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رو�ز کی  � �ی  ، �با�ز رد  �که  د�ید  �ز�ی �ش ّصه  �ق ن  دار  �آ �ی ��پ ال�ید  �ز �ب ار  �ز بَر،  �قَ� وِر  �ب ا�ز 
ی ا�ز ُ�زی ما�زد و �زه �ش �ز و �ب �ی ار �کرز من �زه د�گر �ب �بّ �ز اّره ی  و  �کن  م �ش یرز ه� ه ی  �ی�ش �ق ا�ز 
و هم�ین �بس ُرم �ق هس�قه �که �ب �قسش �ق�بر �آ گ�ز و را  �بار� کا�ین موسم حاصل �بَود و �ز�یس�ق �ق

�گو�ش ا�ز  �ق�بر  صدای  اد  �ق �ز ام،�ز�ی �ش ا  ار �ق مه ی  �بس�ی ، سحر، ه�ی ن �با�ز وده  رد �آ د �ق �ش

مه �برا�زرو�ز�ق ود  ا�ز ا�ین ه�ی وِر �ز �ز و  �ق ان �پ �بار ده�ق گ�ز�ق د�گر  �ین � �ز �پ و  دار  �ی یس�ق ��پ �گر� �ب

�قی لگ�ی �گر  ق�ش � �آ و،  م  یرز ه� دم  �ش �که  َو�ز  ِاد�بار �آ  ِ �قسش �آ �ز  �ین  �ز �پ سو�ز�ق  مرا  ا�زدام 
عله، �که ا�ز دس�ق �که �زالی؟ د�ید �بر او �ش وار �ز�ز �ز را  و  �ق �بد  �ین �گو�زه  و،�کرد  �ق ی  �یرز �زا�پ
ارد �ی �ز وه  م�ی و  د  �بر�ک�ش سر  �که  ا�ز  �ش ن  اوار �آ سرز �ز�یس�ق  �زسش  �ق سو �ز رز  �ب ام،�به  �زرحب

ا�ز�ان وه ی  م�ی َود  �ب �ز کم�ق  ح� و  دا�زسش  رز  ار �ب �با�ز و  ه  د�کّ ا�ین  ه�زر،   ِ �زرو�ش وه  م�ی ای 
حاصل؟ �په  هوده  �ی �ب و  �زا�کرده  �قه ی  گ�ز � ار ا�ز  �ق گ�ز �کو �کن، �که �زه سودی س�ق �ز � �کردار �ز

�ب و رو�ز و مه و �ال�ق رد  �گر سش �ان �گدز وار�آ دسش و  �ق کار  �بَود  د،  مرز و  عمل  رو�ز 

»    پروین اعتصامی    «  

 درس پانزدهم
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   درک مطلب

1 علّت قطع کردن درخت سپیدار چه بود؟ 

2 منظور شاعر از مصراع »کردار نکو کن که نه سودی ست ز گفتار« چیست؟

3 به نظر شما پیام این شعر چیست؟

4 به نظر شما درخت سپیدار هیچ فایده ای ندارد؟ دلیل خود را بیان کنید.

 دانش زبانی

 الف( کلمه ی » آوخ« که در درس خواندیم یک واژه است؛ اّما معنای یک جمله ی کامل 
را بیان می کند. 

گاهی برای حالت هایی مانند آرزو، اندوه و شادی از کلمه هایی مانند ای کاش، افسوس، آفرین، 
آَوخ و... استفاده می کنیم. این کلمات را ِشبِْه جمله می گویند. 

این کلمات، اجزای یک جمله را ندارند ولی معنای یک جمله ی کامل را بیان می کنند. 
شبه جمله یعنی شبیه یک جمله.

 ب( به کلمه های زیر توّجه کنید: 

 پار …………… پارسال 
 دی …………… دیروز 

 مه …………… ماه 
گاهی شاعران از کلمات کوتاه شده ای مانند »پار، دی، َمه، َگه و َشه« استفاده می کنند. 



100

حکایت

گویند روزی افالطون نشسته بود. مردی نزد او آمد و نشست و شروع کرد به حرف زدن. 
در میانه ی سخن،گفت: »  ای حکیم ! امروز فالن مرد را دیدم که سخِن تو می گفت و تو را دعا 

می کرد و می گفت: 
افالطون، بزرگ مردی است که هرگز کس چون او نبوده است و نباشد. خواستم که شکر و 

سپاس او را به تو رسانم«. 
افالطون چون این سخن بشنید، سر فرو برد و بگریست و سخت دلتنگ شد. 

این مرد گفت: »  ای حکیم ! از من چه رنج آمد تو را که چنین تنگدل گشتی؟«
افالطون گفت: »  از تو رنجی به من نرسید ولیکن برای من از این بَدتَر چیست که جاهلی 

مرا بستاید«.
٭ ٭ ٭

 چرا هنگامی که افراد نادان از ما تعریف می کنند، نباید خوشحال شویم؟
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  درس شانزدهم

ار دارد: ا�یده ی �بس�ی �ز�یدن، �ز وا�زدن و �ش �بدان �که �قصّه �ز

ود.  بردار سش گان �ز� �ق سش لکه ا�ز ا�وال �گدز اّول �آ  �ز

اده �گردد. ِ الهی، �گ�ش در�ق ر او �به �ق �ز ود، �ز �ز ا�ی�ب �بسش ون ع�ب لکه �پ دو�یم �آ  �ز

وده  �ب �ز اد  �آ �ز ِد مح�ز�ق  �ز �ب ا�ز  �کس  �پ  �که ه�ی دا�زد  �زََود،  گان سش �ق سش �گدز ّد�ق  ون مح�ز�ق و �ش ُم، �پ س�ی

د.  �با�ش �ق�ّ�ی  را  او   ، اس�ق

ا �بردارد و دا�زد  �ی ا و د�ز �ی َود، دل ا�ز مال د�ز �ز �قه سش سش وال ُملک و مال �الط�ین �گدز ون �ز هارم، �پ �پ

واهد �کرد.  �ز کرده و �ز � ا �ز �که �با �کس، و�ز

ود. مار او را حاصل سش ر�به ی �بی �ش حب ار و �ق م، ع�بر�ق �بس�ی �ب �ز �پ

رسوالن  �قصّه های  ا�ز  ما  محّمد،  می �گو�ید: »ای  رسول )ص(  ر�ق  �با ��ز �قعالی  دای  حز و 

و را  ا�یده های کّ�ی �ق م و �ز ا�ب�ق �گردا�ز�ی ه �بدان، دل را �ش �پ �ز م؛ �آ وا�ز�ی و می �ز م�بران �بر �ق �ز �ی �پ و �ز�برهای 

�یه ی 120(.  �آ هود،  سوره ی  �کر  �یم،  ن  )�قر�آ �گردد«  حاصل 

و�زده را  �ز ده و سش ده و �گو�ی�ز �ز وا�ز ا�یده ای هس�ق و �ز گان، �ز �ق سش ّصه های  �گدز د�که رد �ق �پس مع�وم �ش

ی  �گوی دو �زوع: اّول �کا�ی�ق �گو�ی ، �ب د �زوع اس�ق �ز وا�زی، �پ د �که �قصّه �ز ا�یده ر�د. ا�گر �پرس�ز ن �ز ا�ز �آ

وا�زی. م �ز �ز و دو�یم �ز

 ، د اس�ق �ز دا�ب �کا�ی�ق �گو�یان �پ د �که �آ ا�گر �پر س�ز

کرار �کرده  � ود �ق د و �با �ز وا�زده �با�ش اد �ز واهد �کرد، �با�ید �که �بر ُاس�ق لکه �قصّه ای �که ادا �ز �گوی: اّول �آ  �ز �ب
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د. ا�ش �ب ام �ز �ید و حز اال�ک �به س�زن رد �آ ُس�ق و حپ لکه  �پ ا �زرو �زما�زد. دو�یم �آ  �ز د �ق �با�ش

ن �گو�ید �که مردم،  �قر، ا�ز �آ �یسش ، �ب ِ �په �زوع س�زن اس�ق �ق ، ال�ی ماع�ق ُم �با�ید �که دا�زد �که �ب س�ی

د. �ز ن �باسش �ب �آ راعز

وا�زی  ّصه �ز م رد �ق �ز �قه ا�زد: �ز گ�ز رگان � راس�قه �گردا�زد �که �برز م �آ �ز �شر را و�ق�ق و�ق�ق �به �ز هارم، �ز �پ

ود؛ �پس  ور سش ار �گردد سش ه �بَود و ا�گر �بس�ی ی مرز د، طعام �ب کم �با�ش ون �زمک اس�ق رد د�یگ؛ ا�گر � �پ

 . �ق گاه �با�ید داسش دال، �ز اع�ق

ود.  م مردم، س�بک سش �گو�ید �که رد �پ�ش اِن م�ال و �گرزا�ز �ز �ز م، سحز �ب �ز �پ

، د اس�ق �ز وا�زی �پ م �ز �ز دا�بِ �ز د �که �آ ا�گر �پرس�ز

وا�زَد.  ه�زگ �ز لکه  �به �آ �گوی: اّول �آ  �ز �ب

ا�زد. �ز�ش دو�یم، س�زن را رد دِل مردم �ب

�گو�ید.  ران �ب ن �با حا�ز ر  ح �آ �ید، سش �یسش �آ کل �پ �ی�قی مسش ُم، ا�گر �ب س�ی

مع، َم�ول �گردد. د �که مُس�قَ �ک�ز ان �ز �ز هارم، �پ �پ

یر �گو�ید. � �ک�ب �ه و �ق ا�ق د و �ز �زر، �یاد لک�ز م را رد اّول �یا رد �آ �ز ن �ز م، صا��ب �آ �ب �ز �پ

 کمال الّدین حسین واعظ کاشفی، ُفتّوت نامه ی سلطانی            
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   درک مطلب

1 سه مورد از فایده های قّصه خواندن را بیان کنید.

2 چرا باید در آغاز یا پایان نوشته از شاعر یا نویسنده ی آن یاد کرد؟ 

3 اگر بخواهید قّصه ای برای خواندن انتخاب کنید، چه ویژگی هایی را برای آن در نظر 

می گیرید؟ 

4 چه شباهت هایی بین حکایت گویی و نظم خوانی وجود دارد؟

.  5

   واژه آموزی   

گاهی برای ساختن یک واژه ی جدید در زبان فارسی از ترکیب کلمه با »خوان/ خوانی« 

بهره می گیریم؛ مانند

کلمه ی جدیدخوان/ خوانیکلمه

شعرخوان / شعرخوانیخوان/ خوانیشعر

نغمه خوان / نغمه خوانیخوان/ خوانینغمه

الالیی خوان/ الالیی خوانیخوان/ خوانیالالیی
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ه �ز�یس�ق ی�ش ه ا�ز راس�قی، �پ� �ز�یس�ق�به لگ�ی�قی، �بِ ه  ا�زد�ی�ش �پ  ه�ی قَر،  �َ �ب ی  �کرشّ �ز 

اس�ق گی  ارل �پ �ی �ب �ز  �کرش   �قِن  گ�ز � یس�قس�زن  �گر� ا�ید  �ب �ب �بر،  ارگان  �پ �ی �ب �به 

ردو�ز رِد  �گِ �به  �گردد  �که  �کو  ن  �آ �بی �زرو�زهر  و   مسش  وا�ز�ی �ز مکاره   س�ق

راس�قی ا�ز  �که  �کن  راس�قی  کاس�قی همه  ا�زدرون،  کار  �به  ا�ید  �ی �ز

رُد س�ق �گو�ید  �ز و  �ق �با  �که  �کس  ن  �آ اِن �قوس�ق    هر  مِن حب ان دان �که او  د�ش �ز �پ

راس�قی رِد   ما   �بر  اس�ق  اده  کاس�قی؟�گ�ش رِد  �ز�یره  م  �ی �کو�ب �په 

مای ردو�ز     �آ �ز �با  دوس�قی  رایم�کن  �زا�پا�ک   مرِد  �با  یرز  �ز� همان 

      شاهنامه، فردوسی                             

  بخوان و حفظ کن
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  خوانش و فهم

1  در مصراع »  به گیتی به از راستی پیشه نیست« خوانش دو واژه »  به« چگونه است؟

2  بیت »  گشاده ست بر ما در راستی   چه کوبیم خیره در کاستی« به چه مفهومی اشاره دارد؟
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 درس هفدهم

 

ده ام  وا�ز ُ�ب �ز �ق
رد �که »رد لکُ راردان را وص�ی�ق �ک م، �ب �ی گمهرِح�ک ر� رز ون �ب دم �که �پ وا�ز ان �ز �ز �پ

�زس�ق  م، �ز ا�ب گار �ی ر رو�ز ی )ص( ا�گ ام او محّمِد مصط�ز مد،  �ز واهد �آ ام�بری �ز عز �ی مان  �پ ر ا�رزّ �ز ه �آ �ک

�ق  هسش �ب ا  �ق د  �ی �ز لک ن وص�ی�ق  �ز�ی �پ ود را  دان �ز �ز ر�ز �ز ما هم  َرَوم. �ش �گِ دو        �ب ه  �ک م  اسش �ب �کسی  من 

د«. �ی ا�ب �ی

�پ  هره دادی و ه�ی و�یسش �ب د �که ما را ا�ز علم �ز �ز �ق �ز د و می �گ مد�ز د�یک وی می �آ رز کما و ع�ما �ز ح�

مودی.  ودی �که ما را راه راس�ق �ز ن ما �ب اره ی رو�ش م، س�ق د�ی ا �ش ا دا�ز ی �ق �ق داسش �یرز رد�یعز �ز �پ

 . و�یسش ادگاری ده ا�ز علم �ز ما را �ی

د و وی را اطاع�ق  اس�ی �ز �گی سش گا�ز ه �ی ّل �ب َ َ  َوحب ّ دای، َعرز ما را �که حز م �ش �ز : وص�ی�ق لک �ق �گ�ز

دگا�زی  �ز د و �ز د، می دا�ز ه رد دل دار�ی �پ �ز د و �آ �ز �ی ما می  �ب �کوی �ش �ی �ق و �ز سش ردار �ز ه �ک د �ک �ی دا�ز د و �ب دار�ی

 . رمان اوس�ق ه �ز ما �ب �ش

ر �ید و  �ز �کی �آ �ی رای �ز ر �ید �ب �ز ما را �آ ّل، �که �ش َ َ  َوحب ّ دای، َعرز د �که حز �ی �ز و کاری لک �ک �ی و �ی�ید و �ز ی �گ و�ی �ک �ی �ز

د  �ی اسش ار�ا �ب د و �پ ا�ش اه �ب و�ق دگا�زی،�ک �ز ده را �ز �ز �ز د لک ه �ب د �ک �ی اسش دان دور �ب د و ا�ز �ب �ی �ز �ک دی �ز ا �ب �زهار �ق �ی �ز

د. و�ش و دس�ق ا�ز �رام و مال مردمان، دور دار�ی م و �گ �ش و �پ
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ان را دوس�ق  و�ی ن دارد و مردمان، راس�ق �گ د �که روی را رو�ش �ی �یر ه لگ �ش �ی ن، �پ �ق  راس�ق �گ�ز

واهی  �گ ه  ار�پ ن،  �ز  ْ �که ردو�ز د  �ی اسش �ب دور  ن  �ق �گ�ز ا�ز ردو�ز  و  ود  �ش �ز وی هال�ک  �گ و راس�ق  د  دار�ز

د.  ر�ز �ی دز �پ �ز دهد،  راس�ق 

د،  ا �ش �ی�ز ا �ب ود �ز ه ا�ز ع�ی�ب �ز . هر �ک س�ق �ی ی ع�ی�ب �ز �پ �کس �ب د �که ه�ی �ی �ز  و مردمان را ع�ی�ب م�ک

وی  ّل . و ا�ز �ز َ َ  َوحب ّ دای اس�ق َعرز ر عطاهای حز ر�گ �ق رز ک، �ب �ی وی �ز د. و �ز ا�ش ر مردم �ب ادان �ق �ز

د و مردمان  ا�ش ر�گ �ب رز �ب �ب و رد ر�ز د�ز ه �ب �ش ای. هم�ی ر �پ ر دل و �ب ران اس�ق �ب ِد �گ �ز ه �ب د �ک �ی اسش د دور �ب �ب

د،  ا�ش ر �ب ر�گ �ق رز اد �ب ه �ز ما �ب ه ا�ز �ش وده اس�ق و هر �ک هان س�ق وی رد هر دو �ب و �ز �ک �ی �ب و �ز ه ر�ز ا�ز وی �ب

د. گاه دار�ی د و �ُرم�ق او �ز ر دار�ی ر�گ �ق رز وی را �ب
          

 ابوالفضل بیهقی، تاریخ بیهقی
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   درک مطلب

1 منظور از جمله ی »   راست گوی هالک نشود« چیست؟

2 چرا نیکوخوی درهر دو جهان، ستوده است؟

3 با توّجه به متن درس، منظور از »   ستاره ی روشن« چه کسی است؟

4 منظور از جمله ی »  هر که از شما به زاد بزرگ تر باشد، وی را بزرگ تر دارید« چیست؟

 . ............................................................................... 5

 دانش زبانی

1 به کلمه های زیر دّقت کنید.

 ) زشت، نیکو (   ) راستگو، دروغگو (   ) خوی نیک، خوی بد (
این کلمات، مخالف یکدیگر هستند.

آوردن دو کلمه با معنی متضاد، موجب زیبایی و لطافت سخن می شود.
تضاد باعث تالش بیشتر ذهن می شود و در ک مفاهیم را ساده تر می  کند؛ مانند 

 الف( گدای نیک انجام، بِه از پادشاه بد فرجام. )سعدی(
کلمات » نیک انجام« و »بد فرجام« مخالف یکدیگرند.

 ب ( هرچه زود برآید، دیر نپاید. )سعدی(
2 به جمله های زیر، توّجه کنید . 

 برادران را وصیت کرد .
 وصیت کنم شما را  . 

در گذشته، گاهی از کلمه ی »  را« در معنای »  به« استفاده شده است . 
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  بخوان و بیندیش

شیخ مکتب خانه روی تشکچه نشسته بود و بر بالش تکیه داشت.کودکان نیز بر تشکچه های خویش 
بودند و سر در کتاب حافظ داشتند. قرآن خوانده بودند و شیخ گفته بود: اکنون به آواز گنجشکان گوش 

می دهیم.
دو  میان  بود،  عادت  می دادند.  گوش  مکتب خانه  درخِت  گنجشکاِن  آواز  به  سکوت  در  کودکان 
درس، سکوت بود و گوش دادن به جیک جیِک گنجشکان که فراوان بودند بر درخت. غوغا می کردند 
گنجشگان. عجب بود که هنگام درس، ساکت بودند. سر بر بال و سینه می گذاشتند. در خود بودند هیچ 

صدایی نبود جز صدای شیخ که می خواند: » بحث ما در لطف طبع و خوبی اخالق بود1«.
صدای کوفتن کوبه ی دِر مکتب آمد. شیخ گفت: »کسی برود، ببیند کیست؟«

 »  ممنون« بود که آمده بود. »  ممنون« همه ی آن چیزهایی که حافظ گفته بود، داشت. »  ممنون« 
مست کتاب بود و عاشق دانش، ظاهری آشفته داشت و پیراهنی کهنه. »  مجنون« هم صدایش می کردند. 
اهِل بحث بود و مّدعِی دانایی. پس از هر بحث، قانع می شد یا نمی شد، می گفت »  ممنون« و می رفت. 

هر جا کتابی بود، مکتبی بود، می رفت و می گفت: » به من چیزی بیاموزید«.
شیخ خواست او را رد کند؛ میانه ی درس آمده بود. گفت: » به تو چه بیاموزم، که ندانی! به گفته ی 

خود همه چیز دانی ! «
و سرگردان.  بود  میان سال  نشست.  بر حصیر  نداشت؛  تشکچه  نشست.  کودکان  میان  در  ممنون 

سرگردان در شهر، رها از قید و بند. ریسمانی بر کمر می بست و کتاب ها زیِر بغل داشت. 
 ممنون بر حصیر زانو زد، پیش شیخ. کتاب در کنار نهاد: » بخوان شیخ، چه می خواندی؟«

1ــ حرف ما درباره ی شیرین سخنی و اخالق خوب بود. 
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شیخ به آهنگ خوش، همان شعر حافظ را خواند: »  بحث ما در لطِف طبع و خوبی اخالق بود«.
گنجشکان ساکت بودند. ممنون، سر به زیر انداخت و به فکر فرو رفت. سپس، برخاست صدایش 

را بلند کرد، گویی با حافظ در سال های سال پیش، سخن می گفت.
 بعد، رو کرد به شیخ: » ای شیخ، مرا چیزی بیاموز. نصیحتی کن. امروزم را شاداب و شیرین 
کن؛ چنانکه این کودکان امروزشان با ُخلِق خوِش تو گوارا می شود. شیخ، این مکتب »فلک« ندارد. 
کودکان را چگونه بر سِر عقل می آوری، بی چوب، بی فلک؟ به هر مکتب رفتم، چوبی و فلکی دیدم؛ 

آویخته بر دیوار«.
شیخ، آرام و اشک در چشم گفت: » اینجا گنجشکان هم درس می آموزند. چوب و فلک، راه و 

روش آنان نیست.کودکانشان را پرواز و دانه برچیدن می آموزند؛ بی چوب و فلک«.
به من چه می آموزی، شیخ؟ تو بزرگی. ــ  

من چیزی ندارم که به تو بیاموزم. از من تعریف نکن.  ــ  
شیخ!«  بیاموز،  چیزی  من  »  به  داد:  بوسه  او  دست  بر  زد،  زانو  شیخ  پیش  رفت،  پیش  ممنون 

چشمش به اشک نشست.
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شیخ دست در گردن او انداخت و موهای پریشان او را نوازش کرد: » پسرم، حافظ بخوانم برایت؟«
حافظ در سر و قلب من است. هزاران بار خوانده ام. چیزی دیگر بخوان. ــ  

سعدی چه؟ گلستان و بوستان؟ ــ  
بارها خوانده ام.می دانم،  و  بارها  این کودکان می آموزی،  به  بگویی خوانده ام، هرچه  هرچه  ــ  

می دانم، بسیار می دانم. چیزی به من بیاموز که ندانم.
شیخ،کوزه ی آب خویش که در کنار داشت؛ پیش ممنون گذاشت. کوزه ای دیگر از کودکی گرفت. 

کوزه ی خویش به ممنون داد.
آب نخواستم، کوزه نخواستم. به من چیزی بیاموز. ــ  

شیخ گفت: »کوزه را نگه دار تا در آن، آب این کوزه ریزم  «. ــ  
شیخ از کوزه ی خود در کوزه ی ممنون آب ریخت.کوزه در دست ممنون ُپر بود. آب از سر آن 

ریخت. ممنون گفت: » به من چیزی بیاموز«. 
باِر دیگر، شیخ در کوزه ی ُپر، آب ریخت. ممنون گفت:» این کوزه جا ندارد. مرا دیوانه می دانی. 

آری، من دیوانه ام. ممنونم. آنچه باید بیاموزم، آموختم. ممنون... ممنون«.
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ممنون برخاست. آب کوزه را در کنار درخت، خالی کرد. کوزه ی خالی پیش شیخ آورد و گفت: 
اکنون خالی ام، هیچم و هیچ  از خود،  ُپر گفتم  و  بودم  ُپر  پر شوی". من  تا  "خالی شو  یعنی  » این 
نمی دانم؛ حاال مانند این کودکان ام. با من از هرچیز بگو، از ابتدا آغاز کن. من کی ام. به من بگو: "  من 

کی ام، تو کیستی؟"«
شیخ لبخند زد و گفت: » به آواز گنجشکان گوش کن. هزاران سخن در آوازشان است. گوش 

کن، می شنوی«.
ممنون ساکت شد. کودکان او را می دیدند که همه ی وجودش گوش شده است. گنجشکان غوغا 

کردند.
ممنون  نشستند.  شاخه ها  بر  و  بازگشتند  و  زدند  چرخ  مکتب  هوای  در  و  برخاستند  درخت  از 

سربرگرداند، گنجشکان را دید. گنجشکان در شاخه ها گفت وگو می کردند. 
شیخ گفت: » چه می شنوی؟ بر کودکان بازگو«.

ممنون برخاست، رو کرد به کودکان با صدای بلند گفت:
» برِگ درختان سبز در نظر هوشیار      هر ورقش دفتری است معرفت کردگار«

نقل از گنجشکان، غالم شما ممنون.
ممنون، ریسمانی که بر کمر داشت، سفت کرد. گرهی دیگر زد. کتاب هایش را در بغل گرفت و 

به سوی دِر مکتب رفت.
شیخ نگاهش کرد. کودکان دیدند که با خود شعر می خواند و می رود. گنجشکان در شاخه های 

درخت، جیک جیک می کردند. 
ما  از  او  او چنین کردی؟ مهربانی و هم زبانی کردی!  با  از شاگردان( گفت: » چرا  )یکی  عماد 
نیست، دیوانه ای سرگردان است که مکتب های شهر را یک به یک می گردد. به آنان می گوید: " چیزی 

به من بیاموزید". بسیاری از آنان دِر مکتب را به روی او بسته اند«.
شیخ گفت: »  او نعمتی است که هر کس قدر او نمی داند«.

یکی از بّچه های مکتب، برخاست و گفت: »  او چه نعمتی است؛ جز ُپرگویی و اّدعا و درهم ریختگی 
ظاهر؟«

شیخ گفت: »   او اینجا نیست. غیبت او نکنیم. به هر حال، او امروز، محفل ما را روشن کرد و درسی 
به ما داد. از هر کس باید چیزی آموخت. هرجا می تواند برای ما مکتب باشد«.

      »هوشنگ مرادی کرمانی، آب انبار با تلخیص و اندک تغییر«      



113

 درک و دریافت

1  به نظر شما چرا، شیخ مکتب خانه ابتدا از آموزش دادن به ممنون خودداری می کرد؟

2 به نظر شما زیباترین بخش این داستان،کدام قسمت است؛ چرا؟

3 نظر بّچه ها در مورد »  ممنون« چه بود؟

4 اگر می خواستید نام جدیدی برای داستان انتخاب کنید، نام آن را چه می گذاشتید؟

  کارگاه درس پژوهی

1 یکی دیگر از شعرهای پروین اعتصامی را، که به صورت مناظره سروده شده است، 

انتخاب کنید و در گروه بخوانید )بهترین شعر گروه را انتخاب کنید و به کالس ارائه دهید(.
2 در مورد شخصیت بزرگمهر تحقیق کنید و شرح حال یا داستانی از زندگی او را در 

کالس بخوانید.
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 نظامی

وراس�ت اهی �ت هان �پاد�ش دا�یا، �ج �خ

وراس�ت دا�یی �ت �ید، �خ دم�ت �آ �خ ما �خ

و�یـی   دی و �پس�تی �ت ل�خ اه �ج �خ �پ

ـی و�ی ـه هس�تی �ت �پ �خ د، �آ �یس�ت�خ همه �خ

�خر�یدس�ت �جاال و �پس�ت همه �آ

ده ی هر �په  هس�ت �خ �خ �خر�ی و�یی �آ �ت

ن �جصر �کرده ای  و رو�ش �خرد را �ت

و �جر �کرده ای را�خ هدا�ی�ت �ت �پ

راس�تی و�جی �آ ها�خی �جد  �ین �خ �ج

واس�تی �گری �خ �که �یار�ی �جُرون �خ �آ �خ

ده ا�یم �خ داو�خِد ما�یی و ما �ج �خ

�خده ا�یم و �یک �جه �یک �خ �جه �خ�یروی �ت

ام کار ور �که �خر�ج م �آ �ی�ش رهی �پ

گار ی و من رس�ت ود �جا�ش �خ و �خسش �ت
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 آ
را  آتش  که  کسی  آتش،  روشن کننده ی  آتشگر: 

فروزان می کند. 
نامی است  تیز،  تند و  به معنی آتش  آذرگشسب: 
در شاهنامه ی فردوسی که در اصل، اسم یکی از سه 
آتش  معنای  به  شاهنامه  در  اّما  بوده،  مقّدس  آتش 
جهنده و کنایه از هر چیز مورد نیایش و ستایش آمده 

و نیز اسم یکی از پهلوانان است.
آزموده: آزمایش کرده، امتحان کرده، آزمایش شده 

آفاق: اُُفق ها، جمع افق 
آَوخ: دریغ، افسوس، آخ

 الف

اتّحاد: یکپارچگی، یکی شدن 
اجابت: پاسخ دادن، برآوردن، پذیرفتن

اِحسان: خوبی، نیکوکاری، بخشش
اِدبار: بدبختی، نگون بخت 

اّدعا کردن: طلب کردن مزیتی برای خود 
ارچه: اگرچه 

اََزلی: همیشگی، بی آغاز، ابدی 
اَُسرا: اسیران، جمع اسیر

اَسرار: رازها، ِسرها، جمع ِسر
اشرف: گرامی تر، شریف تر 

اطاعت: پیروی  
اعتبار: آبرو، ارزش، قدر 

اعتدال: میانه َروی  
اُلفت: دوستی،اُنس،خوگرفتن 

الَکن: کسی که زبانش به هنگام صحبت، گیر می کند. 
اَنَجب: ارجمندتر، شریف تر، نجیب تر 

اُنس: دوستی، رفاقت، اُلفت
اوراق: اجزای چیزی، پاره ها، جمع ورق. 

اوراق فروشی: مکانی که در آن، پاره های اتومبیل 
یا وسایل دیگر فروخته می شود. 

اهریمن: دشمن، شیطان، کسی که منش پلیدی دارد. 

ب

بَتَر: بدتر 
بَحر: دریا 

او  به  کنم،  اطاعت  او  از  شوم،  او  تابع  بدوگروم: 
گروم.  

بَّزاز: پارچه فروش 
بستاید: ستایش کند  

بََصر: بینایی، روشنِی دیده، دیدن
بعثی: نیروهای ارتش عراق در زمان صدام 

بقا: همیشگی، جاودانگی  
بنداخت: انداخت 

بی بار و بر: بی ثمر، بی حاصل، بیهوده 
بیخ: بُن، ته، ریشه 

بی درنگ: فوری، بی توّقف

پ

پار: سال گذشته 
پارسا: پرهیزگار، پاک دامن  

پرخاش: درشتی، ستیزه جویی  
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پیشه: کار، حرفه  

ت

تأخیر: عقب انداختن، درنگ کردن
تألیف: نوشتن کتاب 

تجلّی: پیدا شدن
تحّقق: به حقیقت پیوستن، درست شدن 

تََسلّی: آرامش دادن، کاستن از اندوه کسی
: بلند مرتبه، برتر   تعالی ٰ
تَفته: داغ، گداخته، گرم 

تَل: تپه، پشته
تلخیص: خالصه، چکیده 

تمام عقلی: کسی که عقلش کامل است. 
تیشه: ابزار آهنی نّجاران و سنگ تراشان

توده: تپه و پشته، جمع کردن  
تیمار کردن: غمخواری و دلسوزی

ث

ثابت: پابرجا، استوار
ثواب: کارخوب و پسندیده

ج

جان فشانی: فدا کردن جان 
جوامع: جامعه ها، جمع جامعه

جوانمردی: سخاوت، بخشندگی
جور: ستم، ظلم 

جهاندیده: کسی که بسیار سفر کرده و بیشتر شهرهای 

دنیا را دیده و تجربه اندوخته

چ

چاره: تدبیر، عالج، درمان 
چاک چاک: پاره  پاره  

ُچست: چابک، تند و تیز، چاالک
چیرگی: پیروزی

چیره: پیروز  
چیره دست: هنرمند، ماهر، زبردست

ح

حاجت: نیازمندی، نیاز، احتیاج
حادثه: پیشامد تازه، واقعه، رویداد

حاشیه: کناره 
حّب الوطن: میهن دوستی، دوست داشتن وطن 

ُحرمت: آبرو، احترام 
حصیر: نوعی فرش یا گستردنی که از نی یا گیاه دیگری 

بافته  می شد. 
حک: خراشیدن، تراشیدن

حکما: جمع حکیم، دانشمندان 
حکمت: علم و دانش

حواس: جمع حس، یکی از توانایی های انسان که 
با کمک آن، چیزها را درمی یابد.

خ
خاطر: آنچه از دل گذرد، اندیشه و خیال
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خان: مرحله )هفت خان(  
خطاب: رویاروی سخن گفتن، سخنی که به کسی 

بگویند و پاسخ بشنوند.
خالل: چوب باریک که الی چیزی بگذارند. 

َخلق: آفریده، مردم 
ُخلق: خوی و منش

خّم کمند: گره و پیچ طناب
خواجه: صاحب، بزرگ، سرور 

خوار: پست و حقیر 
خیره: بی پروا، گستاخ، لجباز

د

دادگر: عادل
دار و ندار: دارایی، مال و ثروت 
دروغ آزمای: دروغگو، دروغ زن 

دروغ زن: دروغگو 
دریغ: افسوس، حسرت 

دریغ داشتن چیزی: کوتاهی کردن
دژخیمان: دشمنان 

دستگاه: شکوه، قدرت، عظمت  
دوره گرد: فروشنده ی بدون محّل کسب و در حال 

حرکت  

ر

راغب: مایل، عالقه مند
ربیع: بهار، هنگام بهار

رحلت: درگذشت، وفات  

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

رکاب دار: پیاده ای که همراه سوار راه می رود.  
رهنمود: راهنمایی، نشان دادن راه صحیح در کاری

ریشخند کردن: مسخره کردن 

ز

زاد: سن، زمان عمر
زار: ناتوان، ضعیف، نحیف 

زّرین: طالیی، چیزی که از زر ساخته شده و یا به 
رنگ زر است. 

َزوال: نابودی، رو به نیستی رفتن 
زینت: آرایش، زیبایی، زیور
زینهار: زنهار، آگاه باش  

ژ

ژرف: عمیق 
ژرفا: گودی، عمق 

س

ساعی: سعی کننده، کوشا  
سپاس داری: شکرگزاری، سپاسگزاری

سپاس گزار: شکرگزار، قدردان 
ستوده: ستایش شده، پسندیده

ستوه آمدن: خسته شدن، درمانده شدن، به تنگ آمدن
سحاب: ابر  
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ِسّراهلل: سّر الهی، راز خداوندی، اسرار الهی 
سزاوار: شایسته، الیق 

سالطین: پادشاهان 
سلیم: ساده دل، سالم، بی عیب 

سند: چیزی که به آن اعتماد کنند، نوشته، مدرک، 
اسناد 

سهل: آسان، ساده
بسیار  گویند  افسانه ای که  است  پرنده ای  سیمرغ: 
بزرگ بوده و در کوه قاف آشیان داشته و سی رنگ 

هم گفته شده است. 

ش

که  درخت  باالی  قسمت  برگ،  و  شاخ  شاخسار: 
پرشاخ و برگ باشد.

شاهین: نوعی پرنده ی شکاری
شبروان: کسانی که شب را برای عبادت و راز و نیاز 
با خدا بیدار هستند، عبادت کنندگان در شب، عارفان، 

حق شناسان
شتا: زمستان، فصل سرما

شکوه: هیبت، عظمت 
شنُفته: شنیده 

ص

صاحب: هم صحبت، یار و دوست  
صخره: سنگ بزرگ و سخت 

صرف کردن: خرج کردن 
صواب: درست، شایسته  

صیف: تابستان

ط
 

طاقت: توانایی، قدرت 
طبع: ذات، ُخلق و خوی، طبیعت  

طعام: غذا 
طفولیت: خردسالی، کودکی

ع

عبرت گرفتن: پند گرفتن 
عجایب: جمع عجیب، شگفتی ها 

عّزت: عزیز و گرامی بودن، سربلندی 
: َعّز: عزیز است، َجّل: بزرگوار است  وَجلَّ َعزَّ
عاّلمه: بسیار دانشمند، انسان فاضل و دانا 

علیم: بسیار دانا، عالم، اهل فضل و علم. در حکایت 
و  بیان شده  از روی طنز  کلمه  این  »درخت علم« 

به معنای بی خبر و نادان است. 

غ

غافل: بی خبر، فراموشکار
بر  ناگهان  کردن،  حمله  بی خبر  کردن:  غافلگیر 

کسی وارد شدن  
غرق: زیر آب رفتن و خفه شدن، فرو  رفتن

غریب: نا آشنا، بیگانه 
غفلت: بی خبری، نادانی 

غلبه: چیره شدن، پیروزی 
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غنیمت: آنچه به دست آید، سود، فرصت مناسب 

ف

فاتحه: آغاز کار، اّول چیزی، گشایش 
فراز و فرود: بلندی و پستی 

فرجام: پایان، آخر، عاقبِت کار
فروغ: نور، پرتو، روشنایی 

فضل: احسان، بخشش
فضیلت: برتری 

فکرت: اندیشه، تفّکر
فیض: بخشش، عطا 

ق

 ُقمری: پرنده ای خاکستری رنگ و کوچک تر از کبوتر 
ُقوا: نیروها، جمع قّوه 

 قوی رایی: کسی که اندیشه های عالی دارد، بلند نظری،
استواری فکر 

قیامت: محشر، روز رستاخیز 
بسیار  تأثیر  که  تأثیر: شگفت انگیز، چیزی  قیامت 

زیادی دارد، رویداد عجیب
قید: بند 

ک
 

ُکتُب: جمع کتاب،کتاب ها 
ِکردار: رفتار 

کریمانه: با بخشندگی زیاد 

کلبه: خانه ای کوچک و تنگ و باریک 
کمند: طناب، بند، ریسمان

کم نظیر: کم مانند
قرار  خانه ها  در  روی  بر  که  فلّزی  وسیله ای  کوبه: 
داشت و برای آگاه کردن ساکنین خانه کوبیده می شد.  

گ

گذشتگان: در گذشته ها، کسانی که از دنیا رفته اند.
گران: سنگین

گران مایه: با ارزش، گران بها
ُگرد: شجاع، دلیر

گزاف: دروغ، الف 
 گمان: حدس، خیال، فرض

ل

 الف زدن: گفتار بیهوده گفتن، گزافه گویی 
الیق: سزاوار، شایسته 

 لطایف: جمع لطیفه،  سخنان کوتاه و خوش مزه،    طنزآمیز 

م
 

ماشاء اهلل: آنچه خدا خواست  
مایه: مقدار، اندازه  

مباهات: فخر کردن و نازیدن به چیزی 
متدیّن: دین دار  

متّفق: هماهنگ، با هم یکی شده  
مجال: فرصت 



121

محاصره: اطراف کسی یا جایی را احاطه کردن 
َمحفل: مجلس

ِمحنت: رنج 
مخاطب: کسی که با او سخن گفته می شود.

مدافعان: جمع مدافع، دفاع کنندگان 
مّدعی: اّدعا کننده 

مدهوش: بیهوش، عاشق و شیفته، حیران، متحّیر 
و سرگردان

مذلّت: خواری و پستی 
مرحمت: مهربانی  

َمرغزار: چمنزار، سبزه زار 
مرّکب: جوهر، دوات 

ُمستَِمع: شنونده 
مستمند: فقیر

مشاجره: با هم نزاع و دعوا کردن 
مشاورت: با هم مشورت کردن، همفکری

ُمشفق: دلسوز 
َمَشّقت: سختی، رنج  

مصطفی: برگزیده و پاک 
معرفت: شناخت به علم و دانش  

َمکارم : نیکویی های اخالقی 
مالل: بیزاری، غم، اندوه

َملِک: پادشاه
ُملک: پادشاهی، کشور 

ِملک: زمین در تصّرف کسی 
ملل: ملّت ها، جمع ملّت

ملول: غمگین، آزرده
مناجات: راز و نیاز کردن با خدا  

موزون: دارای وزن و آهنگ، سنجیده 

موسم: هنگام، وقت و زمان چیزی  

ن

ناپاک رای: بد اندیش، بدگمان
ناگزیر: ناچار

ناگوار: سخت، ناخوشایند، غیرقابل تحّمل 
نخجیر: شکار، حیوانی را که شکار کنند. 

نغمه: آواز، سرود، آهنگ 
نفوذ: فرورفتن، اثرکردن  

نمودی: نشان دادی
نیرنگ: فریب، حیله

و
 

َوال: محّبت و دوستی، والیت 
والیت: شهرستان ها، مناطق

ه

هجر: جدایی، دوری
هالک: نابودی، نیست شدن  

همت: قصد، اراده و عزم قوی 
هیمه: هیزم، سرشاخه ی خشک درخت 

ی

یزدان: آفریدگار، خدا، پروردگار 
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نام نامه )اَعـالم(
ـ . ش (  آذریزدی، مهدی ) 1388ــ 1301 ه

وی در خّرمشاه واقع در حومه ی شهر یزد متولّد شد. از 
سال 1336 با توّجه به زمینه و مطالعات وسیع قبلی اش 
کودکان  برای  گوناگون  داستان های  نوشتن  به  شروع 
نمود. او با انتخاب سبک به خصوصی در تهیه و نگارش 
و  ورزیده  نویسندگان  از  یکی  به صورت  داستان هایش 
مّطلع داستان های کودکان در ادبیات معاصر ایران درآمده 
است. پنج کتاب در مجموعه ی »قّصه های خوب برای 
بّچه های خوب« و پنج کتاب کوچک تر در مجموعه ی 
»قّصه های تازه از کتاب های کهن« و حکایت منظومی 
به نام »شعر قند و عسل« انتشار داد. یکی از مجموعه 
داستان های او برنده جایزه ی یونسکو در ایران و دیگری 
کتاب  شورای  طرف  از  سال  برگزیده ی  کتاب  برنده ی 

کودک شده است. 

ـ   .ش( ابراهیمی، نادر )1387ــ 1315ه

فّعالیت های فرهنگی اش  بود که  نویسنده و سینماگری 
با داستان های کودک و نوجوان آغاز کرد. »کالغ ها  را 
و سنجاب«، »دور از خانه«، »قّصه های ریحانه خانم«، 
حکایت های  »نوسازی  و  سیب«  و  سار  »قّصه های 
خوب قدیم برای کودکان« بعضی از کتاب های کودک 
به اسم »خانه ای  را  و نوجوان اوست. نخستین کتابش 
انقالب،  از  پس  نوشت.   1341 سال  در  شب«  برای 
زندگی امام خمینی )ره( را با نام »سه دیدار با مردی که 
از فراسوی باور ما آمد« نوشت. وی در خرداد ماه 1387 

درگذشت. 

ارژنگ دیو
ارژنگ نام یکی از سرداران دیو سپید بود. ششمین خان 
رستم، جنگ با ارژنگ دیو است. اوالد دیو، رستم را به 
محلّی که دیو سپید، کاووس را در آن در بند کرده بود، 
از  یکی  شد،  متوّجه  رستم  رسیدند  آنجا  به  وقتی  برد. 
سرداران دیو سپید به نام ارژنگ دیو، مأمور نگهبانی از 
کاووس است. رستم ارژنگ دیو را از بین برد و سپاهیانش 

از ترس پراکنده شدند.

اعتصامی، پروین )1320ــ 1285( 

است، شاعر  او رخشنده  اصلی  نام  که  اعتصامی  پروین 
پرآوازه ی زبان فارسی است. وی در سال 1285 شمسی 
در تبریز دیده به جهان گشود. پدرش یوسف اعتصامی 
و  ایران  بنام  نویسندگان  از  الملک،  اعتصام  به  معروف 
مدیر مجلّه ای به نام بهار بود. اّولین اشعار پروین نیز در 
همین مجلّه منتشر شد. سروده های پروین در زمینه ی 
حالتی  و  است  انتقادی  و  اخالقی  اجتماعی،  موضوعات 
اندرزگونه دارد. وی در سال 1320 خورشیدی درگذشت، 
حضرت  مبارک  صحن  کنار  قم،  شهر  در  وی  آرامگاه 

معصومه )س ( قرار گرفته است.  

ـ   .ش( امین پور، قیصر )1386ــ 1338ه

مجموعه  بود.  اسالمی  انقالب  برجسته ی  شاعران  از 
شعرهای »به قول پرستو«  ، »کوچه ی آفتاب« ، »تنّفس 
او در سال  آثار اوست.  از  ناگهان«  صبح« و »آینه های 
به  یوشیج موسوم  نیما  به کسب جایزه ی  1368 موّفق 

مرغ آمین بلورین شد. وی در سال 1386 درگذشت. 
اوالد

با وی   اوالد نام دیوی است که در خان پنجم، رستم 
و  می کند  مبارزه  آنها  با  و  می شود  مواجه  سپاهیانش  و 
آنها را تارومار می کند و به وی می گوید اگر محّل دیو 
سپید را به او نشان دهد، او را شاه مازندران خواهد کرد، 
درغیر  این صورت او را خواهد کشت. اوالد نیز محّل دیو 
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سپید را به رستم نشان می دهد. 
ـ  .ش( ایرج میرزا )1304ــ 1252 ه

که  است  معاصر  از شاعران  الممالک  میرزا جالل  ایرج 
در سال 1252 در شهر تبریز به دنیا آمد. وی از نوادگان 
تبریز  دارالفنون  مدرسه ی  در  بود.  قاجار  شاه  فتحعلی 
تحصیل کرد. ابتدا شاعر دربار قاجار بود اّما به زودی از 

شاعری دربار کناره گرفت. شعر او ساده و روان است.
بابا طاهر )قرن چهارم و پنجم هجری(

ایرانی  عارفان  و  شاعران  از  همدانی  عریان  باباطاهر 
است. او اشعار خود را در قالب دوبیتی و با لهجه ی لری و 
همدانی سروده است. آرامگاه وی در شهر همدان است.

 بزرگمهر 

وی  بود.  انوشیروان  خردمند  وزیر  بختگان  بزرگمهر   
در ابتدا برای آموزش و پرورش هرمز فرزند انوشیروان 
گماشته شده بود و به دلیل خردمندی و کیاست به مقام 
به  بسیار  شایستگی  با  امور کشوری  در  و  رسید  وزارت 
توّسط  شطرنج  دستگاه  وقتی  کرد.  خدمت  انوشیروان 
پادشاه هند به ایران فرستاده شد، بزرگمهر اسرار آن را 

کشف کرد. 
بلعمی، ابوعلی )قرن چهارم هجری(

تاریخ زبان و ادب فارسی  از بزرگان و نویسندگان  وی 
بود. بلعمی روزگاری را به وزارت سامانیان سپری کرد.
از  فارسی  زبان  به  آن  تألیف  و  طبری  تاریخ  ترجمه ی 

آثار اوست.

بهمنیار بن مرزبان ابوالحسن )قرن پنجم هجری 
شمسی ( 

کتاب  بود.  ابن سینا  شاگرد سرشناس  و  ایرانی  دانشمند 
پرسش های به  پاسخ  در  بیشتر  ابن سینا   المباحثات 

اوست. 

ـ  .ق( بیهقی، ابوالفضل )470ــ 385 ه

ابوالفضل محّمد بن حسین دبیر دانشمند دربار سلطان   
محمود و مسعود غزنوی بود. وی پس از کسب معلومات 
در نیشابور به دیوان رسایل محمود غزنوی راه یافت و 
در خدمت ابونصر مشکان به کار پرداخت. اثر معروف او 

تاریخ بیهقی است.

تاریخ بیهقی

نوشته ی  کتابی  نام  مسعودی  تاریخ  یا  بیهقی  تاریخ   
پادشاهی  تاریخ  آن  موضوع  که  است  بیهقی  ابوالفضل 

مسعود غزنوی پسر سلطان محمود غزنوی است. 

ُترکی، محّمدرضا )معاصر(

 وی دارای دکترای زبان و ادبیات فارسی و از شاعران و 
نویسندگان معاصر است. او در دانشگاه تهران به تدریس 

و تحقیق اشتغال دارد.

ـ  . ش(  حالت، ابوالقاسم )1371ــ 1298 ه

شاعر، مترجم و محّقق توانای معاصر است. وی از سال 
1314 به شعر و شاعری روی آورد؛ در زمینه ی موسیقی 
نخستین  سراینده ی  و  داشت  فّعالیت  نیز  ایرانی  اصیل 
ادبی  آثار  وی  از  بود.  ایران  اسالمی  جمهوری  سرود 
و  ادبیات  شعر،  طنز،  زمینه های  در  فراوانی  فرهنگی  و 
اوست  آثار  از جمله  است. »دیوان حالت«  باقی  ترجمه 

که این اثر نمایانگر عمق دانش ادبی وی است. 

ـ  .ش( حسینی، سیّد حسن )1383ــ 1335 ه

با  »هم صدا  شعرهای  مجموعه  اسالمی،  انقالب  شاعر 
حلق اسماعیل« و »گنجشک و جبرئیل« از آثار اوست.

ـ  . ش( خواجه نظام الملک )قرن پنجم ه

پنجم  قرن  دانشمندان مشهور  و  وزیران  از  نظام الملک 
سال  وزارتش سی  مّدت  متولّد شد.  توس  در  که  است 
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بود. بسیاری از پیشرفت های سلجوقیان در امور داخلی 
کشور مدیون لیاقت و کاردانی وی بود. مدارس بسیاری 
بنا نهاد که پس از وی به مدارس نظامیه شهرت یافت. 

کتاب »سیاست نامه« اثر اوست.

دهخدا، علی اکبر )1334ــ 1257( 

دانشمند، لغت شناس و نویسنده ی معروف قرن چهاردهم 
از:  است  عبارت  او  آثار  برخی  است.  قمری  هجری 
»لغت نامه«، »امثال و حکم«، ترجمه ی »روح القوانین«، 
تصحیح »دیوان منوچهری« و تصحیح »دیوان حافظ«. 

دیو سفید

محّل  کوه«  »هفت  به  اوالد  و  رستم  هفتم،  خان  در   
زندگی دیو سپید رسیدند. رستم دست و پای دیو اوالد 
سنگ  با  سپید  دیو  کرد.  حمله  غار  به  سپس  بست.  را 
رفت.  رستم  جنگ  به  آهنی  زره  و  کاله خود  و  آسیاب 
نبردی طوالنی بین آنان در گرفت. در پایان رستم پیروز 
دیدن  با  دیوان  سایر  آورد.  در  را  سپید  دیو  جگر  و  شد 
در  سپید  دیو  خون  چکاندن  با  کردند.  فرار  این صحنه 
خود  بینایی  ایران، همگی  سپاهیان  و  کاووس  چشمان 

را باز یافتند. 

َرخش 

 رخش نام اسب رستم، قهرمان شاهنامه است. رخش به 
معنی رنگ سرخ و سفید مخلوط شده است. بدن رخش 

دارای لکه های قرمز و زرد و سفید بوده است. 

رستم 

از  پر  او  زندگی  که  رودابه  و  زال  پسر  ایرانی،  پهلوان   
شگفتی بود. تمام عمر او به پهلوانی گذشت و در تنگناها 
به کمک شاهان و شاهزادگان ایرانی می شتافت. کاووس 
را دوبار نجات داد. از شش خان رستم گذشت و با دیو 
مرگ  داد.کینه ی  نجات  چاه  از  را  بیژن  جنگید.  سفید 

سیاوش را به دل گرفت و با اسفندیار جنگید و سرانجام 
با دسیسه ی برادرش شغاد کشته شد.

سرشار، محّمدرضا )رضا رهگذر(، )معاصر( 

 داستان نویس، منتقد و پژوهشگر معاصر، متولّد 1332 
به چاپ  فراوانی  داستانی  آثار  از وی  است.  کازرون  در 

رسیده است.

سعدی، شیخ مصلح الّدین )قرن هفتم هجری 
قمری( 

 از بزرگ ترین شاعران و نویسندگان ایران در قرن هفتم 
است. بوستان )به شعر( و گلستان )به نثر همراه شعر( و 
این  مانده است. مجموعه ی  بر جای  او  از  اشعار  دیوان 
آموزش های  او  می شود.  نامیده  سعدی«  »کلیات  آثار 
مقّدماتی را در زادگاه خود شیراز فرا گرفت و برای اتمام 
به  سال   35 از  پس  سعدی  رفت.  بغداد  به  تحصیالت 
شیراز برگشت. کتاب گلستان او که نظم و نثر می باشد، 
دیگر  آثار  از  است.  سفرها  این  در  او  تجربیات  حاصل 
بی نظیر  نوع خود  در  برد که  نام  را  بوستان  او می توان 
است. موضوع این کتاب، اخالق و تربیت و سیاست و 

اجتماعیات است که به شعر می باشد. 

سندبادنامه 

»داستان  یا  سندباد«  »حکیم  کتاب  یا  سندبادنامه   
هفت وزیر« داستانی قدیمی است که این داستان را از 

موضوعات سندباد حکیم هندی می دانسته اند. 

ـ  .ش( سورانی، دریاقلی)1359ــ 1324 ه

جریان  در  که  بود  دلیرمردانی  از  یکی  دریاقلی،  شهید 
حمله ی دشمن بعثی به ایران، متوّجه نقشه ی پلید آنان 
فداکاری  و  شجاعت  با  وی  شد.  ایران  به  حمله  برای 
خویش، خبر حمله و نقشه ی دشمن را به پایگاه نیروهای 
ارتش و سپاه رساند و با این عمل به موقع، سبب ناکامی 
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نیروهای عراقی در تصّرف آبادان گردید، عزم و دلیری 
وی مانع سقوط آبادان شد.

سیاست نامه 
 کتابی است به زبان فارسی اثر خواجه نظام الملک، این 
چند ساله ی  تجربیات  حاصل  و  دارد  فصل  پنجاه  کتاب 

نظام الملک وزیر دانشمند سلجوقیان است. 

سینا، ابوعلی ) 428ــ370 هجری قمری(  

بخارا  در  است.  پنجم  و  قرن چهارم  بنام  دانشمندان  از 
در  شد.  قرآن  حافظ  سالگی  ده  در  و  کرد  علم  کسب 
و  کرد  معالجه  را  نوح بن منصور  سامانی  پادشاه  جوانی 
در  سفری  در  برد.  بهره ها  او  گران بهای  کتابخانه ی  از 
همدان در راه بیمار شد و در آن شهر درگذشت. از آثار او 
می توان به کتاب های »شفا«، »قانون« و »دانش نامه ی 

عالیی« اشاره کرد. 

شاهنامه

 شاهنامه اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی یکی از بزرگ ترین 
ایرانیان  ملّی  حماسه ی  شاهکار  و  جهان  حماسه های 
است. شاهنامه اثری است منظوم که شامل پنجاه هزار 
آن حدود سی سال طول کشیده  و سرودن  است  بیت 

است. فردوسی، خود درباره ی شاهنامه می گوید: 
  من این نامه فّرخ گرفتم به فال  

  همه رنج بردم به بسیار سال

 در سال 2010 میالدی، هزارمین سالگرد نوشته شدن 
شاهنامه، از سوی یونسکو، جشن گرفته شد.

شبستری، شیخ محمود )قرن هشتم هجری(

 از عارفان مشهور ایرانی است که نوشته ها و سروده هایی 
در زمینه ی عرفان اسالمی دارد. معروف ترین اثر شعری 

او مثنوی »گلشن راز« است.

ـ  .ش( ـ  1285 ه شهریار )1367ـ

در  ـ  . ش  ه متولّد 1285  تبریزی  محّمد حسین بهجت 
و  تبریز  در  را  خود  تحصیالت  وی  است.  تبریز  شهر 
او نخست در رشته ی پزشکی  دارالفنون تهران گذراند. 
و  کرد  رها  را  پزشکی  چندی،  از  پس  و  کرد  تحصیل 
عنوان  به  را  بَهَجت  ابتدا  آورد.  رو  شاعری  و  شعر  به 
را  شهریار  سرانجام  ولی  برگزید،  )تخلّص(  شعری  نام 
انتخاب کرد. شهریار به دو زبان فارسی و آذری )ترکی( 
شعر می سرود. منظومه ی »حیدر بابا« معروف ترین شعر 
ترکی اوست. او در سال 1367 در تهران درگذشت و در 

مقبرهًْ الّشعرای تبریز به خاک سپرده شد.

ظهیری سمرقندی، محّمد بن علی )قرن پنجم 
هجری(

 وی کتاب »سندباد نامه« را از فارسی دری به نثر روان 
ترجمه کرد. 

علی پور، مصطفی )معاصر(
زبان و  تنکابن و دانش آموخته ی  متولّد 1340 در شهر 
و مدّرس  نویسنده و شاعر  است. علی پور،  فارسی  ادب 
دانشگاه است. برخی از آثار وی عبارت اند از: » ساختار 
زبان شعر امروز«، » از گلوی کوچک رود« و » تا صبح 

َدمان«

عنصر المعالی کیکاووس بن اسکندر 

 وی از امرای دانشمند آل زیاد )در قرن پنجم هجری (
محدودی  قسمت  به  منحصر  وی  فرمانروایی  است. 
آگاه  مردی  عنصرالمعالی  بود.  طبرستان  و  گرگان  از 
می سرود.  شعر  طبری  و  فارسی  به  و  بود  دانشمند  و 
کتاب »قابوس نامه« که در حقیقت نصایح و اندرزهای 
از  به فرزندش »گیالنشاه« است،  او خطاب  زندگی ساز 

آثار معروف نثر ساده و روان فارسی به شمار می آید. 



ـ   . ق(  غّزالی، محّمد، ابوحامد )505ــ450 ه

امام محّمد  بن محّمد غّزالی از دانشمندان معروف سلجوقی 
بوده است. وی در فقه و حکمت و کالم سرآمد روزگار 
خویش بود. پدرش مردی بافنده بود و برخی لقب غّزالی 
را به مناسبت پیشه ی او می دانند. وی به مّدت پنج سال 
در مدرسه ی نظامیه تدریس می کرد و در طابراِن توس 
سعادت«،  »کیمیای  به  می توان  او  آثار  از  شد.  مدفون 

»  نصیحهًْ الملوک« و » احیاء علوم الّدین« اشاره کرد. 

فخرالّدین علی، صفی

و ایران  نامدار  لطیفه پردازان  از  یکی  علی،   فخرالّدین 
 نویسنده ی کتاب » لَطایُف الَْطوایف«  است. در قرن های نهم
 و  دهم هجری زندگی می کرده  است.  وی شعر هم می سروده

و تخلّص وی »صفی« بوده است.

قابوس نامه 

عنصرالمعالی نوشته ی  و  پند آموز  کتابی  قابوس نامه    
 کیکاووس است.  نام قابوس نامه از نویسنده ی آن »قابوس«
 گرفته شده است.  وی این کتاب را برای فرزندش گیالنشاه، 
در 24 فصل نوشته است و موضوعات آن مربوط به تربیت 
فرزند، رسوم لشکرکشی، مملکت داری و آداب اجتماعی و 

دانش و فن است.

کلیله و دمنه 

است شامل مجموعه  وتعلیم  از حکمت  کتابی سرشار   
داستان هایی که حیوانات قهرمان آن هستند. اصل این 
کتاب هندی بوده و در روزگار ساسانیان به زبان پهلوی 
ترجمه شده است. بعدها نصراهلل منشی در قرن ششم آن 

را از عربی به فارسی ترجمه کرده است.

کیمیای سعادت

 کتابی است از امام محّمد غّزالی، درباره ی اصول دین 
اسالم که در آخرین سال های قرن پنجم هجری نوشته  

شده است. 

 گلستان

گلستان، کتابی است نوشته ی شاعر و نویسنده ی معروف 
کتاب  این  شیرازی.  سعدی  مصلح الّدین  شیخ  ایرانی 
شامل یک مقّدمه و هشت باب است که موضوعات آن 
دوم:  باب  پادشاهان،  سیرت  در  اّول:  باب  از:  عبارت اند 
در اخالق درویشان، باب سوم: در فضیلت قناعت، باب 
چهارم: در فواید خاموشی، باب پنجم : در عشق و جوانی، 
باب ششم: در ضعف و پیری، باب هفتم: در تأثیر تربیت، 

باب هشتم: در آداب صحبت.

لغتنامه

دهخدا  علی اکبر  اثر  مهم ترین  و  بزرگ ترین  لغتنامه، 
شد.  آن  او، صرف  عمر  از  سال   40 از  بیش  که  است، 
لغتنامه ی دهخدا، در حقیقت دایرهًْ المعارفی در 16 جلد 
است و شامل شرح و معنی واژگان آثار ادبی و تاریخی 
زبان فارسی است. لغتنامه ی بزرگ دهخدا شامل بخش 
با معنای دقیق، و  ادبی زبان فارسی،  از واژگان  بزرگی 
بر دهخدا،  آنهاست. عالوه  درباره ی  اطاّلعاتی  و  اشعار 
گروهی  از پژوهندگان زبان و ادب فارسی سال ها در تهیه  

و تدوین  لغتنامه تالش کردند. 

مثنوی معنوی 

 نام کتابی است که توّسط جالل الّدین محّمد بلخی در 
قرن هفتم نوشته شده است و شامل6 دفتر و 26 هزار 

بیت و حکایت هایی جالب و پند آموز است. 

ـ  .ش( مرادی کرمانی، هوشنگ )1323 ه

در سال 1323 در روستای سیرج کرمان دیده به جهان 
گشود. تحصیالت خود را در روستا آغاز کرد و در کرمان 
و تهران ادامه داد. در سال 1347 اّولین داستان های او 
از  در مطبوعات منتشر شد و تاکنون کتاب های زیادی 
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او منتشر گردیده است که معروف ترین آنها مجموعه ی 
و  »خمره«  داستان  مجید« ،  »قّصه های  جلدی  پنج 
»آب  انبار« است. وی هم اکنون عضو فرهنگستان زبان 

و ادب فارسی است. 

مرزبان نامه  

زبان  به  حکایت هایی  و  داستان ها  شامل  است  کتابی 
حیوانات با محتوایی پندآمیز که مرزبان بن رستم شروین 
چهارم  قرن  اواخر  در  را  آن  طبرستان  شاهان  از  پَریم 
و  است  کرده  تألیف  )طبری(  کهن  مازندرانی  زبان  به 
سعد الّدین وراوینی آن را در قرن ششم به فارسی دری 

بازگرداند. 

نظامی گنجه ای )گنجوی(

جمال الّدین ابومحّمد الیاس بن یوسف بن زکی متخلّص 
درگذشته ی  و  گنجه  در  ـ  .ق  ه  535 )زاده ی  نظامی  به 
و  ایرانی،  داستان سرای  و  شاعر  ـ  .ق(  ه  612 یا   607
میالدی(،  هجری)دوازدهم  ششم  قرن  پارسی گوی 
فارسی  ادب  در  داستان سرایی  پیشوای  به عنوان  که 
شناخته  شده است. »مخزن االسرار«، »لیلی و مجنون« 

و »خسرو و شیرین« از آثار اوست.

ـ  .ق( ـ   840 ه واعظ کاشفی )910ـ

به  ملّقب  واعظ  سبزواری  بیهقی  علی  حسین بن 
قرن  معروف  نویسنده ی  و  واعظ  دانشمند،  کمال الّدین، 
نهم در سبزوار بود. وی در علوم دینی و معارف الهی و 
ریاضیات و نجوم مهارت داشت. کتاب » انوار سهیلی«، 
»روضهًْ الشهدا« و »فتّوت نامه ی سلطانی« از آثار اوست. 

ـ  .ق درگذشت کاشفی در سال 910 ه

ـ  .ش( ـ   1338 ه  هراتی، سلمان )1365ـ

ـ . ش در   سلمان قنبر هراتی ) آذرپاد( در سال 1338 ه
روستای »مرز دشت« تنکابن در خانواده ای مذهبی به 

دنیا آمد. از سال 1352 به نوشتن روی آورد و سرودن 
شعر را آغاز کرد. او در یکی از روستاهای تنکابن به کار 
تدریس مشغول بود. وی با شعر ارزشِی انقالب،پیوندی 
ناگسستنی داشت. صمیمیت و سادگی در اشعار او موج 
می زد. از سلمان هراتی سه مجموعه با نام های »  از این 
ستاره« ، »  از آسمان سبز« و »دری به خانه ی خورشید« 
به چاپ رسیده است. سلمان در ششم آبان 1365 در راِه 
رفتن به مدرسه بر اثر تصادف جان باخت. آرامگاه وی 

در حوالی شهر تنکابن قرار دارد. 
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