


 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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الل  �ت ا�خه ي اس�ت م �كه �خسش ون  �بر �چر�چ وري، ا�خرخ ده ا�يد. هر �ك�ش �خ�ي ورمان را �ش ما هم سرود مّلي �ك�ش �ش

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

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

د.  �خ ن مي �يا�ب ود را رد �آ ادا�ت حخ �ت ي ها و اع�ت 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 حر�خ هاي �ب��ي د مي حخ  �تصّور �ك�خ�ي

د.  �ي �گو�ي ا �ب �ب �ي ون و �خ �خها 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  حخّرميهوا�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 و �ب ده ما�خي �ت �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 و �خ�ي��ت ا�خد�يسش 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 م�ين و دور �آ ا �گرد�ش �خ �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 و �خ�ي��ت ا�خد�يسش 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
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  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 حخّرم �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 حب

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

ود دلم مهر ا�گر �برون رود ِگلي �ش

ه ام �يسش د �چ ون �ش و حچ مهرِ �ت

ه ام و �خ�ي��ت ا�خد�يسش 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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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

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

ور  وه �به �وي �ك�ش �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

ورد. وم �آ ما، ا�يران، ه�ب

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

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

د؟ �خ �ك�خ

 درس هشتم
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د�كرد.  واه�خ من، �چا�يداري حخ ون، رد �برا�بر د�ش طره ي حخ حخر�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

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

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

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

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 حخر�ين س�خ رد �آ

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

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

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

ور رد  ّد�تي ��ير�ت �آ د�خد و �با �ش ورد�خد و حخُرد مي �ش �گر �بر مي حخ گي د�ي ل گي �يا س�خ مد� يرخ رد راه �به �بر�آ ي �خ� �بر�خ

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

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

ا�خي ع�ب عر ا�خ ا�داهلل �ش * �ش
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. �ت للگه �بر�گ�ش د�خد، �به �ب ل�ت�ي ا�ك مي عخ �بر �خ

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

وا�ي، �آ        گاهي دارم.  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 داد �كه من �چ

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

اه  در رد�ا�ي �كه �ت�م�تي ا�خ س�چ 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 حخ

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 حخر�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

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 �ال،  س�يصد  و  ار  هرخ دو  ا�خ  �چ�  �كه  كار�كرد�خد  �ي �چ

من �مله ور  اه د�ش �به س�چ د،  �ت�خ �خدا�ش �خان �كه �الح  �آ ور �بود. ��تّي  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
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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

اسم  �ت وّ�ل�يان،  م�ت ا�مد  م هادی،  ا�براه�ي �با�تری،  ون حسن  حچ ؛ سردارا�خي  د�يده اس�ت ود  حخ �به 

لي دو��ت �را�ت �بر ا�يران، دالورا�خه  حم�ي �خگ �ت �ت �ال �ب مي �كه رد طول ه�ش ما�خي و ا�مد كا�خ �ل�ي

اي  ود �بر �ب ي ا�خ حخ �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 رد �برا�بر د�ش

د. �ت�خ ا�ش �گدخ

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 ن �خ �خ�يد. هر �يك ا�خ ا�ي �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

   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. 

3 اسكندر در حمله به ايران، به هر شهري كه مي رسيد، آن را با خاك يكسان مي كرد.
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   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 در متن درس نام پنج سردار شجاع آمده؛ درباره ی زندگی آنها چه می دانيد؟

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

.  6

      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

در غروب شرجی بندر هوا َدم كرده بود. رئيس محّمد داخل حياط كنار نخل مشغول خواندن نماز 
مغرب بود كه صدای صلوات در فضای خانه پيچيد. سالم نماز را كه داد، آرام سرش را برگرداند؛ قابله ی 
روستا روی سّكوی خانه ايستاده بود، بلند صدا زد: »رئيس محّمد، مژدگانی بده. نوزاد به دنيا آمد؛ خدا 

پسری به شما هديه كرده است.« 
رئيس محّمد رو  به آسمان كرد و سر سّجاده دست هايش را باال برد و زيرلب دعا خواند و خدا را 
شكر كرد. سپس برخاست و تا نزديكی سّكوی اندرونی پيش آمد، قابله، قنداق نوزاد را در دستانش 

گذاشت و كدخدا در گوش نوزادش اذان گفت. رئيس محّمد كدخدای دلوار بود. 
صبح روز بعد رئيس محمد صبحانه را خورد و برای انجام كار كشاورزی، آماده ی رفتن به نخلستان 

شد. در اين لحظه، همسرش از او پرسيد: »  نام نوزاد را چه بگذاريم؟«
رئيس محّمد بی درنگ گفت: »به نام نامی موالی مّتقيان، نامش را علی می گذارم.«

  

علی كودكی اش را در روستا با تماشای موج های خروشان خليج فارس و ديدن كشتی های تجاری، 
لنج ها و قايق های ماهيگيری گذراند و سختی های آن سال ها را در كنار پدر تجربه كرد. 

در جوانی كنار مردان دلوار و هم سن و سال های خود اسب سواری، شنا و تيراندازی را آموخت 
و طولی نكشيد كه به خاطر شجاعتش، مردم او را »رئيس علی« ناميدند. سفرهای دائمی و ديدن 
دلير،  از رئيس علی، جوانی  آنها  پايداری  و  تنگدستی مردمان جنوب و مقاومت  سختی های دريا و 

بی باك، مردم دار و دوست داشتنی ساخته بود. 
رئيس علی در مكتب خانه قرآن آموخت تا كتاب خدا چراغ راهش باشد، همچنين خواندن حافظ، 
شاهنامه و مثنوی كالمش را برای ديگران شنيدنی تر و تأثيرگذارتر كرده بود. او بارها به همراه پدر به 
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ديدار عالِمان دين و مبارزان جنوب رفته بود و 
از نشست و برخاست با آنان چيزهای زيادی 

آموخته بود. 

  

سفره ی  پيچيد.  شهر  در  اذان  صدای 
افطاری در حياط خانه پهن بود. هندوانه ی 
می كرد.  خنك  را  روزه داران  دل  گوارا  قرمِز 
بزرگ ترها افطارشان را با آب جوش، زعفران 

و نبات باز می كردند. 
به  دريا  راه  از  انگليسی ها  سال ها  آن 
جنوب ايران و بوشهر می تاختند و مردم مثل 

هميشه به مبارزه با دشمن برخاسته بودند. دلوار بر ساحل خليج فارس و در پنج فرسخی بوشهر صفی از 
مجاهدان و مبارزان را آماده ی نبرد با انگليسی ها كرده بود. 

رئيس علی احساس می كرد در شهر خبرهايی است، سروصدای زيادی در شهر بود. دوربينش را برداشت، 
ناگهان روی بام اميريه، پرچم انگليس را ديد. ماتش برد. آن گاه دوربين را به سمت گمرك چرخاند. باد بيرق 

انگليسی ها را به حركت درآورده بود. باورش نمی شد انگليسی ها بوشهر را اشغال كرده باشند. 

  

نظامی های هندی از كشتی پياده شده بودند و به دستور فرمانده های انگليسی در شهر نگهبانی 
می دادند. مركز حكومت در بوشهر به دست دشمن افتاده بود. عده ای از مردم بهترين چاره را در خارج شدن 

از شهر می ديدند. 
انگليسی ها در مورد شجاعت رئيس علی شنيده بودند و خوب می دانستند كه می تواند خواب آرام آنها 

را در شب های بوشهر آشفته كند. 
چاره ای  شهر  آزادی  برای  بايد  بود.  آمده  جوش  به  خونش  نداشت.  قرار  و  آرام  ديگر  رئيس علی 
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فرماندهی  با  هم  اين بار  می كردند.  همراهی  را  خود  جوان  فرمانده  تفنگچی  صد  هميشه  می جست. 
رئيس علی با دشمن مبارزه كردند. وقتی تفنگچی ها گمرك را آزاد كردند، انگليسی ها برق از سرشان پريد. 

فرمانده انگليسی و نيروهايش دستپاچه شده بودند. 
رئيس علی پرچم انگليس را به زير كشيد و به افسر انگليسی گفت: »به فرمانده ات بگو پرچم انگليس 

در اين كشور جايی ندارد.« 

  

كشتی های انگليسی بر ساحل دلوار پهلو گرفته بودند. بعد از شكست سخت آنها در بوشهر، حاال نوبت 
دلوار بود. اّما رئيس علی، آنها را غافلگير كرده بود و سربازان دشمن يا كشته شده بودند يا درحال فرار به 

سمت كشتی ها بودند. 
فرمانده پياده نظامِ دشمن زخمی شده بود و در اسارت دلواری ها بود. رئيس علی خود را باالی سر او 
رساند و جويای حالش شد. فرمانده كه حال مناسبی نداشت، گفت: »حال خوبی ندارم به زودی می ميرم، 

خيلی هم تشنه ام.« 
رئيس علی دستور داد تا برايش آب آوردند. سرش را بلند كرد و كمی آب به او داد. فرمانده انگليسی به 
نشانه ی تشّكر سرش را تكان داد. او در مّدتی كه در خليج فارس بود كم و بيش زبان فارسی را ياد گرفته 

بود، پس رو   به رئيس علی كرد و گفت: »  می خواهم نامه ای برای ژنرال بنويسم.«
رئيس علی دستور داد كاغذ و قلم برايش آوردند و قول داد نامه اش را به فرمانده ناو جنگی برساند سرباِز 
انگليسی به دستور فرمانده اش چنين نوشت: » اكنون كه اين مطالب را می گويم و نظامی من می نويسد با 
مرگ دست و پنجه نرم می كنم. سرنوشت من چنين بود كه پس از سال ها آوارگی در سرزمين های مختلف 
و اقامِت طوالنی در كشورهای خليج فارس در يكی از روستاها كشته و در زير آفتاِب پرفروغ جنوِب ايران 

به خاك سپرده شوم.
وقتی در كشتی به ديدن شما آمدم، گفتم كه مردم اين سرزمين همه دلير و بی باك هستند. آنها از 
مهمان خود، هرگاه رسم ادب و عاطفه را به جا آورد، به خوبی پذيرايی می كنند اما از آنهايی كه قصد خيانت 

و بی حرمتی به مردم سرزمينشان را دارند، هرگز نمی گذرند. 
االن من با دو نظامی خود اسيِر دلواری ها هستيم ولی فرمانده جوان و بی باك آنها اجازه داده است كه 
آخرين حرف هايم را در كمال آزادی و آرامش بنويسم و خودش در فاصله ی دورتر از ما گرم گفت وگو با 

دوستانش است. 
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ژنرال، آيا اين جوانمردی در درون من و تو هم ديده می شود؟ من هنوز نمی دانم در چه راهی كشته 
شده ام اّما خوب می دانم كه اين مردِم دلير و اين فرمانده جوان كه در هيچ دانشگاهی تحصيل نكرده است، 

فقط با عشق به وطن و دين خود، برای سرافرازی كشورشان و نااميد كردن دشمنانشان می جنگند. 
ژنرال، راستی چرا رئيس علی در مكتب طبيعت و در زير خورشيد تابناك و سوزاِن جنوب، درس مردانگی 
و شهامت آموخته است ولی من و تو در دانشكده های عالِی لندن جز كينه، حرص، استعمار و زورگويی چيز 

ديگری نياموخته ايم؟«

 سيروس فتحی
 

 درك و دريافت

1 زادگاه رئيس علی كجاست؟ 

2 چرا انگليسی ها فكر می كردند فقط رئيس علی می تواند خواب آرام آنها را آشفته كند؟

3 دوره ی نوجوانی و جوانی رئيس علی چگونه گذشت؟

4 آيا رئيس علی به ادبيات عالقه مند بود؟ چرا؟

انگليسی مقايسه  با فرماندهان  نامه ی خود، چگونه رئيس علی را  انگليسی در  5  فرمانده 

می كند؟

ايران را آشفته  افراد ديگری را می شناسيد كه همچون رئيس علی خواب دشمنان  6  آيا 

كرده اند؟ در مورد زندگی آنها تحقيق كنيد.
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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
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