الَْوقِت 

ِد.  الُْمَحدَّ

و ما اکنون در راه، دور از دانشگاه هستیم و نخواهیم توانست در زمان مشّخص شده در 
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امتحان حارض شویم.

ِة أُسبوٍع واِحٍد، فَـَفِرَح الطُّاّلُب ِبـٰذلَِك؛ ِلَنَّ ُخطَّتَـُهم  َل لَُهُم ااِلْمِتحاَن لِـُمدَّ وافََق اْلُستاُذ أَْن یُؤَجِّ

لِـتَأجیِل ااِلْمِتحاِن نََجَحْت.

به  دانشجویان  و  بیندازد  تأخیر  به  برایشان یک هفته  را  امتحان  که  کرد  موافقت  استاد 

همین خاطر خوشحال شدند؛ زیرا نقشۀ آنها برای به تأخیر انداخنت امتحان موفّق شد.

ِد، َوطَلََب اْلُستاُذ ِمنُهم أَن یَجلَِس کُلُّ  فی اْلُسبوِع التّالـی َحرَضوا لاِِلْمِتحاِن فی الَْوقِت الُْمَحدَّ

واِحٍد ِمنُهم فی زاویٍَة ِمن قاَعِة ااِلْمِتحاِن، لِـیَُفرِّقَـُهم. 

در هفتۀ بعد در زمان مشّخص شده برای امتحان حارض شدند و استاد از آنها خواست که 

هر یک در گوشه ای از سالن امتحان بنشینند، تا آنها را پراکنده کند.

ها کانَْت ٰهَکذا:  بوا ِلَنَـّ ثُمَّ َوزََّع َعلَیِهم أَوراَق ااِلْمِتحاِن. لاَّم نَظَروا إلَی اْلَسِئلَِة، تََعجَّ

سپس برگه های امتحان را میان آنها پخش کرد. هنگامی که به پرسش ها نگاه کردند، متعّجب 

شدند؛ زیرا سؤاالت این گونه بودند:

1  لِـمـاَذا انْـَفـَجـَر اْلطـاُر؟ چرا تایر ترکید؟

2  أَیُّ إطاٍر ِمْن َسیّارَتِـُکُم انَْفَجَر؟ کدام تایر خودروی شام ترکید؟

3  فـی أَیِّ طَریٍق َوقََع ٰهَذا الْحاِدُث؟ در چه مسیری این حادثه اتّفاق افتاد؟

یّارَِة؟ ترتیب نشسنت شام در خودرو چطور بود؟ 4  ما هَو تَرتیُب ُجلوِسُکم فی السَّ

5  کَیَف اْستَطَْعتُم أَن تَِحلّوا ُمشِکلَتَـُکم؟ چطور توانستید که مشکلتان را حل کنید؟

6  کَـم کانَِت الّساَعـُة ِعنـَد انِْفجـاِر اْلطـاِر؟ هنگام ترکیدن تایر ساعت چند بود؟

یّارََة فی ٰذلَِك الَْوقِت؟ چه کسی از شام در آن هنگام با خودرو  7  َمْن کاَن ِمنُکم یَسوُق السَّ

رانندگی می کرد؟

8  َهل تَْضَمُن أَن یُجیَب أَصِدقاُؤَك ِمثَْل إجابَِتَك؟ آیا ضامنت می کنی که دوستانت مثل 

خودت پاسخ دهند؟
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َخِجَل الطُّاّلُب َو نَِدموا َواْعتََذروا ِمن ِفْعلِـِهم، نََصَحـُهُم اْلُستاُذ َو قاَل: َمْن یَکِذْب ال یَْنَجْح. 

عاَهَد الطُّاّلُب أُستاَذُهم َعلَی أَن ال یَْکِذبوا، َو قالوا لَُه ناِدمیَن: تََعلَّْمـنا َدرساً لَْن نَْنساُه أَبَداً.

دانشجویان رشمنده و پشیامن شدند و از کارشان پوزش خواستند، استاد، آنها را نصیحت 

کرد و گفت: هرکس دروغ بگوید موفّق نـمی شود. دانشجویان به استادشان قول دادند که 

دروغ نگویند و با پشیامنی به او گفتند: درسی را یاد گرفتیم که هرگز آن را فراموش نخواهیم 

کرد.

درک مطلب

سعی شده است تا درک مطلب ها از درسی به درسی دیگر تنّوع داشته باشند. این بخش، 

از مهم ترین اهداف هر زبانی اند. در این کتاب، پاسخ کامل داده شده است؛ اّما دانش آموز 

می تواند پاسخ کوتاه دهد و هیچ اشکالی ندارد.

ِة أُسبوَعیِن. َل ااِلْمِتحاَن لِلطُّاّلِب لُِمدَّ 1 َهْل وافََق اْلُستاُذ أَْن یُؤَجِّ

ِة أُسبوع واحد؟ َل ااِلْمِتحاَن لِلطُّاّلِب لُِمدَّ ال؛ وافََق اْلُستاُذ أَْن یُؤَجِّ

2 ماذا قاَل الرَُّجُل لِـرَسوِل اللِّٰه  حیَن جاَء إلَیـِه؟

نیا َواآْلِخرَِة. قاَل: َعلِّْمـنی ُخلُقاً یَْجَمُع لی َخیْـَر الدُّ

اّلُب ِلُستاِذِهم نـاِدمـیـَن؟ 3 مـا قـاَل الطُـّ

قالوا لَُه ناِدمیَن: تََعلَّْمـنا َدرساً لَْن نَْنساُه أَبَداً.

4 َمْن قاَل »َمْن یَکِذْب ال یَْنَجْح«؟

اَْلُستاُذ قاَل »َمْن یَکِذْب ال یَْنَجْح«.

5 کَیَف اتََّصَل الطُّاّلُب ِباْلُستاِذ؟

اِتََّصَل الطُّاّلُب ِباْلُستاِذ هاتِفیّاً.

6 لِـامذا فَِرَح الطُّاّلُب؟

فَِرَح الطُّاّلُب ِبـٰذلَِك؛ ِلَنَّ ُخطَّتَـُهم لِـتَأجیِل ااِلْمِتحاِن نََجَحْت.
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اِعلَموا

لَِکْی و  کَْی،  لَْن،  »أَْن،  با ترجمۀ فعل های دارای حروف  هدف قواعد درس پنجم آشنایی 

َحتَّی« است. دانش آموز باید معنای فعل هایی مانند لَْن أَکِْذَب را در جمله بداند. لَْن أَکِْذَب را 

مستقبل منفی )دروغ نخواهم گفت( معنا کند. أُریُد أَْن أَْذَهَب را می خواهم بروم، معنا کند 

و بداند که أَْن أَْذَهَب معادل مضارع التزامی در فارسی است.

اّما منصوب کردن از اهداف نیست. 

و  دهد  را رشح  مضارعی  فعل های  چنین  تغییرات  بخواهد  دانش آموز  از  می تواند  دبیر 

این  از  امتحانات  در  که  نیست  معنا  این  به  او  اشارۀ  اّما  باشد.  داشته  اشاراتی  نیز  خودش 

موضوع سؤال طرح کند. 

ساخت فعل مضارع منصوب از اهداف کتاب نیست. 

برای منونه، این سؤال ها اشکال دارد:

بر رس فعل های مضارع یسمع، تسمعون و یسمعن حرف لَن اضافه کنید و آنها را بازنویسی کنید.

اعراب اصلی و فرعی در فعل های داده شده را تعیین کنید: 

یسمُع، لکی یسمَع، لن یسمعوا

حوار

مکاملۀ درس در داروخانه است. یکی از گفت وگوهای پرکاربرد در آموزش مکامله در هر 

زبانی گفت و گو در داروخانه است. در این درس، دانش آموز با چند کلمه و اصطالح مهم در 

این قسمت آشنا می شود.

تـمرین ها

همۀ تـمرین های هفت درس کتاب را دانش آموز قرائت و حل می کند. 

پیشنهاد می شود دبیر لیستی تهیه کند و هر بار که دانش آموزی مترینی را می خواند و حل 

می کند، در آن عالمت بزند تا حّل مترینات توّسط همۀ دانش آموزان صورت بگیرد. 

می توان مترینات ساده تر را برعهدۀ دانش آموزان کم توان نهاد.
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تـمرین اّول: 

هدف تقویت توانایی دانش آموز در کاربرد واژگان و نیز درک مطلب است. این تـمرین در 

کتاب درسی متنّوع طرّاحی شده است. دانش آموز جمالت را می خواند و ترجمه می کند، سپس 

به دنبال کلمه ای می گردد که در واژه نامۀ آغازین درس آمده است. از فراگیر می خواهیم هر 

جمله را بخواند و ترجمه کند. این کار به عنوان نـمرۀ شفاهی او منظور می شود.

1 شاَهَد َوْجهاً لِـَوْجٍه. = واَجَه

2 ظََهَر َو صـاَر واِضحـاً. = تَبَیَّـَن

3 لَـم یَـْنـَجـْح بَـْل َخـِسـَر. = فَِشَل

4 أَْعطاُه َعهداً َو قَوالً ِبأَن یَْفَعَل َشیْئاً. = عاَهَد

َل َر أَن یَْفَعَل ما قََصَدُه َمَع التَّأخیـِر. = أَجَّ 5 قَرَّ

تـمرین دوم و چهارم و پنجم: 

هدف تقویت مهارت ترجمه و کاربست آموخته های پیشین دانش آموز به همین منظور 

است. این مترین به شکلی طرّاحی شده است، تا بتواند آموخته های بخش قواعِد سال گذشته 

را نیز یادآوری کند. آنچه را دانش آموز در سال های گذشته خوانده است مجّدداً در جاهای 

مختلف کتاب تکرار شده است. این تکرار در کتاب پایۀ دوازدهم نیز صورت خواهد گرفت.

تـمرین سوم: 

هدف، تقویت مهارت واژه شناسی است. 

َل، تأجیل، یخُنُق و أکرَم پاسخ ها: إطار، کَمَّ

روش های ارزشیابی و وسایل کمک آموزشی در این درس، با درس قبلی یکسان است. 

دانش افزایی برای دبیر )نه برای دانش آموز(

لُوا  یَء: برای آن چیز رضب االجل تعیین كرد، آن چیز را به تأخیر انداخت؛ » أَجَّ َل الشَّ 1 أَجَّ
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ااِلْجِتامَع«: جلسه را به تأخیر انداختند.

2  اِْضطَرَُّه إلَی الُْجلوِس. او را ناگزیر به نشسنت کرد. )فعل متعّدی است(

3  إطَار جمعِ آن أُطُر: آنچه كه چیزی را احاطه كند؛ مانند: غربال، الک، چارچوب، قاب 

عكس و تایر.

تحدیُد الطار: تعیین چارچوب، تعیین محدوده، تعیین حدود، مرزبندی

فاع: در چارچوب برنامۀ دفاعی، در راستای طرح دفاعی فی إطار ُخطَِّة الدِّ

4  ُخطَّة: نقشه، طرح، ترفند )با َخریطَة به معنای نقشۀ جغرافی فرق دارد(

»فی َرأِسـِه ُخطٌَّة«: تصمیم به كاری گرفته است؛ »خطَّة الَعَمل«: برنامۀ كار؛ »ِطبْقاً لُِخطٍَّة 

َمرُسوَمٍة«: مطابق برنامه ای كه قبالً تهیه شده است.

5  »ِجلْد« پوست بدن انسان و حیوان، و »ِقْش« پوست میوه و گیاه و درخت و »بََشَة« 

بیشرت پوست دست و صورت آدمی است و گفته می شود بش را از این رو بش گفته اند که 

برخالف پوست جانوران پوستش پیداست.

کار  به  را  کلمۀ هرگز  آن،  فارسِی  و در معادل  ابد معنا می کنند  نفی  را معموالً  لَْن    6

می برند؛ ولی در النحو الوافی عباس حسن این گونه نیست:

إاّل بقرینة خارجة عنه. فإذا دخل علی  تأیید  النفی بغیر دوام وال  یُفید  »لَْن« وهو حرٌف 

- نفیاً مؤقتاً یقص أو یطول ِمن غیر  املضارع نفی معناه فی الزمن املستقبل املحض - غالباً 

ام یرید  أن یدوم ویستمر، فَمن یقول: لن أسافر أو لن أرشب، أو لن أقرأ غداً أو نحو هذا، فإنَـّ

ة معینة، یعود بعدها إلی السفر و نحوه، إن شاء،  نفی السفر - أو غیره - فی قابل الزمنة مدَّ

وال یرید النفی الدائم املستمر فی املستقبل، إاّل إْن ُوجدْت قرینٌة مع الحرف »لن« تُدلُّ علی 

الدوام واالستمرار.

أشَهر أحكامه أنَّه ُمختصٌّ ِباملضارع، ینصبه بنفسه، و یخلص زمنه للمستقبل املحض غالباً؛ و 

م - نحو قوله تعالی: ﴿لَْن  لهذا كان نفیه ملعنی املضارع مقصوراً علی املستقبل غالباً -كام تقدَّ

تََنالُوا الرِْبَّ َحتَّی تُْنِفُقوا ِمامَّ تُِحبُّوَن﴾
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اهداف

دانش آموز در پایان این بخش باید بتواند: 

1  منت درس را درست بخواند، درست بفهمد و درست ترجمه کند.

2  پیام درس را درک کند.

3  به هنگام رضورت به حکمت های درس استشهاد کند.

4  معنای کلامت جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند.

5  حروف لَم، ِل و ال را بشناسد و با این حروف در جمله فعل مضارع را درست ترجمه 

کند.

فرایند آموزش

درس ششم دربارۀ بانو »آنّه ماری شیمل« است. خانم پروفسور »آنه ماری شیمل« پژوهشگر 

و نویسندۀ توانای آملانی را در رسارس جهان به عنوان یک اسالم شناس و ایران شناس برجسته 

می شناسند. ده ها کتاب و صدها مقاله، مثرۀ تالش های این بانوی رشق شناس است. به موازات 

قلم توانای او، بیان شیوا و جّذاب وی نیز موجب دعوت پی در پی و سفرهای فراوان خانم 

»شیمل« به نقاط مختلف جهان برای ایراد سخرنانی در محافل علمی و دانشگاهی بوده است. 

»شیمل« در سال 1929 در شهر »ارفورت« در آملان به دنیا آمد. او پانزده ساله بود که به 

فراگیری زبان عربی پرداخت. شیمل در شانزده سالگی دورۀ دبیرستان را به پایان رساند و در 

دانشگاه برلین به تحصیل زبان و ادبیات عرب و اسالم شناسی پرداخت و در سال 1941 با اخذ 

درجۀ دکرتا، دانش آموخته شد.

رُس الّساِدُس الدَّ
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خانم »شیمل« سپس به عنوان مرتجم و بعد به عنوان استاد رشتۀ علوم اسالمی به استخدام 

دانشگاه »ماربورگ« در آمد. او در سال 1954 به دعوت دانشگاه آنکارا به ترکیه رفت و در 

در  استادی  کرسی   1961 سال  در  پرداخت.  ترکی  کالسیک  ادبیات  تدریس  به  دانشگاه  این 

رشته های عرب شناسی و اسالم شناسی در دانشگاه بن آملان به او واگذار شد. خانم »شیمل« از 

سال 1967 در دانشگاه هاروارد آمریکا نیز به تدریس پرداخت. او هم زمان با فّعالیت متناوب 

در این دو دانشگاه در بسیاری دیگر از دانشگاه های جهان نیز به عنوان استاد مهامن فّعالیت 

می کرد. وی که یکی از پژوهشگران بزرگ در علوم و عرفان اسالمی در جهان غرب به شامر 

از شعرا،  بسیاری  آثار  کرده،  تألیف  زمینه  این  در  که  متعّددی  کتاب های  بر  افزون  می آید، 

عارفان و فیلسوفان مشق زمین را به زبان آملانی ترجمه کرده است.

در سال 1995 جایزۀ صلح نارشان آملان که یکی از معتربترین جوایز فرهنگی این کشور 

محسوب می شود به وی اعطا شد.

بسیاری از دانشگاه های معترب جهان از جمله دانشگاه های سند در هندوستان، اسالم آباد، 

اسالم آباد  در  کرده اند.  اعطا  افتخاری  دکرتای  وی  به  تهران  و  قونیه  سوئد،  اوپسال  پیشاور، 

پروفسور »شیمل« عالوه  نام گذاری شده است. خانم  نام وی  به  پاکستان حتّی یک خیابان 

بر زبان های عربی، ترکی، فارسی، سندی و پشتو، با زبان های انگلیسی، فرانسه و سوئدی به 

خوبی آشنا بود.

وی در مصاحبه ای در برنامه دوم تلویزیون آملان گفت:

متأسفانه در آملان، اطاّلعات ناقص و اغلب نادرستی در مورد اسالم، ایران و انقالب اسالمی 

وجود دارد و متقابالً در ایران نیز تقریباً هیچ گونه اطالع قابل مالحظه ای در مورد آملان وجود 

ندارد.
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شیمل در یکی از مصاحبه هایش اشاره ای به ادعیۀ اسالمی داشت و گفت:

ترجمه ای  به  و  می خوانم  آن  عربی  اصل  از  را  اسالمی  اخبار  و  احادیث  دعاها،  همواره 

مراجعه منی کنم. بخشی کوچک از کتاب مبارک صحیفۀ سجادیّه را به آملانی ترجمه و منتش 

کرده ام، نزدیک به هفت سال پیش دعای رؤیت هالل ماه مبارک رمضان و دعای وداع با آن 

ماه را ترجمه می کردم و مادرم در بیامرستان بسرتی بود و به او رس می زدم، پس از آنکه او 

ترجمه ها مشغول می شدم.  پاک نویس کردن  به  اتاق  آن  از  در گوشه ای  به خواب می رفت 

اتاق مادرم دو تخته بود. در تخت دیگر خامنی بسیار فاضله بسرتی بود که کاتولیکی مؤمن، 

راسخ العقیده و متعّصب بود. وقتی فهمید که من دعاهای اسالمی را ترجمه می کنم، دلگیر 

شد که مگر در مسیحیت و در کتب مقّدسه خودمان کمبودی داریم که تو به ادعیۀ اسالمی 

روی آوردی!؟ وقتی کتابم چاپ شد یک نسخه برای او فرستادم. یک ماه بعد، او به من تلفن 

زد و گفت: صمیامنه از اهدای این کتاب متشکرم؛ زیرا هر روز به جای دعا آن را می خوانم.

وی در یکی از مصاحبه هایش در مورد مسلامنان ترک گفت:

من  از  شگفت زده  ترک ها  می خوانم،  را  قرآن  آیه های  مسجد  یک  جلوی  که  هنگامی 

می پرسند: شام می توانید این را بخوانید؟!

از  فّعالیت علمی و فرهنگی خود بیش  پروفسور »آنه ماری شیمل« طّی دوران طوالنی 

هفتاد کتاب تألیف و ترجمه کرده است.

منبع: پایگاه اطاّلع رسانی حوزه 

هماهنگی در ترجمۀ متن درس ششم

کتورَُة »آنّه ماری شیِمل« ِمن أَشَهِر الُْمستَشِقیَن. ُولَِدْت فی »أَلاْمنیا« َو کانَْت ُمنُذ  تَُعدُّ الدُّ

ِق َوُمعَجبًَة ِبـإیران.  طُفولَِتـها ُمشتاقًَة إلَی کُلِّ ما یَرْتَِبُط ِبـالشَّ

هنگاِم  از  شد.  متولّد  آملان  در  است.  خاورشناسان  نامدارترین  از  شیمل  ماری  آنه  دکرت 

کودکی اش مشتاق به هر چیزی بود که به رشق ارتباط داشت و شیفتۀ ایران بود.



104

َشهاَدِة  َعلَی  َحَصلَْت  الَْعَربیَِّة.  اللَُّغِة  ِبـِدراَسِة  بََدأَْت  حیَن  عاماً  َعَشَ  َخمَسَة  ُعمرُها  کاَن 

راساِت اْلسالمیَِّة َوهَی فی التّاِسَعَة َعْشََة ِمن ُعمرِها؛ تََعلََّمِت اللَُّغَة  کتوراه فی الَْفلَْسَفِة َو الدِّ الدُّ

کیََّة َوَدرََّسْت فی جاِمَعِة أَنَقرَة.  الرتُّ

وقتی که آموخنِت زبان عربی را آغاز کرد، عمِر او پانزده سال بود. مدرک دکرتای فلسفه و 

مطالعات اسالمی را در حالی که نوزده ساله بود به دست آورد؛ زبان ترکی را یاد گرفت و در 

دانشگاه آنکارا تدریس کرد.

کانَْت شیِمل تَدعو الْعالََم الَْغربـیَّ الَْمسیحیَّ لِـَفهِم َحقائِِق الّدیِن اْلسالمـیِّ َو ااِلطِّالِع َعلَیِه. 

ِمْن  فَخریٍَّة  ُدکتوراه  َعلَی  فَـَحَصلَْت  اْلسالمیَِّة،  َوِل  الدُّ جاِمعاِت  فی  َشأنَـها  رَفََع  الَْعَمُل  َوٰهَذا 

نِد َو إسالم آباد َو بیشاَور َو قونیَة َو طهران. جامعاِت السِّ

از آن دعوت می کرد  آگاهی  اسالم و  به فهم حقایق دین  را  شیمل جهان مسیحی غرب 

و این کار جایگاِه او را در دانشگاه های کشورهای اسالمی باال بُرد. ]او[ دکرتای افتخاری از 

دانشگاه های سند، اسالم آباد، پیشاور، قونیه و تهران به دست آورد.

کیَُّة َو اْلنِجلیزیَُّة َو الَْفرَنسیَُّة َو اْلُردیَُّة؛  إنَّها تََعلََّمْت لُغاٍت کَثیرًَة ِمنَها الْفارسیَُّة َوالَْعَربیَُّة َو الرتُّ

 : َو کانَْت تُلْقی ُمحارَضاٍت ِباللَُّغِة الْفارِسیَِّة. فَهَی کانَْت کَام قاَل اْلماُم َعلیٌّ 

او زبان های بسیاری را آموخت از آن جمله فارسی، عربی، ترکی، انگلیسی، فرانسه و اردو؛ 

و به زبان فارسی سخرنانی می کرد. او آن گونه بود که امام علی فرمودند:

»اَْلنساُن ِبُکلِّ لِساٍن إنساٌن«.

انسان با دانسنِت هر زباِن جدیدی یک انسان جدید است.

. أَلََّفْت شیِمل أَکثَـَر ِمن ِمئَِة کِتاٍب َوَمقالٍَة ِمنها کِتاٌب َحوَل َشخصیَِّة َجالِل الّدیِن الّرومیِّ

شیمل بیشرت از صد کتاب و مقاله تألیف کرد؛ از آن جمله کتابی پیرامون شخصیت مولوی 

جالل الدین.
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ًة طَویلًَة فی الِْهنِد َوباکِستان، َو َدرََّسْت  ِق، لِـٰذلَِك َدرََّسْت ُمدَّ هَی کانَْت تُِحبُّ الَْعیَش فی الشَّ

کَٰذلَِك ما یُقارُِب َخمَسًة َو ِعْشیَن عاماً فی جاِمعِة هارفارد.

او زندگی در رشق را دوست می داشت، به همین خاطر مّدتی طوالنی در هند و پاکستان 

تدریس کرد، همچنین نزدیک به بیست و پنج سال در دانشگاه هاروارد درس داد.

قَبَل َوفاتِـها أَْوَصْت شیِمل زَُمالَءها أَن یَُشکِّلوا فَریقاً لِـلِْحواِر الّدینیِّ َو الثَّقافـیِّ یَکوُن َهَدفُـُه 

« َو »ااِلتِّحاَد بَیَن الَْحضاراِت«.  داقَِة َو التَّفاُهِم بَیَن أُوروبّا َوالْعالَِم اْلسالمیِّ اْلَعلَی »َمدَّ ُجسوِر الصَّ

و  دینی  گفت وگوی  برای  را  تیمی  که  کرد  وصیت  همکارانش  به  وفاتش  از  پیش  شیمل 

فرهنگی تشکیل دهند که هدف واالیش کشیدِن پل های دوستی و تفاهم میان اروپا و جهان 

اسالم و همبستگی میان متّدن ها باشد.

أَشارَْت شیِمل فی إْحَدی ُمقاباَلتِـها إلَی اْلَدعیَِة اْلسالمیَِّة َوقالَت:

شیمل در یکی از مصاحبه هایش به دعاهای اسالمی اشاره کرد و گفت: 

»أَنا أَقَرأُ اْلَدعیََة َو اْلَحادیَث اْلسالمیََّة ِبـاللَُّغِة الَْعَربیَِّة َوال أُراِجـُع تَرَجَمتَـها«.

من دعاها و احادیث اسالمی را به زبان عربی می خوانم و به ترجمۀ آنها مراجعه نـمی کنم. 

هَی أَوَصْت أَْن یُْکتََب ٰهَذا الَْحدیُث َعلَی قَبـرِها: 

او وصیّت کرد که روی قربش این حدیث نوشته شود:

»اَلّناُس نیاٌم فَـإذا ماتُـوا اِنْـتَـبـَهوا«. 

مردم خفته اند و هرگاه بـمیرند، بیدار شوند.

پاسخ های بخش درک مطلب:

در این کتاب پاسخ کامل داده شده است؛ اّما دانش آموز می تواند پاسخ کوتاه دهد و هیچ 

اشکالی ندارد.

1  ِبـأَیِّ لَُغٍة کانَْت شیِمل تَقَرأُ اْلَدعیََة اْلسالمیََّة؟

کانَْت شیِمل تَقَرأُ اْلَدعیََة اْلسالمیََّة )ِباللَُّغِة الَْعَربیَِّة(.
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2  أَیُّ َحدیٍث کُِتَب َعلَی قَبـِر شیِمل؟

هذا الحدیث: »اَلّناُس نیاٌم فَـإذا ماتُـوا انْـتَـبـَهوا«. 

3  کَْم کِتاباً َو َمقالًَة أَلََّفْت شیِمل؟

أَلََّفْت شیِمل أَکثَـَر ِمن ِمئَِة کِتاٍب َوَمقالٍَة.

4  ِبـامذا أَْوَصْت شیِمل زَُمالَءها؟

. أَْوَصْت شیِمل زَُمالَءها أَن یَُشکِّلوا فَریقاً لِـلِْحواِر الّدینیِّ َو الثَّقافـیِّ

5  أَیَْن ُولَِدْت شیِمل؟

ُولَِدْت فی أَلاْمنیا.

 اعلموا

هدف قواعد درس ششم، آشنایی با حروف »لَم، لِـ و ال« است. دانش آموز با ترجمۀ فعل های 

مضارِع دارای این حروف آشنا می شود. باید بداند که لَم یفعْل معادل ماضی ساده، یا ماضی 

نقلی در فارسی است. لِیفعْل و ال یفعْل معنای الزام دارد و معادل مضارع التزامی در فارسی 

است؛ دبیر می تواند به جزم فعل مضارع اشاره کند، برای این کار از دانش آموزان می خواهد 

فرق یفعُل و لیفعْل، یفعلوَن و مل یفعلوا و... را کشف کند. سپس خودش راهنامیی بیشرت انجام 

می دهد. این کار رصفاً برای فهم بهرت انجام می شود و در امتحان ارزیابی از این مطلب به 

عمل منی آید؛ مثالً چنین سؤاالتی خارج از اهداف است:

بر رس فعل های زیر حرف مل اضافه کنید و تغییرات الزم را انجام دهید.

یقرأُ، یسرتجعوَن، ییأسَن

نوع اعراب رفع و جزم و اصلی یا فرعی بودن این فعل ها را مشّخص کنید.

یُحِسُن، ال یذهْب، لیعملوا

ساخنت فعل و تعریب از اهداف نیست. دانش آموزی که بتواند فعل مضارع مجزوم را بشناسد 

و درست ترجمه کند خود به خود به مهارت ساخنت نیز دست خواهد یافت. این امر بالعرض 

حاصل خواهد شد. هدف درس عربی فهم منت است. لذا تعریب از اهداف کتاب نیست.
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دانش آموز باید انواع ِل و ال را در جمالت واضح تشخیص دهد.

تـمرین ها

تـمرین اّول: 

فراگیر  از  است.  مطلب  درک  و  واژگان  کاربرد  در  دانش آموز  توانایی  تقویت  هدف 

می خواهیم هر جمله را بخواند و ترجمه کند. این کار، نـمرۀ شفاهی او را تشکیل می دهد. 

در این مترین فراگیر در پی یافنت پاسخ در واژگان درس بر می آید. او باید بتواند معنای جمالت 

را بفهمد تا بتواند کلمۀ مرتبط با معنای آنها را در واژه نامۀ آغازیِن درس بیابد. برای این کار، 

حدود دو دقیقه به دانش آموزان فرصت می دهیم تا این مترین را حل کنند. سپس از پنج نفر 

می خواهیم جوابشان را بخوانند و هر جمله را ترجمه کنند. نیازی به نوشنت ترجمه نیست؛ 

زیرا عبارت های این مترین هامن عبارات منت درس اند.

تـمرین دوم: 

که  است  الزم  ناهامهنگ  کلمۀ  تعیین  از  پس  است.  واژه شناسی  مهارت  تقویت  هدف، 

دانش آموز دلیل را هم بیان کند. این کار، وقت گیر نیست و برای جلوگیری از ارائۀ پاسخ های 

تصادفی پسندیده است.

پاسخها: الثقافة، الفخریة، القمیص، النیام، الشهادة و القط

تـمرین سوم: 

هدف، تقویت آموخته های دانش آموز در بخش قواعد است.

تـمرین چهارم: 

هدف این مترین، تقویت مهارت واژه شناسی و ترجمه است.

تـمرین پنجم: 

هدف این مترین، تقویت مهارت شناخت انواع فعل در جمله است. مهم ترین بخش هر 

زبانی فعل است. در کتاب درسی به اندازۀ کافی این مترین نهاده شده است.
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تـمرین ششم: 

این  تـمرینات کتاب درسی است. در سال های گذشته، متریناِت  زیباترین  از  تـمرین  این 

چنینی همواره برای دانش آموز جّذاب بوده است. این مترین، پیوندی میان ادبیات فارسی و 

عربی است؛ متأّسفانه طرح ضعیف سؤال در مسابقات و آزمون رسارسی، موجب شده است 

به این مطلب آسیب وارد شود. طرح سؤال از این قسمت بسیار وقت گیر و دشوار است و 

برای دانش آموز لّذت بخش است. به رشط اینکه طرّاح درست سؤال طرح کند. الزمۀ توانایی 

طرح سؤال تسلّط باالی دبیر به ادبیات هر دو زبان است که بتواند شاهد مثال مناسب بیاورد.

البحث العلمي 

هدف، تقویت فّعالیت های پژوهشی در دانش آموزان است. به یاد داشته باشیم که درس 

عربی با همۀ دروس دیگر فرق اساسی دارد . زبان این درس فارسی نیست؛ لذا منی توان در 

بخش پژوهش توقّع داشت هامنند سایر دروس عمل شود. حتّی درس عربی با انگلیسی نیز 

متفاوت است؛ چون در درس عربی هدف اصلی فهم منت است. آشنایی با کسانی که به زبان 

و ادبیات فارسی و عربی خدمت کرده اند موجب می شود دانش آموز فکر کند اکنون وظیفۀ 

او در برابر فرهنگش چیست؟

ارزشیابی و وسایل کمک آموزشی 

می توان در این مورد پرده نگار )پاورپوینت( یا مناهنگ های کوتاهی تهیه کرد و منت درس 

را به کمک آنها بهرت آموزش داد. 

ارزشیابی و وسایل کمک آموزشی این درس هامنند دروس قبلی است. روش کار یکی است.
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دانش افزایی برای دبیر )نه برای دانش آموز(

1  فعل »أَلَْقی« کاربردهای بسیاری دارد؛ از آن جمله:

ألَقی: انداخت، القا كرد، پرتاب كرد، ایراد كرد )سخرنانی(.

ألقی ِبِظلِِّه )ِبِظاللِِه( علی: سایه افكند بر، سایه اش را بر ... گسرتاند.

ألَقی بنفِسه فی: خود را در ... انداخت، وارد ... شد.

ألَقی ِخطاباً: سخرنانی كرد، خطبه ای ایراد كرد، سخرنانی ایراد كرد.

ألَقی ضوًء علی: را روشن كرد، را بررسی كرد، را توضیح داد، را رشح و بسط داد.

ألَقی علی عاتقه: به دوش او انداخت، تحمیل كرد به او، به او نسبت داد، او را مسئول 

دانست، به گردن او انداخت، به عهدۀ او نهاد.

أَلَقی كلمًة: ایراد سخن كرد، سخرنانی كرد، سخنانی ایراد كرد.

ألَقی ِبالاّلئِـَمِة )اللَّوم( علی: مسئولیت )تقصیر( را به گردن ... انداخت، رسزنش ها را متوّجه 

... دانست، را رسزنش كرد، را مقّص دانست.

ألَقی القبض علی: را دستگیر كرد، را بازداشت کرد.

مع: به او گوش سپرد. ألَقی إلیه السَّ

ألَقی القبض علی الُْمشتبه فیه: فرد مظنون را دستگیر كرد.

2  ُمْنُذ کاربردهای بسیاری دارد. معنای معروف آن »از هنگاِم« است. سایر کاربردها:

ُمْنُذ: بعد از، پس از، از وقتی که، چون که، نظر به اینکه، از این رو، چون، از آنجایی که

ُمْنُذ : مرتادف »ُمْذ« است، از زمانی كه؛ »ُمْنُذ اآلن«: از هم اكنون، »ُمْنُذ الْیوم«: از امروز.

ُمنُذ الِقَدم: از قدیم، از گذشته، از قدیم االیّام

منذ عهد قریب )منذ فرتة قریبة(: به تازگی، این روزها )به تازگی(
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اهداف 

دانش آموز در پایان این بخش باید بتواند: 

1  منت درس را درست بخواند، درست بفهمد و درست ترجمه کند.

2  پیام درس را درک کند.

3  به هنگام رضورت به حکمت های درس استشهاد کند.

4  معنای کلامت جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند.

5  با معانی افعال پرکاربرد ناقصه »کاَن، صاَر، لَیَس و أَصبََح« به ویژه فعل مهّم کان در 

جمله آشنا شود.

6  مکامله ای ساده با پزشک را اجرا کند.

فرایند آموزش

نظرسنجی ها  در  است.  قرآن  زبان  عربی  درسی  کتاب های  متون  جّذاب ترین  از  منت  این 

باالترین امتیاز را به دست آورد. بسیاری از دانش آموزان با ناراحتی می پرسند: آیا واژه هایی از 

فارسی نیز در زبان عربی راه یافته اند؟

این منت، پاسخی به پرسش آنان است. دادوستد واژگانی پدیده ای کامالً طبیعی در رسارس 

جهان است. به ویژه میان مردمان همسایه طبیعی تر است.

بات فارسی به کلامتی گفته می شود که در زبان و ادبیات عرب استفاده می شوند؛ اّما  معرَّ

ریشۀ فارسی دارند. هر کلمه ای که در زبان عربی، ریشۀ عربی نداشته باشد؛ به آن معرَّب 

می گویند. تعریب آن است که کلمه ای غیرعربی را به شکل عربی درآورند؛ یا آن را به هامن 

رُس الّساِبُع اَلدَّ
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العجمیة  بالکلمة  العرب  تتکلم  أن  »التعریب هو  سیبویه می گوید:  کنند.  بیان  اصلی  شکل 

مطلقاً، فهم تارًة یلحقونها بأبنیة کالمهم، وطوراً ال یلحقونها بها«. در زبان عربی کلامت بسیاری 

وجود دارند که دخیل از فارسی، یا از زبان های ایرانی می باشند؛ مانند: َهنَدَسة از اندازه یا 

جاموس از گاومیش و بََنفَسج از بنفشه.

به   )linguistics( زبان شناسی  در  و   )etymology( )اتیمولوژی(  واژگان  ریشه شناسی  در 

ریشه یابی واژگان در گذر تاریخ می پردازند و دگرگونی های واژگان را در انتقال شفاهی و کتبی 

از یک زبان به زبان دیگر بررسی می کنند. تأثیر زبان ها متقابل است. زبان فارسی و عربی 

بر هم تأثیر گذاشته اند؛ زیرا اعراب در چهار سدۀ نخست هجری در ایران حضور داشتند و تا 

انقالب مشوطه متون مهم به زبان عربی یا فارسی آمیخته به عربی نوشته می شد و از سوی 

دیگر ایرانیان در پیدایش و ساختار زبان عربی نقش ارزنده ای داشتند. در زبان عربی واژگان 

بات هنوز ناشناخته  بات« می گویند. ریشۀ بسیاری از معرَّ بسیاری وجود دارد که به آنها »معرَّ

است. 

در کتاب های لغت صدها واژۀ عربی که از زبان فارسی به عربی راه یافته اند آمده است و 

جوالیقی، اّدی شیر و لویس معلوف به بسیاری از آنها اشاره کرده اند.

دکرت هادی العلوی در کتاب خالصات فی السیاسة والفکر السیاسی فی السالم صفحۀ 168 

می نویسد: »نویسندگان متقّدم در دنیای عرب بیشرت از اصل فارسی بودند.« در صفحۀ 169 

می گوید: »عرب تشکیالت، ساماندهی، اداره، مالیات، کشاورزی و بسیاری از قواعد دیگر را 

از ساسانیان فرا گرفتند«. 

در کتاب )فقه اللغة و رس العربیة( الثعالبی النیشابوری صفحۀ )23–22( می نویسد: 

سیبََویه داناترین مردم در نحو بود و بعد السیرافی بزرگ ترین دانشمندان ادبیات عرب و 

ابن خالویه از همدان، که خدمات شایانی به زبان عربی کردند. 

ایرانیان بسیاری به زبان و ادبیات عربی خدمت کرده و بر آن اثر نهاده اند: 

اللغة و رس العربیة. عبداللّٰه بن املقفع )روزبه بن دادویه(  الثعالبی نویسندۀ کتاب فقه 
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الکبیر  الدب  نویسندۀ  و  عربی،  به  پهلوی  از  دمنه  و  کلیله  مرتجم  ایران،  )گور(  جور  زادۀ 

والدب الصغیر. ابن سینا نویسندۀ القانون فی الطب. ابوبکر رازی نویسندۀ تاریخ الطب و 

الدویة املفردة، ابوریحان بیرونی نویسندۀ اآلثار الباقیة عن القرون الخالیة و ده ها کتاب دیگر، 

عبدالقادر جرجانی بنیان گذار علم بالغت و نویسندۀ کتاب دالئل العجاز وأرسار البالغة، شیخ 

املفّسین طربی، بخاری، إمام مسلم، نویسندۀ کتاب صحیح مسلم، ابوحنیفة النعامن، بّشار 

بن بُرد و ... .

فارسی به روش های مختلفی بر عربی اثر نهاده و بسیاری از واژگان عربی را با خود به 

دیگر زبان ها از جمله به آسیای مرکزی و شبه قارّۀ هند برده است. 

در ادبیات فارسی گاهی با استفاده از مصدرها و قالب های عربی واژه هایی ساخته اند که 

بعدها بسیاری به ادبیات عرب وارد شده اند؛ مانند سوء تفاهم و صادرات و واردات. 

بات فارسی نوشته شده اند. کتاب های بسیاری دربارۀ معرَّ

هماهنگی در ترجمۀ متن درس هفتم

، فََقْد نُِقلَْت إلَی الَْعَربیَِّة أَلفاٌظ  اَلُْمفرَداُت الْفارِسیَُّة َدَخلَِت اللَُّغَة الَْعَربیََّة ُمنُذ الَْعِص الْجاِهلیِّ

فارِسیٌَّة کَثیـرٌَة ِبـَسبَِب التِّجارَِة َوُدخوِل اْلیرانیّیَن فی الِْعراِق َوالْـیََمِن. 

دلیل  به  بسیاری  فارسِی  کلامت  شدند،  عربی  زبان  وارد  جاهلی  دورۀ  از  فارسی  واژگان 

بازرگانی و ورود ایرانیان به عراق و یـمن به زبان عربی منتقل شد.

وَکانَْت تِلَك اَلُْمفرَداُت تَرتَِبُط ِبـبَعِض الْبَضائِعِ الَّتی ما کانَْت ِعنَد الَْعرَِب کَـالِْمسِك َوالّدیباِج. 

و این واژگان در ارتباط با کاالهایی بود که نزد عرب نبود؛ مانند مشک و ابریشم.

ولَِة اْلسالمیَِّة. َواْشتَدَّ النَّقُل ِمَن الْفارِسیَِّة إلَی الَْعَربیَِّة بَعَد انِْضامِم إیراَن إلَی الدَّ

و انتقال از فارسی به عربی پس از پیوسنت ایران به دولت اسالمی شّدت گرفت.

ولَِة  الدَّ قیاِم  فی  اْلیرانیّوَن  شارََك  حیَن  الْفارِسیَِّة  اللَُّغِة  نُفوُذ  ازْداَد  الَْعبّاسیِّ  الَْعِص  َوفی   

الَْعبّاسیَِّة َعلَی یَِد أَمثاِل أبی ُمسلٍِم الُْخراسانـیِّ َوآِل بَرَمَك.

و در عص عبّاسی هنگامی که ایرانیان در برپایی دولت عبّاسی به دست امثال ابومسلم 
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خراسانی و خاندان برمک رشکت کردند نفوِذ زبان فارسی افزایش یافت. 

إلَی  الْفارِسیَِّة  الُْکتُِب  ِمَن  َعَدداً  نََقَل  فََقد  التَّأثیِر،  هَذا  فی  َعظیٌم  َدْوٌر  عِ  الُْمَقفَّ اِلبِْن  وَکاَن 

الَْعَربیَِّة، ِمثُل کَلیلَة َو ِدمَنة.

و ابن مقّفع نقش بزرگی در این اثرگذاری داشت، ]او[ تعدادی از کتاب های فارسی مانند 

کلیله و دمنه را به عربی برگرداند.

َو لِلْفیروزآبادیِّ ُمْعَجٌم َمْشهوٌر ِباْسِم الْقاموِس یَُضمُّ ُمْفرَداٍت کَثیرًَة ِباللَُّغِة الَْعَربیَِّة.

و فیروزآبادی فرهنگ لغت مشهوری به نام القاموس دارد که واژگان بسیاری را به زبان 

عربی در  بر دارد.

َوقَْد بَیَّـَن ُعلاَمُء اللَُّغِة الَْعَربیَِّة َوالْفارِسیَِّة أَبعاَد ٰهَذا التَّأثیـِر فی ِدراساتِـِهم. 

آشکار  مطالعاتشان  در  را  اثرگذاری  این  جنبه های  فارسی  و  عربی  زبان  دانشمندان  و 

ساخته اند.

باِت  بََة َساّمُه »ُمْعَجَم الُْمَعرَّ کتوُر التّونجـیُّ کِتاباً یَُضمُّ الَْکلاِمِت الْفارِسیََّة الُْمَعرَّ فَـَقْد أَلََّف الدُّ

الْفارِسیَِّة فی اللَُّغِة الَْعَربیَِّة«.

دکتور تونجی کتابی را تألیف کرد که کلامت فارسِی عربی شده را در بر می گرفت ]و[ آن را 

»فرهنگ معّربات فارسی در زبان عربی« نامید.

َونَطََقَها  أَوزانُها،  َو  أَصواتُها  تََغیَّرَْت  فََقْد  الَْعَربیََّة  اللَُّغَة  َدَخلَِت  الَّتی  الْفارِسیَُّة  الَْکلِامُت  ا  أَمَّ

الَْعرَُب َوفْقاً لِـأَلِسَنِتِهم.

اّما صدا و وزن آن واژه های فارسی که وارد زبان عربی شد، دگرگون شد و عرب ها آن را 

مطابق زبان خودشان تلّفظ کردند.

لُوا الُْحروَف الْفارِسیََّة »گ، چ، پ« الَّتی ال توَجُد فی لَُغِتِهم إلَی ُحروٍف قَریبٍَة ِمن  فََقْد بَدَّ

َمخارِِجها؛ ِمثُْل:  

پَردیس  ِفرَدوس، ِمهرگان  ِمهرَجان، چاُدرَشب  رَشَشف و ...

نبود به حروفی نزدیک به مخرج هایشان  حروف فارسِی »گ، چ، پ« را که در زبانشان 
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تبدیل کردند؛ مثال:

پَردیس  ِفرَدوس، ِمهرگان  ِمهرَجان، چاُدرَشب  رَشَشف و ...

َة...﴾ ِمن  َهَب َو الِْفضَّ َواِشتَّقوا ِمنها کَلِامٍت أُخَری؛ ِمثُل »یَْکِنزوَن« فی آیَِة ﴿...یَکِنزوَن الذَّ

کَلَِمِة »گَنج« الْفارِسیَِّة. 

َة...﴾  َهَب َو الِْفضَّ و واژگان دیگری از آن برگرفتند؛ مانند»یَْکِنزوَن« در آیۀ ﴿...یَکِنزوَن الذَّ

از کلمۀ فارسِی گنج.

َعلَینا أَْن نَْعلََم أَنَّ تَباُدَل الُْمفرَداِت بَیْـَن اللُّغاِت ِفـی الْعالَِم أَمٌر طَبیعـیٌّ یَْجَعلُـها َغنیًَّة فی 

اْلُسلوِب َوالْبَیاِن. 

باید بدانیم که تبادل واژگان میان زبان های جهان امری طبیعی است که آنها را در شیوه 

و گفتار غنی می سازد.

َوال نَستَطیُع أَن نَِجَد لَُغًة ِبدوِن کَلِامٍت َدخیلٍَة؛ کاَن تَأثیُر اللَُّغِة الْفارِسیَِّة َعلَی اللَُّغِة الَْعَربیَِّة 

قَبَل اْلسالِم أَکَثَ ِمن تَأثیرِها بَعَد اْلسالِم. 

و نـمی توانیم که زبانی بدون کلامت دخیل پیدا کنیم. تأثیر زبان فارسی بر زبان عربی پیش 

از اسالم بیشرت از تأثیِر آن پس از اسالم بوده است.

الْعاِمِل  ِبـَسبَِب  الْفارِسیَِّة  اللَُّغِة  الَْعَربیَُّة فی  الُْمفرَداُت  ازْداَدِت  بَْعَد ظُهوِر اْلسالِم فََقِد  َوأَّما 

. الّدینیِّ

اّما پس از پیدایش اسالم، واژگان عربی در زبان فارسی به دلیل عامل دینی بیشرت شد.

اعلموا

هدف این است که دانش آموز معانی افعال ناقصه را در جمله، درست تشخیص دهد. 

افعال ناقصه ای که دانش آموز می خواند عبارت اند از: کاَن، صاَر، لَیَس و أَصبََح.

درس  در  کاَن  فعل  گوناگون  کاربردهای  و  معانی  است.  کان  فعل  درس،  اصلی  موضوع 

آموزش داده شده است. اهّمیتی که فعل کاَن دارد، سه فعل دیگر کمرت دارند. این فعل در 

ترکیب با افعال دیگر معادل ماضی بعید و ماضی استمراری می شود. گاهی نیز کاَن از حالت 

فعل ناقص )ربطی( خارج می شود و به معنای وجود داشنت است. کان به معنای »بود« و 
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»است«، فعل کاَن بر رس حرف جّر که معادل مفهوم »داشنت« است، همۀ این موارد موجب 

کاربرد دقیق و چند منظورۀ کاَن می شود.

دبیر می تواند به تغییری که فعل ناقص در اسم و خرب پدید می آورد اشاره کند؛ مثالً از 

دانش آموز بخواهد فرق این جمالت را بیان کند:

سعیٌد حارٌض. کاَن سعیٌد حارضاً.

بیُع َجمیالً. بیُع َجمیٌل. أَْصبََح الرَّ اَلرَّ

و به دانش آموز بگوید خرب افعال ناقصه معموالً فتحه یا تنوین فتحه می گیرد؛ ولی این 

توضیح به این معنا نیست که در امتحان نیز از آن سؤال طرح کند، یا سؤال امتیازی بدهد و 

هرکس توانست پاسخ دهد منرۀ اضافه بگیرد. بدیهی است که در هیچ آزمونی و کتاب کاری 

چنین سؤاالتی طرح نـمی شود. 

هدف این نیست که هرچه در رصف و نحو است در دورۀ دبیرستان به دانش آموز آموزش 

داد. آن کس که عالقه مند است در دانشگاه در رشتۀ زبان و ادبیات عرب، یا مرتجمی زبان 

عربی ادامه تحصیل خواهد داد. دو ساعت در هفته، زمان محدودی است و دبیر فرصت کافی 

برای تقویت مهارت های شفاهی را در صورتی که کتاب پر حجم باشد، از دست خواهد داد.

حوار

گفت وگو با پزشک از پرکاربردترین موضوعات در آموزش مکامله در هر زبانی است. در 

مکاملۀ این درس به این موضوع پرداخته شده است.

تـمرین ها

تـمرین اّول: 

هدف، تقویت توانایی دانش آموز در درک مطلب است. از فراگیر می خواهیم هر جمله را 
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بخواند و ترجمه کند. این کار نـمرۀ شفاهی او را تشکیل می دهد. 

در این مترین، فراگیر جمله ها را می خواند و ترجمه می کند، سپس در پی یافنت گزینه های 

درست و نادرست برمی آید. این کار مهارت درک و فهم او را تقویت می کند.

پاسخ ها: صحیح، صحیح، غلط، صحیح، غلط

تـمرین دوم: 

هدف، ایجاد پیوند میان ادبیات فارسی و عربی است. طرح این سؤال بسیار وقت گیر است 

ادبیات هر دو زبان است. متأّسفانه بسیاری  نیز نیست. الزمۀ آن تسلّط به  و کار هرکسی 

از منونه سؤاالت طرح شده در این زمینه ایرادهای فراوانی دارند. بنابراین، پیشنهاد می شود 

اگر احساس می کنید فرصت کافی برای طرح سؤال در این زمینه ندارید از طرح سؤال مشابه 

خودداری کنید.

تـمرین سوم: 

هدف، تقویت مهارت ترجمه است. این مترین بر اساس آموخته های فراگیر در بخش قواعد 

انواع فعل است. شناخت و ترجمۀ فعل مهم ترین بخش قواعد زبان عربی است. هر اندازه 

دبیر بتواند در این زمینه در کالس کار کند، کم است. مهارت شناخت فعل بسیار اهمیت دارد.

این موضوع در بارم بندی پایه های دهم و یازدهم نیز لحاظ شده است. 

هرچند تبدیل و ساخنت ساخت های مختلف فعل مطلوب ما نیست؛ اّما توانایی تشخیص 

و ترجمۀ درست فعل مّدنظر است. تشخیص نوع فعل و ترجمۀ درست آن به تدریج موجب 

می شود تا دانش آموز بتواند فعل نیز بسازد. شیوۀ درست آموزش نیز همین است که ابتدا 

باید بتواند درست بشنود و درست بخواند، سپس درست بفهمد و درست ترجمه کند، آنگاه 

بی آنکه معلّم از او ساخنت را بخواهد ساخنت نیز حاصل می شود. به خاطر ارزش باالی یادگیری 

فعل مدام مشابه این مترینات در کتاب تکرار می شود. این تکرار در دو سال آینده نیز ادامه 

خواهد یافت.
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تـمرین چهارم: 

هدف تثبیت آموخته های دانش آموز در شناخت اسم های مشتق است. البتّه لفظ مشتق 

اینکه دانش آموز  در کتاب تدریس نشده است. همچنین تشخیص جامد نیز هدف نیست. 

اَلَْحَسن مشتق است فقط زمینه ساز طرح سؤاالتی  الَفرَس جامد غیر مصدری است و  بداند 

می شود که بیشرت به تله های آموزشی شبیه اند. اینکه دانش آموز بداند الصاط و السبیل و 

الطریق جامدند، یا مشتق وقت کالس را می گیرد و باعث می شود دبیر فرصت نکند به کارهای 

مهم تر برسد. این مباحث برای طرح در دانشگاه و در رشته های مربوط به خودشان هستند.

تـمرین پنجم: 

هدف، تقویت مهارت ترجمه است. آموخته های قبلی دانش آموز در این مترین مورد سؤال 

واقع شده است. این کار، یعنی تکرار آموخته ها در پایۀ دوازدهم نیز ادامه خواهد یافت و در 

بارم بندی نیز توّجه کافی و الزم به آن خواهد شد.

بخش للمطالعة: 

این بخش رصفاً برای مطالعۀ دانش آموز عالقه مند است. در صورتی که دبیر محرتم فرصت 

داشته باشد می تواند این موضوع را در کالس مطرح کند؛ در نظرسنجی ها دانش آموزان این 

مطلب را بسیار پسندیدند و موضوعی بسیار جالب برای آنها بود.

بدیهی است که در هیچ آزمونی از این بخش، سؤال طرح نـمی شود. 

البحث العلمي  

هدف، تقویت فّعالیت های پژوهشی در دانش آموزان است. دانش آموز عالقه مند می تواند 

در منابع جست و جو کند و دربارۀ پژوهش درس مطالبی بنویسد. انجام این بخش، داوطلبانه 

است. به یاد داشته باشیم درس عربی با همۀ دروس دیگر فرق اساسی دارد. زبان این درس، 

فارسی نیست؛ لذا منی توان در بخش پژوهش توقّع داشت هامنند سایر دروس عمل شود. حتّی 

درس عربی با انگلیسی نیز متفاوت است؛ چون در درس عربی هدف اصلی فهم منت است. 

حجم پژوهش چندان مّدنظر نیست. شاید چند سطر پژوهش از چند صفحه باالتر باشد. انجام 
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این بخش در کالس در صورت داشنت فرصت زمانی است.

برخی سودجویان  انجام دهد. شوربختانه  دانش آموز  را خود  پژوهش  کار  باشیم  مراقب 

کارهای پژوهش را انجام می دهند و به افراد می فروشند. دقّت در شیوۀ اجرای پژوهش تا 

حدودی می تواند در موفّقیت بخش البحث العلمی کمک کند.

ارزشیابی و وسایل کمک آموزشی

می توان در این مورد، پرده نگار )پاورپوینت( یا مناهنگ)کلیپ( های کوتاهی تهیه کرد و 

منت درس را به کمک آنها بهرت آموزش داد. 

ارزشیابی و وسایل کمک آموزشی این درس هامنند دروس قبلی است. روش کار یکی است.
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دانش افزایی برای دبیر )نه برای دانش آموز(

1 »اِزداَد« در اصل »اِزْتَیَـَد« بوده است. اِزْتَـیَـَد، اِزَْدیَـَد، اِزَْداَد. 

2 دلیل وجود جیم در دیباج این است که در زبان پارسی کهن هامنند زبان کردی حرف 

بََنفَسج،  بََنفَشگ:  انتهای برخی کلامت وجود داشته است؛ مثال بیشرت: تاَزگ: طازَج،  گ در 

بَرناَمگ: بَرناَمج، نَـموَدگ: نـموذَج، روزناَمگ: ُرزناَمج، دیباگ: دیباج و ...

3 دکرت محّمد التونجی نویسندۀ کتاب »معجم املعرَّبات الفارسیّة« است. او زادۀ 1312 خورشیدی 

برابر با 1933 میالدی در حلب سوریه است. تونجی دکرتای خود را در رشتۀ ادبیات فارسی از دانشگاه 

تهران گرفت. وی از نامدارترین کسانی است که در زمینۀ تأثیر ادبیات فارسی بر زبان عربی فصیح 

و محلّی تحقیق کرده است.

4 برخی کلامت معرَّب دارای ریشۀ فارسی:

أسوار: َسوار

أسوار: دستوار )دستبند(

بادزَهر: پادزهر

بَخت: بخت

برقع: پرده

بََنفَسج: بََنفَشگ

بَیَدق: پیاَدگ )پیاده(

پسته: فُستُق

تاج: تاج

تَباشیر: تَبا+شیر )ِمثُْل الَْحلیِب( در عربی طَباشیر گویند.

توت: توت )ِفرصاد(

توتیاء: توتیا

جاموس: گاومیش

جزیة: گِزیت

رُستاق: رُستاگ )روستا(

زَنَجبیل: زنگپیل

رُساِدق: رساپرده

ِسَکنَجبین: رسکه انگبین

ُسنُدس: سندس

َسوَسن: سوسن

َصولَجان: چوگان

طازَج: تاَزگ )تازه(

طَست: تشت

فالوذَج: پالوَدگ )فالوده(

قَصعة: کاسه

کَعک: کاک )کیک(
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لَعل: الل

مارِستان: بیامرستان

ِمهرَجان: مهرگان )جشنواره(

پاسخ پرسش های شما

1 َمَع معرب است یا مبنی؟

أّما “َمَع”، فهو ظرٌف من ظروِف المِكنة، ومعناه املُصاَحبُة. والذی یدّل علی أنّه اسٌم أنّه إذا 

أُفرد نُّون، فیقال: “جاَءا َمًعا”. و“أَقْبَاَل َمًعا”، ورمّبا أدخلوا علیه حرَف الجّر، قالوا: “جئُت ِمن 

َمِعِه”، أی: من ِعْنِدِه. ولو كان أداًة، لكانت ساكنَة اآلِخر علی حدِّ “َهْل”، و“قَْد”، و“بَْل”، إذ ال 

ِعلََّة تُوِجب الفتح، ورمّبا ُذهب بها مذهَب الحرف، فُسّكن آِخرُها. قال الشاعر:

فَِریِشی ِمْنُكُم وَهواَی َمْعُكْم ... وإن كانت ِزیارَتُُكْم لاِمَما

“لَُدْن”،  كـ  إبهامها،  لَفرِْط  مبنیّة  تكون  أن  فیها  والقیاُس  سّكنها.  الحرفیّة  فیها  اعتقد  ملّا 

و“َحیُْث”. وإمّنا أُعربت ونُصبت علی الظرفیّة، لنّهم تَصَّفوا فیها علی حّد تصُّفهم فی “ِعْنَد”، 

فیقولون: »َمِعی ماٌل«، أی: هو فی ِملِْكي، وإن كان غائبًا، كام یُقال: »ِعْنِدی ماٌل«.

اسم ملكان االصطحاب، أو وقته علی حسب ما یلیق باملضاف، وتجر )مبن(. حكی سیبویه: 

ذهب من معه، وقرئ »هذا ذكر من معی« أی من قبلی، وحكی الفراء عن العرب: »إنَّ الفضل 

لیكون مع القوم ثم یقوم من معهم«.

نی َو َمن َمعی«، وعلی قرب:  وتقع خربًا، وصلة، وصفة، وحاالً، ودالة علی حضور نحو: »َو نَجِّ

إن مع الیوم أخاه غد، و حركته حركة إعراب، وكان قیاسه البناء، و قد بناه بعضهم علی السكون، 

وهی لغة لربیعة، وغنم بسكونه قبل حركته، ومل یحفظ سیبویه أن السكون لغة، فزعم أنه ال 

یكون إال فی الرضورة.

2 در »أَْن + ال« ادغام درست است یا فّک ادغام؟ )أَْن ال( یا )أاَّل(

در قرآن به دو شکل آمده است؛ مانند: 

نَرِجس: نرگس

نِسین: نسین

نِفط: نفت
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﴿َواَل یَِحلُّ لَُكْم أَْن تَأُْخُذوا ِمامَّ آتَیْتُُموُهنَّ َشیْئًا إاِلَّ أَْن یََخافَا أاَلَّ یُِقیاَم ُحُدوَد  اللِّٰه فَِإْن ِخْفتُْم أاَلَّ 

یُِقیاَم ُحُدوَد  اللِّٰه فاََل ُجَناَح َعلَیِْهاَم﴾ بقره: 229   

و بار دیگر مانند این آیه:

بَِنی  َمِعَی  فَأَرِْسْل  َربُِّكْم  ِمْن  ِببَیَِّنٍة  ِجئْتُُكْم  قَْد  الَْحقَّ  إاِلَّ  اللِّٰه  َعلَی  أَقُوَل  اَل  أَْن  َعلَی  ﴿َحِقیٌق 

إِرْسَائِیَل﴾ اعراف: 105

3 در جمله علیك بذکر اللّٰه با توّجه به اینکه علیك معنای فعل دارد، آیا یک جار و مجرور 

داریم یا دو تا؟

از جار و  اسم فعل در عربی دو نوع است: منقول و مرتجل؛ و علیك اسم فعل منقول 

مجرور است و متعلّق ندارد هرچه باشد جار و مجرور است و از این خارج منی شود.
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متون کوتاه برای تمرین در کالس

)ماذا تفعل؟(

کاَن لِـرَُجـٍل َصـدیـٌق کاتٌِب.

َسأََل الرَُّجـُل الکاتَِب: »ماذا تَفَعُل هِذِه الیّاَم«؟

فَقاَل الکاتُِب: »أنا َمشغوٌل ِبتألیِف الِْکتاِب«.

فَقاَل َصدیُق الکاتِِب: »َو َهل ِبْعَت َشیئاً«؟

اّلَجَة َو التِّلِفزیوَن«. قاَل الکاتُِب: »نََعم؛ ِبْعُت َسّجاَدَة بَیتي َو الـثَـّ

)أقرَُب طَریٍق(

قاَل شخٌص لِـُجحا: أیَن أقرَُب طریٍق لِلُمستَشفی؟ 

فَقاَل ُجحا: ِقْف في وسِط الّشاِرع تَِصل ِبُسعٍة.

)ُجحا و بائِـُع الَْحلیِب الَغّشاُش(

قاَل ُجحا لِبائِـعِ الَْحلیِب الَْغّشاِش: »أطلُُب كیلواً ِمَن الَْحلیِب«.

فَـقاَل بائُع الَْحلیِب: »لٰكّني أُشاِهُد َمَعَك ِوعائَیِن یا ُجحا«؟

فَقاَل ُجحا: َحتّی تَْجَعَل الَْحلیَب في ِوعاٍء َو الاْمَء في ِوعاٍء آَخـَر.

)أربَـُع َمالِعق( 

واِء أربَـَع َمالِعق كُـلَّ یَـوٍم.  قاَل الطبیُب لِلْبَخیِل: ارِْشَْب ِمْن هذا الدَّ

؟ ماذا أَفَعـُل؟ فَـأَجاَب الْبَخیُل: لِٰكْن یا ُدكتور، لَیَس ِعندي إاّل ِملَعَقتاِن فََقط. فَـام هَو الَْحلُّ

)َحظّـي َسـیِّـٌئ(

قاَل الْبَخیُل لِـَصدیِقـِه: َحظّـي َسـیِّـٌئ. 

َك َسیِّـٌئ؟! فَـقاَل َصدیُقـُه: لاِمذا َحظُـّ
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أَحٌد  فینا  لَیَس  و  تَخفیضاٍت  َعن  أَْعلََنْت  بیِتـنا  َجنَب  الَّتي  یَدلیَة  الصَّ ِلنَّ  الْبَخیُل:  فَـأَجاَب 

َمریٌض.

)التَّـَمـّنـی(

هَو  ما  لِـلَخـِر:  أَحُدُهام  قاَل  یوماً  الطَّریِق  في  یـَمشیاِن  ُهام  بَیَنام  و  أَحَمقاِن،  اِصطََحَب 

تَـَمـّنیَك؟ 

فَـقاَل اْلوََّل: أَتَـَمنَّـی أَْن یَكوَن يل قَطیٌع ِمَن الَْغَنم َعَدُدُه أَلٌْف.

لِـتَأْكُـل أَغناَمَك، فَـَغِضَب  أَلٌْف  ئاِب َعَدُدُه  أَتَـَمنَّـی أَْن یَكوَن يل قَطیٌع ِمَن الذِّ َو قاَل الثّاين: 

تَـُهام َو كاَن  الوَُّل َو َشتََمـُه ثُمَّ تَضاَربا، َمرَّ ُجحا َو َسأَلَـُهام َعن َسبَِب نِزاِعـِهام. فَـَحَكیا لَـُه ِقصَّ

ُجحا یَْحِمُل ِقْدَریِن َمْملوَءیِن ِبـالَْعَسِل فَـأَنزََل الِْقْدَریِن َو كَبَّـُهام َعلَی الرِض َو قاَل لَـُهام أَراَق 

اللّٰه َدمي ِمثَل هذا الَْعَسل إْن لَم تَكونا أحَمَقیِن!

 

)َسّیاَرُة األَیْس ِكریم(

قاَل بخیٌل ِلبنائِـِه : َمن یَنَجْح ِمنُكم فَـَسـأُریـِه َسیّارََة الیس كریم.

)التَغِسلونـي(

ماَت بَخیٌل یَوماً. شاَهدوا َوصیِّتَـُه كاَن َمكتوباً فیـها: »أنا َسبَْحُت أَمِس فَـالتَغِسلونـي«.

 

)َسَبُب الَْقْحط(

شاَهَد رَُجٌل َسمیٌن، رَُجالً نَحیفاً يف الِْقطار َو َسِخَر ِمْنُه َو قاَل لَُه: 

»أَ َسِمْعَت أنَّ الّناَس یَقولوَن صاَر يف البَلَِد قَحٌط«؟!

َك َسبَُب الَْقْحط«! أَجاَب النَّحیُف: »نََعم؛ َسِمعُت َو یَقولوَن أَیضاً أنَـّ
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)یَدي أَطَول(

الُّم: »التَـُمدَّ یََدَك إلی انِتهاِء الطّاِولَة؛ أَما ِعنَدَك لِساٌن لِتَقوَل يل ماذا تَطلُُب«؟!

االِبُن: »نََعم یا أُّمي؛ ولِکّنی أعتَِقُد أنَّ یَدي أَطَوُل ِمن لِساين«.    

)تَناُوُل الفاِکَهِة ِبِقْشِها(

ها تَکوُن ِبِقْشِها أکثَـُر فائَِدًة«. قاَل الطَّبیُب لِلَمریِض: »َعلَیـَك ِبتَناُوِل الْفاکَِهِة ِبِقْشِها؛ ِلنَـّ

فَقاَل الَْمریُض: »َعلَی َعیني یا ُدکتور؛ َسأَفَعُل ٰذلَِك«.

«؟ قاَل الطَّبیُب: »َو اآلَن قُْل يل أيَّ فاکَِهٍة تُِحبُّ

قاَل الَْمریُض: »الَْموَز َو الَجوَز َو الَْحبَحَب َو الناناس«.

 )کَلَِمُة ُسکٍَّر(  

اَلُْمَدرُِّس: »قُْل لي ُجملًَة فیها کَلَِمُة ُسکُّـر«.

    .» بُْت الّشاَي الْحارَّ التِّلمیُذ: »رَشِ

کَِّر يف ٰهِذِه الُْجملَِة«؟! الُْمَدرُِّس: »َولِٰکْن أیَن کَلَِمُة السُّ

، یا سیِّدي«. التِّلمیُذ: »ذابَْت يف الّشاِي الحارِّ

 )الِقْسُط اآلِخُر(  

قالَِت السیَِّدُة لِصاِحِب الَْمتَْجِر: »ِجئُْت ِلُعطَي آِخَر ِقْسٍط لِـثََمِن َعَربَِة ِطفيل«.    

کّاِن: »کَیَف حاُل ابِْنـِك«. قاَل صاِحُب الدُّ

فَقالَِت الَْمرأَُة: »إنَُّه ِبَخیٍر؛ ِعرُْسُه يف الُسبوِع الْقاِدم«.

)الَْمدَرَسُة اللَّیلیَُّة( 

اَلَوَُّل: »رَجاًء، اِقَرأْ يل ٰهِذِه الرِّسالَة«.
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الثّانی: »آِسٌف؛ ال أُقِدُر الِقراَءَة يف النَّهاِر«.

باً{: »قُْل يل لاِمذا؟! هذا َعجیٌب ِجّداً«. الوَّل}ُمتََعجِّ

الثّانی: »ِلنَّني َدرَْسُت يف َمدرََسٍة لَیلیٍَّة«.

)التِّلمیُذ الْفائُِز( 

باً{: »یا َولَُد، کَیَف کُْنَت تَقوُل يل دائِـامً أَنَت أَوٌَّل يف الَْمدرََسِة َو أنَت راِسٌب يف  اَْلَُب }ُمتََعجِّ

کُلِّ ااِلْمِتحاناِت«؟!

فِّ َو الَْمدرََسِة«. الَْولَُد: »یا بابا، أَنا أَوٌَّل يف الُْخروِج ِمْن باِب الصَّ

)َفتِّْشني( 

یّارَة«؟ طَة: »أَ أنَت الَّذي رَسَقَت السَّ ضاِبُط الشُّ

ُق کَالمي«. اَلّساِرُق: »طَبعاً ال؛ فَتِّْشني؛ إذا التَُصدِّ

ُل َعَملیٍَّة ِجراحیٍَّة(   )أوَّ

الَْمریُض: »یا ُدکتور، أنا خائٌِف ِجّداً«.

الطَّبیُب: »لاِمذا أنَت خائٌِف«؟

ُه ٰهذا أوَُّل َمرٍَّة يف َحیايت أَْعَمُل َعَملیًَّة ِجراحیًَّة«. الَْمریُض: »ِلنَـّ

الطَّبیُب: »التَقلَْق. أنا ِمثلُـَك أیضاً. ٰهذا أوَُّل َعَملیٍَّة ِجراحیٍَّة أَْعَملُها«.

)التَبکي( 

ُة لَِحفیَدتِها: »ال تَبكی؛ ِلَنَُّه َسیُصِبُح َوْجُهِك بَِشعاً إذا تَبکیَن«. قالَِت الَجدَّ

تـي«؟! َسَكتَِت الطِّفلَُة َو سأَلَْت ِبرَباَءٍة: »َهْل أنِت بََكیِت كَثیراً یا َجدَّ
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هاُب إلَی الَْقَمِر(  )اَلذَّ

قالَْت ُمَعلِّمُة الُْجغرافیَِّة لِلتَّالمیِذ بَْعَد رَشِح َدرِس الَْقَمِر: 

هاَب إلی الَْقَمِر«؟ »َمْن ِمْنُكم یُِحبُّ الذَّ

رَفََع کُلُّ التَّالمیِذ أَیدیَُهم إاّل واِحداً.

هاَب إلَی الَقَمِر«؟  فَقالَت الُْمَعلَِّمُة: »یا هاِشُم، لاِمذا ال تُِحبُّ الذَّ

فَقاَل هاِشٌم: »لنَّ أيَب قاَل لی: بَعَد ُخروِجـَك ِمن الَْمدرََسِة اِرِْجْع إلی الْبَیِت ُمبارَشًَة«.

)أکَبُ َحَیواٍن(

بّورِة.  طَلََب الُْمَدرُِّس ِمْن أََحِد تاَلمیِذِه أَْن یَرَُسم أكرَبَ َحیَواٍن يف الْعالَِم َعلَی السَّ

أََحُد التَّالمیِذ رََسَم نُقطًَة َصغیرًَة؛ فََسأَلَُه الُْمَدرُِّس: »ما ٰهذا«؟!

فَأَجاَب الطّالُِب: »ٰهذا فیٌل یَأتي ِمْن بَعیٍد«.

 )بَعیَدة(  

َسأََل تِلمیٌذ زَمیلَُه: »َهل أَفغانستان بَعیدٌة َعن َمدرََسِتنا«؟

نا تِلمیٌذ أفغاينٌّ یَأيت ِمْن بَیِتِه إلَی الَْمدرََسِة كُلَّ َصباٍح َعلَی  ؛ ِلنَُّه يف َصفِّ أَجاَب زَمیلُُه: »ال أَظُنُّ

َدّراَجِتِه«.

)َسَبُب التَّأخیِر(

غیِر ِبَغَضٍب:  قالَِت اْلُمُّ اِلبِْنها الصَّ

رَت؟ أَما قُلُْت لََك ارِْجْع ِمَن الْبَّقالَِة ِبُسعٍة«؟  »لاِمذا تَأخَّ

فَقاَل ااِلبُْن: »نََعم یا ماما، َولِٰكْن ما قُلِْت يل أَْن أذَهَب ِبُسعٍة«!
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)اَلَْوحیُد فی اْلجابَِة( 

ااَِلبُْن: »َهل تَعلَُم یا أيب أنَّني الطّالُِب الَوحیُد الَّذی أجاَب َعلَی سؤاِل الُْمَعلِّم الیوَم«؟

اَْلَُب: »َو ما هَو السؤال«؟

ااَِلبُْن: »َمِن الَّذي ما کَتََب واِجبَُه«؟

)أَنا أَبـي(

اَلطّالُِب )َعلَی الْھاتِف(: »اِبْني ُمصاٌب ِبرَبٍد َشدیٍد َوال یَقِدُر أَْن یأيتَ إلَی الَْمدرََسِة الْیَوَم«.

ُمساِعُد الُْمدیِر: »َمْن یَتََکلَُّم َمعي؟ َمْن أنَت«؟

اَلطّالُب: »أَنا أَبـي؛ یا َسیِّدي«.

)اَلرَُّجُل(

غیِر: »یَِجُب أْن تَأکَُل کَثیراً َحتّی تُصِبَح رَُجالً«. قاَل اْلَُب اِلبِنِه الصَّ

ااَِلبُْن: »ما َمعَنی رَُجل یا بابا«؟

اَْلَُب: »اَلرَُّجُل هَو اْلَقَوی َو هَو الَّذي یَْحُكُم فی الْبَیِت«.

ااَِلبُْن: »یَعني یَِجُب أْن أُصِبَح رَُجالً ِمثَل ماما«.

)اَلِْوداع(

اَلُستاُذ: »لاِمذا ما ِجئَْت إلَی الَْمدرََسِة أْمِس یا ُحَسیُن«؟

ُحَسیٌن: »كُْنُت أْحلُُم أَنَّني ُمساِفٌر«.

اَْلُستاُذ: »َو أَنَت یا َجواُد لاِمذا ما ِجئَْت«؟

َجواٌد: »كُْنُت أَُودُِّعُه یا أُستاُذ«.
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)َوقُت الَْعشاِء( 

کاَن رَُجٌل بَخیٌل يف بَیِت َصدیِقِه الْبَخیِل َو َسأَلَـُه: »يف أَيِّ ساَعٍة َستَأْكُلوَن الَْعشاَء«؟

أَجاَب: »ِعنَدما أَنَت تَْخُرُج ِمَن الْبَیِت«.

 )اِنَجْح(  

َنة َو أَنا أَشرَتي لَـَك کُرًَة«. قاَل بَخیٌل اِلبِْنِه: »اِنَجْح هِذِه السَّ

َنِة الْقاِدَمِة أیضاً؛ أنَفْخها  حاَوَل الَْولَُد َو نََجَح. أَبوه اْشرَتَی لَُه کُرًَة. َو قاَل لَُه: »إْن تَنَجْح يف السَّ

لََك«.

 )بَیٌت لَیَس فیِه َشیٌء(  

َزوَجِة  َسِمعا َصوَت  َو  الَْمْوتَی،  أَحِد  ِجنازِة  َخلَْف  یَـْمشیاِن  غیُر  الصَّ ابُْنُه  َو  بَخیٌل  رَُجٌل  كاَن 

الَْمیِِّت َو هَي تَصیُح باكیًة: 

»َسیَذَهبوَن ِبَك إلی بَیٍْت لَیَْس فیِه ِفراٌش َو ال ماٌء َو ال طَعاٌم.« َو َعلَی الَفوِر قاَل الَْولَُد ِلَبیِه: 

»یا أيَب، َهْل یَْذَهبوَن ِبِه إلَی بَیِتنا«؟

)ُمَتَسبَّح(

ماَت رَُجٌل بَخیٌل َو شاَهدوا َوصیَّتَُه َمکتوباً فیها: »أنا ُمتََسبٌَّح؛ ال تَْغِسلوين«.

)اأَْلسناُن( 

اَلطِّفُل: »َهْل لَـَك أْسناٌن یا َجّدي«؟

: »ال، یا َولَدي؛ لَیَس لی أَسناٌن«.  اَلَْجدُّ

 اَلطِّفُل: »إَذْن، اِْحتَِفْظ يل ِبٰهِذِه التُّّفاَحِة َحتّی أَرِْجَع«.
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   )اَلزِّحام( 

َجلََس أََحُد الْبَُخالء َمَع َزوَجِتِه یَأكُالِن الَْغداَء فی ِقْدٍر. 

فَقاَل لِزَوَجِتِه: »ما أَطیََب الَْغداَء لَوال الزِّحاُم«! 

فَقالَْت َزوَجتُُه: »أيُّ زِحاٍم َو ال یوَجُد إاّل أَنا َو أنَت«؟! 

فَأَجاَب الزَّوُج الْبَخیُل: »كُْنُت أتَـَمنَّی لَو كُْنُت أَنا َو الِْقْدر فََقط«!

)ُمشاَهَدُة الَْمطَعم( 

قاَل رََجٌل بَخیٌل ِلوالِدِه: 

یَأکُلوَن  الَّذیَن  الوالِد  لُِمشاَهَدِة  الَْمطَعِم  إلَی  نَذَهُب  َسوَف  االمِتحانات؛  يف  نََجحتُم  »إذا 

الطَّعاَم«.

)أ تَعرُِفنی(  

الَّذیَن کانوا في السَفل؛ فَرَآُهم ِصغاراً  الّناَس  النُّزوِل شاَهَد  ِعنَد  نَزََل َغبيٌّ ِمن بُرٍج ُمرتَِفعٍ؛ 

ِجّداً؛ فَرَکََّز َعلَی واِحٍد ِمنُهم َو کُلَّام کاَن یَنزُِل ِمن طاِبٍق إلَی طاِبٍق؛ کاَن یَنظُُر إلَیِه َو کاَن یُشاِهُد 

َحجَمُه یَکرُبُ َحتَّی َوَصَل إلَی اْلرِض؛ فََذَهَب َو َحَضَن الرَُّجَل َو َسلََّم َعلَیِه. 

باً: »أَ تَعرِفُنی«؟! فََسأَلَُه الرَُّجُل ُمتََعجِّ

فَأَجاَب: »طَبْعاً؛ یا رَُجُل، أَعرِفُـَك ُمْنُذ کُْنَت َصغیراً ِجّداً.«

 )ُعدَّ إلَی َخمِسِمئٍَة(  

کاَن رَُجٌل ُمصاباً ِبأََرٍق. قاَل َصدیُقُه لَُه: 

»ُعدَّ ِمْن واِحٍد إلی َخْمِساِمئٍَة ثُمَّ تَْشُعُر ِبالنُّعاِس َو تَشُعُر ِبالنَّوِم«.

فَأََخَذ یَُعدُّ َحتَّی َوَصَل إلی ِمائٍِة َو ِعشیَن َو َشَعَر ِبالنُّعاِس؛ فَقاَم یَْغِسُل َوجَهُه َحتَّی یَِصَل 

إلَی َخمِساِمئٍَة.
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)إلَی أیَن(

َسأَلَِت اْلُمُّ َولََدها: »إلَی أَیَن تَذَهُب«؟

«؟! فَأَجاَب: »لاِمذا أَقوُل لَـِك َو أَنا ُحرٌّ

ثُمَّ َخَرَج ِمَن الْبَیِت؛ فََسأَلَُه سائُِق َسیّارِة الُْجرَِة: »إلَی أیَْن«؟

فَأَجاَب: »ما قُلُت ِلُّمـی؛ کَیَف أقوُل لَـَك«؟!

)اَلُْمفاَجأَة(

واَء قَبَل َموِعِدِه. رَشَِب َولٌَد َصغیٌر الدَّ

بَْت قَبَل َموِعِدِه«؟! والُِدُه َسأَلَُه: »لاِمذا رَشِ

 قاَل الَْولَُد: »َحتَّی أُفاِجئَ الَْجراثیم«.

)ماذا یَبَقی؟(

یاضیاِت. أَحُد التَّالمیِذ کاَن الیَعرُِف َجواَب ) ... =4-4( کاَن الوالُد جالِسوَن يف َجلَسِة امِتحاِن الرِّ

ساَعَدُه الُْمَعلُِّم َو قاَل لَُه: »یَْعني ِعنَدَك أربَُع بُرتُقاالٍت َو تَأکُُل کُلَّها؛ َو اآلَن قُْل يل ماذا یَبَقی«؟

.» أَجاَب التِّلمیُذ: »یَبَقی الِقْشُ

 ) طَة َو الَْحراميُّ )ضاِبُط الشَّ

طَة َحرامیّاً: »أَیَن أنَت ساکٌِن«؟ َسأََل ضاِبُط الشَّ

؟ »أَنا ساکٌِن َمَع أَخي«. فَأَجاَب الَْحراميُّ

فَقاَل الّضاِبُط: »أیَن أخوَك ساکٌِن«؟ 

: »هَو ساکٌِن َمعي«. فَقاَل الَْحراميُّ

قاَل الّضاِبُط: »أیَن أنتاُم ساکِناِن«؟

: »َمَع بَعض«. قاَل الَْحراميُّ
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)إطاَعُة األْمِر(

قاَل الُْمَعلُِّم لِتاَلمیِذِه: »اِفَعلوا ما أَفَعُل«.

بّورََة؛ فَـَمزََّق أَحُد  بّورَة؛ َو اْلوالُد کَتَبوا کُلُُّهم؛ ثُمَّ َمَسَح الُْمَعلُِّم السَّ ِبالِْکتابَِة َعلَی السَّ ثُمَّ بََدأَ 

التَّالمیِذ َورَقَُه.

 

)َخْدُع صاِحِب الَْبّقالَِة(  

َدَخَل َولٌَد البَّقالََة ثُمَّ َخَرَج َو َضِحـَك. َسأَلَُه َصدیُقُه: »لاِمذا تَضَحـُك«؟

فَقاَل: »َخَدْعُت صاِحَب الْبَّقالََة«.

فَقاَل: »کَیَف َخَدْعتَـُه«؟!

فَأجاَب: »أَْعطَیتُُه النُّقوَد َولِکْن ما اْشرَتَیُت َشیئاً«.

)َفَقط َدقیَقٌة واِحَدٌة( 

قالَت الَْمرأَُة لِزَْوِجها: 

»أَْذَهُب ِعْنَد الْجارِة َدقیَقًة واِحَدًة؛ رَجاًء، َحرِِّك الِْقْدَر يف کُلِّ َخْمِس َدقائِق َمرًَّة واِحَدًة َحتَّی 

ساَعتَیِن«.

)أنا َمیٌِّت( 

طَُة؛ فَأَراَد أْن یَهرَُب َو قاَل لَُهم:  اِْختَبَأَ َحرامیٌّ يف قرٍَب َمفتوٍح؛ فَشاَهَدُه الشُّ

»أنا َمیٌِّت َو َخرَْجُت َحتَّی أَُشمَّ الَْهواَء«.
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)اَلَْمشُی َخْمَسَة کیلومرتاٍت( 

َذَهَب رَُجٌل ساذٌَج إلَی الطَّبیِب. قاَل الطَّبیُب لَُه: 

»اِْمِش فی کُلِّ یَوٍم َخمَسَة کیلومرتاٍت«.

بَعَد َسبْعیَن یَوماً اِتََّصَل الرَُّجُل الّساذَُج هاتِفیّاً َو قاَل: 

. ماذا أَفَْعُل اآْلَن«؟ »یا ُدکتور، أنا َوَصلُْت إلَی الَْخلیِج الْفارِسیِّ

)صوَرُة أکَبِ َحَیواٍن(  

بّورَِة.  طَلََب الُْمَدرُِّس ِمْن أََحِد تاَلمیِذِه أَْن یَرُسَم أکرَبَ َحیَواٍن َعلَی السَّ

فَقاَم أَحُد التَّالمیِذ َو رََسَم نُقطًَة َصغیرًة. 

َب الَْجمیُع َو َسألَُه الُْمَعلُِّم »ما ٰهذا«؟! تََعجَّ

فَأَجاَب الطّالُِب: »ٰهذا فیٌل جاَء ِمن بَعیٍد«.

)أنا آِسٌف(

قاَل ِطفٌل لِخالَِتِه: »یا قَبیَحُة«! 

فََعنََّفتْـُه والَِدتُُه َو أَْجرَبَتُْه أْن یَْعتَِذَر. 

فَقاَل الطِّفُل لِخالَِتِه: »أنا آِسٌف ِبـأَنَِّك قَبیَحٌة«.

ُة( )اأَْلشیاُء الُْمِهمَّ

ندوِق َو أَقِفلُْه َعلَیها«.  َة يف الصُّ قالَِت اْلُمُّ لِِطفلِها: »َضعِ اْلَشیاَء الُْمِهمَّ

ندوِق َو أَقَفلَُه َعلَیها.  فََوَضَع الطِّفُل الِْمفتاَح يف الصُّ

)أَ تَعرُِف اْسمی؟( 

غیُر َو قاَل لَُه:  َذَهَب َشْخٌص لِزیارِة َصدیِقِه، َو ِعنَدما َضَغَط ِزرَّ الَْجرَِس؛ َخَرَج اِبُنُه الصَّ
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الم َعلَیـَك یا َولَد. أَبوَك موجوٌد«؟  »السَّ

قاَل الَْولَُد: »نََعم َموجوٌد«. 

فَقاَل لَُه: »طَیٌِّب؛ أَ تَعرُِف اْسمی«؟ 

فََذَهَب الَْولَُد إلَی أَبیِه ِبُسعٍة َو قاَل لَُه: »بابا، أََحُد اْلَشخاِص ِعنَد الْباِب ال یَْعرُِف اْسَمُه«.

)اَلرَُّجُل الَّذی یَصیُح( 

ِه َو قاَل لَها: »ماما، أَْعطینی نُقوداً َحتَّی أُعطیَها لِرَُجٍل یَصیُح يف الّشاِرِع«.  َذَهَب ِطْفٌل إلَی أُمِّ

یا  الرَُّجُل  هَذا  یَصیُح  »لاِمذا  َسأَلَتُْه:  ثُمَّ  النُّقوَد،  أَْعطَتُْه  َو  الطَّیِِّب  ِطْفلِها  لَِقلِْب  اْلُمُّ  فَرَِحِت 

َولَدي«؟ 

أَجاَب الطِّفُل: »إنَُّه یَصیُح ُمرَطِّبات؛ ُمرَطِّبات«.

)ثاَلثَُة َحَیواناٍت( 

اَلُْمَعلُِّم: »اُذكُْر لي ثاَلثَة َحیَواناٍت تُْعطینا الَْحلیَب«.

اَلتِّلمیذ: »ثاَلُث بََقراٍت«.

ّجاُن( )اَلسَّ

ْجَن ُمْنُذ ِبْضَعِة أَیّاٍم: جاُن لِلُْمجرِم الّذي كاَن قَد َدَخَل السِّ قاَل السَّ

غِل الّذي كانوا مشغولیَن ِبِه  َجناَء يِف نَْفِس الشُّ جُن،  ِسْجٌن مثالـی. نحن نَستَخِدُم السُّ »هذا السِّ

ْجِن، ماذا كانَت ِمْهَنتَُك يف املاضی«؟ قَبَل ُدخولِِهم يف السِّ

ٍم: »كُنُت حارساً َجنَب َمْدَخِل ِبناٍء«. جیُن ِبتَبَسُّ أجاَب السَّ
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َجرَِة( )َجْمُع الشَّ

َجرَة«؟  اَلْمعلِّم: ما هَو َجْمُع »الشَّ

اَلتِّلْمیُذ: »اَلْغابُة« یا أُستاُذ.

مُء الُْمْمِطرَُة( )اَلسَّ

امُء أَْم غامئٌة«؟ قالَت الْوالَِدةُ  لِِطْفلَِتها: »اِذَهبـی إلی ساَحِة الْبَیِت َو ٱنْظُری أَ صافیٌَة السَّ

َذَهبَت الطِّفلُة ثُمَّ رََجَعت َو قالَْت: 

امِء؛ ِلنَّ الَْمطََر كاَن شدیداً«. »آِسَفٌة یا والَِديت، ِلنَّنـي ما قََدرُْت أْن أَنظَُر إلَی السَّ

)اِْشَْب ِبَنْفِسَك(

تَِعبَت اْلُمُّ ِمن أَعامِل الْبَیِت. فََذَهبَْت إلَی ُغرفَِتها لاِلِسرتاَحِة. فَجأًَة صاَح َولَُدها: 

»ماما، أُریُد كَأساً ِمَن الاْمِء البارِِد«.

: »أَنا تَِعبٌَة. اِْذَهْب َو ٱرشَب املاَء ِبَنفِسَك.«  قالَت المُّ

صاَح الَولَُد َمرًَّة اُخَری: »أُریُد الاْمَء.« 

: »ارِْشَْب ِبَنْفِسَك َو إاّل أرَِضبَك.«  فَقالَت االُمُّ

بینی؛ أَحرِضي كَأساً ِمَن الاْمِء البارِِد«. بَعَد قلیٍل قاَل الَْولَد: »ماما، ِعنَدما ِجئِْت لِترَْضِ

)اِبِْتالُع ِدْرَهٍم(

باً:  قاَل الطِّفُل لِوالِِدِه متعجِّ

نیا ِعنَدما اِبتَلََع َصدیقي ِدرَهامً.« »َعَجباً ِمْن والِِد َصدیقي! كَمْ  هو بَخیٌل!؟ أَقاَم الدُّ
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یِْل( )َجرُّ الذَّ

غیِر: »إْن ترَِضِب الِقطََّة؛ فََسأرَِضبَْك َو إْن تَُجرَّ أُُذنَها؛ أَُجرَّ اُُذنََك.« قالَت الْوالِدُة اِلبنِها الصَّ

فَقاَل ااِلبُن: »َو إْن أُجرَّ َذیلَها؛ ماذا تَفَعلیَن«؟

)کَّذاباِن(

حاِب«! اَلَْكّذاُب الّوُل: »ِعندي ِبناٌء ِمن ِمئَِة طاِبٍق! اَلطّاِبُق الِْمئَُة فَوَق السَّ

حاِب«. اَلْكّذاُب الثّانـی: »هذا أمٌر بَسیٌط. ِعندي ِحامٌر كَبیٌر؛ أَرُجلُُه َعلَی الَرِض َو رأُسُه فـي  السَّ

اَلْكّذاُب الّول: »َو كَیَف تَركَُب هَذا الِحامَر«؟! 

اَلْكّذاُب الثّانـی: »أَذَهُب فَوَق َسطِح ِبنائَك«.

)أیَن ِکتابَُك(؟

ة. فَأیَن کِتابُـَك؟ عي النُّبُوَّ َة: أنَت تَدَّ عي النُّبُوَّ َسألوا رَُجالً ساذَجاً کاَن یَدَّ

أجاَب: »لَیَس ِعندي کِتاٌب؛ ولِٰکْن ِعندي ِملزََمـة«. 

)ِغطاُء الرَّأِس(

ِمن أفَضِل الطُّرُِق الّتـي تَجَعلَُك تُِحسُّ ِبالّدْفِء أَْن تَلبََس ِغطاًء فَوَق رأِسَك. فَُمعظَُم حرارِة 

ِة الرأس. الِْجسم تَتََسَُّب ِمن ِقمَّ

)َفكُّ التِّمساحِ( 

أنَُّه یَكِسُ الِْعظاَم ِبُسهولٍة. َولِٰكن ٰهِذِه الْقّوة ِعنَدما یُریُد  إنَّ فكَّ التِّمساِح قَویٌّ إلَی َدرَجٍة 

إغالَق فَِمِه فََقط. اَلَْعُضالُت الّتـي تَفتَُح فََم التِّمساِح ضعیفٌة إلی َدرَجٍة أنََّك تَستَطیُع إبقاَء فَِمِه 

ُمغلَقاً ِبیٍَد واحدٍة َولِٰكْن َمْن لَُه الُْجرأُة َعلَی ذلَك؟
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)َشمُس ُمنَتَصُف اللَّیِل(

ِة ِمَن الثّالَث َعَشَ ِمن َشهِر May حتّی  مُس فـي الُْمدَّ ویج ال تَغرُُب الشَّ فـي أقَصی َشامِل الرنُّ

ْمَس يف ُمنتََصِف اللَّیِل. الْحادي َو الثَّالثین ِمن َشهِر July َو ٰهذا َمعناُه أنَّك تَستَطیُع أن تََری الشَّ

)ِبالُد الُْبَحیراِت(

ولة. یُوَجُد فـي فَنلندا ِستّوَن ألَْف بَُحیرٍة تَُغطّـي َعَشًَة يف الِْمئَِة ِمن مساحِة الدَّ

)بَطاِطس َمْشویّة(

َهل تَعتَِقُد أنَُّه ِمَن الُْممِکِن ِزراعُة بَطاطس َمْشویٍّة؟

ذاَت َمرٍَّة َجَمَع الفاّلحوَن محصوَل البَطاِطس يف إقلیِم ناتال ِبَجنوِب إفْریقیا َو كانَْت َدرََجُة 

إلَی َدرََجٍة أَنَّ الزّارعیَن َوَجدوا أنَّ البَطاطَس الّتـي اْستَْخرَجوها ِمَن  ْمِس عالیًة ِجّداً  َحرارِة الشَّ

اْلرِض َمْشویٌّة َو جاِهزٌة لِْلكِْل.
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دربارۀ طرح رو و پشت جلد

)نویسنده: سهیال ماّلیی یگانه رسگروه آموزشی دورۀ اّول متوّسطۀ استان زنجان(

نگاهی گذرا بر باورهای مذهبی، اعتقادی، هرنی و باستانی و رسایندگان ادب پارسی ایران 

زمین دربارۀ طاووس:

حرضت علی  در نهج البالغه در خطبۀ 164 می فرمایند: شگفت انگیزترین پرندگان در 

بهار  گل های  گویی  رویانیده،  زمین  بدان چه  کنی  را هامنند  آن  اگر  است.  آفرینش طاووس 

است؛ اگر به پوشیدنی هامنندسازی همچون حلّه ای است نگارین یا چون برد یامنی زیبا ... . 

این پرنده بنا به اعتقادی که برگرفته از روایات است حرضت مهدی  به عنوان طاووس اهل 

بهشت معرّفی شده است؛ بر روی علم های مساجد نیز نقش می بندد. نقشی که نه تنها در 

آثار هرنی دورۀ اسالمی به کار گرفته شده، بلکه این پرنده در روزگار باستان در آیین زرتشت 

به عنوان مرغی مقّدس مورد توّجه بوده است. طربی در مورد آتشکده ها و پرستشگاه های 

زرتشتی که تا سدۀ سوم هجری باقی بوده است، اشاره می کند که در نزدیکی آتشکدۀ بخارا 

جایگاه ویژه ای برای نگهداری طاووس اختصاص داده شده بود و در دوران ایران باستان، معتقد 

بودند طاووس به دلیل نوشیدن آب حیات، عمر جاودانه یافته است و در آثار دست یافته در 

حّفاری های باستان شناسان چشم مانندهایی در دم طاووس مشاهده می شود که مناد مزارهایی 

و  حیات  تداوم  صورتگر  منّقش  تصویرهای  و  نپوسیدن  و  جاودانگی  آنها  ویژگی  که  است 

زندگانی است. در بسیاری از آثار دورۀ ساسانی و دوره های بعدی نقش طاووس در تزیینات 

دیده می شود مانند نقش های برجستۀ طاق بستان، پارچه ها و لوح های گچی تیسفون )دورۀ 

ساسانیان(، کلیسای وانک )دورۀ شاه عبّاس دوم(، منای بیرونی کاخ هشت بهشت اصفهان و 

تزیینات خانۀ پیرنیا در نایین )دورۀ صفویان( و مسجد سیّد )در دورۀ قاجاریه( و حتّی ایوان 

مسجد اعظم قم و ... . علل حضور این نقش بر پیشانی ایوان ورودی مساجد، مدارس دینی 
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و امامزاده ها در عص صفویه به ویژه در اصفهان عالوه بر اینکه طاووس را یک مرغ بهشتی 

می دانند شاید هامن طوری که در اشعار عطّار هم دیده می شود به عنوان دربان راهنامی 

مردم به مسجد باشد و نکتۀ آخر اینکه این مرغ بهشتی را، شاعرانی چون سنایی غزنوی به 

نفس هامنند می کنند؛ آن گونه که نفس آدمی به سان طاووسی، رفتارهای خود را آن چنان زیبا 

جلوه می دهد که انسان را رسمست خود می کند و اگر به خود نیاید در زندان دنیا ماندگار 

می شود و از بهشت برین باز می ماند و در اشعار تـمثیلی منطق الطیر شیخ عطّار، یکی از سی 

مرغ که به سوی سیمرغ می شتابد، طاووس می باشد که نـامیندۀ انسان هایی است که عبادت 

می کنند و امیدوارند که به بهشت درآیند و به خاطر غرق شدن در فکر بهشت و نعامت آن، 

از دیدار حرضت حق در حجاب شده اند. 

کوتاه سخن اینکه لقب طاووس جربئیل مرغان است و از آن سوی جربئیل را طاووس مالئکه 

نامیده اند. آنجا که عبدالرزاق اصفهانی در ستایش پیامرب اسالم  در ترکیب بندی با مطلع 

»ای از بر سدره شاهراهت« چنین می رساید:

طاووس مالئکه بریدت                                                    رسخیل مقّربان مریدت


