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فصل ششم

نام ها و يادها
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١ــ چرا هم کالسی خواجه   نصیر به او لقب کوه آهن داد؟
٢ــ چرا ابوریحان بیرونی در آخرین لحظات عمر خود اصرار داشت مطلب جدیدی بیاموزد؟

٣ــ راز موفّقّیت دانشمندان بزرگ در چیست؟
٤ــ ........................

نکته ی اّول:
نصیر الّدین، آرام از کوچه می گذشت.

ــ چرا هم کالسی خواجه   نصیر به او لقب کوه آهن داد؟

خودارزيابی

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی
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نصیرالّدین دیروز آرام از کوچه گذشت.
ابوریحان دوباره پرسید.

دانشمند، بسیار می خواند و مشتاقانه می پرسد.
و  »بسیار«  »دوباره«،  »دیروز«،  »آرام«،  مانند  کلماتی  می بینید  باال  جمله های  در  که  همان گونه 
»مشتاقانه« توضیحاتی درباره ی فعل جمله می دهند. مثاًل در جمله ی اّول، کلمه ی »آرام« چگونگی و 

حالت »گذشتن« را بیان می کند و در جمله ی دوم »دیروز« زمان فعل »گذشت« را مشّخص می کند.
به این نوع واژه ها قید می گویند. قید کلمه یا ترکیب هایی است که مفهوم مکان، حالت، زمان، 
تردید، یقین، تکرار و ... را به فعل جمله اضافه می کند. هر جمله می تواند قیدهای گوناگون داشته 

باشد.
می کنیم،  تماشا  که  نمایشی  و  فیلم  یا  می شنویم  که  داستانی  اوقات،  از  بسیاری  دوم:  نکته ی 
موضوع یا حوادث و رویدادهای آن را قباًل خوانده یا شنیده ایم. آن چه باعث می شود دوباره متن را با 
اشتیاق بخوانیم یا نمایش را نگاه کنیم، فضاسازی و بازسازی رویدادهایی است که نویسنده یا کارگردان 

به کار می گیرد.
هنر نویسندگان خوب و هنرمندان بزرگ درنحوه ی بیان، توصیف و فضاسازی است. در فیلم ها، 
رنگ، موسیقی و نور به فضاسازی و القای بهتر صحنه ها و مفاهیم کمک می کند. مثاًل در تعزیه، رنگ 
لباس اشقیا، ُسرخ و رنگ لباس اولیا سبز است که رنگ، در حقیقت شخصّیت آن ها را بیان می کند.

اکنون به دو نمونه ی زیر توّجه کنید:
ــ من شب ها می اندیشم.

ــ من شب ها، آن گاه که شهر توس در آرامش فرو رفته است و همه بی صدا خوابیده اند، ساعاتی 
کنار باغچه می ایستم و به آسمان، ستاره های نقره  فام و ماه که چون ظرفی سیمگون می درخشد، می نگرم 

و غرق اندیشه و خیال می شوم.
نویسنده در جمله ی دوم با توصیف ها و فضاسازی، صحنه ی جدیدی را خلق می کند که جّذاب، 
زیبا و گیراتر است و ما را با نوشته و احساس نویسنده بیش تر همراه می کند. در نوشتن از فضاسازی 

به خوبی می توان بهره گرفت.



97

١ــ استفاده از »فضا  سازی« )توصیف حاالت و رنگ، ویژگی های دقیق و ...( 
بر زیبایی و تأثیرگذاری انشا می افزاید.

٢ــ استفاده از نظرها و تجربه های دیگران برای تقویت نویسندگی، مفید است.

١ــ نویسنده برای بیان عالقه مندی خواجه   نصیر به علم و دانش اندوزی، چه تشبیهی به کار برده 
است؟

٢ــ هم خانواده ی کلمات زیر را بنویسید.
مسائل، موّفقّیت، ضعف، جاهل، حضور، مناظره

٣ــ حدیث دیگری درباره ی اهمّیت علم آموزی بنویسید.
٤ــ چهار جمله از درس بنویسید و »قید«های آن ها را مشّخص کنید.

٥  ــ عبارت زیر را در دو سطر توضیح دهید.
»تو می خواهی بخوانی و من می خواهم بدانم«.

٦  ــ انشا

زیر  موارد  از  یکی   ).... و  صحنه پردازی  موسیقی،  نور،  )رنگ،  فضاسازی  درباره ی  ١ــ 
گفت   و  گو کنید.

الف( یکی از داستان هایی که خوانده اید.
ب( یکی از تعزیه هایی که دیده اید.

پ( نمایش یا فیلمی که دیده اید.
٢ــ داستان ابوریحان بیرونی را به صورت نمایش در کالس اجرا کنید.

٣ــ درباره ی نام مدرسه یا کوچه و خیابان خود، گفت   و  گو کنید.

نوشتن

كا ر گر و  هی
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١ــ چرا پدر رابعه شب تولد او دلتنگ خوابید؟
٢ــ چرا درس با عنوان »زن پارسا« آمده است؟
٣ــ دو متن درس، چه شباهت هایی با هم دارند؟

٤ــ .................................    

نکته ی اّول: 
پیش از این با نمونه هایی از نثر گذشته )دیروزی( و چند ویژگی آن آشنا شدیم. نوشته های این 
درس، متن هایی از آثار گذشته هستند که در حدود هزار سال پیش نوشته شده اند. به جمله هایی از متن 

دّقت کنید:
ــ بیفتاد و دستش بشکست.

ــ دایم، روزه داشتی و همه ی شب نماز کردی و تا روز بر پای بودی.
ــ مادر حسنک، زنی بود سخت جگر آور.

"G >V3É ,}%p y>š' # )* G 3V›L53̀ =Ÿ : 0+ ,-'G%D Q
)ƒ >V3T 0+3_Î "=çAp Ü£

0È;P :A· %DLQ%f . /' H; %N : G>DG 3V¸d
0D3‡ >x(;%T>ìí'Q %f' "{ 0î1 3• 3ïl%T>ìí{ 0î

P BÓ2- 7 VÔÕ2- "\ 53 5p V` <) 5- 56 7 Vu <) 53 8],?"J †; 7 2T ./KP BW <A 5H @D sJ; 56' <'R 5U)^ 7 Vu <) 53 8],?%\53.Ÿ>./ 5E BF d8?Ø
Í)[6 5P2QJA2I (R¹8? ”,è' 7 Vu "'JR²M2y ”,è' JA–Å‚<A 8H #è) =XJ)8- 7 Vux<A 8H #è) =XJ)8- D J'J D\2- <)

2y < t' JAgjÂx<)Î¡

١ــ چرا پدر رابعه شب توّلد او دلتنگ خوابید؟

خودارزيابی

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی
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اگر قرار باشد جمالت را به فارسی امروز بنویسیم، در ساخت فعل و ترتیب اجزای جمله، چه 
تغییری ایجاد می شود؟

در جمله ی اّول، »ب« در آغاز افعال حذف می شود:
بیفتاد ← افتاد.

در جمله ی دوم به جای »ی« پایانی افعال، »می« استمراری به اّول  آن ها افزوده می گردد:
داشتی ← می داشت

در جمله ی سوم، جای اجزای جمله تغییر می یابد:
مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور ← مادر حسنک زنی سخت جگرآور بود.

البّته در بازگردانی یک متن کهن به متن امروزی، تنها در ساخت فعل ها و جابه جایی اجزای 
جمله تغییر پدید نمی آید بلکه واژه ها نیز به واژه های امروزی تبدیل می شوند:

جگرآور ← شجاع، روزه داشتی ← روزه می گرفت، نماز کردی ← نماز می خواند
نکته ی دوم: نوشتن شرح حال بزرگان علم و   ادب از گذشته تاکنون مرسوم بوده است. به این 
گونه کتاب ها تذکره می گفتند. تذکره به معنی یادآوری است. دراین کتاب ها زندگی، آثار و احوال و 

سخنان بزرگان مطرح می شود.
متن »زن پارسا« از کتاب »تذکرةاالولیا«ی عّطار نیشابوری است. این کتاب به شرح احوال و 

گفتار تعدادی از عارفان و پارسایان پرداخته است.

١ــ درباره ی نمونه هایی از فداکاری زنان ایرانی در انقالب اسالمی و دفاع مقّدس، گفت و گو کنید.
٢ــ درباره ی ویژگی های مشترک شخصّیت اصلی دو متن درس گفت   و گو کنید.

٣ــ با همکاری گروه، درباره ی یکی از شخصّیت های نیکوکار منطقه ی خود گفت و گو کنید.
٤ــ ……………………………

كا ر گر و  هی
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١ــ هرگاه در انشا، از زبان شخصّیت ها سخن می گوییم الزم است به موقعّیت، 
شخصّیت، زبان، بیان و نوع واژه ها توّجه کنیم.

٢ــ یکی از راه های معّرفی شخصّیت ها و نوشتن درباره ی آن ها، استفاده از قالب 
»نمایش نامه« و »داستان« است.

درباره ی یکی از موضوع های زیر تحقیق کنید و شرح حال یکی از زنان را بنویسید.
الف( زنان بزرگ تاریخ اسالم

ب( زنان شاعر یا دانشمند
پ( مادر یا همسر شهید

ت( زنان فداکار

١ــ با کلمه های زیر، جمله بسازید.
نیکوکاری، آموزنده، پارسا، جگرآور، مشّقت

٢ــ متن »مادر حسنک« را به نثر امروزی، بازنویسی کنید.
٣ــ معادل فارسی واژه ها و ترکیب های زیر را بنویسید.

ااّل، طّرار، علی الّصباح
و  کنید  انتخاب  متن  از  داشته اند،  کاربرد  قدیم  در  که  استمراری  ماضی  فعل  نمونه  ٤ــ چهار 

بنویسید.
٥  ــ انشا

نوشتن

پژوهش
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زمزمه ی محّبت

سال ها آرزویم این بود که دوباره چهره ی زیبای استادم را ببینم. به نشانه ی احترام 
در برابرش زانو بزنم و پاسخ پرسش هایم را از کالمش بشنوم. اکنون مدت ها از آن زمان 
می گذرد. در آن هنگام دختری چهارده ساله بودم. اینک پس از سال ها در پیشگاه استادم 
و چگونگی  آن  نشیب های  و  فراز  و  خود  زندگانی  از  کند،  قبول  اگر  تا  یافته ام  حضور 

دست یابی به مقام واالی علمی بگوید.
خوارزمی(  بنت الحسین  )ریحانه  من  به  بیرونی  محّمد بن احمد  ابوریحان  اکنون 

این گونه روایت می کند:
اّما بعد، پدر و مادرم ــ که رحمت حق بر آنان باد ــ شوق آموختن را در من به وجود 
و  گرفتم  یاد  نوشتن  و  جا خواندن  آن  در  رفتم.  مکتب  به  سالگی،  در شش  بودند.  آورده 
سوره های کوچک قرآن را از برکردم. نخستین روز درس،برایم بسیار شیرین و خاطره انگیز 

بود.
مادرم، مهرانه، پس از آن که بهترین لباس را بر من پوشاند، مرا از زیر قرآن گذراند 
و بدرقه ام کرد. پدرم، استاد احمد اخترشناس، دست مرا گرفت و به سوی مکتب برد. در 
طول راه، آداب رو به  رو شدن با معّلم را به من آموخت. مکتب دار که پدرم را می شناخت، 
با شنیدن صدای پدرم، از جای برخاست، پیش آمد و با او احوال پرسی کرد. من دست 
مکتب دار را بوسیدم و او صورت مرا بوسید و جایی در کنار خود برای تشکچه ی من 
معّین کرد. آن روز و آن نگاه های پر مهر معّلم، هیچ گاه از نظرم دور نمی شود. همیشه هنگام 
نماز، برای چند کس دعا می کنم که یکی از آنان، نخستین آموزگارم در این مکتب است. 
درس او زمزمه ی محّبت بود. گرچه دیری نپایید، اّما اثرش عمیق و ماندگار بود. یک سال 

روان خوانی
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درآن مکتب بودم و در آن جا شوق یادگیری من بیش تر شد.
پس از آن، بر  اثر بدگویی حسودان، پدرم از دربار خوارزم شاه رانده شد و به ناچار 
به روستا رفتیم، مّدتی از مکتب دور شدم، ولی پدرم آموزگار قرآن و حساب و هندسه ی من 
شد، تا آن که به مکتب آن جا رفتم. مهارت نوشتن، خواندن و حساب کردن را یاد گرفتم. 
معّلم مکتب را »جناب آقا« می گفتند. جناب آقا مرا با دانش اخترشناسی، ریاضی و حکمت 
آشنا کرد. او اجازه داد که از کتاب هایش استفاده کنم. پدرم نیز چندین جلد کتاب ریاضی 

و ستاره شناسی در خانه داشت. این کتاب ها مرا به خودآموزی عالقه مند کردند.
پدرم بر  اثر سکته درگذشت و جناب آقا هم در جوار حضرت حق آرمید. از آن پس، 
بخشی از وظایف پدر بر گردن من نهاده شد و ناگزیر، نگهبان و نان   آور و مرد خانه شدم و 
در اوان نوجوانی به جای پدر به کشاورزی پرداختم، نامه و عریضه برای مردم نوشتم و 

چرخ زندگی را گرداندم.
شوق به آموزش و یادگیری که بزرگ ترین میراث پدر بود، خاطره ی نخستین روز 
مدرسه، رفتار پسندیده ی اّولین آموزگار و نوری که از سوی خداوند بر دلم تابید، راهبرم 
شد. طبیعت، کتابم شد. آموزگارم، همه ی مردمان کوچه و بازار شدند، راه و روشم، دّقت 
و تفّکر در آفرینش و تالش برای رسیدن به جایگاه واالی انسانی بود و از خدای مهربان 

می خواستم که مرا به راه راست بدارد.
در این راه، پیش می رفتم که روزگار مرا با استادی فرزانه و امیری فرهنگ پرور و 
صاحب اندیشه به نام »امیر نصر« آشنا کرد و از آن پس من به مدرسه ی سلطانی خوارزم 

وارد شدم. 
من از همه کس، همه چیز و از همه جا آموختم. همیشه چشم هایم برای دیدن و گوش هایم 
برای شنیدن، باز بود. استادان بزرگ من، مردم کوچه و بازار بودند. اّما بزرگان دیگری نیز 

بودند که نزد آنان به انگیزه ی آموختن، شاگردی کردم، احترام گذاشتم و درس ها آموختم.
هیچ گاه روزها نخوابیده ام و جز دو روز در سال ــ نوروز و مهرگان ــ هیچ روزی 
را بدون کار نگذرانده ام. همواره، همان قدر غذا می خوردم که برای نگه داری و سالمتی 
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بدنم کافی بود زیرا دریافته بودم که انسان برای خوردن و خفتن آفریده نشده است.
در سال ٤09 قمری )٣97 خورشیدی(، یک سال پس از آن که من به دربار سلطان 
با او همراه شدم و از فرصت به دست آمده،  محمود رفتم، عزم سفر به هند کرد و من نیز 

استفاده کردم و زبان مردم آن دیار را یاد گرفتم.
در آن جا توانستم بخشی از فرهنگ و تمّدن ایرانی ــ اسالمی را به فرهیختگان آن 

دیار معّرفی کنم. 
مطمئن  موضوعی  درستی  به  تا  و  بودم  عالقه مند  پژوهش، سخت  و  تحقیق  به  من 

نمی شدم، آن را نمی نوشتم.
من هیچ گاه از پرسیدن و پاسخ  دادن روگردان نبوده ام و از آغاز زندگانی خویش، 
همیشه از کسان دانا و ِخَرد   ورز، بهره ها برده ام. پرسش، راه خردمندانه ی رسیدن به دانش 

و بینش است.
»همه چیز را همگان دانند و همگان از مادر زاده نشده اند«. چه بسا نکته هایی که 
شما نمی دانید و دیگران می دانند یا آیندگان درخواهند یافت. جوانان نیز به نکته هایی توّجه 
دارند که ممکن است پاسخ آن ها در هیچ کتاب و نوشته ای نباشد، این است که می گویم 
همیشه پرسشگر باشید و با پرسش های خود، راه های ورود به سرزمین ناشناخته های علم 

و دانش را کشف کنید.
من چند سالی از »ابوعلی سینا« بزرگ تر بودم ولی همیشه زیرکی و هوشمندی او را 

باور داشتم و او را بزرگ می شمردم.
ابوریحان و ریحانه

١ــ به نظر شما چه عواملی در موّفقّیت ابوریحان بیرونی، نقش بسزایی داشته است؟
٢ــ چرا این داستان را »زمزمه ی محّبت« نامیده ایم؟

تفّکر و تحلیل
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سرزمني من

فصل هفتم
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درس هفدهم
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Q2TŴ, &E)]W9 0: / VžQ, &E3h' &'?' / W1 /
67 3C" #$% &'@b "#c) S, &-MWE@b ? 8™ q&@š ? ,&E3` W† ()*#+) Ÿ3 &E 3 8E , &E)

, &-#u W-&d Wt#uh ê)](3L&J) / Vž()T 8̂ S3%@b 5 / 67 ;#l3C*O– ? (3 8-fè &' S3h*&s 3%8t8¡3¢ S(3 8-fWJ3 8E &'TU
Q,#E &''? S'T W£¤, &E)8E, &E3` W† (T¥ˆ (3 &-~ 0’2 , &E &*O– &') " #$% &'@b "#c) S3C &'@m 3]

T &« Q3½&¾3 W- 0: 5 "#$% &'@b "#c)#J3#E Q3% T
8̂*V+ 5 / 67 89:) Q,#E2 )' ;&l3 &E &' ? ()2@m 0Ž; &¿)*Vy STUTU

0hT &̂ ? / 0À#J, &E) ? /ÁÂ3Ãˆ /W18$&_)2*V+ "8‡/, &E)8EWn ? , &E@ 8Af
OgWE )' °&-B*&s ? 0Ž&J)2 S3C &'@m 3Ä*W+ )' (3

Q,“E3%Å ( q,`8† ? NÆš SÇ, &- &‚6ƒ (3`]Ÿ3 &Ã &̂ / Wž)T &« j@ #AÈ &̂ / Wž)T &« (TV« ;&l3œ' &*W+j; Wl)'3 &Y j;z) q&@ &š jÉÊ`Ë)
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١١٠

١ــ تمدن و فرهنگ ايرانی مديون چه کسانی است؟
٢ــ نظامی عروضی، شعر فردوسی را چگونه توصيف کرده است؟

٣ــ برای ساختن آينده ی ايران چه بايد کرد؟
٤ــ ……………………………

نکته ی اّول: به جمالت زير دّقت کنيد:
ــ   در  اين سرزمين، مردان و زنان بزرگ زيسته اند.

حرف اضافه   متّمم             
ــ فردای اين سرزمين،   به    بزرگانی چون سعدی و حافظ نيازمند است.

                                حرف اضافه                    متّمم                             
ــ فردا را   با     سه چيز می توان ساخت.

        حرف اضافه     متّمم   
«در»، «به»، «با»، «از» و … حرف اضافه نام دارند. هرگاه حرف اضافه بر سر کلمه ها يا گروه 
کلمات پس از خود بيايند، به اين گونه از کلمه ها يا گروه کلمات متّمم می گويند. متّمم مانند نهاد، مفعول، 

مسند، يکی از نقش های دستوری است که توضيحی بيش تر درباره ی جمله می دهد.
نکته ی دوم: برای نوشتن يک متن ادبی چه بايد کرد؟ چه کنيم تا متنی زيبا،جّذاب و اثرگذار 

بنويسيم؟
همان گونه که پيش تر خوانديم، استفاده از تشبيه، شبکه های معنايی، تشخيص، تضمين، تلميح و 

ديگر آرايه های ادبی، متن را خواندنی و دل نشين می سازد.

١ــ تمّدن و فرهنگ ايرانی مديون چه کسانی است؟

خودارزيابی

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی
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١ــ یکی از بندهای درس را بنویسید و حروف اضافه و متّمم های آن را مشّخص کنید.
٢ــ دو نمونه تشبیه در درس بیابید و ارکان آن ها را مشّخص کنید.

٣ــ جدول صفحه ی بعد را کامل کنید.

آثار بزرگ ادبی با بهره گیری از همین زیبایی ها به وجود آمده اند. پرورش و آفرینش زیبایی در 
متن، از راه های زیر امکان پذیر است:

١ــ استفاده از توصیف، تخّیل و فضاسازی
٢ــ بهره گیری از عناصر ادبی؛ مانند تشبیه، تشخیص، شبکه ی معنایی

٣ــ ارتباط و انسجام متن
٤ــ بهره گیری از آیات، روایات، سخنان زیبا، اشعار و امثال و حکم

در درسی که خواندید، همه ی این عناصر دست به دست هم داده اند تا متن را دلکش و جّذاب 
بسازند.

١ــ درباره ی  سه عنصر »تحصیل، تهذیب و ورزش« که مقام معظّم رهبری آن ها را توصیه کرده 
است، گفت و  گو کنید.

آن ها در کالس  بهترین  انتخاب  درباره ی  و  بسازد  ایران  درباره ی  زیبا  هر گروه، جمله ای  ٢ــ 
گفت و گو کند.

٣ــ درباره ی خدمات فردوسی، حافظ یا سعدی به زبان و ادبّیات فارسی گفت و گو کنید.

نوشتن

كا ر گر و  هی
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نهادجمله
گزاره

فعلقیدمسندمتّمممفعول

ایرانیان، مردمی پاک نهاد و سخت کوش هستند

فردوسی بزرگ، شاهنامه را در طول بیست و پنج 
سال سرود

فردای ایران را با توّکل و تالش می سازیم

٤ــ با استفاده از شیوه های پرورش متن، یک بند درباره ی »خلیج فارس« بنویسید.

٥  ــ امال

 برخی از غلط های امالیی و شکل درست آن ها را در نمودار زیر می بینیم:
درستنادرست

ازدحامازدهام

وهلهوحله

ترجیحترجیه

موّجهموّجح

راجع بهراجِب / راِج به

سپاس گزارسپاس گذار

افغانستان

پاکستان

دریای عمان

خلیج فارس

عراق

ترکیه
دریای خزر

ایران

ترکمنستان

ن یج آذر

ن ست
ار

عربستان
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درس هجدهم
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........................................................... اّول:  نکته ی 
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............................................................................

........................................................... دوم:  نکته ی 
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  ............... ١ــ
 ............... ٢ــ
 ............... ٣ــ
 ............... ٤ــ

١

خودارزيابی

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی
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١ــ ……………………………

٢ــ ……………………………

٣ــ ……………………………

٤ــ ……………………………

٥  ــ انشا

نوشتن

  ............... ١ــ

 ............... ٢ــ

 ............... ٣ــ

كا ر گر و  هی
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درس نوزدهم
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٭ ٭ ٭
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٭ ٭ ٭
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٭ ٭ ٭
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١٢١

١ــ کدام قسمت از درس، اشاره به شهيد «حسين فهميده» دارد؟
٢ــ درباره ی اين سطر شعر «آن طرف نصف جهان، با تانک های آتشين در راه»، توضيح دهيد.

٣ــ به نظر شما امروزه چگونه می توان به ايران عزيز و بزرگ خدمت کرد؟
٤ــ ……………………………

نکته ی اّول: به عبارت ها و جمله های زير توّجه کنيد:
الف: 

ــ کيسه های خاکی و خونی
ــ موشک و خمپاره و ترکش

ــ تيرهای وحشی و سرکش
ــ گيج و سرگردان

ب: 
ــ باز هم خواند و تماشا کرد.

ــ امروز هم به مدرسه آمديم و درسی تازه خوانديم.
به نظر شما، کاربرد حرف «  و» در عبارت ها و جمله های باال چه تفاوتی با يکديگر دارد؟

در جمالت قسمت «ب»، حرف «و» دو جمله را به هم پيوند داده است اّما در عبارت های قسمت 
«الف»، «و» ميان دو يا چند کلمه قرار گرفته و آن ها را به هم پيوسته است.

همان گونه که می بينيد، «و» در عبارت های بخش «الف»، دو يا چند کلمه را به هم پيوند داده 
است. به اين نوع «و»، واو عطف می گويند.

١ــ کدام قسمت از درس، اشاره به شهيد «حسين فهميده» دارد؟

خودارزيابی

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی
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در جمله های بخش »ب«، »و« دو جمله را به هم ربط داده است. به این نوع »واو« که معمواًل 
پس از فعل می آید و دو جمله را به هم می پیوندد، حرف ربط یا پیوند می گویند.

نکته ی دوم: شعری که خواندیم، سرشار از روح قهرمانی و پهلوانی است و ما را به شجاعت، 
رشادت و دالوری فرا می خواند و حّس میهن دوستی را در ما برمی انگیزد. به این گونه سروده ها، که 
دارای آهنگ شکوهمند، استوار و پرصالبت است شعر حماسی می گویند. شاهنامه ی فردوسی یکی از 

بزرگ ترین نمونه های حماسی ادبّیات ایران و جهان است.
ادبّیات پایداری که مقاومت، دالوری و شجاعت مردم را در مقابل هجوم بیگانگان توصیف و 

ترسیم می کند، بخشی از ادبّیات حماسی به شمار می آید. 

١ــ شباهت حسین فهمیده و آرش کمان گیر در چیست؟ گفت و گو کنید.
٢ــ به کمک اعضای گروه، متن درس را به صورت نّقالی، در کالس اجرا کنید.

٣ــ درباره ی ویژگی های حماسی این شعر، گفت و گو کنید.

١ــ با هریک از گروه کلمات زیر، جمله ای زیبا بنویسید.
ــ موج خروشان

ــ خورشید ایمان
ــ دشمن بد عهد بی انصاف

ــ سالح جنگ
ــ قاب عکس

نوشتن

كا ر گر و  هی
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٢ــ دو جمله که واو عطف و دو جمله که، واو ربط دارند از درس »امید ایران زمین« بیابید و 
بنویسید.

٣ــ دو نمونه از زیبایی های ادبی درس را پیدا کنید و بنویسید.
٤ــ برای کلمات جدول زیر، سؤال های مناسب طرح کنید.

……………………………………………………………………………… )١
……………………………………………………………………………… )٢
……………………………………………………………………………… )٣
……………………………………………………………………………… )٤
……………………………………………………………………………… )٥
……………………………………………………………………………… )٦
……………………………………………………………………………… )7
……………………………………………………………………………… )٨
……………………………………………………………………………… )9
………………………………………………………………………………)١0
………………………………………………………………………………)١١
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٩
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٥  ــ امال

 تشخیص شکل امالیی درست »کلمات هم آوا« به کمک معنا و کاربرد 
آن ها در جمله، امکان پذیر است. به معنا و امالی صحیح واژه های زیر توّجه کنید:

عمل: کارامل: آرزو

امارت: فرمانرواییعمارت: آباد کردن

منسوب: نسبت داده شدهمنصوب: گمارده شده

مستور: پوشیده شدهمسطور: نوشته شده

صفیر: صدا و صوتسفیر: فرستاده
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١

٥

١

٥
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حکایت
راه ِمهتری

امیر خراسان را پرسیدند که تو فردی فقیر و بی چیز بودی و شغلی پست داشتی، 
به امیری خراسان چون افتادی؟

گفت: روزی دیوان »َحنظله ی بادغیسی« همی خواندم، بدین دو بیت رسیدم:

بودم،  اندر  که  حالت  آن  در  وجه  هیچ  به  که  آمد  پدید  من  باطن  در  داعیه ای 
راضی نتوانستم بود. دارایی ام بفروختم و اسب خریدم و از وطن خویش رحلت کردم. 
افزوده می گشت  بر شکوه و شوکت و لشکر من  پیوستم. هر روز  به دولت صّفاریان 
فرمان خویش  به  را  تا جمله خراسان  کرد  ترّقی  و  باال گرفت  من  کار  اندک  اندک  و 

درآوردم. اصل و سبب، این دو بیت بود.
چهار مقاله، نظامی عروضی
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فصل هشتم

ادبّيات جهان
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١٣٠

در فارسی اّول و دوم راهنمايی با مفهوم «ترجمه» و «جا به جايی اجزای جمله» در ترجمه آشنا 
شديم. معموًال يک متن را به دو شکل می توان ترجمه کرد:

١ــ ترجمه ی تحت الّلفظی:
هرگاه درست زير هر کلمه، ترجمه ی آن را بياوريم به آن ترجمه ی تحت الّلفظی می گويند.

به عبارات زير توّجه کنيد:
  ال تَْقنُطُوا ِمْن َرْحَمة اللّه

نا اميد نشويد      رحمت خدا
                     از

.They visit their relatives and friends: آن ها مالقات می کنند خويشاوندان و دوستانشان را

   دوستان             خويشاوندان          مالقات 
                    و                          شان                آن ها

٢ــ ترجمه ی ساده يا روان: در اين نوع، به جای ترجمه ی کلمه به کلمه، ترجمه ی جمله را روان 
و ساده مطابق زبانی که به آن ترجمه می شود، می آوريم.

مثًال ترجمه ی روان دو جمله باال اين گونه می شود:
ــ از رحمت خدا نااميد نشويد.

ــ آن ها خويشاوندان و دوستانشان را مالقات می کنند.
همان گونه که پيش تر خوانديد در ترجمه ی روان، جای اجزای جمله تغيير می يابد.

١ــ چرا شاعر می گويد: «انسان بايد دشمن هم داشته باشد»؟
٢ــ چرا پول ارباب بدی است ولی خدمتگزار خوبی است؟

٣ــ اگر شما به جای شاعر بوديد برای دوستانتان چه آرزوهای ديگری داشتيد؟
٤ــ ……………………………

می کنند

١ــ چرا شاعر می گويد: «انسان بايد دشمن هم داشته باشد»؟

خودارزيابی

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی
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١ــ درباره ی مهم ترین و زیباترین نکته ی درس، گفت و گو کنید.
٢ــ درباره ی سه آرزوی مهم خود و راه رسیدن به آن ها، گفت و گو کنید.

٣ــ درباره ی »ویکتور هوگو« و آثار دیگر او، گفت و گو کنید.
٤ــ …………………………………

١ــ چه عنوان های دیگری برای این درس پیش نهاد می کنید؟ آن ها را بنویسید.
٢ــ آرزوهای نویسنده را در یک بند به نثر روان بنویسید.

٣ــ جمله های زیر را یک بار تحت اللفظی و یک بار روان ترجمه کنید.
ماَء َسْقفًا َمْحفوظًا )انبیا، ٣٢(. الف( و َجَعْلنا السَّ

ب( ِصْل َمْن َقَطَعک )پیامبر اسالم )ص((
.I do my homework at home every day )پ

.They say their prayers in the morning )ت

٤ــ برای هرکدام از واژه های زیر، یک مترادف بنویسید.
صبور، آوا، رایگان، غّره، زندگی

٥  ــ متضاّد کلمات زیر را از درس پیدا کنید و بنویسید.
غمناک  فقر          ،  درشت    ،  ناشکیب        ،  نفرت     ، 

٦  ــ انشا

اهمّیت است. پس  با  بسیار  و درنگ،  رعایت مکث  و  انشا  ١ــ خوب   خواندن 
از  اصالح و دوباره نویسی متن، درست   خوانی آن را تمرین کنید.

بسیار  نویسندگی،  تقویت  برای  جهان،  و  ایران  بزرگان  ادبی  آثار  مطالعه ی  ٢ــ 
ضروری است.

نوشتن

كا ر گر و  هی


