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باران و بارش، آباداني و سرسبزي به دنبال دارد و نزد 
اقوام  از  برخي  است.  شده  ستایش  ملل  و  اقوام  همة 
شست وشوي تن در زیر قطرات باران را امري مقّدس 

می دانند.
باران از هزار سال پیش در شعر و ادب فارسي جای خود را باز كرده است، آنجا كه رودكي، پدر شعر 

فارسی، با تشبیه قطرات باران به ستاره های سحري می گوید:
بودسپیده سیم زده بود و در او دّر و مرجان بود باران  قطره های  سحري  ستارۀ 

و یا منوچهري می گوید:
برانگیخته اسب  دور،  ز  بهاري  وز سم اسب سیاه، لؤلؤ تر ریختهابر 

در نثر هم ردپایي از باران به چشم می خورد. آنجایي كه سعدي می خواهد از فراوانی نعمت خداوندي 
سخن بگوید، رحمت الهي را به باران تشبیه می كند: »باراِن رحمت بي حسابش همه را رسیده ...« و یا 
خواجه عبداهلل انصاري در مناجات نامة خود، رحمت خداوندي را چون باراني فرض می كند: »  الهي، بر 

كِشته های ما جز باراِن رحمت خود مبار!«
باران نمادي از »بزرگي یافتن« است. قطرۀ باران در عین كوچك بودن می تواند به مرواریدی گران بها 

تبدیل شود. 
چون به دریا رسد گهر گرددگرچه آب است قطرۀ باران
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البّته باران در عین زیبایي و لطف می تواند یادآور لحظات سخت و ناگوار باشد 
و شاعري چون سعدی اوج غم و اندوه خودش را این طور به تصویر می كشد: 

كز سنگ ناله خیزد روز وداع یارانبگذار تا بگریم چون ابر در بهاران

اّما با این اوصاف، ریزش باران نمادي از عشق آسمان به زمین است و نگاهی 
هنرمندانه می خواهد تا این عشق را بهتر تماشا كند. 

چه خوب است باراني باشیم و تن و روح را زیر قطرات باران شستشو دهیم؛ 
آن چنان كه سهراب سپهري می گوید:

چترها را باید بست/ زیر باران باید رفت/ دوست را زیر باران باید دید/ عشق 
را زیر باران باید جست/ زیر باران باید بازي كرد/ زیر باران باید چیز نوشت، 

حرف زد، نیلوفر كاشت... .
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چرا باران نزد همة اقوام و ملل ستایش شده است؟ 1

چگونه باران می تواند یادآور لحظات سخت و ناگوار باشد؟ 2

چرا سهراب سپهری می گوید چترها را باید بست؟ 3

نیما یوشیج

آبان   ۲۱( یوشیج  نیما  به  مشهور  اسفندیاری  علی 
۱۲۷۶ـ۱۳ دی ۱۳۳۸( شاعر معاصر ایرانی است. وی 
بنیان گذار شعر نوین و ملقب به پدر شعر نوی فارسی 
است. نیما یوشیج با مجموعة تأثیرگذار »  افسانه«كه 
شعر  راكد  فضای  در  بود،  فارسی  نوی  شعر  بیانیة 
ایران دگرگونی ایجاد كرد. نیما آگاهانه تمام بنیادها 
و ساختارهای شعر كهن فارسی را به نقد و بررسی 
كشید. شعر نو عنوانی بود كه خوِد نیما بر هنر خویش 
نهاده بود. تمام جریان های اصلی شعر معاصر فارسی 

وام دار این دگرگونی و تحّولی هستند كه نیما نوآور آن بود. بسیاری از شاعران و منتقدان معاصر، اشعار 
نیما را نمادین می دانند و او را هم پایة شاعران سمبولیست بنام جهان می شمارند. نیما همچنین اشعاری 

به زبان مازندرانی دارد كه با نام »روجا« چاپ شده است.
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به جمله های زیر توّجه کنید:
مریم به مسافرت می رود.

امیر از اصفهان برای دوستش هدیه ای خرید.

كلمه های: »به، از، با، برای، ...« حرف اضافه نام دارند. هرگاه بر سر كلمه یا گروهی از كلمات، حرف اضافه 
بیاید، به این گونه كلمه یا گروه كلمات »متّمم« می گویند. متّمم مانند نهاد و مفهول یکی از نقش های دستوری 

زبان است كه دربارۀ جمله توضیح بیشتری می دهد.

انواع داستان

تاكنون نمونه های فراوانی از متون داستانی را خوانده اید. در یك تقسیم بندی، داستان ها را به سه دسته تقسیم 
می كنند:

الف( رمان: )داستان بلند( كه معمواًلً با ویژگی های زیر شناخته می شود:

شرح مفّصل حوادث و زندگی شخصیت ها 1

تنّوع و فراوانی شخصیت ها در داستان 2

طوالنی بودن داستان 3

تنّوع فضا، مکان و زمان 4
ب( داستان کوتاه: این نوع داستان با ویژگی های زیر مشّخص می شود.

برش یا بخشی از زندگی و حوادث را بیان می كند. 1

شخصیت های آن اندک هستند. 2

كوتاه است. 3

فضا، مکان و زمان در آن محدود است. 4
ج( داستان کوتاه کوتاه )داستانک(: مثل حکایت و لطیفه بسیار كوتاه است و گاه در چند كلمه و چند 

سطر خالصه می شود.
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اصطالح »بارون اسیدی« به گوِشت خورده؟
نه، بارون اسیدی چیه؟

 وقتی در آب بارون ناخالصی هایی مثل دی اکسیدکربن یا اسید سولفوریک وجود داشته 
باشه، بارون اسیدی می شه.

چه چیزهایی بارون رو اسیدی می کنن؟
 گازها، دود ناشی از ماشنی ها و کارخونه ها، آتش سوزی جنگل ها و... باعث می شن که 

بارون اسیدی به وجود بیاد.
این بارون حتمًا مشکالت زیادی برای محیط زیست به وجود میاره.

گازهای  و  دود  تولید  از  و  باشیم  محیط   زیستمون  مراقب  همه  که  الزمه  طوره.   همنی 
خطرناک جلوگیری کنیم.

بارون اسیدی
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ژالۀ صبحگاهی
ِشکوه ها را بنه، خیز و بنگر،
که چگونه زمستان سرآمد،

جنگل و کوه در رستخیز است
عالَم از تیره رویی درآمد،

چهره بگشاد و چون برق خندید   
تودۀ برف بشکافت از هم

قلّۀ کوه شد یکسر ابلق
مرِد چوپان درآمد ز دخمه
خنده زد شادمان و موّفق،

که دگر وقِت سبزه چرانی است   
عاشقا خیز کامد بهاران

چشمۀ کوچک از کوه جوشید
گل به صحرا در آمد چو آتش
رودِ تیره چو طوفان خروشید

دشت از گل شده هفت رنگه   
آن پرنده پِی النه سازی،

برسِر شاخه ها می سراید
خار و خاشاک دارد به منقار

شاخۀ سبز هر حلظه زاید
بّچگانی همه ُخرد و زیبا   

آفتاِب طالیی بتابید،
بر سر ژالۀ صبحگاهی

ژاله ها دانه دانه درخشید،
همچو املاس و در آب ماهی،

بر سر موج ها زد معلّق

)نیما یوشیج(
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گرِگ باران دیده بودن

شب كریسمس بود و هوا سرد و برفی. پسرک در حالی كه پاهای برهنه اش را روی برف جابه جا می كرد تا 
شاید سرمای برف های كف پیاده رو كمتر آزارش بدهد، صورتش را چسبانده بود به شیشة سرد فروشگاه و به 
داخل نگاه می كرد. در نگاهش چیزی موج می زد؛ انگار كه با نگاهش نداشته هایش را از خدا طلب می كرد؛ 
انگاركه با چشم هایش آرزو می كرد. خانمی كه قصد ورود به فروشگاه را داشت، كمی مکث كرد و نگاهی به 
پسرک كه محو تماشا بود، انداخت و بعد رفت داخل فروشگاه. چند دقیقه بعد، در حالی كه یك جفت كفش در 

دستانش بود، بیرون آمد.
خانم گفت: »آهای، آقا پسر!« پسرک برگشت و به سمت او رفت. چشمانش برق می زد. وقتی زن كفش ها 
را به او داد، پسرک با چشم هایی خوش حال و با صدایی لرزان پرسید: »  شما خدا هستید؟« خانم گفت: »نه 

پسرم، من تنها یکی از بندگان خدا هستم!«

)داستان های كوتاه از سراسر جهان(  
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هنرمندانه، صنایع چوبی، نقوش هندسی، گره چینی، كاربرد، یکنواخت

گره چینی درس 2
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وقتی به خانه های قدیمی شهر سرمی زنیم، آنچه بیش از بافت قدیمی حیاط های زیبا 
و بزرگ آن درنظر خودنمایی می كند، درهای زیبایی هستند كه كنده كارهایی ظریف و 
هنرمندانه از تّکه های چوب و شیشه بر آنها نقش بسته اند. شیشه هایی كه هم زیبایی 

فضا را دو چندان می كنند و هم حشرات و آلودگی را دور می كنند.
هنر گره چینی یکی از زیباترین 
هنرهای قرن های گذشتة اسالم 
ایران بوده است كه اصفهان  و 
یکی از خاستگاه های آن به شمار 
می رود. این هنر ازجمله هنرهای 
است.  چوبی  صنایع  در  دیرینه 
دادن  قرار  هم  كنار  از  هنرمند 
تکه های كوچك چوب و شیشه، 
بدون استفاده از هر گونه میخ و 
می آفریند.  هنری  اثری  چسب، 
درهای  ساخت  در  هنر  این  از 

اماكن مقّدس، مقبره ها و منبرها استفاده شده است. گره چینی ایرانی كه از رشته ها و 
حرفه های سّنتی است و به نقوش هندسی تکیه دارد و بیننده را در اّولین نگاه سخت 
تحت تأثیر نظم خود قرار می دهد، اّولین ویژگی اش نظم و تعادل است. وقتی دستان 
خورشید به این آثار گره می خورد، چنان منظم پرتو افشانی می كند كه گویی توانسته 
است، نور را یکنواخت در فضا پراكنده كند. نظم موجود در آن انسان را متوّجه نظم 

خلقت می كند و از آن پس روح انسان با مفاهیم آن همسو می شود.
صنایع دستی در معماری ایران تنها نقش تزیینی ندارند، بلکه هر رشته از آن در جایگاه 
خود كاربردهای گوناگونی دارد. از جملة این رشته ها گره چینی است. مهم ترین وظیفة 

این هنر، سوق دادن روح آدمی به سوی حقیقت است.
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مهم ترین ویژگی گره چینی چیست؟ 1

اصلی ترین وظیفة این هنر چیست؟ 2

از هنر گره چینی در چه قسمت هایی استفاده می شود؟ 3

اگزوپری 

آنتوان دو سنت ـ اگزوپری )۲۹ ژوئن ۱۹۰۰ـ۲۱ ژوئیة ۱۹۴۴( 
نویسنده و خلبان اهل فرانسه بود. اگزوپری برای دفعات متوالی 
برندۀ جوایز ادبی معتبر فرانسه و همچنین برندۀ جایزۀ كتاب 
ملّی آمریکا گردید. بیشترین شهرت وی به واسطة كتاب مشهور 
»  شازده كوچولو« و همین طور نوشته های تغّزلی او با عنوان 

»  زمین انسان ها« و »پرواز شبانه« است. اگزوپری تا قبل از جنگ جهانی دوم، خلبان تجاری موّفقی 
بود كه در خطوط پست هوایی میان اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی به فّعالیت می پرداخت، اّما با آغاز 
جنگ، هر چند از لحاظ سن و وضعیت سالمتی در شرایط مناسبی نبود، اّما به نیروی هوایی فرانسة آزاد 
در شمال آفریقا پیوست. در ماه ژوئیه ۱۹۴۴ هواپیمای او در یك پرواز شناسایی بر فراز دریای مدیترانه 
ناپدید شد و اعتقاد بر این بود كه در همان زمان كشته شده است. قبل از آغاز جنگ، اگزوپری در كشور 
فرانسه به عنوان یك هوانورد حرفه ای كاماًل شناخته شده بود. آثار ادبی او، از جمله كتاب شازده كوچولو 
تاكنون به ۳۰۰ زبان و گویش ترجمه شده است. اگزوپری پس از مرگ، تبدیل به قهرمان ملّی فرانسه 

گردید.
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تشبیه
به دو جملۀ زیر تّوجه کنید:

الف( دانش ارزشمند است.
ب( دانش، مانند گنج، ارزشمند است.

به نظر شما كدام جمله زیباتر است؟
میان » دانش« و » گنج« چه رابطه ای وجود دارد؟

جملة »ب« به شیوۀ ادبی بیان شده است. » دانش« از نظر ارزشمندی به » گنج« مانند شده است. این همانندی 
را به كمك كلمة » مانند« نشان داده ایم. به همانندی میان دو یا چند چیز » تشبیه« می گویند. شاعران و 

نویسندگان از » تشبیه« برای توصیف بهره می گیرند و بر زیبایی بیان خود می افزایند.

هر داستان در اثر یك هدف یا یك فکر اصلی به وجود می آید. موضوع هر داستان در واقع بذر اّولیه ای است 
كه در ذهن نویسنده كاشته می شود و داستان بر پایة آن رشد می كند و شکل می گیرد.

هدف و منظوری كه نویسنده از نوشتن داستان دنبال می كند، همان پیام داستان است. به عبارت دیگر، پیام 
داستان نتیجه ای است كه داستان آن را بیان می كند یا ما آن را درک می كنیم.
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می خوام دربارۀ هنر » گره چینی« مطالبی جمع آوری کنم. تو در این باره اطاّلعاتی داری؟
آجرها،  و  کاشی ها  چیدن  هم  کنار  از  که  معماریه  هنر  شاخه های  از  یکی  گره چینی 

نقش های هندسی تزیینی درست می کنن.
شنیده ام این هنر فقط مخصوص معماری نیست.

درسته. از هنر گره چینی در بیشتر هنرهای دستی مثل سفالگری، خامت سازی، قالی بافی 
و... استفاده می شه.

اّما چرا امروزه از این هنر کمتر استفاده می کنن؟
آخه زحمت این کار زیاده و هزینۀ زیادی هم داره.

ممنون که کمکم کردی. باید کتابای مخصوص این هنر رو تهیه کنم.
موّفق باشی. خداحافظ.

هنر گره چینی
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شازده کوچولو
نشان  را  بوآیی  مار  تصویر  این  دیدم.  زیبایی  تصویر  کتابی  در  روزی  بودم،  ساله  شش  وقتی 

می داد که جانور درنده ای را می بلعید.
در آن کتاب نوشته بودند که مارهای »بوآ« شکار خود را بی آنکه بجوند، در سینه فرو می برند؛ 
آنگاه دیگر منی توانند تکان بخورند و در مّدت شش ماه که به هضم آن مشغول اند، می خوابند. 
در آن سّن کودکی، من دربارۀ این ماجرا و ماجراهای دیگر جنگل بسیار اندیشیدم تا توانستم 

یعنی  نّقاشی ام؛  کار  نخستنی 
تصویر شماره یک را با مداد رنگی 

بکشم. تصویر چننی بود:
آدم های  به  را  خود  شاهکار  من 
آنان  از  و  دادم  نشان  بزرگ 
پرسیدم که آیا نّقاشی من آنان را 

می ترساند یا نه؟
در پاسخ گفتند: »چرا؟ مگر کاله 

هم ترس دارد؟«
نبود،  کاله  شکل  من  نّقاشی 
بلکه تصویر مار بوآ بود که فیلی 
می کرد.  هضم  و  بود  بلعیده  را 
را  بوآ  مار  شکم  درون  من  آنگاه 
کشیدم تا آدم های بزرگ بتوانند 
آدم های  بفهمند.  آن  از  چیزی 
بزرگ همیشه احتیاج به توضیح 
دارند. باری تصویر شمارۀ دو من 

چننی بود:
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آدم های بزرگ مرا نصحیت کردند که از کشیدن تصویر مار بوآ دست بردارم و به جغرافیا و 
تاریخ و حساب و دستورزبان بپردازم. این بود که در شش سالگی فّن ظریف نّقاشی را رها 

کردم و ناچار شدم شغل دیگری انتخاب کنم و فّن خلبانی را یاد گرفتم.
من در همه جای جهان کما بیش پرواز کرده ام. شش سال پیش هواپیمامی در صحرای آفریقا 
از کار افتاد. کسی همراه من نبود و من تصمیم گرفتم به تنهایی هواپیما را تعمیر کنم. این 
موضوع برای من مسئلۀ مرگ و زندگی بود؛ زیرا من فقط برای هشت روز آب آشامیدنی داشتم.
حدس  البد  خوابیدم.  آبادی ها  کیلومتری  هزار  فاصلۀ  در  شن ها  روی  نخست،  شب  ناچار 
بیدار کرد،  از خواب  نازک و عجیبی مرا  می زنید وقتی که در هنگام طلوع خورشید صدای 
تا چه حد، دچار حیرت و شگفتی شدم! چشمم به آدمک بسیار عجیبی افتاد که با وقار متام 

مرا می نگریست!
به نظر منی آمد که این آدمک، گم شده یا خسته یا گرسنه و تشنه و یا وحشت زده باشد. به هر 
حال من با او آشنا شدم. او خود را شاهزادۀ کوچک، معّرفی کرد. وقتی که نخستنی بار چشم 

شاهزاده به هواپیمای من افتاد، پرسید: این چه چیز است؟
ـ این هواپیمایی است که پرواز می کند. هواپیمای من است.

ـ خوب، پس تو هم از آسمان آمده ای! تو اهل کدام سّیاره هستی؟
ـ بالفاصله نور اندیشه ای ذهنم را روشن کرد، همچون آذرخشی که در دل شب تاریک بدرخشد 

و ناگهان پرسیدم:
ـ پس تو از سّیارۀ دیگری به زمنی آمده ای؟

ولی او پاسخی به من نداد. در حالی که به هواپیمای من نگریست، سرش را آرام آرام تکان 
داد.

من و شاهزاده کم کم با هم دوست شدمی. من هر روز چیزی از سّیاره و از عزمیت و از مسافرت 
او می فهمیدم. مثاًل پی بردم که شاهزاده در سّیارۀ خود، گلی دارد که بیش از حد به او مهر 

می ورزد.
او  البه الی سخنان  از  من  فاش شد.  من  بر  زندگی شاهزادۀ کوچک  از  دیگر  رازی  روز،  یک 
دریافتم که شاهزاده برای بیرون آمدن از سّیارۀ خود از پرندگان کوهی استفاده کرده است 
دانش اندوزی،  و  سرگرمی  و  جست وجو  برای  می یابد،  سّیارگان  میان  را  خود  که  هنگامی  و 

سرکشی به سّیاره ها را آغاز می کند. او مشاهدات خود را برامی چننی بیان می کند:
»  یکی از سّیاره ها از آِن کار فرمایی بود. این مرد چنان سرگرم حساب های خود بود که با ورود 

من حّتی سر برنداشت.« من به او گفتم: »سالم آقا!«
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ـ »سالم! پانزده و هفت، بیست و دو؛ بیست و دو و شش، بیست و هشت. وقتی ندارم بیست و 
شش و پنج، سی و یک و... پس می شود پانصد و یک میلیون و ششصد و بیست و دو هزار و 

هفتصد و سی و یک.«
»پانصد میلیون چه؟«

»چقدر کار دارم! من وقت خود را به بیهودگی منی گذرامن. دو و پنج، هفت...«
دوباره گفتم: »آخر پانصد میلیون چه؟«

ـ »میلیون ها از این چیزهای کوچک که گاهی در آسمان دیده می شود.«
ـ »آها، ستاره ها را می گویی؟«

ـ »بلی خودش است، ستاره ها.«
ـ »خوب تو با پانصد میلیون ستاره چه می کنی؟«

ـ »هیچ، من مالک آنها هستم.«
ـ »خوب، مالک ستارگان بودن برای تو چه فایده ای دارد؟«

ـ »فایده اش این است که ثرومتند می شوم.«
ـ »ثرومتند شدنت چه فایده ای دارد؟«

ـ »فایده اش این است که اگر ستارگان دیگری کشف کنند، من می خرم.«
ـ »تو با آنها چه می کنی؟«

ـ »می توامن آنها را در بانک بگذارم!«
ـ »یعنی چه؟«

ـ »یعنی من شمارۀ ستاره های خود را روی یک ورقۀ کاغذ می نویسم و بعد در کشویی می گذارم 
و درش را قفل می کنم.«

با خود اندیشیدم که کار این مرد تعّجب آور است. باز گفتم:
پاک  را  آنها  آتشفشان دارم که هر هفته  آبش می دهم، سه  روز صبح  »من گلی دارم که هر 
می کنم؛ پس مالک بودن من، هم برای آتشفشان هامی مفید است و هم برای گلم، ولی تو برای 

ستارگان فایده نداری و آنها نیز برای تو فایده ای ندارند.«
کار فرما دهان باز کرد که چیزی بگوید، ولی پاسخی نیافت و من از آجنا رفتم.

پنجمنی سّیاره ای که شاهزادۀ کوچک بدان مسافرت کرد، زمنی بود. شاهزاده همنی که به 
زمنی رسید، به روباهی برخورد.

روباه گفت: »سالم، تو که هستی؟ من روباهم.«
شاهزاده به او گفت: »بیا با من بازی کن.«
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روباه گفت: »من منی توامن با تو بازی کنم. من که اهلی نشده ام.«
شاهزاده پس از کمی تأّمل گفت: »اهلی شدن یعنی چه؟«

روباه گفت: »اهلی شدن« یعنی »عالقه مند شدن«.
شاهزاده گفت: »عالقه مند شدن؟«

من  برای  تو  »بلی،  گفت:  روباه 
هستی،  کوچکی  بچۀ  پسر  هنوز 
و من  دیگر  بچۀ  پسر  هزار  مانند 
محتاج تو نیستم؛ ولی تو اگر مرا 
اهلی کنی، هر دو به هم نیازمند 
خواهیم شد. من برای تو در دنیا 
تو  و  بود  خواهم  دوست  یگانه 
برای من در عالم، همتا نخواهی 

داشت.«
شاهزاده گفت: »کم کم می فهمم، 
من گلی دارم... تصّور می کنم که 

او مرا اهلی کرده باشد.«
روباه آهی کشید و گفت: »زندگی من یکنواخت است؛ ولی تو اگر مرا اهلی کنی، زندگی من 
چون خورشید خواهد درخشید. آنگاه با صدای پایی آشنا خواهم شد که با صدای پای دیگران 
تفاوت خواهد داشت؛ صدای پای دیگران مرا به النه فرو خواهد خزاند؛ ولی صدای پای تو 

همچون نغمۀ موسیقی مرا از النه بیرون خواهد کشید. اگر می خواهی ... مرا اهلی کن!«
شاهزاده گفت: »چه باید بکنم؟«

روباه جواب داد: »باید صبور بود؛ تو اّول قدری دور از من در میان علف ها می نشینی؛ من از 
گوشۀ چشم به تو نگاه خواهم کرد و تو چیزی نخواهی گفت. لیکن هر روز می توانی اندکی 
جلوتر بنشینی و ..« بدین ترتیب شاهزاده روباه را اهلی کرد؛ همنی که ساعت وداع فرا رسید؛

روباه گفت:
» آوخ که من خواهم گریست! آدم ها این حقیقت را فراموش کرده اند.، ولی تو نباید هرگز از یاد 

ببری که هر چه را اهلی کنی، همیشه مسئول آن خواهی بود. تو مسئول گلت هستی ... .«
شاهزاده به سوی روباه بازگشت که با او وداع کند. وداع بسیار اندوه بار بود.

٭٭٭
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نوشیدن  با  را  روباه  داستان  من  و  می گذشت  روز  هشت  صحرا  در  من  هواپیمای  خرابی  از 
آخرین قطرۀ آب ذخیرۀ خود گوش کرده بودم. آهی کشیدم و به شاهزادۀ کوچک گفتم:

»خاطرات تو زیباست! ولی حیف که من هنوز هواپیمای خود را تعمیر نکرده ام و آب آشامیدنی 
هم ندارم و چه سعادتی بود اگر می توانستم به چشمه ای بروم.«

چون شاهزاده کم کم به خواب می رفت، به راه افتادم. با خود گفتم: »چیزی که از وجود این 
شاهزاده، مرا تا این درجه مفتون خود می سازد، وفای او نسبت به گل است و این تصویر آن 
گل سرخ است که در وجود او، حتّی به هنگام خواب نیز همچون شعلۀ چراغ می درخشد...« 

و همچنان که راه می رفتم، هنگام طلوع خورشید، چاه را یافتم.
٭٭٭

کار  از  که  وقتی  روز  آن  فردای 
یافتم،  فراغت  هواپیما  تعمیر 

شاهزاده چننی گفت: 
را  ماشینت  اینکه  از  خوشحالم 
به  دیگر  حاال  کرده ای؛  تعمیر 

خانه ات برمی گردی... 
خود  خانۀ  به  امروز  هم  من 
من  ستارۀ  امشب،  بر می گردم. 
درست باالی همان نقطه ای قرار 
پیش  چندی  که  گرفت  خواهد 

در آجنا به زمنی افتادم... اگرتو گلی را دوست داشته باشی که در ستاره ای باشد، لطفی دارد 
که اگر شب هنگام به آسمان نگاه کنی، همۀ ستارگان شکفته خواهند بود.

اکنون شش سال از آن ماجرا می گذرد... من هرگز این داستان را برای کسی تعریف نکرده 
بودم. دوستانی که دوباره مرا می دیدند، خوشحال بودند از اینکه مرا زنده باز می یافتند.

اکنون من دوست دارم که شب ها به ستارگان گوش فرا دهم. گاه از خود می پرسم: »او اکنون 
در سّیارۀ خود چه می کند؟« و آن وقت جامن از سرور و شادمانی لبریز می شود و همۀ ستارگان 

آهسته به من لبخند می زنند.
)شازده كوچولو، آنتوان دوسنت اگزوپری، با تلخیص (
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نور کی ز آفتاب دور بود.

اشتری و گرگی و روباهی از روی مصاحبت مسافرت كردند و با ایشان از وجِه زاد و توشه، ِگرده ای بیش 
نبود. چون زمانی برفتند و رنج راه در ایشان اثر كرد، بر لب آب نشستند و میان ایشان برای گرده مخاصمت 

رفت. تا آخر األمر بر آن قرار گرفت كه هر كدام از ایشان به زاد بیشتر، بدین ِگرده خوردن اولی تر.
گرگ گفت: »پیش از آنکه خدایـ  تعالیـ  این جهان بیافریند، مرا به هفت روز پیش تر مادرم بزاد!« روباه 
گفت: » راست می گویی؛ من آن شب در آن موضع حاضر بودم و شما را چراغ فرا می داشتم و مادرت در 
اعانت می كردم!« اشتر چون مقاالت گرگ و روباه بر آن گونه شنید، گردن دراز كرد و ِگرده برگرفت و 
بخورد و گفت: »هر كه مرا بیند، به حقیقت داند كه از شما بسیار كالن ترم و جهان از شما زیادت دیده ام 

و بار بیشتر كشیده ام!«

)سندبادنامه(  
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سرافراز باشی میهن من درس 3

نماد هویت، باور، اعتقاد، صبحگاه، موّفقیت، پیروزی، مملکت، ملّت، بیرق، درفش، ضّحاک، 
گرداگرد، دیبا، خونخوار
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پرچم نماد هویت مردم یك سرزمین و نشان دهندۀ باورها و اعتقادات آنان است. در مراسم 
صبحگاه آن را برمی افرازند و به آن احترام می گذارند و بعد از هر پیروزی و موّفقیتی برآن 
بوسه می زنند و آن را باال می برند و در جنگ ها، پس از هر پیروزی، آن را بر بلندترین نقطه 

نصب می كنند.
روی پرچم نقش ها و رنگ هایی قرار دارد كه برای نشان دادن یك مملکت و یا ملّت 
گذشته  در  می شود.  ترسیم 
نیز  درفش  و  بیرق  آن  به 

گفته می شد.
در اساطیر، اشاره به بیرق و 
درفش، به قیام كاوۀ آهنگر 
برمی گردد.  ضّحاک  علیه 
برای  كاوه  هنگام،  آن  در 
آنکه مردم را علیه ضّحاک 
چرمی  پیش بندی  بشوراند، 
را بر سرچوبی نهاد و آن را 
باال برد تا مردم گرداگرد او جمع شوند. سپس كاخ فرمانروای خونخوار را در هم كوبید و 
فریدون را برتخت نشاند. پس از آن، فریدون فرمان داد تا پیش بند كاوه را با دیبای زرد و 
سرخ و بنفش آراستند و دّر و گوهر بر آن افزودند و بدین سان درفش كاویانی پدید آمد. بعدها 
نیز هر حکومتی گوهری بدان افزود؛ به گونه ای كه درفش كاویانی شب ها نیز درخشش 

خاّصی داشت.
رنگ  سه  پرچم  دارد.  كشور  آن  فرهنگ  در  ریشه  ملّتی  هر  پرچم  در  نهفته  مفاهیم 
جمهوری اسالمی ایران نشان دهندۀ استقالل و آزادی ایران است و مردم ایران برخود 

می بالند كه در سایة این پرچم در صلح و آرامش در كنار یکدیگر زندگی می كنند.
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پرچم سه رنگ جمهوری اسالمی ایران نشان دهندۀ چیست؟ 1

در گذشته به پرچم چه می گفتند؟ 2

درفش كاویانی چیست؟ 3

اخوان ثالث

پرآوازه و  ثالث )۱۳۰۷-۱۳۶۹( شاعر  مهدی اخوان 
موسیقی پژوه ایرانی است كه تخلّص »م. امید« را 
در اشعارش برگزید. شعرهای او بیشتر زمینة اجتماعی 
دارند كه گاه حوادث زندگی مردم را روایت می كند 
و به تصویر می كشد. همچنین اشعارش دارای لحن 
و آهنگ حماسی آمیخته با سنگینی و استواری شعر 
خراسانی و دربردارندۀ تركیبات تازه است. اخوان در 
شعر كالسیك و سّنتی فارسی توانا بود ولی در ادامه 
از وی اشعاری در هر دو سبك  به شعر نو گرایید. 

 باقی مانده است. وی در باغ شهر توس در كنار مقبرۀ حکیم ابوالقاسم فردوسی به خاک سپرده شده
است.
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شما تاكنون داستان های گوناگونی را خوانده یا شنیده اید. نخستین چیزی كه معمواًل پس از خواندن داستان 
در ذهن باقی می ماند و بر زبان جاری می شود، طرح داستان است. موقعی كه سؤال می شود » داستان دربارۀ 
چه بود؟« خواهید گفت: » دربارۀ كسی است كه چنین و چنان حوادثی برای او اتّفاق افتاد.« این همان طرح 
داستان است. طرح داستان را این گونه نیز تعریف كرده اند: »به زنجیره ای منظّم از حوادثی كه یك اثر داستانی 

را پیش می برد و از آن اثری هنری می سازد، »طرح داستان« می گویند.«

مثال های زیر را بخوانید و دربارۀ آنها گفت وگو كنید.

۱۲

مریم خوشحال

اتاق روشن

هوا سرد

مریم خوشحال است.

اتاق روشن بود.

هوا سرد شد.

همان طور كه می بینید، در مثال های گروه اّول، ارتباطی بین كلمه ها به وجود نیامده است، ولی در مثال های 
گروه دّوم، با آوردن فعل های » است، بود و شد« بین كلمه های»مریم و خوشحال«، » اتاق و روشن«، »هوا و 
سرد« رابطه برقرار شده است. از این رو، به فعل های »است، بود و شد« فعل ربطی )اسنادی( می گویند، زیرا 
كلمه های خوشحال، روشن و سرد را به نهاد جمله نسبت داده اند. به كلمه هایی مانند خوشحال، روشن و سرد 

كه به وسیلة فعل های ربطی به نهاد جمله ارتباط پیدا می كنند و نسبت داده می شوند، »مسند« می گویند.
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می دونستی که یکی از پرچم های قدمیی ایران »درفش کاویان« بوده؟
آره. تو شاهنامۀ فردوسی در این باره صحبت شده.
خوب، دلیل اینکه پرچم به وجود اومد، چی بوده؟

مردی آهنگر به نام »کاوه« برضد پادشاه ستمگر زمان خودش شورش می کنه و پیش بند 
چرمی آهنگریش را بر سر یک چوب می بنده و مردم را بر علیه پادشاه ظالم زیر این پرچم مّتحد 

می کنه.
آفرین.اّما بعدش چی می شه؟

این پرچم بعد از پیروزی مردم با پارچه های رنگی و جواهرات تزینی می شه و به عنوان 
پرچم ایرانیان شناخته می شه.

پرچم
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باد به پرچم وزیدن

دزدی در خانة فقیری می گشت تا چیزی به دست آورد، در همان حال فقیر از خواب بیدار شد و گفت:
»آنچه تو در شب تاریك می جویی، ما در روز روشن می جوییم و نمی یابیم!«

)عبید زاكانی(  
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محراب، اذان، طنین انداز، دلنواز، مناجات، گلدسته ها، آهوانه

سالم خدا درس 4
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بلند  ازخاک  سر  یکی  یکی  مناره ها 
می كنند. محراب ها آغوش می گشایند 
و  می شود  طنین انداز  اذان  صدای  و 

جان ها را از آرامش لبریز می كند.
است و صدای  مسجد سالم خداوند 
بیداری است  اذان دلنوازترین آهنگ 
شور  و  عشق  لبریز  را  جان ها  كه 
است. خداوند  خانة  مسجد  می كند. 

كاشی های آبی محرابش، بوی زالل 
آب می دهد و گل بوته های آن بهشت 

مجّسم است.
پرنده  بی آنکه  می توان  مسجد  در 
بوسید. هوای زاللش  را  آسمان  شد، 
و  است  سرشار  نماز  عطر  از  همیشه 
اّولین نقطة پرواز و نزدیك ترین جاّده 

به خداوند است.
»... چه ساده مرا خواندی به خانة خود و من آهوانه رها می شوم در دامنه های مناجاتت! اینجا 

مسجد است! نوازش مالیم اذان و دعا بر شانه ها دست می كشد!«
باغ جنانكاسة چینی است این گنبد مینوفشان از گلشن  بود نقشی  یا كه 

 )شفق(
تأثیری كه مسجد برجسم و جان انسان می گذارد، روحی و معنوی است. چون مسجد روح دارد؛ 

روحی بزرگ چون گنبد و گلدسته های آن.
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منظور از جملة »مسجد اّولین نقطة پرواز و نزدیك ترین جاّده به خداوند است«، چیست؟ 1

چرا صدای اذان جان ها را از آرامش لبریز می كند؟ 2

خداوند چگونه ما را به خانة خود فرا می خواند؟ 3

دارالفنون

داُرالُفنون نام مؤسسه ای بود كه در سال ۱۲۳۰ شمسی 
و ۱۸۵۱ میالدی به ابتکار میرزا تقی خان امیركبیر در 
زمان ناصرالّدین شاه قاجار برای آموزش علوم و فنون 
جدید در تهران تأسیس شد. میرزا تقی خان امیركبیر 
نیاز فوری كشور به  از سفر به روسیه، متوّجه  پس 
مركز آموزش عالی گردید؛ بنابراین از ابتدای صدارت 
دارالفنون  كرد.  تالش  مركز  این  ایجاد  برای  خود، 
ایران  تاریخ جدید  در  دانشگاه  را می توان نخستین 
دانست. پیاده نظام، سواره نظام، توپ خانه، مهندسی، 

پزشکی و جراحی، داروسازی و كانی شناسی رشته هایی بود كه در این مدرسه تدریس می شد. زبان 
فرانسه، علوم طبیعی، ریاضی، تاریخ و جغرافیا دروس مشترک همة رشته ها بود. بعدها زبان انگلیسی، 
روسی، نّقاشی و موسیقی به این درس ها افزوده شد. ساختمان دارالفنون در خیابان ناصرخسرو در مركز 

شهر تهران جای گرفته است.
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به این جمله ها تّوجه کنید:
آفتاب رفت. )آفتاب غروب كرد.(

باد آمد. )باد وزید.(
گل خندید. )گل بازشد یا شکفت.(

ابر گریست. )باران از ابر فرو بارید.(
می دانیم كه رفتن، آمدن، خندیدن و گریه كردن از ویژگی ها و رفتارهای انسان است. بنابراین، هرگاه نویسنده 
یا شاعر برای تأثیر گذاری بیشتر بر مخاطب، ویژگی ها و رفتارهای یك انسان را به غیر انسان نسبت دهد، از 

روش یا آرایة تشخیص )جان بخشی( استفاده كرده است.

شیوه ای كه نویسنده برای بیان داستان انتخاب می كند و از آن زبان و منظر داستان را ارائه می دهد، زاویة دید 
)point of veiew( نام دارد.

نویسندگان بزرگ دنیا برای روایت كردن و بیان داستان، شیوه های متعّددی را ذكر كرده اند كه مهم ترین آنها 
عبارت اند از:

روایت داستان از زبان اّول شخص )من( 1

روایت داستان از زبان سوم شخص )او: دانای كل( 2
در روایت اّول شخص، نویسنده یکی از افراد داستان است.او می تواند قهرمان اصلی باشد یا نباشد. در این شیوه، 
نویسنده حوادثی را كه برای خودش و یا دیگران اتّفاق افتاده است، برای خواننده تعریف می كند. در روایت سوم 

شخص، نویسنده بیرون از داستان قرار دارد و اعمال قهرمانان و شخصیت های داستان را گزارش می دهد.
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می خوام برم مسجد و مدرسۀ عالی شهید مطّهری را از نزدیک ببینم.
چه خوب، می شه منم باهات بیام.

چرا که نه! فرصت خیلی خوبیه که یکی از مساجد قدمیی تهرون رو از نزدیک ببینیم.
می دونی این مسجد رو کی ساخته؟

حاج میرزا حسنی خان سپهساالر، در حدود 150 سال پیش.
این مسجد چه ویژگی هایی داره؟

تعدادی  ایرانیه. اآلن هم که برمی اوجنا، می بینیم که  از مساجد سّنتی  این مسجد یکی 
دانشجوی دینی در اوجنا مشغول حتصیل هسنت.

درسته. یعنی همون شیوۀ سّنتی ایرونی؟

مسجد
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خاتم پیامبران
هنگامی چشم به جهان گشود که پدرش عبداهلل، در جوانی، دور از زاد بوم و خویشاوندان خود، 
چشم از این جهان فرو بسته بود. جّدش، عبداملطلّب، نام او را محّمد نهاد و گفت آروزمندمی 
این فرزند من، هم در پیشگاه خالق آسمان ها و هم در نظر خلق روی زمنی پسندیده و ستوده 
گردد. رسم و عادت قریش چننی بود که فرزندان خود را به زنان اصیل بادیه نشنی می سپردند 
تا به آنان شیر دهند، و معتقد بودند که هوای سالم و فضای آزاد در پرورش نیروی جسمانی 
و فصاحت گفتار و دلیری کودکان اثر بسزایی دارد. چننی بود که عبداملطلّب پرستاری او را 
به حلیمه، که از خاندان اصیل قبیلۀ سعد بود، واگذار کرد. او قریِب شش سال در میان قبیله 

به سر برد تا حلیمه او را نزد مادرش آمنه، باز آورد.
آمنه همچنان در حسرت و اندوِه مرِگ همسرش می سوخت و فکر یتیمی این یگانه فرزند نیز 
دل نازک او را در هم می فشرد. سراجنام غم و رجن کار خود را کرد و مرگ زود رس به سراغ 
آمنه آمد و محّمد از مادر نیز یتیم شد. بی مادر شدن کودک ِحّس شفقِت عبداملطلّب را بیش 
از پیش برانگیخت و عشق و عالقه اش نسبت به نوه فزونی یافت. بدین سان، در زندگی محّمد 
آرامشی پدید آمد، ولی افسوس که دیری نپایید. هشت ساله بود که آفتاب عمر عبداملطلّب 
غروب کرد و غمی تازه بر غم های کهن محّمد افزوده گشت. آری کسی که خدا خواسته بود 
غم خوار همۀ دردمندان و محرومان جهان باشد، می بایست از همان آغاز کودکی با غم و درد 
آشنا شود و به شکیبایی و بردباری عادت کند. از آن پس عمویش، ابوطالب، سرپرستِی او را به 
عهده گرفت. رفتار و کردار او در خانۀ ابوطالب نظر همگان را جلب کرد و دیری نگذشت که 

ِمهرش در دل ها نشست.
، با فرزندان خود به مهر و عطوفت رفتار می کرد و می فرمود: »فرزنداِن ما پارۀ  رسول اکرم 
جگر ما هستند.« گاه، وقتی به سجده می رفت، حسن و حسنی برگردن و پشتش می نشستند 
و او چندان در سجده می ماند تا آنان پاینی بیایند و گاهی به آرامی آنان را پاینی می آورد و از 
سجده بر می خاست و هر دو را در بر می گرفت و برصورتشان بوسه می زد. رسوِل اکرم  
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با خدمتکارانش نیز رأفت و عطوفت داشت. انس بن مالک می گفت: »در مّدت ده سال، که 
شبانه روز در خدمت و در خانه اش بودم، یک بار تندخویی و سخن درشت از او ندیدم و نشنیدم.«

در میاِن جمع گشاده رو بود و در تنهایی سیمایی محزون و متفّکر داشت. هرگز به روی کسی 
خیره نگاه منی کرد و بیشتر اوقات چشم هایش را به زمنی می دوخت. در سالم کردن به همه 
حّتی به کودکان، پیش دستی می کرد. هرگاه به مجلسی وارد می شد، نزدیک ترین جای خالی 
را  اختیار می منود. از بیماران عیادت می کرد. سخن هم نشنی خود را منی بُرید بیش از حِدّ 
لزوم سخن منی گفت و اجازه منی داد کسی جز در مقام دادخواهی در حضور او از دیگری بد 

بگوید و یا به کسی دشنام دهد.
دربارۀ  ولی  می بخشید،  را  خود  شخص  با  بدرفتاری  منی آلود.  دشنام  به  را  زبانش  هیچ گاه 

می کردند  جتاوز  قانون  حرمِی  به  که  کسانی 
گذشت و مدارا نداشت.

روی  بر  می جست.  دوری  جتّمل  از  زندگی  در 
حصیری  قطعه  زیراندازش  و  می نشست،  زمنی 
زیر  لیِف خرما  از  انباشته  بالشی چرمنی  و  بود، 
سر می نهاد. قوت غالبش نان جوین و خرما بود و 
هیچ گاه سه روز متوالی از نان گندم سیر نخورد، 
روزه را با چند دانه خرما و اگر خرما نبود با آب 
افطار می کرد. جامه و کفش خود را وصله می زد 
آسیا  گندم  و  می دوشید  شیر  خود  دست  با  و 
می کرد. در کارهای منزل به خانواده اش کمک 
به مناز  را می شنید  اذان  بانگ  می منود و چون 

می رفت. همت و بزرگواری این راهبر مهربان به او اجازه منی داد که تا فقر و بدبختی را از 
میان برنداشته و همۀ مردمان را از نعمت های زندگی بهره مند نساخته، خود در ناز و راحت 

به سر برد.
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مناره از چاه نشناختن

روزی یکی نزدیك شیخ آمد و گفت: » ای شیخ آمده ام تا از اسرار حق چیزی با من نمایی.« 
شیخ گفت: »باز گرد تا فردا.«

آن مرد بازگشت.
شیخ بفرمود تا آن روز، موشی بگرفتند و در ُحّقه كردند و سر حّقه محکم كردند. 

دیگر روز آن مرد باز آمد و گفت: » ای شیخ، آنچ وعده كرده ای، بگوی.«
شیخ بفرمود تا آن حّقه را به وی دادند و گفت: » زینهار، تا سر این حّقه باز نکنی.« 

مرد حّقه را برگرفت و به خانه رفت و سودای آنش بگرفت كه آیا در این حّقه، چه سّر است؟ هر چند صبر 
كرد نتوانست. سر حّقه باز كرد و موش بیرون جست و برفت. 

مرد پیش شیخ آمد و گفت: » ای شیخ، من از تو سّر خدای تعالی طلب كردم، تو موشی به من دادی؟!«
شیخ گفت: » ای درویش، ما موشی در حّقه به تو دادیم، تو پنهان نتوانستی داشت؛ سّر خدای را با تو بگوییم، 

چگونه نگاه خواهی داشت؟!«.

)اسرارالّتوحید، محّمدبن منّور(  
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اصفهان درس 5

موزه، مملکت، معماران، پایتخت، گردهمایی، شهرت، فضای داخلی، متغیر، رایگان
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است. گردهمایی  بوده  ایران  پایتخت  اصفهان  تاریخی،  و در سه دورۀ  تّمدن و هنر  اوج  در 
بزرگ ترین هنرمندان و معماران از مملکت های تحت نفوذ ایران، اصفهان را به موزه ای زنده 

بدل كرده است.
پل های  عمارت ها،  و  كاخ ها  وجود 
موجب  قدیمی،  مدرسه های  و  تاریخی 
بزرگ ترین  نمایندۀ  اصفهان  كه  شده 
و  تاریخ  زمینة  در  ایران  باستانی  استان 

هنر اسالمی شود.
میدان نقش جهان یکی از با شکوه ترین 
و پرجاذبه ترین میدان های اصفهان است 
كه شهرتی جهانی دارد. این شهرت به 
خاطر وجود مسجد های معروف، عمارت 
عالی قاپو و بازار قیصریه است. در گذشته، 

از این میدان به عنوان زمین بازی چوگان استفاده می شده است.
فضای داخلی بازار قیصریه به دلیل وجود روزنه هایی در سقف، در هر ساعت چهره ای متغیر 
می یابد؛ به گونه ای كه هیچ ساعتی از آن مانند ساعت دیگری نیست. زیبایی های این بازار آن 
را به موزه ای رایگان و كهن برای گردشگران بدل كرده است. اوج شکوفایی اصفهان به زمان 

صفویان مربوط می شود؛ هنگامی كه پایتخت صفویه به این شهر منتقل شد.
ناصر خسرو در گذر از اصفهان این شهر را نیکوترین و آبادترین شهر سرزمین پارسی گویان 
معرفی كرده است. وی می گوید: » اصفهان شهری است برهامون نهاده، با حصاری محکم و 
بلند محصور شده و دوازده دروازه دارد. جوی های آب روان در تمام شهر حفر شده و خانه های آن 

زیبا و مرتفع اند. هر چه داخل شهر می بینیم، از رفاه و آبادی حکایت می كند.«
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صبحدم نسیم  ای  بخشی  خود مگر می آیی از ملك عجمروح 
جان تو  از  یابد  ساله  صد  اصفهانمردۀ  از  گذر  كردی  مگر  تو 

)شیخ بهایی(

معماری و هنرهای تزئینی این شهر براساس مبانی دقیق ریاضی صورت گرفته است. 
از این رو تصاویر این آثار در كتاب های دبیرستانی مدارس هلند وارد شده است و از 
آنها به عنوان نمونه های یادگیری استفاده می شود. در سال ۲۰۰۶ میالدی، اصفهان 

به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم انتخاب شد.
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ناصر خسرو در گذر از اصفهان این شهر را چگونه دیده است؟ 1

چند نمونه از جاذبه های میدان نقش جهان اصفهان را نام ببرید؟ 2

اوج شکوفایی اصفهان به چه دوره ای مربوط بوده است؟ 3

سروش اصفهانی

میرزا محّمدعلی اصفهانی با تخلّص سروش و لقب شمس الشعراء 
از  كه  بود  قاجاری  دربار  ملك الشعرای  ـ  .ق(  ـ  ۱۲۲۸ه   ۱۱۹۲(
شاعران دورۀ بازگشت ادبی ایران شمرده می شود. بیش از همه 
در قصیده سرایی به سبك حافظ و سعدی و دیگر شاعران سبك 
عراقی توانا بوده است. از آثار و تألیفات و منظومات سروش می توان 
؛ و نیز  به شمس المناقب در مدح پیامبر اسالم و ائمه اطهار
روضه االنوار كه دربارۀ حماسة كربال است، اشاره داشت. سروش در 

تهران درگذشت و در شهر قم او را به خاک سپردند.
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شخصّیت ها یا قهرمانان داستان كسانی هستند كه با گفتار و كردار خود سلسله حوادث داستانی را پدید می آورند. 
هر داستان نویسی، برای اینکه شخصیت های داستانش را به خواننده بشناساند، باید او را از خصوصیات ظاهری 
و اخالقی شخصیت های داستانش آگاه سازد. به این عمل » شخصیت پردازی« می گویند.رایج ترین شیوۀ 

شخصیت پردازی در داستان به دو طریق زیر انجام می شود:

توصیف مستقیم: در این نوع توصیف، نویسنده به طور صریح و مستقیم، مشّخصات  1

ظاهری شخصیت های داستان را توصیف می كند؛ به گونه ای كه تصویر آن شخصیت در ذهن 
خواننده مجّسم شود.

توصیف غیرمستقیم: در این شیوه، نویسنده نه به طور مستقیم وصریح، بلکه از طریق  2

گفتار و یا كردار شخصیت ها، آنها را به خواننده معّرفی می كند.

به ساختمان و اجزای فعل های زیر دّقت کنید:
خریدم، گفتی، شنید. 1

درگذشت، برمی داریم، واداشتید. 2

دراز كشیدید، زمین خوردی، ناله می كنند. 3
همان طور كه می بینید، فعل های گروه اّول از یك كلمه ساخته شده اند. به این گروه از فعل ها كه از یك جزء 
ساخته می شوند و نمی توان آنها را به كلمه های دیگر تقسیم كرد، » فعل ساده« می گویند. فعل های گروه دوم 
از دو جزء ساخته شده اند كه جزء اّول آنها پیشوند است. به این گروه فعل های پیشوندی می گویند. فعل های 
گروه سوم از دو جزء و دو كلمه ساخته شده اند كه هر كلمه معنی دارد، ولی در مجموع و با یکدیگر یك معنی 

دارند و یا بیانگر یك فعل هستند. به این گونه فعل ها »  فعل مرّكب« می گویند.
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می خوام یه حتقیق دربارۀ شهر اصفهان بنویسم. می تونی کمکم کنی؟
البّته. در چه موردی می خوای حتقیق کنی؟

هنوز انتخاب نکردم، چون این شهر پُر از زمینه های حتقیقاتیه.
درسته. اّما من پیشنهاد می کنم دربارۀ معماری یا آثار تاریخی این شهر مطالعه کنی.

خب، حاال که پیشنهاد کردی، لطفًا چند مورد رو به من معّرفی کن.
کارسختیه! از مسجدها می تونی دربارۀ مسجد شیخ لطف اهلل، مسجد امام، مسجد مصری 
و مسجد لبنان حتقیق کنی؛ همچننی از کاخ ها دربارۀ چهلستون و عالی قاپو و از پل ها دربارۀ 

سی و سه پل، پل خواجو و ... 
کافیه! یه مورد از این ها رو انتخاب می کنم و حتقیقم رو می نویسم.

موّفق باشی.

دیدنی های اصفهان
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هان ص�ن �ب �ن

�ت �رسش و  �ن م�ی مررن  ن  ا�ی �كه  م 
دا�ن �ت�ن �ش

رع  و �ك �ت اس�ت ارن رن ه�ش ی �ب و�ی
�كه �گ

ان د�س�ت �ت  �ب �یع�ت  ط�ب انعرو�  �ی ر�ن �چ راهن  �ی �چ ده  �ی و�ش �چ �كه 

هان
اص�ن هان 

اص�ن هان 
اص�ن ود 

هان�بُ �ب دارد  �ن ی  ا�ی ص�ن او  ی  �ب �كه 

�ت ه�ش �ب ارن  لوه اى  �ب هان 
اص�ن ود 

�ت�بُ ه�ش �ب ارد�ی گام 
ه�ن به  � ه  رش و�ی به  �

ر �ی دن د��چ و  �ش 
دل�ك �بسی  رهوا�ی�ش  �ی

�ن �ن ی  و�ب �ن رن دارد  �ن ی  �ت �ی
�گ به  �

رود ده  �ن ا�ی رن رود  ل 
�ن �ب �ته  ر�ن

گ
ردود� ما  ارن  رود  ن  ا�ی و  هر 

�ش ن  ا�ی ر  �ب

هان �ب ص�ن  �ن اس�ت  هان 
اص�ن و 

هانملگ
اص�ن ی  �ب �چ  ه�ی هان  �ب د  ررن �ی �ن

ن �ی م رن ران  ا�ی ل�ب  �ت هان 
اص�ن ود 

ن�بُ �ی �چ و  ن  �ی ما�چ رن بِه  � هان 
اص�ن ود 

�بُ

ر ه�ن صا��ب  و  د  رهم�ن �ن اران  امورهرن �ن هان  �ب رد  د  �ش ه  طّ �ن ن  ا�ی ارن 

�كمال صا��ب  ان  �ب اد�ی مع  �ب �كمالرن  و  مال  �ب ا  هم�ت د  دار�ن �ن

�ت
ر�ن معرا�ب  به  � ا  �ت ن  س�ن �ب  صا�ئ �ترن

ر�ن ا�ب  �ت مٌه  �ن �ن ل�ك  �ن ر�ت  �ن به  �

)سروش اصفهانی(
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هر کسی را بهر کاری ساختند          میل آن را در دلش انداختند
)مولوی(

یکی از معاریف، گوسپندان داشت و هر روز شیر آن گوسپندان بدوشیدی و آب بسیار بر آن ریختی. ]شبان[ 
گفتی: »  ای خواجه خیانت مکن كه عقابِت آن وخیم است.« خواجه بدان التفات نکردی. روزی گوسپندان 
در دامن كوهی بودند. ناگاه در آن كوه بارانی عظیم آمد و سیلی روان شد و جملة گوسپندان را ببرد. شبان 
به نزدیك خواجه آمد، خواجه گفت: »چرا گوسپندان را نیاوردی؟« شبان گفت: »  آن آب ها كه با شیر 
می آمیختی، جمله گشت و سیل شد، بیامد و گوسپندان را برد تا عاقالن را معلوم شود در خیانت بركت 

نیست.«

)محّمد عوفی(  
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مینیاتور درس 6

استعداد، آفرینش، مینیاتور، موجودات، چهره های برجسته، آثار
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استاد محمود فرشچیان در اصفهان، پایتخت هنر ایران، به دنیا آمد. از كودكی 
استعداد و عالقة خاّصی به نّقاشی داشت. از چهار سالگی روی زمین می نشست 
و نقش های قالی را روی كاغذ می كشید. پدرش با دیدن استعداد او در زمینة 

نّقاشی، وی را نزد استاد نّقاشی فرستاد.
در اّولین جلسه، استاد نقش آهویی را به او داد و گفت از روی آن نّقاشی كن. 
محمود تا صبح روز بعد دویست طرح در اندازه ها و جهت های مختلف از آهو 

رسم كرد.
در حال حاضر، استاد فرشچیان یکی از چهره های درخشان هنر نّقاشی و 
برجسته ترین استاد مینیاتور ایران است. از تابلوهای معروف او می توان به 
»پنجمین روز آفرینش« اشاره كرد. در این اثر همة موجودات به ستایش 

پروردگار مشغول اند.
استاد با روح انسان سرو كار دارد. شور زندگی را رسم می كند و آواز پرندگان و ریزش 
باران را به تصویر می كشد. در آثار او زشتی ها و زیبایی ها در كنار هم به چشم 

می خورند.
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چرا پدر استاد فرشچیان او را از كودكی به كالس نّقاشی فرستاد؟ 1

نمونه ای از تابلوهای استاد را نام ببرید. 2

چرا محمود بعد از اّولین جلسه دویست طرح مختلف از آهو رسم كرد؟ 3

محمود فرشچیان

معاصر  نّقاش   )۱۳۰۸ )بهمن  فرشچیان  محمود 
ایرانی است كه تأثیر درخور توّجهی در روند نّقاشی 
است.  داشته  سّنتی  هنرهای  دیگر  و  ایرانی  سّنتی 
نّقاشی های او در بسیاری از شهرهای جهان مانند: 
گذاشته  نمایش  به  و...  شیکاگو  نیویورک،  پاریس، 
شده است. تأثیر قرآن، كتاب های مقّدس مسیحیان 
و یهودیان، شعر كالسیك، ادبیات فارسی و همچنین 
تخّیل عمیقش در نّقاشی های او جلوه گری می كند. 
فرشچیان نقش مهّمی در معّرفی هنر ایران به صحنة 

بین المللی هنر ایفا كرده است. تاكنون شش كتاب و مقاالت متعّدد در مورد آثار وی منتشر شده است. 
وی در سال ۱۳۹۳ نشان افتخار جهادگر عرصه فرهنگ و هنر را دریافت كرده است.
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الف( گل بی خار كجاست؟
ب( سخن دهان به دهان می گشت.

پ( از مکافات عمل غافل مشو                       گندم از گندم بروید جو ز جو
                                                                                                 »مولوی«

می دانید مقصود از جمله ی »الف« چیست؟ و این جمله چه هنگام به كار می رود؟
این جمله بدین معناست كه »هر گلی خار دارد«. گوینده به این نکته اشاره می كند كه هر پدیدۀ زیبایی ممکن 
است نقص و زشتی هم داشته باشد؛ همان طور كه خوشی های دنیا با ناخوشی همراه است و رنج و لّذت به هم 

آمیخته است. بدین دلیل می گوییم »دستیابی به گنج با رنج كشیدن همراه است.«

جملة دوم را هنگامی به كار می بریم كه سخنی شایع و رایج شده باشد.
در نمونة سوم نیز قصد شاعر بیان این مفهوم است كه كار خوب، پایان خوب و كار بد، پایان 

بد دارد.
در این سه نمونه، مقصود اصلی، پوشیده بیان شده است تا شنونده و خواننده با تالش ذهنی مفهوم نهایی سخن 
را دریابد؛ به این گونه »پوشیده سخن گفتن«، »كنایه« می گویند. كنایه یکی از آرایه های ادبی و سبب درنگ 

خواننده است و حاالت و مفاهیم را برای او محسوس می كند.

لحن، نحوۀ بیان كردن جمله ها با توّجه به شرایط موجود و فضای حاكم بر جمله ها و متن داستان است. در 
داستان، شخصیت ها خود را با لحنشان معّرفی می كنند. از این راه می توان به شخصیت آنها پی برد.

گاهی در یك داستان یك شخصیت می تواند لحن های متفاوتی داشته باشد. از جمله لحن هایی كه در داستان 
به كار می روند، می توان به لحن عاطفی، جّدی و طنز آلود اشاره كرد.
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هنر مینیاتور
معنی کلمۀ »مینیاتور« را می دانی؟

بله. مینیاتور از »Minimum Natural«، به معنی طبیعت کوچک گرفته شده.
می گن در مینیاتور ایرانی نوعی دوری و نزدیکی )پرسپکتیو( رو می توان مشاهده کرد.

بله، پاینی صفحۀ نّقاشی، اشیا نزدیک ترند و هر چی به باالی صفحه می رمی، نقش ها دورتر 
می شوند.

از این هنر در چه کارهایی استفاده می شود؟
عالوه بر تزئنی کاخ ها و ساختمان ها، می توان از این هنر در تصاویر کتاب ها، جلوه های 

آلبوم و قاب های آینه هم استفاده کرد.
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کالس نّقاشی
روا  آن  در  گرفته منی شد. خنده  ِجد  به  نداشت.  بود. خشکی  روان  و  نّقاشی، دخلواه  زنگ 
بود. معلّم دور نبود. صورتک به رو نداشت. »صاد« معلّم ما بود؛ آدمی افتاده و صاف. سالش 
به چهل منی رسید. کارش نگار نقشۀ قالی بود و در آن دستی نازک داشت. نقش بندی اش 
دلگشا بود و رنگ را نگارین می ریخت. آدم در نقشه اش نبود و بهتر که نبود. در پیچ و تاب 

عرفانِی اسلیمی، آدم چه کاره بود؟!
معلّم، مرغان را گویا می کشید؛ گوزن را رعنا رقم می زد؛ خرگوش را چابک می بست؛ سگ را 
روان، َگرته می ریخت؛ اّما در بیرنگ اسب حرفی به کارش بود و مرا حدیثی از اسب پردازی 

معلّم در یاد است.
سال دوم دبیرستان بودمی. اّول وقت بود و زنگ نّقاشی ما بود. در کالس نشسته بودمی و چشم 
به  راه معلّم. »صاد« آمد. بر   پا شدمی و نشستیم. لوله ای کاغذ زیر بغل داشت. لوله را روی میز 
نهاد. نقشۀ قالی بود و البد نامتام بود. معلّم را عادت بود که نقشۀ نیم کاری با خود به کالس 
آَوَرد و کارش پیوسته همان بود: به تختۀ سیاه با گچ طرح جانوری می ریخت؛ ما را به رونگاری 

آن می نشاند و خود به نقطه چینی نقشۀ خود می نشست.
گچ  رسید؛  تخته  پای  معلّم 
گفت:  و  برگشت  گرفت؛  را 
بکشید.«  تا  می کشم  »خرگوشی 
صدا  مخالفت  دِر  از  شاگردی 
و  نه!«  »خرگوش  برداشت: 
برانگیخت.  را  دیگران  شیطنت 
برخاست:  یکیشان  صدای 
دنیا  خرگوش،  از  شدمی  »خسته 
کالس  ته  از  است«.  حیوان  پُِر 
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شاگردی بانگ زد: »اسب!« و تنی چند با او هم صدا شدند: »اسب، اسب! « و معلّم مشّوش 
بود. از دِر ناسازی صدا برداشت: »چرا اسب؟ به    درد    شما منی خورد؛ حیوان مشکلی است«. 
پی بردمی راه دست خودش هم نیست و این بار، اتاق از جا کنده شد. همه با هم َدم گرفتیم: 
»اسب، اسب!« که معلّم فریاد کشید: »ساکت!« و ما ساکت شدمی و معلّم آهسته گفت: »باشد، 
َخلَِف صدِق  نکشید.  پهلو  از  جز  جانوری  هرگز  »صاد«  کرد.  آغاز  طّراحی  و  اسب می کشم.« 
نیاکاِن هنروِر خود بود و منایش نیم  رخ زندگان رازی در بر داشت و از سر نیازی بود. اسب از 

پهلو، اسبِی خود را به کمال نشان می داد. 
دست معلّم از َوَقب حیوان روان 
اشاره  به  را  لب  آمد.  فرود  شد؛ 
صورت داد. فّک زیرین را پیمود 
رفت،  باال  پس  ماند؛  آُخره  در  و 
باال  را  دو گوش  نشاند؛  را  چشم 
آمد؛  زیر  به  غاِرب  و  یال  از  برد؛ 
ُگرده  گذشت؛  پشت  پستی  از 
را برآورد؛ ُدم را آویخت؛ پس به 
پاینی  به  آمد.  باز  گردن  جای 
سینه  و  کتف  خِم  از  نهاد؛  رو 
فرا  رفت و دو دست را تا فراز ُکلّه 

ماند.  باز  کار  از  زد. »صاد«  زانو گرته  زیر  تا  را  پا  دو  و  را کشید  منایان ساخت. سپس شکم 
دستش را پاینی برد و مرّدد مانده بود. صورت از او چیزی می طلبید؛ متامت خود می خواست. 
ُکلّۀ پاها مانده بود، با ُسم ها، و ما چشم به راه آخِر کار و با خبر از مشکِل »صاد«. سراپاش از 
اجنامید؛  اسب  سود  به  که  زد  رندانه  گریزی  درمناند.  معلّم  اّما  می داد،  خبر  درماندگی اش 
شتابان خط هایی درهم کشید و علفزاری ساخت و حیوان را تا ساق پا به علف نشاند. شیطنت 
شاگردی ُگل کرد؛ صدا زد: »حیوان مچ پا ندارد، سم ندارد.« و معلّم که از َمخمصه َرسته بود، 

به خون سردی گفت: »در علف است؛ حیوان باید بچرد.«
به کار صورتگری درمی ماند،  نّقاشی مرا خبر سازید که شاگرد وفادار حقیرت، هر جا  معلّم 

چارۀ درماندگی به شیوۀ معلّم خود می کند.
)اتاق آبی، سهراب سپهری(
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نقش بر آب زدن

فتحعلی شاه قاجار گه گاه شعر می سرود و روزی شاعِر دربار را به داوری گرفت. شاعر هم كه شعر را 
نپسندیده بود، بی پروا نظر خود را باز گفت. فتحعلی شاه فرمان داد او را به طویله برند و در ردیف چهارپایان 
به آخور بندند. شاعر ساعتی چند آن جا بود تا آنکه شاه دوباره او را خواست و از نو شعر را برایش خواند. 
سپس پرسید: »حاال چطور است؟«. شاعر هم بی آنکه پاسخی بدهد. راه خروج پیش گرفت. شاه پرسید: 

كجا می روی؟ گفت: به طویله!

)از سعدی تا آرگون، جواد حدیدی(  
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عروسی درس 7

كهن، ازدواج، مراسم، فرهنگ، كنونی، نّیت، عمر، عروس، داماد
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آداب و رسوم سّنتی ایرانیان یادمانی از هزاره های دور است كه بخشی از فرهنگ این سرزمین 
را تشکیل می دهد و نام ایران و ایرانی را در تاریخ و تمّدن جهان پرآوازه می سازد. تاریخ كنونی 
ایران تداوم فرهنگ پربار و دیرینة این سرزمین و مجموعه ای از هنر، آداب و سّنت های 

نیاكان ماست و برگزاری جشن ها و آداب و رسوم سّنتی ریشه در فرهنگ ایرانی دارد.
عقد  خنچة  یا  عقد  سفرۀ  گستردن 
جشن  برای  ایرانیان  زیبای  آداب  از 
اجرا  ازدواج است كه در مراسم عقد 
از  این سفره  معمواًل جنس  می شود. 
آینه ای در پیشانی سفره  ترمه است. 
در مقابل عروس و داماد قرار می گیرد 
تا به دل آنان صفا و شّفافیت بیشتری 
كه  هم  شمعدان  یك جفت  ببخشد. 

نمایانگر روشنایی و گرمی پیوند است، در كنار آنان قرار می گیرد.
شاخ نبات به نیت شیرینی دوران زندگی، نان به نشانة وسعت روزی و سبزی به منظور سالمت 
و سرسبزی، سفره را مزّین می سازند. اّما مراسم عسل خوری وعده و قولی است كه عروس 
و داماد یه یکدیگر می دهند تا مایة شیرینی كام یکدیگر باشند. درخت گردو عمری طوالنی 

دارد. پس گردو به نیت افزایش عمر و بادام به نیت نوه دار شدن در سفره قرار می گیرد.
سّکه های طالیی رنگ به نیت افزایش رزق و روزی اند و دود كردن اسفند به منظور دور شدن 

حسادت ها از این وصلت فرخنده صورت می گیرد.
ساییدن قند به نیت باریدن شادی بر عروس و داماد است و قرار گرفتن دو قوی سفید بر سر 
سفرۀ عقد از آن روی است كه قو تنها حیوانی است كه پس از مرگ جفتش با جفت دیگری 

هم نشین نمی شود.
در پایان مراسم عقد، به رسم یادبود، هدیه ای به میهمانان داده می شود.
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ساییدن قند به چه نیتی صورت می گیرد؟ 1

قرار دادن شمعدان بر این سفره نمایانگر چیست؟ 2

چرا بر سر سفرۀ عقد گردو قرار می دهند؟ 3

مولوی

مولوی  به  مشهور  بلخی  محّمد  جالل الّدین  موالنا 
شاعر بزرگ قرن هفتم هجری قمری است. وی در 
سال ۶۰۴ هجری قمری در بلخ زاده شد. پدر وی 
خود  زمان  بزرگ  و صوفیان  علما  از  كه  بهاءالّدین 
محّمد  سلطان  و  او  بین  كه  رنجشی  سبب  به  بود 
خوارزمشاه پدید آمده بود، از بلخ بیرون آمد و بعد از 
مّدتی سیر و سیاحت به قونیه رفت. موالنا بعد از فوت 
پدر تحت تعلیمات برهان الّدین محّقق ترمذی قرار 
گرفت. مالقات وی با شمس تبریزی در سال ۶۴۲ 

هجری قمری انقالبی در وی پدید آورد كه موجب ترک مسند تدریس و فتوای وی شد و به مراقبت 
نفس و پاک و اصالح كردن درون خود پرداخت. وی در سال ۶۷۲ هجری قمری در قونیه وفات یافت. 
از آثار او می توان به مثنوی، دیوان غزلیات یا كلیات شمس، رباعیات، مکتوبات، فیه مافیه و مجالس 

سبعه اشاره كرد.
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به جمله های زیر دّقت کنید:
آرش حتماً معلّم ادبیات را می شناسد. 1

فریبا به سختی می دود. 2

ما فردا به دیدن مادربزرگ می رویم. 3

دوستم هرگز از سختی ها نمی ترسد. 4

همان طور كه می دانید، » قید« كلمه یا گروهی از كلمه هاست كه توضیحی دربارۀ فعل جمله می دهد. در جملة 
ـ( است. در جملة دوم، كلمة »به سختی«  ـً اّول، كلمة »حتماً« قید است؛ نشانة قید بودن این كلمه، تنوین )ـ
قید است و نشانة قیدی آن»به« است. اّما در جمله های شمارۀ ۳ و ۴ كلمه های »فردا و هرگز« قیدهایی هستند 
كه بدون نشانة قیدی به كار می روند. در این مواقع، از ارتباط معنایی این نوع كلمات با فعل جمله، می توان به 

نقش قیدی آنها پی برد.

یکی از نوشته ها كه از گذشته های دور برای ما به یادگار مانده است، سفرنامه است. هركسی می تواند دیده ها، 
شنیده ها، تجربیات و رویدادهایی را كه در طول سفر با آن برخورد می كند، یادداشت كند. سفرنامه ها پس 
از گذشت زمان به سندهایی ارزشمند و تاریخی تبدیل می شوند كه نسل های بعدی براساس آنها اّطالعاتی 
از وضعیت مردم، شهرها و حوادث تاریخی به دست آورند. سفرنامه هایی مانند سفرنامة ناصرخسرو، سفرنامة 

پیرلوتی و سفرنامة شاردن از این گونه هستند.
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خواستگاری
هفتۀ آینده ــ روز تولّد حضرت محّمد  ــ برای خواهرم خواستگار می آید.

مبارک است! مرا هم دعوت می کنی؟
نه! ولی پدر و مادر شما به این مراسم دعوت می شوند.

چه خوب! پس همۀ ماجراهای خواستگاری را از زبان آنها خواهم شنید.
بله. آنچه را که الزم است، برای تو خواهند گفت.

امیدوارم همۀ کارها به خوبی و خوشی اجنام شود.
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عروسی به چشم تماشاگر آسان است.

استر تلخك را بدزدیدند، یکی می گفت: »  گناه تست كه از پاسداری آن سستی نمودی.«  ، دیگری می گفت: 
»  گناه مهتر است كه در طویله را باز گذاشته.« تلخك با عصبانیت گفت: »  در این صورت دزد از همه 

بی گناه تر است.«
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واژه نامه
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4/1
درس اّول: سرو َاَبرکوه
نماد: نشان یا عالمتی با معنایی خاص

مراقبت: مواظبت، نگهداری
جاذبه: توّجه و عالقة دیگران را به خود جلب كردن

گردشگری: توریسم
ژرفای: گودی، عمق

عمیق: ژرف، دارای عمق
فسرده: غمگین، اندوهگین

ُکلَه خود: كاله خود: نوعی كاله فلّزی كه سپاهیان هنگام جنگ بر سر می گذارند.
گنبد: سقف بزرگ مساجد و بعضی اماكن به شکل نیمکره، گاهی به معنای آسمان

گیتی: پهنة كرۀ زمین، جهان
جور: ستم كردن

چهر: روی، صورت
آوند: لولة باریکی در ساقة گیاهان كه آب و مواّد غذایی را از ریشه به برگ و 

اندام های دیگر گیاه می رساند.
پس افکند: پس انداز، اندوخته

خرسند: شادمان، خوشحال
ورم: برآمدگی، آماس

بویی  با  سفید،  یا  بی رنگ  و  بلوری  جامد،  به صورت  گیاهی  ماّده ای  کافور: 
سّمی نسبتًا  و  خوش 

ضماد: مخلوطی از داروهای مختلف كه به صورت خمیر روی زخم یا موضع 
دردناک می گذارند.

خلل: سوراخ ها، منفذها
رعیت: مردم یك سرزمین كه تابع یك حکومت بوده اند، به كشاورز و روستایی 

هم گفته می شود.
نفرین: دعای بد برای مرگ

رحم: دلسوزی، مهربانی
افق: خطّی كه به نظر می رسد محّل تقاطع زمین و آسمان باشد

توفان: جریان هوای بسیار شدید و همراه با باران یا برف یا تگرگ
دشنام: فحش، ناسزا

درس دوم: دوستی
اظهار: بیان كردن، بر زبان آوردن

پیمان: قراری بین دو یا چند نفر تا كاری انجام دهند.
شاهد: گواه، فردی كه موقع روی دادن اتّفاق حضور دارد.

حیرت زده: سرگشته، متعّجب
دل تنگ: اندوهگین، آزرده

اختصاصی: مخصوص كردن، در نظر گرفتن كاری یا چیزی برای منظور خاّصی
وقوع: اتّفاق افتادن

خردمند: عاقل، دارای قدرت اندیشه
اعصار: دوران ها، روزگاران

قرون: قرن ها )قرن: صد سال(
متمادی: طوالنی

آداب: روش ها، رسم ها
رنجور: بیمار، مریض

مشتاق: دارای شوق بسیار، آرزومند
المی: غمی، رنجی

عبارت: مجموعه ای از واژه های مرتبط به هم و بدون فعل
صدیق: یك دل، صمیمی

آزار: اذیت
پدیدار: آشکاركننده

جوار: همسایگی
قرین: نزدیك، شبیه

اعتماد: اطمینان به كسی یا به چیزی داشتن
حوالی: اطراف

صیّاد: شکارچی
تاب: طاقت، تحّمل
مقاومت: ایستادگی

فارغ: آسوده و راحت از وضعیتی سخت
متحیّر: گرفتار حیرت و سرگردانی

توبره: كیسة بزرگ و گشاد
خالص: نجات، رهایی

طمع: حرص، زیاده خواهی
لنگان لنگان: در حال لنگیدن راه رفتن

بیمناک: وحشت زده، نگران
فتنه: تباهی، فساد

امان: ایمنی، آرامش، اطمینان
قصر: كاخ

وعده: قولی كه به كسی دربارۀ انجام عملی داده می شود.
تحّمل: قبول كردن چیزی با رنج و سختی

آبگیر: بركه
فرجام: عاقبت، سرانجام

سستی: بی دوامی، بی حالی، تنبلی
سرافکندگی: خجالت، شرمندگی

صخره: تخته سنگ، سنگ بزرگ و سخت

درس سوم: فروغ دانایی
بساط: وسایل مورد نیاز برای كاری

اعتماد: اطمینان، پشت گرمی
ارث: مالی كه از شخصی مرده باقی می ماند

زجر: رنج، آزار
سیر و سلوک: حركت كردن و طی مسافت كردن، طی كردن مراحل تصّوف 

برای تقّرب به خداوند
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سودمند: مفید
گرانبها: دارای قیمت زیاد، گران قیمت

ُسفت: سوراخ كرد، سخت
انیس: همدم، هم نشین

گنج: مجموعه ای گران بها از چیزهایی قیمتی مثل طال و جواهر
فروغ: روشنی كه از آتش یا خورشید می تابد.

ُمراد: خواست، آرزو
ُدر: مروارید

تقریر: شرح كردن، بیان كردن
لطایف: نکته های دقیق و ظریف

گوهر: سنگ قیمتی مثل الماس، زمّرد و یاقوت
اسرار: رازها

مقاصد: خواسته ها، مقصدها
تحسین: ستودن، تمجید كردن

تحقیق: بررسی كردن
مؤثر: اثرگذار

بی نظیر: بی مانند، بی همتا
کفایت: كافی بودن، شایسته بودن

درایت: آگاهی، دانش، بینش
عیادت: به دیدار بیمار رفتن و از او احوالپرسی كردن

عذاب: شکنجه
صحبت: گفت وگو

درس چهارم: تماشاگه راز
جاذبه: گیرایی، توجه و عالقة دیگران را به خود جلب كردن

فراغت: آسودگی، آسایش
متنّوع: گوناگون

همهمه: قیل و قال، صدای گفت وگوی افراد زیاد كه در یك جا جمع شده 
باشند.

عظمت: بزرگی
مناجات: خواستن برآورده شدن حاجت از خداوند، راز و نیاز كردن با خداوند

اشتیاق: رغبت بسیار، شوق، آرزومندی
فراق: جدایی

بند: ریسمان، تسمه
حبس: زندان

ِمهان: مورد اهانت قرار گرفته، خوار شده، ذلیل
صبوح: شرابی كه در هنگام صبح می خوردند، صبحگاه

مناظر: منظره ها، چشم انداز
طویل: طوالنی، درازمّدت

َدلَمه: ویژگی مایعی كه لخته و منعقد شده است.
شتاب: شتافتن، عجله

الک: پوشش محکم بعضی از جانوران مانند الک پشت

بزم: مجلس شادی
حظ: لّذت، خوشی

حماسه: كاری افتخارآفرین از سر شجاعت یا مهارت
شهادت ها: گواهی ها، كشته شدن در راه آرمان دینی یا میهنی

مستدام: همیشگی، دایمی
ختام: پایان، آخر

مرّوت: جوانمردی، مردانگی
عاری: بی بهره، به دور از چیزی

بذر: اندام كوچك گیاه كه گیاه جدید از آن می روید.
نهال: درختچة نورس

فرتوت: پیر، سالخورده
حرص: میل شدید
هوس: میل، آرزو

باطل: بی فایده، بی اثر
پهناور: دارای وسعت و مساحت زیاد

دادگر: عادل
پیل: فیل

نیل: دستیابی به چیزی

درس پنجم: کاشان
تبّرک: مبارک بودن

تفّرج: گردش و تفریح
موّقت: دارای زمان محدود و معّین
یقین: آگاهی دقیق، اطمینان كامل

فروتن: خود را از دیگران برتر ندانستن، متواضع، مؤّدب
خجول: خجالتی، با شرم و خجالت

طاقچه: برآمدگی یا فرورفتگی در دیوار برای گذاشتن اشیا
ُتنگ آب: پارچ، اللة كمر باریك فیروزه ای

متعّدد: بسیار، فراوان
فرودست: زیردست

چینه: نوعی دیوار گلی
متعّجب: دارای حالت شگفتی و تعّجب

سرنگون: واژگون

درس ششم: قالی بافی
شاهکار: كار بزرگ و برجستة ادبی و هنری

تنّوع: گوناگون
توصیف: بیان كردن ویژگی ها و نشانه های چیزی یا كسی

نامزد: بر عهده گرفتن كاری
معرفت: شناخت كسی یا چیزی

صنایع: صنعت ها
ضرب المثل: مثل آوردن در میان كالم
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شهرت: تندی و تیزی
اصرار: پافشاری كردن، خواستن چیزی به طور مداوم

سمج: پیگیر كارها با اصرار زیاد و به صورت زننده و ناپسند
متأثّر: اثرپذیر

سراسیمه: آشفته، سرگردان
محّوطه: جایی نسبتًا بزرگ كه دور تا دور آن را با دیوار ببندند

مبهوت: دچار بهت و حیرت، حیران
معّطل: بیکار، بالتکلیف

موّفقیت: پیروزی
سبقت: پیشی جستن، تقّدم
البه الی: وسط، میان چیزی

بی رمق: ضعیف، بی حال
مصّمم: تصمیم به انجام كاری گرفتن

ناکام: كسی كه به آرزویش نرسیده است، محروم، ناامید
نهایت: پایان، انتها

پیشتاز: جلوتر از دیگران
هیاهو: سر و صدا

اهدا: دادن، فرستادن چیزی به كسی به عنوان هدیه
جوایز: جایزه ها

خطاب: رویاروی با كسی سخن گفتن
هیجان زده: دچار حاالت عاطفی تند

یا  چهارپایان  روی  كه  هم  به  مّتصل  و  گلیم  جنس  از  كیسه  دو  خورجین: 
ترک دوچرخه می گذارند.

معصومانه: همراه با معصومیت و پاكی
مکث: توّقف، درنگ

تاول: برآمدگی روی پوست
لبه: كنار

ثقل: سنگین
تأللؤ: درخشش، بازتاب نور

ساطع: تابان، درخشان
طواف: گشتن به دور چیزی مثاًل خانة كعبه

برهنه: بدون پوشش
پای پوش: كفش

سپاس: قدردانی، شکرگذاری
نعمت: هر چیزی كه باعث آسایش زندگی و شادكامی شود

صبر: بردباری، شکیبایی
تزئین: زینت دادن، آرایش دادن

بی برگ: محتاج، بینوا
بی قراری: بی تاب، ناآرام

محافظت: مواظبت كردن از چیزی یا كسی
عالمت: نماد، نشانه

شکارگاه: مکانی كه در آن شکار می كنند.

درس هفتم: روز طبیعت
بدرقه: همراهی مهمان یا مسافر

آشتی: دوستی، پیوند دوباره بعد از رنجش
طراوت: تر و تازگی

نیت: قصد انجام دادن كاری
ثبت: نوشتن

فرخنده: مبارک
برکت: فراوانی

بحر: دریا
هویدا: آشکار، روشن

حبّه: تکه و قطعه ای كوچك از هر چیزی
خرمن: محصول درو شده، مقدار زیادی از هر چیز

ارزن: دانة خوراكی كه غذای بعضی از پرندگان است.
ابلیس: شیطان، اهریمن
خلل: سوراخ ها، منفذها

جمال: زیبایی
جان فزای: آسایش بخشیدن به روح، نشاط آور بودن

نامور: معروف، مشهور
عّزوجل: خداوند بزرگ و بلندمرتبه

برومند: قوی، رشید
ثمره: میوه، نتیجه

پژمرده: خشك، بی طراوت، پالسیده
نخل: درخت خرما

اختالف: تفاوت
اعتدال: میانه روی، حد وسط

رسوم: رسم ها
نواحی: ناحیه ها

مختلف: گوناگون
چاالک: دارای سرعت و مهارت در عمل

بهت: حالتی همراه با حیرت و بی حركتی در اثر اتّفاقی
حیرت: سرگردانی

پیله ور: كاسب یا دوره گرد كه اجناسی ریز می فروشد.
طیره: مایة سبکی و خّفت

دماغ: مغز، ذهن
حیثیت: ارزش و اعتبار

طریق: شیوه، روش
سرافراز: سربلند

حکایت: داستان، سرگذشت
تمثیل: آوردن داستان یا حدیث یا شعر در البه الی سخن

مثنوی: شعری دارای دو مصراع كه هریك از ابیات آن هم قافیه اّما متفاوت 
با بقیة ابیات باشد.

تحیّر: حالتی كه شخصی نمی داند چه كند، سرگشتگی
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رهرو: راه رونده

4/2
درس اّول: خورشید

ارتعاشات: جمع ارتعاش
ارتعاش: لرزش

پویه: حركت
تیه: بیابان خشك و بی آب و علف
جّذاب: زیبا، دلپذیر، دوست داشتنی

خشن: جّدی و سخت گیر
رایحه: بوی خوش

سرسختی: مقاومت، پایداری
غافلگیر: ناگهانی، بی خبر

غّرش: صدای ترسناک
محاسبه: حساب كردن

مخلص: صادق، دارای اخالص و راستی
مرتّب: دارای نظم و ترتیب

مدهوش: حیران، سرگردان، بی خبر از خود، بیهوش
معمول: متداول

مالفه: پارچة نسبتًا پهن و نرم كه روی تشك و پتو می كشند.
مناظره: مباحثه، بحث كردن با یکدیگر همراه با دلیل برای اثبات درستی نظر خود

نجوا: سخن آهسته

درس دوم: مهمانی
احزان: غم ها

استقبال: پیشواز
برکت: فراوانی و بسیاری

بدرقه: همراهی مهمان یا مسافر برای روانه كردن او به مقصد
بنیاد: اساس، پایه

پشیمان: ناراحت از انجام دادن كاری یا انجام ندادن آن
درم: سّکة نقره
ساحر: جادوگر

ساحری: جادوگری
سامان: رسیدن به آرامش، از بین رفتن پشیمانی

سّر: راز
سوگند: َقَسم

شوریده: آشفته، پریشان حال
غیب: پنهان، مخفی، آنچه بر بشر پوشیده است.

کنج: گوشه
کلبه: خانه ای كوچك و فقیرانه

فنا: نیستی، نابودی
درنده  جانوران  و  سگ  گردن  به  كه  فلّزی  یا  چرمی  نوار  یا  زنجیر  قاّلده: 

می بندند
مراد: آرزو، خواست

مرغوب: خوب، پسندیده، زیبا
ُمغیالن: درختچه ای خاردار كه از آن صمغ عربی به دست می آید.

ورد: ذكر، دعا، حرف یا جمله ای كه مداوم تکرار می شود.

درس سوم: کار گروهی
آویزان: آنچه از باال به جایی محکم بسته شده است.

اسرار: رازها
بخیل: خسیس

بو: رایحه
توّقع: چشمداشت، انتظار

خراشی: اثری كه از كشیده شدن یك جسم نوک تیز بر روی چوب یا پوست 
باقی می ماند.

خرناسه: خرخر كردن، صدای بعضی حیوانات به هنگام حمله
خوشه: تعدادی دانه، میوه یا گل كه به محوری وصل باشند. )خوشة انگور(

خیره: نگاه كردن با دّقت بدون برداشتن چشم از چیزی
رأس: گوشه، سرگروه

زوزه: صدایی شبیه صدای جانورانی مانند گرگ و شغال
دائم: مداوم، همیشگی

سودایی: مالیخولیایی، دیوانه مانند
شاداب: تازه، باطراوت

شیدایی: عاشقی، دلدادگی، پریشانی
عجیب: آنچه موجب تعّجب می شود، شگفت انگیز

عوض: تغییر دادن، جابه جا كردن
غلطی: اشتباه می كنی

فاضل: دارای فضیلت و برتری در علم
مشام: بینی

موّفق: به مقصود رسیده، پیروز
مویه: گریه و ناله

وسیع: پهناور، دارای فضای زیاد
هجران: جدایی و دوری

همی کردم: می كردم

درس چهارم: موزه
آرمید: استراحت كرد

انتخاب: گزینش، چیزی از بین چیزهای دیگر جدا كردن و برگزیدن
بازدید: دیدار كردن از جایی

بی نظیر: بی مانند، بی همتا
پشتوانه: پشتیبان

پیشامد: اتّفاق، حادثه
توش: تاب و توان، نیرو، طاقت
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جلوه: خودنمایی، زیبایی
چارک: یك چهارم هر چیز، ربع یك من، معادل ۷۵۰ گرم

حاکم: فرمانروا، رئیس حکومت
خزانه: جایی كه در آن پول و اشیای گران بها یا كمیاب نگهداری می شود.

دشنام: فحش، ناسزا
رخت افکندن: ساكن شدن، اقامت كردن

سرا: خانه، منزل
شاهکار: كار بزرگ و برجستة ادبی و هنری

شکوه: بزرگی، جالل
شیء: جسم ماّدی و بی جان

طبیبان: پزشکان
طربناک: نشاط آور، شادی آفرین
ُعجب: خودپسندی، مغرور شدن

غافل: بی توّجه
غایت: هدف، مقصد، حّد نهایی

غضب: عصبانیت، خشم
قهقهه: خندۀ بلند

کوته نظر: كوتاه بین، تنبل
گنجینه: جای گذاشتن گنج، خزانه

گران بها: دارای قیمت زیاد
گریز: فرار

گنج: مجموعه ای گران بها از چیزهای قیمتی مانند طال، نقره و جواهر
مبالغه: زیاده روی، اغراق

محترم: قابل احترام
مداوا: درمان كردن، معالجه

من: واحد اندازه گیری وزن معادل ۱۲ كیلوگرم، دو من: معادل ۲۴ كیلوگرم
نشاط: شادی، خوشحالی
نغز: دل نشین، خوشایند

نوا: لوازم مورد نیاز زندگی
ویرانه: ویران شده، جای بدون امکانات زندگی

درس پنجم: شهر سوخته
استقرار: برقرار كردن و ثابت كردن چیزی یا كسی در جایی مشّخص

اصحاب: یاران و پیروان
اعجاب انگیز: مایة تعّجب

انباشته: ُپر شده
باژگونه: واژگون، وارونه

بی طاقت: بی صبر، بی تحّمل، بی تاب
تداعی: به خاطر آوردن چیزی به سبب شباهت یا تضاّدی كه با چیز دیگر دارد.

تمّدن: مجموعة دستاوردهای ماّدی و معنوی بشر در یك كشور یا منطقه، 
پیشرفت در علم و هنر

حسرت: افسوس، احساس ناراحتی و پشیمانی برای از دست دادن چیزی

خشت: نوعی مصالح ساختمانی كه از خاک رس یا كاهگل به دست می آید و 
به شکل مکعب مستطیل است.

رزم آوران: جنگجویان
رعنا: زیبا، دلفریب
زادگاه: محّل تولّد

ستایش: سپاس خداوند، شکرگزاری به درگاه خدا
سپر: ابزاری صفحه مانند از چرم و فلز كه در جنگ ها برای دفع ضربة شمشیر 

به كار می رفت.
سفال: آنچه از خاک رس زرد یا سرخ می سازند و آن را می پزند.

سالله: نسل
عجیبه: تعجب آور است.

عّشاق: عاشقان
عریان: برهنه، بدون پوشش

عظیم: بزرگ
عالج: معالجه، درمان كردن

غایت: شّدت
طبیب: پزشك
قافله: كاروان

قامت: قد و باال
قلعه: ساختمانی محکم و بلند با برج های دیده بانی

کالمش: گفتار او، كالم: گفتار، سخن
ِگلی: ساخته شده با ِگل
متحّرک: دارای حركت

حمله های  برابر  در  دیگران  از  كه  چیزی  یا  كسی  مدافع،  جمع  مدافعان: 
می كند. دفاع  احتمالی 
مسیر: گذرگاه، راه، جاّده

مشهور: معروف، دارای شهرت
مظهر: نماد، نشانه

مصنوعی: غیرواقعی، ساختگی
مقاومت: ایستادگی، پایداری

ملحق: مّتصل، پیوسته
معراج: به سوی آسمان رفتن )در مورد پیامبران(

مقرها: مکان ها، جایگاه ها
معلوم: واضح، آشکار

مشّخص: معلوم، آشکار
مویرگ: ریزترین رگ خونی كه خون از سرخرگ به آن می رسد.

ناگزیر: ناچار، حتمی

درس ششم: آیینه کاری
آغاز: شروع هر چیز

اشتغال: مشغول شدن، به كاری پرداختن
اندرز: پند، نصیحت
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بُن: بخش پایانی
تألیف: نوشتن كتاب یا رساله

تحسین: ستودن، تمجید كردن
تدبیر: چاره اندیشی

تلّطف: مهربانی، خوشرفتاری
تحقیق: بررسی كردن، مطالعة دقیق

تحصیل: آموختن، یاد گرفتن
تاالر: اتاق بزرگی كه در مهمانی ها و جشن ها از آن استفاده می كنند.

جاهل: ناآگاه، بی اّطالع
جنون: دیوانگی

جهل: نادانی
حکما: فیلسوفان

خالق: آفریننده، به وجود آورنده
خلق و خوی: اخالق و رفتار

دشواری: سختی
رمز: آنچه پوشیده است، راز، سّر

زبون: ضعیف، درمانده
زمره: گروه، دسته

َسبیل: طریق، راه، جاّده
سفاهت: بی خردی، ابلهی

شهرت: معروف بودن، مشهور شدن
عارف: دانا، آگاه، دانشمند

عربده: داد و فریاد، پرخاشگری
عرصه: میدان، فضا

عزیمت: رفتن به جایی، مسافرت كردن
عمارت: ساختمان

غضب: عصبانیت، خشم
صدقه: پول یا هر چیزی كه به عنوان احسان و عمل خیر به فقرا بدهند

طریق: شیوه، روش، راه و رسم
قهر: دلخوری، رنجش

قاب: وسیله ای از جنس چوب، فلز یا پالستیك كه عکس، نّقاشی یا آیینه را 
در آن قرار می دهند.
مسلّم: پذیرفته شده

مرجع: آن كس یا آنچه كه برای دسترسی به اّطالعات به او یا آن مراجعه 
می كنند.

معروف: كسی یا چیزی كه نزد همه شناخته شده است.
ناتمام: كامل نشده

نماد: نشان یا عالمتی با معنای خاص
نغمه: آهنگ یا ملودی

درس هفتم: نغمه های محلی
آثار: نشانه ها، عالمت ها

اختالف: تفاوت
ارجمند: بزرگوار، عزیز، گرامی

اّطالعات: خبرها، آگاهی ها
باب: هر بخشی از كتاب

بی گمان: بدون شك و تردید
بی رمق: ضعیف، بی حال

بری: بی گناه، بر كنار، دور
بی بر: بی ثمر، بدون میوه
پیشه ها: حرفه ها، كارها

پیوند: ارتباط، پیوستن
خرسند: شادمان، خوشحال

خشنود: راضی، خوشحال
خیره سری: گستاخی، بی شرمی و لجاجت

داده: بخشیده شده، عطا شده
دلپذیر: پسندیده، مطبوع

دیبا: نوعی پارچة ابریشمی
رهگذر: عابر، آنکه از جایی عبور كند.

زالل: صاف و شفاف
سزا: سزاوار، الیق، شایستة پاداش عمل

صحن: داخل فضای یك بنا مخصوصًا بناهای مذهبی
عواطف: عاطفه ها، احساسات

فراز: جای بلند، بلندی
فلق: سپیدۀ صبح

کسب: به دست آوردن
گیتی پناه: جهان پناه

الالیی: ترانه و آوازی كه مادران برای خواباندن كودک خود می خوانند.
الیق: سزاوار، برازنده

مجادله: گفت وگوی تند به منظور مغلوب كردن دیگری
معیشت: معاش، آنچه با آن گذران زندگی می كنند.

مکثی: درنگی، توّقفی 
مهرورزی: مهر و محّبت كردن

نشیب: سرازیری 
نیک اختری: خوشبختی

نعمت: هر چیزی كه باعث شادكامی و آسودگی زندگی می شود.
نگارین: زیبا

نغمه: آهنگ یا ملودی، آواز، سرود
ناب: خالص

نیکی فزا: افزایش دهندۀ خوبی 
واقعیت: آنچه كه درست مطابق با واقع و صحیح است.

یاقوت: سنگ قیمتی به رنگ های سرخ، زرد و كبود
یزدان: خداوند
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4/3
درس اّول  : باران

ابلق: دو رنگ، رنگ سفید همراه رنگی دیگر
تحّول: تغییر یافتن، دگرگون شدن

تعلّق خاطر: عالقه و دلبستگی فکری
جلوگیری: مانع شدن، منع كردن

خاشاک: ساقة علف و ریزه های باریك خار و چوب كه با خاک آمیخته باشد.
خطرناک: پرخطر، هولناک

دخمه: اتاق زیرزمینی، خانه ای كه مردگان را در آن قرار می دهند.
دگرگونی: تغییر

ژاله: شبنم، رطوبتی كه در صبح مانند قطرۀ باران بر برگ ها و... می نشیند.
طراوت: شادابی

فرض: تصّور، پندار
لؤلؤ: مروارید، لؤلؤ تر: مروارید درخشان

مرید: شاگرد
معلّق: چرخ زده، معلّق زن: كسی كه سر را به جای پا قرار می دهد.

مقام: جایگاه، درجه
منتقد: كسی كه آثار ادبی و هنری را مورد بررسی قرار می دهد و عیب ها و 

نیکویی آنها را آشکار می سازد، نکته گیر
ناخالص: آلوده

ناگوار: ناخوشایند، دشوار
نوین: جدید، منسوب به نو

وداع: خداحافظی

درس دوم    : گره چینی
آذرخش: برق، صاعقه
استوار: پایدار، پابرجا

اشتر: شتر
اعانت: كمك، یاری

اندوه بار: غمبار، ناراحت كننده
اولی: سزاوارتر، بهتر

بذر: دانه، هر دانه ای كه در زمین كاشته شود.
بلعیدن: قورت دادن، فرو بردن در حلق بدون جویدن

بیهودگی: بی فایده بودن
پاداش: جزای نیکی

پرتوافشانی: درخشیدن، منعکس كردن نور
تزیین: آراستن، آرایش

تعادل: برابری، با هم برابر شدن
تعّجب آور: شگفت انگیز، حیرت آور

توشه: غذا و خوراكی اندک كه مسافران با خود همراه دارند.
توضیح: روشن كردن مطلب، آشکار كردن

دادخواهی: عدالت خواهی

دادرسی: محاكمه، اجرای عدالت
ذخیره: انبار كردن، اندوختن

سرور: شادی، شاد شدن
ظریف: زیبا، نیکو

عجیب: كار شگفت، شگفت آور
کاربرد: به كار بستن، استفاده كردن در كار

کالن تر: بزرگ تر
ِگرده: نان كم حجم و نازک

البه ال: در میان
لبریز: پر، سرشار

مالک: دارنده، صاحب
متوّجه: توّجه كننده، روی آورنده

محکم: استوار، ثابت
مخاصمت: دشمنی، خصومت

مسئول: كسی كه كاری بر عهده دارد و اگر به آن عمل نکند، از او بازخواست 
می شود.

مصاحبت: هم صحبتی، دوستی
مفتون: شیفته، عاشق
مفید: سودمند، بافایده

منّظم: آراسته و مرتّب، بانظم
ناپدید شدن: پنهان گشتن، نهان شدن

نقش: تصویر، رسم
نغمه: آواز، سرود، آهنگ

وقار: بزرگواری
هزینه: خرج، صاف كردن مال و پول

یکنواخت: یکسان

درس سوم   : سرافراز باشی میهن من
آمیخته: مخلوط، در هم شده

باور: اعتقاد، ایمان
بریان: برشته، كباب شده و پخته شده

بی توشه: بدون غذا، بی قدرت
بیرق: پرچم، َعلَم

ترسیم: نقش كردن، نشان گذاشتن
ثمر: میوۀ درخت، بر و بار

حوادث: جمع حادثه، رویدادها، پیشامدها
خزف: سفال، هر چیز گلی كه در آتش پخته شده باشد.

خونخوار: خون ریز، ستمکار
درفش: پرچم، رایت

دیبا: پارچه ای از جنس حریر رنگارنگ
زاد: توشه، طعام اندک

زادبوم: وطن، سرزمینی كه در آن تولّد انجام پذیرد.
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سمر: افسانه
شرب: نوشیدن

طراز: نقش، نقش و نگار جامه
علیه: به زیان، ضرر

کالسیک: شیوه ای كه تابع سبك یا نوع آثار هنرمندان قدیمی است.
کهن: قدیم، دیرینه

گرانمایه: هر چیز قیمتی، با ارزش
ملّت: مردمانی كه بر یك دین و آیین باشند.

مملکت: سرزمین، میهن
مهد: هر جایگاهی كه برای كودكان آماده كنند؛ گاهواره

درس چهارم     : سالم خدا
اصیل: صاحب اصل و نسب، كسی كه اجداد او شریف و نجیب باشند.

اندوه: غم و ناراحتی
بردباری: تحّمل، صبر

تندخویی: خشمگین شدن، غضب كردن
جنان: جمع جّنت، بهشت ها

چیره زبانی: سخندانی، زبان آوری
حسرت: اندوه، پشیمانی و افسوس

حّقه: ظرف كوچك
خیره: گستاخ، بی شرم

دلنواز: دلنشین، آنچه دل را نوازش می دهد.
زینهار: آگاه باش، بر حذر باش

سراغ: ُجستن
سیما: چهره، صورت

شکیبایی: صبر و تحّمل
طنین انداز: منعکس كننده صدا، پیچیدن صدا

غم خوار: دلسوز، آنکه در غم دیگران شریك باشد.
قادر: توانا

گرانبها: قیمتی، باارزش
اذان گویان  صدای  رفتن  دور  برای  مساجد  در  كه  بلندی  جای  گلدسته: 

دارد. قرار  مسجد  گنبد  نزدیك  آن  و  می سازند 
گنبد: نوعی ساختمان دایره ای شکل كه معمواًل با آجر ساخته می شود.

لبریز: پر، سرشار
محراب: محل ایستادن امام در مسجد، طاق درون مسجد كه به طرف قبله 

باشد.
مدارا: مالیمت، نرمی

معتقد: باوركننده، ایمان آورنده
مهر: محّبت، دوستی

یتیم: كودكی كه پدر خود را از دست داده باشد.

درس پنجم    : اصفهان
التفات: توّجه داشتن، متوّجه بودن

پرنیان: پارچة حریر، حریر چینی كه نقش های بسیار دارد.
ترنّم: سرود، خواندن نیکو

حصار: پناهگاه، دیوار
خّطه: سرزمین

خیانت: مکر، حیله، ضّد امانت
دلپذیر: دلنشین، دلخواه
دلکش: جّذاب، خوشایند

سهم: بهره، نصیب
شهرت: معروفیت، آوازه

عقابت: جزای گناه و عمل بد كسی را دادن
فرهمند: خردمند

کائنات: موجودات، مخلوقات
مبانی: جمع مبنی، عمارت ها، بناها

متغیّر: دگرگون شده
محصور: محاصره شده، احاطه شده به وسیلة دیوار

معاریف: جمع َمعرف، معرفت ها، دانش ها
مملکت: كشور، حکومت

نظیر: مثل و مانند
وخیم: دشوار، بد و زشت

درس ششم   : مینیاتور
آثار: جمع اثر، نشانه ها، عالمت ها

آخور: اصطبل، طویله
آفرینش: خلق، انشا

استعداد: آمادگی، ذوق و قریحه
اسلیمی: نوعی نّقاشی، از طرح های اساسی هنرهای تزیینی ایرانی

برجسته: ممتاز، عالی
بهانه: عذر بی جا، دستاویز

بی پروا: شجاع، دلیر
حدیث: مطلب، سخن نو، ماجرا

خلف: نسل، گروهی كه پس از گروهی دیگر می آیند.
ستایش: دعا، ستودن و آفرین گفتن

صورتگری: نّقاشی
عرصه: میدان، پهنه

غارب: میان دو كتف
قرض: وام

ُکلّه: برآمدگی پشت پای اسب
البد: ناچار، ناگزیر

مخالفت: موافق نبودن، ضّدیت
مخمصه: گرفتاری، تنگنا
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مشّوش: پریشان، آشفته
ملودی: نوا، آهنگ خوشایند

ناسازی: مخالفت كردن، عدم موافقت
وقب: فرورفتگی اندام مانند گودی چشم

درس هفتم     : عروسی
استر: اسب، چهارپا

اسرار: جمع سر، رازها

بطالت: بیکاری، معّطل بودن

پر آوازه: مشهور، معروف

پربار: پر ثمره، پر میوه

پیمان: عهد

تحفه: هدیه، چیز نفیس

تداوم: ادامه داشتن

حدیث: سخن نو، ماجرا، مطلب

خضاب: رنگ كردن، رنگ حنا كه بر سر و ریش می گذارند.

دستور: اجازه، فرمان

دعوی: اّدعا

دمساز: سازگار، موافق

شباب: جمع شاب، جوانی

شرحه شرحه: پاره پاره، قطعه قطعه

طعام: غذا، خوراک

ظن: گمان، حدس

قابل اعتماد: قابل اطمینان، كسی كه شایستة اعتماد است.

کنونی: زمان حال، متعلّق به زمان حاضر

کهن: قدیم

محبوب: دوست داشته شده، پسندیده

مراسم: جمع مرسوم، رسم ها، آیین ها

مستور: پوشیده، پنهان

مهتر: خدمتکار، كسی كه از چهارپایان در طویله مراقبت می كند.

ناصواب: نادرست، غلط

ناالن: ناله كننده

نفیر: فریاد، ناله

نمایانگر: نشان دهنده، آشکاركننده
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