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کارگاه متــنپژوهــی
قلمرو زبانی

 1معنای واژه های مشخّ ص شده را بنویسید.
جهد برتوسـت و بر خدا توفیق

زانکه توفیق و جهد هسـت رفیق

خنیـده بـه گیتی به مهـر و وفا

ز اهریمنـی دور و دور از جفـا

سنایی
فردوسی

 2سـال گذشـته خواندیـم که در شـیوۀ بالغی ،جـای اجزای کالم در جملـه ،تغییر می کند،
ا ّما در متن آموزشـی ،مطابق با شـیوۀ عادی و نوشـتا ِر معیار ،نهاد در آغاز جمله و فعل در
پایان آن قـرار می گیرد.
اکنون اجزای بیت زیر را مطابق زبان معیار مرتّب کنید.
گفتنـد بـه اتّفـاق یک سـر

کـز کعبه گشـاده گـردد این در

 3در بیت های زیر ،نقش « َـ م» را بررسی کنید.
الف) دریـاب کـه مبتلای عشـقم

آزاد کـن از بلای عشـقم

ب) پـروردۀ عشـق شـد سرشـتم

جـز عشـق مبـاد سرنوشـتم

قلمرو ادبی
 1شـاعران ،در سـرودن منظومه هـاي داسـتاني ،غالبـ ًا از قالـب « مثنوي» بهـره مي گيرند؛
مهم ترين دليل آن را بنويسيد.
فارسی 2
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 2هريك از بيت هاي زير را از نظر كاربرد آرايه هاي ادبي بررسي كنيد.
چـون رايت عشـق آن جهان گير

شـد چون مه ليلي آسـمان گير

برداشـته دل ز كار او ،بخـت

درمانـد پـدر بـه كار او سـخت

 3در بیت زیر ،شاعر ،چگونه از تشبیه برای خلق کنایه بهره گرفته است؟
آمد سـوي كعبه ،سـينه پرجوش چـون كعبه نهاد حلقه در گوش

قلمرو فکری
 1معني و مفهوم بيت زير را به نثر روان بنويسيد.
حاجـت گـ ِه جملۀ جهان اوسـت محـراب زمـین و آسمان اوست
 2در بيت هاي هفدهم و بیستم ،كدام ويژگي های «مجنون» بارز است ؟
توجه به بیت های زیر ،تحلیلی از سیر فکری پدر مجنون ارائه دهید.
  3بر مبنای درس و با ّ
عشـق بـازی ،کار بیـکاران بُـ َود

عاقلـش بـا کار بیـکاران چه کار؟

از سر تعمیر دل بگذر که معماران عشق

نعمت اهلل ولی

روز ا ّول ،رنگ این ویرانه ،ویران ریختند

بیدل

خویشان مجنون و چاره سازی آنها مقایسه کنید.
نگرش
 4مفهوم بیت زیر را با
ِ
ِ
عشق من از عقل میندیش
یک بار هم ای ِ

بگـذار کـه دل حل بکند مســئله ها را

. ................................................................................................................ 5
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گنــج   حکمــت

مردانواقعی

«سـری َسـقَطی» آمد .سلام کرد و گفت« :فالن پیر
یکی از کوه لُکام به زیارت َ
از کوه لُکام تو را سلام گفت».
َسـری گفت    « :وی در کوه سـاکن شـده است؟ بس کاری نباشد .مرد باید در میان
بازار مشـغول تواند بود ،چنان که یک لحظه از حق تعالی غایب نشـود».
تذکره االولیاّ ،
عطار
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باران محبّت

فارسی 2

اصناف موجودات می آفرید ،وسـایط گوناگون در هـر مقام ،بر کار کرد .چون
حـق تعالـی چون
ِ
طین ».خانۀ آب و گِل آدم ،من می سـازم.
کار به
ِ
خلقت آدم رسـید ،گفت « :إنّی خال ٌِق بَشَ ـراً ِم ْن ٍ
جمعی را ُمشـتبِه شـد؛ گفتند « :نه همه تو ساخته ای؟»
گفـت   « :اینجـا اختصاصـی دیگر هسـت که این را به خودی خود می سـازم بی واسـطه ،که در
او گنـج معرفت تعبیـه خواهم کرد».
السالم ـ
پس جبرئیل را بفرمود که برو از روی زمین یک مشت خاک بردار و بیاور .جبرئیل ـ علیه ّ
برفت؛ خواست که یک مشت خاک بردارد .خاک گفت« :ای جبرئیل ،چه می کنی؟»
گفت   « :تو را به حضرت می برم که از تو خلیفتی می آفریند».
تاب
خـاک سـوگند بـرداد بـه ع ّزت و ذوالجاللـی حق که مرا مبر کـه من ِ
طاقت ُقرب نـدارم و ِ
نهایـت بُعد اختیار کردم ،که ُقربت را خطر بسـیار اسـت.
آن نیـارم؛ مـن
ِ
جبرئیـل ،چـون ذکر سـوگند شـنید ،به حضـرت بازگشـت.گفت« :خداوندا ،تـو داناتری ،خاک
تن  در نمی دهد .میکائیل را فرمود   « :تو برو ».او برفت .همچنین سـوگند برداد .اسـرافیل را فرمود:
«   تو    برو ».او برفت .همچنین سـوگند برداد .برگشـت.
حـق تعالـی عزرائیـل را بفرمـود   « :برو؛ اگـر به طوع و رغبت نیایـد ،به ِاکراه و به اجبـار ،برگیر و
بیاور».
عزرائیـل بیامـد و بـه قهـر ،یک قبضه خـاک از روی جملۀ زمین برگرفت و بیـاورد .آن خاک را
میـان ّ
مکـه و طائف ،فرو کرد .عشـق ،حالی دو اسـبه می آمد.
ـر
تعجـب در
جملگـی مالیکـه را در آن حالـت،
ِ
انگشـت ّ
ِ
دنـدان تحیّـر بمانده که آیا این چه سِ ّ
ِ
کمـال مذلّت و
حضـرت ع ّزت بـه چندین ا ِعـزاز می خوانند و خاک در
خـاک ذلیـل را از
اسـت کـه
ِ
ِ
ِ
حضـرت غَنا ،دیگری را
حضـرت عـ ّزت و کبریایی ،چندین ناز می کنـد و با این همه،
خـواری ،بـا
ِ
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بـه جـای او نخوانْـد و این سِ ـر با دیگـری در میان ننهاد.
ِ
ـر مالیکه فرو می گفـت« :إنّی أَعلَ ُم مـا ال تَعلَ ُمون،».
الطـاف الوهیـت و
ِ
حکمـت ربوبیت ،به سِ ِّ
شـما چـه دانیـد کـه مـا را با این مشـتی خاک ،چـه کارها از ازل تـا ابد در پیش اسـت؟ معذورید که
شـما را سـر و کار بـا عشـق نبـوده اسـت .روزکی چنـد صبر کنید تا مـن بر این یک مشـت خاک،
دسـت کاری قدرت بنمایم ،تا شـما در این آینه ،نقش های بوقلمون بینید .ا ّول نقش ،آن باشـد که
همـه را سـجدۀ او باید کرد.
محبـت بـر خاک آدم بارید و خـاک را گِل کرد و به ی ِد قـدرت در گِل از
پـس ،از ابـ ِر کـرم،
ِ
بـاران ّ
حق اسـت.
محبت ّ
گِل ،دل کرد .عشـق ،نتیجۀ ّ
ا�ز ش� ن ش ق خ ک
آ
فت ش �
صد ���نه و �ور رد ج هاـن حاصل ش�د
ب��م ع�� � ،ا� �دم گل ش�د
ک ق ف ک
ن� ش ت ش ق گ
ش
�ز
�دـ و ن�ام�دل ش�د
ر� روح ند�د
سر ��رِ ع�� ب�ر ِ
ی��� طره�رو چ�� ی

متعجب وار می نگریسـتند که حضـرتِ َجلّت به خداوندی خویش ،در آب و
جملـه ،در آن حالـتّ ،
تصـرف می کـرد و در هـر ذ ّره از آن گِل ،دلـی تعبیه می کـرد و آن را به نظر
گِل آدم ،چهـل شـباروز ّ
عنایـت ،پـرورش مـی داد و حکمـت با مالیکه می گفت« :شـما در گِل منگرید ،در دل نگرید».
ن
گ
گ
گ
�ر من � �ظ ری �به س ن�� ب�ر ،ب��مارم
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آ
ا�ز گ
خ
س ن��  ،دلی سو��ته ب� ی�رون �رم

اینجا ،عشـق معکوس گردد؛ اگر معشـوق خواهد که از او بگریزد ،او به هزار دسـت در دامنش
آویـزد .آن چـه بود که ا ّول می گریختی و این چیسـت که امـروز درمی آویزی؟
ـ آن روز گِل بودم ،می گریختم ،امروز همه دِل شدم ،در می آویزم.
نفایس
خزاین غیب ،گوهـری ،در نهاد او تعبیه می کردند ،تـا هر چه از
همچنیـن ،هـر لحظـه از
ِ
ِ
خزایـن غیـب بـود ،جملـه در آب و گ ِِل آدم ،دفیـن کردنـد .چـون نوبت بـه دل رسـید ،گ ِِل دل را از
ِ
آفتاب نظـر بپروردند.
آب حیاتِ ابدی سرشـتند و به ِ
بهشـت بیاوردنـد و بـه ِ
چـون کا ِر دل بـه ایـن کمال رسـید ،گوهری بـود در خزانۀ غیب که آن را از نظـر خازنان پنهان
دل آدم.
داشـته   بود .فرمـود کـه آن را هیچ خزانه الیق نیسـتّ ،اال حضرتِ مـا ،یا ِ

صـدف امانت معرفـت تعبیه کـرده بودند ،و بـر ُملک و
محبـت بـود که در
ِ
آن چـه بـود؟ گوهـ ِر ّ
ملکوت عرضه داشـته ،هیچ کس اسـتحقاق خزانگی و خزانه داری آن گوهر نیافته ،خزانگی آن را
جان آدم شایسـته بود.
ِ
دل آدم الیـق بـود ،و بـه خزانه داری آنِ ،
قـرب ،هیـچ کس آدم را نمی شـناختند .یک بـه یک بر آدم می گذشـتند و می گفتند:
مالیکـۀ ُم ّ
«  آیا   ایـن چه نقش عجیبی اسـت کـه می نگارند؟»
آدم به زیر لب آهسـته می گفت   « :اگر شـما مرا نمی شناسـید ،من شـما را می شناسـم ،باشـید تا
من سـر از این خواب خوش بردارم ،اسـامی شـما را یک به یک برشـمارم».
ابلیس
هر چند که مالیکه در او نظر می کردند ،نمی دانسـتند که این چه مجموعه ای اسـت تا ِ
ُپرتلبیـس یـک بـاری گِـرد او طواف می کرد .چون ابلیس ،گِرد قالـب آدم برآمد ،هر چیز را که بدید،
دانسـت که چیسـت ،ا ّما چون به دل رسـید ،دل را بر مثال کوشـکی یافت .هر چند که کوشـید که
راهـی یابد تا بـه درون دل در رود ،هیچ راه نیافت.
ابلیـس بـا خـود گفت « :هرچه دیدم ،سـهل بود ،کار مشـکل اینجاسـت .اگر ما را آفتی رسـد از
ایـن شـخص ،از ایـن موضـع تواند بـود و اگر حق تعالی را بـا این قالب ،سـر و کاری خواهد بود ،در
این موضع تواند بود ».با صدهزار اندیشـه ،نومید از د ِر دل بازگشـت .ابلیس را چون در دل آدم بار
ندادنـد ،مردود همۀ جهان گشـت.
مِرصاد العِباد ِمنال َمبدأ الی ال َمعاد ،نجم الدّینرازی (معروف به دایه)
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کارگاه متــنپژوهــی
قلمرو زبانی

  1معناي واژه هاي مشخّ ص شده را بنويسيد.
 تا در تحصيل فضل و ادب ،رغبتي صادق نباشد ،اين منزلت نتوان يافت.
اربابحاجتيموزبانسؤالنيست
نانـم افـزود و آبرويـم كاسـت

كليله و دمنه

درحضرتكريم،تم ّناچهحاجتاست؟

حافظ

بينوايـي بـه از مـذلّ ِ
ــت خواسـت

سعدي

توجه به جدول زير ،شكل ها و جايگاه همزه را در زبان فارسي بهتر بشناسيم:
 2با د ّقت و ّ
شكل همزه

مثال

ا

ء

ابر
اراده
اجرت

جزء
شيء

آ

آسان
اآلن
مار بوآ

أ

رأفت
مبدأ

ؤ

ئ

رؤيا
مؤلّف
لؤلؤ

هيئت
متأللئ

 اكنون براي كاربرد شكل هاي مختلف همزه ،شش واژة مناسب بيابيد و بنويسيد.
 3سال پیش خواندیم که:
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جملۀ «ساده» یک فعل دارد.
جملۀ «مر ّکب» (غیر ساده) بیش از یک فعل دارد.
جملۀ « مر ّکب» معمو ًال از یک جملۀ «  هسته» و یک یا چند جملۀ «   وابسته» تشکیل می شود.

جمله های وابسته با پیوندهای وابسته ساز (حرف پیوند) همراه هستند؛ نمونه:
است»
که شکست ،مق ّدمۀ پیروزی
«   من بارها آموخته
_______________
__________ام _
جملۀ هسته حرف پیوند

جملۀ وابسته

پیوندهای وابسته ساز پرکاربرد عبارت اند از:
«  که ،تا ،چون ،زیرا ،اگر ،با این که ،تا این که ،گرچه»  ... ،
توجه :پیوندهایی نظیر «  و ،اما ،ولی ،یا »  ... ،جمله های ساده را به هم پیوند می دهند.
ّ
اكنون ،در بند پایانی درس ،جمله های مر ّکب و پیوندهای وابسته ساز را مشخّ ص کنید.

قلمرو ادبی
  1عبارت زير را از ديد آرايه هاي ادبي ،بررسي كنيد.
محبـت بر خـاك آدم باريد و خـاك را گِل كرد و بـه يد قدرت در
پـس ،از ابركـرم ،بـاران ّ
گِل از گِل ،دل كـرد.
 2در بيت زير « ،استعاره» را مشخّ ص كنيد و آن را بررسي نماييد.
سـر نشـت ِر عشـق بـر ِ
رگ روح زدند يك قطره فرو چكيد و نامش دل شد
 3براي هر مفهوم زير ،از متن درس ،معادل كنايي بيابيد و بنويسيد.
نپذيرفتن

().............................................................................

متوسل شدن
ّ

().............................................................................

شتاب داشتن

().............................................................................
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قلمرو فکری

 1در عبارت هاي زير ،مقصود از قسمت هاي مشخّ ص شده چيست؟
الف) شما در اين آينه ،نقش های بوقلمون بينيد.
ب) هر لحظه ،از خزاين غيب ،گوهري ،در نهاد او تعبيه مي كردند.
حکمت ربوبیت به ِس ّر ماليکه فرو می گفت.
پ) از
ِ
 2هر بيت ،با كدام قسمت از متن درس تناسب مفهومي دارد؟
تا ز تو دلپذیر شد ،هستی ناگزیر من
نا ِز تو و نیا ِز تو شد ،همه دلپذیر من

حسین منزوی

نیست جانش محرم اسرار عشق

هر که را در جان ،غم جانانه نیست

خواجوی کرمانی

تو ز قرآن ،اي پسر ،ظاهر مبين

ديـو ،آدم را نبينـد غيـر طيـن

مولوی

 3دربارة ارتباط معنايي آيات شريفة زير و متن درس توضيح دهيد.
ماء ُکلَّ َها( .همۀ نامها را به آدم آموخت).
الف) و َعلَّ َم آ َد َم ا َال ْس َ

(سورۀ بقره،آیۀ)31

ْ َ ..
ـما َواتِ َو ْ َ
ـال َف َأبَ ْی َن أَن َی ْح ِملْ َن َها َوأَشْ ـ َفق َْن ِم ْن َها
ب)إِنَّـا َع َرضْ َنـا
ض َوالْ ِج َب ِ
ال ْر ِ
ال َمان ََه َعلَى َّ
الس َ
(سـورۀ احـزاب ،آیـۀ )72
ان َظ ُلومـ ًا َج ُهـو ًال.
َو َح َملَ َهـا ْ ِ
نس ُ
ـان ِإنَّـ ُه َک َ
ال َ

(مـا امانـت را بـر آسـمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم؛ پـس ،از پذیرفتن و حمل آن
خودداری کردند و از آن هراسـناک بودند و انسـان ،آن را بر دوش کشـید .به درسـتی که
او بسـیار ستمگر و نادان بود).
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شعـرخـوانی

آفتاب ُحسن

�خ ك غ
ن
ا� و گلس تـا ن�م آ�ر�ز وس ت
 1ب��مای ر �ه ب�
�
ُ
آ
آفت
�ز
ا� حسن   ،ب�رون � دمی ا ب�ر
ای ��� ب
ن
گ ف ت �ز �ز � ش
���ی ن�ا « ب ي�� مر� ج�ان مرا ،ب�رو»
گ
� ع ن� ِاصر دلم �ر ف� ت
�ز �ي ن همرهان سس ت
�
ِ
گ
غ ه � ش� ت گ ش
ش� خ
� ِ�ر ِد �هر
 5دی ي�� ب�ا چ�را� می
گ
� ف� ت� ن�د ي�ا ف� ت
� می ن� ش�ود � ،ت
ســه ا ي�م ما
ج
� نپ�هان �ز د ي�ده ها و همه يد�ده ها ا�ز اوس ت
�

گ
� ك�ه ق� ن�د ف�راوا ن�م آ�ر�ز وس ت
�
ب�� ش�ای ل ب
ُ شَ َ
كان چ� ٔ
هرۀ م�ع ش�ع ت�ا ب�ا ن�م آ�ر�ز وس�ت
ِ
آ گ� ف� ت� ن� ت ك � ب ي ش
�� مر ن� ج�ا ن�م » آ�ر�ز وس ت
�
�ن � �ه «
ت
ش
سـم دس ت�ا ن�م آ�ر�ز وس ت
�
� ي�ر خ�دا و ر
�ك�ز د ي�و و دد ملولم و ان�سا ن�م آ�ر�ز وس ت
�
گ
� «:آ�ن ك�ه ي�ا ف� ت
� می ن� ش�ود آ� ن�م آ�ر�ز وس ت
� ف� ت
�»
آش ن
آ
� � نپ�ها ن�م آ�ر�ز وس ت
�
�ن �  �كارص�ع تِ
غزلیات شمس،جالل الدّین مح ّمد مولوی

درک و دریافت
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توجه به گونۀ «   ادب غنایی» بررسی کنید.
 1سه بیت نخستین این شعر را با ّ
  2دربارۀ دنیای آرمانی شاعر توضیح دهید.
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درس هشتم :در امواج سند
کارگاه متن پژوهی
گنج حکمت :چو سرو باش
درس نهم :آغازگری تنها
کارگاه متن پژوهی
روان خوانی :تا غزل بعد ...

درامواجسند

ق
غ
خ ش
سـ�نـه ماالن �رص �ور� ی�د
� ١به م�ر�ب ،
ی
گَ
گ
�ز ف
ف�رو می ر ی ��خ ت
� �ردی ع�ران نر��

گ
ش
ن�هان می � ش� ت
� روی رو�ن رو
آ ت ک ش
گ� ش� ت ن
� �پ�هان
� می
رد �ن � ی
ار�� � ب
�ز

گ ک لظ م ش
ُن
� د ی�ر ج�� ب�د
 5ا�ر ی�� ح �ه ا � ب
تُ ک
خ
�ز ک
آ ش
�به ��ت� های �ر� و �ون ت �ا ی��
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***

***

***

ک
ن
گ� ش� ت پ� ش
ت
ه
�
�
�هان می � � و ساران
ن
ن
�به روی � ی��ز ه ها و � ی� زـه داران
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گ
ف غ
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آ
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گ
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�
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شک
�ز � ش
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مهدي حميدي شیرازی
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کارگاه   متــنپژوهــی
قلمرو زبانی
  1در متن درس ،واژه هایی را بیابید که معانی زیر را دارا باشند.
نابودكننده ()....................
اسب ()....................

عميق()....................

توجه می کنیم:
  2جمله های زیر را با هم می خوانیم و به نقش های مختلف کلمۀ «امروز» ّ
امروز را غنیمت دان.
نقش :مفعول
نقش :نهاد
امروز ،روز شادی است.
نقش :مسند
گنجینۀ عمر ،امروز است.
مضاف الیه
نقش:
برنامۀ امروز ،تأیید شد.
ٌ
نقش :قید
امروز ،به کتابخانۀ ملّی می روم.
در همۀ جمله های باال به جز جملۀ آخر ،کلمۀ «امروز» ،نقش های اسم را گرفته است.
کلمۀ «امروز» در جملۀ آخر ،هیچ یک از نقش های اسم را ندارد.
منادا هم نیست« .امروز» در جملۀ مذکور  « ،گروه قیدی» است.
مقیـد می کند یا توضیحی
گـروه قیـدی ،بخشـی از جمله اسـت که جمله یـا جزئی از آن را ّ
نظیـ ِر مفهـوم حالـت ،زمان ،مکان ،تردیـد ،یقین ،تکرار و  ...را بـه جمله می افزاید.
قید می تواند از نظر «نوع» ،اسم یا صفت باشد.
در بیت های نهم و دهم ،قیدها را مشخّ ص کنید.

قلمرو ادبی
 « 1درياي خون» ،در بیت های هشتم و دوازدهم ،استعاره از چیست؟
 2ابيات زير را از نظر کاربرد « تشبیه» و «کنایه» بررسی کنید.
در آن سيماب گون امواج لرزان

خيال تازه اي در خواب مي ديد
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 3به شعر«  در امواج سند» د ّقت کنید؛ این شعر از چند بند هم وزن و هم آهنگ تشکیل شده است.
هر بند ،شـامل چهار مصراع اسـت؛ به این نوع شـعر «چهارپاره» یا «دوبیتی های پیوسـته»
می گویند؛ چهارپاره ،بیشـتر برای طرح مضامین اجتماعی و سیاسـی به کار می رود و رواج
آن ،از دورۀ مشـروطه بوده و تاکنون ادامه یافته اسـت.
ملک الشّ عرای بهار ،فریدون مشیری و فریدون تولّلی سروده هایی در این قالب دارند.
اكنـون ،نحـوۀ قـرار گرفتـن قافيه ها را در این چهار پارۀ حمیدی شـیرازی به كمك شـکل
نشان دهید.

قلمرو فکری
 1شاعر در بيت زير ،قصد بيان چه نكته اي را دارد؟
فـروغ
در آن تاريك شـب مي گشـت پنهان

خرگـه

خوارزمشـاهي

 2حميدي شيرازي در ابيات زير،چه كسي را و با چه ويژگي هايي وصف مي كند؟
كـه مژگانـش بـه خون ديده تر شـد
چـه انديشـيد آن دم ،كـس ندانسـت
زآتـش هـم كمـي سـوزنده تـر شـد
چـو آتـش در سـپاه دشـمن افتـاد
 3دربارۀ ارتباط معنايي بیت زير و متن درس توضيح دهيد.
در ره عشـق وطن از س ِر جان خاسته ایم تـا در ایـن ره چـه کنـد ه ّمـت مردانۀ ما
رهی معیّری

 4شاعر در بیت زیر ،چه صحنه ای از نبرد را وصف می کند؟
دو چنـدان مي شـكفت و برگ مي كرد
ولي چندان كه برگ از شاخه مي ريخت
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. ................................................................................................................ 5

گنــج حکمــت

چو سرو باش

حکیمی را پرسیدند« :چندین درخت نامور که خدای َع َّز و َجل آفریده است و برومند،
هیچ یک را آزاد نخواندهاند؛ مگر سـرو را که ثمرهای ندارد .در این چه حکمت اسـت؟»
معین اسـت که به وقتی معلـوم ،به وجو ِد آن تـازه آید و
گفـت      « :هـر درختـی را ثمره ّ
گاهی به عد ِم آن پژمرده شـود و سـرو را هیچ از این نیسـت و همه وقتی خوش اسـت و
این اسـت صفت آزادگان».
آ ن
ک
گ
پ�س ا�ز خ�ل ی� ف�ه �ب�خ واهد گ��ذ ش� ت
� رد ب� غ�داد
�به �� چ�ـه می ��ذ رد دل م ـ�نهـ �ه د ج�لــه ب�سی
ن�خ ش ک
ش آ
گ ت �ز س ت آ
ت �ز
�
ن
ت
س
ی
�
�
ور� د � ی�ا ی�د ،چ و سرو ب�ا� ��زاد
� ب�ر � ی�د ،چ�و �ل ب�ا� �ر م
�ر� د
گلستان،سعدی
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آغازگريتنها
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نوجوانیمیان باال با بر و بازویی خوش تراش و رعنا،سواربراسبیسینه فراخ،پیشاپیش
سپاه خود ،دروازه های غربی تهران را با هیجان و شور بسیار به مقصد تبریز ،پشت سر
می گذاشت .فتحعلی شاه ،به سفارش آغا مح ّمدخان و با دریافت های شخصی خویش،
عباس میرزا را با اعطای نشان والیتعهدی ،راهی
دارالسلطنۀ تبریز
ّ
فرزند دوم خودّ ،
کرده بود.
در این سفر ،شاهزاده را فرزانه مردی همراهی می کرد ،او کسی جز میرزا عیسی
قائم مقام نبود .شاهزادۀ نوجوان ،وی را نه تنها وزیر خردمند ،بلکه مرشد و پدر معنوی
خود می دانست و بی اذن و خواست او دست به کاری نمی زد .شوق وزیر اندیشمند و
نیک خواه نیز به او کمتر از شوق ولیعهد به وزیر نبود؛ او در چشم های درشت ،سیاه
عباس میرزا ،یک جهان ،معنی و کشش می دید و در امتداد نگاه ّ
متفکرش،
و گیرای ّ
روشن تدبیر ُملک و رعیت پروری را می خواند.
افق های
ِ
یک قرن بیشتر است که اختالفات و جنگ های داخلی مثل کاردی بر پهلوی این
کشور نشسته است .بزرگان طوایف و فرماندهان سپاه برای کسب تاج شاهی و رسیدن
به حکومت والیات به جان هم افتاده ،کشور را میدان تاخت و  تاز وکشتار و تباهی کرده اند،
ا ّما در این فاصله ،اروپا قدم های بزرگی برای پیشرفت برداشته است .آنها کارگاه های
متع ّدد صنعتی ساختند .کارخانه های توپ و تفنگ راه انداختند .دانشگاه های
بزرگ برپا  کردند .از همه مهم تر ،نیروی دریایی عظیمی ترتیب دادند و کشتی ها و
جهانگردهایشان را به دورترین نقاط جهان فرستادند .ملّت ها و قبایل مختلف که بوی
پیشرفت اروپا به مشامشان نرسیده بود ،با تیر و کمان و شمشیر نتوانستند از عهدۀ
تصرف
مقابله با لشکر مج ّهز به توپ و تفنگ آنها برآیند .به این ترتیب ،دیارشان به ّ
قدرت های اروپایی درآمد.
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عباس میرزا بعد از چند سال حضور در تبریز ،خود را برای شرکت در مراسم
نوروز  1183هـ  .ش .بود و ّ
سال ِم نوروزی شاه ،به تهران رسانده بود .رقابت شاهزادگان در تقدیم هدایا و تالششان برای باز کردن
جای بیشتر در دل پدر ،جلوه هایی از این بساط نوروزی بود .با این همه ،مراسم آن سال با رسیدن خبر
تحرک روس ها در شمال آذربایجان و گرجستان ،تنها لُعابی از تشریفات به رو داشت .دربار از درون در
ّ
تب و تاب و التهاب بود .فکر حملۀ روس ،بختک وار روی دربار چنبره زده بود .سران کشور و در رأسش
فتحعلی شاه ،در فکر تدارک سپاه برای مقابله با دست اندازی های روس ها بودند .شاه از قدرت
همسایۀ شمالی خود ،روسیه ،کم و بیش آگاهی داشت؛ خبرهای تازه از سازمان ارتش و سالح های
پیشرفته و فراوان آن کشور ،سایۀ وحشتی بر وجودش انداخته بود .اتّحاد حاکم گرجستان با روسیه
و رفتن به تحت الحمایگی آن ،بریده شدن و از دست رفتن محض یک منطقه از ایران نبود ،نشان
از به هم خوردن توازن قوای دو کشور همسایه و برتری و چیرگی کشور رقیب بود.
صبح حرکت فرا رسید .آفتاب داشت تیغ می کشید .گرد و غبار سپاهیان ،آسمان تبریز را فرا گرفته  بود.
ِ
صداها و نعره های در هم شترهای حامل زنبورک ،قاطرهای بارکش و اسب ها ،با آهنگ شیپورها
و طبل های جنگی در می آمیخت .سربازانی که اسب و تفنگ نداشتند ،پشت سواران و تفنگ داران،
مشتاقانه و مص ّمم قدم برمی داشتند .شور جنگ و دفاع در دل ها تنوره می کشید .چهره هایی که از
عباس میرزا پیشاپیش سپاه ،سوار
خبرحملۀ روس درهم رفته بود ،با تماشای شکوه سپاه ،شکفته می شدّ .
بر اسبی کوه پیکر و چابک ،همچون معبدی که بر فراز ّتپه ای جلوه گری کند ،دل از ناظران می برد.
سپیدۀ فردای گنجه با نهیب و صفیر گلوله های توپ روس ،باز شد .توده های دود و آتش و گرد
و غبار ،با آخرین حلقه های شب درآمیختند .کسی شکفتن صبحی چنین را باور نداشت .شهری
که داشت خود را برای استقبال از بهار آماده می کرد ،اینک بست ِر َف َوران خشم و آز دشمن شده بود.
با این همه ،پیشگامی حاکم شهر ،جوادخان ،در دفاع و پیش مرگی فرزندان و برادرانش ،شوری
میسر نشد .دشمن با بار خفّتی بر دوش،
در جان ها می نهاد .نفوذ به حصار ،با پایداری تفنگ داران ّ
واماندۀ ماندن و رفتن شده بود تا اینکه یکی از شب ها با خیانت گروهی از شهر ،راه برجی به روی
محاصره گران باز شد و به دنبال آن ،سپاه روس مثل مور و ملخ در پهنۀ شهر پراکنده شدند.
مردم با سنگ پاره ،چوب دستی و ابزار دهقانی ،در برابر متجاوزان ایستادند و سینه ها را سپر
گلوله های آتشین ساختند .جواد خان همراه برادران و فرزندانش ،چندین بار ،خود را بیرون از
حصار به صف آتش دشمن زد و حماسه ها آفرید .اجساد و زخمی های روس ها و مردم گنجه،
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مثل برگ های خزان زده ،زمین را پوشانده بود .صف های مقاومت مردمی یکی پس از دیگری
می شکست .جوادخان و یارانش بی باکانه شمشیر می کشیدند .شهر عرصۀ روز محشر را به خاطر
می آورد .گنجه با واپسین رمق هایش ،زیر سقفی از دود و غبار نفس می کشید .دیری نگذشت که
تصرف سپاه روس در آمد .بادهای اواخر زمستان ،ناله های واماندگان را با بوی خون
این منطقه به ّ
جوادخان و هزاران شجاع گنجه تا فراز قلّه های قفقاز می برد.
نیروهای آماده در تبریز جمع شده بودند .سربازان و فرماندهان را پیش از آنکه حکم و سفارش
هستی
حاکمان و خان ها در این مکان گِرد آورده باشد ،عشق به میهن و دفاع از حریم زندگی و
ِ
هم وطنانشان به اینجا کشانده بود .مشاهدۀ صحنه های ناب و توفندگی فرزندان میهن ،برای
اس جوان را به وجد می آورد و دلش را برای تحقّق آرمان های ملّی اش
عب ِ
رویارویی با دشمنّ ،
استوار و امیدوار می کرد.
خودفروختگی چند تن از دشمنان
با وجود پایداری و جان فشانی بسیاری از مردم ،سرسپردگی و
ِ
خانگی سبب شد دروازۀ بخش های وسیع تری از قفقاز به روی دشمن باز شود .فرماند ِه سپاه ایران،
نیروهایش را در فاصله ای کوتاه تر از موعد پیش بینی شده ،به کرانه های رود ارس رساند .قفقا ِز
عباس میرزا حرکت
زخم خورده و ستم دیده ،نگاه منتظر و یاری جویش را به جنوب ـ جایی که سپاه ّ
خود را آغاز کرده بود ـ دوخته بود .موج های سنگین و افسارگسیختۀ ارس ،سدوار در برابر سپاه
ایستاده بود و چشم ناظران را خیره می کرد.
ایران آن روز ،دو درباربود! دربار بزم و دربار رزم؛ بزم پدر ،رزم پسر.
در ِ
السلطنه رو کرد به حاضران و گفت « :افسران و فرماندهان شجاع ،هم سنگران و یاران
نایب ّ
عزیز ،غرض از گردهمایی امروز ،بیان نکته هایی است که اه ّمیت شان کمتر از مسائل دفاع و جنگ
نیست.
بر همگان مسلّم است که شما جنگاوران سرافراز ،در طول سال های دفاع ،شجاعانه و مخلصانه
جنگیدید و هرگز بار خفّت و خوفی بر دوش نکشیدید .دالوری ها و جان فشانی های سربازان فداکار
و شما افسران عزیز ،علی رغم محرومیت های فراوان تا به آنجا بود که دشمن را هم به تحسین و
اعجاب وا داشت .با این حال ،ما بسیاری از سرزمین های مادری و هموطنان و پاره های تن خود را
در این سال ها از دست دادیم و مجبور به قبول شرایطی دشوار در عهدنامۀ ننگین گلستان شدیم.
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سال های دفاع و پایان تلخش ،واقعیتی را به ما نشان داد و آن اینکه ،جنگ سپاه روس با ما
جنگ میان ارتش دو کشور نبود؛ جنگ ارتش و کشوری بزرگ با ارتش و کشوری نامنسجم و
دچار اختالفات داخلی نبود؛ این جنگ ،جنگ بین دو زمان متفاوت بود؛ جنگ نو و کهنه ،تازگی و
فرسودگی .پیش بینی نتیجۀ چنین برخوردی هم ،چندان دشوار به نظر نمی رسید؛ نویی و جوانی،
هر چند آلوده به پستی ها و زبونی ها باشد ،غالب ًا پیروز میدان است .با این وصف ،شکست ما هیچ
جای شگفتی نداشت.
یاران من ،اگر جنگ ،چیزهای ارزشمندی را از ما گرفت ،در مقابل ،درهایی را به روی ما گشود.
صدای مهیب توپ ها و گلوله های دشمن ،ما را از خواب قرن ها بیدار کرد .ما برای زنده ماندن و
پویایی بیشتر ،به ایجاد نهادهای جدید دانش و صنعت نیاز داریم .باید فرزندانمان را با دانش ها و
روش های معمول روزگار تعلیم دهیم.
پیشرفت و تم ّدن نمی تواند یک سویه و تَک بُعدی باشد .افسر و سرباز ما زمانی از مرزهای وطنمان،
خوبپاسداریمی کنندکهفکرشانازجانبمیهنوادارۀعالمانهوعادالنۀملک،ایمِنباشد؛همان گونه
که ملّت و دولت ،زمانی به آسودگی ،سر به کار خود خواهند داشت که بدانند ارتش آنها ،ابزار و قدرت
شایسته برای پاسداری از مرزها را دارد.
مردمی که به خانه های تاریک و بی دریچه عادت کرده اند ،از پنجره های باز و نورگیر ،گریزان
هستند؛ آخر چشمشان را می زند و خسته شان می کند .جنگ با افکار پوسیده ،دشوارتر از جنگ
روی جبهه هاست .الزمۀ حضور و مبارزه در هر دو جبهه ،عشق است .با این تفاوت که در جبهۀ
رو در ِ
بیرون ،شجاعت کارسازتر است و در این یک ،درایت».
عبّاس میرزا ،آغازگری تنها ،مجید واعظی
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کارگاه   متــنپژوهــی
قلمرو زبانی
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 1هم آواي كلمه« صفير » را بنويسيد و آن را در جمله اي به كارببريد.
 2چهار «  تركيب اضافی» که اه ّمیت امالیی داشته باشند ،از متن درس انتخاب كنيد.
 3همان طـور کـه مـی دانیـد ،هر گروه اسـمي ،يك « هسـته» دارد کـه می تواند بـا يك يا
چند وابسـتة پیشـین و پسـين همراه شود.
توجه كنيد:
به انواع وابسته هاي پيشين ّ
کدام روز
صفت پرسشي
عجب روزی
تعجبي
صفت ّ
آن روز
صفت اشاره
هر روز
صفت مبهم
يک روز
صفت شمارشي اصلي
دومين روز
صفت شمارشی ترتيبي (با پسوند ُ -مين)
بهترين روز
صفت عالي
اينك با يك نوع دیگر از وابسته هاي پیشين آشنا مي شويم :
شاخص  :شاخص ها لقب ها و عنوان هایی هستند که بدون هیچ نشانه یا نقش نمایی ،در
کنار اسم قرار می گیرند.
مانند « :امامّ ،
علمه ،استاد ،آقا ،حاجی ،خاله ،کدخدا ،سرلشکر ،مهندس و» .  ...
توجه:شـاخص ها کلماتی هسـتند که غالب ًا ،بی فاصله ،پیش از هسـته می آیند؛ این کلمات
ّ
در جـای دیگـر مـی توانند هسـتۀ گروه اسـمی ،مضاف الیـه و یا  ...قـرار بگیرند؛ در
این صورت ،شـاخص محسـوب نمی شوند.
شاخص
مثال :ـ استاد معین ،فرهنگ فارسی را در شش جلد تدوین کرده است.
هستۀ گروه اسمی
ـ ایشان ،استا ِد زبان و ادبیات فارسی بودند.
ٌ
مضاف الیه
ـ کتاب استاد ،دربردارندۀ مطالب مفیدی است.
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 اکنـون واژه هـاي زيـر را يـك بار به عنوان « شـاخص» و بار ديگر به عنوان « هسـتة »
گروه اسـمي در جملـه به كارببريد.
				
سرهنگ:

سيّد:

قلمرو ادبی

 1متن درس را از نظر نوع ادبي بررسي كنيد.
  2براي هريك از آرايه هاي زير ،نمونه اي از بند هفتم درس (سپيدة فرداي گنجه )...انتخاب كنيد
و بنويسيد.
آرایۀ ادبی

نمونه

تشبیه
کنایه
تشخیص
 3در عبارت زیر ،بهره گیری از کدام آرايه های ادبی بر زیبایی سخن افزوده است؟
در ایران آن روز،دو دربار بود! دربار بزم و دربار رزم؛ بزم پدر،رزم پسر!

قلمرو فکری
1
2
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3
4

عباس ميرزا را براي تحقّق آرمان هاي ملّي ،استوارتر و اميدوارتر مي كرد؟
چه عاملي ّ
درعبارت زير ،مقصود نويسنده از قسمت های مشخّ ص شده چيست؟
« مردمي كه به خانه هاي تاريك و بي دريچه عادت كرده اند ،از پنجره هاي باز و نورگير گريزان
هستند».
عباس ميرزا» را تحليل نماييد.
با ّ
توجه به بيت زير ،شخصيت « ّ
فرزنـد خصـال خويشـتن بـاش
چون شـير به خود سـپه شكن باش
نظامی
. ................................................................................................................

روان خوانی

تا غزل بعد...

فارسی 2

بچه ها در اردوگاه
چند ماه از ورودم به زندان
ِ
متوجه شدم ،چند نفر از ّ
موصل  4می گذشت که ّ
سواد چندانی ندارند و خواندن و نوشتن برایشان سخت است.تصمیم گرفتم برای استفادۀ بهتر از
وقتم ،با برنامه ریزی منظّم ،خواندن و نوشتن به آنان یاد دهم.
بچه ها به آن دست
برای شروع ،به آمار دقیق بی سوادان نیاز داشتم که از طریق دو سه نفر از ّ
پیدا کردم؛ از مجموع هزار و پانصد نفر ،تنها پنج نفر کم سواد بودند.
یک روز آنها را جمع کردم و تصمیمم را برایشان گفتم؛ با خوشحالی پذیرفتند و گفتند « :ما هم
دوست داریم مثل بقیه ،خودمان برای خانواده مان نامه بنویسیم و نامه های آنها را بخوانیم ».به
آنها قول دادم در طول دورۀ اسارت آنها را باسواد کنم.
جلسات تدریس را شروع کردم .مشکل اصلی کاغذ بود .به جای کاغذ از مقواهای پودر
رخت شویی استفاده کردم و آموزش را با حروف الفبا شروع کردم .قرارشد هفته ای چهار جلسه
درس داشته باشیم؛ ا ّما به خاطر محدودیت های اردوگاه و آسایشگاه ،عم ً
ال در هفته ،دو جلسه
بیشتر نمی توانستیم برگزار کنیم.
شغلم معلّمی بود و به همین دلیل تمام توانم را برای آموزش خواندن و نوشتن با شیوه ای درست،
به کار بستم.کار مشکلی بود ،هیچ متنی در دست نداشتم؛ ح ّتی اگر یک جلد کتاب کالس ا ّو ِل
دبستان در اختیارم بود ،خیلی زود به هدفم می رسیدم؛ ا ّما نبود!
از آنجا که شکل کلّی آموزش دوره های ا ّول تا پنجم ابتدایی در ذهنم بود ،با همان ذهنیت سعی کردم
برایشان کتاب درسی درست کنم .از دوستانم در این مورد خیلی کمک می گرفتم .مشکل کاغذ و
خودکار را هم آنها حل می کردند .یک ارادۀ جمعی پشت این کار بود و کارها خوب پیش می رفت .به
قصه هایی آموخته ام تا همان ها
ذهنم فشار می آوردم ببینم در فارسی ا ّول دبستان چه داستان ها و ّ
را به دوستانم یاد بدهم.
«عباس درمان» و شخصیت دانشمند و فرزانه،
در این کار از مشاوره با معلّم هم آسایشگاهی امّ ،
حاج آقا «کرامت شیرازی» ،بهره بردم و آنها دریغ نکردند .ا ّیام خوبی بود .ظرف چند ماه به اندازۀ یک
سال تحصیلی با آنها کار کردم .پیشرفت خوبی داشتند .با مشورت دوستان ،کارنامۀ تحصیلی برایشان
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درست کردم.این کارنامه ،همان مقواهای کوچک بود که یکی از دوستان روی آن نقّاشی هایی
بچه های یزد که روحانی هم بود ،با ّ
انجام داد و ّ
خط
خطاط مشهور آسایشگاه ،آقای «شایق» ،از ّ
زیبای خودش ،متن آن را نوشت.
بچه ها دادیم .بی نهایت خوشحال بودند
مراسم کوچکی در آسایشگاه گرفتیم و این لوح ها را به ّ
هم از اینکه دارند با سواد می شوند و هم اینکه کارنامه می گیرند .تازه وقتی بهشان گفتم قصد دارم
آنها را تا پایۀ پنجم پیش ببرم ،خوشحال تر شدند .پایۀ دوم را پس از وقفۀ دو سه هفته ای با همان
جمع دوستان شروع کردم .تکیۀ اصلی ،روی خواندن و نوشتن بود ،ا ّما سعی کردم از درس های
دیگر هم مطالبی به آنها بیاموزم؛ مث ً
ال حساب و جدول ضرب را در پایه های ،سوم و چهارم و پنجم
به مرور به آنها یاد دادم.دربارۀ علوم ،مسائل معمولی از هر آنچه به ذهنم می آمد ،به آنها می آموختم.
تالش و کوشش آنها در دورۀ آموزش ،مرا هم به وجد می آورد.گاهی سختی ها و محدودیت های
آسایشگاه و یا دلتنگی های دوری از خانواده به من فشار می آورد و برآن می شدم جلسۀ آن روز را
مقرر دنبالم می آمدند
تعطیل کنم ،ا ّما ّ
بچه ها آن قدر ذوق و شوق داشتند که نیم ساعت قبل از زمان ّ
و به قول خودمان قربان صدقه ام می رفتند؛ دورم می نشستند و آماده می شدند تا درس را شروع
کنم؛ من هم « نه» نمی گفتم.
زمان می گذشت و تالش من برای آموزش این چند اسیر ،ج ّدی تر می شد .رغبت آنها زمانی
افزون تر شد که آرام آرام ،خواندن قرآن و نهج البالغه را شروع کردند؛ الب ّته نه خیلی روان.
می گفتند تا زمانی که نهج البالغه را به صورت روان و آسان نخوانیم ،درس خواندن را ادامه
بچۀ مشهد بود ،یادم هست و نام
بچه ها فقط نام حسن قانع که ّ
میدهیم .همین طور هم شد .از آن ّ
بقیه را فراموش کرده ام .باید این نکته را هم بگویم که این برنامه ،ا ّیامی اجرا می شد که رفت وآمد
بچه ها به آسایشگاه های دیگر آزاد بود.
ّ
م ّدت ها گذشت تا این که شاگردانم مو ّفق شدند به آسانی و راحتی قرآن و نهج البالغه بخوانند.
مفصلی می گرفتیم .از سهم
روز آخری که کالس هایمان به طور کامل تعطیل می شد ،مراسم ّ
خودم ،هدیه ای تهیه کردم و در آن مراسم به آنها دادم.خیلی خوشحال بودند؛ چون کارنامۀ سال
پنجم دبستان را در دست گرفته بودند .می توانستند قرآن و نهج البالغه بخوانند ،برای خانواده شان
نامه بنویسند و نامه های آنها را بخوانند.
نکتۀ جالب در این اردوگاه ،آشنایی ع ّده ای از اسرا به زبان های انگلیسی ،آلمانی و ایتالیایی بود
بچه های عالقه مند ،زبان خارجی یاد دهند.
که سعی می کردند با برگزاری کالس های آموزشی به ّ

نکتۀ جالب تر اینکه صلیب سرخ ،تمام نیازهای آموزشی آنها را تأمین می کرد؛ هر کتابی
دربارۀ آن زبان می خواستند ،برایشان می آورد .دعا خواندن در آسایشگاه ها ممنوع بود .اگر بعثی ها
بچه ها اجازۀ بیرون
می فهمیدند در آسایشگاهی دعا خوانده می شود ،همه را زندانی می کردند و به ّ
بچه ها از هر فرصتی برای خواندن دعا استفاده می کردند.
آمدن از آسایشگاه نمی دادند .با وجود اینّ ،
برای اعیاد مذهبی و مناسبت های انقالبی هم برنامه هایی تدارک دیده بودم .با آنکه بعثی ها همیشه
بچه های عالقه مند و خوش صدا،
تأکید داشتند سرود و تئاتر در آسایشگاه ممنوع است ،ا ّما از مجموع ّ
انقالبی اوایل انقالب را می خواندند .گاهی هم
گروه سرودی تشکیل دادم که اغلب سرود های
ِ
خودشان دست و پا شکسته سرودهایی می نوشتند و همان را تمرین می کردند و می خواندند.
کارم شده بود برگزاری کالس و آموزش؛ از صبح تا شب ،در هر فرصت ممکن؛ این برنامه ها برای
بچه ها از عمق دلشان بجوشد و تخلیۀ روانی شوند.از نوجوانی به مقاله نویسی
آن بود که شور و هیجان ّ
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خاصی داشتم .از طبع شعر هم برخوردار بودم و همین ویژگی ها باعث شده بود
و دکلمه خوانی عالقۀ ّ
خاص خودش را دارد .باید با حرکات دست و
مقاالت خوبی بنویسم .الب ّته دکلمه خوانی ظرافت های ّ
چشم ،آن هم به صورت موزون ،محتوای مقاله را به مخاطب ارائه داد .مث ً
ال وقتی از آسمان میگویی ،باید
با دست به آسمان اشاره کنی و با حرکات چشم و سر ،جذابیت متن را برای طرف مقابل افزایش دهی.
بچه ها
خاصی پیدا می کردم و همین حس را به ّ
موقع خواندن دکلمه های حماسی ،شور و حال ّ
منتقل می کردم .تا پایان مقاله خوانی ،جیک هیچ کس در نمی آمد.
در دوران اسارت سعی می کردم مقاله نویسی و دکلمه خوانی را به هر مناسبتی اجرا کنم و روحیۀ
خودم و دیگر اسرا را در برابر سختی ها و مشکالت اسارت افزایش دهم .در جلسات شعر خوانی هم
اغلب این شعر را می خواندم که همه را به وجد می آورد و بعد در غم فرو می برد:
آ ت ا�ز آ ن
ك گ
�
ب��ی �ر �� ي�مـ �ه ب�ی نر�� ب م ي�ر ي�م
ن
ف�رص ت
� ب�ده ای روح ج��ون ت�ا �غ�ز ل �بعد
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گ
ك
ا�ز ش
�
� ي� ش�ـه ن��بود ي�م �ه ب�ا س ن�� ب م ي�ر ي�م
غ� ت ن ي�س ت ك گ �
رد ي�ر� ـ ما
� �ه ردن� ن�� ب م ي�ر ي�م

خیلی ها با شنیدن این شعر ،به یاد وطن به گریه می افتادند .به نوعی بیان و شرح حال ما در
اسارت بود.
بچه های خوش ذوق،
هر کسی مشغول کاری بود؛ ازکارهای گروهی گرفته تا فردی .بعضی ّ
عروسک هایی درست کرده بودند که با آنها خیمه شب بازی راه می انداختند .برنامه های نمایشی آنها
قصه ای همراه بود ،هم آموزنده بود ،هم سرگرم کننده .الب ّته هیچ گونه امکاناتی برای
که معمو ًال با ّ
اجرا نداشتیم؛ مث ً
ال اگر قرار بود در صحنه ،سماوری باشد ،تصویر آن سماور را روی مقوا می کشیدند
یا مث ً
مقوا می ساختیم.
ال داس کشاورز را از ّ
برنامه ای که هیچ وقت تعطیل نمی شد ،مسابقات ورزشی بود؛ والیبال و فوتبال همیشه پا برجا
بچه ها می دوید .انگار
خاصی در وجود ّ
بود و همیشه هم برای ّ
بچه ها تازگی داشت .شور و هیجان ّ
جان تازه می گرفتند ،هر مسابقه ای هم ،حرف و حدیث های زیادی را به دنبال داشت.
بچه ها تا روز مسابقه ادامه می یافت .بعد از مسابقه هم بحث
بعد از یارکِشیُ ،کری خوانی ّ
بچه ها درگیر می شد و اجرای همین مسابقه ها
برد و باخت ها چند روز طول می کشید .حسابی ذهن ّ
بچه ها را به لحاظ روحی و جسمی تقویت می کرد.
و بازی ها و دویدن هاّ ،
بچه هایی که در برنامه ها مشارکت نداشتند .این تعداد اندک ،وقتی آیۀ یأس
در این میان بودند ّ

می خواندند ،در روحیۀ دیگران بی تأثیر نبود؛ هرچند این تأثیر زیاد نبود ،ا ّما به هر حال ،نور امید را
بچه ها کم رنگ می کرد .ما نمی خواستیم این طور باشد.
در دل ّ
آنها روحیۀ ضعیفی داشتند؛ انگار از همه بریده بودند و ح ّتی کورسویی از امید در دلشان پیدا نبود.
فقط منتظرطلوع و غروب خورشید بودند تا روز را به شب برسانند .با همۀ اینها تالش می کردم از
برنامه ها فاصله نگیرند .همیشه از آنها می خواستم در برنامه ها مشارکت کنند .حرفشان این بود که
استعداد و هنر این کارها را ندارند ،ولی بهشان روحیه می دادم و می گفتم « :همۀ ما مثل همیم .این
بچه ها و با اونا برنامه رو
حرفا نیس .اگه دوس ندارین تو اجرای برنامه ها شرکت کنین ،بیاین بین ّ
تماشا کنین و نظر بدین؛ این واسۀ ما خیلی مهم و با ارزشه».
بچه ها فاصله بگیرند یا احساس طرد شدن کنند .شاید هم در بعضی موارد
دوست نداشتم از ّ
حق داشتند منزوی شوند؛ چون به هر حال همیشه افراط و تفریط های بعضی ها ،مشکالتی ایجاد
می کرد یا اختالف سلیقه ها به ح ّدی باال می گرفت که بعضی ها ترجیح می دادند در برنامه های
عمومی مشارکت نداشته باشند ،ا ّما سختی اسارت فراتر از این بود که کسی بتواند گوشۀ دیوار
بنشیند ،در هیچ برنامه ای شرکت نکند و به راحتی وقت بگذراند .واقع ًا سخت بود ،عقربه ها تنبل
شده بودند؛ شاید هم مرده .گاه احساس می کردیم که یک روز اسارت ،به اندازۀ هفته ها و ماه های
روزهایی که آزاد بودیم ،طول می کشید.
در شرایط سخت و طاقت فرسای اسارت باید کاری می کردیم که زمان بگذرد و سختی ها قابل
تح ّمل تر شود .در آن روزهای غربت ،نیازمند دلگرمی و امید بودیم تا روحمان در زندان بعثی ها
نپوسد .اگر
مقاومت روح می شکست ،زندگی خیلی سخت تر می شد؛ چرا که دشمن هر لحظه در
ِ
کمین کسانی بود که به قول خودمان کم آورده بودند؛ کسانی که به بهای اندک ،خیلی چیزها را
زیر پا می گذاشتند .ما تالش می کردیم چنین بالیی سرمان نیاید.   ...
زندان موصل( ،خاطرات اسير آزاد شده ،اصغر رباط جزي)،

درک و دریافت

کامور بخشایش
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نمایید.
 2در این متن ،از چه راهکارهایی در رویارویی با دشواری های اسارت بهره گرفته شده است؟
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درس دهم :رباعی های امروز
کارگاه متن پژوهی
گنج حکمت :به یاد  22بهمن
درس يازدهم :یاران عاشق
کارگاه متن پژوهی
شعرخوانی :صبح بی تو
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ف
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ا�ی ن را ه ٔمۀ پ� نر�دگان می د نا� ن�د!

مصطفي علي پور
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مح ّمد علی مجاهدی(پروانه)
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هر چ� ن�دـ ك�ه دس�ت ـ �بس�ته ب� ن
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��ها

مصطفي محدّثي خراسانی

کارگاه   متــنپژوهــی
قلمرو زبانی
توجه به رابطۀ معنایی« ترادف » جاهای خالی را كامل كنيد.
 1با ّ
َرشحه................ ، ............... ،
چنبر................. ، .............. ،
 2در رباعی های دوم و چهارم« ،نهاد» را مشخّ ص کنید.

قلمرو ادبی
 1سرودة سلمان هراتي ،را از نظر آرايه هاي ادبي بررسي كنيد.
 2هریـک از سـروده های درس از چهـار مصـراع تشـکیل شـده اسـت؛ بـه ایـن گونه شـعر
کـه مصراع هـای یکـم ،دوم و چهـارم آن ،هـم قافیـه هسـتند و وزن و آهنـگ آن ،معادل
« الحول   وال ُق َّو َة ّال باهلل» است « ،رباعی» می گویند.گاه در رباعی ،مصراع سوم نیز با دیگر
خیام ،عطّار ،مولوی و باباافضل سرایندگان نامدار رباعی اند.
مصراع ها هم قافیه می شودّ .
واژگان « قافیه» را در رباعی های درس ،مشخّ ص کنید.
توجه كنيد:
 3به بيت زيرّ ،
بید مجنون در تمام عمر ،سر باال نکرد

حاصل بی حاصلی نبود به جز شرمندگی
صائب
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وقتـی شـاعر یـا نویسـنده ،دلیلی غیر واقعـی ا ّما ادبی بـرای موضوعی بیان کنـد؛ چنان که
«حسـن تعلیـل» پدید می آید.
ذهـن مخاطـب آن را بپذیـرد ،آرایۀ ُ
«حسن تعليل» به كار رفته است؟دلیل خود را بنویسید.
در كدام سرودة درسُ ،

قلمرو فکری
  1مقصود شاعر ا ز مصراع « این رود به جست و جوی دریا می رفت » چیست؟
 2معنی و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید.
از چنبـر نَفْسَ ،رسـته بودند آنها بـت ها همه را شکسـته بودند آنها
 3در رباعی دوم ،منظور شاعر از « راز » چیست؟
 4دربارۀ ارتباط متن درس و عنوان فصل پنجم توضیح دهید.
. ................................................................................................................ 5
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گنــجحکمــت

به یاد 22بهمن

آسمان با هفت دست گرم و پنهانی دف می زد و رنگین کمانی از شوق و شور،کالف
روشن جهان ایستاده
ابرهای تیره را از هم باز می کرد .خورشید در جشنی بی غروب ،بر با ِم
ِ
بود و تولّد جمهوری گل مح ّمدی را کِل می کشید.
بیست و دوم بهمن در هیئت روزی شکوهمند ،آرام آرام از یال کوه های بلند و برف گیر
فرود آمد و در مح ّوطة آفتابی انقالب ،ابدی شد ،و ما در ساية خورشیدی ترین مرد قرن به
با ِر عا ِم رحمت الهی راه یافتیم و صبح روشن آزادی را به تماشا ایستادیم.
اندک اندک جلوه هایی از تقدی ِر درخشان ِ این نهضت به ملّت ما لبخند زد .حلول این
صبح روشن را بزرگ می داریم و یاد ایثارگران سهیم در این حماسة سترگ را ـ   تا  همیشه ـ
در خاطرة خویش به تابناکی پاس خواهیم داشت.
سیّدضیاءالدّین شفیعی
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یارانعاشق
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� 5به ر�صی �ه ب�ی      پ�ا و سر می �� ن�د
منک
�اـن و ج� نا�ان ما
هال �� ِر ج
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�
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کن
�
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غ
ک�ه ب�ی �ز خ�م مردن �،ـ عا ش� ق� اس ت
�
ِ
ّ ل ش ع ش� ق
خ�م شو�ی اس ت
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خ�مو ش� ن�د و ف�ر� ش
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هم صدا با حلق اسماعیل ،سیّد حسن حسینی
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کارگاهمتــنپژوهــی
قلمرو زبانی

 1معادل معنایی واژه های مشخّ ص شده را بنویسید.
منکـر آیینـه باشـد چشـم کـور
ای داور زمانـه ،ملوک زمانه را

دشـمن آیینـه باشـد روی زرد
عمادی شهریاری

جز بر ارادت تو مسیر و مدار نیست

مسعود سعد سلمان

 2همان طور كه مي دانيد ،صفت بياني ،براي توضيح و وصف یک واژه به كار مي رود .واژه ای
كه وصف می شود ،موصوف نام دارد.
كتاب ِــ خواندني
مثال:
موصوف صفت
		
توجه كنيد :
به ُپركاربردترين صفت هاي بياني ّ
مطلق :

پاك ،روشن ،پاکدل

فاعلي:

بن مضارع  -َ +نده  :شنونده
بن مضارع  +ا  :گويا
بن مضارع  +ان :خندان
بن ماضی /بن مضارع  +گار :آفریدگار ،آموزگار
بن ماضی  +ار  :خریدار

مفعولي :
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بن ماضی  +ه  /ـه (= ِ : )-شكفته

لياقت :

مصدر  +ي  :نوشيدني

نسبي:

اسم  +ي  :آسماني
اسم  +ین :ز ّرین
اسم  +ینه  :سیمینه
اسم  +انی  :روحانی
اسم  +انه  :کودکانه

اكنون مانند نمونه ،جدول را كامل كنيد.
فعل

بن مضارع

صفت فاعلي

صفت لیاقت

صفت مفعولی

نوشت

نویس

نویسنده

نوشتنی

نوشته

خواندم

..........

..........

..........

..........

قلمرو ادبی
 1از متن درس ،برای هر یک از آرایه های ادبی زیر ،نمونه ای مناسب بیابید و بنویسید.
تشبیه :

()..................................................................................................

متناقض نما:

().................................................................................................

 2شعر «یاران عاشق» را از نظر قالب و مضمون ،با شعر « زاغ و کبک» مقایسه کنید.
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قلمرو فکری
  1در بیت سـوم ،مقصود از یاران عاشـق ،چه کسـانی اسـت و به کدام ویژگی آنها اشـاره شـده
است؟
 2در بیت آخر ،بر کدام یک از ارزش های انقالب اسالمی تأکید شده است؟
  3نخسـت ،مفهـوم کلّـی بیت های زیر را بنویسـید؛ سـپس بـرای هر یک ،بیتی متناسـب از
متـن درس بیابید.
الف)

ای مرغ سـحر ،عشـق ز پروانه بیاموز

ب) چه از تیر و چه از تیغ ،شما روی نتابید

کان سوخته را جان شد و آواز نیامد
سعدی

جوشن عشقید ،که از کرب و بالیید
که در
ِ

حمید سبزواری

. ................................................................................................................ 4
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شعرخوانی

صبح بیتو

ا�ز ظ ک آ
ص ت گ
� 1بح ب�ی �و نر�� �بعد �هر ی�� �د�ی�نه دارد
ت گ ت
�
ع
ط
ع ش� ق� �ز
ی
ت
ب�ی �و می �وی� ن�د �ل اس� کار ب�ا ی
ت
ج� غ�د ب�ر و ی�را ن�ه می خ� ن
وا�د �به نا�کار �و ّاما
گ
آ
خ ت ا�ز ن� ش
�واس�م ر ج�� دوری �ب�و ی�م ،ی�ادم �مد
ک
ق
 5رد هوای عا ش� ق�ان پ�ر می � ش�د ب�ا ب�ی �راری
ق� ف
گ
گ
گ ت گ
ن�ا�هان �ل �ب�ز ر� � ی�ر�ی را می � ش�ا ی�د

ت تّ
ن
ت ا�ز ک
ب�ی �و ح�ی مهر ب�ا�ی حال�ی � ی��نه دارد
آ
شق
ک خ ا�ز ش ن
ع�� ّاما �ی � ب�ر �� ب�ه و �د�ی�نه دارد
خ ک
ا�ز آ گ ن
�ا� ا�ی ن و ی�را ن�ه ها ب� یو�ی �ن � ج�� ی��نه دارد
ع ش� ق� ب�ا آ��زار خ�و ی� ش� ن
او�دی د ی�ر�ی�نه دارد
�ز خ ک
آ ک ت
�ن ��بو�ر چ�اهی �می �ه او رد س ی��نه دارد
ش
آک
آ
ش
ن���ه رد دس�ت� کل ی�د �هر پ�ر �ی� ی��نه دارد

قیصر امین پور

درک و دریافت
توجه کنیم؟
 1در خوانش این سروده ،به چه نکاتی باید ّ
    « 2انتظار موعود» یکی از مایههای ادبیات انقالب اسالمی است؛ بر این مبنا ،متن شعرخوانی
را بررسی کنید.
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درس دوازدهم :کاوۀ دادخواه
کارگاه متن پژوهی
گنج حکمت :کاردانی
درس سیزدهم :ادبيات بومي (درس آزاد)2
درس چهاردهم :حملۀحیدری
کارگاه متن پژوهی
شعرخوانی :وطن

کاوۀ دادخواه
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در داسـتان های حماسـی ایـران و اسـاطیر باسـتان ،چهـرۀ انقالبـی کاوۀ آهنگـر
بی نظیـر اسـت و پیش بنـد چرمیـن او کـه بـر نیـزه کـرد و مـردم را بـه اتّحـاد و
ضحـاک،
جنبـش فراخوانـد ،درفشـی بـود انقالبـی کـه بـر ضـ ّد پادشـاه وقـتّ ،
برافراشـت .درفشـی کـه پشـتیبان آن ،دل دردمنـد و بـازوی مـردم رنـج کشـیده
و بی پناه بود.
معرب اژی دهاک ( اژدها) ،در داسـتان های ایرانی ،مظهر خوی شـیطانی
ّ
ضحاکّ ،
اسـت و زشـتی و بدی؛ در اوسـتا موجودی اسـت «سـه پوزۀ سـه سـ ِر شـش چشم»،
ضحـاک بارها
دیـوزاد و مایـۀ آسـیب آدمیـان و فتنـه و فسـاد .بـه روایـت فردوسـیّ ،
فریـب ابلیـس را می خـورد؛ بدیـن معنی که ابلیس بـا موافقت او ،پـدرش ،مِرداس ،را
ضحاک به پادشـاهی برسـد .سـپس در
کـه مـردی پاک دیـن بـود ،از پا درمی آورد تا ّ
لبـاس خوالیگـری چـاالک ،خورش هایـی حیوانی بـه او می خوراند و خوی بـد را در او
ضحـاک ،دو مـار از دو کتف او
می پـرورد؛ سـپس بـر اثـر بوسـه زدن ابلیس بـر دوش ّ
می رویـد و مایـۀ رنج وی می شـود.
پزشـکان فرزانـه از عهـدۀ علاج برنمی آینـد تا بـار دیگر ابلیس خـود را به صورت
ضحاک می رود و بـه او می گویـد   « :راه درمان این درد
پزشـکی درمـی آورد و بـه نـزد ّ
ضحـاک نیز چنین
و آرام کـردن مـاران ،سـیر داشـتن آنها با مغز سـر آدمیان اسـتّ ».
می کنـد و بـرای تسـکین درد خـود بـه این کار می پـردازد .به  این ترتیب که هر شـب
دو مـرد را از کهتـران یـا مهتـرزادگان بـه دیـوان او می برنـد و جانشـان را می گیرند و
ضحاک اندکی
خورشـگر ،مغز سـر آنان را بیرون می آورد و به مارها می خوراند تا درد ّ
آرامـش یابـد .در اسـاطیر ایران ،مار مظهری اسـت از اهریمـن و در اینجا نیز بر دوش
تجسـمی اسـت از خوهـای اهریمنی و بیـداد و منش خبیث.
ّ
ضحـاک می روید که ّ

در محیطـی کـه پادشـاه بیدادپیشـۀ مـاردوش به وجـود آورده بـود ،تاریکـی و ظلم بـر همه جا
چیرگی داشـت و کسـی ایمن نمی توانسـت زیسـت .فردوسـی تصویری از آن روزهای سـیاه را
هر چـه گویاتـر نشـان داده اسـت؛ روزگاری کـه کاوه و هـزاران تـن دیگـر را ناگزیر بـه بهای جان
خویـش بـه نافرمانی و قیـام برانگیخت.
غالمحسین یوسفی
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� پ �ی� نا�درون مرد �رد
ف
ن�س ت خ
کا�ر ی�دون ک� ج�اس ت
�
� �ود
ب�دا
ن
ردگاه ساـالر �و
ب� ی�امد �به
ِ
آ گ
ف
گ ت
� یر�دون چ�و �ی��ی ب�ر �ن �و ن�ه ید�د
همی ر ف� ت
� م ن��ز ل �به م ن��ز ل چ�و ب�اد
ش
ک ُ
� 40به �هر نا�درون هر �ه ب� نر�ا ب� ند�د
شک آف
ش
� ندـ�د
سوی ل�ـر ��ر ی�دون
ّک
آ
�ضحا� ش�د چ�اره ج�وی
پ�س �ن گاه
ن
�ز
�ز
ب�اال چ�و پ�ی ب�ر م ی�ن ب�ر �هاد
س ت ُ
آ گُ �ز
� ب�رد
ب�ر �ن �ر ٔۀ گاوسرـ د
َ
ّک
�ضحا� را چ�ون ن� َو�دن
 45ب� ی�اورد
خ ک
ا�ز ن ّ ک
�ضحا� چ�ون �ا� ش�د
او �ام
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خ س ت گ
گ َ �ز
� �رد
همان �ه ب�ا�زار ب�ر�ا
ک
�ه ای ن�امداران ی��ز دان پ�رس�ت  ،
ا�ز ن ّ ک
ک
�ضحا� ب� ی�رون � ن�د
دل ب��د
ش
ج�هان آ� ف�ر�ی ن را �به دل ،د�من اس ت
�
ن
ن ج�
ش ن ُخ
�
ج�ها�ی ب�ر او ا من �دـ� ،ه �رد
سر نا�در ک� ش� ی�د و همی ر ف� ت
� راس ت
�
غَ
ب�د ی� ند� شد� آ�ن �ا و ب� خر�اس ت
� �و
ج
�ش ّ ک
�ضحا� وارو ن�ه ید�د
ج�هان پ ی�
�ز ک
�ز
سری پ�ر � ی��نـه ،دلی پ�ر داد
چ�و پ� ی�ران ک�ه رد ج� ن گ�� ،ن
دا�ا ب� ند�د
ّک
�ز ن گ
�ضحا� ب� ی�رون ش� ند�د
� ی� نر��
�ز ش ک
�خ ن
ل��ر سوی کا �ب�هاد روی
ک
ف
ب� ی�امد �ر ی�دون �به �ردار ب�اد
ش
ش ت گ
ب� ک��س ت ُخ
�ب�ز د ب�ر سر� �ر�   � � ،رد
ک
ن ک ش
دماو�د �رد� �به ب� ن�د
�به �وه
ک
ا�ز
ج�هان َ ب� ِد او همه پ�ا� ش�د
شاهنامه ،فردوسی

کارگاه متــن پژوهــی
قلمرو زبانی
 1در متن درس ،هر یک از واژه های زیر ،در چه معنایی به کار رفته است؟
هنر

درای

		
()........................
		
()........................

محضر ()........................
منزل ()........................

 2در بيت زير،كلمة « گر » در چه معنايي به كار رفته است؟
تـو شـاهي و گر اژدهـا پيكري

ببايـد بديـن داسـتان داوري

 3واژه هـا و معنـای آنهـا همیشـگی و ماندگار نیسـتند .ممکن اسـت در گذر زمـان ،برای هر
وضعیت زیـر پیش آید:
واژه ،یکـی از چهـار
ّ
الـف) بـه دالیل سیاسـی ،فرهنگي ،مذهبـي يا اجتماعي ،از فهرسـت واژگان حذف شـود؛
ماننـد« :فتراک ،بر گسـتوان»
ب) بـا از دسـت دادن معنـاي پيشـين و پذيرفتـن معنـاي جديـد ،بـه دوران بعـد منتقـل
شود؛مانند«:كثيف و سـوگند»
پ) با همان معناي قديم به حيات خود ادامه دهد؛ مانند « :شادي و خنده»
ت) هم معناي قديم خود را حفظ كند و هم معناي جديد گيرد؛ مانند« :سپر و يخچال»
وضعيت هاي چهارگانه شده اند؟
هریک از واژه هاي زير ،مشمول كدام
ّ
		
پذیرش

()........................................

		
ركاب

()........................................

		
سوفار

()........................................
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قلمرو ادبی
 1برای هر یک از ویژگی های شعر حماسی،نمونه ای از متن درس انتخاب کنید.
زمينة ملّي
زمينة قهرماني
  2بیت پنجم درس را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید.
  3هر یک از واژه های مشخّ ص شدهَ ،مجاز از چیست؟
چو كاوه برون شـد ز درگاه شـاه

بـر او انجمن گشـت بـازارگاه

از آن چرم،كاهنگران پشت پاي

زخـم دراي
بپوشـند هنـگام
ِ

 4در بيت زير«،درفش كاويان» ،در کدام مفهوم نمادین به کار رفته است؟
تو يك ساعت ،چو افريدون به ميدان باش ،تا زان پس
به هر جانب كه روي آري درفش كاويان بيني
سنايي

قلمرو فکری
 1معنی و مفهوم بیت بیست و هفتم را به نثر روان بنویسید.
ضحاک روییدند ،مظهر چه خصلت هایی می توان دانست؟
 2مارانی را که بر دوش ّ
ضحاك چه بوده است؟
 3انگيزة کاوه در قيام عليه ّ
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شخصيت آنها را تحليل كنيد.
توجه به متن درس« ،پايمردان ديو» ،چه كساني بودند؟
 4با ّ
ّ
. ................................................................................................................ 5

گنــج حکمــت

کاردانی

کشـتی گیری بـود کـه در زورآزمایی شـهره بود؛ بـدر در میـدان او هاللی بودی و
رسـتم به دسـتان او زالی.
گ
ت گ
ت
ب�ا ج� ن
وا�ان چ�و دس
پ�ای �ردون پ� ی�ر ب�ر�بس�ی
� ب�� ش�ادی

تفـرج بردند؛ ناگاه مردی از کنـاره ای درآمد و
روزی یـاران الحـاح کردنـد و مرا به ّ
نبـرد خواسـت ،خلـق در وی حیران شـدند؛ زوربازویی که کـوه به هوا بردی!
از هـر طـرف ،نفیـر برآمـد .در حال که آن مرد دسـت بر هم زد ،کشـتی گیر پایش
بگرفت و سـرش بـر زمین محکم زد.
گفتـم« :علـم در همـه بابی الیق اسـت و عالِـم در آن باب بر همه فایق؛ اسـتعداد
مجرد ،جز حسـرتِ روزگار نیسـت».
ّ
ن
آ
آ
ن��ت
ف
ع
�ز
�ز
ل
ال� �ن وان �به �سا�ی دن
ور داری  ،چ�ون ن�داری م کار
ِ
روضۀ خلدَ ،مجد خوافی
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درس آزاد
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( ادبیات بومی )2
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کارگاه متــن پژوهــی
قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری
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حملة حيدري

ن
گش
�دـان ��وده � �ظ ر
 1دل ي�ران م ي
ن
ك
آ س�
ع
�ه ن�اگاه مرـو �ن پ هرـ � ب�رد
چ�و آ�ن آ�ه ن� ي�ن ك�وه آ�مد �به د ش� ت
�
ن ك
ب� ي�امد �به د ش� ت
� و � ف�س �رد راس�ت
آف
�
خ
ح�
دای ج هاـن    ��ر�ي ن
 5ب ي� ِب
� � ِ
گ
ف
همه ب�رده سرـ رد � ير� ب�ان �رو
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�ز
ش
�به ج��ز ب�ا وی د�ي ن و �يـر خ�دا
ب� ِر مصط ف�ی ب�هر ر خ�ص ت
دو�د
�
ي

ك
ك
ك
ك ن
�ه ب�ر � ي� ـ�نـه ّاول �ه �ب�دـد �مر
گ
ف ش گَ
ن�� ي ��خ ت َ ش
را�� ناـ�د �رد
� ا ب� َر� ب�
ب�را
�ز گ ك
گ� ش
ف
ت
�
همـهـ ر م�ه �وه �والد �
پ�س آ�ن گ�ه ب�اس ت�اد همر�ز م خ�واس ت
�
گ ك
ن��ه �رد ب�ر روی مردان د�ي ن
ن ه ك
�ز
� ش�د ي چ�� �س را هوسـ    ،ر م او
ك
�ز آ ا�ژ
� ر م �ن دها
�ه ش�د طال ب
ت
ا�ز و خ�واس ت
� دس�وری ّاما ن� يد�د

111

عمرو برای بار دوم مبارز می طلبد .پیامبر از لشکر می پرسد که چه کسی حاضر است با عمرو
بجنگد؟ لیکن جز علی کسی اعالم آمادگی نمی کند .پیامبر به علی هشدار می دهد که
علی بن ابی طالبم و پس از گفت وگوهای
او عمرو است .علی جواب می دهد « :من هم ّ
بسیار ،از پیامبر اجازۀ نبرد می گیرد .در میدان نبرد ،عمرو از جنگ با علی امتناع می کند؛ با
این بهانه که نمی خواهم به دست من کشته شوی ،ا ّما علی در پاسخ می گوید« :ریختن خون
تو برای من از ُملک روی زمین بهتر است   ».؛ عمرو این بار خشمگینانه از اسب پایین می آید و :
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ك
�ژ
�به سوی ه�ژ ب�ر ي�ان �رد رو
�ز ك
 10دو ي� ند�د ا � ي�ن دل سوی هم
گ
خ� ت �ز س آ گ
فک
� ا هِم �ن ج� ن��   ،نر��
�ل� ب�ا
ن
��خس ت
� آ�ن ســه رو�ز و ب� گر� ش��تـه ب�خ��ت
ی
آ
ش
س پ�ر ب�ر سرـ �ورد �یـر ِاله
ک
ب �� ف ش
�ز
ی��رد چ�ون �وه پ�ا ب�ر م ی�ن
ن� ن
ُ خ
آ �ز
 15چ�و �مود ر� ش�اهدـ �ر و
آ
ن�
ن
ن
هاـد�د �وردگاهی چ��اـن
گ َ �ز آ �ز گ
�ز
�دـ
ب�ـس �رد ا �ن ر م�ـه ب�ر  دم ی
ک
�ز َلخ َ
ق ک
� لخ� ت
ره � ت
� و � ب�ا چ�ا� چ�ا�
ض
�ن آ
آ
ر�
چ � ی�ن �ن دو ماهرـ رد � ب
دا� � ب
ش
غ� ض� ن� ف
ن
ّ
ب��ی
وصی
ر،
�
 � 20ج�اع
ِ

آ
گ
�ش ش
�به پ ي�� ب�ر�مد ش�ه ج� ن��   ج�و
ت
روی هم
رد صلح ب�س� ن�د ب�ر
ِ
ِ
گ
س
ش
گ
گ
َ ه
ب�ود م� ی�ن ج� ن�� � ی�ر و پ�ل ن��
َ ب ف خ� ت �ز � ش خ
اـ� رد خ� ت
�را�را � ب�ا و چ و �
�
َع َل ک
ش�م ش
آ
�ژ
�
ی
�ر �ن ا دها
مـ �رد
ک
خ
�دـ ند�دان �به ند�دان � ی�ن
ب��ا� ی ی
ه حم ک ن �ز �ز
رد�د ب�ا ا دو سو
�به مـ لـه �
�ک ک
�ز
ش �ز
ه �م د ی�ده ب�
ا�دـ م ی�ن و مان
�ز ن ظ
ت�ن هر دو ش
�دـ ا � �ر ن�ا پ� ید�د
ِ
ُ �ز گ َ خ ک
َ
سر و روی مردان پ�ر ا �رد و �ا�
ن�م ن ه ف� ت
�ز
حر�
ِ همـ رد
ود�د �اـد ب
ن گ
� ی�م ق� ت
در� ح�ق  ،علی
�ه ن� ِ

چ� ن�ان د�د ب�ر روی د ش�من �ز ش
�
خ�مـ
ِ
ی
س ت خ گ
ف
را�را خ� ت �
� ی�� ب�ر� ش�ا
ب�
� پس د ِ
آف
�به ن�ام خ�دای ج�هان ��ر�ی ن
خ
ش
خ
ت� ی��غ
�دـا ن
را�د ب�ر � صمـ،
چ�و � ی�ر
ا�ز �خ ک
گ
 25پ�ر ی�د ر ��فرـ رد ه ن�د نر��
ت �غ َ گ ن ش
غ ضنف
� ���ر �ب�ز د � ی� ب�ر �رد��
گ نش
َ ت �غ
دم � ی� ب�ر �رد�� چ�ون رس ی�د
خ ک
ف�
غ ت
آ �ژ
چ�و �ل� ی�د رد �ا� �ن ن�ده ی�ل

ش ا�ز �ز � ش
ک
خ
ِهر چ�م
�ه ش�د سا��ته کار�
ب �� ش
پ�ی سرـ ب�ر ی�دن ی�ف�رد پ�ا
ن خ� ت ش�م ش
�
ش
ب��ی�دا � ی�ر را �اه د�ی ن
س ت ی��غ
ک� ف� ت ش
� � ی�طان دو د � رد
�به سر و
ف گ
ُ
ت
خ
ت �ا ن�ه ها رد � نر��
� پ� ی� ند�د ب��
آ
تنش
ا�ز
پ�ای  ،ب�ی سرـ ��
رد�ورد
ا�ز ت
سر عمرو صدــ گام �ن پ� یر�د
ِ
ئ�
ب�ز
� او ،ج� ب�ر ی�ل
� د ب�وسه ب�ر دس تِ
حملۀ حیدری ،باذل مشهدي
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کارگاه متــن پژوهــی
قلمرو زبانی
 1معادل معنايي واژه هاي زير را از متن درس بيابيد.
اسب

() ...........................

اجازه

() ...........................

شير

() ...........................

مهم امالیی از متن درس انتخاب کنید و بنویسید.
 2چهار واژۀ ّ
 3در بیت ششم ،گروه های اسمی و هستۀ هر یک را مشخّ ص کنید.

قلمرو ادبی   
 1در متن درس ،دو نمونه « استعاره » بيابيد و مفهوم آنها را بنويسيد.
 2مفهوم كنايه هاي زير را بنويسيد.
دندان به دندان خاييدن

()..........................................................................

رنگ باختن

()..........................................................................

 3دو نمونه از کاربرد آرایۀ «   اغراق» در متن درس بیابید.
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قلمرو فکری
 1معني و مفهوم بيت ششم را به نثر روان بنويسيد.
 2پيام ابيات زير را بنويسيد.
چو شـير خـدا راند بر خصـم ،تيغ
پريـد از رخ كفـر در هنـد رنـگ

دست دريغ
به سر كوفت شيطان دو ِ
تپيدنـد بـت خانـه هـا در فرنـگ

  3داسـتان زير را كه از مثنوي مولوي انتخاب شـده اسـت ،به لحاظ محتوا با درس مقايسـه
كنيد .
شـیر حـق را دان منـ ّزه از دغل
از علـی آمـوز اخلاص عمـل
در غـزا بـر پهلوانی دسـت یافت زود شمشـیری بر آورد و شتافت
او خـدو انداخـت در روی علـی افتخـار هـر نبـی و هـر ولـی
در زمان انداخت شمشیر آن علی کـرد او انـدر غزایـش کاهلـی
گشـت حیران آن مبـارز  زین عمل وز نمـودن عفـو و رحم بیمحل
گفـت بـر من تیـغ تیز افراشـتی از چـه افکنـدی مرا بگذاشـتی؟
گفت :من تیغ از پی حق می زنم بنـدۀ حقّـم نـه مأمـور تنـم
شـیر حقّـم نیسـتم شـیر هـوا فعـل مـن بردیـن من باشـد گوا
. ................................................................................................................ 4
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شعـرخـوانی

وطن

ن
 1م�م پ�و ِر ا ی�ران و
ک� ن
خ
�
ف
�
دای وطن
م ج�ان ود را � ِ
ک
� ف ن
� یش
ا�ز
ر�زا گ��ی س�ت
��
فد�اع وطن،
ِ
ک ک
ش
�مـنم ی�هن اس ت
�
�سی ��ز ب�دی  ،د
ک
او� عّ�ز ت� رد ا ف�ال� ت�وس ت
 5مرا ِج
�
ک
َرود �ذ ّ ه ای گ�ر �ز خ�ا� ت
� �به ب�اد

آ
ن�ام �ورم

َ گ
�ز ن
ش
� ی�روی �یـران ب�ود �وهرم
ک�ه ب�ا او چ� ن� ی�ن اس ت
� پ��یمان من
ن
گ ش ت �ز
مردا گ��ی س ت
�
��ذ � �ن ج�ان   ،رسمـ
ِ
�به ی��ز دان   ،ک�ه ب� تد�ر �ز اهرـ ی�من اس ت
�
ک
ک
�به � شچ�مان من � ی�م ی�ا خ�ا� ت�وس ت
�
ِ
آ
آ
�ذ
�ه خ�ون من �ن ّ ه � ش
غ� ت ـ
ــه ب�اد
�
ب
نظام وفا

درک و دریافت
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  1دربارۀ لحن و آهنگ خوانش این سروده توضیح دهید.
  2یکی از بیت ها را به دلخواه انتخاب کنید و پیام کلّی آن را بنویسید.

