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روان خوانی

چرا زبان فارسی را دوست دارم؟
پاسخ من به کسی که از من می پرسد چرا زبان فارسی را دوست داری ،چه می تواند باشد؟ نخست
می باید بگویم دوست داشتن ،لفظ مناسبی برای بیان این دلبستگی نیست و به جای آن بهتر است از
عشق ورزیدن استفاده کنم.
ّاما چرا به زبان فارسی عشق میورزم؟ پاسخ من این است که زبان فارسی نه فقط مرا به فارسیزبانان
جهان و ایرانیان معاصر و هموطنانم پیوند می دهد و موجب همدلی و همزبانی من با آنان می شود که مرا
با گذشته ها نیز همراه و هم نوا و هم آواز می سازد.
به کمک زبان فارسی می توانم پای سخن دانشمندان و حکیمانی بنشینم که در طول قرن های
گذشته ،سخنان عالمانه و حکمت آمیز خود را به زبان فارسی بیان کرده و به یادگار گذاشته اند.
با زبان فارسی می توانم اندرز استادان اخالق را بشنوم .همچنین می توانم با فهم معارف و مناجات
مؤمنان و عارفان بزرگ ،دل به آنان بسپارم و به معبود و محبوب آنان ایمان بیاورم و با او راز  و   نیاز کنم.
آری ،به زبان فارسی عشق می ورزم؛ چون با دانستن این زبان می توانم احساسات و افکار ایرانیان
و فارسی زبانان دیروز و امروز را درک کنم و در غم ها و شادی ها و بیم ها و امیدهای آنان شریک شوم
و همچون آنان به آنچه دوست داشته اند ،مهر بورزم و آنچه را دشمن می شناخته اند ،دشمن بدارم.
این زبان فارسی است که به من توانایی و فرصت می دهد تا ترانه هایی را که مادران در نیمه شب ها
در کنار بستر و بالین کودکان خود می خوانده اند ،بشنوم و نسیم مهربان الالیی آنها را ،مانند پری لطیف
گونه من کشیده می شود ،لمس کنم .با زبان فارسی با زنان شالی کار در شالیزارهای میهنم همگام
که بر ٔ
و همدست باشم ،با پهلوانان در ورزش خانه ها شاهنامه بخوانم و پای بکوبم.
زبان فارسی ،موسیقی دل نوازی است که یک عمر در گوش من خوانده شده و دلم را به     وجد
آورده است .این زبان به چشم انداز سرزمین من وسعت می دهد و مرا از مرزهای امروز فراتر می برد و
با مردمان چین ،هند ،پاکستان ،تاجیکستان و افغانستان یگانه میسازد .احساس میکنم که هرجا فارسی زبانی
خانه من است.
بوده و هست ،همان جا وطن من است؛ بلکه ٔ
زبان فارسی ،ریشه ای است که با آن به خاک وطنم بسته شده ام و فرهنگ سرزمین خود را با
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این ریشه از خاک می مکم و با تغذیه از آن زنده می مانم و می رویم و می بالم و گل می دهم و گل می کنم.
آری ،این چنین است که هر وقت نظم و نثری دلپذیر و شیرین و استوار به این زبان می خوانم و
می شنوم ،شادمان می شوم و زبان بهتحسین می گشایم و هرگاه می بینم زبان یا خطّ فارسی ،خوار شده
و خدشه و خطری بر آن وارد آمده است ،غمگین و تلخ کام می شوم .حکایت من و زبان فارسی همان
است که شاعر گفته است:

گ َک
�
�
ن
م
ت
ت
ب
�
�
ز
ز
		
«�ر َب�ر م دل ا� و و �ردارم ا� و هر

ک
ک
آ م ب ک �
ف�
�
ن
�
ب
آ
�ن هر �ر �ه ا م  � ،ن دل �جا �رم؟»

غ �المعلی ّ
حداد عادل

درک و دریافت
1ــ برای حفظ و نگاهبانی زبان فارسی چه باید کرد؟
2ــ به نظر شما چه چیزهایی ،زبان فارسی و خطّ فارسی را تهدید می کند؟
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مّل
سروری داد
خ� دا آ�ن ت� ی را َ
ک
�
� �خو�ی ش� ب� ن�و ش� ت
�ه ت� ق� ید� شر� � به دس ت

ا ق��بال الهوری

ف� ش�
�
ش
صل م

ا� �ج هان
اد ب� ی� ت
ــ آدم آهنی و شاپرک
ــ ما می توانیم
ــ پی ِر دانا( :روان خوانی)
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د رس شانزدهم

ک
آ�دم آ�ه ن� ی و ش�ا پ�ر�

ا�گر چ�ه آ�دم آ�ه� نی �ق صّه ما ،رد گ�و�ه ای ا�ز سالن �نما ی� ش�گاه ا ی�س�اده �بود ولی هم�ی�ه ج�مع ی
�
� ز� ی�ادی
ش
ش
ت
ت
ٔ

جّ ب ی
ب ی
ی
دور� ج�مع می �د�د و ت� ی�
ی
ش
ا� ت�ر�ن وسا�ل �بود.
ما�ا ش� می �کرد ن�د .آ�دم آ�ه� نی ��کی ا�ز  �ه ت�ر�ن و ��ذ
ش
ش ن
142

ه� ی
ج
ر� ت�رها چ� ن�د ی�ن م تر� ب�ه ب�ه طر� ف ش� می آ�مد ن�د و ح
ب چ��ّه ها و �ب�ز گ
رکا� ج �ال�ب  ب� زا�وان آ � ن� ن� ش� ،سر�ع ب�ه
ت

ت�
چ��
نج�� ن��گ
ب ّ
م نا� ن� ش
� و ب�ا جعّ��ب  ن�گاه می �کرد ن�د .آ�دم آ�ه� نی ،سر و ب� زا�وا ن� ش�
د� و ت�� نها ش م ن�ار ی ر ش� را �ه د ق� ت
ه
را ت�کان می داد .چم� ن� ی�ن می ت�وا ن�س� ب�ه س�ؤ اال�تی �که ا�ز او می ش�د ،ج�وا� ب
ب �دهد .ال ب� تّ�ه ن�ه ب�ه هر س�ؤ الی،
ت
ب
ب�ل�که �ف ق�ط س�ؤ اال�تی �که ا�ز  �ق�ل روی د�یوار � ک ن� ش
ماره
ه �ده �بود .ب� زا� ید�د�ک�ن ن�دگان ب� یا�د ا�ز  س�ؤ ال ش� ٔ
ار� ن�و ش� ت� ش
ی�ک ش �روع می �کرد ن�د:

س � چ �� ی
�؟
ــ ا م ش ما س ت

ج
�
آ�دم آ�ه� نی ب�ا صدای خ ش�ن و �خر�خر م نا� ن�دی �وا�ب می داد:

س م
�
�.
ا م ن … ت روم … اس ت
ص ً خ� � �
ــ ب�� ی ش� ت�ر ا�ز همه چ�ه چ� ی� ی را دوس� داری و ا�ز  چ�ه چ� ی
�
ش
و
ال
ا
ی
� نمی آ� ی�د؟
�ز
�ز
ت
ت
ب
�بس
غ�
ه ��ی�
رد�لو …
� دارم … و ا�ز  �ت� نی ب�ا مر ّب�ای ز� آ
ــ ا�ز … مه ش ت�ر … رو ن را … دوس ت

ب�دم می آ� ی�د.

ب
ر  �اس�خ می خ� ن� ی
مردم �پس ا�ز ه پ
� س�ؤ ال ها خ� ی�ره می ش�د ن�د ت�ا س�ؤ ال ب�عدی را
د�د ن�د و �ه �فهرس ت

ب
ز �دم آ�ه� نی � پ�رس ن�د:
ا� آ
� ب�
�ج
� ش �ده یا�د؟
ــ ش ما رای ا ن �ام دادن چ�ه کاری ردس ت
ب
ب ی
ی
… �ده ام …
ــ من … ب� یا�د … هر کاری را … �که �را� ش� … ط ّراحی و �ر ن�امه ر��ز ی
ش

ا ن�ج�ام دهم.

پ
ب�عد س�ؤ ال آ��خر  �رس ی�ده می ش�د:

ــ ب�رای ما ب� زا� ید�د�ک�ن ن�دگان ا�ز ا ی�ن �نما ی� ش�گاه چ�ه آ� زر� یو�ی ی
دار�د؟
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ب
م
و �ادی … دارم.
ــ �رای ش�ما … آ� زر�وی سال �تی ش

ب
چ ��پ
ی ج�
ب
ز � ّد ت� �ر خ�ورد
ا�ن م ٔله آ��خر را رد حالی �که پ�ای ش� را ب�ا خ�و ش�حالی روی ز�م ی�ن می ک�و � ی�د و ا� ش

آ�ن �ک� � ی�
م �
ب  ل
م
�.
ف  نما ش�گاه �ه زر�ه رد ی آ�مد ،ی گ� ف ت

ی
ج�
ب
ب
� ّعده ای د��گر می ش�د �که مع می ش�د ن�د و همان س�ؤ ال ها را می پ�رس ی�د ن�د.
حاال دو�اره ن�و� ت

ی
آ�دم آ�ه� نی �ق صّه ما هر�گ�ز ا�ز  ج�وا�ب دادن ب�ه ا ی�ن س�ؤ ال ها �خس ت�ه �نمی ش�د .ب�ه مو ق�ع می خ� ن� ی
د�د و پ�ا� ش� را
ٔ
ب
� �
چ�
�ع
ی�
ب
ا� هم ح ت�ّی ب�ا ش�م ن�ار نج �ی ر ن �گ ش�،
روی ز�م ی�ن می ک�و� ی�د و ب�ه مو ق�ع ب� زا�و ش� را ت�کان می داد و ض�ی ق
او� ت
چ
و� ی� نا�ه � ش�مک می ز�د.
م ذ

پ
ی��کی ا�ز  ش� ب
ها �ا پ�ر� کی ا�ز  � جن��ره ب�ه دا�خ ل �نما ی� ش�گاه آ�مد .ن�ور ن�ار نج��ی ر ن�گ چ� ش�م ت�روم ت� ج
و�ّه او
� ش

را ب�ه خ�ود ج �ل�ب �کرد� .ا پ� ک ب ل
ب� چ��  � ی
�
�
�
ب
�« :وای چ�ه
ش
ر� �ا ش� را ر ش م ش � ش�ه ای ت روم شک� ی�د و �ا ن�اام ی�دی گ� ف ت

ن�ور سردی!»

� ن�� ی
آ�دم آ�ه� نی می خ�واس ب�
�
ی�
چ�� م
ل
�
� گ� یو�د« :ا ن رو ش� ن� یا ی س ت
� ».و ی �ف�قط ت�وا نس ت
ت
� ،ش م ن اس ت
ب
ج
ماره ی�ک را � گ�و ی�د:
�وا�ب  ش� ٔ
س م
�
�.
ــ ا م ن … ت روم … اس ت

ش�ا پ� ک �
�:
ر� گ� ف ت

ج ً م ه ی پ�
ب پ هس� س م ب ب ل
روا�ه ش �ا پ� ک
�.
ر� ی�ا ش�� �ره ت م .ا م ن �ال �ا ی اس ت
ــ � ّدا؟ ن م �ک ن ٔ

پ�� ی
ه� ب ب�
ی �ده �بود ،ب
امه خ� ش
دو�اره ادامه داد:
ود� �که ا�ز  ش� ط ّراح ش
آ�دم آ� نی �ا ر ن� ٔ

می آ� ی�د .
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�
ــ زا�… همه ب�� ی ش� ت�ر… رو غ�
س
� دارم… و ا�ز  بس�ت� نی ب�ا مر ّ ب�ای ز� آ
رد�لو… ب�دم
دو
را…
ن
ت

ج
�
ش�ا پ�ر ک
�:
� رد �وا�ب  گ� ف ت
ب�� ی
�
ز �دن ب� گ
ر� های ج� ِ
� دارم و ت�ا ب�ه حال
ــ من ش� ت�ر ا�ز  همه گا� ز
وان رد� تخ�ان بلوط را دوس ت
ب�
ّ
رو غ�ن را ن چ�� ش� ی�ده ام … آ� ی�ا ت�و ب� گ �
ز �ن را
� داری؟ ا�گر خ�واهی می ت�وا ن�م ت� ک�ه ای ا� آ
ر� بلوط دوس ت
ب� ی
� ب� ی�اورم ….
را� ت
ه� م خ� س ب
چ
چی
�
ا�د ولی ن�ا�گهان
� � گ� یو�د � ش
که � یا�د � ش� ی�دن م�ز ٔه ���ز های ت� زا�ه ف �کر خ� بو�ی ب� ش
آ�دم آ� نی ی وا ت

ج
ب
ب
� ش �
روع �د:
ب � ٔ
�وا� آ
ش
ماده س�ؤ ال �عدی �ه سرع ت

ب
ی
ب ی�
ی �ده ام ،ا ن�ج�ام دهم.
ــ من ب� یا�د کاری را �که �را ش� ط ّراحی و �ر ن�امه ر��ز ش

ش�ا پ� ک �
�:
ر� گ� ف ت

ی
ق� ر ف��تن رس ی�ده� ،خ داحا�ف�ظ  ،ت�روم ع�ز ��ز !»
ــ «م ت��أ ّس ف� نا�ه و� ت
ه�ن ی��
ب� ی م ب �
ی�  س� ی
ل
ه� ب
�:
آ�دم آ� نی �ا صدای ر �ز و ن گ��ن ،رد حا ی �که پ�اهای آ � ن ش� را ر ز�م�ن ی ک�و � ی�د ،گ� ف ت

ب
م
و �ادی دارم!
ــ �رای ش�ما آ� زر�وی سال �تی ش
م� ّ
ی
پ� ج�
َ
ش�ا پ� ک �
� :ت ش��کرم و ب�عد �خ�لی آ�رام ب�ا ب�ال ش� �بوسه ای ب�ه گ� نو� ٔه آ�دم آ�ه� نی ز�د و ا�ز  ن �ره ب�ه
ر� گ� ف ت

ب
پ
� ی�رون �روا�ز �کرد.

ب
چ�
نج� ن��
ه
ن �ا پ� ک
ما�ا �کرد و �رای ّمد �تی طوال�نی احساس
آ�دم آ� � نی ب�ا ش�م ن�ار �ی ر گ ش� ،ر ف� ت� ش
ر� را ت� ش

ب
�.
�دی دا ش� ت

او ب�ا خ�ود ف��کر می �کرد :ب
� .چ� ی��ز د ی��گری �بود ،س�ؤ ال ی
ها�ی
ما�ا�گران �فر�
«�ال ب�الی ب�ا ه ٔمه ت� ش
ق دا ش� ت

می�کرد �که رد ب�ر ن�امه من ن� ب�ود و هم ی�ن ب�اع�ث می ش�د ج� ب
ا�د و خ�و�ب ا� آز ��ب رد ن� ی� یا�د.
وا�های من غ �لط ب� ش
ٔ
ب
ی�
ل
ی  �ک ب�ار هم  مرا ت�حس ی�ن ن��کرد … ه ن�و� ج
ز � ب
او ح ت�ّ ی
و�ای� ن�د
ای  �ال ها ش�  �ر گ� نو�ه ام ،ب�ه  من حا �تی خ� ش
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ی
ی
ی ب
می دهد ،صدا� ش� �س ی�ار ش� ی�ر�ن �بود … او مرا ت�روم ع�ز ��ز صدا �کرد!» ا ی�ن ا�فکار احساس خ� بو�ی رد
ج
او ب�ه و�ود آ�ورد.

ی
ر� خ�و ش�حال �بود �که اص ًال م ت� ج
ا �ا پ� ک
ز �دن ردهای �نما� ش�گاه
آ�دم آ�ه� نی آ�ن ق�در ا�ز م ق
ا� ب� ش
و� ّه ب�ا� ش
ال� ت

�ب
ما�ا�گرا�نی �که ب�ه دا�خ ل آ�مده �بود ن�د ،ن� ش�د .و�ق� تی نا� ب�وه مردم ب�ه سرا غ� ش� آ�مد ن�د و س�ؤ الها را ی��کی ی��کی
و نا �وه ت� ش

ب �
ج
غ
پ
�رس ی�د ن�د ،او دو س�ؤ ال اوّ ل را ب�ا هم ا ش�� بت�اه �کرد و ب�ه س�ؤ ال سوم هم �وا� لطی داد.

ی
ز �دم آ�ه� نی �بود ،ب�ا عص ب� نا� ی ّ� �
�:
��کی ا�ز ا�فراد سر ش� ن�اس و مهم �که رد حال ب� زا� ید�د �کردن ا� آ
� گ� ف ت
ت

ئ�� ی
س �ن �قسم� ر�ف� �ا او را ا�ز و ض�ع ی
او ما را مس خ�ره می � ک ن�د! و ب�ه سرع� ب
ط
�
� آ�دم آ�ه� نی
ف ر
ر�
ه
�
آ
ت
ت
ت
ت
ت

آ � گاه � ک ن�د.

ل
ب
ج ب
ج
ه�
ل
� و ب�ه مو�قعی می داد و
و ی آ�دم آ� نی ،ت� زا�ه حا ش� �ا آ�مده �ود و �وا� های ردس ت

ق می �کرد ن�د.
ب� زا� ید�د�ک�ن ن�دگان ن� ی��ز او را ت� ش�و�ی �
�خ داحا�ف�ظ ! ب�ر ن�امه شا� ت�
مام �د.
ش

ب
ب�
آ�دم آ�ه� نی ب�ا �اراح�تی ف��کر �کرد :ش ب ب ل م �
� مردم را � ب� ی� ن�د .ا�گر �فهمد �که چ� ق�در
ن
«کا� �ال �ا ی ی ت�وا نس ت
ب� ی ت�
�
مط م
ف می �ک�ن ن�د ،ئ��نّم �که مرا � ش� ت�ر حس ی�ن می � ک ن�د! ن��گرا ن�م ،نمی دا ن�م آ� ی�ا ام ش��ب هم می آ� ی�د ی�ا
ا�ز من ت�عر�ی�

ه� �
ن�ه … وای! ا�گر �خ فّ� ش
ف� .احساسی �که ت�ا آ�ن مو ق�ع ب�ه او
ا� او را �گر�ف�ته ب� ش
ا�د»؟ دل آ�دم آ� نی گر� ت
� ن�داده �بود.
دس ت

ب
ج�
س
ا �ا پ�ر ک
� �ک�نم ،ب�ه ای� ن� ج�ا
� آ�مد و ب�ا ساده دلی  ن �وا �کرد�« :رای ای� ن��که
ّام ش
ش
ا� ا ت�راح ت
روی � نا�ه ت

ب ه ب پ�
م �ک� ی��ج
� »!
ک� اس ت
آ�مده ام و �عد م دو�اره روا�ز  ی نم .ا ن �ا آ�رام و سا� ت

ه� ب� ی
س م �
صدای غ
� ».
 � ّر ش� م نا� ن�دی ا� آ
ز �دم آ� نی �رون آ�مد« :ا م ن ت روم اس ت
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ب
ب �
ش�ا پ�ر ک
�« :اسم ت�و را �فرام ش
و� ن��کرده ام .آ� ی�ا �رارد ی�ا خ�واهر داری؟» ولی
� م�ؤ دّ � نا�ه گ� ف ت

ه� �ف� ت� ن�س ج
� �وا�ب  ش�ماره دو را ب�دهد:
آ�دم آ� نی ق ط وا ت
ــ ا�ز … همه ب�� ی ش� ت�ر … رو غ�
س
� دارم … .
دو
…
را
ن
ت
ی
م � �
ش�ا پ� ک
�« :ا�ن را ب�ه من �گ� ف ت�ه �بودی .راس�تی چ �را
ر� رد حالی �که ب�ه او ی� آ
اد�وری ی کرد ،گ� ف ت
ب
�ع ض�ی چ� ی��ز ها را م ترّ� ب� ًا ت��کرار می �ک� نی؟ آ� ی�ا ا�ز ت��کرار �خس�ه �نمی ش�وی؟ � یخ�لی خ� ب
�
�
�
س
ف
،
و�
ر
ق�
و
�.
ا
تن
ت
ت
ت

ر� هم ن�خ�ورده ام .آ�ن �خ ّ� ش ب ج��
� ی��
من � یخ�لی �گرس�نه ام .ه ن�و� تز  ّ� ک�ه ای ب� گ
�  �بلوط من
ف
ا� �د نس رد ن�ز د کی رد خ� ت
ی
ی
ان �ده … ت�ا ید�دار ب�عد �خ داحا�ف�ظ  ،ت�روم ع�ز ��ز ! »
آ�و��ز
ش

ب
ب
پ� ج�
پ
ر� ب
ش�ا پ� ک
دو�اره �بوسه ای �ر گ� نو� ٔه آ�دم آ�ه� نی ز�د و ا�ز  ن �ره ب�ه � ی�رون �روا�ز �کرد .آ�دم آ�ه� نی ت�ا ّمد ت�
ه�ن ی
چ� ش�
�ب
�
�
م
ب
ق�
�
�
�
م
ن
�
م
ک
ت
خ�
ش
ل �ده ود .رد دل آ � � ز� �ز مه ی رد« :او
ز� ی�ادی ب�ه او ف��کر می �کرد .ش� رد ش ن�ده ر ا�ز 
ش

ب ب
دو�اره ب�رمی�گردد! او مرا دوس� دارد .او دوس م
ب
� .او
دو�اره �ر می�گردد و ب�ا�ز هم ب�ه راح�تی
� ن اس ت
ت
ت

�ب ب
ی
ج
ی
�
� ،چ� ی��ز ی
ش
روی � نا�ه ام می ن ش� ی� ن�د .آ� ی�ا می ت�وا ن�م ی�اد �ب�گ�رم ب�ه ��ز کلما�تی �که ا�ز  ق�ل �ر ن�امه ر��ز ش
ی �ده اس ت
ّ
� ب� �
ب� �ی
ت� ش�� م �ک� ب ب م �ی
ی �کس
م ب
�
� �که ن �ا او دوس ت
گ�و م؟ ا گر ت�وا ن م اوّ ل ا�ز او کر ی نم و �عد �ه او ی گ�و م �که اوّ ل�ن ی اس ت
پ� ج�
� �
چ�
ش�ده ام» .ش�م ن�ار نج �ی ر ن �گ ش� ب�ا ب�ی ص ب�ری ب�ه ن �ره خ� ی�ره ما ن�ده �بود.
جع
پ� ج�
گهان �ا پ� ک ب� �
ن�ا�
� ولی ر� تف� ش
ار� � ی��ب  �بود .ب�ا ش� ت�ا�ب  خ�ود را ا�ز  ن �ره ب�ه دا�خ ل      ،
ش
ر� ر شگ� ت
ب
ب
�
پ َ�
� ب�ا گ� نو� ٔه آ�دم آ�ه� نی �ر خ�ورد �کرد � .ف یر�اد ز�د:
ر� کرد و �ه سرع ت
ت
ب م
ب م
�
�.
�! ت روم ،او ند��ال ن اس ت
او ند��ال ن اس ت

پ�
ب
ی
ی
سا� ٔه س ی�اهی �ن�ز ید�ک جن��ره �بود؛ �ر�قی ز�د و چ� ن�د لحظ�ه ب�عد �خ فّ� ش
گاه �د.
ا� وارد سالن �نما� ش� ش

�
ب
ب ب ل�
ل
ب بل
ه� چ� ب
�:
�ال �ا ی رد حا ی �که خ�ود را �ه گ� نو� ٔه آ�دم آ� نی س�ا ن�ده �ود� ،ا ا تماس گ� ف ت
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ب�
ن� گ��ذ ار مرا خ�ورد! او را �ب�ز ن.

ی
م خ� س ب
گ
ه� ب  �ج
ب
� � گ� یو�د « :ن��ترس من �ق وی ت�ر�ن
� و ی وا ت
�� ،ادی رد لو ا ن�دا خ� ت
آ�دم آ� نی� ،ا ش �اع ت

ی� � ی�
ی� ج� �
�کس ب س ی ب�
ل ب ج
س
هس� �نم
�  :
د ت�گاه رد ا ن نما ش�گاه ت م و ی گ��ذ ارم ی �ه ت�و آ� ��ب  رسا ن�د» ،و ی �ه �ای ا ن مله گ� ف ت
س م �
�.
ا م ن ت روم اس ت

�خ ّ� ش چ
ه
ر� ب�ا� ب
و �ا پ� ک
د� ،ا پ� ک
ر� را ید�د �که ب�ا او حر�
ز �ا
ا� �ر�خ ی ب�ه دور آ�دم آ� � نی ز�د ش
ف  می ز� ن� ش
ف

ی
ه� �
ب
ل�
�  :مرا�ق�ب من ب� ش
ا� ،ت�روم ع�ز ��ز !
ا تماس �ه آ�دم آ� نی گ� ف ت

ه� م
ا� ب� گ� یو�د �که ا�ز ای� ن�ج�ا ب� ی�رون ب�رو ولی ب
� ب�ا صدای ب�ل ن�دی ب�ه �خ فّ� ش
دو�اره
آ�دم آ� نی ی خ�واس ت

�ب ب
ی
ج�
�
ی �ده �بود:
� �که ا�ز  ق�ل �ر ن�امه ر��ز ش
مله ای را گ� ف ت
ــ ا�ز … همه ب�� ی ش� ت�ر … رو غ�
س
� دارم .
دو
…
را
ن
ت
ی
ی�
بب
ل � �
م �ا پ� ک � ب�
را �ا پ� ک
�خ فّ� ش
ر�
ا� د ن�دان ها ش� را ب�ه ش �� ک ش
� او را ��لعد ،ز�� ش
ر� فرو رد ،و ی ن ت�وا نس ت
ی
ه
�
اد� .ا پ� ک ب
�« :وای ب�الم»� .خ فّ� ش
ا� ،چ� ن�د�ن ب�ار دور آ�دم آ�ه� نی
روی پ�ای آ�دم آ� � نی ا� تف� ش
ر� �ا ن�اله گ� ف ت
پ� جن� ب� ی
� .ا پ� ک �
چ�ر� یخ�د ولی ن� ت�وا ن�س ب ب ل
پ
اره �ده،
ف� ش
� :ب�الم پ� ش
� �ال �ا ی را � ی�دا � ک ن�د و ا�ز  �ره �رون ر� ت
ت
ر� گ� ف ت
�ب
م
چ �
�
� ن��کردی؟
وای ت روم را ا�ز  ن مرا ق� ت
ج
آ�دم آ�ه� نی ب�ال ف�اصله �وا�ب داد:

دهم.
ب
� گ� یو�د.
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ب
ب ی
ی
… �ده ام … ا ن� ج�ام
من … ب� یا�د … هر کاری را … �که �را� ش� … ط ّراحی و �ر ن�امه ر��ز ی
ش
ی
ب
ل �نم �
ب ن� م ل
ا�ز  ج� ب
� چ� ی��ز د��گری
وا�ی �که داده �ود ب� ش
� ش �د و �د ش� ی زر� ی�د و ی ی ت�وا نس ت
ه � ّد ت� ن�اراح ت

پ
ب�ال ب�الی روی ز�م ی�ن می ل زر� ی�د و ب�ال ب�ال می ز�د .سعی می �کرد؛ �روا�ز � ک ن�د ولی �ف ق�ط م ث�ل �فر�فره

�
ب
م چ�
ب
�:
�ه دور خ�ود ی ر� یخ�د� .ا ن�اله گ� ف ت

ی
� من �بودی؛ چ �را ب�ه من �کمک ن��کردی؟ ش
کا� می � فهم ی�دی چ�ه آ�س� ب�ی ب�ه من رس ی�ده!
ت�و دوس ت

�
رد هم ی�ن مو ق�ع ب
دو�اره آ�دم آ�ه� نی ب�ا صدای غ
 � غ
�:
�ژ��ژ م نا� ن�دی گ� ف ت
ب
من �� ی ش� ت�ر ا�ز همه ا�ز رو غ�ن خ�و ش�م می آ� ی�د ،من �بس�ت� نی ب�ا مر ب
س
ل
� ن�دارم.
دو
را
رد�
�
ّای
�
آ
ز
و
ت
�
ر� ن��فس ن��فس  ز� ن�ان و ب� یر�ده ب� یر�ده رد حالی �که ب� ش �نم
ش�ا پ� ک
�:
اور� ی ش�د ،گ� ف ت

ن�� ی
م
ً ب�
چ�ه می گ� یو�ی؟ ت�و دوس م هس�
� س�تی؟ چ� ق�در … ب�ی احساس
ت
� ن تی و اصال رای ن ن�اراح ت

ه
�
… و خ ش�ن … س�تی!

ی
ب
ی
ب�ال ب�الی �که د ی��گر �نمی ت�وا ن�س� ب چ��ر�خ د و ح
�
ر
ک� � ک ن�د ،ی�ک ب�ار د��گر ب�ال ش� را ب�اال �رد و �خ�لی
ت
ت

ی
ن�
ب م �
ه
ی�� ح �� ��
یی
��« :خ دا ن��
گهدار� ت�روم ع�ز ��ز » .و ب�عد �فس 
ت
آ� س ت�ه پ�ا��ن آ�ورد و د گر ر ک تی ن کرد و �ه آ�را ی گ� ف ت
آ��خر را � شک� ی�د.

�
آ�دم آ�ه� نی ب�ا صدای غ
�:
 � ّر ش� م نا� ن�دی گ� ف ت

ب
م
و �ادی دارم!
من �رای ش�ما آ� زر�وی سال �تی ش

ب
ی�
ب
ب س
ی  ل
چ
مح� ب ی
و� مر گ
� ب�اری �ر سالن
و پ�اها ش� را کم �ه ز�م�ن ک�و � ی�د ،آ�ن � ن�ان �که ز�م�ن زر� ی�د و �عد ک� ت

ی
ح
ه� ب
د� .ا پ� ک
ک� ردا�ز  � شک� ی�ده �بود� .کم �کم هوا رو ش�ن
م � ش
�نما� ش�گاه حا� ک ش
ر� روی پ�ای آ�دم آ� نی� ،دون ر� ت
 �
ز �د ن�د و ب
دو�اره ب� زا� ید�د�ک�ن ن�دگان ک جن��کاو ب�ه سالن آ�مد ن�د و ب�ا�ز دور او حل ق�ه ز�د ن�د.
می ش�د .ردها ب�ا� ش

ی
ق� ب
چ �� ی
س
ماره ی�ک �بود … آ�دم آ�ه� نی ف��کری �کرد و ل� ش� ا�ز  ن�اراح�تی
�؟ ا�ن س�ؤ ال ش� ٔ
ا م ت�و س ت

� ف ش� ش �
�:
رده �د؛ گ� ف ت
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هی
ی
ش�ا پ� ک
ر� … مرا ت�روم … ع�ز ��ز … صدا �کرد … چ�� �کس … ت�ا ب�ه حال مرا … ب�ه ا ی�ن

ن�ام …  صدا ن��کرده �بود … .

ب
ی
ه ی چ� س س� ب ه ی چ�
ی �ده ،ن�داد.
اال� �ر ن�امه ر��ز ش
او � پ�ا �خ رد تی �ه � ی�ک ا�ز س�ؤ ت

ی
ی
ب
ی
� �
چ�
د��گر ب� زا�وا ن� ش� را ب�ل ن�د ن��کرد و پ�ا� ش� را هم �ر ز�م ی�ن ن� ک�وب� ی�د ،ح ت�ّی د��گر ب�ا ش�م ن�ار نج �ی ر ن �گ ش�

چ
� ش�مک هم �ن�ز د.

ه
مال ف�ه �ب�ز گ
ه �ده �بود:
و�ا ن�د ن�د .روی مال ف�ه ن�و ش� ت� ش
ر� و س� یف�دی آ�ورد ن�د و آ�دم آ� � نی را ب�ا آ�ن �پ ش
ٔ

� ».
«�خرا�ب اس ت

ز� ی�ر آ�ن مال ف�ه س� یف�د �که ردس� م ث�ل �ک ف�ن �بود ،آ�دم آ�ه� نی سا� ک� �بود ولی ش� ب
� ،و�ق�تی ب�اد ا�ز 
ت
ت
ٔ

ب� ی
ل � ی�
ی� گ
ب
م
ب
� �بلوط و صدای �خ ش� �خ ش�
�رون �ه دا�خ ل سا ن نما ش�گاه ی زو� ی�د و �ا خ�ود را ٔحه ل های رد خ� ت

ب� گ ی
ی
ز ��ر مال ف� ٔه س� یف�د می آ�مد .ب�ه �ن ظ�ر می رس ی�د �که �کسی
ر� ها� ش� را می آ�ورد ،صدای ش ��کس ت�ه و آ�هس ت�ه ای ا� ز
چ� ی��ز ی ی�اد می � گ ی�رد و دا�ی م می گ� یو�د :ب
«�ال ب�الی … �بلوط … ب�ه او آ�س ی��ب رس ی�د».

ی ت� ی�ل ی
و� ت�ا ژ
و  � ��نسکای ،م ت�ر ج�م :ن�اه ی�د آ� ز�ادم ن� ش�
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خودارزیابی
1ــ چرا آدم آهنی از شاپرک خوشش آمد؟
2ــ چرا آدم آهنی پس از مرگ شاپرک به سؤاالت جواب درست نمی داد؟
جمله درس ،چه پیامی دارد؟
3ــ آخرین ٔ
4ــ ……………………………………………………

دانش های زبانی و ادبی
اول
نکتۀ ّ
درباره آنها گفت وگو کنید.
توجه نمایید و
به این جمله ها ّ
ٔ
ــ من فردا نامه را خواهم نوشت.
ــ تو فردا نامه را خواهی نوشت.
ــ او فردا نامه را خواهد نوشت.
ــ ما فردا نامه را خواهیم نوشت.
ــ شما فردا نامه را خواهید نوشت.
ــ آنها فردا نامه را خواهند نوشت.
چنان که می بینید جمالت باال مربوط به زمان آینده یا ُمستقبَل است .به شش ساخت زمان آینده
توجه کنید.
ّ
شش ساخت زمان آینده

مفرد

جمع

خواهم نوشت

خواهیم نوشت

خواهی نوشت

خواهید نوشت

خواهد نوشت

خواهند نوشت

آیا می توانید بن فعل و شناسه فعل آینده را بگویید؟
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نکتۀ دوم
نویسنده
در داستانی که خواندیم ،شخصیت های اصلی ،آدم آهنی و شاپرک بودند .آیا مقصود
ٔ
داستان از آدم آهنی فقط همان آدم آهنی نمایشگاه بوده و مقصود از شاپرک همان شاپرکی که بر درخت
بلوط النه داشته است؟
در داستان ،دریافتید که آدم آهنی ،ابتدا احساس نداشت .تنها همان چیزهایی را می گفت که از
قبل برای او برنامه ریزی شده بود .مشابه آدم آهنی ،آدم هایی را می شناسیم که احساس و عاطفه ندارند
و مثل آدم آهنی رفتار می کنند.
در همین داستان ،شاپرک ،مهربان است و با عاطفه ،آدم آهنی را «تروم عزیز» خطاب می کند .او
را دوست دارد و نوازش می کند .مثل شاپرک ،انسان های مهربانی در اطراف ما هستند.
تخیل و آوردن شخصیت های غیر انسان ،ذهن ما را وا می دارند تا
داستان نویسان ،با استفاده از ّ
شبیه آنها را در جامعه و اطراف خود پیدا کنیم.
این گونه داستان ها را «داستان های رمزی و نمادین» می گویند.
نشانه تنوین به صورت َـــ ن خوانده و شنیده می شود ّاما در امال ،این نشانه به
ــ ٔ
جداً ،مرتّباً و … .
شکل «اً» نوشته می شود .مانند :اصالًّ ،
ــ برخی از کلمات ،در گفتار دچار تغییرات تل ّفظی می شوند ّاما در نوشتن ،شکل
توجه باشد ،مانند :اجتماع ،مجتبی و …  .
مکتوب و نوشتاری آنها ،باید مورد ّ

کارگروهی
1ــ
درباره شخصىت هاى داستان اىن درس گفت وگو کنىد.
ٔ
2ــ ىک داستان نمادىن دىگر در کالس بخوانىد و شخصىت هاى آن را بررسى کنىد.
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نوشتن
1ــ ترکیب های وصفی و اضافی را مشخّص کنید.
درخت بلوط ،احساس خوب ،افراد سرشناس ،صدای بلند ،مربّای زردآلو ،اسم من
2ــ برای هر کلمه ،یک هم خانواده بنویسید.
توجه
مطمئن ،سؤالّ ،
قصهّ ،
معین کنید.
3ــ در جمله های زیر نهاد ،مفعول و متمم را ّ
شناسنامه ما ،عمر حقیقی ما را تعیین نمی کند.
ــ
ٔ
ــ فرصت های خوب و عزیز می گذرند.
ــ دانش آموزان شهید رجایی را دوست داشتند.
ــ آفتاب برگل ها و سبزه ها می تابد.
4ــ فعل های «ایستادند ،می آید ،پرسیدند ،گفت» را به فعل آینده ،تبدیل کنید.
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د رس هفدهم

ما می ت�وان� ی�م

چ�� ب
ب � شن�س�� �
� .من هم ب�ه ع ن�وان
«دو ن�ا» معلّم
� دا ش� ت
مدرسه ک�و کی �ود و دو سال ت�ا � زا� ت گی فرص ت
ٔ

�
ب
ک� می �کردم و سعی دا ش� ت�م رد امر آ�م زو� ش� ت سه ی�ال�تی را �فراهم آ�ورم.
� زا�رس رد کالس ها ش �ر� ت

س� خ م
آ�ن رو� ب
ز �ه کالس «دو ن�ا» ر�ف�تم و روی ن� ی�م� ک� �ه کالس � شن�س ت� ش �
� ش� غ�ول
ت ت
م�  .ا گردان ،ت

ج
�
پ
ب
ه �ا�گرد � ک ن�ار دس ت�م ن�گاه �کردم و ید�دم ور ق�ه شا� را ب�ا �مال�تی �که همه ب�ا « نمی ت�وا ن�م»
�ر�کردن اورا�قی �ود ن�د .ب� ش
پ� �
ش�
�:
ش
روع �ده ا ن�د ،ر کرده اس ت

م �نم �
پ  ف� تو� ب�ال ض� ب
� ب�ه ت�و�
ر�ه �ب�ز ن�م.
ــ ن ی ت�وا ن م ردس ت

ب� ی
ت� ق�
�
ــ من نمی ت�وا ن�م عددهای � ش� ت�ر ا�ز سه ر�قم را س ی�م �ک�نم.

 �ک�
م �نم �
� دا ش� ت�ه ب�ا ش� ن�د.
ــ ن ی ت�وا ن م کاری نم �که مرا دوس ت

ی
جع ی
 س ج
پ� � ب ه ه ب
او ن�ص�
� �� ب�ی ب�ه ا�ن کار ادامه می داد.
ف ور ق�ه را ر کرده �ود و ن�و�ز  م �ا اراده و ما� ت

پ
�
ا� ج ب
کا��ذ ها �ر ا�ز 
مه �ا�گردان ن�گاهی ا ن�دا خ ت�م .ه ٔمه غ
د �دم و روی غ
کا��ذ های ه ش
ز �ا �ل ن� ش

�
« نمی ت�وا ن�م»ها �بود.

م ب
 � ک ج�
ت�صم �
ه � ّد ت�
کاو �ده �بودم .ی�م �گر ف ت�م ن�گاهی ب�ه ور ق� ٔه علّم � ی� ن� ز
دا�م .ید�دم �که او هم ب� ش
ه � ّد ت� ن � ش
ب� ش

م�
�نم �
�.
ش غ�ول ن�و ش� ت�ن « ی ت�وا ن م» اس ت

م �نم ت� �
 �ک� ب ج �
ِ ج
لسه معلّم ها ب� ی� یا�د.
ــ ن ی وا ن م مارد «�ان» را وادار نم �ه ٔ
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 �ک� ب ج م
م �نم � ل
ف اس ت� ف�اده � ک ن�د.
� ا�ز حر�
ــ ن ی ت�وا ن م آ � ن را وادار نم �ه �ای ش� ت

م
ب ج�
ج�
م� ب
معلّ
�نمی دا ن�س ت�م چ �را ا ی� ش �
ب ج
ال� ن� ف�ی
� �ه م ت
ال� ث � ت
ن �ا گردها و م ش�ان �ه �ای اس ت� ف�اده ا�ز  م ت
ب
ب
روی �ورده �بود�د .سعی �کردم �رام � ن� ش� ی��نم و � ب� ی��نم عا�ق ب
�
� کار ب�ه ک� ج�ا می �ک ش�د.
آ
آ
ن
ت

ی
ی
ش�ا�گردان ده د ق��ی ق� ٔه د��گر هم ن�و ش� ت� ن�د� .خ�لی ها ی�ک ص�فحه را پ�ر �کرده �بود ن�د و می خ�واس ت� ن�د س غ
را�

معلّ �
ب�
ص�فحه ج � ی
�:
د�دی رو ن�د .م گ� ف ت
ٔ

ی
ه
ص� � ف
� .ص� ٔفحه د��گر را ش �روع �ن�ک�ن ی�د.
ــ مان ی�ک فحه کا ی اس ت

ب
ی ی
ب
ب�
کا��ذ ها ی� ش�ان را ت�ا �ک�ن ن�د و ��کی ��کی �ن�ز د او �رو ن�د .روی م ی��ز  معلّم
� �که غ
�عد ا�ز  چ �ّه ها خ�واس ت

ج
ج
�
ج�
ب
ع �د ن�د،
کا��ذ ها ی� ش�ان را دا�خ ل �ع ب�ه ا ن�دا خ� ت� ن�د .و�ق�تی ه ٔمه غ
ی�ک �ع ب� ٔه �خ الی ک ف� ش� �بود .چ ّ��ه ها غ
کا��ذ ها م ش

ب� ی
رد ج�ع ب�ه را ب�س� ،آ�ن را ز� ی�ر � غب�ل ش� ز�د و همراه ب� � ن�
«دو�ا» ِ
ف�.
ش
ن
ا �ا گردا ش� ا�ز کالس �رون ر� ت
ت

م �
ب� ی� ب� �
ب
� .ب�عد راه ا� تف�اد
� سر آ��نها راه ا� تف�ادم .وسط راه« ،دو ن�ا» ر� ت
ن شپ� ت
ف� و �ا ی�ک ل ر شگ� ت

ی
ب� ه �
�س ش
ر� راه ا� تف�اد ن�د .ب�الأ�خره ب�ه ا ن�� تهای ز�م ی�ن ب� زا�ی �که رس ی�د ن�د ،ا�س ت�اد ن�د .ب�عد ز�م ی�ن
و چ �ّه ها م شپ� ت

را � ک ن�د ن�د.

�
آ��نها می خ�واس ت� ن�د « نمی ت�وا ن�م»های خ�ود را د�فن �ک�ن ن�د! � ک ن�دن ز�م ی�ن ده د ق��ی ق�ه ای طول � شک� ی�د؛

ی�
چ ه ب�
ک� �ک�ن ن�د .و�ق�تی �که م ق�داری ز�م ی�ن را � ک ن�د ن�د،
� دا ش� ت� ن�د رد ا ن کار ش �ر� ت
�ون ٔمه چ �ّه های کالس دوس ت
ج
ک ی�
�نم �
ب
�ج
ا� ر � تخ��ند.
� روی آ�ن �خ
�ع ب� ٔه « ی ت�وا ن م»ها را رد آ� ن �ا گ��ذ ا ش� ت� ن�د و �ه سرع ت

ی
پ
ز ��نها ّ
حدا ق�ل ی�ک ور ق� ٔه �ر ا�ز 
سی و ی�
ک �ا�گرد دور گ�ودال ا�س ت�اده �بود ن�د .هر �کدام ا� آ
ش

م
�
ه
« نمی ت�وا ن�م» رد آ�ن گ�ودال د�فن �کرده �بود .علّم ش�ان هم م ی�ن طور!
156

ی�
�
�
�:
رد ا ن مو ق ع «دو ن�ا» گ� ف ت

ب�
� های همد ی��گر را �ب� گ ی� ی
ر�د و س تر�ان را خ�م �ک�ن ی�د.
چ �ّه ها ،دس ت

م�
ب
ت� ش�� یک�
�
� �کرد ن�د .ب�عد هم ب�ا سرهای خ�م ن ت� ظ�ر
ش�ا گردها �ال ف�اصله حل ق�ه ای ل داد ن�د و اطاع ت

س
ما ن�د ن�د و «دو ن�ا » �خ�نرا�نی �کرد:

ی
ج�
ره «�نمی ت�وا ن�م» را �گرامی ب� �ی
دار م .او رد ا�ن
ع �ده ا�ی م ت�ا ی�اد و �خ اط ٔ
دوس ت�ان ،ما امرو�ز  م ش

�
ند� ی�ای �خ ا� کی ب�ا ما ز� ن�د� گی می �کرد و رد ز� ن�د� گی همه ما ح ض�ور دا ش�� .م ت��أ ّس ف� نا�ه ه ج
ر �ا �که می ر ف� ت ی�م ن�ام
ت
ٔ
ج�
او را می ش�� ین�د�ی م؛ رد مدرسه ،رد ا ن �م
ه
�
ش
ادارا� و ح ت�ّی رد م ی�ان �ب�ز رگان! ای� ن�ک ما
رد
ر،
ن
ت
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ب
ی
ج
«�نمی ت�وا ن�م» را ج
رد �ای�گاه با�دی شا� ب�ه �خ ک
ا� س پ�رده ا�ی م .ال ب� تّ�ه ی�اد او رد و�ود خ�واهر و �راردها� ش�

ه
ه �
ی�ع� م �
� » و « م ی�ن حاال ش �روع خ�واهم �کرد» ب�ا�قی خ�واهد ما ن�د.
نی « ی ت�وا ن م» « ،خ�وا م ت�وا نس ت

داو�د «�نمی ت�وا ن�م» را ق�ر ی�ن رحم� خ�ود �ک�د و ب�ه همه آ�� ی �  ح
ی
�
�خ ن
ن
در� ع ن�ا� ت
نها ی �که ض�ور دار ن�د ،ق� ت
ت
ٔ

رما�د �که ب�ی ح ض�ور او ب�ه سوی آ�ی� ن� ٔ ب�ه ح
�ف ی
ک� �ک�ن ن�د .آ�م ی�ن!
ده ت�ر ر� ت
ی
ی س
چ
� فه
ه�نگامی �که ب�ه ا�ن �خ�نرا�نی گ� ش
رو�ی را
ن �ا�گردان هر�گ�ز  � ن� ی�ن ز
و� می �کردم ،م ی�دم �که ا� ش

ی
ب
ن�
�
ی� ح
�فرام ش
ک� ش � ک�وهم ن�د �نماد�ن ،چ� ی��ز ی �بود �که �رای ه ٔمه عمر ب�ه ی�اد آ��نها می ما ن�د و
و� خ�واه ن�د کرد .ا ن ر� ت
ن� ق� م ب�
ه
�.
رد ذ� ن آ��نها ش� ی س ت

ب
م
م
ب
ه
م �ا�گردا ن� ش� را ب�ه کالس �ر�گردا ن�د.
ن�و�ز کار  علّم ت�مام ن� ش�ده �ود .رد پ� یا�ان مراسم ،علّ ش

ب
ی
�
مج�
آ��نها ب�ا ش� ی�ر�� نی و آ��ب م ی�وه ،لس ت�رح ی�م « نمی ت�وا ن�م» را �ر�گ�ز ار �کرد ن�د« .دو ن�ا» روی اعالم ی� ّٔه ت�رح ی�م

ی
ی�
�نم �
کا��ذ را ب�االی ت�� خ�ته س ی�اه آ�و��ز ان �کرد ت�ا رد ت�مام طول سال
و� …» و غ
ن�و ش� ت
� « :ی ت�وا ن م .ت�ار �خ  ف� ت

�
م �
�
ب ب� ب�
و �ا�گرد
� « :نمی ت�وا ن�م» ،دو ن�ا ب�ه اعالم ی�ّه شا�اره می �کرد ش
ق� ش �ا گردی ی گ� ف ت
�ه ی�اد چ �ّه ها ما ن�د .هر و� ت
�نم �
ب م
� و او را ب�ه �خ ک
ا� س پ�رده ا ن�د.
�ه ی�اد ی آ�ورد �که « ی ت�وا ن م» مرده اس ت

ی
�ب
ی
م
ب
او �ا�گرد من �بود ،ولی آ�ن رو�ز مهم ت�ر�ن
ب�ا ا�ن �که سال ها ق�ل من علّم «دو ن�ا» �ودم و ش

ردس ز� ن�د� گی ام را ا�ز او �گر�ف�تم.

ب
�
م
ق� می خ�واهم ب�ه خ�ود � گ�و�ی م �که « نمی ت�وا ن�م»،
� و ن هر و� ت
حاال سال ها ا� آز �ن رو�ز  گ��ذ ش� ت�ه اس ت

�
ب
و� « نمی ت�وا ن�م» و مراسم ت�د ف� ی�ن او می ا�ف�تم.
�ه ی�اد اعالم ی� ّٔه ف� ت

 ع
جم�
«ما می ت�وا ن� ی�م» ،ن�و ش� ت� ٔه کل ی�ک مورمان  ،ا�ز  موعه داس ت�ان « ن� غ� ٔمه ش� ق�»
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خودارزیابی
1ــ دانش آموزان چه جمله هاىى روى برگه هاى خود مى نوشتند؟
2ــ چرا دونا از دانشآموزان خواسته بود که «نمىتوانم»هاى خود را بنوىسند؟
جمله «فهمىدم که اىن شاگردان هرگز چنىن روزى را فراموش نخواهند
3ــ منظور بازرس از ٔ
کرد» چىست؟
٤ــ …………………………

دانش های زبانی و ادبی
اول
نکتۀ ّ
توجه کنید.
به کلمه های زیر ّ
الف) صیاد ،کالغ ،شتاب ،آسیب
ب) بیمناک ،کتابخانه ،گل فروشی
کلمات بخش الف و ب چه تفاوتی با هم دارند؟ با کمی دقت درمی یابیم که کلمات بخش «ب» از
دو یا چند قسمت ساخته شده اند؛ مثالً:
بیمناک :بیم  +ناک
کتابخانه :کتاب  +خانه
گل فروشی :گل  +فروش  +ی
ولی واژه های بخش الف چنین نیستند و تنها یک قسمت دارند :صیاد ،کالغ و … به واژه های
بخش الف «ساده» و به واژه های بخش ب «غیرساده» می گویند .واژه های ساده فقط یک جزء دارند و
واژه های غیرساده ،بیش از یک جزء دارند.
نکتۀ د  وم
درس هاىى که در اىن فصل خواندىد ،از ادبىات کشورهاى دىگر هستند که به زبان فارسى ترجمه
ترجمه فارسى
شده اند .شما با ترجمه از سال هاى گذشته آشنا شده اىد؛ مثال ً آىات قرآن ىا احادىث را با
ٔ
خوانده اىد .به کسى که ترجمه مى کند ،مترجم مى گوىند .مترجم باىد با دو زبان ،ىعنى زبانى که از آن
ترجمه مى کند و زبانى که به آن ترجمه مى شود ،کامال ً آشنا و مسلّط باشد.
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مترجمان هنگام ترجمه ،از منابعى مانند فرهنگ لغت ،دائرة المعارف ،فرهنگ نامه ،شبکه های
اطالع رسانی معتبر و … استفاده مى کنند .آىا مى توانىد جمله هاى زىر را با استفاده از فرهنگ لغت
ترجمه کنىد؟
اع ُة ال ْـ ُف ْر َص ِة ُغ َّص ة»
عربى«ِ :ا ٰ
ض َ
انگلىسى:

امام علی (ع)

?This story is the last lesson. What is your idea about it

ــ کلماتی همچون «بلیت ،اتو ،توس ،اتاق ،قورباغه »… ،واژه هایی هستند که گاهی
به صورت «بلیط ،اطو ،طوس ،اطاق ،غورباغه و …» نیز نوشته می شوندّ ،اما شکل ّاول
مناسب تر است.
ــ در شکل نوشتاری کلماتی همچون «خواهر ،خوش ،خواستن ،خواهش و …»
مهم
حرفی وجود دارد که خوانده نمی شود .به خاطر سپردن شکل امالیی آنها از نکات ّ
امالیی است.

کارگروهی
درباره شخصىت هاى داستان «ما مى توانىم» گفت وگو کنىد.
1ــ  
ٔ
درباره شخصىت ها و محتواى آن تحقیق کنىد.
2ــ ىکى از داستان هاى قرآنى را بخوانید و
ٔ

نوشتن
1ــ واژه های ساده و غیرساده را مشخص کنید و در جدول بنویسید.
روز ،دست ،ورقه ،خاکی ،سخنرانی ،نمادین ،شاگرد ،کاغذ ،گوش ،تخته
کلمۀ ساده
کلمۀ غیرساده
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مهم امالیی از پنج درس گذشته ،انتخاب کنید و بنویسید.
2ــ ده ٔ
کلمه ّ
3ــ برای هر یک از کلمه های زیر ،دو هم خانواده بنویسید.
اعالمیه
وسط ،اطاعت ،رحمت،
ّ
4ــ جدول زیر را حل کنید.
10
12
1

9

3

2
11
5

7
8

4

6

نویسنده آخرین درس کتاب
1ــ اصطالحی در رایانه و نام کوچک
ٔ
2ــ نام یکی از کشورهای امریکایی
3ــ مادر در عربی
4ــ اهل کرمان
  5ــ همان « َا َحد» است.
  6ــ از انواع جمله
7ــ این نوع جمله ،خبری را می رساند.
 8ــ تم ّنا ،درخواست
9ــ به معنای نکوهش است.
10ــ منفی فعل امر
11ــ واژه ای که با نام «نیما» پدر شعر نو فارسی می آید.
12ــ درخت همیشه سبز
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روان خوانی

پی ِر د ا نا
روزى ،روزگارى مردى با پسر کوچکش در روستاىى زندگى مى کرد.
سن نوجوانى رسىد و در هر کارى به پدرش کمک مى کرد .روزى پدر
سال ها گذشت .پسر به ّ
عهده کارها برمى آىى .روزها پشت سرهم مى گذرند ،جوان ها
به او گفت« :پسرم! مى بىنم که خوب از
ٔ
پىر مى شوند و پىرها هم ضعىف و ناتوان .تو هم به زودى مردى خواهى شد ّاما پدرت سه نصىحت به تو
مى کند؛ همىشه آنها را به ىاد داشته باش! ّاول اىنکه کارى کن در هر روستا ،خانه  اى داشته باشى ،دوم
همه مردم به تو احترام بگذارند».
آنکه هر روز کفش نو بپوشى و سوم ،طورى زندگى کن که ٔ
تعجب پرسىد« :نمى فهمم پدر! چه کار باىد بکنم که در هر روستا خانه اى داشته باشم؟!
پسر با ّ
همه مردم به من احترام بگذارند؟»
مگر مى توانم هر روز کفش نو بپوشم؟! و چه طور باىد زندگى کنم که ٔ
پدر لبخندى زد و گفت« :نگران نباش! چندان هم سخت نىستّ .اول اىنکه ،اگر خواستى در
هر روستا خانهاى داشته باشى ،باىد در آنجا دوستى صمىمى و وفادار براى خودت پىدا کنى .دوم اىنکه از
شب قبل کفش هاىت را خوب تمىز کن تا هر روز کفش هاى نو بپوشى و سوم ،اگر هر روز قبل از همه،
از خواب بىدار شوى و به سر کار بروى ،مردم به تو احترام خواهند گذاشت».
سال ها گذشت.پسر،همان طورکه پدر گفته بود ،صاحب خانه و کاشانه شد .او هىچ وقت
نصىحت هاى پدر را از ىاد نمى برد و زندگى اش به خوبى و خوشى مى گذشت.
در آن سرزمىن شاه مغرورى حکومت مى کرد .به فرمان او پىرمردهاى ضعىف و از کارافتاده را به
جلد مى سپردند تا آنها را از بىن ببرد.
دست ّ
قص ٔه ما هم پىر شد .پسر او نمى توانست راضى شود که پدرش را
روزى رسىد که مرد روستاىى ّ
جلد بسپارند .اىن بود که زىر شىروانى خانه اش اتاق گرم و کوچکى درست کرد و پدرش را
به دست ّ
در آن اتاق مخفى کرد.
خانه پسر آمدند .پرسىدند« :پدرت کجاست؟»
ّمدتی گذشت .روزى مأموران شاه به ٔ
پسر جواب داد« :نمى دانم ،سه روز است که از خانه رفته و هنوز برنگشته».
مأموران همه جاى خانه را گشتند .به هر گوشه اى َسرک کشىدند .انبارى و کاهدان را زىر و رو
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هفته پىش خانه بود ّاما سه
کردند ّاما اثرى از پىرمرد نبود .از همساىه ها پرسىدند .آنها گفتند« :پىرمرد ٔ
روز است کسى او را ندىده ».
مأموران گفتند« :وقتى پىرمرد برگشت ،به ما خبر دهىد ».
چند روزى گذشت .مأموران دوباره برگشتند ّاما پسر و همساىه ها با هم ىک صدا گفتند« :پىرمرد
از آن موقع که رفته تا حاال برنگشته».
پىرمرد روزها در اتاق کوچک مىماند .چىزهاى مختلفى مىساخت و به خانوادهاش کمک مىکرد.
اگر مشکلى پىش مى آمد ،او با راهنماىى هاى خود آن را حل مى کرد.
پىرمرد همچنان به پسرش راه و رسم موفّقىت و روىاروىى با سختى ها و دشوارى هاى زندگى را
توجه همگان قرار بگىرد.
آموزش مى داد .راهنماىى هاى پىرمرد سبب شد ،پسر مورد ّ
تعجب مى گفتند« :نکند اىن پسر با ارواح و شىطان سروکار دارد!»
مردم با ّ
اىن شاىعه به گوش شاه رسىد .او فرمان داد« :اىن پسر باىد به نزد من بىاىد .اگر اىن قدر که مى گوىند
باهوش باشد ،طورى مى آىد که نه لباس بر تن داشته باشد و نه بى لباس باشد».
پسر از شنىدن اىن فرمان ناراحت و غمگىن شد .پىرمرد پرسىد« :چه شده؟ چرا اخم کرده اى و
ناراحتى؟ چه مشکلى دارى؟»
پسر فرمان شاه را تعرىف کرد.
پدر او را دلدارى داد و گفت« :غصّه نخور پسرم .اىنکه مشکل بزرگى نىست .تور بزرگى بردار،
آن را مثل لباس دور خودت بپىچ و پىش شاه برو .اىن طورى نه لباس بر تن دارى و نه بى لباس هستى».
پسر هم همىن کار را کرد.
شاه با دىدن او گفت« :آفرىن! تو فرمان مرا درست انجام داده اى » .و دستور داد با غذاى خوب و
خوشمزه اى از پسر پذىراىى کنند .بعد گفت« :ده تخم مرغ پخته به تو مى دهم .سه هفته هم فرصت دارى
آنها را به صورت جوجه به من برگردانى .حاال برو!»
پسر با ناراحتى به خانه برگشت .پدر پرسىد« :شاه چه گفت؟»
پسر جواب داد« :شاه ّاول خىلى از من تعرىف کرد ّاما بعد فرمان عجىبى صادر کرد».
پدر گفت« :بگو ببىنم فرمان او چه بود؟ شاىد بتوانم کمکى بکنم .از قدىم گفته اند ىک عقل خوب
است و دو عقل بهتر».
پسر گفت« :شما نمى توانىد کمکى کنىد .شاه گفته از تخم مرغ پخته جوجه درآورم .آخر مگر
مى شود؟»
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پدر او را دلدارى داد و گفت« :نگران نباش پسرم! اگر درست و عاقالنه عمل کنى ،اىن مشکل هم
حل مى شود .حاال بىا اىن تخم مرغ هاى پخته را بخورىم .موقعش که رسىد ،با کوزه اى پر از ِ
ارزن پخته،
پىش شاه برو .بگو ارزن هاى پخته را بکارند تا هر وقت جوجه ها ،سر از تخم مرغ هاى پخته درآوردند،
از دانه هاىى که از ارزن پخته سبز شده ،بخورند».
پسر و پدر تخم مرغ ها را خوردند .پسر با کوزه اى پر از ارزن پخته پىش شاه رفت.
گفت« :قربان! دستور بدهىد اىن ارزن هاى پخته را بکارند .جوجه ها که از تخم مرغ هاى پخته
درآمدند ،اىن ارزن ها را که از ارزن پخته سبز شده مى خورند و گرسنه نمى مانند».
تعجب کرد و با خودش گفت« :عجب پسر باهوشى است! ّاما من از او زرنگ تر هستم».
شاه بسىار ّ
به پسر گفت« :آفرىن بر تو که فرمان هاى مرا خوب و درست انجام مى دهى .سه روز دىگر پىش من برگرد؛
نه پىاده و نه سواره ،با پىش کشى و بدون پىش کش .اگر فرمان مرا درست انجام دادى ،انعام بسىار خوبى
مى گىرى .اگر نه ،خونت به گردن خودت است».
پسر که خىلى ترسىده بود ،با رنگى پرىده به خانه برگشت.
پدر با نگرانى پرسىد« :چه اتّفاقى افتاده؟ چه بدبختى تازه اى بر سرمان آمده؟»
پسر گفت« :شاه مى خواهد مرا بکشد .اىن بار دىگر نمى توانم نجات پىدا کنم .او ّاول از من تعرىف
کرد ّاما بعد فرمان جدىد و بسىار مشکلى صادر کرد .شاه امر کرد سه روز دىگر به دىدنش بروم؛ نه پىاده و نه
سواره ،با پىش کشى و بدون پىش کش .و اگر دستورهاىش را اجرا نکنم مرا از بىن خواهد برد».
پدر ،باز او را دلدارى داد و گفت« :نگران نباش! براى هر مشکلى راه چاره اى هست .حاال
شامت را بخور و برو بخواب ».
صبح روز بعد پىرمرد ،پسرش را از خواب بىدار کرد و گفت« :بىا تا به تو بگوىم چه کار کنى ».
پیرمرد سفارش هایی کرد و پسر از خانه بیرون رفت.
پسر نزدىک ظهر به خانه برگشت .همان طورکه پدرش خواسته بود ،بلدرچىن و خرگوش زنده اى
با خود آورد.
پدر گفت« :پس فردا که به دىدن شاه مى روى ،طنابى به گردن خرگوش بىنداز و سرطناب را به
پاىت ببند .طورى راه برو مثل اىن که سوار خرگوش شده اى .بلدرچىن را هم زىر لباست مخفى کن تا
کسى آن را نبىند…».
پىرمرد به او ىاد داد که چه کار کند.
پسر به وعده گاه رفت .شاه تا چشمش به او افتاد ،دستور داد زنجىر سگ ها را باز کنند .فکر کرد
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حاال پسر را تکه تکه خواهند کرد.
پسر با دىدن سگ ها ،طناب خرگوش را باز کرد .خرگوش فرار کرد .سگ ها ،به دنبالش دوىدند
و بدون اىنکه کارى به پسر داشته باشند ،دور شدند.
پسر ،شاه را روى بالکن دىد .با غرور گفت« :من فرمان شما را انجام دادم .نه پىاده آمدم و نه
سوار بر اسبى شدم .اىن هم پىش کش…»
با گفتن اىن حرف ،پسر بلدرچىن را از زىر لباسش درآورد و آن را به سوى شاه دراز کرد .شاه
مى خواست بلدرچىن را بگىرد ّاما پسر دست خود را باز کرد و پرنده به هوا پرىد.
پسر گفت« :با پىش کشى و بدون پىش کش .درست همان طورکه فرمان داده بودىد».
شاه گفت« :آفرىن! اىن کار را هم خىلى خوب انجام دادى .حاال بگو پدرت کجاست؟ اگر راستش
جلد تو را از بىن ببرد».
را گفتى ِانعام خوبى به تو مى دهم .اگر نه دستور مى دهم ّ
پسر جواب داد« :پدرم مرا بزرگ کرده بود .به من زندگى و عقل و هوش داده بود .نمىتوانستم او را به
جلدان شما بسپارم .اىن بود که در خانهام اتاق کوچکى ساختم .او را در آنجا مخفى کردم .پدرم زحمت
دست ّ
و ناراحتى براى من ندارد .ح ّتى با راهنماىىها و نصىحتهاىش کمک زىادى به من مىکند».
بعد براى شاه تعرىف کرد که چه طور با راهنماىى پدرش ،دو سال محصول خوبى برداشت کرده
بود؛ درحالى که همساىه ها غلّه اى درو نکرده بودند .پسر گفت« :پدرش براى او از همه چىز با ارزش تر
است .اگر او نباشد ،زندگى براىش فاىده اى ندارد».
شاه پرسىد« :آىا پدرت در انجام فرمان هاىى که داده بودم ،به تو کمک کرده بود؟»
پسر جواب داد« :من نمى توانستم بدون کمک پدرم به دستورهاى مشکل شما عمل کنم».
شاه با خود فکر کرد« :اىن حرف درستى است .پىران ،بسىار دانا هستند .باىد از وجودشان استفاده کرد».
باره کشتن افراد پىر صادر کرده بود ،لغو کرد و پدر و
به اىن ترتىب ،شاه فرمان قبلى خود را که در ٔ
پسر را گرامى داشت.
« ُقوى سفىد» برگردان :فتح ال ّله دىده بان

درک و دریافت
١ــ به نظر شما ،راز پیروزی های پسر جوان ،چه بود؟
٢ــ چگونه رفتار کنیم که مورد احترام دیگران باشیم؟
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نیایش
حـق نـیـک مـردان
خـداوندا ،بـه ِ ّ

کـه احـوال َب َـدم را نیـک گـردان

مکن ما را از این درگاه ،محروم

چو گنجشکان ،مران ما را ازین بوم

زبـانـی ده کــه اسـرار تـو گـویـد

روانـی ده کـه دیـدار تـو جـویـد

دلـم در آتـش غـفـلـت مـسـوزان

بـه مـعـنـی ،شـمـع جـانـم برفروزان

کنون،گردستگیری،جایآنهست

که گر دستم نگیری ،رفتم از دست

مـکـن دورم ز نـزدیـکـان درگـاه

بـه راه آور مـرا ،کـافـتـادم از راه

تو را خوانم به هر رازی که خوانم

تـو را دانـم بـه هـر چـیزی که دانم
گل و نوروز ،خواجوی کرمانی
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واژه نامه
ب
آ ــ ا
بار و َبندىل :اسباب و اثاثىه
آبغوره گرفتن :گریه کردن (کنایه)
بالىدن :فخر کردن ،رشد کردن
آراسته :مزىّن شده ،زىبا و مرتّب شده
بامک :بام کوچک
آرمیدن :آرام گرفتن ،آسودگی
َ
بانگ :فریاد ،آوا
آساىش :آسودگى ،زندگى آرام
بخُسب :بخواب
اَبَد :زمانى که آن را نهاىت نباشد ،جاودان ،همىشگى
بدکردار :بدعمل ،بدکار
اَثنا :میانه ها« ،در اثنای» :در میان ،در بین
بَدىع :تازه ،نو
ِاخالص :پاک دلى
بَ ّراق :درخشان
ادىب :سخندان ،مفرد ُادبا
بَرزن :محلّه ،کوچه ،کوى
ارواح :جمع روح ،روان ها
برکشیدن :باال بردن ،ترقّی دادن
اساس :پایه ،بنیاد
بارور ،باثمر ،پربار
استحکامات :بناها و موانعی که برای دفع دشمنان بَرومندَ :
حجت
می سازند.
ُبرهان :دلىلّ ،
بصیرت :آگاهی و بینش
استعداد :تواناىى ،قابلىت
بعىد :دور ،غیر ممکن
استقالل :به آزادى کارى کردن ،وابسته نبودن
غصه و ناراحتی
ُاسوه :نمونه ،الگو
ُبغض :گرفتگى گلو از ّ
بو بردن :فهمیدن ،پی بردن ،خبردار شدن
اضطراب :پرىشان حالى ،بى تابى
بوم :زادگاه ،سرزمین
اعتدال :تناسب ،هماهنگی و زیبایی
وارونه
به رغ ِم :برخالف،
اعتراف :بر زبان آوردن حقیقت
ٔ
ِاعجاز :کاری شگفت و عجیب انجام دادن ،معجزه
بَهمان :شخص ىا چىزى که ناشناس و نامعلوم باشد ،معموال ً
با «فالن» به کار مى رود.
ا ََعم :عمومی تر ،همگانی
بیتوته :شب را در جایی به سر بردن
کرانه آسمان
ُافقٔ :
ٰ
بى راهه :راه کج ،راه نادرست
وىژه خداست.
الحمدل ّله :خدا را سپاس ،سپاس ٔ
امام :پىشوا ،رهبر
بىم :ترس ،هراس
اندرز :پند ،نصیحت
پ
ِان شٰاءَال ّله :اگر خداوند بخواهد
پاره دوز :کسی که کفش تعمیر می کند ،پینه دوز
انصاف :عدل ،دادگرى
پاورچىن :آهسته و بى سر و صدا راه رفتن
پاورچىن َ
َ
ِانعام :پاداش ،عطا و بخشش
پَروا :ترس ،بیم و هراس
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ُپز دادن :خودنمایی کردن ،تکبّر کردن
پژوهش :تحقىق ،جست  و جو
پىشه ور :کاسب ،اهل حرفه و صنعت
پىکار :جنگ ،ستىز
متحرک
پوىاّ :فعال ،سرزندهّ ،
پىوند :اتّصال

ج
جالىز :کشتزار خىار ،هندوانه ،خربزه و…
چ

چریک :کسی که داوطلبانه میجنگد ،سرباز شجاع
چلچراغ :چهل چراغ ،نوعى قندىل بزرگ که چراغ ها ىا

شمع هاى فراوان در آن قرار مى دهند.
َچمىدن :نرم و آهسته و با ناز راه رفتن
ح

ت
تأمل :اندىشه کردن ،فکر کردن
ّ
تَبَ ّسم :لبخند زدن
ُحجره :اتاق کوچک
حد خود گذشتن ،ستم و زورگویی
حریص :زیاده جو ،طمع کار
تجاوز :از ّ
ُتحفه :هدىه ،ارمغان
حک کردن :تراشىدن ،خراشىدن
تَ َج ّمل :زیور بستن ،خودآرایی ،مال و
اثاثیه گران بها حىات :زنده بودن ،زندگى
ٔ
داشتن
5
متحیر
حىران :سرگشتهّ ،
خ
تَ َح ّمل :بردبارى کردن ،شکیبایی
خالصانه :پاک و بی عیب
عهده کسى گذاشتن
تحمىل :کارى به زور بر ٔ
تَرحىم :طلب آمرزش و مغفرت براى ُمرده ،درود فرستادن َخدشه :خراش ،نقص و اشکال
ُخرناسه :صداىى ناهنجار که از گلو یا بینی شخص بىرون
بر ُمرده
آىد.
تسبىح :خدا را به پاکى ىاد کردن ،ذکر خدا
خروس خوان :هنگام سحر ،صبح زود
تس ّلط :چىره شدن ،دست ىافتن بر کسى ىا چىزى
خصلت :خوى ،وىژگى
تسویه :برابر کردن حساب
خوار :ذلىل ،حقىر
تقصىر :سهل انگارى ،کوتاهى
خوى :عادت ،خصلت
قال :کوشش ،تالش
تَ ّ
د
تَن ّفر :بیزار بودن ،نفرت داشتن
دایه :مادر
توشه :خوراک ،طعام ،اندوخته
درازدستی :ستمگری ،زورگویی
توصىه :سفارش
در پوستىن خلق افتادن :کناىه از غىبت کردن
توفیق :سازگاری ،موافقت
تهمت :نسبت دادن گمان و کار بد و ناروا به کسى
درىغ :افسوس ،حسرت
دالوىز :مطلوب ،خوشبو ،معطر ،خوشایند
ث
َدمساز :موافق ،همدم ،سازگار
ثواب :پاداش ،اجر آخرتج
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َد ّوار :گردنده ،چرخندهر
دیده :چشم

ر

رأفت :مهربانى ،نرم دلى
رزق :خوراک و روزی ،غذا
رعنا :زیبا ،خوش اندام

سىم :نقره ،فلزی گران بها ،پولش
ش
شاعره :شاعر زن (الب ّته کاربرد اىن واژه از نظر نگارشى توصیه
نمیشود چون در زبان فارسى مؤنّث و مذکّر ندارىم).
شایان :سزاوار ،شایسته ،الیق
شعور :درک و فهم
ُشکوه :بزرگى ،جالل
شنیدستم :شنیده ام

روا :سزاوار
روان :روح ،جان
روضه رضوان = باغ بهشت (در روان ِ
خوانى شوفر :راننده
روضه :باغ،
ٔ
«مرخصى» ،به ِ
معنى خطبهاى که در مجلس عزادارى باالى شوم :بد ،نحس ،نامبارک
شىفته :عاشق ،دلدادهص
منبر خوانده مى شود)
ص
ُرولَه :فرزند (به زبان کُردی)
صالح :نىکوکار ،درستکار
رىشخند :دست انداختن و مسخره کردن کسى
َصحن :مىدان ،حىاط
ز
صخره :کوه سنگى ،سنگ بزرگ
زائر :دیدارکننده ،زیارت کننده
صداقت :دوستی ،محبّت ،درستکاری
ُزالل :صاف ،گوارا
َصالح :درستى
مردىن :منسوب به زمرّد (سنگ قىمتى به رنگ سبز)
ُز ّ
صواب :درست ،راست
زمزمه :نغمه ،خواندن آرام و زىر لب
ض
َزنجره :نوعى حشره که از خود صدا تولىد مى کند ،سىر سىرک
ضربت :ضربه ،آسىب
َزهره درشدن :به ترس و وحشت افتادن ،بسیار ترسیدن
خانه چوبىن ىا فلزى مشبّک که بر سر مزار امام ىا
ژ
ضرىحٔ :
امامزاده ىا بزرگان دىن قرار دارد.
ژىان :خشمگىن ،خروشنده
س
ط
طاغوت :سرکش ،نافرمان
ساربان :شتربان
طاقت :توان ،نىرو
کوزه ُسفالی
سبؤ :
طبع :سرشت ،هستى ،ذات
سپهر :آسمان ،فلک
طراوت :شادابى ،تازگى
سرپنجه :سرانگشت (قوى سرپنجه :نىرومند)
طعم :مزه (چاشنى)
سماجت :پافشارى ،اصرار کردن
طَفره رفتن :کوتاهى در کار ،سر دواندن
سوءظن :بدگمانى
طفولیت :کودکی ،خردسالی
سهمگىن :بزرگ ،خطرناک ،ترسناک
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ظ
ظرافت :تازگى ،لطافت ،نرمى
ِظالل :ج ِظ ّل ،سایه هاع
ع
عارفان :مردان حقُ ،ع َرفا ،خداشناسان
عازم :رهسپار
عبرت نمودم :تعجب کردم ،شگفت زده شدم.
َعبوس :گرفته ،اخمو ،ناراحت
َعبیر :ماده ای خوشبو که از ُمشک و گالب و زعفران
و ...درست شده باشد.
َعجز :ناتوانى
َعجوز :پیرزن
عطا کردن :بخشىدن
َعطَش :تشنگى زىاد
عطوفت :لطف و محبّت ،مهربانی
ّ
عال ف :بىکار ،سرگردان ،بالتکلىف

عمارت :ساختمان
توجه ،احسان
عناىت :بخشاىش ،لطفّ ،
عىال :خانواده ،همسر
عىن :شبىه ،مانند غ
غ
غفلت :بى خبرى ،نا  آگاهى
َغ ّال ت :ج غلّه ،گىاهانى مانند گندم ،جو و ذرّت
ُغلغله :جوشش ،شور و فرىاد
ُغل و زنجىر کردن :دست کسى را بستن ،به بند کشىدن
غنىمت شمردن :فاىده و  سود بردن از چىزى ،قدر دانستن
غوغا :آشوب و فرىاد ،همهمه
غىرت :مردانگى ،آبروف
ف
فارغ :آسوده ،راحت
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فراغت :آساىش ،آسودگى
فرسودگى :پىرى ،از کار افتادگى
فرصت :زمان مناسب
فرودست :قسمت پاىىن ،پاىىن دست
فروتنى :تواضع ،خاکسارى
فروغ :روشناىى ،نور

فصاحت :روانى و شىواىى
فضل :بخشش ،احسان
فلک :آسمان ،چرخ ،سپهر

ق

قامت :قد و باال
ُقبور :ج قبر ،گورها
قدر :اندازه ،مقدار
قرائت :خواندن
ُقراضه :کهنه ،فرسوده
قرىب :نزدىک ،حدود
َقرین :همراه
قضاوت :داورى
قلم زنى :هنر کندن نقش و نگار روى فلز
ُقنداقه :دور پىچ کودک ،ملحفه
قنوت :قسمتى از نماز که براى دعا دست ها را مقابل
صورت نگه مى دارىم.
ُقوا :ج ّقوه ،نىرو
قوت :خوراک
قوت :نىرو ،توان
ّ
قىام :برخاستن
ک
کننده کارها
کارگشا :حل
کننده مشکالت ،آسان ٔ
ٔ
کاروان :گروهى از مردم که با هم به سوى مقصدى حرکت
مى کنند؛ قافله

کارىز :قنات
کام :آرزو ،میل ،خواسته
کسالت :بىمار بودن ،بىمارى ،رنجورى
کفاىت :بس بودن ،کافى بودن
کُلون :قفل چوبى که پشت در نصب کنند و با آن در را ببندند.
وىژه مسافر در  قطار راه آهن
کوپه :هر ىک  از  اتاق هاى ٔ
کوشا :ساعى ،تالشگرگ

گ
گالش :نوعى کفش( ،کفش الستىکى)
گران بها :گران قىمت ،با  ارزش
ُگردان :واحدى نظامى
گستاخ :بى پروا ،جسور
گسترده پَرکرد :پرگسترده کرد (مراد از پر در اینجا گلبرگ
است)
گستره :مىدان ،عرصه
گلدسته :مناره
گِله :شکاىت
گلىم :نوعى فرش
گو شزد کردن :ىاد آورى کردن ،تذکّر دادن ،به اشاره
فهماندن
گىتى :جهان ،دنىال
ل
لحن :آواز ،صدا ،ایجاد حالتی در خواندن متن
لعنت :نفرىن ،سرزنش
لَغو :بیهوده ،باطل
لقمه چىدن :کناىه از گداىى کردنم
م
َمأمن :پناهگاه
مأوا گرفتن :پناه گرفتن
گوینده اذان
مؤ ّذن:
ٔ

مبدأ :آغاز ،سرچشمه
ُمتج ّلى :آشکار ،هویدا
ُمتَ َع ّبد :شکرگزار ،عبادت کننده
متواضع :فروتن ،کسی که در رفتار و کردارش تکبّر و
غرور نباشد.

محبوب :دوست داشتنى ،معشوق
محزون :اندوهگىن ،غمناک
م ِ
حفل :مجلس ،انجمن
َ
محوّطه :مىدان ،محدوده ،پیرامون
ُمخلِص :صمىمى ،با صداقت

مرجعیت :رهبری ،پیشوایی ،مرجع تقلید بودن
مروت :جوانمردى
ّ
مزدور :کسی که تحت فرمان حاکم ستمگر کار می کند،

سرسپرده
ُم ْستَنَد :چىزى که با دلىل و مدرک همراه باشد ،داراى َسند
سرت :شادمانى ،خوشحالى
َم ّ
ُمسطّح :صاف ،هموار
مسابقه شعرخوانی ،از بر خواندن شعر در
ُمشاعره:
ٔ
موضوعهایی مشخّص و یا خواندن بیتهایی که با حرفی
معین آغاز شود.
ّ
قوه بوىاىى ،بىنى
َمشامٔ :
ُمصحف :کتاب ،کتاب آسمانی ،قرآن کریم

ُمصاحبت :هم نشىنى ،گفت  و گو
نکته لطىف و ظرىف
َمضمون :پىامٔ ،
مجلت
مطبوعات :روزنامه ها و ّ
َمظاهر :ج مظهر ،جلوه گاه ها ،نشانه ها
َمعارف :دانش ها ،علوم
معاصر :هم دوره ،هم عصر
معاوضه :چىزى را با چىز دىگر عوض کردن
معبود :خداوند (آنچه مورد پرستش واقع مى شود).
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نَ َمط :شىوه ،روش ،طرىقه
نمک نشناس :ناسپاس
نوابغ :جمع نابغه ،تىزهوشان
نوکار :تازه کار ،بى تجربه
نوید :مژده ،خبر خوش
نهضت :قیام ،خیزش
نَ َىرزد :ارزش ندارد

معصوم :پاک و بی گناه
معطّر :خوشبو
ُمفتَخر :سرافراز
مقتدر :قدرتمند ،توانا
مکالمه :گفت  و گو
مکث :سکون و آرامش ،درنگ
ُملک :بزرگی ،پادشاهی ،عظمت
مناجات :نىاىش ،دعا کردن
مناره :گلدسته
نجم :ستاره شناس
ُم ّ

منتها :پاىان ،انجام
َمندىش :نىندىش ،اندىشه مکن
منسوب :نسبت داده شده
مواعظ :ج موعظه ،پندها و اندرزها
موذى :آزاردهنده ،نىرنگ کار
مونس :همدم ،یار
موىه :شىون و زارى ،ناله ،گرىهن

38

ن
نادره :مؤنث نادر ،بى مانند ،چىز ناىاب
ناشتاىى :آنچه که پس از ّمدتى غذا نخوردن مى خورند.
ناگزىر :ناچار
نانموده :آشکار نشده ،پنهان
ناىل آمدن :رسىدن ،دست ىافتن
نجوا :آوا ،صداى آرام
نشرىه :روزنامه ،مجلّه
ّ
نصىب :بهره ،قسمت
نعره :فرىاد ،بانگ
نَغز :خوش ،دلکش ،جالب
ُنقره گون :به رنگ نقره ،رنگ روشن
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و
وارونه :واژگون ،سرنگون
واال :برتر ،عالى
َوجد :خوشى فراوان ،شور و هىجان
َورطه :مىدان هالکت ،جاى نابودى
َوصی :لقب حضرت علی بن ابی طالب (ع) است (در
شعر حکیم فردوسی) ،معنای این واژه در لغت به معنی
سفارش  شده و اندرزدهنده است.
هـ
هان :آگاه باش
هاى و هو :آشوب ،سر و صدا
هداىا :ج هدىه ،تحفه ،ارمغان ،پىشکش
همت :تالش ،اراده ،سعى و کوشش
ّ
هم کىش :هم دىن ،هم آیین
هم نشىن :ىار ،همراه ،همسفر
همهمه :آشوب ،غوغا و سر و صدا
هنگامه :آشوب و غوغا
هول بودن :ترسىدن ،شتاب داشتن
هىئت :گروه ،دسته ،جمعى
ی
َىله :رها

اعالم :اشخاص
ابراهىمى ،نادر (1387ــ 1315هـ.ش)
نوىسنده و سىنماگرى است که با داستان هاى
کودک و نوجوان ّفعالىت هاى فرهنگى اش را شروع کرد.
قصه هاى رىحانه خانم،
کالغ ها ،سنجاب ها ،دور از خانهّ ،
قص ٔه سار و سىب ،نوسازى حکاىت هاى خوب قدىم براى
ّ
کودکان و… بعضى از کتاب هاى کودک و نوجوان اوست.
نخستىن کتابش را با اسم «خانه اى براى شب»
درسال  1341نوشت .پس از انقالب ،زندگى امامخمىنى (ره) را
با نام «سه دىدار با مردى که از فراسوى باور ما آمد» نوشت.
وی در خرداد ماه سال  1387درگذشت.
اسفندىارى ،على (نىما ىوشىج) (1338ــ 1276هـ.ش   )
دهکده ىوش (از روستاهاى مازندران) پا به
در
ٔ
عرصه وجود گذاشت .کودکى او در دامان طبىعت و در
ٔ
مىان شبانان گذشت .پس از گذراندن دوران دبستان ،براى
مدرسه سن لوىى
ادامه تحصىل وارد
ٔ
آموختن زبان فرانسه و ٔ
در تهران شد .معلّمى مهربان به نام «نظام وفا» او را در خط
شاعرى انداخت .از آثار او مى توان به «افسانه»« ،اى
«قص ٔه رنگ پرىده» و… اشاره کرد .نىما با بهره گىرى
شب»ّ ،
جامعه
از عناصر طبىعت با بىانى رمزگونه به ترسىم سىماى
ٔ
خود پرداخته است .از او به عنوان پدر شعر نو ىاد مى شود.
اعتصامى ،پروىن (1320ــ      1285هـ.ش   )
پروىن فرزند ىوسف اعتصام الملک آشتىانى در
تبرىز متول ّد شد .فارسى و عربى را در دامن خانواده
آموخت .سرودن شعر را از هشت سالگى آغاز کرد.
نخستىن شعرهاىش را در مجل ّٔه بهار به چاپ رسانىد و مورد
تشوىق اهل ادب قرار گرفت .از عوامل دىگرى که موجب

تقوىت ذوق و پرورش استعداد شعرى پروىن شد ،رفت و آمد
او به محافل ادبى آن روزگار بود.
تنها اثر او ،دىوان شعرى است که بارها چاپ شده
است .دىوان او شامل قصاىد و قطعات بسىار دل نشىن
است .بىشتر قطعات خود را به صورت گفت  و گو سرود که
در اصطالح ادبى به آن «مناظره» گوىند.
سرانجام پروىن درسال  1320بر اثر بىمارى
حصبه درگذشت .آرامگاه او در شهر قم کنار صحن حضرت
معصومه(س) قرار دارد.
اقبال آشتیانی ،عباس (١٣٢٨ــ   ١٢٧٥هـ.ش)
وی از نویسندگان ،محققان و مورخان معاصر،
استاد دانشگاه و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود.
از آثار او می توان به «تاریخ مغول» و «وزرای سالجقه»
اشاره کرد.
امام خمىنى (ره) ( 1368ــ  1281هـ.ش)
امام خمىنى درسال  1281در خمىن ،در خانه اى
ساده به دنىا آمد .پنج ماهه بود که پدرش حاج آقا مصطفى
به دست ىکى از خان هاى زورگوى خمىن به شهادت
عم ٔه گرامى اش سرپرستى
رسىد .پس از آن مادر مهربان و ّ
او را بر عهده گرفتند .در شش سالگى به مکتب رفت و
مقدمات علوم را در
در هفت سالگى قرآن را ختم کردّ .
علمىه
حوزه
زادگاه خود آموخت .علوم اسالمى را در
ٔ
ٔ
اراک نزد استادانى چون حاج شىخ عبدالکرىم حائرى
ىزدى فراگرفت.
مبارزه آشکار و
آىت اللّه خمىنى درسال 1341
ٔ
سخت خود را در مقابل شاه و بىگانگان آغاز کرد .شاه در
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 15خرداد  1342آىتاللّه خمىنى را دستگىر و زندانى کرد.
پس از آزاد شدن ابتدا از اىران به ترکىه و بعد به شهر نجف
علمىه نجف به تدرىس
تبعىد شد .تا سال  1357در
حوزه ّ
ٔ
و تألىف کتاب پرداخت و پرچم مبارزه با شاه و کشورهاى
استعمارگر را برافراشته نگاه داشت .رژىم شاه به وحشت
افتاد و حکومت عراق به درخواست شاه اقامت او را در
آن کشور ممنوع کرد و اىشان به ناچار به پارىس رفت و از
مبدل
آنجا نهضت مردم اىران را که به ىک انقالب بزرگ ّ
شده بود ،رهبرى کرد تا اىنکه  22بهمن  1357با فداکارى
مردم ،انقالب اسالمى به پىروزى رسىد.
با واژگونى نظام سلطنتى ،جمهورى اسالمى اىران
تأسىس شد .امامخمىنى پس از پىروزى انقالب بىش از 10
همه مسلمانان
سال رهبرى کشور را برعهده داشت .او محبوب ٔ
ماىه افتخار مردم اىران بود .در اىن دوران در خانهاى که
جهان و ٔ
خانه ّ
محل تول ّدش ساده بود ،زندگى مىکرد و سرانجام
اندازه ٔ
به ٔ
در شب چهاردهم خرداد ماه سال  1368درگذشت.
امىن پور ،قىصر ( 1386ــ  1338هـ.ش)
استاد دانشگاه و شاعر معاصر ،درسال  1338در
گُتوند خوزستان متول ّد شد .دىپلم خود را در شهر دزفول
رشته پزشکى و جامعه شناسى پذىرفته شد
گرفت و ابتدا در ٔ
ادبىات روى آورد و در اىن
ولى هر دو را رها کرد و به ّ
درجه دکترا ناىل شد .وى از شاعران موفّق پس
رشته به
ٔ
از انقالب اسالمى به شمار مى آىد .از آثار او مى توان «در
کوچه آفتاب ،تن ّفس صبح ،مثل چشمه مثل رود ،به قول
ٔ
پرستو و آىنه هاى ناگهان» را نام برد .دریغا که اىن استاد و
شاعر خوش نام ،به ناگهان و زود چشم از جهان فروبست.
وى در پاىىز  1386وفات ىافت.
انصارى ،خواجه عبدال ّله (481ــ 396هـ.ق)
معروف به پىر هرات ،در قرن پنجم در هرات به دنىا
آمد .در جوانى علوم دىنى و ادبى را فراگرفت .به عربى و
«مسجع»
فارسى شعر مى سرود .نثر خواجه عبداللّه آهنگىن
ّ
است .از آثار او مىتوان به مناجاتنامه و الهىنامه اشاره کرد.
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ایبد ،طاهره (متولد  ١٣٤٢هـ.ش)
ُ
وی در شیراز دیده به جهان گشود .از نویسندگان
زمینه ادبیات کودک و نوجوان دارای آثار
معاصر است .در ٔ
«باغچه توی گلدان» و «به هوای گل سرخ» از آثار اوست.
است.
ٔ
محمد حسین (1360ــ 1307هـ.ش)
بهشتی ،سید ّ
سیاستمدار و فقیه ایرانی و نخستین رئیس دیوان
عالی کشور پس از انقالب اسالمی است که در اصفهان
به دنیا آمد و نقش بسیار مهمی در پیروزی انقالب اسالمی
داشت .ایشان در هفتم تیرماه سال  1360در پی انفجار دفتر
حزب جمهوری اسالمی به شهادت رسید.
بیدل دهلوی ،میرزا عبدالقادر (١١٣٣ــ ١٠٥٤هـ.ق)
وی در عظیمآباد هند بهدنیا آمد و از شاعران بزرگ
شیوه بیان و زبان شعری بیدل،
فارسی زبان بهشمار میآیدٔ .
خاصی دارد.
پیچیدگی ّ
عبدالرحمن
نورالدین
جامی،
ّ
ّ
نویسنده معروف
عبدالرحمن جامی شاعر و
نورالدین
ّ
ّ
ٔ
ایرانی در قرن نهم هجری است .وی به مناسبت ّ
محل تول ّد
خویش «جام» و نیز به سبب دوستداری شیخاالسالم احمد
جام« ،جامی» تخلّص کرد .دیوان اشعار ،هفت اورنگ
خمسه نظامی) ،ن َ َفحاتاالُنس و
(شامل هفت مثنوی به تقلید
ٔ
بهارستان از آثار اوست.
محمدتقى (1377ــ 1304هـ.ش)
جعفرى ،استاد ّ
محمدتقى جعفرى در مرداد سال  1304هـ.ش
استاد ّ
در خانواده اى فقىر در شهر تبرىز به دنىا آمد .هنگامى که
مى خواست به کالس ششم برود ،مجبور به ترک تحصىل
مغازه کفاشى شاگردى کرد.
شد و ىک سال و نىم در ىک ٔ
بعدها به کمک ىکى از استادان خود راهى نجف شد .در
درجه اجتهاد رسىد و پس از  11سال به
 23سالگى به
ٔ
اىران بازگشت .از استاد جعفرى کتاب ها و آثار علمى
درباره نهج البالغه ،مثنوى مولوى و موضوعات
فراوانى
ٔ

دىگر برجاى مانده است .وى درسال  1377درگذشت.
چمران ،مصطفى (1360ــ 1311هـ.ش)
در سال  1311هـ.ش در تهران متولد شد .در
متوسطه را گـذراند .درسال
دارالفنـون و البرز دوران ّ
رشته الکترونىک
 1336از
دانشکده ف ّنى دانشگاه تهران در ٔ
ٔ
فارغ ال ّتحصىل شد .درسال  1337با استفاده از بورس
تحصىلى شاگردان ممتاز به آمرىکا اعزام شد و پس از
تحقىقات علمى در جمع معروف ترىن دانشمندان جهان در
درجه علمى ،موفّق به اخذ مدرک
کالىفرنىا با ممتازترىن
ٔ
دکتراى الکترونىک و فىزىک پالسما گردىد.
با پىروزى انقالب اسالمى بعد از  21سال هجرت،
به وطن بازگشت و با شروع جنگ تحمىلى عراق علىه اىران،
اجازه اىشان به اهواز رفت و
به خدمت امام رسىد و با
ٔ
ستاد جنگ هاى نامنظم را تشکىل داد؛ سپس به سوسنگرد
شتافت .او دلىرانه با دشمن مقابله کرد و خود نىز در تاریخ
درجه رفىع شهادت رسىد.
 ٣١خرداد  ١٣٦٠به
ٔ
هم اکنـون مزار او در بىن شهرهاى بستان و
سوسنگرد خوزستان ،زىارتگاه عموم مى باشد.
حائرى ىزدى ،عبدالکریم (١٣٥٥ــ ١٢٧٦هـ.ق)
حاج شىخ عبدالکرىم حائرى ىزدى درسال
1276قمرى در مىبد ىزد به دنىا آمد .وى با تدرىس علوم
دىنى در کربال و نجف ،عالمان بسىارى را پرورش داد .سپس
به اىران آمد و در اراک و بعد از آن در قم اقامت گزىد .در
علمىه قم را تأسىس کرد که امروزه
سال  1340قمرى
حوزه ٔ
ٔ
مهم تحصىالت علوم دىنى در جهان بهشمار
ىکى از مراکز ّ
مىرود .اىن عالم گرانقدر در سال  1355قمرى وفات ىافت.
محمد (درگذشت ٧٩٢هـ.ق)
حافظ شیرازی ،شمس ّ
الدین ّ
محمد معروف به حافظ
خواجه شمس ّ
الد ىن ّ
شىرازى ،شاعر غزل سراى اىران و از بزرگ ترىن شاعران
جهان ،در اواىل قرن هشتم در شىراز دىده به جهان گشود.
او نزد دانشمندان عصر به تحصىل پرداخت و در تفسىر و

حکمت و ادبىات عرب سرآمد شد و قرآن را با  14رواىت
( 14نـوع تالوت) حفظ نمود .او در سال  792هـ.ق در
حافظىه شىراز قرار دارد.
شىراز درگذشت .آرامگاه او در باغ
ٔ
حدادعادل ،غالمعلى ( 1324هـ.ش)
ّ
در تهران متول ّد شد .دوران تحصىالت خود را در
تهران و شىراز گذراند و موفّق به اخذ فوق لىسانس فىزىک
فلسفه اسالمى
و دکتراى فلسفه گردىد و به تدرىس تارىخ
ٔ
و… در دانشگاه صنعتى شرىف پرداخت.
پس از انقالب اسالمى به معاونت وزارت آموزش   و
پرورش و رىاست سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى
ناىل آمد .در طول  11سال خدمت ،در جهت اصالح و
مجلت کمک آموزشى
تألىف کتاب هاى درسى و انتشار ّ
رشد ،سعى وافر به کار برد .همچنىن به رىاست فرهنگستان
زبان و ادب فارسى (درسال  )1373انتخاب شد .از جمله
آثار او مىتوان به
ترجمه «کتاب تمهىدات» اثر اىمانوئلکانت،
ٔ
«فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى» اشاره کرد.
سىدعلى ( 1318هـ.ش)
خامنه اى ،آىت ال ّله ّ
رهبر عالى قدر انقالب اسالمى ،حضرت آىت اللّه
سىدعلى خامنه اى در  24تىر ماه  1318برابر با  28صفر
ّ
مقدس دىده به جهان گشود .پدرش
 1358قمرى در مشهد ّ
روحانى اى تنگدست و پارسا و مادرش خانه دار بود .وى
دومىن پسر خانواده محسوب مى شد.
دوره دبىرستان ،دروس حوزه را شروع
اىشان از ٔ
مقدمات و سطح حوزه را بهطور کمسابقه و
کرد و دوران ّ
شگفتانگىزى در پنج سال و نىم به اتمام رساند .پدرش در
حوزه
اىن مىانه نقش ّ
مهمى به عهده داشت .در سال  1336به ٔ
ادامه درس در
نجف قدم گذاشت و به دلىل عدم موافقت پدر با ٔ
حـوزه
نجف به مشهد بازگشت و از سال  1337تـا  1343در
ٔ
علـمىه قم بـه تحصىل پـرداخت و از محضر بزرگـانى چـون
ٔ
آىتاللّه بروجردى ،امامخمىنى(ره) ،شىخ مرتضى حائرى ىزدى
علمه طباطباىى بهره گرفت .در سال  1343به دلىل بىمارى
و ّ
پدر به مشهد بازگشت و از محضر استادان بهوىژه آىتاللّه مىالنى
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استفاده کرد و در همان حال به تدرىس فقه و اصول و معارف
دىنى به طلبههاى جوان و دانشجوىان پرداخت.
با شروع نهضت امام خمىنى ( ره) در سال ،1342
سىدعلى جوان به نهضت وى پىوست و با شور و شوق
ّ
و رشادت و بصىرت به تروىج و دفاع از اندىشه هاى امام
پرداخت که شش بار دستگىرى ،زندان و تبعىد ،محصول
اىن مبارزات گسترده بود.
پس از پىروزى انقالب اسالمى ،مسئولىت هاىى
بزرگ چون معاونت وزارت دفاع ،سرپرستى سپاه پاسداران
جمعه تهران ،نماىندگى مجلس شوراى
انقالب اسالمى ،امام ٔ
مقدس و رىاست
اسالمى ،حضور در جبهه هاى دفاع ّ
جمهورى گواه تواناىى و خستگى ناپذىرى اوست .در ششم
تىرماه  1360در مسجد ابوذر تهران از سوى منافقىن مورد
ِ
سوء قصد قرار گرفت که به جانبازى اىشان منجر شد.
در سال  1360تا  1368دو دوره رىاست جمهورى
اسالمى اىران را عهدهدار بود و در روز چهاردهم خرداد
 1368پس از رحلت رهبر کبىر انقالب اسالمى ،حضرت
توسط مجلس خبرگان به مقام واال و عظىم
امام خمىنى(ره)ّ ،
رهبرى انتخاب شد.

سالگى پدرش را از دست داد .در  14سالگى به تهران نزد
برادرش آمد و با دستفروشى ،زندگى سختى را گذراند .با
وجود مشکالت اقتصادى فراوان ،موفّق به اخذ دىپلم رىاضى
اداره
شد و به کار معلّمى پرداخت .وى پا به پاى تالش براى ٔ
زندگى از روحانىان مبارزى مانند آىتاللّه طالقانى درسها
آموخت .اىن مبارزهها باعث شد طعم تلخ زندان و شکنجه
را نىز بچشد.
رشته
با تمام گرفتارىها موفق به اخذ لىسانس در ٔ
رشته آمار گردىد .او پىش از رسىدن
رىاضى و فوقلىسانس در ٔ
نماىنده ملت اىران در مجلس شوراى
به نخست وزىرى،
ٔ
اسالمى بود .وى درسال  1360رئىسجمهور کشور گردىد
و در شهرىور همان سال به شهادت رسىد.
سعدى شىرازى (  690ــ  606هـ.ق)
مقدماتى را در
الدین سعدی ،آموزشهاى ّ
مشرف ّ
زادگاه خود ،شىراز ،فرا گرفت .براى اتمام تحصىالت
انگىزه دانشاندوزى ،رفتن به
به بغداد رفت .از بغداد به
ٔ
سرزمىنهاى عربى را در پىش گرفت .پس از  35سال به
شىراز برگشت .بوستان (به شعر) ،گلستان (نثر آمىخته به شعر)
مجموعه اىن آثار
و دىوان اشعار از او برجاى مانده است.
ٔ
«کلّىات سعدى» نامىده مىشود.

خواجوی کرمانی (753ــ 689هـ.ق)
الدین محمود معروف به خواجوی کرمانی ،از
کمال ّ
شاعران معروف قرن هفتم و هشتم هجری است .از آثار او شبسترى ،شىخ محمود (وفات  ٧٢٠هـ.ق)
از عارفان مشهور قرن هشتم و از علما و فضالی
میتوان به کمال نامه ،گوهرنامه و گل و نوروز اشاره کرد.
زمىنه عرفان اسالمى
تبریز است که نوشتهها و سرودههاىی در ٔ
محمدحسن( ٦٧٢ــ ٥٩٧هـ.ق) دارد .معروف ترىن اثر شعرى او مثنوى «گلشن راز» است.
خواجه
ّ
نصیرالدینتوسیّ ،
از دانشمندان و عالمان بزرگ شیعی ایران در قرن
هفتم است .کاردانی و لیاقت او در وزارت هالکوخان مغول شرىعتى ،على (1356ــ 1312هـ.ش)
محمدتقى
رصدخانه مراغه معروف است« .اخالق
و تالش برای ساخت
ٔ
نوىسنده و اندىشمند معاصر ،فرزند استاد ّ
شرىعتى بود .وى درسال  1312شمسى در مزىنان خراسان
ناصری» از کتابهای اوست.
درجه
رشته جامعه شناسى و تارىخ ادىان به
ٔ
به دنىا آمد .در ٔ
دکترا دست ىافت .کتاب هاى :فاطمه فاطمه است ،کوىر،
محمدعلى (1360ــ 1312هـ.ش)
رجاىىّ ،
در قزوىن در خانوادهاى مذهبى متول ّد شد .در چهار اسالم شناسى از اوست.

176

شاهنامه رنج کشىد و درحالى که نزدىک به  80سال داشت،
محمدحسىن ( 1367ــ  1285هـ.ش)
شهرىارّ ،
سىدمحمدحسىن بهجت تبرىزى متخلّص به به سال  411هـ.ق درگذشت و در زادگاه خود به خاک
ّ
شهرىار ،شاعر معاصر درسال  1285شمسى در تبرىز سپرده شد.
به دنىا آمد .شهرىار تحصىالت خود را در تبرىز و سپس در
دانشکده پزشکى شد قبادىانى ،ناصرخسرو (٤٨١ــ ٣٩٤هـ.ق)
دارالفنون تهران گذراند و آن گاه وارد
ٔ
از شاعران بزرگ اىران در قرن پنجم است .وی
ّاما پس از چندى ،پزشکى را رها کرد و به شعر و شاعرى
روى آورد .ابتدا بهجت تخلّص (نام شعرى شاعر) مى کرد قدرت شعری را یکسره در خدمت اندیشه های دینی و نشر
و گسترش تعالیم مذهبی خود درآورد و از مدح و ستایش
ولى بعدها تخلّص شهرىار را برگزىد.
شهرىار به دو زبان فارسى و ترکى (آذرى) شعر شاهان خودداری کرد .از آثار او مى توان به سفرنامه ،وجه
منظومه ترکى او بهنام «حىدربابا ىه سالم» از زىباترىن دىن ،زادالمسافرىن ،دىوان اشعار و… اشاره کرد.
مىسرود.
ٔ
منظومه هاى ترکى است .شهرىار درسال  1367در تهران
محمدرضا ( ١٣٤٥هـ.ش)
درگذشت و در «مقبرة ّ
الشعراى» تبرىز به خاک سپرده شد .کاتبّ ،
وی در سال  ١٣٤٥در تهران به دنیا آمد و از سنین
صابرى فومنى ،کىومرث ( 1383ــ  1320هـ.ش) نوجوانی به داستان نویسی روی آورد« .پری در آبگینه»،
معروف به گلآقا ،نوىسنده و طنزنوىس .از دانشگاه «دوشنبههای آبی ماه» از آثار او بهشمار میآیند.
تهران فوق لىسانس ادبىات گرفت و به معلّمى مشغول بود .با
محمدعلى رجاىى ،به عنوان مشاور فرهنگى کاظمى آشتىانى ،سعىد (138٤ــ 1340هـ.ش)
تشکىل دولت ّ
در تهران چشم به جهان گشود و پس از
نخست وزىر برگزىده شد .شهرت و محبوبىت وى ابتدا با
متوسطه درسال  1359وارد دانشگاه
صفحه سوم
عنوان «دو کلمه حرف حساب» در
ٔ
ٔ
روزنامه تحصىالت ابتداىى و ّ
مدرس
اطالعات آغاز شد .پس از گذشتن شش سال از نوشتن علوم پزشکى اىران شد ،سپس در دانشگاه تربىت ّ
رشته علوم تشرىحى گردىد .با تدبىر و
نامه طنز موفّق به اخذ دکتراى ٔ
ىادداشت هاى دو کلمه حرف حسابّ ،اولین هفته ٔ
دوراندىشى و مدىرىت عالى اىن سرباز گمنام در عرصه هاى
پس از انقالب را منتشر کرد.
علم در سطح بىن المللى ،کشور جمهورى اسالمى اىران
مو فّق به اخذ مو فّقىت هاى عالى در زمىنه هاى طب،
فریدالدین ( ٦١٨ــ ٥٤٠هـ.ق)
عطّار نیشابوری،
ّ
شاعر و عارف بزرگ ایرانی در قرن ششم و آغاز علوم زىستى و  ...گردىد.
قرن هفتم است .تذکرةاالولیا ،منطقالطیر از آثار اوست.
گلشن آزادی (13٩٤ــ 1٣١٩هـ.ق)
علی اکبر آزادی متخلّص به گلشن در سال ١٣١٩
فردوسى ،ابوالقاسم (411ــ 329هـ.ق)
منطقه توس قمری در تربت حیدریه دیده به جهان گشود .پس از کسب
فردوسى در روستاى باژ واقع در
ٔ
خراسان به دنىا آمد .از نجىب زادگان و دهقانان توس بود .علوم رایج زمان ،به روزنامه نگاری و سیاست روی آورد و
او مردى شىعه مذهب بود و دلبستگى اش به مىراث قومى در آزادی خواهی تالش هایی کرد .وی دارای آثار فراوانی
تذکره شعرای خراسان
خالصانه او به خاندان است که از جمله دیوان اشعار و
و فرهنگى اىران کهن مانع از ارادت
ٔ
ٔ
پىامبر (ص) نشد .فردوسى  25ىا  30سال براى سرودن «گلشن ادب» را می توان نام برد.
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محمد جواد ( 1322هـ.ش)
محبتّ ،
ّ
متول ّد  1322در کرمانشاه ،از معلّمان شاعر و اهل
قلم است« .رگبار کلمات»« ،کوچه باغ آسمان»« ،با بال اىن
پرنده سفر کن» ،از آثار اوست.

نظام ِوفا (١٣٤٣ــ ١٢٦٦هـ.ش)
در شهرستان آران و بیدگل کاشان متول ّد شد و
مرحله
تحصیالتش را در آنجا به پایان برد .علوم ادبی را تا
ٔ
استادی فراگرفت و به تحصیل فلسفه و طب نیز پرداخت.
ادبیات فارسی را
وی سال ها در مدارس تهران ،زبان و ّ
تدریس کرد و بر جوانان و عالقه مندان به فرهنگ و ادب
تأثیر به سزایی نهاد .وفا که خود شاعر بود در راهنمایی و
مهمی داشت.
تشویق نیما نقش ّ

مرادى کرمانى ،هوشنگ ( 1323هـ.ش)
درسال  1323در روستاى سىرج کرمان دىده به
جهان گشود .تحصىالت خود را در روستا آغاز کرد و در
کرمان و تهران ادامه داد .درسال ّ 1347اولىن داستان هاى
او در مطبوعات منتشر شد و تاکنون کتاب هاى زىادى از او نظامى ،حکیم
ابومحمد یوسف ( 614ــ ٥٣٠هـ.ق)
ّ
مجموعه پنج جلدى
منتشر گردىده است که معروفترىن آنها
شاعر نامدار اىرانى معروف به نظامى در شهر گنجه
ٔ
«قصه هاى مجىد» است .وى هم اکنون عضو فرهنگستان «از شهرهاى امروزى جمهورى آذرباىجان» به دنىا آمد .در
ّ
زبان و ادب فارسى مى باشد.
همت مى گماشت.
جوانى به تحصىل ادب ،قصص و تارىخ ّ
داستان پردازى در منظومه هاى او به اوج رسىد .آثار نظامى
عبارت اند از :مخزن االسرار ،خسرو و شىرىن ،لىلى و
مطهرى ،مرتضى ( 1358ــ  1298هـ.ش)
ّ
استاد شهىد آىت اللّه مط ّهرى ،در بهمن ماه  1298مجنون ،هفت پىکر ،اسکندرنامه.
شمسى در فرىمان خراسان به دنىا آمد .وى ىکى از شاگردان
برجسته امام خمىنى (ره) بود که به مراتب عالى علمى رسىد .وىتاتو ،ژىلىنسکاى ( 1932م).
ٔ
آثار او زمىنه ساز بسىارى از مبانى فرهنگى و دىنى انقالب
خانم وىتاتو در وىلىنوس پاىتخت لىتوانى زندگى کرده
اسالمى است .اىن روحانى فرزانه در سال  1358شمسى است ،وى کتابهاى زىادى منتشر کرده که نهتنها در مىان
روسىه و کشورهاى دىگر عالقهمندان
به شهادت رسىد .برخى از آثار وى عبارت اند از :خدمات مردم لىتوانى بلکه در ّ
متقابل اسالم و اىران ،داستان راستان ،تماشاگه راز ،سىرى زىادى پىدا کرده است .حشرات کوچک ،کرمها و پروانهها
دافعه على (ع).
قصههاى وى هستند .ژىلىنسکاى شعر
قهرمانان بسىارى از ّ
در نهج البالغه ،جاذبه و ٔ
هم سروده است و داستانهاى فکاهى ،رمان و نماىشنامه
نىز دارد .آدمآهنى و شاپرک بر گرفته از کتاب «ملخ شجاع»
الشعرا بهار (1330ــ 1266هـ.ش)
ملک ّ
دانه
محمدتقی بهار در مشهد به دنیا آمد و نزد پدرش ،است که
مجموعه چهار داستان بهنامهاى ملخ شجاعٔ ،
ٔ
ّ
شعر و فنون ادب را آموخت .او شاعر ،نویسنده و سیاستمدار برفى که آب نشد ،کرم کنجکاو و آدمآهنى و شاپرک است.
مهم او «سبکشناسی» است.
بود .یکی از آثار ّ
ىوسفى ،غالمحسىن (1369ــ 1306هـ.ش)
مولوى ( 672ــ  604هـ.ق)
محقّق ،نوىسنده و استاد دانشگاه بود .او با تسلّط
محمد بلخى از شاعران و عارفان بر زبان عربى ،انگلىسى و فرانسه آثار ارجمند و گران بهاىى
موالنا جالل ّ
الدىن ّ
بزرگ اىران در قرن هفتم است .کتاب عظىم «مثنوى معنوى» از خود به ىادگار گذاشت .برخى از کتاب هاى او عبارت اند
چشمه
با  26000بىت که گنجىنه اى از معارف اسالمى است ،از :دىدارى با اهل قلم ،برگ هاىى در آغوش باد،
ٔ
«قونىه» ترکىه واقع است .روشن و…   .نوشته هاى ىوسفى روان ،زىبا و جذّ اب است.
معروفترىن اثر اوست .آرامگاه او در ٔ
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اعالم :آثار
چهره هاى درخشان
عنوان مجموعه کتاب هاىى است که براى نوجوانان
از سوى انتشارات مدرسه (آموزش و پرورش) منتشر
مىشود و هدف آن ،آشنا کردن نوجوانان با زندگى چهرههاى
درخشان و ماندگار عصر حاضر است.

1ــ سىرت پـادشاهـان 2ــ در اخـالق دروىشان
3ــ در فضىلت قناعت 4ــ در فواید خاموشى  5ــ در عشق
و جوانى  6ــ   در ضعف و پىرى 7ــ در تأثىر تربىت  8ــ در
آداب صحبت

نورالدین پسر ایران
ّ
این کتاب در حقیقت یادمان نگاشت و خاطرهنویسی
ک ّلىات شهرىار
نورالدین عافی از هشتاد ماه
شامل غزلىات ،قصاىد ،مثنوىات ،رباعى ها ،است؛ خاطراتی که آقای
ّ
محمد حسىن حضور خویش در جبهه های جنگ تحمیلی به شکل
سىد ّ
دوبىتى ها و اشعار ترکى است .اىن اثر از ّ
شفاهی بیان کرده است و خانم معصومه سپهری آن را به نگارش
بهجت تبرىزى متخلّص به شهرىار است.
درآورده اند.
گلستان سعدى
شىخ ،گلستان را به سال  656هـ.ق آفرىد .گلستان گل و نوروز
یکی از آثار خواجوی کرمانی است که در قالب
به ىقىن ىکى از درخشان ترىن و استادانه ترىن نمونه هاى
نثر پارسى است که پس از گذشت قرون متمادى هنوز مثنوی و به پیروی از خسرو و شیرین نظامی سروده شده
فن  نگارش و محتوا ىاراى برابرى با است.
اثرى که از حىث ّ
مسجع
آن را داشته باشد ،خلق نشده است .نثر گلستانّ ،
است؛ ىعنى نثرى که گوشه چشمى نىز به شعر دارد .زىباىى نهج البالغه
گزىده اى از نامه ها و خطبه ها و سخنان و کلمات
پهنه ادب سرزمىن ما به
سبک نگارش گلستان آن چنان در ٔ
جلوه گرى پرداخته که بسىارى را به دام تقلىد از آن کشانده قصار امىرمؤمنان حضرت على (ع) است که عالم بزرگوار
«سىدرضى» گرد آورده و در سال  400هجرى قمرى
است .در مىان تقلىدکنندگان معتبر سعدى مىتوان از جامى ،شىعىّ ،
آورنده پرىشان) و همچنىن نگارش آن را به پاىان رسانده است و نام آن را «نهج البالغه»
(صاحب بهارستان) قاآنى( ،پدىد
ٔ
قائم مقام نام برد .گلستان سعدى عالوه بر دىباچه ،داراى نهاد« .نهج» ىعنى راه و روش و «البالغه» ىعنى سخن رسا
هشت باب است که آمىخته به نظم و نثر است .باب هاى و سنجىده؛ بنابراىن نهج البالغه سرمشق سنجىده گوىى و
رساىى سخن است.
گلستان عبارت اند از:
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اعالم :مکان ها
اردکان

ىکى از شهرهاى استان ىزد است .معدن هاى سرب و
روى و نمک طعام در اطراف اردکان به وفور ىافت مى شود.
اصفهان

سپاهان ،صفاهان ،اصبهان و اصفهان که در قدىم آن را
اسپادانا مىگفتند .در عصر صفوىان ،پاىتخت اىران بود.
افغانستان
از کشورهاى اسالمی و فارسی زبان آسىاى مرکزى و
سرزمىنى کوهستانی است .مردم آن عمدتاً روستاىى هستند و به
دامپرورى مى پردازند.
بَسطام

شهرى است نزدىک شاهرود در استان سمنان .در
حمله مغوالن وىران
گذشته ،شهرى بسىار مهم بود ّاما در
ٔ
اهمىت آن ،بناى مدفن باىزىد بسطامى عارف را
شد .از آثار با ّ
مى توان نام برد.
پاکستان

کشورى است در همساىگى و در جنوب شرقى اىران.
پاکستان در گذشته قسمتى از کشور هندوستان به شمار مى آمد.
پل خواجو
دوره
در قسمت شرق زاىنده رود ،پل خواجو از آثار ٔ
صفوىّه قرار گرفته است .اىن پل در سال  1060هجرى ،مصادف
با زندگى شاه عبّاس دوم در اصفهان احداث شده است.
پل صراط
پلى است که مىان بهشت و جه ّنم است .انسان ها
برحسب اعمال بد و نىک خوىش از آن مى گذرند و گناه کاران
بر آن مى لغزند.
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تاجىکستان
کشوری مسلمان و فارسی زبان که بىن ازبکستان و
عمده
افغانستان واقع است و پاىتخت آن ،شهر دوشنبه است .شغل ٔ
آنان ،کشاورزى است .پرورش پنبه و تاک (انگور) در تاجىکستان
مهمى دارد.
مقام ّ
تبرىز

مهم اىران و مرکز استان آذرباىجان
از شهرهاى ّ
توجه بازرگانان
شرقى ،شهرى است با سابقه که همواره مورد ّ
و جهانگردان بوده و امروز نىز ىکى از شهرهاى صنعتى کشور
دوره مشروطىت ،تبرىز بعد از تهران ،مرکز
به شمار مى رود .در ٔ
اصلى مبارزان و آزادى خواهان بود .تبرىز داراى آثار باستانى
متعددى است؛ از جمله :ارک تبرىزَ ،ربع رشىدى ،مسجد کبود،
ّ
موزه مشروطىت.
مسجد جامع ،برج ساعت ،مقبرة ّ
الشعرا و ٔ
چهارباغ

دوره صفوىّه
باغ هاى چهارگانه اى در اصفهان که در ٔ
بناهاىى در آن اىجاد شده بود و به عنوان مسجد و مدرسه استفاده
مى شد .امروزه خىابان وسىعى که از کنار اىن مکان مى گذرد ،به
اىن نام مشهور است.
چهل ستون
کاخ چهل ستون در قرن  11هـ.ق در مىان باغ و
خانه صفوى ساخته شده است.
مجموعه بناها و کاخ هاى دولت ٔ
چهل ستون به منظور پذىراىى از مىهمانان و سفراى خارجى،
مرحله
طى سه مرحله و طبق ىک طرح واحد ساخته شده است.
ٔ
مرحله دوم :اىوان آىىنه و اتاق هاى طرفىن
ّاول :تاالر بزرگ.
ٔ
مرحله سوم :اىوان ستوندار که از هجده عدد ستون و سقف
آن.
ٔ
چوبى تشکىل شده است.

خرمشهر
جنوب کوىر لوت که در زمان شاهان ساسانى بنا شده است.
ّ
بنادر
از
ىکى
حمام،
مهم اىران در استان خوزستان است بناهاىى از آن دوره باقى مانده است؛ از جمله :بازارّ ،
ّ
هاى
فداکارى
و
ها
رشادت
س،
مقد
موزه
ىک
که
خان
و
مدرسه
صورت
به
اکنون
گنجعلى
حمام
که در دوران دفاع ّ
ٔ
فراوانى از جوانان
رزمنده مىهن اسالمى را شاهد بوده مردم شناسى درآمده است.
ٔ
است .هر ساله ،روز سوم خرداد را که روز آزادسازی این
شهر از چنگ دشمنان بعثی است ،به عنوان روز مقاومت مرداب گاوخونى
خرمشهر گرامى مى دارىم.
باتالقى در جنوب شرق اصفهان است.
و آزادى ّ

رفسنجان
مسجد شىخ لطف ال ّله
شهرى است در شمال غربى کرمان ،در اراضى
در ضلع شرقى مىدان امام (نقش جهان) ،مسجدى
نمکزار آن ،پسته خوب عمل مى آىد و در اراضى پرآب ،قرار دارد که در زمان شاه عبّاس ّاول صفوى ،به منظور
پنبه کارى مى شود .آب و هواى آن کوهستانى سردسىر و عبادت و تدرىس مرحوم شىخ لطف اللّه ساخته شده است.
در قسمت جلگه اى ،گرم و معتدل است.
سطوح داخلى به وىژه محراب مسجد از شاهکارهاى بىنظىر
هنر کاشى کارى است.
سى و سه پل
سى و سه پل ،ىکى از نمونه هاى
نارجنبان
ٔ
برجسته هنر َم ُ
دوره صفوىه در اصفهان
معمارى به شمار مى آىد که از
منارجنبان ىکى از آثار تارىخى مشهور اىران است
ٔ
باقى مانده است.
جاده اصفهان ــ
که در پنج کىلومترى غرب اصفهان در ٔ
نجف آباد قرار دارد .ساختمان ،داراى ىک اىوان و دو
عمارت عالى قاپو
مناره است.
بنایی است در سمت غربی نقش جهان شهر
شهرت این بنا به سبب تکان خوردن مناره های آن
مناره دیگر و
اصفهان ،اىن کاخ در قرن  11هجرى در زمان شاه عبّاس است؛ به طوری که با تکان دادن یکی از آنهأ ،
صفوی در شش طبقه احداث شد .هر طبقه ،تزیىنات هنرى همچنین کل ساختمان ،به لرزه درمی آید .جنبیدن مناره ها،
خاصى را داراست.
هنوز هم برای بسیاری از دانشمندان ،ابهام انگیز است.
قم

از شهرهاى مذهبی معروف اىران است .در اواخر قرن
فاطمه معصومه (س) به قصد دىدار
دوم هجرى ،حضرت
ٔ
برادرش امام رضا (ع) به خراسان مى رفت که در شهر قم
بیمار شد و وفات یافت و در همان جا به خاک سپرده شد.

کرمان

ىزد

نام شهرى واقع در مىان اصفهان و شىراز و کرمان
است .از آثار تارىخى اىن شهر مى توان مسجد چخماق،
بقعه دوازده امام (ع) و آثار
مسجد جمعه ،بازار چهارسوق و ٔ
زرتشتىان را نام برد.

مرکز استان کرمان ،شهرى است قدىمى واقع در
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«فهرست کتاب های متناسب با برنامۀ درسی فارسی»
نویسنده و مترجم

ناشر

سال انتشار

ردیف
1
2

آرش کمانگیر
آوازی برای وطن

محمدرضا محمدی نیکو
ّ
محمد گودرزی دهریزی
ّ

مهاجر
کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

1383
1390

3

از انشا تا نویسندگی

4

افسانه شیرین داراب نامه
ٔ

جعفر ربّانی

مدرسه

1380

محمد رضا یوسفی
ّ

پیدایش

1387

5

الف لیله و لیله (هزار و یک شب)

نرگس آبیار

پیدایش

1389

6

پروانه ها (داستان های کوتاه)

محمدرضا یوسفی
ّ

پیک بهار

1389

7

پرورش فکر و آشنایی با انشانویسی

8

پروین اعتصامی (مشاهیر ایرانی ،)٩
ویژه نوجوانان
ٔ

علی ّفرخ مهر

عابد

1379

تیرگان

1386

شکوه قاسم نیا

پیدایش

1379

 10تازه هایی از ادبیات کهن برای
نوجوانان (قصه های سیاست نامه)

مرجان کشاورزی آزاد

پیدایش

1379

 11جایزه /هستم اگر می روم /سفر به
جنوب

محمدرضا سرشار
ّ
(رهگذر)

سوره مهر
ٔ

1387

چهارمقاله نظامی
 12حکایت های شیرین
ٔ
عروضی

عبّاس جهانگیریان

پیدایش

1387

 13خاطرات مه گرفته

افشین عال

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

1379

 14خاتون معارف ایران

سعید وزیری

نشر واج

1385

 15خداوندگار کوچک

محمدعلی شاکری یکتا
ّ

 16داستان هایی برای فکر کردن

ترجمه
رابرت فیشر،
ٔ
شاهری لنگرودی

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان
پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی

1385

قص ٔه تصویری از هزار و یک شب
 17ده ّ

به روایت حسین فتاحی

قدیانی

١٣٩٠

 18سفر و آموزش سفرنامه نویسی

محمد حسین بحرالعلومی
ّ

مدرسه

1387

9
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نام کتاب

تازه هایی از ادبیات کهن برای
نوجوانان (قصه های هزار و یک شب)

زینب یزدانی

1389

نویسنده و مترجم

ناشر

سال انتشار

ردیف

نام کتاب

 19شکوفه بر شمشیر

امیرمهدی مراد حاصل

مدرسه

1386

 20ضرب المثل ها و سخنان حکمت آمیز

امراللّه ذوالفقاری

ندای اندیشه

1379

قصه های دلنشین ادب فارسی
21
ّ

جعفر ابراهیمی

قدیانی

1379

قصه های شاهنامه
22
ّ

آتوسا صالحی

افق

1386

قصه های مثنوی
23
ّ

رضا شیرازی

پیام محراب

1386

 24لبخندهای کشمشی یک خانواده
خوشبخت (مجموعه داستان طنز)

فرهاد حسن زاده

کتاب چرخ فلک

١٣٩٠

 25ماه در گهواره (خاطره هایی از زندگی
امام خمینی «ره»)

محمد کاظم مزینانی
ّ

مدرسه

1379

 26مبانی ادبیات دینی کودک و نوجوان

محمود حکیمی

آرون

1382

قصه های خوب برای
27
مجموعه ّ
ٔ
بچه های خوب
ّ

مهدی آذریزدی

کتاب های شکوفه

1387

 28مجموعه کتاب های «چلچراغ» و
چهره های درخشان

نویسندگان مختلف

دفتر انتشارات کمک آموزشی
(انتشارات مدرسه)

١٣٩2

 29مجموعه نمایش نامه های آسان

حسن دولت آبادی

قطره

1385

مدرسه

١٣٨٨

 30نوجوانی ( 2روانشناسی نوجوانی برای ابراهیم اصالنی
نوجوانان)
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فهرست منابع
محمدى ،انتشارات فرتاب ،تهران ،چاپ پنجم.13٨9 ،
ــ از بهار تا شهرىار ،حسنعلى ّ
ــ به قول پرستو ،قىصر امىن پور ،انتشارات سروش.
ــ پروین اعتصامی ،مهناز بهمن ،انتشارات مدرسه ،چاپ نهم.1391 ،
ــ خدمات متقابل اسالم و اىران ،مرتضى مط ّهرى ،انتشارات صدرا ،چاپ نهم ،قم.1357 ،
ــ
خمسه نظامى گنجوى ،تصحىح وحىد دستگردى ،تهران ،امىرکبىر.1372 ،
ٔ
الهدی ،تهران ،چاپ ّاول.1372 ،
ــ داستان هاى کوتاه امروز ،به کوشش :مىترا بىات ،انتشارات بىن المللى
ٰ
مقدمه و تنظىم شرح و لغات ،شهرام رجب زاده ،تهران ،ج دوم.1373 ،
ــ دىوان پروىن اعتصامىّ ،
محمدتقی بهار ،انتشارات توس ،تهران.1368 ،
ــ دیوان ملک ّ
الشعرا بهارّ ،
نامه امام خمىنى (ره) ،امىرحسىن فردى ،انتشارات مدرسه ،چاپ هشتم ،تهران.1385 ،
ــ زندگى ٔ
ــ
الدین ک ّزازی ،انتشارات سمت ،تهران.1384 ،
(نامه باستان) ،به کوشش میرجالل ّ
شاهنامه فردوسى ٔ
ٔ
محمد ناصری ،انتشارات مدرسه ،چاپ سیزدهم.1391،
ــ ّ
علمه جعفریّ ،
محمد معىن ،امىرکبىر ،تهران 6 ،جلد.1375 ،
ــ فرهنگ فارسى معىنّ ،
قصه هاى مجىد ،هوشنگ مرادى کرمانى ،انتشارات معین ،چاپ بیست و یکم.13٨٨ ،
ــ ّ
ــ قوى سفىد (ىازده افسانه از آسىا ى مىانه) ،برگردان :فتح اللّه دىده بان ،نشر افق.1384 ،
ــ کلّىات اشعار شهرىار ( 5جلد) ،سعىدى ،تبرىز.1364 ،
محمدعلی فروغی ،ققنوس ،تهران ،چاپ ششم.137٦ ،
ــ کلّىات ،سعدى ،به تصحىح ّ
ــ کوىر ،على شرىعتى ،شرکت انتشار ،تهران.1349 ،
الدین محمود خواجوی کرمانی ،تصحیح عینی ،انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی.1372 ،
ــ گل و نوروز ،کمال ّ
نامه دهخدا ،على اکبر دهخدا ،انتشارات دانشگاه تهران 14 ،جلد.1373 ،
ــ لغت ٔ
محمد مولوى ،انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران.
ــ مثنوى معنوى (براساس
نسخه قونیه) ،جالل ّ
ٔ
الدىن ّ
مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج (فارسی و طبری) ،تدوین سیروس طاهباز ،انتشارات نگاه ،تهران ،چاپ
ــ
ٔ
دوم.١٣٧١ ،
سه کتاب همراه ،چاپ چهارم ،زمستان .1380
ــ ملخ شجاع ،وىتاتو ژىلىنسکاى،
مؤس ٔ
ٔ
ترجمه ناهىد آزادمنشّ ،
ترجمه پروىن قائمى ،انتشارات ُدرنا ،چاپ دوم.1376 ،
نغمه عشق ،جک کانفلد و مارک وىکتورهنسن،
ٔ
ــ ٔ
نورالدین عافی در جبهه) ،نگارش معصومه سپهری،
سید
ــ
ّ
ّ
نورالدین پسر ایران (خاطرات هشتاد ماه حضور ّ
انتشارات سوره مهر.1390 ،
محمد حسن حسینی ،انتشارات مدرسه ،چاپ ششم.1391 ،
ــ نیماّ ،
ــ ىک آسمان ستاره ،مهدى فتحى «خاطره اى از مصطفى چمران».

ــ ىک عالم پروانه (بانک اطّالعات شعر کودک و نوجوان) ،دفتر انتشارات کمک آموزشى.1381 ،
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