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 درس سوم

ود. همه  هري، سا�خ�ته �ش ا�خی رد �ش مارس�ت �ی كهن، �ترار �بود �ب گاران � رد رو�خ

�خد. هر �بسا�خ ِ �ش �خ�ش ان را رد �كدام �ب مارس�ت �ی ه �بود�خد �كه �ب رد ا�ین ا�خد�یسش

د. ا�خه ی او �باسش د�یک �خ ان، �خرخ مارس�ت �ی واس�ت  �ب هر �ك� می �خ

د«. هر �باسش ار �ش د�یک �با�خ ه�تر اس�ت �خرخ : »�ب كی می �گ�خ�ت � �ی

د«. هر �باسش د�یک �گرما�به ی �ش ه�تر اس�ت �خرخ : »�ب �گری می �گ�خ�ت د�ی

ا�خ  �پ�  هر،  �ش رگان  �برخ می �كرد.  خهاد  � �ی�ش �پ را  مکا�خی  �ك�،  هر  الصه،  �خ

د.  �پرس�خ یرخ �ب هر را �خ� ر�گ �ش �ی�ب �برخ ر ط�ب �خ د �خ �خ م �گر�خ�ت و و  �گ�خ�ت و�گو،�تصم�ی �پرس و�ب

 : د و �گ�خ�ت و�ش �ال سش ، �خ �ی�ب د. ط�ب �خ �ت گ�خ له را �به او � د و م��ئ �خ د وي ر�خ�ت �خرخ
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اور�ید«. �ی ه �ب ا�خ �ت �ت ه �گوسش لكّ د �ت �خ »�برو�ید و �پ

گاه �كرد�خد  ّ�ب �به هم �خ هر �با �تع�ب رگان �ش �برخ

�تن  سا�خ �برای  ه   ا�خ �ت �ت   »�گوسش د:  �خ �ت گ�خ � و 

ان؟!«. مارس�ت �ی �ب
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�ك�با�ب  وردن  �خ ما، هوس  ر�گ  �برخ �ی�ب  ط�ب د  �ك�خ »�خ د:  �خ �ت گ�خ � ود  �خ �با  و  د�ید�خد  �خ�خ ی رد دل،   �بع�خ

؟!«. �كرده اس�ت

طه ي  د �خ�ت �خ �خها را رد �پ ا �آ ور داد �ت هر دس�ت ر�گ �ش �ی�ب �برخ �ت ها، ط�ب �به هر �ال، �با رس�یدن �گوسش

�ی�ب  د�خد، اّما ط�ب ده سش گ�خ�ت �خ � �ی�ب سش د. همه ا�خ ا�ین �خرمان ط�ب �خ و�یرخان �ك�خ ا�خه ی رد�خ�ت �آ هر ا�خ سش �ش

�ین محل  ه�تر واهم �گ�خ�ت �ب ما �خ �گر �به �ش د رو�خ د�ی �خ ان �بر�گرد�ید. �پ �ت ا�خه ها�ی ادامه داد:» ا�ك�خون همه �به �خ

.» حباس�ت ان �ك مارس�ت �ی �تن �ب �برای سا�خ

ه های  لكّ د �ت �گو�ی�ی : »�ب �خها �گ�خ�ت وا�خد و �به �آ ود �خرا�خ د �خ هر را �خرخ رگان �ش �ی�ب �برخ ، ط�ب د رو�خ �خ �پ� ا�خ �پ

اور�خد«. �ی �ت را �ب �گوسش

ده  اسد و �بد�بو سش ی �خ �ك�یده و �بع�خ �ت ها �خسش ی ا�خ �گوسش ورد�خد. �بع�خ �ت ها را �آ د و �گوسش �خ ر ر�خ�ت د �خ�خ �خ �پ

ه  لكّ ید. س�پ�، �ت كی �بو�ی� � كی �ی � �خها را �ی گاهی �كرد و �آ �ت �خ ه های �گوسش لكّ ون سردی �به �ت �ی�ب �با �خ �بود�خد. ط�ب

؟«. هر �بوده اس�ت �ت رد �كدام �تسم�ت �ش ان داد و �پرس�ید: »ا�ین �گوسش �تی را  �خسش �گوسش

د؟«. مع �پرس�ید: »م�گر �خر �تی هم می �ك�خ ر ا�خ م�یان �ب �یک �خ�خ

، سا لم ما�خده  �ت ه �گوسش لكّ ن �ت ط ا�ی د. �خ�ت �ی �خر�ت می �ك�خ : »�بله، �خ�ی گاهی �به او �كرد و �گ�خ�ت �ی�ب �خ ط�ب

 ، اس�ت �بوده  و�یرخان  �آ ن  �آ رد  �ت  �گوسش ا�ین  �كه  هر  �ش طه ي  �خ�ت ن  �آ ود  می �ش مع�وم  �پ�   . اس�ت

ود«. ان هم �با�ید رد همان محل سا�خ�ته �ش مارس�ت �ی ه �تری دارد و �ب یرخ هوای �پا�ك�

�ین  ن �گو�خه، رد �تع�ی ود �پا�یان داد، و ا�ی هر، ا�ین را �گ�خ�ت و �به س�خن �خ ر�گ �ش د �برخ م�خ �ی�ب و دا�خسش ط�ب

گی �كرد. ر� كمک �برخ �خان � ان، �به �آ مارس�ت �ی اس�ب �براي سا�خ�ت �ب اي م�خ �ب



29

ر�گ �که �بود؟ �ی�ب �ب�ز ن ط�ب د �آ �ی �یا می دا�ز �آ

ه ي ا�ی�ا�زی �بود.  وا�ز د�آ ل�ز د �ب م�ز ک و دا�ز�ش �ش ی، �پ�ز �ک��یای را�ز او محّمد�بن �ز

ر�گ�ي كار  ار رد كارگاه �ز ا�پ وا�زی �پدر�ش را ا�ز دس�ت داده �بود، �ز داي �ب �ت �ک��یا، �که رد ا�ب محّمد �پسر �ز

ا�زد. هر و�ت�ت اسم  ا�ب می �ک�ش وا�زدن و �یاد�گ�یري، همواره او را �به سم�ت �ک�ت و�ت �ز می �ک�د؛ اّما �ش

وا�زد، دس�ت �ب�دار  ن را �زمی �ز ا �آ اد، �ت ه اي می ا�ز�ت ا�ز ا�ب �ت م�ش �به �ک�ت د �یا �پ�ش �ز�ی ه اي را می �ش ا�ز ا�ب �ت �ک�ت

ي رد  ا�د. را�ز �ز �تر �ب�ش �ی�ش ه�تر و �ب ود را �ب هان �ز واس�ت �ب ا�ب ها می �ز وا�زدن هم�ین �ک�ت ود. او �با �ز �ب �ز

ان �گو�ش  د. �با د�تّ�ت �به ح��ز ها�ی�ش ر می �ش ادان هم �ا�ز ار كار رد كارگاه، رد كالس ردس اس�ت �ک�ز

 . �ت سش ن �زمی �گدز گی ا�ز �آ زهم�ید، �به �اد� ي را �زمی � یرز � ا �پ می �ک�د و �ت

  

�ی�ت رد  رط های مو�زّ�ت کی ا�ز �ش � م. �ی ام ده�ی �ب ی ا�ز و�ب م، كارهای �ز ال�ش می �ک�ز�ی ه همه ی ما �ت امرو�ز

م �به ما �یاری ر�ا�زد  واه�ی ر�گ می �ز دای �ب�ز . ا�ز �ز اری اس�ت �ی ا�یی و هوسش هره �گ�یری ا�ز دا�ز كارها، �ب

ا�یی و  . دا�ز �بان، �به ما �زعم�ت هاي �ز�اوا�زی داده اس�ت و�یم. �پ�وردگار مهر ّ�ت �ش ا رد ا�ین راه، مو�ز �ت

 . کی ا�ز ا�ین �زعم�ت هاس�ت � �یاری، �ی هوسش

مان،  �ی�ز عرز هن  م�ی دي  ل�ز �ب �ر و  ود  �ز �ی�ت  مو�زّ�ت �ب�اي  ما  سش و  من  ا�ک�زون   ، �ی�ز عرز ان  دوس�ت    

م؟ د ه�ی ام  �ب ا�ز �با�ید  ی  كارها�ی �په  ا�ی�ان، 
 تدوين محّمد ميركياني

تلفيق با كتاب »زكرياي رازي« ) مجموعه ی كتاب هاي فرزانگان(
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   درست و نادرست

1 بيمارستان نزديك خانه ي طبيب بزرگ شهر ساخته شد.

2 پس از جمع آوري گوشت ها، طبيب متوّجه شد كه تمامي گوشت ها خشكيده و فاسد شده اند.

3 هوشمندي طبيب باعث شد تا مشكل آن شهر حل شود.

4 طبيب، گوشت ها را براي شناسايي محّل مناسبي جهت ساخت بيمارستان مي خواست .

5 محّمد تا چيزي را نمي فهميد، به سادگي از آن دست نمي كشيد.                                              

  درك مطلب

1 چرا طبيب براي تعيين مكان بيمارستان، چند تّكه گوشت تازه خواست؟

2 به نظر پزشك، بيمارستان بايد در چه مكاني ساخته مي شد؟

3 طبيب بزرگ در جواني، چگونه مي خواست دنياي خود را بهتر بشناسد؟

4 تفاوت طبيب با ساير مردم در يافتن مكان بيمارستان چه بود؟

5 با توّجه به متن درس، جمله ها را به ترتيب رويدادها،  شماره گذاري كنيد.

  گوشت ها را در چند نقطه ي شهر از شاخه ی درخت آويزان كردند.

   بزرگان شهر، پس از پرس وجو و گفت وگو، تصميم گرفتند كه نظر طبيب بزرگ 

شهر را بپرسند.

  چند روز ديگر به شما خواهم گفت، بهترين جا برای ساختن بيمارستان كجاست.

  بعضی از گوشت ها خشكيده و بعضی فاسد و بدبو شده بودند.

  آن نقطه ي شهر كه اين گوشت در آن آويزان بوده است، هوای پاكيزه تری دارد.

.  6
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   واژه آموزي

 جمله هاي زير را بخوانيد و به كلمه هاي مشّخص شده و معناي آنها، توّجه كنيد.

  براي خريد، نزد زرگر رفتم.

   زرگر: كسي است كه با زر يا طال، چيزهايی مثل انگشتر، گردن بند و ... مي سازد.

  صبح كه به مدرسه مي آمدم به رفتگر، سالم كردم.

   ُرفتگر: كسي است كه كوچه و خيابان را تميز مي كند.

  پروردگار مهربان ، به ما نعمت هاي فراواني داده است.

   پروردگار: آفريننده ي جهان هستي.

  محّمد زكرياي رازي با رودكي هم روزگار بود.

   روزگار : به دوره اي از زمان مي گويند.

گرواژه +

گارواژه +

حاال تو بگو 

. ....................................................................................................  كارگر:  

. ....................................................................................................  آموزگار :  

. ....................................................................................................    : ......................... 

. ....................................................................................................    : ......................... 
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  بخوان و حفظ كن

 فردوسي

ان و حخرد   داو�خِد �ب ام �خ �به �خ

رد �گدخ ه، �بر�خ ن �بر�تر ا�خد�یسش �ی رخ
�كَ

اي       ماي و حخرد دل�گسش حخرد ره�خ

یرد �به هر دو َسراي حخرد، دس�ت �گ�

د      ��خ و �ب �به دا�خ�ش �گراي و �بدو �ش

�خد رخ
ی �گَ ا�ب �ی واهی �كه ا�خ �بد �خ و �خ �پ

الد دِل س�خگ و �كوه      �خ ادان، �ب �خ �خ

�كوه ِر �ك�، سشُ �یرا �خدارد �بَ َا�خ

ا �بَود          ا �بَود، هر �كه دا�خ وا�خ �ت

ا �بود یر، �بُر�خ � �خ دا�خ�ش دل �پ
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  خوانش و فهم

1  در بيت سوم، منظور شاعر از» بلند شدن به وسيله ی دانش «چيست؟

2  چرا در مصراع » ِخرد ، دست گيرد به هر دو سراي« بعد از واژه ي خرد ، نشانه ي » ، « 

گذاشته شده است؟
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 درس چهارم
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گار،  ا�خ �واد�ش رو�خ و  �بود  ر�به  �ب �ت �با  او مردي   . �ت �خراوا�خی داسش �كه سرما�یه ي  �بود  رگا�خی  �با�خ

و�ب و  گی �خ �خد� د. �خ �خد سش د �خر�خ �خ رگان، صا��ب �پ �ت و �با�خ سش مو�خ�ته �بود. سال ها �گدخ ها �آ یرخ � ار �پ �ب��ی

اي  ار مارد و �پدر، �خ�خ �خدان هم رد �ك�خ د. �خر�خ �ی ود می ا�خد�ی�ش �خدان �خ ده ي �خر�خ �خ �ی �ت و �به �آ رامی داسش �آ

د.  �ت�خ �گرم و �پُرمهري داسش

�گو�یم؛ دلم  ي �ب یرخ � ما �پ واهم �به �ش : »امرو�خ می �خ مع �كرد و �گ�خ�ت ود، �ب �خدان را  �گِرد �خ ي �پدر، �خر�خ رو�خ

اده �ك�خ�ید«. �خ ن، اس�ت ده ا�خ �آ �خ �ی د و رد �آ ن �گو�ش �بده�ی و�ب �به �آ واهد �خ می �خ

�خدان، مردم، معمواًل �براي رس�یدن �به ا�ین  ود را ا�ین �گو�خه ادامه داد: »اي �خر�خ ان �خ �خ  �بعد س�خ

                  . حخر�ت �یک �آ ر�گ و �پادا�ش �خ ام �برخ ، م�ت گِی را��ت �خد� د: �خ �خ ال�ش می �ك�خ یرخ �ت � سه �پ

ود  گی �خ �خد� گی را رد �خ � د و�یرش �خ كه �پ د � یرخ می رس�خ � ما�خی �به ا�ین سه �پ و�بم، ا�خسان ها، �خ ّه هاي �خ �پ اّما �ب

�خد: یر �به كار �گ�

ن ال�ش �براي مرا�ت�ب�ت ا�خ �آ د�یده و �ت �تن مال ا�خ راه �پ��خ ـــ ا�خدو�خ

�گران �ش �به د�ی �خ�ش ـــ �ب

ود رد �برا�بر �بالها. �ت ا�خ �خ ـــ محا�خ�خ

ال�ش روي  �د �خرسد. هر �ك� ا�خ كار و �ت د، �به م�ت ، كاه�ی �بور�خ د �خ���ت �خ هر�كه رد ا�ین �پ

�گران مرا�ت�ب�ت  وا�خد ا�خ د�ی د و �خه می �ت وا�خد �خراهم �ك�خ ود را می �ت گی �خ �خد� سا�ی�ش �خ �گردا�خد، �خه اس�با�ب �آ �ب

ان �كه  �خ ود. هم�پ ود �ته�یدس�ت �ش د، �خ ��ت ور�خ ن �خ�خ َوَرد و رد �خلگه داري �آ �خما�ید. ا�گر ما�ی �به دس�ت �آ

اي �خمی ما�خد. ن �بر�ب ي ا�خ �آ یرخ � ا�گر ا�خ �كوه هم ا�خد�ك ا�خد�ك �بردار�خد، �پ
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ون  ؛ �پ ار�پا�یان اس�ت د، رد رد�ی�خ �پ ال�ش �ك�خ ود �ت ط �براي �خ ا �خ�ت �ی �تن مال د�خ هر �كه رد ا�خدو�خ

ود �گردد. �خ ان، �خ�ش ود و �به �پاره اي �خ اد �ش وا�خی، سش �خ سگ �گرس�خه �كه �به اس�ت

ه�خر،  �با  و  د  �شرو�تم�خ ا�خسان  �كه    ، �ی��ت �خ�خ و  ه�خر  �ك��ب  �به  د  �ی �كوسش �ب �خدان،  �خر�خ �ین اي  �خ هم�پ

و�ی�ش رد م�یان مردم،  ل و ه�خر �خ د، �به س�ب�ب ��ت �ته �باسش ار داسش من �ب��ی د و د�ش ام �باسش گم�خ ا�گر �په �

عله ور می �گردد. �با�خ هم �ش ود،  كم �ش ل د  �خ �ك�خ ال�ش  �ت�ش را هر �په �ت ِ �آ ان �كه �خرو�خ �خ ود. �پ ا�خ�ته می �ش �خ سش

�یرا، دا�خه  د. �خ �ی اسا�خ �خ ی �ب�ش �كو�ی �ی و�ی�ش را �به �خ د �خ �ی �كوسش ود، �ب خهم �خ دار دا�خ�ش و � �خدان، �به م�ت ما هم اي �خر�خ �ش

ا�ك  ون سر ا�خ �خ د. �پ �ك�خ ال�ش �خ ن �ت �پ �ك� رد �پروردن �آ ، ه�ی ا�ك �خهان اس�ت ه�خگامی  �كه رد �پرده ي �خ

�پرور�خد  ن را �ب ک �آ ن �ال، �بی سش . رد �آ �ی��ت ، مع�وم �گردد �كه �پ راس�ت م�ین را   �آ َوْرد و روي �خ  �بر �آ

 ، ان �كه مو�ش �خ د؛ �پ �خ و  �ی ما دوري �ب �ید، ا�خ �ش �ی��ت �باسش یر�خد      .      �پ� ا�گر �بی ه�خر و  �خ�خ هره �گ� ن �ب و ا�خ �آ

�خد و رد هال�ك  �یرون ا�خدا�خ ا�خه �ب ، او را ا�خ �خ ون مو�خي اس�ت ، �پ ا�خه اس�ت ا�گر �په �با مردم هم �خ

د«. �خ ن �كوسش �آ

   باز نويسي از » ِكليله و ِدمنه «، باب دوم: شير و گاو، با كاهش

   درست و نادرست

1 اگر خود را نشناسانيد، همانند دانه اي هستيد كه در خاك نهان است. 

2 هر كه در اندوختن مال دنيا تالش كند، به جايگاه بزرگي دست مي يابد. 

3 هنرمند به سبب عقل خود در ميان مردم شناخته مي شود.

4 زماني كه دانه در خاك نهان است، همه براي پرورش آن تالش مي كنند.                              
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   درك مطلب

1 به نظر بازرگان ، مردم  در جست و جوي چه چيزهايي هستند؟

2 اندك اندك از كوه برداشتن، شبيه چه كاري است؟

آخرت  نيك  پاداش  و  راحت  زندگي  به  تا  بگيريم  كار  به  زندگي  در  را  ويژگي ها  3  كدام 

برسيم؟

4 بازرگان مثال دانه و خاك را براي تشويق فرزندان به چه كاري، مطرح كرد؟

 .  5

    دانش زباني

  خوب گوش دادن

يكي از راه هاي درست فهميدن و درك سخن ديگران، خوب گوش دادن است. گوش دادن با 
شنيدن فرق دارد. هم اكنون كه در كالس نشسته ايد؛ صداهايي از بيرون به گوشتان مي آيد؛ 

اين » شنيدن« است.
 اّما از ميان همه ي صداها فقط به صداي آموزگار عزيزتان، توّجه مي كنيد؛ اين » گوش دادن «
 است. وقتي به صدايي گوش مي دهيد؛ يعني با آگاهي و خواست خود به آن دّقت  مي كنيد و آن را

از ميان ديگر صداها انتخاب مي كنيد؛ از آن چيزهايي مي آموزيد و اگر الزم شد به آن پاسخ 
مي دهيد.

خوب گوش دادن، يك مهارت است و به تمرين  زيادي نياز دارد. ما بخشي از سواد و دانش 
خود را از راه » خوب گوش دادن « به دست مي آوريم. 

بيشتر از آنچه حرف مي زنيم بايد گوش بدهيم؛ زيرا »يك زبان داريم و دو گوش«.
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   گوش كن و بگو

 به قّصه ي »كرم شب تاب« كه براي شما پخش يا خوانده مي شود، با دّقت گوش  دهيد و 
بر اساس نمودار زير، گفت و گو كنيد. سپس به پرسش ها پاسخ دهيد.

عنوان/ نام داستان

شخصيت ها

مكان يا فضاي داستان

زمان رخدادهاي داستان 

پيام داستان

نام كتابي كه داستان از آن نقل شد

  پرسش ها

1 چرا ميمون ها روي كرم شب تاب، هيزم گذاشتند؟

2 مرد مسافر به مرغي كه روي درخت بود، چه گفت؟

3 ميمون ها در پاسخ مرغ چه كردند؟

4 چرا نصيحت كردن فرد نادان مانند پنهان كردن شكر در زير آب است؟

5 امتحان كردن شمشير بر سنگ، شبيه كدام يك از كارهاي زير است؟

الف( آش را با جاش بردن.  
ب( دندان طمع را كندن.
ج( آب در هاون كوبيدن.

6 مضمون اين داستان شبيه كدام يك از ضرب المثل هاي زير است؟

الف( موش توي سوراخ نمي رفت، جارو به دمش مي بست.  
ب( شب دراز است و قلندر بيدار.

ج( پنددادن به نادان مانند تخم افكندن، در شوره زار است.  
د( شيري يا روباه ؟
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 درس پنجم

 ِ ام�تی رو�ی�ید؛ رد مّد�ت د �ت ��خ كهن سال و �ب ار � �خ ار �پ �بو�ته ي �كدو�یی رد �ك�خ

ا�خه ي  ورد و �به �باال�تر�ین سش �پ �خ �ی �ید، ا�خ �ت�خه ي رد�خ�ت �پ د �ك�ش ، �ت �ی��ت رو�خ �ب

ر�گ  �ی �برخ د �كه �خ�ی ن �باال د�ید، �باور�ش سش ود را رد �آ ن �كه �خ ار رس�ید. هم�ی �خ �پ

ار �كرد و ... �خ گاهی �به �پ . �خ ده اس�ت سش

د سا�ه ای؟«  �خ و، �پ ار �كه »�ت �خ ن �پ د ا�خ �آ �پرس�ی

» �یاد�تی اس�ت د و ا�ك�خون �خ ا:»دو�ی��ت �باسش �ت گ�خ �

�ی��ت رو�خ  و، �به �ب و �كدو، �كه »من ا�خ �ت د�ید ا�خ �خ�خ

؟« �ی��ت و �كه ا�ین كاه�ی �خ �پ �گو �ت دم، �ب �بر�تر سش

، ای �كدو : �كه »امرو�خ ار �گ�خ�ت �خ او را �پ

گام داوری اس�ت ، �خه ه�خ و�خ و مرا ه�خ �با �ت

د �باِد مهرگان  َ و، َو�خ �خردا �كه �بر من و �ت

.» ود �پد�ید، �كه �خامرد و َمرد �ك�ی��ت لگه �ش �خ �آ

  ناصرخسرو 



40

  درست و نادرست

1 كدوبُن، در كنار چنار روييد.

2 بوته ي كدو پس از بيست روز محصول مي دهد.

3 باد مهرگان، كدو و چنار را از بين مي برد .

  درك مطلب

1 عمر درخت چنار و بوته ي كدو ، هركدام در اين داستان چقدر بود؟

2 چرا كدو پس از شنيدن سّن چنار ، به او خنديد؟

3 چنار قضاوت در مورد خود و بوته ي كدو را به چه زماني موكول كرد؟ چرا؟

4 به نظر شما، حق با چنار بود يا بوته ي كدو؟ دليل بياوريد.

 .  5

  واژه آموزی

 َسرو بُن: ريشه ي درخت سرو 

 گلبُن: ريشه و بُوته ي گل

 بُِن دندان: ريشه ي دندان

حاال شما بگوييد.

 خاربُن :  . 

 بيدبُن :   . 

 چناربُن:   . 
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    نمايش

       با توّجه به داستان »چنار و كدوبُن« نمايشي 
طّراحي كنيد. خودتان را جاي يكي از شخصيت هاي 

زير قرار دهيد و نمايش را در كالس اجرا كنيد. 

 الف. چنار   ب. بوته ي كدو    پ. راوي داستان

براي اجراي مناسب و جّذاب تر، الزم است به نكات زير، توّجه كنيد:

1 صحنه پردازي: فضايي مناسب با داستان ، براي اجرا طّراحي كنيد.

2 انتخاب نقش: پس از بررسي و بازخواني داستان، يكي از شخصيت ها 

را انتخاب نماييد.

با  فردي  هر  نقش،  تعيين  از  پس  نمايش:  اجراي   3

را  نظر، مسئوليت خود  مورد  ويژگي هاي شخصيت  رعايت 
به نمايش بگذارد.

4 نقد و بررسي: پس از پايان نمايش، درباره ي چگونگي 

و  كنيد  گفت وگو  و  بحث  گروه  در  فرد،  هر  نقش  اجراي 
سرانجام، مباحث را جمع بندي كنيد.
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  بخوان و بينديش

زندگي  نام »پينگ«  به  قديم در كشور چين، پسري  روزگاران   در 
چه  هر  مي داشت.  دوست  بسيار  را  گياهان  و  گل ها  پينگ،  مي كرد. 
مي كاشت، خيلي زود جوانه مي زد و غنچه مي داد و چيزي نمي گذشت كه 

به طور عجيب و معجزه آسايي رشد مي كرد.
در آن سرزمين، همه ي مردم به گل ها و گياهان، عالقه ي زيادي 
داشتند. همه جا، گل كاشته بودند و هميشه بوي خوِش گل ها در هوا 

پخش بود.
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امپراتور آن سرزمين، پرنده ها را خيلي دوست داشت؛ ولي بيشتر از هر چيزي، به گل ها عالقه داشت و 
هر روز در باغ قصرش به گل ها و گياهان رسيدگي مي كرد؛ اّما امپراتور خيلي پير بود و بايد جانشيني براي 

خود انتخاب مي كرد. مّدت ها در فكر بود چگونه اين كار را بكند.
 چون گل ها را بسيار دوست  داشت، به فكرش رسيد، از اين راه جانشين خود را انتخاب كند. براي 
همين، فرماني نوشت؛ و جارچيان، آن را به همه جا رساندند. امپراتور فرمان داده بود، همه ي بّچه هاي آن 
سرزمين به قصر بيايند تا او دانه هاي  مخصوصي به آنها بدهد. تا بعد از يك سال، گل هايي را كه پرورش 

داده اند، بياورند. كسي كه بهترين و زيباترين گل را بياورد، به جانشيني امپراتور انتخاب مي شود.
اين خبر بزرگ و هيجان انگيز در سرتاسر آن سرزمين پخش شد. بّچه ها از همه جا براي گرفتن دانه ي 
گل ها به قصر امپراتور هجوم آوردند. همه ي پدر و مادرها آرزو داشتند، فرزند آنها جانشين امپراتور شود. 

بّچه ها نيز اميدوار بودند كه به عنوان جانشين امپراتور انتخاب شوند.
پينگ هم مثل بّچه هاي ديگر، از امپراتور مقداري دانه ي گل گرفت. او از همه خوشحال تر بود؛ چون 

مطمئن بود كه مي تواند زيباترين گل را پرورش دهد.
او گلدانش را با خاك خوب و مناسب، ُپر كرد و دانه اش را با دّقت زياد در آن كاشت و در آفتاب گذاشت. 

هر روز به گلدانش آب مي داد و با اشتياق منتظر بود دانه اش جوانه بزند، رشد بكند و گل بدهد. 
     روزها گذشت، ولي هيچ جوانه اي در گلدان او نروييد.

  پينگ كه خيلي نگران بود، دانه ها را در گلدان بزرگ تري كاشت. سپس خاك گلدان را عوض كرد. 
چند ماه ديگر هم گذشت؛ ولي باز اتّفاقي نيفتاد. 

روزها پشت سر هم آمدند و رفتند تا اينكه بهار از راه رسيد. همه ي بّچه ها بهترين لباس هاي خود را 
پوشيدند و گلدان هايشان را برداشتند تا پيش امپراتور بروند.

پينگ با شرمندگي و در حالي كه گلدان خالي در دست داشت، فكر مي كرد بّچه ها به او خواهند  خنديد؛ 
چون تنها او نتوانسته بود دانه هاي گل را پرورش بدهد.

يكي از دوستان پينگ كه گلدان بزرگش پر از گل بود، جلوي دِر خانه، او را ديد و گفت: »ببين من چه 
گل هايي پرورش داده ام. مطمئن باش كه هيچ وقت نمي تواني جانشين امپراتور شوي«. 

پينگ با ُغّصه گفت: »من بهتر و بيشتر از تو، از گلدانم مواظبت كرده ام، ولي نمي دانم چرا دانه ها رشد 
نكردند«.
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پدر پينگ، از داخل حياط، حرف هاي آنها را شنيد و گفت: »پسرم، تو زحمت خودت را كشيده اي. بهتر 
است با همين گلدان پيش امپراتور بروي«.

پينگ با گلدان خالي به طرف قصر امپراتور راه افتاد.
آن روز، قصر امپراتور خيلي شلوغ بود. همه ي بّچه ها با گلدان هايي پر از گل هاي زيبا در قصر جمع شده 

بودند، به اين  اميد كه به جانشيني امپراتور انتخاب شوند.
 امپراتور به آرامي قدم مي زد و يكي يكي گلدان ها را با دّقت نگاه مي كرد.

حياط قصر پر از گل هاي قشنگ و خوش بو شده بود، ولي امپراتور اخم كرده بود و يك كلمه هم حرف 
نمي زد.

سرانجام نوبت به پينگ رسيد. امپراتور مقابل او ايستاد. پينگ با خجالت، سرش را پايين انداخته بود و 
انتظار داشت امپراتور با ديدن گلدان خالي، او را سرزنش كند.

امپراتور از او پرسيد: »چرا با گلدان خالي آمده اي؟« 
پينگ با گريه گفت: »من، دانه اي را كه شما داده بوديد، 
كاشتم و هر روز به آن آب دادم؛ اّما جوانه نزد. آن را در گلدان 
بزرگ تر و خاك بهتري كاشتم؛ اّما باز هم جوانه نزد. يك 
سال از آن مواظبت كردم؛ ولي اصاًل رشد نكرد. براي همين، 

امروز با گلدان خالي آمده ام«.
امپراتور وقتي اين حرف ها را شنيد، لبخندي زد و دستش 
را روي شانه ي پينگ گذاشت. بعد رو به ديگران كرد و با 
كردم،  انتخاب  را  خودم  جانشين  »من،  گفت:  بلند  صداي 
آورده ايد؛ چون  از كجا  را  اين گل ها  دانه ي  نمي دانم شما 



45

  درك و دريافت

1 امپراتور در چه فصلي دانه ي گل ها را به بّچه ها داد؟ از كجا فهميديد؟

2 اگر شما جاي پينگ بوديد، چه مي كرديد؟

3 چرا با وجود اينكه گلدان ها، پر از گل هاي خوش بو و زيبا بودند، امپراتور خوشحال نبود؟

4 دليل نگراني پينگ چه بود؟

5 پينگ چه كارهايي انجام داد تا دانه ها به خوبي رشد كنند؟ به ترتيب بيان كنيد.

6 با توّجه به متن،  جمله ها را به ترتيب رويدادها شماره گذاري كنيد.

به  زيباترين گل  دادن  پرورش  و  براي كاشتن  را  دانه هاي مخصوصي  امپراتور،      
بّچه ها داد.

   امپراتور، شجاعت و راست گويي پينگ را تحسين كرد.
   امپراتور مي خواست جانشيني براي خود انتخاب كند.

   همه ي بّچه ها به جز پينگ، با گلدان هاي زيبا در قصر جمع شدند.
   همه ي مردم چين به گل ها و گياهان عالقه ي زيادي داشتند.

دانه هايي را كه من به شما داده بودم، پخته بود و امكان نداشت كه سبز شوند و رشد كنند.
من، پينگ را براي درستكاري و شجاعتش تحسين مي كنم. پاداش او اين است كه جانشين من و 

امپراتور اين سرزمين شود«.

 ُگلدان خالي  نويسنده: ِدمي   مترجم: نورا حق پرست
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مردي مقداري زر داشت و چون به كسي اعتماد نداشت، آن را بُِبرد و زير درختي دفن 
كرد. بعد از مّدتي بيامد و زر طلبيد، بازنيافت و با هر كس كه گفت، هيچ كس درمان ندانست. 

او را به حاكم نشان دادند. پس نزد او رفت و چگونگي را بيان كرد. 
حاكم فرمود: » تو باز گرد كه من فردا زر تو حاصل كنم! «.

آن گاه، حاكم طبيب را نزد خود خواند وگفت: » ريشه ي فالن درخت، چه دردي را درمان 
مي كند ؟«.

گفت: » فالن درد را «.
حاكم از جمله ي طبيبان شهر بپرسيد كه » در اين روزها چه كسي از فالن درد، شكايت 

كرد و شما او را به فالن درخت، اشارت كرديد؟«. 
يكي گفت:» يك ماه پيش، مردي بيامد و از آن درد شكايت كرد. من او را به آن درخت، 

اشارت كردم«.
پس، حاكم كس فرستاد و آن مرد را طلبيد و به نرمي و درشتي زر را بِِسَتد و به صاحب 

زر، بازداد !

حكايت

  پيام اين حكايت، با كدام يك از َمثَل هاي زير، ارتباط دارد، دليل انتخاب خود را توضيح دهيد.

 نابرده رنج، گنج ميّسر نمي شود.   دروغ گو، دشمن خداست.

 پيِش غازي و ُمعلّق بازي.    بار كج به منزل نمي رسد.

  بازنويسي از جوامع الحكايات، محّمد عوفي


