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 درس ششم

د: وا�خ�ته �ش ن، سرود مّلي �خ مد و همراه �آ ا�خ رد �آ �باي ا�يران �به اه�ترخ �ي م سه ر�خگ و �خ �چر�چ

اوران ، مهر �خ د ا�خ ُا�خ�ت »سر�خ

�خرو�خ د�يده ي ح�ت �باوران

�يام�ت اي امام . �چ مان ماس�ت همن، �خّرِ ا�ي �ب

. ان ماس�ت ادي، �خ�ت�ش �ب �خ الل، �آ �ت اس�ت

ان مان �خر�ياد�ت �يده رد �گو�ش �خ �چ �ي ه�يدان، �چ �ش

اودان ده، ما�خي و �ب �خ �چا�ي

مهوري ا�المي ا�يران« �ب

ود را �باال �برد و �به احسا�ا�ت مردمي �كه رد  تهرمان، دس�ت هاي حخ �  . �چا�يان �يا�خ�ت سرود 

ادما�خي مي �كرد�خد و  ران �ش �يد. �ا�خ �خه ا�ش مي ردحخ�ش و�يرخ طال  �بر ��ي گاه �بود�خد، �چاس�خ داد. �گردن �آ سش ور�خ

د. �خ �ت گ�خ بر�يك مي � ي او را �ت� يرو�خ � �چ
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ن  الل �آ �ت ا�خه ي اس�ت م �كه �خسش رخ �چر�چ وري، �ب ده ا�يد. هر �ك�ش �خ�ي ورمان را �ش ما هم سرود مّلي �ك�ش �ش

واس�ته هاي �يك  م�ت ها و حخ ، ع�خ �خارا�ت ا�خ�ت الصه ي  �كه، �خ يرخ دارد.  �خ� ، �يك سرود مّلي  اس�ت

وها،  ر�خ �آ �ته ها،  سش �گدخ ور،  �ك�ش �يك  مردم  �كه  اس�ت  ي�خه اي  � �ي �آ ون  هم�چ مّلي  سرود   . اس�ت مّل�ت 

د.  �خ ن مي �يا�ب �آ ود را رد  ادا�ت حخ �ت اع�ت ي ها و  يرو�خ � �چ

ي،  �ش ا�ت ور�خ ان رد مسا�ب�ت تهرما�خ ي � يرو�خ � ر�گ و ه�خگام اعالم �چ د �كه رد مراسم �برخ �ي ا�يد د�يده �باسش �ش

د،  اس�خ �خ يرخ را مي سش لگ� ورا�خ اه و �ش ور، ا�ين سرود �كو�ت ود. همه ي مردم �ك�ش وا�خ�ته مي �ش ورها �خ سرود مّلي �ك�ش

د؛ �خ وا�خ ن را مي حخ ار �آ �خ ار�خد و �با �خرور و ا�خ�ت ن ا��ترام مي �گدخ �به �آ

د. كل مي �ك�خ اهي، كار را م�ش اه اس�ت و هم�ين �كو�ت ورها معمواًل  �كو�ت سرود مّلي �ك�ش

مله ها �خا�ب ا�ين  �ب �ت د. ا�خ �ي �گو�ي مله �ب د �ب �خ دي را رد �چ م�خ �ش ار مهم و ار�خ واه�يد �ر�خ هاي �ب��ي د مي حخ  �تصّور �ك�خ�ي

د.  �ي �گو�ي ا �ب �ب �ي ون و �خ ن ها را مو�خ د �آ واه�ي �خ صوص ا�گر �ب . �به حخ دي �خراوان اس�ت ر و ه�خرم�خ كّ � د �ت�خ م�خ ا�خ �ي  �خ

و �گرم  ار  �ب��ي معمواًل  ن  �آ ي  �ت دارد. موس�ي يرخ  �خ� گ  ه�خ �آ و  ي  �ت ؛ موس�ي �خ�ي��ت عر  �ش خها  �ت� مّلي   سرود 

ن  ور و عال�ته �به �آ اع ا�خ �ك�ش �باع�ت ، د�خ يرخ ، رو��يه ي سش لگ� ور ا�خ ه�خگ �ش . ا�ين �آ يرخ اس�ت لگ� �بان ا�خ ه�ي

د. يرخ لگ� را رد مردم �برمي ا�خ

. ار  اس�ت �ش گي و ا�ي ل �ت سش ود �گدخ د همكاري، ا�خ حخ م�خ ا�خ �ي د، �خ ر�خ�ت �ك�خ �ي�ش لكه �چ �خ وري �براي ا�ي هر �ك�ش

هم  مّلي  سرود   . اس�ت ور  �ك�ش الل  �ت اس�ت و  ادي  �خ �آ امِن  �خ مردم،  ي  س�خ�ت �كو�ش و  دا  كاري  �خ

د. �ك�خ و�ي�ت  �ت�ت مردم،  رد  را  رو��يه اي  �ين  �خ �چ د  مي �كو�ش

ار�يد.  ار هم �ب�گدخ ن را �ك�خ د و مهم �تر�ين كلمه هاي �آ �ي وا�خ �خ �گر �ب ورمان را �يك �بار د�ي ا�ك�خون سرود �ك�ش

ه هاي ا�لي  مهوري ا�المي ا�يران وا�ش ه�يدان و �ب ادي، �ش �خ الل، �آ �ت مان، امام، اس�ت همن، ا�ي �ب

م؟ خهم�ي . ا�خ ا�ين كلمه ها �چه مي � ا�ين سرود اس�ت
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  درست و نادرست

1 پرچم هر كشور نشانه ي استقالل آن كشور است. 

2 جمله ي »پاينده مانی و جاودان« در سرود ملّي، دعا و نيايشي براي ملّت و كشورمان است. 

3 در مسابقات ورزشي، سرود ملّي كشور برنده، نواخته مي شود.

  درك مطلب

1 چرا سرود ملّي ، در درس به آيينه تشبيه شده است؟

2 چه كارهايي براي آزادي و استقالل يك كشور بايد انجام داد؟

3 سرود ملّي را با پرچم مقايسه كنيد و بگوييد چه شباهتي با هم دارند؟ هر كدام نشانه ي چيست؟

4 در سرود ملّي از چه چيزي به عنوان »  نقش جان ما  « ياد شده است؟

  .  5

وري �كه  ور �چا�يان مي �يا�بد . �ك�ش لگي مّل�ت و �ك�ش اودا�خ گي و �ب د� �خ ورمان �با دعا �براي �چا�ي سرود مّلي �ك�ش

دا، �با گام هاي  يرخ �به �ياري �خ ده �خ� �خ �ي د. رد �آ هان مي ردحخسش ود رد �ب ر�گ حخ �خارا�ت �برخ كهن و ا�خ�ت �خ � ار�ي �با �ت

 . واهدر�خ�ت �ي�ش حخ دي �به �چ ل�خ �ب گي و سر �خد� ، �به �وي �ا�خ و�ي�ش �خدان حخ وار �خر�خ اس�ت

م �خ��ي بر  � َع�خ ا�يراِن  مر�خ  ا  و�ش محخ س�ي و  ّر  �خ ا�خ  �گرامي �تر  ا�ك�ش  �خ �كه 

دمي �آ هر  �به  موا�خ�ت  �خّرميهوا�ي�ش  ا�خ  �چُر  سراسر   ، �خ�ش م�ي �خ

، سراسر گُل اس�ت ا�خ�ش �به �با�خ ا�خدرون، ال�ه و ُ��خ�بل اس�تهمه �بوس�ت
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   دانش زباني

 اهّميت زبان فارسي

در اين درس خوانديم كه »  سرود ملّي« نشان افتخار، استقالل و عظمت يك كشور است. 
سرود ملّي هر كشوري به زبان ملّي و رسمي آن سرزمين، نوشته و خوانده مي شود.

سرود ملّي ايران عزيز ما ، به زبان فارسي است. زبان فارسي، زبان ملّي كشور ماست. وقتي 
همه ي ما ايرانيان در برابر پرچم سه رنگ و زيباي خود، برپا مي ايستيم، سرود ملّي را به 

زبان فارسي و با احترام، زمزمه مي كنيم.
زبان فارسي، مانند پرچم ما، همه ي اقوام و مردم سراسر ميهن را به هم پيوند مي دهد و 

باعث وحدت و يكپارچگي ما و قدرتمندي ايراِن عزيز، مي شود.

 

  شعرخواني و صندلي صميميت

1  انديشيدن: نخست شعر مورد نظر را به صورت آرام و بي صدا بازخواني مي كنيم و 

در باره ي محتوا و آهنگ مناسب آن، مي ا نديشيم.
2  يافتن: پس از بازخواني و انديشيدن درباره ي محتوا  ، لحن و آهنگ مناسب آن كشف   

مي شود و به ذهن مي آيد.
3  شناختن: پس از انديشيدن و يافتن آهنگ مناسب، اكنون بايد با توّجه بيشتر، بار ديگر 

شعر را نزد خود بخوانيم تا درك بهتري از فضا، شخصيت، مكان و رويدادهاي درون 
شعر پيدا كنيم. مثاًل اگر دو شخصيت در شعر با هم گفت وگو مي كنند، تغيير آهنگ آن 

رعايت شود.
4  خواندن: پس از مرور شعر و تشخيص لحن مناسب آن، با آهنگ و سرعت مناسب،   

به صورت رسا ، خوانِش شعر را آغاز مي كنيم.

هر يك از زبان هاي مادري و محلّي وطن ما، گنجينه اي با  ارزش هستند كه در كنار 
زبان فارسي، به رشد فكری ما، كمك مي كنند.
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  بخوان و حفظ كن

هَر  گُ ای ا�يران، ای مر�خ �چُر �

مه ي ه�خر ا�ك�ت سرحچ�ش ای �خ

ه ي �بدان و ا�خد�يسش دور ا�خ �ت

اودان ده ما�خي و �ب �خ �چا�ي

اره ای، من �آ  ه�خم و س�خگ �خ من، ار �ت ای د�ش

ه�خم ِ م�ي ِ �چا�ك ا�ك دای �خ ان من �خ �ب

ه ام �يسش د �چ ون، �ش و حچ مِهرِ �ت

ه ام ، ا�خد�يسش و �خ�ي��ت دور ا�خ �ت

ان ما؟ ي دارد ا�ين �ب �ش كِي ار�خ و، � رد راه �ت

ا�ك ا�يران ما ده �باد، �خ �خ �چا�ي
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ِگ �كوه�ت رُدّ و �گوهر اس�ت س�خ

ر اس�ت ه�تر ا�خ �خ �ت�ت �ب ِ دسش ا�ك �خ

كي �برون �ك�خم؟ ِمهر�ت ا�خ دل، �

ون �ك�خم؟ و حچ ي مهر �ت �بر�گو، �ب

اس�ت �چ �مان �ب هان و دور �آ ا �گرد�ش �ب �ت

مای ماس�ت ه ره�خ دی هم�يسش ور ا�يرخ �خ

ه ام �يسش د �چ ون، �ش و حچ مهر �ت

ه ام ، ا�خد�يسش و �خ�ي��ت دور ا�خ �ت

ان ما؟ ي دارد ا�ين �ب �ش ي ار�خ كِ و، � رد راه �ت

ا�ك ا�يران ما ده �باد �خ �خ �چا�ي

 

  خوانش و فهم

1  در متن شعر، » خاك ايران « به چه چيزهايي تشبيه شده است؟

2  كدام بنِد شعر، قشنگ تر از بقيه بود، چرا؟

�ت من ه�ش ا�يران، ای �خّرم �ب

�ت من و سر�خوسش ن ا�خ �ت رو�ش

�كرم �ي �ت�ش �بارد �به �چ �گر �آ

رورم �چَ رخ ِمهر�ت رد دل �خ �ب

د دلم �ته �ش و سرسش ا�ك و مهرِ �ت �ب و �خ �آ ا�خ

ود دلم مهر�ت ار �برون رود �چه مي �ش

ه ام �يسش د �چ ون، �ش و حچ مهرِ �ت

ه ام ، ا�خد�يسش و �خ�ي��ت دور ا�خ �ت

ان ما؟ ي دارد ا�ين �ب �ش ي ار�خ كِ و، � رد راه �ت

ا�ك ا�يران ما ده �باد �خ �خ �چا�ي

 حسين ُگِل گالب
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 درس هفتم

)فرهنِگ بومی ١(
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  درست و نادرست

                                                                       

 

درك مطلب
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 درس هشتم
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اد د، �تِن من َم�ب ا�ش �ب و ا�يران �خ اد حچ �خده �يك �تن م�ب �بد �ين �بوم و �بر، �خ

�خردو�ي

�خ�يان �خهاده �بود. دو�ي��ت  ي را رد ا�يران، �ب ام�خ�ش ، �لسله ي ه�خ دو�ي��ت �ال �بود �كه �كورو�ش

 . مار مي ر�خ�ت هان �به �ش ور �ب د�تر�ين �ك�ش يروم�خ ور ما �خ� �ال �بود �كه �ك�ش

اور �بود. ه�خ م�ين �چ ي ا�ين سر�خ ، مر�كرخ �خرما�خروا�ي ده ا�ش �خ يره �ك�خ �كوِه �خ� م�ت و �ش د �با ع�خ �ي م�ش �خ�ت �ب �ت

ا�خ  عخ �آ �با�خ�تر،  �وي  ا�خ  �هم�گ�ين  ي  ا�خ �ت و  ا�خ�ت  �ت ا  گاه  �خ الل،  �ب و  �كوه   �ش همه  ا�ين  م�يان  رد 

وه �به  �ب �كري ا�خ ه �با �سش دو�خ�ي م�ين م�ت و �بود، ا�خ سر�خ �ب �گ �خ هر�ت طل�ب و �ب در �كه مردي �ش . ا�لك�خ �ت �گ�ش

ورد. �آ وم  ه�ب ا�يران،  ما،  ور  �ك�ش �وي 

در ا�لك�خ �كه  �كردو�ت�تي  ا�يران  ِگ  ه�خ �آ

د�يد هري  �ش �كه  ا  لكسان �كردهر�ب ، �ي ا�ك �با �خ

د.  �ي وم�يدي �گرا�ي ام�يدها �به �يك �باره، �به �خ

م�ين ما را ل�گد�كو�ب سم اس�بان  م �كه  سر�خ ه ده�ي ا�خ گان ا�ب گا�خ �ي �ب گي �به  �با�يد �به هم�ين �اد� �يا  �آ

د؟ �خ �ك�خ ود  حخ
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د�كرد.  واه�خ من، �چا�يداري حخ ون، رد �برا�بر د�ش طره ي حخ �خر�ين �ت ا  �آ ان �ت هن دوس�ت ! هر�گرخ ! م�ي هر�گرخ

�ي�ش  �چ د  �ي م�ش �خ�ت �ب �ت �وي  �به  و  ا�خ�ت  مي �ت ا�يران  ا�ك  �خ رد  ود  حخ اه�يان  س�چ �با  در  ا�لك�خ

�خگ رد م�يان �كوه هاي رگاهي �ت كر�يا�خ�ش ا�خ �گدخ � . او �براي ورود �به �چارس مي �با�ي��ت �با �سش  مي ر�خ�ت

هن دوس�ت ا�يرا�خي،  ن، سردار دالور و م�ي ر�يو�بر�خ رد. ا�خ ا�ين رو، �آ �ب�گدخ �يده،  لك �ك�ش  سر �به �خ

دد.  �ب�خ رگاه راه را �بر او �ب ن د�يد �كه رد ا�ين �گدخ اره را رد �آ �چ

د،  يروم�خ ا�بك و �خ� ي �چ ن، �وار �بر اس�ب ر�يو�بر�خ ده �بود �كه �آ ار �خ �ب را �ك�خ كي سش ل ار�ي ه �ت ا�خ ، �ت ا�ب �خ�ت �آ

�ي�ش را�خد. اس�ب سردار �با �يال   ن �به �چ طه ي �آ ن �خ�ت د�تر�ي ل�خ �ت �كوه �به �وي �ب ود را ا�خ �چ�ش اه حخ س�چ

د گامي �خ ا�خد. هر�چ ود را �به �باال مي �كسش �گر، �وار حخ �ي�ش ا�خ اس�ب هاي د�ي �ته، �چ �ته و دم �بر ا�خراسش �خ  �خرو ر�ي

ود  ا�بي حخ ي �ت گي و �ب ل �ت �خ ورد و �آ   �ش �يرون مي داد، سر را �باال مي �آ دي �ب �خ ، �خ�خ� را �به �ت �ت �كه �بر مي داسش

ود، �آ        گاه �بود.  �كوِه �وار حخ ام �خا�گوار اّما �چر �شُ �ب يرخ ا�خ سرا�خ ي او �خ� . �گو�ي كار مي �ا�خ�ت سش را �آ

ده  رگاه �ش در، وارد �گدخ اه�يان ا�لك�خ د�خد، س�چ ن و همراهان �به �باالي �كوه رس�ي ر�يو�بر�خ و�ت�تي �آ

ورد:  ن، �با�خگ �بر�آ ر�يو�بر�خ مان، �آ �بود�خد. رد ا�ين �خ

ن ر�يو �بر�خ »من، �آ

�خد ا�يرا�خم �خر�خ

�گر �خر�ين س�خ رد �آ

ا�خم*«                   ك �ت�خم، �ب �خ ا�ي

ا�خي ع�ب عر ا�خ ا�داهلل �ش * �ش
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د. �خ ا�خ ل�ت گي را ا�خ �باالي �كوه �به �چا�ي�ين ردعخ ر� ، س�خگ هاي �برخ ا�خ�ش �با�خ ا سر  ��چ� ، �خرمان داد �ت

در  ا�لك�خ اه  س�چ م�يان  رد  و  د�خد  ل�ت�ي مي عخ �كوه  �ين  �چا�ي �به  �تمام �تر،  هر�چه  �تّو�ت  �با  س�خگ ها 

ّد�تي  د�خد و �با �ش ورد�خد و �خُرد مي �ش �گر �بر مي حخ گي د�ي ل گي �يا س�خ مد� يرخ رد راه �به �بر�آ �خ� ي  اد�خد؛ �بر�خ مي ا�خ�ت

م�ين  �گر، �خ�ت�ش �بر�خ مد�خد و �گروهي را �چ� ا�خ �گروه د�ي دو�خي ها �خرود مي �آ ور رد م�يان م�ت ��ير�ت �آ

مي �كرد�خد.

ود �خد�يده �بود، م حخ �ي اه ع�خ ا ما�خعي ا�ين �گو�خه، رد �برا�بر س�چ �چ �ب مان رد ه�ي ن �خ ا �آ در �كه �ت   ا�لك�خ

ا�خ�ش اه�ي د ا�خ س�چ �خ �خي �چ ه، �ت �خي داد و رد �ا�ي �كه رد هر ل�طخ �ي د. �چ� �خرمان ع�ت�ب �خسش  �خر�ت ا�خدوه �ش

. �ت لگه �بر�گ�ش �خ د�خد، �به �ت ل�ت�ي ا�ك مي عخ �بر �خ

در  �به ا�لك�خ ده �بود،  ار �ش �گر�خ�ت گا�خه،  �ي �ب م�ي�خي  �كه رد سر�خ گي  ل �خ كي ا�خ اس�يران �ب ل �ي رد ا�ين ه�خگام، 

وا�ي، �آ        گاهي  اع ا�ين �خ مده ام و ا�خ او�خ م�ين �آ �ي�ش ا�خ ا�ين هم �به ا�ين  سر�خ ام داد �كه من �چ �خ �ي �چ

و را �به �باالي �كوه مي ر�ا�خد. اه �ت اسم �كه س�چ �خ دارم. راهي را مي سش

در رد�ا�ي �كه �ت�م�تي ا�خ  د، ا�لك�خ لك�خ ا �ا�يه ا�خ كي �بر همه �ب ل ار�ي �ت و �ت سش مه �گدخ �ب ا�خ �خ�ي  و�ت�تي سش

روي �كرد . �ي�ش ان داده �بود، �چ ير �خسش �ته �بود، رد راهي �كه اس� اسش للگه �با�تي �گدخ ود را رد �ب اه حخ س�چ

د  �خ ن رد�يا�خ�ت ر�يو�بر�خ اه�يان �آ ا�با�خده �بود �كه س�چ �ت للگه �خ ود را �بر �كوه و�ب ّر  �ين حخ و�خ �خرو�خ �خ ، ه�خ ا�ب �خ�ت �آ

 . �خان را م�ا�ره �كرده اس�ت من ا�خ هر �و �آ �كه د�ش

ان �خر�يد، �يا  ّ�ت را �به �ب �خ واري و �خ ا�خمان د�يد و حخ من را �بر�خ گي د�ش ير� � د و �چ م �ش �يا �با�يد �تسل�ي �آ

ود گل�گون �كرد؟  ون حخ ِ وطن را ا�خ حخ ا�ك د و �خ لگ�ي �خ �ب
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يرا�خه  د�� ان  �خ ن �چ �آ للكه  �ب د�خد،  �خسش م  �تسل�ي خها  �ت� �خه  ان  �خ �آ �يد�خد.  �بر�گرخ را  دوم  راه  ا�يران،  د��يران 

. اس�ت �با�تي  �يادها  رد  ن،  �آ اطره ي  �خ و�خ  ه�خ س�يصد �ال،  و  ار  هرخ دو  ا�خ  �چ�  �كه  كار�كرد�خد  �ي �چ

من �مله ور  اه د�ش د، �به س�چ �ت�خ �خان �كه �الح �خدا�ش ور �بود. ��تّي �آ گ�خ�ت �آ � برد دالوران ا�يرا�خي �ش �خ�

كي  مار ا�خد� ن �با �ش ر�يو�بر�خ د�خد. �آ دا مي �ش يرخ رد راه وطن، �خ ود �خ� من را �خا�بود مي �كرد�خد و حخ د�خد، د�ش مي �ش

د و  لك�خ ا�ك ا�خ ان را �به �خ �خ ار ا�خ �آ من، �يور�ش �برد. �گروهي �ب��ي م د�ش �ي اه ع�خ ود، �به س�چ اه�يان حخ ا�خ س�چ

من  اه د�ش ه ي م�ا�ره ي س�چ وا�خ��ت ���ت ود را ا�خ دس�ت داده �بود، �ت ان حخ �با�خ اري ا�خ سر لكه �ب��ي �خ �با ا�ي

د.  اع �ك�خ ن د�خ وا�خد ا�خ �آ �ت ا �ب د �بر�ا�خد �ت �ي م�ش �خ�ت �ب ود را �به �ت من، حخ ود�تر ا�خ د�ش واس�ت �خ د. او مي حخ كا�خ را �ب�ش

. للگه ما�خده �بود، راه او را �ب��ت در �كه رد �ب اه ا�لك�خ �خ�ش ا�خ س�چ ن �ب رد ا�ين ه�خگام، �آ

گي  اوم�ت  �كرد�خد �كه همل در م�ت ن �ت ، �آ ا�خ�ش اه�ي من، �مله �بُرد. او و س�چ ي �با   كا�خه �به د�ش ن، �ب ر�يو�بر�خ �آ

د.           �ت�خ ا�ش دگان �به �يادگار �گدخ �خ �ي هن را �براي �آ گي رد راه م�ي اد� اطره  اي �به �ياد ما�خد�خي ا�خ ا�ي��ت د�خد و �خ �ته �ش �ك�ش

اع،  �ب �با�خ و سردار سش يرخ هرخاران سر �خ� �ت�خي، رد دوران ما  �يرخ و دوس�ت دا�ش هن �رخ ا�يران، م�ي

لي دو��ت �را�ت �بر  حم�ي �خگ �ت �ت �ال �ب �خا�خي �كه رد طول ه�ش ؛ مردان و �خ ود د�يده اس�ت �به حخ

ي  �كو�ي �ي ام �خ اع �كرد�خد و �خ �يد�خد و ا�خ ا�الم و ا�يران د�خ ان، �چا�يداري ور�خ م�خ ا�يران، دالورا�خه رد �برا�بر د�ش

د. �ت�خ ا�ش اي �گدخ ود �بر �ب ا�خ حخ

داِن وطن  ه�ي ام ا�ين دالوران و �ش د! �خ گاه �ك�خ�ي ود، �خ گي حخ �خد� ا�بان هاي م�ّل �خ ام �كو�چه ها و �خ�ي �به �خ

�خدان  دا   كاري �خر�خ �باع�ت و �خ �گر �چا�يداري، سش ا�خ �ي ام ها �ب �خ�يد. هر �يك ا�خ ا�ين �خ �ي �ب د �ب �ي وا�خ ا مي �ت �ب �خ را رد �آ

د.        ا�ين مر�خ و �بوم هس�ت�خ
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  درست و نادرست

1 آريو برزن ، در اّولين حمله ي اسكندر،  او و سپاهيانش را وادار به عقب نشيني كرد. 

2 هنگام غروب ، آريو برزن ، سپاه خود را تا بلندترين نقطه ي كوه پيش راند. 

يكسان  خاك  با  را  آن  مي رسيد،  كه  شهري  هر  به  ايران،  به  حمله  در  اسكندر   3

مي كرد.  

  درك مطلب

1 تاخت و تاز سهمگيني كه از سوي باختر آغاز گشت، چه بود؟ دليل آن را بيان كنيد .

2 وقتي سپاهيان اسكندر وارد گذرگاه شدند،آريو برزن چه فرماني به سربازانش داد؟

3 دليران سپاه ايران، وقتي خود را در محاصره ي سپاه اسكندر ديدند، چه كردند؟

4 نام كوچه ها و خيابان هاي محّل زندگي شما ، يادآور چه كساني است؟

.  5

  واژه آموزي

 ميهن دوست: به كسي مي گويند كه ميهن خود را دوست مي دارد.

 انسان دوست: به كسي مي گويند كه انسان ها را دوست مي دارد. 

 هنر دوست: به كسي مي گويند كه هنر را دوست مي دارد.

حاال تو بگو:

 ايران دوست:    .

 خدا  دوست:      .
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  بخوان و بينديش

چند روزی بود كه » زاغ بور« مثل ُمرده ها  كف قفس افتاده بود، لب به آب و دانه نمی زد 
و از صبح تا شب اين آواز را می خواند: كو كو كو  وطنم... كو كو كو  وطنم... .

صاحب زاغ بور كه ديگر از شنيدن اين آواز، خسته شده بود، دِر قفس را باز كرد و او را از 
قفس بيرون انداخت.

زاغ بور وقتی ديد ديگر توی قفس نيست، پر زد و از خانه ی صاحبش دور شد. 
صاحب زاغ بور گفت:» وطن اين پرنده، حتمًا از قفس طاليی من با صفاتر است. كاشكی 

بال داشتم، دنبالش می رفتم تا ببينم وطن او كجاست!«.
زاغ بور پرواز كرد و رفت تا  به يك درخت سپيدار سرسبز كه وسط يك دشت بزرگ بود، 
رسيد. آرام روی شاخه ی سپيدار نشست. بال هايش را به هم زد و شروع كرد به آواز خواندن: 

كو كو كو وطنم...كو كو كو وطنم... .
سپيدار با برگ هايش، برای او كف زد و گفت:» چقدر آوازت قشنگ است!«.

زاغ بور گفت:» اگر اجازه بدهی كمی روی شاخه هايت استراحت می كنم و زود می روم«.
سپيدار گفت: » چقدر عجله داری! كجا می خواهی بروی؟«.

زاغ بور گفت:» راِه درازی  در پيش دارم،  می خواهم به وطنم بروم«.        
است  پايم چشمه ی زالل  زير  اين دشت هستم.  سپيدار گفت:»من سرسبزترين سپيدار 
و باالی سرم آسمان آبی. خيلی از پرنده ها آرزو دارند، روی شاخه های من النه بسازند، اگر 

دوست داری، النه ات را روی شاخه های من درست كن«. 
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زاغ بور گفت:» وطن من جای ديگری است؛ من دور از وطنم نمی توانم زندگی كنم«. 
بعد، از روی شاخه ی سپيدار، پرواز كرد .

 سپيدار گفت:»   وطن اين پرنده حتمًا از شاخه های من سرسبزتر است. كاشكی ريشه هايم
در خاك نبود، دنبالش می رفتم تا ببينم وطن او كجاست!«.

زاغ بور پرواز كرد و رفت تا به جويباری رسيد. پايين آمد و كنار جويبار، روی تخته 
افتاده  بود.  سنگی نشست. آِب جويبار مثل اشك چشم، زالل بود. عكس ماه، توی آب 

ماهی های كوچولو دور سِر ماه می چرخيدند.
زاغ بور، منقارش را توی جويبار فروكرد تا آب بخورد. ماهی ها دوِر منقارش جمع شدند 

و به زاغ بور گفتند: »خوش آمدی، پرنده ی زيبا  !«. 
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زاغ بور منقارش را از آب بيرون آورد و گفت:» سالم، ماهی های قشنگ«. 
ماهی ها گفتند: »  ما تا كنون پرنده ای به زيبايی تو نديده ايم،كجا می روی؟«.

زاغ بور از كنار جويبار برخاست و گفت: » دارم به وطنم برمي گردم، وطنم جای خيلی دوری است«.
ماهی ها تا جواب زاغ بور را شنيدند، گفتند: »  وطن اين پرنده حتمًا از جويبار ما زالل تر است. كاشكی 

مي توانستيم، دنبالش برويم ، تا ببينيم وطن او كجاست!«.
زاغ بور به پرواز خود ادامه داد و رفت؛ تا به باغي بسيار زيبا و پر از پرنده رسيد. تا چشمش به باغ 

افتاد، پايين آمد. روی رديفی از شمشادها كه مثل ديوار، دوِر باغ كشيده شده بودند، نشست.
لك لكی سفيد كه روی درختی، نزديك زاغ بور نشسته بود، سالم كرد و گفت:» به باغ پرندگان، 

خوش آمدی!«. 
طاووسی كه چتر زيبا و رنگارنگش را باز كرده بود، مقابل زاغ بور ايستاد و گفت:» اينجا با بهشت، 

فرقی ندارد«. 
پرستويی كه بال های خاكستری داشت، النه ی خودش را به زاغ بور نشان داد و گفت:» پرنده ها 

خيلی بايد خوش بخت باشند كه بيايند و در اينجا النه بسازند«. 
 زاغ بور كه از باغ پرندگان خوشش آمده بود، بدون آنكه حرفی بزند، پر زد و توی يكی از النه های

خالی نشست. پرندگان خوشحال شدند. كالغ از ذوق، قارقار كرد و رفت تا خبر ماندن زاغ بور را به 
پرندگان ديگر برسانَد.

زاغ بور آن شب، توی النه  خوابيد. نيمه های شب از خواب پريد. سرش را از الی برگ های ُپرپشت 
درخت، بيرون آورد و به آسمان نگاه كرد. ياد آسمان صاف و پرستاره ی وطنش افتاد. چشم هايش را 
بست تا دوباره بخوابد، هرچه كرد، ديگر خوابش نبرد. نزديكی های صبح، پَر زد و روی بلندترين درخت 

باغ نشست. صبر كرد تا آفتاب باال آمد، آن  وقت، پرواز كرد و رفت تا جاهای ديگر باغ را ببيند.
 نزديكی های ظهر، خسته و گرسنه، كنار يكی از چشمه های باغ نشست تا كمی آب و دانه بخورد. هنوز 

چيزی نخورده بود كه لك لك سفيد، آرام كنار او فرود آمد و پرسيد:» از باغ پرندگان، خوشت آمد؟«.
زاغ بور، سرش را تكان داد و گفت:» من قباًل توی قفس طاليی بازرگان بودم، غذايم آِب نبات بود و 
ارزن اعال، كارم فقط خوردن و خوابيدن و آواز خواندن بود؛ اّما دور از وطنم، شاد نبودم. اين باغ هم فرق 
زيادی با آن قفس ندارد؛ فقط كمی بزرگ تر از آن قفس است؛ شما هم پرندگان خيلی مهربانی هستيد. 

مثل خوِد من، بال داريد، پَر داريد، نوك داريد؛ اّما هيچ كدامتان زاغ بور نيستيد«.
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زاغ بور، اين را گفت و بال زنان از باغ پرندگان بيرون رفت.
پرندگان با تعّجب به زاغ بور نگاه كردند و گفتند: »   وطن اين پرنده حتمًا از باغ ما، زيباتر است. 

كاشكی می توانستيم از اين باغ، دل بكنيم، دنبالش برويم تا ببينيم وطن او كجاست!«.
زاغ بور همين طور كه می رفت، صدای خروشانی شنيد. چشم هايش را باز كرد. او به دريا رسيده بود.

پايين آمد و روی بادبان يك كشتی، كنار چند مرغ دريايی نشست. يكی از مرغان دريايی به او 
گفت:» ما تا كنون تو را اين طرف ها نديده ايم، اسم تو چيست؟، از كجا آمده ای؟«.

زاغ بور گفت:» اسم من زاغ بور است، از راِه دوری آمده ام، می خواهم به وطنم برگردم، آن طرف 
آب «.

مرغ ماهی خواِر پير كه به بادبان كشتی، آويزان شده بود و به حرف های زاغ بور و مرغان دريايی 
گوش می داد، كيسه ی زير گلويش را تكان داد و گفت:» عبور از اين دريا غير ممكن است،كمی جلوتر، 

توفان های وحشتناكی دارد، تا حاال مسافران زيادی در اين توفان ها جان خود را از دست داده اند«. 
زاغ بور بعد از شنيدن حرف های مرغ ماهی خوار، كمی فكر كرد و از روی بادبان بلند شد. 

مرغان دريايی با تعّجب، يك صدا گفتند: »وطن اين پرنده حتمًا امن تر از ساحل درياست. كاشكی از 
توفان نمی ترسيديم، دنبالش می رفتيم تا ببينيم وطن او كجاست!«.

زاغ بور به تنهايی، روی آب ها پرواز می كرد. هرچه جلوتر می رفت، سرعت باد بيشتر می شد. او داشت 
به وطنش فكر می كرد كه ناگهان باد سردی وزيد، برق شديدی آسمان را روشن كرد. صدای رعد در 
دريا پيچيد و باران تندی شروع شد. موج ها  باال آمدند. كشتی كوچكی كه آن نزديكی ها در حركت بود، 
بر اثر برخورد موج ، درهم شكست و تخته پاره های آن، روی آب، پراكنده شدند . توفان، زاغ بور را برد. 
زاغ بور هرچه بال زد، نتوانست خودش را نگه دارد. سرش گيج رفت و در ميان امواج دريا گرفتار شد. از 
 ترس، چشمانش را بست؛ اّما ديگر نتوانست آن ها را باز كند. انگار مّدت ها بود كه در خواب فرو رفته بود.
 تمام خاطراتش را  فراموش كرد. وطنش، آخرين چيزی بود كه توی حافظه اش مانده بود. بعد از آن، ديگر

چيزی نفهميد. وقتي دريا كمی آرام شد، زاغ بور چشمانش را باز كرد، خودش را روی يك تخته پاره، 
وسِط دريا ديد. باورش نمی شد. دريا آرام شده بود و خشكی از دور پيدا بود. يك دفعه، َجستی زد، بال های 

خيسش را تكاند و با سرعت از روی تخته پاره به  طرف خشكی پرواز كرد.
زاغ بور همين طور كه پرواز می كرد، بي اختيار شروع به آواز  خواندن كرد. يك دفعه صدايش چند برابر 

شد. به پايين نگاه كرد؛ چشمش به رشته كوه های سر به فلك كشيده افتاد . 
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  سايه ی زاغ بور از روی كوه ها، حركت می كرد. حيوانات زيادی آن پايين دنبال سايه ی زاغ بور می دويدند
 و به آواز او گوش می دادند. زاغ بور، بي توّجه به آن ها با سرعت، بال می زد و از روي كوه ها می گذشت.

حيوانات، وقتی از سايه ی زاغ بور عقب افتادند، سر جای خود ايستادند و با حسرت گفتند: » وطن 
اين پرنده حتمًا بلندتر از كوهسار است. كاشكی، راه سنگالخی نبود، دنبالش می رفتيم تا ببينيم وطن او 

كجاست!«.
 عصر يك روز آفتابی بود. زاغ بور همين طور كه  پرواز مي كرد، احساس كرد پوست بدنش داغ شده است.

نسيمی گرم و خشك به صورتش خورد؛ بوی اين نسيم برای زاغ بور آشنا بود. خود را توی آن نسيم گرم، 
رها كرد. چند بار بو كشيد. قلبش پر از شادی شد. توی دلش گفت: » بوی وطن را احساس می كنم!«.

زاغ بور، كمی پايين تر آمد. بياباني خشك، زير پايش پيدا شد. بوته های بی برگ كويري، تا سينه، 
توی ماسه بودند. تا چشم كار می كرد، بيابان بود. از قفس طاليی بازرگان، سپيدار سرسبز دشت،  جويبار 
زالل ماهی ها، باغ زيبای پرندگان، ساحل امن دريا و كوهسار بلند حيوانات، خبری نبود؛ اّما  قلب زاغ   بور 
از شّدت شادی، تند تند می زد. انگار كه همه ی دنيا را به او داده بودند. خودش را روی ماسه های داغ 
كوير انداخت. تنش گرم شد. ياد دوران بچگی اش افتاد، آن موقع كه دنبال مادرش از اين شاخه به آن 

شاخه می پريد. ياد دوستانش افتاد، بّچه زاغ بورهايی كه همبازيش بودند. 
با خودش گفت: » راستی، آن ها اآلن كجا هستند؟ چه كار می كنند؟«.

در همين موقع، صدای سرود زاغ بورها، سكوت كوير را شكست. آن ها از البه الی بوته های خشك 
خار بيرون پريدند و با ديدن زاغ بور، يك صدا فرياد زدند:» به وطنت، خوش آمدی!«.

 زاغ بور، بال بال زد و خودش را در آغوش زاغ بورهای ديگر انداخت و با آن ها هم صدا شد. زاغ بورها
 از خوشحالی مثل گردبادي، از زمين بلند شدند، توی آسمان صاف كوير چرخی زدند و باز روی بوته ها 

نشستند. 
زاغ بور هم، روی شاخه ی خشك و ُپر از خار بوته اي نشست و گفت:»  همين جا، النه ام را  می سازم«. 

  ِدهريزي 
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 درك و دريافت

ـ با توّجه به نمودار زير، درباره ي عناصر داستاني كه خوانديد، گفت وگوكنيد.  

ان
ست
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پيام
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كه در النه ي ماكيان، بُرده دست» هنوزم ز ُخردی به خاطر َدَرست

كه اشكم چو خون از رگ آن دم، َجهيدبه منقارم آن سان به سختی َگزيد

مـاكيـان«پدر، خنده بر گريه ام زد كه هان! ا ز  آمـوز  وطـن داری 

 مفهوم اين حكايت با كدام يك از عبارت هاي زير ارتباط بيشتري دارد؟

 با يك گل بهار نمي شود. 
 دشمن، نتوان كوچك و بيچاره شمرد.

 جوينده، يابنده است.
 كوه به كوه نمي رسد، آدم به آدم مي رسد.

 سالي كه نكوست از بهارش پيداست.
 زخم زبان، بدتر از زخم شمشير است.

 ميهن دوستي، نشانه ي ايمان است.

حكايت

  علي اكبر  دهخدا


