
بخوان و بينديش
بوعلی و بهمنيار 

بهمنيار از شاگردان  نزديک بوعلی سينا بود و به استادش بسيار احترام می گذاشت. استعداد خدادادی کم نظير 
و فکر خّالق بوعلی، بهمنيار را دچار شگفتی کرده بود تا جايی که به خود جرأت داد به استادش پيشنهادی عجيب 
بدهد. روزی به بوعلی گفت: شما ای استاد! سرآمد همه ی مردم هستيد. چرا خود را  يک پيغمبر و فرستاده ی خدا، 

معرفی نمی کنی؟
بهمنيار، اين حرف را بارها به بوعلی گفته بود اّما جوابی از او نمی شنيد، تا آن که در يکی از شب های سرد 
زمستان که همه جا پوشيده از برف و هوا يخبندان بود، بوعلی در اتاقی گرم، زير کرسی خوابيده بود، بهمنيار هم درطرف 
ديگر در خواب عميقی بود. نزديک سحر بود. بوعلی از خواب بيدار شد، احساس تشنگی داشت ولی آب در دسترس 
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نبود، بوعلی  با صدايی آميخته به محّبت، گفت: بهمنيار! بهمنيار! 
بهمنيار، چشم گشود و سالمی کرد. بوعلی پس از جواب سالم، گفت: برخيز و ظرف آب را از بيرون بياور 
که سخت، تشنه ام. بهمنيار با چشمان نيمه باز خود نگاهی کرده و برخاست، شّدت سرمای بيرون را به ياد آورد. کمی 
با خود فکرکرد، ايستاد و گفت: استاد! هوای بيرون خيلی سرد است، آب هم حتمًا يخ بسته است، سينه ی شما هم،  

اکنون گرم است، اگر آب سرد بنوشيد برای شما خوب نيست. 
بوعلی گفت: استاِد تو در طب، منم و من می گويم، آب بياور. 

بار ديگر، بهمنيار سخن خود را با کلمات ديگر تکرار کرد اّما ديد استاد در آوردن آب اصرار می کند. باالخره، 
طاقت نياورد و گفت: در اين هوای برفی و سرمای شديد، نمی توانم برای آوردن آب،بيرون بروم. شما چيز ديگری از 

من بخواهيد. 
در اين گفت وگو بودند که ناگهان صدای دلنشينی از  بيرون به گوش رسيد. مسلمانی در اين هوای سرد، مشغول 
راز و نياز با خدای مهربان خود بود. پس از چند جمله مناجات، صدای اذان بلند شد: الّله اکبر... فردای آن روز، 
بهمنيار آماده ی گرفتن درس از استاد گرديد، بوعلی رو به بهمنيار کرد و گفت: بارها به من  می گفتی که چرا خودم را 

پيامبر خدا معرفی نمی کنم، حاال عّلت آن را فهميدی؟
بهمنيار گفت: خير استاد. 

بوعلی گفت: بهمنيار! با آن که من استاد توام و سال ها با تو بوده ام، با اين حال، حرف هايم در تو اثر نداشت و 
نتوانستم، در اين همه سال، محّبتی در دلت بيفکنم و کاری کنم که در سرمای شب گذشته، با عالقه ی خودت برخيزی و 
ظرف آب را برای من بياوری ولی در همان ساعت در آن هوای سرد و يخبندان، مرد مسلمانی تنها برای انجام دادن يک 
عمل غيرواجب، بدون هيچ گونه احساس ناراحتی، سرمای شديد را تحّمل می کند و می آيد و اذان می گويد تا فرمان 
پيامبر (ص) را اجرا نمايد، با آن که از دوران زندگی آن حضرت تا زمان اين مرد، نزديک به چهار صد سال می گذرد، 
اّما نفوذ گفتار آن پيامبر الهی در دل مؤمنانش، آن چنان شديد است که پيروانش اين گونه، در هر شرايط، در گرما و 

سرما، در سختی و آسايش، دستور او را از روی عالقه اجرا می کنند. 
آری، ای بهمنيار، اکنون ديگر، فکر می کنم که……… .

 ايستگاه انديشه
١ــ چرا بهمنيار، به بوعلی آن پيشنهاد را داده بود؟
٢ــ بوعلی چگونه بهمنيار را به اشتباهش آگاه کرد؟
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١ــ شعر را در گروه با آهنگی زيبا، هم خوانی کنيد.
به  وطن،  به  نسبت  را  خود  احساس  و  کنيد  گفت وگو  خود  گروه  شعر،در  اين  زيبايی های  درباره ی  ٢ــ 

دوستانتان بگوييد.
٣ــ اگر داستان زيبايی درباره ی «عشق به ميهن» خوانده ايد، برای دوستان خود در گروه تعريف کنيد.

١ــ شاعر در اين شعر، «وطن» را به چه چيزهايی مانند کرده است؟
٢ــ مقصود شاعر از «مثل سربازان عاشق، قهرمان قّصه هايی» چيست؟

٣ــ وطن چگونه می تواند نگهبان وجود ما باشد؟ 
٤ــ..............................................................

به اين عبارات توّجه کنيد. 
ــ ای وطن!

ــ خدايا!
ــ يا رب!

ــ برای خطاب کردن و مخاطب قرار دادن کسی از نشانه های ندا «ای، يا، ا» استفاده می کنيم. 
ــ کلمه ای که هر يک از اين نشانه ها را داشته باشد، منادا ناميده می شود. 

کارگاه درس پژوهی

خودارزيابی

يادآوری
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علم و عمل
دو کس،رنِج بيهوده ُبردند و سعِی بی فايده کردند:

يکی آن که اندوخت و نخورد، و ديگر آن که آموخت و نکرد.

ا ان     دا ،   ، ن    
دا د   َ  ّ او       ، ر

و  را    ؟ٓآن    م ا  د   او 

٭ از نظر سعدی، دانشمند واقعی کيست؟

  «گلستان سعدی،باب هشتم»

حکايت 
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ف   ن   ای ر د را  ن   ان و  ده ا   ی  ری  ی  ن  ، ا ر  
ن     م و  ری و    ا ری و    ّ ه ی  د  ٓآ ت  ده ا و   ا 
ن  را ارج   و  ری  ا ا  ی،  ا  د.   ی  ود، وا       

. د   ی  ر  ت و آٓ ر و اد ه ی ٓآن را   ش   
ی ر  و   ، ا اری ا ار    د  و  دی  ور  ا ٓآرش، د ی  ا ن   دا
ب  د و   ن  ّ ی  ی   ٓآ و  و  ّ ی د ا   ، د ان  ز ا  ، ود ٓآ    
ا  ه ی  د.  ا راه  ا  را   د  ن  و  ر   ن  از  را  ان  ا ز  ٓآن،  دن 
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ن و  ا ری،  ،   روز ز . ا  ه ا د ز ز   ، اری از    راه 
   . ه ا ورا د  ری را   م ٓآوران  

ی    ه  د     س  ّ ع  دان دوران د ور »  از د را ُ  ُ » 
م  د. او  ٓآن  و  ، اوراق  ُ   . دان  ط  ٓآ د،   ری  ا  ا   
دان  ری»   ی ٓآ ی ذوا » ده  ی  ر از ا  د   ل  د ز  اه   
ه  ر  د    زان     ّ ن  ، ر د.او     ز  
 . ور د  ل   ا را   دان  ٓآ ه ی  ه  ا   و   ا  رود ی    از 

د. ار  دو  و  راه ا ا   رًا   و   ، ُ
د       د را   ل  د ز  ه ١٣٥٩،  ن  ی  ٓآ ُ  ٓآن  
ان  .او   ی  ا   ، د ده   دان ٓآ ای  ای و  ٓآ د را    دا 
دی  وا  ا ن،    ب  ُ ر ر        ب  زد. ا رت، ر و
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د!  اری  ا ت  ّ ا
« ُ ر                                                                                                 «د
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١ــ به نظر شما چرا دريا ُقلی توانست کار چنان بزرگی انجام دهد؟ 
٢ــ اگر به جای دريا ُقلی بوديد، چگونه رزمندگان را از وجود دشمن آگاه می کرديد؟ 

حماسه ساز  شهدای  از  ديگری  داستان  رايانه ای،  منابع  يا  مقّدس  دفاع  دوران  کتاب های  به  مراجعه  با  ٣ــ 
انتخاب کنيد و در کالس بخوانيد. 

٤ــ نام بعضی از کوچه و خيابان های شهرها را به نام شهدا نام گذاری کرده اند؛ با هم گروهی خود يکی از 
شهدای محّله تان را انتخاب کنيد و گزارشی از زندگی نامه ی او را برای  کالس، بازگوکنيد. 

١ــ دريا قلی قبل از آغازجنگ به چه کاری مشغول بود؟
٢ــ مصراع «چشم انتظار هّمت تو، دين و ميهن است» يعنی چه؟

٣ــ به نظر شما چه ارتباطی مياِن کاِر آرش با دريا ُقلی وجود دارد؟ 
٤ــ.........................................

ــ توجه به نشانه های نگارشی، به خواندن بهتر و درک معنی و مفهوم متن،کمک می کند.
ــ منظور از نشانه های نگارشی، به کاربردن عالمت ها و نشانه هايی است که خواندن و در نتيجه، فهم 

مطالب را آسان می کند. 
چند نمونه از نشانه های ُپرکاربرد عبارتند از: 

١ــ نقطه ( . ): عالمت توّقف يا ايستادن در خواندن را نشان می دهد و در پايان جمله می آيد. 
٢ــ ويرگول يا درنگ نما (، ): نشانه ای است که ميان عبارت ها يا جمله ها و برای جدا کردن کلمه يا 

عبارت توضيحی يا برای جدا کردن اسم های اشخاص و ... به کار می رود. 
٣ــ دو نقطه (: ): پيش از نقل قول، هنگام توضيح دادن، شمردن اجزای يک چيز و هنگام معنی 

کردن کلمه به کار می رود. 
٤ــ عالمت سؤال (؟ ) : در پايان جمله های پرسشی يا برای نشان دادن شک و ترديد يا ريشخند و… 

به کار می رود.  
٥ــ نشانه ی بيان عاطفه يا تعجب (!): در پايان جمالت تعّجبی و جمله هايی که يکی از حاالت عاطفی 

مثل آفرين، تأکيد، افسوس، آرزو، دعا، ندا و… به کار می رود. 
کارگاه درس پژوهی

خودارزيابی

يادآوری
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بخوان و حفظ کن
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همه جای ايران، سرای من است
دشت با صفای شمال شيراز در ميان تّپه های ُپر بوته و کوهپايه های نرم قرار داشت. اين دشت دل انگيز و َتل 

و تّپه های قشنگش با آب و هوای متعادل، گل و گياه فراوان و درختچه های معّطر  می پرورد. 
چادرنشينان عشاير از ديرباز، عاشق اين ديار بودند و هميشه با ديده ی آرزو و حسرت بدان می نگريستند.  
بيهوده نبود که کانون تعليم و تربيت عشاير،گوشه ای از اين منطقه ی دالويز را برای استقرار دانشسرای تربيت معّلم 
برگزيده بود. صحن گسترده و بی در و ديوار اين دانشسرا به يکی از همان دشت ها و َتل و تّپه های رنگارنگ شباهت 
داشت. دانشسرای عشايری با عمارت های يک طبقه، خوابگاه های بسيار، سالن های وسيع، زمين های گوناگون 

ورزشی، چمن فوتبال، استخر شنا و ميدان اسب سواری، به خّرمی و طراوت اين دشت و کُهسار افزوده بود.
تربيت  آموزگاری  کار  برای  را  عشايری  نوجوان  هزار  از  بيش  پرورش،ساليانه  و  آموزش  فّعال  کانون  اين 

می کرد و می خواست به عمر بی سوادی ايل ها پايان بخشد.
شادی و شادمانی شاگردان دانشسرا، به ويژه در جشن ها تماشايی بود. اين جشن ها، هنگامی شور و نشاط 
بيش تری می يافت که يکی از دبستان های عشايری به پاداش پيشرفت های درخشان خود به شيراز دعوت می شد و 

به مهمانی دانشسرا می آمد.
دبستان ايلی، کوچک و متحّرک بود. در يک يا دو چادر تشکيل می شد.در يک اتوبوس جای می گرفت. 
مهمانان ُخردسال با افتخار، به حياط دانشسرا پای می نهادند. چادرهای خود را در يکی از ميدان ها می افراشتند 

و به هنرنمايی می پرداختند. 
فراموش  کتاب ها  اشعار  و  داستان ها  از  يک  هيچ  درمی گرفت.  ای  هنگامه  نمايش  و  آزمايش  ساعات  در 
نمی شد. نمايش های شيرين و کودکانه، اجرا می شد. تخته سياه ها در سالن های اجتماع با تصاوير علمی، شکل های 

هندسی، خط های زيبا، ارقام رياضی و نقشه های جغرافيا آ رايش می يافت. 
کار و کوشش با جشن و پايکوبی درهم می آميخت: شعر می خواندند، سخن می راندند، نغمه می سرودند، پای 
می کوفتند. يکی از برنامه های درخشان آموزش عشايری همين بود. ماهی نبود که دانشسرا کارآموزی و جشنی 

از اين گونه نداشت. 
سالن بزرگ و جادار دانشسرا ُپر از همهمه بود. شاگردان، هر کس سعی داشت که به صندلی های جلو دست 
يابد و به صحنه ی آزمايش و نمايش نزديک تر باشد. همه در تب و تاب بودند. آرام و قرار نداشتند و برای ديدار 

بخوان و بينديش
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بّچه ها و آموزگار فداکارشان لحظه شماری می کردند. 
سر انجام، انتظار پايان يافت و کودکان به سالن دانشسرا قدم نهادند. پرچم های کوچک ايران در دستشان 

بود. آموزگارشان جوانی سر به زير و فروتن، همراهشان بود. 
بّچه ها هلهله کردند. غريو شادی و شعف، سالن را شکافت. فرياد «ای ايران....» به آسمان رفت. 

به زودی کار نمايش و آزمايش آغاز شد و آموزگار کوشا و با ذوق دبستان و شاگردان تيز هوش و هنرمندش 
غرق ستايش و تحسين گشتند. 

کودکان دبستان در همه ی رشته ها و زمينه های تحصيلی مهارت و تسلط داشتند ولی هنگامی که نوبت درس 
جغرافيا رسيد کارشان جلوه ی ديگری داشت. در ترسيم نقشه ی ايران و استان های ايران و توصيف زيبايی های 
ايران، بسيار هنرنمايی کردند. با ترسيم ماهرانه ی نقشه ی هر استان، شعری را با صدای بلند درباره ی همان استان 

می خواندند و اين هم، يکی از راه و رسم های شيرين و دلنشين دبستان های عشايری بود. 
با استان خراسان اين شعر از «حسن غزنوی»، طنين انداخت: 

ن ٓآرد ا ی  ن ٓآرد ...      م  ن دم   
فارس، شعر مشهور «لطفعلی صورتگر» داشت:
زن ٓآورد یَ  ن     د  ٓآورد  ره   از را دو

 نقشه ی گيالن و ديلمان را کشيدند با قصيده ی معروف «ملک الشعرای بهار»: 
ود َود  ر ز  َ رود... م  فِ  َ و  اِر د َ  

برای مازندران از «فردوسی بزرگ» مدد گرفتند: 
د د  ران    ز  ... د  د  ٓآ و    َ  

با اصفهان:
ن ُ ی   ن...ای    ِك    ای ا

آذربايجان را از ياد نبردند با شاه غزلی از حافظ شيرين سخن: 
َاَرس روِد   ِ ری   ...ای      ُ ك ٓآن وادی و   زن  

٨٨



مگر می شد، ميرزا آقا خان را با آن شعر قشنگش درباره ی ايران و کرمان، فراموش کرد:
َ َ انِ   ا زِ  و    َزّر  از  ا     
،روا ا ن  .. . از   ا ش ٓآب و  و   

برای ايران و همه جای ايران اشعاری نغز داشتند و خواندند. نقشه ی خوزستان را جوانی خوش قد و باال 
با گچ رنگی و زيبايی کشيد و با صدايی زالل، قصيده ی غرور انگيز حسين َمسرور را قرائت کرد: 

م    ن،   ز و ...م    رون  ن و     
ديدن پيشرفت های حيرت انگيز درسی و شنيدن اشعار و قصايدی از اين قبيل، از زبان و دهان کودکان بسيار 

غرورآفرين و دلنشين بود. همه ی بّچه ها، غرق سکوت و سراپا گوش بودند.
يکی از دبيران دلسوز دانشسرا، اشک شوق به چشم، برخاست و خطاب به جمع شاگردان پرسيد: «چرا 

امروز بيش از هميشه،تشنه ی شنيدن بوديد و اين گونه با جان و دل،گوش می داديد؟»
يکی از بّچه ها، برخاست و گفت: برای آن که امروز، از بزرگی و عظمت و زيبايی های ميهن عزيزمان ايران، 

سخن گفته می شد و ما اکنون فهميديم که «همه جای ايران، سرای من است.»
                                           «محّمد بهمن بيگی،اگر َقره قاج نبود، با کاهش و اندکی تغيير»

• ايستگاه انديشه
١ــ زيباترين بخش اين نوشته،کدام قسمت است؟ چرا؟

٢ــ نظر شما درباره ی آخرين جمله ی اين نوشته، چيست؟

٨٩



فصل هفتم

٩٠



روز غ،       ّ ار  ٓآن  زار    ، َ ً ِر  از 
ُ  و   ر    د  و  م  و اّره ی  از  ی 

م    ُ ر  ٓآ   را  د و   َ    
ش از  ای   د  م، ر   ، ی   غ،  ده  ٓآن   

و ا د از   ر  ن   ر د ار و   د   
آٓ  و،  م  م  ر ٓآَوخ   ِ ِاد ا   زآٓ ام  ا
د   از   ، و  ر   را  د     ، ی 

رد ه  و  خ     اوار ٓآن  م،    
ن ه ی ا د  َ زار  دا و   ، ا د و  وشِ  ه  ای 

ده   و  ده  ر از  ی  دی  ز    ، دار  
رد   و روز و  و  ن  ارٓآ د ر   د  َ د،  و  روز  

« و ا » 

د س 

٩١



١ــ منظور شاعر از مصراع «کردار نکو کن، که نه سودی ست ز گفتار» چيست؟ 
٢ــ  چند شخصّيت در اين شعر حضور دارند؟ درباره ی نقش هر يک، گفت وگو کنيد. 

٣ــ شعر «ميوه ی هنر» را با راهنمايی معّلم خود، در کالس به صورت يک نمايش اجرا کنيد. 

١ــ عّلت قطع کردن درخت سپيدار چه بود؟ 
٢ــ از نظر شاعر «ميوه ی انسان» چيست؟ 

٣ــ به نظر شما،پيام اين شعر  چيست؟ 
٤ــ................................

الف) کلمه ی «آَوخ» را که در درس خوانديم يک واژه است، اّما معنای يک جمله ی کامل را بيان می کند. 
و...  آفرين  افسوس،  کاش،  ای  مانند:  کلمه هايی  از  و...  شادی  و  اندوه  آرزو،  مانند  حالت هايی  برای  گاهی 

استفاده می کنيم. اين کلمات را ِشبه جمله  می گويند . 
اين کلمات در ظاهر،مانند يک جمله نيستند ولی معنای يک جمله ی کامل را بيان می کنند. به همين سبب، 

شبيه جمله هستند.
ب) به کلمه های زير توجه کنيد: 

پار ــــــــــــ پارسال 
دی ــــــــــــ ديروز 

َمه ــــــــــــ ماه 
گاهی شاعران از کلمات کوتاه شده ای مانند: «پار، دی، مه، گه و شه» استفاده می کنند، الزم است هنگام 

بيان معنی، به اين کلمات توّجه داشته باشيم.      

کارگاه درس پژوهی

خودارزيابی

يادآوری

٩٢



افالطون و مرد جاهل
در  زدن.  حرف  به  کرد  شروع  و  نشست  و  آمد  او  نزد  جاهل  مردی  بود.  نشسته  افالطون  روزی  گويند 
ميانه ی سخن،گفت: «ای حکيم ! امروز فالن مرد را ديدم که سخنِ  تو می گفت و تو را دعا  می کرد و می گفت: 
تو  به  را  او  سپاس  و  شکر  که  نباشد،خواستم  و  است  نبوده  او  چون  کس  هرگز  که  است  مردی  افالطون،بزرگ 

رسانم.» 
افالطون چون اين سخن بشنيد، سر فرو برد و بگريست و سخت دلتنگ شد. 
اين مرد گفت: «ای حکيم ! از من چه رنج آمد تو را که چنين تنگدل گشتی؟» 

افالطون گفت: «از تو رنجی به من نرسيد وليکن برای من از اين َبدَتر چيست که جاهلی مرا بستايد».
٭ ٭ ٭

٭ چرا هنگامی که افراد نادان از ما تعريف می کنند، نبايد خوش حال شويم؟

حکايت 

٩٣



ر دارد: ه ی  ن،  ن و  ا  ّ ان  
د .  دار  ن  ال  اّول ٓآن  از ا

دد. ده  ، رت ا د،  او   ن   دو ٓآن  
 ّ ، او را  ده ا زاد  ِ  آٓ َد، دا   از  َ ن  ت  ّ ن  و   ، ُ

 .
 ، دارد و دا    ل د و د  َد، دل از  َ ل    ُ و  ن زوال  رم، 

د س 

٩٤



د.  ا  ده و  و 
د. ر او را   ِ ی   ر و  ت   ،

ی  و  ن  ر ی   ّ از    ، ّ «ای   : (ص)   ل  ر ت  ای    و 
ٓآن  دد».( ّ  را   ی  ه  دا و  ان،دل را   . ٓآن   ا ان،    

د،ٓآ ی ١٢٠).  ره ی  ،
ه  ه را از ٓآن  ه و  ه و  ا ه ای  و  ن،  ی   ّ م      

. ا ع: اّول   و دو   ی دو  ؟  ع ا   ، ا  ّ . ا    ر
؟  ن  ا ا   ٓآداب  

و  ده     ار  د  ه  و   ا د  د،    ُا ا  ّ ای  ادا  ی: اّول ٓآن  
. م  ك،    ٓآ و  ُ و  . دو ٓآن  

دم، را ٓآن  ، از ٓآن      ، ع  ا   ِ  ،     دا  
ن  ا  ا   ّ   : ن  ا ر دا   ،   ٓآرا  رم،  را و و  .

 . ه  دا ال،  د.  ا ر  دد   ر  د و ا  َ ه  م    ، ؛ ا    د
د.  دم،  اف      ل و  ِن   ،

؟ ا  ا  ا   ٓآداب  
 . َ ا ی: اّول ٓآن   ٓآ   

. دم  ، را  دِل  دو
  . ان  ح ٓآن    ، ، ا    ٓآ  

دد. ل  َ  ، َ ُ ن    رم، 
. د  و  و   ، ،  ٓآن  را  اّول   ٓآ  

« ّت  ی   ، ّ   وا  ل ا »                                                     

٩٥



١ــ  با توّجه به آداب نظم (شعر)خوانی، درس ميوه ی هنر را در گروه خود بررسی کنيد. 
٢ــ درباره ی «ويژگی های يک کتاب خوب» در گروه بحث کنيد.

٣ــ يکی از داستان های شاهنامه را به شيوه ی نّقالی در کالس اجرا کنيد. 

١ــ سه مورد از فايده های  قّصه خواندن را بيان کنيد .
٢ــ چرا بايد در آغاز يا پايان نوشته از شاعر يا نويسنده ی آن ياد کرد؟ 

٣ــ اگر بخواهيد قّصه ای برای خواندن انتخاب کنيد، چه ويژگی هايی را برای آن در نظر می گيريد؟ 
٤ــ...........................................................

هر داستان از قسمت های (عناصر) مختلفی تشکيل می شود که در اين جا با برخی از آن ها آشنا می شويم.
٭ موضوع داستان: فکر اّولّيه ای که به ذهن نويسنده می رسد و کّل فضای داستان را دربر می گيرد، 

موضوع داستان است. در شعر ميوه ی هنر موضوع داستان «ثمر بخشی و مفيد بودن» است.
٭ شخصّيت پردازی: افراد حاضر در داستان را شخصّيت می گويند. مثًال در درس «ميوه ی هنر»، 

می توان به سپيدار، تبر، شعله و هيزم شکن  اشاره کرد .  
٭ زاويه ی ديد: شيوه ای که نويسنده برای بيان داستان، انتخاب می کند و از زبان او سخن می گويد.

زاويه ی ديد داستان، مشّخص می کند که داستان از ديد چه کسی، بازگو شده است.

کارگاه درس پژوهی

خودارزيابی

يادآوری

٩٦



ن  ّ ا ٓآ ه ام   ا    » د    ّ و را  ان  ا  ، ِ ر ن  م   ا ن 
َوم،    َ ِ و        ، ر  ّ  (ص) ا روز م او   ، ا ٓآ ی 

.«     ّ د را  و ان  ز

س 

٩٧



ا  دا  ه دادی و     د وی  ٓآ و     را از     و  
 . ری ده از   د دی،  را  دی   را راه را  ره ی رو    ،

دار  ا   ،    و وی را ا دار و  ّ َ َو َّ َ ای،  ّ   را   : و
 . ن او ،  دا و ز    ی    و ٓآ  دل دار ز و 

ی   ر   ای  ٓآ و ز ،   را ٓآ  ّ َ َو َّ َ ای،  ری      و  
ل  ام و  ش و د از  ر  و  و  ه  و  ، ه را ز ان دور     و از 

ن، دور دار . د
ی  ن را دو دار و را  ن، را  د   را     روی را رو دارد و 

 .  ، ا را د وغ زن ار  وغ  دور    د. و از  ك 
دم  دان    ، د   ؛   از   ن را         د و 
ان ا    ِ ی  دور    . و از ّ َ َو َّ َ ای ا  ی  رگ    ، ی  . و 
ده  ن  ی   دو  . و   ن از وی  ر د رگ  و  ی،     ر  دل و  

. ه دار رگ     دار و  او  ، وی را  رگ   . و   از   زاد  ا
« ا  ، ا ر  »

٩٨



 ، را از   ِ  ، ا     ، َ َ ّی  ز 
ا ر  ز     ِ    ، ن  ر  

وغ ِد  دد   ٓآن    وغ  و    ا  ره    
را و   ِ  ، ؟   د    ، ای  د   
را از  را    رون،    ا ر    
را   ِ   ، ا   ؟ده   ِ ه،    
ُ ِن      ٓآن        ِ ن دان  او د

ی ٓآز وغ  دو   رای  ك  ِد  ن   
« دو ، »                                                                                                                 

بخوان و حفظ کن

٩٩



١ــ  درباره ی جمله ی «هر که از شما به زاد بزرگ تر باشد، وی را بزرگ تر داريد»،با افراد گروه، گفت وگو 
کنيد.

٢ــ نمايشنامه ای را طّراحی نموده، در آن، رفتار دو انسان نادان و دانا را نشان دهيد.
٣ــ با توّجه به متن درس، چگونه می توانيم، ستاره ی روشنی برای خود و ديگران باشيم؟ 

١ــ يادگار بزرگمهر به حکما و علما چه بود؟
٢ــ پدر و مادر شما معموًال چه سفارش هايی در انجام کارها دارند؟

٣ــ چرا نيکوخوی در هر دو جهان، ستوده است؟

١ــ به کلمه های زير دّقت کنيد.
ــ (زشت، نيکو)

ــ (راستگو، دروغ زن)
ــ (خوی نيک، خوی بد)

اين کلمات مخالف يکديگر هستند.
آوردن دو کلمه با معنی متضاد موجب زيبايی و لطافت سخن می گردد.تضاد باعث تالش ذهنی می شود. 

مانند:
الف) گدای نيک انجام به از پادشاه بد فرجام. (سعدی)

کلمات «نيک انجام» و «بد فرجام» مخالف يکديگرند.
ب ) هرچه زود برآيد، دير نپايد. (سعدی)

٢ــ به جمله های زير توّجه کنيد. 
ــ برادران را وصّيت کرد.

ــ وصّيت کنم شما را 
در گذشته، گاهی در جمالت از حرف اضافه ی «را» به جای «به» استفاده شده است. 

کارگاه درس پژوهی

خودارزيابی

يادآوری

١٠٠



آو   ای گنجشکان
شيخ مکتب خانه بر تشکچه نشسته بود و بر بالش تکيه داشت.کودکان نيز بر تشکچه های خويش بودند و سر 

در کتاب حافظ داشتند. قرآن خوانده بودند و شيخ گفته بود: اکنون به آواز گنجشکان گوش می دهيم.
درس،  دو  ميان  بود،  عادت  می دادند.  گوش  خانه،  مکتب  درخِت  گنجشکاِن  آواز  به  سکوت،  در  کودکان 
سکوت بود و گوش دادن به جيک جيک گنجشکان که فراوان بودند بر درخت. غوغا می کردند گنجشکان. عجب 
بود که هنگام درس، ساکت بودند. سر بر بال و سينه می گذاشتند. در خود بودند هيچ صدايی نبود، جز صدای شيخ 

که می خواند: «بحث ما در لطف طبع و خوبی اخالق بود١».
صدای کوفتن کوبه ی دِر مکتب آمد.  شيخ گفت: کسی برود، ببيند کيست؟

«ممنون» بود که آمده بود. «ممنون» همه ی آن چيزهايی که حافظ گفته بود، داشت، ممنون مست کتاب بود 
و عاشق دانش، ظاهری آشفته داشت و پيراهنی کهنه. «مجنون» هم صدايش می کردند. اهل بحث بود و مّدعی 
بود،  مکتبی  بود،  کتابی  جا  هر  می رفت.  و  «ممنون»  می گفت  نمی شد،  يا  می شد  قانع  بحث،  هر  از  پس  دانايی.  

می رفت و می گفت: به من چيزی بياموزيد.
شيخ خواست او را رد کند، ميانه ی درس آمده بود. گفت: به تو چه بياموزم، که ندانی!. به گفته ی خود 

«همه چيز دانی!»
ممنون در ميان کودکان نشست. تشکچه نداشت، بر حصير نشست. ميان سال بود و سرگردان. سرگردان در 

شهر، رها از قيد و بند. ريسمانی بر کمر می بست و کتاب ها زير بغل داشت. 
 ممنون بر حصير زانو زد، پيش شيخ. کتاب در کنار نهاد: بخوان شيخ، چه می خواندی؟

شيخ به آهنگ خوش، همان شعر حافظ را خواند:  بحث ما در لطِف طبع و خوبی اخالق بود.
گنجشکان ساکت بودند. ممنون، سر به زير انداخت و به فکر فرو رفت. سپس، برخاست صدايش را بلند 

کرد، گويی با حافظ، در سال های سال پيش، سخن می گفت.
 بعد، رو کرد به شيخ: ای شيخ، مرا چيزی بياموز. نصيحتی کن. امروزم را شاداب و شيرين کن. چنان که 
اين کودکان امروزشان با ُخلق خوش تو گوارا می شود.  شيخ، اين مکتب «فلک» ندارد. کودکان را چه گونه بر 

سر عقل می آوری، بی چوب، بی فلک؟ به هر مکتب رفتم،چوبی و فلکی ديدم، آويخته بر ديوار.
١ــ حرف ما درباره ی شيرين سخنی و اخالق خوب است.

بخوان و بينديش

١٠١



شيخ، آرام و اشک در چشم گفت: اين جا گنجشکان هم درس می آموزند. چوب و فلک راه و روش آنان 
نيست.  کودکانشان را پرواز و دانه برچيدن می آموزند، بی چوب و فلک.

ــ به من چه می آموزی، شيخ؟ تو بزرگی.
ــ من چيزی ندارم که به تو بياموزم.  از من تعريف نکن. 

ممنون پيش رفت، پيش شيخ زانو زد، بر دست او بوسه داد: «به من چيزی بياموز، شيخ.» چشمش به اشک 
نشست.

شيخ دست در گردن او انداخت و موهای پريشان او را نوازش کرد:پسرم، حافظ بخوانم برايت؟
ــ حافظ در سر و قلب من است.  هزاران بار خوانده ام.  چيزی ديگر بخوان.

ــ سعدی چه؟ گلستان و بوستان؟
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می دانم،بسيار  خوانده ام.می دانم،  بارها  و  می آموزی،بارها  کودکان  اين  به  خوانده ام،هرچه  بگويی  هرچه  ــ 
می دانم.  چيزی به من بياموز که ندانم.

شيخ،کوزه ی آب خويش که در کنار داشت، پيش ممنون گذاشت. کوزه ای ديگر از کودکی گرفت. کوزه ی 
خويش به ممنون داد.

ــ آب نخواستم، کوزه نخواستم.  به من چيزی بياموز.  
ــ شيخ گفت:کوزه را نگه دار تا در آن، آب اين کوزه ريزم.  

ريخت.  آن  سر  از  آب  بود.  پر  ممنون  دست  در  ريخت.کوزه  آب  ممنون  درکوزه ی  خود  کوزه ی  از  شيخ 
ممنون گفت: به من چيزی بياموز.

بار ديگر، شيخ در کوزه ی پر، آب ريخت. ممنون گفت: اين کوزه جا ندارد. مرا ديوانه می دانی. آری، من 
ديوانه ام. ممنونم. آن چه بايد بياموزم، آموختم. ممنون… ممنون.
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يعنی،  گفت:اين  و  آورد  شيخ  پيش  خالی  کرد.کوزه ی  درخت،خالی  کنار  در  کوزه  آب  برخاست،  ممنون 
اين  مانند  حاال  نمی دانم.  هيچ  و  هيچم  خالی ام،  اکنون  خود،  از  گفتم  ُپر  و  بودم  پر  من  شوی»  پر  تا  شو  «خالی 

کودکان ام. با من از هرچيز بگو، از ابتدا آغاز کن. من کی ام.  به من بگو: «من کی ام، تو کيستی؟»
شيخ لبخند زد و گفت: به آواز گنجشکان گوش کن، هزاران سخن در آوازشان است.گوش کن، می شنوی.

ممنون ساکت شد. کودکان او را می ديدند که همه ی وجودش گوش شده است. گنجشکان غوغا کردند.
از درخت برخاستند و در هوای مکتب چرخ زدند و بازگشتند و بر شاخه ها نشستند. ممنون سر برگرداند، 

گنجشکان را ديد. گنجشکان در شاخه ها گفت وگو می کردند.  
شيخ گفت:چه می شنوی؟ بر کودکان بازگو .

ممنون برخاست، رو کرد به کودکان با صدای بلند گفت:
ر ن     رگ  د ی ا    ور د

نقل از گنجشکان،  غالم شما  ممنون.
ممنون، ريسمانی که بر کمر داشت، سفت کرد.گرهی ديگر زد. کتاب هايش را در بغل گرفت و به سوی درِ  

مکتب رفت.
درخت،  شاخه های  در  گنجشکان  می رود.  و  می خواند  شعر  خود  با  که  ديدند  کودکان  کرد،  نگاهش  شيخ 

جيک جيک می کردند.  
عماد( يکی از شاگردان) گفت: چرا با او چنين کردی. مهربانی و هم زبانی کردی. او از ما نيست، ديوانه ای 
سرگردان است، که مکتب های شهر را يک به يک می گردد.  به آنان می گويد: «چيزی به من بياموزيد» بسياری از 

آنان دِر مکتب را به روی او بسته اند.
شيخ گفت: او نعمتی است که هر کس قدر او نمی داند.

يکی از بّچه های مکتب، برخاست و گفت: او چه نعمتی است، جز پرگويی و ادعا و درهم ريختگی ظاهر.
شيخ گفت: او اين جا نيست. غيبت او نکنيم. به هر حال، او امروز،محفل ما را روشن کرد و درسی به ما 

داد، از هر کس بايد چيزی آموخت. هرجا می تواند برای ما مکتب باشد.

                                          «هوشنگ مرادی کرمانی، آب انبار، با تلخيص و اندک تغيير»

• ايستگاه انديشه
١ــ به نظر شما چرا، شيخ مکتب خانه ابتدا از آموزش دادن به ممنون خودداری می کرد؟

٢ــ به نظر شما زيباترين بخش اين داستان،کدام قسمت است، چرا؟
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را د  ن  ، راا ا   ، ز    ٓآ
ی    و        ،  ٓآن       ه     

ه ی              ٓآ      و    ٓآ
ده ای ده اید  را  رو   ا               اغ    
ٓآرا ا       ی  ر ون ز ٓآن   ُ
ه ا و      ه ااو    وی     ز  

ر م  ٓآور    رر    د    و    ر   
« »
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آ
ِاحياء:  زنده نمودن، بازگرداندن

در  است  تيز،نامی  و  تند  آتش  معنی  به  آذرُگَشسب: 
شاهنامه ی فردوسی که در اصل، اسم يکی از سه آتش مقّدس 
چيز  هر  از  کنايه  جهنده و  آتش  معنای  به  شاهنامه  در  اما  بوده، 

مورد نيايش و ستايش آمده و نيز اسم يکی از پهلوانان است.
آراسته: منظم، مزّين 

آفات: جمع  آفت، آسيب ها 
آکنده: پر، لبريز

آمرانه: امری، دستوری،فرمان دادن،با لحن دستور و 
فرمان چيزی بر زبان آوردن.

آوا: آواز، بانگ، صوت 
آَوخ:  دريغ، افسوس، آخ

الف
اَبرمرد: مرد بزرگ 

اتحاد: يکپارچگی، يکی شدن 
اختالف: نزاع، ناسازی، عدم موافقت

َادا: رمز و اشاره  ــ حرکتی که از روی تقليد باشد
ِادبار: بدبختی،نگون بخت 

ادعا: طلب کردن مزيتی برای خود 
ارچه: اگرچه 

َاَزلی: هميشگی، بی آغاز،ابدی 
استماع: گوش کردن

َاسرار: رازها، ِسرّ ها، جمع ِسّر 
اشرف: گرامی تر، شريف تر 

اطاعت:  پيروی 
اطلس: پارچه ی ابريشمی 
اعتبار: آبرو، ارزش، قدر 

اعتدال: ميانه روی 
ِاغما: بيهوش شدن 

افتادگی: خضوع  و  فروتنی 
افتخار: سرافرازی 

افراخته: برکشيدن، باالبردن، بلند ساختن 
اقًال: کمترين  مقدار 

التفات: توّجه 
التهاب: برافروختگی 

الفاظ: جمع لفظ، کالم 
ُالفت: دوستی، ُانس، خوگرفتن 

َالَکن: کسی که  زبانش به هنگام صحبت، گير می کند.
الوان: رنگ ها،رنگارنگ،جمع لون
امتداد: کشيده  شدن، دراز شدن  

انبان: کيسه ای بزرگ از جنس پوست گوسفند دباغی شده
َانَجب: ارجمندتر،شريف تر،نجيب تر 

ُانس: دوستی، رفاقت، ُالفت
اوراق: اجزای چيزی، پاره ها، جمع ورق. 

اوراق فروشی: مکانی که در آن، پاره های اتومبيل يا 
وسايل ديگر فروخته می شود.

واژه نامه
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اولی تر: برتر، شايسته تر 
اهريمن: دشمن، شيطان، کسی که منش پليدی دارد.

ايالت: جمع ايل، اقوام عشايری 

ب 
باطن: درون و نهان هر چيز يا کس 

َبخيل:  حسود
بدخو: بداخالق، اخمو 

بدرقه: همراهی کردن، ُمشايعت 
بدوِگَرَوم: تابع او شوم، از او اطاعت کنم، به او می گرَوم .

برحذر باش: مواظب باش، بپرهيز، آگاه باش
َبرزن: کوی، محّله،کوچه

برکَند: َکند،جدا کرد
بِرکه: آبگير 
ُبرنا: جوان 

برومند: باثمر، کامياب، آبرومند 
ُبرهه: مقطع، بخشی از زمان 

بّزاز: پارچه فروش 
بساط: پهنه ی زمين، گستردنی 

بسنده: کامل، کافی 
َبَصر: بينايی، روشنی ديده، ديدن

بعثی: نيروهای ارتش عراق در زمان صدام 
َبل: بلکه  

ُبن: بيخ، بنياد
بند: طناب، ريسمان 

بنداخت: انداخت 
بوريا: حصير بافته شده از نی 

بوستان: باغ، فضای سبز، گلزار
بيخ: ُبن، ته، ريشه 

بيشه: جنگل 

پ 

پار: سال گذشته 
پارسا: پرهيزگار، پاک دامن  
پاينده: پايدار، استوار، پابرجا

ُپرُابهت: با شکوه 
پَرت: بی معنی، بی ارتباط، بيهوده

ُپرچانگی: پرحرفی، وراجی 
پَرخاش: درشتی، ستيزه جويی 

ُپرمدعا: از خود راضی 
پرهيزگار: پاک دامن، پارسا

پروردگار: پرورش دهنده، يکی از نام های باری تعالی
پرورده: پرورش يافته 
پرورنده: رشد دهنده 

پشت سرنهاد: گذشت، رد کرد، عبورکرد
پلنگ افکن: نيرومند، قدرتمند 
پوتين: چکمه، نوعی پای پوش

پود: نخ های قالی بافی 
پوزش پذير: پذيرنده ی خطا و پوزش، بخشنده ی گناه

پی: پا، قدم، گام  
پيشه: کار، حرفه 

پيشوايان: رهبران، مقتدايان 
پيغامبران: پيام آوران، پيام بران
پيکر: تن، هيکل، اندام، جسم

پيلتن: تناور، تنومند، بزرگ جثه 

ت 
تأخير: عقب انداختن، درنگ کردن

تبليغ: رساندن پيام  
تپيدن: جنبيدن، حرکت داشتن

تحويل: انتقال دادن، جابه جا کردن، رساندن
تدبير: راه حل، چاره

تسّلط: مسّلط شدن، چيره  شدن  
تسّلی: آرامش دادن، کاستن از اندوه کسی
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تعالی: بلند مرتبه، برتر  
تعّرض: دست درازی کردن 

تعّلل: درنگ کردن، بهانه آوردن، کوتاهی
تفاوت: فرق ، اختالف، ناسازی

َتفت: گرم، تند، تيز 
تفته: داغ، گداخته، گرم

تقدير: سرنوشت
تکاپو: جست  وجو

تکبر: غرور، خودخواهی 
َتل: تپه، پشته 

تمثيل: مثال آوردن  
تمجيد: ستودن، تعريف کردن 

تن  پروری: تنبلی،کاهلی،سستی 
تواضع: فروتنی،خاکساری

توده: تپه و پشته، جمع کردن 
توفنده: باجوش و خروش، خروشان

تهی مغز: نادان، کسی که کارهای نادرستی انجام دهد، 
سبک مغز 

تيمار: غمخواری  و دلسوزی

ث 
ثابت: پابرجا ،استوار

ثنا: ستايش، ذکر نيکويی ها
ثواب: کارخوب و پسنديده

ج 
جادوگر: افسونگر 

جانکاه: رنج دهنده، آزاردهنده
جايز: روا، مناسب، شايسته

جبار: قادر، متکّبر
جبريل: جبرئيل، فرشته ای که  وحی را بر پيغمبر نازل 

می کرد. 

َجست: جهش،پرش
جسور: بی باک، شجاع، دالور

جوانمردی: سخاوت، بخشندگی
جوهر: بر وزن  گوهر، سنگ گرانبها 

جهانديده: کسی که  سفر بسيار کرده  و بيش تر شهرهای 
دنيا را ديده و تجربه اندوخته

چ 
چاره:  تدبير، عالج،درمان 

چاک چاک: پاره پاره  
چراخور: چراگاه، علفزار 

ُچست: چابک، تند و تيز، چاالک
چشمداشت:  اميد و خواهش، توّقع  و انتظار

چشمگير: بزرگ،  قابل  توّجه   
چنو: چون او، مانند او 

چيره دست: هنرمند، ماهر، زبردست

ح 
حاجت: نيازمندی، نياز، احتياج

حادثه : پيشامد تازه، واقعه، رويداد
حاسد: حسود، حسادت کننده، رشک برنده 

ُحّب الوطن: ميهن دوستی، دوست داشتن وطن
َحبه: دانه 

ُحجره: غرفه، اتاق، خانه 
ُحسن ُخلق: اخالق نيکو، خوش رفتاری

حشر: گرد کردن  مردم، گروه، انبوه، فوج 
حصير: نوعی فرش يا گستردنی که از نی يا گياه ديگری 

بافته می شد.
ُحقه باز: شعبده باز، فريب دهنده 

َحک: خراشيدن، تراشيدن
ُحَکما: جمع حکيم، دانشمندان 

حواس: جمع و حس، قوه ی نفسانی که  اشيا را  درک 
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کند.
حيلت ساز: مکار، حيله گر، چاره گر

حيله گری: بدجنسی، اهل مکر و نيرنگ بودن

خ 
خاطر: آن چه از دل گذرد، انديشه و خيال

خاور: شرق 
خجالت: شرمندگی، شرمساری 

ُخَجند: نام شهری در کشور فارسی زبان تاجيکستان
خرافی: سخن بيهوده و  باطل 

خرامان: خراميدن، بازيبايی و ناز راه رفتن 
ُخردی: کوچکی، ُخردسالی 

خصلت: صفت ذاتی، خوی، طينت 
خالف: ناسازگاری کردن، مخالفت 

خالل: چوب باريک که الی چيزی بگذارند. 
َخلق: آفريده،مردم  
ُخلق: خوی و منش

خواجه: صاحب، بزرگ، سرور 
خوار: پست و حقير 

خوان: سفره  
خودپسندی: خودخواهی 

خودکامه: خودسر، خودرأی، نافرمان
خوش رأيی: خوش عقيدگی،مثبت انديشی، خوش فکری

خيره: بی پروا، گستاخ، لجباز 

د 
دار و ندار: دارايی، مال و ثروت 

ُدرشتی: ناهمواری، تندی 
دريغ: افسوس، حسرت 

دژبانی: نگهبانی، قسمت کوچکی از سازمان ارتش 
دستگير: ياريگر،گيرنده ی دست،کمک کننده 

دالويز: دلپسند، مرغوب، دلخواه 

دلباز: جای وسيع و با صفا 
دلجويی: عذر خواهی کردن، مهربانی کردن

دلکش: دلپذير، دلپسند
و  ناراحت  معنی  به  درجايی  نامناسب،  و  تنگ  دلگير: 

اندوهگين 
حال   در  و  کسب  محل  بدون  فروشنده ی  دوره گرد: 

حرکت 
ديلمان: نام  ناحيه ای قديمی در گيالن، گيالن 

ديه: روستا، قريه 

ذ 
ذکر: ياد کردن ، دعاگفتن 

ذهن: هوش، فهم 

ر 
راغب: مايل، عالقه مند

رايت: پرچم،درفش، عَلم
ربيع: بهار، هنگام بهار

رحمان: بخشنده، از صفات  خدای بزرگ 
رخ تابيدن: چهره برگرداندن 

َرَصدخانه: مکانی  که  در آن به  تماشای علمی آسمان  
و مطالعه در اوضاع ستارگان می پردازند . 

َرمه: دسته ی حيوانات، گله ی گاو و گوسفند 
روبهک: روباه کوچک 

رويداد: اتفاق، حادثه 
رهنمود: راهنمايی، نشان دادن  راه صحيح  در کاری 

ز
زاد: سن، زمان عمر

زار: ناتوان، ضعيف، نحيف 
زاغ: پرنده ای حالل گوشت شبيه به کالغ

زاغکی: زاغ کوچک 
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زر و سيم: طال و نقره
به   يا   و   شده   ساخته  زر  از  که  چيزی  طاليی،  زرين: 

رنگ  زر می باشد.
زمزمه: سخن گفتن  زير لب  

زوال: نابودی، رو به نيستی رفتن 
زيبنده: برازنده، درخور

زينهار: زنهار، آگاه باش 
زی: زندگی کردن، زيستن 

ژ
ژرف: عميق 

ژرفا: گودی، عمق 

س
ساحت: فضای خانه، حياط 

سبو: کوزه ی سفالی 
سپاس داری: شکرگزاری، سپاس گزاری

 سپاس گزار: شکرگزار، قدردان 
 ستايش: ستودن، مدح خداگفتن
ستوده:  ستايش شده، پسنديده

سحاب: ابر 
سخاوت: بخشش، بخشندگی 

ِسّرالله: سّر الهی، راز خداوندی، اسرار الهی 
سراب: آب نما، آن چه از دور آب به نظر می آيد. 

سربلندی: سرافرازی 
سرکشی: نافرمانی، طغيان

سالطين: پادشاهان  
«درخت  حکايت  در  ساده دل،  بی عيب،  سالم،  َسليم: 
علم» اين کلمه از روی طنز بيان شده است و در معنی نادان و 

ناسالم به کار رفته است.
مدرک،  نوشته،  کنند،  اعتماد  آن  به  که  چيزی  َسَند: 

اسناد 

سهمگين: خوفناک،ترسناک،ترس آور 
سيرت: روش،خوی و ُخلق

بسيار  گويند  که  افسانه ای  است  پرنده ای  سيمرغ: 
گفته  هم  رنگ  سی  و  داشته  آشيان  قاف  کوه  در  و  بوده  بزرگ 

شده است. 

ش
که  درخت  باالی  قسمت  برگ،  و  شاخ  شاخسار:  

پر شاخ و برگ باشد .
شتا: زمستان، فصل سرما

و  راز  و  عبادت  برای  را  شب  که  کسانی  شبروان: 
عارفان،  شب،  در  کنندگان  عبادت  خدا،بيدارهستند،،  با  نياز 

حق شناسان.
شروط: جمع شرط، پيمان ها 

َشَعف: خوش حالی، شادی 
ُشُکوه:  هيبت، عظمت 
شوکت: شکوه و عظمت

شُنفته: شنيده 

ص
صاحب: هم صحبت، يار و دوست  

صبا:  باد، بادی  که  از سمت  مشرق می وزد. 
صخره: سنگ بزرگ  و  سخت  

صرف کردن:  خرج  کردن  
َصعب: دشوار، سخت 

صالح:  آشتی کردن، نيک شدن، درستی
صوت: بانگ، آواز، صدا 

صيف: تابستان

ط
طاهر: پاک، پاکدامن، پاکيزه 

طاقت: توانايی، قدرت 
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طالع: بخت و سرنوشت 
طايفه: جماعتی از مردم، گروه، قوم و خويش

طراوت: شادابی، تازگی 
طريقت: راه  و روش 

طشت: ظرف بزرگ و فلزی 
طعام: غذا 

طعمه: خوردنی
طنين: صدای ناقوس، آواز 

طواف: اطراف  چيزی گشتن، دور زدن، زيارت

ع
عبرت: پند گرفتن  

َعبوس: اخمو، چهره درهم کشيده
عجايب: جمع  عجيب، شگفتی ها

ُعذر: بهانه 
عزت: عزيز و گرامی بودن ،سربلندی 

َعزوَجل: َعّز: عزيز است، َجّل: بزرگوار است 
عطا: بخشش 

ِعقاب: شکنجه کردن، مجازات
َعليم: بسيار دان، عالم، اهل فضل و علم. در حکايت 
«درخت علم» اين کلمه از روی طنز بيان شده و به معنای بی خبر 

و نادان است.
عمارت: ساختمان 

َعنَبر: شاه بو، ماده ای خوشبو 

غ
غافل: بی خبر، فراموشکار

غالب: چيره، غلبه کننده، پيروز 
غرض: قصد،هدف  

غرق: زير آب  رفتن و خفه شدن، فرو رفتن
غريبانه: ناشناس، مانند افراد ناآشنا

غريب: نا آشنا،بيگانه 

غزليات: جمع  غزل، نوعی شعر 
َغش: بی هوش شدن،ازحال رفتن

غلبه: چيره شدن، پيروزی 
غنيمت: آن چه به دست آيد، سود، فرصت مناسب

غيبت: پنهان شدن از نظر 

ف
فاتحه: آغاز کار، اول چيزی، گشايش

فاخته: پرنده ای است  شبيه کبوتر 
فارغ: آرام و آسوده، بيکار 

فاقد: بدون، بی بهره بودن، نداشتن 
فخر:  باليدن، مباهات و افتخارکردن  

َفر:  شکوه، زيبايی 
فراخ: گشاد، وسيع 

فراز و فرود: بلندی و پستی 
فرجام: پايان، آخر، عاقبِت کار

فرسخ: فرسنگ، نوعی تعيين فاصله 
فرق: تفاوت، اختالف

فروتنی: تواضع، افتادگی 
فروزندگی: درخشندگی 

ق
ُقمری: پرنده ای خاکستری رنگ و کوچک تر از کبوتر 

ُقوا: نيروها،جمع قّوه 
قوی پنجه: زورمند، توانا 

قيامت: محشر، روز رستاخيز 
قيامت تأثير: شگفت انگيز، چيزی که تأثير بسيار زيادی 

دارد، رويداد عجيب
قيد: بند 

ک
کارآموزی: کار يادگرفتن، دوره ی آموزشی

کاردانی: کار آزمودگی، لياقت
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کاردان: کارآزموده، با تجربه و شايسته 
کاروان سرا: محلی برای کاروان و يا قافله ی مسافران 
چيز،  يک  اجزای  شناسايی  تحليل،  شکافی:  کالبد 

شکافتن پيکر برای آزمايش 
ُکُتب: جمع کتاب، کتاب ها 
کرانه: کناره، ساحل دريا 

کريمانه: با بخشندگی  زياد 
ُکلَفت: زن  خدمتکار 

کم شمار: تعداد کم، اندک
کمند: طناب،بند،ريسمان

کوشندگی: با  تالش زياد،کوشش کردن
کوفتن: کوبيدن 

کوی: محله، َبرَزن 

گ
گذشتگان: در گذشته ها، کسانی که از دنيا رفته اند.

گزاف: دروغ، الف 
گمان: حدس، خيال، فرض

ل
الف زدن: گفتار بيهوده گفتن ، گزافه گويی 

اليق:  سزاوار، شايسته 
َلختی: مقداری، اندکی 

م
مائده: سفره، طعام، خوردنی 

مات و مبهوت: سرگردان، حيران، شگفت زده 
مأذنه: محل اذان  گفتن 

ماشاء الله: آن چه خدا خواست. 
ماضی: زمان گذشته 

مالک: صاحب چيزی، خداوند 
مانده: خسته 

مايه: مقدار، اندازه 
مبادرت: اقدام کردن  به کاری 

مباهات: فخر کردن و نازيدن به چيزی 
مبتال: گرفتار 

مبهم: پيچيده،نامعلوم 
متفق: هماهنگ، با هم يکی شده 

مجاورت: نزديکی، همسايگی 
شده  جلد  که  کتابی  مجموعه  مجلد،  جمع  مجلدات: 

باشد. 
محاصره: اطراف کسی يا جايی را احاطه کردن 

مدارا: با کسی به نرمی رفتار کردن  
مدافعان: جمع مدافع، دفاع کنندگان  

مدعی: ادعا کننده 
و  متحير  حيران،  شيفته،  و  عاشق  بيهوش،  مدهوش: 

سرگردان
مّذلت: خواری  و پستی 

مرتفع: بلند،جای بلند 
َمرَهم: دوا، درمان 

َمرغزار: چمنزار، سبزه زار 
مرّکب: جوهر، دوات

مستحب: کاری که انجام آن ثواب دارد. 
مستضعف: ضعيف شمرده شده  

مستمع: شنونده  
مشاجرت: با هم  نزاع و دعوا کردن  

مشاورت:  با هم مشورت کردن، همفکری
ُمشفق: دلسوز 

َمَشّقت: سختی، رنج 
مشکوک: مورد شک و گمان بودن 

ِمشکين: به  رنگ  مشکی، سياه  
ُمِصّر: پافشاری کننده، اصرار کننده  

مصطفی: برگزيده و پاک
مضايقت: دريغ کردن، بر کسی سخت گيری کردن 
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َمطلع: آغاز کالم، نخستين  بيت  غزل يا قصيده 
معالجت:  درمان کردن  

معرفت: شناخت به علم و دانش 
َمَقّر: جای قرار گرفتن  و ماندن  

ُمَقّرب: نزديک شده، منزلت پيدا کرده  
َمکارم : نيکويی  های اخالقی 

ماليک: جمع َمَلک،  فرشتگان  
َملعون: مورد لعن  و نفرين قرار گرفته  

ِملک: زمين در تصرف کسی 
ُملََّمع: درخشان، آراسته
َملول: غمگين، آزرده
منفعت: فايده،  سود  

ُمنهدم: ويران شده  
موزون: دارای وزن و آهنگ، سنجيده  

موِسم : هنگام، وقت و زمان چيزی 
می َدَرد:  پاره می کند 

می نماياند: نشان می دهد 
ميانه روی: اعتدال  

ن
نُبدی: نبودی 

نبوغ : هوشياری، ذکاوت 
نثر:  کالم غير شعری، غير منظوم، نوشته ی معمولی 

نخجير:  شکار، حيوانی را که شکار کنند
نعره زنان: فريادزنان 

َنغز: خوب، نيکو، لطيف 
نغمه: آواز، سرود، آهنگ 
نفوذ: فرورفتن، اثر کردن  

 نفيس: گران مايه، مرغوب، باارزش 
نمودی: نشان دادی

و
َوجه: روی، چهره 

ُوحوش: جمع وحش، حيوانات وحشی 
َوَرثه: جمع وراث، ارث برنده  ها  

ورزندگی: نيرومندی، ورزشکاری 
وقوع: واقع شدن، اتفاق افتادن 

وقوف: دانستن، آگاهی 
وال: محبت و دوستی، واليت 
واليت: شهرستان  ها، مناطق

َوَلع: حرص، عالقه ی شديد به چيزی 

هـ
هالک:  نابودی، نيست شدن  

هم نوعان: همانندان، هم جنسان  
هّمت: قصد، اراده و عزم قوی 

هنگامه  ای: معرکه ای، فرياد و غوغا و هياهو 
هول و هراس:  ترس و بيم، وحشت

هيمه: هيزم، سرشاخه ی خشک  درخت  

ی
يال: موهای بلند پشت گردن اسب 

  

٭ ٭ ٭
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نام نامه (َاعالم)

آذريزدی، مهدی (١٣٦٨ــ١٣٠١) 
وی در خّرمشاه  واقع  در حومه ی شهر يزد متولد شد. از سال  ١٣٣٦ با  توجه به زمينه و مطالعات  وسيع  قبلی اش شروع   به  نوشتن 
داستان های گوناگون برای کودکان نمود. او با  انتخاب سبک  ويژه ای در تهيه و نگارش داستان هايش به صورت  يکی  از نويسندگان ورزيده  
و مطلع داستان های کودکان در ادبيات معاصر  ايران درآمده است. پنج کتاب در مجموعه ی  «قّصه های خوب برای بّچه  های خوب» و پنج 
کتاب کوچک تر در مجموعه ی قّصه های تازه از کتاب های کهن  انتشار داد و حکايت منظومی به نام « شعر قند و عسل» يکی از مجموعه 

داستان های او برنده ی جايزه يونسکو در ايران و ديگری برنده ی کتاب برگزيده ی سال از طرف شورای کتاب کودک گرديده است. 
ابراهيمی، نادر (١٣٨٧ــ١٣١٥هـ .ش)

نويسنده و سينماگری بود که  با  داستان های کودک و نوجوان فعاليت های فرهنگی اش را آغاز کرد. «کالغ  ها و سنجاب»،  «دور از 
خانه»، «قّصه های ريحانه خانم»، «قّصه های سار و سيب»، «نوسازی حکايت  های خوب  قديم برای کودکان » و ... بعضی  از کتاب های 
کودک و نوجوان  اوست. نخستين کتابش را به اسم  «خانه ای برای شب» در سال  ١٣٤١ نوشت. پس  از انقالب، زندگی امام خمينی (ره) 

را با نام «سه ديوار با مردی که از فراسوی باور ما آمد» نوشت. وی در خرداد ماه ١٣٨٧ درگذشت. 
اخالق ناصری

اخالق ناصری يکی از مشهورترين  آثار  خواجه   نصيرالدين توسی است که  در قرن  ششم هجری قمری به پايان  رسيد. اين  اثر  
شامل سه  فصل است. فصل اول مربوط به اخالق فردی، فصل دوم، رفتار در محيط خانه و اداره زندگی و فصل سوم به علوم سياسی 

پرداخته است.  
اعتصامی، پروين (١٣٢٠ــ١٢٨٥) 

پروين اعتصامی که نام اصلی او رخشنده می باشد، شاعر پر آوازه ی زبان فارسی است. وی در سال ١٢٨٥ شمسی در تبريز ديده به 
جهان گشود. پدرش يوسف اعتصامی معروف به اعتصام الملک، از نويسندگان بنام ايران و مدير مجله ای به  نام  بهار بود. اولين  اشعار 
پروين نيز در همين مجله منتشر شد. سروده های پروين در زمينه ی موضوعات اجتماعی، اخالقی و انتقادی  است و حالتی اندرزگونه دارد. 

وی در سال ١٣٢٠ خورشيدی درگذشت، آرامگاه وی شهر قم، کنار صحن مبارک حضرت معصومه (س) قرار گرفته  است. 
ارژنگ ديو

ارژنگ، نام يکی از سرداران ديو سپيد بود. ششمين خان  رستم، جنگ  با ارژنگ ديو است. اوالد ديو، رستم را  به محلی که  ديو 
سپيد، کاووس را در آن دربند کرده بود، برد.  وقتی به  آن جا  رسيدند رستم متوجه  شد، يکی  از سرداران ديو سپيد به  نام ارژنگ  ديو، 

مأمور نگهبانی از کاووس است. رستم ارژنگ ديو را از بين برد و سپاهيانش از ترس پراکنده شدند. 
امين پور، قيصر

از شاعران برجسته ی انقالب اسالمی بود. مجموعه شعرهای «به قول پرستومه، «کوچه ی آفتاب»، «تنفس صبح» و «آينه های ناگهان» 
از آثار اوست. او در سال ١٣٦٨ موفق به کسب جايزه ی نيما يوشيج موسوم به نوع آمين بلورين شد. وی در سال ١٣٨٦ درگذشت. 

اوالد
اوالد نام  ديوی است که  در خان پنجم، رستم   با وی و سپاهيانش مواجه می شود و با آن  مبارزه می کند و آن ها را  تارومار می کند 
و به وی می گويد اگر  محل ديو سپيد را به او نشان دهد، او را  شاه  مازندران خواهد کرد، در غير اين صورت  او  را  خواهد کشت؛ اوالد 
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نيز محل ديو سپيد را به رستم نشان می دهد. 
بزرگمهر

بزرگمهر بختگان وزير خردمند انوشيروان بود. وی در ابتدا برای آموزش و پرورش هرمز فرزند انوشيروان گماشته شده بود و به دليل 
خردمندی و رياست به مقام وزارت رسيد و در امور کشوری با شايستگی بسيار به انوشيروان خدمت نمود. وقتی دستگاه شطرنج توسط 

پادشاه  هند به ايران  فرستاده شد، بزرگمهر اسرار آن را کشف کرد.
بهار، محّمد تقی

«بهار» در  سال  ١٢٦٦ هـ.ش  در مشهد به  دنيا آمد. او تحصيالت مقدماتی را نزد پدر فرا گرفت و از مکتب نيشابوری نيز بهره مند 
شد. بهار از کودکی  شعر می سرود. نخستين اشعار  سياسی  و اجتماعی خود را  در روزنامه ی خراسان به چاپ رسانيد. او دوران زندگی 
خود را به مطالعه، تدريس، پژوهش و مبارزه با حکومت ظالم زمان خود گذراند و در سال ١٣٣٠ هـ. ش از دنيا  رفت. برخی از آثار بهار 
عبارتند از: سبک شناسی، تاريخ احزاب  سياسی، ديوان اشعار و... پدرش ملک الشعرای آستان قدس رضوی بود و اين  مقام  پس از 

درگذشت وی به بهار  رسيد. 
 بهمنيار بن مرزبان ابوالحسن (قرن پنجم هجری شمسی) 

دانشمند  ايرانی و شاگرد سرشناس ابن سينا بود. کتاب المباحثات  ابن سينا بيش تر در پاسخ به پرسش های اوست. 
 بهمن بيگی، محّمد

نويسنده ی معاصر و از عشاير فارس  و شيفته ی ايل قشقايی  بود. او دوره های کودکی و نوجوانی خود و فراز و فرود تاريخ معاصر 
ايل قشقايی را در قالب چند کتاب داستانی  با نام های «بخارای من ايل من »، «اگر قره قاج نبود» و... پديد آورد.

بيهقی، ابوالفضل
 ابوالفضل محّمد بن حسين ( ٤٧٠ــ٣٨٥ هـ .ق)  دبير دانشمند دربار سلطان محمود و مسعود غزنوی است. وی پس از کسب 
معلومات در نيشابور به ديوان رسايل  محمود غزنوی راه يافت و در خدمت ابونصر مشکان به کار پرداخت. اثر معروف او تاريخ  بيهقی است.

پور   وهاب، محمود 
کودکانه،  نامه های  نمايش  منظوم،  قّصه های  نگارش  زمينه های:  در  و  است  معاصر  نويسنده ی  و  وهاب، شاعر  پور   محمود   
به «آواز  می توان  وی  آثار  از  می کند.  فعاليت  داستان،  ی  ترجمه  و  منثور  نامه های  ونمايش  قّصه ها  فارسی،  به  کودکانه  اشعار  ترجمه 

فرشتگان» و «سياهک و سفيدک» اشاره کرد.
تاريخ  بيهقی

 تاريخ بيهقی يا تاريخ مسعودی  نام کتابی نوشته ی ابوالفضل بيهقی است که  موضوع آن تاريخ  پادشاهی مسعود غزنوی پسر سلطان 
محمود غزنوی  است. 

جام (ژنده پيل) (٥٣٦ــ٤٤٠ هـ .ق)
شيُخ االسالم احمِد ابْن َابوالحسن جامی نامقی معروف به «َابونصر َاحمدژنده پيل» يا به طور خالصه «شيخ جام يا ژنده پيل» 
از عارفان دوره ی سلجوقی بود. وی  در چهل سالگی به نگارش رساله و کتاب پرداخت و سفرهايی به نقاط مختلف کرد. او را در 

تربت جام دفن کردند.آثار او به زبان فارسی شامل يک رساله، شش کتاب به نثر و ديوان شعر به نام «ديوان شعر احمد جام» است.
حالت، ابوالقاسم ( ١٣٧١ــ ١٢٩٨ هـ . ش)

شاعر، مترجم و محّقق توانای معاصر است. وی از سال ١٣١٤ به شعر و شاعری روی آورد و در زمينه ی موسيقی اصيل ايرانی نيز 
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فعاليت داشت و سراينده ی نخستين سرود جمهوری اسالمی ايران بود. از وی آثار ادبی و فرهنگی فراوانی در زمينه  های طنز، شعر، ادبيات 
و ترجمه باقی است. «ديوان  حالت» از جمله آثار  اوست  که اين  اثر نمايانگر عمق و دانش ادبی وی می باشد. 

خواجه نصيرالدين توسی
ابوجعفر نصيرالدين محّمد بن حسن توسی از علمای بزرگ رياضی،نجوم و حکمت ايران در قرن  هفتم و نيز از وزيران بزرگ آن دوره 
است که با  تدابير خاصی از خرابی شهرها و کشتار دسته جمعی مردم به دست  هالکو جلوگيری کرد. اين دانشمند با تدبير يکی از فقهای 

مذهب تشّيع است که هالکو را به ايجاد رصدخانه ی مراغه تشويق کرد. کتاب «اخالق ناصری» از مشهورترين تأليف های اوست.
خواجه نظام الملک ( قرن پنجم هـ .ش)

نظام الملک از وزيران و دانشمندان مشهور قرن پنجم است که در توس متوّلد شد. مّدت وزارت او سی سال بود. بسياری از 
پيشرفت های سلجوقيان در امور داخلی کشور مديون لياقت و کاردانی وی بود. مدارس بسياری بنا نهاد که پس از وی به مدارس نظامّيه 

شهرت يافت. کتاب «سياست نامه» اثر اوست.
ـ ١٢٥٧)  دهخدا، علی اکبر (١٣٣٤ـ 

دانشمند لغت شناس و نويسنده ی معروف قرن چهاردهم هجری قمری است. برخی آثار او عبارت است از: «لغت  نامه»، «امثال و 
حکم»، «ترجمه ی روح القوانين»، «تصحيح ديوان منوچهری» و «تصحيح ديوان حافظ». 

ديَلم / ديلمان
 ديلم يا ديلمان منطقه ای در استان گيالن که در شمال ايران واقع شده است. نام ديلمان ترکيبی است از سه پاره واژه: (ديل)، (ام) و 
(ان). ديل به معنی جايی است که در آن دام نگه می دارند و ام نشان دهنده ی ارتفاع و بلندی است و ان پسوند مکان است. معنی اين ترکيب، 
جايگاه بلند نگهداری دام است و در حقيقت ديلمان سرزمين بلندی است که در آن دامداری رونق داشته است. اين منطقه تا قرن پنجم 
هجری ديلم ناميده می شد و از قرن پنجم در متون نام ديلمان ديده می شود و اگر پيش تر از اين نام استفاده شده بيانگر جمع اهل ديلم بوده است.

ديو سفيد
 در خان هفتم  که رستم  و اوالد  به  «هفت کوه»  محل زندگی ديو سپيد رسيدند؛ رستم دست و پای ديو اوالد را بست و سپس  به 
غار حمله کرد. ديو سپيد با سنگ آسياب  و کاله خود و زره آهنی به جنگ رستم  رفت . نبردی  طوالنی بين آنان در گرفت. در پايان  رستم 
پيروز شد و جگر ديو سپيد را در آورد. ساير ديوان با ديدن اين  صحنه فرار کردند و با چکاندن  خون ديو سپيد در چشمان کاووس و سپاهيان 

ايران، همگی بينايی خود را  باز يافتند. 
َرخش

 رخش نام اسب رستم، قهرمان شاهنامه است. رخش به معنی رنگ سرخ و سفيد مخلوط شده است. بدن رخش دارای لکه های 
قرمز و زرد و سفيد بوده است. 

رستم
 پهلوان ايرانی، پسر زال و رودابه که زندگی او پر از شگفتی بود. تمام عمر او به پهلوانی گذشت و در تنگناها به کمک شاهان و 
شاهزادگان ايرانی می شتافت. کاووس را  دوبار نجات داد. از شش خان رستم گذشت و با ديو سفيد جنگيد. بيژن را از چاه نجات داد.

کينه ی مرگ سياوش را به دل گرفت و با اسفنديار جنگيد و سرانجام با دسيسه ی  برادرش شغاد کشته شد.
 َرَصدخانه ی مراغه

 رصدخانه ای بود که  در دوره ی هالکوخان  زير نظر خواجه  نصير توسی در شهر مراغه ساخته شد. اين رصدخانه روی تپه ای در 
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غرب مراغه قرار داشته است. ساختمان اصلی اين  رصدخانه، به شکل برجی استوانه ای ساخته شده است.
سعدی، شيخ مصلح الدين

 از بزرگ ترين  شاعران و نويسندگان ايران است. آموزش های مقدماتی را  در زادگاه خود، شيراز، فرا گرفت . برای اتمام تحصيالت 
به بغداد رفت. پس از ٣٥ سال به شيراز برگشت. بوستان (به شعر) و گلستان (نثر همراه شعر)  و ديوان اشعار از او برجای مانده است. 
مجموعه ی اين  آثار «کليات سعدی» ناميده می شود. سعدی يکی از بزرگ ترين شاعران و نويسندگان ايران در قرن هفتم می باشد. کتاب گلستان 
او که  نظم و نثر می باشد حاصل تجربيات او در اين سفرها می باشد. از آثار ديگر او  می توان بوستان را نام برد که در نوع خود بی نظير است. 

موضوع اين  کتاب اخالق و تربيت و سياست و اجتماعيات است که  به  شعر می باشد.
سند بادنامه

سند بادنامه يا کتاب «حکيم  سند باد»  يا  «داستان هفت وزير» داستانی قديمی  است که اين داستان را از  موضوعات سند باد حکيم 
هندی می دانسته اند. 

سورانی، درياقلی (۱۳۵۹ــ۱۳۲۴ هـ .ش)
شهيد درياقلی، يکی از دلير مردانی بود که در جريان حمله ی دشمن بعثی به ايران، متوّجه نقشه ی پليد آنان برای حمله به ايران شد. 
وی با  شجاعت و فداکاری خويش، خبر حمله و نقشه ی دشمن را به پايگاه نيرو های ارتش و سپاه رساند و با اين عمل به موقع، سبب ناکامی 

نيروهای عراقی در تصّرف آبادان  گرديد، عزم و دليری وی مانع سقوط آبادان شد.
سياست نامه

 کتابی است به زبان فارسی اثر خواجه نظام الملک، اين کتاب پنجاه فصل دارد و  حاصل  تجربيات چند ساله ی  نظام الملک وزير 
دانشمند سلجوقيان  است. 

سينا ابوعلی 
(٤٢٨ــ٣٧٠ هجری قمری) از  دانشمندان  بنام قرن چهارم، پنجم است. در بخارا کسب  علم کرد و در ده سالگی حافظ قرآن شد. 
ـ را معالجه کرد و از کتابخانه ی گران بهای او بهره ها برد. در راه سفر به همدان بيمار شد  و در آن شهر  ـ نوح منصورـ  در جوانی پادشاه سامانیـ 

درگذشت. از آثار او می توان  به کتاب های «شفا» «قانون» و « دانش نامه عاليی» اشاره کرد. 
شاهنامه

شاهنامه اثر حکيم ابوالقاسم فردوسی يکی از بزرگ ترين حماسه های جهان  و شاهکار  حماسه ی ملی  ايرانيان  است.  شاهنامه  اثری 
است  منظوم که شامل پنجاه هزار بيت است و سرودن آن حدود سی سال طول کشيده است. فردوسی خود درباره ی شاهنامه می گويد: 

               من  اين نامه  فرخ گرفتم   به  فال              همه  رنج  بردم  به بسيار سال  
 در سال  ٢٠١٠ ميالدی، هزارمين سالگرد نوشته  شدن شاهنامه، از سوی يونسکو، جشن گرفته  شد.

شهريار
محمد حسين بهجت تبريزی در سال ١٢٨٥ هـ.ش. در شهر تبريز متوّلد شد، وی تحصيالت خود را در تبريز و دارالفنون تهران 
گذراند. او نخست در رشته ی پزشکی تحصيل کرد و پس از چندی، پزشکی را رها کرد و به شعر و شاعری رو آورد. ابتدا َبهَجت را به عنوان 
نام شعری (تخلص) برگزيد ولی سرانجام شهريار را انتخاب کرد. شهريار به دو زبان فارسی و آذری (ترکی) شعر می سرود. منظومه ی حيدربابا 

معروف ترين  شعر ترکی اوست. او در سال ١٣٦٧ در تهران درگذشت و در مقبرة الشعراِء تبريز به خاک سپرده شد.
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 عنصر المعالی کيکاووس بن اسکندر
وی از امرای دانشمند آل زياد (در قرن پنجم هجری) است. فرمانروايی وی منحصر به قسمت محدودی از گرگان و طبرستان بود. 
عنصرالمعالی مردی آگاه و دانشمند بود و به  فارسی و طبری  شعر می سرود. کتاب «قابوس نامه» وی که در حقيقت نصايح و اندرزهای 

زندگی ساز او خطاب به فرزندش «گيالنشاه» است، از آثار  معروف نثر ساده و روان فارسی به شمار می آيد. 
 غزالی، محّمد،  ابوحامد

امام  محّمد بن محّمد غزالی  (٥٠٥ــ٤٥٠ هـ. ق.)  از دانشمندان معروف دوره ی سلجوقی است. وی در فقه و حکمت و کالم سرآمد 
روزگار خويش  بود. پدرش مردی بافنده بود و  برخی  لقب غزالی را به مناسبت پيشه ی  او می دانند. وی  به مدت پنج سال در مدرسه ی 

نظاميه تدريس می کرد. از آثار  او می توان  به  «کيميای  سعادت»،  «نصيحةالملوک» و «احياء علوم الدين» اشاره  کرد. 
فخرالّدين علی، صفی 

فخر الّدين علی، يکی از لطيفه پردازان نامدار ايران و نويسنده ی کتاب «َلطايُف  الطَّوايف» است. در قرن های نهم و دهم هجری زندگی 
می کرده  است. وی شعر هم می سروده و تخّلص وی «صفی» بوده است.

قابوس نامه
قابوس نامه کتابی است پند آموز و نوشته ی عنصرالمعالی  کيکاووس می باشد. نام  قابوس نامه از نويسنده  آن «قابوس» گرفته   شده 
است. وی اين کتاب را برای فرزندش گيالنشاه، در ٢٤ فصل نوشته است و موضوعات آن مربوط به تربيت فرزند، رسوم  لشگرکشی، 

مملکت داری، آداب اجتماعی و دانش و فن است.
کليله و دمنه

کتابی سرشار از حکمت و تعليم است و شامل مجموعه داستان هايی است که  حيوانات، قهرمان آن هستند. اصل اين کتاب هندی  
بوده است و در روزگار ساسانيان به  زبان پهلوی  ترجمه شده است. بعدها نصرالله منشی در قرن  ششم آن را از عربی به فارسی ترجمه  کرده 

است.
کيميای سعادت

 کتابی است از امام محّمد غزالی درباره ی اصول دين اسالم که در آخرين سال های قرن پنجم هجری نوشته شده است. 
 گلستان

گلستان، کتابی است نوشته ی شاعر و نويسنده ی معروف ايرانی شيخ مصلح الدين سعدی شيرازی، اين کتاب شامل يک مقدمه و 
هشت باب است. نثر اين کتاب بسيار زيبا و دلنشين و سرمشق نويسندگان فارسی زبان است.

لطايف الطوايف
اين کتاب نوشته ی موالنا فخرالدين علی صفی، شاعر و نويسنده ی شوخ طبع ايرانی است و موضوع آن، لطيفه ها و حکايت  هايی نادر 

درباره ی طبقات مختلف مردم می باشد. 
لغت نامه ی دهخدا

لغت نامه ی دهخدا بزرگ ترين و مهم ترين اثر علی اکبر دهخدا است که بيش از ۴۰ سال از عمر او، صرف آن شد. لغت نامه ی دهخدا، 
در حقيقت دايرة المعارفی در ۱۶ جلد است و شامل شرح و معنی واژگان آثار ادبی و تاريخی زبان فارسی است.لغت نامه ی بزرگ دهخدا 
شامل بخش بزرگی از واژگان ادبی زبان فارسی، با معنای دقيق و اشعار و اطالعاتی درباره ی آن هاست.عالوه بر دهخدا گروهی  از پژوهندگان 

زبان و ادب فارسی سال ها در تهيه  و تدوين  لغت نامه تالش کردند. 
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مثنوی معنوی
 نام  کتابی است که توسط جالل الدين محمد بلخی در قرن هفتم نوشته شده  است  و شامل٦ دفتر و ٢٦ هزار بيت  است و شامل 

حکايت هايی جالب و پندآموز است. 
مرادی کرمانی، هوشنگ ( ١٣٢٣ هـ .ش)

در سال ١٣٢٣ در روستای سيرج کرمان ديده به جهان گشود . تحصيالت خود را در روستا آغاز کرد ودر کرمان و تهران ادامه 
داد. در سال ١٣٤٧ اولين داستان های او در مطبوعات منتشر شد و تاکنون کتاب های زيادی از او منتشر گرديده است  که معروف ترين آن ها 

مجموعه ی پنج جلدی « قّصه های مجيد»، داستان خمره و آب انبار است. وی هم اکنون عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی می باشد. 
مرزبان نامه

کتابی است شامل داستان ها و حکايت هايی به زبان حيوانات با محتوايی پندآميز که مرزبان بن رستم شروين َپريم از شاهان طبرستان آن 
را در اواخر قرن چهارم به زبان مازندرانی کهن (طبری) تأليف کرده است و سعد الدين  وراوينی  آن را در قرن ششم  به فارسی دری بازگرداند. 

ـ  ١٣٠٥) مشيری، فريدون ( ١٣٧٩ـ
فريدون مشيری شاعر معاصر، سرودن شعر را از نوجوانی و تقريباً از پانزده سالگی شروع کرد وی همزمان با تحصيل به مطبوعات 
روی آورد و در روزنامه و مجالت مختلف کارهايی از قبيل خبرنگاری و نويسندگی را به عهده گرفت و اولين مجموعه شعر او با نام «تشنه 

توفان» در ۲۸ سالگی و با مقدمه شهريار در ۱۳۳۴ به چاپ رسيد. 
نظامی گنجه ای (گنجوی)

جمال الدين ابومحّمد الياس بن يوسف بن زکی متخلص به نظامی (زاده ی ۵۳۵ هـ.ق در گنجه ــ درگذشته ی ۶١٢ــ۶٠٧) شاعر و 
داستان   سرای ايرانی و پارسی گوی قرن ششم هجری (دوازدهم ميالدی)، که به عنوان پيشوای داستان سرايی در ادب فارسی شناخته شده 

است. مخزن االسرار، ليلی و مجنون وخسرو و شيرين از آثار اوست.
 هراتی، سلمان

 سلمان قنبر هراتی (آذرپاد) در سال   ١٣٣٨ هـ. ش  در روستای «مرز دشت» تنکابن و در خانواده ای مذهبی به دنيا آمد. از  سال 
١٣٥٢ به  نوشتن  روی آورد  و سرودن  شعر  را  آغاز  کرد. او در يکی از روستاهای تنکابن به کار تدريس  مشغول  بود. وی با شعر ارزشی 
انقالب، پيوندی  ناگسستنی داشت. صميميت و سادگی در اشعار او موج  می زد. از سلمان هراتی سه  مجموعه  با نام های «از اين ستاره»، 
«از آسمان سبز» و «دری به خانه ی خورشيد» به چاپ رسيده  است. سلمان در ششم آبان ١٣٦٥ در راه  رفتن به مدرسه بر اثر تصادف 

جان     باخت. آرامگاه وی  در حوالی شهر تنکابن قرار دارد. 
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