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در

س
ششم

�
ه��ز زا� رد آ�مد و همراه آ�ن ،سرود م ّلي ن�وا خ��ته ش�د:
پ�ر چ م سه نر�گ و ز� ي� ب�اي ا�يران ب�ه ا ت
«س زر�د زا� ُا ف� ق� ،مهر خ�اوران

�فرو غ� د�يدهي ح ق� �باوران
ب�همنِ ّ � ،
ي
�
ي
م
س
پ
�
� اي امام
ا
�
.
�
ما
مان
ا
فر
ت
ت
�ن�
�.
اس ت� ق�الل ،آ� ز�ادي ،ق ش� ج�ان ماس ت
پ�
اد�ان
ش�ه ي�دان ،ي�چ� ي�ده رد � ش
گو� ز�مان �فر �ي ت
�پا ي� ن�ده ،ما� نی و ج�اودان

ج�مهوري اسالمي ا�يران»

�هاي �خود را �باال �برد و ب�ه اح
ساسا� مردمي �كه رد
ت
سرود �پا�يان �يا�ف ت
�� .قهرمان ،دس ت
ور� شز�گاه ب�ود ن�د� ،پاس خ� داد� .گردن آ�و�ي�ز طال �بر س ي��نه شا� ميرد�خ ش� ي�د .حا ض�ران ش�ادما�ني م ي�كرد ن�د و
رو�ي او را ت��بر �يك م ي� گ ف� ت� ن�د.
پ�� ي ز
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ش�ما هم سرود م ّلي � شك�ورمان را ش� ن� ي�ده ا�يد .هر � شك�وري ،ا�ف�ز ون �بر پ�ر چ�م �كه � شن� نا�هي اس ت� ق�الل

آ�ن اس�� ،يك سرود م ّلي ن�� ي دارد� .كه� ،خالصه ي ا ف� ت� خ� ت ع ظ�
�ها و �خواس�تههاي
ارا� ،م ت
ت
�ز
�يك م ّل� اس� .سرود م ّلي ه چم
ي
ي
�
�
س
�
�
�ذ��ته ها ،آ� زر�وها،
ا
اي
ه
�
ون
آ
� �كه مردم �يك � شك�ور� ،گ ش
ت
ت
ت
ن
ادا� �خود را رد آ�ن مي�يا ب� ن�د.
پ�� ي ز
رو�يها و اع ت� ق� ت

ور� ش�ي،
ش�ا�يد د�يده �با ش� ي�د �كه رد مراسم �ب�ز گر� و ه ن�گام اعالم پ�� ي ز
ا� ز
رو�ي �قه ن
رما�ان رد مسا ب� ق� ت

سرود م ّلي � شك�ورها ن�وا خ��ته مي ش�ود .همهي مردم � شك�ور ،ا ي�ن سرود � تكو�اه و ش�ورا�ن�گ�ي�ز را مي ش� ن�اس ن�د،
ب�ه آ�ن ا تح�رام مي�گ�ذ ار ن�د و �با غ�رور و ا ف� ت� خ�ار آ�ن را مي�خوا ن� ن�د؛

مع
�
� و هم ي�ن � تكو�اهي ،كار را م ش�كل مي� ك ن�د.
سرود م ّلي شك�ورها مو ًال � تكو�اه اس ت

ار� ش�م ن�دي را رد چ� ن�د ج�مله ب��گو ي� ي�د .ا ن� ت� خ� ب
ا� ا ي�ن ج�ملهها
ت�ص ّور � ك ن� ي�د مي�خواه ي�د حر�
فهاي �بس ي�ار مهم و ز
� .ب�ه �خصوص ا�گر ب� خ�واه ي�د آ��نها را م زو�ون و ز� ي� ب�ا ب��گو ي� ي�د.
ن� ي� زا�م ن�د ت� ف� ّ� كر و ه�نرم ن�دي ف�راوان اس ت
�؛ موس ي� ق�ي و آ�ه ن�گ ن��ي�ز دارد .موس ي� ق�ي آ�ن معمو ًال �بس ي�ار �گرم و
سرود م ّلي ت��نها ش�عر ن� ي�س ت

ه
ي
�  ،د ف�اع زا� � شك�ور و عال ق�ه ب�ه آ�ن
� .ا�ن آ�ه ن�گ ش�ورا�ن�گ�ي�ز  ،روح ي�هي ش� ج�اع ت
ي� ج�انا�ن�گ�ي�ز اس ت
را رد مردم �برمي ا�ن�گ�ي�ز د.

�
ي
� � ك ن�د ،ن� ي� زا�م ن�د همكاري ،زا� �خود �گ ش
�.
�ذ� ت��گي و ا ي� ث�ار اس ت
هر شك�وري �براي ا��ن�كه پ� ي� ش�ر�ف ت
س
�
خ� �كو ش�ي مردم ،ض�ام ِ
� .سرود م ّلي هم
ن آ� ز�ادي و اس ت� ق�الل شك�ور اس ت
ف�دا  كاري و � ت

چ
� � ك ن�د.
مي�كو ش�د � ن� ي�ن روح ي�هاي را رد مردم � ،قت�و�ي ت
ا� ك ن�ون سرود � شك�ورمان را �يك �بار د ي��گر ب� خ�وا ن� ي�د و مهم ت�ر ي�ن كلمههاي آ�ن را � ك ن�ار هم ب��گ�ذ ار�يد.
ب
وا�ههاي اصلي
�همن ،اي�مان ،امام ،اس ت� ق�الل ،آ� ز�ادي ،ش�ه ي�دان و ج�مهوري اسالمي ا�يران ژ
�فه
ي
� .زا� ا ي�ن كلمهها چ�ه مي م�ي م؟
ا�ن سرود اس ت
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�
� و � شك�ور �پا�يان مي�يا�بد  � .شك�وري �كه
سرود م ّلي شك�ورمان �با دعا �براي �پا ي� ن�د �گي و ج�اودا�ن�گي م ّل ت
ی�
�
ارا� �ب�ز گر� �خود رد ج�هان ميرد�خ ش�د .رد آ� ي� ن�ده ن��ي�ز ب�ه �ياري خ�دا� ،با گامهاي
�با ت�ار خ� �كهن و ا ف ت� خ� ت
پ� ي�
�.
اس ت�وار � زفر� ن�دان �خو�ي ش� ،ب�ه سوي ز
سا� ن�د �گي و سر ب�ل ن�دي ب�ه ش� �خواهدر�ف ت
�
خو�ا م زر� ا�يرا ِ
ن َع ن��بر نس�ي م
� ش
هوا�ي ش� موا ف� ق� ب�ه هر آ�دمي

�
�
همه ب�وس ت�ا ن ش� ،سراسر گُل اس ت

�كه خ�ا�ك ش� �گرام ي ت�ر زا� ز� ّر و س�ي م
ز�م ي� ن� ش� ،سراسر پُ�ر زا� �خ ّرمي

س
�
ب�ه �با غ� ا ن�درون ،الله و ُ ن� ب�ل اس ت

درست و نادرست
 1پرچم هر كشور نشانه ي استقالل آن كشور است.
 2جمله ي «پاينده مانی و جاودان» در سرود ملّي ،دعا و نيايشي براي ملّت و كشورمان است.
 3در مسابقات ورزشي ،سرود ملّي كشور برنده ،نواخته مي شود.
درك مطلب
 1چرا سرود ملّي  ،در درس به آيينه تشبيه شده است؟
 2چه كارهايي براي آزادي و استقالل يك كشور بايد انجام داد؟
 3سرود ملّي را با پرچم مقايسه كنيد و بگوييد چه شباهتي با هم دارند؟ هر كدام نشانه ي چيست؟
 4در سرود ملّي از چه چيزي به عنوان «  نقش جان ما  » ياد شده است؟
5
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.

دانش زباني
اه ّميت 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 ميايستيم ،سرود ملّي را به
زبان فارسي و با احترام ،زمزمه مي كنيم.
زبان فارسي ،مانند پرچم ما ،همهي اقوام و مردم سراسر ميهن را به هم پيوند ميدهد و
ايران عزيز ،مي شود.
باعث وحدت و يكپارچگي ما و قدرتمندي ِ
هر يك از زبانهاي مادري و محلّي وطن ما ،گنجينهاي با  ارزش هستند كه در كنار
زبان فارسي ،به رشد فکری ما ،كمك ميكنند.
شعرخواني و صندلي صميميت
 1انديشيدن :نخست شعر مورد نظر را به صورت آرام و بي صدا بازخواني ميكنيم و
دربارهي محتوا و آهنگ مناسب آن ،ميانديشيم.
  2يافتن :پس از بازخواني و انديشيدن دربارهي محتوا   ،لحن و آهنگ مناسب آن كشف
ميشود و به ذهن ميآيد.
توجه بيشتر ،بار ديگر
 3شناختن :پس از انديشيدن و يافتن آهنگ مناسب ،اكنون بايد با ّ
شعر را نزد خود بخوانيم تا درك بهتري از فضا ،شخصيت ،مكان و رويدادهاي درون
شعر پيدا كنيم .مث ً
ال اگر دو شخصيت در شعر با هم گفتوگو ميكنند ،تغيير آهنگ آن
رعايت شود.
  4خواندن :پس از مرور شعر و تشخيص لحن مناسب آن ،با آهنگ و سرعت مناسب،
خوانش شعر را آغاز ميكنيم.
بهصورت رسا،
ِ
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بخوان و حفظ كن

ای ا�یران ،ای م زر� پ�ُر ُ� گهَر
� سر چ� ش�مهي ه�نر
ای خ�ا� ك ت
دور زا� ت�و ا ن�د� شی�هي �بدان
�پا ی� ن�ده ما� نی و ج�اودان

ای د ش�من ،ار ت�و س ن�گ خ�ارهای ،من آ�  ه ن�م
ِ پ ِ می
ا� �ه ن�م
ا� � ك
ج�ان من ف�دای خ� ك
مِهر ِ ت�و �چ ون ،ش�د پ�� شی�ه ام

� ،ا ن�د� شی�ه ام
دور زا� ت�و ن��یس ت

ار� ش�ی دارد ا ی�ن ج�ان ما؟
رد راه ت�و �ِ ،كی ز
ا� ا�یران ما
�پا ی� ن�ده �باد ،خ� ك
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ِ
�
� ُ ّد و �گوهر اس ت
س ن�گ �كوه ت
� ك ِ
ا� د ش� ت� ب
�
خ
� � ته�ر زا� ز�ر اس ت
ت
ِ
ر� زا� دل� ،كی �برون � ك ن�م؟
مه ت
�بر�گو ،ب�ی مهر ت�و �چ ون � ك ن�م؟

ب
� من
ا�یران ،ای �خ ّرم �ه ش� ت
� من
رو ش�ن زا� ت�و سر ن�و ش� ت

�
ت�ا � ش
گرد� ج�هان و دور آ�سمان ب��پاس ت
ه
�
ن�ور ا�ی�ز دی م� شی�ه ره ن�مای ماس ت

�گر آ��ت ش� �بارد ب�ه پ� ی��كرم
ِ
ر� رد دل ن� َپ�رورم
�ج�ز مه ت
زا� آ� ب
ا� و مهر ِ ت�و سر ش��ته ش�د دلم
� و خ� ك

� ،ا ن�د� شی�هام
دور زا� ت�و ن��یس ت
ار� ش�ی دارد ا ی�ن ج�ان ما؟
رد راه ت�و �ِ ،كی ز

مهر ِ ت�و �چ ون ،ش�د پ�� شی�هام

مهر ت�و �چ ون ،ش�د پ�� شی�هام

ا� ا�یران ما
�پا ی� ن�ده �باد خ� ك

ر� ار �برون رود چ�ه می ش�ود دلم
مه ت

� ،ا ن�د� شی�هام
دور زا� ت�و ن��یس ت
ار� ش�ی دارد ا ی�ن ج�ان ما؟
رد راه ت�و �ِ ،كی ز
ا� ا�یران ما
�پا ی� ن�ده �باد خ� ك
حسين ُگلِ گالب

خوانش و فهم
 1در متن شعر « ،خاك ايران » به چه چيزهايي تشبيه شده است؟
 2كدام بن ِد شعر ،قشنگتر از بقيه بود ،چرا؟
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درست و نادرست

درك مطلب
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در
س
ه

شتم

�چ و ا�يران ن� ب�ا ش�د ،ت� ِ
ن من َم ب�اد

�بد ی�ن ب�ومو�بر ،ز� ن�ده�يك ت�نم ب�اد

�فردوسي

م�
�
� سال ب�ود �كه � ش
كورو� ،سلسلهي ه�خا شن�ي را رد ا�يران ،ب� ن� ي�ان �نهاده ب�ود .دو�يس ت
دو�يس ت
ي �
�
�.
سال ب�ود �كه شك�ور ما ن��يروم ن�د ت�ر �ن شك�ور ج�هان ب�ه ش�مار مير�ف ت

ِ
ت�� ج�
ع ظ�
ا� ،مر�ك�ز �فرما ن�روا ي�ي ا ي�ن س زر�م ي�ن پ�ه ن�اور ب�ود.
� و ش��كوه خ��يره � ك ن� ن�ده ش
خ� م ش� ي�د �با م ت
ت
ي
� و ت� زا�ي سهم�گ ي�ن زا� سوي �با خ� ت�ر ،آ��غ زا�
رد م ي�ان ا�ن همه ش��كوه و ج�الل ،ن�ا  گاه ت�ا خ� ت
ه طل ب ج
ر�
� و � ن� گج��و ب�ود ،زا� س زر�م ي�ن م ق�دو ن� ي�ه �با شل��كري ا ن� ب�وه ب�ه
� .اس�ك ن�در �كه مردي ش� ت
� شگ� ت

سوي � شك�ور ما ،ا�يران ،جه�وم آ�ورد.

و ق� ت�ي �كه اس�ك ن�در
ه ج
ر�ا �كه ش�هري د�يد

ام ي�دها ب�ه �يك �باره ،ب�ه ن�وم ي�دي �گرا ي� ي�د.

�ه� ِ
گ ا�يران �كرد
آ ن

ا� ،ي��كسان �كرد
�با خ� ك

ا� زا�ه ده�ي م �كه س زر�م ي�ن ما را ل�گد � ب
آ��يا �با�يد ب�ه هم ي�ن ساد�گي ب�ه ب� ي�گا ن�گان ج
كو� سم اس ب�ان

�خود � ك ن� ن�د؟
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هر�گ�ز ! هر�گ�ز ! م ي�هن دوس ت�ان ت�ا آ��خر ي�ن ق�طره ي �خون ،رد �برا�بر د ش�من� ،پا�يداري �خواه ن�د �كرد.
�
خ� ج�م ش� ي�د پ� ي� ش�
اس�ك ن�در �با س�پاه ي�ان �خود رد خ� ك
� و ب�ه سوي ت � ت
ا� ا�يران مي ت�ا خ� ت

� �با شل��كر �يا�ن ش� زا� �گ�ذ رگاهي ت� ن�گ رد م ي�ان �كوه هاي
� .او �براي ورود ب�ه �پارس مي�با�يس ت
مير�ف ت

مي
ي
� ا�يرا� ني ،چ�اره
سر ب�ه �فلك � شك� ي�ده ،ب��گ�ذ رد .زا� ا�ن رو ،آ�ر ي�و�ب زر�ن ،سردار دالور و �هن دوس ت

را رد آ�ن د�يد �كه رد ا ي�ن �گ�ذ رگاه راه را �بر او ب� ب� ن�دد.
آ� ف� ت� ب
ا� ،ت� زا�ه ت�ار ي��كي ش� ب
� را � ك ن�ار ز�ده ب�ود �كه آ�ر ي�و�ب زر�ن ،سوار �بر اس�ب ي چ�ا�بك و ن��يروم ن�د،
� �كوه ب�ه سوي ب�ل ن�د ت�ر ي�ن � قن�طهي آ�ن ب�ه پ� ي� ش� را ن�د .اس ب
� سردار �با �يال
س�پاه �خود را زا� �پ ش� ت
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�فرو ر ي��خ�ته و دم �بر ا�فرا ش��ته ،پ� ي� ش� زا� اس ب
� هاي د ي��گر ،سوار �خود را ب�ه �باال مي�ك ش�ا ن�د .هر چ� ن�د گامي
�� ،ن�فس را ب�ه ت� ن�دي ب��يرون ميداد ،سر را �باال مي آ�ورد و آ�    ش� ف� ت��گي و ب�ي ت�ا ب�ي �خود را
�كه �بر ميدا ش� ت
�� .گو ي�ي او ن��ي�ز زا� سرا ن� ج�ام ن�ا�گوار ّاما پ� ُر ش�� ِكوه سوار �خود ،آ�        گاه ب�ود.
آ� ش�كار ميسا خ� ت
و ق� ت�ي آ�ر ي�و�ب زر�ن و همراهان ب�ه �باالي �كوه رس ي�د ن�د ،س�پاه ي�ان اس�ك ن�در ،وارد �گ�ذ رگاه ش�ده
ب�ود ن�د .رد ا ي�ن ز�مان ،آ�ر ي�و�ب زر�ن� ،ب نا�گ �ب آر�ورد:
«من ،آ�ر ي�و �ب زر�ن
� زفر� ن�د ا�يرا�نم

رد آ��خر ي�ن س ن��گر
ا ي� ن�ك ت� ن�م ،ج�ا�نم*»

س�پس � ،فرمان داد ت�ا سر �ب زا�ا�ن ش� ،س ن�گهاي �ب�ز ر �گي را زا� �باالي �كوه ب�ه �پا ي� ي�ن رد�غ ل ت�ا ن� ن�د.

� هر چ�ه �تمام ت�ر ،ب�ه �پا ي� ي�ن �كوه مي�غ ل�ت ي�د ن�د و رد م ي�ان س�پاه اس�ك ن�در ميا ف� ت�اد ن�د؛
س ن�گها �با ق� ّو ت

ر� آ�ور رد
�بر خ�ي ن��ي�ز رد راه ب�ه �ب آر�مد �گي �يا س�ن�گي د ي��گر �بر مي�خورد ن�د و �خُرد مي ش�د ن�د و �با ش� ّد�تي ح� ي ت
م ي�ان م ق�دو�نيها �فرود مي آ�مد ن�د و �گروهي را �پس زا� �گروه د ي��گر� ،ن ق� ش� �ب زر�م ي�ن مي�كرد ن�د.
ع
اس�ك ن�در �كه ت�ا آ�ن ز�مان رد هي چ�� ج�ا ما�نعي ا ي�ن � نگو�ه ،رد �برا�بر س�پاه ظ��ي م �خود ن�د�يده ب�ود،
ر� ا ن�دوه ش�د� .پس �فرمان ع ق� ب
� � شن� ي� ن�ي داد و رد حالي �كه رد هر لح�ظ ه ،ت� ن�ي چ� ن�د زا� س�پاه ي�ا�ن ش�
غ� ق
�.
�بر خ� ك
ا� مي�غ ل�ت ي�د ن�د ،ب�ه ت��ن�گه �بر� شگ� ت

گا�ه� ،گر ف� ت�ار ش�ده ب�ود ،ب�ه اس�ك ن�در پ� ي� غ�ام
رد ا ي�ن ه ن�گام ،ي��كي زا� اس�يران ج��ن�گي �كه رد س زر�م ي� ن�ي ب� ي� ن

* ش�عر زا� اسداهلل ش�ع ب�ا� ني
58

59

داد �كه من پ� ي� ش� زا� ا ي�ن هم ب�ه ا ي�ن س زر�م ي�ن آ�مدهام و زا� ض
او�اع ا ي�ن ن�واحي ،آ�        گاهي

دارم .راهي را مي ش� ن�اسم �كه س�پاه ت�و را ب�ه �باالي �كوه ميرسا ن�د.
�
و ق� ت�ي ش� ب
� و ت�ار ي��كي �بر همه ج�ا سا ي�ه ا�ف�ك ن�د ،اس�ك ن�در ردحالي �كه قسم ت�ي
� زا� ن� ي�مه �گ ش
�ذ� ت

زا� س�پاه �خود را رد ج�ل�گه �با�قي �گ�ذ ا ش��ته ب�ود ،رد راهي �كه اس�ير � شن�ان داده ب�ود ،پ� ي� ش�روي �كرد .

آ� ف� ت� ب
ا� ،ه ن� زو� �فرو غ� ز� ّر   ي�ن �خود را �بر �كوه و ج�ل�گه ن� ت�ا�با ن�ده ب�ود �كه س�پاه ي�ان آ�ر ي�و�ب زر�ن

�
�.
رد�يا ف� ت� ن�د �كه د ش من زا� هر سو آ� ن�ان را محاصره �كرده اس ت
آ��يا �با�يد �تسل�ي م ش�د و چ��ير�گي د ش�
ي
�
م
�
ب
ّ
�
�
�
�
خ
� را ب�ه ج�ان �خر �يد،
و
خواري
و
د
د
مان
ا
�
ر
را
ن
ن
خ
ف
ت
�يا ج��ن� ي�د و � ك ِ
ا� وطن را زا� �خون �خود گل�گون �كرد؟
گ
خ

�تسل
را�ه
دل�يران ا�يران ،راه دوم را �بر�گ�ز �يد ن�د .آ� ن�ان ن�ه ت��نها �ي م � شن�د ن�د ،ب�ل�كه آ�ن چ� ن�ان دل� ي ن
�
سي
�.
پ� ي�كار�كرد ن�د �كه پس زا� دو ه�ز ار و �صد سال ،ه ن� زو� خ�اطرهي آ�ن ،رد �يادها �با�قي اس ت
� آ�ور ب�ود .ح تّ�ي آ� ن�ان �كه سالح ن�دا ش� ت� ن�د ،ب�ه س�پاه د ش�من حمله ور
ن��برد دالوران ا�يرا� ني ش�� گ ف� ت

مي ش�د ن�د ،د ش�من را ن�ا ب�ود مي �كرد ن�د و �خود ن��ي�ز رد راه وطن ،ف�دا مي ش�د ن�د .آ�ر ي�و�ب زر�ن �با ش�مار
ع ظ�
ور� �برد� .گروهي �بس ي�ار زا� آ� ن�ان را ب�ه
ا ن�د �كي زا� س�پاه ي�ان �خود ،ب�ه س�پاه �ي م د ش�من ،ي� ش
ي
� حل ق�هي
خ� ك
� داده ب�ود ،ت�وا�نس ت
ا� ا�ف�ك ن�د و �با ا��ن�كه �بس ي�اري زا� سر �ب زا�ان �خود را زا� دس ت

�
�
�
خ� ج�م ش� ي�د
� ز�ود ت�ر زا� د ش من� ،خود را ب�ه ت � ت
محاصرهي س پ�اه د ش من را �ب ش�كا ف�د .او مي�خواس ت
�
�برسا ن�د ت�ا ب� ت�وا ن�د زا� آ�ن د ف�اع � ك ن�د .رد ا ي�ن ه ن�گام ،آ�ن ب �خ ش� زا� س�پاه اس�ك ن�در �كه رد ج�ل�گه ما ن�ده
�.
ب�ود ،راه او را �بس ت
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� �كرد ن�د �كه
   كا�ه ب�ه د ش�من ،حمله ُ�برد .او و س پ�اه ي�ا�ن ش� ،آ�ن ق�در م ق�اوم ت 
آ�ر ي�و�ب زر�ن ،ب�ي �با ن
هم�گي � شك��ته ش�د ن�د و خ�اطرهاي ب�ه �ياد ما ن�د�ني زا� ا�يس ت�اد�گي رد راه م ي�هن را �براي آ� ي� ن�دگان ب�ه �يادگار
�گ�ذ ا ش� ت� ن�د.

مي
� دا ش� ت� ن�ي ،رد دوران ما ن��ي�ز ه�ز اران سر �ب زا� و سردار ش� ج�اع،
ا�يران� ،هن ع�ز �ي�ز و دوس ت
ب�ه �خود د�يده اس�؛ مردان و ز��ا� ني �ه رد طول ه ش�� سال ج��گ ت�ح
ي
م
�
ل
ل
را�
دو
ي
�ع ق
ن ك
ت
ت
ت
ن
�بر ا�يران،
ور��يد ن�د و زا� اسالم و ا�يران د ف�اع �كرد ن�د و ن�ام
دالورا�ه رد �برا�بر د ش�م ن�ان� ،پا�يداري ز
ن
ن� ي��كو ي�ي زا� �خود �بر ج�اي �گ�ذ ا ش� ت� ن�د.

ب�ه ن�ام �كو چ�ه ها و خ� ي�ا�بانهاي مح ّل ز� ن�د �گي �خود ،ن�گاه � ك ن� ي�د! ن�ام ا ي�ن دالوران و ش�ه ي�دا ِ
ن

ي
بب
� و ف�دا   كاري
وطن را رد آ� ن� ج�ا مي ت�وا ن� ي�د �� ي� ن� ي�د .هر �يك زا� ا�ن ن�ام ها ب� ي�ا ن��گر �پا�يداري ،ش� ج�اع ت
� زفر� ن�دان ا ي�ن م زر� و ب�وم هس ت� ن�د.
درست و نادرست
 1آريو برزن  ،در ا ّولين حمله ي اسكندر،او و سپاهيانش را وادار به عقب نشيني كرد.
 2هنگام غروب ،آريو برزن  ،سپاه خود را تا بلندترين نقطه ي كوه پيش راند.

 3اسكندر در حمله به ايران ،به هر شهري كه مي رسيد ،آن را با خاك يكسان مي كرد.
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درك مطلب
 1تاخت و تاز سهمگيني كه از سوي باختر آغاز گشت ،چه بود؟ دليل آن را بيان كنيد .
 2وقتي سپاهيان اسكندر وارد گذرگاه شدند،آريو برزن چه فرماني به سربازانش داد؟
 3دليران سپاه ايران ،وقتي خود را در محاصره ي سپاه اسكندر ديدند ،چه كردند؟
 4نام كوچه ها و خيابان هاي محلّ زندگي شما  ،يادآور چه كساني است؟
.

5

واژهآموزي
ميهن دوست :به كسي ميگويند كه ميهن خود را دوست مي دارد.
انسان دوست :به كسي ميگويند كه انسان ها را دوست مي دارد.
هنر دوست :به كسي ميگويند كه هنر را دوست مي دارد.
حاال تو بگو:
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ايران دوست:

.

خدا  دوست:

.

بخوان و بينديش

چند روزی بود که « ْ
زاغ بور» مثل ُمردهها کف قفس افتاده بود ،لب به آب و دانه نمیزد
و از صبح تا شب این آواز را می خواند :کو کو کو وطنم ...کو کو کو وطنم. ...
صاحب ْ
زاغ بور که دیگر از شنیدن این آواز ،خسته شده بود ،قفس را باز کرد و او را بیرون
ِ
انداخت.
ْ
زاغ بور وقتی دید دیگر در قفس نیست ،پر زد و از خانهی صاحبش دور شد.
صاحب ْ
زاغ بور گفت «:وطن این پرنده ،حتم ًا از قفس طالیی من با صفاتر است .ای کاش
بال داشتم ،دنبالش می رفتم تا ببینم وطن او کجاست!».
ْ
زاغ بور پرواز کرد و رفت تا به یک درخت سپیدار سرسبز که وسط یک دشت بزرگ بود،
رسید .آرام روی شاخهی سپیدار نشست .بالهایش را به هم زد و شروع کرد به آواز خواندن:
کو کو کو وطنم...کو کو کو وطنم. ...
سپیدار با برگ هایش ،برای او کف زد و گفت «:چقدر آوازت قشنگ است!».
ْ
زاغ بور گفت «:اگر اجازه بدهی کمی روی شاخههایت استراحت میکنم و زود میروم».
سپیدار گفت « :چقدر عجله داری! کجا میخواهی بروی؟».
ْ
زاغ بور گفت «:را ِه درازی در پیش دارم ،میخواهم به وطنم بروم».
سپیدار گفت«:من سرسبزترین سپیدار این دشت هستم .زیر پایم چشمهی زالل است
و باالی سرم آسمان آبی .خیلی از پرنده ها آرزو دارند ،روی شاخههای من النه بسازند ،اگر
دوست داری ،النهات را روی شاخه های من درست کن».
ْ
زاغ بور گفت «:وطن من جای دیگری است؛ من دور از وطنم نمیتوانم زندگی کنم» .بعد،
از روی شاخهی سپیدار ،پرواز كرد .
سپیدار گفت   «:وطن این پرنده حتم ًا از شاخههای من سرسبزتر است .ای کاش ریشههایم
در خاک نبود ،دنبالش میرفتم تا ببینم وطن او کجاست!».
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ْ
زاغ بور پرواز کرد و رفت تا به جویباری رسید .پایین آمد و کنار جویبار ،روی تخته سنگی نشست.
آب جویبار مثل اشک چشم ،زالل بود .عکس ماه ،توی آب افتاده بود .ماهیهای كوچولو دور س ِر ماه
ِ
میچرخیدند.
زاغ بور ،منقارش را توی جویبار فروکرد تا آب بخورد .ماهیها دو ِر منقارش جمع شدند و به ْ
ْ
زاغ بور
گفتند« :خوش آمدی ،پرنده ی زیبا  !».
ْ
زاغ بور منقارش را از آب بیرون آورد و گفت «:سالم ،ماهیهای قشنگ».
ماهی ها گفتند  « :ما تا كنون پرندهای به زیبایی تو ندیدهایم،کجا می روی؟».
ْ
زاغ بور از کنار جویبار برخاست و گفت « :دارم به وطنم برميگردم ،وطنم جای خیلی دوری است».
ماهیها تا جواب ْ
زاغ بور را شنیدند ،گفتند  « :وطن این پرنده حتم ًا از جويبار ما زاللتر است .ای
کاش مي توانستيم ،دنبالش برويم  ،تا ببینيم وطن او کجاست!».
ْ
زاغ بور به پرواز خود ادامه داد و رفت؛ تا به باغي بسیار زیبا و پر از پرنده رسید .تا چشمش به باغ
افتاد ،پایین آمد .روی ردیفی از شمشادها که مثل دیوار ،دو ِر باغ کشیده شده بودند ،نشست.
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لک لکی سفید که روی درختی ،نزدیک ْ
زاغ بور نشسته بود ،سالمکرد و گفت «:به باغ پرندگان،
خوش آمدی!».
طاووسی که چتر زیبا و رنگارنگش را باز کرده بود ،مقابل ْ
زاغ بور ایستاد و گفت «:اینجا با بهشت،
فرقی ندارد».
پرستویی که بالهای خاکستری داشت ،النهی خودش را به ْ
زاغ بور نشان داد و گفت «:پرندهها
خیلی باید خوشبخت باشند که بیایند و در اینجا النه بسازند».
ْ
زاغ بور که از باغ پرندگان خوشش آمده بود ،بدون آنکه حرفی بزند ،پر زد و توی یکی از النه های
خالی نشست .پرندگان خوشحال شدند .کالغ از ذوق ،قارقار کرد و رفت تا خبر ماندن ْ
زاغ بور را به
پرندگان دیگر برسانَد.
ْ
زاغ بور آن شب ،توی النه خوابید .نيمههای شب از خواب پرید .سرش را از الی برگهای ُپرپشت
درخت ،بیرون آورد و به آسمان نگاه کرد .یاد آسمان صاف و پرستارهی وطنش افتاد .چشمهایش را
بست تا دوباره بخوابد ،هرچه کرد ،دیگر خوابش نبرد .نزدیکیهای صبح ،پَر زد و روی بلندترین درخت
باغ نشست .صبر کرد تا آفتاب باال آمد ،آن  وقت ،پرواز کرد و رفت تا جاهای دیگر باغ را ببیند.
نزدیکیهای ظهر ،خسته و گرسنه ،کنار یکی از چشمههای باغ نشست تا کمی آب و دانه بخورد .هنوز
چیزی نخورده بود که لک لک سفید ،آرام کنار او فرود آمد و پرسید «:از باغ پرندگان ،خوشت آمد؟».
زاغ بور ،سرش را تکان داد و گفت «:من قب ً
ْ
آب نبات بود و
ال توی قفس طالیی بازرگان بودم ،غذایم ِ
ارزن اعال ،کارم فقط خوردن و خوابیدن و آواز خواندن بود؛ ا ّما دور از وطنم ،شاد نبودم .این باغ هم فرق
زیادی با آن قفس ندارد؛ فقط کمی بزرگتر از آن قفس است؛ شما هم پرندگان خیلی مهربانی هستید.
مثل خو ِد من ،بال دارید ،پَر دارید ،نوک دارید؛ ا ّما هیچ کدامتان ْ
زاغ بور نیستید».
ْ
زاغ بور ،این را گفت و بال زنان از باغ پرندگان بیرون رفت.
تعجب به ْ
زاغ بور نگاه کردند و گفتند   « :وطن این پرنده حتم ًا از باغ ما ،زیباتر است.
پرندگان با ّ

کاشکی میتوانستیم از این باغ ،دل بکنیم ،دنبالش برویم تا ببینیم وطن او کجاست!».
ْ
زاغ بور همین طور که میرفت ،صدای خروشانی شنید .چشمهایش را باز کرد .او به دریا رسیده بود.
پایین آمد و روی بادبان یک کشتی ،کنار چند مرغ دریایی نشست .یکی از مرغان دریایی به او
گفت «:ما تا كنون تو را این طرفها ندیدهایم ،اسم تو چیست؟ ،از کجا آمدهای؟».
زاغ بور گفت «:اسم من ْ
ْ
زاغ بور است ،از را ِه دوری آمدهام ،میخواهم به وطنم برگردم ،آن طرف
آب ».
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مرغ ماهیخوا ِر پیر که به بادبان کشتی ،آویزان شده بود و به حرف های ْ
زاغ بور و مرغان دریایی
گوش میداد ،کیسهی زیر گلویش را تکان داد و گفت «:عبور از این دریا غیر ممکن است،کمی جلوتر،
توفانهای وحشتناکی دارد ،تا حاال مسافران زیادی در این توفانها جان خود را از دست دادهاند».
ْ
زاغ بور بعد از شنيدن حرف های مرغ ماهیخوار ،کمی فکر کرد و از روی بادبان بلند شد.
تعجب ،یک صدا گفتند« :وطن این پرنده حتم ًا امنتر از ساحل دریاست .ای کاش
مرغان دریایی با ّ
از توفان نمیترسیدیم ،دنبالش میرفتیم تا ببینیم وطن او کجاست!».
ْ
زاغ بور به تنهایی ،روی آب ها پرواز میکرد .هرچه جلوتر میرفت ،سرعت باد بیشتر میشد .او داشت
به وطنش فکر میکرد که ناگهان باد سردی وزيد ،برق شدیدی آسمان را روشن کرد .صدای رعد در
دریا پیچید و باران تندی شروع شد .موج ها باال آمدند .کشتی کوچکی که آن نزدیکیها در حرکت بود،
بر اثر برخورد موج  ،درهم شکست و تخته پارههای آن ،روی آب ،پراكنده شدند  .توفانْ ،
زاغ بور را برد.
ْ
زاغ بور هرچه بال زد ،نتوانست خودش را نگه دارد .سرش گیج رفت و در میان امواج دریا گرفتار شد .از
ترس ،چشمانش را بست؛ ا ّما دیگر نتوانست آنها را باز کند .انگار م ّدت ها بود که در خواب فرو رفته بود.
تمام خاطراتش را فراموش کرد .وطنش ،آخرین چیزی بود که توی حافظهاش مانده بود .بعد از آن ،دیگر
چیزی نفهمید .وقتي دریا کمی آرام شدْ ،
زاغ بور چشمانش را باز کرد ،خودش را روی یک تخته پاره،
وسطِ دریا دید .باورش نمی شد .دریا آرام شده بود و خشکی از دور پیدا بود .یک دفعهَ ،جستی زد،
بالهای خیسش را تکاند و با سرعت از روی تخته پاره به طرف خشکی پرواز کرد.
ْ
زاغ بور همین طور که پرواز میکرد ،بي اختيار شروع به آواز  خواندن كرد .یک دفعه صدایش چند
برابر شد .به پایین نگاه کرد؛ چشمش به رشته کوههای سر به فلک کشیده افتاد .
زاغ بور از روی کوهها ،حرکت میکرد .حیوانات زیادی آن پایین دنبال سایه ی ْ
سایهی ْ
زاغ بور میدویدند
و به آواز او گوش میدادندْ .
توجه به آنها با سرعت ،بال میزد و از روي کوهها میگذشت.
زاغ بور ،بي ّ
حیوانات ،وقتی از سایه ی ْ
زاغ بور عقب افتادند ،سر جای خود ایستادند و با حسرت گفتند « :وطن
این پرنده حتم ًا بلندتر از کوهسار است .کاشکی ،راه سنگالخی نبود ،دنبالش میرفتیم تا ببینیم وطن
او کجاست!».
عصر یک روز آفتابی بودْ .
زاغ بور همین طور که پرواز مي كرد ،احساس کرد پوست بدنش داغ شده است.
نسیمی گرم و خشک به صورتش خورد؛ بوی این نسیم برای ْ
زاغ بور آشنا بود .خود را توی آن نسیم
گرم ،رها کرد .چند بار بو کشید .قلبش پر از شادی شد .توی دلش گفت « :بوی وطن را احساس
میکنم!».
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ْ
زاغ بور ،کمی پایینتر آمد .بیاباني خشک ،زیر پایش پیدا شد .بوته های بیبرگ كويري ،تا سینه ،توی
ماسه بودند .تا چشم کار میکرد ،بیابان بود .از قفس طالیی بازرگان ،سپیدار سرسبز دشت ،جویبار زالل
ماهیها ،باغ زیبای پرندگان ،ساحل امن دریا و کوهسار بلند حیوانات ،خبری نبود؛ ا ّما قلب ْ
زاغ   بور از ش ّدت
شادی ،تند تند میزد .انگار که همهی دنیا را به او داده بودند .خودش را روی ماسه های داغ کویر انداخت.
تنش گرم شد .یاد دوران بچگیاش افتاد ،آن موقع که دنبال مادرش از این شاخه به آن شاخه میپرید.
بچه ْ
زاغ بورهایی که همبازیش بودند.
یاد دوستانش افتادّ ،
با خودش گفت « :راستی ،آنها اآلن کجا هستند؟ چه کار میکنند؟».
در همین موقع ،صدای سرود ْ
زاغ بورها ،سکوت کویر را شکست .آنها از البه الی بوته های خشک
خار بیرون پریدند و با دیدن ْ
زاغ بور ،یک صدا فریاد زدند «:به وطنت ،خوش آمدی!».
زاغ بورهای دیگر انداخت و با آنها همصدا شدْ .
زاغ بور ،بال بال زد و خودش را در آغوش ْ
ْ
زاغ بورها
از خوشحالی مثل گردبادي ،از زمین بلند شدند ،توی آسمان صاف کویر چرخی زدند و باز روی بوته ها
نشستند.
ْ
زاغ بور هم ،روی شاخهی خشک و ُپر از خار بوتهاي نشست و گفت  «:همین جا ،النهام را میسازم».
مح ّمددِهريزي

درك و دريافت
توجه به نمودار زير ،درباره ي عناصر داستاني كه خوانديد ،گفتوگوكنيد.
با ّ
شخصیت ها
نقشه ی عناصر داستان

زمان
مکان
رویدادها یا
حوادث
پیام
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حكايت

« هنوزم ز خُ ردی به خاطر َد َرست

که در النهي ماکیان ،بُرده دست

به منقارم آنسان به سختی َگزید

که اشکم چو خون از رگ آن دمَ ،جهید

پدر ،خنده بر گریهام زد که هان!

وطـن داری آمـوز ا ز مـاکیـان»
علياكبر دهخدا

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

با يك گل بهار نميشود.
دشمن ،نتوان كوچك و بيچاره شمرد.
جوينده ،يابنده است.
كوه به كوه نميرسد ،آدم به آدم ميرسد.
سالي كه نكوست از بهارش پيداست.
زخم زبان ،بدتر از زخم شمشير است.
ميهن دوستي ،نشانهي ايمان است.
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