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به نام خداوند جان آفرین          حکیم سخن در زبان آفرین

به  خدمت  بلنِد  بخِت  که  می گوییم  سپاس  را  حکیم  پروردگار 
است.  داده  قرار  ما  روزی  را  کشور  عمومی  آموزش 

همکاران  آگاهی  به  مهربان،  پروردگار  ستایش  و  حمد  از  پس 
ارجمند می رسانیم که کتاب فارسی پایۀ هشتم، بر بنیاد رویکرد عام 
»  برنامۀ درسی ملّی جمهوری اسالمی ایران«، یعنی شکوفایی فطرت 
الهی، استوار است و با توّجه به عناصر پنجگانۀ علم، تفکر، ایمان، 
اخالق، عمل و جلوه های آن در چهار پهنۀ خود، خلق، خلقت و خالق ، 
فارسی«،  ادبیات  و  زبان  یادگیری  و  تربیت  حوزۀ  »  برنامۀ  پایۀ  بر 

سازماندهی و تألیف شده است.
امیدواریم آموزش این کتاب، به رشد و شکوفایی زبان و ادب 
گشایش  به  و  رساند  یاری  نوجوانان  بایسته تر  پرورِش  و  فارسی 
کرانه های امید و روشنایی فراروی آینده سازان ایران عزیز بینجامد.

فرایند  ساختن  اثربخش  و  برنامه  این  نیکوتر  اجرای  برای 
یادگیری، توّجه شما همکاران ارجمند را به نکات زیر، جلب می کنیم:

است؛  مهارتی  رویکرد  فارسی آموزی،  برنامۀ  خاص  رویکرد     
یعنی بر آموزش و تقویت مهارت های زبانی و فرا     زبانی، تأکید 

�سخني�با�دبیـران�ارجمــند



7

می ورزد و ادامۀ منطقی کتاب های فارسی دورۀ ابتدایی است؛ به همین روی، الزم است 
همکاران ارجمند از ساختار و محتوای کتاب های دورۀ پیش، آگاه باشند.

 رویکرد آموزشی کتاب، رویکرد فّعالیت بنیاد و مشارکتی است؛ بنابراین، توصیه می شود   
روش های  و  متنّوع  یادگیری  شیوه های  کارگیری  به  و  طّراحی  از  تدریس  فرایند  در 
 یادگیری،  همیاری و گفت وگو استفاده شود. حضور فّعال دانش آموزان در فرایند یاددهیـ 
کالس را سرزنده و با  نشاط و آموزش را پویاتر می سازد و به یادگیری، ژرفای بیشتری 

می بخشد.
 در بخش مهارت های خوانداری، ویژگی های گفتاری و آوایی زبان فارسی همچون   
لحن، تکیه، آهنگ و ُخرده مهارت های دیگر، به طور مناسب، مورد توّجه قرار گیرد.

 در آموزش، از بیان مطالب اضافی که به انباشت دانش و فرسایش ذهنی دانش آموزان،   
منجر می شود، پرهیز شود. این موضوع به ویژه در دانش زبانی و ادبی، به طور جّدی 
رعایت شود. مباحث دستوری، ادبی و زبانی در سال های آینده، با گستردگی بیشتری، 

بیان خواهد شد؛ بنابراین، به همین اندازه و محدودۀ کتاب، باید بسنده کرد.
ساختار  با  بسیاری  پیوستگی  و  است  درس  متن  از  برگرفته  ادبی،  و  زبانی  دانش     
زبانی درس دارد. آموزش این نکات به درک و فهم بهتر متن، کمک می کند؛ بنابراین 

است. تأکید  مورد  اصول  از  بخش،  این  در  »متن  محوری« 
 روان خوانی ها، شعرخوانی ها و حکایات با هدف پرورش مهارت های خوانداری، ایجاد   
نشاط و طراوت ذهنی، آشنایی با متون مختلف و مهم تر از همه، پرورش فرهنگ مطالعه 
 و کتاب خوانی، در ساختار این کتاب گنجانده شده اند. در پایان هر »  روان خوانی « بخش 
»فرصتی برای اندیشیدن« با دو پرسش، تدوین شده  است. این پرسش ها برای تقویت 
سواِد خواندن، توانایی درک و فهم، پرورش روحیۀ نقد و تحلیل متون، تنظیم  شده است.
 فّعالیت های بخش »گفت وگو« مربوط به قلمرو مهارت های گفتاری زبان است؛ از نوشتن   
پاسخ در این بخش، خودداری شود تا فرصت پرورش سخن گویی و تقویت فنّ    بیان، فراهم 

آید و فرهنگ هم اندیشی و گفتمان سازنده و روحیۀ نقدپذیری، نهادینه شود. 
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 فصل »ادبیات بومی« با درس های آزاد، فرصت بسیار مناسب برای توّجه به گنجینه های   
از  تألیف بخشی  در  دبیران گرامی  و  دانش آموزان عزیز  و مشارکت  فرهنگ سرزمینی 
کتاب است. پیشنهاد می شود برای تولید محتوای این درس ها به موضوع های متناسب با 
عنوان فصل در قلمرو فرهنگ، ادبیات بومی، آداب و ُسَنن محلی، نیاز های ویژۀ نوجوانان 

و دیگر ناگفته های کتاب توّجه شود. 
 فرصت ها و فّعالیت های نوشتاری به گونه ای طّراحی و سازماندهی شده اند تا یادگیری   
و تثبیت آموخته ها و کاربرد صحیح آنها به درستی محّقق شود. فّعالیت های نوشتاری، 

تمرینی برای درست نویسی و تقویت سواد ادراکی محتوای کتاب فارسی است. 
 فّعالیت های نوشتاری باید در دفترچه پاسخ داده شوند. نوشتن پاسخ برخی از فّعالیت های   
و  می کند  کمک  دانش آموزان  تفّکر  پرورش  به  گروهی،  به صورت  درکالس  نوشتاری 

روحیۀ مشورت پذیری را شکوفا می سازد.
 درس نگارش و انشا که در پرورش ذهن، خاّلقیت و تقویت توان نویسندگی بسیار مؤثر   
است، از مهر سال 1393، در قالب کتابی جداگانه، طّراحی شده است؛ به همین سبب، 

فّعالیت هایی که در این کتاب ماهیت نگارشی داشتند، به آن کتاب راه یافتند.
 همۀ عناصرساختاری و محتوایی کتاب فارسی، بر بنیان اصول علم برنامه ریزی درسی،   
 به صورت یکپارچه و درهم تنیده، سازماندهی شده اند؛ از این رو، آموزش این کتاب، باید
به است  الزم  نیز  مدارس  آموزشی  محترم  برنامه ریزان  و  شود  واگذار  دبیر  یک   به 
این اصل، پایبند باشند و از تفکیک ساعات آموزشی و مواّد درسی )فارسی،  امال( و تقسیم 

آن میان چند دبیر، به ویژه دبیران غیرمتخصص، جداً خودداری کنند.
مهارت های  » آموزش  کتاب  و  ساعت؛  دو  امال،  با  »  فارسی«  کتاب  آموزش  زمان     

است. هفته  در  ساعت  دو  هم  انشا(«  و  )نگارش  نوشتاری 

�گروه�زبان�و�ادب�فارسی�
�دفتر�تألیف�کتاب�های�درسی�عمومی�و�متوسطۀ�نظری    

Literatureــdept.talif.sch.roshd.ir� �نشانی�رایانه�ای: 
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ک
ا� �ف جه  � را  ی 

ک
� �ی

ل5 ��ی �ف ر  �ج ی  �ش �ت �آ د  �ف ُ
�ک ان  لُگ���ت �ی �ف   �ج �آ   �ف َرد  َ �ج   �ت�ش �آ ر  �ج روهی 

گ
�

ر �ج   �ی�ش
ر�گ رف �ج و    لط�ف ردگاِه  جه  سر�   �ف ی 

گ
ر� رف �ج هاده  �ف رگان  رف �ج

�ت�ش اله�ی ر  �ج   �ت ُم�تّ�فِ هان،  �ت�ش�ج ماه�ی �فِه  ُ
�ک   ا�ف ده  روما�ف �ف

ا�ف�ت �ی �ف   ال��ش �ج ماورای  ر،  ا�ف�ت�ج�ش �ی �ف   ما��ش �ج �تهای  مُ�ف �جََصر، 

ی �ف
�ک دل  �ی�فهٔ  �ی �آ رد  ّمل  أ ی�ت �ف

�ک �اصل   ، �ج در  �ی �ت جه  � ی  ا�ی ص�ف

ا 10 ص�ف راِه  ه  �ک سعدی    اس�ت یُمحال  مصط�ف ی  �پ ر  �ج   رف �ج   ر�ف�ت �توان 

�بوستان،�سعدی�

https://www.roshd.ir/803-0
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نی  �
ی ب� � ن  

با �
که  ن �

ک ن� ا�
ب � ل 

د
چ�شم  �

نی  �
ی ب� � ن  

آ �
 ،

�ت
س ا

نی  ید� � د
�نا

چه  �ن�
آ �

هاتف اصفهانی

فصل اّول
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دا1  �ن ردم 
ک

ی � م ر 
ک

� �ن �نها،  ا�ی ا�ن  �ی�ش  راه�چ ا�ب ان  م�ی دارد  نه    ای  ا� �ن

ّصه اه �ت اِه  اد�ش �چ صِر  �ت ل  طالم�ش ا�ن  ی  �ت �ش �ن و  الماس  ا�ن  ی  �ت �ش �ن

لور �ب و  عا�ب  ا�ن  �ش  ُر�ب �ب یه اهی  ا� رور�چ �ن �با  ��ته  �ش �ن ی  �ن�ت �ت سِر  ر  �ب

او ا�ب  �ت ا�ن  ی 
ک

� و�چ
�ک  ِ ر�ت �ب اوماه،  ا�ب  �ت ا�ن  ی 

ک
ول� �چ اره،   س�ت هر 

ده ا�ش5 �ن �ن ن  �ی ط�ن  ، �ب سش ر�ت  �ب و  ده ا�شرعد  �ن و�ن �ت �نعرٔه  ان،  طو�ن و  ل  س�ی

�یس�ت �ن �آ گاه  او  ای  �ب ا�ن   �
�ک �چ  �یس�ته�ی �ن راه  ور�ش  ح�ن رد  را   �

�ک �چ  ه�ی

ن �ی
م�گ �ن�ش و  ود  �ب ی رحم  �ب دا  �ن ن  ن�آ �ی م �ن ا�ن  دور  سمان  ،  �آ رد  نه  ا�ش  ا� �ن

ود �ب �ن ما  ان  م�ی رد  ا  امّ ود،  ود�ب �ب �ن ا  �ب �ی �ن و  �اده  و  مهر  �بان 

https://www.roshd.ir/803-1-1
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�ت داسش �ن ی  ا�ی �ب ی  دوس�ت او،  دل  �ترد  داسش �ن ی  ا�ی مع�ن �چ  ه�ی ی  مهر�با�ن

دا10  �ن ا�ن  �نود  ا�ن  دم  رس�ی ی �چ م ه  �چ راههر  ا�ب ا�ن  سمان  �آ ا�ن  ن  �ی م �ن ا�ن 

داس�ت �ن کار  ن،  »   ا�ی د:  �ن �ت �ن ی �گ م ود  طاس�ت   «�ن حن کاری  او  کار  ا�ن  و  رس و�ب �چ

دعا رد  و  �نما�ن  رد  ن  م ّ�ت  �ی دا�ن �ن م  �ن�ش ا�ن  �ت  و�سش و  ود  �ب رس  �ت

ود �ب ر   �ی
دل�گ اطرم  �ن �نها،  ا�ی ا�ن  �ی�ش  ود�چ �ب ر  �و �ی �ت ن  ا�ی ه�نم  �ن رد  دا   �ن ا�ن 

در �چ دس�ت  رد  دس�ت   ، �ب سش �ی�ک  ه  �ک ا  ر�ت س�ن �ی�ک  صد  �ت به  � ادم  �ت ا�ن راه 

ا15  روس�ت �ی�ک  رد  راه،  ان  م�ی ارد  �ن سش �آ و  �نو�ب  د�یم،  د�ی نه   ای  ا� �ن

؟« اس�ت �ب
�ک ا  �ب �ن ا�ی در،  »   �چ دم:  رس�ی ود �چ داس�ت   «�ن �ن �نو�ب  نهٔ  ا� �ن ا  �ب �ن »   ا�ی  : �ت �ن �گ

د ما�ن ه  �ن لح �ی�ک  ود  ی �ش م ا  �ب �ن »   ا�ی �ت :  �ن د�گ �نوا�ن �اده  ی  �نما�ن لو�ت ،  �ن ه    ای  و�ش
�گ

رد
ک

� ه  ا�ن �ت ی  رو�ی و  دس�ت  ی  و�ی و�ن رد«�با 
ک

� ه  ا�ن �ت ی  و�ی
�ت و �گ �ن �گ �نود  دل  �با 

ن �ی
م�گ ن�ش � دای  �ن ن  �آ »     �چ�   : م�ش �ت �ن �گ

ن؟!  « �ی م �ن رد  ا  �ب �ن ؟!  ا�ی اس�ت �ب �ن ا�ی نه    ا�ش  ا� �ن

ی ر�یاس�ت20 �ب او  نهٔ  ا� �ن ری  »   �آ  : �ت �ن ور�یاس�ت  �گ �ب و  گل�یم  ا�ن  ر�ش اه�ی�ش  �ن

اس�ت �نه  �ی ی �ک �ب و  �اده  و  اس�ت  مهر �بان  �ی�نه  �ی �آ دل  رد  �نوری  ل  م�ش

ی م�ن دسش و  م  �ن�ش �یس�ت  �ن او  ی«  عاد�ت  �ن روسش ا�ن�ش  �ن�ش و  �نور  او  ام   �ن

داس�ت �ن ن  ا�ی م  دا�ی �ن دم:  �نهم�ی ه  ا�ن اس�ت �ت �ن �آ  سش و  مهر�بان  دای  �ن ن  ا�ی

ر د�ی�ک �ت رن �ن ن  م به  � ن  م ا�ن  ی  ردوس�ت د�ی�ک �ت رن �ن ن  م به  � ردن 
گ

�  
گ

ر� ا�ن 

دا25 �ن ن  ا�ی �با  ن،  ا�ی ا�ن  عد  �ب وا�نم  ی �ت ام ی ر�ی �ب و   
ک

ا� �چ  ، دوس�ت م،  �با�ش دوس�ت 

	 			
به قول پرستو، قیصر امین پور
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1  شاعر در جملۀ »   اینجا خانۀ  خوب خداست« به چه نکته ای اشاره دارد؟

2  درک و دریافت خود را از مصراع » نام او نور و نشانش روشنی« بیان کنید.

3  چه راه هایی برای شناخت خداوند هستی وجود دارد؟

. ...............................................................................................................................  4

که  می دانیم  شدیم.  آشنا  دو  آن  تفاوت  و  ادبیات  و  زبان  مفهوم  با  پیش،  سال  در 
ساختمان زبان از عناصری تشکیل می شود. واژه ها و جمله های زبان، مانند ظرف هایی 
هستند که فکر ما را در خود جای می دهند. ما باید هنگام خواندن هر اثر و شنیدن گفتار 
هر شخص، با درنگ و تأمل، نحوۀ گزینش  واژه ها و زمینۀ فکری آن را جست و جو کنیم؛ 

پس برای درک بهتر هر اثر باید به »ساختار« و »محتوا«  ی آن توّجه کرد.

برای بررسی ساختار )شکل بیرونی( هر اثر، می توانیم از این پرسش ها بهره بگیریم.

   متن اثر، به »  نثر« است یا به »  نظم«؟
   شیوۀ بیان نوشته، »  زبانی« است یا »  ادبی«؟

   واژه های متن، ساده و قابل فهم هستند یا دشوار و دیریاب؟

اکنون با توّجه به این پرسش ها، شعر »ستایش« و »درس اّول« را از نظر ساختار با 
هم مقایسه کنید.
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1  دربارۀ زمینۀ فکری شعر »ستایش« در گروه ها گفت  وگو کنید.

2  دربارۀ ارتباط مفهوم آیۀ زیر با متن درس، پس از تأّمل و تفّکر، گفت  وگو کنید. 

»  ما از رِگ گردن به شما نزدیک تریم.« )سورۀ »  ق«، آیۀ 16(

1  از متن »ستایش« و »درس اّول« واژه هایی بیابید که در آنها یکی از حروف 
»  ذ، ز، ض، ظ« به کار رفته باشد. 

2  جدول زیر را کامل کنید. 

زمانمصدربن مضارعفعل

رفت
دارد

3  ردیف و قافیه را در بیت هشتم و هجدهم شعر »پیش از اینها« مشّخص کنید. 
4 سعدی در بیت زیر، به کدام داستان های دینی اشاره کرده است؟

»  گلستان ُکند آتشی بر خلیل            گروهی بر آتش بََرد ز آب نیل« 

در زبان فارسی، بعضی حروف، مانند »ذ، ز، ض، ظ« تلّفظ )آواهای( یکسان 
دارند اّما شکل نوشتاری آنها متفاوت است؛ با دّقت در معنا، به امالی این گونه واژه ها 

توّجه کنید.
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�ت  د�ش رد  �ندان  �گوس�ن �برد.  صحرا  �به  را  ا�ب�ش  ار�ب �ندان  �گوس�ن المی  �ن ی،  رو�ن

�ندان، �به سرا�ن  �بوه �گوس�ن دن ا�ن ا د�ی د و �ب د �که مسا�نری ا�ن راه ر��ی را �بود�ن سر�گرم �چ

ده.« کی را �به من �ب � ، �ی �ندا�ن�ت : »ا�ن ا�ین همه �گوس�ن ان( ر�ن�ت و �گ�ن�ت و�چ الم )�چ ن �ن �آ

»! �ک�نم؛ هر�گرن وا�نم ا�ین کار را �ب ه، �نمی �ت : »�ن ان �گ�ن�ت و�چ �چ

». �نرو�ش کی را �به من �ب � : »  �ی نر �گ�ن�ت مسا�

». �یس�ت ِن من �ن �ندان ا�ن �آ : »�گوس�ن ان �گ�ن�ت و�چ �چ

�بُرد.« �گوی �که �گر�گ �بِ د�ش را �ب داو�ن : »�ن مرد �گ�ن�ت

م؟!« �گو�ی ه �ب دای �چ : »�به �ن الم �گ�ن�ت �ن
یّه

یر
َش

ۀ ُق
سال

ر

https://www.roshd.ir/803-1-2
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ا  �ت گ�یری  �به    کار� را  ه ا�ت  د  �یسش ا�ن ا�گر 

�ی  دال�ی �بری،  ی  �ب �چ �ن�ش  نر�ی � �آ را�ن  �به  نی  �توا� �ب

ی�ن�ندٔه  نر  � � �آ �که  �گ�ن�ت  واه�ند  �ن و  �ت �به  ن  رو�ش

رد�ن�ت  دگار  نر�ی � �آ همان  ک،  �کو�چ ٔه  مور�چ

 . ر�گ �نرما��ت رن
�ب

ا��ت  �ن �ن�ش  نر�ی � �آ �تی های  گ�ن � �ش ا�ن 

دن  نر�ی � ما�نه رد �آ ک�ی دٔه �� �ی �چ �ی ا، اسرار �چ ی هم�ت �ب

همه  �که   ، رو�ن نی  � رو�ش  . ا��ت ان  �ن�نّا�ش

ان  ور رد�نسش �یرا �ن�نّا�ش ا�ن �ر�ک�ت رد �ن �ندد؛   �ن ان را می   �ب ما�نسش �ش د،   �چ ا�ی �یرن را می �گسش �چ

ا�ن  �نها را �ب مان �آ �ش نرومی �برد، �چ وا�ب � �یرن را �به �ن ، �که هر   �چ �ب کی �ش � ار   �ی وان ا��ت و �ت ا�ت �ن

ان  و�ن �ب را �چ د و �ش دا�ن ده ها می ا�ن اهی د�ی لک ها را �بر ��ی ، �چ ک�ند؛ �چ� او رد رو�ن می �

ک�ند .  و � س�ت و�ب ود را �ب ی �ن ن، رو�ن کی �آ � ار  �ی و �ت ر�ت ا رد �چ �ند �ت �ی را�نی �برمی �گرن �چ

ال�ه های  �ند  هما�ن ال ها  �ب ن  ا�ی د،  نر�ی � �آ �نها  �آ روا�ن  �چ �برای  ی  ال ها�ی �ب روردگار،  �چ

ن را،  ا�نه های �آ ای ر�گ ها و �نسش و �ب دون ر�گ های اص�ی، اما �ت ر و �ب ی    �چ د؛ �ب �گو�ش ا�ن

https://www.roshd.ir/803-2-1
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کم  �ندان مح� �چ ه  �ن ک�ن�ند و  � �بسش �که ردهم  �ند  �ک هس�ت ا�ن �ن در  �ت ن  ه �آ �ن �که  ی  ال ها�ی �ب نی.  � �ی ی، می �ب و  �ب �به �ن

ا�ن  دان  �ن نر�ن � ک�ن�ند.  روا�ن می � �چ د،  ده ا�ن س�ب�ی �چ �نها  �آ �به  ان  دا�نسش �ن نر�ن � �که  ک�ن�ند. رد �الی  � نی  � گ�ی � که ��ن �

روا�ن  در�ت �چ ال ها، �ت ود و �ب ان �ن�یروم�ند �ش دامسش ن ه�نگام �که ا�ن ا �آ د �ت و�ن دا �نمی �ش ان �ب ماردا�نسش

 . گی �کردن �کدام ا��ت دل �ن �ند �که راه �ن دا�ن ک�ند و �ب دا � �ی کردن �چ �

دو  او  �برای  دا  �ن �که  �گو  �ب س�نن   ، مل�ن �ن�ش  نر�ی � �آ �تی   گ�ن � �ش مورد  واهی، رد  می �ن ا�گر  ک�نون،  ا�

�نا��ب  نی م�ت نهان، و دها� � د، و �به او �گو�ش �چ نر�ی � ان �آ ا�ب ان ماه �ت و�ن ه، �چ م سر�ن و دو �د�ت �ش �چ

�ی�ند و دو  اهان را می   �چ گ�ی �ین دارد �که � �یسش دان �چ ، �واسی �ن�یروم�ند و دو د�ن د. مل�ن �ی �نسش دام�ش �ب ا�ن

�نها  در�ت د�نع �آ ر��ند و �ت ان ا�ن مل�ن ها می �ت اور�ن ا را �برمی دارد. �کسش �ی �ند �که ا�ش ای داس ما�ن �چ

ل  ه م�ی �چ �ن د و �آ و�ن ار می �ش �ترن ه وارد �کسش د، مل�ن ها، �ن�یروم�ندا�ن و�ن حد �ش د؛ ��تی ا�گر همه م�تّ دار�ن را �ن

 . �یس�ت ار�یک �ن �ت �ب �گسش ٔه �یک ا�ن دا�ن ان، �به ا�ن دامسش د؛ رد �الی �که �تمام ا�ن ور�ن د، می �ن دار�ن

ٔه ا�نسان در�ک  د�یسش م و ا�ن �ش ا �چ ��ت�ت او �ب م�ت �ن ه ع�ن �گو�ن �گر �که �چ �ن ن �ب �شّٔه  �آ کی �ب � ه و �کو�چ �به مور�چ

ال�ش  ود �ت ی �ن وردن رو�ن م�ین راه می رود و �برای �به د��ت �آ �گو�نه روی �ن ود. �نگاه �کن �چ �نمی �ش

ه می دارد و رد �نصل �گرما �برای  �گ ه، �ن رش
گاه و�ی ا�ی ود می �بََرد و رد�ب ٔه �ن ه ها را �به ال�ن ک�ند. او دا�ن می �

د!  واهی �ش �تی �ن گ�ن � ار �ش ه د�چ �ن�ش مور�چ نر�ی � نی، ا�ن �آ ک� ه � د�یسش د. ا�گر ا�ن ان می �کو�ش مس�ت ورا�ک �ن �ن

رد  را  ن  �آ د  داو�ن �ن �که  ا��ت  طاووس   ، �ن�ش نر�ی � �آ رد  دگان  ر�ن �چ ن  ر�ی �ت �گ�یرن �گ�ن�ت ا�ن �ش ا�ن 

ده و ُدم  ه �ش �ت ا�ش �ب �گر ا�ن �کد�ی ن �به روی �ی رهای �آ ا �که �چ �ب �ی ال های �ن ا �ب د؛ �ب نر�ی ا� �ی کل �ب ر�ین �ش ا��توار�ت
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د؛  ان می �ا�ن �ب ود �ا�ی ن را �برسر �ن وده ا��ت �که طاووس �آ �تری �گ�ش ان �چ و�ن ن را �چ ده ا�ش �که �آ �ی �کسش

رهای طاووس را  . ا�گر ر�نگ های �چ ه ا��ت �ت نرا�ش ن را �برا� دا �آ ا�ن �تی ا��ت �که �ن ان �کسش اد�ب ی �ب �گو�ی

�کو�نه های ر�نگار�نگ  ه گ�ی ا��ت �که ا�ن �ش : »د��ت واهی �گ�ن�ت نی، �ن ک� ه � �ی �ب سش م�ین �ت نی های �ن د� �ی �به رو�ی

ی، �ند�ا�ن هما�ن نی  د� �ی �چو�ش ه های  ار�چ �چ ا  �ب را  ن  �آ ا�گر  و   ،» مده ا��ت �آ نراهم  � هاری  �ب  گل های 

ده،  ان د�ی ان �بر�گ �نرن و�ن رهای طاووس، �چ . �چ ر�ن�ت�ش و �نگار ا��ت ای �چ �ب �ی ه های �ن ار�چ ون �چ �چ

ای  �ب �ی کل و ر�نگ �ن ار �ش �گر �ب ا د�ی د �ت اره می رو�ی د و دو�ب رن
می ر�ی

رهای  �چ ا�ن  کی  � �ی ای  �تما�ش رد  ا�گر  د.  ا�ب �ی ا�ن �ب را  ود  �ن ٔه  �ت �ش �گدن

ه ای  لح�ن و  گل،  ی  �به سر�ن ه ای  لح�ن نی،  ک� � د�تّ�ت  طاووس 

ک�ند.  �وه می � ، �ب ا�ب ِر �ن ردی �ن ی و گاه �به �ن �گر �به ��برن د�ی

کاک�ی  ال،  �ی ای  �به �ب طاووس،  �گردن  نرا�ن  � �بر 

. رد اطرا�ن  ده ا��ت �ی �نگار رو�ی ر�ن�ت�ش و  �چ ر�نگ و  ��برن

ا ر�نگ ��برن  �نداری �ب �ک�نده، �چ اه ا�ن اردی ��ی ا �چ ، �گو�ی �گرد�ن�ش

اصی  �ؤه �ن ، �ب �ش کا�ن �گو�ش ک�نار �ش ه �که رد � ن�ت �
�ندی ردهم �آ    م�ی �ت

رد  ن  �آ ا�ن  طاووس  �که  ا�ن�ت  �ی وان  می �ت گی  � ر�ن کم�تر  � دارد. 

د.  ا�ش ه �ب �ت دا�ش دام�ش �ن ا�ن

19

نهج البالغه، بخش خطبه ها 
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گار؟ �ن و  �ش  �ت �ن همه  ن  ا�ی دار،  د�ی �چ ردد 
گ

� ا  �ب
�ک ا�ن 

کامکار؟  ِ رن عن �ن گل اهی  همه  ن  ا�ی د  �ی ر�آ �ب ون  �چ

کار؟  �ش �آ د  �ش ا  �ب
�ک ا�ن  ر  صاو�ی �ت ن  کا�ی ی  و�ی �ب �ن ون  �چ

ار؟  �ن ار  �ن ن �ان  د  �ی �ب د  ر�ی
گ

ی � م ه  �ک ِر  ه�ب ا�ن  ر  ا�ب

کار؟ به   � ی  ه��ت �ٔه  ص�ن ر  �ب َرد  َ �ب �ور�ت  همه  ن  ا�ی

هار �ب صل  �ن رد  ه  �ک د  ی دا�ن م �ن  �
�ک را،  ی  راس�ت

د �ن َ رش �نَ  ِ
ار�ی�ک �ت  ِ

ک
ا� �ن رن 

ک
� ود  �ش ران  ح�ی ل اه،  ع�ت

د؟ د�ی �چ د  م �آ ا  �ب
�ک ا�ن  ل  �ی ما�ش �ت ن  کا�ی ی  رس �چ �ن ون   �چ

اه؟ اه �ت ن �ان  �ت د  �ی دد �ب �ن ی �ن ه م ِ �ک و�ت ر�ت ا�ن �ش  �ب

ر �ی �ن ِد  ل�ی �ت ی �ت �ب ه  �ک ماهر  ِر 
گ

� �ور�ت ن  �آ �یس�ت 
�ک

١

5

قاآنی شیرازی

1  در بیت آخر شعر »صورتگر ماهر« به کدام یک از نام های خداوند  اشاره شده است؟

2  چه شگفتی های دیگری از زندگی مورچه می دانید؟

3  چرا خداوند، در قرآن کریم، انسان را به اندیشیدن در شگفتی های خلقت دعوت می کند؟

. ...............................................................................................................................   4
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 در متن درس، بخشی از شگفتی های آفرینش، مانند خّفاش، ملخ، مورچه و طاووس، 
به دّقت، توصیف شده است.

بهره گیری از حواس پنج گانه، ما را در درک بهتر زیبایی های آفرینش کمک می کند. 
به نظر شما، در توصیف رنگ های پر طاووس، کدام حس، بیش از بقیه به کار آمده است؟

با خوب نگریستن به پدیده ها و محیط اطراف خود و تأمل در ویژگی های آنها، به دانش 
و آگاهی بسیاری دست می یابیم. دّقت در نگاه کردن و خوب دیدن، یکی از راه های تقویت 
ذهن و توانایی های زبان است. برای اینکه توصیف ها آسان و دقیق تر صورت گیرد، می توان 

از آرایۀ»  تشبیه« استفاده کرد. 
را  آن  خلقت طاووس،  زیبایی های  شناساندن  بهتر  برای  علی  امام  این درس،  در 
و  گشوده«  »چتر  به  را  طاووس«  کشیدۀ  »  ُدم  است؛  کرده  تشبیه  مختلفی  چیزهای  به 

است. کرده  مانند  خزان  دیده«  »  برگ  به  را  پرهایش  و  »  بادبان   کشتی«، 
اکنون دقیق تر و گسترده تر، موضوع تشبیه را بررسی می کنیم:

»  پرهای طاووس، مانند دسته گِل پر نقش و نگار، رنگارنگ است.« 
با اندکی دّقت درمی یابیم که این تشبیه، چهار رکن یا قسمت دارد:

  رکن اّول )مشّبه(، »  پرهای طاووس« است که به چیزی تشبیه شده است. 
   رکن دوم )مشّبٌه به(، »  دسته گِل پر نقش و نگار« است که »پرهای طاووس« 

است. شده  مانند  آن  به 
   رکن سوم )وجه شبه(، شباهتی است که بین این دو وجود دارد. آیا می دانید 

چیست؟ در  آنها  شباهت 
    رکن چهارم )ادات تشبیه(، واژه ای است که شباهت »پرهای طاووس« را به 
دارد.  را  نقش  این  »  مانند«  واژۀ  باال،  مثال  در  می سازد.  برقرار  گل«  »  دستۀ 

گاهی اوقات، رکن سوم و چهارم حذف می شود. 

ارکان تشبیه
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1 دربارۀ »  شگفتی های آسمان«، از منابع مناسب، مطالبی فراهم آورید و آن را در کالس 
بخوانید و دربارۀ آن گفت وگو کنید. 

2 در ابیات زیر، »خّفاش« و »طاووس« به عنوان نشانه به کار رفته اند؛ دربارۀ مفهوم نمادین 
هر یک از آنها تحقیق و گفت و گو کنید. 

است خّفاش  چشم  ضعف  از  آفت 
                                       )ســنایی(
تحسین کنند و او خجل از پای زشت خویش
)سعدی(

است فاش  جهان،  در  خورشید  نور 

طاووس را به نقش و نگاری که هست، خلق

1 در متن درس، کلمه هایی بیابید که یکی از حروف زیر، در آنها به کار رفته باشد؛ سپس 
آنها را بنویسید. »  ت، ط«، »  ث، س، ص«  ،  »  ق، غ«

2 ارکان تشبیه را در هر یک از موارد زیر مشّخص کنید.

  ملخ، دو پای داس مانند دارد که با آنها اشیا را برمی دارد. 

  مهربان و ساده و بی کینه است          مثل  نوری  در  دل  آیینه  است

3 به کمک واژۀ زیر، یک تشبیه بنویسید، به طوری که همۀ ارکان تشبیه را دارا باشد.

 خورشید: .................................................................................................................................. .

4 شاعر در سرودۀ » صورتگر ماهر« به کدام پدیده های خلقت اشاره کرده است؟

به آن »فاصلۀ میان واژه ای« می گویند؛ رعایت  بین واژه ها، فاصلۀ معیّنی وجود دارد که 
نکردن فاصلۀ مناسب بین حرف های یک واژه یا واژه های یک جمله، در خواندن آنها ابهام 

ایجاد می کند؛ مانند:    او هر روزنامه ای می خواند.        او هر روز نامه ای می خواند.
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خاک تشنه تکانی خورد و ذّرات ریز آن جابه جا شدند. جنب و جوشی ناآشنا، زمین تیره را در 
خود گرفت. موجود تازه، سر از خاک بیرون آورد. جوانه ای در حال به  دنیا آمدن بود. 

جوانه تالش می کرد سرش را از دل خاک تیره بیرون بیاورد. ذّرات سنگین خاک را کنار 
می زد. دستش را به دانه های شن می گرفت و خودش را باال می کشید. سرانجام، پس از چند 
ساعت تالش، آرام آرام سینۀ خاک را شکافت و سرش را بیرون آورد. پیش پایش سنگ بزرگی 

بر زمین نشسته بود. 
جوانه نگاهی به سنگ کرد؛ نفس راحتی کشید و گفت: »   آه! نمی دانی زیر زمین چقدر 

بود!« تاریک 
بعد، سرش را باال آورد و به آسمان نگاه کرد. خورشید نور گرمش را به صورت او پاشید. 
جوانه اخم هایش را در هم کشید. سنگ لبخندی زد و با مهربانی گفت: » جوانۀ عزیز، به سرزمین 

ما خوش آمدی! سال هاست که در اینجا جوانه ای سر از خاک بیرون نیاورده است!«
جوانه با نگرانی به اطراف نگاه کرد. سنگ پرسید: »  به دنبال چیزی می گردی؟« 

جوانه گفت: »  بله، تشنه ام، آب می خواهم.«
سنگ گفت: »  اینجا سرزمین خشک و بی آبی است. تو تنها جوانه ای هستی که در این 

آورده ای.« بیرون  از خاک  سرزمین بی حاصل سر 
جوانه دوباره نگاه نگرانش را به اطراف دوخت و لب های خشکش را چند بار باز و بسته کرد. 
تشنگی او را بی تاب کرده بود. با ناراحتی گفت: »  من جوانۀ کوچکی هستم. به آب نیاز دارم. اگر 

آب به من نرسد، از تشنگی می میرم!« 
طراوت  و  شادی  بی حاصل  سرزمین  این  به  تو  هستی!  زیبایی  جوانۀ  »  تو  گفت:  سنگ 
بخشیده ای. من برای نجات تو، آب را از هرجا که باشد، به این سرزمین خشک  دعوت می کنم.«

جوانه دهان خشکش را باز کرد تا چیزی بگوید اّما اندوه تشنگی و خستگی راه، او را از پای 
درآورده بود. سرش را روی زانوی سنگ گذاشت و بی حال و خسته به خواب رفت. 

روز  روشنایی  در  سنجاقک  ظریف  بال های  رسید.  راه  از  بال    زنان  زیبایی  سنجاقک 

https://www.roshd.ir/803-2-3
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می درخشید. باالی سرسنگ که رسید، سنگ از زیر بال های او آسمان را نگاه کرد. آسمان 
از زیر بال های سنجاقک، آبی تر دیده می شد. سنجاقک کمی دور و بر جوانه چرخید و بعد 

کنار سنگ روی زمین نشست. 
سنجاقک رو به سنگ کرد و گفت: »دیروز، وقتی از اینجا می گذشتم، جوانه ای در 

کنار تو نبود.«
اّما  آورد  بیرون  از خاک  زیبا، همین چند لحظۀ پیش سر  سنگ گفت: »  این جوانۀ 
تشنگی و خستگی راه، او را از پای درآورده است. اگر آب به او نرسد، در این سرزمین گرم 
و خشک از تشنگی می میرد. من در جست وجوی راهی هستم تا جوانه را از مرگ نجات 

بدهم.«
سنجاقک گفت: »تو سنگ مهربانی هستی ولی سنگ چطور می تواند به یک گیاه 

تشنه کمک کند؟!« 
سنگ گفت: » اگر تو کمک کنی، ریشۀ خشک این جوانه سیراب می شود. من مرداب 
رفته است. سنجاقک  به خواب  اینجا  را می شناسم که سال هاست در چند قدمی  پیری 
مهربان! پیش مرداب برو و او را از خواب بیدار کن. به او بگو در نزدیکی تو جوانه ای در 
حال مرگ است. بگو، اگر خودت را به او برسانی، سبز می شود و همه جا را از زیبایی و 

عطر خود پر می کند.«
سنجاقک به هوا پرید. بال های توری اش را تکان داد و فریاد زد: »من برای جوانه 

می آورم.«  آب 
باز کرد و سرش را باال آورد و سنجاقک  با شنیدن اسم آب، چشم هایش را  جوانه 
را، تا زمانی که در افق از نظر ناپدید می شد، نگاه کرد. بعد جوانه لبخند غمگینی زد. نور 
کم رنگ شادی، در قلبش جان گرفت. با خوش حالی و امید دوباره سرش را روی زانوی 

سنگ گذاشت و چشم هایش را بست. 
سنگ با بی صبری در انتظار بازگشت سنجاقک بود. گاهی، چشم هایش را می بست 

و به فکر فرو می رفت. به سبزه ها و جوانه های بی شماری فکر می کرد که پس از 
جاری شدن مرداب، به دنیا می آیند. 

هوا گرم تر شده بود. خورشید هر لحظه نور گرم و سوزانش را بیشتر 
بود.  آرام  همه چیز  سنگ،  اطراف  در  می کرد.  پهن  زمین  سینۀ  بر 

تنها گاهی، بوته های خار تکانی می خوردند و یا صدای خزیدن 
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حشره ای بر زمین گرم، به گوش می رسید. سنگ خسته بود. پشتش از تابش نور خورشید 
گرم شده بود. چشم هایش را برهم گذاشت و آرام آرام به خواب رفت اّما ناگهان از دنیای 
خواب و خیال بیرون آمد و دوباره به افق خیره شد. اندیشۀ تشنگی جوانه، لحظه ای او را 

آرام نمی گذاشت. سنگ در انتظار بازگشت سنجاقک، لحظه ها را می شمرد. 
داغ  نور  زیر  بی خیال  و  آسوده  مرداب  رساند.  مرداب  به  را  خود  بال زنان  سنجاقک 
تشنگی  از  کوچکی  گیاه  طرف تر،  آن  کمی  بود.  رفته  خواب  به  و  کشیده  دراز  خورشید 
مرده   بود. دست های گیاه به طرف مرداب دراز شده بود؛ مثل این 
به  بود که در آخرین لحظه های زندگی خود می خواسته چیزی 

بگوید.  مرداب 
سنجاقک به مرداب، که از زندگی آرام و یک نواختش راضی 
بود، نگاه کرد. قلبش از درد فشرده شد. بال هایش را به هم زد 
و روی یکی از نی های درون مرداب نشست و آن را تکان داد. 

مرداب حرکتی کرد و با ناراحتی گفت: » چه کسی می خواهد 
خواب راحت را از من بگیرد؟« 

جوانه ای  تو  قدمی  چند  در  من!  »  دوست  گفت:  سنجاقک 
در  حال مرگ است. جوانه تشنه است و آب می خواهد. اگر خودت 
را به او برسانی، سبز می شود و همه جا را از زیبایی و عطر خود 

ُپر می کند.«
مرداب اخم هایش را درهم کشید و گفت: »  من سرسبزی و 
طراوت را دوست ندارم! زودتر از پیش من برو تا بقّیۀ خواب های 

خوشم را ببینم!«
سنجاقک با غم و اندوه به مرداب نگاه کرد. مرداب دوباره به خواب فرو  رفته بود. همه جا 

ساکت و آرام بود. تنها گاهی، صدای بال زدن پرنده ای سکوت تلخ مرداب را می شکست. 
سنجاقک به هوا پرید و بال زنان خودش را به جوانه و سنگ رساند. لب های خشک 
جوانه با دیدن سنجاقک به خنده باز شد و با خوش حالی گفت: »سنجاقک مهربان! برایم از 

مرداب بگو. از سرسبزی و آب بگو. آیا مرداب قبول کرد خودش را به من برساند؟«
سنجاقک گفت: »اگر مرداب راه می افتاد و بر زمین جاری می شد، دیگر مرداب نبود، 
جویبار بود، یا رودخانۀ قشنگی بود که طراوت و سرسبزی را به این دشت بی حاصل به 



27

ارمغان می آورد اّما مرداب گفت که طراوت و سرسبزی را دوست ندارد.« 
سنگ آهی کشید و به آسمان نگاه کرد. بر زمینۀ آبی آسمان، پرنده ای در پرواز بود. 
پرنده آن قدر باال بود که مثل نقطۀ سیاه کوچکی به نظر می رسید. سنگ با نگاهی غمگین او 
را دنبال کرد. بعد آهی کشید و با ناامیدی گفت: »  بله، مرداب طراوت و سرسبزی را دوست 
ندارد. مرداب از جنس جویبار و رود و دریاست ولی قلبش از سنگ است. دل مرداب حّتی از 
بدن من هم سخت تر است. او خشک شدن جوانه ها و گل ها را می بیند اّما دستش را برای 

نجات آنها دراز نمی کند.«
جوانه با ناامیدی سرش را پایین انداخت. اندوه زیادی در 
قلب کوچکش النه کرده بود. تشنگی داشت کم کم او را از پای 

درمی آورد. اندوه بزرگ جوانه، سنگ را هم آزار می داد. 
حشرۀ کوچک با شتاب از کنار سنگ گذشت و خودش را 
درمیان شاخه های یک بوتۀ خار پنهان کرد. سنگ، به نقطه ای 
که حشره در آنجا پنهان شده بود، خیره شد. بعد، سرش را باال 
تعّجب گفت: » چرا  با  بوتۀ خار  نگاه کرد.  بوتۀ خار  به  و  آورد 

این طور به من خیره شده ای؟«
همیشه  تو  خار،  بوتۀ  »  ای  گفت:  و  آمد  خود  به  سنگ 
به دست  از کجا  را  زندگی آب  ادامۀ  برای  بگو که  سرسبزی. 

می آوری؟«
بوتۀ خار گفت: »  آب را برای چه می خواهی؟« 

سنگ، جوانه را که بی حال و ناتوان بر زمین افتاده بود، به 
بوتۀ خار نشان داد و گفت: »   این جوانه تشنه است و آب می خواهد. چگونه می توانم ریشۀ 

خشک او را سیراب کنم؟« 
بوتۀ خار گفت: »  سال هاست که خاک شور این دشت، طعم گوارای آب را نچشیده 
است. در این زمین خشک، نه جویباری هست، نه رودی و نه چشمه ای. ما بوته های خار، 
گاهی  زمین خشک،  این  در  می کشیم.  بیرون  زمین  دل  از  را  آب  بلندمان  ریشه های  با 
جوانه ای سر از خاک بیرون می آورد ولی از تشنگی می میرد. تشنگی، جوانۀ تو را هم از 

درمی آورد.«  پای 
چیزی در قلب سنگ فشرده شد. اندیشۀ مرگ جوانه، دلش را به درد آورد. جوانه، که از 
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تشنگی بی تاب شده بود، با ناامیدی خودش را به این طرف و آن طرف می کشید. ریشۀ 
کوچکش را برای پیدا کردن آب در دل زمین به هرسویی می فرستاد. خورشید سرش را به 
سینۀ آسمان تکیه داده بود و گرم تر از همیشه می تابید. جوانه به سختی نفس می کشید 

و سنگ با اندوه بسیار به او نگاه می کرد. 
فشرده  قلبش  سنگ شکست.  دل  در  چیزی  انگار  افتاد.  زمین  بر  آرام  آرام  جوانه 
شد. چشم هایش را بست تا مرگ جوانه را نبیند. چشم های جوانه نیمه    باز بود و آخرین 
نگاه های خود را در جست وجوی آب به روی خاک می فرستاد. دیگر جوانه همه جا را تیره 
و تار می دید. تاریکی هر لحظه بیشتر می شد اّما در لحظه ای که تیرگی می خواست جوانه 
را برای همیشه در خود بگیرد، ناگهان رطوبت دلپذیر و گوارایی را در ریشه اش احساس 

کرد. سرش را باال آورد و فریاد زد: »آب! بوی آب می شنوم!«. 
جوانه تکانی خورد و به جلو نگاه کرد. تیرگی از برابر چشم هایش گریخته بود و او 
همه چیز را به روشنی می دید. جوانه به زمین خیره شد. آب پاک و درخشانی زیر   پایش 

بر زمین دشت جاری بود. آب به روشنی آفتاب بود و به زیبایی زندگی. 
جوانه، با بهت و حیرت به این آب دلپذیر و خنک نگاه کرد. ریشه اش را به دست 
جریان آب خنک سپرد و برگ های کوچکش را در آب شست. خاک تشنه، آب را با دل 

و جان می مکید. 
جوانه با تعّجب به اطراف نگاه کرد تا سرچشمۀ این آب دلپذیر را پیدا کند اّما ناگهان بر 
 جای خود خشکش زد: سنگ شکافته شده بود و از قلب او، چشمۀ پاک و زاللی می جوشید. 

1 دربارۀ ارتباط محتوایی این داستان با مصراع »  از محّبت خارها گل می شود«، توضیح دهید.  

2 به نظر شما چه عواملی سبب شد، از دل سنگ، چشمه ای پاک و زالل جاری شود؟  
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م�ین  ِد دل�ب�زدم! ا�یران، سر�ز م�ز دم! هو�ش �ز زر�ز �

رد  د�یری  �که  �کهن  �بس  اس�ت  زی  � م�ی سر�ز ما، 

ر�ین  اد�ت �ب �آ و  ر�ین  ر�گ �ت رز
�ب  ، و�یسش �ز �ز  ار�ی �ت ای  �ز ردا�ز

ه ا�یران ما را  �چ �ز . ل�یک، �آ هان �بوده اس�ت ور �ب �ک�ش

دا می دارد و  هان، �ب ورهای �ز�یروم�زد �ب �گر �ک�ش ا�ز د�ی

م�ین  ور ما همواره سر�ز ن اس�ت �که �ک�ش د، �آ �برمی �ک�ش

 . گی  �بوده اس�ت � �ت �ز ه�ی
زر گی  و � � ا�ز زر�ز زّر و �زرو�ز  و � ِد � �ز س�چ

�به مردی  ه،  �یوس�ت �چ �گر مردمان،  د �ی ا  �ب ان  �ی را�ز
ا�ی

�یس�ت �که  هوده �ز �ی د. �ب ار می �کرده ا�ز ز�ت ی ر� ا�ی و داد و دا�ز

م�ین زی سر�ز ام�زد �که �به مع� م�ین   ما  را »ا�یران« می �ز  سر�ز

ادگان. اد  �ز �ز ادگان اس�ت و �آ �ز  �آ

�زد و  اِم س�چ �ز ن 
د�ی �ب م�ین را  ا�ین سر�ز ار،  ا�چ �ز �به   ، �ز�یرز ما  �ز�یره روی  �یره رای و  �ت م�زان  د�ش

و  ر�ین  �بر�ت د�ین سان،  �ب �زد.  ا�ی می س�ت ان،  گی سش اد� �ز �آ اس  �چ �به  را  ان  �ی را�ز
ا�ی و  ام�زد  می �ز م�زد 

ار�ب

 . زره�زگ �بوده اس�ت َرد و � ه و �زِ د �ی�ش م�ین ها، ا�ز �گر سر�ز ان ا�یران �به د�ی ر�ین ارم�ز �گرامی �ت

https://www.roshd.ir/803-3-1
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امٔه   �ز و  ان  �ب �ز �بر  �که  اس�ت  ن  �آ ا�یسش  س�ت ر�ین  اس�توار�ت و  ر�ین  �بر�ت �که  زی  می دا� �گرامی ام! 

�تی  سش �ز رز  �ب �که  زی  م� د�ش  . ال�یسش �آ هر  ا�ز  ه  �یراس�ت �چ اس�ت  ی  ا�ی�ش س�ت �یرا  �ز ود؛  می �ش روان  من،  د�ش

د؛ ه�زگامی �که ا�یران و  واهد د�ی د و �زمی �ز وا�ز دی �زمی �ت اراس�تی و ددی و �ب �تی و کاس�تی و �ز لسش و �چ

ورد  زرود �آ ی ا�ین دو، سر� گی و واال�ی ر� رز
ده اس�ت �که رد �برا�بر �ب ار �گرد�ی ا�چ د، �ز ا�ی زی را می س�ت ا�یرا�

د.  ا�ی لگ�ش ا�یسش �ب ان �به س�ت �ب و �ز

ا�ین  ان،  ن را�ی رو�ش و  ان  ا�ی دا�ز و  �زردان  �بِ گاه  اس�ت �ز ا�ین  ما،  �کوهم�زد  سش هن  م�ی ری،  �آ

زی  ا� ه�وا�ز �یران، �چ ُردل، دل�یران و سش الِن �چ رد، �ی
ور مرداِن �گُ زی و راس�تی، ا�ین �ک�ش � کا�زون روسش

م.  �ی زرا�ز م و سر ا�ز هم�گ�زان �برمی ا� �ی ا�ز دان می �ز زی اس�ت �که ما �ب � م�ی امدار، سر�ز �ز

می داری؛  دوس�ت  ان،  �ب ُن 
�ب ا�ز  را  ا�یران  و  �ت �که  گما�زم  ی � �ب و  می دا�زم  من  د م!  �ز زر�ز �

ا�یران،  ِمهر  ا�ز  ان  ا�ز�ش �ب �که  اکان  �چ ن  �آ ا�ز  اده هس�تی؛  �ز �آ اده و  �زرش اِن  �ی را�ز
ا�ی ار  �ب �ت ا�ز  و  �ت �یرا  �ز

�که  �زاس  �تن سش و�ی�ش ادالن �ز ن دا�ز د؛ ا�ز �آ �چ اد ا�یران می �ت �ی ام و  �ز �به  ان  �زا�ک اس�ت و د��ش ا�ب �ت

دار  ا�ی زی هس�تی �که �چ ا� د�ی�ش اد   ا�ز �ز ن �آ و ا�ز �آ دد. �ت �یو�ز ن می     �چ ر�زرو�ز �آ ٔه  �چ �ت سش ک�زوِن ا�یران را �به �گدز ال

د،  ده ا�ز ه سش گا�ز �ی و�یسش �ب ان را �که ا�ز �ز �ی را�ز
ن �گروه ا�ز ا�ی �زد �که �آ ون �کوه، می �کوسش و �زس�توه، اس�توار �چ

�زد.  اسا�ز �ز سش ود �ب د و �به �ز ور�ز �آ ا�ز �تن �ب و�ی�ش �به �ز

و ا�یران را دوس�ت می داری؛ ل�یک  �یس�ت �که �ت ن �ز زی رد �آ گما� � ن  کم�تر�ی � دم! مرا  �ز زر�ز ای �

ه  س�ت ا�ی دان سان �که سش ن را �ب �توان �آ ا �ب �زا�ز�ت �ت د سش ا�ی ؛ ا�یران را می �ب �یس�ت س�زده �ز
�تن، �ب دوس�ت داسش

؛ ده اس�ت و �زهاده سش اری اس�ت �که �بر دو�ش �ت د. ا�ین، �ب �زاسا�ز �گران سش اوار، �به د�ی  اس�ت و سرز
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�بر و ُس�توار  �ت س�ت سش �ک�زد، م�گر �چ ک�زد و ردهم می سش �ت را �زُرد می ل سش د �که هر �چ زی دماو�ز اری �به �گرا� �ب

ی!  و  �ی د ا�یران �که �ت �ز زر�ز و �ز�یروم�زد �

ا�ز�ت  �ب واهد  �ز دان  �ب �زاسد، دل  سش �ب �به ردس�تی  را  ا�یران  �که هر�کس  می دا�زم  �زه،  �ی �آ هر 

ی و  �یرو�ز ی، �چ ا�ی وا�ز ی و �ت ا�ی �کو�ز ادی، سش �ز ادی و �آ �ب د �که رد �آ �ی واهد �کوسش وان، �ز ر�ت ان و �چ وسش و �ب

د.  َور�ز �ز �ز د و رد  �ی زما�زَ � ا�ز کا�چوی، �ب ال�ش و �ت �چ �ت ن ا�ز ه�ی ی �آ هرو�ز �ب

اوری  مده ا�ز �ب ر�آ
م؛ ا�ز سِر �آ  گاهی اس�ت و �ب و می �گو�ی ا �ت ه من �ب �چ �ز ا�ش �که �آ دان و �آ  گاه �ب �ب

م  �ش ود و �چ زرز واهی ا� زّر و �زرو�ز ا�یران �ز ی �که �بر � و   �ی زی. �ت �ک� د �ب ا�ی زی و می �ب و می دا� ه �ت �چ دا�ز اس�توار، �ب

دود.  واهی �ز گی را �ز � گا�ز �ی ود �ب �زاسی و ا�ز �ز �تن سش و�ی�ش ا�ز گٍی �ز �یر   � د و �ت ا�ز واهی �ک�ش گی �ز ان را �به �ز�یر   � �ی ها�ز �ب

هان، زی؛ و رد �ب را� را�ز ا�ی م و �چ �ش گار، �چ �یرا رد ا�ین رو�ز وار   مدار!     �ز �تن را �ز و�ی�ش  هان و هان! �ز

د�ین س�زن،  ا�ک سا�ز و �بَِرهان و �ب و�یسش  �چ ارٔه  �ز گمان رد�ب ال�یسش و � ه �آ زی؛ �چس دل ا�ز هر�گو�ز ر�ی�   �گرامی �ت

�یران هس�تی.  ِر سش �ی ه را سش د �ی�ش زره�زگ و اد�ب و ا�ز ٔه  � �ی�ش د ا�یران و �ب �ز زر�ز ور �که � اور �آ �ب

ار؛  �گرز اس �ب ا�ک را س�چ روردگار �چ �زاس و �چ سش ود را �ب �چوی و ا�یران و �ز وی و �ب �ب وان و �ب �ز �ب

د.  �ی د ا�یران �بر�گرز �ز زر�ز و را � ه �ت �ک �ز اس �آ �به �چ

 . واهی سا�ز�ت ان �ز هن را رد�ز�ش �زدٔه  م�ی �ی ی �که �آ و  �ی ری، �ت �آ

اد!  ادان �ب �ب ه�ز�ت �آ د و م�ی �ز ی �گرز ا�ز�ت �ب هن. �تن و �ب و و م�ی اِه �ت �ز �ت و �چ سش ، �چ ر�گ رز
دای �ب �ز

فرزند ایران، میر جالل الّدین َکّزازی؛ با کاهش و اندکی تغییر 
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1 برترین و گرامی ترین ارمغان »  ایران« به دیگر سرزمین ها چیست؟

2 دو تَن از دلیران و پهلوانان نامدار ایرانی را نام ببرید که برای سربلندی ایران کوشیده اند.

3 به نظر شما چگونه می توان از فرهنگ و ادب فارسی پاسداری کرد؟

. ............................................................................................................................... 4

همان طور که در سال گذشته خواندید، یکی از عناصر زیباسازی سخن، کاربرد »تکرار« در 
کالم است. آهنگ حاصل از این تکرار، گوش را می نوازد و بر موسیقی متن و تأثیر آن می افزاید.

نمونه های زیر را با هم می خوانیم:

   کشور ما، همواره سرزمین  سپند فّر و فروغ و فرزانگی و فرهیختگی بوده است.

لَختی بخند، خندۀ گل زیباست    لبخند تو خالصۀ خوبی هاست  

در عبارت و بیت باال، کدام حروف، بیش از بقیه تکرار شده است؟

  بهره گیری از تکرار حروف، کالم را دل نشین تر می سازد و سبب روشنی و رسایی سخن
ت( در عبارت یا بیت، »  واج آرایی« یا   می شود. به تکرار یک حرف یا صدا )صامت، مصوِّ

»  نغمۀ حروف« گفته می شود.

1 شعری از فردوسی، دربارۀ عظمت و بزرگی ایران بیابید و درکالس بخوانید.

2 دربارۀ تکرار حرف و نقش آن در بیت زیر، گفت و گو کنید.

»خیزید و خز آرید که هنگام خزان است       باد خنک از جانب خوارزم، وزان است«
                                                                              »  منوچهری دامغانی«

واج آرایی )نغمۀ حروف(
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1 غلط های امالیی را در عبارت های زیر بیابید و اصالح کنید. 

 الف( ایران، این خواستگاه بخردان، حتی دشمنان به کین و دل چرکین را در برابر 
شکوه خود به زانو در می آورد. 

  ب( فرزندم، تویی که فّر و فروق ایران را بدان بازخواهی گرداند و چشم جهانیان 
را به خیره گی خواهی کشاند.

 پ( دل از هرگونه آالیش و گمان دربارۀ خویش بپیرای و یزدان پاک را سپاس 
 بگذار.

2 واژه های جمع را به مفرد و واژه های مفرد را به جمع تبدیل کنید. 

همگان: ........................     ارمغان: ........................       

رادان: ........................         ادب: ........................   

3  در متن درس، دو جمله بیابید که در آنها »  تکرار حروف« بر موسیقی کالم افزوده 
است.

4  مفهوم کلّی عبارت زیر را بنویسید.

»  تویی که در این روزگار، چشم و چراغ ایرانی و بهارآفرین باغ ایران.«

دونده،  راننده،  »  زنده،  نظیر  واژه هایی  پایان  به  ی«  »  ان/  پسوند  هرگاه 
رانندگی،  »  زندگی،  نوشته می شوند:  این گونه  واژه ها  این  افزوده شود،  پرنده« 

پرندگان.« دوندگان، 
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 فوت کوزه گری، مصطفی رحماندوست؛ با تصّرف و تلخیص

ز�زون  د او کار �کرده و � �زد�ین سال �زرز �ت �که �چ ا�گردی داسش ده، سش �ی ه �گری ماهر و ور�ز �کو�ز

واس�ت  اد رد�ز �تری ا�ز اس�ت �یسش �ب د  ا�گرد دس�تمرز ی سش �بود. رو�ز ه  زرا�گر�ز�ت � ه �گری را ا�ز او  �کو�ز

�ت و  اسش گاری �گدز اسا�ز ا�گرد سِر �ز ، سش ا�ز تی، �ب ود. �چس ا�ز مّد� زرز د او ا� ه �گر �بر دس�تمرز �کرد. �کو�ز

ادکار  ود، اس�ت صد دارم رد کارگاه �ز ه ام و �ت مو�ز�ت ه �گری را �به �تمامی �آ زّن �کو�ز �گر � : »د�ی �گ�ز�ت

د و  ما�ز �ب �زد ماهی  �چ �گردن او دارد،  �بر  �که  ی  اِس ح�تّ �چ �به  واس�ت  ه �گر ا�ز او �ز �کو�ز وم.«  �ش

د رد کارگاه  �ی اد، او را رها �کرد و �کوسش واس�ت اس�ت ا �به رد�ز �ز ی اع�ت ا�گرد، �ب ک�زد. سش اری ا�ش ل �ی

روع �به  ا د�تّ�ت سش د.او �ب ه ها را �ب�ا�ز ر�ین �کو�ز و�ب �ت اد، مر�ز ا اس�ت ا�ب�ت �ب ود، �برای ر�ت �ز

امد. �ی �زّا�ز ا�ز کار رد�ز ا و �ش �ب �ی ه ها �ز �چ  �یک ا�ز �کو�ز ه �کرد اّما ��ا�ب ه�ی �تن �کو�ز سا�ز

د  ما�ز د او �ب �گر �زرز تی د�ی �ت مّد� اد او را واداسش . اس�ت �ت �گسش ا�ز اد �ب د اس�ت �یر �زرز ا�گرز ا�گرد، �ز سش

و�ب   �بودن  : »رمرز مر�ز �گ�ز�ت اد  ام، �یک رو�ز اس�ت �ب د. سرا�ز ا�ب کال کار را رد�ی ا ِاسش �ت

ا  �ت ک�زم  و�ت می ل ارم، �ز �گدز �ب �کوره  ه رد  �ک �ز �آ �یسش ا�ز  �چ ه را  �کو�ز �که هر  ه ها رد ا�ین اس�ت  �کو�ز

کال کار  �تی و ِاسش داسش ر �ز �ز ه را رد �ز �ک�ت و هم�ین �یک �ز ود. �ت ا�ک �ش ن �چ ا�ک ا�ز روی �آ �گرد   و �ز

ه �گری!« و�ت �کو�ز و�ت �بود؛ �ز زها �یک �ز � و �ت �ت

فوت کوزه گری

https://www.roshd.ir/803-3-2
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د!« وا�ز �یر �زمی �ت د و �چ وان �زمی دا�ز : »ا�ز�وس �که �ب ه اس�ت می �گ�ز�ت ک�ی ��

اد �به کار می رود:  �ی ار�ت �ز رها، ا�ین ع�ب ر�گ �ت رز
�زدهای �ب ز�زان و �چ ان س� رد م�ی

ه  �ت ه�تری داسش � �ب �زده و�ز �ی ا رد �آ م �ت ک�ز�ی ه کار ل ، �چ م، �ک�ی �به ما می �گ�ز�ت وان �بود�ی »ای کا�ش و�ت�تی �ب

�تم.«  ه�تری داسش � �ب ن ��تمًا و�ز ک�زم، االآ ه کار ل ه »ا�گر �ک�ی �به من می �گ�ز�ت �چ �ک �ز ا ا�ی �یم!«؛  �ی اسش �ب

 ،» ه اس�ت ا�ز �گ�یری �ت �ب �ب  م: »ماهی را هر و�ت�ت ا�ز �آ �ی �گو  �ی �ب ها  �ز اس�ز �به �ر�ز �آ ا�گر رد �چ

.« راس�ت  �یس�ت زی رد ما �ز وا� ی �ب ن �ز�یرو و ا�زر�ش �گر �آ �زد: »ِهی! د�ی �زد و می �گو�ی ��زدی می �کسش ه    �ب �آ

 ، مار ساع�ت ه �ش ا�ز�ی د. هر �رلک�ت �ش ادی را ا�ز دس�ت داده ا�ز �ی �زها �زرص�ت های �ز �زد. �آ هم می �گو�ی

ک�زد.  ، دور می ل ارمان هس�ت ی �که رد ا�ز�ت�ی ما را ا�ز �زرص�ت ها�ی

د و ا�ز  ک�ز�ی � �ز �گو�ش  ان  �ت رها�ی ر�گ �ت رز
�ب �به �ر�ز  ا  �ی ید  �گ�یر  � �ب مس�زره 

ان عمر را  ا�ب �ت ِر سش �گدز ادا  م�ب

�گری  ا �به د�ی ود �ی �گر، �به �ز �یس�ت سال د�ی ا �ب ده �ی ا�زرز د، �چ ک�ز�ی �ین ل �ز �گ�یر �ید! ا�گر �چ هره �ز ان، �ب �ز ر�به های �آ �ب �ت

م �که …!« �ی �ت : »ای کا�ش �ک�ی را داسش د �گ�ز�ت واه�ی �ز

https://www.roshd.ir/803-4-1
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د.  �زده �برو�ی �ی ود �به �آ ال �ز در�ت �ز�ی ا �ت د. �ب ک�ز�ی �کر ل �گر �ز ا ��تّی سی سال د�ی �یس�ت �ی ا �ب ده �ی ا�زرز �به �چ

مو�زّ�ت  و  �یر�ین  سش گی  د� �ز �ز �به  ی،  ا�ی رٔ��ی �تصو�یر  ن  �آ رد  ��تمًا  د؟  دار�ی ود  �ز �زدٔه   �ی �آ ا�ز  �تصّوری  ه  �چ

و  ا��ترام  �به  ک�زد.  می ل ما  �ش �زص�ی�ب  عا�ی  مدی  �که رد�آ د  ک�ز�ی می ل �کر  �ز ی  و�ب �ز ل  �ز �ش �به  د.  �ی سش د�ی می ا�ز

د.  �ی د�یسش د، می ا�ز ود �کس�ب �کرده ا�ی اری �که �برای �ز �ب اع�ت

ود.  ل �ش د�ی �ب ال�ت �ت دا�ز ی عاط�زه و �ب زی  �ب �زده �به ا�ز�ا� �ی د �که رد �آ �ب گ�ز ال �ک�ی �زمی ل زی، هر�گرز رد �ز�ی وا� و�ب  رد �ز

 . ّ�ت اس�ت �ی �ت و عاط�زه و ا�ز�ا�ز ار ا�ز ع�ش ی و سرسش زی، م�زط�ت رما� گی �آ د� �ز �زده �یک �ز �ی �تصّور همه ا�ز �آ

 . �یک ��زر اس�ت گی،  د� �ز �ز ا�ز دارد.  �ی �ز ی  گ�یرِی اصول و رو�ش ها�ی ادل �ی �به  �کردن  گی  د� �ز �ز

. ا�گر  �ی�ب اس�ت زرا�ز و �ز�ش ر� زی و �چ �گر طوال� کم و �برای عّده ای د�ی مّد�ت ا�ین ��زر �برای عّده ای �

ود  زر دا�ٔمی را رد �ز گی های �یک م�ا� � رش
د و�ی ا�ی م، �ب اور�ی �ی زر �به ��ا�ب �ب ود را �یک م�ا� ه �ز هم�ی�ش

�زسش �کردن  �ب
�ت  واری های ��زر و لدزّ کم �کردن د�ش م را �برای � م و مهار�ت های ال�ز ک�ز�ی اد ل �ب ا�ی

م.  �ی امو�ز �ی ن �ب �آ

ود  �ز همراه  را  وردی  �کوه �ز �برای  م  ار ال�ز رز
ا�ب د،  �برو�ی ان  �کوهس�ت �به  د  واه�ی می �ز ما  �ش و�ت�تی 

 » �بماع�ت »�زما�ز  ا  �ی کم�یل«  � »دعای  ل  م�ش ی،  ه�ب مدز مراسم  رد  د  واه�ی �ز �ب هرگاه  د.  می �بر�ی

ما را  ی �ش ه�ب ، �که �ّس و �ال مدز اس م�زاس�ب اص و ل�ب دا�ب �ز ا �آ ود را �ب د، �ز ک�ز�ی رلک�ت ل سش

د.  �ی ه می سا�ز راس�ت �برد، �آ اال �ب �ب
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�تّ�ت  ُرم�ش �چ �زده،  �ی �آ گی  د� �ز �ز �زها،  �آ دون  �ب �که  ا�ز دارد  �ی �ز ی  �به مهار�ت ها�ی گی هم  د� �ز �ز ��زر 

�یر:  �ز ی �ز واهد �بود، مهار�ت ها�ی �ز

ود؛  ع�ز های �ز ها، اس�ت�دادها و �ز ا�ز �ی ی ها، �ز ا�ی وا�ز �زا�ز�ت �ت ود�آ    گاهی: سش    �ز

�گران؛  ا د�ی ده �ب �ی �ب اط ردس�ت و س�ز �ب اط مٔو�شّر: ار�ت �ب    ار�ت

گی؛  د� �ز ّ�ت های مهّم �ز ع�ی �یر م�زاس�ب رد مو�ت د�ب گ�یری: �ت م ل �تصم�ی
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1 چرا زندگی به سفر تشبیه شده است؟

2 علّت اصلی بحران های زندگی چیست؟  

3 برای حّل مشکل کم رویی و یا گستاخی، چه باید کرد؟ 

. ...........................................................................................................  4

 ، �ت �زد: ع�ش ا�گون، ما�ز : مهار ا��اسا�ت �گو�ز ا�ت �با�ز گی �بر ا��اسا�ت و ه�ی �یر�      �چ

ادی؛  رس و ��تّی سش ، �ت �زر�ت م و �ز �ز�ش

د  د�ی وی راه �ل های �ب س�ت و�ب وری، �ب و�آ �ز و �ز : مهار�ت رد �ک�ش اّل�ت ر �ز
�کّ �ز     �ت

 . کال�ت ا مسش ی �ب ارو�ی �برای رو�ی

و  م  �ی ا�ب �ی مهار�ت ها دس�ت  ا�ین  �به  �تر،  �یسش �ب ال�ش  �ت و  روردگار  �چ �به  وّکل  �ت ا  �ب م  وا�ز�ی می �ت ما 

م.  ک�ز�ی ی ل ا�ی �کو�ز ی و سش ادا�ب ار ا�ز طراو�ت و سش ود را سرسش گی �ز د� �ز �ز
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استفاده  از »جمله«  یا خواننده  به شنونده  پیام  انتقال  برای  آموختید که  سال گذشته 
می کنیم. آن بخش از جمله که دربارۀ انجام عمل، رویداد یا ایجاد حالت، اطالعاتی به ما 
می دهد، » فعل« جمله است. فعل، اصلی ترین بخش جمله و محور معنایی آن است. معنی 
هر فعل، تعیین می کند که چند بخش دیگر باید در جمله ظاهر شوند. برخی از فعل ها، مانند 
»رفت«، تنها با گرفتن نهاد کامل می شوند؛ بعضی دیگر، مانند »خواند«، عالوه بر نهاد، به 
مفعول هم نیاز دارند تا جملۀ کاملی را تشکیل دهند؛ گروهی دیگر از فعل ها، مانند »خرید«، 

عالوه بر نهاد و مفعول، متّمم هم می گیرند تا معنی کامل تری به شنونده انتقال دهند. 

فعل اسم 

متّمم مفعول نهاد 

رفت. ــــــــفرهاد 

خواند. ــــرا داستان نرگس 

خرید. فروشنده از را کتاب  مینا 

در جدول باال، به واژه هایی که در ستون های نهاد، مفعول و متّمم آمده اند، توّجه کنید. 
واژه هایی مانند »فرهاد، نرگس، مینا، داستان، کتاب و فروشنده« برای نامیدن کسی یا 
چیزی به کار می روند و »  اسم« هستند. اسم می تواند در جایگاه نهاد، مفعول و یا متّمم قرار 

گیرد و به ترتیب نقش نهادی، مفعولی و متّممی پیدا کند. 
با نگاه دقیق تر به اجزای جمله، می توان نتیجه گرفت که اجزای اصلی تشکیل دهندۀ 
دیگر  در  اسم  اما  می گیرد؛  قرار  فعلی  جایگاه  در  فقط  فعل،  هستند.  اسم  و  فعل  جمله، 

می پذیرد.  مختلفی  نقش های  و  می آید  جمله  بخش های 

یادآوری اجزای جمله و معّرفی اسم 
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1 شکل درست واژه های زیر را بنویسید.

»استئدادها و ضعف ها، محارت های الزم،  بهره و نسیب، احساسات و حیجانات، نضیر و مانند«

2 بخش های هریک از جمله های زیر را در جدول قرار دهید؛ سپس، اسم ها را جداگانه در 
یک سطر بنویسید. 

   ندا آمد.
   حسین سیب خورد.

   علی روزنامه را به دوستش داد.

فعلمتّمممفعولنهاد

 

1 روایت »  َمن َعَرَف نَفَسه، َفَقد َعَرَف َربَّه: هرکس خود را بشناسد، خدای خویش را شناخته 
است«، با کدام مهارت زندگی ارتباط دارد؟ 

2 برای دوست یابی و حفظ دوستان خوب، به چه مهارت هایی نیاز داریم؟ 

اعداد، در متن امال همیشه با حروف نوشته می شوند؛ نظیر »هفت آسمان«، »چهارده 
معصوم«، »بیست« و…
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! اس�ت ان  ��ی ُر�نم  نه  ور� ی،  ا�ب ح�ب �نود  و  �ت ا:  �ت �ن �گ

! ان اس�ت ی �ن�ش وی ، �ب
ن �ک ی؟ �آ ه �چرس ان �چ ا: �ن�ش �ت �ن �گ

! اس�ت ادمان  �ش رن  �ی �ن م  �ن ما،  ره  رد  ه  �ک ا  �ت �ن �گ

؟! ان      اس�ت �ن ا �ن ا�ه    �ی ی �ن
ک

،  او را، � �ت ه سو�ن ن �ک �ت  :  �آ �ن �گ

! اس�ت ان  �ب و  �ت ا�نهٔ   م �ن �ن  ، گاه دار�ش �ن ا:  �ت �ن �گ

؟ هان  اس�ت را �ن ن �چ ه روی �نو�ب�ت ، ا�ن م �تم �ک �ن �گ

؟ و�ی�ت
�ک اِن  �ن�ش ا  ا�ن �ب رسم،  �چ ه  �ک ا�ن  ه  �ک �تم  �ن �گ

ی ادما�ن �ش �ن  ر  �نو�ش �ت و،  �ت م  �ن مرا  �تم:  �ن �گ

ها�نم �ن  ِ �ت�ش �آ ا�ن  ا�نم،  �ب �ت  سو�ن ه  �ک �تم  �ن �گ

دارد ه  �ک ان  �یم �ب �ن ن  ا�ی ر،  �ی دن �چْ �بِ  » �ی�ن  �ن  « �ن  �تم:  �ن �گ

فیض کاشانی

https://www.roshd.ir/803-4-2
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. ...............................................................................................................................  1

. ...............................................................................................................................  2

. ...............................................................................................................................  3

. ...............................................................................................................................  4
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حافظ

فصل سوم



 
یکی از مهارت های اصلی زبان، »خواندن« است. 

خواندن چند گام دارد:
   شناخت نشانه ها و کلامت؛

   بازخوانی یا تلّفظ واژه؛
 مطابقت دادن شکل کلمه با تلّفظ آن؛

 خوانِش درست متن؛
 توّجه به حّس و حال متن و رعایت آن؛

 تشخیص معنا و درک پیام متن.
بنابراین، خواندِن مؤثر، آن است که پس 
از طی این مراحل، ما را به درک و دریافت 

درستی از نوشته برساند.
تناسب درون مایۀ خود، ویژگی و  به  هر متن، 
جدا  دیگر،  متن های  از  را  آن  که  دارد  خصوصیتی 

می سازد. 
پیکارگرانه  و  پهلوانی  حالت  با  حماسی  متن 
خوانده می شود و متنی که ستایش و نیایش پروردگار 
را بازگو می کند، با حالت فروتنی و خاکساری خوانده 

می شود.
شعر »راِه نیک بختی« را، که محتوای اندرزی 
با آهنگ و لحن نصیحت و حالت پندگویانه  دارد، 
به گونه ای که شنونده حس کند خود،  می خوانیم؛ 

اندرز است.  مخاطب آن 
این شعر را بخوانید و به لحن و آهنگ خواندن، 

توّجه کنید. 
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و �یم1 �ج و  �ت سعاد�ت  �ته     ،  �ف �گ ن  م �ف �ی و  �ی
�گ ه  هر  �چ ر  �ی

�گ �ج اد  �ی �چس 

رف �ی سحر�ف �فود  عمر  جه  � ی �جا�ش  رفم ره�ی �چ �ج هان  سحر�گ �فوا�ج  و�ف 

�جا�ش مهر �جان  �فو�یسش   ،  مارد  �جا�ش�جا  ان  �ج جه  � دم�تسش  �ف مادٔه  �آ

را در  �چ ر 
گ

� �ف اد�ج  م  �ش �چ را�جا  سر  �چ  �ی �ی م�چ
او  �تهٔ   �ف �گ ا�ف 

د5 رس�ف ُ �ف و  �ت ا�ف  د  و�ف �ش دو  ن  ا�ی ون  د�چ داو�ف �ف و  �ت �ف  ود  �ش د  رس�ف �ف

ی �جا�ش رف  م�ی �ت و  �جااد�ج  ون  ی�چ �جا�ش رف  �ی عرف س   ، 
�ک همه  �یسش  �چ

اد اس�ت د  و�ی
�گ ه  هر   �چ ه  �ک و�ش 

ی �ک ادم �ی ی 
ک

� ا�ج �چ جه  � را  همه  ری  �ی
�گ

راس�ت رف  �ج جه  � ن  س�ف و 
م�گ هار!  �ف رراهس�ت�ف �ف ن   ،  �آ رد  را  و  �ت د  �ف هر  �چ

�فوا�ج امهٔ   �ج جه  � روی  ه  �ک �ج  سش �جا�جهر  ن  ا�ی در  ا�ف ّمل  أ �ت �ی�ک  �ف ن 
ک

�

ود10 رف ا�ف ه  �چ و  �ت علم  جه  � رو�ف  �ودکان  ُرده ای  �ج ه  �چ �فود  ردٔه 
ک

� و�ف 

کار رده ای 
ک

� �ف ن  �آ رد  ه  �ک ی  ماررو�ف م�ش �فو�یسش  عمر  �ف  رو�ف  ن  �آ

ایرج میرزا

1 شاعر برای سعادت و خوشبختی چه کارهایی را پیشنهاد می کند؟ 

2 عبارِت »جز راست نباید گفت؛ هر راست نشاید گفت«، با کدام قسمت شعر تناسب دارد؟ 

3 برای ُپربار کردن روزهای زندگی چه باید کرد؟ 

. ...............................................................................................................................  4
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نویسندگان همۀ  و  است. شاعران  اندرز  و  پند  و  موعظه  از  شعری که خواندیم، سرشار 
ملّت ها، سروده ها و نوشته هایی دارند که در آنها، راه بهتر زیستن و خوشبختی و سعادت را 
نشان می دهند. به این نوع سروده ها و نوشته ها ادبیات اندرزی یا تعلیمی می گویند. » بوستان« 
و »گلستان« سعدی، »  مثنوی معنوی« مولوی و »کلیله و دمنه« از نمونه های طراز اول ادبیات 

تعلیمی ایران به  شمار می آیند. 

1 پیامبر  می فرماید:

»قولوا الحّق َو لَو َعلَی اَنُْفِسُکم: حق را بگویید؛ هرچند به زیانتان باشد.«

دربارۀ ارتباط این سخن گهربار با متن درس، در گروه گفت وگو کنید.

2 شعر »شوق مهدی )عج(« را با لحن مناسب در گروه بخوانید و شیوۀ خواندن آن را با 
کنید.  مقایسه  این درس  متن  خوانش 

1 در متن درس، شکل نوشتاری کدام واژه ها با شکل گفتاری آنها متفاوت است؟ آنها را بنویسید.

2 بیت هایی از درس را که ردیف دارند، بنویسید و زیر قافیۀ آنها خط بکشید.

3 در مصراع زیر ، متّمم و مفعول را مشخص کنید.

»  زین گفته، سعادت تو جویم«  

4 بیت زیر، که سرودۀ نظامی است، با کدام قسمت درس ارتباط معنایی دارد؟

غافل منشین، نه وقت بازی ست          وقت هنر است و سرفرازی ست

در امالی واژه های »جزء« و »جز« باید دقت کنیم؛ »جزء« به معنای »بخشی 
از کّل چیزی« است و »جز« به معنای »مگر، غیر، اّل و …« 

ادبیات اندرزی یا تعلیمی 
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ری،  ان �قرن سوم ه�ج دادی، ا�ف عار�ف د �ج�ف ُ�ف�ی �ف �ج �ی د �که �ش ورده ا�ف �آ

هلول  �ج احوال  ا�ف  �ف  �ی �ش ق�فد.  ف� می ر� او  ی  �پ ا�ف  مر  �یدان  و  ر�ف�ق  �یرون  �ج هر  �ش ا�ف 

 : ه کار؟« �گ�ف�ق ا او �پ و را �ج �فد: »او مرد د�یوا�فه ای ا��ق و �ق �ق د. مر  �یدان �گ�ف ر��ی �پ

�ی�ش  �ف را �پ �ی ف�ق�فد و �ش ا� ی �ی .« او را رد ص�را�ی ا او کار ا��ق د �که مرا �ج ک�ف�ی » او را طل�ج �

�ف  �ی �ش ی  و   �ی »�ق فرمود:  � داد.  را  او  سالم  وا�ج  حج هلول  �ج �کرد،  سالم  �ف  �ی �ش د.  �جرد�ف او 

اری،  فرمود: »�ج هلول � ری.« �ج ک�فی؟« عر�ف �کرد: »�آ اد می � داد �که مردم را ارسش �ج�ف

�ی�ش  م، ا�ف �پ فی؟« عر�ف �کرد: »اّول »�جسم الّله« می �گو�ی ود را می دا� وردن حف ط�ام حف

واهی  و می حف فرمود:  »�ق ا��ق و � هلول �جر�ف ک �جرمی دارم.« �ج ورم.   �کو�پ ود می حف حف

ود  فی؟« و �جه راه حف ود را �فمی دا� وردن حف قی �که ه�فو�ف ط�ام حف ی، رد صور� ا�ش ل�ق �ج د �ف مرسش

 ». ، ا�ین مرد د�یوا�فه ا��ق �ف �ی ا �ش �فد: »�ی �ق �ف را �گ�ف �ی . �پ�، مر  �یدان �ش ر�ف�ق

�جه  هلول  �ج ون  حپ  ». کار ا��ق او  ا  �ج : » مرا  �گ�ف�ق و  د  او روان سش ی  �پ �ف رد  �ی �ش

ود  �قن حف ا س�فن �گ�ف �ی د: »�آ ر��ی هلول �پ د. �ج د �جه او ر��ی �ف�ی . �ج س�ق �ف�ش ا�ف د، �ج را�فه ای ر��ی
و�ی

م.  ی حسا�ج �فمی �گو�ی ع و �ج ی مو�ق م و �ج در می �گو�ی ری، �جه �ق فی؟« عر�ف �کرد: »�آ را می دا�

وردن �که س�فن  ای ط�ام حف ه �ج : »�پ هلول �گ�ف�ق م و ….« �ج فهم مُس�قم�ان می �گو�ی در � �جه �ق

 . ا��ق و �جر�ف�ق فی!« �پ�، �جر�ف �قن هم �فمی دا� �گ�ف

https://www.roshd.ir/803-7-1
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جامع التّمثیل، محّمد َحبله رودی 

و �که  واهی؟ �ق ه می حف و ا�ف من �پ : »�ق هلول �گ�ف�ق د. �ج ا �جه او ر��ی ال او ر�ف�ق �ق �ج ا�ف �جه د�ف د �ج �ف�ی �ج

فی؟«  ود را می دا� دن حف �ی وا�ج دا�ج حف اری، �آ فی! �ج ود را �فمی دا� �قن حف وردن و س�فن �گ�ف دا�ج ط�ام حف �آ

ر�ق رسول   دن �جود، �که ا�ف ح�ف �ی وا�ج دا�ج حف ه �آ �پ �ف ری می دا�فم«، �پ�، �آ عر�ف �کرد: »�آ

وا��ق  فی.« حف دن هم �فمی دا� �ی وا�ج دا�ج حف دم �که �آ فهم�ی �« : هلول �گ�ف�ق ان �کرد. �ج �ی ده �جود، �ج ر��ی

هلول  !« �ج امو�ف �ی دا، مرا �ج هر �ف و ا�ف �ج : »من �فمی دا�فم، �ق �گر�ف�ق و �گ�ف�ق د دام�ف�ش �ج �ف�ی د. �ج �جر�ف�یرف

م.  امو�ف �ی و را �ج دی، �ق ود مع�قر�ف سش فی حف ادا� ک�فون �که �جه �ف ی می �کردی، ا� ا�ی و دعوِی دا�ف : »�ق �گ�ف�ق

د  ا�ی ن ا��ق �که  �الل �ج وردن، �آ �قی همه �فرع ا��ق و اصل رد حف گ�ف و � فها �که �ق � دان �که ا�ی �ج

ود.  کی دل سش � ار   �ی دارد و ��ج�ج �ق ده �ف ا�ی اوری �ف �ی ا �ج دا�ج �جه �ج ه �آ و ا�گر حرام را صد ا�ف ا�ین �گو�ف

�جرای  �قن  �گ�ف ن  �آ د و  اسش �ج ّ�ق رد��ق  �ی �ف و  د  اسش �ج ا�ک  �پ د اّول، دل،  ا�ی �ج  ، �ف�یرف �قن  رد س�فن �گ�ف

، اصل  وا�ج دا�ج حف د و رد �آ اسش ر �ج لکو�ق �ی ه�قر و �ف ی �ج امو�ش د و�گر�فه سلکو�ق و �ف اسش دا �ج ای �ف رصف

وا�ج  ا �جه حف ی �ق ا�ش �کر ح�ق �ج د و رد �ف اسش �ج ان �ف �فه و حسد مسلما�ف ک�ی �ف و � ُ�ف و �ج ا�ین ا��ق �که رد دل �ق

د و او را دعا �کرد.  هلول را �جو��ی د د��ق �ج �ف�ی روی.« �ج
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�یس�ق ا�فسان را  گی �ف � لگو�ف هان و �پ هرٔه �ج ه �پ �یو��ق د علمی، �پ د�ی اوردهای �ج علم و دا�ف�ش و د��ق

اری  رف
ا ا�ج ک�فد �ق ال�ش می � ، �ق و�ی�ش دادادی حف ل و ا��ق�داد �ف کمک ع�ق ر �جه � د. �ج�ش د�گر�گون می سا�ف

د.  ا�ی �ی�فرف ن �ج سا�ی�ش �آ ر �آ
ک�فد و �ج کم � گی را � د� �ف �ج �ف ورد �که ر�ف د �آ د�ی �پ

گی  د� �ف ط �ف امعه و مح�ی امه رسان و ُاسُطرال�ج رد �ج دٔه �ف ر�ف �یک، �پ ار، �پ ا�پ ه، �پ لک ر�ق گاری، حپ رو�ف

�ین و  گی ماسش �یر� ک�فون، ع�ر �پ د. ا� دار�ف ی �ف ارها، کارا�ی رف
ه ا�ین ا�ج د. امرو�ف ه ا�ف �ق �قماعی �ف�ق�ش دا�ش ا�ج

 . ر ا��ق گی �ج�ش د� �ف ار و �پود �ف ر �ق
ه �ج اورا�ف ف�فّ اوردهای علمی و � سّلط د��ق گار �ق ه و �جه طورکل، رو�ف ا�ف را�ی

ان، �ج ه ای، د�ین، �ف رش
م�ین و�ی امعه ای رد سر�ف �قماعی ا��ق و هر �ج ودی ا�ج  ا�فسان، موحج

�ش های ار�ف و  اورها  �ج ادی،  �ق اع�ق ��فّ�ق های  و  گی  � فره�ف � ارهای  �ج ه�ف و  دا�ج  �آ  ، ال�ق  ا�ف

ارهای  �ج ادا�ق و ه�ف �ق ن اع�ق �ج�فد �جه �آ ا�ی دها، �پ وردها و داد و ��ق امعه رد �جرحف فراد �ج اصّی دارد. ا� �ف

�فد.  �قماعی هس�ق دا�ج ا�ج ال�قی و �آ ا�ف

https://www.roshd.ir/803-7-2


54

ی  دا�ج ا�فون و �آ م و �ق ار و حر�ی �ج ود، ه�ف �قماع ا��ق و �جرای حف �ف�ش ا�ج �ج
ر�ین  ک �ق واده، �کو�پ ا�ف �ف

د و  و�ف ر  �ج�ی�ق می سش ال�قی، �ق ارهای ا�ف دا�ج و مع�ی ن �آ ا �آ �فا��ج �ج واده، م�ق ا�ف دارد. اهل هر �ف

واده  ا�ف د حصار �ف وا�ف فی �فمی �ق سا� د. هر�ک� �جه �آ اس می دار�ف �قماع را �پ �گر و ا�ج �کد�ی م و حُرم�ق �ی حر�ی

ود.  ن �ج�ش ا�ک و امن �آ ای �پ صف د و وارد �ف رف
فرو�جر�ی را �

ده  �ی حج ا و�فس�ف �ج ا�ج ادٔه �ف �ف فن، ا��ق ه �جه علم و � را��ق فی و �آ � �ی امعٔه ماسش ّدی �ج ��ی�ج های �ج کی ا�ف �آ � �ی

ا ما را ا�ف هو  �یّ�ق  د �ق ده ا�ف اری سش رف
ی هر  �یک، ا�ج . �گو  �ی مده ا��ق فراهم �آ قی ا��ق �که � ا� ا�ف امکا�ف

و  دا�ج  �آ دن  سش کم ر�فگ  � و  فی  ا�فسا� حرم�ق  لکوه   و  سش �کس�قن  سش د.  �ف سا�ف دور   ، و�ی�ش حف اص�ی 

 . دٔه عفر�ج ا��ق فی و علم �ف � �ی ، رهاورد �قمّدن ماسش ال�ق ا�ف

�ف�ش �گری ا�فسان،  فر�ی � اهر �آ دا�ق علمی، ا�ف م�ف و��ی �گر �ق ل�فن همراه و د�ی ، �ق �قر�ف�ق �ف ا�فه، ا�ی را�ی

ره ای  �ج �ف �یرون، �پ هان �ج ره ای ا��ق رو �جه �ج �ج �ف ، �پ �ف�قر�ف�ق . ا�ی د ا��ق داو�ف ع�ی�ف �ف �فدٔه �ف ن �ج ا�ی

روردگار  مال �پ لؤه �ج لگ�یرف ا�ف �ج ره ای سر��جرف و روح ا�ف طف ا�ف �جه هر سم�ق و سو، �که مم�کن ا��ق م�ف �ج

ن،  و�ش �آ احف ورد و �جوی �ف م �آ سش �ی�ش حپ ُرِگل و الی را �پ ان �ف�یرف و �پ ی طو�ف ا�ی صف ا �ف ان دهد �ی را �فسش

لگ�یرد.  فرا�ج ما را � هن سش ای �ف �فصف

د �که رد راه  د�ف �ی فی م�ف ما� �فد، �ف �ی د می �آ د�ی ری، �پ ه ا�ف رهاورد دا�ف�ش �ج�ش �پ �ف فن و همٔه �آ علم و �

�جه  دن  کمال و ر��ی � د و ا�فسان را رد مس�یر  و�ف ه سش �گر�ف�ق �جه کار  دا  ل�ق �ف ر�ف�ق �ف �ی�ش �پ �جه  دم�ق  �ف
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ر  �ج�ش دن  ا�ف �کسش ا�جودی  �ف و  ی  �پو  �پ �جه  �جرای  اری  رف
ا�ج ه  و�گر�ف ک�ف�فد،  � کمک  � م�ق�ا�ی،  ال�ق  ا�ف

د.  و�ف �فد و ��ج�ج عف�فل�ق و اسار�ق ا�فسان می سش �ی مار می �آ �جه سش

اهو  ی ه�ی �ج �فرم را  �فگ  ارها، �ج رف
، ا�ف راه ا�ین ا�ج م�فان ا�ین مّل�ق �که دسش ه،  امرو�ف

ال�ق  د �جه ا�ف د�ی اوری �ج ف�فّ �قر�ف�ق و � فر   �ی�ف�فد، ا�گر کار�جران ا�ی�ف ا� �ی �ج ی  ا�ی وعف ا عف د �ق ا�ف �کرده ا�ف عف �آ

ال�قی،  ا�ف ارهای  �ج ه�ف و  د�ین  و  ا�فون  �ق م  حر�ی و  د  و�ف �ف�ش ه  را��ق �آ فی،  ا�فسا� ل  ا�ی صف �ف و  علمی 

�گری  م�ج و�یرا�ف �ج ون  هم�پ
ارها  رف

ک�ف�فد، ا�ین ا�ج ل �ف ی�ق  وا�فمردی را رعا� دا�ج حج گی و �آ � فره�ف �

�ج�فدی ما  ا�ی �گر �پ ا�ف �ی ه، �ج اورا�ف ف�فّ ا � ا�فه ای �ی ال�ق را�ی ا�جرا�ین، ا�ف �ف واده؛ �ج ا�ف د رد هر �ف واه�فد سش حف

 . �گران ا��ق و�ق د�ی ی�ق ح�ق �قماعی و رعا� �ش های ا�ج ال�ق �فردی و ار�ف �جه ا�ف

1 سه درس که بهلول به جنید آموخت چه بود؟ 

2 در زندگی امروزی، چه آسیب هایی انسان را تهدید می کند؟ 

3 به نظر شما، بهترین زمان سخن گفتن و بهترین زمان سکوت و خاموشی چه هنگامی 
است؟ 

. ...............................................................................................................................  4
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به جمله های زیر، توّجه کنید.

  مرد توانگر، ثروتش را به نیازمندان بخشید. 

  محّمد، خانۀ جدیدش را ساخت. 

  پسرک، شیرینی را به خواهر کوچکش داد. 

اجزای جمله های باال در جدول زیر آمده است. 

فعلمتّممنشانة متّممنشانة مفعولمفعولنهاد

بخشید.نیازمندانبهراثروتشمرد توانگر

ساخت.ــــراخانۀ جدیدشمحّمد

داد.خواهر کوچکشبهراشیرینیپسرک

آموختیم که یکی از ارکان جمله، گروه اسمی است. گروه اسمی می تواند یک واژه یا 
بیشتر باشد. در جمالت باال برخی از اسم ها که در جایگاه نهاد، مفعول و متّمم، به کار رفته اند، 
گسترش یافته اند. در جملۀ اّول اسم »مرد« با واژۀ »توانگر« همراه شده است. مهم ترین جزِء 
گروه اسمی، »هستۀ« آن است. هستۀ گروه، همان اسمی است که واژه ها یا بخش های دیگر 

به آن افزوده می شوند. در نمونۀ زیر، هسته، به خوبی نشان داده شده است. 

گل     این    گل    این      گل   خوشبو    این       گل  خوشبوی زیبا  

1 دربارۀ به کارگیری درست تلفن همراه و رایانه، گفت وگو کنید.

2 دو متن درس »هفتم« را با هم مقایسه و تفاوت ها و شباهت های آنها را بیان کنید.

گروه اسمی 
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1 در متن درس، واژه هایی را بیابید که در آنها یکی از حروف » ع، غ، ض، ذ« 
به کار رفته باشد؛ سپس، معنای هر یک را بنویسید.

2 در متن زیر، گروه های اسمی را بیابید و هستۀ هر یک را مشخص کنید.

انسان، موجودی اجتماعی است و جامعه، هنجارهای فرهنگی، سّنت های اعتقادی 
و ارزش های خاصی دارد. 

3 برای خواندن درست و مناسب متن »آداب نیکان« چه لحنی باید برگزید؟

در برخی از واژه ها، نشانة »مد« )~( به کار می رود؛ مانند »درآمد، آداب، اآلن، 
قرآن، خوش آواز«. این واژه ها و مشابه آنها را باید شناخت و به کاربرد نشانة 
»~« در آنها توّجه کرد. به کار نبردن نشانة »مد«، در این گونه واژه ها، ابهام و 

اشکال ایجاد می کند: 
مآل اندیش )عاقبت اندیش(  مال اندیش )ثروت دوست( 

از گذاشتن نشانة »مد« روی دسته ای دیگر از واژه ها باید پرهیز کرد: 
فرایند )فرآیند( ــ پیشامد )پیش آمد(   
دلرام )دآلرام( ــ همایش )همآیش(   
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رو�ف  هر  �جود.  ده  ر��ی ار�ق  و�ف �جه  والهه ای  حج و�ق�قی 

فها  � �ق و  �کردی  ا�ف  �ج ه  ا�ف �ف �قی و رِد  �جردا�ش د  کل�ی ا��قی و  �جر�ف امداد،  �ج

مدی و �جه  ا �جودی. �پ� �جرون �آ �ج �ف دی و ساع�قی رد �آ ا سش �ج �ف رد �آ

ک�فد. ام�یر  ه می � د �که او �پ ف�قی. ام�یر را �ف�جر داد�ف د�یک ام�یر ر� �فرف

اگاه، ا�ف  �ف ی  . رو�ف �یس�ق ه �پ ا�ف ن �ف ا رد �آ �ق د  ن سش �جه �آ اطر  را �ف

�فان �که  ا�فه، �پ ن �ف د رد �آ د. �گودا�ی د�ی ا�فه رد سش دان �ف �یر �ج ِ� و�ف �پ

فرو �کرده.  دان �گودال � ای �ج د �پ �یر را د�ی د. و�ف اسش والهگان را �ج حج

ا ام�یر، ا�ین همه  �یر �گ�ف�ق �ی ؟ و�ف �یس�ق ام�یر او را �گ�ف�ق �که ا�ین �پ

و�ی�ش  دای حف �ق . ما ا�ج ، همه ا�ف ام�یر ا��ق دو��ق �که مرا هس�ق

ٔه  �ق �ش �گدف گی  د� �ف �ف  ، رو�ف هر  م.  �جود�ی ا�ین  ما  �که  م  �کرده ا�ی �ف فرامو�ش  �

�قری ا�ف  �گسش لط �ف�ی�ف�قم. ام�یر ا�ف ود �جه عف ا حف ورم، �ق اد می �آ ود را �جه �ی حف

ک�فون  ا� �ق �کن.  �ق  �گسش ا�ف لگ�یر و رد  �ج �گ�ف�ق  و  �کرد  �یرون  �ج �ق  �گسش ا�ف

ک�فون ام�یری! �یر �جودی، ا� و�ف

اسرارالتّوحید، محّمدبن منّور
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شیوۀ  به  درس،  این  شعر 
داستانی خوانده می شود. خواندن 
این گونه متن ها معمواًل با آهنگ 
نرم و کشش آوایی همراه است. 
باید  آن  خوانندۀ  لحن  بنابراین، 
به گونه ای باشد که میل و رغبت 
آن  ادامۀ  شنیدن  به  را  شنونده 
با  همراه  شوقی  و  برانگیزاند 
انتظار در ذهن و روح پدید  آورد.

�ت 1 ردسش د��ت  �جا  ری  �ی �چ سش 
ار�ک �ت�ف �چ�ش جه  � ُرد  ی �ج هم ار  �ف �ته ای  �چ�ش

�ت  ی داسش رم �ج ی  دم �ت گان  �گ ل�ف �تل�ف ی کاسش م ری 
ک

� �شُ فهٔ  دا� دم  �ت هر 

د  ل�ف �ج ر�ف  �چ ن  ا�ی دٔه  �ف را�ف �ف دکای  رش �ف �ف دل اهی  دٔه  �ف �فوا�ف وی 

ن دام ا  �ت ر  �ف �ف �ج  �ی �ج ا�ف  �فم 
نلک م �جا  ردی 

ک
� �ف ه  �ک ی  رف عرف �ی ه  �چ
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جامی

ادی5 سش
�گ �ج ر�فم  جه  � دول�ت  �ج�فهادیرَدِ  سرم  جه  � �ت  عرفّ ا�ج  �ت

ن �ت �ف �گ ا�ی�ت  �ف �ش �ی��ت  �ف ن  م ن�ّد  �ت ُس�ف عطا�ی�ت  ر 
ک

� �شُ وهر 
�گ

رور م�ف ی  وا�ف �ج جه  � ی  وا�ف و�ج دور�ف �ف  د  ی را�ف هم دار  �ف �چ ر�فسش 
و�ش

�گ جه  � ار�یسش  رف
گ

ر�
ک

� �ش ن  �آ د  م !�آ مو�ش �ف �ته  ،  �ش
�گ ِر�ف  �ف ر  �ی �چ �ت کای  �ف �گ

گام ن �ان  �ی �ف ی  �ف �ف  ، �ت �چ�ش ر  �ج ار  دام؟! �ف �ی�ت �ک رف �ی ؟! عرف �ی��ت دول�ت�ت �چ

ا�ف�ته ای10 �ف �ف�ش �فواری  ا�ف  �ت  �جا�ف�ته ایعرفّ ی  �ش
�ک ار  �ف رد  عمر 

جه  ؟ � ن  �ی �ف �ت  عرفّ ه  �چ ه  �ک ا  �ت �ف �گ ر  �ی فه�چ � ن  �ی �جال و  �ت رد  ر  �ج ی ام  �ف ه  �ک

امم �ش ا  �ی ده  �ج �ت  اسش �چ الن،  �ف اممکای  �ش �آ و  �فورم  ه  �ک ی  �ج �آ و  ان  �ف

�ت �فسا�ف �فوار  مرا  ه  �ک و�یم 
�گ ر 

ک
� !�ش �ت �فسا�ف ار  �ت ر�ف

گ
� و  �ت ون  �چ ی  �فَ� جه  �

ی ام
گ

اد� �ت ا�ف همه  ن  ا�ی �جا  ی امداد 
گ

اد� �ف �آ و  ادی  �ف �آ عرفِّ 
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1 از نظر پیر خارکش، عّزت و آزادگی چیست؟

2 با توّجه به شعر، شخصیت پیر و جوان را با هم مقایسه کنید.

3 چگونه می توان به عّزت و آزادگی رسید؟

 ........................................................................................................... 4

                                                       
اکنون، با یکی از قالب های شعر فارسی آشنا می شویم. به قافیه های شعر درس 
آزادگی توّجه کنید. با اندکی دّقت، متوّجه می شویم که قافیه های هر بیت با بیت دیگر 

متفاوت است؛ شکل قافیه در این نوع شعر بدین صورت است. 

 .......................            ......................  

 .......................            ......................  

 .......................           ......................  

 .......................            ......................  

به این قالب شعری »مثنوی« یا » دوتایی« می گویند؛ چون در هر بیت، هر دو 
مصراع، هم قافیه هستند. مثنوی، معمواًل، بلند و طوالنی است و بیشتر برای بیان 

داستان ها از آن بهره می گیرند.

فارسی می توان »  شاهنامۀ فردوسی«  ، »  بوستان سعدی«،   از مثنوی های مهم 
»  مثنوی معنوی مولوی« و »  لیلی و مجنون نظامی« را نام برد. 

        
مثنوی
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1 چه پیوندی میان محتوای درس آداب نیکان، با شعر این درس، می توان یافت؟ 
در این باره گفت وگو کنید. 

2 دربارۀ راه های حفظ »عّزت و آزادگی« کشور عزیزمان، ایران، گفت وگو کنید.

1 واژه های تازۀ شعر را انتخاب کنید و معنی آنها را بنویسید.

2 تفاوت معنایی واژۀ مشّخص شده را در گذشته و امروز بنویسید. 

»  خار بر پشت، زنی زین سان گام          دولتت چیست؟ عزیزیت کدام؟«

3 در سه بیت پایانی شعر، »قافیه«ها را مشخص کنید. 

4 با توّجه به درس، دلیل آزادگی پیرمرد را بنویسید.

برخی از واژه ها به دو شکل به کار می روند؛ نظیر »خرف / خرفت« یا »خورش/
واژه ها  این گونه  گویندۀ  تلفظ  نحوۀ  به  است  لزم  امال،  نوشتن  هنگام  خورشت«. 

باشیم.  توجه کافی داشته 



باران بند آمده بود اّما هنوز از ساقۀ علف ها آب می چکید و دشت ُپر از گودال های آب شده 
بود. عکِس آسمان بر سطح لرزان گودال های آب، تماشایی بود. انگار صدها آیینۀ شکسته را 
کنار هم چیده بودند. ابرهایی که هر لحظه به شکلی درمی آمدند، در مقابل آن آیینه ها خودشان 
را برای سال نو آماده می کردند. خورشید از پشت کوه ها سرک می کشید و سالح ها و کاله های 
آهنی را برق می انداخت. دهانۀ توپ ها و خمپاره اندازها را با کیسه های نایلونی پوشانده بودند 
بّراق  مسی  پوکه های  و  مهّمات  خالی  جعبه های  خاکریز،  پشت  در  نرود.  داخلشان  به  آب  تا 
همه جا پراکنده بودند. چندتا از سنگرها را آب گرفته بود و عّده ای با لباس های خیس و ِگل آلود 
مشغول خالی کردن آنها بودند. صدای خنده شان با صدای ِشلپ ِشلپ آب آمیخته بود. از سنگر 

بغل دستی، صدایی می گفت: » آب را گل نکنیم!«
دیگری جواب می داد: » تو ماهی ات را بگیر…!«

خنده ها از ته دل بود. انگار نه انگار که در جبهۀ جنگ بودند. بیشتر چادرها را روی سنگرها 
زده بودند و سفره های هفت سیِن عید پهن بود؛ سفره هایی که در آنها، جای سماق و سمنو را 

سرنیزه و سیمینوف )نوعی مسلسل( و حّتی سنگ ُپر کرده بود.
گاهی ِگردباد کوچکی لنگ لنگان از راه می رسید و چادرهای باران خورده را مشت و مال 
رادیوهای  و  می کردند  نگاه  ساعتشان  به  تند تند  بعضی  و  می خواندند  قرآن  عّده ای  می داد. 
بلند شد و زمزمۀ  جیبی را به گوششان چسبانده بودند. ناگهان، صدای شلیک چند تیرهوایی 

به همین سادگی…! بود؛  آمده  عید  پیچید.  در سنگرها  ّب الُقلوب« 
ِ
»یا   ُمَقل

صدای  و  می کشیدند  آغوش  در  را  همدیگر  عّده ای  می کردی،  نگاه  که  طرف  هر  به 
بوسه هایشان بلند بود. وقتی عیِد همه مبارک شد، نوبت به سفره ها رسید. » سین«های سفرۀ 
خود  غالف  به  سرنیزه ها  شدند.  خورده  به سرعت  سیب ها  زد.  غیبشان  یکی یکی،  هفت سین، 
برگشتند. سیمینوف به سنگر تیربار رفت و طولی نکشید که… عید شروع نشده، تمام شد. کم کم، 

ابرها هم پراکنده و خورشید، آشکار شد.
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فرماندهان گروهان ها و ُگردان ها جمع شدند تا با هم به دیدن آقا مهدی، فرمانده 
تا  افتاده بود و پوتین ها  او تبریک بگویند. همه جا آب راه  به  را  نو  لشکر بروند و سال 
نصفه در ِگل چسبنده فرو می رفتند. روی سنگِر فرمانده لشکر چادر بزرگی زده بودند. 
جلوی سنگر که رسیدند، چند جوان بسیجی عید را به آنها تبریک گفتند. آنها با عجله 
دور  تا   دور چادر را نخ می کشیدند. فرماندهان به همدیگر نگاه کردند و چند نفر از تعّجب 
شانه هایشان را باال انداختند. یکی از آنها که قّدی کوتاه و ریشی بلند داشت، رو کرد به 

یکی از جوان های بسیجی و با لهجۀ ترکی پرسید: »  اینها چیست؟«
بسیجی با لبخند جواب داد: » آقا مهدی خودش گفته است!«

مرد قدکوتاه، همین طور که ِگل پوتین ها را روی زمین می مالید، زیر لب گفت: »آخر 
برای چی؟«

و بعد، بدون اینکه منتظر جواب کسی شود، »یا اهلل« بلندی گفت و از دِر کوتاه سنگر 
داخل شد. پشت سر او، بقّیه هم، یکی یکی، سرها را خم و بند پوتین ها را ُشل کردند. از 
سفرۀ هفت »سین« و هفت »شین« )انواع شیرینی( خبری نبود. در عوض، سفره ای ُپر   از 

نامه در وسط سنگر پهن شده بود.
آقا مهدی و دو نفر بسیجی دیگر، که تند تند نامه ها را باز می کردند، بلند شدند و 
مهمانان را در آغوش گرفتند و عید را تبریک گفتند. آقا مهدی وقتی تعّجب آنها را دید، 
بّچه های دانش آموز  با لبخندی که همیشه بر لب داشت، گفت: »   اینها عیدی ماست، 

فرستاده اند!«
همه یک صدا پرسیدند: »   از کجا؟«

آقا مهدی دو دستش را در میان نامه ها برد و درحالی که آنها را بو می کرد، جواب 
داد: »   از همه جاِی همه جا! همه جای ایران سرای من است.«

بعد، یکی از نّقاشی ها را، که با سنجاق به دیوار چادر زده بود، نشان داد و گفت: 
»   ببینید چه بالیی سر دشمن آورده است!«

هواپیمایی شبیه یک هندوانۀ بزرگ با دو بال کوتاه، درحالی که هنوز 
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چرخ هایش را جمع نکرده بود، تعدادی بمب را مثل یک شانۀ تخم مرغ 
روی تانک های دشمن خالی کرده بود. معلوم نبود هر تانک چند لوله دارد! 
مداد  و  بودند  ریخته  تانک ها  البه الی  شطرنج،  مهره های  مثل  دشمن،  سربازان 
رنگی سرخ حسابی خونشان را ریخته بود. سمت راست نّقاشی، پسرکی بسیجی پرچم 
سبز   رنگی در یک دست و اسلحه ای در دست دیگر داشت. بلندی پرچم از هواپیما باالتر 

زده بود و اطراف میلۀ آن پر از گل و سبزه بود.
یکی از فرماندهان با خنده گفت: »جنگ یعنی این!«

آقا مهدی گفت: »داریم خوب هایش را جدا می کنیم تا نمایشگاهی از آثار دانش آموزان 
درست کنیم. برای همین، رویشان را با نایلون جلد می کنیم تا باران خرابشان نکند. به 

برادرهای تبلیغات گفته ام نّقاشی ها را دور تا دور چادرها آویزان کنند.«
کنار  و  گوشه  و  فرماندهی  چادر  دور  تا  دور  بّچه ها  نّقاشی های  بعد،  ساعت  چند 
آقا مهدی اطراف چادرها قدم می زد و  تا غروب،  سنگرها، آویخته شده بودند. آن روز 
گاهی، چندین دقیقه در مقابل آن نامه های رنگارنگ می ایستاد و به آنها خیره می شد. 
او نامه های بّچه های مدارس را می بوسید و می گفت: »آنها هم در جبهه هستند؛ چون 
با این نامه ها به ما روحیه می دهند. این نّقاشی ها و نوشته ها نشان می دهند که بّچه ها 
هم به فکر ما هستند و برای پیروزی ما دعا می کنند. بّچه ها دلشان پاک است. دعای 

ماست.« پشتیبان  آنها 

داشتند که  اخالقی ای  ویژگی های  باکری چه  فرماندهانی چون شهید  نظر شما  به   1
کنند؟ توان خدمت  تمام  با  می توانستند 

2 آیا بین دوستانتان افرادی را می شناسید که ویژگی های اخالقی شهید باکری را داشته 
باشند؟

سرگذشت شهید مهدی باکری، حبیب یوسف زاده 
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عری  . ا�گر �ش �ت عار و مطال�ب دا�ش �ظ ا�ش ی رد ح�ظ �ب �ی ی ع�ب ا�ی وا�ظ ظی �ت ظراها� اسم    � ا    ا�بوال�ت م�یر�ظ

ده  اع�ش �ش �ظ می �کرد. هم�ین �ب ن را �به طور کامل ح�ظ د، �آ د�ظ وا�ظ ار �برای او می �ظ ظها �یک �ب � را �ت

وه ا�ش  �ظ �بود،  �یرا�ظ  �ظاس رد �ش اعری سر�ش ود �ش �که �ظ ان،  امحّمد�ظ ، م�یر�ظ ر�گ�ش رظ
در�ب �پ �که  �بود 

کی ا�ظ  � ر�گ�ش �به �ی رظ
در�ب ام �به همراه �پ م م�ت ا�ئ ار �که �ت �برد. �یک �ب عرا �ب ا�� �ش ود �به م�ب را �به همراه �ظ

ظی �کرد و �به  ن مرد معّر� ر�گ�ش او را �به �آ رظ
در�ب د. �پ ی را د�ی ار�ب ه �بود، مردی �ظ ا�� ر�ظ�ت ا�ین م�ب

ظهمد.«  و�ب می � ارسی را �ظ وان. وی �ظ �ظ عری �ب ان �ش : »�برای ا�ی�ش اسم لگ�ظ�ت ا ا�بوال�ت م�یر�ظ

ا�ظ  لی  »عظرظ  : لگ�ظ�ت �ظص  �ش
ن  �آ ل؟«  عظرظ ا  �ی وا�ظم  �ظ �ب ده  ص�ی »�ت د:  ر��ی �پ ظی  ظراها� � ام  م م�ت ا�ئ �ت

وان.« �ظ م �ب �عدی �برا�ی

دن �کرد:  وا�ظ روع �به �ظ ما�ظ�ش را �بس�ت و سش �ش ه ای م�ک�ش �کرد، �پ اسم ل��ظ ا   ا�بوال�ت م�یر�ظ

هان �ظّرم ا�ظ او��ت  �ظم �که �ب هان �ظّرم ا�ظ �آ »�به �ب

او��ت  ا�ظ  عالَم  همه  �که  عالَم  همه  �بر  م  �ت عا�ش

�ا�تی ��ت اهد  �ش �که  هر  �ظ ورم  �ظ �ب �الو�ت  �به 

 » م ردد �که ردمان هم ا�ظ او��ت �ک�ش �به اراد�ت �ب
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»! و�ت العاده ا��ت : »�ظ اّصی لگ�ظ�ت هئ �ظ ا له�ب د و �ب �ی ما�ظ�ش رد �ظسش �ش ادی �پ ن مرد ا�ظ �ش �آ

اسم؟« ا  ا�بوال�ت ظی م�یر�ظ وا� عر�ظ ا �ش و�ت العاده ا��ت   �ی عر �عدی �ظ : »�ش ام لگ�ظ�ت م م�ت ا�ئ ر�گ �ت رظ
در�ب �پ

ما … « وهئ �ش ظی �ظ وا� عر�ظ عر �عدی و هم �ش : »هردو، هم �ش ی لگ�ظ�ت ار�ب ن �ظ �آ

�ظ�یرظ  ظی  � �تر�آ علوم  و  کم�ت  �� �س�ظه،  �ظ ی،  اصظ ر�ی اسم رد  ا    ا�بوال�ت م�یر�ظ �که  ی  �بُرد  �پ �ظص  �ش
ن   �آ و�ت�تی 

ظی �برای او  ا� �ظدهئ رد�ظ�ش �ی د. من �آ �ی دا�ظ وان را �ب و�ب در ا�ین �ظ : »�ت �یری دارد، لگ�ظ�ت �ظ ی �ظ ا��تعداد �ب

امی  کی ا�ظ مردان �ظ � ود، �بعدها، �ی ار �ظ کمک هو�ش و ا��تعداد سر�ش ام �به � م م�ت ا�ئ ری �ت �ی�ظم.« �آ می �ب

د. ا��ت �ش ورداری و ��ی �ک�ش

 . �کس�ت را می �ش ا�ظ  �ب اهوی کال�ظ ها �لکو�ت  ه�ی

اد را ا�ظ  ار می داد؛ صدای ا��ت �ظ ی را �آ �ت د. صدای کال�ظ ها �گو�ش محّمد�ت ار�ی رامی می �ب �بر�ظ �به �آ

د. �ظ�ی ظ�تی می �ش ه �به �� س�ت
�ت ردهای �ب سش �پ

ا  �ت ه  ا�ظ �ظ رظ �پ �ش �آ اصلهئ  �ظ و  �ت  ا�ش می �گدظ سر  �بر  ا  دظ عظ ظی  � ��ی ی  �ت محّمد�ت �که  �بود  ادی  �ی �ظ های  رو�ظ

هئ  ها�ظ �به �ب س�ت و  �ت رد می �ظ�ش سش ا�ت می �برد؛ �پ �به ا�ت ا را  دظ ه را �یک �ظ�ظ� طی  می �کرد؛ عظ ا�ظ م�ک�ت�ب �ظ

 ، �ت دا�ش �تن �ظ و�ش ی �برای �ظ دظ لم و کاعظ ون �ت رد. �پ اد �گو�ش می ��پ ه های ا��ت ر�ظ ها، �به لگ�ظ�ت �بردن �ظ

�کرار می �کرد.  �ت و رد دل �ت و�ش هن می �ظ دظ �ظ ده ها را �بر کاعظ �ظ�ی �ش
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کی �به ردس �گو�ش دادن،  دل دن و د�ظ �ی ��تن و ا�ظ سرما �ر�ظ �ت رد �ظ�ش سش �اصل ماه ها �پ

ده �بود.  ه�ظ�ش �بمع �ش ّلک �ظ د�ک رد �ت د�ک ا�ظ ه ای �بود �که ا�ظ �کس�ت ا�ش دا�ظ�ش د��ت و �پ

ور  �ظ �یر  �ظ  ، ��برظ �بر�گ های  �بود.  �کرده  دا  �ی �پ ی  سر��برظ و  �راو�ت  اره  دو�ب  ، ا�ظ �ب

ظی،  ظراها� � ام  م م�ت ا�ئ �ت و  �بود  محّمد  ر�ت  ��ظ وّلد  �ت �ب  �ش د.  د�ظ �ی می رد�ظسش د  �ی ور�ش �ظ �گرم 

را  ر�ب�ت  سش ظی  � ��ی در،  �پ ای  �به �ب ی،  �ت محّمد�ت �بود.  �کرده  دعو�ت  را  ادی  �ی �ظ مهمان های 

ک�ظد.  ر�ظ ها را �بمع ل ا �ظ اد �ت س�ت ه ای ا�ی ر�ب�ت ها را �که داد، �گو�ش �برای مهمان ها �برد. سش

اد  د �که ا��ت ر��ی ّه ها را می   �پ �پ ع ردس �ب اد، و�ظ �ت ا�ظ ا��ت �بود. دا�ش ه او �ظ ام م�تو�بّ م م�ت ا�ئ �ت

ک�ظد.  می ل عار�ظ  �ت اد  ا��ت �که  می دا�ظس�ت  ی  �ت محّمد�ت �ظد.«  ه��ت ا��تعداد  ا  �ب ه ها  ّ �پ »�ب  : لگ�ظ�ت

د.  �ش �ال  و�ش �ظ ی  �ت محّمد�ت م.«  ک�ظ�ی � �ب ظی  �ا� ام�ت �یس�ت  �ظ د  �ب »�ظ�ب   : لگ�ظ�ت ام  م م�ت ا�ئ �ت �که  و�ت�تی 

�ظم محّمد،  �ی �ب
لگو �ب : »�ب سر�ش �کرد و لگ�ظ�ت ام رو �به �پ م م�ت ا�ئ �ت

�ظ الکل �که �بود؟« کا�ش

د.  م �به ع�ی �ظ�یره �ش �ش هئ �پ محّمد �لکو�ت �کرد و ا�ظ �گو�ش

م؟«  لگو�ی : »من �ب ع�ی لگ�ظ�ت

لگو!  و �ب لگو، �ت ــ �ب

�ظا.  ن ��ی
، ا�ب ــ معلوم ا��ت



د.  ر��ی ا �ظگاه ا�ظ او �پ ال را �ب اده ا�ش و همان سوئ د روی �برارد �ظ ر�ظ�ی ام �پ م م�ت ا�ئ ار �ت ّ��ظ �ب ائ �ظگاه �ت

�به  و  �کرد  �لکو�ت  و   »… الکل  �ظ  کا�ش  ، اعر ا��ت �ش �که  ا  �ظ ن ��ی
ا�ب »�ظ�یر،   : لگ�ظ�ت ا��ا�ت 

د و  �ی د. ل�ب �گرظ لگو�ی د �ب ر��ی ال را می دا�ظس�ت اّما می �ت ن سوئ وا�ب �آ ی �ب �ت ًا محّمد�ت ا�ت �ظ د. ا�ت �ی سر�ش �کو�ب

ظی  � ک�ظم.« ا�ین �بود �که ��ی ا�ب�ت ل رظ را �ش �پ �ش ّه �آ �پ ا�ت�ت �یک �ب ار ل�ی �گدظ �کر �کرد: »�ب ود �ظ ا �ظ اد، ولی �ب س�ت ر ا�ی �ظ �ت م�ظ

م؟« لگو�ی ه هس�ت من �ب ا�ظ : »ا�ب لو ر�ظ�ت و لگ�ظ�ت ک�ظار �ظهاد و �ب را ل

 . �ت ام �ظگاه�ش �کرد. همهئ سرها �به �ر�ظ او �بر�گسش م م�ت ا�ئ �ت

لگو! ظی �ب لگو، ا�گر می دا� ــ �ب

ی.« ای را�ظ �کر�یّ ن �ظ
: »محّمد�ب اال �گر�ظ�ت و لگ�ظ�ت ی سر�ش را �ب �ت محّمد�ت

ان!« ی محّمد�تر�ب ال�ی سر �کر�ب ن �بر �پ ظر�ی � : »�آ د. لگ�ظ�ت ا�ظ ما�ظ ّ�ب �ب ع�ب ام ا�ظ �ت م م�ت ا�ئ م های �ت �ش �پ

؟ �یس�ت عر ا�ظ �ک : »ا�ین �ش ّه ها �کرد و لگ�ظ�ت �پ ام رو�به �ب م م�ت ا�ئ �ت

د د و ماه م�ب�� �ش �ی سش در�ظ اره ای �ب د«��ت �ی� و مو�ظ� �ش دهئ  ما را ا�ظ دل رم�ی

م ها  �ش د. همهئ �پ ر��ی ی  �پ �ت د، ا�ظ محّمد�ت ل� داد�ظ وا�ب عظ ّه ها �ب �پ ون هر�کدام ا�ظ �ب ار هم، �پ ن �ب و ا�ی

ده �بود.  �به دهان او �ظ�یره �ش

 ». ی ا��ت �یرا�ظ �ظ �ش ه �ا�ظ وا�ب �ی�ت ا�ظ �ظ ن �ب : »ا�ی ی لگ�ظ�ت �ت محّمد �ت

د.  ادی �کرد�ظ د و هلهله و �ش د�ظ ار د��ت �ظ ی ا�ظ�ت�ی د، �ب مده �بود�ظ د �آ وا�ب �به و�ب ّ�ت �که ا�ظ ا�ین �ب مع�ی �ب

�یر  ک�ب می �بر�د و ل�ت�ب ام�یرل ام صدرا ع�ظ ظراوان �به م�ت کار � �ت سش ال�ش و �پ ا �ت وا�ظس�ت �ب ام �ت �ب ی سرا�ظ �ت محّمد�ت

د.              ا�ش ، ا�یران، �ب رظ �ش
�ی ور عرظ ظی �برای �ک�ش ظراوا� دما�ت � ائَ �ظ د و م�ظ�ش ا�ب �ی �ب

  امیرکبیر، فرهادحسن زاده
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داستان هایی از زندگی امیرکبیر، محمود حکیمی 

�ظ  ار�ی �ت امدار  �ظ مردان  ا�ظ  �یر  ک�ب ام�یرل ان  ی �ظ �ت ا�ت م�یر�ظ

اوهئ  . رد هَرظ . وی �دود �ال 1222  هـ .�ت ا�یران ا��ت

 . ان ها��ت �ب ار �بر سر �ظ ان های �بس�ی کاو�ت ام�یر، دا��ت د. رد مورد هو�ش و �ظ ظراهان م�توّلد �ش �

�یوع  له �ش �ب ماری �آ �ی هران �ب هر �ت د �که رد �ش �یر اّطالع داد�ظ ک�ب رد ماه ��ظر �ال ١٢٦٧ �تمری، �به ام�یرل

ی  له �کو�ب �ب �آ امهئ  ر�ظ
�ب د�یک،  �ظرظ اهای  هر و رو��ت �تمام �ش ورًا د��تور داد �که رد  . ام�یر �ظ دا �کرده ا��ت �ی �پ

�ک�ظد.  دا �ظ �ی ماری �گس�تر�ش �پ �ی ا �ب ود �ت را سش ا�ب

ا�ت  ظی و �ظرا�ظ ادا� هل و �ظ د �که مردم ا�ظ روی �ب ی، �به ام�یر �ظ�بر داد�ظ له �کو�ب �ب ا�ظ �آ عظ �ظد رو�ظ �پ� ا�ظ �آ �پ

ظ�ت  د. ام�یر �� ده ا�ظ �ی له �کو�ب �ب �ظر �آ � ��یصد و سی �ظ هران �ظ�ت هر �ت د و رد �تمام �ش و�ظ �ظه سش �ظد وا�ک��ی �ی��ت ر �ظ �ا�ظ

د.  ورد�ظ د او �آ له مرده �بود، �به �ظرظ �ب ، مردی را �که ط�ظ��ش رد ا�شر �آ ا، رد همان رو�ظ صظ د. ا�ظ �ت �گران �ش �ظ

ظراوان  دوه � ا ا�ظ م.« مرد �ب اد�ی ظر��ت له �کو�ب � �ب ان �آ �ت ّه ها�ی �پ ا�ت �ب �ب : »ما �که �برای �ظ در�ش لگ�ظ�ت ام�یر �به �پ

ود!« ده می سش ن �ظ ّه �ب �پ م، �ب �ی لکو�ب له �ب �ب د ا�گر �آ ه �بود�ظ �ظا�ب ام�یر، لگ�ظ�ت : »�ب لگ�ظ�ت

�ظ�یرظ  او  �که  د  ورد�ظ �آ را  الی  �تّ �ب �بعد،  ه  �ی�ت د�ت �ظد  �پ ظی!«.  ادا� �ظ و  هل  �ب ا�ظ  د: »وای  �ی �کسش اد  ظر�ی � ام�یر 

روع �به �گر�یه �کرد.  ک�ظد و سش حّمل ل �ت
�توا�ظس�ت  �گر �ظ ار، ام�یر د�ی ن �ب ّه ا�ش مرده �بود. ا�ی �پ �ب

هل  �ب »مس�ئول   : لگ�ظ�ت ان  ظ�ی ا�را� �به  طا�ب  �ظ ر�ا  ا صدای  �ب �یر  ک�ب ام�یرل را،  ما�ب ا�ین  ا�ظ  �بعد 

ن  م، ا�ی ک�ظ�ی اد ل �ب ه ا�ی ا�ظ �ظ ا�ب ک�ت م و ل �ی ظی مدر�ه �ب�ا�ظ ا� ا�ب ه و �ظ�ی ا و �کو�پ م. ا�گر ما رد هر رو��ت �ی ه��ت
مردم، ما 

�ظد.« ی من ه��ت �ی�ت دان ح�ت �ظ ظر�ظ ّه های ا�یران، � �پ د. �تمام �ب �ی �ی�ش �ظمی �آ ع �پ و�ظ
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1 پرسش های قائم مقام فراهانی برای آزمایش فرزندانش چه بود؟ 

2 ویژگی های مشترک امیرکبیر و قائم مقام فراهانی چیست؟ 

3 خدمات قائم مقام فراهانی و امیرکبیر به ایران چه بوده است؟ 

. ...............................................................................................................................   4

به جمله های زیر، توّجه کنید. 

   دانشجوی کوشا، مقالۀ خوبی نوشت. 
   باغبان مهربان، گل های صورتی را کاشت. 

گروه های اسمی جمله های باال را در جدول زیر، می بینیم. 

گروه اسمی گروه اسمی جمله

مقالۀ خوبدانشجوی کوشا1

گل های صورتیباغبان مهربان2

در هر چهار گروه اسمی، واژه ای که بعد از اسم آمده است، »صفت بیانی« است که 
 دربارۀ چگونگی و ویژگی های اسم، توضیحاتی بیان می کند. صفت بیانی معمواًل پس از اسم 

می آید و »وابستۀ پسین« اسم به شمار می آید. 

در نمونه های باال، واژه های کوشا، خوب، مهربان و صورتی، صفت بیانی هستند. 
                  

یا منطقۀ  خود تحقیق  از شخصیت های معروف استان، شهر، روستا  1 دربارۀ یکی 
کنید و نتیجۀ آن را در کالس گزارش دهید. 

2 متن »آشپززادۀ وزیر« یا »نوجوان باهوش« را در کالس نمایش دهید.

وابسته های اسم)1(  صفت بیانی
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1 واژه های مهّم امالیی را از متن درس بیابید و بنویسید.

2 در هر یک از جمله های زیر، صفت های بیانی را بیابید.

  زنان اندیشمند، در سربلندی ایران عزیز، نقش مؤثر داشته اند.
  من آینده ای درخشان برای این نوجوان می بینم.

  برگ های سبز، زیر نور گرم خورشید می درخشیدند.

3 واژه های زیر را با صفت های بیانی مناسب، گسترش دهید. 

نمونه: حرم  حرم مطّهر

کاشف: ................................... مطالب: ................................... 

دریا:    ................................... لهجه:   ................................... 

همزه )ء( یکی از حرف های الفبای زبان فارسی است. این حرف، مانند سایر 
حرف ها در خّط فارسی، حرکت گذاری نمی شود؛ بنابراین، بهتر است بنویسیم 

م«؛ »مؤّدب« و نه »مَؤّدب«. 
ِ
»قائم« و نه »قائ

ـ  « ، کسره  ـِ در امالی واژه هایی مانند »جزِء اول« و »شیِء نورانی«، نشانۀ »ـ
نیست؛ به این نشانه »نقش نمای اضافه« می گویند. 

در نوشتن واژه های عربی همزه دار نیز، باید توّجه و دّقت کافی کرد: »شأن، 
رؤیا، مؤسّس، لؤلؤ، رئوس، توطئه، ان شاءاهلل.«



75

�کس�ت  ، �به �ش ا�ظ�ش ا�ظ اه ا�ماع�یل و سر�ب هئ  �ش اوم�ت دل�یرا�ظ ا همهئ م�ت الدران، �ب �ظگ �پ �ب

ده �بود.  �ظمی �ش کی ا�ظ سرداران، �ظ � ل �بود. �ی اه ا�ماع�ی اد همراه �ش هرظ کمال الّد�ین �ب د. � ام�ی �ب ا�ظ

د.  د�ظ کی ر�ا�ظ � د�ی ن �ظرظ اری رد �آ ا�بوری او را �به عظ �ی�ش اه محمود �ظ ا �ش اد همراه �ب هرظ کمال الّد�ین �ب �

د و ا�ظ روی  �ی رظ کا�ظ ��ت�ظ می لعظ �ب ا�ظ �ش �ره های �آ ظم�ظا�ک �بود. �ت ار�یک و � ار، �ت عظ

ار  عظ گِی  � ��ظ لک�ظ  �به  ن  �آ �ظو�ک  ا�ظ  و  مد  می �آ �ین  ا�ی �پ �بود،  ان  رظ
و�ی �آ ا�ظ ��ت�ظ  �که  کی  ه� �آ وده ای  �ت

می �کرد.  ن  رو�ش را  ا  صظ �ظ و  د  �ی ا�ب می �ت ار  عظ ل  دا�ظ �به  د  �ی ور�ش �ظ ور  �ظ ا�ظ  ه ای  لک ار�ی �ب د.  �ک�ی می �پ

د  �ی �کسش �تصو�یر مر�ظی را  ار،  �ت و روی د�یوار عظ �بردا�ش ه ای  م سو�ظ�ت �ظ�ی و�ب  ه �پ لکّ �ت ن  کمال الّد�ی �

د.  �کرد�ظ گاه  �ظ را  مر   �ظ  �ظمی،  �ظ سردار  و  محمود  اه  �ش �بود.  ه  �گر�ظ�ت او�ب  ار  عظ ��ت�ظ  �به  رو  �که 

 : �ت و�ش و�ش �ظ ّ� �ظ ا �ظ �یر �تصو�یر �ب کمال الّد�ین �ظ �

م�ت ر��ت می �ظ ا  ��ب ه  �ب ا  ص�ب ُهدُهد  ای 

م ا�کداِن �ظ و،  رد �ظ و  �ت ��ی�ظ ا��ت  طا�یری �پ

م�ت ر��ت می �ظ ا  �ب �ک ه  �ب ا  �ب �ک ا�ظ  ه  �ک �گر  �ظ �ب

م�ت ر��ت می �ظ ا  و�ظ ان  �ی �ش �آ ه  �ب ا  �ظ  �ین �ب
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مه �کرد.  مرظ �ظ را �ظ عر �ا�ظ ، �ش �یر ل�ب د و �ظ رام �ش د. �آ ظ�ظدی �ظ �
سردار ل�ب

�به سردار  اد  هرظ �ب ن  کمال الّد�ی � �بود.  �کرده  را  ود  �ظ کار  ی،  اسش �تّ �ظ و  عر  �ش

ود.  م وی �گ�ش �ظ ه را ا�ظ روی �ظ ار�پ د و �پ د�یک �ش �ظرظ

ظرامو�ش  � ! من ردد را  �ت م�یرظ لم �حر�آ �ت �بر  ن  ظر�ی � : »�آ لگ�ظ�ت سردار 

 ». م های ما��ت �ظ �ی�ب �ظ و ط�ب ی �ت اسش �تّ �کردم. �ظ
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�بول، گاه رد  ا�ظ . گاه رد م�ر �بود، گاه رد ا��ت �ت دا�ش رام و �ترار �ظ ّد �بمال �آ ��ی

داد�گری  �ی ا ا��تعمار و �ب ه �ب ار�ظ گاهی و م�ب ا مردم را �به �آ ان و گاه رد ه�ظد. همه �ب ا�ظس�ت ا�ظعظ

رد  را  ا�ظگ��یسی  ان  �ب �ظ د،  ر��ی �که  گل�ی�  ا�ظ �به  ور  رسش �پ ظی  رو�ا� ا�ین  می �کرد.  دعو�ت 

ها �به لگ�ظ�ت و�گو  �ظ م�ظدان �آ �ش د�ی ا ا�ظ ک�ظد و �ب ظی ل ظ�ظرا� ان �� �ب ا �به ا�ین �ظ مو�ظ�ت �ت اه �آ تی �کو�ت مّد�

ظی می �کرد.  ظ�ظرا� ی �� �ت و رد م�ر �به عر�ب و�ش ظرا�ظ�وی می �ظ ظرا�ظ�ه، �به � �ظد. رد � �ی �ظ�ش �ب

امه ای �به  ، �ظ ا�ظ�ت ور�ش رد�ی ور و�ت�تی �ظ�یر�ظگ ا��تعمار را رد �ک�ش رسش ظی �پ ا�ین ا�یرا�

ک�ظد.  یم ل حر� ا�کو را �ت �ظ�ب ا �ت �ت �ت و�ش ی، �ظ �یرا�ظ ای �ش ان، م�یر�ظ �یع�ی د �ش ��ی �ت ع �ت مر حب

�ظی را  ار�ی ظ�توای �ت ام، � �ب ر�گوار، سرا�ظ رظ
اع و �ب �ب ع �ش ، ا�ین مر حب ر�گ رظ

ای �ب م�یر�ظ

صارد �کرد: 

کم م�ار�به  ا�کو، رد �ل �ظ�ب ون و �ت و�ت م، ال�یوم… ا��تعمال �ت »�ب�م الّله ا�ّر�من ا�ّر��ی

 ». ه، ا��ت مان، صلوا�ت اهللِ َو َ�الُمُه َعَ��ی ا امام �ظ �ب

ود را �کرده �بود:  ، کار �ظ ر�گ رظ
ای �ب ادی و م�یر�ظ �ب ّد �بمال الّد�ین ا�د�آ امهئ ��ی دو �ظ

ا�ظگل�ی�  هئ  وط�ئ �ت و  اد  ا�ظ�ت ا  �گ�ظ �ظ �ت �به  اه  �ش د؛  �ش حر �یم  �ت ا�کو  �ظ�ب �ت د؛  �ش ه  �کس�ت ان ها    �ش ��ی �ت

ورد. �کس�ت �ظ �ش

https://www.roshd.ir/803-10-2


78

1  سّیدجمال الّدین اسدآبادی در چه زمینه هایی استعداد داشت؟ 

2  چه رابطه ای بین شعر حافظ و نّقاشی کمال الّدین بهزاد بود؟ 

3  چرا روحانیان و چهره های علمی ـ فرهنگی تأثیر بیشتری در جامعه دارند؟ 

. ............................................................................................................................... 4

به این واژه ها توجه کنید:

»صبا و سبا«، »آرام، رام«  

در این واژه ها، نوعی نزدیکی آوایی وجود دارد. به این گونه نزدیکی آوایی واژه ها که شعر و 
نثر را زیباتر و خوش آهنگ تر می کند، »جناس« می گویند. 

به نمونه های زیر توجه کنید و جناس ها را بیابید.

         ای نام تو بهترین سرآغاز                             بی نام تو نامه کی کنم باز؟
هر که این هر دو ندارد عدمش بِه ز وجود  شرف مرد به جود است و کرامت به سجود 

1 دربارۀ تأثیر دو نامۀ میرزای شیرازی و سّیدجمال، گفت وگو کنید.

2 از دیوان حافظ، متن شعر » ای هدهد صبا به سبا می فرستمت…« را بیابید. در گروه 
بخوانید و قافیه های آن را مشخص کنید.

جناس
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1 در متن درس، دو واژه بیابید که شکل نوشتاری و گفتاری آنها مانند »شنبه« متفاوت باشد.

2 در هر یک از جمله های زیر، گروه اسمی و وابسته های آن را مشّخص کنید.

   شعر زیبا، هم در گزینش لفظ و هم در بیان معنا، توجه مخاطب را برمی انگیزد. 
   میرزای بزرگ، مرجع شجاع، فتوای تاریخی را نوشت.

3 در نمونه های زیر، جناس ها را بیابید.

الهی، چون تو حاضری، چه جویم و چون تو ناظری، چه گویم؟ )عاّلمه حسن زاده آملی(

سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند      همدم گل نمی شود،  یاد سمن نمی کند )حافظ(

نه هر چه به قامت مهتر، به قیمت بهتر. )گلستان سعدی(

برخی از واژه ها، به گونه ای تلّفظ و شنیده می شوند که با شکل نوشتاری شان مطابقت 
کامل ندارد؛ مانند »پنبه، منبر، سنبل و…«

به هنگام نوشتن امالی فارسی، به این گونه از واژه ها، الزم است، توجه کنیم:

گفتارنوشتار
پنبه
منبر

سنبل

پمبه
ممبر

سمبل
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روردگار  �پ ار�ک  م�ب ام  �ظ �که  د  د�ی ی  دظ کاعظ راه،  ی رد  ان، رو�ظ عار�ظ ا�ظ  کی  �  �ی

�ظد.  �ت �ش د و می    �گدظ ن می �ظهاد�ظ ر �آ
ا �ب ده �بود و مردم �پ ه �ش �ت و�ش ن �ظ ر �آ

)�ب�م اهلل( �ب

کا�ظ د�یوار  در �ش د و ا�ظ دظ را معّ�ر �گردا�ظ ن  کاعظ دظ را �بر�گر�ظ�ت و �آ اد و کاعظ س�ت ا�ی

د. ا�ش ران رد امان �ب ای ره�گدظ ��ی�ب �پ ا ا�ظ �آ �ظهاد �ت

»ای  د:  می �گو�ی او  �به  ی  دا�ی �ظ �که  د  د�ی وا�ب  �ظ �به  ی  �ب �ش  . �ت �ش �گدظ مّد�ت    ها 

�ظهادی.  �تی و �رم�ت  ر�گ دا�ش رظ
�ب مرا  �کردی و  و�ش �بو  ام من �ظ �ظ  ، دو��ت

م  واه�ی ر�گ و �گرامی �ظ رظ
�ب و را  �ت �ظر�ت  ا و �آ �ی م، رد د�ظ و معّ�ر �گردا�ظ�ی �ت ام  �ظ �ظ�یرظ  ما 

». �ت دا�ش

رسالۀ ُقشیریّه، ابوالقاسم قشیری
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ان و  �ب ظی �که د�ین و �ظ � م�ی ؛ سر�ظ لکوهم�ظد ا��ت رظ و �ش
�ی ر�گ و عرظ رظ

�ب ظی  � م�ی ا�یران سر�ظ

. �کرهئ ما��ت �ی اره ای ا�ظ �پ ک�ظون �پ ه و ال ا�ظ�ت رور�ش �ی ن �پ و رد �آ ان من و �ت �م و �ب ظره�ظگ و �ب �

�ت و  مان، عرظّ ده اّما هر�گرظ ا�ی ظی د�ی ظراوا� دهای � �ظ م ها و �گرظ ، ��ت �ظ ار�ی ه رد طول �ت ا�گر�پ

. داده ا��ت ود را ا�ظ د��ت �ظ ارادهئ ا��توار �ظ

م  �ش �پ �به  اری را  �بس�ی ن  �یر�ی ل�ظ و �ش �ت ه های  ّدس، ل��ظ اع م�ت �که رد دوران د�ظ ظی  ه� م�ی

هدای  ود ا��اس �کرده ا��ت و �ش �کر �ظ �ی ون دالوران را �بر �پ ده و �گرمی �ظ د�ی

من،  د�ش ی ر�می های  �ب و  ی ها  ا�ظ �گس�ت ا�ظ  و  داده  ای  �ب ود  �ظ را رد دل  اری  �بس�ی

. ورده ا��ت ون دل ها �ظ �ظ

ان  رلک�ظ
ان  �ب ی و �ب �ب �بس�ی

ان  وا�ظ ان و �ب وا�ظ و�ب م �ظ �ی ل ع�ظ �ی، �ظ�ی حم�ی �ت
�ظگ  رد دوران �ب

دار  ا�ی �یر و �پ دظ ا�پ و�ظ   �ظ �ظ ظی ا��توار و �ّدی �ظ ا� �ظ�ی ی را �به �ب دا�ی ه�ظهئ �ظ ن �پ اهی، ا�ی ی و ��پ سش ار�ت

ل �کرد. د�ی �ب ی او، �ت کا�ی ان امر �ی هئ صّدام و �ام�ی ا�ظ �ی وم و�سش رد �برا�بر ه�ب

افتخار  و  بیان حّس غرور، عظمت  برای  شعرهای میهنی، 
ملّی سروده می شوند. به هنگام خواندن این گونه متن ها باید با 
حفظ استواری کالم و تأکید بر واژگان کلیدی متن، همچون »وطن…« لحن مناسب و آهنگ 

حماسی را به کار گرفت.

81
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�بر سر مردم  ک  م�ب و مو�ش �ب �آ �ت�ش  م�ین،  �ظ و  �مان  �آ ا�ظ  من،  �که د�ش ام  ّ ا�ی ن  �آ رد 

د  �ی �ر�ظ ود �ظ ا�ظ�ت و �بر�ظ �ب ظرا�ظ هر�گرظ ر�ظگ �ظ ، ا�یران سرا� ظ�ت � ظرو می ر�ی م�ین � گ�ظاه ا�ین سر�ظ ی ل �ب

�به  ا�داری را  داری و �پ ا�ی کی،   �پ ال �پ د و ردس  ا ما�ظ ا�بر�ب �پ �کرد؛  �ظ ود را رها  و�ش �ظ �ظ�ب و�ب و �ب

. مو�ظ�ت هان �آ دهئ �ب �ظ اده و دل �ظ �ظ ا�ظ�ان های �آ

اع ا�ین مّ��ت رد  �ب ان �ش ا�ظ من و سر�ب ان موئ وا�ظ ّدس، �ب اع م�ت ری، رد دوران د�ظ �آ

د و �پ�  د�ظ ظر�ی � �گ�یرظ �آ �گ�ظ�ت ا�ظ ان، �ما�ه های �ش روردگار مهر�ب من، �به �ط�ظ        �پ �ش د�ش ا�ظ ر �ت
�برا�ب

ا علم د، �ب �ی ��ظد و دالوران ر�ش ان سر�ب ا�ظ ال�ش هم�ین سر�ب �ی، همّ�ت و �ت حم�ی �ت
�ظگ   ان �ب ا�ی  ا�ظ �پ

ظی  �کر ا�یرا� �گر �ظ ا�ظ �ی ظی و �ب �ما� م�ین �آ �بروی ا�ین سر�ظ �ظ �آ ا �ا�ظ ، �ت ظ�ت � عّهد رد�آ م�ی �ظصّص و �ت �ت
و دا�ظ�ش و

د. ا�ش �ب

هن ا�المی،  �ین م�ی �ی ا�ک �آ ده و �پ �ظ ان سر�ظ وا�ظ مان و �ب اا�ی ادا�ب و �ب ان �ش وا�ظ و�ب ، �ظ امرو�ظ

مای  �ظد و ��ی ظردا�ی �ظار �ظ�ل های امرو�ظ و � ظ�ت �ت و ا� د �که ما�یهئ عرظّ دار�ظ ا�ی لل، ا��توار و �پ �ظد �ت هما�ظ

، رد همهئ  ر�گ رظ
د �ب داو�ظ �ظد و �به �ط�ظ �ظ را�ی وری می �آ و�آ اّل�ت�ی�ت و �ظ لکوه �ظ �یور و �ش وطن را �به �ظ

واه�ظد  ی �بر�ظ ادم�ظسش �ظ ی و �آ ظرا�ظ ا سرود سر� م ا�یران ا�المی را �ب ر�پ دان ها، �پ عرصه ها و م�ی

. �ت ظرا�ش ا�

٭٭٭
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وا ماأ مرا  دل  ای  ن ،   وط نای 
ک

مس� مرا  ن  �ت ای  ن ،  وط ای 

م �ش �چ همه  ما  و  �نور  و  �ت ای  ن ،  وط ...ای  ن  �ت همه  ما  و  ان  �ب و  �ت ای  ن ،  وط ای 

وی �ن �ش ر 
گ

� ه  �ک م�ت  و�ی
�گ �ته ای 

�ک ن�ن �ت به  � ده  �ن �ن و  ان  �ب به  � ی  ما�ن اد،  �ش

دل به  � مِهر  �ت  ه�ن و  �چ را  ی  دم ن :�آ م اهر�ی ا�ن  مار  �ش م 
�ک َود،  ُ �ب �ن

ن د�ی و  ی  دگا�ن �ن �ن و  اموس  �ن نمهر  وط و  مال  و  دان  ا�ن �ن و  �ت  عرنّ

دل به  � �ت  دا�ش �ن ن  وط ح�بّ  ه  �ک ن  �آ نو  م �باور  به  � ر  �نو�ب �ت ان  �ن مرده 

ادیب الممالک فراهانی

1 در متن درس، سرزمین ایران با چه ویژگی هایی توصیف شده است؟

2 دربارۀ ارتباط حدیث »حبُّ  الوطِن ِمَن االیمان« با محتوای درس، توضیح دهید.

3 به نظر شما، برای عّزت و سربلندی ایران اسالمی در عرصه های جهانی چه باید کرد؟ 

. ...............................................................................................................................   4
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به جمله های زیر توّجه کنید.

1. آن قهرمان پیروز شد.   

2. من این میز را ساختم.  

در هر دو گروه اسمی مشخص شده، کلمۀ )آن، این( پیش از اسم، »صفت اشاره« است که 
دربارۀ دوری و نزدیکی آن اسم توضیح می دهد. چون صفت اشاره قبل از اسم می آید، »وابستۀ 

پیشین« اسم خوانده می شود. اکنون، جمله های زیر را بخوانید:

3. چهار دانش آموز به همان کالس آمدند.  

4. اّولین گروه در همین مسابقه پیروز شدند.  

اسمی،  گروه  دو  هر  در  کنید.  توّجه   4 و   3 جمله های  در  اسمی مشخص شده  گروه های  به 
کلمه ای که قبل از اسم آمده است، صفت شمارشی است و دربارۀ شمار اسم توضیح می دهد. 
شمارشی  …( صفت  و  سومین  دومین،  )اّولین،  ترتیبی  و   )… و  سه  دو،  )یک،  اصلی  اعداد 
هستند. صفت های شمارشی که پیش از اسم می آید وابستۀ پیشین اسم نامیده می شود. اکنون، 

گروه های اسمی جمله های 1 تا 4 را به هسته و وابسته تقسیم می کنیم.

گروه اسمی

وابستۀ پیشین
هسته

صفت شمارشیصفت اشاره

قهرمانــآن

میزــاین

دانش آموزچهارــ

کالســهمان

گروهاّولینــ

مسابقهــهمین

وابسته های اسم )2( 
صفت اشاره، صفت شمارشی 
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الفبای خّط فارسی در مقایسه با الفبای خط های مشهور دنیا، پرنقطه ترین است؛ 
بنابراین، در نوشتن امال الزم است حرف های یک نقطه ای، دو نقطه ای و سه نقطه ای 
را بشناسیم و نقطۀ هر حرف را در جای خاّص آن قرار دهیم؛ مثال: نزد ـ ترد، بنی ـ نبی

1 نمونه هایی از زیبایی ها و جاذبه های شهر و استان خود را بیان کنید.

2 دربارۀ راه های حفظ منابع طبیعی کشور عزیزمان، ایران، گفت وگو کنید.

1 چهار واژۀ  مهّم امالیی از متن درس بیابید و برای هر کدام، یک متضاد و یک مترادف 
بنویسید.

2 جمله های زیر را به اجزای آن تجزیه کنید؛ سپس، هسته و نوع وابستۀ گروه های اسمی 
را مشخص کنید.

  دشمن بی رحم، بمب بر مردم بی گناه، فرو می ریخت.

  این ملّت شجاع،  در هشت سال، حماسه های شگفت انگیز آفریدند.

فعلمتّمممفعولنهاد

3 در متن درس، یک تشبیه بیابید و رکن های اّول و دوم آن را مشخص کنید.
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ی معلوم ا�ب ظ�ت � مِن �آ اده رد �پ س�ت ای ا�ی

وطن من!

لوم ر�ین مطظ ا�ت وا�ظ ای �ت

و را دو��ت دارم! �ت

ا دل ِلِ رد�ی ما�ی ا�ب �ش �ت �ظ ای �آ

د ده ا�ظ �ی دان �بر�گرظ ه�ی ی�ت را �ش ان ها� ا�ب ام �ظ�ی �که �ظ

ظرو�تن �ظ�یروم�ظد! ای �

��ظد
و، ��برظ و سر�ب ک�ظار �ت م رد ل اده ا�ی س�ت ا�ی

ن رد�ظ�ت �گردوی لکه�ظ�الی و �آ و �ت

�گرا�ظم، �بر را �ظ و�ظ �ت ه من �ظ لک �ظ �ی�ش ا�ظ �آ و �ب

اده ای س�ت و ا�ی �ت

و سران �ت و �پ

د �یر�ظ مسش ا�ی�ش و�ش �ی مردان �ظ

https://www.roshd.ir/803-11-2
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و ماردان ص�بوری داری

ر�ئ�ت م�ظد. ، �ب ا�ی�ت ظی �به عظ درا� و �پ

و را دو��ت دارم �ت

�ت را ه �که ع�ش ن �گو�ظ �آ

ا را رد�ی

ا�ب را ... ظ�ت � �آ

ی ها! و�ب ا�یر گل ها، �ظ رظ مع الحب ای محب

هار ا��توار! ای �ب

و�ظ�ت ...، ا�ظوس مّوا�ب عاط�ظه و �ظ�ش ای ا�ت�ی

لکوهم�ظد! ای �شُ �ب ک�ی � ای �ش

؟ ... ر ا��ت �ت �ت و عاسش م�ین ا�ظ �ت ای �ظ �ب �ک

م�یرم ا �ب و �بر�ظمی �گردم، �ت من ا�ظ �ت

گی ا��ت دل �ظ و �ظ ک�ظار �ت و مر�گ رد ل

و را دو��ت می دارم ... �ت
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ظی ! ا�ظوس می ما� در �به ا�ت�ی �ت حپ

و ا�ر �ت و و �به �ظ �برای �ت

ظرو�تن! هلواِن � ای �پ

ظی ا�ش را و�ع�ت داد! ا� در مهر�ب �ت دا حپ �ظ

رد دورهای �کو�یِر ط�ب�

ا�ت �ظ ن ا�تّ �آ

؟! اد�ت هس�ت �ی

�پ �ک� ه ه�ی �ظه من �بودم و �ظ

اد... دا �بود و �گرد�ب �ظ

! ّد�ب ک موئ ه ای �پو�پ وطن من، �آ

ع! �ین �تن م�توا�ظ ای رو  �ی

�ین �تن! ع رو �ی ای م�توا�ظ

ای وطن من!

از آسمان سبز، سلمان هراتی 
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عمل الِص  ا�ذ   مو�ذ �آ ی  عل   لا�ذ َد�ذَ   ا�ذ ه  رذّ ُم�ذ دان  را    ح�ت ِر  �ی �ش

ا�ذ�ت �ی   دس�ت ی  هلوا�ذ �پ ر  �ب ا  رذ �ذ ا�ذ�ترد  �ت �ش و  ورد  ر�آ �ب ری  �ی م�ش ش
�
ود  �ذ

ی عل روی  ر  �ب   �ت دا�ذ ا�ذ دو  �ذَ یاو  ول هر  و  ی  ّ �ب �ذ هر  اِر  �ذ �ت ا�ذ

ی عل ن  �آ ر  �ی م�ش ش
�
  �ت دا�ذ ا�ذ مان  �ذ یرد  کاهل   ا�ی�ش رذ �ذ در  ا�ذ او  رد 

ک
�

عمل 5 ن  �ی �ذ  ، ار�ذ م�ب ن  �آ ران  ح�ی   �ت سش
ی محل�گ �ب رحم  و  و  ع�ذ مودن  �ذ   و�ذ

ی �ت را�ش ا�ذ   رذ �ی �ت   �ذ �ی �ت ن  م ر  »   �ب  : �ت �ذ ی؟«�گ �ت ا�ش دذ �ب�گ مرا  دی،  �ذ
�گ ا�ذ ه  �پ   ا�ذ

�ذم می �ذ   ح�ت ِی  �پ   ا�ذ   �ذ �ی �ت ن  »  م  : �ت �ذ �ذم�گ �ت مور  ماأ ذه  � م  ح�تّ   دهأ �ذ �ب

هوا ِر  �ی �ش س�تم  �ی �ذ م،  ح�تّ ِر  �ی وا�ش
�گ د  �با�ش ن  م ِن  د�ی ر  �ب ن  م �ذعِل 

�ذ �آ �باِد   ، هو�ت �ش �باِد  و  م  �ذ�ش �ذما�ذ�باِد  اهِل  ود  �ب �ذ ه  �ک را  او  ُرد  �ب

دا10 ر�ذ �ی �ذ ان،  م�ی رد  د  م رد�آ ون  ا«حپ سرذ ردن 
ک
� هان  �ذ دم  د�ی را    �ذ �ی �ت

مثنوی معنوی، مولوی

1 در بیت اّول، به کدام صفات حضرت علی اشاره شده است؟

2 کدام بیت با مفهوم عبارت »االعماُل بِالّنیات« مناسبت دارد؟

3 مولوی، در بیت نهم، بر چه نکته ای تأکید کرده است؟

. ...............................................................................................................................  4
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به جمله های زیر، توّجه کنید.
  شما کدام ورزش را دوست دارید؟   چند کارگر در کارگاه کار می کنند؟

در گروه های اسمی مشخص شده، واژه ای  که قبل از اسم آمده است، »صفت پرسشی« است 
که دربارۀ نوع، چگونگی یا مقدار اسم، پرسش می کند. صفت پرسشی، پیش از اسم می آید و 

وابستۀ پیشین اسم به شمار می آید. اکنون به جمله های زیر، توّجه کنید.
  چه باغ باصفایی است!        عجب سخن ارزشمندی گفتی!

در هر یک از گروه های اسمی باال، واژۀ قبل از اسم، »صفت تعّجبی« است و احساس و 
عاطفۀ گوینده را دربارۀ اسم، بیان می کند. صفت تعّجبی پیش از اسم می آید و وابستۀ پیشین 

اسم، شمرده می شود.
اکنون، در جدول زیر، به جایگاه وابسته های اسم، در گروه های اسمی، توّجه کنید.

گروه اسمی

وابستۀ پیشین
هستۀ گروه

صفت تعّجبیصفت پرسشی

ورزشــکدام

کارگرــچند

باغیــچه

گل هاییچهــ

سخنیعجبــ

1 حدیثی از پیامبر اسالم  بیابید که در آن، به مفهوم مصراع »افتخار هر نبّی و هر ولی« 
اشاره شده باشد؛ سپس، در کالس دربارۀ آن گفت وگو کنید.

2 دربارۀ راه های درست مبارزه با خشِم نابجا، با دوستان خود، گفت وگو کنید.

وابسته های اسم )3( 
صفت پرسشی، صفت تعّجبی 
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1 برای هر یک از واژه های زیر، دو هم خانواده بنویسید.
اخالص، حق، مأمور  

2 معادل معنایی واژۀ »اسد« را از متن درس بیابید و با آن یک تشبیه بسازید و ارکان 
آن را مشخص کنید.

3 جاهای خالی نمودار زیر را با نوشتن کلمات مناسب کامل کنید.

4 گروه های اسمی مشخص شده در جمله های زیر را به هسته و وابسته تجزیه کنید و 
در جدول قرار دهید.

  چه انشای زیبایی، نوشته ای!
  عجب لباس گران قیمتی به فقیر بخشیدی!

  چه پرسش دقیقی از معلم پرسیدی!

گروه اسمی

وابستۀ پسینهستهوابستۀپیشین

صفت بیانیاسمصفت تعّجبی

  
در  بی آنکه  و خوانده می شود؛  نوشته  به دو شکل  فارسی،  زبان  در  واژه ها  از  برخی 
معنای آنها تغییری ایجاد شود. در هنگام نوشتن آنها، الزم است به تلّفظ واژه و امالی 

کافی کرد: »هوشیار، هشیار.« توّجه  و  آن دّقت  درست 
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د �که، مردی رد راهی می ر�ف�ت و  ورده ا�ف �آ

د �ت�ش  �ی �ت و رد ع�ت �ین دا�ش ��ت �فد رد �آ می �چ رِدَ

ا می روی؟«  �ج : » �ک کی او را �گ�ف�ت � لل �جود. �ی �ف

وم  ان می �ش فرو�ش می دارم؛ �جه �فَرف � : » رِدَ �گ�ف�ت

اءَ اهلل!«  �گو ِاْن �ش : » �ج ی �فرم.«  �گ�ف�ت ا �فرف �ت

؟  �ت ا��ت ه �ا�ج اءَ اهلل �چ : » �جه ِاْن �ش �گ�ف�ت

او  ار!«  ا�ف �ج �فرف رد  و  �ین ا��ت  ��ت �آ �جر  ر  �ف �که 

ن  ورد و �آ �ف ا�ف . رد راه، طّراری �جه وی �ج �ت �ش �گدف �ج

د �که  ن مرد وا�ت�ف �ش ون �آ �جرد. �چ ل�ت �ج ر �جه ��ی �ف

، هم  ا�ت �ف �ت و �جه ا�تّ �گ�ش ا�ف �جل وار �ج د، �ف �جرد�ف ر �ج �ف

�فرف  : » هان!  �گ�ف�ت و  ورد  �ف ا�ف �ج او  �جه  ن مرد  �آ

اءَ اهلل!«  د ِاْن �ش �جرد�ف ر �ج :» �ف دی؟«  �گ�ف�ت �فر�ی

ن  اءَ اهلل رد �آ اه �کردی؛ ِاْن �ش �ج �ت : » ا�ش �گ�ف�ت

ده دهد!« ا�ی ا �ف د �گ�ف�ت �ت ا�ی ع �ج مو�ف

َروح االرواح، َسمعانی

https://www.roshd.ir/803-12-2
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ون ا�ف �یک �و،  ؛ �چ ه ا��ت ا�ف�ت ه �ی رش
�وه ای و�ی �ف معاصر ا�یران �ج ار�ی همن ماه 1357 رد �ت �ج

گ�یری  کل � ادی مردم و �ش �ف ی و �آ ا�ف رها�ی �ف �گر �و، �آ اهی و ا�ف د�ی اه�ف�ش ام �ش �ف ی �ف ا�ش فرو�چ ه�فگام �

لگ�یرف  ورا�ف �ش ال�ج  ا�ف�ت ا  �ج ام  �ج اهی، سرا�ف اه�ف�ش �ش �ا�ٔه   2500 ام  �ف �ف  . ا�المی ا��ت مهوری  �ج

، �که  �ف�ش �ج
د  ال�ج ام�ی د. ا�ین ا�ف�ت ده �ش ک�فار �ف ُه(  � َس ِسّرُ ِدّ فی   )�تُ � مردم، �جه ره�جری امام �فم�ی

ه دارد: ��ت
گی �جر�ج � رش

، سه و�ی کل �گر�ف�ت ن رد �ال 1342 �ش ا�یه و ا�اس �آ �چ

اوری دا محوری و د�ین �ج   �ف

ه �ی ی�ت �ف�ت ا�یٔه اصل وال�   ره�جری �جر �چ

گی مردم � ار�چ   و�د�ت و �یک �چ

د ره�جری و مّل�ت و ��ج�ج  �یو�ف ر�ین �امل �چ �ین و اص�ی �ت �ف��ت ی، �ف ه�ج اد مدف �ت مان و اع�ت ا�ی

مان  د و ا�ی و��ی �جه �ت اری »ره�جر« و »مردم«  ، دل ��چ �ی�ت�ت ا��تواری مردم �جود. رد ح�ت

ا��ت و »و�د�ت  ان �جر�ف گی ا�ف م�ی � د �که دوگا�ف د �ف �یو�ف �چ �فان ا�ین دو را �جه هم  ن    �چ الهی، �آ

. �ت دار �گ�ش د�ی کلمه« �چ

ا  �ج ال�ج ا�المی و  ٔه ا�ف�ت ا�ف فر�ف ار � ان �گدف �ف�ی �ج ی  وا�ی �ی�ش �چ �جه  ی ا�یران  ال�ج �ت اور و ا�ف ن �ج مردم د�ی

https://www.roshd.ir/803-13-1
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مهوری ا�المی« را ا�ف همان  ادی، �ج �ف الل، �آ �ت م الهی، سه اصل ا�ا�ی »ا��ت عا��ی ه �جر �ت لک�ی �ت

د. ان ا�الم �کرد�ف �ی ها�ف ود �جه �ج ام �ف ا�ف �جه ع�فوان هد�ف اص�ی �ت�ی �ف �آ

�ش های  م ا�المی و ار�ف عا��ی گ�یری ا�ف �ت هره � د، �ج ا�ی فرف ال�ج می ا� �ش ا�ین ا�ف�ت ی �که �جر رد �ف�ش �یرف �چ

فی  ع� ا دارد؛ �ی ا�ی مٔه �ف �ش ه رد دو سر�چ فی همواره ر�ی�ش اطن هر ا�یرا� �یرا، �ج ؛ �ف فی ا��ت فره�فگ ا�یرا� �

�فده و ا��توار می دارد. ا�ی فره�فگ« و هم�ین دو ا��ت �که او را �چ »د�ین« و »�

 ، ا�ت �ی دا�ی�ش اد�ج �ی ار �چ رف
�ین ا�ج �ف��ت د. �ف �ی د می �آ د�ی ا�گون �چ ارها و عوامل �گو�ف رف

اری ا�ج ا�ت �جه �ی �ی اد�ج

. م�ین ا��ت وام �یک سر�ف ام و و�د�ت همٔه ا�ت ان، �امل ا�فس�ج �ج . �ف ان« ا��ت �ج »�ف

ن  ه�تر�ی . �ج گار ا��ت فره�فگ همان رو�ف �کر و � �فدٔه �ف فما�ی امعه رد هر دوره ای، � ان هر �ج �ج �ف

امعه  ن �ج ا�ت �آ �ی �جه اد�ج وردن  امعه، روی �آ اورهای هر �ج �ج ه ها و  د�ی�ش ا ا�ف �ج ی  ا�ی �ف �ش راه �جرای �آ

ٔه �یک  د�ی�ش فره�فگ و ا�ف ٔه � �ی�ف �ی م و �ف�شری ا��ت �که �آ �ف ار �ف �ش ، همٔه �آ ا�ت �ی صود ا�ف اد�ج ا��ت و م�ت

». امعه ا��ت ان �ال �یک �ج �ی ، �ج ا�ت �ی �گر، »اد�ج ار�ت د�ی ؛ �جه ع�ج امعه ا��ت �ج

هرٔه  د، �چ ک�ف�ی ان و م�ش�فوی مو�وی رو می � اه�فامه، گل��ت �فد �ش ی ما�ف ما �جه �یک ا�شر اد�ج و�ت�تی �ش

د. اصواًل  ود دار�ی م �ف �ش �ی�ش �چ �فاص را �چ �تماعی ا�ش ار و م�ف�ش ا�ج امعه و ر�ف�ت ن �ج ا�ف�ان های �آ

. ن مّل�ت ا��ت ا�ت �آ �ی �فا�ف�ت هر مّل�تی، اد�ج د �ش کل�ی

https://www.roshd.ir/803-13-2
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�کری،  ادهای �ف �ف�ی اری ا�ف �ج ال�ج ا�المی، �ج��ی م ا�ف�ت �ی عٔه ع�ف �چ� ا�ف وا�ت

ا�ین  د.  د�گر�گون �ش ا�یران  امعٔه  �ج ال�تی  ا�ف ی و  �ش ار�ف ارهای  مع�ی گی و  � فره�ف �

د. �وه �گر �ش ال�ج ا�المی �ف�یرف �ج و  �ی��فدگان �چ� ا�ف ا�ف�ت ار�ف �ش گی رد �آ � فره�ف فی و � � ال�ج د�ی ا�ف�ت

�فد:  ی ما�ف ک�ی�ج  ها�ی ر� ه ها و �ت ود و وا�ش ا�ت �گ�ش �ی ه ای �جه روی اد�ج ا�ف ال�ج ا�المی، ردهای �ت ا�ف�ت

گی،  � عّهد، مردا�ف �ت ه،  ار�ف ، م�ج ، �کرام�ت را�ف�ت ار، سش �ش ، ا�ی هاد�ت ام، �ش �ت�ی الل، ا�الم،  �ت »ا��ت

�جراردی،  �جرا�جری،  د،  ه�ی �ش  ، وال�ی�ت  ، �ج �ج��ی
گی،  م�فد� ر�ف ی،  ا�ف �ج ا�ف �ج ی،  �یرف م ��ت ��ت گی،  اد� ��ت ا�ی

ان مردم روا�ج و �گ��تر�ش داد. �ج د، رد �ف د�ی ی �ج �گر�ش ا �ف اد�ت و ...« را �ج ، ر�ش �ماسه، �دا��ت

ار،  �ش ا، ا�ی �فد همد�ی و ��ف ی ما�ف ل�ت ها�ی �ی �ف د و �ف ّه �ش و�ج ی �ت د�ی�ش اد  ا�ف �ف ، �جه �آ ال�ج ا�ت ا�ف�ت �ی رد اد�ج

. �ت دار �گ�ش د�ی فی، �چ ه�وا� وا�فمردی و �چ ّٔه �ج المان و رو��ی ه رد �جرا�جر �ف ار�ف اوم�ت و م�ج م�ت

ار و  �ش فما�یه و مح�توای �آ ی ا��ت �که رد ردو� ال�ج �ت ، ا�ف ال�ج ا�ت ا�ف�ت �ی د، اد�ج ه �ش ه �گ�ف�ت ن �چ ا�یٔه �آ �جر   �چ

د.  �ف ن مو�ج می �ف ار رد �آ �ش اوری و ا�ی ور و رادمردی و د�ین �ج �ت و �ش مده ا��ت و ع�ش د �آ د�ی ا�فکار �چ

ال�ج ا�المی را  رمان های ا�ف�ت �فه ای ا��ت �که �آ �ی حج گ�ف ال�ج ا��ت و � ٔه ا�ف�ت �ف �ی �ی ، �آ ال�ج ا�ت ا�ف�ت �ی اد�ج

. ای داده ا��ت ود �ج رد �ف

       درآمدی بر ادبیات داستانی پس از پیروزی انقالب اسالمی، با کاهش و تلخیص
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1  سه ویژگی  انقالب اسالمی را بیان کنید.

2  مقصود از عبارت » انقالب اسالمی، تولّدی دیگر« چیست؟

3  به نظر شما، چرا آثار فرهنگی آیینۀ احوال و افکار جامعه است؟

. ...............................................................................................................................   4

به نمونه های زیر توّجه کنید:

 یکی را به سر بر نهد تاج بخت     یکی را به خاک اندر آرد ز تخت   )سعدی(

 با چشم ادب نگر پدر را                 از گفتۀ  او مپیچ سر را            )ایرج میرزا(

 از مکافات عمل، غافل مشو     گندم از گندم بروید جو ز جو            )مولوی(

در هر یک از بیت هایی که خواندید، شاعر، با بیانی غیرمستقیم، مقصود خود را آورده 
است. »تاج بر سر یکی نهادن« به معنای »گرامی و بزرگ داشتن« است و »یکی را به 

خاک اندر آوردن« بر مفهوم »کوچک و پست شمردن« داللت دارد.

جملۀ   بیان  با  شاعر  که  درمی یابیم  میرزا،  ایرج  شعر  دوم  مصراع  در  تأّمل  کمی  با 
می دارد. حذر  بر  »نافرمانی«  از  را  خود  مخاطب  »سرمپیچ« 

به نظر شما، قصد شاعر از بیان مصراع دوم بیت آخر چیست؟

هرگاه بخواهیم دربارۀ  مطلبی، به طور غیرمستقیم، صحبت کنیم و دربارۀ امری پوشیده 
سخن بگوییم، از »کنایه« بهره می گیریم.

»کنایه« سخنی است که دو مفهوم دور و نزدیک دارد و مقصود گوینده  معنای دور 
آن است.

کنایه



1 پس از مشورت و گفت وگو با اعضای گروه دربارۀ » پیروزی انقالب اسالمی ایران«، 
گزارشی کوتاه به کالس ارائه دهید.

2 دربارۀ راه های تقویت »خودباوری نوجوانان« در زمینه های مختلف علمی و اجتماعی 
و... گفت وگو کنید.

1  در متن درس، از میان گروه واژه های مهم امالیی، دو نمونه برای هریک از انواع ترکیب 
)اضافیـ  وصفی( بیابید و بنویسید.

2 مفرد واژه های زیر را بنویسید، سپس، آنها را با نشانه های جمع فارسی »ان« یا »ها« 
جمع ببندید.

   عوامل     آثار          فضایل 
   مفاهیم    افکار     علما

3  در هر یک از گروه های اسمی زیر، وابسته ها را مشخص کنید و نوع هریک را بنویسید.

   نخستین عامل مهم     صبح صادق
   یک اثر ادبی      این انقالب امیدبخش

   همان ملّت غیور

4  از متن درس هشتم، دو کنایه بیابید و مفهوم آن را بنویسید.

به این نمونه ها توّجه کنید:
الف. نواِی خوش، بوِی گل، بهاِی کتاب

ب. نوِر خورشید، باِغ زیبا، راِه راست
در ردیف»الف«، کلمات »نوا«،  »بو« و »بها« به صدا )مصّوت( »ا« و یا »و« ختم شده اند؛ 
این گونه واژه ها، در حالت اضافه، به »ی« میانجی نیاز دارند؛ اما واژه های »نور،  باغ و راه«، در 
ردیف »ب«،  به حرف )صامت( ختم می شوند و در حالت اضافه، به حرف میانجِی »ی« نیازمند 

نیستند. به شکل درست این گروه  واژه ها در امالنویسی دّقت و توّجه کنیم. 
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فدایی مازندرانی

در سرودۀ  زیر، شاعر با لحنی سوگوارانه، حسرت و افسوس، و سوز و اندوه خود را 
نسبت به واقعۀ کربال و شهادت امام حسین و یارانش بازگو می کند.

هنگام خوانش این اثر، به این حالت باید توجه کرد و با قرار دادن خود در آن حال 
و موقعّیت، متن را با لحن مناسب خواند.

سش�ذه1 �ت ور،  �ذ س�ذ کام  دل،   ِ َ�ذ �ت   ا�ذ ان  �ذ �پ د  سش�ذه�ش �ت سر،    �ی�ک ده  م �آ   �ذ�ش �ذ
ُس
  ی�ذ رد� ه 

�ک

ده، دوا�ت  دوِد دل و د�ی د هم ا�ذ رد�ی
گ
�  �ک سش�ذه�ذ�ش �ت ر  �ت د�ذ به  � رد 

ک
� ر�تم   ، سو�ذ �با  امه  �ذ

�بال   �ت دسش رد  ه  �ک   رو�ذ ن  �آ   ا�ذ ا�ذسوس  و  ه  سش�ذه�آ �ت اور  �ی و  ر 
ک
� ��ش ی  �ب �ذسرِو  ن  �آ ود  �ب

ر �ت   دهأ د�ی و  سو�ذ�ته  دل  و   
�ک �ذ�ش   ل�ب سش�ذه�با  �ت ر  �ب ن  �آ رد  ود  �ب �بال  حر  �ب ر�تهأ  �ذ

ی5 �ب �ذ ل  �آ رون،  �ب   �ب �آ   �ذ د  ُ�ت �ذ ه  �ک ماهی  و  سش�ذههم�پ �ت ر  �ب رد  سو�ذ�ته  ان  ،  د��ش دی  �ی �پ ی �ت م
�ک و�پ
�ک و   

گ
ر� رذ �ب   �ذ ان  ط�ش عَ همه  د  احم ل  سش�ذه�آ �ت ر  اص�ذ و  ر  �ب

ا�ک   ا�ذ همه  در  ��ی �ذسل 

اه �ذ
لگ ه  �پ   ا�ذ ط  �ش   ل�ب رد  ود  سش �ته  سش

�ک   ل�ب �ذه  سش سش�ذه؟�ت �ت ر  و�ش
�ک   ل�ب رد  د  �ذ

لک   را�ب ��ی ه  �ک �ذ �آ

را�ت  �ذ �ب و سوی �آ وان، ره حپ اس حب ُرد ع�بّ سش�ذه�ب �ت ر  حسش
م
 ِ ص�ذ ا  �ت ن  �س�ی اد  �ی ر  �ب د  ما�ذ

د ��ذ �ب  دود  و د��ش ی« حپ دا�ی  »  �ذ ِ
ک

 ِکل�  ا�ذ �ت سش
سش�ذه�گ �ت ّرر 

ک
م� ه  �ک �ب�  ر�تم،  رد 

ک
�   ور�ت ر  �ب
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1  در متن درس، به نام کدام حماسه سازان واقعۀ کربال اشاره شده است؟

2  چرا حضرت عباس یکی از اسوه های جوانمردی در واقعۀ کربال شمرده می شوند؟

3  به نظر شما چگونه می توان یاد شهدای واقعۀ کربال را زنده نگه داشت؟

………………………………………………………  4

را  فدایی  شعر  دیگر  بار  یک  شده اید.  آشنا  فارسی  شعر  در  »  ردیف«  با  پیش تر 
بخوانید و بر واژۀ پایانی هر بیت تأّمل کنید. کاربرد هنری ردیف، سبب زیبایی، گیرایی و 
گوش نوازی این شعر شده است. شاعر، با بهره گیری از واژۀ »تشنه«، تصویری از حّس 

و حال عمومی گسترده در واقعۀ عاشورای سال 61 هجری ارائه کرده است.

تکرار مناسب این واژه، فریاد »  العطش« را در سراسر فضای موسیقایی شعر نشان 
و  زبان خواننده  و  در ذهن  را  نظر شاعر  مورد  تصویر  ردیف »تشنه«،  می دهد. طنین 

شنونده مجّسم می کند و بر بار عاطفی و احساسی کالم گوینده می افزاید.

بنابراین، ردیف، عالوه بر آنکه نقشی مهم در افزایش موسیقی شعر دارد، در کامل کردن 
معنای هر بیت و انتقال پیام نهایی آن نیز مؤثر است.

ردیف
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1  دربارۀ نقش نوجوانان در احیای اهداف قیام عاشورا در گروه گفت و گو کنید. 

2   شعر عاشورایی زیر از محتشم کاشانی را در کالس بخوانید و آن را با شعر یاد 
حسین  از فدایی مازندرانی مقایسه کنید.

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است؟باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟

بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم استباز این چه رستخیز عظیم است کز زمین

آفتاب مغرب،  از  می کند  طلوع  استگویا  عالم  ذّرات  تمامی  در  کاشوب 

نیست بعید  دنیا،  قیامت  خوانمش  این رستخیز عام که نامش محّرم است...گر 

1 واژه های متضاد را از متن درس بیابید و آنها را در کنار یکدیگر بنویسید.

2 در مصراع اّول بیت چهارم درس، گروه های اسمی را بیابید و نوع وابسته های 
هر یک را مشّخص کنید.

3 از متن درس، یک جناس بیابید. 

4 از متن درس،  سه گروه اسمی بیابید که در آنها، صفت اشاره به کار رفته باشد.
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حسین علی، یکی از بّچه های خراسانی بود که اصل و نسبش برمی گشت به یکی 
از روستاهای اطراف قوچان. خودش هم بزرگ شدۀ همان روستا بود. 

با  ایرانی، روحّیۀ مبارزه  اردوگاه های مخوف رژیم بعث، روحیۀ غالب اسرای  در 
سستی و تنبلی بود. تنبلی در آنجا به معنای تسلیم شدن به شرایط سخت اسارت و 

دست برداشتن از اصول و آرمان ها بود. 
می کردند،  اعمال  ما  دربارۀ  صّدام  نیروهای  که  محدودیت هایی  تمام  وجود  با 
بّچه ها برنامه های دینی و فرهنگی و ورزشی خوبی داشتند. حفظ کردن قرآن، دعا و 
حدیث، امری بود که همه به صورتی خودجوش دنبالش بودند. خود من با  وجود اینکه 
در دوران درس و مدرسه، وضعیت نمره هایم هیچ تعریفی نداشت، توانستم شانزده جزء 
از قرآن شریف را حفظ کنم. برنامۀ دیگری که انجامش برای اکثر بّچه ها به صورت 
امری واجب درآمده بود، یادگیری علوم مختلف، زبان عربی و دیگر زبان های خارجی 

بود. 
حسین علی که از بّچه های آسایشگاه ما بود، برخالف خیلی از اسرا، تن به چنین 
برنامه هایی نمی داد. البّته، روحیۀ کسلی نداشت، ولی دل به آموختن و یادگیری نمی داد. 
یک روز که مأموران صلیب سرخ آمدند و طبق معمول به همه کاغذ دادند تا برای 
خانواده هایشان نامه بنویسند، حسین علی را دیدم که کاغذ به دست، گوشه ای ایستاده 
و به این و آن نگاه می کند. می دانستم سواد ندارد ولی رویش نمی شد به کسی بگوید 

برایش نامه بنویسد. 

اسارت  دوران  خاطرات  زیر  نوشتۀ 
میهنمان است؛  آزادگان سرافراز  از  یکی 
را  امید  و  آموختن  روایتی است که شوق 

می کند.  بیان  

https://www.roshd.ir/803-14-2
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رفتم پیشش؛ گفتم: »چیه حسین علی؟ می خوای 
نامه بنویسی؟«

گفت: » ها.«
گفتم: »  برای پدر و مادرت؟« 

که  » ُگل بی بی«،  مادر بزرگم،  » برای  گفت: 
دارم.«  دوستش  خیلی 

تمام  بود.  صادقی  و  صاف  بّچۀ  حسین علی 
دلخوشی او بی بی بود و حاال هم که اسیر شده بود، 

باشه.« راحت  بیچاره  اون  بگذار  » بابا  گفتم:  او  به  بود.  ُگل بی بی  مقصودش،  نهایت  باز 
رنگش پرید و گفت: »برای چی؟«

گفتم: » آخه…«
فوراً گفت: »آخه که چی! یعنی می گی مرده می شیم؟«

گفتم: »شاید بمیریم، شاید شهید بشیم، شایدم هزار و یک بالی دیگر سرمون بیاد.« 
یک دفعه قیافه اش جّدی شد و مصّمم گفت: »تو ممکنه هزار و یک بال سرت بیاد ولی 

من مطمئّنم که برمی گردم ایران.«
او از این نظر روحیۀ خوبی داشت. »حاج آقا ابوترابی« همیشه وجود چنین روحیۀ پر از امید 
را در بین اسرا، می ستود. خودش وقت هایی که توی محّوطه راه می رفت، بند کتانی هایش 
را محکم می بست. بعد هم به دِر اردوگاه اشاره می کرد و می گفت: » به محض اینکه در باز 

بشه، من اّولین نفری هستم که می رم ایران.«
به هر حال، وقتی دیدم حسین علی مصّمم است برای بی بی نامه بنویسد، کاغذش را 

گرفتم و گفتم: » بیا تا برات بنویسم.«
شروع کرد به گفتن. بعد از احوالپرسی و چاق سالمتی، گفت: »بنویس بی بی، من تو رو 
خیلی دوست دارم، منتظرم که یک روزی از این جا آزاد بشم بیام و یک بار دیگر قّصه های 

قشنگت را گوش کنم.«
اگر به لحاظ کاغذ در مضیقه نبودیم، فکر می کنم به اندازۀ یک کتاب حرف داشت که 

برای بی بی بنویسد. به هر حال، آن نامه از طریق مأموران صلیب سرخ به ایران رفت. 
مّدتی بعد، جواب نامه آمد. 

 خجالت می کشید بیاورد پیش من، ولی به خاطر بی سوادی اش مجبور بود این کار را بکند. 



104

      نامه را آورد. 
وقتی خواندم، چنان ُگل از ُگل حسین علی شکفت و نیرو گرفت که 
دهاتشان  تا  باز می کردند،  را  اردوگاه  دِر  موقع  اگر همان  گمان می کنم 
یک نفس می دوید! گفتم: »مگه بی بی چی نوشته که این قدر خوش حال 

شدی؟«
جا خورد. گفت:»خودت که خوندی چی گفته.« 

گفتم: »من برای تو خوندم، خودم که نشنیدم که اون چی گفته.«
باز گل از گلش شکفت. گفت: »راست می گی؟!« 

گفتم: »آره بابا، من که دّقت نمی کنم ببینم اون چی گفته.«
به سبب سادگی زیادی که داشت، باز شروع کرد حرف های او را برایم 
گفتن. در این لحظه فکری به خاطرم رسید که دیدم بهترین فرصت است 
برای عملی کردنش. همین طوری گفتم: »من این خّط آخر نامه رو برات 

نخوندم حسین علی!«
زود گفت: »بگو ببینم چیه؟« 

گفتم: »بی بی نوشته من می دونم که اون نامه رو خودت ننوشتی، تو باید سواد دار بشی 
تا از این به بعد خودت بتونی برای من نامه بنویسی.«

 همان جا، فی المجلس، از من خواست که به او خواندن و نوشتن یاد بدهم. من هم، از   
خدا     خواسته   قبول کردم. 

دیدم بهترین راه تأثیر گذاری روی او، از طریق همین گل بی بی است. در جواب نامه ای 
در جواب  بی بی خواستم  از  او،  دوستان  از  یکی  عنوان  به  نوشتم  از طرف حسین علی  که 
نامه هایش، به او تذّکرات دینی و مذهبی بدهد. مثاًل حسین علی اکثر اوقات، نمازش را آخر 
وقت می خواند. از بی بی خواسته بودم دربارۀ فضیلت نماز اّوِل وقت، برای او چیزهایی بنویسد 

و از او بخواهد این کار را بکند. 
هم  را  نمازش  یک  حّتی  همان؛  حسین علی  تغییر  و  همان  بی بی  بعدی  نامۀ  آمدن 

می خواند.  وقت  اّول  را  همه  برود؛  دست  از  نمی گذاشت 
تذّکرات الزم دیگر را هم از همین طریق به حسین علی می دادم؛ مثالً به او می گفتم: 
»بی بی گفته چرا با بّچه ها شوخی می کنی و اونا رو می زنی؟« یا می گفتم: »بی بی گفته خیلی 

خوبه که دوشنبه ها و پنج شنبه ها را روزه بگیری.«
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را  این  که  لحظه ای  همان  از 
مورد  آن  در  را  رفتارش  می شنید، 
اصالح می کرد. او کم کم، قرآن خوان 

شد.  هم  قرآن  حافظ  و 
جریــان ســواد دار شــدنش هــم 

حکایت جالبی داشت. برای اینکه عراقی ها به ما شک نکنند، تخته سیاه ما باغچه یا هر جای 
خاکی دیگری بود. من شکل حروف الفبا را با انگشت روی خاک ها می نوشتم و اسمش را به 

او می گفتم. 
قرار بود که هر روز چهار حرف یاد بگیرد ولی چون حافظۀ خوبی داشت، سی  و  دو حرف را 
ظرف سه روز یاد گرفت. وسیلۀ کمکِی دیگری که برای آموزِش حسین علی به کار می گرفتم، 

نشرّیاتی بود که به زبان فارسی نوشته می شد. از آنها به جای کتاب استفاده می کردم. 
ظرف یک ماه، کارش به جایی رسید که با گذاشتن حروف در کنار هم، کلمه می ساخت 

و یا کلمات سخت و آسان را با هّجی کردن حروفشان، به راحتی می خواند. 
حدود سه ماه بعد بود که باألخره موّفق شد اّولین نامه را با دست خودش برای بی بی 
بنویسد. در آن اّیام، حسین علی به قدری خوش بود که انگار اصاًل احساس نمی کرد در اسارت 

است. مّدتی بعد، از هم جدا شدیم. او رفت اردوگاهی، من هم رفتم به اردوگاه دیگر. 
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یکی دو سال بعد، به دلیل حّساسیتی که فرمانده اردوگاه نسبت به من پیدا کرده بود، مرا 
به تنهایی به اردوگاهی دیگر تبعید کردند. چنین تبعیدی، یکی از شکنجه های بد روحی بود. 

یک روز، سر در   گریبان، گوشه ای نشسته بودم که دیدم یکی از مأموران صلیب سرخ 
از کنارم رد شد. یکی از اسرای مترجم هم پشت سرش راه می رفت. این مترجم داشت مثل 

بلبل با او انگلیسی حرف می زد. گفتم: »چقدر قیافه اش آشناست!«
یک آن از جا پریدم؛ گفتم: »نکنه حسین علی باشه.«

ولی باز با خودم گفتم: »حسین علی چاق بود، این الغره.«
دنبالش رفتم. به او که رسیدم، دست زدم روی شانه اش. 

برگشت طرفم. گفتم: »سالم علیکم.«
مرا نشناخت. گفت: »سالم.«

بعد هم، خیلی مؤّدبانه و با کالس ادامه داد: »هر چی می خواین به اون بگین، بفرمایین 
تا ترجمه کنم.«

منظورش آن مأمور صلیب سرخ بود. گفتم: »  نه، من با اینها کاری ندارم؛ من دنبال 
کسی به اسم حسین علی می گردم.« تا این را گفتم، زود مرا بغل کرد و داد زد: »حسین! 

خودتی؟!«
مأمور صلیب سرخ برگشت و به او خیره شد. فهمید زیادی احساساتی شده. زد روی 

شانه ام و گفت: »  بذار این بابا رو راه بندازم، اآلن می آم.«
آن روز، فهمیدم که او کاماًل به زبان انگلیسی هم مسلّط شده است. مّدتی بعد از آزادی، 
یک روز، یکی از دوستان حسین علی را دیدم. وقتی سراغش را گرفتم، گفت: »  بابا اون 

این قدر نابغه شده که همه جا دنبالشن!«

حکایت زمستان، با اندکی تصّرف و تغییر

1 دو متن روان خوانی » آقا مهدی« و »  شوق آموختن« را از نظر محتوا و پیام، با هم 
کنید. مقایسه 

2 چه عواملی می تواند شوق آموختن را در نوجوانان ایرانی، تقویت کند؟
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ماه
روشنی اش را

در سراسر آسمان
می   پراَکَند

و لّکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد.

تاگور )هندوستان(

فصل ششم
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در�ش و�ش �پ �غ محّمد رد �آ

م�غا�ک �ی ده ای �ب ر�غ ان �پ و�غ �پ

ان دارد، �ی �ش �آ

سمان. �غ �آ م دو�غ �ی ا�غ �ب

غهان � غها�غم �کن، �پ � در، �پ ه ای �پ ــ �آ

ان و�غ ال های من رد �برا�بر ا�ین �ت �ب

وان ا�ت ، �غ وان ا��ت ا�ت �غ

گی �یر� ن �ت رد �برا�بر ا�ی

د. �غ روا�غ اال رد �پ ها �که رد �ب �غ و �آ

٭ ٭ ٭ 

، ی   �پ�غاهی ا��ت ٔه  �ب �ت غر�ش محّمد، �

�گدل، ادی ��غ �غگ ص�یّ �غ د�یک �به �ت �غرغ

غها��ت � ود �ت او رد سا�یٔه �غ

د �ی ور�ش ان �غ و�غ ، �پ ن ا��ت هره ا�ش رو�ش �پ

یک  کار  مهم ترین 
خواننده ، به هنگام خواندن 
با  لحن ها  ترکیب  شعر، 
گونه ای  به  است؛  یکدیگر 
از  شعر  کلّی  آهنگ  که 
شود.  حفظ  پایان  تا  آغاز 
لحن های  زیر،  سرودۀ  در 
حماسی، عاطفی و  توصیفی 

شده اند. آمیخته  درهم 

»محمد الّدوره«،  برای  شعری 
سال  در  که  فلسطینی  نوجوان 
1378هـ   .ش )2000 میالدی( بر اثر 
هجوم بی رحمانۀ نیروهای اشغالگر 
به  پدرش،  آغوش  در  اسرائیل، 

رسید. شهادت 
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محمود درویش )شاعر فلسطینی(

ان ��ی�ب و�غ ، �پ ن ا��ت ل�ب�ش سر   �غ و رو�ش �ت

د؛ �ی�غد �ی�ش ه �ب �گر �گو�غ کار�ش د�ی د �به �ش وا�غ اد�ش می �ت ّ ص�ی

د: �گو�ی ود �ب ا �غ �ب

ک�غم، ک�غون، او را رها می � »ا�

�غ�ش را لسط�ی د�غ �توا�غ ه �ب �غگاه �ک ا �آ �ت

ک�غد ... �غ  � ّ ل�غ �� �ت ی �غ �ب

ک�غد، ی  � ون سر �ک�ش غردا، �پ و �

ک�غم...« کار�ش می � �ش

٭ ٭ ٭

»محّمد الّدوره«

ام�بران �ی ع�ش�ت �پ غی ��ت �که ا�غ �ب و  � �غ

ده ا��ت �ی و�ش �ب

�پ� ای محّمد، صعود �کن!

تهی! ا ِسْدَرُة المُ�غ� صعود �کن �ت
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د ا را �غ�یره �کرد�غ �ی د�غ

�بود گ �غ رغ ��غ ان �ب ا�غ�ش ه رد د��ت �ک ا �آ    �غ �ب

د د�غ �ی عل ها رد �غ�ش ان م�ش و�غ �پ

د د�غ ار�ت ا�غ راه ر��ی ان �ب�ش و�غ و �پ

د. د�غ د سش ه�ی د و �ش د�غ �ی د، �غرو�ش گی �کرد�غ اد� ��ت ا�ی

دوری ها! ا�غ�ت ها و مرغ ان �غ�ی �کر�ی ه، ای ��ش �آ

ک�غد �غ رد�غگ � ار�ی در هم �که �ت هر �ت

واه�غد �کرد! ان �غ ودی، �کودکان ��غگ، و�یران �ت �به �غ

ه! ّ ان �غرغ مو�غ ای دا�غ�ش �آ

د �ی امو�غ �ی �به ما �ب

ان �کودکان، �گو�غه ��غگ رد د��ت �که �پ

�غد؟ غر�ی � حماسه می �آ

ه! دان �غرغّ �غ غر�غ ای �

د و  �ی ا�غ �ت ان �ب �ت وا�غ ا �تمام �ت �ب
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د ا را �غ�یره �کرد�غ �ی د�غ

�بود گ �غ رغ ��غ ان �ب ا�غ�ش ه رد د��ت �ک ا �آ    �غ �ب

د د�غ �ی عل ها رد �غ�ش ان م�ش و�غ �پ

د د�غ ار�ت ا�غ راه ر��ی ان �ب�ش و�غ و �پ

د. د�غ د سش ه�ی د و �ش د�غ �ی د، �غرو�ش گی �کرد�غ اد� ��ت ا�ی

دوری ها! ا�غ�ت ها و مرغ ان �غ�ی �کر�ی ه، ای ��ش �آ

ک�غد �غ رد�غگ � ار�ی در هم �که �ت هر �ت

واه�غد �کرد! ان �غ ودی، �کودکان ��غگ، و�یران �ت �به �غ

ه! ّ ان �غرغ مو�غ ای دا�غ�ش �آ

د �ی امو�غ �ی �به ما �ب

ان �کودکان، �گو�غه ��غگ رد د��ت �که �پ

�غد؟ غر�ی � حماسه می �آ

ه! دان �غرغّ �غ غر�غ ای �

د و  �ی ا�غ �ت ان �ب �ت وا�غ ا �تمام �ت �ب

د �ی ما�غ ان ا��توار �ب رد راه�ت

د. �ی�ش �برو�ی ان �پ رد �گ��ترٔه �غ�بردها  �ت

ک ما، سالم! ان �کو�پ ای دو��ت

د! �ی ا�ش ا �ب دن �غ  �ی�تون مه�یّ �ی �برای �پ

د و�غ ارور می �ش �ی�تون �ب ان �غ ی �که رد�غ�ت ه ها�ی رد لح�غ

م ها �ش ود رد �پ اده می �ش غی �غ و وط�

ان،  �گر �غما�ی ی د�ی و ا�غ�ت

ان و  دس رد�غ�ش هرٔه �ت �پ

ود. ان می �ش ا�ب ُر�غرو�غ و �ت لسط�ین �پ ر�غ�ارٔه �غ

نزار َقبّانی، ترجمۀ عبدالرضا رضایی نیا؛ با اندکی تغییر و کاهش
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به جمله های زیر توجه کنید:

  پدر نیما کتاب را از فالن مغازه خرید.

  زینب، چند مجلّه از دوستش گرفت.

در گروه های اسمِی »فالن مغازه« و »چند مجلّه« دو وابستۀ پیشین »فالن« و »چند« 
دیده می شود؛ این واژگان، »صفت مبهم« نامیده می شوند؛ زیرا نوع، چگونگی، شمار و مقدار 
اسم را به طور نامعّین نشان می دهند. صفت مبهم، پیش از اسم )هسته( می آید و وابستۀ 

پیشین اسم محسوب می شود.

1 دربارۀ  »  ادبیات پایداری« تحقیق کنید و نتیجۀ آن را در کالس مطرح کنید.

2 با راهنمایی معلم خود، دربارۀ  نماد سرزمین فلسطین تحقیق کنید و حاصل آن را در 
ارائه دهید.  کالس 

1 در بند اّول شعر پرندٔه آزادی، تشبیه ها را بیابید. 

2 منظور شاعر از »کودکان سنگ« چیست؟

3 نوجوانان فلسطینی برای آزادی سرزمین خود، چه کارهایی می کنند؟

……………………………………………………… 4

وابسته های اسم)4(   صفت مبهم 
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ـ  « را به ابتدای فعل های زیر بیفزایید و شکل تغییر یافتۀ آنها را بنویسید. 1  پیشوند »  ب

   آمد     افروخته است     افکنده بودند

2  در هر یک از جمله های زیر، گروه های اسمی را بیابید و هسته، وابسته ها و نوع هر یک 
را مشخص کنید.

  هر سخن ارزشمند را پاس بدار.
  هر روز، یک شعر زیبا بخوان.

  دانش آموزان چند درخت کاشتند.

3 درک و دریافت خود را از این بخش شعر »کودکان سنگ« بنویسید.

»  وطنی زاده می شود در چشم ها   
و اُفقی دیگر، نمایان ...«.  

ـ « و »نـ« به فعل هایی که با همزه )ء( شروع می شوند،  هنگام افزودن پیشوند »ب
امالی واژه تغییر می کند و »ی« جایگزین همزه می شود:

اندیشد  بیندیشد / نیندیشد   
افتاد  بیفتاد / نیفتاد   

انداخت  بینداخت / نینداخت   
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ن �به �وی  غی ما �بر روی �آ دگا� �غ �تی �غ ی ا��ت �که �ک�ش ا�ی گار رد�ی د: »رو�غ �یر می �گو�ی لک��پ سش

رام  . ا�گر امرو�غ �آ ر و مد ا��ت رغ ه، رد �ب ، هم�ی�ش ر�گ رغ
ای �ب صود می رود. ا�ین رد�ی سا�ل م�ت

م�ت  �غ�ی ، �غرص�ت را �غ رام ا��ت ا�برا�ین و�ت�تی �آ �غ �ب د؛  واهد سش غی �غ ا� و�غ غردا �ت د، م�لّمًا � اسش �ب

ا  د و �به اعما�ت ا�ین رد�ی �کرد�غ اده �غ �غ ر عمر ا��ت ٔه �غ�غل�ت ا�غ �گدغ �ب �ی �ت اص �که رد �غ �غ د. �ب�ا ا�ش مار�ی �ب�ش

ت�غد.« غ� غرو ر� �

ی  �یرغ �پ »�ال«  رغ  �ب ما  سش ا�برا�ین،  �غ �ب ؛  ا��ت امده  �ی �غ �غده«  �ی »�آ و  ه  ر�غ�ت �ته«  �ش »�گدغ

�یرغ  �پ �پ د و ا�غ ه�ی �ی ا�ش ماده �ب د و �برای کار �آ . �بر�غ�یرغ   �ی ما��ت ار سش ت�ی � امرو�غ رد ا�غ� د. �غ�ت دار�ی �غ

ی  غردا�ی � ا  �گو�ی �که  د  �ی ا�ش �ب �غان  �پ کارها  رد  ه،  هم�ی�ش د.  �ی ا�ش �ب ه  �ت دا�ش حّمل  �ت
و ا�ب  �ت د.  مدار�ی م  �ی �ب

د و�ی  �ی ان می رسا�غ ا�ی ن را �به �پ �م�تی ا�غ �آ
�ت
د،  ک�غ�ی روع می � واهد �بود. کاری را �که امرو�غ سش حغ �غ

د. �غ�ی �ی �ب غردا را �غ د، مم�کن ا��ت اصاًل � ار�ی �گدغ غردا  �ب ا�گر �برای �
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غی و  را� غی را می �گدغ وا� و�ب د: »ای �ک�ی �که دورٔه �غ �ی ا�ش ه �ب �ت اطر دا�ش ار را رد �غ �ت ن �گ�غ ا�ی

ه  �ت ود را دا�ش �ی�ش داری، ��ا�ب کار �غ �پ ی رد  گار ردا�غ غی رو�غ ک� گمان می � ل غرط �غرور  ا�غ   �

م�کن. رد  ل�غ  �ت را  ود  �غ عمر   . را��ت �گدغ و  دار  ا�ی ا�پ �غ ا�بر،  و  اد  �ب ون  �پ گار،  �که رو�غ ا�ش  �ب

�کن.« غردا م�ی�غ دان و کار امرو�غ را �به � در امرو�غ را �ب ی �کن. �ت و   �ی و�ی�ش صر�غه �ب و�ت�ت �غ

د و ا�گر عغم�گ�ین  ک�غ�ی اده � �غ ن ا��ت د، ا�غ �برکا�ت �آ �ی د. ا�گر مسرور ه��ت � امرو�غ را دار�ی ما �غ�ت سش

ّ�ت  د. اهم�ی �ی لک�ش ار �غم را �به دو�ش �ب ن،     �ب ی رو�ش غردا�ی د �به � دا    و   ام�ی وّکل �به �غ حّمل و �ت �ت
ا ص�بر و  د، �ب �ی  ه��ت

. �ک�ی �به اعمال و ا�غعال ما��ت ه مر�بوط  ل�ک �ب  ، �ی��ت �غ �ب ها  ها و �ش مار رو�غ �به سش گی  د� �غ  �غ

و�ی�ش را  غی �غ دگا� �غ �غان ا��ت �که �غ د، �پ را�غ ه می �گدغ ��ت ا�ی اسش ود را �به کارهای �غ ا�ت �غ �که او�ت

د. اسش ل�غ �کرده �ب �ت

دام  ٔاّمل �به کاری ا�ت ر و �ت
�کّ �غ دون �ت د �ب ا�ی �ب غی �غ ع� د؛ �ی �ی ا�ش ول �ب �ی��ت رد کارها عحب م �غ ال�غ

عّلل  د و �ت ک�غ�ی روع � اص�ه، سش ال�غ د، �ب ام ده�ی �ب د کاری را ا�غ ت�ی غ� م �گر� �تصم�ی
د و�ی هم�ین �که  ک�غ�ی �

ود را  امٔه �غ ر�غ
د �ب ا�ی دارد. �ب غی �ودی �غ ما� �ی �ش رغ �پ د �که �ب ک�غ�ی ل �غ

غردا م�ی د. کار امرو�غ را �به � روا مدار�ی

م،  �ی ردا�غ �پ ن کار �ب ام �آ �ب م و �به ا�غ �ی ا�ش ه �ب �ت غی دا�ش �ّ م �که رد هر سا��تی، کار مع�ی ک�غ�ی �غان مر�تّ�ب � �پ

ود. ل�غ می �ش هوده �ت �ی ادی و�ت�ت ما �ب �ی دار �غ ه م�ت و �گر�غ

�یرا،  ؛ �غ ان ا��ت وا�غ ان و �ب وا�غ و�ب گی های �غ رش  �
طرا�ب ا�غ و�ی ا�ب و ا�غ �ت اط و �ش �غ�ش

د.  دار�غ �غ �غ�بری  گار  رو�غ �گرم  و  سرد  ا�غ  و  د  ده ا�غ �غ�ش ا  �غ �ش �آ د  ا�ی �ب �غان �که  �پ گی  د� �غ �غ ا  �ب ه�غو�غ 
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د. و�غ لک�غد،مم�کن ا��ت ا�غ راه را��ت م�غحر�غ �ش �غ ی  غما�ی گی راه� د� �غ �غ �غها را رد راه   �آ �ک�ی  ا�گر 

ر  �ت ورده را �که عمر ردا�غ �یران سال �غ ک�غ�غد و    �پ ود � عار �غ ا�غ�ت را �ش ل و م�ت �بر�لک�، ا�گر ��ت

گی را �به را��ت و  د� �غ ود �ترار ده�غد، �غ طر، راه�بر �غ و�غ و �غ ر�غ د، رد ا�ین راه �پ �تر دار�غ �ی�ش ر�بٔه �ب حب و �ت

دی  �ی �گران کارهای م�غ �غد �برای د�ی �توا�غ �یری �ب ام  �پ ّ د ومم�کن ا��ت رد ا�ی �ی را�غ واه�غد �گدغ سا�ی�ش �غ �آ

ام ده�غد.  �ب ا�غ

اط دارد.  �ب �غدگان �غ�یرغ ار�ت �ی ه �به �آ ل�ک ؛ �ب �ی��ت ودمان �غ � مر�بوط �به �غ م، �غ�ت ک�غ�ی ی �که ما می � کارها�ی

م. و�ت�ت ما  مال �کرده ا�ی ا�ی �غها را �پ م، ��تّ �آ ک�غ�ی عّلل � ود �ت ی�غ �غ ا� ام و�غ �ب ، ا�گر رد ا�غ ه�ت �به ا�ین �ب

ه،  م و�گر�غ ک�غ�ی د صر�غ � �ی ن را �برای کارهای م�غ د �آ ا�ی ای محغصوص دارد و �ب ردسل��ٔه  کأ��غا�ت �ب

م. ده ا�ی لک�ب سش گی مر�ت ر  � رغ
طای �ب م و �غ ده ا�ی �غ�ش را �به هم �غ غر�ی � ام �آ طغ �غ

م و هم�ین �که ا�غ د��ت  اس �غمی دار�ی م، �پ ه را دار�ی کی ا�غ �ادا�ت ما��ت �که هر�پ � ن �ی ا�ی

م.  �غمی �بر�ی م و �ودی  می �گرغ �ی دان  د�غ �به  دام�ت  �غ �ت  لگ�ش ا�غ م،  و�ی می �ش ود  �غ طای  �غ ّه  م�تو�ب  ، ر�غ�ت

ل�غ �کردن  . ا�غ �ت ها��ت رغ و �گران �ب
�ی ، �رغ م �که و�ت�ت �ی ا�ش ه �ب �ت اطر دا�ش د �به �غ ا�ی ه �ب ا�برا�ین، هم�ی�ش �غ �ب

م �برد. واه�ی حغ دام�ت �شمری �غ رغ �سر�ت و �غ ن �ب �آ

ان  ورد�غ�ش ا�غ �آ د، �ب د�غ ری سش د و هم�ین �که ��پ ر�غ ی هم می �گدغ �گری، ا�غ �پ کی �پ� ا�غ د�ی � ها، �ی رو�غ

م. �ی ا�ش دوار �ب �غده ام�ی �ی م و �به �آ را�غ�ی �گدغ ه �ب م، �ال را �آ گاها�غ لگ�یر  �ی �ته ردس �ب �ش ؛ ا�غ �گدغ م�ال ا��ت

در جست وجوی خوشبختی، با اندکی تصّرف
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1 شکسپیر، روزگار را به چه چیزی تشبیه کرده است؟
2 این بیت حافظ با کدام قسمت درس، ارتباط دارد؟

جوانان    سعادتمند    پند    پیر    دانا    رانصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند

3 به نظر شما، راه رسیدن به خوشبختی چیست؟
. ...............................................................................................................................  4

به این جمله ها توجه کنید:
تَواَضُعوا لَِمْن َطلَْبُتم ِمْنُه ٱلِْعلْم )  امام صادق (

نسبت به کسی که از او علم می آموزید، فروتنی کنید.
همان گونه که می بینید، در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی، فعل در آخر جملۀ ترجمه شده 

آمده است. اکنون، به این جمله ها توّجه کنید:
I like my teacher.          .من معلّمم را دوست دارم
در ترجمۀ جملۀ انگلیسی، فعل جملۀ ترجمه شده در کجا قرار گرفته است؟

جای اجزای جمله در زبان های مختلف یکسان نیست. مترجمان هنگام ترجمه، به این 
نکتۀ مهم توّجه می کنند.

1 دربارۀ راز موّفقیت یکی از بزرگان زیر، در کالس گفت وگو کنید.
فردوسی، ادیسون، ابوعلی سینا  

2 برای داشتن هفته ای موّفقیت آمیز، چگونه برنامه ریزی می کنید؟

  ترجمه
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»تنوین« یکی از نشانه های خّطی زبان است که با صدای »ن« ساکن شنیده می شود. 
باید به شکل درست این نشانه، توّجه کرد؛ مانند »حتماً، تقریباً، رسماً، مسلماً«. نوشتن 

این گونه واژه ها، با حرف »ن« )حتمن، تقریبن، رسمن، مسلمن( نادرست است.

1 در متن درس، واژه هایی را که نشانۀ تنوین دارند، بیابید و بنویسید.

2 در هریک از جمله های زیر، وابسته های اسم را بیابید و نوع هریک را مشّخص کنید.

الف. این دریای بزرگ، همیشه در جزر و مد است.  
ب. به آسمان پر ستاره بنگر، تا ببینی چه خلقت شگفت انگیزی است.  

پ. از هیچ چیز بیم مدارید، تاب و تحّمل سختی ها را داشته باشید.  

3 جدول زیر را کامل کنید.

عقلبرکتفاصلهعملمفرد

وظایفاوقاتافعالاعمالجمع

4 جمله های زیر را ترجمه کنید.

  رأُس االیماِن أاِلْحساُن اِلَی الّناِس.

  I am a student. I live in . . . .
  I like my books and read them every day. 
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در بیمارستانی، دو مرد بیمار در یک اتاق بستری بودند. یکی از بیماران اجازه داشت 
که هر روز، بعدازظهر، یک ساعت روی تختش بنشیند. تخت او در کنار تنها پنجرۀ اتاق 
بود اّما بیمار دیگر مجبور بود هیچ تکانی نخورد و همیشه پشت به هم اتاقی اش روی تخت 
بخوابد. آنها ساعت ها با یکدیگر گفت وگو می کردند؛ از خاطرات خانواده، خانه، سربازی یا 

تعطیالتشان با هم حرف می زدند.
هر روز بعدازظهر، بیماری که تختش کنار پنجره بود، می نشست و تمام چیزهایی را که بیرون 
 از پنجره می دید، با شور و احساس و بیانی صمیمی برای هم اتاقی اش توصیف می کرد. بیمار
دیگر در مّدت این یک ساعت، با شنیدن حال و هوای دنیای بیرون، جانی تازه می گرفت.
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این پنجره، رو به یک بوستان بود که دریاچۀ زیبایی داشت. مرغابی ها و قوها در دریاچه 
شنا می کردند و کودکان با قایق های تفریحی شان در آب سرگرم بودند. درختان کهن، به 
منظرۀ بیرون، زیبایی خاّصی بخشیده بودند و تصویری زیبا از شهر در افق دوردست دیده 
می شد. همان طور که مرد کنار پنجره این جزئّیات را توصیف می کرد، هم اتاقی اش چشمانش 

را می بست و در ذهن خود به تماشای زیبایی های آن مناظر دل انگیز می پرداخت. 
روزها و هفته ها این چنین سپری شد؛ اّما صبح یک روز، هنگامی که پرستار برای مراقبت 
وارد اتاق آنها شد، ناگهان منظره ای شگفت را دید. حادثه برایش سنگین بود و پذیرش آن 
دشوار. آری، مرد کنار پنجره آن چنان به فضای بیرون دل باخته بود که مرغ روحش به هوای 

آن سوی پنجره پرکشیده و رفته بود!
مرد دیگر از پرستار خواهش کرد که تختش را به کنار پنجره منتقل کند. پرستار این کار 

را با رضایت انجام داد و پس از اطمینان از راحتی مرد، اتاق را ترک کرد.
آن مرد، به آرامی و با درد بسیار، خود را به سمت پنجره کشاند تا اّولین نگاهش را به 
دنیای زیبای بیرون از پنجره بیندازد. باألخره زمانی فرا رسید که او می توانست این دنیا را با 

چشمان خود ببیند.
در عین ناباوری، او با یک دیوار مواجه شد!

مرد، پرستار را صدا زد و با حیرت پرسید چه چیزی هم اتاقی اش را وادار می کرده است 
که چنین مناظر دل انگیزی را هر روز برای او توصیف کند؟

پرستار پاسخ داد: »شاید او می خواست با این کارش به تو قّوت قلب بدهد و امید به 
زندگی را در دلت زنده نگه دارد. آن مرد اصاًل نابینا بود و حّتی نمی توانست دیوار را ببیند.«

1 دربارۀ ارتباط محتوای این داستان، با مصراع »تا شقایق هست، زندگی باید کرد«، توضیح   
دهید.

2 چگونه می توان با وجود مشکالت خود، به دیگران امید به زندگی و قّوت  قلب بخشید؟

»هفده داستان کوتاِه کوتاه«، با اندکی تغییر
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آبله: نوعی بیماری واگیر که به صورت تاول روی 
پوست بدن ظاهر می شود.

آَخر: دیگر، دیگری، بعد
آِخر: پایان

پسندیده،  روش های  رسم ها،  ادب،  ِج  آداب: 
عادت ها

آرمان: آرزو، امید
آز: طمع، حرص

آزادگی: جوانمردی، آزاد و آزاده  بودن
آالیش: آلودگی

ارجمند: باارزش، گرانبها
ارمغان: ره آورِد سفر، سوغات

اِخالص: عقیدۀ پاک داشتن، پاکی نّیت
ارادت: دوستی از روی اعتقاد و ایمان، میل

ارشاد کردن: راهنمایی، به راه راست راهنمایی 
کردن

از پی کسی رفتن: به دنبال کسی رفتن
استعداد: آمادگی، توانایی

در  واژه  این  سلطه جویی،  زورگویی،  استعمار: 
مفهوم سیاسی به معنی تسلّط کشوری قدرتمند 
بر کشوری ضعیف به قصد استفاده از منابع طبیعی 

و ثروت کشور ضعیف است.
استعمال: به کار بردن، استفاده کردن

اسرار: ِج سّر، رازها
علم  ن  نشمندا ا د که  ری  بزا ا اُسُطرالب: 
ستاره شناسی در روزگار قدیم برای تعیین وضعیت 

ستارگان از آن استفاده می کردند.
اصالح کردن: درست کردن، بهتر ساختن

اصول: ِج اصل، ریشه ها، بنیادها
اعتبار: آبرو، قدر و ارزش

اعدا: دشمنان
اعماق: ِج عمق، ته، ژرف

آ.ا
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 اَغراض: ِج غرض، خواست ها، نشانه ها، اهداف
افتادگی: احتیاج، کمبود

افعال: ِج فعل، کارها
الهیت: خدایی

العطش: هنگام تشنگی گفته می  شود، تشنه ام! 
تشنه ام!

امیر: حاکم، فرمانده
اندر: در

انیس: همدم، انس گیرنده
ایثار: دیگری را بر خود ترجیح دادن

اینترنت: شبکۀ رایانه ای فراگیر

بالین: بالش، آن چه به هنگام خواب زیر سر نهند.
بُحران: آشفتگی، آشوب

بخت: اقبال، عّزت، خوشبختی
بِخَرد: دانا، عاقل

بَر: پهلو، سینه
بَر: بیابان، خشکی

برکات: ِج برکت، بسیاری نعمت، خیر و نیکی
بسیج: آمادگی

بَسنده: کافی، بس
بشارت: مژده دادن

بََصر: بینایی، بینش، چشم
بعثت: برانگیخته شدن پیامبر از جانب خدا 

برای هدایت مردم. 
بُغض: کینه، دشمنی

بلند آوازه: معروف، مشهور
بُن جان: صمیم دل، ته دل

بوریا: حصیری که از نی می بافند.
، انسان بنی آدم: فرزندان آدم 

بُهت: متحّیر شدن، شگفتی
بی ریا: بدون تظاهر و خودنمایی

بی محل: نابه جا، ناروا

کردن،  مراقبت  داشتن،  نگاه  داشتن:   پاس 
احترام گزاردن
پُردل: شجاع

پرستار: فرمانبردار، مطیع )در بیت 3 ستایش(
پرفراز و نشیب: پر از سختی و آسایش

پشته: توده، انبوه
پَلَشتی: آلودگی، ناپاکی

پندار: وهم، گمان، فکر، خودخواهی
پوپک: ُهدُهد، شانه به سر

پوزش پذیر: پذیرندۀ پوزش
پوکه: غالف فشنگ بی سرب و باروت

پوییدن: رفتن )نه با شتاب و نه به آرامی(
پیراسته: آراسته، پاکیزه

پیک: فرستاده، نامه رسان، قاصد

تاب: توانایی، تحّمل
تأکید: پافشاری

تأّمل کردن: اندیشیدن، درنگ کردن
تبار: اصل، نژاد

تبعید: دور کردن، راندن
تبلیغ: رساندن پیام یا خبر یا مطلبی به مردم

پی در پی،  کردن  حرکت  یا  جنبیدن  تپیدن: 
بی قراری و اضطراب داشتن

محدودکردن  و  جلوگیری  کردن،  منع  تحریم: 
چیزی

ب

پ

ت
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تذّکر: به یاد آوردن، پند گرفتن، یادآورشدن
تراکم: انبوهی

تعالیم: ِج تعلیم، آموزش ها
تعلّل: بهانه آوردن، کوتاهی کردن

تعّهد: کاری را به عهده گرفتن. پیمان بستن
تکاپو: کوشش، رفت و آمد همراه با شتاب

تلخیص: خالصه کردن، چکیده، کوتاه کردن
تماثیل: ِج تمثال، شکل ها و تصویرها

کردن،  بیان  را  چیزی  کردن: صفات  توصیف 
وصف کردن.

یا  کسی  نابودی  برای  کشیدن  نقشه  توطئه: 
چیزی، ساخت و پاخت کردن

توفنده: پرخروش، خروشان، غوغاکننده
توّکل: کار خود را به خدا واگذارکردن

تیره رای: بداندیش

ثنا: ستایش، شکر 

ُجثّه: بدن، پیکر
جزر: پایین رفتن آب دریا

جلوه: ظاهر، نمایان شدن، حضور، تجلّی
جمال: زیبایی، نیکویی

جود: بخشش، عطا
جوالهه: بافنده، نّساج

َجیْب: گریبان، یقه

چاپار: پیک، نامه بر، قاصد
از چهار قسمت  چاشت: صبحانه، یک قسمت 

روز که در آن چیزی بخورند.
برای  گذشته  روزگار  در  که  وسیله ای  ُچرتکه: 

شمارش اعداد از آن استفاده می شد.

حّب الوطن: میهن دوستی، عشق به سرزمین
َحَدقه: مردمک چشم، کاسۀ چشم

کل  یا  مقدس  و  زیارتی  مکان  داخل  َحَرم: 
مجموعۀ آن و اطرافش
ُحرمت: احترام، عّزت

َحریم: مکانی که دفاع از آن واجب باشد، قلمرو، 
محدوده

حسرت: افسوس، دریغ
حصار: دیوار

حکمت: دانش و معرفت
َحالوت: شیرینی

حماسه:  دلیری، شجاعت
حیلت: فریب و نیرنگ

خاستگاه: مبدأ، محّل پیدایش
درس  در  خاک روبه،  ریختن  محّل  خاکدان: 
و  واژه، »جهان  این  از  مقصود  »قلم سحرآمیز« 

دنیا« است.
خاکساری: فروتنی، تواضع

خامه: قلم
َخِجل وار: خجالت زده، شرمگین

خداوند: صاحب، مالک
َخدو: آب دهان؛ خدو انداختن: پرتاب کردن آب 

دهان به نشانه تنفر از کسی
خرسند: خشنود، راضی

ِخِرف گشته: کم عقل، ویژگی کسی که بر اثر 

ث

ج

چ

ح

خ
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پیری تباهی عقل پیدا کرده است.
َخز: نوعی جانور مانند سمور که از پوست آن لباس 
تهیه می کنند )َخز فروشان: بازار پوستین فروشان(

َخس: شخص پست و فرومایه
خشت: آجر، آجرخام
خلل:  آسیب، تباهی

خمپاره انداز: نوعی سالح جنگی شبیه توپ
خوف: ترس، بیم

َخیُرالبشر: بهترین بشر
خیره روی: سرکش، گستاخ
خیرگی: حیرت، سرگشتگی

خیل: جمع، گروه، دسته

دانشور: صاحب دانش
َددی: وحشی گری
درازنا: طول، درازا

حالت  بودن،  باور  غیرقابل  ناباوری:  عین  در 
غیرقابل پذیرش

ِدَرم: پول نقره یا طال
درون مایه: اصل هر چیز، محتوا

دریغ ورزیدن: کوتاهی کردن، مضایقه کردن، 
خودداری کردن از انجام کاری

دستگیر: یاریگر، مددکار
دعوی کردن: اّدعا کردن

َدَغل: فریبکاری، مکر و حیله، ناراستی
دفتر: کتاب، مجموعۀ شعر و نوشته، دیوان

دفع: راندن، دورکردن
دلبند: دوست داشتنی، محبوب

َدلْق: نوعی جامۀ پشمین که فقیران می پوشند.
دولت: نیک بختی، اقبال، شوکت

ذکاوت: تیز هوشی

روزی: خوراک
 رژیم بعث: حکومتی که صدام حسین، رییس جمهور

معدوم عراق، ریاست آن را به عهده داشت.
رسا: بلند، واضح

رشادت: دلیری، شجاعت
رشید: خوش قد و قامت، دلیر

رضا: خرسندی، رضایت
روایت: بیان کردن مطلب یا خبر

روشن رای: نیک اندیش
ضربۀ  و  دارد  نیرومند  بدنی  آن که  رویین تن: 

اسلحه بر او اثر ندارد.

زایا: زاینده، آفریننده، خاّلق
زمزمه کردن: آرام و زیر لب خواندن

زنهار: واژه ای است که برای آگاهی دادن و هشدار 
به کار می رود، بپرهیز

َسبا: نام سرزمینی در عربستان قدیم که ملکۀ آن 
به نام بلقیس مشهور است.

ِسپَند: مقّدس، ارجمند
ُستوار: مخّفف استوار، پایدار، ثابت

سحرآمیز: آمیخته به جادو، فریبنده
ِسدرةُ الُمنتهٰی: درختی در آسمان هفتم که در 

سورۀ نجم )قرآن( هم از آن، یاد شده است.
ُسفتن:  سوراخ کردن
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شرم: خجالت
َشط: رود بزرگ 

شفیع: شفاعت کننده، خواهشگر
شمایل: چهره، شکل، تصویر بزرگان دینی

شیوع: فاش شدن، آشکار شدن، همه گیر شدن

صبا:  بادی خنک که از جانب شمال شرقی می وزد.
صدراعظم: نخست وزیر

صفا: پاکی، پاک دلی، پاکیزگی، ُخلوص
صورتگر: نّقاش، پدیدآورندۀ نقش

طایر: پرنده، پروازکننده
طراوت: شادابی، تازگی

طلعت: درخشندگی
طنین: آهنگ، انعکاس صدا

ظفرمند: پیروز، فاتح

َعجول: شتابان، آنکه کارها را با عجله انجام دهد.
عرصه: میدان، قلمرو

عّزت: سرافرازی، ارجمندی
عطا: بخشش، انعام

عفو: بخشایش، از خطای کسی در گذشتن
عیان: آشکار، ظاهر

غزا: جنگ کردن در راه خدا، پیکار
غفلت: فراموش کردن، بی خبری

غالف: پوشش، محّل قرار گرفتن چاقو و شمشیر
غنیمت: مناسب دانستن، بهره بردن

فتوا: رأی عالم دینی در حکم شرعی
فراز: بلندی، باال

فرازنده: افرازنده، بلند کننده، برپاکننده
َفر: شکوه

فرزانگی: دانایی، علم
َفرط: زیاده روی، در گذشتن از حد، شّدت

فروتن: متواضع، افتاده
فروغ: روشنایی، نور

آداب و سنن  فرهنگ: دانش، تربیت، مجموعۀ 
دینی و ملّی یک سرزمین.

فرهیخته: ادب آموخته، علم آموخته
فضایل: ِج فضیلت، خوبی ها، برتری ها

فضیلت: برتری، ارزش های اخالقی
فقیه: دانشمند، آنکه به احکام شرع عالم است.

شخص  به  اشاره  برای  است  واژه ای  ُفالن: 
غیرمعلوم، بهمان

اندازۀ  به  موجودات  حقایق  به  علم  فلسفه: 
توانایی بشر

فی المجلس: در مجلس، فوراً، همان دم

قنـد در دل کسـی آب کـردن: کسـی را 
خوش حال کردن

قیام: به پا خاستن، برخاستن، خیزش
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کائنات: ج کائن، موجودات، پدیده ها
کاشف: آشکارکننده، کشف کننده

کام: قسمتی از دهان، دهان
کاهلی: سستی، تنبلی

کرامت: بزرگواری، جوانمردی
ُکنه: پایان و حقیقت چیزی، ذات

کینه جو: ستیزه گر

ُگرد: پهلوان، نیرومند
ُگل کامکار: نوعی گل بسیار سرخ و زیبا

گوا: گواه، دلیل، شاهد
گوهر: مروارید

لَختی: اندکی، مقداری
لهجه: شکلی از زبان و گفتار که با نشانه هایی از 

زبان محلّی تکلّم شود.
لیاقت: شایستگی

مایه: اساس، پایه
مأوا: پناهگاه، جای امن، جایگاه

ماورا: پشت سر، آن سوی، درپی، آن چه در پشت 
چیزی باشد.

ماهیت: حقیقت، ذات، چیستی
متانت: وقار، استوار بودن

متّفق: هم فکر، هم رای، هم داستان
متواضع: فروتن، افتاده
متعالی: بلند، برتر، واال

مجمع الجزایر: مجموعه ای از چند جزیره که 
در کنار یکدیگر قرار دارند.

ُمحاربه: جنگیدن
ُمحال: ناشدنی، غیرممکن
محتوا: مفهوم، درون مایه

طه: جایی که گرداگرد آن را دیواری احاطه  محو
کرده باشد.

مخاطَب: کسی که با او سخن گفته می شود.
مخوف: ترسناک، بیمناک

َمد: باال آمدن آب دریا
مرجع تقلید: مجتهدی که در مسائل دینی از 

او تقلید کنند.
مرحمت: مهربانی، لطف

ُمرشد: هدایت کننده، راهنما
مستمع: گوش دهنده، شنونده

َمسرور: شاد، خوشحال
مسلّماً: قطعًا، یقینًا، بی گمان

رنج  با  همراه  پرمشّقت:  سختی؛  رنج،  مشّقت: 
و سختی زیاد

مصّمم: پابرجا، استوار و ثابت
مضیقه: تنگنا، سخت گیری کردن

معترف شدن: اقرار کردن، اعتراف کردن
معیار: اندازه، وسیله ای که با آن چیزی را بسنجند؛ 

مالک، مقیاس
مکث: درنگ کردن

ُمنتها )ُمنتهی(: به پایان رساننده، آِخر
منحرف: کج شده از راه راست

ُمنّزه: پاک، بی عیب
َمنش: خوی، عادت

منشأ: محل پیدایش، سبب
منطقی: آن چه از روی منطق و تعّقل باشد.
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مّواج: خروشان، پرموج و متالطم
مواجه: روبه رو شدن

موضع: جایگاه، محل
مؤثّر: اثرکننده، اثرگذار

مهارت: ماهر بودن در کاری، استادی

ندامت: پشیمانی، تأّسف
نژاده: اصیل، نجیب

نََژند: اندوهگین، غمناک، سرد و بی روح
نستوه: خستگی ناپذیر

نشیب: سرازیری
نوازنده: آنکه نوازش و مهربانی کند.

نیّت: قصد، آهنگ، عزم
نیرنگ: سحر، جادو

واقف: آگاه، مطّلع
واکسینه شدن: ایمن شدن در برابر یک یا چند 

بیماری عفونی از طریق واکسن زدن
واالیی: ارجمندی؛ واال: ارجمند، باشکوه

والیت: رهبری دینی، سرپرستی
اسالمی  جامعۀ  ادارۀ  و  حکومت  والیت فقیه: 

توسط فقیه جامع الشرایط

هان: آگاه باش
ُهدهد: شانه به سر، مرغ سلیمان

هرآینه: به یقین، مطمئنًا، بی گمان
هلهله: فریاد شادی

همگنان: همگان، همه

هنجار: روش، رفتار، قاعده، معیار
هوا: میل و آرزو، خواسته و خواهش

یَل: شجاع، دالور ن
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معروف  نویسندۀ  م(  )1913ـ1834  آویبوری: 
احساسات  و  طبیعت  توصیف  در  که  انگلیسی 

انسانی، بسیار چیره دست بود.

ـ   1318  1379( علی اکبر:  سیّد  ابوترابی، 
خورشیدی( حجت االسالم سّید علی اکبر ابوترابی، 
اتمام  از  به جهان گشود؛ پس  دیده  قم  در شهر 
به تحصیل  زادگاهش،  در  دبیرستانی  تحصیالت 
علوم دینی در شهر مشهد روی آورد. در تظاهرات 
مردم قم در 15 خرداد 1342 حضوری فّعال داشت 
ُه( وی  َس ِسرُّ و در پی تبعید حضرت امام خمینی )ُقِدّ
نیز به نجف رفت و سرگرم تحصیل شد و پس از 

شش سال به ایران بازگشت.
پیش از انقالب، وی بارها مورد تعقیب ساواک قرار 
انقالب  از پیروزی  به زندان رفت. پس  گرفت و 

اسالمی، مسئولیت های مهّمی را عهده دار شد و 
هم زمان با آغاز جنگ تحمیلی در کنار سردار شهید 
به  نامنظم  جنگ های  در  چمران  مصطفٰی  دکتر 
سازماندهی نیروهای مردمی می پرداخت و سرانجام 
به  مأموریت ها  از  یکی  در   1359 آذرماه   26 در 

اسارت ارتش متجاوز صدام درآمد.
وی پس از ده سال اسارت در سال 1369 به میهن 
همچون  ارزشمندی  مسئولیت های  و  بازگشت 
دوره های  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگی 
امور  در  ولی فقیه  نمایندگی  و  پنجم  و  چهارم 

آزادگان را پذیرا شد.
این آزادۀ گرامی، سرانجام در دوازدهم خرداد 1379 
مشهد  شهر  رهسپار  پدرش،  همراه  که  درحالی 
جان  آفرین  به  جان  تصادف،  اثر  بر  بود،  مقّدس 

سپرد.

 1335 )درگذشت  فراهانی:  ادیب الممالک 
به  معروف  امیری،  محمدصادق  میرزا  هـ.ق( 
ادیب الممالک، شاعر و روزنامه نگار عصر مشروطه 
ـ  .ق، در فراهان اراک  بود. وی در سال 1277 ه
شاعری،  در  شهرت  و  مهارت  از  پس  شد.  زاده 

مظفرالّدین شاه به او لقب ادیب الممالک داد.

فیزیکدان  میالدی(  )1931ـ1847  ادیسون: 
امریکایی که اختراعات زیادی از جمله المپ برق 

به نام وی ثبت شده است. 
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اسد آبادی، سیّد جمال: مردی آزادی خواه و 
اجتماعی  سیاسی،  فلسفی،  عقاید  و  افکار  دارای 
و  در کشورهای شرقی  آزادی  استقرار  و طرفدار 
اتحادّیۀ  تشکیل  و  مسلمانان  میان  وحدت  ایجاد 
دولت های اسالمی بود. وی همۀ عمر خود را در 
مبارزه با استبداد پادشاهان ایران، عثمانی، مصر و 
سیاست استعماری انگلستان سپری کرد و پیوسته 
به شرق و غرب سفر می کرد. در پاریس روزنامۀ 
»ُعرَوه الوثقٰی« را منتشر کرد و به سیاست انگلستان 
در شرق حمله کرد. وی در سال 1314 هجری 

قمری در استانبول مسموم شد.

 930 )درگذشت  اسماعیل(:  )شاه  اسماعیل 
ـ  . ق( پادشاه جوان و مؤّسس سلسلۀ صفوّیه است.  ه
گذشته از شجاعت و جوانمردی، وحدت سیاسی 
ترویج مذهب شیعه عملی کرد.  نظر  از  را  ایران 
وی می خواست در سراسر کشور نفوذ بیگانگان را 
براندازد و دولتی مستقل از دیگر دولت های اسالمی 
تشکیل دهد. دورۀ حکومت شاه اسماعیل، پس از 

24 سال تالش و کوشش به پایان رسید. 
اقبال الهوری: محّمد اقبال  الهوری )1316ـ1250 
آزاد  اندیش  شاعر  و  انقالبی  متفّکر  ـ   .ش(  ه
به  ویژه ای  ارادت  و  عالقه  وی  است.  پاکستانی 
»  مثنوی مولوی« داشت و به دو زبان فارسی و 
پاکستان  استقالل  در  اقبال  می سرود.  شعر   اردو 
نقش مهّمی داشته است. کلیات اشعار فارسی اقبال 

در ایران نیز بارها به چاپ رسیده است. 

سال  به  )مقتول  میرزاتقی خان:  امیر کبیر، 
مردان سیاسی  بزرگ ترین  از  ـ   . ق( وی  ه  1268
دورۀ قاجاریه است. پدرش آشپز قائم  مقام بود و 
میرزا تقی خان نیز در خاندان قائم مقام تربیت یافت 
و در جوانی وارد دستگاه ولیعهد تبریز شد. پس از 

چندی سرپرستی ولیعهد به او سپرده شد. در تهران 
به صدراعظمی ناصرالّدین شاه رسید. با اصالحاتی 
که انجام داد، مخالفان او از پای ننشستند تا شاه 
را به برکناری او و تبعید وی به کاشان و صدور 

حکم قتل او وادار کردند. 

ـ  .ش(  ه ـ   1338  1386( قیصر:  امین پور، 
شاعران  از  وی  معاصر،  شاعر  و  دانشگاه  استاد 
آثار  از  می آید.  به شمار  انقالب  از  پس  موفق 
صبح، تنّفس  آفتاب،  کوچۀ  »  در  می توان   او 
مثل چشمه مثل رود، به قول پرستو و آینه های 

ناگهان« را نام برد.

ایرج میرزا: وی از نوادگان فتحعلی شاه قاجار 
بود. تحصیالتش در مدرسۀ دارالفنون تبریز صورت 
گرفت. ابتدا شاعر دربار قاجارّیه بود اّما به زودی از 
شاعری دربار کناره گرفت. شعر ایرج ساده و روان و 
مشتمل بر کلمات و تعبیرات عامیانه است و مسائل 
مختلف اجتماعی را با زبانی ساده و شوخی های 

نیشدار بیان می کند. 

در سال  باکری  باکری، مهدی: شهید مهدی 
و  او  آمد.  دنیا  به  میاندوآب  در  شمسی   1333
دوستانش نقش مهّمی در برپایی تظاهرات شهر 
تبریز در سال 1354 و 1355 داشتند. همان زمان 
ساواک، او را شناسایی کرد و تحت نظر گرفت. 
در دوران دفاع مقدس، فرمانده لشکر عاشورا بود. 
دالوری ها و شجاعت او زبانزد خاّص و عام است. 
بدر  عملیات  در   ،1363 سال  اسفند   25 در  وی 
شهید شد. برادرش حمید باکری در سال 1362، 

در عملیات خیبر به شهادت رسیده بود.
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و  دانا  اشخاص  از  ـ   .ق(  ه  190 )وفات  بهلول: 
آگاه معاصر هارون الرشید، خلیفۀ عّباسی، بود؛ وی 
نسبت به مسائل اجتماعی زمان خود دیدی انتقادی 

و طنزآمیز داشت. 

 1133 )درگذشت  عبدالقادر:  دهلوی،  بیدل 
ـ  .ق( از شاعران بلند پایۀ ادب فارسی، هم  روزگار  ه
صفوّیه بود. وی در هندوستان به دنیا آمد و همان 
جا پرورش یافت. بیشتر عمر خود را در تفّکرات 

عرفانی و خلق آثار فراوان سپری کرد.

ـ   .ش( از   پاینده، ابوالقاسم: )1363ـ1292 ه
نویسندگان چیره دست معاصر که در داستان نویسی 
و ترجمه، آثار گوناگونی پدید آورده است. مهم ترین 

اثر او ترجمۀ »قرآن مجید« است. 

 تاگور، رابیند   رانات: شاعر و عارف پرآوازۀ هندی
که اشعار وی سرشار از مفاهیم عرفـانی و حّس 
میهن دوستی است. تاگور جایزۀ ادبی نوبل را نیز 
 دریافت کرد. وی در سال 1941 میالدی درگذشت. 

نورالّدین  عبدالّرحمن:  نورالّدین  جامی، 
عبدالّرحمن جامی شاعر و نویسندۀ معروف ایرانی در 
قرن نهم هجری است. وی به مناسبت محّل تولّد 
خویش »جام« و نیز به سبب دوستداری شیخ االسالم 
احمد جام، جامی تخلّص کرد. دیوان اشعار، هفت 
خمسۀ  از  تقلید  به  مثنوی  هفت  )شامل  اورنگ 

نظامی(، نََفحات االنس و بهارستان از آثار اوست. 

ُجنید: )حدود قرن دوم و سوم قمری( ابوالقاسم 
بن محمد بن جنید، عارف معروف و عالم دینی، 
وی در بغداد به دنیا آمد و از کسانی است که دربارۀ 

علم توحید در بغداد سخن گفته است. 

حافظ: خواجه شمس الّدین محمد، حافظ شیرازی، 
غزل سرای  بزرگ ترین  الغیب،  لسان  به  معروف 
تاریخ ادبّیات ایران است. وی در اوایل قرن هشتم 
در شیراز متولد شد و در همان جا به تحصیل علوم 
و مطالعۀ قوانین ادب و دیوان شاعران پرداخت و 
چون قرآن را از بر داشت، »حافظ« تخلّص نمود.

بزرگ  نویسندگان  از  )محمد(:  رودی  َحبله 
اثر معروف »جامع  قرن یازدهم هجری است و 

الّتمثیل« از اوست. 

حسن زاده آملی: استاد عاّلمه حسن حسن زاده 
که  است  اسالم  برجستۀ جهان  عالمان  از  آملی، 
در سال 1307 خورشیدی در یکی از روستاهای 
الریجان آمل به دنیا آمد. وی پس از طّی مراحل 
تحصیل و کسب علوم دینی و معارف اسالمی و 
فضایل علمی و معنوی، به مدارج عالی در ریاضّیات 

و نجوم نیز دست یافت. 

در   1341 سال  در  وی  فرهاد:  حسن زاده، 
آبادان به دنیا آمد و اکنون در تهران ساکن است. 
در هفته نامۀ »  دوچرخه« )ضمیمۀ نوجوان روزنامۀ 
همشهری( مسئول صفحه های ادبّیات و طنز و از 
اعضای هیئت مؤّسس انجمن نویسندگان کودک 

و نوجوان است. 

از جمله نویسندگان  حکیمی، محمود: حکیمی 
و پژوهشگرانی است که عمر خود را وقف پژوهش 
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و مطالعه در حوزۀ معارف اهل بیت   کرده است. از 
 ،»  آثار او می توان به: » زندگانی حضرت زینب 
»  سیرت و شخصّیت حضرت محّمد  «، »  زندگانی 
حضرت امام حسین  «، »داستان های آموزنده 
برای کودکان«، »آموزش کودکان نابینا« و »حس 
داستان،  حوزۀ  در  همچنین  کرد.  اشاره  ششم« 
»وجدان«، »به سوی ساحل« و »پیام آور محبت« 

از آثار اوست. 

(: از پیامبران الهی  خلیل )حضرت ابراهیم 
است که مردم را به خدای یگانه دعوت کرد و خانۀ 
فرمان  به  به دست خویش ساخت. وی  را  کعبه 
نمرود به آتش افکنده شد ولی آتش به امر الهی 

بر او سرد شد و وی سالم ماند.

ـ    . ش(  رضایی نیا، عبدالّرضا: )متولد 1343 ه
نویسندگان، شاعران و مترجمان معاصر است.  از 
برخی از آثار او عبارت اند از » نقد شعر معاصران«، 

»فرشته بفرستید«، »از حنجره های شرقی«.

ـ  .ش(، حسین  سبزواری، حمید: )1395ـ1314ه
از شاعران  به حمید سبزواری.  متخلّص  ممتحنی 
مربوط  او  بیشتر سروده های  که  انقالب  خوش نام 
به فضای انقالب است. از آثار او می توان به »سرود 

سپیده« و »سرود درد« اشاره کرد.

سعدی، شیخ مصلح الّدین: )درگذشت حدود 
691 هـ  .ق( از بزرگ ترین شاعران و نویسندگان ایران 
است. آموزش های مقدماتی را در زادگاه خود شیراز 

فراگرفت. برای اتمام تحصیالت به بغداد ـ از مراکز 
بزرگ علمی عصر خود ـ رفت. پس از 35 سال به 
شیراز برگشت. بوستان به شعر و گلستان به نثر همراه 
با شعر و دیوان اشعار از او بر جای مانده است. مجموعۀ 

این آثار »کلیات سعدی« نامیده می شود. 

سلیمان: سلیمان  پسر داود  و جانشین 
وی بوده است و در اسالم از انبیای بنی اسرائیل 
به شمار می آید. عقل و هوشمندی وی مشهور و 

زبانزد عموم است. 

سنایی: شاعر و عارف بزرگ قرن پنجم و ششم 
اّما  بود  ابتدا شاعری مدیحه سرا  در  هجری. وی 
پس از مدتی به سرودن اشعار عرفانی و اخالقی 
روی آورد. »کارنامۀ بلخ« و » حدیقه الحقیقه« از 

آثار اوست. 

ـ  .ق( از دانشمندان  سینا، ابوعلی: )428ـ370 ه
بنام قرن چهارم و پنجم است. در بخارا کسب علم 
کرد و در ده سالگی قرآن را از حفظ داشت. در جوانی 
پادشاه سامانی ـ نوح بن منصور ـ را معالجه کرد 
و از کتابخانۀ گران بهای او بهره ها برد. در سفری 
در همدان در راه بیمار شد و در آن شهر درگذشت. 
از آثار او می توان به کتاب های شفا و قانون و نیز 

دانشنامۀ عالیی اشاره کرد. 

ـ   .ق(  ه  1312 )درگذشت  میرزا:  شیرازی، 
تقلید،  بزرگ  مرجع  شیعه،  عالی قدر  علمای  از 
بنیان گذار مکتب سامرا و مبارز نستوه، در شیراز به 
دنیا آمد و برای تحصیل به اصفهان رفت. سپس به 
عتبات عالیات رفت و نزد شیخ مرتضی انصاری به 
تحصیل پرداخت. او در زمان ناصرالدین شاه قاجار 
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برای مبارزه با استعمار انگلیس، با فتوای مدبّرانۀ  
خود،  مصرف  تنباکو  را تحریم کرد. مدتی در 
این که  تا  بود  مشغول  تعلیم  و  تدریس  به  سامرا 
درسال 1312هجری قمری بدرود حیات گفت و 
پیکر مطّهرش در نجف اشرف به خاک سپرده شد. 

میـرزامحّمـدعـلی:  تبـریزی،  صـائب 
به  دیده  اصفهان  در  وی  ـ   .ق(  ه )1086ـ1016 
بازرگانان شهر تبریز  از  جهان گشود. پدر صائب 
به اصفهان مهاجرت کرده  برای تجارت  بود که 
بود. صائب در اصفهان به تحصیل علم و کماالت 
به ویژه خّط و شعر و ادب و فضیلت پرداخت. در 
روزگار جوانی به مشهد و مّکه هم سفر کرد. سپس 
به هند رفت و با شاعران بزرگ آن دیار آشنا شد. 
پس از هفت سال به میهن بازگشت و به حضور 
شاه  عباس دوم صفوی در اصفهان رسید و عنوان 
پرکارترین  از  صائب  یافت.  »ملک الشعرایی« 
شاعران روزگار خویش است. اشعار او عمومًا غزل، 

مثنوی و قصیده است.

علی  حضرت  فرزندان  از   : عباس 
به  وی  بود.  امام حسین   سپاه  پرچم دار  که 
است.  معروف  » قمربنی هاشم«  و  » ابوالفضل« 
ـ   .  ق در واقعۀ کربال به شهادت رسید  درسال 61 ه
و مزارش در کربال امروزه زیارتگاه مشتاقان است.

)حدود  میرزامحمود:  مازندرانی،  فدایی 
مرثیه سرایان  و  شاعران  از  ـ   .ق(  ه ـ 1200  1280

بزرگ عاشورایی در عصر قاجار است که در منطقۀ 
دودانگۀ شهر ساری می زیست و واقعۀ کربال را 
بر پایۀ اسناد معتبر تاریخی به نظم درآورده است. 
در  منظوم(  )َمقَتل  او  شعر  دیوان  نخست  بخش 
حدود  که  است  شده  سروده  ترکیب بند  قالب 
4200 بیت دارد. بخش دوم نزدیک به سه هزار 
بیت است که در قالب های گوناگون به بیان مفاهیم 
 ادبیات عاشورایی پرداخته است. شعر »یاد حسین  «

گزینشی از قصیده ای بلند و شکوهمند است که 
از طوالنی ترین قصاید استوار عاشورایی به شمار 
می آید. هنر شاعری فدایی در تصویر آفرینی های 
عنوان  با  وی  سروده های  کلیات  است.  بدیع 
»سوگنامۀ عاشورایی« یا » مقتل منظوم فدایی« 

اّولین بار در سال 1388 به چاپ رسیده است.

بزرگ  شاعر  فردوسی،  ابوالقاسم  فردوسی: 
حماسه سرای ایران، در قرن چهارم و اوایل قرن 
شاهنامه  او  عظیم  اثر  می زیست.  هجری  پنجم 
است  که  بیش  از  سی  سال  برای سرودن آن 

تالش کرد. 

ـ  .ق( محّمدبن  فیض کاشانی: )1090ـ1006 ه
فیض  محسن  موالنا  به  ملّقب  کاشانی  مرتضی 
کاشانی از فقیهان و دانشوران دورۀ صفوی است. 
وی از شاگردان حکیم نامدار »مالصدرا« بود و در 
تمامی علوم دینی، عرفان، فلسفه و ادبیات تبّحر و 
مهارت داشت. برخی از آثار او عبارت اند از: تفسیر 
صافی، کتاب وافی، شرح صحیفۀ سّجادیه، دیوان 

اشعار و شوق المهدی.

ـ  .ق( میرزا  قاآنی شیرازی: )حدود 1270ـ1222 ه
حبیب اهلل شیرازی متخلّص به » قا آنی« از شاعران 
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دورۀ قاجار است. هنر او در قصیده سرایی و انتخاب 
است.  نیکو  توصیف های  و  خوش آهنگ  واژگان 
وی کتاب »پریشان« را به شیوۀ گلستان سعدی 
نوشت. آرامگاه او در جوار حضرت عبدالعظیم   

شهر ری است.

قائم مقام فراهانی: ادیب، منشی و شاعر دورۀ 
و  داشت  تبّحر  فارسی  نثر  و  نظم  در  قاجار؛ وی 
» ثنایی« تخلّص می کرد. کوشش های بسیار وی 
برای اصالح ایران موجب حسادت عّده ای از جمله 
قاجار  شاه  بدخواهان  بدگویی  و  شد  میرزا  آقاسی 
)محمدشاه( را برانگیخت تا او را به باغ نگارستان 
تهران احضار کرد و وی را در آن جا خفه کردند. 

مجموعۀ نوشته ها و انشاهای قائم مقام فراهانی به 
نام منشآت است. قائم مقام در نوشتن این اثر، از 

شیوۀ  گلستان سعدی پیروی کرده است. 

معروف  عارفان  از  یکی  ابوالقاسم:  ُقشیری، 
قشیرّیه«  »رسالۀ  کتاب  که  هجری  پنجم  قرن 
در شرح اصطالحات و معّرفی مشایخ عرفانی از 

آثار اوست. 

کمال الدین، بهزاد: نّقاش و مینیاتور ساز مشهور 
اواخر عهد تیموری و اوایل دورۀ صفوی؛ لقب وی 
کمال الّدین و از مردم هرات و شاگرد سّید احمد 
تبریزی بود. شاه طهماسب  اّول نزد بهزاد نّقاشی 

می آموخته است. 

محمود درویش: )2008ـ1942 م( از بزرگ ترین 
شاعران معاصر عرب است که شعر او با انقالب، 
به  عشق  دارد.  آشکار  پیوندی  پایداری  و  مبارزه 

سرزمین فلسطین و استقالل آن از درون مایه  های 
اصلی شعر او است. 

.  ق(  هـ  ـ  1220  1264( کردستانی:  مستوره 
مستوره  ابوالحسن  فرزند  خانم«  شرف  »ماه 
در شهر سنندج،  قمری  متولّد 1220  کردستانی، 
شاعری است کـه بـه دو زبـان فارسی و ُکردی 
شعر سروده است. او را نـخستین زن تـاریخ نویس 
ُکرد در ایران، شمرده اند. »دیوان شعر« و »تاریخ 

اردالن« از آثار اوست.

ـ    .ش(  ه ـ  1298  1358 ( مرتضی:  مطّهری، 
استاد شهید آیت  اهلل مطّهری در بهمن ماه 1298 
هجری شمسی در فریمان خراسان به دنیا آمد. وی 
ُه(  َس ِسرُّ یکی از شاگردان برجستۀ امام خمینی )ُقِدّ
او  آثار  بود  که به  مراتب  علمی باالیی رسید. 
زمینه ساز بسیاری از مبانی فرهنگی و دینی انقالب 
اسالمی است. این روحانی فرزانه در سال 1358 
آثار  از  برخی  رسید.  شهادت  به  هجری شمسی 
وی عبارت اند از: خدمات متقابل اسالم و ایران، 
راز،  تماشاگه  نوجوانان(،  ای  )بر راستان  داستان 

مسئلۀ حجاب، پیرامون انقالب اسالمی.

بلخـی:  ـّد   محم ین  مولـوی،جـالل الّد
بزرگ  عارفان  و  شاعران  از  ـ   .ق(  ه )672   ـ604 
ایران در قرن هفتم است. آثار گرانقدر او عبارت اند 
فیه مافیه،  شمس،  دیوان  معنوی،  مثنوی  از: 

مکتوبات و مجالس سبعه.

 
بزرگ ترین  از  م(  )1998ـ1923  َقبّانی:  نَزار 
دمشق  متولد شهر  عرب،  نویسندگان  و  شاعران 
..سوریه است. او به زبان های فرانسوی، انگلیسی 
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از  او سرشار  بود. سروده های  اسپانیایی مسلّط  و 
عشق و عاطفه به انسانیت است.

به  گنجه،  شهر  در  ایرانی  نامدار  شاعر  نظامی: 
و  اسالمی  علوم  تحصیل  به  جوانی  در  آمد.  دنیا 
تاریخ هّمت گماشت.  و  ادب، قصص  و  فرهنگ 
رسید.  اوج  به  او  منظومه های  در  داستان پردازی 
آثار نظامی عبارت اند از: مخزن االسرار، خسرو و 
شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه. 

در  بافقی  وحشی  الّدین  کمال  بافقی:  وحشی 
اواخر عهد شاه اسماعیل اّول صفوی در قصبۀ بافق 
در 24 فرسنگی یزد متولّد شد. سپس به یزد آمد 
و بیشتر اّیام زندگی را در آن جا گذراند. از آثار او 
می توان به مثنوی های »فرهاد  و شیرین«، »ناظر 

و منظور« و »ُخلد برین« اشاره کرد. 

 1198 )درگذشت  سّیداحمد  اصفهانی:  هاتف 
ـ  . ق( از شاعران دورۀ افشاریه و زندیه است. در  ه
پیروی می کرد. از سعدی و حافظ   سرودن غزل 

 »ترجیع بند« عرفانی وی نیز معروف است.

)آذرباد(  هراتی  قنبر  سلمان  سلمان:  هراتی، 
ـ  .ش در روستای »  َمَزر  دشت«  در سال 1338 ه
تنکابن، در خانواده ای مذهبی پا به عرصۀ وجود 
نهاد. دوران ابتدایی را در روستا گذراند و از همان 
شاگردی  به  مادی،  فقر  دلیل  به  جوانی،  ابتدای 
به  »گالش ها«  محلّی  چوپانان  با  یا  و  پرداخت 
ترانه های  با  از همین رهگذر  چوپانی می رفت و 
محلّی آشنایی پیدا کرد. از سال 1352 به نوشتن 
روی آورد و سرودن شعر را آغاز کرد. فوق دیپلمش 

را در سال 1362 در رشتۀ هنر گرفت و سپس به 
تنکابن  روستاهای  از  یکی  در  هنر  تدریس  کار 
مشغول شد. سلمان با شعر ارزشی انقالب، پیوندی 
ناگسستنی داشت؛ صمیمیت، سادگی و بی پیرایگی 
سه  هراتی،  سلمان  از  می زند.  موج  اشعارش  در 
مجموعه با نام های »  از این ستاره تا آن ستاره«، 
»  از آسمان سبز« و »  دری به خانۀ خورشید« به 
چاپ رسیده است. سلمان در ششم آبان ماه 1365 
ـ  .ش در راه رفتن به مدرسۀ محل کار خود بر اثر  ه
تصادف، جان باخت. آرامگاه وی در حوالی شهر 
مزارش  سنگ  بر  زیر  بیت  و  شده  واقع  تنکابن 

نوشته شده است:
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»سلمان  از  شعری  مجموعه  سبز:  آسمان  از 
هراتی«، شاعر دورۀ انقالب اسالمی 

اسرار التّوحید: کتابی است تألیف »محّمد بن 
ابوالخیر.  منّور« در شرح حال و سخنان ابوسعید 

محّمد بن منّور، یکی از نوادگان ابوسعید است.

منظومۀ  )سعدی نامه(:  سعدی  بوستان 
مثنوی سعدی شیرازی است. این منظومه به ده باب 
تقسیم شده است. بوستان سعدی منظومه ای است 
اخالقی و اجتماعی و عرفانی. این کتاب تاکنون 
انگلیسی،  التینی،  جمله  از  مختلف  زبان های  به 
است.   شده  ترجمه  ترکی  و  آلمانی   فرانسوی، 

 درآمدی بر ادبیّات داستانی پس از پیروزی
 انقالب اسالمی: نوشتۀ فریدون اکبری ِشلدره  
که در آن به سیر تاریخی ادبّیات داستانی از روزگار 
مشروطه تا 1377 پرداخته شده است. محور اصلی 
انقالب  پیروزی  از  پس  داستان نویسی  کتاب، 

اسالمی ایران است. 

لُرد  نوشتۀ  خوش بختی:  جست وجوی  در 
آویبوری و ترجمۀ ابوالقاسم پاینده است. این کتاب 
در هفده فصل نگاشته شده و نویسنده در آن به 
موضوعاتی مانند خوش بختی، امید، تربیت و … 

پرداخته است.

از  ُقشیری  ابوالقاسم  نوشتۀ  ُقشیریّه:  رسالۀ 
عارفان قرن پنجم است. اصل این کتاب به زبان 
عربی است و یکی از شاگردان قشیری آن را به 
فارسی برگردانده است. موضوع این کتاب، معرفی 
برخی از بزرگان عارف و شرح اصطالحات و الفاظ 
رایج میان آنهاست. این اثر با تصحیح و تعلیقات 

استاد فروزانفر به چاپ رسیده است. 
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 َروح االرواح فی شرح االسماِء الملک الفتّاح:
از  احمد بن منصور سمعانی،  نوشتۀ شهاب الّدین 
عارفان و نویسندگان قرن ششم، این کتاب، با نثر 
شیوا و ساده، به شرح و توضیح نام های خداوند 

پرداخته است.

کتابی  باکری:  مهدی  شهید  سرگذشت 
به سرگذشت  که  یوسف زاده  حبیب  نوشتۀ  است 
شهید مهدی باکری پرداخته است. شهید باکری 
در  وی  است.  تحمیلی  جنگ  دالور  سرداران  از 
به  »بدر«  عملیات  در  و  شد  متولّد  میاندوآب 

شهادت رسید. 

آن  در  که  پندآموز  است  کتابی  دمنه:  و  کلیله 
حکایت های گوناگون )بیشتر از زبان حیوانات( نقل 
شده است، نام کتاب از دو شغال به نام »کلیله« 
به  داستان  اصل  است.  شده  گرفته  »دمنه«  و 
زبان هندی بوده است. این کتاب در قرن ششم 
به وسیلۀ ابوالمعالی نصراهلل منشی به فارسی ترجمه 

شده است.

گلستان: کتابی است به فارسی آمیخته به نظم و 
ـ   .ق( سعدی آن را نگاشته  نثر که در سال )656 ه
است. گلستان هشت باب دارد و اساس این کتاب بر 
بیان حکایت است و هدف آن تربیت انسان هاست. 

مثنوی معنوی: کتاب منظوم و گران قدر مولوی، 

شامل حکایاتی است که موالنا با بیان آنها مسائل 
دینی و عرفانی و حقایق معنوی را به زبان ساده 
و از راه تمثیل بیان می کند. مثنوی، در 26 هزار 

بیت و در شش دفتر سروده شده است.

 مجلّۀ رشد: مجموعۀ مجاّلتی است که هم سو
  با اهداف آموزشی و پرورشی دانش آموزان ایران
انتشارات کمک آموزشی سازمان   از سوی دفتر 
می شود.  منتشر  آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش 
اّول و  ابتدایی، متوّسطۀ  این نشریه در سه دورۀ 
متوّسطۀ دوم در دسترس دانش آموزان و دبیران 

قرار می گیرد. 

نهج البالغه: گزیده ای از نامه ها و خطبه ها و سخنان 
و کلمات قصار امیرمؤمنان، حضرت علی   است که 
عالم بزرگوار شیعی، »سّید رضی« آن را گردآورده است.

هفده داستان کوتاِه کوتاه: این کتاب ترجمۀ 
سارا طهرانیان است که هفده داستان کوتاِه کوتاه 

از نویسندگان ناشناس جهان را در بردارد. 
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این واژه به معنی »به سوی شهر«  استانبول: 
نام شهر و بندری در ترکیه است. سابقًا  است و 
از  یکی  اکنون  و  بود  عثمانی  دولت  پایتخت 

شهرهای مشهور جهان است. 

افغانستان: همسایۀ شرقی ایران است. پایتخت 
آن شهر کابل است و قندهار و هرات از شهرهای 
مهم آن به شمار می آیند. مردم این سرزمین فارسی 

زبان و مسلمان اند. 

کوه های  بین  که  است  ایران  پایتخت  تهران: 
البرز و کویر مرکزی قرار گرفته است. تهران در 
دشتی هموار و مسطح قرار گرفته که شیب آن از 
شمال به جنوب است. در عصر قاجارّیه پایتخت 

ایران شد. تهران از نظر عمران و عظمت سیاسی 
و اقتصادی یکی از شهرهای مهم خاورمیانه است. 

آذربایجان استان  شهرهای  از  یکی   چالدران: 
بین شاه  چالدران  معروف  است که جنگ   غربی 
اسماعیل صفوی و سلطان سلیم، پادشاه عثمانی 

در این محل واقع شد. 

خراسان: خورآسان، شرق، هم اکنون سه استان 
نام مشهورند: خراسان رضوی که  این  به  کشور 
مرکز آن مشهد مقدس است؛ خراسان شمالی که 
مرکز آن بجنورد و خراسان جنوبی که مرکز آن 

بیرجند است. 

سبا: شهری در عربستان قدیم و ناحیۀ یمن کنونی 
که ملکۀ آن بلقیس نام داشته است. 

و  شمالی  کرۀ  نیم   در  است  کشوری  فرانسه: 
دارای  فرانسه  است.  غربی  اروپای  کشورهای  از 
از مراکز علم و  حکومت جمهوری است و یکی 
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اروپا در قرون جدید به شمار می رود.  ادب و هنر 
پایتخت آن شهر پاریس است. 

فراهان: یکی از شهرستان های استان مرکزی که 
در شمال شهر اراک واقع است و زادگاه قائم مقام 

فراهانی است. 

اردن  رود  بین  که  مسلمان  کشوری  فلسطین: 
و دریای مدیترانه واقع است. همچنین این کشور 
بین جمهوری لبنان، سوریه و بحرالمیت قرار گرفته 
است. پس از جنگ جهانی دوم به یاری استعمارگران 
کشوری به نام اسرائیل در آن تشکیل گردید. شهر 
معتبر بیت المقدس که قباًل قسمتی از آن در دست 
بود، در حال حاضر تمام آن در تصرف  مسلمانان 

اسرائیل اشغالگر است. 

مصر: کشور مصر در شمال شرقی افریقا واقع است. 
آبادی و وجود جمعّیت در خاک مصر در نتیجۀ وجود 
رود نیل است که خاک مصر را حاصل خیز و ثروتمند 
کرده است. حکومت مصر جمهوری و پایتخت آن 

شهر قاهره است.

یََمن: کشور کوچک مستقلی است در جنوب غربی 
شبه جزیرۀ عربستان که پایتخت آن شهر »صنعا« 

است. 
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