
 قلمرو زبانی 
1 در متن درس،هر واژۀ زیر، در چه معنایی به کار رفته است؟

   )...............( شبرو    )..............( عشرت   )................( ُخلد 
2  گاهی ضمیر، در جایگاه اصلی خود قرار نمی گیرد و در جای دیگر می نشیند؛ به این 
جا به جایی ضمیر، »پَرش« یا »َجهش ضمیر« می گویند؛ مانند کاربرد ضمیر پیوستۀ 

»ت« در بیت زیر:
گم گشت در تو هر دو جهان از که جویمت؟ای بی نشان محض، نشان از که جویمت؟

عّطار

  در شعر این درس، نمونه ای از جهش ضمیر را مشّخص کنید.
3  با توّجه به ساختمان واژه، کلمات مناسب را از متن درس بیابید و در جدول زیر قرار دهید.

مرّکب مشتقساده

قلمرو ادبی 
1 قافیه و ردیف را در بیت آغازین و پایانی شعر حافظ مشّخص کنید.

2  هر گاه یک کلمه، به چند معنا به کار برود، آرایۀ » ایهام« پدید می آید. ایهام، از ریشۀ 

کارگاه  متــن پژوهــی
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» َوهم« و به معنای » به تردید و گمان افکندن« است؛ نمونه: »  بی مهر ُرخت، روِز مرا 
نور نمانده است«  ؛ کلمۀ »مهر« در دو معنای »محّبت« و »خورشید« به کار رفته است.

  نمونه ای از این آرایۀ ادبی را در متن درس بیابید.

قلمرو فکری 
1  از متن درس، برای هر یک از مفاهیم زیر، نمونه بیتی انتخاب کنید و بنویسید.

  اطاعت و فرمان پذیری
  طلب عنایت و بخشش 

2 بیت زیر، با کدام قسمت از سرودۀ حافظ، ارتباط مفهومی دارد؟
هر   زمان، حال وی از شکل دگر خواهد شدغم و شادی جهان را نبود هیچ ثبات

سنایی

3   بر پایۀ بیت های این غزل، چند ویژگی هر یک از دو سوی گفت وگو را بنویسید.

نفر دوم )پاسخ دهنده(نفر اّول )پرسنده(

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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ُحّقۀ راز گنــج     حکمــت

روزی یکـی نزدیـک شـیخ آمـد و گفت:»ای شـیخ آمـده ام تا از اسـرار حق چیزی 
با مـن نمایی«. 

شیخ گفت : »باز گرد تا فردا«. 
آن مرد بازگشت.

 شیخ بفرمود تا آن روز، موشی بگرفتند و در ُحّقه کردند و سر حّقه محکم کردند. 
دیگر روز آن مرد باز آمد و گفت: »ای شیخ، آنچ وعده کرده ای، بگوی«.

شیخ بفرمود تا آن حّقه را به وی دادند و گفت: »زینهار، تا سر این حّقه باز نکنی«. 
مرد حّقه را برگرفت و به خانه رفت و سـودای آنش بگرفت که آیا در این حّقه، چه 

سـّر اسـت؟ هر چند صبر کرد نتوانست. 
سـر حّقه باز کرد و موش بیرون جسـت 

و برفت. 
مـرد پیش شـیخ آمد و گفـت: »ای 
شـیخ، من از تو سـّر خدای تعالی طلب 

کـردم، تو موشـی به مـن دادی؟! «.
شـیخ گفت: »ای درویش، ما موشی 
در حّقه به تو دادیم، تو پنهان نتوانسـتی 
داشـت؛ سـّر خـدای را بـا تـو بگوییـم، 

چگونـه نگاه خواهی داشـت؟!«.

اسرارالتّوحید، محمدبن منّور
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بدان که قرآن مانند است به بهشت جاودان؛ در بهشت از هزار گونه نعمت 
است   و در قرآن از هزار گونه پند و حکمت است. در بهشت، انهار و اشجار 

است و در قرآن، اخبار و اعتبار است. 
زینت قرآن، بی جمال بهشت، تمام است و زینت بهشت، بی جمال و 

کمال قرآن، ناتمام است.
و َمَثِل قرآن، َمَثِل آب است روان؛ در آب، حیات تن ها بود و در قرآن حیات 
دل ها بود. آب را صفت طهارت است؛ چون تن به نجاست بیاالید، به آب 
پاک گردد، و قرآن را صفت، طهارت است؛ چون تن به گناه و َزلَّت بیاالید، 

به قرآن پاک گردد.
ای دوست! درمان کار خود کن و اگر معاملت می کنی، با حق کن، که تا 
خلق سود خود نبیند، با تو معاملت نکند!  هر کس که روی از معاملت با خلق 

بتافت، دنیا و آخرت در راه معاملت با حق بیافت.
در عالم، نعمت بسیار است ولکن آب نیکوترین نعمت هاست، و در قرآن، 

قّصه ها بسیار است و لکن قّصۀ یوسف )ع( نیکوترین قّصه هاست. 
این قّصه، عجب ترین قّصه هاست؛ زیرا که در میان دو ضد جمع بَود: هم 
ُفرَقت بَود و هم ُوصلت؛ هم محنت بَود، هم شادی؛ هم راحت بود، هم آفت؛ 
هم وفا بود، هم جفا؛ در بدایْت بند و چاه بَود، در نهایت تخت و گاه بَود؛ به اّوْل 
بیم و هالک بَود و به آخْر عّز و ُملک بَود؛ پس چون در او این چندین اندوه و 

طرب بَود، در نهاد خود شگفت و عجب بَود.
 گفته اند »نیکوترین«، از بهر آن بَود که یوسف صّدیق وفادار بَود و یعقوب
 خوْد او را به صبْر آموزگار بَود، و زلیخا در عشق و درد او بی قرار بَود، و اندوه
 و شادی در این قّصه بسیار بود، و خبردهنده از او َملِک جّبار بَود  ؛  َفالَجرم حدیث 

ایشان نیکوترین احادیث اهل روزگار بَود.

جمال و کمال
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قّصۀ حال یوسف را نیکو نه از ُحسِن صورت او گفت، بلکه از ُحسن 
سیرت او گفت؛ زیرا که نیکو خو، بهتر هزار بار از نیکو رو. نبینی که 
یوسف را از روی نیکو، بند و زندان آمد و  از خوی نیکو، امر و فرمان آمد؟  
از روی نیکوش حبس و چاه آمد، و از خوی نیکوش تخت و گاه آمد. 

پادشاه عالم، خبر که داد در این قّصه، از ُحسن سیرت او داد، نه از 
ُحسن صورت او داد، تا اگر نتوانی که صورت خود را چون صورت او 

گردانی؛ باری، بتوانی که سیرت خود را چون سیرت او گردانی.
آنکه گفتیم سیرتش نیکوترین سیرت ها بود، از بهر آنکه در مقابلۀ 
جفا، وفا کرد و در مقابلۀ زشتی، آشتی کرد و در مقابلۀ لئیمی، کریمی 

کرد.
برادران یوسف، چون او را زیادت نعمت دیدند، و یعقوب را بدو میل و 
عنایت دیدند، آهنگ کید و مکر و عداوت کردند تا مگر او را هالک کنند 
و عالم از آثار وجود او پاک کنند. تدبیر برادراْن برخالف تقدیر رحمان 
آمد. َملِک تعالی او را دولت بر دولت زیادت کرد و مملکت و نبّوت، زیادت 
بر زیادت کرد، تا عالمیان بدانند که هرگز کید کایدان با خواسِت خداونِد 

غیب دان برابر نیاید!.                                

تفسیر سورۀ یوسف)ع(، احمدبن محّمدبن زید طوسی
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کارگاه  متــن پژوهــی

 قلمرو زبانی 
1 در متن درس،کلماتی را بیابید که دربردارندۀ یک یا چند حرف از حروف زیر باشند.

»ص     ،      ط     ،      ظ     ،      ع     ،      غ«
2  جدول زیر را کامل کنید.

 اشجار   انهارواژه

مترادف

مفرد

3  با توّجه به متن درس، معادل معنایی کلمه های زیر را بنویسید.
   دولت  )....................(        کریمی )....................(           لئیمی )....................(

4 کدام قسمت جملۀ زیر،حذف شده است؟چگونه به نبود آن پی بردید؟
» نیکوخو، بهتر هزار بار از نیکو رو.«

5  در فارسی معیار و رایج، برخی واژه ها به دو شکل، تلّفظ می شوند؛ نظیر»مهَربان، مهْربان«. در 
گفتار عادی، از هر دو گونۀ تلّفظی می توان استفاده کرد، اّما در شعر، با توّجه به   وزن و آهنگ، 

باید تلّفظ مناسب را انتخاب کرد.
 در متن درس، واژه های دو تلّفظی را بیابید.

قلمرو ادبی 
واژه ها، معنایی  روابط  از  نوع  کدام  قّصه عجیب ترین....(،  این  متن درس)  بند ششم  در     1

بر زیبایی سخن افزوده است؟
2  در جملۀ زیر، چهار رکن تشبیه را مشّخص کنید.

»قرآن مانند است به بهشت جاودان.«
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3  در عبارت زیر،کدام واژه ها » جناس« دارند؟
»در مقابلۀ جفا، وفا کرد و در مقابلۀ زشتی، آشتی کرد.«

4  به واژه هایی که در پایان دو جمله بیایند   و   از نظر صامت ها و مصّوت های پایانی، وزن یا هر دوی آنها
هماهنگ باشند،کلمات »مسّجع« و به آهنگ برخاسته از آنها »سجع« می گویند.

در بند سوم درس) و مَثل قرآن...(، کلمات مسّجع را مشّخص نمایید.

قلمرو فکری 
1  به چه دالیلی نویسنده معتقد است که:» َمَثل قرآن،َمَثل آب روان است.«؟

2  کدام بخش از متن درس، به مفهوم آیۀ شریفۀ »   و َمَکروا و َمکراهلل واهلُل خیرالماکرین.«
)آل عمران،آیۀ 54( اشاره دارد؟

3 هر یک از بیت های زیر، با کدام عبارت درس، ارتباط معنایی دارد؟

نـداردخدمت حق کن به هر مقام که باشی افتخـار  مخلـوق  خدمـت  عّطار  

نیست هیچ  ظاهر  زیبای  بیــارصورت  زیـبـا  سیـرت  بـرادر،  ای   سعدی  

4 دربارۀ ارتباط مفهومی دو عبارت زیر، توضیح دهید.
 »الّصبُر ِمفتاُح الَفَرج« .

 یعقوب،خوْد او را به صبْر آموزگار بود.
. ...............................................................................................................  5
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بوی گل و ریحان ها

انها1 س�ت �بُ به �  �ت
میر�ف ی، سودا�ی دل ی

�ت
ـحانهاو�ت �بوـیگلور�ی ، ردی

ک
� م
�ف �ت و�ی�ش ی�ف �ب

گل دی رد�ی امه �ب ه
�گ ل، ل�ب �ب دی رف عره

�ف ها�گه �ف اآ  �ت
ر�ف �ب اد �ی  ارف اـدم �ت

ا�ف و
�ت اد �ی ا �ب

ها رل�ب و�ب
ورددلها،ویُمهِر�ت

انهاایِمهِر�ت ورد�ب
�ت وردسرـها،ویِسرّ

ور�ت ویسش

م
س�ت �ک �ب�ش همه عهد م

س�ت رد�بَ و
�ت عهد ا �یمانها�ت �پ همـهـ  �ف

�ت �ف دـ �با�ش روا و
�ت  ارف عد �ب

دامن5 رد �ته �ف و�ی اآ  �ت
�ت ع�ش م
�ف ار �ف ا انها�ت گ�س�ت به � ن

�ت
ر�ف دـ، �با�ش ری

�ف
�ف و�ته
�ک

د دارف ردا�ف �پای  ارف رددی ن �ی
�ف �پ �که را ن ردمانهااآ همه  ارف  دس�ت د و�ی

روسش �ف �که د ا�ی �ب

د ا�ی �ش ر�دـ �ب را ما ی �ب
ر�ف  طل�ب�ت ررد

گ
ا�بانها� �ی ـ�ب هلاس�ت

س
د، ا�ش حرم�ب �ت

ونع�ش �پ

د �ی
اآ ردلر�ی�ش ر�ب

گ
� اس�ت �ش �ی

ر�کهرد�ک �ی انهاهر�ت ر�ب
�ت  ملــهـٔ �ب  ارف م ـی

�باسش ی
ک
� �ی  رف �ی �ف ما

�ش
�ت ع�ش  نارف نس�ف دـ�ی �ف ،�پ وسعدی

م�گ د �ف و�ی
دورانها�گ به � دـ و�ی�ف

�گ من  ارف عد �ب و و�یم
می�گ

دیوان اشعار، غزلیّات،  سعدی

درک و دریافت 
1   تناسب های آوایی، برجسته ترین ویژگی این شعر است، هنگام خواندن شعر، آهنگ و موسیقی 
ویژه ای به گوش می رسد و سبب دلنشینی و شورانگیزی بیشتر می شود. با تقسیم بیت ها به 

پاره های موسیقایی، شعر را بازخوانی کنید.
2 چرا این سروده، در ادب غنایی جا می گیرد؟  

شعـرخـوانی
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در ایـن فصـل متن هـای »مهـر و وفـا«، »جمـال و کمـال« و »بـوی گل و 
ریحان هـا« را خواندیـم. همان گونـه کـه دیدیـم، موضـوع این متن  هـا بیان 
عواطـف و احساسـات شـاعر یـا نویسـنده دربارٔه دوسـتی، محبّت، عشـق، 
شـادی و برخی مفاهیم عمیق عرفانی اسـت. به آثاری )شـعر یا نثر( که چنین 

درون  مایـه ای دارنـد، »ادبیـات غنایی« گفته می شـود.
ادبیـات غنایی، اشـعار و متونی اسـت که احساسـات، عواطف شـخصی، 
حـاالت عاشـقانه و امیـد و آرزویـی را بیـان می کنـد. در ادبیـات فارسـی، 
موضوع هـای غنایـی بـا مفاهیمی همچون: عشـق، عرفان، مرثیـه، مناجات و 
گالیه و شـکایت، معموالً در قالب های شـعری غزل، مثنـوی و رباعی و نیز در 

قالب نثر نوشـته می  شـود.

ادبیات ِغنایی 
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 درس هشتم: در سایه سار نخل والیت
 کارگاه متن پژوهی

 گنج حکمت: دیوار عدل 
 درس نهم: غّرش شیران

 کارگاه متن پژوهی
 شعر خوانی: باز این چه شورش است  



در سایه سار نخل والیت
خجسته باد نام خداوند، 

نیکوترین آفریدگاران
که تو را آفرید

از تو در شگفت هم نمی توانم بود
که دیدن بزرگی ات را، 

چشِم کوچِک من، بسنده نیست
مور، چه می داند که بر دیوارۀ اهرام می گذرد

یا بر خشتی خام
تو، آن بلندترین هرمی 

که فرعوِن تخّیل می تواند ساخت
و من، کوچک ترین مور، 

که بلندای تو را در چشم نمی تواند داشت.
*

چگونه این چنین که بلند 
بر َزبَِر ماسوا ایستاده ای

در کنار تنور پیرزنی 
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جای می گیری،
و زیر مهمیز کودکانۀ بچگکان یتیم

و در بازار تنِگ کوفه ... ؟
*

پیش از تو، 
هیچ اقیانوس را نمی شناختم
که عمود بر زمین بایستد ...

پیش از تو، 
هیچ فرمانروا را ندیده بودم

که پای افزاری وصله دار به پا کند،
و َمشکی کهنه بر دوش کشد

و بردگان را برادر باشد.
ای روشِن خدا

در شب های پیوستۀ تاریخ 
ای روح لیلة القدر
حّتی َمطلع الفجر

*
شب از چشم تو، آرامش را به وام دارد

و طوفان، از خشم تو، خروش را
کالم تو، 

گیاه را بارور می کند
 و از نََفست گل می روید

چاه،
از آن زمان که تو در آن گریستی، 

جوشان است
سحر از سپیدۀ چشمان تو می شکوفد
و شب در سیاهی آن به نماز می ایستد

در سایه سار نخل والیت
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هیچ ستاره نیست که وام داِر نگاِه تو نیست
لبخند تو، اجازۀ زندگی است

هیچ شکوفه نیست کز تباِر ُگلخند تو نیست.
*

چگونه شمشیری زهرآگین
پیشانی بلند تو 

این کتاب خداوند را 
از هم می گشاید؟

چگونه می توان به شمشیری، دریایی را شکافت!؟
*

هنگام که همتاِب آفتاب
به خانۀ یتیمکان بیوه زنی تابیدی

و صولِت حیدری را
دست مایۀ شادی کودکانه شان کردی

و بر آن شانه، که پیامبر پا ننهاد
کودکان را نشاندی

و از آن دهان که ُهّرای شیر می خروشید
کلمات کودکانه تراوید،
آیا تاریخ، بر َدِر سرای، 

به تحّیر، 
خشک و لرزان نمانده بود؟

*
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در اُُحد
که گل بوسۀ زخم ها، 

تنت را دشِت شقایق کرده بود،
مگر از کدام بادۀ مهر، مست بودی

که با تازیانۀ هشتاد زخم، 
بر خود حد زدی؟

*
کدام وام دارترید؟

 دین به تو، یا تو بدان؟
هیچ دینی نیست که وام داِر تو نیست.

*
دری که به باغ بینش ما گشوده ای

هزار بار خیبری تر است
مرحبا به بازوان اندیشه و کردار تو!

*
شعر سپید من، روسیاه ماند

 که در فضای تو، 
به بی وزنی افتاد

هرچند، کالم از تو وزن می گیرد
وسعِت تو را، 

چگونه در سخِن تنگ مایه، گنجانم؟
تو را در کدام نقطه باید به پایان برد؟

فتبارَک اهلل، تبارَک اهلل
تبارَک اهلُل احسُن الخالقین

خجسته باد نام خداوند
که نیکوترین آفریدگاران است

و ناِم تو
ی 1که نیکوترین آفریدگانی!                                             پیوند زیتون بر شاخۀ ترنج، موسوی گرمارودی 
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 کارگاه  متــن پژوهــی

 قلمرو زبانی 
1  دربارۀ معنا و کاربرد واژۀ »نیست« در مصراع زیر توضیح دهید.

هیچ ستاره نیست که وام دار نگاه تو نیست.
2  از متن درس،برای هر یک از نمودارهای زیر، دو گروه اسمی بیابید و در نمودار قرار دهید.

 گروه اسمی

هستهوابستهوابسته

اسم صفت عالی صفت اشاره

 گروه اسمی

وابستهوابستههسته

مضاف الیه صفت اسم

3      اجزای جملۀ زیر را مشّخص کنید و نقش هر یک را بنویسید.  
 وسعت تو را چگونه در سخن تنگ مایه بگنجانم؟

جمله

فعلمتّمم مفعول نهاد

4   به کلمه ای که ویژگی ساخت مشتق و مرّکب را با هم داشته باشد، »مشتقـ  مرّکب« می گویند؛
ـِ   ش+ آموز « مانند»دانش آموز   دان+  

به کمک کلمۀ »راه« دو واژۀ »مرّکب« و دو واژۀ »مشتقـ  مرّکب«  بسازید.
 مرّکب: ................... ، ................... . 

  راه:  مشتقـ  مرّکب: ................... ، ................... .
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قلمرو ادبی 
1 با توّجه به سرودۀ زیر:

شعر سپید من، روسیاه ماند/ که در فضای تو به بی وزنی افتاد.
 الف(   قسمت های     مشّخص شده، به ترتیب، در بردارندۀ آرایه های ................. و ................. 

. هستند
ب( چرا شاعر، شعرش را »سپید« نامیده است؟

2  در شعر زیر، آرایه ها را مشّخص نمایید.
 دری که به باغ بینش ما گشودی/ هزار بار خیبری تر است / مرحبا به بازوان اندیشه و کردار تو!

3 از متن درس، نمونه هایی برای کاربرد آرایۀ »تضاد« بیابید.
4  آوردن آیه، حدیث، مصراع یا بیتی از شاعری دیگر را در میان کالم »تضمین« می گویند.

        نمونه ای از تضمین را در این درس بیابید .

قلمرو فکری 
1  در کدام بند شعر، به ویژگی  » جاذبه و دافعۀ « حضرت علی)ع( اشاره شده است؟

2 نظر خود را دربارۀ ارتباط معنایی ابیات زیر و سرودۀ درس بنویسید.
چون مرغ شب که هیچ نبیند به روشنی      ای چشم عقل، خیره در اوصاف روی تو

سعدی

           
فردوسی

3   با رجوع به دیوان شعر استاد شهریار، غزل معروف با مطلع زیر را بخوانید و بنویسید در این 
سروده به کدام اوصاف امام علی )ع( اشاره شده است؟

که به ماسوا فکندی همه سایۀ هما را علی ای همای رحمت،تو چه آیتی خدا را ؟!
. ............................................................................................................... 4

 کارگاه  متــن پژوهــی

دار                   آباد  گیتی  دهش  و   داد  به  خـود   شـاد  دار  زیـردستان  دل 
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دیوار عدل گنــج   حکمــت

عامِل شهری به خلیفه نبشت که دیوار شهر، خراب شده است، آن را عمارت 
باید کردن. 

جواب نبشـت که شـهر را از عدل، دیوار کن و   راه ها از ظلم و خوف پاک 
کن، که حاجت نیسـت به ِگل و خشـت و سـنگ و گچ.

سیاست نامه، خواجه نظام الملک توسی ی 1
رس

فا
68



رد1 دف �گ �ب  رف �ی �ف ما �ش �بهاـن ر �ب ،
گ
مر� ردهم دف �گ �ب  رـف �ی

�ف ما �ش مان رف  ِ
�ت
رو�ف هم

را�ب
دحف �ف
ُ لک ا �ت ن یاآ �پ  ارف �ت

وِممح�ف �ب ن ردو�ی دف �گ �ب  رـف �ی
�ف ما �ش ان �ی �ش
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�ت سش دف �گ کاروان �بسی سرای،
کاروا�ف ن �ی ردرف دف �گ �ب  رـف �ی

�ف ما �ش کارواِن ار، ا�پ �ف

ن �ت
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�ف �ک ر ��پ ّملـ
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 قلمرو زبانی 
1  در شعری که خواندید، پنج واژۀ مهّم امالیی بیابید و بنویسید.

2   تفاوت معنایی فعل های مشّخص شده را توضیح دهید.
گفتـا تـو بندگی کـن کاو بنده پـرور آید گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت
هـم بـر چراغـدان شـما نیـز بگـذرد بادی که در زمانه بسـی شمع ها بکشت

3  برای هر واژه، یک مترادف و سه هم خانواده بنویسید.

هم خانوادهمترادفواژه

طبع

بقا

عادل

4  واژگان زیر را مانند نمونه به دو شیوه، جمع ببندید.
نمونه: زمان: زمان ها، اَزمنه

 ِمحَنت )....................  .................... (   
 دعا     ).................... ....................(

 خاص ) ....................  .................... (

قلمرو ادبی 
1   قافیه و ردیف را در بیت نخست این سروده مشّخص کنید.

2  در بیت زیر،کنایه ها را بیابید و مفهوم آنها را بنویسید.
بگذردبر تیر جورتان ز تحّمل سپر کنیم  نیز  شما  کمان  سختی  تا 

3   هر واژه، یک معنای اصلی  و  یک یا چند معنای غیر اصلی دارد؛ به  معنای اصلی  واژه،   

 کارگاه    متــن پژوهــی
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معنای حقیقی و به معنای غیر اصلی آن، معنای »َمجازی« می گویند؛ کلمه ای که در معنای 
غیر حقیقی به کار رفته باشد، » َمجاز« نامیده می شود؛ مثال:

هیچ کس می نپسندم که به جای تو   بود«»  تا تو را جای شد ای سرو روان در   دل من
 »سرو« در لغت، نام گونه ای درخت است، ولی در این بیت، سعدی آن را در معنای دیگری به کار برده  

است؛ یعنی » سرو« در اینجا مجاز است.
4   اکنون در شعر این درس، دو نمونه »مجاز« بیابید و مفهوم هر یک را بنویسید.

قلمرو فکری 
1   معنی و مفهوم بیت دوم درس را به نثر روان بنویسید.

2 در بیت زیر، مقصود شاعر از»رمه«، »چوپان گرْگ طبع« و »گرگِی شبان« چیست؟
بگذردای تو رمه سپرده به چوپاِن گرْگ طبع نیز  شما  شبان  گرگِی  این 

3  از متن درس، برای حدیث و آیۀ زیر، نمونه بیتی مرتبط بیابید و بنویسید.
  »الّدهُر َیوماِن یوٌم لَک و َیوٌم علیک«.              امام علی)ع(

  »کلُّ نفٍس ذائقةُ  الموت«.                               سورۀ آل عمران، آیۀ 185
4  سرودۀ زیر، یادآور کدام بیت درس است؟
ما بر  ستم  رفت  این  دادیم،  بارگِه  بر قصر ستمکاران، گویی چه رسد خذالن؟ما 

خاقانی
. ...............................................................................................................   5
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؟!1 عالماس�ت ��ت
�کهرد�ف اس�ت ور�ش ن�پهسش ا�ی ارف ؟!�ب ماس�ت

او�پهما�ت و�هو�په�رف
ن�په�ف ا�ی ارف �ب

ن �ی م رف  رف
ک
� ؟! اس�ت �یم

ع�ف  رف �ی
�ف رس�ت �په ن ا�ی  ارف اس�ت�ب م

اع�ف  �ر�ش ا �ت ا��ته �ف صور،  �فِ
�ف �ف ی �ب

ا�ب �ت
�ف اآ ،  ر�ب معف  ارف د �ف

میلک ط�وع ا و�ی
اس�ت�گ عالم  ا�ت ّ ردف مامی �ت رد  و�ب

کاسش

�ی��ت
�ف د ع�ی �ب ا، �ی د�ف  ام�ت �ی

�ت  م�ش
وا�ف �ف ر

گ
اس�ت� م م�رّ  ام�ش �ف �که عام  ِ رف �ی

�ف رس�ت ن ا�ی 

�یس�ت5
�ف مالل ای �ب ه

�ک د�ـ �تُ ارگاه �ب ماس�ترد
وی�ف
ا�ف ررف ان،همه�ب د��ی سرهای�ت

د �ف �ف
می�ک و�هـ

�ف ان دم�ی
اآ ر �ب  َمَ��ک و ّن دماس�ت�بِ اآ اوالِد  ِ

ر�ف اسش ای �رف ا و�ی
�گ

** *
ن �ی
رـ�تَ مسش ور

�ف ن، �ی م رف و �مان اآ د �ی ور�ش
�ف

ن ح��ی دـا، �ف رسول ار �ف
لک روردٔه �پ

 محتشم کاشانی

درک و دریافت 
1   این سـرودۀ محتشـم کاشـانی را از نظر احسـاس و عاطفۀ حاکم بر فضای شـعر ، با شـعرخوانی   

»بـوی گل و ریحان ها« مقایسـه کنید.
2  مقصود شاعر از » آشوب در تمامی ذّرات عالم« را توضیح دهید.  

شعـرخـوانی                          باز این چه شورش است 
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شعـرخـوانی                          باز این چه شورش است 

در ایـن فصـل، متن هایی را خواندیم که در آنها نویسـنده یا شـاعر، تفّکر 
آگاهی بخـش یا انتقادی خویش را دربارۀ دادگری، عدالت خواهی، بیدادگری، 
ستم سـتیزی، آزادی و حق جویـی، بازگـو می کنـد. به این گونـه متن ها که در 
حقیقـت، فریـاد مظلومیت آزادی خواهـان را به گوش می رسـاند و خواننده را 
به ایسـتادگی، مبارزه و سـازش ناپذیری در برابر ظلم، فرامی خواند، »ادبیات 

پایداری« یـا »ادب مقاومت« می گویند.
ایسـتادگی در برابر بیدادگری های اشـخاص و حکومت های ظالم در تاریخ 
همـهٔ ملّت هـا دیـده می شـود؛ هنگامـی کـه یک ملّـت یا جامعـه به مبـارزه با 
عوامل اسـتبداد و اسـتکبار داخلی یا تجاوز بیگانگان بر می خیزد، از سـروده ها 
یـا نوشـته هایی بهـره می گیـرد کـه موضـوع اصلـی آنهـا، سـتایش آزادی و 

آزادی خواهـی و دعـوت به مبـارزه و پایـداری در برابر بیدادگران اسـت.

ادبیات پایداری
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 درس دهم: دریا دالن صف شکن
 کارگاه متن پژوهی

 گنج حکمت: یک گام، فراتر
 درس یازدهم: خاک آزادگان

 کارگاه متن پژوهی
 روان خوانی: شیرزنان ایران



غروب روز بیستم بهمن 1364 حاشیۀ اروندرود
غروب نزدیک می شود و تو گویی تقدیر تاریخِی زمین در حاشیۀ اروندرود جاری 
می گردد و مگر به راستی جز این است؟ تاریخ، َمشّیِت باری تعالی است که از طریق 
انسان ها به انجام می رسد و تاریخ فردای کرۀ زمین به وسیلۀ این جوانان تحّقق 
می یابد؛ همین بّچه هایی که اکنون در حاشیۀ اروندرود ِگرد آمده اند و با اشتیاق منتظر 

شب هستند تا به قلب دشمن بتازند.
بّچه ها، آماده و مسلّح، با کوله  پشتی و پتو و جلیقه های نجات، در میان نخلستان های 
حاشیۀ اروندرود، آخرین ساعات روز را به سوی پایان خوِش انتظار طی می کنند. 
بعضی ها وضو می گیرند و بعضی دیگر پیشانی بندهایی را که رویشان نوشته اند 
»زائران کربال« بر پیشانی می بندند. بعضی دیگر از بّچه ها گوشۀ خلوتی یافته اند و 
گذشتۀ خویش را با وسواس یک قاضی می کاوند و سراپای زندگی خویش را محاسبه 
می کنند و وصیت نامه می نویسند: »حّق اهلل را خدا می بخشد اّما وای از حّق الّناس ... « 

و تو به ناگاه دلت می لرزد: آیا وصیت نامه ات را تنظیم کرده ای؟
از یک طرف، بّچه های مهندسِی جهاد، آخرین کارهای مانده را راست و ریس 
می کنند و از طرف دیگر سّکان دارها قایق هایشان را می شویند و با دّقتی عجیب همه 
چیز را وارسی می کنند ... راستی تو طرز استفاده از ماسک را بلدی؟ وسایل سنگین 
راه سازی را باِر شناورها کرده اند تا به محض شکستن خطوط مقّدم دشمن، آنها را به 
آن سوی رودخانۀ اروند حمل کنند و بّچه ها نیز همان بّچه های صمیمی و بی  تکلّف 
و متواضع و ساده ای هستند که همیشه در مسجد    و نماز جمعه و محلِّ کارت و   اینجا 
و آنجا می بینی ... اّما در اینجا و در این ساعات، همۀ چیزهای معمولی حقیقتی دیگر 
می یابند. تو گویی اشیا گنجینه هایی از رازهای شگفت خلقت هستند، اّما تو تا به حال 

در نمی یافته ای.

دریادالن صف شکن
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در اینجا و در این لحظات، دل ها آن چنان صفایی می یابند که وصف آن ممکن 
نیست. آن روستایِی جوانی که گندم و برنج و خربزه می کاشته است، امشب سربازی 
است در خدمت ولِیّ امر. به راستی آیا می خواهی سربازان رسول اهلل )ص( را بشناسی؟ 
بیا و ببین آن رزمنده، کشاورز است و این یک طلبه است و آن دیگری در یک مغازۀ 
گمنام، در یکی از خیابان های دورافتادۀ مشهد لبنیات فروشی دارد و به راستی آن 

چیست که همۀ ما را در اینجا، در این نخلستان ها گردآورده است؟ 
تو خود جواب را می دانی: عشق.
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اینجا سوله ای است که ُگردان عبداهلل آخرین لحظاِت قبل از شروع عملیات را در 
آن می گذرانند. اینها که یکدیگر را در آغوش گرفته اند و اشک می ریزند، دریادالن 
صف  شکنی هستند که دل شیطان را از ُرعب و وحشت می لرزانند و در برابر قّوۀ الهِی آنان 

هیچ قدرتی یارای ایستایی ندارد.
ساعتی بیش به شروع حمله نمانده است و اینجا آیینۀ تجلّی همۀ تاریخ است. چه می جویی؟ 
عشق؟ همین  جاست. چه می جویی؟ انسان؟ اینجاست. همۀ تاریخ اینجا حاضر است؛ بدر 

و ُحنین و عاشورا اینجاست.
صبح روز بیست و یکم بهمن ماه کنارۀ اروند

هنوز فضا از نم باران آکنده است، اّما آفتاِب فتح در آسماِن سینۀ مؤمنین درخششی 
یکسره  دفاعی دشمن  اّولیۀ عملیات، خطوط  در همان ساعات  دارد. دیشب  عجیب 
فروریخت. پیش از همه غّواص ها در سکوت شب، بعد از خواندن دعای َفَرج و توّسل به 
حضرت زهرای مرضیه )س(، به آب زدند و خط را گشودند و آنگاه خیل قایق ها و شناورها 
به آن سوی اروند روان شدند. صف طویل رزمندگان تازه نفس، با آرامش و اطمینانی که 
حاصل ایمان است، وسعت جبهۀ فتح را به سوی فتوحات آینده طی می کنند و خود را 
به خّط مقّدم می رسانند. گاه به گاه گروهی از خط شکن ها را می بینی که فاتحانه، اّما با 
همان تواضع و سادگِی همیشگی، بی غرور، بعد از شبی پرحادثه باز می گردند، و به راستی 
چقدر شگفت آور است که انسان در متن عظیم ترین تحّوالت تاریخ جهان و در میان 
سرَدمداران این تحّول زندگی کند و از نسیان و غفلت، هرگز در نیابد که در کجا و در چه 

زمانی زیست می کند.
آنها با  اشتیاق از بین ِگل و الیی که حاصل جزر و َمّد آب »خور« است، خود را به قایق ها 
می رسانند و ساحل را به سوی جبهه های فتح ترک می کنند. طلبۀ جوانی با یک بلندگوی 
دستی، همچون وجدان جمع، فضای نفوس را با یاد خدا معطّر می کند و دائم از بّچه ها 
صلوات می گیرد. دشمن در برابر ایماِن جنود خدا مّتکی به ماشین پیچیدۀ جنگ است. 
از  همان نخستین ساعات فتح، هواپیماهای دشمن در پی تالفی شکست بر می آیند؛ حال 
آنکه در معرکۀ قلوب مجاهدان خدا، آرامشی که حاصل ایمان است، حکومت دارد. دشمن 
حیرت زده است که چگونه ممکن است کسی از مرگ نهراسد؟! کجا از مرگ می هراسد 
آن کس که به جاودانگی روح خویش در جوار رحمت حق آگاه است؟ و این چنین اگر 

ی 1
رس

فا
78



یک دست تو نیز هدیۀ راه خدا شود، باز هم با آن دست دیگری که باقی است، به جبهه ها 
می شتابی. وقتی »اسوۀ« تو آن »تمثیل  وفاداری«، عّباس بن علی )ع( باشد، چه باک 
اگر هر دو دست تو نیز هدیۀ راه خدا شود؟ اینها که نوشته ام، وصف حال رزمنده ای است 
که با یک دست و یک آستین خالی، در کنار »خور« ایستاده است. تفنگ دوربین دارش 
نشان می دهد که تک تیرانداز است و آن آستین خالی اش، که با باد این سوی و آن سوی 
می شود، نشانۀ مردانگی است و اینکه او به عهدی که با ابوالفضل )ع( بسته، وفادار است. 

چیست آن عهد؟: 
»مبادا امام را تنها بگذاری«.

در خط، درگیری با دشمن ادامه دارد. دشمن، بردۀ ماشین است و تو ماشین را در 
کشیده ای. ایمان  خدمت 

در زیر آن آتش شدید، بولدوزرچِی جهاد خاکریز می زند. بر کوهی از آتش نشسته 
 است و کوهی از خاک را جا به جا می کند و معنای خاکریز هم آنگاه تفهیم می شود که 
در میان یک دشِت باز گرفتار آتش دشمن باشی. یک رزمندۀ روستایی فریمانی در میان 
خاک نشسته است و با یک بیل دستی برای خود سنگری می سازد. آنها چه اُنسی با خاک 
گرفته اند و خاک، مظهر فقِر مخلوق در برابر َغناِی خالق است. معنای آنکه در نماز پیشانی 
بر خاک می گذاری، همین است و تا با خاک اُنس نگیری، راهی به مراتِب ُقرب نداری. 
برو به آنها سالم کن؛ دستشان را بفشار و بر شانۀ پهنشان بوسه بزن. آنها مجاهدان راه 
خدا و َعلَم داران آن تحّول عظیمی هستند که انساِن امروز را از بنیان تغییر می دهد. آنها 

تاریِخ آیندۀ بشریت را می سازند و آیندۀ بشریت، آیندۀ الهی است.

مرتضی آوینی/ به نقل از مجلّۀ ادبیات داستانی، شمارۀ 12ـ مهر 1372

***
کآرام درون دشـت شب خفته استحسرت نبرم به خواب آن مرداب
دریا همه عمر خوابش آشـفته استدریایم و نیسـت باکـم از طوفان

    محّمدرضا شفیعی کدکنی
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 قلمرو زبانی 
1 پنج گروه کلمۀ مهّم امالیی از متن درس بیابید و بنویسید.

2  با رجوع به لغت نامه، در بارۀ ساخت و معنای کلمه »سردمدار« توضیح دهید.
3 از متن درس، چهار جمع مکّسر بیابید و مفرد هر یک را بنویسید.

4  یکی از راه های ساخت کلمۀ »مشتق«، بدین شکل است:» اسم+ چی=   اسم«  ؛ مانند »  شکارچی«
 در این کلمه، پسوند »  چی« در معنای »   پیشه و شغل« کاربرد دارد. نمونه ای از آن را در متن 

درس بیابید.
5 به جمله های زیر توّجه کنید.

 الف( خطوط دفاعی دشمن یکسره فروریخت.
 ب( اینها دریادالن صف شکنی هستند که دل شیطان را از ُرعب و وحشت می لرزانند.

 به جملۀ اّول که یک فعل دارد، »ساده« و به جملۀ دوم،که بیش از یک فعل دارد، »غیر   ساده« 
می گویند.

 جملۀ غیر سادۀ »ب«، شامل دو جمله است که از نظر معنایی به یکدیگر وابسته اند؛ به طوری 
که یکی از جمله ها بدون دیگری ناقص است.

6 حال از متن درس برای هریک از انواع جمله،نمونه ای بیابید و بنویسید.

قلمرو ادبی 
1  هر قسمت مشّخص شده، دربردارندۀ کدام آرایۀ ادبی است؟

کآرام درون دشت شب خفته استحسرت نبرم به خواب آن مرداب

2  در عبارت زیر،کنایه را مشّخص کنید و مفهوم آن را بنویسید.
تا با خاک انس نگیری، راهی به مراتب قرب نداری.

 کارگاه    متــن پژوهــی
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قلمرو فکری 
1   نویسـنده در کـدام جملـه، از مفهـوم آیـۀ »أاَٰل بِِذکِراهللِ تَطَْمئنُّ الُْقلوب« )سـورٔه رعـد، آیٔه 28(

بهره گرفته اسـت؟
2   در بارۀ ارتباط محتوایی متن »   دریادالن صف شکن« و سرودۀ شفیعی کدکنی توضیح دهید.

3   چـرا نویسـنده معتقـد اسـت که »همـۀ تاریخ اینجا )جبهه( حاضر اسـت؛ بَدر و ُحنین و عاشـورا 
اینجاست.«؟

. ............................................................................................................... 4
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یک گام، فراتر گنــج  حکمــت

شیخ یک بار به طوس رسید. مردمان از شیخ استدعای مجلس 
کرد. اجابت  کردند. 

بامداد در خانقاه، تخت بنهادند. مردم می آمدند و می نشستند.
چون شیخ بیرون آمد، ُمقریان، قرآن برخواندند و مردم بسیار درآمدند. 

چنانکه هیچ جای نبود.
معّرف بر پای خاست و گفت: »خدایش بیامرزاد که هرکسی از آنجا 

که هست، یک گام، فراتر آید«.
شیخ گفت: »  َوصلَّی   اهللُ  َعلَی   ُمَحّمٍد َو 
آلِه    أجَمعین«  ؛ و دست به روی فرو آورد و 
گفت:» هرچه ما خواستیم گفت، و همه 
پیغمبران بگفته اند؛ او بگفت که از آنچه 
کلمه ای  آیید.«  فراتر  قدم  یک  هستید، 
نگفت و از تخت فرو   آمد و بر این ختم 

را. کرد مجلس 

اسرارالتّوحید فی مقامات  ابوسعید ابوالخیر، 

محّمد بن منّور
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 قلمرو زبانی 
1  برای واژۀ »افسرده« دو معادل معنایی بنویسید.
2  اجزای هر جملۀ بیت زیر را در جدول قرار دهید.

شـهادت آرمانـم  ایرانیـم،  تجلّـِی هسـتی اسـت، جان کندن منمـن 

 گزاره  نهاد 

3   در بیت زیر، ضمیر »م« به ترتیب، در نقش دستورِی ................. و ................. قرار گرفته است.
جدا  سـازی ای خصم، سر از تن من …تنـم گـر بسـوزی بـه تیـرم بـدوزی 

قلمرو ادبی 
1 »مشّبه« و »مشّبه به« را در هر تشبیه معّین کنید.

من«»کنون رود خلق است، دریای جوشان خرمن  شد،  خشم  خوشۀ  همه 
2 این سروده را از نظر قالب و مضمون با شعر» مهر و وفا « مقایسه کنید.

3  در شعری که خواندید، واژه های »خاک« و »شعله« در کدام مفهوم مجازی به کار رفته اند؟
4  گاهی اجزای کالم، برای تأثیر بیشـتر سـخن در زبان ادبی، بنا بر تشـخیص شـاعر یا نویسـنده 
جا به جـا می شـود؛ ماننـد مصـراع »گِل صبر، می پرورد دامـن من«، که مفعـول و فعل بر نهاد، 
مقّدم شـده اسـت تا شـیوایی و رسـایی کالم بیشـتر شـود؛ به این گونه بیان، »شـیوۀ بالغی« 

می گویند. 
5 نمونه ای از کاربرد شیوۀ بالغی را در متن درس بیابید و آن را توضیح دهید.

 کارگاه متــن پژوهــی
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قلمرو فکری 
1 در کدام بیت، بر مفهوم »یگانه پرستی« تأکید شده است؟

2 مضمون بیت های دوم و سوم را با سرودۀ زیر مقایسه کنید.
زَ  بَـر خاکـی ای درخـت تنومنـد مگسـل از این آب و خاک ریشـه پیوندتـا 

ادیب الممالک فراهانی

3   در کدام بیت، به مفهوم آیۀ شـریفۀ» َواَل تَْحَسـَبنَّ الَِّذیَن ُقتُِلواْ ِفی َسـِبیِل اهللِ أَْمَواًتا بَْل أَْحَیاء ِعنَد 
َربِِّهْم ُیْرَزُقوَن « ) سورۀ آل عمران، آیۀ 169( اشاره شده است؟

. ............................................................................................................... 4
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شیرزنان ایران روان خوانی

ابتدا باید مجروحانی را که وارِد بخش فوریت های پزشکی )اورژانس( می شدند، شناسایی، 
و بعد مشّخصاتشان را ثبت می کردم. برای این کار، لباس های مجروحان را با قیچی از تنشان 

بیرون می آوردم تا آمادۀ شست وشو و رسیدگی شوند.
 بیمارستان به همه چیز شبیه بود، جز بیمارستان؛ غلغله بود. ازدحام مردم برای اهــدای خون 
و کمک رسانی، همۀ کارکنان بیمارستان را کالفه کرده بود و نظم بیمارستان از دست رئیس و 
مدیر و پرستار و نگهبان، خارج شده بود. صدای زوزۀ آمبوالنس ها و صدای هشدار حملۀ هوایی، 

در هم آمیخته بود.
قطع برق، هنگام حملۀ هوایی، بیمارستان را ناچار به استفاده از برق اضطراری می کرد. 
تخت ها کفاف مجروحان را نمی داد. حتی فرصت نمی شد جنازۀ شهدا را به سردخانه منتقل 
کنند. حتمًا باید باالی سر افراد می رفتی تا تشخیص می دادی، زنده اند یا مرده. گورستان شهر، 
گنجایش این همه جنازه را نداشت. حّتی برای بردن اجساد، ماشین نداشتیم و آمبوالنس ها 

ترجیح می دادند، مجروحان را جا به  جا کنند.

متن تقریظ رهبر معظّم انقالب بر کتاب »من زنده ام«:

 کتاب را با احساس دوگانۀ اندوه و افتخار و گاه از پشت پردۀ اشک خواندم
 و بر آن صبر و هّمت و پاکی و صفا و بر این هنرمندی در مجّسم کردن زیبایی ها
و مجاهدان  خاطره های  و  یادها  گنجینۀ  گفتم.  آفرین  شادی ها  و  رنج  ها   و 
 آزادگان، ذخیرۀ عظیم و ارزشمندی است که تاریخ را پربار و درس ها و آموختنی ها
را پرشمار می کند. خدمت بزرگی است آنها را از ذهن ها و حافظه ها بیرون کشیدن 

و به قلم و هنر و نمایش سپردن.
این نیز از نوشته هایی است که ترجمه اش الزم است. به چهار بانوی قهرمان 

این کتاب و به ویژه نویسنده و راوی هنرمند آن سالم می فرستم.    
1392 /7/5                 
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از زمین و آسمان، مرگ بر شهر می بارید. کودکانی که مادرهایشان را در بمباران از دست داده بودند، 
سرگردان و تنها در شهر، رها شده بودند. 

با خودم گفتم: جنگ، مسئلۀ ریاضی نیست که درباره اش فکر کنی و بعد حلّش کنی؛ جنگ اصاًل 
منطقی ندارد که با منطق بخواهی با آن کنار بیایی. جنگ، کتاب نیست که آن را بخوانی. جنگ، جنگ 

است. جنگ، حقیقتی است که تا آن را نبینی، درکش نمی کنی. 
کم کم به تابلوی راهنمای 12 کیلومتری آبادان نزدیک می شدیم. چند نفر سرباز در کنار جاده، زیر 
لوله های نفت به حالت سینه خیز، دراز کشیده بودند و چند خودروی خودی متوّقف شده، توّجهم را 

جلب کرد.
ناگهان خودروی ما با صدای انفجار مهیبی متوّقف شد. نمی توانستیم هیچ حرفی بزنیم.

 از راننده پرسیدم: چی شد؟
 گفت: نمی دانم، مثل اینکه اسیر شدیم.

ـ  اسیر کی شدیم؟
ـ  اسیر عراقی ها.

ـ  اینجا مگه آبادان نیست؟ تو ما رو دادی دست عراقی ها؟
ـ  اهلل کبر، خواهر! همه با هم اسیر شدیم.

در این هنگام، سربازهای عراقی سریع خودشان را به ماشین ما رساندند. من کنار پنجره،   بی حرکت 
نشسته بودم؛ اّما آنها شیشۀ ماشین را با قنداق شکستند.

وقتی پیاده شدیم، مثل مور و ملخ از کمینگاه های خود درآمدند و دور ماشین جمع شدند و راننده و 
سرنشین را مثل کیسۀ شن به پایین جاده پرتاب کردند.

دست هایم را روی لباس هایم کشیدم. مقنعه ام را تکاندم. به جیب هایم اشاره کردند. آستر جیب هایم 
را بیرون کشیدم. وقتی دست هایم را از جیبم درآوردم، در حالی که حکم مأموریتم را در یک مشتم 

پنهان کرده بودم، شروع به تکاندن جیبم کردم.
افسر عراقی متوّجه کاغذها شد و اشاره کرد: »مشتت را باز کن«. با خنده ای زیرکانه، انگار که به 

کشف بزرگی رسیده است، هر دو کاغذ را از من گرفت و مترجم را صدا کرد.
مترجم خواند: معصومه آباد؛ نمایندۀ فرماندار آبادان.

مأموریت: انتقال بچه های پرورشگاه به شیراز.
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فکر کردند یکی از مهره های مهّم نظامی ایران را 
به دام انداخته اند. درحالی که از خوشحالی در پوست 
خود نمی گنجیدند، پشت سر هم به عربی جمالتی 
می گفتند و من با کنجکاوی حرکات و حرف های 
آنها را گوش می دادم و دور و برم را می پاییدم، اما 
هر چه بیشتر گوش می دادم، کمتر می فهمیدم. کلمۀ 
»بَناُت الخمینی« و ژنرال را در هر جمله و عبارتی 
می شنیدم. بالفاصله، بی سیم زدند و خبر را ارسال 

کردند.
از مترجم پرسیدم: چی داره می گه؟

اسیر  را  ایرانی  زن  ژنرال  دو  ما  می گه  گفت: 
کرده ایم.

گفتم: ما مددکار هالل احمریم.
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ترجمه کرد و افسر عراقی گفت: »  زن های ایرانی از مردهای ایرانی خطرناک ترند.«
 از اینکه     دو    دختر ایرانی در نظر آنها اینقدر خطرآفرین بودند، احساس غرور     و       استقامت بیشتری کردم.

 یاد روزهایی افتادم که می خواستم خدا امتحانم کند. باورم نمی شد که امتحان من اسارت باشد.
 برادرهایم را می دیدم که دست بسته و اسیرند. نمی خواستم جلوی دشمن، ضعف نشان دهم. 
مبهمی  از سرنوشت  اّما  بیشتری می داد،  و جرئت  به من جسارت  ژنرال  و  الخمینی  بِنُت   عنوان 

که پیش رویم بود، می ترسیدم.
 صبحدم بیست و چهارم مهر، هم زمان شد با سر و   صدای خودروهای بعثی و هجوم دوبارۀ 
 گروه گروه نیروهایی که از شمال خّرمشهر به سمت همین جاده سرازیر بودند. من و مریم را به گودالی

انتقال دادند.
تعدادمان ساعت به ساعت بیشتر می شد. ساعت ده    صبح جوانی با قامتی باریک و بلند و محاسنی 
قهوه ای مثل تیری که از دور شلیک شود، به جمع ما پرتاب شد. پنجاه رأس گوسفند با صدای 
زنگوله هایشان او را همراهی می کردند و عراقی ها گوسفندها را هم با او داخل گودال کردند. به هر طرف 
که سر می چرخاندیم، صورت گوسفندها توی صورتمان بود و روی دست و پایمان فضله می ریختند 

و یکسر بع بع می کردند.
 هر گوسفندی که سر و صدا می کرد، به محض اینکه آن جوان، دستی به سرش می کشید،

آرام می شد. یکی از برادرهای سپاه امیدیه از او پرسید: »اسمت چیه برادر؟ شغلت چیه؟«
با سادگی و صداقت تمام گفت: اسمم »عزیز« است و چوپانم. کاشی هستم. دیروز از کاشان راه 
افتادم. توی والیتمان هر کی دوست داشت، چند تا گوسفند برای سالمتی رزمنده ها به جبهه هدیه 

کرده. من تو مسیر آبادان بودم که گیر افتادم.
ما را از گروه جدا کردند و سوار ماشین شدیم، اّما هر دو ترجیح می دادیم، بین گوسفندها باشیم نه 

بین گرگ ها!
صبح روز بعد با صدای همهمۀ بیرون، سراسیمه، بلند شدیم و برای اینکه از اخبار جدید، مطّلع شویم 

از پشت پنجره، بیرون را نگاه کردیم.
کامیونی ُپر از اسیران ایرانی از نظامی گرفته تا غیرنظامی و پیر و جوان را وارد زندان کردند.

یک نفر به آرامی گفت: این چه تقدیر و مصلحتی بود؛ ما آماده بودیم بجنگیم تا در راه خدا کشته 
شویم، آن وقت نجنگیده اسیر شدیم. یعنی خدا اینجا نشستن و کتک خوردن را از ما قبول می کند؟

از من پرسیدند: کی به کربال آمدید؟
ی 1گفتم: اینجا که کربال نیست، تَنومه است.
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گفت: چرا، این راه و این تقدیر، عین کربالست. عشق به کربال و سّیدالّشهدا شما را به عراق کشانده 
است.

از طلبه ای که نزدیک تر بود پرسیدم: » برادران مجروح اینجا نیستند؟« گفت: »نه خواهر، اینجا 
سالم ها را مجروح می کنند.«

بچه ها را نوبتی و از روی مالک و معیار خودشان انتخاب می کردند و آنها را به اتاق شکنجه روانه 
 می کردند. روی هر کس انگشت َحَرس الخمینی )پاسدار( می گذاشتند، او را با پای خودش می بردند،

اّما روی چهار دست و پا و با چهره ای خونین و مالین برمی گرداندند که اصاًل قابل شناسایی نبود. 
بّچه ها برای اینکه این فضای ظالمانه و دلخراش را قابل تحّمل کنند، همه چیز را به خنده و شوخی 
گرفته بودند. می نشستند توی صف کتک خوری، اّما اسمش را گذاشته بودند، هواخوری. لباس های 
ضخیم و آستین بلند را چندتایی تن همدیگر می کردند که شّدت ضربات کابل ها را کمتر احساس کنند.
دیوارها تنها شریک و تکیه گاِه درد و رنج ما بودند. دیوارهایی که تعداد کاشی قهوه ای رنگ آنها را 
دانه دانه شمرده بودم. دیوارهایی که دیگر همۀ سایه روشن هایشان را می شناختیم. گویی در و دیوار، 
بخشی از دارایی ما بود که با ما جا به جا می شد؛ اما دیوارهای سلول شمارۀ سیزده برای ما آشناتر 
 و جّذاب تر بود. هر کاشی، یادگاری از یک عزیز در قاب بود. یادگاری ها با جسم تیزی، هنرمندانه

با شعری لطیف و سوزناک، روی دیوار حک شده بود. روی یکی از کاشی ها نوشته شده بود:
بگذارید بلندی  جای  مرا  تا باد بََرد سوی وطن، بوی تنم را«»تابوت 

در شهریور 1361 دومین دیدارمان با هیئت صلیب سرخ انجام شد. با آمدن این هیئت شور و هیجان 
زیادی در اردوگاه به راه می افتاد و فضای اردوگاه پر از پرنده های کاغذی می شد. اُسرا با این پرنده های 
کاغذی چند ساعتی را به سرزمین مادری سفر می کردند و همه در حال و هوای دیگری سیر می کردند.

رئیس هیئت صلیب سرخ گفت: » ما از خانواده هایتان برای شما نامه آورده ایم. شما می توانید پایین 
همین نامه ها پاسختان را بنویسید. در هر نامه، بیشتر از بیست و دو کلمه ننویسید؛ فقط با خانواده 

احوال پرسی کنید.«
 من هم، تمام حواسم به نامه ها بود که یک باره، چشمم به تکیه کالم پدرم که صدایم می کرد »نور    دیده«، 
روشن شد. دیگر توضیح   و ترجمه را نه می شنیدم، نه می فهمیدم.   بی اختیار،  سرم را جلو   و جلوتر و چشمانم 
را ریز می کردم تا مطمئن شوم درست می بینم و درست می خوانم. وقتی فهمید نامه ای که روی دیگر 
نامه هاست، مال من است، آن را به سمتم گرفت. نامه را گرفتم و بوسیدم؛ گرمای دستانش را روی کاغذ   نامه 
حس می کردم. به ردِّ قطرات اشک که هنگام نوشتن از چشمانش، روی نامه چکیده بود، دست می کشیدم. 
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 نامه بوی پدرم را می داد؛   بوی اسطورۀ زندگی ام را؛    بوی مهربانی و عشق می داد. تمام کلماتی را که 
پدرم با دستان لرزان نوشته بود، مثل شربتی خنک و گوارا نوشیدم و کلمه به کلمه خواندم:

»نور دیده کجایی؟ از کجا باور کنم تویی تا سالمت کنم. همه جا را گشتم. سراغ تو را از هر کسی 
گرفتم. به خدا می سپارمت تا همیشه زنده باشی«.

خدای من! این نامه ای است که پدر با دستان مهربانش برای من نوشته است!؟ باور کردنی نبود... .
زمان آمارگیری لعنتی، برادرها را در گرمای پنجاه درجه که خورشید وسط آسمان بود، روی دو 
پا می نشاندند و آنها را با ضربه های کابل می شمردند. ضربه ها با شّدت هر چه تمام تر بر بدن های 
استخوانی شان فرود می آمد. این نمایش مرگبار که هفته ای سه بار به   مّدت یک ساعت به طول 

می انجامید، به پنج نوبت در هفته، تبدیل شده بود.
این بار، زیر بغل برادران مجروح و معلول را گرفته، آنها را هم بیرون می کشیدند و چند نفر دیگر از 
اُسرای سالخورده و قدخمیده هم در جمع آنها نشسته بودند. فرماندۀ اردوگاه درحالی که چند سرباز کابل 
به دست، دور او را گرفته بودند و یک تکه برگه را که بر آن عبارت »لَعُن َعلَی الّصدام« نوشته شده بود، 

همراه با فحش و ناسزاهایی که همیشه ورد زبانش بود، به بّچه ها نشان می داد.
پیدا بود که این برگۀ ساختگی، بهانه ای برای اذیت و آزار بچه هاست. بعضی از مجروحان و پیرمردها 
خود را کاماًل آمادۀ شاّلق کرده بودند و در هوای داغ اردوگاه »اأَلنبار« کاله و لباس گرم پوشیده بودند؛ 
اّما آنها با وقاحت همۀ کاله ها و لباس ها را از تنشان بیرون کشیدند. هر لحظه به تعداد سربازها اضافه 
می شد. فرماندۀ اردوگاه کفشش را جلو دهان برادرها می برد که آن را با دندان نگه دارند تا نتوانند ناله 

کنند. اگر کسی در حین شاّلق خوردن، فریاد می زد، ضربه ها شّدت بیشتری می گرفت.
خدا را به مقّدسات عالم قسم می دادیم، همان طور که آتش را بر حضرت ابراهیم )ع( سرد کرد، 

شّدت این ضربه ها را بگیرد و این عذاب را بر آنان آسان سازد.
در یکی از روزها که مأموران صلیب سرخ آمده بودند، نامه و عکسی از پدرم برایم آوردند که وقتی 

به آن نگاه می کردم، در نگاهش نشانی از خودم می یافتم.
تمام توش و توان ما در دوران اسارت، ضربان قلب و سوی چشم ما، به خطوط و سطور این کاغذها و 
کلمات و نوشته ها بسته بود. با کلمات این نامه ها راه می رفتیم و حرف می زدیم و می خوابیدیم و زندگی 
می کردیم. کلمات، آن قدر قدرت داشتند که هم جان می دادند و هم جان می گرفتند. کلمات هم، صدا و 
هم نگاه داشتند و می توانستند ما را آرام یا متالطم کنند و آنجا بود که معجزۀ کلمه را دریافتم و فهمیدم 
چرا معجزۀ پیامبر ما کلمه و کتاب بود. دریافتم خمیرمایۀ آدمی، کلمه است. فقط افسوس که اجازه 
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نداشتیم بیش از شش خط یا بیست و چند کلمه بنویسیم. اّما من بی مالحظه، کاغذ را سیاه می کردم و 
می دانستم این کلمات در جان مادر و پدر و برادر و خواهرانم ریخته می شود و آنها با این کلمات زندگی 
می کنند؛ پس هر چه بیشتر، بهتر. چقدر سرگرم این کلمات می شدیم؛ سهم ما دو برگه کاغذ بود و باید 

در همان دو کاغذ همه چیز را برای همه می نوشتیم.
چگونه می توانم از روزهایی بگذرم که هر لحظه اش یک مرگ بود و هر شب بر جنازۀ خودم شیون 

می کردم و صبح می دیدم، زنده ام و دوباره باید خود را آمادۀ مرگ کنم!
اگر چه این رنج، مرا ساخته و گداخته کرده است. اصاًل حاضر نیستم، یک قدم از خودم عقب نشینی 

کنم؛ حّتی اگر دشمن از خاکم عقب نشینی کرده باشد.
به خودم قول دادم، هیچ وقت درد و رنج خود و لحظه های انتظار طاقت فرسای خانوادۀ بزرگ اسیران 
درد کشیده را فراموش نکنم. اگر فراموش کنیم و دچار غفلت شویم؛ دو باره هم َگزیده می شویم. تاریخ 
کشورمان سرشار از خاطراتی است که یک نسل به فراموشی سپرده و تاواِن آن فراموشی را نسل 

دیگری پرداخته است.
 یاد یک نامۀ تاریخی افتادم که در آن، یکی از سرداران و دالوران وطن، نوشته بود: »هر کرکسی

بدون اجازه از بام میهن ما بگذرد، باید پَرهایش را به تربیت شدگان نسل ما باج دهد«.
از اینکه توانسته بودم با رنج چهارسالۀ اسارتم، یک پَر کرکس را بکنم، خوشحالم.

من زنده ام ، معصومه آباد

درک و دریافت 
1  به اعتقاد شما چگونه می توان از ایثارگری آزادگان و جانبازان تجلیل کرد؟  

2  ثبت خاطرات دورۀ جنگ، چه نقشی در حفظ ارزش های انقالب اسالمی داشته است؟  

ه
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ه

نمونه هـای شـعر و نثـری کـه در این فصـل خواندیـم، فضـای فرهنگی، 
اجتماعـی، سیاسـی و منـِش انقالبی جامعۀ ایـراِن پس از انقالب اسـالمی را  

می کنند.  وصـف 
مقصود ما از »ادبیات انقالب اسـالمی«، سـروده ها و نوشـته هایی هسـتند 
که از سـال 1357 تاکنون آفریده شـده اند و درونمایهٔ آنها از فرهنگ اسالمی، 
قیام امام حسـین )ع(، اندیشـه های امام خمینی)ره( و فضای فرهنگی، معنوی 
و شـور و نشـاط انقالبی جامعه، تأثیر پذیرفته  اسـت. این گونه آثار، تصویری 

ـ فرهنگی جامعۀ معاصر را به دسـت می دهند. از تحـّوالت فکـریـ 

ادبیات انقالب اسالمی 
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 درس دوازدهم: رستم و اشکبوس
 کارگاه متن پژوهی

 گنج حکمت: جاه و چاه
 درس سیزدهم: ُگردآفرید

 کارگاه متن پژوهی
 شعرخوانی: دلیران و مردان ایران زمین



سـخن بـر سـِر پیـکار میـان ایرانیـان و تورانیان اسـت. هنگامـی که کیخسـرو در ایـران بر تخت 
نشسـت، افراسـیاب در سـرزمین توران بر تخت پادشاهی می نشیند. سـپاه توران به کمک سردارانی از 
سـرزمین های دیگر به ایران می تازد. کیخسـرو، رسـتم را به یاری می خواند. اشـکبوس، پهلوان سـپاه 
تـوران، بـه میـدان می آیـد و مبـارز می جویـد. یکی دو تن، از سـپاه ایران پـای به میدان می نهنـد،  اّما 
سـرانجام، رسـتم، پیاده به میدان می رود. نبرد رسـتم با اشـکبوس یکی از عالی ترین صحنه های نبرد 

تـن بـه تـن اسـت کـه در آن طنزگویی و چاالکـی و دالوری و زبان آوری با هم آمیخته اسـت.

�ت1 دسش  رف ان ـپ اس و سواران 
رو�ش �تحف سش دف ر�گ وان،همی�ب �ی

�بهرـامو�ک رف

لعل ود، �ب ون �ف  رف �اعد و  �یعف �ت همه عل
�ف ر �ی رف ـ،رد

ک
ا� اندِل�ف رو�ش حف

ر �ف ران ـی سش ای، �ب ن
اآ  ارف د �ف �ت

ر�ف ر�ب �پ ورد راآ �ب دالور  ا�ب ع�ت
�گ ر�ف د، ـی

ورسش �ف روی ا �ب  �پ ا�ی د ما�ف �ف
�گ وهو��ف

ر�ک ،�ب
ک

ا� مده�ف اآ و�ش به�ب �

رد5
ُگ
� کاموِ�ـ  �ت

�ف لگ ن �ی
�ف �پ ر،

ک
� ��ش به رد� سـپ د ا�ی �ب �ب را سمـان

اآ ر
گ
� �که

د ور�ی
اآ دـ م�ف لک و  ررف

گ
� و  �یعف �ت دهمـهــ ور�ی

اآ د �ف �ب و  �گ �ف �ت ان، �ی را�ف ا�ی به �

و� �ب
ـک ا�ش او ام �ف ا حب

�ک ری و�د��ی
�ک ر�اِن �ب د، ـی

روسش رحف همی�ب

رـد �ب �ف ران، ا�ی  رف د و�ی �ب ه
�ک امد �ی رد�ب

گ
� به � رد

اآ در ا�ف رد �ب �ف هم سِر

ر �ب
�گ و ود �ف ا �ب ّهام رُ ، رف �ی

�ت د ر�ب�ش ا�ب به � مد
اآ در ا�ف م ررف رد

گ
همی�

و�ـ10 �ب
ـک ا�ش ا �ب ّهام رُ  �ت

�ف و�ی راآ و��ب
�ک و  و�ت �ب ــه، ـپ دوس هر 

رف مد راآ �ب

رستم و اشکبوس
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و� �ب
ـک ردا�ش �ب  ران،دس�ت

گ
�  ررف
گ
� به و�ـ� �ف �ب اآ س�پهر دـ، �ش ن �ی

ه�ف اآ ن �ی م رف

ران
گ
�  ررف

گ
� ّهام، رُ  �ت �ف ه�ی راآ سران�ب کار،اس�ت �ی �پ دـرف می�ش

�ف

وه س�ت ی
ف
ا� �ش
ُ �ک  ارف  �ت

سش
�گ ّهام رُ و وه�پ

�ک سوی دـ �ش و روی و رف د �ی �پ �ی �پ �ب

طو�  �ت
�ف سش اآ در ا�ف اه ��پ  ل�بِ �ت  و�رف �ب

ـک ِرا�ش �ب د کا�ی ،  داس�پ رف �ب

�ت15
�ف لگ طو�ـ ا �ب و  �ت

�ف سش راآ �ب ن �ت هم
�ت�ت �ف �بُ ادهاس�ت اِم�ب ّهامرا�ب

�کهرُ

دار �ب ن �ی �ی
اآ به � را ��په  ل�بِ �ت و

ار�ت کاررف م
�ف �ک اـده، �پ�ی ون، �ف

ا�ک من

د �ف
لگ �ف و ارف �ب به � را ه رف به � ماِن

دلک �ف �پ ر �ی �ت د رف �ب ر، �ب مر
لک د �ف �ب به �

ماـی رف اآ م ررف مرِد کاـی د: �ی رو�ش
اـیحف �ب  ِ

ارف �ب و
م�ش مد، اآ  ورد�ت

آ
هما

د �بما�ف رـه �ی
�ف و د د�ی �ف �ف �ب ی

ف
ا� �ش
ُ د�ک وا�ف �ف ردواورا�ب

ک
ران� ِ

گ
اـنرا� ع�ف

؟20 ��ت �ی �پ و
�ت ام �ف �که دان: �ف �ف  �ت

�ف لگ دو ؟�ب ر�ی��ت
گ
واهد� ـرا�که�ف یسر�ت ٍن�ب

�ت

ام �ف �که  اســ�ف �پ داد ن �ی
�ف �پ ن �ت هم

�ت
کام و

�ت ی �ف �ی �ب
�ف �پ� ن �ی رف

ک
� رسی �پُ �په

رد
ک
� و
�ت  ِ

گ
مر� ام�، �ف ماردم ردمرا

ک
� و
�ت  ِ
گ
ر�
�تَ  �ک �ت �پُ مرا ما�فه رف

ی
گ
ار� �ب ی �ب : �ت

�ف لگ دو �ب ی
ف
ا� �ش
ُ ی�ک

گ
ار� �ب
لک �ی به � سرـ، دهی ن �ت

�ش
�ک به �

دوـی: �ب 
اس�ف �پ داد ن �ی

�ف �پ ن �ت هم
�ت

وـی �ب
اسش ر�ف �پ مرِد ُهدـه �ی �ب ای �که

ورد25 اآ  �گ �ف �ب �که دـی د�ی �ف اده، �ی ورد؟�پ اآ  �گ ��ف ر �ی رف ، ان �ش
سر�ک سِر

�گ ل�ف �پ و  �گ ه�ف
�ف و ر �ی

�ش و،
�ت هِر
سش به ؟� �گ �ف �ب به � �ه د،هرـ �ف �ی اآ در ا�ف سوار

سوار رده َ �ب
�فَ اـی را، و

�ت ون �ف
ا�ک ارهم کاررف  م�ت امورف �ی �ب اـده �پ�ی
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طو� اد، ـت رس �ف ان رف مرا اده �ی و��پ �ب
ـک ا�ش مارف

ا�ف �بس�ت ااس�پ �که�ت

من و هم�پ ود، سش اـده �پ�ی ی
ف
ا� �ش
ُ من�ک حب

�ف
ا د و�ف سش دـان �ف

�ف روی، دو  رف

سوار30 صدـ
ا�ف �پ و
�ت ون �پ  ارف بِه � اـده، ار�پ�ی کاررف 

ش
رد�

گ
� ن ا�ی و  رورف ن د�ی �ب

� �ل�ی و
�ت ا �ب : �ت

�ف لگ دو �ب ی
ف
ا� �ش
ُ ��ک �ی مرف و �و�ـ

�ف  رف همیحب م
�ف �ی �ب �ف

مان
لک و ر �ی �ت �که م

رس�ت  �ت
�ف لگ دو مان�ب ریرف ون،سرـاآ �ف

اهما�ک ن�ت �ی �ب �ب

د د�ی یه ما� را�ف
گ
�  اس�پ به � 

�ش ارف �ف و د�پ ـی سش
در�ک ا�ف ردو

ک
� ه رف به � ماـنرا

لک

اوی  اس�پ ِر �ب ر �بَ د رف ر �ی �ت ی
ک
� بهروـی�ی اال� �ب مدرف

دراآ ا�ف �کهاس�پ

35 �ت
�ف لگ  وارف اآ به � م،

ـت رس د د�ی �ف �ف �ت�ب �ف �بُ یه ما� را�ف
گ
�  �ش �پ�ی به � ن �ی

�ش �ف �ب �که

ار �ف
لک رد  سرـ�ش ، داری �ب ر

گ
� د ارسرف کاررف  ارف ی �اـ�ی

راآ �ب ی
ف
ما� رف

و� �ب
ـک ا�ش ود رف رد

ک
� ه رف به � را ماـن

درو�لک ـف ،س �ف انو،رُ �ررف ی،�ررف �ف �ت

ر �ی �ت د ار�ی �ب �ب ه
�گ �ف اآ ر، �ب م

ـت رس به ر� �ی
�ف ره �ی
�ف ر �ب : �ت

�ف لگ دو �ب ن
�ت هم
�ت

را  و�ی�ش �ف ن �ت دارـی �به
راهمیر�ف  د�ی�ش دا�ف �ب ان �ب و وـی ارف �ب دو

�گ40 �ف �پ رد �بُ مر،
لک دِـ �ب�ف به � ن

�ت هم
�گ�ت د�ف �ف ر �ی �ت به و� �پ 

�ی�ک رد
ک
� ن �ی رف

ُگ
�

 �ب
اآ و �پ ، کان �ی �پ الما� ِر �ی �ت ی

ک
� ا�ب�ی ع�ت 

رِّ �پ اـر �پ او، ر �ب هاده �ف

�گ �ف �پ به � ، م
رس�ت دـ �بمال�ی را مان

�گلک د�ف �ف ِر �ی �ت ، ورده اآ در ا�ف  ��ت
�شَ به �

و� �ب
لک ا�ش �فۀٔ ـی س و ر �بَ ر �بَ د رف و��ب اوداد�ب مان،دس�تِ نرف س�پهراآ

داد44 �ب ان �ب ، مان
رف در ا�ف همـ ، ی

ف
ا� �ش
ُ اد�ک رف �ف مارد  رف �تـی

�ف لگ  �که ، دـ �ش ان �ف �پ
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 قلمرو زبانی 
1  بیت زیر را پس از مرتّب سازی اجزای کالم، به نثر ساده برگردانید.

برفتنــد از آن جای، شیران نر 
ر ـَ پ بــرآورد  دالور  ـقـاب  ـُ ع

2 وقتی می گوییم »بهار«، به یاد چه چیزهایی می افتید؟
 درخت، گل، شکوفه، جوانه، شکفتن و... از چیزهایی هستند که به ذهن می رسند و به صورت 
یک مجموعه یا شبکه با هم می آیند؛ به این گونه شبکه ها یا مجموعه ها »شبکۀ معنایی« 

می گویند.
 اکنون معنای هر واژه را بنویسید؛ آنگاه با  انتخاب کلماتی دیگر از متن درس، برای هر واژه، 

شبکۀ معنایی بسازید.

گرز
  معنا:

 شبکۀ معنایی:

کیوان
  معنا:

 شبکۀ معنایی:

3  در تاریخ گذشتۀ زبان فارسی، گاهی یک »متّمم« همراه با دو حرف اضافه به کار می رفت؛ مانند:
 به سر بر= بر سر.

 به زین بر= بر زین.
 بگیر و به گیسوی او بر، بدوز  )= برگیسو(               به نیک اختر و فال گیتی فروز

  در این درس، نمونۀ دیگری برای این گونه کاربرد متّمم پیدا کنید.

 کارگاه متــن پژوهــی
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