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ي �ق �بور�ز ي ها ع�ش و�ب وم�زدم �که �به �ز ر�ز ي�ق �آ �ي�ز �برا� �ي�ش ا�ز ه� �چ �چ

د.  اور�ز �ي و روي �ب ي ها �ز�ي�ز �به �ق �کو�ي �ي کان و �ز �ي و �ز

ي،  ا�ش ه �ب �ق زي دا�ش ا� و دارم دو��ق ر�ز �آ

ي دو��ق دار ادو��ق و �بر�ز ي �ز �بر�ز

ان کي رد �بمع�ش � کم، �ي �که د��ق �

د.  ا�ش مورد اع�قماد�ق �ب

 ، د�ين �گو�زه ا��ق گي �ب د� �ز ون �ز �چ

ي،  ا�ش ه �ب �ق من �ز�ي�ز دا�ش وم�زد م �که د�ش ر�ز ي�ق �آ �برا�

ه،  دا�ز اد، رد��ق �به ا�ز �ي ه �ز کم و �ز ه � �ز

ي�ق را مورد �چرس�ش �قرار ده�زد،  اورها� ا گاهي �ب �ق

د،  ا�ش ، �به ��ق �ب �ش �زها اع�ق�ا�ز کي ا�ز �آ � کم �ي �که د��ق �

وي.  ود�ق �زّ�ه �ز�ش اده �به �ز �ي ا �ز �ق
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ي ا�ش وم�زد م ص�بور �ب ر�ز ي�ق �آ �ين، �برا� �ز هم �چ

ک�ز�زد ک مي � اها�ق �کو�چ �ب �ق زي �که ا�ش ا �ک�ا� ه �ب �ز

�که ا�ين کار �اده اي ا��ق

ک�ز�زد.  ر�گ مي � رز
اها�ق �ب �ب �ق زي �که ا�ش ا �ک�ا� ه �ب ل�ک �ب

زي ک� وا�ز م��ز سح�ي �گو�ش � دهي و �به �آ ه �ب ده اي دا�ز ر�ز دوارم �به �چ ام�ي

وا�ز سح�گاهي ا�ش را س� مي دهد.  و�ق�قي �که �آ
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را �که ا�ز ا�ين راه �چ

گان.  ، �به را�ي ا�ز�ق واهي �ي ا �ز �ب �ي اح�ا�ي �ز

زي،  ا� �ي�ز�ش ا�ک �ب دوارم �که دا�زه اي هم �بر �ز ام�ي

د ا�ش �زد �زُرد �بوده �ب ه�  �چ

وي د �ز�ش هم�اه �ش �ي ا رو�ي و �ب

ان دارد.  ر�ي گي رد �يک رد�ز�ق �ب د� �ز در �ز �ق ي �چ ا�ب ا رد�ي �ق

دي،  قي ر��ي وم�زد م ا�گر �به �چول و �شرو� ر�ز �آ

ي: �گو�ي اري و �ب �گدز ي�ق �ب �ي�ش رو� ن را �چ �آ

 . ي من ا��ق ا�ين دارا�ي

 ! �گري ا��ق ا�بِ د�ي ان ار�ب ود �کدام�ق کار �ش �ش ه �آ �ک �ز ط �براي ا�ي �ز�ق

 . ي ا��ق و�ب ار �ز �گرز د  م�ق ؛ اّما �ز دي ا��ق ا�ب �ب ري، �چول ار�ب �آ

وم�زدم ر�ز ان، �آ ان �برا�ي�ق اي مه��ب ا�ي و رد �چ

ي ا�ش ه �ب �ق و�ب و �يک دل دا�ش همواره دو��قي �ز

�قي،  ادمان �گ�ش زردا �ش ا �چ� � دي �ي رده �ش �ز زردا �آ ا ا�گر � �ق

د.  و�ي ا �ش �کو�ز اره �ش د و دو�ب �ي �گو�ي �ق س�زن �ب ا هم ا�ز ع�ش �ب

ویکتور هوگو، با اندکی تغییر
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1  چرا شاعر مي   گويد: انسان بايد دشمن هم داشته باشد؟
2  چرا پول ارباب بدي است ولي خدمتگزار خوبي است؟

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

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

 واژه سازی
به ساخت کلمه های زير، در هر رديف توّجه کنيد: 

گل- آب - دبيرالف 

گلدان- آبی - دبيرستانب 

 گلبرگ- آب انبار - دبيرخانهپ

همان گونه که می بينيد، واژه های رديف »الف«، کلمه هايی هستندکه از يک بخش، 
ساخته شده اند و معنی مستقل و روشنی دارند و نمی توان آنها را به اجزايی، بخش کرد؛ 

اين کلمه ها را از نظرساخت » ساده« می نامند. 
جزء  يک  و  معنادار  بخش  يک  از  که  هستند  واژه هايی  »ب«،  رديف  کلمه های 
وندی  )پيشوند و پسوند( تشکيل شده اند، به اين دسته از واژه ها از نظر ساخت »وندی« 

می گويند. 
واژه های رديف »پ«، کلمه هايی هستند که از دو يا چند بخش مستقل و معنا دار 

ساخته شده اند. اين گونه واژه ها را» مرّکب« می نامند.    

مرّکبوندیساده

گلخانهگلزارگل
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1  دربارۀ مهم ترين و زيباترين نکتۀ درس گفت وگو کنيد.

2  دربارۀ سه آرزوي خود و راه رسيدن به آنها، گفت وگو کنيد. 

1   براي هر واژه، دو هم خانواده بنويسيد و در جدول قرار دهيد.

غّره

اعتماد

احساس

اعتراض

را  انتخاب خود  انتخاب کنيد و دليل  بيشتر مي پسنديد  را که  از بندهاي درس  2   يکي 
توضيح دهيد.

3 ساخت هر واژه را مشّخص کنيد. 

ساده،  فکر،  آبراه،  ني زار،  تعميرگاه،  راه آهن،  سردبير،  هواپيما،  خدمتگزار،  دشمن،  پرنده، 
آرزومند

مرّکبوندیساده
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ي  �ي د م. ا�ين �قصو�ير مار �بو�آ ي د�ي ا�ي �ب �ي ي �قصو�ير �ز ا�ب ک�ق ي رد � �ش �ا�ه �بودم، رو�ز و�ق�قي سش

د.  لع�ي ده اي را مي  �ب ور رد�ز ا�ز ان مي داد �که �ب را �ز�ش

�زه  د، رد ��ي و�ز �ب ه �ب �ک �ز ي �آ ود را �ب کار �ز « �ش د �که مارهاي »�بو�آ ه �بود�ز �ق و�ش ا�ب �ز ک�ق ن � رد �آ

ن  �آ م  �به ه�ز �که  ماه  �ش  سش مّد�ق  و رد  د  ور�ز �ز �ب کان  �ق �زد  وا�ز �زمي �ق �گر  د�ي د؛�آ �زگاه  ر�ز
مي �ب زرو  �

�گر  راهاي د�ي را و ما�ب ارٔه ا�ين ما�ب کي، من رد�ب ن سّن �کود� �زد. رد �آ وا�ب د، مي �ز ول ا�ز �ز م�ش

نويسنده در اين درس، داستان را با لحن روايي و با آهنگي 
نرم و ماليم آغاز مي      کند و در ادامه به تناسب تغيير فضاي 
مي      جويد.  بهره  ديگر  لحن هاي  از  شخصيت ها  و  داستان 
کارفرما  و  روباه  با  کوچولو  شازده  که  آنجا  نمونه،  عنوان  به 
صحبت مي کند، الزم است از لحن گفت وگو استفاده شود؛ به 
گونه اي که داستان، شنونده را تحت تأثير قرار دهد و در او 
کشش و انتظار ايجاد کند. همچنين با درنگ هاي مناسب در 

خوانش متن،تحت تأثير فضاي داستان قرار گيرد. 
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م.  �ک�ش گي �ب � ا مداد ر�ز ماره �يک را �ب زي �قصو�ير �ش ع� ي ام؛ �ي ا�ش �قّ �ين کار �ز �ز��ق م �ز وا�ز��ق ا �ق د م �ق �ي �ش د�ي ار ا�ز �زگل �ب��ي �ب

�ين �بود: �ز �قصو�ير �چ

ان  �ز ي من �آ ا�ش �قّ ا �ز �ي دم �که �آ ر��ي ان �چ �ز ان دادم و ا�ز �آ ر�گ �ز�ش رز
دم  هاي �ب ود را �به �آ اهکار �ز من �ش

ا �زه؟  د �ي ر�ا�ز را مي �ق

رس دارد؟« را؟ م�گر کاله هم �ق �زد:»�چ �ق اس�ز �گ�ز رد �چ

�زگاه من  م مي �کرد. �آ ده �بود و ه�ز لع�ي �ي را �ب ز�ي ه � ه �قصو�ير مار �بو�آ �بود �ک ل�ک �بود، �ب کل کاله �ز ي من �ش ا�ش �قّ �ز
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ه  ر�گ هم�ي�ش رز
دم هاي  �ب �زهم�زد. �آ

ن �ب ي ا�ز �آ �ي�ز �زد �چ �قوا�ز ر�گ �ب رز
دم هاي �ب ا �آ د م �ق �ي کم مار �بو�آ را �ک�ش � ردون �ش

�ين �بود: �ز مارٔه  دو من �چ اري �قصو�ير �ش د. �ب � دار�ز �ي وصز ا�ب �به �ق �ي ا��ق

ا و  ز�ي �ا� �ز دن �قصو�ير مار �بو�آ د��ق �بردارم و �به �ب �ي د �که ا�ز �ک�ش ح�ق �کرد�ز ر�گ م�ا �زص�ي رز
دم هاي �ب �آ

ي را رها �کردم  ا�ش �قّ ي�ز �ز �� زّن �ز گي � �ش �ال� م. ا�ين �بود �که رد سش �دا�ز �چ ان �ب �ب �ز و ح�ا�ب و د��قور �ز ار�ي �ق

م.  اد �گر�ز�ق زي را �ي ا� ل�ب زّن �ز ک�زم و � �زا�ب � �ق �گري ا�ز ل د�ي �ز دم �ش ار �ش ا�چ و �ز
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ا  �ق زر �ي � م رد صح�اي �آ ما�ي �ي �ي�ش هوا�چ �ش �ال �چ روا�ز �کرده ام. سش �ي�ش �چ کما�ب هان � اي �ب من رد همه �ب

وع  ک�زم. ا�ين مو�ز عم�ي� � ما را �ق �ي ي هوا�چ زها�ي � م �به �ق م �گر�ز�ق �قصم�ي
�بود و من  اد. �کسي هم�اه من �ز ز�ق ا�ز کار ا�

�قم.  زي دا�ش د� ام�ي �ش �ب �آ �ق رو�ز �آ ط �براي ه�ش �يرا من �ز�ق گي �بود؛ �ز د� �ز �براي من م�ٔ��ه م��گ و �ز

د  ال�ب دم.  �ي وا�ب �ز ادي ها  �ب �آ �وم�ق�ي  ک�ي � ار  ه�ز اص�ٔه  �ز رد  ن ها  سش روي   ، �ز��ق �ز �ب  �ش ار  ا�چ �ز

دار �کرد، �ي وا�ب �ب ي م�ا ا�ز �ز �ب �ي �ک و عحب ا�ز د صداي �ز �ي ور�ش د و�ق�قي �که رد ه�زگام ط�وع �ز �ي �ز  �دس مي �ز

�قمام م�ا  ار  ا و�ق �ب �که  اد  ز�ق ي ا� �ب �ي ار عحب �ب��ي دمک  �به �آ مم  �ش حچ
دم!  �قي �ش گ�ز ل ار ��ي��ق و �ش ه �د، د�چ ا �چ �ق  

 ! �گر�ي��ق مي �ز

د. �به ه�  ا�ش ده �ب �ق �ز ا وح�ش �زه و �ي �ش ا �گر��زه و �ق ه �ي ا حز��ق ده �ي گم �ش دمک، � ن �آ
مد �که ا�ي � �زمي �آ �ز �به �ز

م  �ش ار حچ �ين �ب �ز��ق زي �کرد. و�ق�قي �که �ز ک، م�ّ�� اده �کو�چ اه�ز ود را �ش دم. او �ز �زا �ش �ش ا او �آ �ال من �ب

؟ �ي�ز ا��ق ه �چ د: ا�ين �چ ر��ي اد، �چ ز�ق ماي من ا� �ي اده �به هوا�چ اه�ز �ش

 . ماي من ا��ق �ي ک�زد. هوا�چ روا�ز مي � ي ا��ق �که �چ ما�ي �ي  ــ ا�ين هوا�چ

اره ه��قي؟  و اهل �کدام ��يّ مده اي! �ق �مان �آ و هم ا�ز �آ ، �چ� �ق و�ب  ــ �ز

ار�يک  �ب �ق ي �که رد دل �ش رحزسش �ز ون �آ هم�چ
ن �کرد،  ه�زم را روسش ه اي �ز د�ي�ش ور ا�ز اص�ه �ز ال�ز  ــ �ب

دم: ر��ي ا�گهان �چ د و �ز درحز�ش �ب

مده اي؟  م�ين �آ �گري �به �ز ارٔه د�ي و ا�ز ��يّ  ــ �چ� �ق

رام  رام �آ ، س��ش را �آ �گر�ي��ق �ز ماي من  �ي �به هوا�چ �که  داد. رد �ا�ي  �ز �به من  اس�زي  �چ و�ي او 

کان داد.  �ق

م�ق و  �ي اره و ا�ز ��ز ي ا�ز ��يّ �ي�ز م. من ه� رو�ز �چ د�ي ا هم دو��ق �ش کم �ب کم � اده � اه�ز من و �ش
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�ي�ش ا�ز �د �به  ود، گ�ي دارد �که �ب ارٔه �ز اده رد ��يّ اه�ز ي �بردم �که �ش دم.   �چ زهم�ي ا�ز م�ا�زر�ق او مي �

د.  او مه� مي ور�ز

ز�زان  د. من ا�ز ال�به الي سح ا�ش �ش ک �بر من �ز اده �کو�چ اه�ز گي �ش د� �ز �گر ا�ز �ز ي د�ي ، را�ز �يک رو�ز

اده �کرده ا��ق  �ز دگان �کوهي ا��ق ر�ز ود ا�ز �چ ارٔه �ز مدن ا�ز ��يّ �ي�ون �آ اده �براي �ب اه�ز م �که �ش ا�ز�ق او رد�ي

ي،  دو�ز و و س��گرمي و دا�ز�ش ا�ز ��ق و�ب �براي حب د،  ا�ب ارگان مي   �ي ان ��يّ م�ي ود را  �ز �که  ه�زگامي  و 

ک�زد: ان مي � �ي �ين �ب �ز م �چ ود را �برا�ي اهدا�ق �ز ک�زد. او م�ش ا�ز مي � �ز ارهها را �آ ي �به  ��يّ س� �کسش

ا  �ب ود �بود �که  �زان س��گرم ح�ا�ب   هاي �ز ي �بود. ا�ين م�د �چ زرما�ي ن کار� ارهها ا�ز �آ کي ا�ز  ��يّ � �ي

ا!  �ق . من �به او �گ�ز�قم: �الم �آ �ق دا�ش ر �ز
ورود من ��قّي س� �ب

و�ق�ق   . �ق �ي��ق وه�ش �ب  ، �ش سش و  �ي��ق ودو  �ب �ي��ق ودو؛  �ب  ، ه�ز�ق و  ده  ا�زرز �چ �الم!  ــ 

صد و �ش ل�يون و سش ا�زصد و �يک م�ي ود �چ ، �ي  و �يک و... �چ� مي �ش �ب �ز �ش و �چ �ي��ق  و سش دارم. �ب  �ز

�قصد و �ي و �يک.  ار  و ه�ز �ي��ق  و دو ه�ز �ب

ه؟  ل�يون �چ ا�زصد م�ي ــ  �چ

 ... ، ه�ز�ق �ب �ز را�زم. دو و �چ گي �زمي �گدز هود� �ي ود را �به �ب در کار دارم! من و�ق�ق �ز �ق ــ  �چ

ه؟  ل�يون �چ ا�زصد م�ي �زر �چ م: �آ اره �گ�ز�ق دو�ب

ود.  ده مي �ش �مان د�ي ک �که گاهي رد �آ �ي�ز هاي �کو�چ ل�يون ها ا�ز ا�ين �چ ــ  م�ي

ي؟  اره ها را مي �گو�ي ها،��ق ــ  �آ

اره ها.  ، ��ق ود�ش ا��ق �ي �ز ــ  �ب

زي؟  ک� ه مي � اره �چ ل�يون ��ق ا�زصد م�ي ا �چ و �ب و�ب �ق ــ �ز
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م.  �زها ه��ق . من مالک �آ �چ ــ  ه�ي

ده اي دارد؟  ا�ي ه �ز و �چ ارگان �بودن �براي �ق ، مالک ��ق و�ب ــ  �ز

وم.  م�زد مي �ش ده ا�ش ا�ين ا��ق �که �شرو�ق ا�ي ــ �ز

ده اي دارد؟  ا�ي ه �ز د�ز�ق �چ م�زد �ش ــ  �شرو�ق

ک�ز�زد، من مي �زرم.  �ز � �گري �ک�ش ارگان د�ي ده ا�ش ا�ين ا��ق �که ا�گر ��ق ا�ي ــ  �ز

زي؟  ک� ه مي � �زها �چ ا �آ و �ب ــ  �ق

ارم!  �گدز ا�زک �ب �زها را رد �ب وا�زم �آ ــ  مي �ق

ه؟  زي �چ ع� ــ  �ي

ارم  ي مي �گدز و�ي و�ي�م و �ب�د رد �ک�ش دز مي �ز ه کا�ز ود را روي �يک ور�ق اره هاي �ز مارٔه ��ق زي من �ش ع� ــ �ي

ک�زم.  �زل مي � و رد�ش را �ق

ا�ز �گ�ز�قم: . �ب ور ا��ق ّ�ب �آ عحب دم �که کار ا�ين م�د �ق �ي �ش د�ي ود ا�ز ا �ز �ب

ا�ک  �زها را �چ ه �آ ان دارم �که ه� ه�ز�ق �ز�ش �ش �ق �ب�ش مي دهم، سه �آ � �آ من گ�ي دارم �که ه� رو�ز ص�ب

و  د ا��ق و هم �براي گ�م، و�ي �ق �ي م م�ز ان ها�ي �ز�ش �ش �ق ک�زم؛ �چ� مالک �بودن من، هم �براي �آ مي �

د.  دار�ز ده اي �ز ا�ي و �ز ها �ز�ي�ز �براي �ق �ز داري و �آ ده �ز ا�ي ارگان �ز �براي ��ق

م.  ا ر�ز�ق �ب �ز ا�ز�ق و من ا�ز �آ �ي اس�زي �ز د، و�ي �چ �گو�ي ي �ب �ي�ز ا�ز �کرد �که �چ زرما دهان �ب کار�

اده هم�ين �که �به  اه�ز م�ين �بود. �ش دان م�ا�زر�ق �کرد، �ز ک �ب ادٔه �کو�چ اه�ز اره اي �که �ش م�ين ��يّ �ب �ز �چ

ورد.  اهي �بر�ز د، �به رو�ب م�ين ر��ي �ز

و  �که  ه��قي؟  : �الم، �ق اده �گ�ز�ق اه�ز �ش
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اهم.  من رو�ب

ي �کن. ا�ز ا من �ب ا �ب �ي : �ب اده �به او �گ�ز�ق اه�ز �ش

ده ام.  ک�زم. من �که اه�ي �ز�ش ي � ا�ز و �ب ا �ق وا�زم �ب : من �زمي �ق اه �گ�ز�ق رو�ب

ه؟« زي �چ ع� دن �ي : »اه�ي �ش ٔاّمل �گ�ز�ق کمي �ق اده �چ� ا�ز � اه�ز �ش

دن«. ه م�زد �ش زي »�ال�ق ع� دن« �ي : »اه�ي �ش اه �گ�ز�ق رو�ب

دن؟  ه م�زد �ش : �ال�ق اده �گ�ز�ق اه�ز �ش

�گر و من  ّٔه د�ي �چ س� �ب ار �چ �زد ه�ز کي ه��قي، ما�ز � ّٔه �کو�چ �چ س��ب و �براي من ه�زو�ز �چ �ي، �ق : �ب اه �گ�ز�ق رو�ب

ا  �ي و رد د�ز د. من �براي �ق م �ش واه�ي م�زد �ز ا�ز �ي زي، ه� دو �به هم �ز ک� و ا�گر م�ا اه�ي � �ي��قم؛ و�ي �ق و �ز ا�ب �ق مح�ق

 . �ق واهي دا�ش �ز ا �ز و �براي من رد �ا�م، هم�ق واهم �بود و �ق گا�زه دو��ق �ز �ي

د.  ا�ش ک�زم �که او م�ا اه�ي �کرده �ب زهمم؛ من گ�ي دارم... �قصّور مي � کم مي � کم � � : اده �گ�ز�ق اه�ز �ش

گي من  د� �ز زي، �ز ک� و ا�گر م�ا اه�ي � ؛ و�ي �ق لک�زوا�ز�ق ا��ق گي من �ي د� �ز : �ز د و �گ�ز�ق �ي هي �ک�ش اه �آ رو�ب

�گران  اي د�ي ا صداي �چ د �که �ب واهم �ش ا �ز �ز �ش ي �آ ا�ي ا صداي �چ د. �آ  �زگاه �ب �ي واهد ردحز�ش د �ز �ي ور�ش ون �ز �چ

و  اي �ق د؛ و�ي صداي �چ ا�ز واهد �زرز زرو �ز ه � �گران م�ا �به ال�ز اي د�ي ؛ صداي �چ �ق واهد دا�ش او�ق �ز �ز �ق

واهي... م�ا اه�ي �کن!  د. ا�گر مي �ز �ي واهد �ک�ش �ي�ون �ز ه �ب ي م�ا ا�ز ال�ز عزمٔه مو��ي�ق ون �ز هم�چ

لک�زم؟  د �ب ا�ي ه �ب : �چ اده �گ�ز�ق اه�ز �ش

زي؛  � �ي ان �ل�ز ها مي �ز�ش دري دور ا�ز من رد م�ي و اّول �ق د ص�بور �بود؛ �ق ا�ي وا�ب داد: �ب اه �ب رو�ب

کي  د� زي ا�ز وا� �کن ه� رو�ز مي �ق . ��ي واهي �گ�ز�ق �ز ي �ز �ي�ز و �چ واهم �کرد و �ق و �زگاه �ز م �به �ق �ش ٔه حچ من ا�ز �گوسش

د؛  زرار��ي اه را اه�ي �کرد؛ هم�ين �که �اع�ق وداع � اده رو�ب اه�ز �ي�ب �ش ر�ق ن �ق د�ي زي و... �ب � �ي �ز�ش ر �ب �و�ق �ب



: اه �گ�ز�ق رو�ب

د ه��گرز  ا�ي �ب و �ز د، و�ي �ق زرامو�ش �کرده ا�ز �ي�ق�ق را � دم ها ا�ين ��ق ! �آ واهم �گر�ي��ق و�ز �که من �ز �آ

و م�ٔ�ول ُگل�ق ه��قي... .  واهي �بود. �ق ن �ز ه م�ٔ�ول �آ زي، هم�ي�ش ک� ه را اه�ي � �ب�ي �که ه��چ اد �ب ا�ز �ي

ار �بود.  دوه �ب ار ا�ز ک�زد. وداع �ب��ي ا او وداع � �ق �که �ب �گ�ش ا�ز اه �ب اده �به �وي رو�ب اه�ز �ش

***

دن  �ي و�ش ا �ز اه را �ب ان رو�ب �ق و من دا��ق �ش �ق رو�ز مي �گدز ماي من رد صح�ا ه�ش �ي ي هوا�چ ا�ز �زرا�ب

ک �گ�ز�قم: ادٔه �کو�چ اه�ز دم و �به �ش �ي هي �ک�ش ود �گو�ش �کرده �بودم. �آ �ز�ي�ٔه �ز �ب �ز ��ٔه �آ �زر�ين �ق �آ

�ب  �آ و  �کرده ام  �ز عم�ي�  �ق را  ود  �ز ماي  �ي هوا�چ ه�زو�ز  من  �که  ��ي�ز  و�ي   ! ا��ق �ب �ي �ز و  �ق ا��ا�ق  �ز

مه اي �بروم.  �ش م �به حچ وا�ز��ق قي �بود ا�گر مي �ق ه ��اد� دارم و �چ زي هم �ز د� ام�ي �ش �آ

ود ا�ين  ي �که ا�ز و�ب �ي�ز ود �گ�ز�قم: »�چ ا �ز ادم. �ب ز�ق ، �به راه ا� وا�ب مي ر�ز�ق کم �به �ز کم � اده � اه�ز ون �ش �چ

ن  اي او �ز��ب�ق �به گل ا��ق و ا�ين �قصو�ير �آ د، و�ز ود مي �ا�ز �قون �ز ه م�ز ا ا�ين رد�ب اده، م�ا �ق اه�ز �ش

د...« را�ز مي ردحز�ش ��ٔه �چ ون �ش هم�چ
وا�ب �ز�ي�ز  ود او، ��قّي �به ه�زگام �ز گل س��ز ا��ق �که رد و�ب

ا�ز�قم.  اه را �ي د، �چ �ي ور�ش �زان �که راه مي ر�ز�قم، ه�زگام ط�وع �ز همحچ
و 

***

: �ين �گ�ز�ق �ز اده �چ اه�ز ا�ز�قم، �ش زراعز�ق �ي ما � �ي عم�ي� هوا�چ ن رو�ز و�ق�قي �که ا�ز کار �ق زرداي �آ �

ا�زه ا�ق �برمي �گردي...  �گر �به �ز عم�ي� �کرده اي؛ �اال د�ي �ي�ز�ق را �ق ه ما�ش �ک �ز �ا�م ا�ز ا�ي وسش �ز

طه اي  �ق االي همان �ز ارٔه من رد��ق �ب ، ��ق �ب ود �برمي �گردم. ام�ش ٔه �ز ا�ز من هم ام�و�ز �به �ز

ي �که  ا�ش ه �ب �ق و گ�ي را دو��ق دا�ش ادم... ا�گر �ق ز�ق م�ين ا� ا �به �ز �ب �ز �ي�ش رد �آ �زد ي �چ واهد �گر�ز�ق �که �چ �قرار �ز
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واه�ند �بود.  ه �ن ك�ن�ت � ارگان �ش ني، همٔه س�ت ك� گاه � سمان �ن گام �به �آ �ب ه�ن ي دارد �كه ا�گر سش د، لط�ن ا�ش اره اي �ب رد س�ت

***

�كرده  ي�ن �ن عر� ان را �براي �كسي �ت رد... من هر�گرن ا�ين داس�ت را مي �گدن ن ما�ب �ش �ال ا�ن �آ ك�نون �ش ا�

ا�ن�ت�ند.  ا�ن مي       �ي ده   �ب �ن ه مرا �ن �ك �ن د ا�ن ا�ي حال �بود�ن و�ش د، �ن د�ن اره مرا مي      د�ي ني �كه دو�ب ا� �بودم. دوس�ت

رسم: »او  ود مي     �پ �ن ا�ن  گاه  نرادهم.  � لگو�ش  ارگان  �به س�ت �ب   ها  �كه سش ك�نون من دوس�ت دارم  ا�

ارگان  ود و همٔه س�ت رن مي �ش
ني ��بر�ي ادما� ا�نم ا�ن سرور و �ش ن و�ت�ت �ب ك�ند؟« و �آ ه مي � ود �پ ارٔه �ن ك�نون رد س�يّ ا�

�ند.  �ن ن�ند مي �ن �
ه �به من ��ب هس�ت �آ

شازده کوچولو، آنتوان دو سنت اگزوپری با تلخیص
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1  خلبان چگونه با شازده کوچولو آشنا شد؟ 

2  چرا شازده کوچولو، شمارش ستارگان را برای کارفرما، بی فايده می دانست؟  

3  چرا روباه، دوست داشت اهلي شود؟

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

1  دربارۀ شخصيت های داستان با هم گفت وگو کنيد. 

2  دربارۀ پيام داستان »شازده کوچولو« بحث کنيد. 

 

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

 خانه + ی  خانه ای 
 بنده + ی  بنده ای   

) اين »ي« نشانۀ ناشناختگي اسم است. (

 اما واژه  هايي که با » واو« تمام مي شوند، هنگام اضافه شدن »ياي« نکره به آخر آنها، 
اين گونه نوشته مي شوند:

 دانشجو + ی  دانشجويی
 راديو + ی  راديويی

 آهو + ی  آهويی
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1   از ميان گروه کلمه های زير واژه های نادرست را بيابيد و شکل درستشان را بنويسيد. 

تصویر مار بوآ، حضم غذا، حدث و گمان، با وقار تمام، ودا و خداحافظي،
عظیمت به سیّارۀ زمین، مالک ستاره گان، انسان عالقمند.

2  در بند اّول درس، قيد ها را مشّخص کنيد. 

3  با توّجه به کلمه هاي داخل کمانک، زمان فعل هاي هر جمله را تغيير دهيد و جمله را 
کنيد.  بازنويسي 

 من شاهکار خود را به آدم هاي بزرگ نشان دادم. )ماضي بعيد(
  اين هواپيما ، با سرعت فوق العاده پرواز مي کند. )ماضي مستمر(

 راز ديگري از زندگي شاهزادۀ کوچک بر من فاش شد. )مضارع التزامي(

4  جدول صفحۀ بعد را کامل کنيد. 

1- غزل، مثنوي، قصيده نوعي ............. شعري هستند.
2- يکي از اجزاي جمله و به معني بند است. 

3- دو مصراعي که با هم بيايند.
4- يکي از عناصر مهّم داستان

5- به ادبيات دفاع مقّدس مي گويند. 
6- از آن طرف بخوانيد نوعي جمله است. 

7- صفت »ادب« و يکي از انواع نوشته
8- اگر از آن طرف بخوانيد مترادف هويدا است. 

9- با فعل اسنادي مي آيد.
10- ريشۀ فعل
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11- نوعي ماضي است. 
12- كتاب مشهور مولوي 

13- » دوست« به زبان تركي
14- معموالً همراه آموزش مي آيد. 

15- حرف ربط

2

3

5

1310

1

6789

4

11
15

1214
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سال ها پيش، مسابقه اي در يونان برگزار مي شد که در آن، بهترين نّقاش را معلوم 
مي کردند. يونانيان، زيبايي را از هر نوع آن بسيار دوست داشتند و سعي مي کردند در هر 
چيز بهترين را پيدا کنند. آنان بازي هاي المپيک را راه انداختند تا بفهمند در هر ورزش، 
بهترين کيست؛ همچنين، مسابقاتي در زمينۀ شعر، موسيقي، نّقاشي و مجسمه سازي 

برگزار مي کردند. اين داستان دربارۀ يکي از آن مسابقه هاست. 
هيچ کس نمي توانست بگويد کدام يک از دو نّقاش، هنرمند بهتري بودند. بعضي، 
که  پيرمردي  از  گرفتند  تصميم  پس  را.  ديگري  برخي،  و  مي دادند  ترجيح  را  يکي 
خود زماني، بهترين نّقاش روزگار خود بود، بخواهند در اين مورد داوري کند. پيرمرد 
وظيفه اي بر عهدۀ نّقاشان گذاشت هر يک بايد تا آنجا که مي توانست، تصويري واقعي 
از زندگي مي کشيد؛ بعد از سه ماه بايد برمي گشتند و نّقاشي هاي خود را نشان مي دادند. 

آن وقت پيرمرد قضاوت مي کرد که کدام بهترين است. 
دو نّقاش رفتند و بعد از سه ماه، هر کدام با يک تصوير برگشتند. جمعّيت در محل 
بازار گرد آمدند و مشتاق بودند ببينند کدام يک برنده خواهد شد. پيرمردي که قرار بود 
بين آن دو داوري کند، در برابر دو نّقاشي ای که با پرده پوشانده شده بودند، ايستاده بود. 
به اّولين نّقاش عالمت داد؛ او جلو آمد و پرده ها را از روي نّقاشي خود کنار زد. جمعّيت 
براي نّقاشي او که زيبا و بسيار به زندگي شبيه بود، هورا کشيد. نّقاشي او، تصويري از 
يک کاسۀ انگور بود و آن چنان رسيده و آبدار ترسيم شده بود که مردم نمي توانستند 
با  پرواز مي کردند  آن حوالي  پرندگاني که  ناگهان،  نيستند.  واقعي  انگورها  کنند  باور 
شتاب فرود آمدند و شروع کردند به نوك زدن به تصوير و سعي مي کردند انگورها را 
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بخورند! جمعّيت کف مي زدند و هورا مي کشيدند. اگر اين نّقاشي آن قدر خوب بود که توانسته 
بود پرندگان را فريب دهد، نّقاش آن مطمئّنًا بايد برنده مي شد. 

حاال نوبت نّقاشي ديگري بود. پيرمرد به او عالمت داد پرده را کنار بزند تا همه به چشم 
خود تصويري را که اين هنرمند کشيده بود، ببينند. نّقاش جوان لبخندي زد؛ اّما حرکتي نکرد. 
داور مسابقه گفت: »نوبت توست. بگذار نّقاشي ات را ببينيم تا داوري کنيم که کدام بهتر 
است«. اّما نّقاش ثابت ماند و حرکتي نکرد. معناي اين کار او چه بود؟ پيرمرد صبرش را از 
دست داد. قدمي برداشت تا پرده را کنار بزند. دستش به طرف پرده رفت؛ ولي مثل اين بود 

که نمي تواند آن را در دست بگيرد. 
رو به جمعّيت کرد و گفت: » اينجا پرده اي نيست. پرده، همان نّقاشي است. او يک پرده 

را نّقاشي کرده است. درست شبيه يک پردۀ واقعي است!«. 
جمعّيت مات و مبهوت مانده بود. 

پيرمرد بعد از اينکه بر خودش مسلّط شد، يادش آمد که بايد برنده را انتخاب کند. چه 
کسي را بايد انتخاب مي کرد؟ او رو به نّقاش اّول کرد و گفت: »نّقاشي تو آن قدر خوب بود که 
پرندگان را به اشتباه انداخت«؛ سپس رو به نّقاش دوم کرد و گفت: »اّما نّقاشي تو بهتر است؛ 
چون چشم هاي انسان ها را فريب داده است! بنابراين، برنده تويي«. جمعّيت هورا کشيد و 
نّقاش به جلو قدم برداشت تا به عنوان برندۀ مسابقه، جايزه را دريافت کند. آنها بهترين نّقاش 

را پيدا کرده بودند يا نه؟ 
داستان هایی برای فکرکردن، رابرت فیشر

1  يکي از نّقاشي ها پرندگان را به اشتباه انداخت؛ آنها چگونه فريب خورده بودند؟ 

آيا  چيست؟  جمله  اين  معناي  انداخت.  اشتباه  به  را  انسان ها  چشم هاي  ديگر،  نّقاشي   2
چشم هاي شما هم تا به حال اشتباه کرده است؟ 
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سعدی، بوستان

دل �ز  ی  دس�ت ��یم  ر�آ �ب ا  �ت ا  �ی گل�ب �ز رد�  �ز و�د  ر�آ �ب و�ن  �ت �ز �که 

رو�ده ��یم �پ و 
�ت �ت  ��ز به  � ر�یما، 

ک
رده ��یم�

ک
و � و �ز

عام و لط�ز �ت به ِ��ز �
رز �ی عرز ردی 

ک
� و 

�ت ا  �ی د�ز به  �  �� ما  و  رز�پ �ی �ز د���یم  م 
�پ�ش ن  �ی هم ی  �ب

ع�ت به  �

رد م ��ز  مر�ن  و  �زو�ن  �ب م 
لط�ز به  سرم� �ت  ا�ز س�ت �آ رز  �ب به  � د��د  �ز

د�� ��ه  ر�  �ز م 
�ز �ی �ت �ی ر��ز  د���پ اه  و�ت

�ک دس�ت  ،  م 
رد�ز

ک
د� �ب �ز 

رد م ��ز  مر�ن  ّل�ت  دز به  � ا  د��ی رم�ز
گ

د�ی� ردی  دد  �ز �ب �ز صو��ت  �که 

خدایا، به من توفيق تالش در شکست، صبر در نوميدی، ايمان 
بی آنکه  داشتن  دوست  بی هوس،  عشق  بی غرور،  مناجات  بی ريا، 

دوست بداند، روزی کن. 
 خداوندا! به من زيستنی عطا کن که در لحظۀمرگ، بر بی ثمری

لحظه ای که برای زيستن گذشته است، حسرت نخورم و مردنی عطا 
کن که بر بيهودگی اش سوگوار نباشم. 

خداوندا! به مؤمنان ما روشنايی و به روشنفکران ما ايمان و به 
خفتگان ما بيداری و به بيداران ما اراده و به مسلمانان ما قرآن، به 

فرقه های ما وحدت، به مردم ماخودآگاهی و عّزت ببخش. 

دکترعلی شریعتی
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آن مي توان  از  آبشخور: سرچشمه، جايي که 
آبي گوارا نوشيد.

آذرخش: درخشش برق آسماني، صاعقه
آراِمستان: جاي آسودن، محل آرامش

آزادگان: ج آزاده: افراد وارسته، انسان هاي اصيل 
و نجيب، جوانمردان

آستان: درگاه، حضور، جناب
آَوخ: آه و افسوس

آَوردگاه: پهنۀ پيکار، ميدان جنگ
آوند: لوله هاي باريکي در ساختمان گياهان که 
در آنها مايعات غذايي براي تغذيۀ ياخته )سلول(

جريان دارد. 
عبارت  هر  عالمت ها،  نشانه ها،  آيه،  ج  آیات: 

قرآن که بدان وقف کنند.
احزان: ج ُحزن، اندوه ها، غم ها

دزديده  کردن،  گوش  پنهاني  سمع:  استراق 
گوش کردن

استماع: گوش دادن، شنيدن
استقرار: قرار يافتن، آرام گرفتن

اشغال: جايي را به زورگرفتن، مکاني را تحت 
تصّرف درآوردن

اصحاب: ياران، ج صاحب
اصل : نژاد، تبار

آ.ا
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اظهار کردن: بيان کردن
اعظم: بزرگ تر، بزرگوارتر

اِقناع: خشنود ساختن، قانع کردن
الوان : ج لون، رنگ ها

اِنعام: بخشش، نعمت دادن 
انگاشتن: تصور کردن، پنداشتن 

باشندگان: ساکنان، حاضران، ج باشنده
بساط: فرش، گستردني، هرچيزگستردني مانند 

فرش و سفره
بصیرت: زيرکي، روشن بيني

بعید: دور )مخالف نزديک و قريب( 
بُن: ريشه، ته، انتها

بنیاد: پايه، اصل، ريشه
بوم و بَر: سرزمين

 بیننده : چشم، کسي که مي بيند. در شعر فردوسي
مقصود از »بينندگان«، دو چشم يا چشمان است.

پندار: گمان، خودپسندي، فکر
پویه کردن: دويدن، تالش و جست و جو

پیامد: نتيجه، سرانجام

تار: تاريک، مخالف روشن
تب و تاب: شور و هيجان

تپنده: بي قرار، لرزان و جنبان
تداعي: از يک معني به معني ديگر پي بردن، 

به ياد آوردن
 تدبیر: چاره انديشي، پايان کارها را پيش بيني

 کردن
تدریج: آهسته آهسته، درجه به درجه پيش رفتن
ترجیح دادن: برتري دادن، چيزي را بر چيزي 

ديگر برگزيدن
تسبیح: خدا را به پاکي ياد کردن، نيايش کردن

تضّرع: زاري کردن، حالت دعا و التماس 
تعالي: بلند پايه، بلند مرتبه

تََعّرض: حالتي از اعتراض به خود گرفتن
که  سرنوشتي  و  قسمت  خدا،  فرمان  تقدیر: 

خداوند براي بندگان خود معّين فرموده است.
هم  روي  بر  که  چيزي  هر  بلندي،  تّپه،  تَل: 

انباشته شود.
تن آساني: تنبلي، تن پروري

تنبیه: هوشيار کردن، آگاه ساختن کسي برکاري
تَندیس: پيکره، مجّسمه

عنکبوت،  يا  ابريشم  کرم  بافتن  تار  تنیدن: 
تابيدن، بافتن

تواضع: فروتني کردن
توبره: کيسۀ بزرگ

از  کارها  گرداندن  سازگار  الهي،  تأييد  توفیق: 
سوي خدا براساس خواهش بنده

ُتهمت: گمان بد، نسبت ناروا دادن به کسي

جاه: مقام، درجه، شکوه                                                                       
جواهر: ج جوهر، گوهرها

جوهر: اصل؛ جوهر دانايي: اصل و اساس آگاهي 
و هوشياري
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ُحّقه: جعبه، ظرفي کوچک که در آن جواهر يا 
چيزهاي ديگر نگهداري مي شود. 

حکمت: دانش، علم به حقايق اشيا
حیا: خجالت، شرمساري

ُخرسند: خشنود، آنکه قناعت ورزد، قانع
ِخرقه: لباس، جامۀ عارفان و درويشان

معادل300 خر،  يک  بار  مقدار  خربار،   خروار: 
 کيلوگرم

َخسته: دردمند، آزرده، مجروح
ِخصال: ج خصلت، ويژگي ها

خصلت: خوي، ويژگي
خضوع: فروتني کردن، تواضع

ُخمپاره: نوعي گلولۀ جنگي که بعد از پرتاب، 
منفجر مي شود. 

خوض نمودن: در امري انديشيدن، به عمق و 
ژرفاي چيزي فکر کردن

خیره: بيهوده، بي پروا

داد: انصاف، عدل
داعیه: انگيزه، علّت

ِدَرم: سکۀ نقره، پول نقد، درهم
پهلوان  جهان  رستم،  پدر  زال  لقب  دستان: 

ايراني است.

َدف: يکي از آالت موسيقي داراي حلقه اي چوبي 
و پوست نازك که با سر انگشتان نواخته مي شود. 

دفع کردن: دورکردن، راندن
دولت: نيک بختي، اقبال

دیبا: پارچۀ ابريشمي رنگين
دیرینگي: کهنگي، پيشينه، ِقدمت

راست رو: مخالف کج رو، درستکار، کسي که 
از راه راست، خارج نمي شود.

رحلت: سفر کردن، کوچ کردن
ُرخصت: اجازه، دستور و فرمان

ِرزق: غذاي روزانه، روزي
َرستن: نجات يافتن، رها شدن

ُرعایا: ج رعيت، عموم مردم، مردم فرمانبردار
َرَمق: توان، نيرو

رنجه: آزرده، غمگين

زار: رنجور، ضعيف
زنگار: آلودگي و غبار، زنگ فلّزات و آيينه

َزهره: جرئت، شهامت
زي: به سوي، سوي

ستودن: ستايش کردن
سرشته : درآميخته، مخلوط شده

ر

ز

س

ح

خ

د



151

َسریر: تخت، اورنگ
سفله: پست

ُسالله: نسل، خالصۀ هرچيز، برگزيده
سیرت: خلق وخوي

سیم: نقره، پولي که ازجنس نقره باشد. 
سیمگون: نقره گون، سپيد فام

شریف: بزرگوار، شرافتمند، با اصل و نَسب
َشط: رود بزرگ که وارد دريا شود. 

يا  بخشش  درخواست  خواهشگري،  شفاعت: 
کمک از کسي براي ديگري
شکیب: آرام، صبر و تحّمل

شکیبا: بردبار، صبور
شوریده: آشفته، پريشان حال

شوکت: شکوه، عظمت
شوم: نامبارك، نحس

َصدر: آغاز، ابتدا
صرفاً: تنها، فقط

َصالح: نيکي، درستي، مصلحت
صلة رحم : پيوند با خويشان، محبت به نزديکان
ُصنع: آفرينش، احسان، ساختن و نيکويي کردن
صورت نبستن: قابل تصّور نبودن، به نظر نيامدن

صومعه: عبادتگاه، دير، محل عبادت

طبیعت: خلق و خو، سرشت
طّرار: دزد، راهزن

طریقت: راه و روش 
طعن: سرزنش، عيب کسي را گفتن 

طنز: نوعي نوشته است که به ظاهر خواننده را 
مي خنداند اما در پِس تبّسم به برخي از مسائل 

فرهنگي و اجتماعي- سياسي، توّجه مي دهد.
طنین: آواز، صدا

عار: عيب و ننگ، باعث سرافکندگي
عارف: دانا، شناسنده

عجب : شگفت آور، عجيب
ِعّز: ارجمندي

َعزل کردن: از شغل برکنار کردن
عزیز: ارجمند، گرامي، يکي از صفات خداوند

عزیمت: سفرکردن، رفتن، کوچيدن
ِعشوه: ناز، کرشمه

عطّار: عطرفروش، داروفروش
ُعقبي: جهان آخرت، جهاِن پَسين

عنایت: بخشايش الهي، مورد توّجه قرار دادن
ِعنَب: انگور

عیال: همسر، همسر و فرزند، خانواده
عیش: خوشي، خّرمي، زندگي

غّره: مغرور، فريفته شدن
غریب: ناآشنا، بيگانه و دور از وطن

غنیمت شمردن: سود بردن از چيزي، استفاده 
کردن از چيزي

َغیور: با غيرت، غيرتمند
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فام: رنگ، پسوندي است براي رنگ، سبز فام: 
سبزرنگ

فراخنا: پهنا وگستردگي
فراَست: هوشمندي، زيرکي باطني

فراغت: آسودگي
فرتوت: پير، سالخورده

فرزانه : بسيار دانا، دانشمند
فروتن: افتاده، متواضع

فروزان: تابان، درخشان، درخشنده
فروغ: پرتو، روشنايي

فقیه: دانا، عالم مذهبي، دانشمند ديني
ُفالن: اشاره به يک شخص و چيز نامعلوم و مبهم

خطاي  به  که  کسي  گوينده،  سخن گو،  قائل: 
خود اقرار مي کند.

قافله: گروه مسافر، کاروان، همراهان، همسفران
قانع: ُخرسند، کسي که از قسمت و بهرۀ خود 

راضي است. 
قحطي: خشک سالي، نايابي

َقعر: گودي و تِه چاه، عمق چيزي
در  گويند  که  افسانه اي  پرنده اي  ققنوس: 
آتشي که خود برمي افروزد، مي سوزد و از درون 
به  مي شود.  متولد  نوزادي  دوباره  خاکسترش 
و  جاودانگي  رمز  را  پرنده  اين  سبب  همين 

فداکاري مي دانند. 

قناعت: خرسند بودن به مقدارکم، خشنود بودن 
از آنچه که روزي انسان است. 

کنند؛  آويزان  سقف  از  که  مشعلي  قندیل: 
چراغ آويز، چراغ دان

قوِس ُقَزح: رنگين کمان

کج رفتار: کسي که رفتاري نادرست دارد. 
کمند: طناب، بند، رشته اي ضخيم و بلند که براي 

به دام انداختن انسان يا حيوان به کار مي رود. 
ُکنام: محل زندگي جانوران وحشي

کنعان: نام قديم سرزمين فلسطين که حضرت 
يوسف )ع( اهل آنجا بود.

ِکهان: ج ِکه، کوچک و خرد

گذاشتن: نهادن، رها کردن
گرانمایه: باارزش، گرامي 

گردون: آسمان، فلک
گویش: سخن گفتن، گفتار

از  زياده  اّدعا ي  خودستايي کردن،  زدن:  الف 
حد، بيهوده گويي

لطیف: نيکو، پاکيزه
لوح: وسيله اي شبيه تخته که شاگردان در قديم 

روي آن مي نوشتند؛ لوحه
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مايه ور: ُپرمايه، سرشار، ارجمند
ُمبِصر: با بصیرت، فهماننده

مبهوت: شگفت زده، حیران، متحیر
َمتاع: كاالي باارزش، چیزگرانبها

ِمتانت: سنگیني در رفتار، وقار و استواري 
متقاعد شدن: پذيرفتن ، قبول كردن

متقّدم: داراي تّقدم، پیشین
متّهم: كسي كه كار بدي به او نسبت داده شود، 

تهمت زده شده
محاورات: ج محاوره، گفت وگو ها، گفتارها

َمحبَس: زندان
َمحَضر: جاي حضور، درگاه

محفوظ: حفظ شده، نگاه داري شده 
مداخلت: داخل شدن در كاري، دخالت كردن

َمدهوش: سرگشته، سرگردان
ُمراد: مقصود، هدف، خواسته شده

مساعی: ج مسعی، كوشش ها، سعی ها
ُمَسّخر: رام و مطیع

مشّقت: سختي، دشواري
مصائب: ج مصیبت، بالها و سختي هاي بزرگ

مصاحبت: هم صحبتي، هم نشیني، دوستي
ُمِصّر: اصراركننده، پافشاري كننده

َمصلَحت: خیرانديشي، نیك خواهي
َمظهر: نشانه، جلوه گاه

َمعارج: ج معراج، نردبان ها، آنچه به وسیلة آن 
باال مي روند. 

معاصي: گناهان، ج معصیت
معرفت: شناخت، علم

َمعيشت: زندگاني، آنچه به وسیلة آن، زندگي 
را پیش مي برند.

ُمغيالن: گیاه خاردار كه میوه اي شبیه باقال دارد. 
اين كلمه در اصل »ام غیالن« بوده است، به 
معني مادر غوالن و ديوها؛ چون در قديم فكر 
زير  بیاباني  ديو هاي  و  غول ها  كه  مي كردند 
بوته ها پنهان مي شوند و مسافران و اهل كاروان 

را گمراه مي كنند. 
َمفتون: شیفته و فريفته

َمَقّر: قرارگاه، جاي قرار و آرام
ُمقّرب: نزديك شده، كسي كه قرب و منزلت 

پیدا كرده باشد. 
به  كه  چیزي  يا  كسي  پیوسته شده،  ُملَحق: 

ديگري پیوسته و مّتصل شده باشد. 
ُملك: پادشاهي، مملكت، فرمانروايي، سرزمین

ُمناظره: بحث و گفت وگو براي شكست دادن 
بر  طرف مقابل، گفت وگوي رويارو براي غلبه 

ديگري و اثبات سخن خود
ُمنتهي: آخر، پايان

ُمنجي: نجات بخش
 ُمنزوي: گوشه نشین، آن كه از مردم كناره مي گیرد. 

َمنظر: جاي نگريستن، چشم انداز
ِمهان: ِج مه، بزرگ تر

ِمهتر: بزرگ، رئیس
ِمهر: خورشید

مواجه شدن: روبه رو شدن
موسم: هنگام، زمان

م
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موهبت : بخشش، دهش
میان : کمر، ميان بستن : آماده شدن براي کاري

مي کشان: باده نوشان، مي خواران که در سرودۀ 
امام خميني )ره( منظور از آن، عارفان و عاشقان 

حضرت ولي عصر )عج( است. 
میغ: ابر، سحاب

ناهید: ستارۀ زهره
نباتات: ج نبات، گياهان

نُصرت: ياري، کمک
نَفس: حقيقت هر چيز

نقد : بررسي کردن و آشکار ساختن خوبي ها و 
زشتي هاي چيزي

نیام: پوشش تيغ، غالف شمشير

واپسین: آخرين
وارهیدن: آزاد شدن، رها شدن

واقف: آگاه، باخبر
واگفتن: بازگفتن، بازگو کردن

َوجه: راه، قصد، صورت
ِورد: ذکر و دعاي زير لب، دعايي که آهسته بر 

لب جاري شود. 
َوصایا: ج وصيت، اندرزها، پندها

َوقفه: توقف، ايست

هان: کلمه اي که هنگام آگاه ساختن يا تأکيد و 
هشدار به کار مي رود؛ آگاه باش

َهجو : سرزنش کردن به وسيلۀ شعر، نکوهش
َهزار: بلبل

همانا: بي گمان، يقينًا
هوا: ميل، آرزو

 هورا: صداي بلند و پيوسته براي شادي و تحسين 
هیاهو: غوغا، جار و جنجال، سر و صدا، آشوب
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آرش: آرش از پهلوانان تاريخ ايران کهن از سپاه 
منوچهر پيشدادي بود. وي در کمان داري شهرت 
داشت. در آخر دورۀ حکمراني منوچهر قرار بر آن 
شد که دالوري ايراني تيري رها کند و هر جا که 
تير فرود آيد، مرز ايران و توران باشد. آرش، پهلوان 
ايراني، از قلّۀ دماوند تيري پرتاب کرد که از بامداد 
تا نيم روز برفت و به کنار رود جيحون فرود آمد و 

آنجا مرز ايران شناخته شد. 
آویني، سیّد مرتضي: شهيد مرتضي آويني در سال 
1326 متولّد  شد و  در سال 1372 در منطقۀ فّکه به 
شهادت رسيد. او فيلم ساز و سردبير مجلّۀ »سوره« 
 بود. از فيلم هاي او مي توان به »خان گزيده ها«،

»حقيقت«، »روايت فتح« و »سراب« اشاره کرد. 
گمراهي،  موجب  که  موجودي  ابلیس: شيطان؛ 
شرك، غرور، ظلم و بدبختي افراد بشر مي گردد. 
وي  که  است  آمده  اسالمي  روايات  و  قرآن  در 
چون به امر الهي بر آدم )ع( سجده نکرد، از درگاه 
احدّيت رانده شد و به گمراه کردن خلق پرداخت. 
منسوب  ق(:   . هـ   32 )وفات  غّفاري  ابوذر 
و  پيامبر )ص(  بزرگان صحابۀ  از  غّفار،  قبيلۀ  به 
از مؤمنان صدر اسالم است. گويند وي پنجمين 

نفري است که اسالم آورده است. 
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 1276-( يوشيج(  )نيما  علي  اِسفندياري، 
1338 هـ . ش(: در دهكد ة يوش )از روستاهاي 
مازندران( پا به عرصة وجود گذاشت. كودكي او در 
دامان طبیعت و در میان شبانان گذشت. پس از 
گذراندن دوران دبستان، براي آموختن زبان فرانسه 
و ادامة تحصیل وارد مدرسة سن لويي در تهران 
شد. معلمي مهربان به نام »نظام وفا« او را در خّط 
شاعري انداخت. از آثار او مي توان به »افسانه«، 
»اي شب«، »قصة رنگ پريده« و... اشاره كرد. 
بیاني  با  طبیعت،  عناصر  از  بهره گیري  با  نیما 
پرداخته  خود  جامعة  سیماي  ترسیم  به  رمزگونه 

است. از او به عنوان پدر شعر نو ياد مي شود. 
اصحاب کهف )ياران غار(: چند تن از اهالي 
يونان بودند كه در زمان دقیانوس بت پرست، به 
به غاري  بیم دقیانوس  از  و  خداپرستي گرايیدند 
داخل شدند و خفتند. خواب ايشان 309 سال طول 
كشید و چون از خواب برخاستند يكي از ايشان در 
طلب غذا به شهر رفت و چون سّكة او متعلّق به 
عهد دقیانوس بود، او را پیش حاكم شهر بردند. 
دريافت.  را  واقعه  حاكم،  مجلس  در  دانشمندي 
آورند. اصحاب  به شهر  را  ايشان  مردم خواستند 
كهف راضي نشدند و دعا كردند تا خداوند ايشان 

را بمیراند. 
فارسي  زبان  پرآوازة  شاعر  پروين:  اِعتصامي، 
است كه در سال 1285 هـ . ش در شهر تبريز 
ديده به جهان گشود. سروده هاي او در زمینه هاي  
حالتي  و  است  انتقادي  و  اخالقي  اجتماعي، 
اندرزگونه دارد. پروين در سال 1320 خورشیدي 
كنار صحن  قم  شهر  در  وي  آرامگاه  درگذشت؛ 

حضرت معصومه )س( قرار گرفته است. 

 1281 سال  در  خمینی  امام  خمينی)ره(:  امام 

مقدمات  آمد.  دنیا  به  خمین  در  شمسی  هجری 
اسالمی  علوم  و  آموخت  خود  زادگاه  در  را  علوم 
را نزد استادانی چون حاج شیخ عبدالكريم حائری 
يزدی فرا گرفت. امام در سال 1341 مبارزة خود را 
در مقابل شاه و بیگانگان آغاز كرد و در 15 خرداد 
1342 دستگیر و زندانی شد و سپس به تركیه و 
نجف تبعید گرديد. ايشان تا سال 1357 در حوزة 
علمیة نجف به تدريس، تألیف كتاب و مبارزه با شاه 
در همین سال  پرداخت.  استعمارگر  و كشورهای 
انقالب اسالمی را به پیروزی رسانید. امام سرانجام 

در شب چهاردهم خرداد ماه 1368 درگذشت.
انقالب  برجستة  شاعران  از  قيصر:  پور،  امين 
پرستو«،  قول  »به  شعر هاي  مجموعه  اسالمي، 
»در كوچة آفتاب«، »تنّفس صبح« و »آينه هاي 
در سال  پور  امین  قیصر  اوست.  آثار  از  ناگهان« 

1386 درگذشت. 

باباطاهر: باباطاهر عريان همداني، شاعر و عارف 
اواخر قرن چهارم و نیمة اّول قرن پنجم، معاصر 
دورة سلجوقي است.اشعار باباطاهر با نام »ترانه« 
و »   دوبیتي« به گويش خاص محلّي، معروف است. 
دوبیتي هاي او، سرشار از مضامین لطیف عرفاني و 
عواطف ساده و صمیمي برخاسته از فرهنگ ايراني 
است. آرامگاه باباطاهر در شهر همدان جاي دارد.

بهار، محّمد تقي: »میرزا تقي خان« متخلّص 
مشهد  در  ش   . هـ   1266 سال  در  »  بهار«  به 
پدر  نزد  را  مقّدماتي  تحصیالت  او  آمد.  دنیا  به 
فرا گرفت و از مكتب اديب نیشابوري نیز بهره مند 
شد. بهار از كودكي شعر مي سرود. نخستین اشعار 
سیاسي و اجتماعي خود را در روزنامة خراسان به 

ب
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چاپ رسانید. او دوران زندگي خود را به مطالعه، 
تدريس، پژوهش و مبارزه با حكومت ظالم زمان 
خود گذراند و در سال)1330 هـ . ش( از دنیا رفت. 
برخي از آثار بهار عبارت اند از: سبك شناسي، تاريخ 

احزاب سیاسي و... 
بيروني، ابوريحان: ابوريحان محّمد بن احمد، 
 رياضي دان و فیلسوف ايراني) 440-362 هـ . ق(
گذرانید.  خوارزمشاهیان  دربار  در  را  عمر  اوايل 
سپس چند سال در گرگان، در دربار »قابوس بن 
وشمگیر« به سر برد و كتاب »آثارالباقیه« را به نام 
آن پادشاه تألیف كرد. پس از آن، محمود غزنوي 
اكثر جنگ هاي  با خود همراه ساخت و در  را  او 
محمود در هندوستان همراه او بود. با دانشمندان 
هند مصاحبت داشت و مواّد الزم را براي تألیف 
كتاب »   تحقیق ماللهند« فراهم آورد. از آثار مهّم 

او مي توان به كتاب »الّتفهیم« اشاره كرد. 

جامی، نورالّدين عبدالّرحمن: شاعر و نويسندة 
به  است.وی  هجری  نهم  قرن  ايرانی  معروف 
به سبب  و  تولّد خويش، »جام«،  مناسبت محّل 
ارادت به شیخ االسالم »احمد جام«، جامی تخلص 
كرد. از آثار او می توان به »بهارستان« و »هفت 
اورنگ«)شامل هفت مثنوی به پیروی از خمسة 

نظامی( اشاره كرد.
جهان آرا، محّمد: يكي از فرماندهان شجاع و 
دالور سپاه ايران كه در مقاومت و حفظ و حراست 
از خّرمشهر نقش بسزايي داشت. او در انفجار بمب 

در هواپیما به شهادت رسید. 

از  حاسب  محّمد  حاسب)استاد(:كمال الّدين 
هم روزگار  و  مشهور  رياضی دانان  و  دانشوران 

خواجه نصیر كه مّدتی استاد وی بوده است. 
حافظ: خواجه شمس الّدين محّمد، حافظ شیرازي 
غزل سراي  بزرگ ترين  لسان الغیب،  به  معروف 
قرن هشتم  مي زيست. چون  در  كه  است  ايران 
قرآن را از بر داشت، »حافظ« تخلّص گرفت. آنچه 
از محتواي شعر حافظ به دست مي آيد، تسلّط وي 
به زبان عربي و تبّحر او در علوم كالم، فقه، اصول، 
تفسیر، تاريخ، ادب، موسیقي و... است. آرامگاه او 
در باغ زيبايي در شمال شهر شیراز واقع شده كه 

به »حافظّیه« معروف است. 
حنظلة بادغيسي: وي از قديمي ترين شاعران 
سلسلة  معاصر  و  اسالم  از  پس  فارسي گوي 
طاهريان بوده است. وفات او را حدود سال 220 

هجري قمري نوشته اند. 

خّرمشاهي، بهاءالّدين: زادة- 1324 در شهر 
مترجم، محّقق، طنزپرداز،  نويسنده،  قزوين، وي 
فرهنگ نويس، شاعر و استاد دانشگاه است. استاد 
خّرمشاهي تألیفاتی در قرآن پژوهی و حافظ شناسی 
تدوين  در  همچنین  او  دارد؛  او  اشعار  تفسیر  و 

دانشنامة تشّیع، همكاري می كند.
خوافی،مجد: اديب و شاعر قرن هشتم است. وی 
از بزرگان زمان خود بود. روضة خلد را به پیروی 
به  می توان  او  آثار  از  نوشت.  سعدی  گلستان  از 
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کنزالحکمه و ترجمۀ منظوم جواهر اللغۀ زمخشری 
اشاره کرد.

خواجه نصيرالّدين توسي: ابوجعفر نصيرالّدين 
محّمد بن حسن توسي از علماي بزرگ رياضي، 
نجوم و حکمت ايران در قرن هفتم و نيز از وزيران 
بزرگ آن دوره است که با تدابير خاّصي از خرابي 
شهرها و کشتار دسته جمعي مردم به دست هالکو 
جلوگيري کرد. اين دانشمند يکي از فقهاي مذهب 
تشّيع است که هالکو را به ايجاد رصدخانۀ مراغه 
او کتاب  تأليف هاي  از مشهورترين  تشويق کرد. 

»اخالق ناصري« است. 

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

رابعة عدويّه: وی در سال 135هـ . ق در بصره 
پاکدامنی  و  پارسايی  و  نيکوکاری  در  متولّد شد؛ 
بيت المقّدس  در  رابعه  است.  مشهور  عبادت،  و 

درگذشت. 
رازي  زکرياي  بن  محّمد  ابوبکر  زكريا:  رازي، 
)متولد 251، وفات 313 و به قولي 323 هـ . ق( 
در شهر ري به تحصيل فلسفه، رياضّيات، نجوم 
و ادبّيات پرداخت و در بزرگ سالي به تعليم طب 
به  علم،  اين  در  شهرت  از  پس  و  شد  مشغول 

خدمت ابوصالح منصور ساماني حاکم ري درآمد 
و به زودي رياست بيمارستاني را که در آن شهر 
تأسيس شده بود، بر عهده گرفت. از آثار او مي توان 
به کتاب هاي »حاوي« و » القوانين الطبيعيه في

   الفلسفيه« و » الطّب الروحاني« اشاره کرد. 

سعدي: مشرف الّدين مصلح بن عبداهلل شيرازي 
بزرگ  نويسندة  و  شاعر  ق(   . هـ   606  -  690(
قرن هفتم است. سعدي در شيراز به کسب علم 
پرداخت و سپس به بغداد رفت و در مدرسۀ نظامّيه 
به تحصيل مشغول شد. در سال 655 بوستان را به 
نظم درآورد و در سال بعد )656( گلستان را تأليف 
قطعات،  غزلّيات،  و  قصايد  اينها  بر  عالوه  کرد. 
ترجيع بند، رباعيات، مقاالت و قصايد عربي دارد 

که همه را در »کلّيات« وي جمع کرده اند. 
سنايي غزنوي: ابوالمجد مجدود بن آدم )والدت: 
اواسط يا اوايل نيمۀ دوم قرن 5 -ف، بين 525 
و 545 هـ . ق( شاعر و عارف معروف ايراني در 
بود؛  مّداح  شاعري  آغاز،  در  است.  ششم  قرن 
آورد. وي  روي  عرفان  به  و  داد  تغيير حال  ولي 
به  مي توان  او  آثار  از  بود.  )ع(  علي  آل  دوستدار 
و  المعاد«  الي  العباد  » سير   ،  » «

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

س

د

ر



159

شرح ديدار شگفت با مسافري از يك سّیارة خیالي 
است. دو كتاب ديگرش »زمین انسان ها« و »پرواز 

شبانه« نام دارد. 
پسر  سیاه(  اسب  )داراي  سیاوش  سياوش: 
زن  به  سودا است.  كیاني  پادشاه  كیكاووس 
او  از  سیاوش  و  شد  سیاوش  عاشق  كیكاووس، 
سیاوش  آزمايش  براي  كیكاووس  كرد.  دوري 
فرمان داد تا او از میان آتش بگذرد و او سربلند از 
آزمايش بیرون آمد. او سپس به توران زمین رفت 
ازدواج كرد؛ ولي  افراسیاب،  با فرنگیس، دختر  و 
،كشته شد.  افراسیاب  برادر  به تحريك گرسیوز، 

كیخسرو پسر سیاوش و فرنگیس است. 

 شبستری، سعدالّدين محمود بن عبدالکريم
ـ .ق(: از عرفای مشهوری است كه در  )ف. 720ه
شبستر متولّد شد. مثنوی »گلشن راز« را در پاسخ 
به پرسش های امیر سید حسینی هروی، به نظم 
درآورد. از تألیفات او می توان به »حق الیقین« و 

» شاهد نامه« اشاره كرد.
شريعتی،علی: دكتر علی شريعتی)1312-1359 
هـ .ش( در مزينان خراسان به دنیا آمد.وی فرزند 
استاد محّمد تقی شريعتی بود. كتاب های: »  فاطمه، 
فاطمه است«، »كوير« و »اسالم شناسی« از آثار 

اوست.
حسین  محّمد  سید  حسين:  محّمد  شهريار، 
بهجت تبريزی متخلص به شهريار در سال 1285 
در تبريز به دنیا آمد. تحصیالت خود را در تبريز 
و دارالفنون تهران گذراند و وارد دانشكدة پزشكی 
شد. پس از چندی پزشكی را رها كرد و به شعر 

و شاعری روی آورد. ابتدا بهجت تخلص می كرد 
ولی بعدها تخلص شهريار را برگزيد. شهريار به 
دو زبان فارسی و تركی شعر می سرود. منظومة 
زيبا ترين  از  سالم«  بابا  نام»حیدر  به  او  تركی 
 1367 سال  در  وی  اوست.  تركی  منظومه های 
تبريز  تهران درگذشت و در»  مقبر    الشعرا«ي  در 

به خاک سپرده شد.

صّفاريان: سلسله اي كه از 254 هـ . ق تا 290 
هـ . ق در شرق ايران سلطنت كردند. مؤسس اين 
سلسله، »يعقوب بن لیث« است. چون يعقوب با 
برادرانش )عمر، علي، طاهر( در سیستان مّدتي به 
رويگري اشتغال داشت، سلسلة وي به صّفاريان 

مشهور شده است. 

عطّار: شاعر و عارف ايراني در قرن ششم و آغاز 
قرن هفتم هجري. عطّار به دارو فروشي و طبابت 
 اشتغال داشته است. از آثار عطّار، »تذكر   االولیا« به
نثر و » منطق الطّیر« ،» الهي نامه« و » مصیبت  نامه« 

را به نظم مي توان نام برد. 
عنصرالمعالي کيکاووس بن اسکندر:

امراي  از  بن  اسكندر  كیكاووس  عنصرالمعالي 
است.  هجري(  پنجم  )قرن  آل زيار  دانشمند 
فرمانروايي وي منحصر به قسمت محدودي از 
گرگان و طبرستان بود. عنصرالمعالي مردي آگاه 
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و دانشمند بود و به فارسي و طبري شعر مي سرود. 

غّزالي، محّمد: ابوحامد محّمد بن محّمد غّزالي 
)505-450 هـ . ق( از دانشمندان معروف دورة 
سلجوقي است. وي در فقه و حكمت و كالم سرآمد 
روزگار خويش بود. پدرش مردي بافنده بود و برخي 
لقب غّزالي را به مناسبت پیشة او مي دانند. وي 
 به مّدت پنج سال در مدرسة نظامّیه تدريس كرد.

مدفون  همان جا  و  درگذشت  توس  طابران  در 
سعادت«،  »كیمیاي  به  مي توان  او  آثار  از   شد. 
 »    « و »  احیاء العلوم الّدين« اشاره كرد. 

فدايی مازندرانی، ميرزا محمود: وی در سال 
شهر  دودانگة  منطقة  در  قمری  هجری   1200
عالمان  از  او  آمد.  دنیا  به  مازندران  مركز  ساری 
و مرثیه سرايان بزرگ عاشورايی در عصر قاجار 
است. كلّیات سوگ نامة او بیش از هفت هزار بیت 
دارد و شامل سه بخش است: بهرة نخست)مقتل 
چهارنظام( دربارة واقعة كربال و رويداد جاويدان 
شهادت امام حسین)ع( و ياران وفادارش سروده 
قالب هاي  در  اشعاری  شامل  دوم  بهرة  شده؛ 
است.  عاشورايي  نوحه هاي  و  شعري  گوناگون 
بخش سوم، قصايد تاريخي را دربر مي گیرد. فدايی 

درحدود سال 1280 در گذشته است.
روستاي  در  فردوسي  ابوالقاسم:  فردوسي، 
آمد.  دنیا  به  خراسان  توس  منطقة  در  واقع  باژ، 

مردي  او  بود.  توس  دهقانان  و  نجیب زادگان  از 
شیعه مذهب بود و دلبستگي اش به میراث قومي 
و فرهنگي ايران كهن مانع از ارادت خالصانة او به 
خاندان پیامبر )ص( نشد. فردوسي 25 يا 30 سال 
براي سرودن شاهنامه رنج كشید و در حالي كه 
ـ   . ق  ه سال 411  به  داشت،  سال  به 80  نزديك 
درگذشت و  در توس به خاک سپرده شد. فردوسي 
در پاسداشت زبان فارسي، نقش بسیار برجسته اي 

دارد.
فهميده: محمدحسین فهمیده، نوجوان رشیدي 
كه در دوران دفاع مقّدس با ايستادگي و فداكاري 
خويش، حماسه آفريد. وي در سال)1359هـ . ش( 
ارديبهشت  در  رسید.وي  شهادت  رفیع  درجة  به 
در  مذهبي  خانواده اي  در  . ش(  هـ  سال)1346 
محلة پامنار قم ديده به جهان گشود. دوران كودكي 
خود را در همان شهر گذراند و در سال 1352 به 
انتقال  ابتدايي به دلیل  مدرسه رفت. سال پنجم 
خانواده اش به كرج، به اين شهر آمد. در بحبوحة 
جنگ تحمیلي روح او نیز همچون صدها جوان 
و نوجوان عاشق اين كشور به تالطم درآمد و در 
گرفت  تصمیم  تحمیلي  روزهاي جنگ  نخستین 
كه به جبهه برود. وي با وجود مشكالت فراوان 
نبرد حق علیه  به جبهه هاي  را  و سن كم، خود 
باطل رسانید و در اين زمان بود كه رشادت هاي 
بسیاري از خود نشان داد. هنگامي كه خبر شهادت 
 دلیرانة آن نوجوان دوازده ساله، پخش شد، حضرت 
امام خمیني)ره( در پیامي  فرمودند: رهبر ما آن طفل 
دوازده ساله اي است كه با نارنجك، خود را زير 
تانك دشمن انداخت و آن را منهدم كرد و خود 

نیز شربت شهادت نوشید. 
در  تربیت  و  تعلیم  رشتة  استاد  رابرت:  فيشر، 

غ

ف
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دانشگاه برونل است که بر استفاده از داستان برای 
ارتقای فکر و يادگيری تأکيد دارد.

کلر، هلن: هلن کلر دانشمندي آمريکايي )1880م( 
بود. وي در نوزده ماهگي در اثر بيماري، شنوايي 
در هفت سالگي  و  داد  از دست  را  بينايي خود  و 
الفباي  با  سالگي  ده  در  کرد.  آغاز  را  تحصيل 
ويژۀ کودکان نابينا آشنا شد و چندي بعد توانست 
سخن گفتن را بياموزد. از آن زمان که نامش بر 
سر زبان ها افتاده بود، کوشش هاي اجتماعي خود 
را آغاز کرد. وي پس از پايان تحصيالت دانشگاه، 
دست به يک رشته سخنراني، گفتارنويسي و پخش 
کتاب زد و از درآمد آنها آموزشگاه هاي فراوان در 
آمريکا و ديگر کشورها براي نابينايان تأسيس کرد. 
بهترين نوشتۀ وي »داستان زندگي من« نام دارد 

که شهرت جهاني يافت.

 مجلسی، محّمد باقر:  از بزرگ ترين و معروف ترين
 دانشمندان دورۀ صفوی است. وی به سال 1037

در سال  و  متولّد شد  اصفهان  در  هجری قمری 
1111 در همان شهر وفات يافت. تعداد تأليفات 
او بيش از شصت مجلد است که معروف ترين آنها 

»  بحاراالنوار« است.
معيری حسن»بيوك«  محّمد   معیری،رهی: 

از  رهی،  تخلص  با  تهران(   ،1288  -  1347( 
غزل سرايان معاصر و از ترانه سرايان بنام ايران 

به  »سايه«  نام  به  مجموعه ای  در  او  آثار  است. 
چاپ رسيده است.  

مولوي: )672 - 604 هـ . ق( موالنا جالل الّدين 
محّمد بلخي از شاعران و عارفان بزرگ ايران در 
قرن هفتم است. کتاب عظيم »مثنوي معنوي« 
با 26000 بيت که گنجينه اي از معارف اسالمي 
است، معروف ترين اثر اوست. آرامگاه او در »قونّيه« 

در کشور ترکيه واقع است. 

قرن ششم  شاعر  و  نويسنده  نظامي عروضي: 
هجري است. وي در اواخر قرن پنجم، در سمرقند 
والدت يافت. اثر مشهور او کتاب »مجمع الّنوادر« يا 
»چهار مقاله« است که دربارۀ چهار گروه از مردم 
يعني: دبير، شاعر، منّجم و طبيب نوشته شده است. 
اولوالعزم که سال ها قوم  پيامبران  از  نوح: يکي 
خود را به راه راست دعوت کرد؛ اّما آنان همچنان 
بر کج رفتاري اصرار ورزيدند. آنگاه خداوند نوح را 
از طوفاني عظيم با خبر ساخت و نوح با ساختن 
کشتي، پيروان و خاندان خود و انبوهي از جانداران 

را از مرگ نجات بخشيد. 

دانشمندان  از  يکي  سعدالّدین:  وراویني، 
هفتم  قرن  در  که  اهر  نزديکي  در  وراوين  اهل 
 هجری قمری مي      زيست و کتاب »مرزبان نامه«
 اثر مرزبان بن رستم َشروين پَريم را که به زبان طبري

)مازندراني کهن( بود، به فارسي برگرداند. 
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که  خليفۀعباسی  بزرگ ترين  الرشید:  هارون 
مردی  هارون  رسيد.  خالفت  به  هادی  از  پس 
متعّصب و در عين حال خوشگذران بود. تجّمل و 
شکوه دربار او مشهور است و نسبت به علويان، 
قصد  به  که  هنگامی  هارون  داشت.  شديد  کينۀ 
رسيدگی به امورخراسان در حرکت بود، درگذشت. 

هوگو، ویکتور: )1885ــ1802م( مشهورترين 
در  و  است  فرانسه  نوزدهم  قرن  رمانتيک  شاعر 
اجتماعی  ادبای  و  گويندگان  بزرگ ترين  رديف 
جهان است. وی مردی آزاد منش و آزادی خواه و 
طرفدار جّدی اصالحات اجتماعی به نفع طبقات 
محروم و رنجبر بود. مهم ترين آثار او عبارت اند 
از:»بينوايان«،»کليسای نتردام پاريس«،»کارگران 

دريا« و...

یوسف )ع(: يوسف فرزند يعقوب )ع( است. در 
خردسالي چون پدرش به او سخت محّبت داشت، 
ديگر برادران به او حسد بردند. آنها او را با خود 
گروهي  افکندند.  چاهي  به  و  بردند  صحرا  به 
مصر  در  و  درآوردند  چاه  از  را  او  کاروانيان  از 
فروختند. يوسف پس از مّدتي که دچار سختي هاي 
فراوان گرديد و به زندان افتاد، بعد از آن به مقام 

فرمان روايي )عزيزي( مصر رسيد. 

ی

ه
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نوشتۀ نصيرالّدين  اخالق ناصري: کتابي است 
سخنان  زيبايي  نهايت  در  که  فارسي  به  توسي 
افالطون و ارسطو را در حکمت عملي بررسي کرده 
و نظريات پيشينيان را مورد شرح قرار داده است. 
اسرارالتّوحید في مقامات الشیخ ابوسعید: 
ابي الخير  ابوسعيد  شيخ  احوال  در  است  کتابي 
را  آن  وي(  نوادگان  از  )يکي  مّنور  محّمدبن  که 

نگاشته است. 

از آثار سعدي شيرازي و مثنوي  بوستان: يکي 
حکمي و اخالقي است که در سال 655 سروده 

شده و داراي ده باب است. 
بهارستان : کتابی است که عبدالّرحمن جامی آن 
را به پيروی از گلستان سعدی به نظم ونثر نوشته 
است. اين کتاب دارای هشت روضه )باب (، يک 

مقّدمه و يک خاتمه است .

پیام پیامبر : کتاب پيام پيامبر ، مجموعه هايي از 
سخنان پيامبر بزرگوار اسالم )ص( و بر گرفته از 
منابع معتبر حديث است که به کوشش بهاءالّدين 
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خّرمشاهی و مسعود انصاری در ده فصل تدوين و 
ترجمه شده است .

تذکرة االوليا: كتابي است تألیف شیخ فريدالّدين 
و  عرفان  بزرگان  حال  شرح  در  نیشابوري  عطّار 

تصّوف. 
توحيد مفضل : اين كتاب نوشتة يكی از شاگردان 
الكوفی  عمر  بن  مفضل  نام  به  )ع(  صادق  امام 
 است . مفضل اين كتاب را پس از چهار جلسه ای
 كه از محضر آن امام بزرگ بهره گرفت ، نوشت .

عالمه محمد باقر مجلسی اين كتاب را به فارسی 
ترجمه كرده است .

گلستان  كتاب  همانند  كتاب  اين   : روضةخلد 
سعدی ، نثری آمیخته به نظم دارد وبه تناسب از 
 آيات ، احاديث ، اخبار، حكمت و... بهره برده است .

روضة خلد در هجده باب نگاشته شده است .

شازده کوچولو: آنتوان دوسنت اگزوپري نويسندة 
اين اثر در سال 1900 در شهر لیون، زاده شد. در 
چهارده سالگي يتیم شد و مسئولیت تأمین هزينة 
خانواده به دوش او افتاد. خدمت نظام را در نیروي 

هوايي گذراند و فن خلباني و مكانیك آن را ياد 
گرفت و به خدمت ارتش درآمد. سنت اگزوپري 
بعد از تسلیم فرانسه به قواي آلمان، از آن كشور 
سه  آن كشور  در  و  رفت  امريكا  به  و  تبعید شد 
آن سه  از  يكي  كوچولو  شازده  كه  نوشت  كتاب 
است. سنت اگزوپري در يكي از پروازهايش گم 

شد و هرگز بازنگشت .
شازده كوچولو پسركي است اهل يك سیاره كه يك 
روز با گل سرخش قهر مي كند و با پرواز پرنده هاي 
مهاجر به زمین مي آيد و دنبال دوست مي گردد. 
و  برخورد مي كند  با موجودات مختلف  زمین  در 

ماجراهايي برايش اتفاق می افتد.

تألیف  فارسي  به  است  كتابي  نامه:  قابوس 
 عنصرالمعالي كیكاووس بن اسكندر. نام قابوس نامه
از نام نويسنده كه در تاريخ به قابوس دوم معروف 
است ،گرفته شده. نويسنده، اين كتاب را با موضوع  
اخالقي و تربیتي براي تربیت فرزندش نوشته است. 

کليّات سعدی : به مجموعة آثار سعدی می گويند 
كه شامل : گلستان ، بوستان ، غزلّیات، قطعات، 
قصايد و ... است كه در يك جلد كتاب گرد آمده 

است.
کيمياي سعادت: كتابي است اخالقي و ديني 
نويسنده  غّزالي.  محّمد  تألیف  فارسي  زبان  به 
 عمدة محتويات آن را از كتاب ديگر خود به نام 
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العلوم« كه به عربي نوشته شده بود، به  »  احیاء 
طور خالصه به فارسي نقل كرده است. 

سال به  را  گلستان  شیخ،  سعدي:   گلستان 
از  يكي  يقین  به  گلستان  آفريد.  ق   . هـ   656
درخشان ترين و استادانه ترين نمونه هاي نثر پارسي 
است كه پس از گذشت قرون متمادي هنوز اثري 
كه از حیث فّن نگارش و محتوا ياراي برابري با 
آن  را داشته باشد، خلق نشده است. نثر گلستان 
مسجع است؛ يعني نثري كه گوشه چشمي نیز به 
شعر دارد. زيبايي سبك نگارش گلستان آن چنان 
در پهنة ادب سرزمین ما به جلوه گري پرداخته كه 
در  است.  آن كشانده  از  تقلید  دام  به  را  بسیاري 
میان تقلیدكنندگان معتبر سعدي مي توان از جامي، 
)صاحب بهارستان( قاآني، )پديد آورنده پريشان( و 
همچنین قائم مقام، نام برد. گلستان سعدي عالوه 
بر ديباچه، داراي هشت باب است كه آمیخته به 

نظم و نثر است. 
سیرت  در   .1 از:  اند  عبارت  گلستان  باب هاي 
پادشاهان 2. در اخالق درويشان 3. در فضیلت و 
قناعت 4. در فوايد خاموشي 5  . در عشق و جواني 
6   . در ضعف و پیري 7. در تأثیر تربیت  8   . در 

آداب صحبت

مخزن االسرار: مثنوي مخزن االسرار سرودة 
نظامي و در حدود 2260 بیت در اخالق و مواعظ 
و حكم است كه در حدود سال 570 هـ . ق به 

اتمام رسید. 

مرزبان نامه: كتابي است به شیوة كلیله و دمنه 
تألیف مرزبان بن رستم يكي از اسپهبدان مازندران. 

اين كتاب مشتمل بر داستان  و تمثیل است.  گ

م
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سخنان  و  وصایا  خطبه ها،  نامه ها،  از  )مجموعه اي  پیامبر  پیام   
انصاري،  بهاء الدين و  ترجمه وتدوين: خّرمشاهي،  حضرت محّمد )ص((، 

مسعود، انتشارات جامي، چاپ اّول، تهران، 1376.
محّمد  تصحيح  به  محّمد،  فريدالّدين  نيشابوري،  عطار  االولیا،  تذکرة   

استعالمي، انتشارات زّوار، چاپ هفتم، 1372.
 توحید مفّضل، ترجمۀعالمه مجلسي، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 

چاپ اّول، 1379.
 چشمة روشن، يوسفي، غالمحسين، انتشارات علمي، چاپ ششم، 1374.
 چهارمقاله، نظامي عروضي سمرقندي، به اهتمام محّمد معين، انتشارات 

اميرکبير، چاپ دهم، 1369.
 حافظ، خّرمشاهي، بهاء الّدين، انتشارات ناهيد، تهران، چاپ چهارم، 1387.
 حرفي از جنس زمان، مير جعفري، سّيد اکبر، نشر قو، چاپ اّول، 1376.

دستگردي،  وحيد  کوشش  به  گنجوي،  نظامي  حکيم  نظامي،  خمسة   
انتشارات علمي، بي تا. 

 داستان هایي براي فکر کردن، رابرت فيشر، ترجمۀ سّيد جليل شاهري 
لنگرودي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چاپ اّول، 1386. 

چاپ  تهران،  انتشارات سمت،  عباسعلی،  وفايی،  فارسی،  زبان  دستور   
سوم،1391.

 دو قدم تا لبخند، آدينه زاده، حسن، انتشارات ترانه، چاپ نهم، 1393. 
 دیداري با اهل قلم، يوسفي، غالمحسين، انتشارات دانشگاه فردوسي، 

مشهد، 1361. 
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 دیوان امام )مجموعه اشعار امام خمیني )ره((، ناشر مؤسسۀ تنظيم و نشر آثار امام خميني )ره(،
چاپ پنجم، پاييز 1374. 

 دیوان حافظ، خواجه شمس الّدين محّمد، به اهتمام محّمد قزويني-  قاسم غني، انتشارات 
زّوار، چاپ اّول، 1369. 

 دیوان سنایي، ابوالمجد مجدود بن آدم سنايي، به کوشش مظاهر مصّفا، تهران اميرکبير، 1336. 
 دیوان ملک الّشعراي بهار، محمدتقي بهار، انتشارات توس، چاپ دوم، 1368. 

 دیوان ناصرخسرو قبادیاني، تصحيح مجتبي مينوي و مهدي محقق، انتشارات دانشگاه 
تهران، چاپ پنجم، 1378. 

 زنان نامدار شیعه، عيسي فر، احمد، انتشارات رايحۀ عترت، چاپ سوم، 1387. 
روان شناسي هنر،  انتشارات  فرد،  ترجمۀ مرضيه خوبان  کلر، هلن،  براي دیدن،  سه روز   

تهران، چاپ سوم، 1392. 
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