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رس ال ّراب ُِع
الدَّ ُ
اهداف

دانشآموز در پایان این درس باید بتواند:
 1منت درس را درست قرائت و ترجمه کند.
 2پیام منت را درک کند.
 3معنای کلامت جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند.
 4به هنگام رضورت ،به آیات و حکم درس استشهاد کند.
 5جملۀ 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 ف ّن بیان در این درس آموزش داده شده است .اهمیت ف ّن بیان آن اندازه است که در
برخی کشورها ساعت درسی به آن اختصاص دادهاند.

هماهنگی در ترجمۀ متن درس

َالم
آداب الْک ِ
ُ
﴿یا أَیُّـ َها الَّذی َن آ َمـ ُنـوا اتَّـقُـوا اللّٰ َه َو قولوا قَـ ْوالً َسدیدا ً﴾ (ا َلْ َحزاب)70 :
ای کسانی که ایامن آوردهاید ،از خدا پروا کنید و سخنی استوار بگویید.
َالم َجمیلٍ إلَی الْ َع َملِ
لِلْک ِ
ِب َعلَی الْ ُمتَ َکل ِِّم أَن یَ ْع َم َل بِـها َو یَ ْد ُع َو الْ ُمخاطَبی َن ِبک ٍ
َالم ٌ
آداب یَج ُ
الصالِ ِحَ ،و أَن ال یُجا ِدلَ ُهم ِبتَ َع ُّن ٍت.
ّ
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 مچگیری با آنها ستیز نکند.
حس ُن﴾ (ا َل َّنحل)125 :
﴿ا ُ ْد ُع إلَی َسبیلِ َربِّ َك بِال ِْحک َم ِة َو الْ َمو ِعظَ ِة الْ َح َس َن ِة َو جا ِدلْ ُهم بِالَّتی ِه َی أَ َ
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با دانش و اندرز نیکو به سوی راه پروردگارت فرابخوان و با آنان با شیوهای که نیکوتر
است ستیز کن.
ِب أَ ْن یَکو َن عا ِمالً بِـام یَ ُ
قولَ ،حتَّی یُ َغ ِّیـ َر ُسلوکَـ ُهم﴿ ،لِ َم تَقولو َن ما ال تَ ْف َعلونَ﴾
َو یَج ُ
َلص ّف)2 :
(ا َّ
و باید که به آنچه میگوید عمل کننده باشد ،تا رفتارشان را تغییر دهد( ،چرا چیزی را
میگویید که به آن عمل نـمیکنید؟)
الصا ِد ُق
َلسال ُم قَ ْب َل الْک ِ
َالم ».ا َلْ ما ُم َّ
ِب أَ ْن یُ َسلِّ َم قَ ْب َل التَّ َکل ُِّم «ا َّ
َو یَج ُ
و باید که پیش از سخن گفنت سالم کند «سالم کردن پیش از سخن گفنت»
ِب أَن یَکو َن کَال ُمـ ُه لَ ِّیناً َعلَی قَد ِر ُعقو ِل الْ ُمستَ ِمعی َن ،لِکَی یُ ْق ِن َعـ ُهم َو یَک ِْس َب َم َو َّدت َـ ُهم.
کَام یَج ُ
هامنطور که باید سخنِ او نرم و به اندازۀ ِخرد شنوندگان باشد تا آنان را قانع کند و
دوستیِ آنان را به دست بیاورد.
اس َعلَی قَ ْد ِر ُعقولِهِمَ ».ر ُ
لی
سول اللّٰ ِه َ ،و « َع ِّو ْد لِسان ََـك لیـ َن الْک ِ
«کَل ِِّم ال ّن َ
َالم ».الْ ما ُم َع ٌّ
با مردم به اندازۀ خردشان سخن بگو .پیامرب خدا
و زبانت را به نرمیِ سخن عادت
بده .امام علی
َیس ل ََك ِب ِه ِعلْ ٌم﴾ (ا َلْ رساء)36 :
َیس لَه ِب ِه ِعلْ ٌمَ ﴿ ،و ال تَق ُْف ما ل َ
َو َعلَی ِه أَن ال یتَ َکلَّ َم فی ما ل َ
و باید (بر اوست) که در چیزی که در آن دانشی (آگاهی) ندارد سخن نگوید( .از چیزی
که بدان آگاهی نداری پیروی مکن)
َو َعلَی ِه أَ ْن ال یَتَ َد َّخ َل فی َموضو ٍع یُ َع ِّر ُض نَف َْس ُه لِلتُّ َه ِم؛ «اِت َّقوا َم ِ
واض َع التُّ َه ِمَ ».ر ُ
سول اللّٰ ِه
و باید (بر اوست) که در موضوعی دخالت نکند که خویشنت را در معرض تهمت قرار دهد.
«ازجایگاههای تهمت بپرهیزید».
لی
اَلْ ُمتَ َکلِّ ُم یُ ْع َر ُف بِـکَال ِمـ ِه« .تَ َکلَّموا تُ ْع َرفوا ،فَإ َّن الْ َم ْر َء َم ْخبو ٌء تَ ْح َت لِسانِـ ِه ».الْ ما ُم َع ّ
سخنگو با سخنش شناخته میشود« .سخن بگویید تا شناخته شوید؛ زیرا انسان زیر زبانش
نهان است».
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عض الْ َ ِ
فی بَ ِ
لی
َالم کَالْ ُح ِ
السال ِحُ « .ر َّب ک ٍ
وقات قُد َر ُة الْک ِ
َالم أَق َوی ِم َن ِّ
سام ».الْ ما ُم َع ٌّ
در برخی اوقات ،قدرت سخن از سالح قویتر است« .چه بسا سخنی مانند شمشیر باشد».
لی
َو ُر َّب ک ٍ
َالم یَجلِ ُب ل ََك الْ َمشاکِ َل« .فَ ِّک ْر ث ُ َّم تَ َکلَّ ْم ت َسلَ ْم ِم َن ال َّزلَلِ  ».الْ ما ُم َع ٌّ
و چه بسا سخنی که برایت مشکالت بیاورد« .فکر کن ،سپس سخن بگو تا از لغزش در
امان مبانی».
ناب َع ْن ِذکْ ِر الْ َقوا ِل الَّتی فی َها ا ْح ِت ُ
امل الْ ِکذ ِْب« .ال ت ُ َح ِّدثْ بِ ا ت ُ
َخاف
ِب َعلَی الْ نسانِ ِال ْج ِت ُ
یَج ُ
لی
تَکذی َب ُه ».الْ ما ُم َع ٌّ
انسان باید از ذکر سخنانی که در آن احتامل دروغ هست دوری کند« .چیزی را نگو که از
تکذیب آن میترسی».
ِ
اس ِم ْن لِسانِ ِهَ « .م ْن َ
طوبَی لِـ َم ْن ال یَ ُ
اس ِم ْن لِسانِـ ِه فَـ ُه َو ِم ْن أَ ْهلِ ال ّنارِ».
خاف ال ّن ُ
خاف ال ّن ُ
َر ُ
لی
سول اللّٰ ِه
َو ِم ْن ِ
َالم ِقلَّـتُـ ُهَ « ،خی ُر الْک ِ
آداب الْک ِ
َالم ما ق ََّل َو َد َّل ».ا َلْ ما ُم َع ٌّ
خوشا به حال کسی که مردم از زبانش نـمیترسند« .هرکس مردم از زبانش برتسند ،از اهل
آتش (دوزخیان) است» پیامرب خدا
و از آداب سخن کمیِ آن است« .بهرتین سخن ،آن
است که کم باشد و داللت کند».
میل الْ َمظ َه ِر أَما َم ُسقراط یَفتَ ِخ ُر بِـ َمالب ِِس ِه َو بِـ َمظ َه ِر ِه ،ف َ
َقال لَ ُه ُسقراط :ت َ َکلَّ ْم
َوق ََف َر ُج ٌل َج َ
َحتَّی أَر َاك.
مردی دارای ظاهری زیبا روبهروی سقراط ایستاد و به لباسها و ظاهرش افتخار میکرد،
سقراط به او گفت :سخن بگو تا تو را ببینم.

درک مطلب

هدف این است که دانشآموز خودش را بیازماید .خوب است که دانشآموزان 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.
پاسخها :صحیح ،غلط ،صحیح ،صحیح ،صحیح
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اِعلَموا

قواعد درس چهارم دربارۀ معنای جمالت بعد از اسمی نکره است.
تاکنون دانشآموز چندین بار با چنین جمالتی آشنا شده است.
در قواعد این درس ،دانشآموزان با شکلهای گوناگونی از معادل ماضی استمراری ،ماضی
بعید و مضارع التزامـی آشنـا میشونـد .چنین مبحثی در رصف و نحو عربی به ایـنگونـه
وجود ندارد؛ این مبحـث بـرای دانشآموزی است که میخواهد زبان عربی را بیاموزد.

تـمرینها

تـمرین ا ّول:
هدف ،تقویت توانایی دانشآموز در درک مطلب است .این تـمرین در کتاب درسی به
صورتهای گوناگونی ط ّراحی شده است .در اینجا دانشآموز عبارتها را میخواند و ترجمه
میکند و پاسخ هر یک را در میان واژگان جدید درس جستوجو میکند .این کار میتواند
بخشی از نـمرۀ شفاهی او را تشکیل دهد .حفظ آیات و احادیث به عنوان شاهد مثال
کار پسندیدهای است؛ ا ّما اجرای نادرست میتواند نتیجهای ویرانگر به بار آورد .این کار را
میتوان به صورت داوطلبانه در کالس انجام داد به طوری که افرادی که داوطلب نشدهاند
رضر نشوند.
از نظر منره مت ّ
پاسخها :الحسن ِة ،أحس ُنِ ،عل ٌم ،تفعلونُ ،عقولِهِم ،لِسانِ ِه ،ال ّنا ِر
تـمرین دوم:
هدف اصلی ،تقویت مهارت ترجمه است .هدف دوم ،تثبیت آموختههای پیشین دانشآموز
است .آنچه را دانشآموز در سالهای گذشته آموخته است باید آن قدر ببیند تا کمکم ملکۀ
ذهنش شود.
تـمرین سوم:
حل جدول لذّت میبرد .به ویژه
هدف ،تقویت مهارت واژهشناسی است .دانشآموز از ّ
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حس کنجکاویِ
اینکه این جدول رمزدار است .این شیوۀ ط ّراحی مترین موجب تحریک ّ
دانشآموز میشود.
رمز جدولَ « :ج ُ
امل الْ َمر ِء فَصاح ُة لِسانِ ِه».
مترین چهارم:
هدف این مترین ،مانند مترین سوم تقویت مهارت شناخت واژهشناسی است.
از آنجا که در بارمبندی 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 دانشآموز گزینهای را درست بداند که اصالً به فکر ط ّراح نرسیده
باشد؛ مثالً گزینۀ ناهامهنگ در چهار گزینۀ «أَعناب ،ا َل ُّر ّمان ،تُفّا َحة ،لَ ْحم» أعناب است؛ چون
مکس است .تُفّاحة است؛ چون مؤنّث است و بق ّیه مذکّرند .لَ ْحم است؛ زیرا لحم میوه
جمع ّ
نیست .ال ُّر ّمان است؛ چون ال دارد و بق ّیـۀ گزینهها بدون ال هستند.
مترین پنجم:
هدف این مترین ،هامنند مترین دوم است.

البحث العلمي
تحقیق مطابق با توانایی دانشآموز و واقعیات موجود تنظیم شده است .در آداب سخن
احادیث بسیاری وجود دارد که دانشآموز میتواند جستوجو کند.
حدیث ( )1امام علی :
َالم فَإنَّ ُه یَحب ُِس َعل ََیك اللِّئا َم َو یُ َن ِّف ُر َع َنك الْ ِکرا َم.
إیّ َاك َو ما یَستَه َج ُن ِم َن الک ِ
از به زبان آوردن سخنان زشت برحذر باش؛ زیرا فرومایگان را گرد تو جمع میکند و
بزرگواران را از تو فراری میدهد .تصنیف غررالحکم و دررالکلم ،ح  ،4174ص 214
حدیث ( )2امام صادق :
إِ َّن لِلْ ُم ْؤ ِمنِ َعلَی الْ ُم ْؤ ِمنِ َسبْ َع َة ُحقُوقٍ فَأَ ْو َجبُ َها أَ ْن یَق َ
ُول ال َّر ُج ُل َح ّقاً َو إِ ْن كَا َن َعلَی نَف ِْس ِه أَ ْو
َعلَی َوالِ َدیْ ِه ف ََل یَ ِم ُیل لَ ُه ْم َعنِ الْ َح ِّق.
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بیگامن مؤمن بر مؤمن ،هفت حق دارد .واجبترین 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  ، 9ص 45

حدیث ( )3امام علی :
ا َلثَّ َنا ُء ِبأَك َ َْث ِم َن ِال ْس ِت ْحقَاقِ َمل ٌَق َو التَّق ِْصی ُر َعنِ ِال ْس ِت ْحقَاقِ ِع ٌّی أَ ْو َح َس ٌد.
ستایش بیش از شایستگی ،چاپلوسی و كمرت از شایستگی ،از ناتوانی در سخن و یا رشک
ورزیدن است.
نهج البالغه (صبحی صالح) ،ص  ، 535حكمت 347

:

حدیث ( )4امام باقر
اس ُح ْسناً ق ََال قُولُوا لِل َّن ِ
ِفی قَ ْو ِل اللَّ ِه َع َّز َو َج َّل َو قُولُوا لِل َّن ِ
اس أَ ْح َس َن َما ت ُِح ُّبو َن أَ ْن یُق ََال لَ ُك ْم
اب الطَّ َّعا َن َعلَی الْ ُم ْؤ ِم ِنی َن الْف ِ
السائِ َل
َاح َش الْ ُمتَ َف ِّح َش َّ
فَ ِإ َّن اللَّ َه َع َّز َو َج َّل یُ ْب ِغ ُض اللِّ َّعا َن َّ
الس َّب َ
یف الْ ُمتَ َعف َِّف.
الْ ُمل ِْح َف َو یُ ِح ُّب الْ َح َّی الْ َحلِی َم الْ َع ِف َ
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 میدارد و با
رشم و بردبار و پاکدامن پارسا را دوست میدارد.
أمالی (صدوق) ،ص 254

حدیث ( )5امام صادق :
الْك ََل ُم �ث َ َلث َ ٌة ِص ْد ٌق َو ك َِذ ٌب َو إِ ْص َل ٌح بَ ْی َن ال َّن ِ
اس .ق ََالِ :ق َیل لَ ُهُ :ج ِعل ُْت ِف َد َاك َما الْ ِ ْص َل ُح بَ ْی َن
ال َّن ِ
اس؟ ق ََال :ت َْس َم ُع ِم َن ال َّر ُجلِ ك ََلماً یَ ْبلُ ُغ ُه فَتَ ْخ ُبثُ نَف ُْس ُه فَتَلْقَا ُه؛ فَتَق ُ
ُولَ :س ِم ْع ُت ِم ْن ف َُلنٍ ق ََال
ِف َیك ِم َن الْ َخ ْی ِر كَذَا َو كَذَا ِخ َل َف َما َس ِم ْع َت ِم ْن ُه.
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 میشنوی كه اگر سخن به
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گوش او برسد ،ناراحت میشود .پس تو آن دیگری را میبینی و برخالف آنچه شنیدهای ،به او
میگویی :از فالنی شنیدم كه در خوبی تو چنین و چنان میگفت.
كافی (ط-االسالمیه) ،ج  ، 2ص  ،341ح 16

حدیث ( )6امام صادق :
كوت َعلی ِ
كَال ٌم فی َح ٍّق َخی ٌر ِمن ُس ٍ
باطلٍ .

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

حدیث ( )7حرضت مسیح :
ق كُونُوا نُقَّا َد الْك ََلم.
ُخذُوا الْ َح َّق ِم ْن أَ ْهلِ الْ َب ِاطلِ َو لَ تَأْ ُخذُوا الْ َب ِاط َل ِم ْن أَ ْهلِ الْ َح ِّ
حق را از اهل باطل فراگیرید و باطل را از اهل حق فرا نگیرید .سخنسنج باشید.
محاسن ،ص  ،230ح 169

حدیث ( )8رسول اكرم :
وم اآل َخرِ ،فَلْ َیق ُْل َخیرا ً ،أَ ْو یَ ْسكُت.
َم ْن كا َن یُؤ ِمن بِاللّٰ ِه َو الْ َی ِ
هركس به خدا و روز قیامت ایامن دارد ،باید سخن خیر بگوید یا سكوت مناید.
کافی (ط-االسالمیه) ،مقدمه ،ص 6

حدیث ( )9امام باقر :
ُخذُوا الْ َكلِ َم َة الطَّ ِّی َب َة ِم َّم ْن قَالَ َها َو إِ ْن لَ ْم یَ ْع َم ْل ِب َها.
سخن خوب را از هر که گفت بگیرید ،گرچه او ،بدان عمل نکند .ت ُ َح ُف ال ُعقول ،ص 291
حدیث ( )10امام علی :
ِبغَی ِر تَ ْق َوی االْل ِه ِم ْن أَ َد ِب
ا َ َّدبْ ُت نَفْسی فَام َو َجدْتُ لَها
أَفْضَ َل ِم ْن َص ْم ِتها َعنِ الْك َِذ ِب
َصتْ
فی ك ُِّل حاالتِها َو إ ْن ق ُ َ
َو غی َب ِة ال ّن ِ
َح َّر َمها ذُو الْ َجال ِل ِفی الْ ُكتُ ِب
اس إ َّن غی َبتَ ُهم
السكوتَ ِمن َذ َه ِب
إ ْن كا َن ِمن ِفضَّ ٍة كَال ُم ِك یا
ْس فَإ َّن ُّ
نَف ُ
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
و از غیبت مردمان ،هامنا غیبت آنان را
ای نفس ،اگر سخن تو از نقره است
دیوان امیراملؤمنین

برای آن چیزی بهرت از دم فروبسنت از دروغ نیافتم
خداوند با شکوه در كتابها حرام كرده است
در این صورت خاموشی از طالست

 ،ص 69

حدیث ( )11پیامرب :
إِیَّ َاك أَ ْن ت َضْ َح َك ِم ْن َغ ْی ِر َع َج ٍب أَ ْو تَ ِْش َی َو تَتَ َكلَّ َم ِفی َغ ْی ِر أَ َد ٍب .از خندیدنِ بدون شگفتی [و
بیجا] یا راه رفنت و سخن گف ِنت بیادبانه بپرهیز.
أعالم الدین فی صفات املؤمنین ،ص 273

حدیث ( )12پیامرب :
إِ َّن لِ َسا َن الْ ُم ْؤ ِمنِ َو َرا َء قَلْ ِب ِه فَ ِإذَا أَ َرا َد أَ ْن یَتَ َكلَّ َم بِشَ ْی ٍء یُ َدبِّ ُر ُه ِب َقلْ ِب ِه ث ُ َّم أَ ْمضَ ا ُه ِبلِ َسانِ ِه َو إِ َّن
لِ َسا َن الْ ُم َنا ِفقِ أَ َما َم قَلْ ِب ِه فَ ِإذَا َه َّم بِالشَّ ْی ِء أَ ْمضَ ا ُه ِبلِ َسانِ ِه َو لَ ْم یَتَ َدبَّ ْر ُه ِب َقلْبِه.
زبان مؤمن در ِ
پس دل اوست ،هرگاه بخواهد سخن بگوید ،دربارۀ آن میاندیشد و سپس
آن را میگوید؛ ا ّما زبان منافق ،جلوی دل اوست ،هرگاه قصد سخن كند ،آن را به زبان میآورد
و دربارۀ آن نـمیاندیشد.
تنبیه الخواطر،ج  ،1ص 106

حدیث ( )13امام سجاد :
اَلْ ُم ْؤ ِم ُن یَص ُم ُت لِ َیسلَ َم و یَ ِ
نط ُق لِ َیغ َن َم.
مؤمن سكوت میكند تا سامل مباند و سخن میگوید تا سود بربد.
الكافی (ط-االسالمیه) ،ج  ،2ص 231
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حدیث ( )14امام علی :
ال تَقُل ما ال ت ُِح ُّب أن یُ َ
قال ل ََك.
آنچه دوست نداری دربارهات گفته شود ،دربارۀ دیگران نگو .ت ُ َح َف ال ُعقول ،ص 74
حدیث ( )15امام علی :
الْك ََل ُم كَال َّد َوا ِء قَلِیلُ ُه یَ ْن َف ُع َو كَ ِثی ُر ُه قَاتِل.
سخن چون دواست ،اندکش سودمند و زیادش کشنده است.
تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ،ص  ، 211ح 4081

حدیث ( )16پیامرب :
إِ َّن أَ ْح َس َن الْ َح ِد ِ
ش الْ ُ ُمو ِر ُم ْح َدث َاتُ َها.
یث كِتَ ُ
اب اللَّ ِهَ ،و َخ ْی َر الْ َه ْدیِ َه ْد ُی ُم َح َّم ٍدَ ،و َ َّ
بیگامن بهرتین سخن ،كتاب خدا و بهرتین روش ،روش پیامرب
و بدترین امور
بدعتهاست( .نوآوریهای مخالف دین) .أمالی (شیخ طوسی) ،ص 337
حدیث ( )17پیامرب :
َلب الَّذی یَ ِعی الْ َخی َر َمملُ ٌّو
لش ،فَأَعلَی الق ِ
ش الق ِ
َخی ُر الق ِ
ُلوب أَوعاها لِ َّ ِّ
ُلوب أَوعاها لِلْ َخی ِر َو َ ُّ
نص َت َمأجورا ً.
نص َت أَ َ
ِم َن ال َخی ِر إن نَط ََق نَط ََق َمأجورا ً و إن أَ َ

بهرتین قلبها ،قلبی است كه گنجایش بیشرتی برای خوبیها دارد و بدترین قلبها ،قلبی
است كه گنجایش بیشرتی برای بدیها دارد ،پس عالیترین قلبها ،قلبی است كه خوبی
را در خود دارد و لربیز از خوبی است .اگر سخن بگوید ،سخنش درخور پاداش است و اگر
خاموش شود ،خاموشیاش درخور پاداش است.
جعفریات(اشعثیات) ،ص 168

حدیث ( )18امام حسین :
قول َ
خیك امل ُؤ ِمنِ إذا تَواری َع َنك ّإل ما ت ُِح ُّب أَن یَ َ
ال ت َقولَ َّن فی أَ َ
یت َعن ُه.
فیك إذا تَوا َر َ
وقتی برادر دینیات از تو جدا شد ،سخنی پشت رسش نگو ،مگر آنچه دوست داری او
پشت رست آن را بگوید .بحاراألنوار (ط -بیروت) ،ج  ، 75ص 127
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حدیث ( )19امام علی :
طق.
لق لَط َُف ال ُّن ُ
إذا َح ُس َن ال ُخ ُ
با اخالق نیكو ،گفتار نرم میشود .تصنیف غررالحکم و دررالکلم ،ص  ، 255ح 5385
حدیث ( )20زید بن ثابت:
إِ ْن أَ َخ ْذنَا ِفی َح ِد ٍ
كُ َّنا إِذَا َجل َْس َنا إِلَ ْی ِه
یث ِفی ِذكْ ِر ْال ِخ َر ِة أَ َخ َذ َم َع َنا َو إِ ْن أَ َخ ْذنَا ِفی ِذكْ ِر
اب أَ َخ َذ َم َع َنا.
الش ِ
ال ُّدنْیَا أَ َخ َذ َم َع َنا َو إِ ْن أَ َخ ْذنَا ِفی ِذكْ ِر الطَّ َع ِام َو َّ َ
هرگاه با رسول اكرم
مینشستیم ،اگر در مورد آخرت صحبت میكردیم ،ایشان هم با
ما هامن سخن را میگفتند و اگر در مورد دنیا صحبت میكردیم ،ایشان نیزچنین میكردند
و اگر در مورد خوردنی و نوشیدنی صحبت میكردیم ،ایشان هم با ما همسخن میشدند.
مكارم األخالق ،ص 21

حدیث ( )21امام محمدباقر :
قولوا لِل ّن ِ
اس أَحس َن ما ت ُِحبُّو َن أن یُ َ
قال لَکم.
بهرتین چیزی را که دوست دارید دربارۀ شام بگویند ،دربارۀ مردم بگویید.
تحف العقول ص  – 300أمالی (صدوق) ص  - 254تفسیر العیاشی ج  ، 1ص 48

حدیث ( )22امام موسی کاظم :
ِالص ِ
ُّنوب.
مت فَإنَّ ُه َد َع ٌة َح َس َن ٌة َو ِقلَّ ُة ِو ْز ٍر َو ِخ َّف ٌة ِم َن الذ ِ
ِقلَّ ُة امل َِنطقِ ُحک ٌم َعظی ٌم ،فَ َعلَیکُم ب َّ
کمگویی ،حکمت بزرگی است ،بر شام باد به خاموشی؛ زیرا که آسایش نیکو و سبکباری
و تخفیف گناه است.
تحف العقول ،ص 394

حدیث ( )23امام صادق :
اب اللَّ ِه.
أَ ْص َد ُق الْ َق ْو ِل َو أَبْلَ ُغ الْ َم ْو ِعظَ ِة َو أَ ْح َس ُن الْق ََص ِص كِتَ ُ
راستترین سخن و رساترین اندرز و بهرتین رسگذشت ،كتاب خداست.
َمن ال یحرضه الفقیه ،ج  ، 4ص  ، 402ح 5868
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انجام این بخش در کالس در صورت داشنت وقت از زیباترین بخشهای کتاب است.
مدارسی که ساعت اضافه دارند ،میتوانند در این زمینهها کار کنند .چنین کارهایی کالس
درس را ف ّعال و شاداب میکند.

ارزشیابی

در مورد ارزشیابی از این درس هرچه در دروس قبلی نوشته شد را در این درس نیز میتوان
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.

دانشافزایی برای دبیر (نه برای دانشآموز)

 1زَلل :مصدر است .جای لغزنده .كاربرد مذكر و مؤنث دارد ،گناه كردن؛ «أَ ْستَ ْغ ِف ُر اللّ َه
من َزلَلِی» :از لغزشم از خدا آمرزش میجویم.
 2شَ ِب َع :شَ بْعاً و ِشبَعاً ِمن الطَّعام :از خوردن غذا سیر شد .این واژه ض ّد َجا َع است؛ «شَ ِب ْع ُت
ِم ْن هذا الْ َ ْم ِر َو َر ِویْ ُت» :از این كار ،سیر و بیزار شدم.
 3طُ ْوبَی :مؤنّث أَطیَب است ،غبطه و سعادت؛ «طُوبَی ل ََك» :خوش باشی و نیكبختی بر
تو گوارا باد .خوشا به حالت
 4قَفَا  :قَفْوا ً و قُ ُف ّوا ً ال َّر ُج َل  :بر پشت گردن او زد ،به او ناسزا گفت و به او اتّهام تباهکاری
زد.
قَفَا أَث َ َر ُه  :از او پیروی كرد.
قَفَا اللّ ُه أَث َ َر ُه  :خدا او را نیست و نابود كرد.
« 5بَرنا َمج» مع َّرب «بَرنا َمگ» است و ریشۀ فارسی دارد؛ مانند بَ َنفشَ گ :بَ َنف َْسج
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رس الْخا ِم ُس
الدَّ ُ
اهداف

دانشآموز در پایان این بخش باید بتواند:
 1منت درس را درست بخواند و ترجمه کند.
1
 2پیام منت را درک کند.
 3معنای واژگان جدید این درس را از عربی به فارسی ذکر کند.
 4به هنگام رضورت ،به آیات و احادیث درس استشهاد کند.
 5حروف «أَنْ ،لَ ْن ،کَی ،لِک َْی و َحتَّی» را بشناسد و آنها را به همراه فعل مضارع در جمله،
درست ترجمه کند.
 6معادل مستقبل منفی (لَ ْن یَ ْف َع َل) را در عربی بشناسد و درست ترجمه کند.

فرایند آموزش

منت درس دربارۀ ارزش راستگویی و نکوهش دروغگویی است .دانشآموزان از داستان
لذّت میبرند .در منت درس ،داستانی جالب گنجانده شده تا پیام درس به درستی منتقل شود.

هماهنگی در ترجمۀ متن درس

فتاح لِـک ُِّل شَ ـ ٍّرَ .ر ُ
سول اللّٰه
اَلْ ِکذ ُْب ِم ٌ
َقالَ :علِّ ْمـنی ُخلُقاً یَ ْج َم ُع لی َخ ْیـ َر ال ُّدنیا َو ْال ِخ َر ِة .ف َ
جا َء َر ُج ٌل إلَی َرسو ِل اللّٰ ِه ف َ
َقال :
التَك ِْذ ْب.
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 دروغگویی است.
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عـاك إلَی ِص ْدقِ الْ َمقا ِل ب ِ
لی َ :خی ُر إخوانِ َـك َم ْن َد َ
َو َ
ِـص ْدقِ َمقالِـ ِهَ ،و نَ َدبَ َـك
قال الْ ما ُم َع ٌّ
إلَی أَفضَ لِ الْ َعام ِل بِـ ُحسنِ أَعاملِـ ِه.
و امام علی فرمودهاند :بهرتین برادران (یاران) تو کسی است که با راستگوییاش تو
را به راستگویی فرا بخواند (دعوت کند) و با کارهای خوبش (نیکیِ کردارش) تو را به بهرتین
کارها فرابخواند.
إ َذ ْن فَ ُک ْن صا ِدقاً َم َع نَف ِْس َك َو َم َع ْال َخری َن فی الْ َحیا ِةَ ،و ال تَ ْه ُر ْب ِم َن الْوا ِقعِ أَبَدا ً ،فَإ ْن َه َربْ َت
عوبات کَثی َرةًَ ،و تُضْ طَ ُّر إلَی الْ ِکذ ِْب ِع َّد َة َم ّر ٍ
ِم َن الْوا ِقعِ ف ََس ْو َف تُوا ِج ُه َمشاکِ َل َو ُص ٍ
اتَ ،و بَع َد ٰذلِ َك
یَتَبَیَّ ُن ِک ْذبُ َك لِ ْل َخری َن ،فَتَفْشَ ُل فی َحیاتِ َك.

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 سختیهای بسیاری روبهرو خواهی شد و
چندین بار ناگزیر به دروغ گفنت میشوی و پس از آن دروغت برای دیگران آشکار میشود و
در زندگیات شکست میخوری.
َو ٰه ِذ ِه ِق َّص ٌة قَصی َر ٌة تُ َب ِّیـ ُن ل ََك نَتی َج َة الْ ِکذ ِْب:
و این داستانی کوتاه است که نتیجۀ دروغگویی را برایت آشکار میکند:
قَ َّر َر أَربَ َع ُة ط ُّل ٍب أَن یَغیبوا َعنِ ِال ْم ِتحانِ فَـات ََّصلوا بِالْ ُستا ِذ هاتِف ّیاً َو قالوا لَ ُه:
چهار دانشجو قرار گذاشتند که از جلسۀ امتحان غیبت کنند .پس با استاد متاس تلفنی
گرفتند و به او گفتند:
أَ َح ُد إطار ِ
تیاطیَ ،وال تو َج ُد َسیا َر ٌة تَن ُقلُـنا إلَی الْجا ِم َع ِة.
ات َسیّا َرتِـ َنا انْ َف َج َرَ ،ول َ
َیس لَنا إطا ٌر ا ْح ٌّ
یکی از چرخهای خودر ِو ما ترکیده است و چرخ یدکی نداریم و خودرویی نیست که ما
را به دانشگاه بربد.
َو نَح ُن ْال َن فی الطَّریقِ بَعیدو َن َعنِ الْجا ِم َع ِةَ ،و لَ ْن نَستَطی َع الْ ُحضو َر فی ِال ْم ِتحانِ فیالْ َو ِ
قت
الْ ُم َح َّد ِد.
و ما اکنون در راه ،دور از دانشگاه هستیم و نخواهیم توانست در زمان مش ّخص شده در
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امتحان حارض شویم.
واف ََق الْ ُستا ُذ أَ ْن یُ َؤ ِّج َل لَ ُه ُم ِال ْم ِتحا َن لِـ ُم َّد ِة أُسبو ٍع ِ
واح ٍد ،فَـ َفر َِح الط ُّّل ُب بِـ ٰذلِ َك؛ ِلَ َّن ُخطَّتَـ ُهم
لِـتَأجیلِ ِال ْم ِتحانِ نَ َج َح ْت.
استاد موافقت کرد که امتحان را برایشان یک هفته به تأخیر بیندازد و دانشجویان به
همین خاطر خوشحال شدند؛ زیرا نقشۀ آنها برای به تأخیر انداخنت امتحان موفّق شد.
فی الْ ُسبو ِع التّالـی َح َضوا لِ ِل ْم ِتحانِ فی الْ َو ِ
قت الْ ُم َح َّد ِدَ ،وطَل ََب الْ ُستا ُذ ِمن ُهم أَن یَجلِ َس ک ُُّل
ِ
واح ٍد ِمن ُهم فی زاویَ ٍة ِمن قا َع ِة ِال ْم ِتحانِ  ،لِـ ُی َف ِّرقَـ ُهم.

در هفتۀ بعد در زمان مش ّخص شده برای امتحان حارض شدند و استاد از آنها خواست که
هر یک در گوشهای از سالن امتحان بنشینند ،تا آنها را پراکنده کند.
ث ُ َّم َو َّز َع َعلَیهِم أَور َاق ِال ْم ِتحانِ  .ل َّم نَظَروا إلَی الْ َس ِئلَ ِة ،تَ َع َّجبوا ِلَنَّـها کان َْت ٰهکَذا:
سپس برگههای امتحان را میان آنها پخش کرد .هنگامیکه به پرسشها نگاه کردند ،متع ّجب
شدند؛ زیرا سؤاالت اینگونه بودند:
 1لِـمـاذَا انْـفَـ َجـ َر الْ طـا ُر؟ چرا تایر ترکید؟
 2أَ ُّی إطا ٍر ِم ْن َسیّا َرتِـ ُک ُم انْ َف َج َر؟ کدام تایر خودروی شام ترکید؟
 3فـی أَ ِّی طَریقٍ َوقَ َع ٰهذَا الْحا ِدثُ ؟ در چه مسیری این حادثه اتّفاق افتاد؟
َرتیب ُج ِ
السیّا َر ِة؟ ترتیب نشسنت شام در خودرو چطور بود؟
لوسکُم فی َّ
 4ما ه َو ت ُ
َیف ْاستَطَ ْعتُم أَن ت َِحلّوا ُمش ِکلَتَـکُم؟ چطور توانستید که مشکلتان را حل کنید؟
 5ک َ
السا َعـ ُة ِعنـ َد انْ ِفجـا ِر الْ طـارِ؟ هنگام ترکیدن تایر ساعت چند بود؟
 6کَـم کان َِت ّ
الس ّیا َر َة فی ٰذلِ َك الْ َو ِ
َ 7م ْن کا َن ِمنکُم یَ ُ
قت؟ چه کسی از شام در آن هنگام با خودرو
سوق َّ
رانندگی میکرد؟
جیب أَ ِ
صدقا ُؤ َك ِمث َْل إجابَ ِت َك؟ آیا ضامنت میکنی که دوستانت مثل
َ 8هل ت َضْ َم ُن أَن یُ َ
خودت پاسخ دهند؟
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قالَ :م ْن یَ ِ
َخج َِل الط ُّّل ُب َو ن َِدموا َوا ْعتَذَروا ِمن ِف ْعلِـهِم ،ن ََص َحـ ُه ُم الْ ُستا ُذ َو َ
کذ ْب ال یَ ْن َج ْح.
عا َه َد الط ُّّل ُب أُستا َذ ُهم َعلَی أَن ال یَک ِْذبواَ ،و قالوا لَ ُه نا ِدمی َن :تَ َعلَّ ْمـنا َدرساً لَ ْن نَ ْنسا ُه أَبَدا ً.
دانشجویان رشمنده و پشیامن شدند و از کارشان پوزش خواستند ،استاد ،آنها را نصیحت
کرد و گفت :هرکس دروغ بگوید موفّق نـمیشود .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 مطلبها از درسی به درسی دیگر تن ّوع داشته باشند .این بخش،
از مهمترین اهداف هر زبانیاند .در این کتاب ،پاسخ کامل داده شده است؛ ا ّما دانشآموز
میتواند پاسخ کوتاه دهد و هیچ اشکالی ندارد.
َ 1ه ْل واف ََق الْ ُستا ُذ أَ ْن یُ َؤ ِّج َل ِال ْم ِتحا َن لِلط ُّّل ِب لِ ُم َّد ِة أُسبو َعینِ .
ال؛ واف ََق الْ ُستا ُذ أَ ْن یُ َؤ ِّج َل ِال ْم ِتحا َن لِلط ُّّل ِب لِ ُم َّد ِة أُسبوع واحد؟
 2ماذا َ
قال ال َّر ُج ُل لِـ َرسو ِل اللّٰ ِه
حی َن جا َء إلَیـ ِه؟
َ
قالَ :علِّ ْمـنی ُخلُقاً یَ ْج َم ُع لی َخیْـ َر ال ُّدنیا َو ْال ِخ َر ِة.
 3مـا َ
قـال الط ُّّـل ُب ِلُستا ِذ ِهم نـا ِدمـیـ َن؟
قالوا لَ ُه نا ِدمی َن :تَ َعلَّ ْمـنا َدرساً لَ ْن نَ ْنسا ُه أَبَدا ً.
قال « َم ْن یَ ِ
َ 4م ْن َ
کذ ْب ال یَ ْن َج ْح»؟
قال « َم ْن یَ ِ
ا َلْ ُستا ُذ َ
کذ ْب ال یَ ْن َج ْح».
َیف ات ََّص َل الط ُّّل ُب بِالْ ُستا ِذ؟
5ک َ
اِت ََّص َل الط ُّّل ُب بِالْ ُستا ِذ هاتِفیّاً.
 6لِـامذا فَر َِح الط ُّّل ُب؟
فَر َِح الط ُّّل ُب بِـ ٰذلِ َك؛ ِلَ َّن ُخطَّتَـ ُهم لِـتَأجیلِ ِال ْم ِتحانِ نَ َج َح ْت.
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اِعلَموا

هدف قواعد درس پنجم آشنایی با ترجمۀ فعلهای دارای حروف «أَنْ ،لَ ْن ،ک َْی ،لِک َْی و
َحتَّی» است .دانشآموز باید معنای فعلهایی مانند لَ ْن أَک ِْذ َب را در جمله بداند .لَ ْن أَک ِْذ َب را
مستقبل منفی (دروغ نخواهم گفت) معنا کند .أُری ُد أَ ْن أَ ْذ َه َب را میخواهم بروم ،معنا کند
و بداند که أَ ْن أَ ْذ َه َب معادل مضارع التزامی در فارسی است.
ا ّما منصوب کردن از اهداف نیست.
دبیر میتواند از دانشآموز بخواهد تغییرات چنین فعلهای مضارعی را رشح دهد و
خودش نیز اشاراتی داشته باشد .ا ّما اشارۀ او به این معنا نیست که در امتحانات از این
موضوع سؤال طرح کند.
ساخت فعل مضارع منصوب از اهداف کتاب نیست.
برای منونه ،این سؤالها اشکال دارد:
بر رس فعلهای مضارع یسمع ،تسمعون و یسمعن حرف لَن اضافه کنید و آنها را بازنویسی کنید.
اعراب اصلی و فرعی در فعلهای داده شده را تعیین کنید:
یسم ُع ،لکی یسم َع ،لن یسمعوا

حوار

مکاملۀ درس در داروخانه است .یکی از گفتوگوهای پرکاربرد در آموزش مکامله در هر
زبانی گفتوگو در داروخانه است .در این درس ،دانشآموز با چند کلمه و اصطالح مهم در
این قسمت آشنا میشود.

تـمرینها

همۀ تـمرینهای هفت درس کتاب را دانشآموز قرائت و حل میکند.
پیشنهاد میشود دبیر لیستی تهیه کند و هر بار که دانشآموزی مترینی را میخواند و حل
توسط همۀ دانشآموزان صورت بگیرد.
میکند ،در آن عالمت بزند تا ّ
حل مترینات ّ
میتوان مترینات سادهتر را برعهدۀ دانشآموزان کمتوان نهاد.
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تـمرین ا ّول:
هدف تقویت توانایی دانشآموز در کاربرد واژگان و نیز درک مطلب است .این تـمرین در
کتاب درسی متن ّوع ط ّراحی شده است .دانشآموز جمالت را میخواند و ترجمه میکند ،سپس
به دنبال کلمهای میگردد که در واژهنامۀ آغازین درس آمده است .از فراگیر میخواهیم هر
جمله را بخواند و ترجمه کند .این کار به عنوان نـمرۀ شفاهی او منظور میشود.
 1شا َه َد َو ْجهاً لِـ َو ْج ٍه = .وا َج َه
 2ظَ َه َر َو صـا َر ِ
واضحـاً = .تَ َب َّیـ َن
ـح بَ ْـل َخ ِ
ـسـ َر = .ف َِش َل
 3لَـم یَـ ْنـ َج ْ
 4أَ ْعطا ُه َعهدا ً َو قَوالً ِبأَن یَ ْف َع َل شَ ْیئاً = .عا َه َد
 5قَ َّر َر أَن یَ ْف َع َل ما ق ََص َد ُه َم َع التَّأخیـرِ = .أَ َّج َل
تـمرین دوم و چهارم و پنجم:
هدف تقویت مهارت ترجمه و کاربست آموختههای پیشین دانشآموز به همین منظور
ِ
قواعد سال گذشته
است .این مترین به شکلی ط ّراحی شده است ،تا بتواند آموختههای بخش
را نیز یادآوری کند .آنچه را دانشآموز در سالهای گذشته خوانده است مج ّددا ً در جاهای
مختلف کتاب تکرار شده است .این تکرار در کتاب پایۀ دوازدهم نیز صورت خواهد گرفت.
تـمرین سوم:
هدف ،تقویت مهارت واژهشناسی است.
پاسخها :إطار ،کَ َّم َل ،تأجیل ،یخ ُن ُق و أک َرم
روشهای ارزشیابی و وسایل کمک آموزشی در این درس ،با درس قبلی یکسان است.

دانشافزایی برای دبیر (نه برای دانشآموز)
1

أَ َّج َل الشَّ ی َء :برای آن چیز رضباالجل تعیین كرد ،آن چیز را به تأخیر انداخت؛ « أَ َّجلُوا
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ِال ْج ِتامعَ» :جلسه را به تأخیر انداختند.
 2اِضْ طَ َّر ُه إلَی الْ ُج ِ
لوس .او را ناگزیر به نشسنت کرد( .فعل متع ّدی است)
 3إطَار جمعِ آن أُطُر :آنچه كه چیزی را احاطه كند؛ مانند :غربال ،الک ،چارچوب ،قاب
عكس و تایر.
تحدی ُد اإلطار :تعیین چارچوب ،تعیین محدوده ،تعیین حدود ،مرزبندی
فی إطار ُخطَّ ِة ال ِّدفاع :در چارچوب برنامۀ دفاعی ،در راستای طرح دفاعی
ُ 4خطَّة :نقشه ،طرح ،ترفند (با َخریطَة به معنای نقشۀ جغرافی فرق دارد)
«فی َر ِأسـ ِه ُخطَّةٌ» :تصمیم به كاری گرفته است؛ «خطَّة ال َع َمل» :برنامۀ كار؛ ِ
«طبْقاً لِ ُخطَّ ٍة
رسو َم ٍة» :مطابق برنامهای كه قبالً تهیه شده است.
َم ُ
شة»
ِ « 5جلْد» پوست بدن انسان و حیوان ،و « ِق ْش» پوست میوه و گیاه و درخت و «بَ َ َ
بیشرت پوست دست و صورت آدمی است و گفته میشود برش را از این رو برش گفتهاند که
برخالف پوست جانوران پوستش پیداست.
 6لَ ْن را معموالً نفی ابد معنا میکنند و در معادل فارسیِ آن ،کلمۀ هرگز را به کار
میبرند؛ ولی در النحو الوافی عباس حسن اینگونه نیست:
«لَ ْن» وهو ٌ
حرف یُفید النفی بغیر دوام وال تأیید ّإل بقرینة خارجة عنه .فإذا دخل علی
املضارع نفی معناه فی الزمن املستقبل املحض  -غالباً  -نفیاً مؤقتاً یقرص أو یطول ِمن غیر
أن یدوم ویستمر ،ف َمن یقول :لن أسافر أو لن أرشب ،أو لن أقرأ غدا ً أو نحو هذا ،فإنَّـام یرید
نفی السفر  -أو غیره  -فی قابل األزمنة م َّدة معینة ،یعود بعدها إلی السفر و نحوه ،إن شاء،
وال یرید النفی الدائم املستمر فی املستقبل ،إلّ إ ْن ُوجدتْ قرین ٌة مع الحرف «لن» ت ُد ُّل علی
الدوام واالستمرار.
ختص بِاملضارع ،ینصبه بنفسه ،و یخلص زمنه للمستقبل املحض غالباً؛ و
أش َهر أحكامه أنَّه ُم ٌّ
لهذا كان نفیه ملعنی املضارع مقصورا ً علی املستقبل غالباً -كام تق َّدم  -نحو قوله تعالی﴿ :لَ ْن
تَ َنالُوا ال ِ َّْب َحتَّی تُ ْن ِفقُوا ِم َّم ت ُِح ُّبونَ﴾
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السا ِد ُس
الدَّ ُ
رس ّ
اهداف

دانشآموز در پایان این بخش باید بتواند:
 1منت درس را درست بخواند ،درست بفهمد و درست ترجمه کند.
 2پیام درس را درک کند.
 3به هنگام رضورت به حکمتهای درس استشهاد کند.
 4معنای کلامت جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند.
 5حروف لَمِ ،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 اسالمشناس و ایرانشناس برجسته
میشناسند .دهها کتاب و صدها مقاله ،مثرۀ تالشهای این بانوی رشقشناس است .به موازات
قلم توانای او ،بیان شیوا و جذّاب وی نیز موجب دعوت پیدرپی و سفرهای فراوان خانم
«شیمل» به نقاط مختلف جهان برای ایراد سخرنانی در محافل علمی و دانشگاهی بوده است.
«شیمل» در سال  1929در 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 اسالمشناسی پرداخت و در سال  1941با اخذ
درجۀ دکرتا ،دانشآموخته شد.
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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  1954به دعوت دانشگاه آنکارا به ترکیه رفت و در
این دانشگاه به تدریس ادبیات کالسیک ترکی پرداخت .در سال  1961کرسی استادی در
رشتههای عربشناسی و اسالمشناسی در دانشگاه بن آملان به او واگذار شد .خانم «شیمل» از
سال  1967در دانشگاه هاروارد آمریکا نیز به تدریس پرداخت .او همزمان با ف ّعالیت متناوب
در این دو دانشگاه در بسیاری دیگر از دانشگاههای جهان نیز به عنوان استاد مهامن ف ّعالیت
میکرد .وی که یکی از پژوهشگران بزرگ در علوم و عرفان اسالمی در جهان غرب به شامر
میآید ،افزون بر کتابهای متع ّددی که در این زمینه تألیف کرده ،آثار بسیاری از شعرا،
عارفان و فیلسوفان مرشق زمین را به زبان آملانی ترجمه کرده است.
در سال  1995جایزۀ صلح نارشان آملان که یکی از معتربترین جوایز فرهنگی این کشور
محسوب میشود به وی اعطا شد.
بسیاری از دانشگاههای معترب جهان از جمله دانشگاههای سند در هندوستان ،اسالمآباد،
پیشاور ،اوپسال سوئد ،قونیه و تهران به وی دکرتای افتخاری اعطا کردهاند .در اسالمآباد
پاکستان حتّی یک خیابان به نام وی نامگذاری شده است .خانم پروفسور «شیمل» عالوه
بر زبانهای عربی ،ترکی ،فارسی ،سندی و پشتو ،با زبانهای انگلیسی ،فرانسه و سوئدی به
خوبی آشنا بود.
وی در مصاحبهای در برنامه دوم تلویزیون آملان گفت:
متأسفانه در آملان ،اطّالعات ناقص و اغلب نادرستی در مورد اسالم ،ایران و انقالب اسالمی
وجود دارد و متقابالً در ایران نیز تقریباً هیچگونه اطالع قابل مالحظهای در مورد آملان وجود
ندارد.
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شیمل در یکی از مصاحبههایش اشارهای به ادعیۀ اسالمی داشت و گفت:
همواره دعاها ،احادیث و اخبار اسالمی را از اصل عربی آن میخوانم و به ترجمهای
مراجعه منیکنم .بخشی کوچک از کتاب مبارک صحیفۀ سجادیّه را به آملانی ترجمه و منترش
کردهام ،نزدیک به هفت سال پیش دعای رؤیت هالل ماه مبارک رمضان و دعای وداع با آن
ماه را ترجمه میکردم و مادرم در بیامرستان بسرتی بود و به او رس میزدم ،پس از آنکه او
به خواب میرفت در گوشهای از آن اتاق به پاکنویس کردن ترجمهها مشغول میشدم.
اتاق مادرم دو تخته بود .در تخت دیگر خامنی بسیار فاضله بسرتی بود که کاتولیکی مؤمن،
متعصب بود .وقتی فهمید که من دعاهای اسالمی را ترجمه میکنم ،دلگیر
راسخ العقیده و
ّ
شد که مگر در مسیحیت و در کتب مق ّدسه 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 میخوانم.
وی در یکی از مصاحبههایش در مورد مسلامنان ترک گفت:
هنگامی که جلوی یک مسجد آیههای قرآن را میخوانم ،ترکها شگفتزده از من
میپرسند :شام میتوانید این را بخوانید؟!
طی دوران طوالنی ف ّعالیت علمی و فرهنگی خود بیش از
پروفسور «آنه ماری شیمل» ّ
هفتاد کتاب تألیف و ترجمه کرده است.
منبع :پایگاه اطّالعرسانی حوزه

هماهنگی در ترجمۀ متن درس ششم
رشقی َنُ .ولِدَتْ فی «أَلْامنیا» َو کان َْت ُمن ُذ
تُ َع ُّد ال ُّدکتو َر ُة «آنّه ماری شی ِمل» ِمن أَش َه ِر الْ ُمستَ ِ
ِـالشقِ َو ُمع َج َب ًة بِـإیران.
طُفولَ ِتـها ُمشتاقَ ًة إلَی ک ُِّل ما یَ ْرتَ ِب ُط ب َّ
هنگام
دکرت آنه ماری شیمل از نامدارترین خاورشناسان است .در آملان متولّد شد .از
ِ
کودکیاش مشتاق به هر چیزی بود که به رشق ارتباط داشت و شیفتۀ ایران بود.
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ش عاماً حی َن بَ َدأَتْ ب ِِـدر َاس ِة اللُّ َغ ِة الْ َع َرب َّی ِةَ .ح َصل َْت َعلَی شَ ها َد ِة
کا َن ُعم ُرها َخ َ
مس َة َع َ َ
ال ُّدکتوراه فی الْ َفل َْس َف ِة َو ال ِّدر ِ
ش َة ِمن ُعمرِها؛ ت َ َعلَّ َم ِت اللُّ َغ َة
هی فی التّ ِاس َع َة َع ْ َ
اسات الْ سالمیَّ ِة َو َ
التک َّی َة َو َد َّر َس ْت فی جا ِم َع ِة أَن َق َرة.
ُّ
وقتی که آموخ ِنت زبان عربی را آغاز کرد ،عم ِر 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.
سالمـی َو ِالطِّال ِع َعلَی ِه.
َهم َحقائِقِ الدّینِ الْ
َربـی الْ َم
سیحی لِـف ِ
ِّ
َّ
کان َْت شی ِمل تَدعو الْعالَ َم الْغ َّ
َو ٰهذَا الْ َع َم ُل َرفَ َع شَ أنَـها فی جا ِم ِ
عات ال ُّد َو ِل الْ سالمیَّ ِة ،فَـ َح َصل َْت َعلَی ُدکتوراه فَخریَّ ٍة ِم ْن
ِ
الس ِند َو إسالمآباد َو بیشا َور َو قون َیة َو طهران.
جامعات ِّ

شیمل جهان مسیحی غرب را به فهم حقایق دین اسالم و آگاهی از آن دعوت میکرد
و این کار جایگا ِه او را در دانشگاههای کشورهای اسالمی باال بُرد[ .او] دکرتای افتخاری از
دانشگاههای سند ،اسالمآباد ،پیشاور ،قونیه و تهران بهدست آورد.
إنَّها ت َ َعلَّ َم ْت ل ٍ
التک َّی ُة َو الْ نجِلیزیَّ ُة َو الْ َف َرنس َّی ُة َو الْ ُردیَّةُ؛
ُغات کَثی َر ًة ِمن َها الْفارس َّی ُة َوالْ َع َرب َّی ُة َو ُّ
حاض ٍ
َهی کان َْت کَام َ
لی :
َو کان َْت تُلْقی ُم َ
قال الْ ما ُم َع ٌّ
ات بِاللُّ َغ ِة الْفارِسیَّ ِة .ف َ
او زبانهای بسیاری را آموخت از آن جمله فارسی ،عربی ،ترکی ،انگلیسی ،فرانسه و اردو؛
و به زبان فارسی سخرنانی میکرد .او آن گونه بود که امام علی فرمودند:
«ا َلْ نسا ُن ِبک ُِّل لِسانٍ إنسانٌ».
انسان با دانس ِنت هر زبانِ جدیدی یک انسان جدید است.
تاب َح َ
ومی.
َت شی ِمل أَکثَـ َر ِمن ِمئَ ِة کِ ٍ
أَلَّف ْ
تاب َو َمقالَ ٍة ِمنها کِ ٌ
ول شَ خص َّی ِة َجال ِل الدّینِ ال ّر ِّ
شیمل بیشرت از صد کتاب و مقاله تألیف کرد؛ از آن جمله کتابی پیرامون شخصیت مولوی
جاللالدین.

بخش چهارم:محتوای کتاب  و چگونگی آموزش درسها 105

الشقِ  ،لِـ ٰذلِ َك َد َّر َس ْت ُم َّد ًة طَویلَ ًة فی الْه ِ
ِند َوباکِستانَ ،و َد َّر َس ْت
هی کان َْت ت ُِح ُّب الْ َع َ
یش فی َّ
َ
مس ًة َو ِع ْشی َن عاماً فی جا ِمع ِة هارفارد.
کَ ٰذلِ َك ما یُقار ُِب َخ َ
او زندگی در رشق را دوست میداشت ،به همین خاطر م ّدتی طوالنی در هند و پاکستان
تدریس کرد ،همچنین نزدیک به بیست و پنج سال در دانشگاه هاروارد درس داد.
َّقافـی یَکو ُن َه َدفُـ ُه
ینی َو الث ِّ
ق ََبل َوفاتِـها أَ ْو َص ْت شی ِمل ُز َمال َءها أَن یُشَ کِّلوا فَریقاً لِـل ِْحوا ِر ال ّد ِّ
سالمی» َو ِ
«الت ِّحا َد بَی َن الْ َحضار ِ
ات».
الصداقَ ِة َو التَّفا ُه ِم بَی َن أُوروبّا َوالْعال َِم الْ
الْ َعلَی « َم َّد ُجسو ِر َّ
ِّ
شیمل پیش از وفاتش به همکارانش وصیت کرد که تیمی را برای گفتوگوی دینی و
فرهنگی تشکیل دهند که هدف واالیش کشیدنِ پلهای دوستی و تفاهم میان اروپا و جهان
اسالم و همبستگی میان مت ّدنها باشد.
أَشا َرتْ شی ِمل فی إ ْح َدی ُمقابَالتِـها إلَی الْ َدعیَ ِة الْ سالمیَّ ِة َوقالَت:
شیمل در یکی از مصاحبههایش به دعاهای اسالمی اشاره کرد و گفت:
«أَنا أَق َرأُ الْ َدعیَ َة َو الْ َحادیثَ الْ سالمیَّ َة بِـاللُّ َغ ِة الْ َع َربیَّ ِة َوال أُراجِـ ُع ت َر َج َمتَـها».
من دعاها و احادیث اسالمی را به زبان عربی میخوانم و به ترجمۀ آنها مراجعه نـمیکنم.
وص ْت أَ ْن یُ ْکتَ َب ٰهذَا الْ َحدیثُ َعلَی قَبـرِها:
هی أَ َ
َ
او وص ّیت کرد که روی قربش این حدیث نوشته شود:
اس نیا ٌم فَـإذا ماتُـوا اِنْـتَـبـَهوا».
«ا َل ّن ُ
مردم خفتهاند و هرگاه بـمیرند ،بیدار شوند.
پاسخهای بخش درک مطلب:
در این کتاب پاسخ کامل داده شده است؛ ا ّما دانشآموز میتواند پاسخ کوتاه دهد و هیچ
اشکالی ندارد.
 1بِـأَ ِّی لُ َغ ٍة کان َْت شی ِمل تَق َرأُ الْ َدع َی َة الْ سالم َّیةَ؟
کان َْت شی ِمل تَق َرأُ الْ َدعیَ َة الْ سالمیَّ َة (بِاللُّ َغ ِة الْ َع َربیَّ ِة).
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 2أَ ُّی َح ٍ
دیث کُ ِت َب َعلَی قَبـ ِر شی ِمل؟
اس نیا ٌم فَـإذا ماتُـوا انْـتَـبـَهوا».
هذا الحدیث« :ا َل ّن ُ
َت شی ِمل؟
 3کَ ْم کِتاباً َو َمقالَ ًة أَلَّف ْ
تاب َو َمقالَ ٍة.
َت شی ِمل أَکثَـ َر ِمن ِمئَ ِة کِ ٍ
أَلَّف ْ
 4بِـامذا أَ ْو َص ْت شی ِمل ُز َمال َءها؟
َّقافـی.
ینی َو الث ِّ
أَ ْو َص ْت شی ِمل ُز َمال َءها أَن یُشَ کِّلوا فَریقاً لِـل ِْحوا ِر ال ّد ِّ
 5أَیْ َن ُولِدَتْ شی ِمل؟
ُولِدَتْ فی أَلْامنیا.

اعلموا

هدف قواعد درس ششم ،آشنایی با حروف «لَم ،لِـ و ال» است .دانشآموز با ترجمۀ فعلهای
یفعل معادل ماضی ساده ،یا ماضی
مضار ِع دارای این حروف آشنا میشود .باید بداند که لَم ْ
یفعل معنای الزام دارد و معادل مضارع التزامی در فارسی
یفعل و ال ْ
نقلی در فارسی است .لِ ْ
است؛ دبیر میتواند به جزم فعل مضارع اشاره کند ،برای این کار از دانشآموزان میخواهد
لیفعل ،یفعلو َن و مل یفعلوا و ...را کشف کند .سپس خودش راهنامیی بیشرت انجام
یفعل و ْ
فرق ُ
میدهد .این کار رصفاً برای فهم بهرت انجام میشود و در امتحان ارزیابی از این مطلب به
عمل منیآید؛ مثالً چنین سؤاالتی خارج از اهداف است:
بر رس فعلهای زیر حرف مل اضافه کنید و تغییرات الزم را انجام دهید.
یقرأُ ،یسرتجعو َن ،ییأس َن
نوع اعراب رفع و جزم و اصلی یا فرعی بودن این فعلها را مش ّخص کنید.
یُ ِ
یذهب ،لیعملوا
حس ُن ،ال
ْ
ساخنت فعل و تعریب از اهداف نیست .دانشآموزی 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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دانشآموز باید انواع ِل و ال را در جمالت واضح تشخیص دهد.

تـمرینها

تـمرین ا ّول:
هدف تقویت توانایی دانشآموز در کاربرد واژگان و درک مطلب است .از فراگیر
میخواهیم هر جمله را بخواند و ترجمه کند .این کار ،نـمرۀ شفاهی او را تشکیل میدهد.
در این مترین فراگیر در پی یافنت پاسخ در واژگان درس بر میآید .او باید بتواند معنای جمالت
را بفهمد تا بتواند کلمۀ مرتبط با معنای آنها را در واژهنامۀ آغازینِ درس بیابد .برای این کار،
حدود دو دقیقه به دانشآموزان فرصت میدهیم تا این مترین را حل کنند .سپس از پنج نفر
میخواهیم جوابشان را بخوانند و هر جمله را ترجمه کنند .نیازی به نوشنت ترجمه نیست؛
زیرا عبارتهای این مترین هامن عبارات منت درساند.
تـمرین دوم:
هدف ،تقویت مهارت واژهشناسی است .پس از تعیین کلمۀ ناهامهنگ الزم است که
دانشآموز دلیل را هم بیان کند .این کار ،وقتگیر نیست و برای جلوگیری از ارائۀ پاسخهای
تصادفی پسندیده است.
پاسخها :الثقافة ،الفخریة ،القمیص ،النیام ،الشهادة و القط
تـمرین سوم:
هدف ،تقویت آموختههای دانشآموز در بخش قواعد است.
تـمرین چهارم:
هدف این مترین ،تقویت مهارت واژهشناسی و ترجمه است.
تـمرین پنجم:
هدف این مترین ،تقویت مهارت شناخت انواع فعل در جمله است .مهمترین بخش هر
زبانی فعل است .در کتاب درسی به اندازۀ کافی این مترین نهاده شده است.
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تـمرین ششم:
ِ
مترینات این
این تـمرین از زیباترین تـمرینات کتاب درسی است .در سالهای گذشته،
چنینی همواره برای دانشآموز جذّاب بوده است .این مترین ،پیوندی میان ادبیات فارسی و
متأسفانه طرح ضعیف سؤال در مسابقات و آزمون رسارسی ،موجب شده است
عربی است؛ ّ
به این مطلب آسیب وارد شود .طرح سؤال از این قسمت بسیار وقتگیر و دشوار است و
برای دانشآموز لذّتبخش است .به رشط اینکه ط ّراح 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 ف ّعالیتهای پژوهشی در دانشآموزان است .به یاد داشته باشیم که درس
عربی با همۀ دروس دیگر فرق اساسی دارد  .زبان این درس فارسی نیست؛ لذا منیتوان 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 کردهاند موجب میشود دانشآموز فکر کند اکنون وظیفۀ
او در برابر فرهنگش چیست؟

ارزشیابی و وسایل کمک آموزشی

میتوان در این مورد پردهنگار (پاورپوینت) یا مناهنگهای 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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دانشافزایی برای دبیر (نه برای دانشآموز)
 1فعل «أَلْقَی» کاربردهای بسیاری دارد؛ از آن جمله:
ألقَی :انداخت ،القا كرد ،پرتاب كرد ،ایراد كرد (سخرنانی).
ألقی ب ِِظلِّ ِه (ب ِِظاللِ ِه) علی :سایه افكند بر ،سایهاش را بر  ...گسرتاند.
ألقَی ِ
بنفسه فی :خود را در  ...انداخت ،وارد  ...شد.
ألقَی ِخطاباً :سخرنانی كرد ،خطبهای ایراد كرد ،سخرنانی ایراد كرد.
ألقَی ضو ًء علی :را روشن كرد ،را بررسی كرد ،را توضیح داد ،را رشح و بسط داد.
ألقَی 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.
أَلقَی كلمةً :ایراد سخن كرد ،سخرنانی كرد ،سخنانی ایراد كرد.
ِاللئِـ َم ِة (اللَّوم) علی :مسئولیت (تقصیر) را به گردن  ...انداخت ،رسزنشها را متو ّجه
ألقَی ب ّ
مقص دانست.
 ...دانست ،را رسزنش كرد ،را ّ
ألقَی القبض علی :را دستگیر كرد ،را بازداشت کرد.
السمع :به او گوش سپرد.
ألقَی إلیه َّ
ألقَی القبض علی الْ ُمشتبه فیه :فرد مظنون را دستگیر كرد.
هنگام» است .سایر کاربردها:
ُ 2م ْن ُذ کاربردهای بسیاری دارد .معنای معروف آن «از
ِ
ُم ْنذُ :بعد از ،پس از ،از وقتی که ،چون که ،نظر به اینکه ،از این رو ،چون ،از آنجایی که
ُم ْن ُذ  :مرتادف « ُمذْ» است ،از زمانیكه؛ « ُم ْن ُذ اآلن» :از هماكنونُ « ،م ْن ُذ الْیوم» :از امروز.
ُمن ُذ ال ِق َدم :از قدیم ،از گذشته ،از قدیم االیّام
منذ عهد قریب (منذ فرتة قریبة) :به تازگی ،این روزها (به تازگی)
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الساب ُِع
اَلدَّ ُ
رس ّ
اهداف
دانشآموز در پایان این بخش باید بتواند:
 1منت درس را درست بخواند ،درست بفهمد و درست ترجمه کند.
 2پیام درس را درک کند.
 3به هنگام رضورت به حکمتهای درس استشهاد کند.
 4معنای کلامت جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند.
َیس و أَصبَ َح» به ویژه فعل مه ّم کان در
 5با معانی افعال پرکاربرد ناقصه «کانَ ،صا َر ،ل َ
جمله آشنا شود.
 6مکاملهای ساده با پزشک را اجرا کند.

فرایند آموزش

این منت از جذّابترین متون کتابهای درسی عربی زبان قرآن است .در نظرسنجیها
باالترین امتیاز را به دست آورد .بسیاری از دانشآموزان با ناراحتی میپرسند :آیا واژههایی از
فارسی نیز در زبان عربی راه یافتهاند؟
این منت ،پاسخی به پرسش آنان است .دادوستد واژگانی پدیدهای کامالً طبیعی در رسارس
جهان است .به ویژه میان مردمان همسایه طبیعیتر است.
مع َّربات فارسی به کلامتی گفته میشود که در زبان و ادبیات عرب استفاده میشوند؛ ا ّما
ریشۀ فارسی دارند .هر کلمهای که در زبان عربی ،ریشۀ عربی نداشته باشد؛ به آن مع َّرب
میگویند .تعریب آن است که کلمهای غیرعربی را به شکل عربی درآورند؛ یا آن را به هامن
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شکل اصلی بیان کنند .سیبویه میگوید« :التعریب هو أن تتکلم العرب بالکلمة األعجمیة
مطلقاً ،فهم تار ًة یلحقونها بأبنیة کالمهم ،وطورا ً ال یلحقونها بها» .در زبان عربی کلامت بسیاری
وجود دارند که دخیل از فارسی ،یا از زبانهای ایرانی میباشند؛ مانندَ :هن َد َسة از اندازه یا
فسج از بنفشه.
جاموس از گاومیش و بَ َن َ
در ریشهشناسی واژگان (اتیمولوژی) ( )etymologyو در زبانشناسی ( )linguisticsبه
ریشهیابی واژگان در گذر تاریخ میپردازند و دگرگونیهای واژگان را در انتقال شفاهی و کتبی
از یک زبان به زبان دیگر بررسی میکنند .تأثیر زبانها متقابل است .زبان فارسی و عربی
بر هم تأثیر گذاشتهاند؛ زیرا اعراب در چهار سدۀ نخست هجری در ایران حضور داشتند و تا
انقالب مرشوطه متون مهم به زبان عربی یا فارسی آمیخته به عربی نوشته میشد و از سوی
دیگر ایرانیان در پیدایش و ساختار زبان عربی نقش ارزندهای داشتند .در زبان عربی واژگان
بسیاری وجود دارد که به آنها «مع َّربات» میگویند .ریشۀ بسیاری از مع َّربات هنوز ناشناخته
است.
در کتابهای لغت صدها واژۀ عربی که از زبان فارسی به عربی راه یافتهاند آمده است و
جوالیقی ،ا ّدی شیر و لویس معلوف به بسیاری از آنها اشاره کردهاند.
دکرت هادی العلوی در کتاب خالصات فی السیاسة والفکر السیاسی فی اإلسالم صفحۀ ۱۶۸
مینویسد« :نویسندگان متق ّدم در دنیای عرب بیشرت از اصل فارسی بودند ».در صفحۀ ۱۶۹
میگوید« :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 ( )۲2–۲3مینویسد:
سیبَ َویه داناترین مردم در نحو بود و بعد السیرافی بزرگترین 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 نهادهاند:
الثعالبی نویسندۀ کتاب فقه اللغة و رس العربیة .عبداللّٰه بن املقفع (روزبه بن دادویه)
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زادۀ جور (گور) ایران ،مرتجم کلیله و دمنه از پهلوی به عربی ،و نویسندۀ األدب الکبیر
واألدب الصغیر .ابن سینا نویسندۀ القانون فی الطب .ابوبکر رازی نویسندۀ تاریخ الطب و
األدویة املفردة ،ابوریحان بیرونی نویسندۀ اآلثار الباقیة عن القرون الخالیة و دهها کتاب دیگر،
عبدالقادر جرجانی بنیانگذار علم بالغت و نویسندۀ کتاب دالئل اإلعجاز وأرسار البالغة ،شیخ
املفسین طربی ،بخاری ،إمام مسلم ،نویسندۀ کتاب صحیح مسلم ،ابوحنیفة النعامن ،بشّ ار
ّ
بن بُرد و . ...
فارسی به روشهای مختلفی بر عربی اثر نهاده و بسیاری از واژگان عربی را با خود به
دیگر زبانها از جمله به آسیای مرکزی و شبه قا ّرۀ هند برده است.
در ادبیات فارسی گاهی با استفاده از مصدرها و قالبهای عربی واژههایی ساختهاند که
بعدها بسیاری به ادبیات عرب وارد شدهاند؛ مانند سوءتفاهم و صادرات و واردات.
کتابهای بسیاری دربارۀ مع َّربات فارسی نوشته شدهاند.

هماهنگی در ترجمۀ متن درس هفتم

لی ،فَ َق ْد نُ ِقل َْت إلَی الْ َع َرب َّی ِة أَلفا ٌظ
اَلْ ُمف َرداتُ الْفارِس َّی ُة َد َخل َِت اللُّ َغ َة الْ َع َرب َّی َة ُمن ُذ الْ َع ِ
رص الْجا ِه ِّ
ِـسبَ ِب التِّجا َر ِة َو ُدخو ِل الْ یرانیّی َن فی الْ ِعراقِ َوالْـیَ َمنِ .
فارِسیَّ ٌة کَثیـ َر ٌة ب َ
واژگان فارسی از دورۀ جاهلی وارد زبان عربی شدند ،کلامت فارسیِ بسیاری به دلیل
بازرگانی و ورود ایرانیان به عراق و یـمن به زبان عربی منتقل شد.
عض الْ َبضائِعِ الَّتی ما کان َْت ِعن َد الْ َع َر ِب کَـالْ ِم ِ
َوکان َْت تِ َلك اَلْ ُمف َرداتُ تَرتَ ِب ُط بِـ َب ِ
سك َوال ّدیبا ِج.
و این واژگان در ارتباط با کاالهایی بود که نزد عرب نبود؛ مانند مشک و ابریشم.
امم إیرا َن إلَی ال َّدولَ ِة الْ سالم َّی ِة.
َواشْ تَ َّد ال َّن ُ
قل ِم َن الْفارِس َّی ِة إلَی الْ َع َرب َّی ِة بَع َد ان ِْض ِ
و انتقال از فارسی به عربی پس از پیوسنت ایران به دولت اسالمی ش ّدت گرفت.
قیام ال َّدولَ ِة
َوفی الْ َع ِ
اسی ازْدا َد نُفو ُذ اللُّ َغ ِة الْفارِس َّی ِة حی َن شا َر َك الْ یران ّیو َن فی ِ
رص الْ َع ّب ِّ
اسانـی َوآ ِل بَر َم َك.
الْ َعبّاسیَّ ِة َعلَی یَ ِد أَمثا ِل أبی ُمسلِ ٍم الْ ُخر ِّ
و در عرص ع ّباسی هنگامی که ایرانیان در برپایی دولت ع ّباسی به دست امثال ابومسلم
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خراسانی و خاندان برمک رشکت کردند نفو ِذ زبان فارسی افزایش یافت.
َوکا َن ِلبْنِ الْ ُم َق َّفعِ َد ْو ٌر َعظی ٌم فی هذَا التَّأثیرِ ،فَقَد نَق ََل َع َددا ً ِم َن الْ ُکتُ ِب الْفارِسیَّ ِة إلَی
الْ َع َرب َّی ِةِ ،م ُثل کَلیلَة َو ِدم َنة.
و ابن مقفّع نقش بزرگی در این اثرگذاری داشت[ ،او] تعدادی از کتابهای فارسی مانند
کلیله و دمنه را به عربی برگرداند.
ْقاموس یَضُ ُّم ُم ْف َر ٍ
ْفیروزآبادی ُم ْع َج ٌم َمشْ هو ٌر ب ِْاس ِم ال ِ
دات کَثی َر ًة بِاللُّ َغ ِة الْ َع َربیَّ ِة.
َو لِل
ِّ
و فیروزآبادی فرهنگ لغت مشهوری به نام القاموس دارد که واژگان بسیاری را به زبان
عربی در بر دارد.
َوقَ ْد بَ َّیـ َن ُعلَام ُء اللُّ َغ ِة الْ َع َرب َّی ِة َوالْفارِس َّی ِة أَبعا َد ٰهذَا التَّأثیـ ِر فی ِدراساتِـهِم.
و دانشمندان زبان عربی و فارسی جنبههای این اثرگذاری را در مطالعاتشان آشکار
ساختهاند.
امت الْفارِسیَّ َة الْ ُم َع َّربَ َة َس ّم ُه « ُم ْع َج َم الْ ُم َع َّر ِ
ونجـی کِتاباً یَضُ ُّم الْ َکلِ ِ
بات
فَـ َق ْد أَل ََّف ال ُّدکتو ُر التّ ُّ
الْفارِس َّی ِة فی اللُّ َغ ِة الْ َع َرب َّی ِة».
دکتور تونجی کتابی را تألیف کرد که کلامت فارسیِ عربی شده را دربر میگرفت [و] آن را
«فرهنگ مع ّربات فارسی در زبان عربی» نامید.
أَ َّما الْ َکلِامتُ الْفارِسیَّ ُة الَّتی َد َخل َِت اللُّ َغ َة الْ َع َربیَّ َة فَ َق ْد تَ َغیَّ َرتْ أَصواتُها َو أَوزانُهاَ ،ونَطَ َق َها
الْ َع َر ُب َوفْقاً لِـأَ ِ
لس َن ِتهِم.
ا ّما صدا و وزن آن واژههای فارسی که وارد زبان عربی شد ،دگرگون شد و عربها آن را
مطابق زبان خودشان تلفّظ کردند.
روف الْفارِسیَّ َة «گ ،چ ،پ» الَّتی ال تو َج ُد فی لُ َغ ِتهِم إلَی ُح ٍ
فَ َق ْد بَ َّدلُوا الْ ُح َ
روف قَریبَ ٍة ِمن
َمخا ِرجِها؛ ِمث ُْل:
پَردیس ِ فر َدوسِ ،مهرگان ِ مه َرجان ،چا ُدرشَ ب َ ششَ ف و ...
حروف فارسیِ «گ ،چ ،پ» را که در زبانشان نبود به حروفی نزدیک به مخرجهایشان
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تبدیل کردند؛ مثال:
پَردیس ِ فر َدوسِ ،مهرگان ِ مه َرجان ،چا ُدرشَ ب َ ششَ ف و ...
َواِشتَقّوا ِمنها کَلِ ٍ
امت أُخ َری؛ ِم ُثل «یَ ْک ِنزونَ» فی آیَ ِة ﴿...یَک ِنزو َن ال َّذ َه َب َو الْ ِفضَّ ةَِ ﴾...من
کَلِ َم ِة «گَنج» الْفارِسیَّ ِة.
و واژگان دیگری از آن برگرفتند؛ مانند«یَ ْک ِنزونَ» در آیۀ ﴿...یَک ِنزو َن ال َّذ َه َب َو الْ ِفضَّ ةَ﴾...
از کلمۀ فارسیِ گنج.
دات بَ ْیـ َن الل ِ
َعلَینا أَ ْن نَ ْعلَ َم أَ َّن تَبا ُد َل الْ ُمف َر ِ
َبیعـی یَ ْج َعلُـها غَن َّی ًة فی
ُّغات ِفـی الْعال َِم أَم ٌر ط ٌّ
سلوب َوالْبَیانِ .
الْ ُ ِ
باید بدانیم که تبادل واژگان میان زبانهای جهان امری طبیعی است که آنها را در شیوه
و گفتار غنی میسازد.
َوال نَستَطی ُع أَن نَ ِج َد لُ َغ ًة بِدونِ کَلِ ٍ
امت َدخیلَ ٍة؛ کا َن تَأثی ُر اللُّ َغ ِة الْفارِس َّی ِة َعلَی اللُّ َغ ِة الْ َع َرب َّی ِة
سالم أَ َ
سالم.
کثَ ِمن تَأثیرِها بَع َد الْ ِ
ق ََبل الْ ِ
و نـمیتوانیم که زبانی بدون کلامت دخیل پیدا کنیم .تأثیر زبان فارسی بر زبان عربی پیش
از اسالم بیشرت از تأثی ِر آن پس از اسالم بوده است.
ِـس َب ِب الْعا ِملِ
َوأَ ّما بَ ْع َد ظُهو ِر الْ ِ
سالم فَق َِد ازْدا َد ِت الْ ُمف َرداتُ الْ َع َرب َّی ُة فی اللُّ َغ ِة الْفارِس َّی ِة ب َ
ینی.
ال ّد ِّ
ا ّما پس از پیدایش اسالم ،واژگان عربی در زبان فارسی به دلیل عامل دینی بیشرت شد.

اعلموا

هدف این است که دانشآموز معانی افعال ناقصه را در جمله ،درست تشخیص دهد.
َیس و أَصبَ َح.
افعال ناقصهای که دانشآموز میخواند عبارتاند از :کانَ ،صا َر ،ل َ
موضوع اصلی درس ،فعل کان است .معانی و کاربردهای گوناگون فعل کا َن در درس
آموزش داده شده است .اه ّمیتی که فعل کا َن دارد ،سه فعل دیگر کمرت دارند .این فعل در
ترکیب با افعال دیگر معادل ماضی بعید و ماضی استمراری میشود .گاهی نیز کا َن از حالت
فعل ناقص (ربطی) خارج میشود و به معنای وجود داشنت است .کان به معنای «بود» و
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«است» ،فعل کا َن بر رس حرف ج ّر که معادل مفهوم «داشنت» است ،همۀ این موارد موجب
کاربرد دقیق و چند منظورۀ کا َن میشود.
دبیر میتواند به تغییری که فعل ناقص در اسم و خرب پدید میآورد اشاره کند؛ مثالً از
دانشآموز بخواهد فرق این جمالت را بیان کند:
رض .کا َن سعی ٌد حارضا ً.
سعی ٌد حا ٌ
میل .أَ ْصبَ َح ال َّربی ُع َجمیالً.
ا َل َّربی ُع َج ٌ
و به دانشآموز بگوید خرب افعال ناقصه معموالً فتحه یا تنوین فتحه میگیرد؛ 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 نـمیشود.
هدف این نیست که هرچه در رصف و نحو است در دورۀ دبیرستان به دانشآموز آموزش
داد .آن کس که عالقهمند 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 مهارتهای شفاهی را در صورتی که کتاب پر حجم باشد ،از دست خواهد داد.

حوار

گفتوگو با پزشک از پرکاربردترین موضوعات در آموزش مکامله در هر زبانی است .در
مکاملۀ این درس به این موضوع پرداخته شده است.

تـمرینها

تـمرین ا ّول:
هدف ،تقویت توانایی دانشآموز در درک مطلب است .از فراگیر میخواهیم هر جمله را
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بخواند و ترجمه کند .این کار نـمرۀ شفاهی او را تشکیل میدهد.
در این مترین ،فراگیر جملهها را میخواند و ترجمه میکند ،سپس در پی یافنت گزینههای
درست و نادرست برمیآید .این کار مهارت درک و فهم او را تقویت میکند.
پاسخها :صحیح ،صحیح ،غلط ،صحیح ،غلط
تـمرین دوم:
هدف ،ایجاد پیوند میان ادبیات فارسی و عربی است .طرح این سؤال بسیار وقتگیر است
متأسفانه بسیاری
و کار هرکسی نیز نیست .الزمۀ آن تسلّط به ادبیات هر دو زبان استّ .
از منونه سؤاالت طرح شده در این زمینه ایرادهای فراوانی دارند .بنابراین ،پیشنهاد میشود
اگر احساس میکنید 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 آموختههای فراگیر در بخش قواعد
انواع فعل است .شناخت و ترجمۀ فعل مهمترین 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 بارمبندی پایههای دهم و یازدهم نیز لحاظ شده است.
هرچند تبدیل و ساخنت ساختهای مختلف فعل مطلوب ما نیست؛ ا ّما توانایی تشخیص
و ترجمۀ درست فعل م ّدنظر است .تشخیص نوع فعل و ترجمۀ درست آن به تدریج موجب
میشود تا دانشآموز 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
بیآنکه معلّم از او ساخنت را بخواهد ساخنت نیز حاصل میشود .به خاطر ارزش باالی یادگیری
فعل مدام مشابه این مترینات در کتاب تکرار میشود .این تکرار در دو سال آینده نیز ادامه
خواهد یافت.
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تـمرین چهارم:
هدف تثبیت آموختههای دانشآموز در شناخت اسمهای مشتق است .البتّه لفظ مشتق
در کتاب تدریس نشده است .همچنین تشخیص جامد نیز هدف نیست .اینکه دانشآموز
بداند ال َف َرس جامد غیر مصدری است و اَلْ َح َسن مشتق است فقط زمینهساز طرح سؤاالتی
میشود که بیشرت به تلههای آموزشی شبیهاند .اینکه دانشآموز بداند الرصاط و السبیل و
الطریق جامدند ،یا مشتق وقت کالس را میگیرد و باعث میشود دبیر فرصت نکند به کارهای
مهمتر برسد .این مباحث برای طرح در دانشگاه و در رشتههای مربوط به خودشان هستند.
تـمرین پنجم:
هدف ،تقویت مهارت ترجمه است .آموختههای قبلی دانشآموز در این مترین مورد سؤال
واقع شده است .این کار ،یعنی تکرار آموختهها در پایۀ دوازدهم نیز ادامه خواهد یافت و در
بارمبندی نیز تو ّجه کافی و الزم به آن خواهد شد.
بخش للمطالعة:
این بخش رصفاً برای مطالعۀ دانشآموز عالقهمند است .در صورتی که دبیر محرتم فرصت
داشته باشد میتواند این موضوع را در کالس مطرح کند؛ در نظرسنجیها دانشآموزان این
مطلب را بسیار پسندیدند و موضوعی بسیار جالب برای آنها بود.
بدیهی است که در هیچ آزمونی از این بخش ،سؤال طرح نـمیشود.

البحث العلمي

هدف ،تقویت ف ّعالیتهای پژوهشی در دانشآموزان است .دانشآموز عالقهمند میتواند
در منابع جستوجو 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 منیتوان 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 م ّدنظر 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.
مراقب باشیم کار پژوهش را خود دانشآموز انجام دهد .شوربختانه برخی سودجویان
کارهای پژوهش را انجام میدهند و به افراد میفروشند .دقّت در شیوۀ اجرای پژوهش تا
حدودی میتواند در موفّقیت بخش البحث العلمی کمک کند.

ارزشیابی و وسایل کمک آموزشی

میتوان در این مورد ،پردهنگار (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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دانشافزایی برای دبیر (نه برای دانشآموز)
« 1اِزدا َد» در اصل «اِ ْزتَیَـ َد» بوده است .اِ ْزتَـیَـ َد ،اِ ْز َدیَـ َد ،اِ ْز َدا َد.
 2دلیل وجود جیم در دیباج این است که در زبان پارسی کهن هامنند زبان کردی حرف
فسج،
گ در انتهای برخی کلامت وجود داشته است؛ مثال بیشرت :تازَگ :طازَج ،بَ َنفشَ گ :بَ َن َ
بَرنا َمگ :بَرنا َمج ،نَـمو َدگ :نـموذَج ،روزنا َمگُ :رزنا َمج ،دیباگ :دیباج و ...
 3دکرت مح ّمد التونجی نویسندۀ کتاب «معجم املع َّربات الفارسیّة» است .او زادۀ  ۱۳۱۲خورشیدی
برابر با  ۱۹۳۳میالدی 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.
 4برخی کلامت مع َّرب دارای ریشۀ فارسی:
أسوارَ :سوار
جزیة :گِزیت
أسوار :دستوار (دستبند)
ُرستاقُ :رستاگ (روستا)
بادزَهر :پادزهر
زَن َجبیل :زنگپیل
بَخت :بخت
ُسا ِدق :رساپرده
برقع :پرده
ِسکَن َجبین :رسکه انگبین
فسج :بَ َنفشَ گ
ُسن ُدس :سندس
بَ َن َ
بَی َدق :پیا َدگ (پیاده)
وسن :سوسن
َس َ
پسته :فُستُق
َصولَجان :چوگان
تاج :تاج
طازَج :تازَگ (تازه)
ت َباشیر :تَبا+شیر ( ِمث ُْل الْ َح ِ
لیب) در عربی طَباشیر گویند .طَست :تشت
توت :توت ( ِفرصاد)
فالوذَج :پالو َدگ (فالوده)
توتیاء :توتیا
قَصعة :کاسه
جاموس :گاومیش
کَعک :کاک (کیک)
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لَعل :الل
مارِستان :بیامرستان
ِمه َرجان :مهرگان (جشنواره)

پاسخ پرسشهای شما

نَرجِس :نرگس
نِرسین :نرسین
نِفط :نفت

َ 1م َع معرب است یا مبنی؟
ِ
ظروف األم ِكنة ،ومعناه امل ُصا َحبةُ .والذی ّ
أ ّما “ َم َع” ،فهو ٌ
یدل علی أنّه اس ٌم أنّه إذا
ظرف من
وربا أدخلوا علیه َ
“جئت ِمن
حرف الج ّر ،قالوا:
ُ
أُفرد نُ ّون ،فیقال“ :جا َءا َم ًعا” .و“أَقْبَ َل َم ًعا”ّ ،
َم ِع ِه” ،أی :من ِع ْن ِد ِه .ولو كان أداةً ،لكانت ساكن َة ِ
اآلخر علی ح ِّد “ َه ْل” ،و“قَ ْد” ،و“بَ ْل” ،إذ ال
فسكّن ِ
آخ ُرها .قال الشاعر:
وربا ذُهب بها
ِعلَّ َة تُوجِب الفتحّ ،
مذهب الحرفُ ،
َ
فَر ِ
وای َم ْع ُك ْم  ...وإن كانت زِیا َرتُ ُك ْم لِام َما
ِیشی ِم ْن ُك ُم و َه َ
والقیاس فیها أن تكون مبنیّة ل َف ْر ِط إبهامها ،كـ “لَ ُدنْ”،
مل ّا اعتقد فیها الحرفیّة سكّنها.
ُ
رصفهم فی “ ِع ْن َد”،
رصفوا فیها علی ح ّد ت ُّ
و“ َح ْیثُ ” .وإنّ ا أُعربت ونُصبت علی الظرف ّیة ،ألنّهم تَ َّ
مال» ،أی :هو فی ِملْ ِكي ،وإن كان غائبًا ،كام یُقالِ « :ع ْن ِدی ٌ
فیقولونَ « :م ِعی ٌ
مال».
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« :إ َّن الفضل
لیكون مع القوم ثم یقوم من معهم».
وتقع خ ًربا ،وصلة ،وصفة ،وحاالً ،ودالة علی حضور نحوَ « :و نَ ِّجنی َو َمن َمعی» ،وعلی قرب:
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.
فک ادغام؟ (أَ ْن ال) یا (أَ ّل)
 2در «أَ ْن  +ال» ادغام درست است یا ّ
در قرآن به دو شکل آمده است؛ مانند:

بخش چهارم:محتوای کتاب  و چگونگی آموزش درسها 121

یم ُح ُدو َد اللّٰ ِه فَ ِإ ْن ِخ ْفتُ ْم أَ َّل
﴿ َولَ یَ ِح ُّل لَ ُك ْم أَ ْن تَأْ ُخذُوا ِم َّم آتَ ْیتُ ُمو ُه َّن شَ ْیئًا إِلَّ أَ ْن یَ َخافَا أَلَّ یُ ِق َ
اح َعلَیْه َِم﴾ بقره229 :
یُ ِق َ
یم ُح ُدو َد اللّٰ ِه ف ََل ُج َن َ
و بار دیگر مانند این آیه:
یق َعلَی أَ ْن لَ أَق َُول َعلَی اللّٰ ِه إِلَّ الْ َح َّق قَ ْد ِجئْتُ ُك ْم ِببَیِّ َن ٍة ِم ْن َربِّ ُك ْم فَأَ ْر ِس ْل َم ِع َی بَ ِنی
﴿ َح ِق ٌ
سائِ َیل﴾ اعراف105 :
إِ ْ َ
 3در جمله علیك بذکر اللّٰه با تو ّجه به اینکه علیك معنای فعل دارد ،آیا یک جار و مجرور
داریم یا دو تا؟
اسم فعل در عربی دو نوع است :منقول و مرتجل؛ و علیك اسم فعل منقول از جار و
مجرور است و متعلّق ندارد هرچه باشد جار و مجرور است و از این خارج منیشود.
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متون کوتاه برای تمرین در کالس

(ماذا تفعل؟)
ـدیـق کاتِ ٌب.
کا َن لِـ َر ُجـلٍ َص ٌ
َسأَ َل ال َّر ُج ُـل الکاتِ َب« :ماذا تَف َع ُل ِ
هذ ِه األ یّا َم»؟
شغول ب ِ
َقال الکاتِ ُب« :أنا َم ٌ
ف َ
تاب».
ِتألیف الْ ِک ِ
ف َ
دیق الکاتِ ِبَ « :و َهل ِب ْع َت شَ یئاً»؟
َقال َص ُ
َ
قال الکاتِ ُب« :نَ َعم؛ ِب ْع ُت َس ّجا َد َة بَیتي َو الـث َّّـل َج َة َو التِّل ِفزیونَ».
ریق)
(أق َر ُب طَ ٍ
َ
شخص لِـ ُجحا :أی َن أق َر ُب طریقٍ لِل ُمستَشفی؟
قال ٌ
َقال ُجحاِ :ق ْف في ِ
ف َ
وسط الشّ ارِع ت َِصل ب ُِسع ٍة.
اش)
لیب الغَشّ ُ
( ُجحا و بائِـ ُع الْ َح ِ
لیب الْغَشّ ِ
َ
لیب».
اش« :أطل ُُب كیلوا ً ِم َن الْ َح ِ
قال ُجحا لِبائِـعِ الْ َح ِ
ف َ
لیب« :لٰك ّني أُشا ِه ُد َم َع َك وِعائَینِ یا ُجحا»؟
َـقال بائ ُع الْ َح ِ
ف َ
لیب في وِعا ٍء َو الْام َء في وِعا ٍء آ َخـ َر.
َقال ُجحاَ :حتّی ت َ ْج َع َل الْ َح َ
(أربَ ُـع َمال ِعق)
َ
ـوم.
قال
ش ْب ِم ْن هذا ال َّدوا ِء أربَـ َع َمال ِعق ك َُّـل یَ ٍ
ُ
الطبیب لِلْ َبخیلِ  :اِ ْ َ
َیس ِعندي إلّ ِمل َعقَتانِ فَقَط .فَـام ه َو الْ َح ُّل؟ ماذا أَف َع ُـل؟
جاب الْبَ ُ
فَـأَ َ
خیل :لٰ ِك ْن یا ُدكتور ،ل َ
ـئ)
( َحظّـي َسـ ِّی ٌ
َ
ـئ.
قال الْ َب ُ
خیل لِ َ
ـصدی ِقـ ِهَ :حظّـي َسـ ِّی ٌ
ف َ
ـئ؟!
َـقال َصدیقُـ ُه :لِامذا َحظ َُّـك َسیِّ ٌ
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ٍ
َیس فینا أ َح ٌد
نب بی ِتـنا أَ ْعلَ َن ْت َعن ت
جاب الْ َب ُ
خیلِ :ل َّن َّ
فَـأَ َ
َخفیضات و ل َ
الصی َدلی َة الَّتي َج َ
ریض.
َم ٌ
(ال َّتـ َمـ ّنـی)
اِصطَ َح َب أَح َمقانِ  ،و بَی َنام ُهام یـَمشیانِ في الطَّریقِ یوماً َ
قال أ َح ُد ُهام لِـآل َخـرِ :ما ه َو
ت َـ َمـ ّن َیك؟
ف َ
َـقال الْ َّو َل :أَتَـ َم َّنـی أَ ْن یَكو َن يل قَطی ٌع ِم َن الْ َغ َنم َع َد ُد ُه أَل ٌْف.
َو َ
ِّئاب َع َد ُد ُه أَل ٌْف لِـتَأْكُـل أَغنا َم َك ،فَـغ َِض َب
قال الثّاين :أَت َـ َم َّنـی أَ ْن یَكو َن يل قَطی ٌع ِم َن الذ ِ
األ َّو ُل َو شَ تَ َمـ ُه ث ُ َّم ت َضا َرباَ ،م َّر ُجحا َو َسأَلَـ ُهام َعن َسبَ ِب نِزا ِعـهِام .فَـ َحكَیا لَـ ُه ِق َّصتَـ ُهام َو كا َن
ُجحا یَ ْح ِم ُل ِق ْد َرینِ َم ْملو َءینِ بِـالْ َع َسلِ فَـأَن َز َل الْ ِق ْد َرینِ َو كَ َّبـ ُهام َعلَی ِ
األرض َو َ
قال لَـ ُهام أَر َاق
اللّٰه َدمي ِم َثل هذا الْ َع َسل إ ْن لَم تَكونا أح َمقَینِ !
(س ّیا َر ُة األَیْس ِكریم)
َ
َ
َـسـأُریـ ِه َس ّیا َر َة األیس كریم.
قال ٌ
بخیل ِلبنائِـ ِه َ :من یَن َج ْح ِمنكُم ف َ
(الت ِ
َغسلونـي)
مس فَـالت ِ
خیل یَوماً .شا َهدوا َوصیِّتَـ ُه كا َن َمكتوباً فیـها« :أنا َسبَ ْح ُت أَ ِ
َغسلونـي».
ماتَ بَ ٌ
(س َب ُب الْ َق ْحط)
َ
شا َه َد َر ُج ٌل َسمی ٌنَ ،ر ُجالً نَحیفاً يف الْ ِقطار َو َس ِخ َر ِم ْن ُه َو َ
قال لَ ُه:
اس یَقولو َن صا َر يف البَل َِد قَحطٌ»؟!
«أَ َس ِم ْع َت أ َّن ال ّن َ
عت َو یَقولو َن أَیضاً أن ََّـﻚ َس َب ُب الْ َق ْحط»!
جاب ال َّن ُ
حیف« :نَ َعم؛ َس ِم ُ
أَ َ
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( َیدي أَط َول)
األُ ّم« :التَـ ُم َّد یَ َد َﻙ إلی ان ِتها ِء الطّا ِولَة؛ أَما ِعن َد َﻙ لِسا ٌن لِتَ َ
قول يل ماذا تَطل ُُب»؟!
االِب ُن« :نَ َعم یا أُ ّمي؛ ول ِک ّنی أعتَ ِق ُد أ َّن یَدي أَط َو ُل ِمن لِساين».
شها)
(تَنا ُو ُل الفا ِک َه ِة ِب ِق ْ ِ
َّبیب لِل َم ِ
ریضَ « :عل َ
َ
شها أکثَـ ُر فائِ َدةً».
شها؛ ِلنَّـها تَکو ُن ِب ِق ْ ِ
َیـﻚ ِبتَنا ُو ِل الْفاکِ َه ِة ِب ِق ْ ِ
قال الط ُ
ف َ
ریضَ « :علَی َعیني یا ُدکتور؛ َسأَف َع ُل ٰذلِ َك».
َقال الْ َم ُ
َ
أي فاکِ َه ٍة ت ُِح ُّب»؟
َّبیبَ « :و اآل َن ق ُْل يل َّ
قال الط ُ
َ
ریض« :الْ َمو َز َو ال َجو َز َو الْ َحب َح َب َو األناناس».
قال الْ َم ُ
(کَلِ َم ُة ُسکَّرٍ)
اَلْ ُم َد ِّر ُس« :ق ُْل لي ُجملَ ًة فیها کَلِ َم ُة ُسکُّـر».
اي الْحا َّر».
التِّلمیذُِ َ :
«شبْ ُت الشّ َ
الس َّک ِر يف ٰه ِذ ِه الْ ُجملَ ِة»؟!
الْ ُم َد ِّر ُسَ « :ولٰ ِک ْن أی َن کَلِ َم ُة ُّ
اي الحا ِّر ،یا س ِّیدي».
التِّلمیذُ« :ذابَ ْت يف الشّ ِ
(ال ِق ْس ُط اآل ِخ ُر)
عطي ِ
قال َِت السیِّ َد ُة لِ ِ
آخ َر ِق ْس ٍط لِـثَ َمنِ َع َربَ ِة ِطفيل».
صاح ِب الْ َمتْ َجرِِ « :جئْ ُت ِلُ َ
قال ِ
حال ابْ ِن ِ
َیف ُ
َ
ـﻚ».
صاح ُب ال ُّدکّانِ « :ک َ
فَقال َِت الْ َمرأَةُ« :إنَّ ُه ِب َخیرٍ؛ ِع ْر ُس ُه يف األُسبو ِع الْقا ِدم».
(الْ َمد َر َس ُة اللَّیل َّی ُة)
اَألَ َّو ُلَ « :رجا ًء ،اِق َرأْ يل ٰه ِذ ِه ال ِّرسالةَ».
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«آس ٌف؛ ال أُ ِ
الثّانیِ :
قد ُر ال ِقرا َء َة يف ال َّنهارِ».
جیب ِج ّدا ً».
األ َّول{ ُمتَ َع ِّجباً}« :ق ُْل يل لِامذا؟! هذا َع ٌ
الثّانیِ :
«لنَّني َد َر ْس ُت يف َمد َر َس ٍة لَیل َّی ٍة».
(ال ِّتلمی ُذ الْفائِ ُز)
َیف کُ ْن َت ت ُ
أنت ر ِاس ٌب يف
ا َلْ َ ُب { ُمتَ َع ِّجباً}« :یا َولَ ُد ،ک َ
نت أَ َّو ٌل يف الْ َمد َر َس ِة َو َ
َقول يل دائِـامً أَ َ
ک ُِّل ِال ْم ِت ِ
حانات»؟!
الص ِّف َو الْ َمد َر َس ِة».
الْ َولَ ُد« :یا بابا ،أَنا أَ َّو ٌل يف الْ ُخرو ِج ِم ْن ِ
باب َّ
( َف ِّتشْ ني)
الس ّیارةَ»؟
ضا ِب ُط ُّ
س َ
الشطَة« :أَ َ
قت َّ
أنت الَّذي َ َ
َلسار ُِق« :طَبعاً ال؛ فَتِّشْ ني؛ إذا الت َُص ِّد ُق کَالمي».
ا ّ

(أ َّو ُل َع َمل َّی ٍة جِ راح َّی ٍة)
ریض« :یا ُدکتور ،أنا خائِ ٌف ِج ّدا ً».
الْ َم ُ
أنت خائِ ٌف»؟
َّبیب« :لِامذا َ
الط ُ
ریضِ :
«لنَّـ ُه ٰهذا أ َّو ُل َم َّر ٍة يف َحیايت أَ ْع َم ُل َع َملیَّ ًة ِجراحیَّةً».
الْ َم ُ
َّبیب« :الت َقل َْق .أنا ِمثل َُـﻚ أیضاًٰ .هذا أ َّو ُل َع َمل َّی ٍة ِجراح َّی ٍة أَ ْع َملُها».
الط ُ
(التَبکي)
قال َِت ال َج َّد ُة لِ َحفی َدتِها« :ال تَبكی؛ ِلَنَّ ُه َسیُصب ُِح َو ْج ُه ِك بَ ِشعاً إذا ت َبکی َن».
أنت بَك ِ
َس َكتَ ِت الطِّفلَ ُة َو سأَل َْت ب َِبا َء ٍةَ « :ه ْل ِ
َیت كَثیرا ً یا َج َّدتـي»؟!
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هاب إلَی الْ َق َمرِ)
(اَل َّذ ُ
قال َْت ُم َعلِّم ُة الْ ُجغرافیَّ ِة لِلتَّ ِ
المیذ بَ ْع َد َش ِح َد ِ
رس الْ َق َمرِ:
َّهاب إلی الْ َق َمرِ»؟
« َم ْن ِم ْنكُم یُ ِح ُّب الذ َ
المیذ أَیدیَ ُهم ّإل ِ
َرفَ َع ک ُُّل التَّ ِ
واحدا ً.
فَقالَت الْ ُم َعلِّ َمةُ« :یا ِ
َّهاب إلَی ال َق َمرِ»؟
هاش ُم ،لِامذا ال ت ُِح ُّب الذ َ
فَقاَل ِ
ِـﻚ ِمن الْ َمد َر َس ِة اِ ْر ِج ْع إلی الْبَ ِ
قال لی :بَع َد ُخروج َ
هاش ٌم« :أل َّن أَيب َ
باشةً».
یت ُم َ َ
(أکب َح َیوانٍ )
َُ
طَل ََب الْ ُم َد ِّر ُس ِم ْن أَ َح ِد ت ِ
الس ّبور ِة.
أكب َح َیوانٍ يف الْعال َِم َعلَی َّ
َالمیذ ِه أَ ْن یَ ُر َسم َ َ
أَ َح ُد التَّ ِ
المیذ َر َس َم نُقطَ ًة َصغی َرةً؛ ف ََسأَلَ ُه الْ ُم َد ِّر ُس« :ما ٰهذا»؟!
فیل یَأتي ِم ْن بَ ٍ
عید».
جاب الطّالِ ُبٰ « :هذا ٌ
فَأَ َ
( َبعیدَ ة)
َسأَ َل تِلمی ٌذ زَمیلَ ُهَ « :هل أَفغانستان بَعید ٌة َعن َمد َر َس ِتنا»؟
جاب زَمیلُ ُه« :ال أَظُ ُّن؛ ِلنَّ ُه يف َصفِّنا تِلمی ٌذ أفغا ٌّين یَأيت ِم ْن بَی ِت ِه إلَی الْ َمد َر َس ِة ك َُّل َصبا ٍح َعلَی
أَ َ
َد ّرا َج ِت ِه».
(س َب ُب ال َّتأخیرِ)
َ
الصغی ِر ِبغَضَ ٍب:
قال َِت الْ ُ ُّم ِلبْ ِنها َّ
«لِامذا تَأخَّرتَ ؟ أَما قُل ُْت ل ََك ا ْر ِج ْع ِم َن الْبَقّالَ ِة ب ُِسع ٍة»؟
ف َ
َقال ِالبْ ُن« :نَ َعم یا ماماَ ،ولٰ ِك ْن ما قُل ِْت يل أَ ْن أذ َه َب ب ُِسع ٍة»!
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(اَ ْل َوحیدُ فی ْالجا َب ِة)
أجاب َعلَی سؤا ِل الْ ُم َعلِّم الیو َم»؟
ا َِلبْ ُنَ « :هل ت َعلَ ُم یا أيب أنَّني الطّالِ ُب ال َوحی ُد الَّذی َ
ا َلْ َ ُبَ « :و ما ه َو السؤال»؟
ا َِلبْ ُنَ « :منِ الَّذي ما کَتَ َب وا ِجبَ ُه»؟
(أَنا أَبـي)
دید َوال یَ ِ
صاب ب َِب ٍد شَ ٍ
قد ُر أَ ْن یأ َيت إلَی الْ َمد َر َس ِة الْ َیو َم».
ا َلطّالِ ُب ( َعلَی الْھاتِف)« :اِبْني ُم ٌ
أنت»؟
ُمسا ِع ُد الْ ُمدیرَِ « :م ْن یَتَ َکلَّ ُم َمعي؟ َم ْن َ
ّالب« :أَنا أَبـي؛ یا َس ِّیدي».
ا َلط ُ
(اَل َّر ُج ُل)
َ
ِب أ ْن تَأک َُل کَثیرا ً َحتّی ت ُصب َِح َر ُجالً».
قال الْ َ ُب ِلب ِن ِه َّ
الصغیرِ« :یَج ُ
ا َِلبْ ُن« :ما َمع َنی َر ُجل یا بابا»؟
ا َلْ َ ُب« :ا َل َّر ُج ُل ه َو الْ َق َوی َو ه َو الَّذي یَ ْح ُك ُم فی الْبَ ِ
یت».
ِب أ ْن أُصب َِح َر ُجالً ِم َثل ماما».
ا َِلبْ ُن« :یَعني یَج ُ
(اَلْوِداع)
اَألُستاذُ« :لِامذا ما ِجئْ َت إلَی الْ َمد َر َس ِة أ ْم ِس یا ُح َسی ُن»؟
ُح َسی ٌن« :كُ ْن ُت أ ْحلُ ُم أَنَّني ُمسا ِف ٌر».
نت یا َجوا ُد لِامذا ما ِجئْ َت»؟
ا َلْ ُستاذَُ « :و أَ َ
َجوا ٌد« :كُ ْن ُت أُ َو ِّد ُع ُه یا أُستاذُ».
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قت الْ َعشا ِء)
( َو ُ
خیل يف بَ ِ
یت َصدی ِق ِه الْبَخیلِ َو َسأَلَـ ُه« :يف أَ ِّي سا َع ٍة َستَأْكُلو َن الْ َعشا َء»؟
کا َن َر ُج ٌل بَ ٌ
نت تَ ْخ ُر ُج ِم َن الْ َب ِ
یت».
جابِ « :عن َدما أَ َ
أَ َ

(اِن َج ْح)
خیل ِلبْ ِن ِه« :اِن َج ْح ِ
َ
شتي ل ََـﻚ کُ َرةً».
قال بَ ٌ
الس َنة َو أَنا أَ َ
هذ ِه َّ
حا َو َل الْ َولَ ُد َو نَ َج َح .أَبوه اشْ َتَی لَ ُه کُ َرةًَ .و َ
الس َن ِة الْقا ِد َم ِة أیضاً؛ أن َف ْخها
قال لَ ُه« :إ ْن تَن َج ْح يف َّ
ل ََك».
َیس فی ِه شَ ی ٌء)
( َب ٌ
یت ل َ
الصغی ُر یَـ ْمشیانِ َخل َْف جِناز ِة أ َح ِد الْ َم ْوتَیَ ،و َس ِمعا َصوتَ زَو َج ِة
كا َن َر ُج ٌل بَ ٌ
خیل َو ابْ ُن ُه َّ
َصیح باكیةً:
هي ت ُ
الْ َم ِّی ِت َو َ
«سیَذ َهبو َن ب َِك إلی بَیْ ٍت لَیْ َس فی ِه ِفر ٌاش َو ال ما ٌء َو ال طَعا ٌمَ ».و َعلَی الفَو ِر َ
قال الْ َولَ ُد ِلَبی ِه:
َ
«یا أَيبَ ،ه ْل یَ ْذ َهبو َن ِب ِه إلَی بَی ِتنا»؟
( ُم َت َس َّبح)
خیل َو شا َهدوا َوصیَّتَ ُه َمکتوباً فیها« :أنا ُمتَ َسبَّ ٌح؛ ال تَغ ِْسلوين».
ماتَ َر ُج ٌل بَ ٌ
(ا َْلسنانُ )
ِّفلَ « :ه ْل ل ََـﻚ ْأسنا ٌن یا َج ّدي»؟
ا َلط ُ
َیس لی أَسنانٌ».
اَلْ َج ُّد« :ال ،یا َولَدي؛ ل َ
ِّفل« :إ َذنْ ،اِ ْحتَ ِف ْظ يل ِب ٰه ِذ ِه التُّفّا َح ِة َحتّی أَ ْر ِج َع».
ا َلط ُ
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(اَل ِّزحام)
َجل ََس أَ َح ُد الْبُ َخالء َم َع زَو َج ِت ِه یَأكُالنِ الْغَدا َء فی ِق ْدرٍ.
ف َ
َقال لِ َزو َج ِت ِه« :ما أَط َی َب الْغَدا َء لَوال ال ِّزحا ُم»!
أنت»؟!
«أي ز ٍ
ِحام َو ال یو َج ُد ّإل أَنا َو َ
فَقال َْت زَو َجتُ ُهُّ :
خیل« :كُ ْن ُت أتَـ َم َّنی لَو كُ ْن ُت أَنا َو الْ ِق ْدر فَقَط»!
وج الْ َب ُ
جاب ال َّز ُ
فَأَ َ
( ُمشاهَدَ ُة الْ َمط َعم)
َ
خیل ِلوال ِد ِه:
قال َر َج ٌل بَ ٌ
«إذا نَ َجحتُم يف االم ِتحانات؛ َس َ
وف نَذ َه ُب إلَی الْ َمط َع ِم لِ ُمشا َه َد ِة األوال ِد الَّذی َن یَأکُلو َن
الطَّعا َم».
(أ تَع ِرفُنی)
اس الَّذی َن کانوا في األسفَل؛ فَ َرآ ُهم ِصغارا ً
َبي ِمن بُر ٍج ُمرتَ ِفعٍ؛ ِعن َد ال ُّنزو ِل شا َه َد ال ّن َ
نَ َز َل غ ٌّ
ِج ّدا ً؛ فَ َرکَّ َز َعلَی ِ
واح ٍد ِمن ُهم َو کُلَّام کا َن یَنز ُِل ِمن طابِقٍ إلَی طابِقٍ ؛ کا َن یَنظُ ُر إلَی ِه َو کا َن یُشا ِه ُد
کب َحتَّی َو َص َل إلَی الْ ِ
رض؛ فَ َذ َه َب َو َحضَ َن ال َّر ُج َل َو َسلَّ َم َعلَی ِه.
َحج َم ُه یَ ُ ُ
ف ََسأَلَ ُه ال َّر ُج ُل ُمتَ َع ِّجباً« :أَ تَع ِرفُنی»؟!
جاب« :طَ ْبعاً؛ یا َر ُج ُل ،أَع ِرف َُـﻚ ُم ْن ُذ کُ ْن َت َصغیرا ً ِج ّدا ً».
فَأَ َ
(عُدَّ إلَی خ ِ
َمس ِمئَ ٍة)
کا َن َر ُج ٌل ُمصاباً ِبأَ َرقٍ َ .
قال َصدی ُق ُه لَ ُه:
« ُع َّد ِم ْن ِ
واح ٍد إلی َخ ْم ِس ِمئَ ٍة ث ُ َّم تَشْ ُع ُر بِال ُّن ِ
وم».
عاس َو ت َش ُع ُر بِال َّن ِ
فَأَ َخ َذ یَ ُع ُّد َحتَّی َو َص َل إلی ِمائِ ٍة َو ِعرشی َن َو شَ َع َر بِال ُّن ِ
عاس؛ فَقا َم یَغ ِْس ُل َوج َه ُه َحتَّی یَ ِص َل
إلَی َخ ِ
مس ِمئَ ٍة.
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(إلَی أی َن)
َسأَل َِت الْ ُ ُّم َولَ َدها« :إلَی أَی َن تَذ َه ُب»؟
قول ل ِ
جاب« :لِامذا أَ ُ
َـﻚ َو أَنا ُح ٌّر»؟!
فَأَ َ
ث ُ َّم َخ َر َج ِم َن الْبَ ِ
یت؛ ف ََسأَلَ ُه سائِ ُق َسیّار ِة األُ ْج َر ِة« :إلَی أیْ َن»؟
َیف ُ
أقول ل ََـﻚ»؟!
ُلت ِلُ ّمـی؛ ک َ
جاب« :ما ق ُ
فَأَ َ
(اَلْ ُمفا َجأَة)
ش َب َولَ ٌد َصغی ٌر ال َّدوا َء ق ََبل َمو ِع ِد ِه.
َِ
شبْ َت ق ََبل َمو ِع ِد ِه»؟!
والِ ُد ُه َسأَلَ ُه« :لِامذا َ ِ
َ
قال الْ َولَ ُدَ « :حتَّی أُفاج َِٔي الْ َجراثیم».
(ماذا یَبقَی؟)
یاضیات .أ َح ُد التَّ ِ
ِ
واب ( )4-4= ...
لس ِة ام ِتحانِ ال ِّر
کا َن األوال ُد جالِسو َن يف َج َ
المیذ کا َن الیَعر ُِف َج َ
قال لَ ُه« :یَ ْعني ِعن َد َﻙ أربَ ُع بُرت ٍ
سا َع َد ُه الْ ُم َعلِّ ُم َو َ
ُقاالت َو تَأک ُُل کُلَّها؛ َو اآل َن ق ُْل يل ماذا یَبقَی»؟
ش».
أَ َ
جاب التِّلمیذُ« :یَبقَی ال ِق ْ ُ
امي)
(ضاب ُِط َّ
الشطَة َو الْ َحر ُّ
أنت ساکِ ٌن»؟
َسأَ َل ضا ِب ُط َّ
الشطَة َحرامیّاً« :أَی َن َ
امي؟ «أَنا ساکِ ٌن َم َع أَخي».
فَأَ َ
جاب الْ َحر ُّ
َقال الضّ ا ِبطُ« :أی َن َ
ف َ
أخوﻙ ساکِ ٌن»؟
ف َ
امي« :ه َو ساکِ ٌن َمعي».
َقال الْ َحر ُّ
َ
قال الضّ ا ِبطُ« :أی َن أنتُام ساکِنانِ »؟
َ
اميَ « :م َع بَعض».
قال الْ َحر ُّ
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(إطا َع ُة األ ْمرِ)
قال الْ ُم َعلِّ ُم لِتَ ِ
َ
المیذ ِه« :اِف َعلوا ما أَف َع ُل».
السبّو َرةَ؛ فَـ َم َّز َق أ َح ُد
السبّو َرة؛ َو الْ وال ُد کَتَبوا کُلُّ ُهم؛ ث ُ َّم َم َس َح الْ ُم َعلِّ ُم َّ
ث ُ َّم بَ َدأَ بِالْ ِکتابَ ِة َعلَی َّ
التَّ ِ
المیذ َو َرقَ ُه.
(خَدْ ُع صا ِح ِب الْ َبقّالَ ِة)
َد َخ َل َولَ ٌد البَقّالَ َة ث ُ َّم َخ َر َج َو ضَ ِح َـﻚَ .سأَلَ ُه َصدی ُق ُه« :لِامذا تَض َح ُـﻚ»؟
َقالَ « :خ َد ْع ُت ِ
ف َ
صاح َب الْ َبقّالَةَ».
ف َ
َیف َخ َد ْعتَـ ُه»؟!
َقال« :ک َ
یت شَ یئاً».
َأجاب« :أَ ْعطَیتُ ُه ال ُّنقو َد َول ِک ْن ما اشْ َ َت ُ
ف َ
( َفقَط َدقی َق ٌة وا ِحدَ ٌة)
قالَت الْ َمرأَ ُة لِ َز ْوجِها:
واح َدةً؛ َرجا ًءَ ،ح ِّر ِﻙ الْ ِق ْد َر يف ک ُِّل َخ ْم ِس َدقائِق َم َّر ًة ِ
«أَ ْذ َه ُب ِع ْن َد الْجار ِة َدقی َق ًة ِ
واح َد ًة َحتَّی
سا َعتَینِ ».
(أنا َم ِّی ٌت)
الشطَةُ؛ فَأَرا َد أ ْن یَه ُر َب َو َ
قال لَ ُهم:
امی يف قَ ٍرب َمفتو ٍح؛ فَشا َه َد ُه ُّ
اِ ْختَ َبأَ َحر ٌّ
«أنا َمیِّ ٌت َو َخ َر ْج ُت َحتَّی أَشُ َّم الْ َهوا َء».
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شی َخ ْم َس َة کیلومرت ٍ
ات)
(اَلْ َم ُ
َّبیبَ .
َّبیب لَ ُه:
َذ َه َب َر ُج ٌل ساذ ٌَج إلَی الط ِ
قال الط ُ
مس َة کیلومرت ٍ
ات».
«اِ ْم ِش فی ک ُِّل یَ ٍ
وم َخ َ
الساذ َُج هاتِفیّاً َو َ
قال:
بَع َد َسبْعی َن یَوماً اِت ََّص َل ال َّر ُج ُل ّ
ِسی .ماذا أَفْ َع ُل ْالنَ»؟
«یا ُدکتور ،أنا َو َصل ُْت إلَی الْ َخلی ِج الْفار ِّ
(صو َر ُة َ ِ
أکب َح َیوانٍ )
طَل ََب الْ ُم َد ِّر ُس ِم ْن أَ َح ِد ت ِ
السبّو َر ِة.
َالمیذ ِه أَ ْن یَ ُ
أکب َحیَوانٍ َعلَی َّ
رس َم َ َ
فَقا َم أ َح ُد التَّ ِ
المیذ َو َر َس َم نُقطَ ًة َصغیرةً.
تَ َع َّج َب الْ َجمی ُع َو َسألَ ُه الْ ُم َعلِّ ُم «ما ٰهذا»؟!
فیل جا َء ِمن بَ ٍ
عید».
جاب الطّالِ ُبٰ « :هذا ٌ
فَأَ َ
(أنا ِ
ف)
آس ٌ
َ
فل لِخالَ ِت ِه« :یا قَبی َحةُ»!
قال ِط ٌ
فَ َع َّن َفتْـ ُه والِ َدتُ ُه َو أَ ْج َ َبتْ ُه أ ْن یَ ْعتَ ِذ َر.
ف َ
ِّفل لِخالَ ِت ِه« :أنا ِآس ٌف بِـأَن َِّك قَبی َحةٌ».
َقال الط ُ
(ا َْلشیا ُء الْ ُم ِه َّم ُة)
الصندوقِ َو أَق ِفلْ ُه َعلَیها».
قال َِت الْ ُ ُّم لِ ِطفلِها« :ضَ عِ الْ َشیا َء الْ ُم ِه َّم َة يف ُّ
الصندوقِ َو أَق َفلَ ُه َعلَیها.
فَ َوضَ َع الط ُ
فتاح يف ُّ
ِّفل الْ ِم َ
(أَ تَعر ُِف ْاسمی؟)
الصغی ُر َو َ
قال لَ ُه:
َذ َه َب شَ ْخ ٌص لِزیار ِة َصدی ِق ِهَ ،و ِعن َدما ضَ َغ َط ِز َّر الْ َج َر ِس؛ َخ َر َج اِب ُن ُه َّ
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َیـﻚ یا َولَد .أَ َ
«السالم َعل َ
بوك موجو ٌد»؟
َّ
َ
قال الْ َولَ ُد« :نَ َعم َموجو ٌد».
ف َ
َقال لَ ُه« :طَ ِّی ٌب؛ أَ تَعر ُِف ْاسمی»؟
قال لَ ُه« :بابا ،أَ َح ُد الْ َ ِ
فَ َذ َه َب الْ َولَ ُد إلَی أَبی ِه ب ُِسع ٍة َو َ
ْباب ال یَ ْعر ُِف ْاس َم ُه».
شخاص ِعن َد ال ِ
صیح)
(اَل َّر ُج ُل الَّذی یَ ُ
َذ َه َب ِطف ٌْل إلَی أُ ِّم ِه َو َ
صیح يف الشّ ا ِرعِ».
قال لَها« :ماما ،أَ ْعطینی نُقودا ً َحتَّی أُعط َیها لِ َر ُجلٍ یَ ُ
صیح هذَا ال َّر ُج ُل یا
فَ ِر َح ِت الْ ُ ُّم لِ َقل ِْب ِط ْفلِها الطَّیِّ ِب َو أَ ْعطَتْ ُه ال ُّنقو َد ،ث ُ َّم َسأَلَتْ ُه« :لِامذا یَ ُ
َولَدي»؟
صیح ُم َرطِّبات؛ ُم َرطِّبات».
جاب الط ُ
ِّفل« :إنَّ ُه یَ ُ
أَ َ
(ثَالثَ ُة َح َی ٍ
وانات)
اَلْ ُم َعلِّ ُم« :ا ُذكُ ْر لي ث َالث َة َح َی ٍ
لیب».
وانات ت ُ ْعطینا الْ َح َ
ا َلتِّلمیذ« :ث َالثُ بَ َقر ٍ
ات».
َلس ّجانُ )
(ا َّ
َ
الس ْج َن ُم ْن ُذ بِضْ َع ِة أَیّ ٍام:
السجا ُن لِلْ ُم ِ
جرم الّذي كا َن قَد َد َخ َل ِّ
قال َّ
السج ُنِ ،س ْج ٌن مثالـی .نحن نَستَ ِ
الس َجنا َء ِف نَف ِْس الشُّ غلِ الّذي كانوا مشغولی َن ِب ِه
خد ُم ُّ
«هذا ِّ
كانت ِم ْه َنتُ َك يف املاضی»؟
الس ْجنِ  ،ماذا َ
ق ََبل ُدخولِهِم يف ِّ
نب َم ْد َخلِ بِنا ٍء».
السجی ُن ِبتَبَ ُّس ٍم« :ك ُ
أجاب َّ
َ
ُنت حارساً َج َ
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( َج ْم ُع الشَّ َج َر ِة)
اَلْمعلِّم :ما ه َو َج ْم ُع «الشَّ َج َرة»؟
ا َلتِّلْمیذُ« :اَلْغابةُ» یا أُستاذُ.
َلسام ُء الْ ُم ْم ِط َر ُة)
(ا َّ
قالَت الْوالِ َد ُة لِ ِط ْفلَ ِتها« :اِذ َهبـی إلی سا َح ِة الْبَ ِ
السام ُء أَ ْم غامئةٌ»؟
یت َو ﭐنْظُری أَ صافیَ ٌة َّ
َذ َه َبت الطِّفل ُة ث ُ َّم َر َج َعت َو قال َْت:
ِ
السام ِء؛ ِل َّن الْ َمطَ َر كا َن شدیدا ً».
«آس َف ٌة یا والِ َديتِ ،لنَّنـي ما قَ َد ْرتُ أ ْن أَنظُ َر إلَی َّ
ش ْب ِب َنف ِْسكَ )
(اِ ْ َ
ت َ ِع َبت الْ ُ ُّم ِمن أَعام ِل الْ َب ِ
صاح َولَ ُدها:
یت .فَ َذ َه َب ْت إلَی غُرفَ ِتها لِ ِالسرتا َح ِة .فَجأَ ًة َ
«ماما ،أُری ُد كَأساً ِم َن الْام ِء البا ِر ِد».
رشب املا َء ِب َن ِ
فس َك».
قالَت األ ُّم« :أَنا تَ ِع َبةٌ .اِ ْذ َه ْب َو ﭐ َ
صاح ال َولَ ُد َم َّر ًة ا ُخ َری« :أُری ُد الْام َء».
َ
رض َبك».
ش ْب ِب َنف ِْس َك َو إلّ أَ ِ
فَقالَت االُ ُّم« :اِ ْ َ
ضبینی؛ أَ ِ
بَع َد قلیلٍ َ
حضي كَأساً ِم َن الْام ِء البا ِر ِد».
قال الْ َولَد« :ماماِ ،عن َدما ِجئْ ِت لِتَ ْ ِ
(اِبْ ِتال ُع ِد ْر َه ٍم)
َ
ِّفل لِوالِ ِد ِه متع ِّجباً:
قال الط ُ
خیل!؟ أَقا َم ال ُّدنیا ِعن َدما اِبتَلَ َع َصدیقي ِدر َهامً».
« َع َجباً ِم ْن والِ ِد َصدیقي! كَ ْم هو بَ ٌ
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( َج ُّر ال َّذ ْیلِ )
رضبْ َك َو إ ْن تَ ُج َّر أُ ُذنَها؛ أَ ُج َّر ا ُ ُذن ََك».
رض ِب ال ِقطَّةَ؛ ف ََسأَ ِ
الصغیرِ« :إ ْن ت َ ِ
قالَت الْوالِد ُة ِلبنهِا َّ
ف َ
َقال ِالب ُنَ « :و إ ْن أ ُج َّر ذَیلَها؛ ماذا تَف َعلی َن»؟
(کَ ّذابانِ )
ّاب األ ّو ُلِ « :عندي بِنا ٌء ِمن ِمئَ ِة طابِقٍ ! ا َلطّاب ُِق الْ ِمئَ ُة ف َ
حاب»!
الس ِ
َوق َّ
اَلْ َكذ ُ
ّاب الثّانـی« :هذا أم ٌر بَسیطٌِ .عندي ِحام ٌر كَبی ٌر؛ أَر ُجلُ ُه َعلَی األَ ِ
حاب».
الس ِ
رأس ُه فـي َّ
رض َو ُ
اَلْكذ ُ
َیف تَرك َُب هذَا ِ
الحام َر»؟!
ّاب األ ّولَ « :و ك َ
اَلْكذ ُ
َوق َسط ِح ب َ
ّاب الثّانـی« :أَذ َه ُب ف َ
ِنائك».
اَلْكذ ُ
(أی َن ِکتا ُبكَ )؟
أنت ت َ َّدعي ال ُّنبُ َّوة .فَأی َن کِتابُ َـك؟
َسألوا َر ُجالً ساذَجاً کا َن یَ َّدعي ال ُّنبُ َّوةََ :
تاب؛ ولٰ ِک ْن ِعندي ِمل َز َمـة».
َیس ِعندي کِ ٌ
َ
أجاب« :ل َ
أس)
( ِغطا ُء ال َّر ِ
َوق ِ
ِمن أفضَ لِ الطُّ ُرقِ الّتـي تَج َعل َُك ت ُِح ُّس بِال ّد ْف ِء أَ ْن تَلبَ َس ِغطا ًء ف َ
رأس َك .فَ ُمعظَ ُم حرار ِة
س ُب ِمن ِق َّم ِة الرأس.
الْجِسم تَتَ َ َّ
( َفكُّ ال ِّتمساحِ)
إ َّن َّ
كس الْ ِعظا َم ب ُِسهول ٍةَ .ولٰ ِكن ٰه ِذ ِه الْق ّوة ِعن َدما یُری ُد
فك التِّمسا ِح ق ٌّ
َوی إلَی َد َرج ٍة أنَّ ُه یَ ِ ُ
َ
إغالق فَ ِم ِه فَقَط .اَلْ َعضُ التُ الّتـي تَفتَ ُح فَ َم التِّمسا ِح ضعیف ٌة إلی َد َرج ٍة أن ََّك تَستَطی ُع إبقا َء فَ ِم ِه
ُمغلَقاً ِبیَ ٍد واحد ٍة َولٰ ِك ْن َم ْن لَ ُه الْ ُجرأ ُة َعلَی َ
ذلك؟
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ف اللَّیلِ )
مس ُمن َت َص ُ
(شَ ُ
ش ِمن شَ ه ِر  Mayحتّی
أقصی شَ ام ِل ُّ
فـي َ
النویج ال تَغ ُر ُب الشَّ ُ
مس فـي الْ ُم َّد ِة ِم َن الثّالثَ َع َ َ
الْحادي َو الثَّالثین ِمن شَ ه ِر َ Julyو ٰهذا َمعنا ُه أن َّك تَستَطی ُع أن تَ َری الشَّ ْم َس يف ُمنتَ َص ِف اللَّیلِ .
(بِال ُد الْ ُب َحیر ِ
ات)
ش ًة يف الْ ِمئَ ِة ِمن مساح ِة ال َّدولة.
یُو َج ُد فـي فَنلندا ِستّو َن أل َْف بُ َحیر ٍة ت ُ َغطّـي َع َ َ
(بَ ِ
طاطس َمشْ ویّة)
َهل تَعتَ ِق ُد أنَّ ُه ِم َن الْ ُمم ِکنِ ِزراع ُة بَطاطس َمشْ ویّ ٍة؟
محصول البَ ِ
َ
نوب إفْریقیا َو كان َْت َد َر َج ُة
الفلحو َن
ذاتَ َم َّر ٍة َج َم َع ّ
إقلیم ناتال ِب َج ِ
طاطس يف ِ
طاطس الّتـي ْاستَ ْخ َرجوها ِم َن
َحرار ِة الشَّ ْم ِس عالی ًة ِج ّدا ً إلَی َد َر َج ٍة أَ َّن ال ّزارعی َن َو َجدوا أ َّن ال َب
َ
الْ ِ
رض َمشْ ویّ ٌة َو جا ِهز ٌة لِ ْلكْلِ .
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دربارۀ طرح رو و پشت جلد
متوسطۀ استان زنجان)
(نویسنده :سهیال ّ
ملیی یگانه رسگروه آموزشی دورۀ ا ّول ّ
نگاهی گذرا بر باورهای مذهبی ،اعتقادی ،هرنی و باستانی و رسایندگان ادب پارسی ایران
زمین دربارۀ طاووس:
حرضت علی در نهج البالغه در خطبۀ  164میفرمایند :شگفتانگیزترین پرندگان در
آفرینش طاووس است .اگر آن را هامنند کنی بدانچه زمین رویانیده ،گویی گلهای بهار
است؛ اگر به پوشیدنی هامنندسازی همچون حلّهای است نگارین یا چون برد یامنی زیبا . ...
این پرنده بنا به اعتقادی که برگرفته از روایات است حرضت مهدی به عنوان طاووس اهل
بهشت مع ّرفی شده است؛ بر روی علمهای مساجد نیز نقش میبندد .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 مق ّدس مورد تو ّجه بوده است .طربی در مورد آتشکدهها و پرستشگاههای
زرتشتی که تا سدۀ سوم هجری باقی بوده است ،اشاره میکند که در نزدیکی آتشکدۀ بخارا
جایگاه ویژهای 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 دستیافته در
حفّاریهای باستانشناسان چشممانندهایی در دم طاووس مشاهده میشود که مناد مزارهایی
است که ویژگی آنها جاودانگی و نپوسیدن و تصویرهای منقّش صورتگر تداوم حیات و
زندگانی است .در بسیاری از آثار دورۀ ساسانی و دورههای بعدی نقش طاووس در تزیینات
دیده میشود مانند نقشهای برجستۀ طاق بستان ،پارچهها و لوحهای 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 س ّید (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 امامزادهها در عرص صفویه به ویژه در اصفهان عالوه بر اینکه طاووس را یک مرغ بهشتی
میدانند شاید هامنطوری که در اشعار عطّار هم دیده میشود به عنوان دربان راهنامی
مردم به مسجد باشد و نکتۀ آخر اینکه این مرغ بهشتی را ،شاعرانی چون سنایی غزنوی به
نفس هامنند میکنند؛ آنگونه که نفس آدمی به سان طاووسی ،رفتارهای خود را آنچنان زیبا
جلوه میدهد که انسان را رسمست خود میکند و اگر به خود نیاید در زندان دنیا ماندگار
میشود و از بهشت برین باز میماند و در اشعار تـمثیلی منطقالطیر شیخ عطّار ،یکی از سی
مرغ که به سوی سیمرغ میشتابد ،طاووس میباشد که نـامیندۀ انسانهایی است که عبادت
میکنند و امیدوارند که به بهشت درآیند و به خاطر غرق شدن در فکر بهشت و نعامت آن،
از دیدار حرضت حق در حجاب شدهاند.
کوتاه سخن اینکه لقب طاووس جربئیل مرغان است و از آن سوی جربئیل را طاووس مالئکه
نامیدهاند .آنجا که عبدالرزاق اصفهانی در ستایش پیامرب اسالم
در ترکیببندی با مطلع
«ای از بر سدره شاهراهت» چنین میرساید:
رسخیل مق ّربان مریدت
طاووس مالئکه بریدت

